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Przyszedł do mnie współprącownik 

ś przypomniał, że 20 lutego 1932 r. wy 
pada dziesiąta rocznica uchwały Sejmu 
wileńskiego wcielającego Litwę Środ- 
kową do Polski i że trzeba o tem napi 
sać. „Co za artykuł BB z tego wyj- 
<dzie'* — powiedziałem. „Dlaczego Blo 
ku Bezpartyjnego?“. — „No bo ten 0- 
kropny Sejm Wileński, — cóż za sto- 
sunki, rozgardjasz, chaos, poziom pro- 

stacki. Jakaż ilustracja do tego, czem 
byto seimowanie u nas, kiedy nie było 
BB. 

Ale przedtem, nim do tego rodzaju 
rozważań przystąpimy, należy pierw- 
szy kiel'ch wylać u stóp posągu, któ- 
remu na imię łud wileński. To mu się 
słusznie nałeży. Co się działo w tym 
Sejmie wileńskim, było niepoważne, po 
stawa ludu wileńskego budziła za- 
chwyt i rozczulenie. Aż mi przykro, że 

ja, anty-demokrata takie wyznania czy 
nić muszę. Chęć połączenia się z Pol- 
ską całego ludu wileńskiego, była bar- 
dzo piękna. Łączyła się w prostej linji 
z tym pociągiem, którym kolejarze wi- 
leńscy samodzielnie po p'echotę legjo- 
mów do Lidy pojechali, podczas pierw- 
szego zajęcia Wilna przez wojska pol- 
skie. Łączyło się z napływem ochotni- 
ków do - „Samoobrony* w styczniu 
1919 r. 

„Najlepiej, aby tu Połszcza była"— 
mówił na kilka lat przed wojną „izwo- 
szczyk* wileński, któremu pod kacap- 
skim tułupem biło serce polskie, któ- 
remu do głowy przychodziły, tak rzad 
kie wówczas we wszystkich trzech za- 
borach, niepodległościowe myśli. Mu- 
szę się przyznać, że ze sceptycyzmu, a 
mawet szczerze mówiąc niechęci, którą 
zawsze odczuwam, gdy przy mnie ktoś 
wyraz „lud deklamuje, wyjmuje ten 
„lud* tylko wtedy, gdy stoi przy nim 
przymiotnik „wileński*. Przeżyłem z 
nim okupację niemiecką, pierwsze bły- 
ski słońca w n'ezapomnianych dniach 
odwrotu Niemców, najścia bolszewi- 
ków. Znam jego reakcje na  bolsze- 
wizm. Znam jego szowinizm anty-ko 
wieński, jego zaciekłość zwróconą prze 
<iwko każdemu, kto go polskości odu- 
<zać chciał. 
magogją, znajduje w nas. przeciwni- 
ków. Miłość Polski, gdy jest uczu- 
<iem prostem, niewyszukanem, bezinte 
resownem, wzbudza istotne rozczule- 
nie. Pamiętam Wilno, gdy pierwsze 
jawne szkoły polskie powstały. Pamię- 
tam nauczycieli i dzieci tych szkół. Pa- 
miętam milicję 1915 r. Pamiętam ochot 
ników, zgłaszających się do Dąbrow- 
skiego. I potem wszystkiem mam wszy 
stkie wyrozumiałości, wszystkie dla te- 
go ludu, ekskuzy, gdy kaprysi, gdy się 
burzy, gdy sę awanturuje. Wiem, że 
gdyby przyszli bolszewicy, szoW'nišci 
kowieńscy, Niemcy, czy ktokolwiek ta- 
ki znów, będziemy musieli zostać ra- 

zem, odwołać się do tego ludu, że mi- 

łość Polski u tego ludu jest czemś sta- 
łem, a w miarę  niebezpieczeństwa, 

groźby, prześladowania — tylko wzra 
stać będzie. To trudno. Dzień przyłą- 
czenia Wiłna do Polski, jest przede- 
wszystkiem dniem święta łudu wileń- 
skiego. Na jego cześć pierwszy okrzyk: 
Niech żyje! 

Sądzę zresztą, że na wysoki patrjo 
tyzm ludu wileńskiego wpłynął w spo- 
sób decydujący ten duży procent szla- 
chty szaraczkowej, zaściankowej w 
tem, co się chrześcijańską ludnością 
Wilna nazywa. 

Historja telegraficzną szybkością za- 

pisywała karty w latach 1918 — 1920. 

Mogło być tak, albo inaczej. Inne roz- 
wiązania mogły być może lepsze dła 
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koncepcyj mocarstwowych. Unja pol- 
sko-litewska, rzecz tak piękna j tak 

możliwa, gdybyśmy mieli  dynastję. 
Stało się tak, jak się stało, — wszystko 
poszło po linji sentymentu ludu wileń- 
skiego. Stało się najprościej, lecz może 

i najbezpieczniej. Nie wzniecajmy spo- 
rów. W r. 1922 żelazo już nie było 
gorące, kuć można było już tylko ma- 
terjał stężały. Wykuto, co było można. 

Wogóle nie dlatego dz'ś pióro do 
ręki biorę, aby pisać artykuł polityczny 
w ścisłem tego słowa znaczeniu. Roz- 
kazy Józefa Piłsudskiego i zwycęstwa 
wojsk naszych, gen. Żeligowski z jed- 
nej strony — traktat ryski i klęski 
wojsk naszych ze strony drugiej — oto 
co politycznie ważyło losy nasze wię- 
cej, miż ta uchwała „wcieleniowa* w 
dniu 20 lutego 1922 r. z balkonu tea- 

tru na Pohułance, niezliczonym rze- 
szom ludzi, tubałnym głosem sekreta- 

rza Sejmu wileńskiego p. Janusza 
Ostrowskiego przeczytana. Dziś, to już 
dziesięć lat temu. 

W każdej rzeczy wielkiej mieści się 
wzniosła tragedja, nerwowy dramat i 
obyczajowa komedja, tak i w dzele 
przyłączema Wilna do Polski. Trage- 
dja i dramat stały daleko od Sejmu 
wileńskiego. Tragedją i dramatem by- 
ły wysłane wtedy, jakby czerwonym 
dywanem pokoje belwederskie, tra- 
gedja i dramat były na polach b'- 
tew, były raz jeszcze powtórzmy na 
ulicy wileńskiej. Sejmowi wilenskiemu 
dziedzina komedji pozostała na włas- 
ność wyłączną. 

Z of'cerów wałczących o przynależ- 
ność Wilna do Polski na polach bitew, 

weszło do Sejmu cztery osoby p.p.: 
Staniewicz (późniejszy m'nister reform 
roln ych), rotmistrz Listowsk, pułk. 
Wedziagolski i A. Uziembło. To 
na 105 członków Sejmu, 

rych zadanie było czysto reprezen- 
tacyjne i formalne: oświadczyć się za 
Polską. Tutaj więc spotykamy się od- 
razu z „polityką „oczywiście z polityką 
w cudzysłowie upadlającym i upoka- 

rzającym piękne to słowo. Nikomu do 
głowy nie przyszło postawić na liście 
wyborczej rtm. Dąbrowskiego, który 
dwa razy formował oddział, broniący 
Wilna. Nikt nie postawił pułkownika 
Bobiatyńskiego. Na galerji wśród wi- 
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Wola ludn 
dzów w dniu 20 lutego bił oklaski hr. 
Jan Tyszkiewicz, były członek Komite 
tu Polskiego z czasów okupacji, de- 
legat do pertraktacyj z gen. Hoffma- 

nem i Soldatenratem w czasach naj- 
cięższych i najkrytyczniejszych, ten, 
który finansował samoobronę w 919 r. 
i sam jako żołnierz, przebył w oddziale 
wileńskim przez całą wojnę z bolsze- 
wikami. Dla takiego oczywiście nie by- 
ło miejsca w szanownem zgromadze- 
niu. Hrabia, obszarnik.. rozumowałi 
„poliłycy* przeważnie z Królestwa do 
nas importowani. Dziś tytuł hrabiowski 
mie przeszkadza Tyszkiewiczowi być 
posłem na Seim z miasta Wiłna, zna- 
leźć się w znacznie szczuplejszem gro- 
nie tych, co Wileńszczyznę reprezen- 
tują. 

Należy przyznać, że  „politykań- 
stwem“ zabaoniały atmosferę przede- 
wszystkiem Rady Ludowe. Byli to mło 
dzieńcy, którzy przedwcześnie chcieli 
być chytrymi starcami. Mieli dużo sen- 
tymentu, patriotyzmu, lecz chcieli robić 
„białego sa", chcieli udawać wiedeń- 
skiego ekscelencję Bilińskiego, przery- 
sewali momenty taktyczne, przeholo- 
wywali z demagogją. „Rady Ludowe", 
a wiec „Straż Kresowa", a więc „Mło- 
da Polska“ a więc „Młodzież Narodo- 
wa' wysyłana na koszt rządu dla agi- 
tacii po wsiach i miasteczkach w kra- 
ju naszym. Za pieniądze rządowe stwo 
rzyli sobie partję polityczną, która 
chciała nietylko z rządem  pertrakto- 
wać, lecz i wałczyć, stała się główną 
kuźnia intryg i głównym czynnikiem 
komedjowości całego tego Sejmu wi- 
leńskiego. 

Nie było tam złe; woli, lecz była 
nieudolność wykonania, płynąca z prze 
chytrzenia, A więc chodziło przecież 
przedewszystk'em o to, aby ten Sejm 
był słosem autochtonów, aby zagrani- 
cy pokazać, że to właśnie tutejsza lud- 
ność życzy sobie połączenia z Polską 

i td. Tymczasem, oto Rady Ludowe 
wprowadzają na scene albo nikomu 
nieznane figury, jakichś |]ozanisów, czy 
Jozanan'sów, ałbo też ludzi właśnie nie 

tutejszych, red. Janikowskiego, p. Ma- 

łowieskiego, red. Horowicza z Krako- 
wa. Janikowski poważny polityk, bez- 
względnie uczciwy człowiek, sam się 
zresztą wycofuje przed końcem sesji. 
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Na marszałką Sejmu również Rady Lu- 
dowe wyciągają skądyś „obywatela 
nieznanego p. Antoniego Łokucjew- 
skiego, który ma te jedyną zaletę, że 
jest niewątpliwym Oszmiańczukiem i 
tę cechę, że nikt o nim ani przed tem, 
ani potem nic nigdy nie słyszał. Ten p. 
Łokucjewski, Bogu ducha winny czło- 
wiek, zaczyna być poruszany na wszy- 
stkie strony, zaczyna robić wiatr koło 
Siebić, a to wszystko dlatego, że się ko- 
muś chce bawić w wielki parlament, w 
kuluary, w „śliskość* sali kroków stra- 
conych i t.d. i t.d, Momenty tych dzie- 
<inno-naiwnych odruchów  branych 
arzez ich autorów za strasznie chytrą 
poltykę, stanowią główne tło pracy 
Sejmu Wileńskiego, stanowią całą 
treść zajęć członków tej instytucji. 

Musiały więc być incydenty parla- 
mentarne, a jakże. Jakiś żydek z Rad 
Ludowych pobił się z p. Czerwińskim 
z klubu „zespołu stronnictw i ugrupo- 
wań narodowych* (modne były długie 
tytuły dla nazw klubowych). Był po- 
jedynek, któremu sekundował poseł 
Raczkowski, który pewnie sobie my- 
Ślał, że na stare lata wypadają mu co- 
raz mniej efektowne pojedynki, to nie 
to, co niegdyś z Kiereńskim, z hr. Oli- 
zarem! Ks. Maciejewicz, o zawsze po- 
rywczym temperamencie, zawołał do 
P. Ludwika Chomińskiego. „O! to pan 
mi przerywasz, a potem każesz swemu 

błazenkowi napisać, że to ja panu prze 
rywałem*. Tym „błazenkiem', był dzi 
siejszy radca Województwa p. Wiktor 
Piotrowicz, który wtedy jeszcze ani za- 
rysowującej się kokieteryjnie łys'nki, 
ani „Nawiasu literackiego'* poza sobą 
nie miał Klub dzienn'karzy czuł się 
obrażony, ale cóż było robić z księ- 
dzem. Zresztą przypuszczam, że to 
także chodziło o nieporozumienie wy- 
raz „błazenek'* po wileńsku ne ma w 

sobie nic znieważającego, ani zniesła- 
wiającego, oznacza tylko młodzieńca, 
obraźliwym ten wyraz jest tylko dla 
warszawiaka. Pam'ętam także zacnego 
p. Marjana Swiechowskiego, jak mówił 
tlegmatycznie i powoli starannie prze- 
myślaną mowę i jak mu przerwał zaw- 
sze impetyczny ks. Maciejewicz. — 
„Właśnie, że wiadomo* — krzyknął w 
miejscu, w którem p. Marjan  stwier- 
dzał, że coś mu jest niewiadome. Pan 
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Swiechowski ciągnie dalej swoje po- 
wolne przemówienie, narazie udając, 
że nie słyszał gromkiego „wyrwania 
sie“ ks. Maciejew'cza, potem jednak 
nie wytrzymuje, chęć polemiki w nim 
zwycięża i trochę jąkając się zwraca się 
do ks. Maciejewicza: „Jeśli ksiądz wie, 
to niech ksiądz powie'*, myśląc oczy- 
wiście, że temi słowy położy na miej- 
scu niefortunnego oponenta. Tymcza- 
sem oto ks. Maciejewicz woła: „ow- 
szem, wytłumaczę to Panu*. Swoją 
drogą zachwycałem się wtedy wileń- 
Skością i tutejszością polemicznej frazy 
p. Świechowskiego: — „niech ksiądz 
„powie. kiedv ksiadz wie, takhy żaden 
warszawista nie powiedział, musiałby 
zaraz zaokrąglić to w „ksiądz kano- 
nik“, lub „ks'ądz poseł'* — to „ksiądz** 
krótko i węzłowato, to akurat taksamo, 
jakeśmy mówiłi do swego katechety w 
|-szem gimnazjum wiłeńskiem. 

Najlepszą mowę w zgromadzeniu 
wileńskiem wygłosił p. Stanisław Brzo 
stowski, człowiek bardzo obrotny w 
polityce i w interesach , lecz i w jed- 
nem i drugiem niezawsze z powodze- 
niem. Pamiętam także, jak nestor my- 
Śli niepodległościowej w Polsce p. Wła 
dysław Studnicki chodząc po koryta- 
rzu Sejmu, (którego oczywiście nie był 
członkiem) chciał coś przystępnie wy- 
tłumaczyć b. ważnemu członkowi klu- 
bu „Odrodzenie* i zaczął: „Wam to 
trudno zrozumieć, bo wy jesteście dur- 
nie* . Pan Ludwik Chomiński zatago- 
dził wówczas incydent. 

Premjerem państwa  środkowo-li- 
gen. Stefan 

Mokrzecki, a szefem tego państwa był 
p.-Aleksander Meysztowicz, Z punktu 
widzenia prawno-państwowego zarów 
no gen. Żeligowski, jak i jego zastęp- 
ca p. Meysztowicz, byli w Europie o0- 
statniemi suwerenami z władzą niczem 
nieograniczoą, gdyż Sejm Wil. nie 
był wcale parlamentem, a tyłko zgroma 
dzeniem płebiscytowem, nie miał żad- 
nych uprawnień parlamentarnych, jak 
prawo budżetowania, czy coś podobne 
go. Inicjatywa powołania p. Meyszto- 
wicza na to stanowisko, niewątpliwie 
wychodziła od samego marsz. Piłsud- 
skiego. Był p. Meysztowicz jedynym 
może reprezentantem głębszej racji sta 
nu i szerszego rozmachu myśli politycz 

  

CHINY ODRZUCIŁY ULTIMATUM JAPONII 
DZIŚ ROZPOCZYNA SIĘ WIELKA OFENSYWA NA SZANGHAJ 

NAN“IN. PAT. Minister spraw 
zagranicznych oświadczył przed- 
stawicieiowi agencji Reutera, że 
rząd chiński postanowił odrzu- 
cić ultimatum japońskie, które- 
go warunki są dia Chin nie do 
przylęcia. Odpowiedź na ultima- p 
tum wręczona będzie Jeponi! w 
piątek wieczorem. Delegat chiń- 
ski w Genewie otrzymał instruk- 
cje, aby na Nadzwycza jnem Zgro- 
madzeniu Ligi Narodów powołał 
się na srt. 15 paktu Ligi. 

LONDYN, PAT. Biuro Reutera 
dowiaduje się ze źródła miaro- 
dalnego, że chiński rząd narodo- 
wy polecił dowództwu chińskie- 
mu oraz burmistrzowi miasta 
Szanghaju, źe dla ułatwienia po- 
kojowego uregulowania konflik- 
tu w Szanghaju wojska chińskie 

gotowe są cofnąć się na odieg- 
łość 20 kim. od jmiędzynarodo- 
wej koncesji pod warunkiem, że 
również wojska Japońskie uczy* 
nią to samo. Odpowiedź chińska 
pozatem zwrzca uwagę, że prze- 
rowadzenie kcntroli, czy isiot- 

nie wojska zostały ccfnięte po- 
winno być dokonane przez cby- 
wateli państw neutralnych, któ- 
rym w żadnym razie nie mocą 

  

towarzyszyć żołnierze japońscy. 
Rząd chiński kategorycznie od 
rzuca żądanie japońskie rozbro- 
lenia i opuszczenia fortów Wo- 
osung i Jaoszan. 

SZANGKAJ, PAT. Dowódca 19 
armji chińskiej oświadczył w 
związku z ultimatum JapoAskiem, 
że nie ugnie się przed Japonją i 
nadai bronić będzie swego kra- 
ju. 18 tysięcy żołnierzy [арой- 

WYBORY PARLAMENTARNE w JAPONII 
TOKIO, PAT. W dniu jutrzej- 

szym ocbędą się w Japonji wy- 
bory powszechne do parlamentu. 
Ponieważ 24 kencydztów partii 
rządowej I 12 kandydatów paztji 
opozycyjnej zostało ponownie 
wybranych bez wystawienia 

kontr kandydatur, wybory będą 
dotyczyły pozostałych 410 pos- 
łów. Ogólna liczba mandetow 
wynosi 674. Panuje powszechne 
mniemanie, że pertja rządowa 
odniesie zwycięstwo znaczną 
większością głosów. 

skich ma podjąć jak przypusz- 
czają — ofenzywę w sobotę ce- 
lem odrzucenia Chińczyków, któ- 
rzy.— |Jak słychać posiadają do- 
brze skonstruowany pian obro- 
ny. Na koncesje międzynarodo- 
we Szanghaju padły nowe рос!- 
ski chińskie, nie pociągając za 
sobą nowych ofiar. 

SZANGHAJ, (Pat). Biuro Raute- 
ra dowiaduje się ze Źródeł |a- 
pońskich, że ofenzywa IapoAska 
ma być rozpoczęta wczesnym 
rankiem w sobotę. Zważywszy, 
że południk chński wyprzedza 
o 8 godzin czas angielski, regu- 
łlowany według południka w 
Greenwich, można Spodziewać 
się, że według czasu europej- 
skiego ofenzywa rozpocznie się 
jeszcze w piątek przed północą. 

     
nej na tle całego tego jarmarku рой- 
tyczno-sejmowego, jarmarku, o którym 
można powiedzieć, że był jedynym w 
dziejach naszego grodu. Pan Meyszto- 
wicz był człowiekem śmiałych proje- 
któw, z żelazną konsekwencją prze- 
prowadzanych, człowekiem za- 
sad, wreszcie człowiekiem tutejszym 
do szpiku kości, który zawsze piasto- 
wał wszystkie godności publiczne, ja- 
kie mu nasza ziemia dać mogła. Ale w 
Sejmie Wileńskim znalazł się wobec lu | 
dzi, których zupełnie nie znał i z który- 
mi nie wiedział, jak postępować. Nie- 
tylko nie było tam panów Rymszów ze 
szlachty nowogródzkiej, siedzącej jak 
wiądomo, w niebie po prawicy Boga 
Ojca, lecz przecież p. Meysztow:cz 
prócz panów Rymszów znał i naszych 
chłopów i naszych żydów. Żydzi do 
Sejmu nie przyszli, a CO uv uiwpuw, - 
to mogło się zdawać, że się coś zmie- 
niło, gdy p. Meysztowicz był w Peters- - 
burgu. Chłopi, których  poprzyprowa- 
dzały Rady Ludowe i Odrodzenie już 
nie byli tymi włościanami, z którym: 
wspólnie głosował p.  Meysztowicz 
„przy kurjalnych wyborach do Dumy 
Państwowej. Zresztą żydów potrafił p. 
Meysztowicz zjednać doskonałą takty- 
ką i przyszło mu to z wielką łatwością. 
W tem swojem Wilnie a obcem środo- 
wisku, musiał p. Meysztowicz co chwi 
la wyciągać drągi, które mu wpycha- 
no w koła jego ekwipażu rządowego. 

W samem Wilnie wychodziło pisem 
ko p. kpt. Olejniczakowskiego, specjal- 
nie paszkwilom przeciwko panu Mey- 
sztowiczowi poświęcone. Nie gardził 
ten  „Kurjer Pošwiąteczny“ tak em: 
przyczepkami, jak ta, dlaczego pan 
Meysztowicz przez literę igrek pisze 
swe nazwisko. — „Dlaczego Olejn:cza 
kowski pisze się przed duże O, a nie 
przez male“ 
sztowicz. Endecja zwalczała pana Mey © 
sztowicza, bo był Piłsudczykiem, lewi- 
ca zwalczała go, jako był. obszarnika, 
Różne inteligenty wileńskie, sami naj- 
bardziej szlacheckiego pochodzenia, 
uważały za stosowne i możliwe zarzu 
cač mu „obszarnictwo“, „ziemianstwo“ 
i td. Były to czasy, kiedy lista naro- 
dowa p. Hipolita Gieczewicza, najczci- 
godniejszego przewodnika i opiekuna 
ziemiaństwa, jako ziemianina mieć w 
swem gronie nie chciała. Nazywano 
więc p. Meysztowicza „Aleksandrem 
I-szym i snuto tego samego rodzaju 
drwiny na tym poziomie. A trzeba przy 
znać, że nawet wśród najbłiższych 
swoich p. Meysztowicz wielk'ego po- 
parcia nie znalazł, Nawet nasz drogi, 
kochany, nieoceniony ś.p. Czesław Jan-. 
kowski, nie mógł wytrzymać, aby bliż- 
niemu łatki nie przypiąć, kiedy to moż- | 
na było uczynić. I dlatego, gdy p. Mey- | 
sztowicz swoim staroszłacheckim sty- 
lem pisał „I ufny w łaską Bożą nad 
Krajem i opiekę Tej, która z Ostrej Bra 
my nam šwieci“, wyrazy "nad Krajem” 
znikły podczas korekty, skreślone u-- 
szczypłiwemi palcami wersalskiego te-- 
ljetonisty. 

Takie były zabawy, spory w one late, 

Na otwarciu Sejmu p. Meysztowicz 
mówił: Ą 

„Faktem jest jednak, że część nie- | 
polskiej ludności naszej nie poszła świa | 
domie do wyborów, jestem pewny, że — 
nie zachwieje to dobrych stosunków 
pomiędzy narodowościami w kraju na- 
szym''. 

Wreszcie nie bez dumy myśłę o po- 
ziomie ówczesnej prasy polskiej w Wii 

nie. Cat. 
  

— odpowiedział pan Mey | 
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WARSZAWA 19 II 32 r. (tel. włas 
my) — Dzisiejsza komisja prawnicza 
przystąpiła do obrad nad projektem, do 
tyczącym dóbr skoniiskowanych, bę- 
dących w posiadaniu Skarbu Państwa. 
Jak wiadomo, pierwotny pzojekt wnie- 
słony przez Ministerstwo  Sprawiedii- 
wości, stał na stanowisku wydawania 
tylko 300 ha i to jedynie dzieciom po- 
wstańca, a resztę zabierał na rzecz 

Skarbu. Projekt ten jednak nie znalazł 
poparcia w klubie BB i obecny projekt 
tego Klubu przewiduje oddawanie ca- 
łości majątków, należnych potomkom 
powstańców z 1863 roku, pod obowiąz 
zkiem wpłacenia dwukrotnej stawki 
podatku spadkowego. Natomiast linje 
bcozne powstańców od sukcesji w do- 
brach, będących dziś w posiadaniu 
Skarbu Państwa, są przez ten projekt 
adsuwane. Za dom Zamojskich ma się 
wypłacić sukcesozomi połowę szacunku 
według wysokości ubezpieczenia tej 
aieruchomošci w towarzystwie ubez- 
pieczeniowem. Powództwa, złożene do 
Sądu nie później, niż w dniu 15 stycz- 
mia 1931 roku, są anulowane. Wszyst- 
kie te ograniczenia nie dotyczą dóbr od 
bieranych od osób prywatnych, czyli 
od spadkobierców Rosjan, którym rząd 
rosyjski dobra polskie nadane zostały. 

Złe strony projektu nie umniejszają 
jego wartości, jeżeli będziemy go po- 
równywać z pierwotnemi zamuerzenia- 

„mi tak gocąco popieranemi przez Pro- 
kuratorję Generalną, które zmierzały 
da czegoś, co nie sposób inaczej na- 
zwać, jak ponowną konfiskatą mienia 
powstańców. 

Ale nawet tak ostrożny projekt 
spotkał się na komisji z atakiem ze stro 
ny socjalistów i ludowców. Poseł Pu- 
żak (socjalista) chciał ograniczyć od- 
dawanie majątków tylko do osób sa- 
mych powstańców, a nie ich spadko- 
bierców, a poseł Krysa (stronnictwo 
ludowe) w wiecowej mowie oświad- 

BOTZETEBOOESZWIDCZZZA (ESKA UTE DI DARTS KABE Ga 

czył, że ziemia ta właściwie należy do 
chłopów. 

Ponieważ art. 9 omawianego pro- 
jektu przewiduje, że Minister Skarbu 
oceni dobza restytuowane, referent u- 
stawy (BB) zapytał przedstawiciela 
Rządu, wiceministra  Sieczkowskiego, 
na jakich zasadach oparty będzie ten 

SŁOW U 

0 DOBRA SKONFISKOWANE 
szacunek? Min. Sieczkowski złożył imie 
niem Rządu obowiązującą deklarację, 
że szacunek nastąpi najściślej według 
przepisów o spadkach i darowiznach. 
Na życzenie prezesa Komisji p. wice- 
marsz. Cara to oświadczenie przedsta- 
wic'ela Rządu zostało zaprotokułowa- 
ne. 

  

POMÓC DLA WILNA 
Skarb państwa weźmie udział w Spłacie 

'pożyczki angielskiej 
WARSZAWA 19 II. 32 r. (tel. włas 

ny). —Na dzisiejsze posiedzenie Sej- 
mu wpłynął projekt urzędowy, podpi- 
sany przez Ministra Skarbu Jana Pił- 
sudsk'ego o pomocy dla miasta Wilna, 
przy spłacariu pożyczki angielskiej. — 
Skarb Państwa zapłaci połowę odsetek 
i rat amortyzacyjnych, począwszy od 

Zwołanie Zgroma 

dnia 15 maja 1931 roku. Ponadto 
Skarb Państwa pokryje połowę odse- 
tek, wypłaconych posiadaczom obliga- 
cyj za okres przejściowy od 15 Hsto- 
pada 1930 roku do 14 maja 1931 rokū 
w wysokości 2 i pół od sta od nomi- 
nalnej sumy obligacyj dopuszczonych 
do konwersji. 

  

KRYZYS GABINETOWY WE FRANCJI. 

Panlewe jeszcze nie sformował rządu 
PARYŻ. (Pat). Oficjalnie ka- 

munikują, że Poini:vć zapropo- 
nował Paui-Bontourowi wybór 
pomiędzy teką ministerstwa woj- 
ny i spraw zagranicznych Oba 
te stanowiska pozwoaią mu bo- 
wiem dokonywać w daeiszym 
ciągu czynności na konferencji 
rozbrojeniowej. $en. Pau: Bon- 
cour wołał objąć tekę ministra 
spraw zagranicznych. 

PARYŻ. (Pat). W obecnej sy- 
tuacji jest bardzo prawdopodob- 
ne, że Painievć zostałby mlni- 
strem wojny, Tardieu zaś prze 
szedłby d> Quai a'Orsay, to po- 
zweliłoby m1 zachować Stanc- 
wisko pierwszego przewodniczą 
cego delegacji francuskiej na 
konferencię rozb-<įeniową. 

PARYŻ. (Pat) W xulusrach Se- 
natu rozmowy toczyły się wcze” 
raj wyłącznie na temat przeb e- 

  

dzenia Ligi Narodów 
dla rozpatrzenia zatargu ch ńsko-japońskiego 
GENEWA. PAT. — Na żądanie de- 

legata chińskiego odbyło się w piątek 
posiedzenie Rady Ligi Narodów. Po- 
siedzenie to, któże trwało 3 i pół godzi- 
ny, miało przebieg wysoce dramatycz- 
ny. Delegat Yen przedstawił ostatnie 
wypadki i oświadczył: jesteśmy w 
przededniu wielkiej bitwy, w której we 
zmią udział dziesiątki tysięcy ludzi. jed 
mym z powodów tej bitwy jest kaprys 
wojskowy Japonji, która żąda, by woj 
ska chińskie, znajdujące się na włas- 
nem terytorjum wycofały się na 20 klm. 
od Szanghaju. Wzywamy Radę Ligi, 

Džo ib 

Ulgi dia rolnictwa 
WAWRSZAWA. 19,11 32 r. tel. wła 

sny. Dzisiejsza sejmowa komisja praw- 

nicza rozpatrywała dwa bardzo ważne 

projekty, które niewątpliwie przyniosą 

pewne ulgi zrujnowanemu naszemu 

roln'ctwu. Wiadomem jest przecież, że 

kto był w rolnictwie lepszym gospoda- 
rzem kto goasnadarawrał 

niej, więcej wprowadzał ulepszeń i t.d., 
ten dziś dokładniej jest zrujnowany. 

Płody rolne przynoszą śmiesznie mało. 

Odsetki od kredytów zaciągniętych i 

kredyty same trzeba spłacać. Jeśli ktoś 

był na swe nieszczęście słuchaczem uni 

wersytetu. Jagiellońskiego i ukończył 

tam agronomję z odznaczeniem, to już 

napewno gospodarczo leży na obe ło- 

patki, bo wyniósł zamiłowanie do ma- 

szyn, nawozów sztucznych, rasowego 

bydła i t. d., co po zastosowaniu w 
praktyce dało jaknajgorsze finansowe 

rezultaty. 

Pierwsza z omawianych ustaw do- 

tyczy najniższej ceny licytacyjnej. Do- 

tychczas majątek mógł iść za bezcen, 

mógł być sprzedany w wysokości po- 

życzki, zaciągniętej u licytującego. O- 

becnie sąd zarządza przed każdą licy- 

tacją oszacowanie każdej nieruchomo- 

ści rolńej przez komornika z doda- 
niem mu biegłych i majątek nie może 

być sprzedany za mniej, niż połowę su 
my tego szacunku. 

NOTATKI HUZYCZNE 
|_W podróży koncertowej do Łotwy 
i Estonji, zatrzymał się prof. Józef Tur- 
Czyński w Wilnie, aby się przypomnieć 
po dłuższej mebytności, licznym wielbi 
<ielom tutejszym, dając własny recital 
iortepianowy, pod auspicjami  Wileń- 
skiego Towarzystwa _ Filharmoniczne- 
go, w sali Konsetwatorjum. 

Talent wykonawczy znakomitego 
pianisty przedstawia się obecnie w peł 
ni rozwoju i może nigdy przed tem nie 
słyszeliśmy go w tak korzystnem uspo 
sobieniu, zwłaszcza w ciągu dalszym 
wieczora, kiedy się zawiązała łączność 
duchowa między koncertantem a pu- 
bliczności. Początek stanowiła wybor- 

_ nie wykonana organowa „Toccata e fu 
ga", w mistrzowskiej transkrypcji Bu- 
soni'ego na fortepian, bardziej odtwa- 
rzającej charakter organowy tego arcy- 
dzieła, niżeli więcej pianistycznie wir- 
tuozowska przeróbka Tausiga. Bardzo 
stylowo, w tempach właściwych, pięk- 
iie odegrana była sońdta Es-dur op. 
31 Beethovena. Cały szereg arcydzieł 
Szopena, z których wyjątkowo pięknie 
zagranym był Nokturn F-dur op. 15, 
który w mniej uduchowionej interpreta 
cji, tak się łatwo staje monotonnym i 

nużącym, wypełniał część środkową 
obfitego programu, wykazując dowod 
nie, że prof, Turczyński należy do naj- 
bardziej powołanych odtwórców muzy 

najintoneznu— 

  

Druga ustawa idzie dalej na żąda 

nie dłużnika licytowanego zawiesza 

się wogóle licytację na przebieg obec- 

nego roku, który tak dla rolnictwa, jest 

krytyczny. Każdy właściciel majątku 

licytowanego może wnieść do Sądu 

podanie o wstrzymanie licytacji. Sąd 
«może (ale mia muoi)  aacięgnąś infor 

macji o stanie dłużnika od Izby Rolni- 

czej, gdzie one istnieją, lub organiza- 

cyj rolniczych, lecz ustawa przewiduje 

odmowę sądu w wypadkach: a) jeśli 

została otwarta upadłość dłużnika, lub 

jest w toku postępowania, celem zabez 
pieczenia upadłości, b) jeżeli bez u- 

szczerbku dla gospodarstwa, dłużnik 

może zaspokoić poszukiwany dług. 

Niestety, słuszna ta ustawa niema 

zastosowania gdy chodzi o egzekucję 

dla pokrycia następujących należności: 

1) podatków i opłat skarbowych i ko- 

munalnych, 2) umów najmu pracy, 

3) opłat na ubezpieczenia społeczne, 

4) alimentów wszelkiego rodzaju, nie 

wyłączając wymiarów i wymów, 5) po 

życzek długoterminowych, udzielanych 

przez instytucje kredytu długotermino- 

węgo. 

Na komisji prawniczej podważali 

tę ustawę endecy, żądając jei rozsze- 

rzenia także na nieruchomości miej- 

skie, albo też twierdząc, że utrudni ona 

kredyt. 

szopenowskiej. Zakończenie koncer 
tu stanowiły utwory muzyki „nowej”, 
a więc: nastrojowe kompozycje Debus 
sy'ego, oraz charakterystyczno-wirtuo- 
zowskie utwory kompozytorów współ 
czesnych, uwieńczonych bardzo trud- 
ną i efektowną transkrypcją „Tańca 
marynarzy“ z op. „Syrena* W. Mali- 
szewskiego, we własnem opracowaniu 
samego koncertanta. 

Uduchowiona, owiana urokiem po- 
czji, subtelna gra prof. Turczyńskiego 
jest pianizmem czystej wody i w naj- 
szlachetniejszym rodzaju, wznoszącym 
się na szczyty artyzmu w odtwarzaniu 
dzieł odpowiednich, Kompozyzje, wy- 
magające gry potężnej, niejako orkie- 
stralnej, mniej odpowiadają warunkom 
indywidualnym, wytwornego i świetne- 
go artysty, Powodzenie szczere i cał- 
kiem zasłużone. zniewoliło koncertanta 
do licznych datków  nadprogramo- 
wych. 

ki 

Duże zainteresowanie wzbudził re- 
cital špiewaczy barytonisty Zygmunta 
Protassewicza, któregośmy już niejedno 
krotnie słyszeli, kiedy stawiał pierwsze 
kroki na estradzie koncertowej, roku- 
jąc piękne nadzieje. Po odbytych w 
międzyczasie studjach w Medjolanie, re 
prezentował się śpiewak bardzo po'- 
chlebnie. Z przyrodzenia ładny głos 
widocznie się rozwinął i wyszlachetniał 
w brzmieniu, a całe wykonanie nabra- 
ło więcej wyrazistości i zaokrąglenia w 

by powzięła zarządzenie ochronne, 
zdolne zapobiec rozlewowi krwi, któ- 
ry rozpocznie się jutro. 

Reprezentant japoński Safo w bar- 
dzo długiej replice polemizował z wy- 
wodami delegata chińskiego Yena, w 
szczególności zaś psotestował przeciw- 
ko twierdzeniu Chin, że wojska japoń- 
skie używają kul dum-dum i wezwał 
delegata chińskiego do przedstawienia 
dowodów w postaci próbek. Ze wzglę- 
du na to, że Rada niebawem przekaże 
sprawę Zgromadzeniu, oświadczył Sa- 
to, że pragnie skorzystać z okazji, by 
przedstawić przyczyny koniliktu. Sato 
wskazuje tu na wojnę domową w Chi- 
nach i anarchję, która była jej wyni- 
kiem. japonja nie mogła zabezpieczyć 
swych interesów. Ze strony Ligi Japo- 
nja nie doznała pomocy. Specjalny na- 
cisk położył delegat japoński na zna- 
czenie Mandżurji dla swego kraju. Ja- 
ponja widzi wszystkie kraje zamknię- 
te dla swej emigracji, straciła rynek 

chiński i dlatego musi z całą energją 
bronić praw do Mandżurji, jednakże 
nie zamierza anektować Mandżurji. 
Gdyby tego pragnęła, miała po te- 
mu najlepszą okazje w roku 1905. 

Chce tylko, by Mandżurja była polem 
działania. dla Japończyków. 

Delegat chiński wyraził zdziwienie, 
że delegat japoński zaprzecza istnieniu 
zorganizowanego rządu chińskiego, a 
tymczasem z nim tylko pragnie roko- 
wać i nie chce interwencji Ligi. Japo- 
nja okupuje 200 tys. mil terytorjum 
chińskiego, a chce jeszcze ochrony ! 
opieki Ligi. Japonja mówi, że nie chce 
anektować Mandżurji, ale to samo mó- 
wiła o Korei, którą jednak anektowała. 
Zresztą wszystko to ne jest najważ- 
niejsze, ale najważniejsze jest, co zro- 
bi Rada, aby zapobiec bitwie która roz 
pocznie się za kilka godzin. 

Przewodniczący Rady Paul-Bancour 
wskazał, że Liga nie może zarządzić 
środków ochronnych, które mogłyby 

być powzięte tylko za zgodą stron. Sy- 
tuacja jest tragiczna. Jeżeli Rada obra 
dować będzie jeszcze kilka godzin, to 
jej obrady zbiegną się z wielką bitwą 
koło Szanghaju. Gdyby delegat Japo- 
nji wstrzymał ultimatum japońskie, dał 
by wspaniały przykład i oddał wielką 
usługę. Mogłoby to niewątpliwie umoż- 
liwić nawiązanie nowych rokowań. Z 
widocznem wzruszeniem apeluje w 
tym sensie Paul-Bancour do przedsta- 
wiciela Japonji. Następnie wszyscy 
członkowie Rady przyłączają się do 
apełu przewodniczącego. Przedstawi- 
ciel Japonji oświadcza, że prześle ten 
apel swemu rządowi, ale wyraża żal, 
że Rada Ligi nie uważa za możliwe, 
skierować taki sam apel do Chin. Paul- 
Boncoiir stwierdza, že wszelkie roko- 
wania zależne są od wycofania ultima- 
tum i dlatego zwrócił się przedewszy- 
stkiem do przedstawiciela Japonji. 

GENEWA. PAT. — Przed zakoń- 
czeniem pątkowego posiedzenia Rady 
przyjęta została rezolucia, która zgod 
nie z żądaniem chińskiem, zarządza 
zwołanie nadwyczajnego Zgromadze- 
nia Ligi Narodów. Jako termin deba- 
ty rezolucja wyznacza dzień 3 marca. 
Rezołucja stwierdza, że decyzja ta nie 
wpłynie na obowiązek Rady kontynuo 
wania swej działalności na rzecz utrzy 
mania pokoju. 

  

B. CESARZ 

gu kryzysu ministerialnego. Wie- 
Czorem gorące omawiano ewen- 
tualną sytuację, gdyby Painieve- 
mau nię udała się ut«orzyć ga- 
bnetu. W tym wypadku według 
powszechnej opinii, prezydent 
Boumer byłby zmuszony uczyn Ć 
propczycję stworzenia gebinetu 
Jednemu z członków Senatu, a 
mianowicie Tardieu lub Fiandi- 
nowi, 

Li E 

Manifestacja rozbroje- 
niowa w Genewie 
GENEWA (PAT), — Wczoraj wieczo- 

rem odbyła się pierwsza z cyklu wielkich 
manjiestacyj na rzecz rozbrojenia, manowi 
cie wieczór odczytowy, Wieczór, któremu 
przewodniczył prezydent Konfederacji Szwaj 
carskiej Motta, zgromadził liczną pubiicz- 
NOŚĆ. 

Pierwszym mówcą był ambasador hisz- 
pański w Paryżu, Madarjaga, który w p.ęk- 
nej formje omówił zńaczenie tego zagadnie- 
nia dia organizacji pokoju, Zkolej prof, de 
Reynold z Berna , który oświetlił praktycz 
ne możliwości realizacji rozbrojenia morał- 
nego, opierając się na propozycje rządu pol 
skiego, wskazał na konieczność podpisania 
konwencji, proponowanej przez Poiskę, w 
dziedzinie podręczników: szkolnych, kįnema 
tografji j td, Delegatka amerykańska na kon 
ierencję rozbrojeniową panj Wooley omówi- 
ła następnie dyskutowany problem z punktu 
widzenia studentów, wskazując na: za ntere- 
sowanie się j entuzjazm, z jakim studenci 
amerykańscy odnoszą się do problemu roz- 
brojenia materjalnego i moralnego. 

Ostatnj przemawiał prof, Haleckį, Nawią 
zując do przemówienia, wygłoszonego przez 
delegata polsk ego na kongresie w Arras w 
roku 1435, w którem zawarty był apel 0 
wyzbycje sję ducha wojennego, mówca pod 
kreślił wiekowe tradycje Polski w dziedzi- 
nie rozbrojenia moralnego, Następnie prof. 
Haleckj omówił znaczen e rozbrojenia mo- 
ralnego, które jest metodą codziennej, wy- 
trwałej, twórczej pracy na rzecz organiza- 
cji pokoju. 

Prezydent Motta zakończył wieczór, wyra 
żając nadzieję, że o konferencji rozbrojenio 
wej będzie mógł kiedyś powiedzieć, jż zre- 
al;žowala apel delegata Polsk; na kongresie 
z przed pięciu wieków, 

strajk w Zagłębiu 
Dąbrowskiem 

SOSNOWIEC, (PAT). — Na ostatniej 
nocnej zmianie nie zaszły w kopalnjach 
zagłębia Dąbrowskiego w sytuacji strajko- 
wej żadne zmiany, Robotn'cy nje przystą- 
pili do pracy, Ilość robotników: strajkują- 
cych na tej zmianie jest mniejsza, ponie- 
waż w nocnej zmianje pracuje mn'ej robot- 
ników.W piątek rano w drugim dniu straj- 
ku również nie zanotowano większych od- 
chyleń cyfrawych, Strajkują te same kopal- 
nie. Do kopalń, w których zarządzono świę 
tówki, przybyłao jeszcze jedna; kopania - w 
iXlimontewie, Spokój jest wszędzje zachowa 
ny, 

PU-JI 
    

naczelnikiem Mandżurii 
TOKJO, (Pat). Były cesarz chiń- 

ski Pu-Ji został (ednomyślnie 
wybrany naczelnikiem nowo- 
vtwsrzonzgo państwa mandżur- 
skiego. Były gubernator Tiang- 
Sz: objął stanowisko premiera 
rządu mandżurskiego. 

J4PONJA MOBILIZUJE 
PGSIŁKI 

MOSKW82. PAT. Według informscyj 
UPES RIAA ОЛЕ 

Ku (zii $. p. Gabryela Narutowicza 
ODSŁONIĘCIE TABLICY W ZURYCHU 

" GENEWA, (tel. wł. 19. Il. —32 r.). 
jutro o gudz. 7-ej rano udaje się do 
Zurychu na uroczystość odsłonięcia 
tablicy ku czci Ś. p. Prezydenta Ga- 
bryela Narutowicza niemal cała dele- 
gacia polska z Ministrem Zaleskim, 

traktowaniu frazy muzycznej, w połą- 
czeniu z wyraźną wymową tekstu. 

. Na podkreślenie zasługuje dobra 
wymowa włoska, tak często szwankują 
ca u naszych śpiewaków. 

Stanowczo najlepiej sę udają kon- 
certantowi pieśni włoskie, widocznie 

wystudjowane pod kierunkiem facho- 
wym maestra medjolańsk'ego. 

Łagodny w brzmieniu, niezbyt sil- 
ny baryton liryczny, oraz inteligentna 
interpretacja utworów  predystynują 
śpiewaka do karjery estradowej, Scena 
operowa wymaga większej potęgi gło- 
su dla utrzymania odpowiedniego sto- 
sunku do orkiestry, a także i do uwy- 
datnienia akcentów dramatycznych. 
Uwaga powyższa nie jest zarzutem i 
nie powinna w tem znaczeniu być ro- 
zumianą;jest to tylko wskazówką — 
w jakim kierunku leży najwłaściwsze 
pole działalności artystycznej obiecu- 
jącego śpiewaka. 

Wbrew dość powszechnemu wśród 
melomanów mniemaniu, stanowczo za- 

znaczam, że nie śpiew operowy, gdzie 
akcja sceniczna, kostjumu, dekoracje, 
orkiestra i t. p. tak wiele pomagają do 
osiągnięcia efektu i powodzenia, stano- 
wi szczyt artyzmu  śpiewaczego, lecz 
właśnie śpiew estradowy, czyli pie- 
śniarstwo, wymagające subtelnego wy- 
kształcenia wokalnego, wielkiej muzy- 
kalności, oraz inteligentnej interpreta- 
cji utworów, gdzie żadne efekty po- 
stronnne nie pomagają, a śpiewak wy- 

gen. Burchard-Bukackim, posłem Mo- 
dzelew skim i dyr. Szumilakowskim na 
czele. Uroczystość odbędzie s ę o godz. 
3 po poł. w avli politechniki w  Zu- 
rychu. P. Minister Zaleski 
dłuższe przemówienie. 

łącznie zasługą osobistą zdobywa po- 
wodzenie, należy stawiać na najwyż- 
szym szczeblu artyzmu  śpiewaczego. 
Znałem wielu artystów tego rodzaju, 
zwłaszcza w Niemczech, cieszących się 
sławą” wszechświatową i chciałbym 
szczerze, aby p. Protassewicz w swym 
artyzmie do nich się zbliżył. 

Nie potrzebuję chyba dodawać, że 
ujmujący śpiew p. Protassewicza był 
bardzo życzliwie oklaskiwany przez 
licznie żgromadzoną publiczność i bez 
„bisów* się nie obeszło. 

Akompanjowała p. W. Czuchowska, 
chwilamł, nazbyt dyskretnie i niedosta- 
tecznie podtrzymując śpiewaka w mo- 
mentach silniejszych. 

+ * r 

Rozgłośnia wileńska Polskiego Ra- 
dja nadała cały szereg audycyj muzycz 
nych, zasługujących na omówienie. 

Wszakże nie wszystkie mogłem sły- 
szeć, z braku czasu wolnego, i muszę 
dlatego poprzestać na wymienieniu tyl- 
ko niektórych produkcyj. Bardzo dodat 
nio się przedstawił koncert kameralny 
kwartetu Dubiskiej, urozmaicony śpie- - 
wem p. Z. Wyłeżyńskiej. Recital forte- 
pianowy p. St. Szpinalskiego wykazał 
wszystkie właściwości jego talentu wy 
konawczego, omówionego w sprawo- 
zdaniu po koncercie. Pieśni litewskie, 
wykonane przez p. A. Potopowiczów- 
ne daly sposobność przypomnien'a so- 
bie ładną dźwięczność głosu znanej, tu- 
taj śpiewaczki. Dwie: rzadziej grywane 

prasy sowieckiej, Japonja przeprowa: 
dza obecnie mobilizację 6 dywizji, sia- 
cjonowane] w Kumsmoto z zamiarem 
wysłania jej do Szanghaju. W tan Spn- 
sób siły wojsk Japońskich na odcineu 
szanęhajskim wzrostyby prawie 5 50 
tysięcy bagnetów. 

ZGON FRYDERYKA AUGUS"A Pl, 
BERLIN (PAT). — dyły król sa- 

ski Fryderyk August III zmarł wczoraj T 

późnym wieczorem w swojej rezyden- 

cji 

roku 1918 stale przebywał. 

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁA- 
DARIA ZEZNAN O DOCHODZIE. 

WARSZAWA, (tel. wł.. 19. II. 32 r).. 
Na mocy rozporządzenia Ministra 

wygłosi* Skarbu t+rmin składania zeznań o do- 
chodzie wyznaczony w art. 90 ustawy 

sonaty: Beethovena (Es-dur) i Schu- 
manna (a-moll) były z powodzeniem 
całkowitem wykonane przez p. H. Szyr 
mo-Kulicką (fortepian) i prof, H. Soło- 
monowa (skrzypce). 

Pośród wielkiej ilości audycyj z 
plyt gramoionowych, z znacznej czę- 
ści bardzo pięknych i wartościowych, 
szczególnie się pochlebnie wyrójniły: 
„Krėl Baratarji“ (,„(Goudoljerzy“) opc- 
ra komiczna z baidzo wesolą i melodyj 
ną muzyką Sublivana, šwietnie wyko- 
naną przez zespół angielski, oraz bar- 
dzo ładne pieśni E. Lehmann „W per- 
skim ogrodzie“ też w wykonaniu arty- 
stów angielskich. Recytacje  „Poezyj 
perskich" przez pp. H. Hohendlinge- 
równę i W. Radulskiego, bardzo się 
przyczyniły do spotęgowania wrażenia, 
które byłoby — jak się zdaje — je- 
szcze lepiej zharmonizowane, gdyby 
wszystkie poezje, śpiewane następnie 
przez głosy niewieście, przez p. H., a 
poezje, poprzedzające śpiew męski, 
przez p. R. Były recytowane. W każ- 
dym razie, obie te audycje należały do 
takich, których powtórzenia jeszczeby 
się nieraz chętnie wysłuchało. 

Niedawno wykonana uwertura z op. 
„Wolny strzelec Webera, przerwana 
przed t. zw. repryzą i niedokończona, 
a ostatnio „Fantazja polska* Paderew- 
skiego, grana przez Zb. Drzewieck'ego 
z towarzyszeniem orkiestry, też była 
przerwana w połowie drugiej części i 
nie miała zakończenia. O ile niema kom 

na zamku Sibyllem st , gdzie od | 

W WIRZE STOŁICY 
Z JAKĄ KARTĄ MOŻNA PRZEGRAĆ 

W BRIDŻĄ 

Obecne ciężkie czasy dały się we znaki 

brydżystom, Karta nje idzje — nikomu j ni 

gdzie! 

Dawniej ho, ho! Otworzysz karty, a tu 

trzy koronki: karowa, p.kowa j wielka aso 

wa, Szłem w bez atu! 

— Contra, 

— rel 

Robi swoje, jeszcze nadrabja, Raber ze 

stu punktów — tak się dawniej grywaio, a 

dzjś, — bryndza, mjzerka, plajta, — zrzad- 

ka nawinje się trzeci walet, to już maksi- 

mum, Psje czasy 

Nic dziwnego tedy, że brydżyści uskarża 

ją się na kryzys i niecjerpiiwie wypatrują 

lepszych konjunktur, 

  

— Wiadomo, że jak karta nie jdzie, to 

i sam Culberston (mistrz Świata w) brydżu) 

nie pomóże, Bywż, że piętnaście rozdań pad 

rząd i ani razu pary z ust puścić nie 
można, Djabli Мсга, partnerzy najgrywają 

się, nie Śpieszą, nadrabjają, zapisują całe 

drabiny, A tu pas i pas, 

Onegdaj miałem namacalny dowód co, 

znaczy pechowy wieczór, Pięć robrówi prze 

granych — kto sjadał ze mną, nie miał lite 

ralnie nic, ledwo zagrał z innym — licyto- 

wał szlemiki, Zrezygnowałem, trudno — mo 

że rzeczywiście mam szczęście w czem in- 

nem. 
Zaczynamy szóstego robra, ja rozdaję, 0- 

twieram karty į otzom nje wjerzę: 

As, krėl, dama kier; as, krėi, da- 

ma, walet, trefl; as, król, dama, 

karo; król, walet, dziewiątka pik, 

Oszołomiony radością, wołam: — czte- 

rybez atu! 

— Pięć kierów! 

— Pas, 
— Pas, 

A to nachały! Pięć kjerów  powjedzjal. 

He, he! — pięć bez atu! 

— Szlemik wi piki, 

— Pas, 

— Pas, 

Mam puścić taką grę? Ech, — co tam? 

— Szlem'k w bez atu! 

— Pas, 

— Pas, 

— Duży szłem w piki, 

Zwarjowali najwyraźniej, arogancj bez 

mjary! Chcecje, to macie — contra!! 

— re. 

— Pas, 

— Pas, 
Szaleńcy! ałe daję — supra! 

— Bridż. 
— Pas, 

— Pas, 

— Pas, 

Mój partner zaczyna w dyskę karo, prze 

cjwnik z prajwiej otwiera karty, ma: 

7, 6, 5, 4, 3, pik;'8, 7, 6, 5 trefl ; 
walet. 9, 8, 3 karo, 

Kładę damę karo, przecjwnik z lewej bi- 
je trójką pik. I okazuje się, że ten njopon 

ma: 

As, dama, 10, 8, 2 pik: walet, 

dzjesjątka, 9,, 8, 7, 6, 3, 2, kier, 

Co było dalej nie op'szę, Serce zbyt hotj 

na wspomnienie niesłusznej krzywdy, Bo 

przeciwnicy, ci nachalnj  fuszerzy, zrobił 

śpiewająco zapowjedzjanego dużego szlema 

z contrą, re, supra, ; z bridżem, Moja wspa 

niała karta okazała się na nic! Ktoz dobrych 

ludzi chce podzjelić mą gorycz, — niech 

sprawdzi, że szlem w piki jest, I niech ob- 

liczy, iłe przegrałem w tej jednej grze. 

Karoi, 

  

Sensacja wsžechšwistowa | 
| 

BRYGIDA HELM | 
Jėzef Schildkraut 

oraz wsze hšwiatowej slawy, | 
Kap-la Cygańska 

w przebojowym dźwiękowcn | 

Cygańskie romanse 
w tych dniach w kinie „HKELIOS“ 

o państw. pod. įdochodowxym zostaje 
przesunięty z dn. I marca na dzień | 
maja r. b. 

pletu płyt całego utworu, nie należy ga 
wcale nadawać, gdyż inaczej wywołu- 
je się słuszne niezadowolenie  radjo- 
słuchaczów. 

* 

Zapowiedź wykonania mojej Sonaty 
fortepianowo-skrzypcowej, przez pa- 
now: prof. L. Ursztejna i koncertmi- 
strza ']. Dworakowskiego, których ar- 
tyzm wysoko cenię, - transmitowanego 
ze studja warszawskiego Polskiego Ra 
dja na wszystkie stacje połskie, a więc 
jakby „urbi et orbi*, bardzo mię ucie- 
Szyła i z bardzo zrozumiałem zaintere- 
sowaniem oczekiwałem tego momentu. 
Niemniej szczerem było moje rozczaro 
wanie po wysłuchaniu gry artystów, 
opuszczających bezceremonjalnie środ 
kowe ustępy, we wszystkich trzech 
częściach, zupełnie zniekształcających 
formę niejednokrotnie z uznaniem za- 
znaczaną w krytykach  najpoważniej- 
szych fachowych pism muzycznych” 
(np. „Signale г @е Musikalische 
Welt" i in.), po ukazaniu się - mojej 
sonaty w druku. jeżeli utwór ten nie 
zasługiwał na odegranie w całości, jak 
był dotąd grywany w wielu miastach 
Europy, należało go wcale nie wyko- 
nywać, ale opuszczenie ośmiu stron z 
trzydziestu czterech i dowolne połącze 
nie pozostałych fragmentów, dało wy- 
niki artystyczne zupełnie chybione i po- 
zostające na odpowiedzialności wyko- 
nawców. Michał Józefowicz. 

  

A 

K
ė



      

    
   SOBJTA 

Dziš 2Q]]  Wscnód słońca g. 7.07 
L: 
jutro Zachód słońca g. 17.223 

Felixsa 
Н авО RS 

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

Z dnia 19 lutego 1932 r. 
Ciśnienie średnie: 768, 

Temperatura średnia: —4, 

Temperatura najwyższa: —1, 

Temperetura najniższa: —9, 

Opad w mm: — 

Wiatr: połud, - zach, 
Tendencia: silny spadek, 

Uwagi: zachmurzenie zmienne, 

  

URZĘDOWA 
— Przyjazd p. ministra WR i OP 

do Wilna. W dniu 20 bm. przybywa do 

Wina p. minister wyznań religijnych i 

oświecenia publicznego Janusz |Jędrze- 

jewicz. P. minister obecny będzie na 

uroczystem otwarciu Domu Akadem'- 
ckiego. 

MIEJSKA 

— Prez. Folejewski w Warszawie. 

W związku z ostatnim pobytem p. pre 

zydenta miasta w Warszawie, dowia- 
dujemy się, że podczas konferencji w 
ministerstwie spraw wewnętrznych p. 

prezydent wskazywał na potrzebę skon 

wertowania zaciągniętych przez mia- 

sto pożyczek, a to ze względu na n.e- 
możność spłacenia tych zobowiązań ! 
potrzebę dalszej pomocy. 

Niezależnie od tego p. prezydent 

porozumiał się co do sposobów spłaty 

pożyczki angielskiej, oraz wziął u- 

dział w naradach w zw:ązku miast pel 

skich w sprawie 5ro;ekiu przekazania 

egzekucyj podatkowych wyłącznie C1- 
ganom skarbowym. 

Zdaniem władz samorządowych, 

takie postanowienie wpłynie ujeimn'e 

na finanse samorządów. 
Szczególnie ważną dla Wilna jest 

sprawa natychmiastowzj pomocy w 

postaci większej pożyczki. Pożyczka 

taka pozwoliłaby wa!czyć skuteczn-e Z 

bezrobociem oraz wznowić prace nwe 

stycyjne. 
— Odwołania od podatku luksusowego, 

Do magistratu wpływają liczne podanja © 

zrewidowenie postanowienia wyznaczania 

podatku luksusowego od dużych mieszkań, 

zajmowanych jednak wspólnie przez kilka 

rodzin, prowadzących wspólną kuchn'ę. 
Zajnteresqwanj proszą, by tego rodzaju 

lokale traktować jako małe mieszkania, mi 

mo, że posiadają wspólną numerację porząd 

kową. Podział dużego lokalu na kilka 'mijesz 

kań, pocjągnętoby za sobą koszt na „urządze 

nie kuchni, n4 co właścicjele domów nie 

mogą sobie obecnie pozwolić, 

—- Budżet miejski można przeglą- 

dać. Od dnia 22 bm. w sekcji finanso- 

wej magistratu, gdzie wyłożony bę- 

dzie do publicznego przeglądu pielimi 

narz budżetowy na rok 1932 — 33. 

Przeglądającym przysługuje pra- 

wo składana swych uwag. 
— Dotacje na oświatę, Na cele kusturai 

no _ ośwjatowe magistrat przeznaczył w 

nowym budżecie 1567 tysięcy złotych, któ 

re w ciągu roku 32 — 33 będą wypłacone 

różnym  jnstytucjom uprawnionym do pobie 
Tania dotacj; miejskich. 

WOJSKOWA 
-— Baczność podoficerowie rezerwy! — 

W niedzjelę dnia 21 lutego br, o godz. 4-ej 
w lokału Związku (Żeligowskiego 4) odbę 

dzje sję kolejne zebranie informacyjne po- 

przedzone odczytem. 

Uprasza się kolegów 0 liczne przybycie 
ze względu na to, że na zebraniu iniormacyj 
nem będą poruszane sprawy, związane Z 

nądzwyczajnym zjazdem delegatów kół w 
Warszawje oraz ze zjazderi woj. Federacji, 

mającym się odbyć w dniu 23 lutego br. wi 
Wilnie, 

UNIWERSYTECKA 
— Z Uniwersytetu. W sobotę dnia 20 b, 

m, o godzinie 13 w Auii Kolumnowej Uni- 

wersytetu odbędą się promocje na doktora 

wszechnauk lekarskich następujących osób: 

    

ESRT TDL RE OJROROWPAAOCADADE 

SZUŁAOWSKI pO 

NIKĄ = 
1) Łozowskiego Józefa j 2) Bałuka Włady- 
sława. Wstęp wolny. 

AKADEMICKA 
— Rekolekcje akademick.e ocbędą 

się w kościele św. Jana w dniu 22, 23 
24 lutego br. o godzinie 7-ej wieczo- 
rem. 

Konferencje wygłosi X. Edward 
Szwejnic, rektor kościoła św. Anny w 
Warszawie. 

— Z Koła Polonjstów słuch, USB, — 
Doroczną biesiadą artystyczną w najwznioś 
lejszym stylu będzie organ.zowany przez Ko 
fo Polonjstów słuch, USB, wieczór Kazimie 
ry Rychterówny, znakomitej mistrzyni sło- 
wa, która wystąpj dnia 21 bm, w sali Šnja 
deck'ch USB, Sztuka jej tak szczera i sil- 
na, klasycznie prosta pomimo bogactwa į 
śmiałoścj wyrazu olśni słuchaczy w nowym 
repertuarze wiełkiej artystki, Wieczór odbę 
dzje się staraniem Koła Polonistów. 

* * 

— W niedzielę dnja 21 bm. w lokalu Se 
minzrjum Polonistycznego odbędzie się ze- 
branie Sekcji Dramatycznej, na którem p. 
W, Radulskj, reżyser teatrów miejskich, — 
wygłosj odczyt p, t. „Treść w teatrze”, 

Początek o godz, 11. Goścje mile iwidzia 

SZKOLNA 

— Przewodniczący Państwowej Komisji 
Egzaminacyjnej (egzamin specjalny,  złoże- 
ne którego może uprawnjač do odbycja 
skróconej czynnej służby wojskowej) podzje 
do wiadomości, że egzaminy piśmienne roz 
poczną sję dnia 24 lutego br, o godz, 16-ej 
(wi gimnazjum im, J. Lelewela (ul. Mickjewi 
cza 38), 

Podania przyjmuje dyrekcja tegoż gim- 
nazjum, 

POCZTOWA 
— Telefon z Belgją, Z dyrekcją poczt i te 

legrafów, dowiadujemy się, że wprowa- 
dzony został ogólny ruch telefoniczny mię- 
dzy Poiską a Belgją, 

Dopuszczone są rozmowy państwowe, pry 
watne zwykłe j pilne oraz abonamentowe — 
W okresie słabego ruchu tj, od godz. 19 do 
8-ej opiata za prywatną rozmowę zwykią 
wynośj trzy piąte normalnej opłaty, 

Opłata za trzyminutową rozmowę zwykłą 
z Wilna do wszystkich miejscowości w Beł 

gii wynosi 11 fr, 10 c. 

ZEBRANIĄ I ODCZYTY 
— Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

członków Syndykatu Dziennikarzy Wileń- 
skich, odbędzie się wi niedzjelę dnja 21 b. 
m. o godz, 11 m. 30 przed poł, w sali To 
warzystwa Kredytowego m Wilno przy u, 
Jagiellońskiej nr. 14 z następującym porząd 
kiem obrad: 1) Sprawa statutu, 2) wybory 
władz Syndykatu, 3) wybór delegatów na 
walny Zjazd Związku Dziennikarzy Rzeczy- 
pospolitej w Warszawie dnia 28 bm, 4) — 
wolne wnjoski. 

— Zebranie dyskusyjne Związku Pracy 
Obywateiskićj Kobiet, na którem p. senator 
prof, Rydzewski wygłosj odczyt pt. „Prze 
wodnje idee nowej ustawy © ustroju szkoł 
nictwa* odbędzie się dnia 20 lutego rb. o 
godz. 6 wiecz, w lokalu Zwjązku, przy ul, 
Jagiellońskiej nr, 3—5, m. 3, 

Wstęp dle: gości 30 gr., dla członkiń bez 
płatny, Zaproszenia imjenne  rozsyłane nie 

będą. 
-— Zarząd Związku Absolwentów gim- 

nazjum jezuitów w Wilnie podaje do wiado* 
mości czionków. Związku, że w niedzielę 21 
bm, tj, jutro o godz. 1l odbędzje się w loka 
iu Związku zebranie ogólne, Obecność ko- 
nieczna, 

— Zarząd Stowarzyszenia „Opieka Pol- 
ska nad Rodakami na Obczyźnie", prosj u- 
przejmie wszystkich jnteresujących sę emi 

gracją o przybycje na walne zebranie, któ 
re się odbędzie dnia 22 lutego 1932 roku o 

ni. 

    
  

    
Nareszcie Wilno ujrzy największy film 

świata 

„BRACIA 
KARAMAZOWY" 

p/g nieśmiertelnej powieści 
T. Dostojewskiego 

„iš. „Hollywood“ 
  

  

AZ ARUGI U 

SŁOW 

IA LISTOPADOWE PRZED SĄDEM 
SKRZANIE ZUCHWAŁEGO NAPASTN KA 

WILNO. Kole ną sprawę wynikłą 
na tle głośnych zajść listopadowych 
rozpatrywał wczoraj Sąd Okręgowy. 

Sądzony był 22 leini Rubini Zal- 
man (Popławska 27), który w da 9 
listopada łacznie z innymi , dokonał 
napadu. 

Czła sprawa jak to wyjaśniło się 
na przewodzie miała przebieg nastę- 
pujący: W wymienionym dniu t. j. 9 
listopad+, wieczorem na ulicy Wileń: 
skiej grupa ż, dów napadła koło do- 
mu Nr. 6 za przechodzącego słucha- 
cza Instytutu Handlowego Zenuna 
Rožanowicza (Trocka 9), bijąc go la- 
skami i pięściami. 

W chwili gdy na miejsce przybył 
posterunkowy 1,kom, P. P, Jan Onosz, 
Rożanuwicz leż.ł na ziemi zaś ota- 
czający go napastnicy znięcali się nad 
niń w wyrafinowany sposób. 

Jedn'go z tych, którzy dusili Ro- 
żanowicza, posterunkowy zatrzymał, 
W komisarjacie okazało „się, że are- 

godzinie 18 (6) w sali Techników przy ul, 

Wileńsk'ej nr, 33. 
— Thrzešcijanski Uniwersytet Robotnį- 

czy powjadamia, že w njedzjelę dnja 21 Ju- 

tego rb. o godz, 1 p, r, Jan Kruszyński wy 

giosi odczyt p. t „Walka z alkoholįzmem“ 

w sali Chrześć, Domu Ludowego przy ul. 

Metropolitalnej nr. 1. Wstęp wotny, 

RÓŻNE 

— Wiceprezes Związku _ Syndykatów. 
Diennikarzy Polskich redaktor Władysław 
Bazyżewski, przybył w dniu 20 bm. do Wi 
na na dwudniowy pobyt, 
— Jak to tłumaczyć? Dochodzą nas głosy 

od osób, które składały w magistracie odwo 
łania od podatku lokalowego, że urzędn.k, 
przyjmujący te podana, oraz opłaty w wy- 
sokości 3 zł, odmawia wystawienia odnoś- 
nych pokwjtowań, 

Było dużo wypadków, że składane po- 
danja (poprzedn.o nie pobierano opłaty) — 
gdzieś ginęły : pokwitowanie było jedynym 
dowodem, że rekurs był wniesiony, 

Obecnje z niewiadomych powodów for 
malność tę magistrat zniósł, 

— Przy ubezpieczeniu budowii w Po- 
wszechnym Zakładzje Ubezpiłczeń Wza- 
jemnych Wobec cjężkiego stanu gospoder- 
czego kraju oraz stwierdzonego spadku war 

tości budynków, zarządzone zostało od dn, 
1 marca rb, dalsze obnżenie sum przymuso 

wego ubezpieczenia budowli w Powszech- 
nym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych i 
przypedaiacej za to ubezpieczenie składki, w 

granicach od 10 do 40 proc, w zależności od 
miejscowych warunków w poszczególnych 

pow .atach, 
W związku z powyższem preliminowa- 

na przez Zakład ogólna kwota składki na 
rok bjeżący obniża sję prawie o 17 proc. 

Zaznaczyć należy, jż'. obecna redukcja 
składek j sum ubezpjeczeniowych poprzedzo 
na została ogólną 10 proc, znżką w roku 
1931 j takąż zniżką od 1-1 1932 roku, oraz 
szeregiem lokalnych zniżek, zastosowanych 
w wielu powjatach w roku ub'egłym j w 
początkach roku bieżącego, Pozatem syste- 
matycznie dokonywana kontrola oszacowań 

budowlį spowodowała znaczną liczbę zn żek 
indyw dualnych, niezależnie od zastosowa- 
nych redukcyj zbjorawych 

W porównaniu z rokiem 1930, gdy zbiór 
składki za ubezpieczen e przymusowe bu- 
dowlį 'wynosjł 76 i pół milj zł, ogólna su 
ma pobieranej przez Zakład składki jest 0- 
becnje mniejsza o 35 proc,, pomimo wzro- 
stu Fczby budynków przymusowo ubczp.e- 
czonych, 

— Konierencje w sprawie streiy gran'cz 
nej. W ostatnich dniach odbyło sję КИКа Коп 
ierencyj władz wiojewódzkich z przedstawi- 
cielami KOP-u w sprawie prowadzonych 
prac przy ustalaniu strefy gran'cznej na gra 
nicy polsko-sowieckjej, litewskiej i łotew- 
skiej, 

Prace przy ustalaniu strefy granicznej 
potrwają około 3 miesięcy. 

TEATR I MUZYKA 
— Ostatnie Przedstawienia „Mam lat 

26“ — na Pohulance, Dzś w sobotę dnia 
20 lutego r.b. o godz, 8 wiecz. frapująca 
sztuka Istyana Mihały „Mam lat 26“ przed 
ostatni rez, jest to sztuka społeczna, sta- 
wiająca nas oko w oko z zagadnieniami do 
by obecnej, z coraz zwiększającym się po 
lem zarobkowan'a į stąd wynjkłym tragjcz 
nym splotem zdarzeń, Poza wartościami lite 
rackjiemi — sztuka została obficie wyposa 
żona w niezwykłe pomysły reżyserskie i įn- 
scenjzatorskie prźez Wacława Radu!skiego, 
a specjalnaj dekoracja pozwała widzom pa- 
trzeć na sceńę, jakby na przedziwną wyspę 
zdarzeń. 

jeszcze tylko dwa dni oglądać 
sztukę „„Mam lat 26“ 

Jutro w niedzjelę dnia 21 lutego o godz, 

można 

    

idnqł SiryCZkO 
Sąd Apelacyjny zamienił mu karę śmierci na bezterminowe więzienie 

WILNO. — Wczoraj Sąd Apelacyj 
ny rozpatrzył sprawę Piotra Szałkow 

skiego, krwawego zbira z szajki An- 
toniego Rysia.. 

Przed paru miesiącani, ściślej w 
dniu 10 grudnia r. ub., skazany został 
na karę Śmierci za napad w paździer- 
niku 1922 roku, kiedy to Szałkowski 
w towarzystwie kompanów zorganizo- 
wał riapad zbrojny, którego ofiarą 
padli Najdzionkowie, właściciele niedu 
żej osady pod Brasławiem. ` 

Najdzionkowie steroryzowani przez 
bandytów oddali całą gotówkę i biżu- 
terję. Bandyci jednakże nie zadowolili 
się otrzymanym łupem. Zostały przez 
nich użyte tortury, którychby się za- 
wstydzili inkwizytorzy średniowieczni. 
Gdy to pożądanego skutku nie przy- 
niosło, Szałkowski zgwałcił córkę go- 
spodarzy, poczem wszyscy zbiegli. 

Wówczas poszkodowani wszczęli 
alarm i urządziłi pościg za bandytami. 

Kompanów Szałkowskiego ujęto i 
oddano do dyspozycji sądu doraźnego, 

który też skazał wszystkich na karę 
śmierci. 

Szałkowski wówczas zdołał ujść i 
tylko zawdzięczając zbiegowi okol'cz- 

W wyniku wczorajszej rozprawy, 
Sąd Apelacyjny uwzględnił prośbę 
Szałkowskiego, zmieniając karę šmier- 
ci na bezterminowe ciężkie więzienie. 

ności o sprawie tej dowiedział się u- W ten sposób Szałkowski po raz 
rząd prokuratorski. drugi uniknął szubienicy. 

WEEK ——-———- —   

Znowu napad na policjantów 
WILNO. — W lesje w pobliżu wsi Mi- 

chałowo gm, święciańskiej funkcjonarjusze 
PP, wykryli tajną gorzelnię, prowadzoną 
przez mieszkańców wspomnianej wsi A. 
Matuleck'ego i Kaz, Dębalisa. Wymienieni 

chłopi podczas opieczętowywania browaru, 
poczęjj stawiać czynny opór, zaś gdy im 0- 
świadczono, iż są aresztowani, Matulecki į 
Dębalis porwali drągi i rzucili się na połjcjan 

WALKA Z 

tów. Pod razami padł nieprzytomny komen 
dant posterunku P. P, przodownik  Butkje-. 
wicz oraz post. Lachowicz, Matuleckį į Dę 
balis usiłowali następnie zniszczyć urządze- 
nia gorzelni, lecz w ostatniej chwili zamiar 
ten udaremnili przybyli z pomocą  połicjan 
ci. Obu napastników aresztowano, Rań - 
nych policjantów odwieziono do szpitala, 

TYFUSEM 
DAŁA POŻĄDANE WYNIKI 

Tcwająca od tygodnia energiczva akcja 
przeciwtyfusowa w pow. posiawskim przynio- 
Sła wyniki. We wszystkich gminach epidemię 
tyfusu plamist+go zażegnano. Rósnież wygasa 
epidemja tyfusu plamistiego w pow. dziśnień- 
skim. W pow. tym w ostatnich dniach zano- 

towano tylko 3 wypadki zachorowania na ty- 
fus plamisty. 

W pow. m łodeczzńskim epidemja tytusu 
plamistego została zupełnie zażegnana i ostat- 
nio nie anotowano żadnego wypadku Za- 
słabnięcia. 

о 

sztowanyin jest Rubin Zalman. 
I.terwencja polu janta i zatrzyma- 

nie jednego z napastników, nie od- 
niosło pożądanego skutku, bowiem 
tłum ponowne otoczył Roż.howicza 
grożąc zabiciem. W międzyczasie ul. 
Waleńską przej żdzał "powczem mjr. 
Staniewicz (Lwowska 7), k:óry dopo- 
mógł siudentowi ujść z rąk opraw- 
ców, Az do Ratusza powóz był ob: 
rzucany kamieniami, przez biegnący 
wślad za pojazdem iłum i dopero na 
ul. Wielkiej Rożanowicz zdo'ał udać 
się do Pegotowia. 

Oskarżony Załman ku ogólnej kon- 
sternacji swych współwyznawców licz- 
nie przybyłych na rozprawę, w odpo- 
wiedzi na zapytanie Sądu przyznał 
sę do winy wyjaśniając wszystkie 
okcliczności towarzyszące napadowi. 

Po wysłuchaniu świadków i stron, 
Sąd po krótkiej naradzie ogłosił wy- 
rek skazujący Załmana na trzy lata 
domu poprawy, 

  

SPORT 
PRZENIESIENIE STARTU I METY ZAWO 

DÓW NARCIARSKICH 

Na dzjeń jutrzejszy (21 bm) wyznaczo- 
ne zostały zawody  narcjarskie o odznakę 
sportową Pol. Zw. Narcjarskiego, organizo- 
wepie przez Ośrodek WF, : 

Zawody te miały się odbyć na Belmon- 
cie, iecz wczoraj otrzymališmy powiadomie 
nie, że z powodu nieodpowiednich warun- 
ków śnjeżnych na Belmoncie, trasy b egów, 
zostały przenjesjone na tereny Rowów Sa- 
pieżyńskich, 

Start į meta w t, zw. „Kaczym Dole" — 
Zbiórka zawodników, oraz początek zawo- 
dów bez zmian, tj. godz. 10,30 i o godz. 
11-ej. 

Należy przypomnieć, że program zawo- 
dów przewiduje: 

1) bieg 12 km, — dla narciarzy ponad 
18 lat, 

2) bjeg 8 km, 
17 lat. 

3) bieg 9 km, — dla junjorów od 15 — 
18 lat, 

4) bieg 4 km, — dla mlodszych od 12 — 
15 lat i dzjewcząt od 14 — 17lat, 

Trasa biegów, jak w foku ubiegłym. 
Zgłoszenia przyjmuje: kręg, Ośrodek 

WF, (ul, Ludwjsarska 4), Wpisowe w wy 
sokošci -1 zł 50 gr, należy nadsyłać równo 
cześnie ze zgłoszeniem, 

Zgłoszenia bez ujszczenja wpisowego i 
bez karty zdrowia Poradni sportowo _ lekar 
skiej nie będą uwzględniane. 

" Losowanie numerów odbędzie sę w dn. 
20 lutego 1932 roku o godz, 17 w szłj szer- 
mierczo-bokserskiei Okr, Ośrodka WF, (t). 

— dla narciarek ponad 

  

| Operetka filmowa 

„Precz zmiiością 
z Liljaną Harvey 

w roli głównej 

[l wkrótce w kinie „CASINO“ 

8 wiecz, „Mam lat 26“ po raz ostatnį. 
„Lo može kobį“ta“ — premjera w 

Lutni, Dziś w sobotę dnia 20 lutego br, o 
godz. 8 wiecz. premjera arcywesołej kome- 
dji Antojne'a „Co może kobieta", obfjtują- 
cej w niezwykłe przygody kobjety, która 
obdarza uczuciem trzech mężczyzn 0 od- 
miennych indywįdualnošciach, wieku i tem 
peramencie, 

Sztuka hapjsana jest z iinezją j werwą 
— na całą widownię rozsiewając prawdzi- 
wie gallijskj humor j wesołość, Obszdę sta 
nowią czołowę' sły zespołu w osobach: — 
pp.: Ladosiūwny, Szurszewskieį, Zastrzežyn 
skjego, Gi.ńsk.ego, Jaśkjewicza, Domańskje 
go i innych. 

„Panna Maliczćwska* — po raz o- 
statni na Pohułance, W niedzielę dnia 21 
lutego o godz, 4 po poł, po raz ostatni w 
Sezonje ukaże się niezwykle ciekawa sztuka 
Zapolskiej „Panna Maljczewska" — porusza 
jąca dziś jeszcze aktualne zagadnienia ży- 
cią społeczno _ obyczajowego, Ceny miejsc 
Propagandowie od 20 gr. do 2 zł, 

— Ostatnie przedstawienie „Ta, której 
szukamy* — w Lutni, W niedzielę dnia 21 
lutego o godz, 4 popoł, wesoła, o pogod- 
nym nastroju komedja Hirszfelda „Ta, któ- 
rej szukamy”, po raz ostatni, Obsadzi pre- 
mjerowa, Ceny miejsc popołudniowe, 

— Igo Sym w wieczorze pieśni j humoru 
W nadchodzący poniedziałek dnia 22 bm, 
ujrzymy ną scenie Lutni wybitnego artystę 
teatru „Banda“, nįezrėwnanego bohatera e- 

kranu igo Syma, który czarować będzie wi 
downię interpretacją najnowszych p osenek. 
W wykonaniu bogatego programu, składają 
cego Się z różnorodnych produkcyj zwtystycz 
nych, bjorą udział: Stanisława Nowicka, — 
znakomita artystka „Morskego Oka", Jó- 
zef Orwjd, świetny komik teatru „Banda“, 
oraz Józef Wojcieszko, znakomity artysta te 
atru „„Morskie Oko“, Kjerownictwo muzycz- 
ne spoczywa w rękach wybitnego kapelmi- 
strza p, Czyżąwskiego, Humor, piosenka | 
tanjec będą dominować w 
zawierającym ostatnie przeboje stolicy, — 
Początek o godz. 8 m, 30 wiecz, Bilety w 
kasje. zamawiań od 11 — 9 wiecz, 

— Wieczór sonat, W nadchodzącą nie- 

dzjelę 21 bm. w sali Konserwatorjum — 
(Wielka 47) stanowi prejwdziwie artystycz 

mą atrakcję sezonu muzycznego, ze wzglę- 
du zarówno na njezwykie bogaty i interesu- 

jący prokram (Locateltj, Rosp'ghi, Beetho- 

ven, Szymanowski) jaki na Świetne siły wy 

konayicze w osobach pp.: prof, Cecylji Kre- 

wer, (fortepian) i prof, Wandy Hałka - Le- 

dóchowskiej (sprzypce), 

Wieczór sonat wzbudził wi sierach miłoś 

ników muzyki duże zajnteresowanie, 

Bilety są jeszcze do nabycia w Orbisie 

(Mickiewicza 11-a). 

— „Śmiech krzepi*, — W dniu 21 lute- 

go o godz. 16 zespół Polskiego Radja u- 
rządza wi sal; Ogniska Kolejowego (Koleio 
wa 19) po poludn'u publiczne widowisko p, 

t „Śmiech krzepi* z udziałem p. Hal ny 
Hohendijngerówny, p. Wandy Hendrychów- 
ny, p. Adama Ludwiga, p. Leona Wolłejki, 
p. Zofję Godziszewskiej oraz „Ciotki Albi- 

  

tym wieczorze, | 

  

Niesmaczna potrawa — 

to wstyd dla dobrej gospodyni. 

Dobra gospodyni nie zazomina nigdy, że 

szczypta cukru, 

wszystkich prawie 

groszku, fasolki, 

dodana podczas gotowania do 

potraw, jarzyn, zielonego 

marchwi, szpinaku, kalafiorów, 

kartofli, brukselki, kapusty i pomidorów, do po- 

traw mięsnych, ryb, klusek, kaszek, zup z płat- 

ków owsianych, jak również innych zup, nadaje 

każdej z tych potraw właściwy jej smak, podno- 

sząc 

    

    

  

  

NONEKSEĄZKI. | 
Jako dalszy ciąg wydawnictwa „Wilno i 

Ziemie, Wiłeńska" ukazały się w druku na- 

kładem. Wojewódzkiego Komitetu Regjonal 

nego mapy wi ilości 12, jłustrujące stosunki 
wyznaniowe, narodowościowe” szkolne, rolni 
cze j t, p. w wiojewództwje wjleńskiem, — 

Mapy zostały opracowane przez p, Janusza 
Ostrowskiego, członka Komitetu Redakcyj- 
nego wydawnictwa „Wilno į Ziemia Wiłeń- 

ska", Mapy te, odpowiednio zbroszurowane 

są do nabycia we wszystkich ksjęgarniach 

po 5 zł, za komplet, Skad główny w księ- 
garni św, Wojciecha — ut, Dominikańska 4 

Mikołaj Skiba, — Umieralność r jemow- 
lat w Polsce w świetle =tatystyki urzędo- 
wej. Str, 31, cena 80 gr. Skład główny: — 
Ksjągarnia _ Bibljoteka Retigjina, 

Na podstawie danych statystyki -— au- 
tor odszukuje przyczyny umieralnoścji nie- 
mowląt i martwych urodzeń w Polsce, Bar- 
dzo obfity snaterjał daje możność co wy- 
ciągania wniosków jak najbardziej prawdo 

podobnych, Cyfry, pochodzące z zupełnie 

pewnych źródeł doprowadzają do wskaza- 

nia alkoholizmu jako głównej przyczyny 
zgonów niemowląt, 

Konkurs fiim 
Zamieszczamy dziś po raz ostatni kwe- 

stjonarjusz konkursowy, 
Wypełniony i umieszczony w: kopercie z 

adnotacją „konkurs filmowy" można nadsy- 
łać kwestjonarjusz pocztą do wtorku dnie: 
23 bm, włącznie pod adresem red, „Slowa“ 
lub kina „Casino“, ewentualnje wrzucać 0- 
sobjście do skrzynek, umieszczonych w 
„Stow:e“ i „Casinie“. : 

Na pytanie pierwsze naležy dač odpo- 
wjedź: flmy salonowe, sensacyjne, podróżni 
cze, historyczne, operetkowie j t p. lub po- 
prostu podać tytuł tego filmu, 

Na pytanie drugie: produkcja polska, 
francuska, niemiecka, amerykańska i t. p. 
lub też nazwę wytwórm. 

  

  

ла 

  

KWESTJONARJUSZ 

1) Jaki rodzaj flmów najbardziej mi się podoba? — — 

nadto jej wartość odżywczą. 

   

  

* NAJLEPSZA PRZYPRAWA TO — 
e 
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LIST DO REDAKCJI 

Szanowny Panie Redsktorzeł | 
Okręgowe Towarzystwo Organizacy) i 

Kółek Roluiczych pow. Wil-Trockiego ściśle 
współpracuje z Wi'eńskiem Towarzystwem 
Organizacyj i Kółek Rolniczych i będąc w 

ciągłym kontakcie z dy'ektorem p. Czesławem 

Makowskim i Zarządem tego Towarzystwa 
zostało wprost zdumione niesłychaną oszczer- 

czą iasynuacją, która znalazła miejsce na ła- 

mach „Exspressu Wileńskiego" z dnia 18 lu- 
tego b. r. i uwłacza opinji p. Mskowskiego. 

Brudny anonim szereg stwierdzonych 

kłamstw kala opinję nieposzlakowanego czło” 

wiek . 

Wyrażamy na tem miejscu najwyższe 

oburzenie, że organ prasy wileńskiej w po- 

goni za sensacją nie zawahał się umieścić 

tej kłamliwej wzmianki. 

Odwołanie paszkwilv chociażby w jednym 

z najbliższych numerów pisma nie jest jesz. 

cze zadość uczynieniem wyrządzonej krzywdy. 

Raczy przyjąć Pam Redaktor wyrszy 

szzacunku i powažania, у = 

Refał Jan Ślizień 
Psezes Okr. Tow. i Kół, Roin. 

pow. W;l.-Trockiego. 

Wilno 19. Ii, 1932 r. s 

GWY „LASKI 
Pytanie trzecje jest zrozumiałe, . 

Z odpowiedzj sąd konkursowy (skład po- 

dany był w „Słowie” nr, 37). wybierze gru 

pę najłiczn.ejszą i z tej grupy” wyłośuje trzy 

odpowiedzi, które będą wyróżnione, 

Nagrody są następujące: | — roczny bj- 

let wstępu na dwie osoby do „Casjna” oraz 

wytworna książka, ll -— roczAa prenumera- 

ta „Siowa”, Ill — serja fotosów gwiazd 
filmowych. gam 

Opinja . wileńskiej 
wyrażona w odpowiedziach, postrży ra przy 

szłość, jako wskażnik w doborze filmów, | 

Wyniki konkursu podzne będą u0 w j1do- 

moścj po zamknięciu glosowania t, za. po 

23 bm, Tad.€. 

* 

  

  

2) Jaką produkcję uwažam za najlepszą?   

  

3) Mój(a) ulubiony (2) aktor (ka).   

  lmię i Nazwiska 

  Adres   
nowej, na które się złożą pogadanki, recy- 

tacje, monologi , Śpiew i muzyka, 

W tymże dniu o godzinie 18 pan prof. 

Władysław Studnicki wyglosj odczyt na te- 

mat „Polska j Europa, Wstęp na obie im- 
prezy wolny dla wszystkich, 

  

Świetna FIFi S6R5AY 
zwana „przepiękną psryżaneczką* jako 
tancerka w mrocznych  spelunkach 

Algieru w filmie 

Kwiat Algieru 
‘ 

wkrótce na ekrąnie kina „PAN! >   
CO GRAJĄ W KINACH? 

Miejski — Dama w szkarłatach, 

Heljos — Ułani, ułani,.. 

Hollywood — Braca Karamazowy 

Casino — Zdradzieckje światła, 

Pan — Straszna noc, 

Stylowy — Zbieg, > 

Światowid — Pieśniarz Paryża. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

„ — Zamach samobójczy. Wczo- 

raj w zajeździe Werkowskim zatruła się cię 

żko bezrobotna Krasodomska Bronisława lat 

30, Powodem samobójstwa byłai sytuacja 

bez, wyjścia, и . 
Krasodomską w stan'e ciężkim przewje- 

ziono do szpitała żydowskiego, 

—- Dozorca — złodziejem,  Kljmaszewi- 

skiej Helenie (Słom'anka 10) skradziono z 

AR   
niezamknietego składziku 240 kg,. węgła — 
wartości 15 zł. Jak ustaljlo dochodzenie — 
kradzieży dokonał dozorca tegoż domu 
Kazjmierowicz Marcjn, zam, przy ul, Cho- 
cimskiej 10. Część skradzionego węgła — 
zwrócono poszkodowanej, 

— Skradzione buciki, Z pracowni Brzo- 
staka Saturninz (Prz "27) mreszczącej 
się przy u, Kalwaryjskiej 58, dokonano kra 
dzjeży 2 par bucjków męskich i jednej pažy 
pantofli damskich, ogólnej wartości 30 zł.-- 
Sprawcą kradzjeży był Lisowski jan (Kal- 
waryska 36), ktory cświadczył,. że skradzio 
ne obuw:e sprzedał na rynku Łukiskim- + 
przy ułjicy Żydowskiej nieznanym osóbom, 

— Fałszywy bilon. Fałszywą —_.nioretę 
50-groszową otrzymał nz, rynku Nowogródz 
kim Andruszkiewicz Paweł, 'im-e*wsi :Sanga 
tąwszczyzna gm, 'małosoleczniekiej, -j 
kupna artykułów spożywczych u Gyrwicz 
Sary (Nowogródzka 63), zg) a 

— Podrzutek, Guntmajer Račhela= (Kai- 
waryjska 30) znalazła na klatce schodowej 
podrzutka płcj męskiej w: wieku: okóło 7 idni. 
Podrzutka umieszczono :w; .przytyłku Dzie- 
ciątka Jezus, А 

   

    

  

  

  

Z POGRANICZA 
— Zatrzymanie podejrzany Gd, 

Na odcjnku granicznym Kołtyniany zatrzy- 
mano dwóch wywrotowców lijtewsk'ch, któ 

rzy w pasje pograniczn, uprawiali wśród Ind 

ności antypaństwową działalność, Areszto- 

wanych z dowodami ich winy skierowano 

de dyspozycji; władz sądowych, — 
 



  

  

4 SŁOWO 
— 

Ž. * ę ' ra a ote( na NA FILMOWEJ TAŚMIE SE Od poniedziałku 15 lu'ego, w godz, 4, 6 8 1 10, Największy przeboj rosyjski p T. 

die kulturalne i praca Sposecz area wina ma MESKIE | „DAMA W $SZKARLACIE: Gosecja, szusuch 
wileńskich kolejarzy : „Casino“ SALA MIEJSKA w roli głównej Lya de Putti y р 

amatorskich, zabaw towarzyskich i wy Machjnacje wywiadu politycznego wieje | Ostrebramsks 5 Koncertowa orkiestra pod bstutą М. Salnickiego. Ł AKCJA ODCZYTOWA 

Istniejące na terenie Okręgu Dyrek 
cji Kołei Państwowych Towarzystwa 
pracowników kolejowych, „Ogn ska”, 
w ramach możliwości lokalnych orga- 
nizują odczyty popularne na tematy o- 
gólnokształcące. - Jednak trudności w 
pozyskaniu na miejscach odpowied- 
nich sił prelegenckich stoją na prze- 
szkodzię ku rozwinięciu tej akcji па 
szerszą skalę. Dyrekcja Okręgowa K. . 

. P, dzięki poparcu Ministerstwa i za 
jego zezwoleniem zorganizowała akcję 
odczytową w ten sposób, że wysyła 
prelegentćw z Wilna, udzielając im bez 
płatnych dojazdów do poszczególnych 
Ogn:sk.. Jako prelegenci wykorzystywa 
ni są przeważnie członkowie organiza 

_cyj Uniwersytetu $. B., a zwłaszcza 
„Kresovia”, „Koło Prawników*, „Ko- 
ło Teologów* i „Pitsudja“ , ktėre do- 
starczają ciekawych i poważnych te- 
matów, opracowanych i przystosowa- 
nych dla szerokich mas. W styczn'u r. 
b. plan akcji odczytowej obejmuje 
przeciętnie po 7 — 8 odczytów mies'ę 
cznie na każde Ognisko, czyli około 
200 odczytów na wszystkie. 

Ponieważ znaczna ilość pracowni- 
ków kolężowych zamieszkałych zdala 
od większych ośrodków, prowadzi о- 
gródki, zajmuje się rolnictwem, pszczel 
nictwem i t. p. gospodarstwem, prze- 
to wyłoniła się konieczność podniesie 

ia poziomu tych gospodarstw i w tym 
celu zorganizowano lotne kursy ogrod 
uiczo - gospodarcze, którą to akcję 
podjął na siebie bezinteresown'e dyrek 
tor Państwowej Szkoły Ogrodniczej p. 
Roman Kraus wraz z pp. profesorami 
tej szkoły. 

W roku ubiegłym pan dyrektor 
Kraus przeprowadził takie kursy w N. 
Wilejce, w N. Święcianach, i Wilnie, 
zaś w br. prowadzi w Kołonji Wileń- 
skiej. ,N. Wilejce (powtórny), w Bia- 
łymstolu i Łapach. 

Pozatem w roku ubiegłym założo- 
„ne zostały t. zw. kolejowe Un'wersy- 

tety Powszechne w Wilnie, Łapach i 
"Wołkowysku, które również c'eszą się 
wielkiem powodzeniem, zwłaszcza 
wśród warstw robotniczych. 

П. AKCJA HUMANITARNA 

" „Ogniska Kolejowe, działając jako 
wszechstronne organizacje kulturalno- 
oświatowe prowadzą m. in. przedszko 
ła, których obecnie na teren'e Okręgu 
Dyrekcji nalicza się 14, a mianowicie: 
w Wilnie — na 60 dzieci, w N. Wilej 
ce— fia 35 dzieci. w N. Święcianach 
— na 30 dzieci, w Mołodecznie — na 
25 dzieci, w Lidzie — na 25 dzieci, w 
Baranowiczach — na 20 dzieci, w Stoł 
pcach — na 20 dzieci, w Łunińcu — 
na 20 dzieci, w Pińsku — na 30 dzie- 
ci, w Brześciu — na 30 dzieci, w Cze- 
temsze — na 20 dzieci, w Wołkowy- 
sku — na.35 dzieci, w B'ałymstoku — 
na 40 dzieci, i w Suwałkach — na 15 
dzieci.  , 

- Przedszkola prowadzone są przez 
fachowe freblanki według programu, 
nadesłanego przez Ministerstwo Komu 
-nikacji, a uzgodnionego przez M'nister 
stwo WR i OP. Dzieci przeważnie są 
dożywiane. 

Założona w roku ubiegłym nowa 
Kolonja Wakacyjna w Zalesiu, dziękii 
szczególnej opiece panów dyrektorów 

(olei K. Falkowskiego i S. Mazurow- 
kiego oraz Komitetu na czele z pp. 
Narkowiczem, dr. Królewskim i Kry- 
 szczukajtisem, w roku bieżącym ma 
być poszerzona, tak, że opiekę w o- 
kresie wakacyjnym będzie miało tam 
do 150 dzieci. 

; AKCJA KULTURALNA 
| Do zakresu prac Ognisk Kolejo- 

wych wchodzi również gromadzenie 
bibljotek, orkiestr, chórów, teatrów 

cieczek krajoznawczych. 
Pod tym względem Ogniska Kole- 

jowe są nieraz jedynemi ośrodkami kul 
tury narodowej, skupiającemi w sobie 
tury narodowej danego ośrodka, gdyż 
są rzeczywiście jedynemi, skupiające- 
mi w sobie nietylko kolejarzy, lecz i 
najbliższych mieszkańców. 

W kwietniu rb. Ministerstwo Komu 
nikacji organizuje konkurs orkiestr ko- 
lejowych, do którego każda Dyrekcja 
ma przedstawić jedną orkiestrę, tak, że 
w konkursie weźmie udział dziewięć ar 
kiestr kolejowych. 

W celu popierania zamiłowania do 
sztuki teatralnej i ułatwienia Ogni- 
skom wystawiania sztuk historycznych, 
w rb. Ministerstwo Komunikacji udzie- 
lito Ognisku wileńskiemu subwencji, z 
której założona została składnica u- 
biorów historycznych, z której korzy- 
stają wszystkie ogniska. 

Rok rocznie Dyrekcja wysyła naj- 
silniejszy zespół teatralny na objazd in 
nych Ognisk. W roku bieżącym pro- 
jektowany jest taki objazd przez ze- 
spół Ogniska wileńskiego, z szeregiem 
sztuk historycznych, jak „Pani Woło- 
dyjowska*, „Wyrok króla Jana Kazi- 
mierza”, „Obrona Częstochowy” i in- 
nych. 

IV. AKCJA SPOŁECZNA INNA 
Powszechnie znana jest czynność 

pracowników kolejowych w akcji о- 
gólno - społecznej. Tak, np. kolejowa 
LOPP jest usamodzielniona i podniesio 
na do rozmiarów Wojewódzkiego Ko 
mitetu, liczącego obecnie zgórą 10000 
członków. : 

Pozatem istnieją Komitety kol2jove 
Floty Narodowej, Ligi Morskiej i Rzecz 
nej i tp. 

v. AKCJA GOSPODARCZA 

Korzystając z terenów przyległych 
do kolei, pracownicy uprawiają ogrod- 
nictwo, sadownictwo, i inne gałęzie 

pracy rolniczej, a szczególnem zainte- 
resowaniem się odznaczają w pszczel- 
nictwie. 

Dla lustracji należy wskazać tu 
liczbę posiadanych przez pracowników 
kolejowych uli. W roku 1926 było w 
ich posiadaniu około 900 sztuk, obec- 
nie zaś według danych na 1 lutego 
ilość uli wzrosła do sumy 1760. Dba- 
jąc o rozwój tej gałęzi pracy, Mini- 
sterstwo _ Komunikacji zaopatruje 
pszczelarzy w odpowiednie bezpłatnie 
rozdawane wydawnictwa, nas'ona roś- 
lin miododajnych oraz zorganizowało 
dostawę tanich uli systemu standary- 
zowanego t. zw. „Dadan - Polski“ — 
który pracownicy mogą nabywać po 
«en'e 35 zł za sztukę na spłaty w 5 
ratach miesięcznych. 

Pozatem w specjalnym wagonie, za 
opafrzonym w najrozmaitsze przyrządy 
i wzory przyrządów pszczelarskich, cd 
bywają się pouczenia na większych sta 
cjach, dokąd wagon ten jest wysyłany 
przez Ministerstwo. 

  

BLEU centURT 
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JOHN ŁAWRENS 

„a tómień Miłosierdzia 
— Ach, tak! Pani nie odmówi mi 

wyp'cia filiżanki herbaty ze mną? Przy 
herbacie łatwiej dojdziemy do poro- 
zumienia. 

Nie czekając na odpowiedź, Magda 
„ Hollister zadzwoniła: 

„ — Żaneto, herbaty! 
Pokojówka wyszła, a młoda kobie- 

ta mówiła dalej: 
к — A więc pani jest dziennikarką! 
de zapewne bardzo ciekawy zawód. 

Ma pani przed soba wszystkie drzwi 
otwarte. Pami chce mówić ze mną o 
morderstwie Biłsaitera 

“ Edyta Kkiwnęła głową. Dziwił ją 
— spokój Magdy Hollister i zaczynala 

przeczuwać niebezpieczeństwo. 
2 — Chciałabym wiedzieć, kto po- 

wiedział pani o mojej znajomości z 
Bisaiterem? 

. — Nie mogę, niestety, dać odpo- 
wiedzi na to. Wiem i to musi wystar- 
czyć. Ale ze wszystkich gażet tylko 
moja wie o tem narazie. Dlatego przy 
słano mię do pani, po wywiad. : 

; — Ale ja nic nie wiem! Cóż ja 
_ mogę powiedzieć? Owszem, przyjaźni- 

fiśmy się z Blsaiterem, nawet bardzo 
śmy się przyjaźnił. Ale nic więcej nie 
wiem. Śmierć jego zrobiła mi wielką 
przykrość, chciałabym, żeby o tem jak 
najmniej pisano. 

— A jednak, może zechce mi pani 
coś opowiedzieć. Policja dała fotogra 

Wydawca Stanisław Mackiewicz, 
  

fję pani do gazet. Poznałam panią od- 
razu, więc i inni mogą ją poznać. 

— Zapewniam panią, że nie mam 
nic absolutnie do opowiedzenia! 

W ostatnich jej słowach dźwięczał 
gniew. 

— Przyznaję, że dziwię się, że poli 
cja mogła tak postąpić. Przecież to 
jest Bóg wie coł Ludzie mogą myśleć, 
że brałam udział w tej historji, a dla 
mnie to nie jest przyjemne! 

— Może inspektor Lanner podej- 
rzewa panią Szczerze mów ac, uwa- 
żam, że grozi pani wielkie niebezpie- 
czeństwo, jeśli nie zdecyduje się pa- 
ni powiedzieć wreszcie całą prawdę-— 
Policja wie, że pani była w Beekons- 
feld tej nocy, kiedy popełniono zbrod- 
nię. Widziano panią również rozmawia- 
jącą w parku z Bilsaiterem i nawet sły 
szano, jak się pani z nim kłóciła! 

Edyta postanowiła iść prostą dro- 
gą. W tonie jej dźwięczała nuta grož- 
by. Chciała za wszelką cenę uratować 
Ryszarda i nie zamierzała robić cere- 
monij z tą damą. 

Ton jej zrobił duże wrażenie na 
pani domu. 

— Ja... ja... muszę się zastanowić, 
Słowa pani tak mnie zdenerwowały!. * 

— Aby powiedzieć prawdę, nie po 
trzeba się zastanawiać, — zawołała 

Edyta. — Jeżeli pani odmówi mi wy- 
wiadu, będę musiała dać znać policji, 
że znam pani adres, a tam już oni da- 
dzą sobie z panią radę! 

Magda Hollister załamała ręce, ge 
stem błagalnym. zabić „Biłsaitera, jak tylką 

kroć były używane za temat do fjlmów,— 
Tym razem wytwórnie, czeska dała historję 
szpiegowską na terenie Rosji j Austrji przed 
wojennej, 

Pułkownik zustrjacki Redel jest jedno- 
cześnie szefem wywiadu  austrjackjego į 
szpiegiem rosyjskim, ukrytym pod szyfrem 
„Opernfal 13*, Nie pomaga do wykrycia je 
go dzjałalności kobieta (pulkownik bowiem 
ma,,. awersję do kobjet — motyw o tyle no 
wy, ile drastyczny), Gubi go  natomiest 
sentyment do młodego porucznika, 

Cały f!m jest mimo sensacyjnego tema- 
tu, nudny, a to dzjękj gadaniu, 

Te 100 proc, czeskich dialogów, wygła 
szanych  pompatycznje į grzmiąco.o— nie 
wzmagą tempa akcjj, Dlatego tež zatracį! 
się tu całk em film j powstał migawkowy 
teatr, Zespół aktorski marny, prócz wyko- 
nawcy roli głównej płk, Redla — Lengena, 
Jego tylko gra dawała niełicznę zresztą, mo 
menty dramatyczne, Rzadko również sjęgał 
reżyser do efektów optycznych, Było parę 
dobrych zdjęć przedmiotów, ale szczegóły 
te zginęły w ogólnej szarzyźnjie į m'erno- 
cie filmu, 

Dodatek nadprogramowy z ogrodu z«0- 
logicznego dobry i cjekawy, Tad, C. 

       FI SERRA AEC į 
TWOJE DZIECI UCZA SIĘ 
W OJCZYSTYM JĘZYKU, CZYŚ 
POMYŚLAŁ O TRAGEDJI MA- 
TEK, KTÓRYM OBCA -SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 
Złóż grosz na „Fundusz Polskiego 
Szkolnictwa zagranicą”, na konto 
P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 
du 25-lecia Walki o Szkołę Polską 

OGAME 

Radio wileńskie 

SOBOTA, DNIA 20 II, 1932 R. 
11,58 — sygnał czasu, 12,10 — poranek 

szkolny ze Lwowa, 14,10 — program dzien 

ny, 14,15— koncert życzeń z płyt, 15,15 — 
wiąd, wojskowe dla wszystkich z Warsz, 
15,25 — przegląd wyd, perjod, z Warsz, — 
15,45 — korcert dla młodzjeży z płyt, 16,20 
--radjokronika z Warsz. 16,40 — codzienny 
odcinek powieściowy, 16,50 — humor i gro- 
teska w muzyce z płyt, 17,10 — „Liga Nek 
rodowa i obóz wszechpolski** — odczyt z 
Warsz, wygł, Wł, Masjnowsk i, 17,35 — 
koncert z Warsz, 18,05 — słuchowisko i 
koncert dla mładzjeży z Warsz,, 18,50 
kom, wil, Tow, Org. į Kół, Roln., 19,00 — 
tygodnik litawski, 19,20 — kwadrans akade 
mickį, 19,35 — program na nįedzielę i roz- 
msitošci., 19,45 pras, dz'ennįk radį. z Warsz, 
20,00 — „Na widnokręgu — z Warsz, — 
20,15 — muzyka lekka z Warsz,, 21,55 
„Ameryką na codzień" — feljeton z Warsz, 
wygł. inż, Tronjewski, 22,10 — koncert 
chopnowski z Warsz. (Z, Drzewiecki), — 
22,40 — kom, i muz, tan, z Warsz,, 23,00 
aud, Hteracka w zw'ązkuz z 10-tą roczn'cą 
śmjercj Tadeusza Rittnera, „Szpara w ok- 
тне“ — oprac, Hasjna Hohendlingerówna.— 
23,30 — muzyka tan, z płyt, 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
z dnia 19 lutego 1932 r. 

Waluty i dewizy: 
Dolary 8,88 — 8,90 — 8,86. 
Belgja 124,45 — 124,76 — 124,14, 
Gdańsk 17385—174,25—173,42. 
H landja 361,25 — 362.15 — 360,35. 
Londyn 30,65 — 30,68 — 30,80 — 30,50 
Nowy York 8,908 — 8,928 — 8,888 
Nowy York kabel 8.913—8,933—8 993. 
Paryż 35,16 — 3525 — 35.07. 
Praga 26,40 — 26,46 — 26,34. 
Szwajcarja 174,18 — 174,61 — 173,75. 

Tendencja nie jednolita. 

Papiery procentowe; 

3 proc. Pożyczka budowlana 36 — 36,75 
36.25, 4 proc Iiwestycyjna 91. Konversyjna 
40,50 — proc. dolarowa 57,00. — 4 proc do» 
larowa 49,50—50,00. Stabilizacyjna 54,75— 
8 proc. L Z. BGK i BR, obligacje BGK 94.00. 
Te same 7 proc. 83,25. 4 proc. L. Z. ziem- 
skie 31,00 — 4 i pół proc. zi-mskie 41,30, — 
8 proc. warszawskie 63,60—64,75—65,00. — 
8 proc, Csęstochowy 56,00. Tendencja moc- 
niejsza, 

    t 

  

  

e 

Akcje: 
Bank Polski 98.00. — Cukier 13,50. Ten- 

dencja słabsza, 
Dolar w obrotach prywatnych: 8,87 i pół 

w tranzakcjach, 
Rubel: 4,94— 
Pożyczki polskie w Nowym Yorkt; Dola- 

rowa 55,00. — Dillonowaka 57 00. — Stebi- 
ZE 53,50— Warszawska 41,75. -— Siąska 
1,25. 

* Dolsr w ohratach rrowatnych 887 i pół 

— Dlaczego... dlaczego mnie wszy 
scy prześladują? Pani jest kobietą, pa 
ni powinna zrozumieć to, czego męż- 
czyźni nie pojmują! Jestem... gotowa 
opowiedzieć całą prawdę, jeżeli pani 
obieca nie drukować mego nazwiska i 
nie dawać nikomu mego adresu. Nie 
mogłabym przec'eż.. pani rozumie?... 
Nie mogę przecież swoich tajemnic ser 
cowych oddawać na pastwę tłumom. 

Nie chcę, żeby pokazywano mnie sobie 
palcami! 

Oczy jej napełniły się łzami. Edyta 
z wielkim wystkiem  przezwyciężyła 
budzącą się litość: 

* — Obiecuję, że nie podam adresu 
pani. Z warunkiem jednak, że pani o- 
powie całą prawdę i pomoże mi zła- 
pać mordercę. Ale, sądzę, że pani sa- 
ma powinna udać sie do policji i opo- 
wiedzieć wszystko. 

— Nie! nie! nie mogę! Jestem tak 
wzburzona... Ale pani powiem w zau- 
faniu... Tak, widziałam się z nim w tę 
straszną noc i pozostałam w Beekons- 
feld aż doi dnia dzisiejszego. — Ale 
przysięgam pani na wszystko, że nic 
nie mam wspólnego z tem morder- 

stwem. Nie wiem nic. Ach! Czyź pa- 
ni nie rozwumie:: Bilsaiter był moim 
przyjacielem. 

Magda zaczęła łkać. Minęło kilka 
sekund, zanim opanowała się. 

— jeździłam do Beekonsfeld, aby 
uprzedzić Bilsaitera. Dowiedziąłaategi    

   OHM        
   

  

ny z więzienia. A wiem, 

  

_ , Drukarnh 

     

  

    
    

        

Kasa czynna od godz. 3 m. 30 do 10, Ceny miejsc: parter 60 gr. balkon 30 gr. 

  

Dźwiękowe 

Kino 

HELIOS 
URARE. 
Niebywałe powodzenie! Wszyscy Śpi Szcie ujrzeć! INajwesclszy cźwięowiec Polski! iv0 proc. 

Scenar. generała Wieniawy Długoszewskiego Chicpcy шЕЛМ malowan'i... Muzyka W. Dana. W rol. gł. 
artyści Zula Pogorzelska, Kazimierz Krukowski (Lopek), Adcif Dymsza, 

Walter, Mieszyssaw Frenkieł i inni. Dia młodzieży dozwolone. 

imówiony i śpiewny. 

najulubieńsi 
Władysław 

Pomimo ogromnych kosztów 
sprowadzenia tego flmu — ceny miejsy n'rmalne, Na 1-szy szans ceny zniżone, Poczatek o godz. 2 ej. 

  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD ER : 
EA w:g nieśmiertelnej powiešci T. 

Mickiewicza 22 KORTNER. — 
tel. 15-28 

Uwaga 

„BRACIA KA 
Mestojewskiego. W rolach gł. znana aktorka rosyjska ANNA STEIN i FRITZ 
Śpiewy rosyjskie! — Wspaniała wystawa! — Chór cyganów! 

kresach w całości. 

Dziś! N.jai,kszy lilm šwista 

  

T 

Dyrekcja zswiadamia Sz Publiczność, że po długich 
Nad program: Dodatek гузапкому 1 tygodnik dźwiękowy F xa. 

staraniach łiim zezwolono wyświetlać na 

Pom'mo :gromnych kosztów sprowsdzenia tego filmu — ceny normalne. W dzień premiery bilety honorowe i kcn- 
tramarki bezwzględnie nieważne. Początek seausów godz. 4, 6, 8, 10.30. Na pierwszy seans ceny zniżone, 
Następny program: Film ze „Złotej Serji Polskiej" „ROK 1914 z Jawigą Smosarską i Witoldem C-nti. 

DZWIĘKOWE KINO 

C6/INS 
WieLsó 41. tal, 15-41 

   
Dziś] Niez:po ań any bliaier filmu „N 

we wspaniałym draomacje dźwiękowym 

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

godz. 2-ej. Na perwszy 

a zachodzie bez zm:an* LOuiS$, WOLKEIM 

ŚWIATŁA 
Seans ceny zniżone. 

  

Dźwiękowe Kino 

„PAN“ 
Dziś czołowy 
film polski 

  

    

Podaje się do wiadomości, 

położone w miejscowości 

publiczności plażą z 

Wiadomości udziela 

    TWYTYYYTYYYVYYTYYVYYYYY 
Či AN k 

OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

VII rewiru zamieszkały w Wilnie przy ul. 

Połockiej 14, m. 3, zgodnie z art 1030 UPC 

obwieszcza, iż w dniu 29 lutego 1932 r ku o 

god.inie 10 rano w Wilnie pry ul. Ridnic- 

kej 2 odbędzie się sp zedaż z lcytacji pub- 

licznej majątku ruchomego należącego do 

Robina Derczańskiego skł.dającego się Z ka- 

peluszy męskich różny h gatunków oszaco 

wanego na sumę złotych 3.105 na zaspckoje- 

nie pretensji tabryki kapeluszy w Częstocho- 
wie i Hilela Zejgera. 

Komornik Sądovy А Uzsyński 

Ci i A 

WYGODNIEJ I TANIEJ! 
Aby uniknąć tłoku w sezonie wiosen - 
nym i letnim już teraz przyjmujemy 
wszelkie ubrania do farbo- 

wania i czyszczenia 
Prasownia, farbiarnia i pralnia 

chemiczna 

„ИНЕ моа 
Ceny zniżone 

Natychmiastowe wykvpienie nie żobo- 
wiązuje. Gotową roboię przechowuje- 
my aż do sezonu letnego. Sz. Klijen- 
ci z tego trtułu nie ponoszą żadnych 
kosztów. Prasowanie i gren plowznie na 

poczekaniu. 

  

ny. Myśl ta męczyła mnie. Pani nie 
może sobie wyobrazić, jak bardzo się 
bałam!.. To nieprawda, że pokłóciłam 
się z Leonardem. Byłam tylko bardzo 
zdenerwowana, wzburzona. Przecież 
on nic sobie nie robił z niebezpieczeń 
stwa! Ą teraz... niema go! 

— Czy pani przypuszcza, że to 
mąż pani mógł go zabić — zapytała 
Edyta, drżąc ze wzruszenia. 

Wszystko, co mówiła ta kobieta, 
wydawało się jej zupełnie prawdopo- 
dobne i zgadzało się z tem, co wie- 
działa.. 

— Czyż mogę na to odpowiedzieć 
pani! — jęknęła Magda, podnosząc 
zapłakane oczy ku niebu, —- Znam me 

go męża. jest gwałtowny, okrutny. 
Przecież posadzono go w więzieniu za 
usiłowanie zamordowania  Bilsaitera. 
Ze strachem myślałam zawsze o dniu, 
kiedy będzie wołny. 

Ukazanie się pokojowej przerwało 
jej wymowę. 

— Zapomniałaś o moich  piguł- 
kach, Żaneto, — powiedziała zmien'o- 
nym tonem. 

Pokojówka wyszła i wróciła natych 
miast. 

— Pani pije mocną, czy lekką her 
batę?,- — zapytała gospodyni. 
Dwa kawałki cukru? 

— Tak, dziękuję. 
— Przysuń mały stolik, 

dzie wygodnie. 
tak bę- 

A *Qdwrócona plecami do Edyty, nala 
dwie fil'żanki herbaty. 
+ Može pani zkolei zechce opo- 

   

  

    słowo”. a 

„STRASZNA RGE" 
W rcl. gł. Zorika Szymańska, Adam Brodzisz, oraz b. Artysta teatru Stanisławskiego w Moskwie Wasiłjew 

Siekiewicz. Motyw przewodni w wykonaniu Marji Modzelewskiej, pieśń marynarzy wykona chór Dana. 
Ze względu na wysoką wartość artystyczvą film dla młcdzieży 

   = = 2 — 

sprzedają się 

działki letniskowe 
terenowo urozmaiconej 

° stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 

piaszczystym 

brzegiem. 

Landwarów 
Pierwsza Wileńska Spółka 

Parcelacyjna 
WILNO, MICKIEWICZA 4. 

    

КАЛЛА АА ААА ЛАЬ ЬАА ЛАЬА ЬА, 

  

że w majątku Lardwarowie 

pomiędzy 

degodnym dla kąpieli 

administracja majątku 

w-g powieści A. Marczyńskiego. Żywiołowy 
dramat ludzi prostych a bujnych £erc... 

dozwolony. Pocz. o godz. 4, 6.8 i 10. 

YYYVYYYYYYYVYYVYYVYYYYYYYYYYYYYVYYVYYYYYYYYYYT 

Spółdzielnia Handlowo - Przemy- 
słowa Ogrodników Wytwórców 
w Wilnie (ul. Mickiewicza d.Nr. 22 m. 3) 
podsje do wiadomości, iz na podstawie dwóc 
prawomocnych Nadzwyczajnych Walnych Ze- 
brań członków z dnia 2 i 16 listopada 1931 r. 
uległa rozwiązaniu i przystępuje do likwidacji. 

Stosownie do art. 76 U-tawy 0 Spół- 
dzielnia h wzywa się wszystuich wierzycieli 
Spółdzi Ini do :głoszenia swych 'oszczeń nie 
później niż w rok od trzeciego ogłoszenia. 

Ogłoszenie niniejsze jest drugie. 
Zarząd 

  

  

Brwi esz Du, degi Imo uży, ciepły, umeblo- 
i wany z wygedami, mo- 

w przyceamia KARMĘ „ną z  utizymaniem; 
iregaluje. Maquiiiage. do wynajęcia przy in* 
Gabinet + 2 teligentnej ch: ześcijań- 
Kesmetyki ediė skiej rodzinie od 2 
| pczniczej marca. Portowa 23, 
I. Hrysiewiezewej. m. 24. 

ul. WIELKA 26 78 m8, — 
„wg. 29.114-7 DO wynajęcia 

>. = BAE м в mies kanie 2 3 реКо! 
KAŻ i kuchnia. Orzeszko- 

wej Nr. 11, m, 5. 
VAAAAA MAMA, 

Pokój 
Posady do wynsjęcia. Ciepły, 

suchy, ładnie umeblo- 
VYVYYYYYYYYYYYYYVYY! Wzily. Wszelkie wygo- 

ri ims J zj VOMASZA ZMIE Т, 

NEO O METZ Р, 

      

  

  

  
YNYNYYYYYYYYYYYYYYJAYYTYYYYYYYYVYYYYYYYY 
me PRIES GRS 

Lekarze Kosmetvka 
ED WORYRYUNANIEE UKZEZCOZW ZWEI 
YWYYYYVYYYYYYYYTYYYYY 

DOKTOR 

J. BERNSZTEIN GABINET 
choroby skórne, we- 
neryczne i moczo- zaa na 

płciowe 
UL. Mickiewicza 28,m. 5 lecznicze 
przyjmuje 9—1 i 4—8. > WILNO, 

* — Micklewlcza 21—4 
kobiecą 

Urodę:e==::- 
je, dosko- 

aali,: odświeża, asnwa 
jej skazy i braki, Masaż 
kosmetyczny twarzy. 
Masaż ciała, elektrycz- 
ay, wyszczuplający (ps- 

  

  

UPIĘKSZANIE 
(maqu Il-ge) 

MASAŻ 
wyszczuplający 

ZABIEGI 
kosm: tyczno-leczni- | aie), Natryski „Hormo- 
cze i pielęgnacyjne. | aa* według proł. Spuh- 

NOWOCZESNA | la. Wypadanie włosów, 
KOSMETYKA łupież. Indy wid 1alne 

dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Ostat- 
uie zdobycie kosmety« „LA 

  

ki racjonalnej, 
Codziennie cd g. 10—8 

W. Ž. P. 43 
M CKIEWICZA 9, szo 

tel. 152. POPIERAJCIE 
wejście z ul. Śnia- 

deckich 1.     L.0.P. 
wiedzieć mi coś? Widzę, że pani jest 
doskonale poinformowana, — mówiła 
dalej z większem ożywien'em. -— Sły- 
szałam, że gazety pozostają w stałej 
łączności z policją, ale chciałabym wie 
dzieć... 

Edyta odpowiedziała spokojnie, po 
pijając gorącą herbatę: ‚ 

— Naturalnie, że policja dużo już 
we. Ałe zdarza się, że gazety dowiadu 

ja się o czemś wcześniej i naprowa- 
dzają policję na ślad właściwy. Wtej 
sprawie moja redakcja wie więcej od 
policji. Dlatego przysłano mnie do pa- 
mi. 

— Dobrze, cóż jeszcze chciałaby 
pani wiedzieć? 

— Nie wiemy, naprzykład, z kim 
miała się pani spotkać w parku lorda 
Rowmanda zeszłej nocy? Wówczas je 
den z gości lorda został napadnięty 
znienacka i omało co nie zabity... 

Magda Hollister zmieniła się nagle. 
Wąskie jej usta zacisnęły się, oczy 

pociemniały ze złości. 
Edyta zauważyła,, że pytanie to za 

niepoko'ło Magdę, ale wyraz jej zmie- 
nił się nagle, a na usta wypłynął zjad 
liwy uśmieszek, gdy zobaczyła, że 
gość stawia pustą filiżankę na stoliku. 
Strach jej znikł nagle. 

— Ach, to pani chce wiedzieć? Te 
go pani potrzebuje dla swojej wstręt- 
nej gazetki? Więc niech pani wie, że 
nic nie powiem! Jakiem prawem mie- 
sza się pani do nie swoich rzeczy! — 
Podła, wstrętna szpiegówko, na służ- 
bie policji! 

    

Potrzebna m. 7. (Zwierzyniec), 

oo intel gentna “e : 
o dzieci i do gutowa- EEEMIANTEZH 

nia. _ Wiwulskiego 5, 
pierwsze piętro. IKuPNo 
Ak i SPRZEDAŽ Służąca — mmm 
pracowita i uczciwa 

potrzebna. Uniwersy- "YYVVY"YYYYYYYYYYYYY 
M 4—18. Gont Sprzedaje 

Matura у о 
POLSKI LLOYD Przygotowywanie 

a Aš ul. Kijowska. wszystkich  przedmio- 
tów do egzaminów w 
zakresie szkół średnich DQ Sprzedania 
Języki obce: trancns- szpice szczenięta i 
ki, niemiecki (konwer- szpic _ półtoraroczny. 
sacja) oraz łacina i Zarzecze 7 m. 23. 
grecki, Lekcyj vdziela- 
ją rutynowani korepe- 
torzy b. nauczyciele 
gimn. mag. filozofji i 
spec matematyki, Zgł, 
do Adm, „Słowa* pod 
„Matura”, 

  

  

    

Z powodu wyjazda 
sprzedaje się 

5-cio lampowe radje 
z 2-mi lsampkami ekra 
nowemi z aparatem ane 
dowym i z głośnikiem 
Philipsa. Dzielna 30. Udz elam lekcyj у ь 

fran: uskiego m. 1, od 2 5-ej. 

niedrogo i korepetycyj, 
Mickiewicza 42 2 ы £ kazyjnie 

1 ubrania, obuwie, piani- 
tel. 7-94. na, samochody i wiele 

  

innych pozostałych z 

  

AAAA AAAA ŁAŁ ŁA AŁAŁAŁ: |icytącji rzeczy Sprze- 
"Lokale dzje tanio Lombard, ul, 

OKaie sa 4, tel. 14-10 
DPR HITY TZORI WRDZOENĄEE o 2 p. p. i od Eu da 7 2 Mi со- 

5) zie. od g dz. 9 do 
Pokój 2 pp.) Lombard wydaje 

umeblowany, ciepły dopożyczki ped zastaw 
wynajęcja, Zawalna 16 złote, srebra, brylantów 
m 32. i innych przedmiotów. 
    

  

Syczącym, pełnym złości głosem, 
mówiła dalej: 

— (Cieszyłaś się, że udało ci się do 
stać mój adres!! Zbyt pośpieszna ra- 
dość! Myślisz, że przestraszyłam się 
ciebie? Uwierzyłaś moim łzom? Głupia 
dziewczyna! Cha, cha, cha! Myślała, 
że wyciągnie ze mnie moje tajemnice! 

Edyta patrzała na ną ze zdumie- 
niem, nie mogąc nic zrozumieć. Skąd 
ta zmiana? Skąd taki ton? Gdzie znik 
ły łzy, błagania, wzruszenie? 

Edytę ogarnął strach. 
Nagła słabość ogarnęła jej ciało, 

chciała wstać i nie mogła. Przed oczy 
ma zaczęły wirować ogniste koła. 

Nogi wydawały się jak z ołowiu. 
Zamglone oczy zatrzymały się na pude 
łeczku z pigułkami. Edyta zrozumiała. 

W głowie kręciło się jej coraz bar 
dziej Z westchnieniem rozpaczy zro- 
biła ostatni wysiłek, by wstać i tracąc 
przytomność, jak wór, opadła na fotel. 

ROZDZIAŁ XVIII 
Z JEDNEGO BALKONU NA DRUGI 

Inspektor Lanner patrzał podejrzli- 
wie na Pellingtona, węsząc jakąś zdra 

dę w tem, że Edyta nie przyjechała. 
— Co wy 2 tem myślicie? — za- 

pytał. 
Pellington milczał. Był szczerze za 

niepokojony tem, że pan'enka nie wró 
cita. Ale nie chciał zdradzić swych o- 
baw. 

— Czy. panienka napewno mówiła, 
że przyjedzie ostatnim pociągiem? — 
nalegał Lanner? 

(D, €. N.) 

Redaktor w, z. Wiłold Tataczyński     
Ž 

ЫЕ


