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- Akademicy i 
Studenci naszego un'wersytetu zor- 

gas zowali w nowootwartym Domu A- 
kadem.ckm wystawę, mającą zobrazo 
wać wileńskie. życie akademickie. 

Wystawa ta nie jest kompletna. 
Brak szeregu kół naukowych, brak 
zdecydowanej większości korporacyj, 
brak wielu inych organizacyj. Pomimo 
to człowiek, orjentujący sę w życiu a- 
kademick.em i w dzejach wskrzeszonej 
Wszechnicy Batorego, będzie mógł n.e 
tylko poznać ciekawe eksponaty, ale i 
wycągnąć pewne wnioski ogólnego 
charakteru. 

Takim pierwszym wnioskiem  bę- 
dzie stwierdzenie, iż nie jest tak źle, 
jak się ogólnie mówi. Kryzys ekono- 
miczny i moralny, przeżywany obecnie 
przez cały Świat, nie nałożył na aka- 
demików takiego pętna, jak to często 
wyobraża sobie t. zw. „starsze społe- 
czeństwo*. W okrese jak najmniej 
sprzyjającym ideowym wysiłkom zor- 
ganizowanych grup powstały jednak 
wśród naszej młodzieży tak bez.ntere- 
sowne organizacje, jak np. Koło misyj 
ne łub Drużyna Harcerska. 

Pozatem należy stwierdzić wyraźny 
rozwój szeregu Organ zacyj, a przede- 
wszystk em — Bratniej Pomocy. 

A więc, pomimo wstrząsy i burze, 
pomimo ogólny pesymizm i coraz trud 
nejszą walkę o kawałek chleba, — 
życe akademickie rozwija się dość nor 
snalnie i wśród młodzieży .niebrak jed- 
nostek, zdolnych do naj!bardzej bez- 
interesownej, ideowej pracy. 

Drugie spostrzeżenie dotyczy  sto- 
sunku obecnych akadem.ków dó wy- 
siłku swych poprzedników. 

Wystawa obecna szczególnie moc- 
no akcentuje (a neraz wytąeznie“po- 
daje) wysiłek akademików w ciągu 
«dwu ostatn'ch lat, prawie całkowicie 
pomijając niedawną przeszłość. 

„Ne ulega wątpliwości, iż odtworze 
nie dokładnego obrazu całokształtu 
życia akademickego w Wilnie spotka- 
40 się z różnemi przeszkodami tech- 
nicznem.; zresztą, znać pewien po- 
śpiech iw organizowaniu wystawy, 
ale pom'mo to przejawy pewnego lek- 
<ceważenia, raczej nieznajomość nie- 
dawnej przeszłości, jest na gruncie a- 
kademick.m zjawiskiem stałem i bar- 
<izo znamiennem. 

Wilno jest jedynem miastem w 
Polsce (a czy i ne w Europie), które 
stworzyło typ studenta. O fiłomatach 
i filaretach (o „litewskich dryblasach, 
popijających mleko*, jak obrazowo wy 
raża się Boy) mówią wszyscy przy 
każdej nadarzającej sę sposobności, a 
najczęściej — ni w pięć, ni w dzie- 
więć. 

Na gruncie akademickim  niermał 
każda nowa organizacja wyprowadza 
się od filomatów i filaretów, często nie 
onjentując sę nawet w różnicy pomię- 
dzy flomatami i flaretam. Poczucie 
tradycji akademickiej w Wilnie jest 
więc wyjątkowe mocne i to wyróżnia 
wileńskie środowisko: z pośród innych. 

Ale czując łączność ideową z po- 
przednikami, z przed stu lat i ceniąc 
wartość tradycyj dawnych, . akadem:'k 

« wileński ne ma łączności ze swymi 
starszymi kolegam', którzy dopiero co 
nmpuścił uniwersytet i.ne. dostrzega 
tworzących się nowoczesnych  trady- 
SYŁ 1 : 

I to również jest osobliwoścą wi- 
leńsk'ego środowiska. . 

. Jedną z przyczyn tego zjawiska 
jest zbyt stanowcze odrywan'e się ab- 
solwentów od uniwersytetu. W- Krako- 
wie każdy student niemal na każdym 
kroku spotyka ślady dawnej dz ałalno- 
ŚCI studenckiej „kolegi'* Pigonia, we 
Lwowie _ pierworoczniak - polonista 
może w protokółach Koła Polon'stów 
stwierdzić, o czem w swo:m czasie dy 
skutowali koledzy Kleiner i Gubryno- 
wicz, słowem, nć, łącząca klka poko- 
ień wychowanków Almae Matris, jest 
widoczna, bo student najmłodszy ma 
wciąż przed sobą najwybitn'ejsze jed- 
nostki z pośród swych poprzedników. 
To wytwarza Specyfczną atmosferę i 
sprzyja rozwojowi zdrowych ambicyj. 

W Wilnie tego jeszcze niema. I 
dlatego (zresztą nietylko dlatego,bo 
są inne przyczyny) — nazwiska n'e- 
gdyś słynnych dz ałaczy akademickich 
są pustym dźwiękiem dla studentów 

doby dz siejszej. 
Nazw'ska Kiersnowskich, Kulesiń- 

skich, Rymkiewiczów, Widawskich, | 
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Unioersylei 
w. n. dziś już wymagają komentarzy, 
choć tak często się powtarzają w ak- 
tach przeróżnych organizacyj akadem 
ck'ch. Rauzego ogół akademicki zna 
jako „brzeskiego* prokuratora i mało 
kto wie, jaką na gruncie USB rolę o- 
grywał ówczesny magister prawa ! siu 
dent teologji w jednej osobie, prezes 
Koła Prawników, w.ceprezes Kola 
teologów, sekretarz generalny Bratn ej 
Pomocy, organizator Zrzeszenia Kół 
Naukowych, piastujący zresztą nejed- 
mą jeszcze godność. Leczyckiego zna- 
ją jako autora „Sztuby* i nic już nie 
wiedzą o jego w.elkiej ruchliwośc, ja 
ko- „„działacza”. I tak na każdym kro 

ku. 
Urywa się nść tradycji z przed kil- 

ku lat. I oto na Wystawe widzimy 
„Szopkę“  jubleuszową i nie mamy 
żadnego śladu dziewięcu jej poprzed- 
niczek, pod „Legaciszkami* wśród 

wielu fotografj widzmy k.lka z No- 
wicz bez wyjaśnienia, czem były w 
swoim czasie te Now.cze, Bratna Po- 
moc wystawia fotografczne grupy 
członków dwu ostatnich zarządów, 

choć tych zarządów było nieco w-ęcej 
1 1.p: ip: 

Z czasem to się wezawodnie zmie- 
ni. Wychowankowie un wersytetu, któ 
rzy obsadzą katedry, wniosą nowy 0- 
żywczy prąd, . jeżełi tylko sami byl 
ruchliwysni studentami i mogą repre- 
zentować pewne tradycje. 

Niestety, młody narybek naukowy 
ńaszego Un'wersytetu jest bardzo nie- 
liczny, rozpaczliwie neliczny. 

I-nema większej nadziei, aby sy- 
tuacja nagle sę zmienła. 

Stwierdzając to, już zahaczamy o 
jedną z. najważniejszych przyczyn fa- 
listej linji rozwoju życia akadem'ck e- 
go w Wilnie i tak częstych załamywań 
się. 

> Chodzi o to, że najstotniejszym 
cementem, łączącym akademików, naj 
pewniejszym gruntem dla rozwoju pięk 
nych idej jest entuzjazm dla nauki. 
Ten entuzjazm wykrzesać z młodzie - 
ży jest łatwo, chodz: tylko o wytwo- 
rzenie normalniejszych warunków i a 
doskonałych przewodników. 

Rola profesorów na Uniwersytecie 
jest olbrzym.a. Nie mają racji ci, któ- 
rzy mów:ą, iż profesor, ginący w tłu- 
mie słuchaczy, nie oddziaływa. wcałe 
na młodzież. Nie maja racji i ci, któ 
rzy to oddzaływane wyobrażają sobie 
w formie „belferskiej" opieki podług 
wzorów szkoły Średniej. 

Rola profesora uniwersytetu jest 
podobna do roli generała. Żołnierz, pa- 
trząc na generała, chce w n.m w dz.eć 
wzór żołnierza. Wybaczy generałowi 
wszelkie słabostki, ułomności, nawet 
nieznośny charakter, ale mie daruje 
tchórzostwa, lub fuszerki w rzemiośle 

wojennem. 
Student szuka w profesorze przede 

wszystk em człowieka nauki, entuzja- 
sty wiedzy, przewodnika bezkompro- 
misowego i nztchnionego!.. 

Groddeck, jak w'emy, nie byt ideal 
nym człowiekem,. ale jak olbrzymi 
wpływ wywarł na szeregi swych ucz- 
niów! I możnaby było powiedzieć pa- 
radoks, iż pierwszymi filomatami byli 
Śniadeccy, Groddeck i Borowski, bo 
oni, dając przykład  bezinteresowaej 
służby dla nauki, rozpalali w sercach 

młodzeży jasny ogień wiedzy, budzili 
pragnienie zdobywania coraz to no- 
wych wartości. 

Dzś wogóle trudno jest o stworze 
nie normalnego warsztatu naukowego 
nawet na uniwersytecie. Е 

Szczegėln'e zaš trudno jest w W- 
nie. Uniwersytet Wileński pod trzema 
względami wyróżnia się z Pośród in- 
nych un'wersytetów |: przoduje im. 
Uniwersytet nasz: 

1) Posiada bodaj największą ilość 
brakujących lub nieobsadzonych  ka- 
tedr, tak, że niektóre grupy nauk sta- 
ją sę fikcją. 

2) Odznacza się nezwykle plyn- 
nym składem profesorów. (Niektóre 
katedry, a nawet całe wydziały, wyglą 
dają, jak hotele). 

3) Może wykazać się nieproporcjo 
nalnie wielką iloścą profesorów,  ła- 

cych pracę naukową z dzałalno- 
ścią polityczną. Ilośc profesorów USB, 
piastujących godności min'strów, sena 
torów i posłów, jest imponująca. 

(Oto skład profesorów zwyczaj- 
mych na niektórych wydziałach. Na 

cz 
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DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński, 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S, Zwierzyński, 
KLECK — Sklep „Jedność 
LIDA — uli, Suwalska 13 — S. Mateskį, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa . 

| 
| 

GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzjmierow j 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, į 

i „Ruch“, 

SLONIM — 

PIŃSK — Ksiegarnia Polska — St, Bednarski, 
POSTAWY -— Ksjęgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej, 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch, 

Księgarnia D. Lubowskjego, ui, Mickiewicza 13, 

ST, ŚWIĘCIANY — M, Lewia —Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja 5 

WILEJKA POWIATOWA — ui, Mickiewicza 24, F. Juczewska. 

WARSZAWA — Tow, Księgarni Kol, „Ruch”, 
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Decydujące zmagania Chin i Japonij 
Gwałtowna ofensywa wojsk iapońskich 

CH ŃCZYKOM GROZI OSKRZYDLENIE 
SZANGHAJ. (Ra:), Samoloty ja. 

pońskie, ścigalące cof.jąte się 
ośdziały chińskie, estrzelkiwują 
je nirustsją ym ogniem karabi- 
mów maszynowych. Wojska ia. 
pońskie, po przełamaniu chiń- 

ski<] linji obronnej, wykenywu- 
ją ruch oskrzydiający w Kierun- 
ku Ta Srang w oclegtošci 3 mii 
na zachód od Kieng-Wan zagra. 
żaląc w ten Snosóu od fyłuchiń- 
skim pozycjom w Kiang Wan. 

HURAGANOWY OGIIŃ TORUJE DROGĘ JĄPOŃCZYKOM 

SZANGHAJ. (Pat). Ha froncie 

Kiang Wan walki dziś wzmowio- 

no t są one bardziej zaciekłe i 

k'w:we od wszystkich dotych- 
czasowych. Wadiug informacyj 
jspońskich, iinja chińskie od 
Mize Hong-Czen w udlegiości 2 

mił na północny zachód oś Kiang 
wan zostały przerwane. Po obu 

stronach są wprowadzone do 
waikł wszystkie oddziały stoją- 
ce do dyspozycji. 

Na sutek bombardowania 
przez Japończyków miejscowa- 

ści Miac-Hong-Czeń Stoi w pło- 

mieniach. 40 szmołotów Japcń- 

skiih bembarduje pozycje chiń- 

skie wokoło Kiang-Wan, €raz 

przestrzeni pomiędzy Kiang-Wan 
a Mlao-Hong Czen. . 

Dziś do godzin południowych 
Japończycy zdsłali posunąć na- 

przód swó) front o 2—3 mili, a 

artyierja japońska zasypuje hu- 

raganowym ogniem ctofające się 

oddziały chińskie. W szmem 
Kiang-Wan jednak Chlńczycy trzy 

mają się w dalszym ciągu, od- 
rzucając wszystkie dotychczaso- 
we ataki. 

ZNÓW KONTRATAK CHIŃSKI 

SZANGHAJ, (Pat). Ws] ska chiń- 

skie odparły z niesłychaną ener. 

gią stak japońsk', trwający zły 

dzień | rozpoczęły kontratak. 

  

Chińczycy odzyskali znaczną część 

terytcr,um straconego w CZwar- 
tek rano. 

  

Rosyjska biała owardja w Mukdenie 
MOSKWA. PAT. — Prasa sowie- cjalną dywizję. Nowoformujące się od 

cka dowiaduje sę, że były carski ge- 
nerał Kośmin, w porozumieniu ze szta 
bem japońskim, formuje z emigrantów 
rosyjskich w okol cach Mukdenu spe- 

działy białogwardzistów mają być rze- 
komo przeznaczone dła dokonana dy- 
wersji w Kraju Nadmorskim oraz 
Zabajkale. : 

Z Gdyni do Mandžurįi 
GDYNIA. PAT. — W tych dniach 

zjawło się tu przejazdem. k Ikuset Ro 
sjan, którzy, sprzedając różne przed- 
mioty, zb'erałi sóbie peniądze na po- 
dróż do Mandżurji. Jedna z takich grup 
Ycząca 220 osób, udała sę do Cher- 
bourga, skąd wyjeżdża w tych dniach 

do Mandżurji w grupie, złożnej z 2508 
ludzi. Są to przeważnie byli wojsko- 
wi, którzy mają zamiar wstąpić do ar- 
mji Siemionowa w Mandżurji. Następ- 
ne grupy — po 500 i 1000 osób — wy 
jada z Rumunji, Niemiec i Francji dro- 
ga morską do Mandżurji. 

Sawiety nie uznają republiki mardżurskie! 
MOSKWA, PAT, — Z kół Narkomindiełu 

zaprzeczają pogłoskom, jakoby miała być 

zdecydowana sprawa uznanja przez Sowiety 
nowego państwa mandżurskiego. Ze wzglę 

du na posiadane w Mandżurjj interesy koła 

Krwawe wypadki 
KATOWICE. PAT. Wczoraį za- 

slarmeow2ny z0st24 przez zarząd 
huty „Pokėoj“ w row ym Byte m'u 
mielstcwy posterunek polisyjry, 
że na teren tuty wtergreło O+C- 
ło 100 luczi, ktć rzy przebiegając 
po różrych działach huty, iere- 
rem zmuszali rcbotnków do 
porzucenia przcy. Na miejsce po- 
śpieszył odczież policji, kióry na 
terenie huiy przytrzymeł kilku 
napastników, gdy pozostali zdo- 
tali zbiec. 

Ped wpływem fercru pracu- 
jący robotnicy musieli prztę po- 
rzucić, oławiejęcziępekieje, tem 

  

te twierdzą, że Związek Sowiecki będzie się 

musjał liczyć z istnieniem nowego rządu i 

uznać rząd ten de facto, Natomiast o uzna- 

niu nowych władz de jure niema  rraraze 

mowy, 

łe prbity 2 został 
Jeden z inżynierów. Dopiero na 
skutek interwencji oscbistych 
naczelnika Urzędu Okręgowege 
Jęcrasza rebotnicy uspokoijli Się, 
ptzostając nadal przy pracy. 

Tymczasem nazewnątrz huty, 
keło jednej z bram, zgromadził 
Się tlum w ilości powyżej 1000 
ostb, który, podburzany przez 
znznych miejscowych awanturni- 
ków, usiłował gwałtem wtarg- 
rač na teren łuty. Stojący przy 
brzmie cddzlał policji zastąpił 
dregę, nie dopuszczając 80 wy- 
łamania bramy, przyczem tium 

bzrdzie|, 

Wydz. Hum. tylko dwóch, z tych je- 
den wkrótce Wilno opuści. Na Wydz. 
Teol. — trzech, z nich jeden piastuje 
godność w.-ministra. . Na Wydz. Pra- 
wa — 8, w tem 1 — w. - minister, 
1 senator, 1 poseł. Na Wydz. Mat. - 
Przyrodn. — 8, w tem 1 senator, i 1 
poseł, ex-min'ster). 

To wszystko bynajmniej nie sprzy- 

ja normalnej, systematycznej, twórczej 
pracy naukowej: To też, jąk zbyt do - 
b'tnie wykazuje t. II. Księgi Pamiątko- 
wej USB, wydajność naukowa profeso 
rów naszego uniwersytetujest nikła. 

Nie trzeba się dziwić, że nasza 
młodzież akadem cka nieraz wkracza 
na manowce lub jest n'edostatecznie 

przygotowana naukowo. Idzie ona nie- 
mal samopas, gdyż najtęższe lub naj- 
suchliwsze jednostki z pośród profeso 

* 

rów już opuściły nasz  Urtwersytet, 
czy to przechodząc na emeryturę, czy 
przenosząc się do innych miast, czy 
zachowując niemal tylko formalną łącz 
ność wskutek pracy na połu politycz- 
nem. 

Należałoby więc poważnie pomyś- 
leć o stworzenu w Wilnie normalnych 
warsztatów pracy naukowej, o związa 
niu z Wilnem najbardzej twórczych 
profesorów, o zaopiekowanie się mło- 

dymi naukowcam:, ułatwiając im zdo- 

byce gruntownej wiedzy i wymagając 
od nich twórczej energii, talentu 1 za- 
pału. 

Pamiętać musimy, że un:wersytety 

często świadczą o wartości narodu, a 

nieraz decydują o jego przyszłości. 

  

  

SZA-PEI ZRÓWNANE Z ZIEMIĄ 
SZANGHAJ. (Pat). Ponowna bom- 

bardoewanie Sza Pei przez Japończyków 
wywołała ne "e pożłsry, nisz'ąc wszy 
stko na przestrzeni 15 ha Japończycy 
zbombardowai: stację Lurg Wa га Ко- 
lai Szangh»j-Hankou w odległości kliku 
kiiometrów od Szangheju. 

$-то!е у japońsnia razrzucały ode- 
zwy, podpisana przez admirała N'mu- 
rę, etóry obiecuje, «3. wojsua chińskia 
w razie Kap tulacji będą dobrza trakto 
ware. W razie cporu Nomura grszi, 12 
Chińczyków spetka straszny los. 

DYMIĄCE ZGLISZCZA 
SZANGHAJ, PAT, — Wskutek długotrwa 

tego bombardowania przez sanioloty japoń- 
skie miejscowości Kjang—Wan, Miao—Ha 
—Czen i Ta—Sang są doszczętnie zrujnowa 
ne, Pozostały w mich jedynie dynąące zgli- 
szcza, 

NOWE POSIŁKI JAPOŃSKIE 
MOSKWA, (P:t), Koreszondenci 

sowieccy donoszą z Szi:nzhaju, ze 
dziś zostało zakończone wyładowanie 
Św'eżo przysłanych do Szanshaju po- 
siłków japońskich w sile 15 tysęcy 
żołnierzy. 
EAR EMA TORE 

MOŻLIWY | 
WZROSTKURSUFUNTA 

LONDYN. PAT. — „Daily Herald“ 
ogłasza w dniu dz'siejszym sensacyjną 
wiadomość, że Bank Angielski, który 
kilka tygodni temu spłacił ostatnią 
część pożyczki 50 miljonów funtów, 
obecnie,n a 6 m'es'ęcy przed terminem, 

przygotowany jest już do. spłacenia 
drugiej pożyczki w wysokości 80 «- 
ljonów funtów, którą zwrócić miał w 
Paryżu i w Nowym Yorku dopięo w 
sierpn'u roku bieżącego. Bank Angiel- 
sk: już nagromadził dostateczną iłość 
iranków i dolarów, aby prawie całą 

pożyczkę 80 miljonów spłacić. Udało 

się to głównie Bankowi Ang'elsk'emu 

wskutek otrzymania złota z Indyj w su 

mie 40 miljonów złotych funtów. Ca- 
ły czas Bank Angielski w ścisłej tajem 
nicy skupował obcą wałutę, korzysta- 
jąc z każdej różnicy kursu dła pomno- 
Żewa zapasów waluty. Obecnie, wo- 

bec nagromadzenia wystarczającej ilo 

ści obcych walut, spodziewać się na- | 

leży — według dziennika — dalsze- 

go obniżenia stopy procentowej z 5 na 

4 i pół proc., uważając za możliwe, że 

'może to nastąp'ć nawet dzisiaj. W 

związku z powyższą rewelacją — pi- 

sze „Daily Herald“ —- spodziewač się 
można znacnego wrostu funta. 

=: 

w NOWYM BYTOMIU 
а 

obrzuciė policjantėw ceglam!, tak 
2е 4 policjantów zostało Kontu- 
zjowanych. Komendant oddziału 

policyjnego wezwałtłum, zacho- 
wujący się agresywnie da Co- 

fnięcia się, a gdy kilkakrotne we- 

zwanie nie poskutkowało, wy- 

dał rc zkaz dania strzałów oStrze- 
gawczych w powietrze. Tłum 
cofnął się wówczas ? został na- 

stępnie rozproszony przez poli- 
cję. 

p rozproszeniu tłumu stwier- 
dzono, że wśród niewyjaśnio 
nych narszie okoliczności, w Od- 
iegłości kilku metrów са bramy 
zabity został bezrobotny Kowai- 
ski Antoni z Ciebzia. Na miej- 
stu prowadzi duzhodzenie spec- 
jalna komisja. 

NIEZMIENIONA SYTURCJA W 
ZAGŁĘBIU DABROWSKIEM 
„SOSNOWIEC. (Pat). 8-my dzień 

strajku w zagłębu Dąbrowskiem nie 

zmienił zasadna czo w niczem sytuacji. 

Kopslaie prywatne pracują, przyczem 

zaznaczył sę tu wzro:t liczby pracu: 

jących robotników z 563 w dniu wczo- 

rajszym do 718 w dmu dzisiejszym. 

SOSNOWIŁC, PAT. Na d+6ch 
kopalniach do pracy obserwacyjnej 
zgłosiło się w dniu dzisiejszym wie- 

cej robotników, niż byto zamówień, 

a mianowicie na kop dni „Jerzy* op- 

rócz obserwzcji z.łosiło się 70 gór- 

ników, a na kopalni .Jowisz* o 90 
robotnków.wiecej. Ogółłm na ob 
setwacji pracowało dzis 1265 osób. 

do miejsca, Terminy druku mogą być przez Administrację zinieniane dowolnie, Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr,. 

  

Jaką ma być przysięga 
Prezydenta 
POSIEDZENIE 

KOMISJI KONS>TYTUCYJNEJ 
WARSZAWA. PAT. — Na czwart- 

kowem posiedzeniu sejmowej komisji 
konstytucyjnej po. przemów.eniu spra- 
wozdawcy pos. Seidlera pos. Czuma 
wygiosł referat 
Prezydenta. 

Po omówienu tego zagadnienia re- 
ierent zgłosł następujące tezy: 

1) Prezydent Rzeczypospolitej skła 
da przed objęciem urzędowania przy- 
sięgę w kościele katedralnym w War- 
szawie lub 'nnem ml.eśce Rzeczypospo. 
litej treści następującej: „Przysięgam 
Bogu  Wszechmogącemu, w Trójcy 
Świętej jedynemu i ślubuję Tobie, Na- 
rodzie Polski, na urzędzie Prezydenta 
Rzeczypospolitej, który obeimuję, praw 
Rzeczypospol tej, a przedewszystkiem 
ustawy konstytucyjnej, Święcie prze- 

, strzegać i bronć, dobru powszechne- 
mu narodu ze wszystkich sił wiernie 
służyć, sprawiedlhwošč / względem 
wszystkich bez różncy obywateli za 
perwszą sobie mieć cnotę,  obowiąz- 
kom urzędu i służbie poświęcać się 
niepodzieln e. Tak mi dopomóż Bóg i 
św.ęta jego męka. Amen". 

2) Prezydent Rzeczypospoltej nie 
może być pociągnięty do odpowiedział 

" ności parlamentarnej, ani cywilnej z ty 
tułu wykonywania swego urzędu. 

" 3) Za umyślne naruszenie konsty- 
tucji oraz za przestępstwa karne Prezy 
dent Rzeczypospolitej może być po- 
ciągn'ęty do odpowiedzialności prawno 
konstytucyjnej tylko przez Zgromadze- 
ne. Narodowe na wniosek conajmniej 
połowy ustawowej liczby człohków każ 
dej z Izb Ustawodawczych. W wypad- 
ku zgłoszenia tak ego wniosku - Zgro- 
madzenie Narodowe zbiera się z sa- 
mego prawa w 8 dni po jego zgłosze- 
miu, celem powzięcia odpow.edniej u- 
chwały. Uchwała Zgromadzenia Na- 
rodowego, stawiająca Prezydenta Rze- 
czypospolitej w stan oskarżenia, za- 
pada większością 2/3 oddanych gło- 

sów, przy obecności conajmniej 3/5 
ustawowej liczby członków Zgroma- 
dzenia. Sprawę rozpatruje i wyrok wy 
daje Trybunał Stanuł według  przepi- 
sów osobnej ustawy. Z chw:lą posta- 
wienia w stan oskarżenia przed Try- 
bunał Stanu Prezydent Rzeczypospoli- 
tej jest zawieszony w urzędowaniu. 

4) Trybunał Stanu składa się z 
pierwszego prezesa Sądu Najwyższego 
oraz sędziów sądów powszechnych, po 
woływanych w sposób, który określi 
odpow ednia ustawa. 

5) Zastępca Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej podlega z tytułu jego urzędo- 
wania wszystkim przepisom o odpowie 
dziainości Prezydjum Rzeczypospolitej. 

DZISIEJSZE POSIEDZENIE 
SEJMU ; 

WARSZAWA 26. Il. (tel. własny), Po- 
rządek d<ienny piątkowego pos'edzenia Sejmu 
m. n. zawiera sprawozdanie komisji oświa- 
towej w sprawie prejrktu o ustroju szkolni- 
ctwa i o szkoła.h prywatnych sprawozdanie 
komisji budzetowe: w sprawie zmiany u:tawy 
emerytalnej oraz sprawozdanie komisji bud- 
žetowej w sprawie rządowego projestu usta- 
wy o dodatkowym k edycie ne okres budże- 
towy cd 1 go kwiat.ia 1931 г. @о 31-go 
marca 19 2 r. na dopłaty Skarbu Państwa do 

  

funduszu B<zrobocia oraz na pcmoc bezro- 
botnym 

WYBORY - 
PREZYDERTA m. BRZEŚCIA 
BRZEŚĆ n-Bugiem. PAT. — W 

pierwszej połowie marca b. r. wyga- 
sa kadencja prezydenta m. Brześcia 
płk. em. Wężyka, zamianowanego przez - 
władze nadzorcze na przeciąg jednego 
roku. W związku z tem do p. wojewe 

dy poleskiego udać się ma delegacja 
obywateli m. Brześcia z prośbą o wy- 
dan'e zarządzenia w sprawie przepro- 
wadzenia nowych wyborów. 

NENEMONNECWOW 

Wichrzenia P.P.S. 
WARSZAWA, 25. II. (tel, wł»sny) 

Proklamowany dziś przez Zwię- 
zek Metalowców pozestający prd 
eqidą P. P. S$. strałk w hutach na 
Górnym Sląsku całkowicie spalił 
ba panewce. Wszystkie huty pra- 
rufą normalnie. Tylko w niewie: 

  

łu wypedkach do pracy nie sta-- 
wiło sie po kilku reboteików 
Również i kopalnie na Górrym 
Siąsku prztują zwykłym trybem. 

Sytuzcja strzjkowa w Zagłę 
biu Dąbrowskim pozostaje nadal 
bez zmian. 

o odpowiedz'alnośc: | 
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Wybory Irlandzkie 
ZWYCIĘSTWO 

Odgłosy krwawej walki pod Szan- 
ghajem tudzeż potok pacyfstycznych 
wynurzeń i projektów rozbrojen'owych 
w Genewie sprawiły, że wybory w Ir- 
landji nie zwrócły większej uwagi 

. śwata politycznego. Wynk jednak wy 
borów jest bardzo znam:enny i w naj- 
bliższej przyszłości niewątpl:wie skut- 
ki zwycęstwa de Valery i klęski obo- 
zu rządowej partji irlandzk ej premje- 
ra Cosgrave zaważy decydująco na po 
łtyce angielskiej, dostarczając Wielkiej 
Brytanji nowych kłopotów wewnętrz- 
nych. 

Na 148 mandatów republikane de 
Valery uzyskali 66, niezależni 12, par- 

tja pracy 9, a partja rządowa tylko 49. 
Dwanaśc e mandatów pozostaje nieob- 
sadzonych i wybory odbędą s.ę w tym 
okręgu w dniu 2 marca. Okręg teq Po- 
dobno jest terenem, gdzie wpływy re- 

publikanów de Valery są szczególnie 
sine, m.e ulega więc wątpliwości, że 

republ kanie zdobędą znaczną więk- 

SZOŚĆ. 
Z tą chwilą — jak pisze „Czas* — 

sprawa irlandzka wrócłaby znowu na 
porządek dzienny na raz.e w form:e za 
targu konstytucyjnego, prowadzącego 
wszakże, wedle obaw opinji angiel- 

skiej do ponownej próby oderwana Ir- 
landji od imperjum brytyjskiego. Już 
dziś zapowiada Vaiera, że pierwszym 
jego krokiem będzie wn esien.e do Izby 
witosku o zimianę konstytucji irlandz- 
kej, a mianow.ce zniesenia przysięgi 
posłów na wierność królowi jako n.e- 
przewidzianej w traktacie rlandzko- 

brytyjskim. Dalszą zm.aną ma być od- 
mowa przelewan.a sumy 3 miljonów 
funtów do skarbu bryjskego za dz:er 
żawien e z'emi przez fermerów oraz pre 
ferencji celnej wewnątrz imperjum z 
tej racji, że Irlandja nie utrzymuje pra- 
wie żadnych obrotów handlowych z 
dominiam. Oczywiśce nikt nie łudzi 
sę, że po tych krosach wstępnych, ma 

jących rozluźniać węzły mędzy Irlan-. 
dją a W. Brytanją pójdą dalsze, m:mo 
że de Valera głosi 
przyjaźniejszych, nż dawniej stosun- 
ków. mędzy Irlandją a Anglją. Daw- 
niejsze trudności przypisuje on pol.ty 
kom angielsk m; program swój pragnie 
zrealizować z irlandzką partją pracy, 
która w obecnych warunkach nie mo- 
że oczywiście lczyć na oddźwięk u 
miarodajnych czynników ang elsk-ch. 

" Zwycęska obecnie partja opozycji 
republ.kańskiej w Irtandj, F'anna tail, 

jest n czem innem jak dalszym ciągiem 

radykalnego odłamu. sinn-fe.n'stów ir= 

landzkich, którzy prowadzi tak zacię 

tą walkę z Anglją w. ciągu -wielkej 

wojny 1-po wojnie, a wreszcie nawet 
wojnę domową przeciw tej części swe 

go własnego” :stronnictwa,' które pod 

wodzą Cosgrave'a przyjęło kompromis 
z Anglją i.które zbrojnie zgnotio wów- 

czas rewoltg,'na czele.której stał także 

de Vilera. Ten -nieprzejednany wróg 

Anglii i gorący republikan'n jest Irland 

czykiem tylko po matce, po ojcu - zaś, 
który żresżtą odumarł go w dziecń- 

stwie, Hiszpanem. Urodził sę w roku 

1882 'w Nowym Yorku, lecz wychował 

się w Irlandj, dokąd zabrała go rodzi- 

na matki, nie mogącej zająć się wy- 
kształceniem syna. Studjował matema 
tykę ii jako profesor tego przedm otu 

pracował czas jakiś w Kollegum św. 
Patryka w Maynooth, od czego jed- 
nak rychło oderwała go praca rewo- 

lucyjna i organizowan e „ochotników. 
W czasie irlańdzkiego powstania w el 
kanocheżo W r. 1916, w którem N'em- 
cy pokładali takle nadzieje, de Vale- 
ra był szefem wojsk powstańczych. Po 

Szekspir na P.hulance 
Zatknięto chorągiew na Pohulan- 

ce. Ozdobiono wieńcami śc any. Wszy- 
stko paraduje Świątecznie. Szekspir 
jest na scene. Dla człowieka teatru de- 
„licje i rozkosz. Zawsze poznajemy czło 
wieka teatru po tym jego stosuaku do 
Szeksp ra. Taki człowiek żyje podwój- 
nie, kiedy czyta Szekspira. Żyje po- 
dwójnie, kiedy ogląda Szekspra w 
teatrze. Także żyje podwójnie, k.edy 
rozmyśla nad Szekspirem, i nicuje sło- 
wa, pozycje, djalogi, które otwierają 
perspektywę na horyzonty kosmiczne. 

‚ Na Pohulance co wieczór od klku 
dni dwoje młodych ludzi rozbija sę 

- na morzu. Jedno z nich uratowane zrzu 
— са strój kobiecy, Dziewczyna boi sę 

łudzi. W spodnach jej raźniej. Już 
jest paziem Orsyna,- już zakocha się w 

_ tym księciu. Więcej. Pójdze za chwi- 
łę do wielkiej damy, aby do tej damy 
mówić o młości ks.ęcia. Bo książę sę 
kocha w Oliwii. Cudowna jest ta mło- 
da dziewczyna kochająca i m łująca, 
zanosząca słowa ukochanego do na- 
dobnej rywalki. Między obow'ązkiem 

_" steruje i afektem serca. Jest znowu na 
morzu. Zaprawdę rozbije się za chwi- 
lę i będze leżała nieprzytomnie znowu 
ma piasku. Tymczasem wykonuje te 
misje sekretne, które wykonywać jej 
polecił Orsyno. Jest tak świeżą, tak mło 
dą, tak bez komprom'sów, że nie boi 

  

  

chęć utrzymania: 

DE VALERY 
zgn'eceniu rewolty skazany na śmierć, 
późnej na ciężkie roboty, został wresz- 
cie ułaskawiony, ale po  rezpoczęciu 
na nowo pracy w Sinn feln, tym razem 
jako leader partj, znalazł się znowu w 
więz eniu angielsk erm w maju 1918 r. 
Po udieczce z więziena wrócił do Ir- 
landji, ogłosił się prezydentem rapubh 
ki irlandzkiej i rozposzął walkę, w któ- 
rej prawdzie zmusł Anglję do u- 
stępstw, a w końcu sam został złama- 
ny prztz umiarkowane skrzydło nie- 
podległoścowców irlandzkich, które 
do obecnej chwili rządziło Irlandją pod 
Kkerunkem Cosgrave'a. Obecne de 
Valėra z pomocą czy bez pomocy par- 
tji pracy osiągnie większość w parla- 
mencie irlandzkim i może próbować 
reabłzacji swego programu drogą legał 
ną. Zachodzi pytanie, czy nie napotka 
przytem na trudności, zarówno ze stro 
ny Anglji, jak i obecnej sytuacji ekono- 
micznej. 

SŁ O wo 

Beczki złota płyną do Paryża 
PARYŻ, PAT, — 

sztab złota, które wpadły do morza w Cher 
bourgu podczas wyładowywania beczek ze 
ziotem, pizybyłych przedwczoraj z Ameryki, 
odbywa się pomyślnie przy pomocy nurków 
portowych, Wczoraj wieczorem 

niu dzisiejszym przybywa z Nowego Yor- 
ku raowy transport złota — na  pokładzje 
okrętu „Bremen* 123 beczki i na pokładzie 
„Majestic“ 4 beczki złota, 

Mowa kańcierza Brueninga 
BERLIN. PAT. — W dniu 25 bm. 

Reichstag kontynuował obrady. Pierw 

szy wstąpź na trybunę kanclerz Brue- 

ning, pawitany przez komunistów okrzy 

kami: „Kanclerz glodowy!“ 

Bruening oświadczył, że przeżywa 

my czasy podobne do napięcia ner- 

wów, jak w okresie wojny |! że jeśli cho 

dzi o stosunki gospodarcze, to na ca- 

łym świecie panuje stan ukrytej wojny. 

W sprawie kłajpedzkiej kanclerz 

stanął w obronie posła niemieck' ego w 

Kownile Moratha. 

W sprawie paktu o n'eagresji po- 

mędzy Połską a Sowietami kanclerz 

  

Posiedzenie Wileńskiej Rady Miejskiej 
Najpierw było długie, nudne cze- 

kanie na przybycie pp. radnych. Nie 
sp'eszyli się wczoraj ojcoaie miasta. 
J ż zegar w sali posiedzeń wyb.ł 9-tą 
a do quoium było daleko. 

Ostatecznie jakoś je sklecono, coż 
z tego, kiedy nie starczyło podpisów 
w liście obecnoś i do z.łatwienia aż 
sześciu spraw wymagających kwalifi- 
kowanej obecności. Mus ały one spasć 
z porządku dziennego, a szkoda, bo 
w tej liczbie odpadła sprawa wpro- 
wadzenia taryfy „gospodarczej* na 
encrgję elektryczną, czył taryfy opłat 
Za korzystsnie z prądu dli celów kon: 
sumpcji domowej w żelazkach €lek- 
trycznyc“, kuchaiacb, imbrykach itd. 
it. d. Opłatv ie, zgocne z projek- 
tem Magistratu, mają wynosić 25 gr. 
za kilowat. 

Taka to sprawa mvsała ulec, z 
racji opieszałości pp. radnych, zwłoce. 

„ARBONOWA* KOMISJA MILCZY. 
Czekano też na Radzie sprawo- 

zdań z prac komisji wyłonionej w 
dniu 28 stycznia r. b. w celu zbada: 
nia sprawy wywiązywania się z Za- 
wartej z mi<stem umowy nowego m»- 
nopolisty komunikacyjaego. Komisja 
miała przygotować materjały. na naj- 
bliższe posiedzenie Rady, tymczasem 
na tem najbliższem, odbytem wczo- 
raj. posiedzeniu o owocach jej pracy 
był» głucho. : 

W kuluarach. natomiast mówiło się 
o tem. że komisja ob -jrzawszy wspa- 
nisłe zresztą nieczynne garaże „Ac- 
bonu“, olšniona i h «ka/alošcią - nie 
potrafiła dotąd wykrzesać z siebie od- 
robiny krvtycyzmu w. odniesieniu do 
całokształtu Arbonowej działalności, 
a przeciez jakże wdzię:znym tematem, 
cła badzń może b;ć choćby taka 
Sprawa skandaliczny:h i bezsensow- 
„nych ceuniłów bletowych, nie mó: 
wąc już o wielu innych. 

Koło wpół do dziesiątej otworzył 
p. prezydent Foejewski: posiedzenie. 

Zgłoszono 3 wnioski nagłe. , Na= 
głość została uchwalona. 

Po odczyt«nu odpowiedzi Magi- 
str+tu ma interpel:cje zgłoszone na 
poprzedniem posiedzeniu, dvkonana 
szeregu przeni-sień kredytów w bud- 
żecie na r. 1931 —32 oraz  przychył- 
nie załatwiono podanie N:r. Org. Ko- 
biet w sprawie obniż:nia tenuty dzie- 
rżawnej za działkę ziemi miejskiej 
przy Ryneczku na Zwierzyńcu. 

STĘPNIAK ZŁOŻYŁ MANDAT 
_ Wobec tego, że przebywający w 

więzieniu za defraudację radny z li- 
sty Nr. 2 Stępniak złożył maadat d>- 

że Oliwia zapała się miłością, nam'ęt- 
nością, żądzą. Przed chw.lą była ta 
Oliwia z mna jak śniegi północy. Zam- 
knęła ucho na frazesy Orsyna. Nudził 
ją ten Orsyno. Zdawało sę, że pozba- 
wona jest serca, nietylko twarda i o- 
schła. Wiola czyni cud, zapala krew 
w Oliwji. Cóż za dz'waczna kombina- 
cja: Oliwia i paź. który jest przebra- 
ną dziewczyną. Dzięki przebraniu pło- 
ne Wiola specjalnym rumeńcem. Ża- 
kłopotana boi 
Przyszło wygłosić. patetyczne expose 
miłości Orsyna a spotkała sę z żarem 
oczu Oliwii. W jednej chwli Okwia 
odrzuca żałobę po brace. Drgnęło w 
pięknej kobiece szaleństwo.  Utajone 
podziemne nurty prą w górę, każą pod 
nieść głowę. Pożar ogarnął  jestestwo 
Oliwji i Woła iest przerażona. Instynkt 
kobiecy szepcze: uciekaj. Instynkt ko- 
b:ecy poucza ją, że oczy. rozżarzone 
są zwązane z nią, nie z Orsynem. 
Trzeba zdwoić czujność. Jest się w 
przebran'u. Jak reagować kobieco, sko- 
ro sę jest pod maską mężczyzny? 

To jest szaleństwo ne móc powie- 
dzieć: jestem dziewczyna... Nie mówić 
nc, a zrejterować, to zdwoić pożary 
Oliwji. Cóż zrob'ć z pierścionkiem, tem 
corpus delicti. Salwować sę trzeba. 
Jest się rozbitkkem znowu. Będzie wia 

domo każdemu, że Wiola popełniła o- 
szustwo. Orsyno wygoni. 

Ekwiłbrystyka Wioli jest motorem 
Szekspira. Bóg teatru znajduje esy i 
floresy, aby pod przebran' em dać ser- 

się tajfunu, czy orkanu. Jest tak uroczą, ce i tumor wielkiego orkanu. 

się zdemaskowania. 

konano wyborów uzupełniających do 
kom'syj, których był członkiem. 
D> kom. rewizyjnej wszedł r, Bubls- 
wicz, do oŚsiatowej r. Hołowni жа 
(weszła do Rady na miejs:e Stępnia- 
ka) i do prawnej r. S'ążowski. 

NOWE KIOSKI GAZETOWE 
Ziolsi zaakceptowano projekt 

Maeistratu dotyczący bud wy 62 kio- 
sków miej-kch dla sprzedaży gazet. 
wyrobów tyton owych. Koszt budowy 
jsdnego kiosku ma wynosć 700 zł. 
zaś tenuta dzerżawna roczna 240 zł. 
Postanowiono w celu zrealizowania 
tej iawestycji zużytko vać kwotę 21 
tys. z kredytu K. K. O., przeznaczo- 
neg» na rzeźn ę. 

Po dokonaniu częściowych zmian 
w taryfie «płat za czynność Urzędu 
Przemysłoweg », przystąp ono do roz- 
patrzenia wniosków nagłych. 

ULGI PRZY WYMIARZE P.DATKU 
LOKALOWEGO 

Wniosek domagał się zwolnienia 
od opłacania podatku lokal wego 
mieszkań jedn» i dwu iebowych za 
które kcm rne nie przekracza 15 zł. 
miesięczn e. 

Wniosek ten uchwalono z popraw- 
ką M:gistratu, że ulga dotyczy mie- 
szkań o po istawowem kom >rnem nie- 
pr'ekraczającem kwoty wymiarowej 
120 rubli rocznie. 

MIASTO NIE WYPŁACA 
SUBSYDJÓW INSTYTUCJOM 
Dłuższą dyskusję wywołat wnio- 

sek drugi dotyczący wpłaty przewi- 
dzianych w budżecie 33 tys. zł. na 
szkolnictwo dokszt.łcające zawodowe 
i szkolnictwo zawodowe, które skut- 
kiem tego znalazło się w sytuacji 
bez wyjś ia i stoi nawet wobec ewen- 
tualnej likwidacji, 3 ! 

W toku wymiany. zdzń na ten 
temat ławnik dr. Maleszewski wskazał 
па fakt, iż dotacyj mejskich nie 
ctrzymują, poza kategorją instytucyi, 
objty h wnioskiem wszelkie wogóle 
placówki społeczne i oświatowe w 
związku z brakiem funduszów. W re- 
zultacie uchwal n» polecć komisji 
fnansowaj zbadanie stanu wykonan'a 
budżetu w dziale sybsydjów na cele 
społeczne, oświatowe i kulturalne i 
przygotowanie materjałów na naj- 
bliższe posiedzenie. 

PODATEK INWESTYCYJNY NA By. 
DOWĘ DROG BĘDZIE ROZŁOŁONY 

Wobec tego, że t. zw. drogowy 
podatek i1west. za rok 1932 został 
już 8 iągniety przy wykupie Świadectw 
przemysłowych, postanowiono termin 

Co wieczór na Pohułance wycho- 
dzi Wiola, aby trwożyć się z powodu 
Oliwji. Co wieczór się boi, aby jej ne 
wydalono z domu Orsyna. Orsyno na- 
wet nie wie, jak bardzo czarowny 
kwiat jest w jego ciepłarni. Tęskni, 
marzy, upja się myślą o miłości. Się- 
gnąćć ręką, to mieć odrazu serce, mu- 
zykę Tysiąc i Jednej Nocy jemu odda- 
ną, upajają do końca. Zamiast iść do 
Oliwji, posyła pazia. Dlaczegoż posyła 
tego pazia? W:wisekcję czynić, czyż 
mie jest okrutne? 

Szekspir daje nam delicje, skoro 
rozmyślamy nad Oliwją i tem co dzieli 
Orsyna od Oliwj:. Ucho nasze staje sę 
wrażliwe na każde słowo, które gdzie- 
koiwiek i ktokołwiek w tej komedji 
wypowiada o naturze Orsyna, lub Oli- 
wji. Ucho nasze staje sę pożądl'we, 
chce aby język węża oczyścł nam 
słuch, jak w bajce cudotwórczo i przez 
to uczynł nas wrażliwymi na szept 
trawy, już nietylko zwierząt. 

Dusze bohaterów Szekspira są jak 
studnie. Chce się podglądnać błask no- 
cy ukrytej pod z'emią. Szekspir taje- 
mnicę zawiera w jakiemś słowie, po- 
rewnaniu, jakiejś aluzji. 

Olwja z polarnego lodu stała się 
ogniem tropikalnym. Wola prowadzi 
serce Orsyna także do pożaru. Czyż 
nie jest rozkoszą widzieć, jak melan- 
cholje pryskają, lody. Będzie susza 
straszkiwa, skoro w oku  Oliwji jest 
żar, także w oku Orsyna. Wola jest 
jak filja, ktcra nie w'e o swojej piękno- 

ści: kryje się przed Orsynem ze swym 

ośw'adczył: Rząd Rzeszy od pierwszej 
chwili śledził rokowania z największą 
uwagą. Kanclerz wskazuje na to, że 

jeśli Polska zaatakuje trzecie państwo, 

to Rosja posiada na mocy art. 2 pak- 

tu swobodę działania. Wobec tego ne 

ma powodu, aby w stosunkach пе- 

miecko - sowileckich zaszły jakieś zmia 

ny. 
Po odparciu zarzutów opozycji co do 

stanow'ska Niemiec w Genewie i w 

kwestjach reparacyjnych,  Bruening 

przeszedł do pol:tyk. wewnętrznej, о- 

świadczając, iż rząd Rzeszy będzie pra 

cował przediwko dalszej deflacji. 

Mowa Brueninga przerywana była 

okrzykami ze strony narodowych socja 

Fstów tak, iż chwilami nie można było 

zrozumieć jego słów. Ośwadczenie 

Brueninga, iż w listopadzie 1918 r. był 

członkiem grupy, zwalczającej rewo- 

lucję, wywołało niezwykle slne wra- 

żenie. Słowa kanclerza —- podkreślają 

w kuluarach — stawiają socjal-demo- 

kratów w trudnej sytuacji, 

Dr. Pappće 
wyławianie jeszcze do wyłowiera 5 sztab złota. W KSMISARZEM GENERALNYM | 

w GDAŃSKU 
WARSZAWA. PAT. — Pan Prezy- 

dent Rzeczypospol tej podp.sał dtkret, 

zwalniający dr. Henryka Strasburgera 

ze stanowiska komisarza generalnego 

Rzeczypospolitej w Gdańsku. Równo- 

cześnie Pan Prezydent Rzeczypospoli- 

tej mianował na to stanowisko dr. Ka- 

zim erza Pappće, dotychczasowego kon 

sula generalnego R. P. w Królewcu. 

  

Nowomianqwany komsarz generziny Rze- 
czypospol.tej w Gdańsku Kazimierz Раррёе 
urodzł się we Lwowie 10 stycznia 1889 ro- 

ku, Do szkoły średniej uczęszczał we Lwo 
wi.e i Krakowie, Studja un.wersyteckie od- 
bywał w un wersytecie Jag ellońsk'm, gdz e 
uzyskuje doktorat praw na wydzikłe prawno 
politycznym, 

Podczas wojny światowej wstępuje do 2 
pułku ułanów Legionów Polsk ch, b orąc u- 
dz,ał w kampanji wołyńskiej, W listopadze 
1918 roku dr Pappee został powołany do 
Prezydjum Rady Ministrów — м gabjnecie 
Wróblewsk ego i Morżczewskego, We wrze 
śniu .1919 roku przechodzj do Miqysterstwa 
Spraw Zagranicznych jako sekretarz mini 
stra Wiadysława Skrzyńskiego, Z począt- 
kem 1925 roku zostaje pawołany do cen- 
tra. do wydzału wschodni,ego. Współpra- 
cuje nad zawarciem szeregu umów, normu 
jących nasze stosunki z Czechosłowacją, 
Rumunją, Jugosławią ; Sow:etamj, Zostaje 
zastępcą ówczesnego naczelnika _wydziaiu 
iwischodn'ego 'mfn stra Juljusza Łukas ewicza, 
a następnie zastępcą || bezpośrednim współ 
pracown'kem śp, Tadeusza Hołówki, W 
serpnu 1929 roku zostaje manowany na 
stanow,sko konsula. generałnego w Królew= 
cu, gdzie przebywzł aż do chwili obecnej. 

m RKA 

Echa tragicznej Śmierci na ringu 
LWÓW, (Pat) W związku z tragi- 

czną śmiercią zawodna Pog'ni God 
lewsk'e jo na ringi ooksars<im władze 
sądowa wyd:ły nasaz Sprawadzania Z 
Ło>dzi sędziego tych zaw dów Landacka. 
Laniėc>, Z Zawodu Kupiec w Łydzi, 
p'ezes kiubu spo't'wego „Unian”, zia 
zył u sęd:ieg» śled zag» wyczeroują © 
zezninis, po któ ycn zawieszona nad 
nim ar=s:t Śedczy. Dzisiejsze pisma 
donoszą Że przybywa do L wawa dzi- 

siaj kom'sja Polskiego Z wiązu Bokser" 
54120 7, którega siedziba znajduja sią 
w Penaniu, [:K rówież że przybędzie 
znacy dzisłace Sspotowy Junssza- 
Dąbrowski z Wirszawy. Powy'sza or- 
g:na fachowe łącznie z wyłonioną wa 
Lwowie komisją sportrwą dla zbadania 
tragiznej watki pozostają w ścs'ym 
kantascia z sędzią śledczym, któremi 
taż słaż Ć będą konisczne zi info. ma- 
cj «m f 'cnawemi. 

STRAJK KONSUMENTÓW ELEKTRYCZNOŚCI 
PIOTRKÓW — TOMASZÓW — CZĘSTOCHOWA 

i KALISZ TONĄ W CIEMNOSCIACH 
W ciągu ostatnich dni z wielu miast w 

Polsce nadchodzą wiadomośc ba;dzo swoj- 
ste, Śwjadczą one o wielk ej fali protestów 
szerokich warstw ludności przeciwko nad- 
miernej cenie prądu, używanego zarówno do 
oświuiień,a, jak ogrzewania, hub celów 
przemys'ow ych, 

Na czele ruchu, który rozpoczęto w Pol 
sce za obn:żen em ceny prądu, stoj niewąt- 
pliwie miasto Piotrków, któ.e od pewnego 
4uż czasu posiada wygląd swojsty, 

W sklepach, biurach j lokalach prywat- 
nych, których znaczna jiość korzystała do- 
tąd z prądu elektrycznego, z nastaniem 
wieczoru płoną świece, lampy naftowe, lub 
gaz, Mamy tam do czynienia z prawdzi- 

wym strajkiem spożywców, przeprawadzo- 
nym na bardzo szeroką skalę ji popartym 
więcej, niż połowę ludność: miasta, 

Strajk jest protestem przeciwko elektrow 
nł, znajdującej sę w rękach towarzystwa 
be'gijskiego, polęerającego za kilowat 95 
„groszy, 'a więc jeszcze drożej, aniżełi ele- 
4 itrownia wła.szawska, : : 

Strajk spożywców prądi elektrycznego 
w Piotrkowie jest drugim aktem w walce Z 
obćzierag'em abonentów przez elektrownię 
piotrkowską, Jej  rje.wszym etapem było 
wystosowanie żądania ebniżenia cen, prądu 
zużywanego na oświetlenie, do 60 groszy za 
kilowat, innych zaś pozycyj — w: odpowied 
niej mierze, Zażądano również zniesienia 
"stałego haraczu za liczniki, za które ele- 
ktrowae w Polsce, przweri kaduka, każą 
sobje płacić sumy, przekraczające bardzo 

płatności tegoż podatku za rek 1931, 
przypadający w lutym, odo zyć z 
jedno:zesnem rozteriminowa en na 
2 raty, Konkretae opracow. mie ter- 
minów powierzono Magistrat owi. 

Kim. 

afektem. Kto przyprze do muru. Kto? 
O nocy szaleństw! Jutro zaczyna 

się karnawał. Twelit Night. Tej nocy 
trzeba będzie zdradzić, że się jest prze- 

braną. Trzeba będzie pokazać w swej 
naturze odwieczną kobietę, miękką, 
słodką, kochającą, oddaną, inną niż ta- 
powiierzchnia, tą ekstrawagancja zew- 
nętrza, z którą tak dobrze do twarzy 
ale z którą połączone n'ebezpieczeń- 
stwo i trwoga. 

To wszystko jeden dopiero temat, 
bo szekspir pracuje dwoma tematami. 
Obok Oliwji. Orsyna, Wioli, jest Mal- 
woko. Majordomus pęknej hrab'ny, 
Skoro hrabina zacięła się w tej swo- 
jej żałobie, ze zgonu brata czyniąc al- 
fę i omegę Świata. Malwolio tyran, 
Malwoto pyszałek, . Malwolio nadęta 
purchawka. Tylko dzięki temu, że dom 

był chłodny i bez promien'a słońca, 
mógł się zagnieździć teń robak. Któż 
słę złą położy, któż ją okiem de- 
moncznie z domu wypłoszy? Marja 
służebna gryzła paznogcie, aż zrozu- 
mała, jak truciznę wężową zgotować. 
Nech się Malwolto ospuszy. Ona jak 
czarownica okręci sę dokoła ofiary. 
Zacznie się sabat. Dom jest bez miło- 
ści. Pani zmartwiała w oschiości. 

Czarem jest śledzć za  fgurami 
Szeksp'ra, wiidzieć, jak jedne drugie 
podpierają. Z wzajemnego kontaktu 
rodzi się specjalna muzyka, orgja kon- 
struktywna Szekspira, jedyna na świe 
ce. 

Teatr, który gra Twelft Night czyli 
Noc Trzech Króli, czyń Noc Dwuna- 

® 

często opiatę za całomiesięczne spożycie 

Prądu, : 
strajk w Piotrkowie znalazł licznych 

vaśadonców w pobą sk ch m astach, a więc 

w Radomsku, Tomaszowie j Częstochowie, 
W Tomasżowie odbył się wiec, na Którym 
ludność miasta uchwaiła p.zystąp ć do straj 
ku, na wypadek zaś, gdyby ekińrownia, 
znajdujące sę w iękach tego samego towa- 
rzystwa belg,jsłyego, nie zadoščuczynia 
żądan'om mieszkańców TTomaszowa j P 0- 
trkona, strajk spożywców prądu wybuchł- 
by równie w Częstochowie ij. Radomski, 

"Taka sama akcja pržygotowana jest w 
Łodj, Tam mag,strat zwiócł sję do zarzą- 
du ełektrowini, domagając się zwołania po- 
„sedzen:a, mającego na celu narady nad о- 
bniżenem cen prądu, 

Bardzo cjekawje przedstawia się sprawa 
4a w Kaliszu, gdzie kupcy postanow.l nie 
oświetlać sklepów. elektrycznością, Wobec 
tego jeden z radnych miejskich zgłosjł na 
posedzeniu wn'osek obniżenia . cen prądu, 
przyczem po clucjej dyskusji, ceny te Z0- 
stały cbn.żone o 10 procent, 

"Tak wygląda przebieg swoistego straj- 
ku spożywców, stanowiącego m ewątpliwie 
jeden z najbardziej interesujących przeja- 
włów akcji zbjo.owej w Polsce, 

W _WIiRZE STOLICY. 
NA ŁYŻWACH 

Jazda figurowa jest bardzo atrakcyjnym 

i efektownym sportem, Sonja Hen.e ścąga 

każdym swym wiystępem tyle. pubłjcznośc, 

ile 'odowisko może pom eśc.ć, Obecnie na 
Oi.mpjadzie zimowej na meczach  hokejo- 

wych było po 20 w.dzów, na b.egach po 

100, a podczas popsów Sonji 6000 ; trze- 

cie tyle za drzwiami; 

"Sonja wie doskonałe, że żadna dzjś ak- 

torka czy Śpiqwiaczka równać się z n.ą — ja 

ko magnes dla tłumów nie może, 

To też me marnuje czasu, objeżdża 

świat, produkuje sę bez ustanku, od roku 

ne była w domu, anj wogóle w Norwegji, 

Naturalne ofcjałnie dostaje tyłko  2wrot 

kosztów podróży ; utrzymania, a pocichu 

— po paręset dolarów za każdy piruet. 

Od organizatorów  Olimpjady bala się 

jedna Sonja zażądać oen.ędzy. Jeszczeby 

ją zdyskwałjfikowa!i; swoją droga przykro 

jej było nabijać kieszenje A'merykanom, de 
stając wzaman tylko — złoty medal, 

Więc ośw'adczyła: — mam 19 lat, nie 

mogę sama puszczać się tak daleko, musj- 

cie zwrócić wszelkie koszta mojm rodzjcom, 

którzy będą mi towarzyszyć, albo zostaję w: 

Europe, 

Orgamzatorzy wnet odpjsali, że zgoda. 

Babc.a Sonjj zaskrzeczała, że i опа ла 0- 

chotę na Amerykę — Sonja stawia nowe 

ultimatum, przyjęte, Nawija się ciocię — 
depesza, jedzje i cjocia, Jeszcze paru krew- 

nych miało zamiar skorzystać z okazji, lecz 

komitet dał znać, że liczba opiekunów So- 

nji zamknięta — calego Oso sprowadzać 

nie można, No i famjlja Hene odbyła prze- 

m,łą wycieczkę l-szą klasą į tour po Ame 

ryce — za darmo. Warto mieć taką córecz 

kę — większa z niej pocjecha, niż z doktor 

kj dwóch fakultetów, 

Mstrz świata w jeżdze szybkiej, nie- 
zrównany Thumberg, nie pojechał do Lake 

Placjd, bo wiedzał, że mus! tam przegrać 

W Europie ježdzį się parami na czas; w 

Ameryce hurmem, wszyscy rzeem, jak w 

lekkiej atletyce, Norwedzy lepsi o klasę od 

Amerykanów przegrali bezapelacyjn e, bo 
tłoku i walce łokcjemi okaza! się bezradni, 

  

Thumberg ma po Nurmim najwięcej 

nagród w Finlandj, Puhary same przezeń 

zdobyte ważą 170 kilol! Ziotych trofeów 

zdobył 10 klo. Stoj to wszystko w oddzieł 

nym pokoju, po każdych zawodach Thum- 

berg otwiera drzwi i wpycha na półki k.lka 
nowych zdobyczy, Obecnie Thumberg ma 

38 lat j jest w pełni formy, dużo lepszy, niż 

15 lat temu, Łyżwiarze nie kończą sję pręd 

kaz. ` 2 » 

Nasz Kalbarczyk dopiero ZACZYNA, AZS. 

wysłał go w styczniu do Davos, Kalbarczyk 

ogromnie skorzystał, Leje teraz wszystkich, 

jak chce, wygrał mistrzostwo Polsk; bez wy 
siku, Ale Kalbarczyk ma równ eż wielkje 

zdolności instruktorskie, dotychczzs na gan 

czerachi įeždzio w całej Warszawie 'może 

10 ludzj, Obecne w samym AZS-ie zgórą 
30, za parę lat wyścigowe łyżwiarstwo bę- 

dzie u nas równie popularne, jak wyścigi 

konne, Ka, .. 

PREMJER PRYSTOR NA ZAMKU 
WARSZAWA, 25. II. (tel. własny). 

W dnu dzisiejszym pre:;er Prystor 
udał się na Zamek i został przyjęty 
na dłuższej audjencji przez Prez,den- 
t: R eczpospolitej. Pan premier „ło- 
żył Prezydentcwi Mości.kiemu ob- 
Szerne sprawozdanie o stanie prac 
rządu, 

Sprawa pożyczki angielskiej m. Wilna 
W KOMISJI BUDŻETOWEJ SEJMU 

WARSZAWA. (Pa'). N: czwart<o- 
wam posiedzeniu Sejmawej Komisji 
budżetowej poseł hr Hattan Czapsni 
zref<rował rządowy projekt ustawy O 
pomocy fnansowej skarbu państwa dla 
gm:'ny m. Wilna na pok'ycie zobowią: 
z.ń z tytułu 5 proc. obrg:cy| pożyc.ki 
konw ers; |nej m. Wilna w funtach szt. P: 

stą, czyl: co chcedie, bo są aż trzy 
tytuły, dla tej jednej komedji, nietyl- 
ko gra. Taki teatr tańczy, śp ewa. 

" Toczy się bajka straszliwie łogicz- 
na. Toczy się orgja.i jest jak symfo- 
nja muzyczna, pełna matematyki ! po- 
zycyj hermetycznych, zadziwiająco tra- 
fnie położonych. Niema dowolności. 
Niema przypadku. Genjusz Szekspira 
jest nieomylny, jak genjusz Betowena. 
Możesz myśleć, że figura jest niepo- 
trzebna. To tak, jakbyś słuchając sym- 
fonję, myślał, że ton jakiś jest n'epo- 
trzebny, wśród lecących dźwięków. 

Szekspir czaruje osoby, serca, ani- 
mozje, perwersje z powodu maski. 
Szekspir wszystko prowadzi do wiel- 
kiego szaleństwa. Jesteśmy upici, jak 
żadnem winem na św'ecie. 

Otwia chcała Wiolę, rozbiła sę 
па drogach szalonych. Dostała Seba- 

stjana, sobowtóra Wioli. Orsyno chciał 
Oliwję, dostał W:olę. 

W tym świętym delirjum, który wy 
stępuje w sztuce, zaczynasz sondować 
sam siebie. W ęcej. Poprzez f.gury, a- 
wantury, maski, zaczynasz schodzić 
w głąb siebie. 

Muzyka. Już jest w tobie, wywraca 
wszystko. Co chcecie? Czy nie chce- 
Cie serca? Ale jak to zrobić? Ne po- 
mogą miraże mózgu, jak nie pomogły 
Orsyno. Oliwja była już na granicy ja- 

kiegoś zakonu za życem, kedy przy- 
szedł ogień i zakręcł. Życia, życia, ży- 
cia, potrójnie, poczwórnie pragną 
wszystkie f gury. Co ma zrobić Oliwja, 

lingach. R-firent podkreSlił m. in, że 
Wilno bryka Sę z trudnościami f nan- 
sowani, wywołaiemi w znacz ej mie- 
rze brakiem swych wschodnich i za- 
chadnich rynków zbytu. 

A, „Ustawę przyjąto ми 2 т 1 3.т сау - 
aniu. 

  

  

co ma zrobić Marja, co ma zrobić От- 
syno, co ma zrob ć Wiola? 

Każden tej nocy znalazł, ale dziw- 
nie inaczej. 

Gdziekotwiek na świece grają 
Szekspira, jest wiiełkie święto. Gdze- 
kolwiek grają „Co chcecie'* 
dwójne święto. Na Pohulance w W-l-- 
ne teatr jest opromieniony w tej 
chw li aurą niezwykłą. Niech się zbu- 
dzą żywi. < 

jeśłi kogo możemy  zostawć, to 
chyba umarłych, Żywi jednak niech 
pójdą na tę biesiadę biesiad. Przede- 
wszystkiem młodzi, zapaln', piękni, ry- 
zykujący, buńczuczni, . duchem śm.a- 
FH. jest morze i są rozbitki na morzu. 
Jest świt, rano. 

Co chcecle? Czy nie chcece, aby 
jednego dnia pokazało się, że to, co 
chcece jest głupie? Głową nie przebi- 
jesz muru. Orsyno marzył o Olwji, 
Oliwja o Woli. 

Cóż to jednak za sła niewidzialna, 
która wschodzi, czaruje, czyni z nas 
rozbitk', znowu zlep'a w figury zdrowe, 
uśmiechnięte, tańczące? Teraz jest Wio 
la z Orsyno, Sebastjano z Oliwią, Któż 
ją nazw e tę siłę, która zam'eszanie czy 
czym? Któż ją zdemaskuje, skoro jest 
wieczór kedy mask), są zdzerane i 
prawda naga na powierzchnię wycho- 
dzi jak oliwa kojąca. 

"Na Pohulankę idźc'e. 

jest po- .
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Dyrčktor M, Szpakiewicz w roli ks'ęcia 

w sztuce „Dwunasta Noc* Szekspira 

152 Środa Literacka 
Okazało się, że środa ta, acz sto 

p'ęćdziesiąta druga zaledwie, była jed 
nak w pewnym sensie jubiieuszową. 
Dn a tego mianowicie o godz. 20 m. 30 
upłynęło pięć lat od p-erwszej środy 
literackiej. Okoliczność powyższa po- 
zwolła p. Prezesowi Związku L'tera- 
tów na wygłoszenie treść w.e-encyklo- 
pedycznego przemów .enia, zawierają- 
cego nazwiska tych wszystkich, któ- 
rzy, począwszy od murów Św. Anny, 

a kończąc na p. Eldz e Kern, krócej lub 
dłużej lokal lteratów naw'edzali. 

W drugiej części programu wystą- 
pił p. wizytator Jerzy Ostrowski w roli 
podróżnika po Brazyłj. Zaznaczywszy 
na wstępe, że konierencja jego nosi 
charakter n eco przypadkowy (publ.cz- 
ność bowiem spodziewała się p.E. 
Boyćgo), p. wizytator przesunął przed 
«czaimi lczn:e zebranych członków i 

gości szereg przezroczy z w dokami 
dalek ej, m.eznanej krainy. Jeśli chodzi 
o Brazylję, mówił prelegent, 'gnoran- 
cja nasza bywa częstokroć zdumiewa- 
jąca: wielu naprzykład kulturalnych 
Polaków pytalo prelegenta po jego po- 
wroc.e, czy w Brazylji mówi się po an- 
gielsku. Jako żywo tak nie jest. Bra- 
zylja jest jedynym krajem amerykań- 
skin, gdze mówi się po portugalsku. 
Język ten prawie się nie różni od portu 
galsk ego w Portugalji, tak, że kto po- 
zna portugalski w Rio de Janeiro, ten 
może z łatwością porozum eć się i w 
Lizbonie. Poza tem Brazylia leży w 
Ameryce Połudn'owej; na połudn:u jest 
iam chłodnej, a na północy cieplej. A 
więc wszystko navudwrót — dodaje 
prelegent z usmiechem. 

. Mieszkańcy są rozma.ci: najczę- 
ściej biali pom'eszani z Indjanami; ra 
uwagę zasługuje lczna kolonja polska, 

a w jej łonie fotografja nauczycieli z 

P. w.zytatorem na czeie. Co się tyczy 
fauny, są tam „różne takie kotki”, któ 
re sę nazywają jaguarami,i „tak.e m-- 
łe zwerzątka”, które na przezroczach 

wyglądają jak żmije. Skórę jednej żmii 
puszczono w obieg między publ.czność. 
Każdy namacałne . naocznie mógł się 
przekonać, że istotnie deseń skóry jest 

bardzo p'ękny. 
Na tem zebranie o godz, 23 zakoń- 

CcZ0110. 

  

Tydzień języka 
polskiego 

Wśród szarych trosk dnia dzisiejszego 

stwo zapomn eć 0. w.elu sprawach zasad- 

miczych, ne związanych z doraźnym efek- 
tem materjalnym, lecz będąccych  «stotną 
częścią budującego się gmachu naszej ku:- 

tury. Taką sprawą pomijaną jest kwestja 
czystości mowy połsk.ej, Zabory pozostaw: 

ły po sobie obfty plon barbaryzmów į па- 
iecjałoścj, które wciąż istn'e.ą, zdobywając 
qiemał prawo obywatelstwa w mawie pol- 
sklej, W dodatku rozszerzająca sę pseudo- 
literatura wyczyńa niemożływe herczje ję- 
zykowe, zniekształcając 'nowę polską, — 

„Tydzjeń tanej ksążk'" w nien przyczynić 

sę do zaslenja czytelnictwa dobrym ma- 

teriałem, Walka o utrzymanie j-.ękna i czy- 

stości mowy ojczystej, zyskuje obecnie no- 
wą placówkę w postacj „Tygodnia języka 

polskiego” zorganizowanego przez „Połsk e 

Radjo" w okres,e od 28-11 do 5 III b.r. Wy- 
bitni przedstawiciele świzta kterackiego i 
naukowego starą do tej walki i przed mi- 

krofonem wygłoszą szereg odczytów j fel.e- 
tonów, 

Nadawane będą również 
śwjęcone czystości języka, 

Szczegóły „Tygodnia” podane będą w 
programach radjowych, 

 „Tydzeń języka polskiego" zapoczątku- 
łe stałą akcję. Zorganizowany będzie spe- 

Cjalny dzjał językowy, który, korzystając ze 

współpracy nażwyb.tniejszych fachowców, 
szerzyć będzie kulturę język, 

Akcja ta winna znaleźć mocny oddźwięk 

w całem społeczeństwie, które Ze swej stro 

ny powjnno przyczynć sę do oczyszczenia 

języka polskego z wszełk ch chwastów. 

Szczegółnje w W'lnie akcja ta ma sze- 

rokie połe do działania, TG 
ст 

audycje, PO- 

р 
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Das 26 
Wiktora 

Wscnód słońca g. 654 

Zachód słońca g. 17.33 

  

spostrzeżenia Zakładu Meteorologicz- 

nego U.S.B. w Wilnie. 

Z dnia 23 lutego 1932 roku 

Ciśnienie średnie: 768, 

Temperatura średnia: —14. 

Temperztura najwyższa: —7. 

Temperatura najniższa: —17, 

Opad w mm, — 

Wiatr: cisza, 

Tendencja: słaby wzrost, 

Uwagi: pogodnie, rano i wieczorem, Sil 

na mgla, 

  

MIEJSKA 

— Ogród Bernardyński nie będzje wy- 

dzierżawiony, — Mag'strat powz.ął decyzję 

njewydz erżaw anja ogrodu Bernardyńsk,e- 

go na różne imprezy w przyszłym sezonie 

letnim i podobnie tak to misio miejsce w 

roku ubiegłym udostępnić go jak  najszer 

szym warstwo.m łudności, 

— Komitet Rozbudowy, — Odbyło się po 

sjedzenie Komitetu Rozbudowy, na którem 

zastanaw.lano sę nad wynałez enjem fundu- 

szów na ożywienie ruchu budowianego, Mi 

mo us lnych st”rań, Kozn.tet uzyska b, skrom 

ne fundusze, które pozwolą jedynie ną drob 

ne rzemiosły j dokończenie napoczętych bu 

dowli, 
ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Klub Włóczęgów, — W piątek, dna 

26 bm, w lokału przy ulicy Przejzzd 12, 

odbędzie się LXXIII zebranie Klubu Włó- 

częgów Senjorow, Na porządku dzjennym 

sprawy progi -:mowe Kłubu, Wstęp tyiko dla 

członków, Początek o godzine 19 m, 30, 

— \ Odczyt z cyklu „Sw ęcj Pańscy" p.t. 

„Św. Teresa od Dz ec'ątka Jezus“ — ks. 

prof, dr, Henryka Hieboaicza — odbędzie 

się w sobotę dnia 27 lutego 0 godz, 7 w. 

w Domu Sodalicyjnym (ul. Krółewska 9, II 

pietro), Wstep dia członków i zaproszonych 

gości. Zaproszena można otrzymać od 

członków Sodal.cyj Marżańskich. 

POCZTOWA 

— T*ieion z Holandją j Luksemburg em. 

W ruchu telefonicznym. między W.lnem a 

wszystk emj muejscowościami w Hex 

  

dj: 

zosta.a podwyższona opłata za trzymiiuto- 

wą rozmowę zwykłą (jednostka rtaryfuwa) 

z 9 fr. 70 <, na 10 fr, 30 < 

Wprowadzono ogólny 
między Polską a lu nun ziżn, Сэрь- 

szczone są rozmowy panstwuw?, jryv ztne 

zwykłe i pilne, błyskawiczne i abonamento- 

we. W okrese lao.go rucha tj, od godz. 

19 @0 8 opiata za prywit1ą rozmowę *v k 

łą wynosj trzy pąte jednostki taryfowej, 

Opłata za trzym nutową rozmowę zwyk= 

łą z Wilna do wszystk'ch mijejscówosci w 

Luksemburgu wynosi 10 r. „9,0, Za dorę- 

czenie wezwania do rozmówa:cy Poza FI ej 

scowym okręgiem doręc sa przy "tzmo- 

wach z Polsk. do Luksemourgu — p: b:era 

sę dodatkową opłatę za posianca w з © 

50 cent, Weawanja tax'e z Luksėmbi да do 

Polski nie są narzze do013::4 rie, 

— Zarząd Koła Miejscowego Wilno 2 

Związku Pracown ków Poczty, Telegaiu į 

Telefonu w dniu 27 lutego 1932 r, z okazji 

imien n Aleksandrų Meyera, Naczelnika Urzę 

du p.t. Wilno 2, przekazai do Komitetu 

Pocztowego przy Dyrekcj P, i T. w Wiln'e 

ww dniu 25-I] r,b, sumę zł, 115 — (sto pet 

naśce) na Fundusz Ponrocy Bezrobotnym, 

złożoną przez personel u p.t. Wilno 2, 

RÓŻNE 

— Solidarneę zapomn.enie, Przed- 

wczoraj miało się odbyć pos'edzenie 

mag'istrackiej komsji san tarnej. Spra- 

wy ważne. Tak rzekłszy, natury porząd 

kowej. Aktualne sprawy. Żywsze. Pa- 

lące. Woźny wręczył panom radcom - 

członkom papierek: godzina taka a ta- 

ka, z półgodz'nnem, obowiązkowem о- 

późnien em. : 

Pan przewodniczący czekał godzn 

kę, półtorej. Nazajutrz z wyrzutem pa 

trzył na każdego z członków. 

— Jak Boga kocham, panie kolego, 

na śmierć zapomniałem! -— usłyszał 

kilkakroć z różnych ust. 
Pan przewodniczący wyznaczył in- 

ny term n. Albowiem są sprawy ważne, 

aktualne, palące. , 

— Zeznania o różnicy w podatku do- 
chodowym, — Z lzby Skarbowej dawijadu- 
jemy sę, że osoby, które w ciągu 1931 r. 
otrzymywały wynagrodzenie  (uposażsnia, 
emerytury,  wszelk,ego rodzzju wynagrodze 

mia zą najemną pracę) od różnych siužbo- 
dawców obowiązane są w term.nie do dn.a 

5 marca br, złożyć 'wadzom podatkowym 

obliczenie różnicy pomiędzy podatkiem do- 

chodowym od uposażeń, przypzdających da 

zapłaty według skałą art, 11l ustawy o pań 

stwowym podatku dochodow ym, od łączne- 

go wynagrodzen a otrzymanego w cągu 

1931 r. od wszystkich służbodawców razem, 

a sumą podatku potrąconego w ciągu ub.e- 

g.ego roku przez poszcezkólnych służbodaw- 

ców, 
Obliczenie różnicy należy złożyć na spe 

cjalnym druku, który można otrzymać w 

każdym urzędzie skasbowym, w najbliższej 

kas,e urzędu skarbowego, wpłacając TÓWNO- 
cześnie 1/4 część różn.cy tytułem p.erw- 
szej rzty kwartalnej, 

Pierwszą ratę kwartyną różnicy można 

również wpłacić przez PKO na konto kasy 

tego urzędu skarbowego, w którego ckrę- 

gu skadający obliczenie ma miejsce stałego 

zamieszkina lub pobytu w dnu 5 marca 
br. W tym ostatnim przypadku nałeży obli 

czene różnicy wraz z dowodem wpłaty 

pierwszej raty kwartalnej przesłać wprost 

Urzędowi Skarbowemu, || 

Kto nie spełni w term'n'e obowiązku cbli 

czena różnicy, uiegnie grzywn'e według 

przep'sów art, 94 ustawy © państwowym po 

datku dochodowym. * 
Przy obliczaniu różnicy ne należy brać 

pod uwagę dodatku mieszkaniowego, wyp:a- 

canego funkcjonarjuszom państwowym į ko 

munalnym, od którego pobór podatku do- 
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SŁOWO 

"A" KRONIKA 
chodowego jest odraczany, a następne uma 

rzany w trybie art, 126 ustawy o państwo- 
wym podatku dochodawym, 

— Starania o otwarcie szkół litew- 

skich. — Czynione od pewnego czasu 

starana zalnteresowanych w sprawe 

zammkn ętych 10 szkół l:tewskich w Wi 

leńszczyźnie są na dobrej drodze. 

Przedłożone w tej sprawie władzom 

centralnym memorjały zostały rozpa- 

trzone, niektóre z nich są obecne re- 

ferowane. Mun. oświaty ma przychyliė 

się do próśb delegaci: Vtewsx'ej, któ- 

ra bawiła specjalne w Warszawie i 

zezwolć na uruchomienie kilku no- 

wych szkół. е 
Szkoły te zostaną otwarte najpraw 

dopodobnej z nowym rok:em szkol- 

nym. 
TEATRY I MUZYKA 

— w Szekspic — na Prhulanca Dziś, 
w piątek du. 26 go b. m o g: dz. Bej wiecz. 

klasyczna komedja Szekspira p t. „Dwunssta 

n c, w zupełne nowem opracowaniu sce 

nicznem Wacława Radulskiego W rol.ch 

głównych pp. Stanisławska, Wołłejko i Ce 
cier-ki. Dyr. Szpakiewicz, Marecka, Wyrwicz- 

Wichrowski, Milecki, Kamińska, Wasilewski, 
Det.ow ski, Dejunowicz, L dl, Puchniewski 

iin. Zupelnie nowe, stylizowa e kosijumy 
pemysłu art. malarza W. Makojnika. Panto- 
misa w wykonaniu balets. 

Jutro, w scb tę dn 27-go b. m. o godz, 
8ej wie.z „Dwunasia noc“, 

— „Co może kobieta'" — w Teatrzo 
Lutnia. D.iś, w piatek da, 26 go b. m o g. 

Bej wiecz. niezwykła kom dja „Co może 

kobieta". Swielną cbsadę tej komecji steno- 

w'ą: pp Ł dssiówna, S:urszews a. Bieleski, 
Cliński, Zasuzczyń.ki, Jaśkiewicz, Domański 

1 iani, 
Jutro, w sobotę dn. 27 g» b. m. o godz. 

8-ej wiecz. „Co move kobicia*, 
— „Mam iat 26 ' — na P'huiance.— 

W niedzie ę dnia 28 go b.m; o godz. 4ej pp. 

po rsz pierwszy jako popołuduiówka ukaze 

się interesująca sztuka Isivana Mihaly „Mam 

14176° — w inscenizacji W. Radul>kiego. 

C ny miejsc pop: łudniowe. 
— „Ta, ntórej szukamy” — w Lutni. 

W niedzielę ćn. 28 go b. m v godz. 4-ej pp. 
wesoła, beztroska komedja „Ta, której szu- 

kamy* Huschfelda, po cenach popołuda, 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Miejski — Zagłada od Wschodu, 
Heljos: Cygańskie romanse, 
Hollywood: Bracja Karamazowy, 

Casino: Sewilla miasto miłości, 

Fan: Kwiat Algieru, 
Stytowy — Kult ciała, 

Sw.atowid — Bohaterowie, 

WYPADKI i KRADZIEŻE 
— Dzieciobójczyn.. Dzielnica 

Zwierzyniec jest pod wrażeniem zbrod 
ni, jakej usłowała dopuścić się służą- 

ca A. jankowska (Sosnowa 37) na 

swem mieślubnem dz ecku. 

Chcąc pozbyć się niemowlęcia, 

wyrodna matka nie zawahała się u- 

śmiercić go w ohydny sposób. 
Sądząc, że nkt ją nie widz, udała 

się w nocy do ogólnej ubikacji i wrzu- 
ciia dziecko do jamy klcacznej. 

Sąsiedzi zaalarmowali natychmiast 

polcję i noworodka uratowano. Jan- 

kowską, która zamierzała zbiec, aresz 

towano. 
Uczennice przygnie- 

cione wozem. — Koło domu nr. 5 

przy uj cy Subocz wywracająca się fu 

ra, naiądowana drzewem, przygniotła 

przechodzące w tym czase dwie u- 

czennice. jedna z nich Wanda Kur- 

czyńska (ul. Drueta) odn.osła dość 
poważ овн 

— Okradziony w zaježdzie, — Mindzie 
Sziapon, stałej mieszkance L dy, skradz olo 
w domu noclegowym w Wilne przy ulicy 

Bazyljańskiej Nr 9, 60 zł, gotówką, Usta- 

lono, że kradąeży dokonała Kuklówna Pati 

na (Bazyljańska 9), którą zatrzymano. Skra 
dzionych pieniędzy n.e odnałez ono, 

— Między sąsijadkami, Fjedorowiczowej 
Helenie (Słowiańska 1) w dnu 24 bm, skra 
dzono biełjznę damską, Ustalono, že kra- 
dzieży tej dokonaia Bohdanowiczówna We 
roniks (Slow anska 1), którą zatrzymano, 
Skradzjonej biel zny nie odnaleziono, 

— Pechowy złodz,ej. Zatrzymany został 
Zarażewskj Rub'n (Połocka 4) na gorącym 
uczynku usłowania kradzeży różnej garde 

roby wartości oko'o 1000 zł. z mieszkan, i 

domu Nr 9, przy ulcy Jag ellońskiej, na szko 

dę Chrzanowskiego Stan sława, 
— Podrzutek, — W kłatce schodowej do 

mu Nr 21 przy ulicy Subocz, znalezono w 

dniu 24 km. podrzutka płcj «męskiej w wie- 

ku około 4 miesjęcy | um.eszczono w przy 
tużku  Dziecjątka jezus, ‚ 

" Z POGRANICZA, 
— Uciekł bandyta litewski, — 

W pobł żu wsi Sanoka w rejonie Druskjenik 
zt'egt na tere polski groźny przestępca Iš 
tewski Adam Krupel,s, ścigany 

cję litewską, Władze litewskie zażadały 
dan'a zbiega, 

przez poli | 
а wy 

Kłopoty podatkowe 
DRAMATYCZNY WYNIK SEKWESTRU 

Krótka notatka połcyjna stwierdza rze- 

czawo: Wczoraj rano sekwestratorzy miej- 

scy zabrali Katarzynie Tomaszewskiej (Za- 
rzecze 21) ostatnie rzeczy za należne po- 

datki, Podczas zabierana rzeczy Tomaszew 

ska dostała ataku sercowego, Zawiezwane 

pogotowie ratunkowe zdołało uratować nie- 

przytomną już kobietę, 

Jaki dodać do tego komentarz? Jest je- 

den: Tomaszewska prosła usilnie o kilka 

ćni zwłokf, mając pewne możliwości uiszcze 

mia się częściowe z podatku, Urzędnicy 

miejscy nie uwzględniii jej prośby, 

  
— 

Wilcze zeby 
AKADEMICKIE KOŁO POLSKIE] 

MACIERZY SZKOLNEJ 

Zarząd Akad, Koła Łodzian podaje n- 

niejszem do wi.adomoścj, że Zebrane Orga 

nizacyjne Akad, Kola Pol, Mac, Szkol, od- 

będzie sę dn, 1 marca 1932 r, o godzjnie 

8,15 wiecz, w lokalu Polskiej Mac, Szko:nej, 
przy ul, Wileńskiej 23 m, 9, 

Wszyscy, którzy czują potrzebę pracy 

społecznej j chęć tworzenia w sobje czło- 

wieka woli i pracy, winni stać się członke= 

mi Akad, Koła Polskiej Macjerzy Szkolnej! 
Zapisy na członków przyjmuje s.ę we 

czwartki, w godz, 19—21 i w niedz:e!e, w 

godz, 11—13, w lokalu P, M, Sz,, ul, Wi- 
leńska 23 m, 9, 

S, K, M, A, „ODRODZENIE“ 

W sobotę dnia 27 lutego 'w lokalu Koła 

Prawników odbędzie się zebranie Sekcji 

Prawno-społecznej z referatem p. dr. St, 

Św aniewicza p.t. „Roia przedsiębiorcy ka- 

pitalstycznego", Początek o godz, 20, Go- 

ście 'mle widziani, 

WYBORY WŁADZ W KORPORACJI CON- 
CORDIA VILNENSIS 

Dnia 23-11 32 r, w Korporacji Concordia 

/anens s odbyły sę wybory władz na II tri 

mestr roku akadem, 1931 — 32, Marszał- 

kiem został Dybowski Janusz w:ce-marsz, 

Bohdanow cz Antoni, kanclerzem Żukowskł 
Jerzy i ołdermanem Łobacz Stanisław, 

Tajemnica Magistratu 
30.000 DOLARÓW 

Kino Miejskie będzie udžwiekowione, 

jest to fakt, który da nam możność nap'- 

sania długiego artykułu na całe sześć szpalt, 

Jesteśmy Magistratowi wdz'ęczni za podsu- 

nięcie tematu, Zresztą stwierdzamy * zgóry, 

że nie będziemy wrogam' udźwiękowienia, 

Będzie nam chodziło © co innego, 

W tej chwilį zaś mamy jedno zapytanie, 

Czy to prawda, że magistrat chce udźwię- 

kowić swe kno za pomocą aparatury Ve- 

sterm Electric?  Najdroższej z istniejących? 

Dochodzącej ceny 30.0007 Wówczas, gdy 

miamy dosyć firm polskich, których aparatu- 

ry działają bez zarzutu? 

A dalej, czy to prawda, że wzmianko- 

wana aparatura odbyła już długą © nieza- 

szczytną praktykę w warszawskiem kinie 

„Pola Negri Pałace"? Że ją stamtąd usun'ę- 

te ze względu na złe wyniki? 

Więc dłaczego magistrat chce uszczęśli- 

wić swe kino drog m szmelcem, mając do 

wyboru kilka tańszych i dobrze funkcjonu- 

jących aparatów krajowych? 

Źle Barlin leczył 
We wsi Pućki, gminy derewnickiej od- 

dawna cieszył się zastużoną sławą Adolf 

Barjn, Nie było choroby, na którą nie zna 

lazłby rady, Trochę zół i odwarów, trochę 

zamawiań i tajemniczych ceremonij — a cho 

ry zdrów, jak ryba, 
Adolf Barlin porastał w pierze ij w Sła- 

wę, gromada była zadowolona, a prawdzi- 

wy lekarz całłyem niepotrzebny, Zresztą, 

ktoby się tłukł da niego kilkadziesiąt kilo- 

metrów, " 

I wszystko byłoby dobrze, ile że chłopy— 

to twardy naród i dużo operacyj na sobłe 

wytrzyma, Ale Józefie Grynkunowej į Żyg 
muntowi Tomaszewiczowi kuracja u Barkina 

nie posłużyła: zmarli oboje, 

Tu się dopiero obejrzano, Kto leczył?— 

Barlin, žie Barlin wyleczyl, Do kozy Bar- 

fina Dlaczego niby nie posiada dypłomu ani 

prawa wykonywania dozwołonej i | niedo- 

zwołonej praktyki lekarskiej? 
Bari'n tłumaczy się: 

— Kto ich wie? Może sami umarli? A 

przy dyplomie — szak też ladzie um/'erają? 

I jak tu wyjaśnić Barinowi, że — ot; 
i masz rację, i nie masz racji, | : 
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PRZED PROCESEM 

0 ZABÓJSTWO ś.p. WACŁAWSKIEGO 
JESZCZE JEDEN POSZLAKOWANY O UDZIAŁ W MORDERSTWIE 

WILNO. — Dochodzenie prokura 
torslie w spraw'e zabójstwa Šš. p. Wa- 
cławskiego zostało definitywnie za- 

kończone. Akta śledcze wraz z wnio- 
skiem urzędu prokuratorskiego o po- 
stawienie w stan oskarżenia posziako” 
wanych o zbrodnię znajdują się już 
obecnie w Sądzie Okręgowym. Jak już 
psalśmy, sprawy Wuliina i Załkinda 
odbędą się oddzielnie, a to z tego 
powodu, że przeciw Wulfinowi urząd 
prokuratorski nie mógł zebrać poszlak, 
że bezpośredrio przyczynł się do 

śmierci Wacławskiego i z tego powodu 
będze on odpowiadał jedynie z art. 
122 K.K. cz. 1, który mówi o udzia- 
le w zbiegowisku wywołanem nienawi 
ścią płemiemą. 

Natomiast co się tyczy Załkinda u- 

dział jego w zabójstwe jest, zdaniem 

pzokuratury, udowodniony, przez co 0- 

skarża się go z art. 470 cz. 1 (uszko- 

dzenie ciała, które spowodowało 

zgon). 
Wraz z Załkindem na ławie oskar 

żonych zasiądze rzemieślnik żydow- 

ski Chack'el Oguz, jako jeden z uczę- 

dtnków zbiegowiska, które dopuścło 

s'ę zbrodni. 
Wszyscy oskarżeni jak wiadomo 

znajdują s ę.na.wolnej stopie i do cza 

su rozprawy sądowej środek zapobie- 

gawczy w stosunku do nich, tj. kaucja, 

nie będzie zrien'ona. Proces wyświe- 

tt całą sprawę i z tego powodu jest 

oczekiwany z. dużem zaintere pwaniem. 

  

narjuzz   

r zaž a= zł letkę oryginalnej 

Przeciwko bólom głowy, zębów 1 kończyn, przeciwko reumatyzmowi, grypie 
1-wogóle wszelkim zaziębieniom zawsze najlepiej pomagają niezawodne 
tableiki Aspirin.- Na każdej tabletce i na każdem opakowaniu (po 20 lub 
6 tabletek) znajduje się krzyżowy napis BAYER, który stanowi markę 
ochronną oryginalnej Aspiriny. Do nabycia we wszystkich apiekach. 

WYMIANA WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH 
72 SKAZAŃCÓW POŁAKÓW  WROCI 

WILNO. — W pierwszej połowie 

marca r. b. ma się odbyć kilka konfe- 

rencyj granicznych z władzami kowień 

skiemi w sprawie wymiany więźniów 

politycznych. 

Na terenie międzynarodowym czy- 

ni starania w tym kierunku M'ędzyna- 

rodowy Czerwcny Krzyż, którego za- 

rząd już od dłuższego czasu prowadzi 

pertraktacje z Litewskim Czerwonym 

Z LITWY. 

Krzyżem i władzami litewskiemi. Sta- 

rania te o tyle były nieowocne, że 

rząd kowieński stale odrzucał projekt 

bezpośrednich rokowań z Polską. 

Jeżeli obecne pertraktacje i konte- 

rencje uwieńczone zostaną pomyślnym 

wynikiem z więzień litewsk'ch wyj- 

dzie 72 Polaków, skazanych na dłuż- 

sze kary za przestępstwa polityczne. 

Ksiądz zwolniany z katowni bolszewickiej 
WILNO. — Z pogranicza donoszą, 

że w ub. sobotę zwoln'ono z więzłe- 

na połockiego ks. proboszcza Z. Ja- 

nowi.ck ego, który odsiadywał  trzylet- 

w sprawie roz 

ne więzenie za anfykomunistyczną 

„działalność. Ks. Janowicki stara s'ę ©- 

becnie o zezwolenie na wyjazd do Pol 

ski. 

szerzenia układu 

e małym ruchu granicznym 
WILNO. — Jak się dowiadujemy, 

władze administracyjne powzięły za- 

miar zaproponowania rządowi — Меуу- 
skiemu nawiązan'a rokowań w sprawie 

rozszerzenia układu o t. zw. małym 

ruchu gran cznym. Ponadto istnieje pro 

jekt odbycia z Litwinami wstępnych 

konferencyj w sprawie wprowadzen'a 

normalnej żeglugi i spławu na Niem- 

nie. 
Z początkiem marca aktualne te 

sprawy staną się tematem wspólnych 

rozmów. 

  

pragnąc udostępnić wszystkim 

Dziecinny — 20 gr. 
Dzieuny Balkon — 30gr. 

Wojskowy — 30 gr. 

Dzienny Parter — 50 gr. 
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Umysłowo-chory usi 
WIi NO. Cnegda] wieczorem we wsi 

Nieścioł:i gm. wilejskiej wywołał oo. 

wszechną panikę umysłowo chory Czy: 

jewski Meczysł w który, dostaw:zy 

ataku szału, podpalił swoje zabudo 

wania g Spodars<ie, następnie wyoiegł 

z pochodnią, usiłując podpalić sąsied* 

Tragiczna śmierć chłopca | 
WPADŁ. DO GŁĘBOKIEGO GRO 

Na cmentarzu prawosławnym w 

Lebiedziewie pow. 
znaleziono w dole przygotowanym dla 

nieboszczyka zwłoki mtodego chłopca cmentarz i przez nieostrożność wpadł 

przysypare śniegiem. O odkrycu po- 

wiadomiono niezwłocznie władze śled- 

cze, Dochodzen'em się zajął wice-pro 

Zachodzi przypuszczenie, że chło- 

  

NA FILMOWEJ TAŚMIE Z SĄD 
KWIAT ALGIERU 

NEC 
Mofyw Legii Cudzoziemskiej przypadł do 

gustu reży'erom Tyle jedask było już cbra- 

zów na tem tle, że egzotyzm ich p zesiał 

być interesujący. N jlepsze z tej serii bylo 

„Marocco* z Marleną Dietrich i Gartv Coope- 

rem. Gdy się «<gląda „Kvi:t Algieru* mimo 
woli nasuwslą sę anallge i porównania z 
doskonałym filmem Sternb-rga. Podobnie j.k 
w „Marocco* akcja toczy się w zapadłem 
miasteczku i na pustyni, a bohstersmi są: 
a toreczka i niesp kojny duch, legjonista — 
orgiś przemytnik br ni. Porównanie wypada 
1 korzyś.ią dla obraza Ste'nbe ga R żąco 
odbija g'a Marleny od bezstylowej F.fi Dor- g 
say, której jedynym at tem s4 piosenki tran- 

cuskje wykonane wszakże tandetnie, Pozatem 
niema Fiti Dorsay tego, co się nazywa rasa, 

Lepiej się pre'entuje bohater Heroli Murray. 
Oczywiście daleko mu do finezyjiej gry 

Coopera, lecz w swoim zakres.e jest dobry — 

szcz gólnie w śpiewie. 
Usuwając „Kwiat Algieru" z niewyg d- 

negn dlań Ua p równawczego, stwierdzić na- 

lszy szereg błędów reżyser skich. Miejscami 

występuje motyw nieszczęścia i u isku, ja- 

ki-go doznsją legjoniś i, podczas giy piosen- 

ks bshatera sławi b_haterstwo 1 о1 żoł- 

nierski w Legji, gdzie konsekwencja? Zres tą 

nikt nie każe nikomu zapisywać Się do Legji. 

Słu ą tasm tylko o.hotnicy, którzy w'ed/a, 

co ich czek», — W sume „Kwiat Algie'u* 

nie daj" większego z»dowol nia g'ównie 

z powodu j:k powiedriel ś ny tematu i asoc- 

jacji z „Maroc o, N:dp''gfamówa kom-dja 

ordynarna i dla stoswnków europejski.h nie- 

zrozumiała. Przy oka j warto zarna zyc, iż 

na temat Legji Cudzoziemsk'ej napisał sce- 

lazz F. A. Ossendowski, a w tych dnia.h 

Dyrekcja KINA „CASINO 

fimu dźsiękowego ; 

10“ zPAWIAK 
postanowiła zniżyć znicznie i tak niskie ceny: м 

Nowe ceny w kinie „Casino“ 

Fln ten zobaczyć powinni wszyscy! 

ЗЕ 

ujrzenie największego polskiego 

A 
1 

Bdkon „— — — 50 gr. 
| Uigowy — — — 80 gr.. 

Krzesła — — — 70 gr. 
Fotele — — — 1.20 gr. 
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łował podpalić wieś 
nie budyn'i. 4 1 

Dzięki natychmiastowej akcji ratun- - 
kowej | szyb<iemu obzzwłed ueniu fu- 
Flata, uniknięto katastrof,. Spaliły się 
doszczętale tylko budynki  Czejew- 

   =" norego oddano pod opiek 

BU 1 ZAMARZŁ NA ŚMIERĆ 

pak najprawdopodobn'ej mieszkaniec 

domu, dła skrócenia drogi wszedł na 

do wykopanego grobu. 
__ Cmentarz w L'ebiedziewie jest od- 

dalony od zabudowań, więc nic dziw- 
nego, że wołania © pomoc nikt nie sły 

ów 
Skazanie handlarki narkotykami. 

Urząd š'edczy w Oszmianie otrzymał ze 
ź'ódeł konfidencjonalaych wisdomość, że 
właś icielka setadu artecznego Estera Lwi- 
A otrzymała więks.y transport narkoty- 

Ww. ; 
Przeprowadzona u pode'rzanej rewizja 

dała nadspodziewane wyniki, W. rozmai'y.h 

skrytkach znalesiono większą ilość morfiny i 
kokainy. Lewinowa tłómaczyła się t m. 

narkotyki znalezione u niej pozostaw ł jej 

były subjekt w 1918 r. Jedaakże prokarator 
nie dał wiary tym iłómaczeniom i skierował 

sprawę do Sądu. 
Sprawa tsliła na posiedtenie Sądu Okrę- 

gowego w trybie uproszczenym, ю 

Na rozprasie zbadano cały s'ereg świad: 
ków, między innemi w charasterze biegłego 

zbadano inżyniera <hem,ka Prvźana, który | 
opierając się pa analizach załączonych do 
sprawy orzekł że znalezione u Lewinowej 
medykamenty są narko'yk+mi, 

Po dł ższej naradzie Sąd ogłosił wyrok 
skazu cy leciaową ua kaię grzywny w wy- 
sok $ 1 1(0 zł w razie zaś jej niewypłaczi- 
neś: Sąd postanowił zastąpić grzywnę jed- 
nvin miesiącem sresztu. 
RGZRZTWZZCZENIEPOACIAOG 

wyruszyć ma d» Afryki specjalna ekspedycja 

ti'mowa z B gią, Norą Ney, Bodem, Brodei- | 
szem i Waszyńskim Prze. parę tgodni na- 

К с:апе będą zdję ia na oryginainem tle 

ałrykańskiem. Fabuła filmu wprowadza postać 

zołnie za — Polaka, Siużązego w Legji Cu- 

dzoziemskiej. 
Jiko nowy krk polskiej wyts órczości 

1 1томе) przeds'ę wzięcie 
uwagę. Szkoda, ze temat nie jest 

nie,szy. Tad. 
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mołodeczańskiego jednej z okolicznych wsi, wracając do | 
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Jak sofįje nasz karykaturzysta wy- 
obraža = popularnogo „Wojtka“, 
ktė:ego sylweikę nie będzįemy już 

jak stychač) oglądač na rigu. 
Chyba,,, żeby się rozmyślł i wrócił, 
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FINAŁY BOKSERSKICH MISTRZOSTW 

OKRĘGOWYCH 
W nedzielę obserwować będzieny w Sali 

Ośrodka W, F, finztowe walki bokserskie 

senjorów į junjorów ubiegających sę o ty- 

tuł mistrza okręgu swojej wagi. 

Czternaście: waik złoży sę na program 

tego w.eczoru, Dwudziestu ośmiu bokserów 

przywidzieje rękawice, aby zwycężyć prze- 
ciwinika, przewyższyć go wytrzymałością, 

szybkością, zwać z nóg słnem uderzeniem 

w szczękę. Kogóź bo zobaczymy na r.ngu? 

Kto wchodz; do fnałów? Oto jch Lstz: 

w wadze muszęj -— Pawłowicz — Bagiū 

ski, Walter — Qwej, koguciej — Kaszew- 

ski -Krecz, Nko—Krupka, piórkowej — Łuk 

-min I — Talko, Klaces — Jurgjawicz, lek- 

kiej — Matjukow — Jungier I, Rodkiewicz 

— Łąwrynow.:cz, półśredniej — Pilnk — 

Pofiksza, Nade — Don, średniej — Rudz n 

—Dierkowski, półciężkiej — Zawadzki—Zer 

cieski, Matwiejczyk — Mnkow, ciężkiej — 

Lubart — Golenciszek, 
Brakuje tylko mistrza nad mistrze, Po- 

pulamego į powszechnie lub'anego Wojtkie 

wicza, Zacął się, Po krzywdzącem orzecze 

niu sędziów zapowiedział wycofanie sę z 

czynnego życia sportowego i nie rozmyślił 

się, Nema go na fście — nie zobaczymy 

j na ringu jego sympatycznej postaci, 

Szkoda, Walki! rozpoczną sę o godz, 7 

wfieczorem, jak się już rzekło w sali Ośrod- 

ka (Ludwisarska 4), (t) 

ŁAWODY ŁYŻWIARSKIE 

W niedzjełę o 5 po poł., w parku spor- 

tawyym odbędzie się, pod protektoratem p. 

Kuratorų Szełągowskiego, próba kwalifka- 

cyjna jazdy figurowej na łyżwach młodzie- 

ży szkolnej — na odznakę łyżwiarską I i II 

stopna, według opracowanego programu, 

W skład komisjj sędziowsk'ej wchodzą: 

Instr, W, F, Kuratorjum p. Czyżewski, inż, 

E. Kulesza, nauczyciele WF pp. Gryg'et i Li 

sowski orze instruktor jazdy figurowej p. 

E. Ofszewski, 
Będzie to próba s'ł młodej generacji łyż- 

wiarskiej, wśród której zapewne znajdzie 

się niejeden nieznany talent, 

W trakcie popisów przygrywać będzie 

muzyczka (t) 

jOKN LAWRENS 

vnsniną Miląctnyde zt POIEŃ Mirosierdzia 
Dzięki Bogu, cała ta sprawa zakoń- 

czyła się względnie dobrze. „Głupta- 
ska!* — drwła w myśli Magda, przy 
glądając sę nieruchomym rysom Edy- 
ty. — „Z taką mordką mogłabyś zara- 

biać o wiełe więcej i łatwej, nóż w tej 
swojej gazecie!* A na to, żeby być re- 
porterką, trzeba się wp'erw dobrze pod 
uczyć". 

Magda Hołlister była pękną kobie 
tą, zdawała sobe z tego sprawę i ko- 
rzystała z uroku, jaki „wywierała na 
mężczyznach. Leonard Bilsaiter wpadł 
do zręczne rozstawionej pułapki i 
piękna kobieta um'ała kręcić nim, jak 
się jej podobało, chociaż pogardzała 
szczerze |chwiarzem. Pokojówka Żane 
ta była oddana swej pani całą duszą i 
nieraz już podawała jej w odpowied- 
niej chwili „pigułki*. Magda często sto 
sowała ten niew'nny a skuteczny śro- 
dek. 

— Pomóż mi zanieść ją do sypial 

nego, — powiedziała do pokożowej, 
która weszła na dzwonek. — Trzeba 
ią rozebrać i położyć. Niech sobie po- 
śpi. Gdyby obudzła się, powiem, że 
zemdlała i musieliśmy wzywać leka- 
rzą. Nie przypuszczam zresztą, aby się 
obudziła przed jutrem. 

Kiedy Edyta leżała już rozebrana 
„w łóżku, nagła myśl zaniepoko' ła Mag- 
dę. Wrócła do salonu i zaczęła gora- 
czkowo szukać czegoś w torebce 

  

NARCIARSKIE MISTRZOSTWA 
Jutro rozpoczynają sę narciarskie mi- 

strzostwa Wilna 18-kjłometrowym biegiem 
indyw dualnym i do kombinacji, 

W niedz.elę dałszy ciąg — 30 kim,, bieg 
dla pań | młodzjeży na trasie 8 klm, orz 
skoki, 

Start i meta b'egówi odbędzie się przy ul. 
Borowej: w piątek o 1 po poł., w n.edzjelę 
—— o 10 rzmo, Skoki w niedzjełę — o 12-ej 
na bo'sku 6 pp. Leg, 

Zawody te niewątpliwie zgromadzą zna- 
czną 'tość zawodników, słychać jednak, że 
Ogn'sko nie weźmie w nich udzjaiu z powo 
dów znanych sportowcom, 

Były lata, k'edy na m'strzostwa przyje- 
ždžal. zawodnicy 7 Zakopanego, kiedy moż 
na było obserwować p ękne skoki Mietelskije 
go, Cukra, i podziwać formę Zdz, Motyki, 
obecnego olimpijczyka, Kryzys odsunął W. 
no jeszcze dałej od centrum, to też musj- 
«ny sobie sami wystarczyć. Kursów narc ar 
skich mamy cały szereg, a obecne dosko- 
na,y trener, norweski as narciarski, Perr 
Kżykken przybyły na dłuższy czas do Wiłna 
wyszłifuje miejscowe talenty, Będziemy 
mieli swoich Motyków, Marusarzy, Gabry- 

„sów, (t). 

Radlo wileńskie 
PIĄTEK, DNIA 26 IL. 1932 ROKU 
11,58 — sygnał czasu, 14,10 — progrsm 

dzienny, 14,15 — muzyka z płyt, 15,15 
kom, z Warsz,, 15,20 — aud, dla nauczy 
cieli z Warsz., 16,05 — „Z życia pramncji* 
— pogadanka wygl, Jan Hopko, 16,20 — 
„Porty bałtyck e między Szczecinem j Lenin 
gradem* — odczyt wygłosj Tecdor Nagur- 
ski, — trznsmsia na wszystkie połske sta- 
cje, 16,40— codz enny ode'nek powješcjo- 
wy, 16,55 — !ekcja angielskiego z Warsz, 
17,10 — odczyt z Warszawy, 17,35 — kon- 
cert — słowo wstępne St, Westawskjego, 
18,35 — aud, dla Polakówi na Kow'eńszczyź 
nie, 19,15 —, Przegląd prasy krajowej i za- 
gran'cznej“ — Drowadzį dr. Janusz Jagmin, 
—transm, na Warsz,, 19,25 — „Cjotka Albi- 
nowa mówi* — 'monolog *humorystyczny, 
19,40— program na sobotę, 19,45 — praso 
wy dzenn'k radjowy z Warsz, 20,00 — po- 
gad, muzyczna z Warsz., 20,15 koncert sym 
fon czny z Flhzrm, Warsz,, 22,40 -— kom, z 
Warsz, 

Ё Już sję ukazała w druku j jest do na- 
bycia we wszystkich  ksjęgarniach 
broszura, poświęcona sprawie obrząd- 

ku wschodniego p.t. 

NOWE FORMY 
UNJI KOŚCIELNEJ 

W POLSCE 
(DYSKUSJA W „SŁOWIE 

Broszura ta zawiera głosy: księży — 
J.E. Arcyb'skupa E, Roppa, J.E, Bp, 
G. Chomyszyna, kan, A. Abramowj- 
cza, rektora A, Dąbrowskiego, T. j. 
prof, J, Marcjnowskiego, prof, dr. W, 
Meysztowicza, red, J. Urbana, Т. J, 
o, Że!łeźnjakowicza; p.p. dr, W, Char- 
kiewicza, M, Gołubiewa, posła St, 
Mackiewicza, Sz. Meysztowicza, se- 
natora В. Skirmunta j posła S, Stroń- 

: skiego 
Skład główny w Księgarni św, Woj- 
ciecha w Wilnie. Cena zł, 1,80, 

маа . 

повочениРОЧНИН о оЧЕНКЦИТАНННЫ омм ы | 
Ci NASION na 

 ULRICH 1932 
WYSYŁKA NA ŻĄDANIE 

Centrala — Warszawa Cegiana 11. 
Filje: Sienkiewicza 11 

1 l Hala Mirowska wprost Snłnej 

A AE K M i НЕВ НИМЦННННННЫНННИНННИИНИЬ 
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TWOJE DZIECI UCZA SI 
W OJCZYSTYM JĘZYKU, CZYŚ 
POMYŚLAŁ O TRAGEDJI MA- 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 
Złóż grosz na „Fundusz Polskiego 
Szkoln'ctwa zagranicą”, na konto 
P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 
du 25-lecia Walki o Szkołę Polską 

dziewczyny. N'e znałazła w niej jed- 
nak nic ciekawego, żadnego biletu wi 
zytowego, lub stu, któryby poinfor- 
mowal o jej nazw'sku. Tylko mała 
karteczkę z napisem: 

„Ryszard Vort, poste 
Clankanwell-road“. 

— To dzwne! Zdaje się, że dzien 

nikarze noszą zwykle swą leg'tymację. 
Gorączkowo szukała w książce tele- 

fonicznej numeru „„Mon'toru W.eczorne 
go“. Zatelefonowała: 

— Chcałabym prosić współpracow- 
niczkę redakcji, m'ss Tomson. 

Kilka razy musiała powtórzyć na- 
zwisko, wreszce uzyskała odpowiedź: 

— Żadna miss Tomson nie pracuje 
w redakcji. Pani się myfi. 

— Nie mogę się mylić, bo mss 
Tomson była u mnie przed chwilą. 
wiąd w sprawie morderstwa ilsaitear. 
Zjawiła sę w im'en'u redakcji po wy- 
wiąd w sprawie morderstwa Bilsaite- 
ra. Mała stąd jechać wprost do redak 
cji. Mam coś ważnego do powiedzenia, 
proszę więc ją do telefonu. 

— Ależ, powtarzam pani, że nie 
mamy współpracowniczki tego nazwi- 
ska. Zresztą nie dajemy nigdy. tego ro 
dzaju poleceń kob'etom. Mus'ało zajść 
jakieś n'eporozumienie. Przepraszam, 
kto mów??... 

Magda Hollister powiesiła słuchaw 
kę, pozostawiając pytane bez odpo- 
wiedzi, 

„Nie rozumiem, kim jest ta....* 
— Żaneto, przynieś tutaj jej ubra- 

restante. — 

  

"Wydawca Stanisław Mackiewicza o. 

  

    
Stanjstaw Barabasz: „Sztuka ludowa ną 

Podhalu" Część IV, Kościół w Dębnie, — 
Ksążnica _ Atlas 1932, 

Nakładem firmy wydawn'czej Książn'ca- 
Atlas we Lwowie wyszła 4 część Sztuki Lu 
dowej na Podhalu St, Barabasza: kościół w 
Dębnie, Obejmuje 40 tabyc formatu 25-34 

„m, W dziele tem przedstawione są "zdję- 
cia fotograficzne starożytnego drewn anego 
košc 6ika zewnątrz i wewnątrz, Nzstępnie 

zdjęcja barwne puiapu į šejan, wykouane 

trójbarwnym drukiem, wreszcie wzory poje 
dyńczych patronów, . S 

Dz'eło to nadaję się znakomicie jako 
materjai pok:zowy i naukowy @а szkół 
wszelkiej kategorj., począwszy od powszech 

nych aż do Średn'ch przemysłowych j wyż- 

szych, Zajnteresować powinno nauczycjełi 
i nauczycielk'ę rysunków i robót kob ecych, 

małarzy dekoracyjnych i arch tektów, Stano 

wi ono piekne album nzszej rodzimej sztuki, 

Jul, Ippoldt: Jak młodzież naszą zachę- 

cić do czytania? 1932 Książnica _ Atlas, 

Jak to uczynič : r 

Broszurka, rezygnując z morałizowania, 

wym enia szereg Środków, któremi rozporzą 

cza nawet skromna szkoła, nadto podaje ro 

dzicon wskazówki, co mają j powinni czy 

nić w tym kerunku, ażeby Sszkoę we 

sprzeć w jej us'łowaniach i dążenjach, oraz 

zwraczj uwagę, że tylko czuła cpieka do- 

mowa łączne ze staraniem szkoły mogą 

podneść pozjom szlachetnego czytelnictwa 

w dorastającem pokoleniu, I szkoła i dom 

rhuszą sobe ouświjadomić ciężką odpowie- 

dzialność za poziom młodzieży, który pod- 

nosi się z umiłowan em książki, a spadź, - 

gdy spoieczeństwo młode od książki się od 
wraca, śe 

Społeczeńtwo 'nusi pam'ętać, że wyda- 

tek na książkę, to nie zbytek, lecz posiew, 

który wyda tysiąckrotny pon, 

Pon'ėwaž ksążki dotychczas nie zastą- 

p'oio lepszym środkiem — przeto doin i 

szkoła muszą zjednoczyć swe wysiłki, aże 

by ksjążce pomóc do zwycięstwa na chwa- 

łę kultury polskiej, Jakiemj drogami szkoła 

i dom moga podążać ku temu celowi, znaj 

dzie czytelnik w broszurze, a no głębszej 

rozwad7e znajdze newątpliwie jeszcze dał 

sze środki, prowadzące do ożywienia tektu- 

ry wśród młodzieży, 

  

  

GIEŁDA WARSZAWSKA 
z dnia 25 lutego 1932 r. 

Walvty i dewizy: 
Dolary 8.88 — 891 — 886. 
Belgla 124,3) — 124,6! — 123,99. 
Н landja 361,50 — 331.40 — 359,60. 
Loadvr 31,00 — 31, 5 — 3085 
Nowy York 8,913 - 8,933 — 8 8' З, 
Nowv York kabel 8918— 8938 — 8,98, 
Paryż 35.12 — 3521 — 3503i pół. 
Praga 26,3) — 26.43 — 26.33. 
Szwajcarj « 174 03—'74.00 —174,46—173,60 
Włochy 46 15—46 68—46,22. 
Berlin w obrotach prywatnych 211,95. 

Papiery proc-niowe; 
4 proc. Połyczk: lawe-tycyina 68,50. — 

4 proc. Kon”ersyjna 40,00 —- 6 sroc. dola. 
rowa 57,*0. — 4 proc d lsrowa 48,00—47 50 
7 proc. Śt:bilizacyina 55,75 — 55,50. — 10 prec, 
poży zka kol-jowa 104 00 -104.50 — 8 proc. 
L Z. BGK iBR. obligs.je BG< 9400 — Te 
s»me 7 proc. 83,25, — 4i pół proc. L. Z 
ziemskie 41.00. 

AKcje 
Bank Polski — tez kspocu na 1931 z. 

80.50 — 81,25 -— Ostrowiec 20,50. 

Dolar w obrotach prywainych: 8,87 i trzy 
czwarte. 

Rubel złoty 4,03 

"FABRYKA i SKŁAD MEBLI 

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

Wino, Tatarska 20, dom wtasny, 
7 Istnieje od 1843, 

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

Oliary 
Stefanją Borowska dła rodziny |. — 2 

złote, 
K. S$. dla rodziny j. zt, 2 

| 
wa
ll
! 

m'e. Bielzna była znaczona literami „Е. 
В 

— Z nazwiskem Tomson to nie 
ma n'c wspólnego! Więc kłamała? W 
jakim celu? Czy dobrze słyszałaś, Ża- 
neto? Powiedz ała nazwisko Tomson? 
A bieliznę ma znaczoną „E. E.*. Więc, 
kiedy się obudzi... 

Pokojówka zrozumiała intencje pani. 
— Słucham. Pani nie życzy sobie 

mieć z nią kłopotów. 
" — Tak, nie możesz-jej stąd wypu 

ścić , dopóki nie dow'em się, kim jest 
ona. W razie czego, dasz jej jeszcze 
jedną p'gułeczkę i uspokoi się. 

Pokojowa  skinęła głową z wyra- 
zem zrozumienia powagi sytuacji. By- 
ła przyzwyczajona do ślepego wykony 
wańia rozkazów pani. s 

Następnego dnia Magda Hollistet 
wcześnie wyszła z domu. Edyta: spała 
jeszcze. 

Pękna pani zmieniła sę nie do 
poznania. Szary kostjum i kok'eteryj- 
ny jasny kapelusz nie miał nic wspól- 
nego z ponurą fotografją podawaną 
przez gazety. P'erwszą jei myślą było 
kupić gazetę. Ze złoścą stwierdzła, 
że fotografja jej tkwiła nadal na dru- 
giej kolumnie, ale zamiast napisu: — 

„Kto zna tę kobiete?“ bylo wydruko- 
wane: „Magda Holl ster". 

Zbladła śm'erteln'e. 

— Wszystko stracone! Oni wiedzą 
teraz, jak się nazywam! 

Na szczęście nie zawierała znajo- 
mości z sąsiadami. Prawdopodobnie 
n'kt nie pamętał dobrze jej twarzyz”$ 

   

  
   

Drukarnia 

  

KINO 
BIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Trtrebrawsks 5 

Najpotężniejszy film świata, 

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

Od poniedzia'ku 22 lu ego, w godz. 4, 6 8i 10. 

„ZAGŁADA OD W$CHODU'* 
Koncertowa orkiestra pod batutą M. Selnickiego. 

Cen: miejsc: oerter KO gr. halton 30 gi 

  

Da:$i Arcya.ieło dzwiękowe! Cyg-n. śpiew! Ul birnica «zł go Świ. ta 
i słynny amant Józet S.hiidkraut oczarcje wszystkich w swej najnowszej kreacji 

CYGAŃSKIE ROĄANSE 
Diwiekowy 

KINO TEATR 

„HELIOS“ 

Bryg da Не!т 

Niepospclita zaleta tego filmu jest muzyka w rewel. wykon. na lpszej na Świecie kapeli cygańskiej 
Royai Tzigann Jaze Dodatki dźwiękowe. Na 1 szy Seans ceny Zuiżote, 

Początek seansów o g dz* 4, 6. 8 i 1015. 
  

  

Dź więkowe kino 

HOLLYWOOD 
Mickiewiczaz22 

tel. 15-28 

Dzši N jei kszy 
tilm świata BRACIA KARARAZOWY 

w g nieśmiertelnej powieści T. Dostojewskiego. W rolach gł. znana aktorka rosyjska ANNA STEIN i FRITZ 
KORTNER. — >piewy rosyjskie! — Wsnaniała wystaw:ł — Chór cyganów! 

Nad program; Dodatek rysonkowy i tygodnik dźwiękowy F xa. Początek seansów godz. 4, 6, 8, 10.30. w dnie 
świątec ne o god/: 2ej. Na pierwszy seans ceny zniżone. 

Następny program: Film ze „Złotej Serji Polskiei* „ROK 19'4 7 Jawigą Smosarską I Witoldem C-nti. 

  

DZWiĘKOWE KINO 

CGIINe 
WIELKA 47. iai, 18-41 

P šviecenia W r. lach 

Dziś] R rvua połssiej ccołowej twór zoś i tiimów Ezwiękowych 

fO©-€!'U Z PAWIĄKA 
głównych #‹ Т)а BATYCKA, 

Bogusław Samborski i Józ 1 węągrzyn. Fła o ktorym mówi cała Polska t! 

Porywaią a pieśń rieŚmiertel- 
nej młosi i bezgranicznego 

Karo ina Lubieńska, Adam Brodzisz, 

Ceny znacznie zniżone. 
Nad prrgram: A'rskcje dźwiękos e. Poczatek o g dz. 4, 6, Bi | ,30 w dnie śwąt o god. ?-ej. 

  

Dźwiękowe Kino 

„PAN“ ANNAB 

Ost.taie ZĘ TYBAAT ALGIERU W rol. gi. 

Anons! W nsstępnym programie: 

ELLA 

FIFI DORSAY 
! RARuLD MURRAr 

wtimie „JEJ Ekscelencja Miłość” 
  

Dźwiękowy 

Kino-Teatr 

„STYLOWY 
Wielka 36   W rol gł. czarodziejsko 

  

Nekrclogi, | Żałatwia na 
ogłoszenia, BARDZO dogod 

62 
re k l 15 y nych warunkach 

4 „|Ūtto ROKEMOSŁ 
„SEOWA“ | gy qzdowsliega 

oraz do г 

wszystkich w Wiinie 
pism Garbarska 1, iel. 82 

  

  

ŻĄBAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

Środka od odcisków 

Ę Prow. A. PAKA. | 
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piękna Agnes Petersen - 
„Symłonja zmysłów *. 

Mo:żuchinowa, Eugenjusz Bodo, 

bzisl Perła polskiej produk j. Najorękuiejsze 1 najnowsze QŹwięk. ar.yuZi. ło wg puwiuśŚ.i M. ERUKOwanIEGO 

„KULT CEAŁ A GAPSODIE D'AMCUR) 
Potężny dźwięcowy dramst w 12 skt. ETo polska To historja „wszechp'tężnej miłości”. 

Krys yna Annwicz i 
Michał - Wiktor Vorconi. 

  

Ceny FEGU zniżone! 
W związku z urządzeniem własnych 

składów połączonych z torem ko- 

lejowym mar: możność 

odnżenia tea węgla I Kokgn 
z pierwszorzędnych kopalń górnoślą- 

skich kouc. „Progress 

Przedsięb. Kandi. Przem. 

M. DEULL, wirwo 
Biuro — J.gieljoūska 2, tel 8-11. 
Bocznica własna — Kijowska 8, tel. 999. 

  

  

  

publiczności 

  

   
   

  

dzielnicy, którą zamieszkiwała. Tylko 

chłopak przy windze znał wszystk'ch 
lokatorów, ale był chory na oczy i ne 
czytał gazet. A więc naraz e niebeżfie 
czeństwo nie było tak groźne. 

Myśli te dodały Magdzie odwagi. 
Wsiadła do autobusu i zatopiła się 

w czytaniu: 
„Polcji udało się dojść już do po- 

ważnych wnosków w sprawie morder 
stwa u lorda Rowmanda. Wczoraj do 
Scotland Yardu wpłynęły szczegółowe 
informacje, dotyczące kobiety, - którą 
widz ano rozmawiająca w parku z Bil- 
saiterem ostatniego wieczoru przed je- 
go śmiercą. Kobieta ta nazywa się 
Magda Hollister. Fotografje jej, poda 
ną wczoraj do gazet, znalazł inspektor 
Lanner w medaljon e, zgubionym przez 
kogoś w traw'e. Na medalionie jest 
krótki napis: „M. H. od L. B.*, a we- 
wniątrz były dwie  fotografje: Magdy 
Hollster i bankiera B'lsaitera. Pol cja 
przypisuje duże znaczen'e tej sprawie! 
Niema watpliwości, że Magda Holli- 
ster może rozjaśnić tajemnicę morder- 
stwa. 

Policja wpadła węc na poważny 
ślad: Należy się węc spodziewać 
wkrótce aresztowania zbrodniarza. Na 
leży dodać, że mąż tej kobiety, pra- 
cownik Muzeum Narodowego, wyszedł 
właśnie z więzenia, którą to karę od- 
bywał za zamach na życie BIsaitera. 
Zeszłej środy został zwolnony, tj, 
trzy dni przed morderstwem i dotąd 
niewiadomo, co sę z nim dzieje. Poda 
emtycjego fotografję więz'enną". 

Podaje się do wiadomości, że w majątku Landwarowie 
sprzedają się 

działki letniskowe 
położone w miejscowości terenowo urozmaiconej pomiędzy 
stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 

plażą z piaszczystym 
brzegiem. 

Wiadomości udzieła administracja majątku 

Landwarów 
Pierwsza Wileńska Spółka 

 Parcelacyjna 
WILNO, MICKIEWICZA 4. 

  

dogodnym dla kąpieli 

  LA444444444444444444442 

Magda Hollister łykała drukowane 
słowa. Dalej następowały inne szczegó 
ły, które już nie dotyczyły ani Magdy, 
ani jej przyjaciela... Chodzło tam o 
jej męża i historji jego uwięziena. 

„Oni podejrzewają mego męża, -— 
myślała Magda, — To nie jest wyklu- 
czone! Boże, dlaczego ja się z tym czło 
wiekiem zw.ązałam? Osioł myślał, że 

się pogodzę z weczną nędzą!" 
Przebiegła oczyma artykuł i zatrzy 

małą się na sprawozdaniu sądu, który 
skazał jej męża na węz'ente. 

„Podsądnemu przysługiwało ostat- 
nie słowo. Wstał i grożąc pięścią sę- 
dziemu, oznajmił, że niema па $улесе 
sprawiedliwości, jeśli on idzie do wię- 
zienia, a bankier Bilsaiter pozostaje na 
wolności!*. Krzyczał, że z przyjemno- 
ścą oczekiwać będzie terminu kary, 
gdyż będze się pocieszał myślą o ze- 
mšcie. Za trzy lata stanie znów przed 
sądem, ale już nie będzie oskarżony o 
zamach na życie bankiera, ale o zabój 
stwo! Nie ne powstrzyma go od wyko 
nania obietncy, którą składa uroczyś- 
cie wobec sędziów: zabić tego łotra!!! 

Reporter opisywał barwnie wraże- 
nie, jake groźby te wywarły na se- 
dzach, ale dodawał od siebie, że ma 

nadzieję, iż trzyletnia samotność uspo 
koj ego duszę i zmieni na człowieka 
uczciwego”. 

„Skąd on się mógł wziąć w Bee- 
konsfeldi? — mruczała Magda. 
Skąd mógł wiedz'eć, że znajdzie tam 

Bilsa tera? O! Gdybyż on tam był... 
Gdyby on... Byłoby to bardzo szczęśli- 
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Lekarze Gent Sprzedaje 
EE y tanio 
TWYYYYWYTYYYYYVTYYPYYT POLSKI LLOYD 

DOKTOR uł. Kijowska, 

Zeldowicz |AAAAAAAAAŁAŁAŁCŁAŃĄ, 

chor. skórne, wene- - 
ryczne, narządów O Loka je 

czowych, od 9--do 1 ВЬЛ аьКа ИТЕ ПАСНЖНННЫМИ 
э YTYTYYPYPYYYYPYYYYTYYT 

5—8 wiecz, 
  —— 
DOKTÓR" 2 pokoje 

ZELDOWICZOWA = mevli z * ygodami 
używ:l ‹ $1а „uchni 

KOBIECE, WENF go wynaięcia, Mickie- 

£YCZNE NARZĄDÓW wicza 48, m. 5. 
MOCZOWYCH Z 

od 12—21 ag4—4 P0d Nr. 1, hipoteki 
niesuchcm'š i w м- 

ut, UE ania 24. n'e potrzeba 6000 zł. 
sę я lotorm Fi na 5, m, 3 

cd 5 — 6w. 
Ad Ob OD AŁAAAAAAAA AA — 
TBEKZZZESE RTN 
kosmetvka,! lub 2 pokoje 

umetl waciem i wy- 

FYYTYPYWYYYYYYTYYY* 
»dami do wyn jęcia, 
ygmantowska 22—8, 

GABINET _.... ` 
Racjonalnej a" 

kosmetyki Rózne 
leczniczej —————— ——2 

WILNO, FYYYYYYYYYYYYYYYVYYYR 

Mickiewicza 31—4 — —- 
kobiecą 

  

    

    

Pielęgniarka 
Urod konserwa FJEW*lfk wcna przyj 

je, dosko- mie jakąkclwiek posa- 

qali, odświeża, usuwa Ó€ na skromnych wa- 
jej skazy i braki, Masaż runkach. Pos'«da rele. 
kosmetyczny twarzy. 'encie. Udzielenie pra: 

Masaż ciała, ciektrycz- RARE aż rata 
ay, wyszczuplający (pa- 
ule). Natryski „Hormo- bardzo jej potrzebu- 
na* według prof. Spnh- Ja «|. Antokclska 56 
fa. Wypadanie włosów, "- 
łupież. Indywidualne 
dobieranie kosmetysów _ Udz'elam lekcyj 
do każdej cery. Ost:t- fran uskiego 
nie zdobycie kosmety- niedrcgo i korepetycyj. 

Xi racjonzlnej. Mickiewicza 4? m, 11 
Godzier ie có g. 10—8 tel. 7 94. 

W. Ż. P. (3 7 mA 
Dla sprawdzonej przez 

uefBerimąi T-wo św. Wincentego 
zaniedbgną A Paulo rodziny zemie- 

szkslej na sslce nieo- 
pel nej z trojgiem dzie- 
ci 12, 1014 etoim »raz usuwu wady skóry 
Pavełkiem wołsmy o 
ретос. Dzistki zzięb- 

Gabinet © 

Ćedić nięte i zsł dnisłe — 

Kosmėtyki 
Leczniczej 

1. Hryniewiezowej brak obvwia i opał. 

al. WIELKA № 18 m$ (tiary składać proszę 
Przyj. wg. 10-11 4-) = A RY „Stowa“ 

W. Z.P. ma" SU: 
— —— ių, 

  

derę 
oprawia, pielęgnaje 

      

wem wyjściem,,.** 
Ale n.e wierzyła sama, aby tak 

szczęśliwy zb eg okoliczności wybawił 
ją z kłopotu. Czyżby los chciał pozba- 
wić ją za jednym zamachem, męża, i 
wstrętnego kochanka? 

Magda Holl'ster wstała i spojrzała 
na zegarek. 

— Jedenasta! Czas pójść do połi- 
cji. Tak będzie najlep ej. 

Otworzyła 
sob'e twarz. Zwrócła uwagę na kartkę 
znalezioną w torebce Edyty: 

Co to może być? , —- zastanowiła 
się, — widoczn e jest taką samą dzien 
nikarką, jak ia. Ale zdaje mi się, że już 
kedyś widz ałam..... Gdzie ja mogłam 
ją spotkać, A ten Vort? Kto mi rozwią 
że zagadkę?“ 

Momentalnie plan-był gotów. Prze 
siadła do inaego autobusu i pojechała 
do urzędu pocztowego, zanotowanego 
na kartce. Zatrzymała się przy wejściu 
do biura: 

Ryszard Vort odb'erał listy, post - 
restante. To jasne. Gdyby tak udało 
sę wydostać choć jeden list! Udałoby 
s'ę może rozwikłać tajemnicę „dz:enni 
karki". 

Nie wahała s'ę dłużej. Krokiem zde 
cydowanym podeszła do urzędnka i 
zapytała: 

— Czy niema listów dla Ryszarda 
Vorta? 

Urzędnik zajrzał do szatki i odpo- 
wiedz'ał: 

— Oto ta paczuszka. 

sów. : 
Sześć pen- 

    

ch KURSAI Gi 

Redaktor w. 2. Witoid Vatarzyšsks 

torebkę i upudrowała, 

| 
) 
| 
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