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" Nominaci w Senacie 
Jak wiadomo, projekt konstytucji 

wniesiony przez B.B. do Sejmu zeszłe- 

go, przewiduje pewną ilość senatorów, 

mianowanych przez Prezydenta. Chciał 

bym objaśnić, jak należy rozumieć tę 

instytucję. 

Nie są to przedstawicele woli: Pre- 

zydenta, czy polityki Prezydenta, obec 

ni w lzbie Wyższej. O tem nie może 

być mowy. Pośrednio wskazuje na to 

nawet ten fakt, że senatorowie ci nie 

są mianowani na całą kadencję Prezy- 

denta, lecz tylko na kadencię parla- 

mentu. 

Aby zrozumeć tę instytucję trzeba 

pokrótce rozpatrzyć różne typy lzby 

wyższej i cele, którym te różne typy 

służyć mają. 

Typów takich jest cztery: 1) typ 

klasyczny, w którym mieści się zarów- 

no angielska Izba lordów jak-i nasz 

Senat, 2) typ lzby federacyjnej, 3) 

tye „archontów”, 4) typ, nie będący 

już właściwie Izbą parlamentu, miano- 

wicie typ  Izby  fachowej, doradczej 

przy jednoizbowym parlamencie. 

Rozpattzmy w kilku słowach 

każdy typ z osobna. 

Typ pierwszy, klasyczny degeneru- 

je w dwóch - kierunkach. Degeneruje 

jeśłi podstawa wyborcza (względnie 

podstawa powoływania), jest zbyt 

odległa od podstaw wyborczych i de- 

genetuje, jeśli ta podstawa jest zbyt 

bliska. Jako przykłady służyć tu mo- 

gą właśnie angielska Izba Lordów i 

nasz Senat z konst. 17 marca. ба 

Lordów traci na swem znaczeniu i wła- 

Śnie konserwatyści angelscy chcą ją 

reformować. Od 1911 r. do b'llu Asqui- 

tha, Izba Lordów stracła prawo gło- 

sowania wszelkich b llów finansowych 

ale co jest biłlem fnansowym, a co nie 

jest o tem decyduje speaker Izby 

(imin. Mówiąc o naszym Senacie, trze- 

ba zwrócę uwagę, że wielke zasługi 

dia samej idei Izby Wyższej pon'ósł 

Biok Bezpartyjny, ktėry do Senatu 

wprowadził bardzo dużą ilość jedno- 

stek wartościowych. Gdyby jednak nie 

było BB, nie było zamachu majowego 
i td., gdyby konst. 17 marca biegła 
śc śle według wytkniętego przez swo- 

je paragrafy łożyska w takim razie dzi- 

siaj mielibyśmy do czynienia z całkiem 

zdegenerowaną  nstytucją. Senat z 

konst. 17 marca stałby sę tylko Przy- 

tułkkem dla emerytów partyjnych i ni- 

czem więcej. Podstawa wyborcza bo- 

wiem do tej lzby Wyższej była pra- 

wie identyczna z podstawą wyborczą 

do lzby Poselskiej, a więc Izba ta, 

jest niepotrzebna. 

Typ drugi federacyjny, który repre- 

zentuje Senat w Amesyce, Izba Narodo 

wości Wciku w ZSSR, poniekąd Rada 

Związkowa w Niemczech, nie jest dziś 

w Poisce aktualńy. 

Typ trzeci, który nazwałem archon- 

tami, gdyż w Atenach aeropag, który 

wobec zgromadzenia ludowego  ode- 

grywał rolę Izby Wyższej, składał się 

z dawnych  archontow. Jest 

to zasada wykorzystywania  do- 

świadczen'a dygnitarzy  państwo- 

wych, którzy z takich czy innych 

powodów opuści swój urząd. U nas 

np. doświadczenie, nabyte przez jed- 

nostki.na takich nawet stanowiskach, 
jak prezydenta ministrów przepada, 

jeśli nie wytryskuje w jakimś artykule   

dztenn'karskim. Można sobie wyobra- 

zić lzbę, do którejby wchodzili b. pre- 

mjerzy, b. ministrowie skarbu i spraw 

zagranicznych o ile na swojem stano- 

wisku przebyli pewną ilość lat. Coś w 

tym rodzaju było w Senacie  Cesar- 

stwa Rosyjskiego, który zresztą nie był 

wcale lzbą Wyższą, a tylko Najwyż- 

szym Sądem, Trybunałem Administra- 

cyjnym i spełniał cały szereg - innych 

czynności. Wreszcie dawny Senat poł- 

ski składał się z dygnitarzy. Copraw- 

da iunkcje adminstracyjne dawnych 

wojewodów i kasztelanów były po- 

niekąd iluzoryczne, lecz do Senatu 

wchodzili i prawdziwi ministrowie jak 

podskarbi, kanclerz. 

Typ czwarty, Izba fachowa 

jednoizbowym parlamencie. Wobec 

charakteru pracy w parlamentach no- 

woczesnych wyczuwa się coraz bar- 

dziej potrzebę iacnowej porady Po- 

słowie z reguły ustawudawstwum się 

nie interesują i inicjatywa ustawy bar- 

dzo rzadko z kół poselskich pochodzi. 

Inicjowane i projektowane ustiwy są 

w Mnisterstwach, potem często bar- 

dzo powierzchownie uzgadniane w 

Prezydjum Rady Ministrów. Stad nie- 

zliczone błędy kodyfkacyjne, sprzecz- 

nośći ustaw, nadmierna ilość ustaw 

i td. Zacytuję tu prof. Wacława Ma- 

kowskiego, który wypowiada nader 

ciekawą myśl, że Izba Poselska wypo-' 

wiada tylko potrzeby ludności, zna 

tylko bolączki ludnośc, chce coś po- 

móc, coś zmienić, lecz dla zamiany 

tych potrzeb' na prawo potrzebuje po- 

iocy. Iustruję tą myśl prof. Makow- 

skiego, powołanem się na przykład 

powoda, który na forum w Rzymie 

przystępował do praetora i dop'ero 

praetor jego skargę, często bezładnie 

opowiedzianą zamieniał na jasną i pre 

cyzyjną formułkę prawną. 

Izba fachowa przy jednoizbowym 

parlamence, nie może mieć prawa ini- 

cjatywy prawodawczej, ani też prawa 

uchwałania votum nieufności dla: min'- 

strów. Wynika to z jej charakteru, jak 

również to, że może powstawać tylko 

z nominacji. 

Prof. Wład. Leopold. Jaworski 

swoim projekcie konstytucji, będącym 

pomnikiem wysokiego poziomu nauki 

prawa.w Polsce, proponuje obok dwu- 

izbowego parlamentu, aż dwie takie 

doradcze lzby fachowe, mianowicie 

Radę Stanu i Naczelną Radę  Gospo- 

darczą. Ё 

Jednak w naszych warunkach przej- 

$cie ustawy przez. 4. instancje, byłoby 

zbyt długa dla niej drogą. Zwłaszcza, 

że projekt prof. Jaworskiego przewi- 

duje jeszcze Trybunał Konst. Projekt 

ustawy mógłby więc być rozpatrywa- 

ny przez 6 kolegjałnych  instytucyj. 

Radę Ministrów, Izbę Poselską, Senat, 

Radę Stanu, Naczelną Radę Gospodar- 

czą, Trybunał Konstytucyjny, ne licząc 

komisji w tych instytucjach. Ustawa 

wchodząca dzieckiem, wychodz 'łaby 

staruszka z tej p elgrzymki. 

Tutaj dochodzimy do jądra kwe- 

stji, do odpowiedz! na pytanie, wypi- 

sane na początku tego artykułu. 

Senat w projekce BB, jest tylko 

komasacją Senatu —- Izby Wyższej z 

instytucją fachowo doradczą. Nomina- 

ci w Senacie są tylko tą Izbą fachową, 

której potrzeba jest coraz dła wszyst- 

kich wyraźn'ejszą. Obradują oni razem 

z Senatorami poktycznymi tylko dłate- 

trzech Izb, tworzyć 

w 

  

   

go, aby zamiast 

jedną. 

Natomiast mam duże zastrzeżenie, 

co do pozostawienia w projekcie BB 

powszechnego prawa” wyborczego CO 

do wyboru senatorów _ politycznych. 
Cat. 

  

LICZBA BEZROBOTNYCH STALE 
" WZRASTA 

WARSZAWA. (Pat). Według dz- 
nych statystycznych, liczha bezrobot- 
nych na terenie całego P.ństwa wv- 

nosiła w dhiu 20 lutego r. b. 339 854 

csoby, co stanowi” w stosunku do tv- 

godnia poprzedniego wzrost o 3.748 

osób. 
—- 

KRÓL ALFONS NA CYPRZE 
STAMBUŁ. (Pa'). Przybył tu- były król 

hiszpański Alfons XUI, któ y cdje'džs jutro 

w dalszą podróż do Smyrny i na Cypr. 
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SOSNOWIEC. PAT, — Dzisaj w szó- 
stym dniu strajku sytuacja nie uległa zmia 

nie, Strajkują kopalnie, zrzeszone w. Radzie 
Zjazdu Przemysłowców, Na pierwszej zmia 
nie ijczna strajkujących wynosła 10422 0s0- 

by, Obserwacja zjechała normalnie do pra- 

cy, Przy dokonywaniu koniecznych rotńt 

pracuje ogółem: około 1000 górników, W 

Prywatne kopalnie przystąpiły 
SOSNOWIEC. PAT, — Kopalnie prywat 

ne, które wczoraj strajkowały, dzisiaj przy- 

stapiły do pracy, Nieomał wszyscy robotni- 

  

Administra- 

PRZEDSTAW 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K, Malinowskiego, 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzjmierow 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K, Smarzynski, 
TWIENIEC — Sklep tytoniowy — S, 
KLECK — Sklep „Jedność 
LIDA — ut, Suwalska 13 — S. Mateski, 

„Ruch“, MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa 
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giracja w Zagłędii Dądrowski 
dalszym ciągu strajkuje również fabryka 
chemiczna „Strem* w Strzemieszycach, Ni- 

gdzie wypadków teroru nie było, Dzisaj 

rano na zaproszenie Z.Z,Z. przybył do zagłę 

bia Dąbrowskiego były minister robót ри- 
blicznych jędrzej Moraczewski, Pobyt jego 

ma potrwać kilka dni, 
  

do pracy 
cy tych kopalń pracują, Są to Kopalnie 

„Maksymiijan II“, „Halina“, „Baška“, „Sta 

nislaw“, „Wiktorja“, 

Echa krwawych zaburzeń 
SOSNOWIEC, PAT. — W związku z 

wczorajszemi zajšciami w Czeladzį prowa- 

dzone jest ścisłe dochodzenie, Arsztowano 
głównych podżegaczy do wystąpień: Dz'eka 

nównę i Stanka, karanych już za działalność 

komimistyczną, Dochodzenie ustałjło, że za 

chowanie się policji i użycie przez nią bro 

ni było uzasadnione į zgodne z obowiązują 

  

Zamiecie śnieżne w Małopolsce 
LWÓW, PAT, — Okręgowa Dyrekcja 

Kolei Państwąwych komunikuje, że wskutek 
trwającej zawiej Śnieżnej wstrzymany jest 
catkow'cje ruch posągów na odejnkach Tar 
ropol-Łanowice, Borki W'elkie — Grzy- 

małów, Tarnopoł — Podwołoczyska, Lwów 

— Jaworów, Lwów — Podhaje, Sckal — 

Sapiężanka. Trudności w ruchu powstały 
również na linjį Sambor — Lwów i. Lwów 
-— Stojanów, gdzie pocągi kursują z opóź 
nieniem. Pociągi na linji Lwów, Kreków j 
Lwów —- Warszawa kursują prawie normał 
nie, е 

"STRAJK ELEKTRYCZNY” w RADOMIU 
RADOM, PAT. — Miejscowe stowarzy- 

seme kupców postanowiło przez 3 dni nie 
cświetiać wystaw sklepowych lampami e- 
lektrycznemi, Akcja ta stoi w związku z. żą 

«daniem miejscowej ludności. cbn'żenia ceny 
prądu elektrycznego przez towarzystwo beł-- 
gijskbe będące właścicielem miejscowej e- 
łektrowni. 

Tragiczne skutki nokautu 
WŁADZE NAKAZAŁY ARESZTOWANIE GROSSA, 

LWÓW, PAT, — jak podawpliśmy, w 
niedzielę 21 bm, podczas zawodów bokser- 
skich o mistrzostwo Lwowa zdarzył sę tra 

giczny wypadek, W czasie walki pom ędzy 
Grossem z Hasmonej j Godlewskim z Po- 
goni ten ostatni został w trzeciej rundzie 
znokautowany i po przewiezieniu do szpi- 
tala, nie odzyskawszy przytomności, zmań, 

W sprawie tej organa policyjne i władze 

sądowe podjęły dochodzenia į na polecenie 
prokuratora aresztowano boksera Grossa, 
który zeznaje w dalszym ciągu, że nie jest 
winien śmierci przeciwnika, gdyż walczył 
prawidłowo i nie mógł przerwać walki bez 
polecenia sędziego ringowego Landecka, 

Zwycięstwo 
  

Władze sądowe zarządzjły sprowadzenie 
sędziego Landecka zŁodzj, Gross, ra którym 

ciąży zarzut zabójstwa, został oddany w 
dniu 23 bm, do dyspozycji sędziego śled- 
czego dr, Kulczyckiego. Przez cały dzień 
dzisiejszy przesłuchiwano wielu świadków 
tragicznego wypadku, Sekcja zwłok, prze- 
prowadzona dzisiaj, wykazała wstrząs móz- 
gu, złamanie podstawy czaszki i przerwanie 
tchawicy, 

Śmierć nastąpiła prawdopodobnie wsku 
tek pęknięcia naczyń krwionośnych w! mó- 
zgu, Jutro o godznie 16 odbędzie się po- 
grzeb ofiary iwypadku, 

Chińczyków 

  

  

Rząd p'emiera Tardieu 
PARYŻ. Nowy rząd przedstawił się 

prezydentowi. 

SKŁAD NOWEGO GĄBINETU 
PARYŻ, 21. ll. — W skład nowego 

gabinetu wchodzi jeden republikanin 
Socialist» Roustan dwóch niezałeżnyth, 
Łaval i Fouion, czterech przedstawicieli 
lewicy radykainej — Mehieu, de Chap 
pecelaine, Guernier, Gerard, siedmiu 
rapublikanė + lewicowych — Tardieu, 
Pietri, Fiandin, Rollin, Chaveau, Petsche, 
Perresu-Pradier, dwóch przedstawiciail 
lewicy socjalno - rady«alnej — Cathala 
ł Riche, jeden demokrata ludowiec — 
Cnampetier de Ribes, dwóch przedsta 
wicieli Action D mocrat'que Sociaie — 
Reynaud i Pechaln i dwoch z unji re- 
publi kańsko - damokratycznej — B.aisot 
i Fould. 

SKASOWANIE 
KILKU M NISTERSTW 

PARYŻ — Ob'eny gsbinet posiada 
klika charakterystycznych właściwości : 
Ministerstwa wojny. marynerki i iotnie- 
twa połączone zostały w jedno wieikie 
ministerstwo obrony narodowe; mini- 
sterstwo budżetu przyłączano do min. 
finansów ministerstwo poczt i telegra- 
fów do min. handlu; marynarka 
handlowa oraz komunikacja wcie'one 
zona do ministerstwa robót pubiicz- 
nyc! 

<ablnet Lavala liczył 18 ministerstw 
oraz 10 podsexraetarjatów stanu; obecny 
gebinat Tardieu posiada 13 ministerstw 
oraz 8 podsekretarjatów stanu. Sxaso- 
wane zostały podsekreterjaty stanu: 
handlu, kolorij, nauczania technicznego, 
sztuk p'ęknych, pracy, marynarki, wy- 
chowania fizycznego I lotnictwa. Stwo- 
rzonych zosfało 6 nowych podsekretar- 

   

* jatów stanu: 2 w ministerstwie obro- y 
narodowej. jeden w min. spraw wewn., 
jeden w min. finansów jeden w pre- 
zydjum rady młailstró» , wreszcie no<y 
podsekretarjat w min. robót publiczn 

DEKLARACJA NOWEGO RZĄDU 
PARYŻ' PAT. W deklaracji rządo- 

wej odczytanej w dniu 23 b m. w: par- 
iamencie, nowy rząd premjera Tardieu 
oświadcza, że solidaryzuje się za sta 
nowiskiem poprzedniego gabinetu. za- 
jętem w rokowaniach międzynarodo- 
wych, dotyczących odszkodowań, dłu- 
gów i redukcji zbrojeń. 

Francja zadowolona jest z powodu 
osiągniętej ostatnio zgcdy co do kann- 
ferencji iozańskiej między Francją a An- 
giją, którycn ogólna porozumienie, ja 
kiego życzyła sobie Francja, stanowi 
najsilniejszą ich wzajemną gw 

Zkolei daklarscja zwraca się 
łem do wszystkich p'r'y] o zaniechanie 
walk), szkodi wej dia bieżących inter 
sów kraju. Budżet winien być uchwa- 
tony przed wyborami. 

Ta'min wyborów będzia uchwalo- 
ny bezstronnie, z jedyną myślą o in 
resie publicznym. Ce do zagadnienia 
reformy ordyna'|! wyb rczej, rząd spo- 
dziewa się, że obie Izby dojdą do po- 
rozumienia. 

  

    

pod Kianq-0amn 
ODWRÓT WOJSK JAPOŃSKICH 

SZANGHAJ. (Pat). Dziś rano 8 
samolotėw japońskich zbombar- 
dowało lotnisko chińskie w Hung* 
Dzao © 18 m1 na zachód od kon- 
cesji międzynarodowej. Wszy- 
stkie samoloty zostały zniszczo- 
ne. 

Według wiadomości półofi- 
ełalinych z kół japońskich Chiń- 
czycy w nocy posunęli Się na 
północ od Krang-Wan. W czasie 
gwałtownej utarczki, która Się 
przytem wywiązała, Japończycy 
zmuszeni byli cofnąć s'ę, przy- 
czem stracili 20 zabitych i 60 ran- 
nych. : 

SZANGHAJ, (Pat). Wiadomość 
a zwycięstwie Chińczyków na 

północ od Kiang- Wan potwierdza 
się, Ruchem flankowym oddziały 
ch ńskie przeszły przez ‘\Мо0о- 

Sung na tyły wojsk Japońskich. 

Prawe skrzydło japońskie cofa 
się. Chińczycy zalęli ponownie 

wieś Miao Heng-Czen, na pół- 

nocny zachód od Kiang-Wan. 
Naoczni świadkowie opowia- 

dają, że w Klang-Wan toczy się 
w dalszym ciągu gwałtowna 
walka, przyczem działalność 5а- 
molotów | artylerji jest coraz 

bardziej intensywna. Chińczycy 
Stzrają się utrzymać pozycje za. 

jęte wczoraj. Japończycy pono- 

wili atak powietrzny na lotnisko 
Hong-Dżao, już całkowicie znisz- 
czone. 

W pobliżu Sza-Pel bombardo- 
wanie ustało. Na terenie kon- 

cesji policjant-europejczyk zo- 
stał ranny przy wybuchu bomby. 

ZWYCIĘSKI KONTRATAK WOJSK JAPOŃSKICH. 
KRWAWE WALKI NA BAGNETY. POLA TRUPÓW 

SZANGHAJ. (Pat). Z pomocą 
zasłony dymnej piechota japoń: 
ska  przypuściła - gwałtowny 
szturm na Kiang-Wan. Ch ńczycy 

odpowiedzieli gwałtownym 0g- 
niem karabinów, zadając Japoń" 
czykom ciężkie straty. 

Piechota japońska, jakkolwiek 
zdziesiątkowa, próbując ponow- 
nie złamać opór Chińczyków na 

odcinku północtno-zachodnim, do- 

konała ataku na okopy ch'ńskie, 
gdzie piechota chińska z bagne: 
tami w ręku odrzuciła atak, nie 

ustępując ani cala terenu. 
Oddziały japońskie otrzymały 

rozkaz odwrotu i pozostawiły. 
pole walki formalnie  zasiane 

trupami. Jak się zdaje, strona ja- 

pońska użyła do ataku wszyst- 

kie rózporządzałne siły, łącznie 
z rezerwami. | : 

JAPONJA ZDWAJA SWE SIŁY 

TOKJO, (Pat). Naczelne japoń- 

skie władze wojskowe postano- 

wiły podwoić. liczebność japoń 

skich sił zbrojnych w Szanghaju. 

KRWAWY PLON 
SZANGHAJ, (Pat) Dowodem gwał- 

towneści wczorajszych walk o miej- 
scowość Miao Czong Czang na północny 
zachód od Klang Wan, jest wieikość 
strat, poniesionych po stronie chinskiej. 
według irfcrmacyj z chińskich źródeł, 
godnych zaufania, straty Chińczyków 
w czasie tej bitwy wynoszą 2000 zabi- 
tych i rannych. $ 

"Walka samolotów 
S7ANGHAJ, (Pat). Władze morskie 

lapr fisnie stwierdzcją, że samoloty ja- 
pońs:łe zbombardpwały i zniszczyły 
bszę lotniczą w Su Czou na kciei Szang- 
h=j-N»nkin. Przez całą noc do rzeki 
Wang Pu spadały pociski. Trzy pocski 
chińskie spadły wczoraj na krążownik 
ao „Libia“, nie czyniąc większych 
szkód. / 

  

   

  

Obrady Sejmu 
NAD PROJEKTEM USTAWY 

O ZGROMADZENIACH 

WARSZAWA, PAT. — Marszałek Świtał 
ski otworzył posjadzen.e o godzinie 16 m, 20, 

Przystąpiono do sprawozdzma komisji 
administracyjnej © rządowym projekcie u- 
stawy o zgromadzeniach oraz 0 wn.oski 
Stronn.ctwa Ludawego w tej samej sprawie. 
Referent pos, Zdzisław  Stroński z BB о- 
świadcza, że sprawa zgromadzeń normowa- 
na była dotąd w Polsce przez rożne przepi 
sy byłych państw zaborczych, Projekt rzą- 
dowy ma na celu stworzenie jednoktej nor- 
my prawnej oraz godzj jnieres publ.czny z 
prawami obywateli, dając wiadzoun admin: 
stracyjnym to, co jest niezbędne do utrzy- 
manja przez nie porządku, a obywatelom 
najda'ej posun.ętą wolność zgromadzeń, 

W  im.enju klubów — parlamentarnych 
Stronnictwa Ludowego, PPS, Ch, D. į NPR 
pos. Róg złożył ośw.adczenie, w którem 0- 
mawijając obecny system pracy w Sejmie 
wypowiada szereg zarzutów pod adresem 
większośc, że uniemożliwia rzekomo pracę 
opozycj.. Po tem oświadczeniu kluby lewi- 
cy salę opuściły, - 

Następnie zabrał głos pos. Winiarski z 
Klubu Narodowego, xtóry podkreśla, że zda 
niem jego opuszczenie sali przez lewicę do- 
wodzi, że atimcsiera obrad jest niezdrowa, 
Mówca krytykuje postanowienia ustawy © 
zgromadzenjz, publiczne rzekomo wpędzone 

zgromadzenia pubłiczne rzekom  wyędzone 
zostały w podzjemua, p 

Pos, Rzóska (BB) podkreśla, że pjerwi 
ny projekt rządowy zosiał uzupełniony wto 
skami nietylko sprawozdawcy, lecz także 

szeregiem poprywek  opozycj, przyjętych 
przez klub BB, Mówca omawia dwie zasad 
nicze poprawki opozycji w sprawie Odszko 
dowań za unjemożływian,e zgromadzenia : 
w sprawie zebrań za imiennemj  zaprosze- 
nia. Pierwszą poprawkę tdrzucono, gdyż 
posiadala wybtny charakter prawa prywat- 
nego, zaś zebrana za zaproszen,ami, były 
nadużywane dla obejscja przepisów o zgre 
madzen.ach pubžicznych, 

'Pos, Sommerstejn z Koła Żydowskiego, 0- 
mąwiając przep.sy ustawy, domag; się, aby 
przewodniczący: zebrania nietylko mógł usu- 
nąć osobnika. przeszkulzającego, ałe żeby 
władza. miały. ustawowy. obowiązek wystę- 
powan.ą przeciwko świadomema  rozb'jan'u 
zgromadzeń,  pozatem by zgromadzenia 
przedwyborcze nie mogły być zgóry zakzzy 
wiane, Od przyjęcia tych poprawek klub 
mówcy uzałeżnia swe ustosunkowanie się 
do głosowian a, 

Po przemówieniu pos, jeremicza z KI. 
Białoruskiego 1 Dzierżawskiego z Klubu Na 
rodowego zabrał głos wiceminister Nako- 
niecznikofi-Xlukowsk,, który stwierdził, że 
wytyczne ustawy de się sprowadzić do pun 
któw: 1) Uregulowan,e sprawy zgromadzeń 
konieczne jest w pierwszej linji ze wzglę- 
du na wzmozżcną przestępczą działalność ży 
wiołów antypaństwowych j  wywrotowych, 
zagrażających całości państwa į jego ustro 
jowi. 2) Ustawa ma ne cełu zapawnien.e w 
ramach konstytucji obywatelon: państwz swo 
body i bezpiecznego udzjału w życiu spo- 
łecznem į politycznem, 3) Ogranicza ona jm 
gerencję wladz adin,nistracyjnych jedynie 
do tych wypadków, gdzie interes przede- 
wszystkjem państw, a następne ogołu oby 
watełi może być naruszony przez zle poję- 
tą swobodę i dzłałalność niektórych jedno- 
stek, a nawet organ'zacyj. 4) Uzasadnja ją 
konieczność wprowaczelw jednolitej usta- 
wy na całymi obszarze państwa i zn.esjenie 
różniacych się między sobą ustaw zabor- 
czych, 

Po przemówieniu referenta pos, Zdżisła- 
wa Strońskiezo w  głoswaniu tudrzoro 
wszystk e wnioski nin'ejszości i tstawę o 
zgromedzeniach przyjęto w 2-m, a potem 
w 3-m czytaaju wadłuz tekstu kom'eji, Na 
tem posiedzenie zakończyło Się, 

Następne posedzenie we środę o godzi- 
ne 16-ej, Na porządku dziennym rozprawa 
nad wn'oskem o votum nieufności dla mar 
szałke, Św talskiego, potem szereg sprawo- 
zdań komisyjnych, w końcu zas  sprawo- 
zdanie komisji oświatowej o wstawie 0 u- 
stroju szkolnym, 
DEMONSTRACYJNY WNiOSEK OPOZYCJI 

WARSZAWA, PAT, — Na  wtorkowem 
płenammem posiedzeniu połskie kluby opozy- 
cyjne zgłosiły wniosek w sprawie votum 
nieufności dla marszałka Sejmu, motywując 
swe stanowisko rzekomą  stronn.czošcią 
marsz, Świtałskiego podczas p!'enarnego po- 
siedzenia w dniu 22 lutego br, 

  

KONFERENCJA ROZBOJENIOWA 
GENEWA. PAT, — Precyzując 

swój punkt widzenia, przedstaw'ony w 
mowach, wygłoszonych przez pierw- 
szych delgatów w, ogólnej dyskusji, de 
legacja brytjska i japońska przedstaw: 
ły swe propozycje rozbrojeniowe. De- 
legacja brytyjska wypowiada sę mię- 

dzy innemi za zmniejszeniem tonażu 

okrętów linjowych, za zakazem łodzi 

podwodnych i ciężkiej artyłerji, względ 

nie bombardowania powietrznego. De 

legacja brytyjska propnauje także u- 

tworzenie satłej -komisii rozbrojeniowej, 

- polscy hokelści 
DETROIT. PAT. — Wczoraj rozegrany 

tu został trzeci z kołei mecz poolimp'jskj na 

szej reprezentacji hokejowej; Przecjwnikiem 
Pelaków była. mejscowa drużyna mistrzow 
ska „Biala Gwiazda”, Zawody zakończyły 

która czuwałaby nad wykonaiem kon- 
wencji, którą opracuje konferencja. 

Delegacja japońska domaga się, by 
sygnatanjusze konwencji otrzymałi gwa 
rancje przeciwko niebezpieczeństwom, 
wynikającym ze zbrojeń państw, które 

nie przystąp'ą do konwencji oraz z nie 
przestrzegania ' zobowiązań * traktato- 
wych prez pewne państwa. Poózatem 
delegacja japońska proponuje żakaza- 
nie bombardowania * powietrznego, 
zemniiejszenie tonażu okrętów linjowych 
i kalibru cężkiej artylerji. > Ё 

w Ameryce 
sę porażką naszej drużyny 0:2 (0:0, 0:2, 

0:0). Drużyna Białej Gwiazdy. = skł'da' się 

wyłączne z graczy kanadyjskich, Zespół ten 

należy do drużyn najs In'ejszych: w Ameryce, 
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ŹLE POJĘTY REGJONALIZM 
W jednem z gimnazjów wileńsk'ch 

wprowadzono ponoć w klasie drug.ej 
na lekcjach języka polskiego wypraco- 
wania w gwarze wileńskiej. 

Eksperyment skądinąd ciekawy i 
imogący dać przyczynki etnografczne, 
znaiazi sę na m.ejscu n.ewłaściwem. 

sauka języka polskiego w szkołach 
w.leńskch, ma specyliczne przeszkody 
w postac: zepsutej wymowy lokalnej 
įtrudno nazwać ją „gwarą wileńską), 

która stale przejawia sę w ustnych od- 
powiedziach wypracowanach  pi- 
smiennych znacznej części naszej mło- 
dzieży szkolnej. 

Nauczyc.el każdego przedmiotu, a 
w szczegolności języka polskego, raz 
po raz musi trzebić chwasty językowe 
w rodzaju takch, jak „benz.na”, „słu- 
žonca“, „goronco“, „trapka“, „trant“, 

„katać się”, „dač dla niego“ i t. p. Moż 
ną zwiększyć ilość tych przykładów 
' włożyć cały słown:k wyrazów, zwro- 

„tów « powiedzeń, które są w rażącej 
niezgodzie z gramatyką ortogratją 
poiską. Wystarczy notować codz eń to, 
co się słyszy z ust uczniów i co się 
czyta w ich wypracowan-ach. 

Badając tę tutejszą gwarę, należy 
wyodrębiwać elementy składniowe, ru- 
rycyzmy, rutenziny . inne ..izmy. Ale 
co to nieć może wspólnego z lekcją 

' języka polskiego w klasie drugiej gi- 
mnaziun? jeszcze po diugan namysle 
w klasie sódniej, ósnej — ale z w-el 
kiem zastrzeżen'ami można tak: ekspe- 

ryment przeprowadzić. 
Na seininarjum  językoznawczem, 

iub etnograficznem byłby to ciekawy 
temat do dyskusj. W żadnym jednak 
razie nie w klasie drugej gmnazjuml 
Kurs gramatyk. na kl. drugą (Szober 
zesz. 8), obejmuje naukę 0 zdaniu i 
naukę o wyrazach łącznie z odmianą 

- rzeczowników. 
Ne sądzę, aby dobry przykład na 

użyć: odpow edn ego przypadku zawie 
łał znany w Wilnie zwrot „szed w ta 

. pora”. 
Zresztą me ma celu - dowodzenie 

szkodłiwości metodycznej wypracowań 
w gwarze wileńskiej w klasach młod- 
szych.g GAaZJ UM. 

jest to sprawa jasna i wyraźna. — 
C'ekawsze jest, jak ma wyglądać orga* 
"nizacja takiej lekcj, (czy wykładu?) po 
przedzającej wypracowanie w gwarze 
wileńskiej? Przecież należy ujednostaj- 
nić zasaljy etnograficzne, gramatyczne 
i styłstyczne gwary, aby można było 
użyć jejaw wypracowaniu. Miłe i po- 
cieszne są ,„pogaduszki'* Oszmiańczu- 
sa, lub monologi „O.otki Albinowej“, 
wygłaszane „przed mikrofonem rozgłoś- 
ni wileńskiej aczkolwiek są głosy o do- 
wojności stylowej, jeśli n.e-p-erwszych; 
$o drugich. Kwitnie na terenie akade- 

   

   

mickej „żywej gazetki“ i „Szopki“ po= 
ezj ada“ z Kuczkuryszek“ i „Józe- 
low ałe trudno dopatrzeć sę w 
tem związku z lekcją języka polskiego 
w kl. drugiej. Chyba, że się chce dać 
dzieciom okazję do żartów, równ e nie- 

„tałktownych, jak « niepedagogicznych. 
Postawmy się zresztą na chwilę w sy- 

tuacji simych dzieci. W pisaniu tak e- 

  

   

go „regjonalnego* wypracowania po- ! 
dzieli sę klasa na dwie grupy. Jedna 
znajdzie połe do popisu dla różnych 
dzwolągów językowych, *słyszanych 
od stróża, służącej, lub wieśniaka, uzu 
pełniając to własnem: pomysłami. Dru- 
ga grupa stanie wobec trudnego za- 
dania. W domu słyszą te dzeci po 
prawny język polski, same również ję- 
zykiem tym sę posługują -— więc chy- 
ba trzeba wziąć korepetytora, aby: wy- 
pracowanie w gwarze napisać? 

A w klasie? Jak poprawiać ma nau- 
czyciel zwroty przesadne, n'e mające 
nic wspólnego z gwarą wileńską? 
Gdzie mernk, gdzie podstawa nau- GB 

      

‚ 
em zjawiskiem w szkołach 

wileńskich jest maturzysta, lub matu- 
rzystka źle mówiący i piszący po pol- 
sku. Zbyt silny jest wpływ środowiska, 
by kilkoletnia nauka języka polskiego 
uregulować mogła naloty lokalne. 

Poco więc stwarzać nowe przeszko 

dy i utrudniać naukę języka polskiego. 

Nauczmy dzieci dobrze mów-ć i pisać 

po polsku, a potem róbmy eksperymen- 

ty. Można zresztą mówić o lekcjach 

poświęconych gwarze wileńskiej, ale 

stanowczo nie w klasach młodszych. 

Zanim jednakże łekcje te się wprowa- 

dzi, należy ścśle określć, co to jest 

gwara wieńska, jak lekcja ma ująć te- 

mat i jakiemu celowi służyć. — Re- 

gjonalne wartości Wileńszczyzny, a 

więc i język tutejszy, stanowią odręb- 

ną gałąź kulturalną i na poważniejsze 
traktowanie zasługują. 

Echem wypracowąnia w gwarze 

wileńskiej w klasie drugiej — będzie 

ze strony dzieci zawsze tylko łamanie 

języka i wyslanie się na tani dowcip, 

parodję, groteskę, co ani z nauką, ani z 

język'em polskim, ani z regjonalizmem 

nic współnego nie ma. PC 
s 

—— W związku z ukazaniem sę wiadomo 

ści w prasie o wprawzdzeniu języka regjo- 

nalnego do wypracowań szkolnych Kurat- 

torjun: stwerdza, że podobnego zarządzenia 

nie wydawało, Możiwe, że w niektórych 

szkołach średnich wypracowan:, w gwarze 

wileńskiej odbywały się, lecz jedynie z po- 

tcenia nauczycieli, 

Przeniesienie zwłok 
ś. p. ks. prałata 

Kaz mierza Skirmunta 
Donoszą nam z Rzymu: dnia 11 bm. 

przeniesjono zwłoki Ś. p. KS, prałata Kazi- 

mierza Skjrmunta, zmarłego -— :aX wielo 

mo — w Rzymie dnia 26 maia 1031 toku, 

w dzjeń Patrona Rzymu św, F:hpa Nereu- 

sza, z prowizorycznego grobu w dolnej kryp 

cie grobowca rzymsk.ch o. v. Jezuitów na 

«hentarzu „Campo Verano", do własnego 

sarkofagu, znajdującego Sę 'w najwyższej 

kondygnacji, przeznzczonej na wieczny spo 

czynek Jeneralow i wyższych dygnitarzy 

Towarzystwa Jezusowego. Zwioki Ś. p. księ 

dzą Sk,rmunta spoczywają tedy, oczekując 

Zmartwychwstania „ obok ostatajego Jerera 

ła jezuckiego, ©. Franciszka Ksawerego 

Wernza, a naprzeciw trumny cyłego kardy— 

nała j światowej sławy tok ga o, 11 ówika 

Billot'a, oraz jezuity ksęja Mtss,mo, za- 

łożyciela instytutu wychowawuzzjo jego na 

zwy, gdzie ś, p. ks, Skrmunt zamsz! zł 

po wojnie j gdzie "tz zeszłego roku oddał 

Bogu swoją piękną du3*£ « Rej 

To nadzwyczajne wyszczegółnienie ks, 

Skirmunta za życa. i po Śmierc, przez To 

warzystwo jJezusawe tłumaczy się tem, że 

zmarły nasz rodak był w Rzymie wychowan 

kiem Kolegjum Niemieckiego, zostającem 

pod :świetnem kierown.ctwem 00, jezuitów, 

rw temże Kolegjum ufundował 2 bursy i 

przepękny obraz M, Boskiej Ostrobramskiej 

—- a obecny o, jenerał Zakonu ks, Wiodzi 

mierz Ledóchowski specjalnym, a bardzo 

i b dyplomem agregował go do uczest 

nictw: szystk'ch  lask i zasług Towarzy 

stwa Jezusowego, 
i ogromne, kapłica pośmiertna 

o. jezujtów, mogąca pomieścić 
men, zbudowana z białego mar 

sch piętrach, znajduje się na 

nentarzu rzymskim, zwanym 

o, obok Bazyliki św, Wzwrzyń 
rami". W tej starożytnej Bazyli 
wszystkim pauwkom ; turystom 

a sę cała 5 męczentików | 
djakonó: nca * Szczepana, Za ołta 

1 wełkim spoczywają zwłoki świątobi— 
X, szczerego wvp:cktna Polsk! 

г w 
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ele zmarłego 

szemi obrazami mozaj- 
sarkoiygu, — ale kapl' ca, w której się znaj 
duje, została przez cały świat katolicki przy 
kowem:, 

Wzdłuż ścian cjągną sę również 'mozaj 
kowe i nader artystycznie wykonane ozdo- 
by w rodzaju draperji, mieszczące nie2liczo 
ne herby przeróżnych narodów, państw, dje 
cezyj, zakonów i poszczególnych  szlachec- 
kch rodzin, Kilkanaście tam także j herbów 
polskich. Sam cmentarz przecudownie piek 
me położony, cały słonecz, z ogromnem bo 
gactwem zjełeni, monumentanych  kaplc, 
grobowców, sarkofygów, pomników, rzeźb, 
i malowideł, jest czysto i artystycznie utrzy 
mywany, Każdy wieniec grobowy, każdy 

   

SŁO Wu 

Łotewska ustawa językowa 
NA OBRĄDACH SEJMU W RYDZE 

RYGA. PAT, — Na posiedzeniu Sejmu 
została poddana pod głosowanie ustawa ję- stąpiono do głosowania, 

zykowa, wydana na podstawie art, 81 kon- 

stytucjį, 
W įmieniu bloku mniejįszošciowego za- 

brał głos pos, frakcji niemieckiej dr, Schje 
mann, który po stwierdzeniu, że niniejsza u- 

stawa wprowadza rozdźwięk wśród mjesz- 
kańców Łotwy į nie sprzyja zjednoczeniu 

wszyskich sł narodowych w państwie, nie 

zbędnemu w chwili tak dotkliwego kryzysu, 

zwrócił się do Izby z prośbą o odrzucenie 
dekretu rządowego. Е 

Po kilku dalszych przemówieniach przy- 
Większością 45 

Sejm przekazał komisji dekrekt rządowy, wy 

szoścłj, socjal-demokratów į komunistów 

Sejm przekazał komisji ekret rządowy, wy 
dany przed kilkoma dniami j faktycznie zno 

szący używalność języków rosyjskiego i nie 

mieckiego w urzędach, samorządach, j w sze 

regu dziedzin życia publicznego, Dekret fen, 
będący dalszym krokiem w realizacji progra 
mu obecnego rządu wobec mniejszości, wy 

wołał w całej Łotwie żywe poruszenie, 

Motywy wyroku Sądu latgalskiego 
DYNEBURG. (PAT.) Dziś wie- 

czorem cbrofńcąa sądowy zam» 
kniętego Związku P.laków me- 
tenas Szabłowski otrzymał "od 
tetgalskiego sądu okręgowego 

motywy do wyroku skazującego. 
Całkowity tekst tego wyroku © 
bejmuje kilkanaście arkuszy dru- 
ku maszynowego. 

ES 

Drbrowólne ustąpienie prezyd. Boettchera 
BERLIN. PAT. Były prezydent powyższe, zaznaczs, że ustąpie: 

dyrektorijatu kłajpedzkiego BÓ- 
ettcher wysłał do gubernatora 
Merkisa list z zawiadomieniem, 
że składa Swój mandat, nie 
chcąc, by Jego osoba utrudniała 
w.ększości Sejmu dokonania wy- 
boru nowego dyrektorjatu Biuro 
Wolffa, ogłaszając wyjaśnienie 

nie Bóattchera nie przesądza 
Sprawy, czy gubernator Kłajpe- 
dy miał prawo udzielić dymisji 
prezydentowi dyrektorjatu. Roz- 
Strzygnięcie tej sprawy należy 
obecnie — zdaniem blura Woiffa 
do Trybunału Międzynarodowego 
w Hadze. 

Proklamowanie kandydatury Hitlera 
BERLIN, (Pat). Wczoraj wieczo- 

rem na zgromadzeniu narodo- 
wych socjalistów w Pałacu Spor- 
towym przewodniczący okręgu 
berlińskiego strznnictwa d r. Ga 
ebels proklemował oficjalnie 
kandydaturę Htiera na urząd 
prezydenta Rzeszy. 

Goebeis oświadczył dosłownie: 
Jestem w tem szczęśllwem po 

łożeniu, że jako pierwszy о$- 
wiadczyć mogę, IŻ itler będzie 
naszym prezydentem. Niemiecko- 
narodowi i stahihelmowcy połą- 
czyli sie z czarno biało-czerwa- 
nym blokiem, który wystawił 
Jako swego kandydata w pierw- 
szem głosowaniu przywódcę Gr- 
ganizacy] stah!heimowych, Dister- 
berga. 
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Zi6ž grosz na „Fundusz Polskiego Szkolnictwa zagranicą”, 

na konto P. K. O. 21895, Komitetu Obchodu 25-lecia Walki 

0 Szkołę Polską. 

  

Fantastyczna historja premjówki 
PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁ, W 

Prawdziwie kinowa historja zdarzyła sję 

niedawno w Warszawie. 
Urzędnik Banku Gospodarstwa Krejowe- 

go, p. M. przegłądzjąc spis wylosowanych 

iw dniu 1 lutego numerów pożyczki budo- 

wlanej, skonstatował z radością, że na jed- 

ną z jego pięciu premjówek, padła wygta- 

na w sumie 50 tyisęcy złotych, Zatelefono- 

wał coprędzej do domu, i... oto, czego się 

dowi.edzjał, 

Siużącz pp. M,, Kazimiera Ciesciska о- 

puściła njedawno swych pracodawców, Z 
powodu zamążpój . Ponieważ dzjewczy- 

    

  

PREZENCIE DLA SŁUŻĄCEJ 

na była pilna i oddana 

zrobła prezent — &' 

nr, 273164, wtaśnie tej, 

grana, ь 

Onegdaj szczęśliwa służąca zgłosiła się po 

wygraną, pozostawiając całą sumę na swym, 

otwartym z tej okazji, rachunku w Banku, 

Zapytana przez urzędników, czy może chce 

podjąć choć częśc z tych p.ęćdzjesęciu ty- 

sięcy złotych, odoarła, że owszem, prosj o 

trzydzjeścj sześć zlotych, zamierza bowiem 

kupić sobie 4 kiło puchu na p.erzynę, 

państwu, prn; М. 

ny 2 premjówki 

a którą vadła wy- 

  

  

   

grobowiec, każdy napis pośm'ertay wsi 
przejść naprzód przez cenzurę dyrekcjj cnen 
tarza, Przed bardzo wielu grobami palą się 
dniem i nocą elektryczne światełka, dostar- 
czane przez towarzystwo „Lux Aeterna", — 
Kapełanamj cmentarza są ojcowie kapucyn! 
z sąsiedniego klasztoru przy Bazytice Św, 
Wawrzyńca,, 

Przy przeniesieniu zwłok $. p. księdza 
prałata Skirmunta wzięli udział JE, pan 
Władysław hr. Skrzyński, ambasador Polski 
przy Stolicy świętej wujenka zmarłego Ja- 
nina z hrabiów Ostrorogėaw - Sadowskich, 
margrab'na  Umjzstowska, audytor Roty 
Rzymskiej ks. prałat Stanisław |anasik, jako 

rektor koścjoła polskiego św, Stanisława, 
bisk, i 'męczen., ks, Tadeusz Zakrzewski, rek 
tor Papieskiego Instytutu Polsk'ego, hr, )6 
zef Michałowski, prezes f.lj; krakowskiej A- 
kademji Um ejętności przy Hospit um Pol- 
skjem w Rzymie, wielebne ss, nazaretanki, 
oraz ojcjec Erazm Blasio, minister Instytutu 
Massimo į įnni współrodacy, Tak tedy Ś, p. 
ks, SHrmunt, który przez całe swoje zycje 
tuk bardzo ukochał Piękno Boże, spoczy - 
wa w pokoju na najpiekn'ejszym z cmenta- 
rzy, na cmentarzu Wiecznego Miasta Rzy- 
mu, który był mu drugą ojczyzną i lepszą, 
bo .z ducha, KSOCE: 

SZANGHAJ 
miasto bogactwa 

i nęczy 
Szanghaj, który zupełne słusznie nazwa- 

ny być może centralnyn nerwem Chin, śro 
dowiskiem handlu chińskiego, jest miastem 
niesłychanego bogactwa, a zarazem mia- 
stem najskrajniejszej nędzy; jest to między 
narcdowy Bab.lon, miasto ogromnych skła- 
dów, doków, — żołądek i serce żółtego kon 
tynentu, miasto nienasyconej chciwości, łak 
nącego Molocha,:,,, 

W odróżnienie od Japonjj brzegi chiń - 
skie są niskie i cjemne, dokola otoczone kil 
kuset kilometrową mętną, brudną, żółto - 
zieloną wodą oceanu, Wlewające się do nie 
go olbrzymie rzeki przytioszą ze sobą pia- 
sek i najrozmajtsze odpadki, Ale wdal, w 
marę, jak się zbliżainy de brzegów Chin w 
czas.e cjennej chińskiej nocy, w.dzimy na 
wybrzeżu świalła latara morskich, a paro- 
wiec majestatycznie wjeżdża do delty ol- 
brzymiego Jangize - Kangu, 

Przez zasłonę dymi niożna już zoba- 
czyć ołbrzymie imiasto, którego tajemnicze 
kontury zarysowują się co.az ostrzej, Wy- 
rastają doki, składy cełne, kadiuby licznych 
okrętów, Porty przypominają niby podraż- 
niore mrowiska; panuje iam zgiełk n.e do 
opisania, życie wre i kipi.  Rozlega sę 
zgrzyt iańcuchów, zórawi, ryk syren, džwię- 
ki dzwonków tramwajowych, krzyk chiń- 
skich kul sów, ,,, 

Szanghaj — to krzyk olbrzymiej falangi 
ludzi, to brzęń srebra, dźwięk gongu, mo- 
torów i dzwonków, milczenie świątyń Bud- 
dy, złocjsta zeleń sadów, dziwna woń egzo 
tyki i pachnący miodem tytoń w fajkach an 
gielskich marynarzy — pstre to barwy az- 
jatycko-europejskiej kultury, Dziwne sytwet 
ki i rażące kontrasty,.,, 

Nankin Road — główna arterja szanghaj 
ska, przecinająca miasto, pyszna, rozkosz- 
na, jedyna w swoim rodzaju, Krzyczące оК- 
na wystawowe sklepów, tańczące hierogli- 
fy, chorągiewki, jedwabie, złoto, tkaniny , 
owoce, hotele, kantory wymiany, biura 
wszędzie panuje zgiełk, We wszystk ch kie- 
runkach cjekną rwącym prądem żółte poto 
ki, Pod nogami plączą się zwinne dzieci 
chińskie, 

W śmierdzących ulicach gn'eżdżą się ge 
spódki į sklepy z chińskiemi łakocjami. — 
Na ścianach wiszą kiełbasy, a z pował zwi 
sają bażanty i jnae ptactwo, Na ladach roz 
łożone są oryginaine chińskie delikatesy:— 
suszone żaby, kraby, ostrygi, glisty, sepje, 
kokony, morska kapusta, wodne rośliny, pu 
szki konserwowe, „chanszjny'* z winem j t 
d, Ne brak nawet „wina z małp", 

Z naoścież otwartych drzwi kuchaj ulicz 
nych bucha gryzący dy, Półnadzy kucha- 
rze wypiekają na bubowym oleju różne ssia 
kołyki chińskie, pieką czerwone kartofle, 
mieszają ciasto, Z patelń pryska tłuszcz,a pa 
łąc się na rozżarzonej piycje wydaje gryzący 
dym. Zastęp brudnych Chińczyków wdycha 
wstrętny zapach potraw, Szanghaj to mia- 
sto olbrzymie, łiczące przeszło dwa miljony 
mieszkańców, W tem morzu brudu żółtego 
żyłe przeszło dwadzieścia tysęcy Anglików, 
Rosjan, Żydów i Portugalczyków, Życjem 
k'piąca Nankn Read kończy sę na Vang 
Pu z jego wspaniałem wybizeżem, Wspamia 
łe pałace, hotele, banki, biura towarzystw 
okrętowych, wielopiętrowe domy żelazobe- 
tonowe, parki z pieiggnowanemį trawnika- 
mi, wedotryskami į grządkamį kwiatów, A 
dalej wiiszący most przez Suczau - Krj, — 
wspaniały „Astor „ house" ; szereg pięknych 
will. sedzib konsulatów, 
konsułatu rosyjskiego swą pięknością należy 
do najwspanialszych. 

Potem Broadway, Futczeu, $owaid - Ro- 
ad j cały labirynt ulic i uliczek, wydycha- 
jacych żar, Na wszystkch stronach w/dać 
pstre hierogify, wszędzie słychać dzwonki, 
turkot, krzyk pracujących ludzi, uliczni han 
dłarze krzykliwje wychwalają swe towary, 

  

szewcy przeraźliwie biją miotkiem o skó.ę, 'В 
a w którymś sklepie wzrczy gramofon, po ‹ 
wtarzający stale jedną i tę samą piosenkę, Ę 
Na ziemi, obok koszów z owocami j jarzy 
nam leżą żebracy, Jeden jest bez ręki, tam 
ten bez nogi, iny głuchy, ślepy, a często 
spotkać można żeoraka budżącego swemi 
gmjącemi ranami wstręt, Wszystko to na 
czworakach czołga się га przechadnjami, ca 
łuje im stopy i natrętnie prosi o jałmużnę... 

A jeszcze dałej — Jangtze -— pudog 2 
tysiącami słupów, kominów, z załadowane 
mi. kadłubamj potwłorów oceanicznych, Z 
okrętami wojennemj, okrętami towarowenij, 
składy, deki, ładownie kjpią życiem, Dziesjąt 
ki tysięcy młodych nag'ch ludzj od rana do 
wieczora przenosi oibrzymie sc.ężary na po 
tężnych barach, 

A w nocy, kjedy zapanuje cieriność, umil 
kną dzwonki tramwajów, życje tego wielkie 
go miasta pełne jest tajemniczości, Pałace 
koncesyj europejskich toną w ciemnościach, 
cicho szeleszczą drzewa, straż przechodzi w 
tę j w ową stronę, a tylko we wstrętne 
śmierdzących uliczkach płonie jeszcze tysą 
ce świateł, Wąskiemi uliczkamj sunie sę 

Gutach dawnego - 

W _WIRZE STOLICY. 
EGZEKUCJE PODATKOWE 

Nie trzeba być bardzo spostrzegawczym 

by od czasu do czesu zauważyć przed bra 

mą furgon, do którego pchają stare meble, 

Egzekucja jest na porządku dzjennym. 

Na różnorodność ne możną narzekać:-— 

skarb, kasa chorych, magistrat, ubezpjecze- 

та — cztery pjąwkij na zmianę męczą cio 

rego płatnika, Statystyka wykazuje, że naj- 

sprawniej pracuje wydzjał egzekucyjny ma 

gistratu, W ciągu 3i-go roku egzekutorzy 

miejscy dokona!. półtora 'm,ljona operzczj, 

czylj, że każdy meszkaniec stolicy ma: jed 

ną, a. pewna część uprzywilejowana - —- 

dwie. Gdyby doliczyć wyczyry przedst* 

cielj skarbu, kasy warjatów ij ubezpjec 

wypzdłyby niewątpliwie na stołecznjaca — 

trzy egzekucje roczne, 

Z przyjemnością przeczytał'by. wa:sza - 
w'acy o konfuzjj pewnego sekwestratora na 

wsi,— zajął zienianjnowij 150 krów tytułem 

podatków na 4000 zł, Ziemian n westchnął, 

i oddał krowy. 

Licytacja spaliła na panewce, nikt nie 

chciał dać za krowę 30 zł, Sekwestrator po 

pędził bydeiko do miasta, Tam po cało- 

dziennej mordędze również nie znalazł na- 

bywcy. Co robić? Wjeczorem odprowadził 

krowy do włeścicjeła, 

Ale ten n.e chcjał fich przyjąć: — wzią— 

łeś je pan za podatek, są pana, nie chcę jcie 

z powrotem. , Ostateczne ziemianin zgo- 

dzii sz wzjąć krowy na utrzymanie: każda 

z. złotówkę dzjenn e, Mnę'a 10 dn, —sekwe 
strator nie mogąc sprzedać krów na miejscu. 

postanawia popędzić je aż do Warszawy. 

Zlemjann jednak nie daje zabrać krów: — 

wprzód zapłać pan mi 3500 zł,, mówi: Pro 

ces, Że właścicjeł wygra, nie ulega wątpli- 
wości, Będzie miał spłacony podatek, do-- 

stanie 3560 zt,; za 2000 odkupi swoje włas 

ne krowy, a 1500 zi. odłoży do szuflady, — 

Świetny interes, 

W Warszawie nejłepszy trick obmyślili 
panowie Grynszpan i Grynberg — :nick 

mieszkanka tuż obok siebje, wybiłj wiec 

drzwi przez ścianę i,... 

I gdy dzwonił komornik do Grynberga, 

obie rodziny, sprawdzjwszy, kto jdzje, 2 

błyskawiczną szybkością przenosły wszyst- 

kie meble do Grynszpana, Grynberg kładł 

się do łóżka, dopiero otwierano, Komornik 
zastawał puste śiany j mógł conajwyżej 0- 

pieczętować okno. Naturaln'e, skoro komor- 

mk nawiedzał Grynszpana, przeprowadzka 

odbywała sę w odwrotnym kierunku, Płat- 

nicy doszli do takiej wprawy, że w pięć 

minut bez hałasu wszystko przenosi». 

Pechowy przypadek zepsuł całą kombj- 

nację, Raz zadzwonili jednocześnie do Gryn 

szpana komornik, do Grynberga sekwesira- 

tor, w ukrytych drzwiach powsta: zator, — 

obje rodziny chcjały się przenieść do sąsja- 

dów, 

Sprytni wspólnicy zostałi zdeniaskowari, 

pieczęc'e, po paru dniach mie mieli już co 

przez drzwj przepychać, K. 
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tłum, wabjony muzyką w herbac'arniach, 
melodjamį płyt gramoionowych į mlošcią 
kobiet, stojących przed drzwiami i zapra- 
szających przechodniów. Można spotkać 
również szczupłe postacie niedorosłej mło- 
dzieży, bojaźlwje trzymającej się starszych 
towarzyszy, szeroko otwierając skośne oczy, 

, Męczące iest życje szanghajskie, jego go 
iączkowe detuipo, bogactwo, połysk podraż- 
niają nasze nerwy, jedynym władcą i bó- 
stwem jest tam dołar, 

Miasto niesłychanego bogactwa ij nędzy, 
spekulacji i olbrzymich  tranzakcyj, nowo- 
czesny Babilon na brzegach Vang - Pu jest 
obecnie pustoszony przez japońskie eska- 
dry lotnicze i ciężkie działa, 

Kięska nad Bzaurą 
Niejeden platoniczny miłośnik książ 

ki, oglądający wystawy księgarskie 
(dziś książkę się ogląda, lecz jej się 
nie kupuje i nie czyta), wzrok swój 
zatrzymał na pięknej i efektownej okła 
dcę nowego wydawnictwa firmy „Rój”. 

Na okładce widać mapkę wojskową, 

wskazującą na charakter terenu, oraz 
na dysiokację jakichś tajemniczych od- 
działów. Chorągewki, oznaczające po- 

_ zycje oddziałów bojowych, są rozmie- 
szczone według rzeki Bzdury, mającej 
za dopływ rzekę Niedorzeczną ze stru- 
gą Małej Masonerji. Bzdura, mijając 
Tarapaty Dolne i płaskowzgórze Gó- 
reckie, wpada do (Oceanu Niespokoj- 
nego. 

Tytuł książki: - 
Bzdurą“. 

Autor: gen. Antoni Słonimski. Dla 
czego „gėn.“, czyli skrót tytułu gene- 
ralskiego, przy nazwisku filara „Wia- 
domošci Literackich“? O tem dowia- 
dujemy się z przedmowy autora. 

„Uważnego czytelnika zastanowi 
pewnie, że na okładce książki przed 
nazwiskiem autora dodano „gen“ Nie 
jest to skrótem słowa generał, ale o- 
czywiście słowa genjusz. Czytelnicy 
mają prawo bez żadnej specjalnej do- 
płaty, słowo to pó przeczytan'u książ- 
k: wyskrobač“... 

Czytėlnikom zresztą, miejmy na- 

„Moje walki nad 

dzieję, wolno nietylko wyskrobać to 
„gen.”, lecz wypowiedzieć na ten te- 

mat parę uwag. 
Nie mówmy 0 stosowności, czy 

niestosowności posług'wan.a się w celu 
żartu różnemi tytułami i to w formie, 
która łatwo może wprowadzić kogoś 
w błąd. Przecież sam p. Słonimski 
stwierdził, iż jego książka została 
przez niektórych księgarzy  potrakto- 
wana, jako książka wojskowa. Chodzi 
o sam dowop. Bez komentarza nikt 
nie zrozumie dłaczego p. Słonimski do- 
dał do swego nazwiska „gen“, a nie 
„pułk.”, lub „kpt.”. Dowcip zaś, wy- 
magający komentarza, -przestaje być 
dowcipem. 

Jest to zbyt tan. efekt, bo zawsze 
można dódać mozoliie wypracowany 
komentarz do rozmaitych „ks.*, „dr“ 
etc. Można nawet z obu stron ozdobić 
swe riazwisko różnemi skrótam. Dla- 
czego np. nie wydać książki pod na- 
zwiskiem „O. Antoni Słonimski T. J.", 
z wyjaśnieniem, że znakomity poeta 
polski wcale nie jest księdzem — je- 
zmita, łecz użył, dajmy na to pierw- 
szych liter trzech rosyjskich wyrazów 
„oczień tałantliwyj  Jewriei"'?... 

Tak: dowcjp na okładce nie udał 
się! Pierwszy strzał wodza z nad Bzdu- 
ry trafił w powietrze! 

Jaka jest treść książki? O, dobrze 
czytelnikom „Wiad. Lit.* znana: są to 
słynne „Kronik! tygodniowe", będące 

nieraz prawdziwą ozdobą ruchliwego, 
jedynego w swom rodzaju czasopisma 
literackiego w Polsce. 

Kto nie zna „Kronik tygodniowych*, 

kto nie zastanawiał się nieraz nad dow- 

cipam: i złośł'wemi cięgami, szczodrze 
przez poetę rozdawanemi na prawo i 
na lewo? Są czytelnicy, którzy czyta- 
nie „Weed. Lit.* zaczynają od ostatniej 
stronicy, na której właśnie są umie- 
szczane te kroniki. 

Feljetony Słonimskiego w tygodni- 
ku mają swoją wartość i celowość, do- 

skonałe urozmaicając treść numeru i 
stanowiąc należytą przeciwwagę stra- 

    
szliwym  kolubrynom,  uimieszczanym 
па pierwszych stronicach. „Zebrane 
jednak w książce, powiązane wspól 
nym tytułem i dość zarozuiniałą przed 

nrową autora, kroniki Słonimskiego ro- 

bią dziwie wrażenie, gdyż są zanądto 
pstre. 

Czytelnk wciąż szuka jakiejś my- 
Śłi: przewodniej i znajduje tylko pewne 
wciąż się powtarzające motywy. Dwa 
motywy górują: idea  pacyfistyczna, 
oraz pierwiastki autobiograficzne. 

Ale pacyfizn Słonimskiego jest 
niezwykle uproszczony, a wskutek te- 
go nraz przykry, a zawsze n'ecieka- 
wy. Jest w nim coś z wynalazku bol- 
szewików z pierwszych dni ich pano- 
wadia: „Ani wojna, ani pokój”, jest coś 
ze swolstej flozofji naszego tłumu szla- 
checkiego z pierwszej połowy w. XVIII, 
kiedy s'ę apoteozowało słabość Polski, 

gdyż ponoć słabe państwo n'komu nie 
jest potrzebne... 

Co do przyczynkow autobiograi'cz- 
nych, suto zdobących książkę, są one 
bardzo cenne dla przyszłego monogra- 
fisty naszego poety, ale narazie — i 
w takiej formie — czy naprawdę są 

konieczne?.. 
Walczy Słonimski o swe stanowi- 

sko w: polskiej Hteraturze. Przeżywa 
rozterkę, gniewa się, rzuca się na wro- 

gów, gdyż wielu Polaków, słusznie, 

czy niesłusznie, nie uważa go za Po- 
laka, za polskiego poetę. 

Zagadnienie  przynałeżności naro- 
dowcj wogóle, pisarzy ego 
nie, jest nieraz zawiłe; dlatego też wy- 

maga perspektywy, a przedewszyst- 
kiem spokoju i umiaru w dyskusji. Ro- 
zumiemy, że ta sprawa, jako bezpośred 
nio dotycząca autora, wyprowadza go 
z równowag: i dlatego z pasją rzuca 
się on tak na  Polaków-szowinistów, 
jak i na Żydów-ortodoksów. 

Ale właśnie wskutek: swej nerwo- 
wości, ie jest przekonywujący, często 
zaś wprost razi swą nie tyle szczero- 
ścią, ile brutałnością. 

Poza temi dwoma motywamį spo- 
tykamy w ksiażce walkę z różnymi Не- 
ratami, — o co? —— dobrze niewiado- 

mo. : 
Nie jest dobrze z naszą literaturą i 

w naszej literaturze doby obecnej. Wał 
kę zasadniczą, zdecydowaną, o zdrowe 

podstawy piśmienictwa połskie stoczyć 

   

  

  

trzeba, ale walcząc, trzeba mieć wyraź 
ny program, bo tylko to może być 
gwarancją zwycięstwa. 

O co właściwe walczy p. Słonim- 
ski?.. Czy chodzi mu o etyczne pod- 
stawy, na których musi się.oprzeć na- 
sze współczesne pismiennictwo, o szla- 
chetny, uczciwy stosunek pisarzy do 
swego rzem'osta, o podniesienie |-tera- 
tów na tę wysokość, na której stali ich 
poprzednicy?.. 

Gdyby o zasady etyczne walczył 
p. Słonimski, nie wiem, czy zgodziłby 
sę swą m apostolską prowadzić na 
łamach psma, które ma na sumieniu 
niejeden grzeszek właśnie w dz edz'nie 
etyki. 
łamach pisma, które ma swem sisnie- 
niu niejeden grzech, polegający na po- 
gwałcan'u etyki w dziedzinie  pisar- 
skiej?... “ я 

Więc może chodzi p. Słonimskiemu 
o przeforsowanie zapomocą satyry ja- 
klego$ filozoficznego poglądu, mające 
go sie stać fundamentem pod budowę 
nowego gmachu literatury polskiej?... 

Niestety.. Głębszej, poważnej my- 
śl w „Kron'kach* nie znajdujemy... 

Ma p. Słonimski wielką odwagę cy- 
wilną.. To dobrze. Ma wiełki tempera- 
ment... Jeszcze lepiej. Ma talent. — 

Świetnie!. Ale.. Nie ma gruntu pod no- 
gami!.. 

  

  

   papierowej łódeczce płynie p. 
Słonimski wzdłuż rzeki Bzdury, wywi- 
iajac w powietrzu drewnianą (iak na 

pacyfistę przystało) — szabelką... Cio- 
sy „Śmertelne'* zadaje, aż powietrze 
śwszcze. Sam jest niezmernie zado- 
wołony ze siebie, ale nie zdaje sobie 
sprawy, że tak on sam, bezradnie 
miknący na falach rzeki, jak, „odbron- 
zawiające* weboszczyków raki, jak 

wreszcie skaczące wzdłuż brzegów ża- 
by, udające orłów, — wszyscy razem 
tworzą organiczną całość, której na- 
zwą just , Bzdura". 

Nie chodzi tu o kpiny, lub żart: 
jest to doprawdy smutne zjawisko, że 

na: czele najpoczytniejszego literackie- 
go czasopisma, niemal na czele współ- 
czesnej literatury, stoją niezwykle ru- 
chł'wi literaci bez kręgosłupa. 

Zwalcza p. Słonimski pojęcie „Ska- 
mandra', jako osobnej grupy  literac- 
kiej. Niesłusznie. jest taka grupa, któ- 
rej progrimem jest bezprogramowość 
i której cechą uderzającą jest małe 

wykształcenie poszczególnych jej człon 
ków. 

Niegdyś, w czasach, gdy wyższe 
wykształcenie było niemał luksusem, 
bodaj co drugi literat mógł bez wielkie 
go wysiłku zamienić biurko redakcyj- 
ne na katedrę uniwersytecką. Dziś, gdy 
skończenie uniwersytetu nie wymaga 
wielkiego zachodu, najruchliwszymi li- 
teratamt są niedouczeni studenci!... 

To się daje we znaki!.. 
Brak przygotowana naukowego, 

brak głębszej idei, brak poczucia od- 
powiedziałności za swe czyny  pisar- 
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ŚROWA 

Dziś 24 

Sergjusza 
Jutro 

Miueja 
TPA KATOS 

„sustrzężemmai Zakładu  Meteorologic2- 
nego U.S.B. w Wilnie. 
Z dnia 23 lutego 1932 r, 

Cśn.enie średnie: 759, 

Temperatura średnia: —12, 

Wscnód słońca g. 7.07 

Za.hód słońca g. 17.22 

    

Temperatura najwyższa: —%©. 

rątura najniższą: —15, 

Opad w mm: ślad, 

Wjatr: północno-zachodnj, 

  

'Tendencja: wzrost, 

Uwagi: wieczorem drobny śnieg, 

SZKOLNA 

-— Zamiana koncesji na prowadze- 
nie szkół. — Kuratorjum Okregu Szkol 
nego poleciła dyrekcjom szkół Ftew- 

skich zwrócić dotychczasowe  konce- 
sje na prowadzenie szkół, Wzamian 
odebranych mają one otrzymać . nowe 
koncesje. W myśl nowych koncesji we 
wolno będzie przyjmować do szkół li- 
tewskch uczniów narodowości  bia- 

łoruskiej, żydowskiej i t. p. Rów- 
nież do gmnazjum im. Witolda 
me wolno przyjmować dzieci rarodo- 
wości nie 1 tewskicj. 

Z zarządzenia tego Litwini są nie- 
zadowoleni. : 

MIEJSKA 
— Zyski ełektrowni, — W roku ubiegłym 

elektrownia miejska przyniosła mjastu pół- 
tera imlona złotych zysku, я 

— Komisja w zeźni miejskiej, — Wczo 

DROGOWA 

Tajemaice Chorej Kasy 
ZMARTWIENIE P, RACZKI 

P. Józef Raczko był urzędn.kem Pow. 

Kasy Chorych w Wilnie. Pracował w niej 
od "oku 1927, Usłował pełnić swe obo- 

wjązkj sumiennie, a:bowijem o posadę dz:ś 

trudno. A on, prócz siebie, musjał wyżywić 

trzy osoby, Wjęc pracował tak, aby wia- 

dza nie miała się do czego przyczepić, 

lecz redukcja nie szuka przyczyny, W 

końcu 1931 r. p. Józef Raczko stracł swą 

posadkę w Kasje Chorych, Chciał wiedzieć, 

za co został zredukowany, prosł, żeby mu 

to wydane na piśmie, Otrzymał krótką od- 

powiedź: podlega pan redukcjj z powodu 

ogólnej redukcji, Mówi się: trudno, 

.Alścij, wkrótce dowiaduje sję p. Racz- 

ko, że jego zredukowane stanowisko objął 

niejaki p. dr, S, Jest on lekarzem ambu- 
lansu St, Wilno z poborami 800 zł,, leka- 

rzem Kasy Chorych w Landwarow: 

boram; 550 zł, -- i obecnie posi 

małej posadki p. Raczki z poboram 

Wszystko do kupy czyni 1550 zł, miesęcz- 

nie. 

В. Raczko zdumiai się, Po djabła każą 

mu brać zasjłek bezrobotnego, jeśli jrgo 
na zostsio właścwie zredukowa. 

пе? Poco wyrzucać pieniądze? Więc p. 

Raczko napisał skargę do Naczeinego Ko- 

mitetu bBezrobocia w Warszawie, Datę na 

niej polożył — 26 listopada 1931 r, 
Naczeiny Komitet Bezrobocja zwrócił się 

do Wojewódzkiego Komitetu w Wilnie, By 

ło to dnia 9 grudnia 1931 r. Wojewódzki 

Komitet w Wi!nie zajnterpelował Kasę Cho- 

rych. Kasa Chorych nie odpowiedziała Wo 

jewódzę emw Komitetowi, Wojewódzki Ko 

mitet nie może odpowiedzieć  Naczełnemu 

Komitetowi, Naczełny Komitet nie może od- 

powiedzieć p, Józefowj Raczce,, P, Józef 

Raczko (rytuje się. Co za porządki! Czło- 

wjek czeka trzy miesjące! Pen Raczko pro- 

= o radę, Naszem zdaniem —- nie pozosta 
je nie innego, jak tylko wystosować przy- 

naglen'e czyłi t. zw. urgens, 
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NIKA 
raj specjalny konżsja z wice-starostą pułk, 
Iwo-Giżyckan na czele dokonała lustracji 

   

    

rzeźni jej oraz zapoziała się z wa- 
runkanz y, Pozatem komisia żywo zain- 
teresowzj2 trwającym. zatarg.em z rzeż- 
nikami, sja po zbadani całokształtu    sprawy wyda wdpowiedn. e zenie, 

— Pobór, — W dnach 7 j 8 marca zo- 
staną wcjełeni do szeregów. poborowi rocz 
nika 1910, zakwalifikowani w swojm czasie 
do służby w: artylerjj, Pobór piechoty na- 
stąpi neco potem, 

— jednolity typ kiosków inwalidzkich — 
Na wczorajszem posiedze u magjstrztu: 0- 
mawjany by! projekt ujednostajnienia typu 
kiosków 'nwalidzkich, Odpow ednj wzór zo- 
stał już opracowany j zatw.erdzony, 

Na rogach uljc będzie rozmieszczone, 
jeszce w roku bieżącym, 30 nowych ko- 
sków. Koskij te wybuduje magistrat, by na 
stępir e po przystępnej cenie odstąp č je ga- 
zecjarzom, 

— Ostatnie dodatkowe komisje poboro- 
we, 16 marca i 17 kwietnia zbierają sę o- 
stanje dod:tkowe  kom.sje poborowe, na 
które winni zgłosić sę ci mężczyźni, którzy 
dotychczas n.euregulowałi swego siesunku 
do wojska, 

AKADEMICKA 
Odczyt Rowmunda Piłsudskiego, — 

Dzjsjajj o godznie 19,15 (punktualne) w 
sali Il Gmachu Głównego USB - kol, Row 
mund P'łsudskj wygłosi skat pt, „Wzdka 
o nieza!eżność ideową młodego pokolenia". 
Na powy adczyt Koło Wileńskie. Myśl: 
Mocarsiwowej zaprasza ogół młodzieży, 

Wstęp wolny, 

ŻEBRANIĄ I ODCZYTY 
— Z Towarzystwa Przyjaciół Nauk w 

Wilnje, We czwartek dnia 25 iutego r. b., 
o godzinie 7 wieczorem, w lokalu własnym 

(Lelewela 8) odbędze sę 92 zwyczajne 
mies ęczne pos edzenie T-wa, na którem p. 
mec, Antoni Miller 'wygłosj odczyt  pt.: 
„Pierwsza porozbjorowa koaspiracja litew- 
ska", N.ewątplwie odczyt ten, oparty na 
n.eznznych materjałach, wzbudzi zajntereso 
wamie wśród członków T-wa j miłośników 
bistorjj. Wstęp wolny, Goście nader mi!e 
w dzianj, * 

— Wileūskie Towarzystwo  Lekarskie, 
VII posiedzenie naukowe odbędzie się we 
środę dni: 24 lutego 1932 r. o godz, 20 w 
sali własnej przy ulicy Zamkowej Nr, 24 z 
nast, porządkiemi dziennym: 

1, Odczytane protokułu ostatniego po- 
sįedzenja, 2, dr, Malinowski: Przypadek tor 
bieu móżdżka. Demonstr, prepar., 3. dr. L. 
Wasilewski: O operacjach prehistorycznych, 
.„ Dzisiejsza Środa Literacka wypeiniona 
będzie interesującym referatem Jerzego O- 
stnowskiego, który mówić będzje o swo,ch 
wrażen ach z dłuższego pobytu w. Brazyljj, 
Odczyt zi!ustrują przeźrocza. 

'Początek o godz. 8,30, Wstęp dla człon 
kówi rzeczywistych j członków sympaty- 
ków bezpłatny, wprowadzeni goście płacą I 
złoty, 

— Z T-wa Przyjacjół Nauk, — We 
czwartek dna 25 bm,, na mjesęcznem po 
dedzeniu Tow, Przyjacjół Nauk p. mece- 
nas Antoni Miller wygłos: odczyt pt. „Pierw 
sza Konspiracja Porozbjorowa Litewska 
(1796—1798), jako streszczenie przcy pod 
tymże tytulem, oparty na s.eznanycii nia- 
terjałach archiwalnych odszukawycn w cza- 
sie 6 lat gorliwej pracy. Konsp' racja ta utrzy 
muąca kontakt cjągły z legjonami połskie- 
mi; we Włoszech i Francjj — wysyłająca 
tam młodzjeż patryotyczną, jest pierwsza 
porozbiorawa próba zbrojnego czynu, rale- 
ży sę spodziewać, że na odczyt ten z tego 
względu: pośpieszą nietylko cywi'e, ale i 
przedstawjcele naszej armji, 

KOLEJOWA 
— Wyjazd dyrektora kołei, Dyrektor ko 

lej państwowych p, inż, Kazjemierz Falkow 
ski wyjeżdża w dnu 23 bm, w sprawach 
służbowych na kilka dni do Warszawy, 

RÓŻNE 
— Niedoie dorożkarzy, — Czy można 

sobie wyobraz:ć Wjino bez dorożek kon- 
nych? Bez Hehacza przedwojennego ub 
obecnego „dutjka”, Chyba nie. 

Czy będzie w Wilh e brzęczeč rozkleko 
tana Chevroletka, czy dymić  majetatyczny 
„„Saurer” --- dorożka konna zawsze pozostu- 
nie ulubionym środkiem lokomocji praw- 
dziwych, tutejszych wilnan,  martwjących 
Sę szczerze, że — co trzeba przyznać nie- 
stety — auto wypiera kona z miasta, Na- 

wet z Wilna, 
Wczoraj. właśnie przyszło do naszej Re- 

dakcjj dwóch przedstaw:celi „Świata doroż- 
karskego". Przyszli, jak ošwiadezylį па 
iwstępe „żeb zastąpili sę wy za nas*, Do 
pomogli. Nap'salj o njedożi, 

|] cóż się okazało, 
Chodziło im o poruszenie następujących 

spraw, Nadmiernej — ich zdanem — szyb 
kości autobusów, zagrażających na wąskich 

    

  

   

  

     

    

   

skie, brak nawet szacunku do rzemio- 
sła literackiego, — to wszystko, co 
obarcza „skamandrytów*, mści s'ę į na 
p. Słontmskim, przedewszystkkem wów 
czas, gdy przestaje być poetą i wystę 
puje w roli bojownika o jakeś wyraź 
niej nieskonkretyzowane ideały. 

Cenimy poetę Słonimskiego, cenimy 
Słon inskiego — błyskotliwego feljeto- 
nistę, ale gdy poeta — kpiarz wkłada 
na siebie togę katońską i twierdzi, że 
jest wodzem, nie mamy dla niego en- 
tuziazmu.. 

W przedmowie z dumą mówi autor 
© swych walkach nad Bzdurą i gotów 
jest uważać siebie za . bohatera: 

Jakże się myli wyimaginowany zwy 
cezca — (fos)-„gen* literacki!... 

"_ Gdyby autor, tytułem generalskim 
ozdobiony, więcej był świadom arka- 
nów sztuki wojennej, wiedziałby, że o 

powodzeniu w bitwie decydują trzy 
czynniki: dobrze opracowany plan, 
dyslokacja i ukrycie przed nieprzyja- 
cielem głównych Sił, oraz mocne (i rów 
nie zabezpieczone. przed ciekawem 
okiem wroga) — rezerwy. 

Generał Słonimski planu, czyli idei 
przewodniej nie ma: rąbie na prawo i 

na lewo, jak bohaterski szeregowiec, 

ale nikogo za sobą nie prowadzi, nikó- 
mu celu nie wskazuje. 

C gorsza: pokazuje swe Siły, ra- 

czej brak sił. Ma do dyspozycji tylko 
chorągiewki na karykaturalnej map'e i 

te chorągiewki zaczynają wyglądać jak 
symbol... 

Największym zaś błędem pana ge- 
nerała jest zdradzenie się z najdalsze- 
mi rezerwami i niepotrzebne wprowa- 
dzenie ich do walki. Aż do pradziadka 
swego, astronoma i matematyka Abra- 
hama Sterna s.ęgnął wódz z nad Bzdu- 

ry!.. Wyciągnai i genjalnego dziadka, 
wynalazcę maszyny do liczenia, które- 
mu: Najjaśniejszy Pan, jego Cesarska 
Mość, Imperator Wszechrosji najmiło- 
Ściwiej powiedzieć raczył: „Maszina 
chcroszaja, no Jewr:ej pioch“. 

Pod broń powołał stryja józefa z 
żoną i Franią, opiekunką generała. Ba! 
Nie dał spokoju nawet dwum ciotkom, 
które po przyjęciu chrztu św. wyszły 
zamąż za oficerów rosyjsk'chl... 

Ale przeprowadzając tak powszech 
ną mobilzację, pan generał odkrył 
przed nieprzyjacielem wszystkie swe 
karty. Już to samo jest klęską. 

Czy dojdzie do rozprawy orężnej, 
czy też waleczny wódz wycofa się prze 
zornie z poła bitwy i postara się o wy- 
robienie dobrej emerytury, kto może 
wiedzieć? — Ale już teraz można po- 

dać w komunikatach krótką wiado- 
mość. 

„Klęska nad Bzdurą! Pan gener 
w nurtach Bzdury! Ostatnie jego sło- 
wa były"... 
i Niech je sam pan generał swym 
iografom podpowiedzieć raczy... 

® až W. Ch. 

ulicach bezpieczenstwu oraz sprawą taksy. 
Pozatem poinformowanie ogółu, że wobec 
b. ciężkej sytuacj materjainej dorożkerzy 
chętne godzą sję onj wieżć pasażera za 60 
— 70 gr., a często j jeszcze taniej, 

Od czasu siabej częstotliwości ruchu au- 
tobusowego na wielu przystankach, zwłasz 
cza na placu Katedralnym w stronę Antoko- 
1a, można obserwować takj obrazek, 

Czeka klka osób, Czeką długo, W pew- 
mym meomencje podjeżdża dorożkarz ; pro- 
panuje: kto chce, po 30 groszy, Amatorów 
nigdy nie brak. 

Pozatem kwesija, o której mówyli przed 
stawicele dorożkarzy, a która wiewątpliwje 

zasnteresuje T-.wc Opeki nad  Zwierzęta- 

m. 
Pijanego czy też nieposłusznego dorożka 

rza policjant zabiera do komįsarjatu, Dy- 
-żurny sadza go „ae chłodnej”, a' tymcza- 
sem koń stoi na dziedziacu, 

Jakoby niedawnc miał jsce wypadek 
że wi ten sposób przetrzymano konia (w u- 
przęży) przez caly dzień į noc, Nie wątpi- 
my, że fakt takį byi, skoro © nim wzmsan- 
kowano to też wspomniane T-wo powin- 

noby zająć się tą sprawą, 
A węc. Nie krępujmy się targować z 

dorožkarzami, 
Ratujmy gnących „mohjkanów”* (t) 

— Rozwiązane zebranie litewskie. 
Poł.cja rozw'ązała onegdajsze nielegal 
ne zebranie młodzieży iitewskiej gruupu 
jącej się przy stowarzyszenu studen- 
tów Litw'nów „Viltis*  Stowarzysze- 
nie to niedawno powstało i członkowie 
jego organizowali zebrana w budynku 
przy kościele św. Mikołaja za wiedzą 
proboszcza. Do chw.li kiedy zebrania 
odbywały się tylko w grome  studen- 
tów władze adm nistracyjne nie intere- 
sowały się zbytnio dziaialnością towa- 
rzystwa „Vilts*. Z chwilą gdy poczę- 
to wo.ągać na zebrania młodzież nie 

  

akadem cką władze rozwiązały ostat- » 

nie zebranie. 
— Sekcja Kultwalno - Oświatowa Rodzj- 

ny Wojskowej przyjmuje zapisy na lekcje 
języka francuskiego, Lekcje odbywają się 
dwa razy na tydzień w godzmach popołu- 
dniowych, Podzjał na 3 grupy (początkują- 
cy, zaawansowani j konweisacia), Zap.sy 
i informacje dla pań , panów, cywiirych i 
wojskowych w sekretarjacje Rodz, Wojsk. 
(Mickiewicza 15) w pomedziałkj j c+wartki 
od godzny 18-—19, 

— Podzjękowanje. Związek Pracy Oby- 
watelskiej Kobict w Głębokjen łada Ser- 
deczne podzę<owan < panu st EEG Fa 
mecourtow, paniom į panom wojskowym 
garnizonu: Głębokie z p, płk, Bohusz - Szysz 
ko na Clzeie, oraz panom  Zawudzk'emu, 
Czarnemu į Kuzlcwsbiemu za pomoc w trzą 
dzen u balu na rzecz Związku dnia 6 II, 
1932 roku, 

Impreza ta zgromadziła całą inteligencję 
m, Giębokiego ij okołc, wytworzyła wesoły 
i miły nas'rój, a w rezultac e dała njesłycha 
ny, jak na tutejsze stosunki, dochód, 

TEATR I MUZYKA 
— „Dwunasta noc* — na Pohulance, — 

Dzjś, w środę, dnia 24 bm., o godzinie 8-ej 
mw.ecz, po raz drugi arcywesoła komedja 
Szekspra pt, „Dwunasta noc” albo „Co 
chcecie", która na wczorajszej premjerze 
doznzia gorącego przyjęcia  publjczności. 
Stare, wyborne w'no n.eśm ertelnej poezji 
przelano w fascynujące naczynie nowocze- 
snej realizacji scenicznej, Na n.ezwykłą <a- 
łość składu się szereg efektownych scen, 
przepojonych żywiołowym, beztroskim hu- 
morem kochanych hulaków j zabijaków w 
osobach pp. Wołłejki, Ciederskiego, Mile- 
ckiego i in. Sztuka ta daje v'ykorne pole 
do popisu aktorskiego dyr. Szpaxįewiczowį, 
Wyrw:czowi, Mareckej, Staw sławzk ej, Ka- 
mińsk ej, Dejunowiczowi, Wasjlewskiemu i 
innym, Reżyserował sztukę rea'jzator po- 
przedniej sztuki „Mam lat 26" entuzjastycz 
ne przyjętej w Wilnie, Kostjumy i dekore- 
cje pomysłu art, malarza W.. Makojnika, 

Jutro, w czwartek, dnia 25 bm. o go- 
dzjnie 8 w. „Dwunasta noc", 

— „to może kcb,eta* — w Teatrze Lu 
tnia, — Dziś, w środę, dnie, 24 bm, o go 
dzjnie 8 w. doskonala : wesoła: komiedja 
Antojne'a, „Co m inbieta”. Artojne, bo 
żyszcze Paryża, zdobvł wstępnym  bojem 

    

   

  

   

równ.eż j naszą pubłczność, która bawi Się у 
do łez losem trzech niężczyzn, którzy pa- 
dają ofiarą ubóstwiznej przez siebie kobje- 
ty. Spotkanie nieboszczyków budzi. huraga 
ny śmiechu — żaden z mężczyzn niema 0- 
choty wrócć do porzuconych rozkoszy, 

Jutro przedstawien'e dła kolejowców, 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Miejski — Zagłada od Wschodu, 

Heljos: Cygańskie romanse, 

Holtywood: Bracja Karamazowy, 

Casino: Sewilła miasto miłości, 
Pan: Kwiat Algieru, 
Styfowy — Kult cjała, 
św'atowid — Bohaterowie, 

WYPADKU I KRADZIEŻE 
— Okradzione mjeszkanja. Ku 

binowskiemu Stamisiawowi (Mła 12) w dn. 
21 bm, nieznani sprawcy skradli z mieszka 

nia garderobę męską, damską j bieliznę ią- 
cznej wart, 971 zł, Część skradz:onych rze 
czy porzucona przez sprawców krad.eży, — 
została nalepiona na ulicy Sosnowej i zwró 
cona poszkodowanemu, 

Również z niezamkniętego  n:jeszkania 
domu nr. 36 przy vicy Įerdzoranskiej doko 
nano kradzieży gotówki w suinie 93 zł, — 
Ustalono, że kradzieży dokonał Romaniuk 
Aleksander (Jerozolimska 36), którego nara 
zie nie zatrzymiano, i kradzionych niet ję 
dzy nie odnaleziono, 

— Służąca — złodzielka, Z meszkania 
„domu nr, 8 rzy ulicy Zawalnej zko- 
dę Ćwik Szejny skradzjono 50 złż. w gotów 
ce,, Kradzieży tej dopuściła s'ę służąca po 
szkodowanej wionjenko  Petronela (Žy- 
dowska 11), której narazje nie zatrzymemo, 

, — Pajęczarz, Nieznani sprawcy dosta. 
sę na strych domu mieszkalnego przy ulįcy 
Stefańskiej ny 10 i skradli nzj szkodę Walen 
tynowicz Stefanjj biełiznę, Ustalono, że kra 
dzeży tej dokonał Chirkowskį Wacław (Sy 
beryjska 18) którego zatrzymano, lecz skra 
dzionej biełjzny nie odnalezjono, 

— Podrzutek, — Koło domu Nr 20 przy 
ul, M, Pohulanka znależono podrzutka pic: 
męskiej w wieku około | miesącz, - Przy 
podrzutku była kartka: „Dziecko jest obrze 
zane — na jmię Chaim“. Podrzutka umje- 
szczono w przytułku żydowskim TOZ, 

— Bolszewicy poiują, — Z pogranicza 
donoszą. iż. w. ostatnich dniach w lasach 
granicznych w pobliżu Zestawia odbywają 

się wjeikie polowania z  udziałen wybit- 
nych osobistości z Mińska, Połocka . Wjteb 

ska, W związku z tem na pograniczu zwięk 
szono dła bezpieczeństwa posterunki sowie- 
ckiej streży granicznej. 

    

      

WŁADYSŁAW BROCHOCKI 
opatrzony św. Sakramentami po krótkich cierpieniach zasnął w Panu w dniu 22-go 

lutego r. b. w Małym Możejsowie w wieku 74 iat. 

Eksportacja zwłok do Kościoła w lszczołnie odbędzie się we środę o godz. 4ej, nabożeństwo 

we czwartek o godz. ii-stej, poczem nastąpi odprowadzenie zwłok do grobów rodzinnych na cmentarzu 

w Iszczolnie. 

O tych smutnych obrzędach zawiadamiają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych pogrążeni w głębokim 
smutku 

  

= : 

r Ра 
LIST 0 REDAKCJI 
Wjelce Szanowny Panie Redaktorze" 
Od kilku dni „Express Wileński rozpo- 

„jl kampanię 38: czą pod sensacyjnern* 
nagłówkam* przeciwky mojej osobje, Jeżejj 
spraw,a my to przykrość , to głownie z te-- 
go powodu, že godzi jednocześnie w dobre 
imję tak poważrej społecznej orgamzacji 
rolniczej, «tórej dyrektorem mam zaszczyt 
być od chw.li jej powstūnja, Jważam, że 
oświadczenia pana į a Wagnira, jak ró 
wiijeż pana prezesz Ślźnia, w dostatecznej 

zorientowały poważną opjnję społe- 
wileńskiego w istocje sprawy, 

ły źródło : powód napaści, 
spokojem oczekuję dalszych seryjnych 

paszkwiłj na amach „E su. Wjleńskie- 
go“ aż do wyczerpznia epcji. Nie za- 
mierzam z imen. polemzować, Mam tyko 
pod adres2m znanego my; jch autora, jak 
również i morzłnego sprawcy takowych jad 
ną prośbę, by skoncentrowane były wyłącz 
ne przecjwka mnie, By nie brukały jedno- 
cześne dobrego imienia ludzj, stojących na 
czele organ zacjj, jak również mojch współ- 
pracownikó 

      

        

    

   

    

  

   

   sawienic mojej osoby sprawę 
na drugę sądową, 

Racz przyjąć , Szanowny Panie Redak- 
torze, wyrazy glębokiegu szecunku i poważa 
nia Czesław Makowski, 

cr Wilensk'ego T-wa Or- 
"į į Kėlek Rolniczych, 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
CYGAŃSKIE ROMANSE 

„Heljos* 
Sfimowany tekst posenkj cygańskiej 

Cygan — muzykant (Schijldkraut) ołśn ony 
biaskjem wieik,.ej damy (Brigida Helm) po 
rzuca obóz, towarzyszów i ukochaną dzjew 
czynę (Dorothy Bauchier), aby rychło się 
przekonać, eż bichtr światowy kryje pustkę 
podczas gdy na swobodze tylko szczerze 
bije serce. Nie byłby to jednek motyw cy- 
gański, gdyby nie nastrojowe, melanchotjj-- 
ne zakończenie z rozbitem sercem Cygana, 
Wszystko bardzo pjęknie, lecz mało w ca- 
dej tej h.storji wartości kinowych, Należy 
obraz nazwać — „koncert kapeli cygańskiej 
7 wówczis na wysokim. poziomie stałaby je 
go wartość, Tylko bowiem sceny koncer- 
towe doskonałego zespołu „Royal — Tzi- 
gann — Jazz“ są ozdobą filmu, Oryg'nalna 
instrumentacja, wykonane į żywiołowość 
dyrygenta są zjawiskiem rzadko spotyka- 
nem, a więc tem bardziej nz, taśmę fi'mo- 
wą odpow'edniem, Wszystko jnne w tym 
filmie to dekoracja, Charakterystyczna po- 
stać Bryg dy Helm również służy tylko dla 
celów dekoracyjnych, (Coś podobnego wj- 
dzjeliśmy w „Neapołu* z Kiepurą) — Miła 
i z temperamentem jest Dorothy Rouch'er w 
roli cyganki, Trochę przypomina L1 Dago- 
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attje śpiewne Schildkrauta wypadły go- 
> powodu złej synchronizacj, a rów- 

i wadliwej aparatury w „Heljosie* (za 

chrypięty głośnik), 
Dodatki trzy: Foxa, humoreska rysunko- 

wa z Mckey i raz już oglądzny (z !epszą 
fota bene muzyką) w ubegłym tygodniu w 
„Casinie“, cjekawy zresztą, przegląd strze- * 
lecki, Tad, C. 

  

„Jam 

  

: ; CORKI, SYNOWIE i 
Konie będą na rannych pociągach we czwartek w Skrzybowc:ch. 

   

    FLORJA 
Eksportacja zwłok z Klinki 

„T 

RODZINA  . 

I ŚWIDA. 
LEKARZ WETERYNARII 

po długich i ciężkich cierpieniach zmaił da. 21 b. m. przeżywszy lat 62. 

Un.wersyteckiej 
cmentarzu Ewang'elickim odbędzie się duia 24 b. m. o g dz. 11 rano, 

o czem puwiadamiają krewnych, przyjacicł i znajomych 

na Antokolu i pogrzeb na 

BRAT, BRATOWA i BRATANKI 

  

  

lutego D.r o gudz. 1030 rano. 
P. grąženi w najgłębszym smutku * 

M tha, dziańsk. "|rzv=, с!ОсФтя $ hrat. 

ALEKSANDER NIEJOLOW 
Absciwent Państwowej Of.cerskiej Szkoły Mors«iej w Gdyni 

utonąt dnia 12 lutego 1932 r.ku w cieśnin e Kattegat, 
ckręcie Żegiwgi T.ansatla. tyckiej „„Puł.ski** w drodze z Gdyadi do New-Jorko, 

w wieku lat 23. 
Nabożeństwo żałobne za spokój Jego duszy odbędzie się w Bazylice 

K:tedralnej (w kaplicy Na Świętszego Serca Pana Jezusa) w piątek dn.» 26    pelną: :łizbę na 

  

Pań Znajko 6 sytuacji 
Pana Francjszka Znajkę można zastać 

w kuchni dla bezrobotnych przy zaułku 

"Francjszkańskim. jest oczytwiśce bezrobot- 

nym, Przychodzi czasami do kuchni, rozglą- 

da sę, patrzy, jak jego współkoledzy spoży- 
wają swoje porcje, ale sam zupy ji chleba 

nie jada, To jest zastanawiające, Ośmie- 

"przeto, znając go nieco z widzenia, 

zajnterpełować: 

— Dlaczego nje jada pan obiadu? Czy 

ne sinakuje penu? 

— Smakowač,,, Možeby į smakowal, mo 

že j nie. Zawsze człowiek  ziadłby, kiedy 

dadzą, Ale nie dają, 

— |skto nie dają? Spójrz pan tylko — 

ze stu ludzj zajada,,, 

  

     

— Ак ie ja Takim jak ja nie dozwe- 

lono, 

O, to coś ciekawego! Czyżby p. Znaj- 

ko nie gw: Czy przeskrobał coś?    

Czy jest na jzkiejś czarnej Eścje? Taki po- 
rządny człowi 

Nie chcę b niede'jkatnymi, jeśli io są 

sprawy prywatne j pouine pany Znajki, Ale, 

jak się okazuje, on -sam chętnie udzieli wy 

jaśnień, 

-- Prawdę powiedzawszy, sam czło- 

wiek dobrze nie wie, dlaczego nie dają, Mó 
wią w komitecie: jesteście chałupnik, a 

chałupnikom nie przepisano dawać obiadu 

czyli zapomogi, 

— Chałupnik? A co to takiego? 

   
         

    

  

  

KTO DOKONAŁ WŁAMANIA 
DO STAROSTWA 

WILNO. Mimo usiinych starań 
policji, nie udało się dotychczas 
ujawnić sprawców onegdajszego 
włamania do biur starostwa wi- 
leńsko trockiego, przy ulicy Su- 
bocz 3, 

Wizja iokaina, przeprowadzo- 
na natychmiast po ujawnieniu, 
że w starostwie byli złodzieje, 
ustaliła ciekawy szczegół, który 
stał się punktem wyjścia. dia 
śledztwa. 

Otóż wszystkie drzwi, tak od 
frontu fak i od podwórka, eka- 
zały sę nienaruszone, a nawet 
nie było śladów usiłowania otwar 
cia ich. 

Nasuwa to przypuszczenie, że 
złoczyńcy aibo byli obeznani z 
systemami zamków, broniących 
wstępu do urzędu, albo też za- 

POWIATOWEGO? 
kradli się do lokalu jeszcze przed 
zamknięciem drzwi. 

Obecnie nie ulega wątpliwo- 
ści, że celem włamania była je- 
dynie chęć zawładnięcia pieniędz- 
m, jakie miały się znajdować w 
biurkach starosty | poszczegól - 
nych referentów. Traf chciał, że 
kierownik kancelarji, 
Jac w sobotę biuro, zabrał ze so- 

bą wszystkie pieniądze. jakie w 
dniu tym wpłynęły z tytułu róż- 
nych opłat, więc włamywacze 
srodze się zawiedli, 
rzyli jego b'urko. Zachowywali się 
oni tak cicho, że śpiący tuż przy 
lokału woźny nie sły:zał żadnych 
Szmerów i wizytę ziodziejów za- 
uważył dopiero w niedzielę rano 
wszedłszy do jednego z 
tów, by napalić w piecu. 

opuszcza- 

gdy otwo- 

—— 

Sprawa majora Szeligi-Szafrańskiego 
Wojskowe organa śledcze zakończyły 

już (dochodzenie w sprawie majora Szeligi- 
Szairańskiego j przesłały akt oskarżenia do 

Wileńskiego Sądu Wojskowego, 

" Jak się dowiadujemy rozprawa w tej ah- 
sorbującej sfery wojskowe sprawie wyzna 

czona została na dzień 16 marca rb, 

Echa zabójstwa Ś. 

Jak wiadomo major  Szelige-Szafrański 
stoj pod zarzutem przywłaszczenia  wiek- 
szych kwot pieniężnych, będących w jego 

posiadaniu z tytułu pełnienia przez niego 

obowiązków kwatermistrza 4 pułku ułanów, 

Ze względu na obiitość materjału sprawa 

ta prawdopodobnie potrwa kilka dni, 

p. Waiawskieg0 
STUDENT WULFIN OTRZYMAŁ JUŻ AKT OSKARŻENIA 

Główny oskarżony w głośnem zabój 
stwie ś. p. St. Wacławskego student 
Szmul Wulfin otrzymał już akt oskar- 
żenia. Drugi oskarżony Załkind otrzy 

ma akt oskarżenia jutro. : 

Sprawy ich odhędą sę w  npierw- 
szych dniach kwietna r. b. 

  

WICHURA ŚNIEŻNA _ 
NAD OLKIENIKAMI I W PASIE 

GRANICZNYM i 

WILNO, — Onegdaj nad gminą oikje- 
nicką przeszła burza śnieżna, Wicher pozry- 

wał w 7 wsjach dachy z domów i, budyn- 

ków. gospodarczych, połamał drzewa į po- 
wywracał płoty, Niebywałych rozmiarów 

wichura, która szalała w ciągu onegdajszćj 
nocy na pograniczu poczyniła znaczne strą- 
ty mieszkańcom jak ze Strony polskiej tak i 
litewskiej. Wichura kompletnie znibsła kii- 

kanaścje wiech granicznych oraz zniszczyła 
kilka budowli, ER 4 

Skutkiem sįlneį zamiecį znacznje utryd 
niona była służba na pograacza patrolcm 

KOP, Żołnierze, mimo sjinego mrozu | 7a- 
dymki śnieżnej dzielnie pełniy swoją с ока 
służbę, czego dowodem jest ujęcie na grat 

cy 7 przemytników z przemytem, którzy 
korzystając ze śnieżycy, usjłowałi przenyj 
cić przez granicę większe iwańsporty to : 

rów, ы 

— To tak w ustawie ich stoj. Ja tan, 

pźnie, niebardzo czytać te ustawy mogę, 

— No, dobrze, ale pan przecje:byi szew 

cemi jak pantętam, a nie chałupsik em, 

— Był szewcem, panie, i i a tyikj 

roboty niema, A oni mówią, że taki szew, 

jak ja — to chedupnįik, 203 

— Aha, to już widocznie taka urzędć 

wa nazwa, 8 

— Musį byč, A chatupnįkon+ nie dają 

  

   

  

   
  

komitety, ® 

-— Niechże mi pan jednak powie, di— 
czego? ia 

Pan Znajko troszkę się podniecjł, Zaczął 

opowiadac, Nieco złości, która w nim tkwi- 

ła, ożywdo go. Był szewcem, Pracowai, W. 

jaki sposób? Pracowid, powiada, dla życ-- 

ków. Brał robctę na karteczki do domu, Ma 

tam jeden takį žydek duży skłep na Nie- 

mieckiej, Więc pan Znajko rob.! dla tjego, 

Czy obcasy. czy zełówk;, czy inne repzra- 

cje. Siedział u siebie gdzieś na Popławach 
cicho . spokojnie, ; jakoś żył, A tu przy- 

szedł kryzys, żydek powiada, że interes za-. 
mknie, roboty nie daje, W domu żona, dwo 

je dzieci, : 
N.e bardzo orjentuję sję jeszcze, dlacze- 

go p, Znejko nie ma prawa do: zapomogi, 
Po kliku taktycznych zapytaniach dowi 

duję się ;ednak izeczy najważniejszej, Jo 

p. Znajko niądzie nie był rejestrawzny ja= 

ko pracownik, Ne był zapisany w Kase 
Chorych, i jego „pracodawca” nie:płacjł za 

niego żadnych Świadczeń socjalnych, Pre- 

wo zaś do zapomogi! mają tylka ci, którzy 

pracowali przynajmniej 20 tygodni u įed- 
nego pracodawcy, zarejestrowawi w Kzsie 

Chorvch. Stradiwszy pracę, rejestrują się 

oni w PUPP, я е 

, — Dlaczego więc pan "nie rejestrował 
Się w Kaste Chorych, jeśli jest taki przepis? 

Pan Znajko macha ręką: nie on perx- 

szy, nie ostatnį, & Z 
— Więc co pan właściwie zrobi? Pracy 

niema przecje? : нНЕ : 
Pan Znaiko sam mie wie, Chodz”, py- 

tai, prosii, A nawet podam jego nigdzie 

nie przyjmują, ze; 

— A ot, w innych mjastach, mówią lu- 

dzie, którzy bywał, że j takim koinitety po 

magają, A w Wjlnje choć zdychaj. 

l p. Znajko zaklął soczyście, 

Poprosi'em go na pocieszenie na służbo 

wego, Poweselał trochę, Opowiedział róż- 
nośa. Niech pan napisze — mówi, Więc 

zrobimy to po kole, Ex, 

 



SPORT Boiszewicka koleį strategiczna 
CZTERNAŚCIE WALK NA RINGU. 
Półfinałowe spotkania bokserskie 

u mistrzostwo Okręgu, 

Bokserskie mistrzostwa osręg wa w Kia- 
sach A i B rozpoczęto w nied/isię w sali 
Ošsrodės W. P. Na pierws y в!ей (półlin:ł ) 
rozegra:o aż 14 walk. Niskióre z nish były 
b. ci kawe, niektóre, zwłaszcza w kategorji 
junjorów («l. B) stały na poziomie zwswłej 
bijatyki po pyska.h Nic strasznego. T:udno 
być bokserem od pierwszego dnia, 

Wyaiai poszczególaych walk są nastę- 

pują e: 
" Waga musza kl. A. Pawł'wicz (Pogoń)— 

Lewkowicz (Zaks) Lewkowicz jest w 2 rua* 
dzie na deskach jednak nie daje się wyliczyć. 
Cechuje go nacmiar spokoju co w dużym 

(stopniu spowodowało, że przegr 1. 
z hz a kl B. Walter (« KB) — Dawaj 
(TUR) walter zaprezentował się z jaxnajlep- 

"sze: -trony, Ma dobrą pra & nóg, spory za 
as e€i>sów jednakowo silnych z obu rav. 
est agrecywny i dość wytrzymały. Dawij 

jest mniej ruchliwy ale wytrzymalszy i moc- 
niej wali— zwłaszcza swingiem 

* W:ga koguca B Pol (WKB) — Niko 
(ZAKS) Tei. ostatni wygrywa w 2 rundzie 
przez te'hn. К О Sna'ski (WKB) -Krup'eń- 
czyk (Pcegoń). Nieruchliwy als zawzięty Kru- 
"pieńczyk wygrywa nieprzekoaywująco. KL A. 
Łutmin Il—Kaszewski (SM.P.) Dość cieka 
wa walka Ruchl'wy Łukmin nie może sobie 
dać rady z długorękim przeciwnikiem  wal-. 

„czącym wyłączme prostemi | w rezultacie 
"przegry *a. Nadmienić n-leży, że sęd ia zmu- 
szony był strofować Łukmi”a za faule. 

Waga iórkowa: kl. B Jurgieiewi. z 'WKB) 
:—Jungier II (Makabi). Agresywny Jungier 
przegrywa mimo, że Jurgielewicz daje mu 
tękę for. Prawej nie używa wcale, wali lewą. 
"KI A. Znamierowski (WKB)- Łukmin (6 p. 
p. Leg). Mistrz pierwszegó kroku bokserskie: 
go doskonałe bronił się Łukmnowi i prze 
grans jego w niczem nie zepsuła doskonałe- 
go wrażeria jskie walka jego wywarł: Łuk- 
min nia rutynę i silne ciosy więc wygrał, ale 
ze Znamierowskiego będą Indzie 
- Waga lekka: kl B Rodkiewicz (WKB)— 
"As (Makabi) Przewaga R. kończy się wściek- 
"łym atakiem w rezultacie czego As jest czte- 

ly razy na deskach i kończy karierę poko- 
‚ (many K. O Suarski (WKB) — Ławrynowicz 
-ЕГО 9) Siłiy lecz prymitywny S jest po- 
s<duszką treningową, wobec czego sędzia prze- 

wa macz <bwolują: Lawrynowicza zwy- 

siężcą, 
© Waga półśrednia: kl. B. Oszeld1 (Pogoń) 
%=Nade: (ZAKS). Ostra walke. Oszelda leży 
*do driewicciu za .hwilę sędzia znów li zy i 
Akis Gtce KO. B. siłny 1 sg esywny Nad-1 (pc 

įuocnik - piłkarski) tryumtuje / Perelsztejn 
įZAKS) - Don (Pog ń). Nudna walka na po- 
ziomie Łosiówki „+wyciężs* Don. 

Ki A.Poliksza (WnB)—Bujko (Pogoń). 
„Kito mógł przypuścić, że wyglądający jak sam 
Sztekker Bujko nio?e przegrsć. A tak sie sta- 
ło. Bujko walił jax Matiukcw kiedyś J dnym 
uderzeniem, z za ucha. Tego nie  ystarczy- 
ło ary zwycięłtyć dobrego t-ktycznie i wy* 
tczymał-go :P »liksze, umieja ego uniknąć cio- 
su i sanemu zaaplikowźć cios. 

Waga półciężka. kl. B. Debjnt Matwiej- 
czyka (7egoń) z Chałetem (ZAKS). Walka 
zakończona została techa. IK 4). na korzyść 
M.tsiejczyka Gdyby uniał on walczyć tak 
jak ma siię byłby bokserem pierwszorzęd 
«ym cóż, kiedv umie jeszcze b. mało. Cha- 
jet nie w ele więcej. 

Publicznoś i przyszło na wsłki sporo. 
Porządrk był niezły. Sędziował niezmordo- 
wanie p. Kłoc kowski. 

w nsjbli/szą niedzielę finały. (Э 

WIELKIE ZAWODY NARCIARSKIE 
Dsie > dziesięciu zawodników na trasie 
« Najlepszym dowodem tego, 2е nasciar- 
śtwo rozwija się w Wilnie z rol na rok 
coraz bardziej jest tast zgł szania do jednego 
łyiko bieg osiemdziesięciu zawcdników. Taka 
paczka zawodników na starcie ta już coś, 
4 gdyby do tego start i mel» zawcdów były 
gdzircś © błżej miasta np na boisku 

p. b. Leg (jak w latach ubiegłych) ta nie- 
wątpliwie tiumy publiczności obserwowałyby 
zawody. 

  

|. W tym roka zawody rozpo zynały się w 
-„Kaczym Dole* przy minimal ej ilości widzów 
przeważnie. sportowców, co w nicrem nie 
zin'iejsza ich ogromnego znaczenia sportowo- 
fpropsgandowego. 
< Wyniki poszczególnych b'egów były na- 
stępujące; 12 klm. dla mężczyzn 8) zawod- 
niów na starcie, 78 kończy bieg. Zwycięża 
Hermanowicz (Ognisko) w czasie 1 godz. 4 
gekund, Drugim jest Morzkowski (i p. p. 
Ł*g) tuż zanim, trzecim Żyliński (Kurs Ner- 

'ciarsk'). е 
Bieg junjcrów 9 rl. Zwycie'a Perłowicz 

(Gimn Ad, Mickiewicza), czas i godz. 251 
sek przed Zaborowskiu (T U. R.) i Prze- 
gieckim (Gimu Ad Mi kiewic:a). 
+ Beg pań 8 klm. R giniewiczówna (3 p. 
sap.) 1 godz. 19,10 sek, Minceiówna (1.2.8) 
1 godz. 20 ;sek., Czarkowska, 
©. Zawvydy odbyły się w sprzyjających wa- 
<unkach. atmosterycznych : Śniesnych, O:ga- 
mizacja sprawna, . 

Imprezę tą orgacizował Ošrodek W. F., 
którego komendant kpt. -J. Herhold potožyi 

BUDOWANA RĘKAMI 
WILNO. — Ludność pograricza 

sowieckiego w rejonie Rub eżewicz 
jest od kJkunastu dni zatrudniona 
przy wyrębie iasów granicznych, gdyż 
tereny te przeznaczone są pod budowę 

przyszłej Inji kolejowej, która będzie 
szła wzdłuż pogranicza aż do Niegore 
toje. Przy robotach tych pracuje prze- 
szło 2500 włościan. Wobec silnych 

  

Bohaterski chłopiec uratował czworo dzieci 
Z PŁONĄCEGO DOMU 

„ WILNO. -— We wsi Staszuny, gm. 
zaleskiej w zabudowaniach  mieszkal- 
nych Ludwika iBończy wybuchł pożar, 
w czasie gdy w miieszkanu znajdowa- 
ło się czworo dzieci: A-iainia Marys'a, 
5-letn' Witold, 3-letn'a Ludwika i 2 

letnia Helena. Ogeń szybko cbiął Lu 
dynek ineszkalny i yrozł znacznem 
niebezpieczeństwem Фа znajdujących 
sę w nim dzieci. Pożar zauważył 
pierwszy syn sąsiada Beńczy Adam 

Aresztowanie ban 
WILNO. — Na odcinku gran cznym Wi- 

zajny straż graniczna polska zlikwidowała 
wielką szajkę orzemytn czą, która operowala 
na pograniczu polsko-li tewskiem, a szczegól 
nie w pow, suwalskim, Aresztowano 11 0- 

ogromne zasługi na polu pop :lsryzowania 
» organizowania w Wilnie Sportu, we wszyst- 
kich, jego przejawach. Z uwagi na to sgor- 
towcy wileńscy z przykrościs dowiedzą się 
smutnej wiadomości — kpt, Herhold ma być 
odwołany z Wilna, 

Decyzja ta nie jest jeszcze delinitywną 
jednak, jak nas informują z Warszawy, kwestja 
przeniesienia kpt. FHerholda na wyższe stano- 
wisko jest poważnie brana pod uwagę. 

Wilno po stracie kpt. Kawałca. straciłoby 
teraz niemniej energi. znego i powszechnie 
ubianego Komendanta Ośrodka W. F. (1) 

JESZCZE O TEM SAMEM 

Po raz trzecj wracamy do sprawy orga- 
nizacjj zawodów konno-narcjarsk ch, 

początkach sezonu wysunęljśmy taki 
projekt wskazując, że Wilno śmiało może 
mieć tmprezę na wzór zakopiańskiej, Na 
mniejszą skałę, narazie, ale podobną, 

W styczniu podawałjśmy 'wiadomość o 
tem, że brygada kawalerji zajnteresowała się 
tym pomysłem i podłicza możliwości reali- 
zacji jego, Obecnje możómy już podać do 
ogólnej wiadomości, że prace organizacyjne 
idą, pułki, a ściślej poszczególni zawodni- 
cy szykują się, a organizatorzy opracowali 
dokiadny program. Ustalony nawet został 
term'n na dzień 13 marca, 

przew duje prócz konkursów 
h'pp'cznych ; skiskjorjingu szereg innych 
konkurencyj, 

Za kilka dni podamy o tem obszern'ej, 
ograniczając się dziś do samej zapowiedzi, 

(t) 

4 257 NONEKSIĄZK' 
Ferdynand Śliwiński j Józet Hełczyński: 

„Słowniczek Ortograficzny" — Książnica - 
Atlas, Lwów, — Warszawa 1931, 

„Stawiniczek ortograficzny' jest przezna 
czony do użytku wyższych klas szkoły po 
wszechnej i wszystkich klas niższego gimna 
zjum, 

Wtęp wyjaśnij uczniowi, jak należy szu- 
kać poszczególnych wyrazów i rozwiązy- 
wać trudności ortograficzne, Zapomocą od 
powiedniego kroju, czcjonkj grube zwrócą 
ucznqwi uwagę na naj stotniejszą trudność 
w pisowe4 wyrazu szukanegoz— wres.cie 
wpłyną na zapamiętanie wydłużonego cbra 
zu liter, 

Odpowijednje dzjały wyrazów zaznacza- 
ją inicjały, Każdy nowy dział stówek, zdo- 
bi fryz ilustrujący przedmioty, których na- 
zwiy znajdują się w tym dziale; rysunki te 
nie budzą wątpiiwoścj co do ich znaczenie, 
nie zmieniają charakteru stownka ortogra- 
fcznego, a dają podręczn'kowi miłą formę 
zastosowaną: do wieku młodzieży szkół po 
wszechnych j niższego gimnazjum u 

Te wszystkie zalety wyżej wymierjone, 
Śwfiadczą, że nawy ten „Słown'czek ortogra 

ficzny” stznie sę dobrym doradcą młodzie- 
оо 

  

    

JOHN LAWRENS | || 
S * ” 8 s 2 

„Promień Miłosierdzia 
° w, oknie Ryszarda -zgasło, 

jednocześnie prawie zgasło światło u 
Stor'dge'a. 

'_ Wkrótce i Dżesson zgasił światło. 
_ Całe skrzydło pałacu pogrążyło się 

w cemnoścach. Ale księżyc świecił 
jasno i okna Lanner widział doskona- 
ič. Przed każdem oknem były małe 
balkoniki, które prawie stykały się ze 
sobą. 8 аа, 

° —= ВатФхо муройпа’ Чтора dla 
mordercy, —— zauwažyt w myšli Lan- 
ner..— Ale zdaje Się, że naprožio 
tracę Cczas.: * 

„On sam nie mógł zrozumieć, dla- 
czego wrócł tu ukradkiem i stał 
wbrew wszelkim nadziejom i możliwo 
ściom. Instynkt dla agenta policji jest 
tem $afmem, czem węch dla psa goń- 

czego. >> 
„Cierpliwość Lannera została wkrót- 

ce wynagrodzona. Wydel.kacony słuch 
iego rozróżnił . wkrótce lekki szelest. 

ledno z okien otworzyło się cicho — 

Cień wślizgnał się do okna. Stori- 
dge'a. Lanner rozmyślał nad tem, co 
ma robić: cży zrobić alarm i schwycić 

Woolvorta*na gorącym uczynku?. Ale 

zan'm się na .co$ zdecydował w poko- 

jr Woolvorta zapaliło. się światło. i sam 

Woolvort ukazał. się na. balkonie.w 

szlafroku: Rozglądał się dookoła, jak- 

by: zaniepokojony czemś. . 2 

    

   

        

Co za licho! 
Przy oknie Storidge'a znów prze 

mknął ceń i zatrzymał sę, zmieszany, 
widocznie światłem z sąsiedniego ©К- 
na. Ale to trwało niedługo. Ci 
skoczył znów przez balustradę 
łazł się przy Ryszardz'e. Smuga świat 
ła padła na jego postać ! Lanner po- 
nat Pell ngtona. 

— Hm, sprawa się wyjaśna, — 
myślał inspektor. — Ale co oni mają 
do Storidge'a? Czego szukają u nie- 
go? Mój przyjacielu, Pellingtonie, oba 
wiam. się, że będziecie mieli jutro ze 
mną u eprzyjemną rozmowę. 

Jednak niespodzianki nie skończy- 
ły się na tem. 

Okno Woolvorta zamknęło się i 
światło zgasło. Nie minęło pięcu mi- 
nut, a sąsiedn'e okno się otworzyło i 
wyjrzał przez mie Dżesson, zwracając 
się ku balkonowii Ryszarda. 

„— Czego ten chce znowu? -— 
zdziwił się inspektor: — Do fcha! 
Możnaby pomyśleć, że w tyim pałacu 
wszyscy goście spędzają noce na skła 

daniu sobie ukradkem wizyt! I to je- 
szcze taką niezwykłą drogą! 

Po krótkiem wahaniu, Dżesson wy 
ruszył w podróż tą samą drogą na bal 
kon sąsiada. 

— A to dopiero historja, w której 
nic zrozumieć nie można! — mruczał 
Lanner. — Stordge spał oczywiście, 
kiedy. tam wlazł - Pellington, ale Wool- 

vort nie śpi. Czyżby ci dwaj byli wspól 
nikami? Dlaczego więc Dżesson włazi 

   

SŁOWO 

  

KINO 
MIEJSKIE 

SPĘDZONYCH CHŁOPÓW ż 
SALĄ SKA mrozów chłopi masowo chorują na róż 

ne choroby. 

    

„ZAGŁADA OD W$CHIODU* 
Najpotężniejszy film Świata. Koncertowa orkiestra pod batutą M. Salnickiego. 

Kasa czynna od godz. 3 m. 30 do 10, | 

Od poniedziałku 22 lu ego, w godz, 4, 6 8 i 10, 

C=nv mieisc: rarter 60 gr. balkon 30 gr. 
  

  Mnostwo włościan ma poodnraża 
ne nogi i ręce. Ponieważ wynagrodze- Džwickowy 
nie jest minimalne, dużo robotników KINO-1EATR 

ucieka z pracy. „HELIOS" 
Onegdaj na teren polski przekro- 

czyła grupa włościan, wśród których 
znajdowało się 5 włościan z odmrożo- 

Dziśt Arcydzieło dzwiękowe! Cygen. śpiew! Ul bienua człeg: świ ta 
i słynny amant Józet Sihiidkraut oczarije wszy stkich w swej najnowszej kreacji 

CYGAŃSKIE ROĄAKANSE 
Niepospolita zaleta tego filmu jest muzyka w rewel. wykon najlepszej n» Świecie kapeli cygańskiej 

Royai Tzigann Jazz 

Bryg da Helm 

Dodatki dźwiękowe. Na I szy Seans ceny Zniżone, 
Początek seansów o g dz' 4. 6. 8 i 1015 
  

  nemi kończynami. - 
Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD 
Muickiewicza;,22 

tel. 15-28 Nad program; 
Markuć lat 12, który z narażeniem ży 
ca wskoczył do mieszkana  Bończy, 

Daiśl N.jwięsszy 
film Świata 

w g nieśmiertelnej powieści T. Bostojewskiego. W rolach gł. znana aktorka rosyjska ANNA STEIN i FRITZ 
KORTNER. — spiawy rosyjskie! — Wspaniała wystawa! — Chór cyganów! 
Dodatek rysnnkowy i tygodnik dźwiękowy F xa. 

BRACIA RARARAZOWY 
Początek seansów godz. 4, 6, 8, 10.30. w dnie 

Świątec ne o godz: Żej. Na pierwszy seans ceny zniżone, 
Następny program: Film ze „Złotej Serji Polskiej" „ROK 1914 z Jawigą Smosarską i Witoidem C-nti. 

  skąd powynosił omdlałe z przerażenia 
dzieci. Dzielny chłopak n'e wahał się ВЕНО НЕ НЕО 

  

  

Dziś! Największy przebój Świata R MON NOVARRO w filmie dzwiękowym 

  

  

   
  

      
  

    

  

  

    

  

  

AE "į 
uratować również psa z trzema szcze- $ a A $ © M £ $£ 
niętami. Bohaterski chłopak me chciał pl | EWELL ® EA T 2 TŁ zd : 8 e 

i i ij - Е Scenarjusz według powieś i „Zew Ciała*. Partnerką Ramona Novarro jest słodka, pełna aniel- 
ań od RA A mac WIELKA 67, iki 1628) skiego uroku Dorothy Jordan w rola h pozostałych Renae Adore i Ernest Torrance. 
2. GA RE z» ora AE Nad program: Dudatki dź»iękowe. Porzątek seznsów o godz. 4, 6. 8 i 10,30. W dnie świąt o 

iż spełnił tylko chrześcijański: obowią- godz. 2-ej Na pierwszy seans ceny zniżone. 
zek. 

> 

- A . Bziś! Przemiła p'ryżank», Świetlana FIFI DOFSAY i ICO proc. mężczyzna HARULD MURRAY 

A . Dźwiękowe Kino | w wielrm finie na tle życia żołnierza Legj, Cudzoziemskiej w Afryce 

3 2 €6 47 A ża R Nad program: Zsjmująca komedja ze słynnym Slimem 
dy przemytaiczej PAŃ BĘ SAT E TE w r«li gł oraz aktu:lny tygodaik i karykatury znanych 

sób, Podczas przeprowadzonych rew'zyj w 33 artystów filmowsch. Pocz. o godz. 4, 6,Bi 10.15, w dnie Świat og. 2 e! Na 1-Szv Seans ceny znajżone. 

różnych składach : podejrzznych lokalach 
przeńtytniczych znałezoo mnóstwo towaru Dźwiękowy Das! Perla polskiej p odu j. Najorękuiejsze 1 najnowsze dźwięk. ar.yoZicło w g powieści M. SR JKO *»MEGO 
pochodzącego z przemytu wartości k Ikudzie zwięko 

sięc u tysjęcy złotych. | Kino-Teair „KMMLT GEAR A (RAPSODJE D'AMOUR) 
„STYLOWY Potężny dźwiękowy dramat ж 12 akt. To polska „Symłonja m a To h=R O. a: 

& Ww W rol gł. czarodziejsko piękna Agnes Petersen - Morżuch nawa, E.genjusz Bodo, Krysiyna Ankwic 

Radio wileńskie a Ё : ! ! > Michał -« Wiktor Varconi 

DA, DNIA 24 LUTEGO 1 ; — 
NA: So BB Uziś człe ajlno się śmie,e! PAT i PATACHON * 

11,58: Sygnał czasu 14,10: Program Kino-Teatr Najweselsi kro owie humoru : N С. Ш‹; іііш‹]›ш"у,т(…?гя;::&:зп{?ыышіё'ш“’с"і 

: > E kė > 5- е ezwyklė triygody ulu d nė u ności. 

nić Jada akon „ŚWIATOWID BOHATEROWIE komiczne sytuacje. Dla młodzieży dozwolone. 

ani adis O ny, D Monica >. Anons! Jiź wkrótce najnowsze przeboje „Król J-zzu'' i „Marowko'* 

O co dzicy ik ak. ZRP «ZAWARTO Sk, 
у * ” *. Aceh Ь я = ul M a* 

Warszawy. 17,10: „Mandżurja i mój pobyt SZĄ , FRANCUSKIEGO sueigos 21 : : 2 ' 

w wojsku chińskiem" — odczyt z Warsza- | LOKUJE УОЙ i NiemiecsiEGo Nekrclogi, | Załatwia na | |gylaq Forlepianów, Pania, Fisbarmonji 
wy. 17,35: Recital fortepianowy Fanny Kre- | specjalnie do matury udziela nauczy» ogłoszenia, | BARDZO dogod 
iwer, 18,05: Utwory A. de Vigny, Mussėta, ciel z długoletu 4 praktyką pedag gicz- różne 
Soułary"ego ij innych odczyta Tadeusz Byr- ną. Suk.es zepewniony. Dow. się w ki nych warunkach Ma q TÓW5 d 
ski, 18,20: Koncert z płyt, 18,30: Chwilka sklepie p. Mędzyńskiego, Sadowa 12, reklamy   strzelecka, 19,00 przegląd  litewskj,, 19,20 od 8 do 10 rano i 4 - 630 w ecz. 

„Trzy lata flmu dźwiękowego” — feljeton. 
19,40: Program na czwartek, 19,45: Praso- 
wy dziennik radjowy z Warszawy, 20,00: 
„Muzyka za kuliszm** — fełjeton. 20,15: z 
Koncert muzyki lekkiej ze Lwowa. 21,00: 3 8 p y 
Kwadrans literacki z Warszawy, 21,15: i : 
Koncert wieczorny z Warszawy, 22,30: Ko- = : ES : 
munikaty Z Warszawy: 22,45: Muzyka z Michzł Bołczunas dla rodziny J. zamiesz 

płyt, 23,00: Muzyka taneczna z Wzrszawy. katej na salce zł, 5. 

  

  

   

ZA AOAAAMOWYN ELE | „SŁOWA” 

FABRYKA i SKŁAD MEBLI 

(F-ma istaieje od r. 1874) 

Wiłno, Niemiecka 3, m. 11 
i UE EA EYW 

do Ruro Rebl:mowe 
Stef Grbowski go 

  

oraz do VVVVVYVYVVYV! VVVVYVYYYY тч 

wszystkich w Wiinie z Maj o : 
i Garbarska 1, tel 82 TYNYNNYYYTNNYNYYYJ 

p'sm arbarska e EGónom EE 

E ii ii Gw ek, p uszu: um 
kuje posady. Żona je- TYYYYVYYYYYYYYYTĘYTY 

go może przyjąć obo. Mieszkanie 
wiąski  ochmistr yni, do wynaję:i : 3 poko- 
względnie kucharki. —je i kuchnia. Autokol- 
"Maj. Ka»imierzowo, ska 62 m. 3. 
poczta Podbrzezie — 

W. Wilenkin i 5-ka 
  

    

Spółka z ogr. odp. Wincenty Szarejko, Elegancko odremonto- Wilno, Tatarska 20, dom wtasny, y i SR РОН 
Istnieje od 1843. Rrądca-ekonom mieszkanie 

poszukuje posady 127 wszelkiemi wygoda- 
lat praktyki obecnie na mi, łazienką i telefo- 
posadzie. Poczta KO0-nem, natychmiast do 

Jadałnie, sypialnie, sałony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy, biurka, krzesła, dębo- 

      
   
    

В 
El go 

Podaje się do wiadomości, że w majątku Landwarowie 

a sprzeda 
* » 

działki 
miejscowości położone w 

publiczności płażą z 
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przez okno, a nie przez drzwi? Prost- 

szem byłoby i mniej podejrzanem ko 
rzystanie z drzwi. 

Lanner mylił się tylko częściowo. 
Storiidge spał rzeczywiście, k.edy 

Pellington myszkował w jego pokoju. 
Służący przeszukał kieszenie ubrana 
Storidge'a, ale nie znalazł listu. Ry- 
szard posłyszał jakieś kroki i wyszedł 
na balkon, tam spotkał się ze służą- 

cym. 
— Przepraszam, Sir, — szepnął 

Pełilington, przeskakując przez balu- 

stradę, — ale ja nic nie rozumiem! 
Listu niema w kieszeniach pana Stori- 
dge'a. : 

— Czyż. mogliście . przypuszczać, 
że on będzie przechowywał w kiesze- 

ni taki dokument?! On jest zbyt zręcz- 

ny i sprytny. Kładźce się spać, bo go 

towi w pałacu zauważyć waszą eska- 

padę. |. Е 
Pellington wyszedł, a Woolvort po 

łożył się spać. 
Ale nie zdążył oczu zamknąć, jak 

we drzwiach ukazał się cień Dżesso- 
na. Przez przymknięte powieki obset- 
wował eksperta, jak zręcznie rewido- 
wał jego kieszenie przy świetle latar- 
ki elektrycznej. Latarka skierowała się 

na chwiłę ku leżącemu i Ryszard za- 

mknął oczy. 
— Pierwiej, Storidge, a teraz Dżes- 

son! Czego oni szukają w moich kie- 

szóniach? Nie myślałem nidgy, że 

Džesson.... ; 
Ryszard nie mógł w żaden   

łetniskowe 
terenowo urozmaiconej 

stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dła ogólnego użytku 

piaszczystym 

brzegiem. 

Wiadomości udziela administracja majątku 

Landwarów 
Pierwsza Wileńska Spółka 

Parcelacyjna 
WILN”, MICKIEWICZA 4. 
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w Wilnie. 

ją się 

pomiędzy 

dogodnym dla kąpieli 

  
rozwiązać tej zagadki. Długo jeszcze 
po odejściu Dżessona kręcił się na łóż- 
ku, nie mogąc rozstrzygnąć tej zagad- 

ki. 
Ale nie był w tem odosobniony. 

Lanner również nie mógł zasnąć z te- 
go samego powodu. 

: ROZDZIAL XIX 
LANNER JEDZIE DO LONDYNU 
Inspektor Lanner przyjechał na 

stację na kilka minut przed nadejściem 
pociągu. : 

Na peronie Lanner spotkał Dżesso- 
na. Z uprzejmym uśmiechem zbliżył 
się do inspektora. 

Większość gości lorda Rowmanda 
rozjechała się już i w pałacu nie zo- 
stał nikt obcy. : : 

— Pan wraca do Londynu? Može 
wsiądziemy do jednego przedziału, je- 
żeli pan nie ma nic przeciw temu? 

— Z przyjemnością. 
"W pociągu Dżesson 

szy rozmowę: 
— Pan inspektor ukrywa przed na 

mi rezultaty śledztwa? 
Lanner skrzywił się nieznacznie, 'za 

palając fajkę: ` > 
„Chce rozwiązać mi język. szelma, 

— pomyślał, a ja mam ten sam Za- 

miar, rozmowa może być ciekawa! 

Od rana inspektorowi udało się ze 
brać klka ciekawych danych o osobie 
eksperta. Lord Rowmand pow'edziai, 

że zna oddawna , a za największą je- 

go wadę uważa skrytość charakteru. 
Dziwną więc wydawała się teraz jego 

zaczął pierw- 

we i t. p. Dogodne warunki i na raty 

      

a 5 5 UV 21 od tąpienia przy ul. 
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kobiech Ww. Z.P. MMK, 
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usli,-cdšwiežs, NSuWa sAAAAAAAAAAAAAAAA AAA A 
jej skazy i braki, Masaż 
kosmetyczny twarzy, 
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do każdej cery. Ostat- 
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Posady 

Rządca 

praktyka, posiada po- 
ważne referencje, na 
żądanie złoży k»u ję 
poszukuje posady od 
za az. Adres w Adm. 
„Stowa“, 

  

gadątliwość.i ciekawość. Dopiero cd 

nocy dzisiejszej zbudziło się w inspek 

torze podejrzenie w k erunku eksperta, 

dotąd nie podejrzewał go wcale o ja- 

kikolwiek udział w zbrodni. 

— Rozmyślałem długo nad tem 

morderstwem, — mówił Dżesson, — 

bo, widzi pan, od dz'ec'ństwa zaczyty- 

wałem się kryminalnemi pow:eściami i 

sam doszedłem do pewnego systemu 

w znajdywaniu zbrodniarzy. O ja 

wiem, że są zbrodniarze, którzy odzna 

czają się wyjątkowemi zdolnościami! 

Ile korzyści miałoby społeczeństwo, 

  

x gdyby oni nie zeszli na drogę zbrodni 

i zła. A nawet zarabialiby więcej, nie 

ryzykując jednocześnie życiem! = 

— Najmądrzejsi i  najsprytniejst 

zbrodniarze kończą na tem, że popeł- 

niają jakś fałszywy krok, który ich gu 

bi, — zauważył spokojnie Lanner. — 

Nawet genjusz nie może przewidzieć 

wszystkiego. Można się poślznąć na 

skórce pomarańczowej... 

Najtrudniejszem jest w naszym fa 

chu, panie Dżesson, uchwyceń'e rzeczy 

wistej nici przewodniej. Ale ješli ją 

schwycimy, to wcześniej czy: później 

zbrodniarz będzie nasz, sam się zaplą 

cze we własne 'sieci! 

— Słusznie; zgadzam się z tem zu” 

pełnie. Ale sądzę, że pan ma rację, jeśli 

chodzi o notorycznego. zbrodniarza, 

ale jak tu złapać człowieka, który po- 

pełnił jedną tylko zbrodnię i potem 

wrócił do pozorne uczciwego życia? 

Obawiam się, że w sprawie Bilsaitera 

    

  

samotny, z długoletnią — 
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pomoc. Dziatki zzięb- 

Gant Spennie niete i zgłodnisłe — 
2010 prak obuwia i opału. 

POLSKI LLOYD 
ul. Kijowska, 

Cfiary składać proszę 
do Redakcji „Słowa* 
pod literą J. 

  

  

mamy właśnie z tego rodzai 
rzem do czynienia. 

-— Być może. Ale pan 
dlatego, że nie wie, jakie dane udało 
się policji zebrać. : 

— To mówiąc, Lanner przygłądał 
się badawczo Dżessonowi i dodał: 

—- Mamy madzeję, że wkrótce 
złapiemy mordercę... mężczyznę czy 
kobietę... 

— Ach, Pan myśli, że Bilsaitera za 

biła kobieta? — ożywił się Dżesson — 
Przyznaję, że ta myśl nie przychodzi- 

ła mi do głowy. Słyszałem coś o ja- 

kiejś tajemn'czej dam'e. którą widzia- 

no w parku parę godzin przed zbrod- 

nią. 

mówi tak 

Ale to musiało być jedno z jego 

licznych spotkań miłosnych. Bo pan nie 
może sobie wyobrazić.  jak'm lowela- 

sem był zmarły!.. Co do mnie, jestem 

przekonany, że to „Promień Miłos'er- 

dz'a“ jest zbrodniarzem. 
- Ho! ho! Jeśli pan mi wskaże, jak 

mam znaleźć tego człowieka, będę 

panu bardzo wdzięczny. Byłby to waż 
my krok naprzód. : 

Džesson rozešmiat s'ę: 
—— Skądże ja mam wiedzieć, sko- 

ro policja łamie sob'e głowę  bezsku- 

tecznić od dwóch lat? Ale nie zdziwił- 
bym się, gdyby sprawdziły się słowa 

jednego z gości lorda Rowmanda... 

— Jakie słowa? : 2 

—- Że „Promień Miłos'erdz'a* znaj 

dował się pomiędzy. gośćmi lorda. 
: 5 R NE) 
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