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Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

0 naszych potrzebach Hitler chce 
Na ostatniem dorocznem posiedze- 

niu (w grudniu ub. r.) wileńska Rada 

Wojewódzka powzięła szereg uchwał, 

dotyczących gospodarczych 

naszego terenu rolniczego. Szczególną 

uwagę powzięła Rada w sprawie Iniar 

skiej, stwierdzając, że. 

j. Osiągnięcie samowystarczalno- 

Ści włókienniczej jest jedną z najpil- 

niejszych spraw gospodarczych w Pol- 

sce, a przeto uprawa i przeróbka lnu 

i konopi winny być otoczone specjalną 

opieką rządu; 

Dła umożliwienia osiągnięcia tej 

samowystarczalności, niezbędnem jest 

wprowadzenie należytej ochrony cel- 

nej w drodze ustalenia cla jmporto- 

wego na bawełnę, jutę, sisal i inne ko- 

Ющате surowce włókiennicze, zastę- 

pujące len lub, konopie, na przywożo- 

ne z zagranicy włókno lniane i kono- 

pne we wszystkich postaciach, oraz na 

nasiona Inu; 

3. Rozwój przetwórczego przemy 

słu Iniarskiego możliwy jest tylko w 

warunkach specjalnej ochrony tego 

przemysłu; 

4. W dziedzinie przemysłu domo- 

wego przędzalniczo-tkackiego należy 

dążyć, przy zastosowaniu odpowied- 

nich ułatwień, do zwiększenia użycia 

wyrobów samodziałowych w instytu- 

cjach rządowych i samorządowych; 

5. W dziedzinie organizacyj han- 

dlu inem pożądane jest przyśpieszenie 

„zorganizowania branży lniarskiej w 

drodze powołania do życia związku, 

który objąłby wszystkich handlujących 

Inem; 

6. Akcja podniesienia uprawy Inu 

i konopi winna być prowadzona w 

szerszym, niż dotychczas zakresie; 

7. Realizacja wyszczególnionych 

dezyderatów winna być przeprowadze 

na jaknajszybciej i w sposób najbar- 

dziej energiczny. 

Z innych uchwał o treści gospodar 

czej, posiadających większe a ogólne 

znaczenie, wymienić należałoby uchwa 

ły, dotyczące: jaknajrychlejszego otwar 

cia giełdy zbożowo-towarowej z sekcją 

mięsną j lniarską, rozciągnięcia taryty 

ulgowej na jęczmień eksportowy od 

stacyj załadowczych województwa wi- 

leńskiego, oraz zwiększenia i rozsze” 

rzenia użycia różnego rodzaju miesza- 

nek spirytusowych, celem  zapewnie- 

nia rozwoju przemysłu gorzelnianego. 

Rozpatrując wymienione uchwały, 

nietylko pod względem  merytorycz- 

nym, ałe j pod kątem zainteresowania 

— co do ich pomyślnej realizacji — 

tak całego Państwa, jak miejscowej 

ludności, — musimy  przedewszyst- 

kiem stwierdzić, że dotyczą one spraw 

związanych bezpośrednio z tą wytwór 

czością, a ściślej mówiąc, z niektóre- 

mi dziedzinami tej wytwórczości, która 

mą wszelkie widoki rozwoju przy 
sprzyjającym układzie stosunków i 

Warunków. Praktycznie biorąc, možli- 

wośej uwzględnienia postulatów regjo- 

nalnych uzależnione są od stopnia za- 
interesowania państwa. — ТаК naprzy- 

kład, byłoby dla ziemi wileńskiej wiel 
ce pożądanem zwiększenie uprawy 

pszenicy. Gdybyśmy jednak wysunęli 

żądanie rozmaitych ułatwień, przyczy- 
niających się do większego rozpow- 

szechnienia tej uprawy, ałe wymagają 

cych pewnych świadczeń ze strony 
Państwa — żądanie to nie miałoby 
najmniejszych widoków powodzenia ze 

względu na to, że województwo wileń 

skie nie jest rejonem uprawy pszenicy, 
a więc nie może tu wystąpić na wi- 

downię moment zainteresowania Pań- 

stwa. Odwrotnie, tu się rzecz przed- 

stawia w odniesieniu do lnu i wełny. 
ziemniaków i lasów. Są to dziedziny 

wytwórczości, których rozwój ze wzglę 
du na naturalne warunki terenu, nie- 

potrzeb 

tyłko przyczynić się może do zapew- 

nienia dobrobytu zainteresowanej De7- 

pośrednio ludności, ale równocześnie 

przynieść może olbrzymie korzyści dla 

całego Państwa, bądź przez wzmoże- 

nie eksportu, bądź przez coraz więk- 

sze uniezależnianie się od rynków ob- 

cych i utrwalanie samowystarczalno- 

ści gospodarczej. 

Rozważane pod tym kątem widze- 

nia uchwały Rady Wojewódzkiej są 

zatem realne, ponieważ moment zain- 

teresowania terenu regjonalnego koin- 

cyduje tu z momentem zainteresowa- 

nia całego państwa, i z całkowitą wo- 

bec tego pewnością można przewidy- 

wać, że znajdą one należyte zrozumie- 

nie w rządzie, a w następstwie 

myślną realizację. 

Zatrzymaliśmy się nieco dłużej nad 

tą sprawą dlatego, że w dobie kryzy- 

su gospodarczego należy myśleć inne- 

po- 

* mi kategorjami, niż w dobie wielkich 

możliwości. Cofając się nieco wstecz, 

przypomnijmy sobie konferencję go- 

spodarczą na Zamku w październiku 

1930 roku. Czy obecnie są jakiekol- 

wiek widoki planowej realizacji przez 

rząd 'wysuniętych wówczas postula- 

tów. Niema żadnych. Wyjątek nato- 

miast stanowić muszą te postulaty, kto 

re dotyczą zabiegów zabezpieczenia 

warunków rozwoju dła tych dziedzin 

wytwórczości, które stanowią specjal 

ną cechę regjonalną terenu. 

W wydanym przez Izbę Przemy- 

słowo-Handlową w Wilnie memorjale, 

stanowiącym _reasumcję postulatów 

gospodarczych ziem północno-wschod- 

nich zreferowanych na Zamku, niema 

stopniowania i rozgraniczenia postu- 

latów w zależności od tych, lub innych 

momentów, decydujących bądź o aktu 
alnem znaczeniu żądań ze względu na 

interes Państwa, bądź o kolejności, w 

jakiej powinna byłaby postępować re- 

alizacja tych żądań. Stanowi to ujemną 

stronę rozważanego memorjału, poaie- 

waż zaciemnia niejako istotę sprawy, 

z punktu odstraszając najbardziej przy 

jaźnie usposobionego ministra Skarbu, 

ze. względu na zawrotną, globalną wy” 

sokość świadczeń, które  wynikałyby 

dla Skarbu w razie urzeczywistnienia 

wszystkich postulatów. 

Potrzeba zwrócenia uwagi przede 

wszystkiem na zabezpieczenie odpo 

wiednich warunków rozwoju 1'a tych 

dziedzin wytwórczości, które stanowią 

na terenie podstawę sił produkcyjnych 

i decydują o gospodarczej wartości 

kraju, — po raz pierwszy, jako zagad- 

nienie regjonalne, poruszona została 

przez obecnego wojewodę wileńskiego 

Z. Beczkowicza, w artykule, peświę- 

conym sprawom ziem  północno- 

wschodnich, w zbiorowej pracy p.t. 

„Pięć lat na ironcie gospodarczym. 

Takie ujęcie sprawy tembardziej jest 

celowe i realne, że nietylko odrazu 

odseparowuje rzeczy mniej ważne, któ 

re w realizacji mogą zaczekać, od rze- 

czy, posiadających pierwszorzędne zna 

czenie dła terenu, — ale jednocześnie 

kojarzy moment zainteresowania miej- 

scowej ludności z momentem zaintere- 

sowania Państwa, przesuwając zagad- 

nienie na grunt praktyczny, ponieważ 

państwo nie może wszak zaniedbać 

elementarnego obowiązku pieczy nad 

produkcyjnemi siłami, których ismie- 

nie nie ulega wątpliwości. Dalej, takie 

ujęcie jest jedynie możliwem w cza- 

sach obecnych, kiedy należy szukać 

wyjścia z błędnego koła kryzysu go” 

spodarczego a jednocześnie poważnie 

liczyć się Z możliwościami budżetowe- 

mi. Nie chcemy bynajmniej powiedzieć 

przez to, że inne postulaty wysunię- 

te przez miejscowe sfery gospodarcze 

są nierealne, lub nieaktualne. W cało- 

kształcie stosunków gospodarczych 
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Odpowiedź na propozycję kanclerza Rzeszy 
BERLIN. (Pat). Do północy od- 

powiedzi Hitlera | Hugenberga 
na propozycję kancierza Bruenin- 
ga nie zostały jeszcze opubliko- 
wane. Listy Hugenberga i itlera 
dc kancierza Brueninga zgodne 
mają być w odrzuceniu projektu 
przedłużenia prezydentury Hin- 
denburga w drodze parłamentar- 
nej. Natomiast w sprawie prze- 
prowadzenia powszechnych wy- 
borów stanowiska Hugenberga i 
Hitlera są rozbieżne. Sprawa po- 
nownego wyboru Hndenburga 
przez naród nie była poruszana. 
Stanowisko niemiecko - narodo- 
wych wobec projektu przediuże- 
nia prezydentury zależeć będzie 
od przyszłego rozwoju Stosun- 
ków, natomiast odpowiedź Hitle- 
ra poruszać ma możność wysu- 
nięcia kandydatury Hitlera w no- 
wych wyborach na prezydenta 
Rzeszy. W ten sposób stanowi- 
sko Hitlera daje możność kancie- 
rzowi Brueningowi nawiązania 
daiszych rokowań z narodowymi 
socjalistami. 

  

ODRZUCENIE PARLAMENTARNEJ 

FORMY PRZEDŁUŻENIA PREZYDEN 

TURY - HINDENBURGA 

BERLN. PAT. — W kołach niemie 
cko-narodowych podkreślają, że przy- 
jęcie przez opozycję narodową pzojek- 
tu Brueninga w sprawie przedłużenia 
prezydentury Hindenburga przez 
Reichstag oznaczać musiałoby votum 
zautania dla obecnego rządu. Niemiec- 
ko-narodowi nie widzą powodu do wy 
rażenia tego rodzaju votum. Zgodnie 
ze Stahlhelmem stronnictwo niemiecko- 
narodowe odrzuca parlamentarną formę 
przedłużenia prezydentury Hindenbur- 
ga, uważając, iż obranie tej drogi 
wzmocniloby nie stanowisko prezyden 
ta, lecz stanowisko Reichstagu. 

STANOWISKO BRUENINGA 
ZACHWIANE 

BERLIN. PAT. — „Deusche Allge- 
meine Ztg.* notuje pogłoskę, jakoby 
w związku z niepowodzeniem roko- 
wań rządu Rzeszy z opozycją narodo 

AE 

wą o przedłużeniu prezydentury Hin- 
denburga, stanowisko kanclerza Brue- 
ninga miało zostać zachwiane. Pogło- 
ski te — podkreśla dziennik — trakto 
wać należy z największem  zastrzeże- 
niem, 

ŻYCZENIE HINDENBURGA 

BERLIN. PAT. — Ogłoszony tu zo 

stał przez biuro Wolffa komunikat, we 

dług którego prezydent Hindenburg po 

wysłuchaniu sprawozdania kanclerza 

Brueninga wyraził życzenie, aby zanie 

chano dałszych prób rozwiązania spra 

wy przedłużenia mandatu prezydenta 

Rzeszy w drodze parlamentarnej. 

REICHSTAG NIE BĘDZIE 
ZWOŁANY 

BERLIN, (Pat) Konwent serjorów na 
posiedzaniu wtorkowem odrzucił wnio- 
sek komunistów o przedterminowe 
zwołanie Relchstagu. Za wnioskiem 
głosowali oprócz komunistów także 

A! sosjaliści i nien lecko - naro- 
owi. 

  

  

Wczorajsze posiedzenie Sejmu 
Dyskusja nad ustawą zmieniającą kodeks karny 

WARSZAWA, PAT, — 42-e plenarne po 
siedzenie Sejmu, Otwierając posiedzenie, 
marszałek Sejmu Świtalski uczcił w przemó 
wieniu pamięć zmarłego tragicznie posła Wa 
ryńskiego, Izba przemówienia wysłuchała sto 
jąc. Następnie uznano mandat śp, posłą Wa 
ryńskiego za wygasły, Z kolei ślubowanie po 
selskie złożył pos, Średnicki (BB). 

Izba przystąpiła do sprawozdania komisji 
prawniczej o rządowym projekcie ustawy, 
zmieniającej niektóre przepisy kodeksu po- 
stępowanią karnego i o wniosku Ch, , 1 

winosku Str, Ludowego w tej sprawie. 
Sprawozdawca pos, Paschalski wskazał, że 

Ministerstwo Sprawiedliwości, przedstawiając 
ten projekt, uzasadnia go tem, że obowiązu- 
jące nowe przepisy postępowąnia karnego w 
niektórych punktach okazały się niezgodne z 
warunkami życia i potrzebami wymiaru spra 
wiedliwości. 

Częściowa nowelizacja tych przepisów 
stanowi konieczność państwową, w obecnym 
bowiem stanie rzeczy tok prac sądów kar- 
nych jest silnie zanamowany, koszty postę- 
powania zaś przekraczają koszty możliwości 
skarbu, 

Nowela zmierza do usprawnienia działąlno 
ści sądów karnych, normując bardziej re- 
strykcyjnie zakres i tryb powołania dowo- 
du ze świadków w sądach okręgowym i a- 

pelacyjnym, > 
W dyskusji pos, Babski (Str. Lud) staje 

w obronie poprąwek swego klubu, Zarzuca, 
że Ministerstwo Sprawiedliwości przystępuje 
w zbyt szybkiem tempie do nowelizowania 

kodeksów dopatrując się zahamowania prac 

sądów w licznych procesach politycznych i 
prasowych, uskarża się na rzekome wpro- 

wadzanie polityki do sądów orąz na fakt, 

| 34 miljony 

  

  

że większość poprawek Stron, Lud, nie zosta 
ła przez komisję uwzględniona, W sprawie 
przysięgi duchownych mówca nie podziela 
stanowiska komisji prawniczej, 

- Pos, Bitner (Ch, D.) oświadcza, że klub 
jego odnosi się do tej noweli z dużym scepty 
cyzmem. Mówca broni wniosków Ch. D. 

Pos, Nowodworski twierdzi, że noweliza 
cja kodeksu, który obowiązuje od 1 lipca 
1929 r., przychodzi zbyt szybko ; należałoby 
z nią jeszcze poczekać.  Mówcą krytykuje 
zwłaszcza ustalenie terminu danego oskarżo- 
nym dła przedstawienia nowych dowodów, 

Po pośle Nowodworskim zabrął głos pos, 
Śwątkowski (PPS), który uważa, że projekt 
ten jest wniesiony ze względów fiskalnych, 
Proponowane obecnie zmiany polegają na 
przyśpieszeniu postępowania kosztem bezpo 
średniości i kosztem ograniczenia swobody 
obrony, 

Pos, Trąmpczyński z Klubu Narodowego 
staje w obronie poprawki tego klubu, którą 

Senacka komisja s 
DYSKUSJA NAD EXPOSE 

WARSZAWA. PAT. — Na wtor- 
kowem posiedzeniu senackiej komisji 
spraw zagranicznych przystąpiono do 
dyskusji nad expose ministra Załeskie- 
go, w obecności miinistra i szefa gabi- 
netu p. Szumlakowskiego. 

Sen. Loewenherz (BB) podniósł 
spokój zagranicznej polityki polskiej i 
jej niezwruszoną wolę utrzymania po- 

* 

ludności w Polsce 
CZTERY MILJONY PRZYROSTU W CIĄGU 10 LAT 

WARSZAWA. — Prowizorycz- 

ne obliczenia wyników drugiego 
powszechnego spisu ludności w 

Polsce wskazują Juž na znaczny 

przyrost ludności w ciągu ostat- 

niego dziesięciolecia. Prawdopo- 

dobnie przyrost ten dosięgnie 
przeszło czterech miljonów osób 

tak, iż liczba mieszkańców Polski 

wynieść ma około 34 miljonów. 

Deklaracja w sprawie ukraińskiej 
WARSZĄWA, tel. wł. 12.1,1932 r. 

W najbliższy piątek, t. j. dnia 15 
b. m. spodziewane jest na ko- 
misji budżetowej przy omawia- 
niu budżetu Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych złsżenie przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych, 

p. Pieracklego, nader doniosłej 

deklaracji w Sprawach ukralń- 
skich. 

(RAR TAN ISSN S RT O IDE 

niema dziedziny, której interesy moż- 

na byłoby zlekceważyć, lub zaniadbać. 

Podkreślamy tylko potrzebę wysunię- 

cia na czołowe miejsce zagadnień, 

związanych z tą wytwórczością wzglę- 
dnie z temi zasobami naturalnemi, któ 
re stanowią o naszej realnej wartości 

gospodarczej. 
Niektóre z tych zagadnień poruszo 

ne zostały w przytoczonych na wstę- 

pie uchwałach Rady Wojewódzkiej. 

Ale to tylko fragmenty, nie obejmują- 

ce całości. Zagadnienia lnu i wełny, 
drzewa i ziemniaków, podstawowych 

dziedzin naszej wytwórczości, powin- 

ny stać się przedmiotem szczegółowe- 

go omówienia przez zainteresowanych 

*rolników pod kątem potrzeb tych dzie- 

dzin i zabiegów, jakie powinny być 

poczynione celem zabezpieczenia im 

odpowiednich warunków rozwoju. 

Wydaje się w związku z tem, wskaza 

mem, zwołanie zjazdu rolniczego w 

Wilnie z terenu ziem północno-wschod 

nich, który mógłby być wykorzystany 

również dla omówienia zagadnień or- 

ganizacyjnych, a  przedewszystkiem 

powotania do žycia samodzielnego t0- 

warzystwa rolniczego ziem półaocno- 

wschodnich. Z. Karski. 

do art. 50 kodeksu dodaje przepis, że orze- 
czenie oznajmienia przez doręczenie odpisu 
powinno zawierać nazwiska sędziów orzeka- 
jących. Poprawkę tę pos. Trąmpczyński mo- 
tywuje tem, od czasu zaprowądzenia no 
wego kodeksu stało się zwyczajem, że w kon 
khrzjach, nie będących wyrokami, a doręcza 
nych na piśmie, nie umieszcza się nazwisk 
sędziów, 

Z kolei zabrał głos delegat departamentu 
prawniczego Ministerstwa Sprawiedliwości 
prokurator Sądu Najwyższego Gumiński, Od 
powiadając na zapytania mówców opozycyj 
nych, czy nowelą omawiana jest potrzebna, 
prokurator oświadczył, że podstawą do no 
welizacji mogą być tylko warunki życiowe, 
Znane są obecne warunki ekonomiczne j skut 
ki ich powinny dotknąć wszystkich obywateli 
a więc także oskarżonych, tem bardziej, że 
koszty spadają już ną prawomocnie skaza- 
nych, Ta myśl przewodnia kierowała Mini 
sterstwem Sprawiedliwości, 

paw zagranicznych 
MINISTRA ZALESKIEGO 

koju na zasadzie istniejących 
tów. 

W zakończeniu sen. łoewenherz 
prosił ministra Zaleskiego, by w mia- 
rę możności chciał udzielić wyjaśnień 
w następujących sprawch: 1) W ostat 
nich dniach padały w Niemczech o- 
świadczenia miarodajne, które wywo 

łały zrozumiałe zaniepokojenie w ca- 
łym kraju, 2) Ze względu na wagę za 
gadnienia sen. Loewenherz prosi 5. mi 
nistra, by w miarę możności udzielił 

wyjaśnień o stanie rokowań o pakt nie 
agresji. 3) Ze względu na powszechne 
wzburzenie, jakie wywołały krwawe 
napady w Prusach Wschodnich na bez 
bronych ludzi, którzy zamierzali przy- 
stąpić do założenia polskich szkół, pro 
simy p. ministra o wyjaśnienia. 4) Kry 
zys bezrobocia nie omija i Francji. 
Idzie nam o los robotników polskich 
we Francji. 

Sen. Kozicki z Klubu Nar. wyraża 
opinję, że system t. zw. genewsko-lo- 
carneński dowiódł swej niezdolności do 
załatwienia spraw zwiata. Wobec kon 
ferencji rozbrojeniowej należy dbać o 
to, by sytuacja sił zbrojnych Polski i 
Francji nie pogorszyła się. 3 

Po przemówieniu sen. Dębskiego 
(PPS) przemawiał sen. Korfanty z Ch. 

D., który podkreślił, że w dążeniu do 
utrzymania pokoju, opartego na obo- 

wiązujących traktatach międzynarodo- 

wych, społeczeństwo zgodne jest z rzą 

dem. Mówca, kreśląc całość stosun” 

ków, wyraża opinję, że istnieją trzy 

ogniska niepokoju: Berlin, Rzym i Mo 

skwa. : 

Sen. Wielowieyski z BB, polemizu 

jąc z przedmówcami, podnosi, że za- 
rzut braku aktywności naszej polityki 

zagranicznej jest niesłuszny. Wystar- 

czy bowiem wskazać na układ Kelłog- 

Briand, który wyrósł z inicjatywy Pol 

ski, oraz na inicjatywę Polski w spra 
wie moralnego rozbrojenia. 

trakta- 

S+ONIM -- Księgarnia D, Lubowskiego, uł. Mickiewicza :3 

ST. SWIĘCIANY — M, Lewin— Biuro Gazetowe, nl, 3 Mais 4 

WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, P. Juczewska. 
WARSZAWA — Tow. Księgarni Koł. „Ruch* 

i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty ora. 
jtecznych Graz z prowincji o 25 proc. drożej. 

je zastrzeżer ** 
Ba dostarezenie numeru dowedowego 20 gr. 

SILVA RERUM 
Zagadnienie wychowania młodzie- 

ży w szkole średniej oraz program tej 
szkoły są wciąż aktualne. 

Dzień Pomorski (nr. 7) jest uspo- 
sobiony optymistycznie, wychodząc z 
założenia, iż dbałość o udoskonalenie 

programu szkolnego, która się zazna- 
cza obecnie, musi jednak kiedyś wy- 
dać piękne owoce. ‘ 

Obecna generacja inteligencji uczęszcza 
ła do szkół średnich, które pragnęły prze-- 
dewszystkiem podawać wiadomości, nau.- 
czać, Pamięciowe, w mniejszej mierze ro- 
zumowe opanowanie jak największej ilości 
wiedzy uchodziło wówczas za najcenniej- 
Sy rezultat pracy nauczycieła szkoły śred 
imiej. Nauczycieł wykładał materjał nauko- 
wy, zadawał i egzekwował —— młodzież 
uczyła się lub — jak zwykła sama mówić 
— obkuwała się. Główny i wyłączny cel 
nauki szkolnej został osiągnięty, jeśli inło- 
dzież wyłożony materjał opanowała, 
. Pod wpływem wymagań współczesnego 
życia ten tak prosty, przejrzysty dydaktycz 
ny stosunek między nauczyciełem a пс7- 
niem skompłikował się znacznie. Samo opa 
nowanie określonej ilości wiedzy przestało 
być jedynym celem nauki, Szkoła dzisiej- 
sza, podając młodemu pokoleniu wiadomo- 
ści z różnych dziedzin wiedzy, pragnie osią 
gnąć równocześnie jnne jeszcze, niemniej 
ważne cele. Współczesne życie potrzebuje 
więcej niż kiedykolwiek ludzi czynnych, sa 
modzielnych, świadomych, własnych sił, 
zdołnych do inicjatywy i twórczego trudu 
Ina długą metę, Szkoła więc dąży do znale 
zienia takich sposobów nauczania, które po 
zwoblyby mołdzieży wyrabiać w sobie te 
iwłaśnie zalety, Wszystko wskazuje na to, 
że młodzież, przyzwyczajona w szkole do 
rozwiązywania wszelkiego rodzaju zadań o 
własnych siłach, w Życiu nie zawiedzie, 

Uwzględniając tę zasadniczą różni 
cę w kierunku wychowawczym, łatwo 
przyjść do wniosku, że współczesna 
młodzież powinna 

wynieść ze szkoły średniej inne cenne 
zalety, których dawniejsza młodzież w tym 
stopniu prawdopodobnie nie miała: zamiło- 
wanie i zdolnośći do samodzielnego wysił- 
ku i iepsze przygotowanie do życia w spo- 
łeczeństwie i państwie. : 

„Powinna“... Ale czy wyniesie, czy 
wynosi te zalety? 

Ilustrowany Kurjer Codzienny (nr. 
10), zaniepokojony projektem unifi- 
kacji szkoły powszechnej i niższego 
gimnazjum, staje w obronie gimna- 
zjum ośmioklasowego. Trzy są postu- 
laty, o których należy pamiętać: 

1. Szkoła średnia narazie w Europie za- 
chodniej i środkowej ma charakter ogólno- 
kształcący, produkuje inteligencję, a nie fa 
chowców ; 

2. Jednym ze śiedków owego wykształ 
cenia ogólnego jest łacina, po części i gre- 
ka, stwarzające wspólny grunt dla „do-- 
brych Europejczyków *; 

3. Cenzus inteligencji osiąga się w Eu- 
ropie przeważnie po ośmioletniej nauce w 
szkole średniej ogólnokształcącej, 

Dopóki przodujące w cywilizacji narody 
nie odstąpią od tych trzech punktów, usu- 
wanie ich w Polsce równałoby się wysta- 
pieniu ze wspólnoty europejskiej. 

Dlatego też, dbając o wysoki po- 

ziom naszej inteligencji, należy dążyć 

do zachowania obęcnego typu gimiia- 

zjum, przeprowadzając tylko reorgani 

zację programów. 

Zainiast więc obcinać głowę gimnazjum 
ośmioletniemu j tworzyć kadłub czteroletni, 
na dwuletnich nogach, wystających jeszcze 
ze szkoły powszechnej, przepaszmy silnie 
8-letnie gimnazjum ogólnokształcące (oczy- 
wiście z łaciną, a w typie klasycznym į Z 

greką) tak, by jego górna połowa dawała 
inteligencję europejską i dopiero w obrębie 

tych dwu stopni zmieniajmy, co się da, ale 

nie amputujmy pośpiesznie od góry i dołu 

tej całości historyczno-kulturalnej, ‚ jaką jest 

w Europie gimnazjum 8-letnie z łacina, 

Gimnazjum ośmioklasowe, jak wie ` 

my, ma znaczną ilošč zwolenników, 

gdyż ten typ szkoły średniej ma poza 

sobą wielką i chlubną przeszłość. 
Lector. 

Dziś wyrok w procesie 
„Centrolewu“ 

WARSZAWA, 12.1 (tel. wlasny). 

Jutro o godzinie 12 w poł. Sąd Okrę- 

gowy w Warszawie wyda wyrok w 

sprawie przeciwko przywódcom Cen- 
trolewu. 

SPODZIEWANE DEMONSTRACJE 
KOMUNISTYCZNE 

WARSZAWA, 12,1 łteł. własny), W związ 
ku ze świętem komunistycznem t. zw. 
„Trzech* (Lenin, Libknecht, Luxemburg) 
oraz ze wzmożoną akcją komun'styczną, wła 
dze administracyjne wydały zarządzenie su- 
rowego. przestrzegania porządku w dniach 
od 12 bm., oraz bezwzględnego niedopszczą 
nia do zbierania się dła demonstracji na uli- 

cach, -
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Skrócenie czasu pracy 
DLA PRACOWNIKÓW UMYSŁOWYCH 
Wśród szeregu projektów, zmie- 

rzających do odprężenia sytuacji na 
rynku pracy, należy ostatnio wymienić 
przygotowany przez Ministerstwo Pra 
cy i Opiek Społecznej (w zwązku z u- 
chwaloną przez Sejm w dniu 7 listopa- 
da 1931 r. nowelą do ustawy z gru- 
dnia 1919 r. o czasie pracy w przemy- 
Śle i handlu) projekt rozporządzenia 
Rady Ministrów o skróceniu czasu pra 
cy niektórych kategoryj pracowników 
umysłowych. Projekt ten dotyczy za- 
trudnionych w zakładach i instytucjach 
bankowych, ubezpieczonych, samorzą 

- du gospodarczego oraz w innych tego 
rodzaju zakładach ; ogranicza czas pra 
cy do 7 godzin na dobę (w soboty 5 
godzin) czyli do 40 godzin tygodnio- 
wo. 

Ograniczenie godzin pracy ma na 
celu zmuszenie odnośnych zakładów. 
do zatrudnienia większej ilości pracow 
ników umysłowych, przez co osiąga się 
zmniejszenie ilości bezrobotnych tej ka 
tegorji. zał 

Zainteresowane stery pracowników 
ustosunkowały się do rozważanego pro 
jektu wręcz negatywnie, wskazując 
na to, że pomysł przerzucenia na bez- 
robotnych części pracy zatrudnionego 
personelu, posadając teoretycznie po- 
zary pewnej słuszności, na praktyce w 
odniesieniu do poszczególnych zakła- 
dów pracy przedstawia się całkiem 
inaczej. W .konkretnym wypadku insty- 
tucyj samorządu gospodarczego, gdzie 
praca ma charakter wybitnie twórczy, 
wymagający wykwalifikowanych sił re 
ierendarskich, gdzie obowiązek przyj- 
mowania udziału w różnych komisjach, 
naradach i; konferencjach oraz przygoto 
wywania materjałów nagłych wyklu- 
cza możliwość wtłoczenia szablonu 
siedmiogodzinnego czasu pracy — pro- 
jekt ograniczenia czasu pracy jest 
wprost sprzeczny z nakazami pracy 
celowej. Nieinaczej przedstawia się 
sprawa w bankach, gdzie dodatkowe 
zatrudnienie bezrobotnych _ umysło- 
wych, biorąc teoretycznie mogłoby 
wchodzić w grę w wypadkach koniecz 
ności terminowego wykończenia  nie- 
których prac, jak zamknięcie rachun- 
ków, sporządzanie inwentarza papie- 
rów wartościowych i weksli i t. p. Na 
praktyce jednak angażowanie perso- 
nelu dorywczego, zbyt mało zaintere- 
sowanego w należytem wykonaniu pra 
cy, ze zrozumiałych powodów byłoby 
tu niemożliwe. Co się tyczy instytucyj 
ubezpieczeniowych — projekt rządo- 
wy do zwiększenia zatrudnienia bez- 
robotnych umysłowych nie przyczyni 
się, ponieważ czas pracy nie przekra- 
cza tu 7 godzin, a w wypadkach prac 
sezonowych praktykowane jest stale 
zatrudnianie przejściowo nowych pra- 
cowników. jeżeli namiomiast chodzi o 
zatrudnienie w tych instytucjach bez- 
robotnych przy pracach bilansowych 
— jest to wykluczone z tychże wzglę- 
dów co w poprzednich przykładach. 

Efekt praktyczny projektu byłby 
zatem minimalny, jeżeli chodzi o cel 
zasadniczy. Natomiast nie ulega włątpli 
wości, że projekt w razie urzeczywist- 
nienia przyspoży życiu gospodarcze- 
mu dużo ambarasu, trudności i wprost 
szkód. 
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jarawa niemieckich długów Wojenny! 
Francja i Anglja uzgodniły już swe stanowiska 

PARYŻ, 11. I. (Pat). Po skończo- 
nej konferencji z ministrem Flandin 

generalny kontroler skarbu brytyj- 

skiego Leith Rose oświadczył przed- 

stawicielom prasy, że odbyta rozmowa 

pozwoliła sprecyzować punkty wi- 

dzenia obu rządów na sprawy, ma- 

jące znaleźć się na porządku dzien- 

nym przyszłej konferencji reparacyj- 

nej. Minister Flandin ze swej strony 

oświadczył, iż w rozmowie nie była 

poruszona sprawa ostatniej deklaracji 

Brueninga. 

Rozmowy i narady 
PARYŻ, 11.1. (Pat). Premjer Laval przyjął 

dziś ambasadora niemieckiego von Hoescha 
i odbył z nim 45-minutową rozmowę. 

PARYŻ, 11. 1. (Pat). — Aczkolwiek 
osoby zainteresowane nie złożyły jesz- 
cze żadnego oświadczenia, jest rzeczą 
nie ulegejącą wątpliwości, że w czasie 
rozmowy Lawala z von Hoeschem po- 
ruszona została sprawa ostatniej de. 
klaracji kancierza Brueninga w sprawie 
odszkodowań. Niewątpliwie premjer 
francuski przedstawił ambasadorowi 
Niemiec fatalne wrażenie, jakie wywo- 
łało na francuskiej opinji publicznej 
obecne stanowisko kierowników poli- 
tyki Rzeszy. 

LONDYN, 11.1. (Pat).— Dzisiejsze 
zebranie Rady Ministrów było spec- 
jalrie poświęcone sprawom Birmaniji, 
ale były na niem rozpatrywane rów- 
nież oświadczenia kanclerza niemie- 
ckiego. 

450 H. P. 
siły Wodnej 
do wykorzystania 

Lanai) | 
Dymisja gabinetu 

we Francji 
PARYŻ. PAT, — Premjer Laval 

wręczył prezydentowi republiki zbio- 

rową dymisję gabinetu. Prawdopodob 

nie Laval otrzyma jutro wieczorem mi- 

się utworzenia nowego rządu. 

   

REMARQUE NA INDEKSIE 
BERLIN. PAT. — Rząd brunświ- 

cki wydał rozporządzenie, zalecające 

usunięcie ze szkół i bibljotek szkolnych 

znanej powieścj Remarque'a „Na za- 

chodzie bez zmian”. 
i; BE RRUIS CASA 

Wczorajszy pożar w Nowogródku 
NOWOGRÓDEK. jak ustaliły or- 

gana bezpieczeństwa, wczorajszy po- 
żar w Nowogródku powstał w zabudo- 
waniach Dawida Tawryckiego, wsku- 
tek wadliwego urządzenia komina w 
wędzarni. Mimo usilnej akcji ratunko- 
wej ogień pochłonął budynek masarni, 
stodołę, przyległy dom mieszkalny mu 
rowany piętrowy oraz część domu Bło 
cha Nachmana, w którym to domu na 
pierwszem piętrze mieściły się biura i 
magazyn wojewdózkiej komendy P.P. 
Zawartość magazynów ; biur zdołano 

OD ANEGDOTY 
"DO NEURASTENIJI 

* Czytałem kiedyś mądrą anegdotę o 
trzech podróżnych na audjencji u pa- 

pieża. 
— Jak długo pragniesz pozostać w 

Rzymie, aby go poznać? — zapytał 
ież pierwszego. 

R. Trzy dnio brzmiała: odpowiedź. 

— To dużo — uśmiechinął się pa” 

pież, zdążysz zobaczyć wszystko. A ty? 
—zwrócił się papież do następnego. 

— Dwa tygodnie. 
— Dwa tygodnie? O, zdołasz zo- 

baczyć wiele. 
Trzeci podróżnik zamierzał spędzić 

w Rzymie rok cały. 
— Rok? — zdumiał się papież. — 

W| ciągu roku, synu mój, zaledwie coś 
niecoś zobaczysz. | 

Czy w anegdocie tej ukryty jest 
_ morał? Proszę się domyślić. Ja zamie- 
rzam napisać coś niecoś o Paryżu na 
wzór wszystkich polskich * podróżni- 

ków, którzy... 
_ Ach, jak to przyjemnie przyjechać 

do Paryża z wycieczką Francopolu al- 
bo Cooka (Święta Bożego Narodzenia 
w Paryżu! Tylko tysiąc .złotych!), 

przyjechać na tydzień, zostać odstawio 
nym ido zamówionego zjłóry hotelu, 
mieć opłacone wszystko i jeszcze pa- 
ręset złotych na drobne wydatki. Pa-opowiada po dziś dzień 

na czas ewakuować. Pożar trwał do ra 
na. 

— Pijany urzędnik postrze- 
lił gapia, — W czasie wczorajszego po- 
żaru, o północy, wśród jednej z grup ludzi, 
obserwujących pożar rozległ się huk wystrza 
łu, wywołując ogólną panikę, Jak się okaza 
ło, strzelił będący 'w nietrzeźwym stanie Mar 
tysiak Borys, kontroler nowogródzkiej kasy 
skarbowej, Skutkiem strzału ranny został w 
twarz stojący w pobliżu Zyskind Dawid, 
którego, po udzieleniu pierwszej pomocy, о- 
deslano do szpitala. Martysiak zostął zatrzy 
many przez policję, Oświadczył on w ze- 

KOMU ZALEŻAŁO NA OGŁOSZENIU 
ROZMOWY  BRUENINGA 

BERLIN, PAT, — „Vossische Ztg,* w 
depeszy swego korespondenta z Londynu do 
nosi, że w tamtejszych kołach poinformowa 
nych ze strony  miarodajnej potwierdzają 
przypuszczenia, podane przez dzisiejszą po- 
ranną prasę angieską, według których treść 
rozmowy kanclerzą Brueninga z ambasado 
rem Rumbołdem przedostała się do wiadomo 
ści publicznej dzięki niedyskrecji ze strony 

Rząd angielski od kilku już tygodni doma 
gał się od rządu Rzeszy, aby niezwłocznie po 
ustaleniu niemieckich linij wytycznych w spra 
wie raparacyj zakomunikował 
sprecyzowąne stanowisko Niemiec, 

Kanclerz Bruening po uzgodnieniu w to- 
nie gabinetu Rzeszy poglądów co do wystą- 
pienia Niemiec na konferencji lozańskiej i po 

dorów niemieckich z Paryża, Londynu i Rzy 
mu zaprosił do siebie Rumbolda, udziełając 
mu żądanych wiądomości, 

Aynbasador Rumbold otrzymane informa 
cje zakomunikował Londynowi, skąd — jak 
oświadcza „Vossische Ztg.* — przez niewy 
jaśniony jeszcze proceder, rzekomo za po- 
średnictwem strony trzeciej, dostały się one 
do Reutera, Dzięki temu właśnie staje się wy 
tłumączone, że agencja Reutera jako pierw- 
szą i jedyna miała możność rozpowszechnie- 
nia tej wiadomości w Niemczech, 

Wydarzenie to — korespon- 
dent „Vossische Ztg.*, powołując się na 
źródło poinformowane — podziałało w an 
gielkim urzędzie spraw zagrąnicznych jak 
bomba, Rząd angielski stara się to przedsta 
wienie przebiegu sprawy zakomunikować ró 
wnież 1 pozostałym mocarstwom obcym i 
przekonany jest. że Niemcy zupełnie nie bra 
ły udziału w opublikowąniu wynurzeń Brue- 

uzyskaniu odnośnych informacyj od ambasa- ninga, 

  

Komisja dia spraw rolniczych 
WARSZAWA. PAT, — W celu 

przyśpieszenia ustawowego opracowa- 
nia wniosków, zmierzających do uzdro 
wienia stosunków finansowych w rol- 
nistwie, p. prezes Rady Ministrów po- 
wołał specjalną „Centralną Komisję” 
dla spraw finansowo - rolniczych w 
następującym składzie: przedstawiciele 
Ministerstwa Skarbu, Rolnictwa, Re- 
form Rolnych, Pracy, Sprawiedliwości 
i Spraw Zagranicznych, oraz pp. sen. 
Wielowieyski, pos, Karwacki, minister 
Matuszewski, sen. prof. Ohanowicz, 
pos. Hyla, dyrektor Państwowego Ban 
ku Rolnego Staniszewski, wiceprezes 
Banku Gospodarstwa Krajowego Maci 
szewski, dyrekto: Banku Polskiego Ba 

  

Niezaleina Мало т 

rański, prezes Wieniawski i pos. Hołyń 
ski. Na przewodniczącego Komisji po- 
wołał p. premjer prezesa Państwowego 
Banku Rolnego Seweryna Ludkiewicza. 
Pierwsze posiedzenie Centralnej Komi- 
sji dla Spraw Finansowo - Rolniczych 
przy Prezesie Rady Ministrów odbędzie 
się we środę 13 stycznia. 

W związku z powyższem i wobec 
pojawienia się bałamutnych plotek © 
zamierzeniach rządu, Polska Agencja 
Telegraficzna jest upoważniona do 
stwierdzenia, że rząd wyklucza wszel- 
kie zamierzenia, któreby mogły ozna- 
czać moratorjum lub tem bardziej anu 
lowanie jakichkolwiek zobowiązań. 

  

ja pal opieką Japunj 

W WIRZE STOLICY 
JAK BĘDZIE Z OPERĄ? 

Zespół operowiy przekonał się, że ni- 

gdzie nie jest potrzebny i niełatwo o zaro- 

bęk, Oprócz Dygasa i Gruszczyńskiego, 

którzy występują w rewjach, żaden śpie- 

wak ani śpiewaczka nie znaleźli engage- 

ment, Więc podczas świąt, tytułem próby, 
uruchomih operę. 

Komisja teatralna magistratu składa się 

obecnie z ludzi roztropnych. Nie przeciw- 

stawia się wcale otworzeniu opery. Owszem 

— daje nawet zrzeszeniu artystów czy ko- 

mu tam zechce prowadzić operę 

darmo 

tokal, opał Światło, wszelkie świadczenia, 

zwolnienia od podatków, Ale ani grosza 

subsydjów. Komisja siusznie rozumuje, że 

w tak idealnych warunkach kino zarobiło- 

by miljony, rewja setki tysięcy, teatr parę- 

set złotych, opera — mo, może przynaj- 

mniej wyjdzie na swoje, 

Gdzie tam, Te kilka przedstawień, choć 

podczas świąt, po długim poście, zatem w 

najkorzystniejszych warunkach, wykazały 

że bez subsydjów deficyt jest nieuniknio - 

ny. Przedstawięnia znowu przerwano, arty- 

ści operowi znowu próżnują — wolą się 

nie. produkować, wcale, niż za cenę nie- 

przyzwoitą — taką, któraby umożliwiła ja 

kąś kalkulację. Magistrat jest twardy — 

niema na bezrobotnych, na urzędników, na 

bezdomnych, na bibljoteki, na bruki, kana- 

lizacje, nowe linje tramwajowe, niema @а4- 

szej racji dawać podatkowe pieniądze na 

utrzymywanie bandy śpiewaków niepotrzeb 

nych nikomu. 

Skoro mając za darmo to, co w innych 

widowiskowych przedsiębiorstwach kosztuje 

około 60 proc, dochodu, opera jeszcze nie 

jest w stanie się utrzymać, to wniosek jas- 

ny: społeczeństwo się operą nie interesuje, 

nie chce do niej uczęszczać, dła kilkuset 

melomanów nie warto wydawać  kiłkuset 

tysięcy złotych, K. 

  

Bolszewickie zastrzeżenia co do białej gwardji 
Ryga. — Według doniesień sowie 

ckich z Pekinu, gen. Maa uznał wła- 

dzę gen. Czangtingwi, który jak wiado 

mo, proklamował niepodległość republi 

ki mandżurskiej. Wskutek osiągnięte- 

go porozumienia nastąpiło odprężenie 

polityczne północnej części Mandżurji, 

gdzie znajdują się oddziały gen. Maa. 

Według doniesień z Moskwy — ko 
misarz spraw zagranicznych Litwinow 

odbył dłuższą konferncję z ambasado- 

rem japońskim Hirota o ostatnich wy- 

darzeniach w Mandżurji. Komisarz Li- 
twinow wyraził zastrzeżenie rządu so 

wieckiego co do postępowania japoń- 

skich władz okupacyjnych, utrzymują- 

cych ścisłą łączność z emigrantami ro- 

syjskimi. Ambasador japoński w odpo- 
wiedzi oświadczył, że rządowi japoń- 

skiemu nic niewiadomo o istnieniu łącz 

ności pomiędzy wojskowością japoń- 
ską i emigracją rosyjską w Mandżurii. 

OBAWY SOWIETÓW 
RYGA, — Charakterystycznym objawem 

nastrojów sowieckich w związku z wyda- 
rzeniami w Mandżurji, jest wydanie przez so 
wiecki komisarjat komunikacji zarządzenia 
o śpiesznej naprawie odcinka kolei transsy- 
beryjskiej od Czyty do Władywostoku, Odci 
nek ten, długości 2400 klm., wskutek złej go 

W kołach sowieckich coraz bardziej utrwa 

la się przekonanie, że wypadki na Dalekim 
Wschodzie mogą przybrać niepomyślny dla 

Sowietów obrót, co w dalszej konsekwen- 

cji pociągnęłoby całkowitą utratę wpływów 

Sowietów na kolej wschodnio-chińską w Man 

dżurji, 

ODPOWIEDŹ JAPONII 
na notę St. Zjednoczonych 
TOKIO, Pat. Odpowiedź Japońska 

na notę Stanów Zjednoczonych będzie 
wysłana prawdopodobnie w piątek. 
Ton jej ma być, jak zapewniają, uspa. 
kajający. 

  

Ghandi ma być zwolniony z więzienia 
WICEKRÓL ROKUJE Z HINDUSAMI. NIEUSTANNE ZAMIESZKI 

ZAKAZ ZEBRAŃ 

BOMBAJ. PAT. Biuro Reutera do- 
nosi: obiega tu niepotwierdzona do 
tychczas pogłoska, że Gandhi ma być 
na słowo wypuszczony z więzienia z 
tem, że mieszkania swego w wyzna 
czonem mu miejscu nie będzie mógł 

opuszczać, 

BOMBAY. PAT. — Władze wyda- 
ły dekret, zabraniający urządzenia ze 
brań powyżej 5-u osób zarówno jak i 
wszelkiego rodzaju zgromadzeń, pozo- 
stających w związku z ruchem niepo- 
słuszeństwa cywilnego. 

BOMBAJ. — Pomiędzy  wicekró- 

lem Indji a kilku liberalnymi Hindusami 

odbyła się wymiana zdań, mająca na 

celu omówienie kwestji zwołania ko- 

misji konferencji „Okrągłego stołu” na 

spodarki znajduje się w stanie, wykłuczają- jzjeń 29 stycznia do Bombaju. Wice 
сут możliwość normalnej eksploatacji kolei królowi udało się wpłynąć na liberałów 

transsyberyjskiej, która w razie dalszych po 

wikłań na Dalekim Wschodzie, byłaby jedy- 
ną arterją komunikacyjną, łączącą Rosję cen 

znaniach. że strzelił przez, nieostrożność, tralną z Władywostokiem. 

ris en huit jours! Na dodatek maleń- 
ka eskapadai Paris la nuit! Kilka noc- 
nych godzin wi „łokalach* 2 Lido 
włącznie. Błyskawiczne przeprawy au- 
tokarami, pięć minut Luwru —-proszę 
państwa, śpieszmy, się, mamy jeszcze 
tyle zobaczyć — wreszcie przebudze- 
nie się w Zbąszynie, z duszą pełną tak 
zwanych wrażeń. Ach, ach, ach! Zasię 
po powrocie do Wilna, natychmiast, 
mim wrażenia nie obeschły, udajemy 
się do charytatywnego Radja, aby wy- 
głosić dwa, trzy, pięć, dziesięć odczy- 
tów (choć cząstka kosztów i sława) 
pod ogółnym kokieteryjnym tytułem: 
Uśmiech Paryża. 

O, gdybym tak mógł... 
Lecz czy ujrzę wogóle Wilno? Czy 

mogę pisać z Paryża o Paryżu, siedząc 
tu zaledwie — wszystko jedno ile, ale 
autokarem nie jeździłem. Czy mogę pi 
sač o Paryżu, mając kilkaset franków 
miesięcznie? Czyż nie nasuwa się 
wówczas Sam przez się temat o bez- 

robotnych ? 
IZanim wszakże do niego przystą- 

pię, muszę dać wyraz moim uczuciom 
dła Wilna. Tęsknię. I jedyną moją po- 
ciechą w „dalekim* Paryżu, jest to, 
że na każdym kroku stykam się tutaj z 
Wilnem, słyszę wciąż o  wilnianach, 
tak dużo i często, iż miewam halucyna 
cje: to nie Paryż, a cela Konrada, to 
środy — literackie. O Lopalewskim 

konsjerzka, 

Bohdziewicza zna le Dóme lepiej niż 
Rudnicki, a o dyrektorze Rychłowskim 
mówią głośno, że nietylko pięknie grał 
w „Adwokacie į rėžach“, ale į kupił 
sobie bajeczny garnitur za 500 fran- 
ków. Proszę sprawdzić. 

Nic tedy dziwnego, że czuję się w 
Paryżu, jak u siebie w domu. A gdy 
dali mi do tego ostatni, grudniowy ze- 
szyt, „Les amis de la Pologne", o ma- 
ło nie rozpłakałem się. Rysunki Dan- 
gla z krypt katedralnych i płomienny 
głos prof. Limanowskiego tak, jakbym 
go słyszał, przemawiającego ex cathe- 
dra w bazyljańskich murach. 

Więc poco jechałem do Paryża? 
powtarzam sobie. I bywają chwile, że 
jestem gniewny, lecz gniew mój łago- 
dzi świadomość, iż wilnianie są sławni 
nietylko w Wilnie. 

Gdybyż tylko wiłnianie! Od. roda-- 
ków. ze wszystkich dzielnic aż się roi 
wj Paryżu, i chętniebym o niektórych 
coś złego napisał. Ale trzeba być 
ostrożnym i patrjotycznym: de suis nil 
nisi bene. Stwierdzę jednak ogólniko- 
wo, że atmosfera Paryża sprzyja wi- 
docznie wytwarzaniu się pewnego ty- 
pu paryskiego Polaka. Zgrubsza moż- 
па go scharakteryzować tak: usiłuje 
on być bardziej paryski od wszystkich 
paryżan razem wziętych. Lubi wszak- 
że mówić dużo o kraju, szczególnie o 
swoich rozległych stosunkach i znajo- 

aby wzięli udział w tej konferencji. 

W: dniu wczorajszym demonstrujące 

two giełdy w Bombaju do kategorycz- 

nego zamknięcia gmachu giełdowego. 

Kobiety hinduskie ustawiły swe poste- 

runki przed wejściem do gmachu, 0- 

strzegając giełdziarzy, aby w imię in- 

teresów narodowych zastanowił na 

tychmiast wszelkie tranzakcje. 

Nieudany zamach 
NA CESARZA JAPONII 

Zamach na życie Mikada jest w po 
jęciu nawet najbardziej postępowych 
Japończyków. wręcz świętokradztwem. 
Osoba ceśarza jest święta; ród swój 
wywodzi on od bogini Słońca, opiekun 
ki į protektorki Japonji. Boskość Mika- 
da jest niewzruszalna, nie zakwestjo- 
nuje jej żaden Japończyk, choćby ży- 
cie całe spędził wśród ludów, czczą” 
cych w monarsze raczej symbol wła- 
dzy zbiorowej, niźli bóstwo, W takiem 
środowisku zamach Koreańczyka Riho 
szo wykracza daleko poza szranki za- 
machu politycznego. Wymierzony zo- 
stał przeciw głowie szintoizmu — oso- 
bie boskiego pochodzenia. 

Hiro - hito — święty człowiek, tak 
brzmi imię Mikada. Wstępując na tron 
przybrał młody cesarz  Japonji imię 
„Szona“, co znaczy: światło i pokój. 
Wśród niewielu panujących Świata 
jest to jeden z najmłodszych: urodził 
się w roku 1901. już licząc lat 20 ob- 
jął obecny cesarz rządy w kraju, jako 
regent, wskutek obłożnej choroby swe 
go ojca, cesarza Yoszihito. Wówczas 
młody książę nie był jeszcze  „bó- 
stwem'* i mógł dać upust swym demo- 
kratycznym poglądom: ksiąžę-regent 
dostępny był dla każdego Japończyka, 
przebywał często wśród ludu, bez żad- 
nej ochrony i straży przybywał na ga- 
lowe uroczystości. 

Ale gdy w roku 1926 młodzieniec 
został Mikadem i „osobą świętą, tra- 
dycja i formalizm odsunęły go od lu- 
du. Odtąd cesarza widywano tylko 
podczas wyjątkowych uroczystości. Do 
stępu doń zwykły śmiertelnik nie miał 
i tylko na rewjach wojskowych: lub 
podczas nabożeństw na intencję „ka- 
miów* — boskich przodków cesarza, 
ukazywał się Hirohito swemu iudowi. 
Taką właśnie okazję, gdy Mikado u- 
dawał się na rewję wojskową, wybrał 

Koreańczyk dla dokonania zamachu. 

Chwila, w jakiej zamach miał być 
dokonany, jest wyjątkowo groźna. 1 
nietylko dla Japonji, lecz « dla całego 
Dalekiego Wschodu. Zamach udany 
mógł pociągnąć za sobą nieobliczalne 
konsekwencje. Gdy się bowiem zważy, 
że Japonja zawikłana jest w nader 
skomplikowaną sprawę mandžurską, 
że stosunki jej z wielkiemi mocarstwa” 
mi uległy wskutek tego na terenie ge- 
newy oziębieniu, że z Chinami kraj 
Wschodzącego. Słońca znajduje się w 
stanie „półwojny*, że stosunki z Ame- 
ryką Północną uległy w ostanich 
dniach silnemu naprężeniu, mogącemu 
przybrać formy otwartego konfliktu, 
że sąsiad sowiecki czeka tylko na roz 
pętanie pożaru nad brzegami oceanu 

Spokojnego, by upiec swoją pieczeń 
przy tym ogniu — gdy się zważy wresz 
cie, że i stosunki wewnętrzne na tle 
przesilenia gospodarczego, zachwiania 
się jena i związanego z tem wzrostu 

bezrobocia, nie przedstawiają się różo- 
wo — nietrudno sobie wyobrazić, ja- 
kie nieobliczalne skutki  pociągnąłby 
„а sobą zamach, gdyby los nie stanął 
na przeszkodzie. 

Dla Dalekiego Wschodu Tokio mo- 
głoby się stać tem, czem było Seraje- 
wo dla całego świata w roku 1914. 

  

Pakty o nieagresji z Sowietami 
BERLIN, PAT, — Prasa niemiecka, oma 

wiając rokwania z Sowietasni o pakt o nie 
agresji, usiłuje oświetlić sytuację w ten spo 
sób, że obecnie punkt ciężkości przeniósł się 
na rokowania sowiecko - rumuńskie od któ 

rych wyhikėw załeżć ma zdariem prasy nie 
mieckiej, wejście w życie paktu pomiędzy 
ZSSR z jednej a Francją, Polską i państwa- 
mi batyckiemi z dnugiej strony, 

  

Zakaz importu drzewa polskiego do Francji 
PARYŻ. PAT. — Oficjalnie podają do 

wiadomości, że skutkiem wyczerpania czę 

mestr dopuszczone będą do wwozu do Fran 
cji wybory drzewne z Polski, wysłane jedy 

kobiety hinduskie zmusiły kierownic- ściowych kontyngentów na pierwszy try- nie przed 15 stycznia br, 
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i Michalski, Kaden i Beck sypią się jak 
z rękawa. Tu, w Paryżu Chłapowski 
'(wie pan, ten ambasador) chciał go 
poznać. Zrobi się to w dniach naj- 
bliższych. Człowiek słucha, słucha ta- 

kiego rodaka ; dziwuje się: że się ta 
cy ludzie dzisiaj uchowali. I dlaczego 
taki rodak przypuszcza, że każdy, kto 
przyjedzie z ojczyzny, musi być ko- 
niecznie durniem? Wymieniony rodak 
pragnie uchodzić za bardzo paryskie- 
go, robi to wszakże w ten sposób, że 
nawet paryżanie oglądają się niekiedy 
za nim, człowiek zaś, towarzyszący, mu 
początkowo zlekka się rumieni, potem 
przyśpiesza kroku. Wówczas rodak za- 
trzymuje go gwałtownie i kategorycz- 
nie: 

— Czego się pan do cholery cięż- 
kiej tak śpieszysz. Masz pan czas. 

Albowiem wymieniony rodak zau- 
ważył trafnie, że Francuzi są swobodr 
ni i nie lubią się krępować. Dlatego 
też rodak staje się ordynarny. 

— Widzisz pan — pokazuje pal- 
cem — jak ten Francuz całuje dziew- 
czynkę? Możesz pan tu sobie uważać 
na ulicy, ile chcesz. 

Wymieniony rodak zauważył traf- 

nie, że Francuzi chodzą byle jak: na 

prawo, czy na lewo, wymijając „się 
jednakowoż, jako tako w: ten osobliwy, 
sposób, że łbów sobie nie rozbijają. To 
też wymieniony rodak rozpycha się ło- 

mościach, które tam pozostawił. Jaracz kciami, a jgdy czasem jakiś Francuz 

popchnie go zą to porządnie, rodak 
przystaje zdumiony. 

— Psiakrew, powiada: a mówią je 
szcze, że tu kultura. 

Wymieniony rodak zaobserwował 
trainie, že Francuzi są dosyć  głośni, 
usiłuje przeto w metro . przekrzyczeć 
łoskot kół, posługując się bardzo so- 
czystemi połonizmami w. tem słusznem 
przekonaniu, że wsio rawno nie pój- 
mut. Nawet rdzennie polski wyraz cho 
lera, ustawicznie powtarzany, nie po- 
wie Francuzowi nic ponad to, że ktoś 

prawdopodobnie jest ciężko chory na 
cholerę. 

Wymieniony rodak... Nie wiem, 
dalibóg, ałe niekiedy nie mogę opędzić 
się paskudnej myśli, że tego rodzaju 
rodak psuje czasami akcję Amis de la 
Pologne, i może pewien procent bez- 
robotnych Polaków we Francji za- 
wdzięczamyj nietylko kryzysowi. W 
hallu Konsulatu Generalnego Rzeczy- 
pospolitej można ich widzieć codzien- 

nie. Są naprawdę wynędzniali i śpie- 
szą, śpieszą do kraju. Niema ani źdźbła 
przesady w; tem, co pisał W. Zechenter 
w jednej z korespondencyj do I. K. C.: 
bezrobotni nocują pod drzwiami Kon- 
sulatu, żebrzą o zapomogę na podróż. 

Ale Konsulat nie ma pieniędzy, radzi 
więc sobie jak może, urządzając na 

Sylwestra—przepraszam: na rćveillon 
— bal na bezrobotnych. Bilet wstępu 
50 franków. „Konsomacja* osobno. 

Mój IBoże, w Wilnie na bal dla bez- 
robotnych, człowiek mógłby pójść za 
5 złotych! 

O cenach nie mówmy lepiej. Wróć 
my do bezrobotnych. Francja dla Fran 
cuzów — tak trzeba streścić wszyst- 
kie artykuły paryskiej prasy nacjonali- 
stycznej. Należy jednak przyznać u - 
czciwie, że mamy tu przyjaciół nietyl- 
ko wśród członków stowarzyszenia 
Przyjaciół Polski. Ciekawy tygodnik 
„Monde*, którego nic z nami nie. łą- 
czy, redagowany przez Henri Barbus- 
sla, w jednym z ostatnich zeszytów 
przynosi obszerny artykuł p. t. „Les 
ouvriers polonais en France". Artykuł 

ten bierze [gorąco w obronę naszych 
robotników. Rażący zwrot le bandit 
polonais znajdziemy w nim, ale autor 
tłumaczy, tych bandifs i oburza się na 
stosunek policji francuskiej do robot- 
ników polskich. Robotnik polski, po- 
wiada, nie znający języka i warunków 
tutejszych, rzucony jest na pastwę lo- 
su i... nadużyć policji, która chętnie 
podejrzewa go o „vagabondage*. Ra- 
dzi sobie policja francuska z tem naj- 
zwyczajniej w świecie: odstawia ro- 
botnika do granicy bejgijskiej, skąd 
ciupasem prowadzą go do granicy nie 
mieckiej, by, zmaltretowanego zupeł- 
nie, pod konwojem. niemieckim wyrzut 

cić wreszcie na granice polską. Ubo- 
lewając szczerze nad losem robotni- 
ków Polaków, Monde kończy w ten 
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LIST PASTERSKI 
J.E. ks. arcybiskupa 
Jałbrzykowskiego 
JE. ks. arcybiskup Jałbrzykowski, 

metropolita wileński, wydał list pa- 
sterski w sprawie uświadomienia li-- 
turgicznego wiernych, organizacji 
„Dni fiturgicznych'* oraz udziału wier 
nych w śpiewach kościelnych. ° 

Na wstępie ks. arcybiskup wskazu 
je na niezwykle doniosłe znaczenie w 
rozwoju życia religijnego. jakie spro- 
wadza uczestnictwo czynne w naj- 
świętszych tajemnicach wiary katoli- 
ckiej, w publicznych i uroczystych mo 
dłach Kościoła. 

„Każdy ze św. obrzędów liturgicz- 
nych — pisze ks. arcybiskup — moż 
na porównać do kosztownego kamie- 
nia, który przedziwnym swym bla- 
skiem odkrywa coraz to inne promie- 
nie miłości Tego, Który jest naszym 
Królem i Panem, Lekarzem i Przyja- 
cielem, a razem światłem j pociechą, 
drogą, prawdą i żywotem. Liturgja 
przenika całą istotę chrześcijanina. 
Przez całokształt ceremonji Św. 
przykięknięcia, pochylenia głowy, 

wznoszenia rąk, śpiewy, działające nie 

jako, liturgją wprost do władz zmy- 
słowych w celu zupełnego zawładnię- 

cia duszami wiernych, aby ich woli 
okazać prawdziwe dobro i poprowa- 
dzić ich łatwiej i pewniej do Boga. 
Udział w liturgji, czył życie liturgicz 
ne, jest doskonałą szkołą pamięci na 
obecność Pana Boga, najskuteczniej 
wyjednywa nam od Stwórcy łaski po- 
trzebne, ułatwia zdobycie cnót chrze- 
ścijańskich, dopomaga nam do upodob 

"nienia nam życia naszego wewnętrzne: 

go do życia Chrystusa Pana, przygo- 
towuje nas do życia niebieskiego". 

Do zaznajomiania się z liturgją za- 
chęcają w licznych swych przemówie 
niach i orędziach Papieże. Ze swego 
doświadczenia konstatuje ks. arcypa- 
Sterz, że w tych parafjach, gdzie .za- 
uważył rozwinięte życie liturgiczne, 
tam stwierdzał i wyższy poziom życia 
religijnego i moralnego. Aby zachęcić 
swych wiernych do zaznajomienia się 
bliższego z liturgją, do czynnego ucze 
stnictwa w niej, a .zwłaszcza do udzia 

łu w śpiewach kościelnych, poleca ks. 
arcybiskup urządzić we wszystkich 
kościołach archidiecezji wileńskiej t. 
zw. „Dzień liturgiczny, a następnie 
„Dzień śpiewu liturgicznego". 

„Dla ułatwienia osiągnięcia tego 
celu odbędze się w jedną z niedziel w 
drugiej połowie maja lub czerwca r.b. 
we wszystkich kościołach parafjalnych 
i zakonnych w całej archidiecezji na- 
szej „Dzień. Liturgiczny** czyli całko- 
wicie życiu liturgicznemu poświęcony, 
a w jedną z niedziel w drugiej poło- 
wie sierpnia lub we wrześniu „Dzień 

Śpiewu Religijnego'* według instrukcji 
które tu załączamy. Celem „Dnia Li- 

turgicznego“ jest pokazanie. wiernym 

publicznego nabożeństwa kościelnego 
w całej okazałości, na jaką można się 
zdobyć w miejscowych warunkach, 0-, 

raz nauczenie wiernych czynnego ucze 

stnictwa i skutecznego korzystania z 

tej modlitwy. Celem „Dnia śpiewu re- 

ligijnego* jest zainteresowanie ogółu 

wiernych pieśniami  kościelnemi oraz 
zachęcenie ich do udziału w śpiewach 

kościelnych,, a przez nie w życiu litur 

gicznem. Oba więc te „Dnie* dążą do 
iegoż celu — ożywienia w wiernych 

życia religijnego. mają się też wzajem 

mie uzupełniać. Osiągnięcie tego celu 

najbardziej zależy od gruntownego 
przygotowania wiernych do tej spar- 

wyi dokładnego tych „Dni'* przepro- 

wadzenia. Dlatego wielebni księża 

proboszczowie i wielebni rektorzy koś 

ciotów klasztornych już od niedzieli 
mięsopustnej, czyli sześćdziesiątnicy, 

to jest od 31 bm. rozpoczną to przy- 
gotowywanie wiernych przez głosze- 
nie co niedziela i święto nauk o naj- 

  

М. * & 7 m. 45 
Wercniki 

jutro 
Hilarego 

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

Z dnia 12 stycznia 1932 roku, 

Ciśneinie średnie 770, 
Temperatura średnia —5. 

Temperatura najwyższa — 3. 

Temperatura najniższa —T, 

Opad w mm, — 

Wiatr: południowy, 

Tendencja: spadek, 

Uwagi: pogodnie, 

Z. s. g. 7 m. 59 

  

MIEJSKA 
— Przed konferencją w sprawie 

jezdni. — Magistrat grupuje obecnie 
materjały, które zostaną przedłożone 
konferencji rzeczoznawców  zwoływa- 
nej dla ustalenia typu jezdni, 

Termin konferncji nie został jeszcze 
ściśle ustalony. 

— Wyższe koszty egzekucyjne, — Od 
1 stycznia pobierane są przez władze skarbo 
we wyższe koszta egzekucyjne od zaległości 
podatkowych.  Pięcioprocentową opłatę za 
zwłokę oblicza się obecnie od sumy zaległe 
go podatku wraz z dodatkami państwowe- 
mi i pobieranemi na rzecz związków korzy 
stających z prawa publicznego. 

— Niewykupione świadectwa handiowe, 
Z zestawień władz skarbowych wynika, że 
w stosunku do roku ubiegłego. 30 proc, skle 
pów nie wykupiło świadectw handlowych na 
rok bieżący, 

— Usterki w komunikacji miejskiej. 
Liczba autobusów kursujących po mie- 
ście pozostaje nadal ta sama. Mała li- 
czba wozów uniemożliwia normalną ko 
munikację, więc magistrat wezwał 

„Arbon* do natychmiastowego zwięk- 
szenia taboru. 

— Niebezpieczny zakręt ną Belmoncić — 
W związku z onegdajszym wypadk'em wy 
wrócenia się fury na zakręcie belmonckim, 
maegistrat skieruje na miejsce komisję wy- 
działu drogowego, która zbada stan drogi ko 
ło t, zw, „Czarciego rowu” i zarządzi ewen 

tualny remont, 

AKADEMICKA 
— Czwartek Akademicki w Ognisku. 

Każde epokowe zdarzenie staje się kanwą, 
na której wyszywa się puszysty wzór plo 
tek, dowcipów ż zakulisowych anegdot U- 
biegie wypadki „żydowskie* obfitowały w 
takie kaczki dziennikarskie, białe kruki, wró 
ble w garści i kanarki na dachu, Pon'eważ 
jednak zawsze ziarnko prawdy we wszyst- 
kiem się znajdzie, jedna przynajmniej z po- 
głosek, powtarzanych na ucho. okazała się 
prawdziwą: oto istotnie niejaki Kohn z Ło- 
dzi przesłał redaktorowi Akademickiej żywej 
Gazetki 100 zł, na cele propagandowe. Dla- 
tego najbliższa Żywa Gazetka, która odbę- 
dzie się w Ognisku Akademickiem przy ul. 
Wiełkiej 24 we czwartek dnia 14 stycznia 
r.b. (początek o godz. 20), jest zapowie- 
dziana na zielonych afiszach, jako „Żyda 
Gazetka (W' myśl hasła. „Swój do swego 
po swoje*, 

— Akademickie Koło Muzyczne, Podaje 
się do wiadomości, członków AKM,, że w 
niedzielę dnia 17-g0 bm. rozpoczną się pro 
by w Ognisku Akademickiem (ul. Wielka 
24). Sekcja mandolinistów — 10. m. 30 — 
12-ta,, sekcja orkiestrowa — 12 — 14-ta, 

WOJSKOWA 
— Qdczyt w Związku Podoficerów Re- 

zerwy, Dnia 10 stycznia r,b. 'w: lokalu Związ 
ku Podoficerów Rezerwy przy ul, Želigow- 

skiego 4, p. mjr. Zaucha Komendant PW i 

LRRSP e T EEA SESI 

ważniejszych tematach z życia litur- 
gicznego i nabożeństwa kościelnego, 
jak: Jutrznia, msza św., nieszpory, 
zwracać będą uwagę wiernych na zna 
czenie obrzędów oraz na treść odpo- 
wiednich tekstów liturgicznych i mo- 
dłów*. 

sposób: 
„Dlatego też, zamiast oburzać się 

na bandits polonais, należałoby raczej 
zastanowić się nad sytuacją tych nie- 
Szczęśliwców, którzy nie umieją wy- 
powiedzieć się po francusku, a któr 
rych częstokroć za drobnostkę (brak 
pieniędzy, lub karty tożsamości) pro- 
wadzi się do komisarjatu i traktuje jak 
kryminalistów. Trzeba zdumiewać się 
— dodaje autor ironicznie — że w 
tych warunkach, w jakich robotnicy 
polscy pozostają we Francji, wszyst- 
kich ich dotychczas nie uwięziono”. 

Ale nietylko sytuacja Polaków jest 

ciężka. Chómage — bezrobocie — za- 
tacza coraz szersze kręgi. Na placu Pi- 
galle o północy, bezrobotny Japończyk 
Zą kufel piwa w narożnym barze wska 
że adresy i zaprowadzi, gdzie dusza 
zapragnie. Na bulwarach, biegnących 
wzdłuż Montmartru, o pierwszej, dru- 
giej w, nocy, można obserwować, jak 
pod werandami pnstoszejących restau- 
racyj, układają się do snu, przykryte 
płachtami gazet, tajemnicze postacie. 
I nie są to bynajmniej ci, których lu- 
bimy w Polsce nazywać apaszami pa- 
ryskimi. To są ludzie głodni, którzy 

‚ паргб2по szukali tu jakiegoś zarobku, 
tu, gdzie w pośrodku nieskończonych 
bulwarów grzmiały do późna karuzele, 
pociągi okropności į inne tysjączne roz 
rywki. Tu, gdzie bar tłoczy się przy 
barze, kabaret przy kabarecie, gdzie 

nie ma jednym rogu można znaleźć lo- 
kal z zamkniętemi okiennicami. Wy- 
starczy otworzyć szczelnie zasłonięte 

drzwi, aby ujrzeć — tłum nagich ko- 
biet i jeszcze coś. 

Co się zaś tyczy  „prawdziwych* 
apaszów paryskich, nie wiem, gdzie 
ich szukać. Może siedzą pod dachami 

Paryża, może pod mostami Sekwany, 
a może w ciupie. Lepiej przejść się po 
wybrzeżach, zatrzymując się dłużej na 
Quai Voltaire. I tu trzeba sobie przy- 
pomnieć Boya. Albowiem tu na wyso- 
kiem ocembrowaniu rzeki ustawione 
są drewniane skrzynki, a w nich książ 
ki. Pamiętamy ten ustęp z feljetonu 
Boya p.t. „Mój romans z Francją* w 

książce „Zmysły... zmysły”. Gdybym 
ją miał w tej chwili pod ręką!... 

Naśladując Boya i zatrzymując się 
przy ikażdej skrzynce — a jakich ksią- 
żek tu niema — straciłem parę go” 

dzin, aby zrozumieć to, co Boy nazwał 
atakiem neurastenji paryskiej. A gdym 
zawędrował w taki zaułeczek, co się 

nazywa Chat-qui-peche, aby potem 
wychynąć na placu Notre Dame, by 
stąd przedostać się błyszczącemi ulica 
mi przed Operę, by nakoniec w ner- 
wojwem świetle dobrnąć po godzinie 
piechotą do siebie, miałem wrażenie, 
że zrozumałem co to jest atak neura- 

stenji paryskiej. I byłem wdzięczny 
Boyowi za feljeton, dawno  przeczy- 

tany. Wysz. 

SŁOWO 

iczba ludności w poszczególnych powiatach * ”* KRONIKA "nan 
wileńrka 

ŚRODA 

Dziś 1 3 

WF m, Wilna wygłos« odczyt na temat 
„Bitwa pod Kircholmem". Odczyt ten bardzo 
popularnie ujęty. zgromadził licznie podofice 
rów rez,, którzy owacyjnie dziękowali pre- 
legentowi za jego tnud, mający na celu przy 
gotowąnie wojskowe członków OZRP. Pan 
"mjr, Zaucha przyrzekł wygłoszenie szeregu 
dalszych odczytów z dziedziny wojskowej, 
o terminach których nastąpią osobne powia 
domienia, 

Po odczycie zebrani członkowie poruszyli 
i omówii szereg spraw z dziedziny organi- 
zacyjnej Związku, 

SZKOLNA 
-- Shelley's Institute, Ostatni dzień zapi- 

sów (na półrocze) na kursa języka angidl- 

skiego, francuskiego i niemieckiego dnia 14 
stycznia, 

Kanceląrja przyjmuje zapisy od godziny 

1 do 8 wieczorem. Skopówka 11 m, 10 (pl. 

Napoleona), 

ZEBRANIA i ODCZYTY 
— Wileńskie Towarzystwo  Lekarskie.: 

l posiedzenie naukowe odbędzie sę we śro 
dę dnia 13 stycznia 1932 r. o godzinie 20 
w sali własnej przy ul, Zamkowej Nr. 24 
z inastępującym porządkiem dziennym: 

1. Odczytanie protokułu ostatniego posie 
dzenia; 2. prof dr, K, Opoczyński: Najnow- 
sze poglądy na istotę raka. 

— Odczyt inż. Adopha, Dziś, w środę, 
w salach Stowarzyszenia Techników Pol 
skich w Wilnie (Wileńska 33) inż, Włady- 
sław Adolph wygłosi odczyt ną temat: „Kry 
zys współczesny a sprawa społeczna". 

Wstęp wolny i bezpłatny. Początek o go 
dzinie 8 wiecz. 

— Wileūskie Towarzystwo Filozoficzne, 
Na posiedzeniu naukowem, które odbędzie 
się we czwartek dnia 14 stycznia br. © 
godz, 8 wiecz, w Seminarjum Fiiozoficznem 
Uniwersytetu, prof, dr. Tadeusz Czeżowski 
przedstawi komunikaty: 1) Projekty organi 
zacji 8 Międzynarodowego Kongresu Filo 
zofcznego w radze. 2) W sprawie klasy- 
fikacji uczuć, Wstęp dla członków Towa- - 
rzystwa i wprowadzonych gości. 

— Komunikat źwiązku Pań Domu. Dnia 
15 bm, o godz. 19-ej w sali gimnazjum Le 
lewela odbędzie się 3-cie zebranie Zw. Pań 
omu, 

Program. następujący: 
Część I: — odczyt p.t. „Współczesne 

mieszkanie" — wygłosi prof. Cezarja Ehren 
kreutz, 2) Odczyt pt t, „Najważniejsze za- 
gadnienie chwiłż obecnej", wygłosi prof. 
Mieczysław Limanowski, Część Il:— 1) 
Dyskusja, 2) Udzielanie porad przez po- 
szczególne sekcje, Dia członkiń wistęp wol 
ny, dla mieczłonków 50 gr., Sekretarjat wy 
daje legitymacje na miejscu. 

— Zebranie T-wa B'bljofiiów, W piątek 
dnia -15 stycznia o godz. 8 wiecz. odbę- 
dzie sę w lokalu Bibljoteki Państwowej im. 
Wróblewskich w pałacu po-Tyszkiewiczow 
skim przy ulicy Zygmuntowskiej 2 (róg 
Arsenalskiej, wejście frontowe) zebranie o- 
gólne członków T-wa z referatem p. dra 
Jana Kruszyńskiego p.- tyt, „Estetyka i hi 
gjera książki”, ilustrowanym przezroczami. 
W drugiej części zebrania odbędzie się rów 
nież z objaśnieniami p. dra J, Kruszyńskie 
go pokaz drzeworytów japońskich, Wpro- 
wadzeni goście mile widziani. 

RÓŻNE 
— Giną listy. — Widocznie zarządzenie 

władz pocztowych w sprawie kontrolowa- 
nia znączków i niszczenia ł'stów, zaopatrzo 
nych w znaczki fałszowane, stosowane jest 
bardzo skrupulatnie, Za to należy się po- 
chwała, Ale czy przypadkiem nie są niszczo 
ne listy „n'ewinne“ i z najlepszemi znaczka 
mi? Że tąk jest Świadczą fakty, Podczas 
świąt listy zaopatrzone w znaczki, kupione 
w księgarni pocztowej „Lot“. a więc posia 
dające bodaj 'maks'mum pewności, ginęty i 
nie dochodziły do rąk odbiorcy. Nie zawadzi 
ogłędniej stosować przepis o niszczeniu К- 
stów, aby nie narążąć k!jentów na straty i 
przykrości, a Poczcie nie psuć renomy, (c) 

Podziękowania. Komitet omocy In- 
walidom Wojennym dziękuje serdecznie pa 
ni Katarzynie Wojciechowskiej za tort, ofia 
rowany na święta dla Domu Inwalidów. 

P.p. oficerom garnizonu wileńskiego za 
złożone 135 złotych, p, Piotrowi Godlewskie 
mu za pierniki oraz wszystkim łaskawym 
ofiarodawcom, którzy i w tym roku z okazji 
świąt pamiętali o dzieciach schroniska im. 
Marszałka J. Piłsudskiego serdeczne „Bóg 

    

     

*" zapłać” składa Łarząd. 
— Ošrodek Zdrowia niniejszem uprzej- 

mie dzękuje f.rmie „Phil'ps“ za wypoży- 
czenie lampek na choinkę dła biednych 
dzieci. 

— Podziękowanie, W imieniu wycho- 
wanków Wil. T-wa Opieki nad Dziećmi 
składam serdeczne „Bóg zapłać” Rodzinie 
Radjowej, za ofiarowanie i zmontowanie ra 
dja z głośnikiem w Schronisku Towarzy- 
stwa. 

Jadwiga Brensztejnowa, 
Kierowniczka i członek Zarządu. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski w Lutni — dzisiejsza 

premjera „Hulla di Bulla“, Dziš we środę 
dnia 13 bm, o godz. 8-ej wiecz. odbędzie 
się premjera doskonałej farsy Arnolda i Ba 
cha „Hulla dz Bulla* w opracowaniu reżyser 
skiem oraz z udziałem Karola Wyrwicza - 
Wichrowskiego. Treścią tej niezwykie dow 

cipnej sztuki, cieszącej się ogromnem powo 
dzeniem na wszystkich scenach europej- 
skich, są arcykomiczne przygody wschod- 
niego władcy w wielkiej stolicy europej- 

skiej. 
Jutro i dni następnych „Hula di Bulla". 

— Team miejski na Pohulance — „Bu- 
rza w szklance wody*, Dziś we środę dnia 
13 bm. o godz, 8 wiecz. ujrzymy świetną 
komedję B. Franka „Burza w szklance wo 
dy" w reżyserji dyr. M, Szpakiewicza. Osią 
akcji jest komiczny kundelek „Duduś”, któ 
rego przygody wywołują  arcykomiczne 
komplikacje wśród osób działających. W 
rołach głównych Świetne pole do popisu 
znależk pp.: Stanisławska, Szurszewska, Zie 
lińska, Gliński, Loedl. Łubiakowiski oraz Wa 
silewski. Publiczność okłaskuje gorąco arcy 
komiczne sceny w sądzie, ożywione ukaza 
niem się osławionego „Dudusia", Niezwyk 
le oryginalne dekoracje pomysłu W, Makoj 
nika stwarzają wytworne ramy dla tej ar 
cywesołej komedji. 

Jutro ; dni następnych „Burza w szklan 

ce wody. * 

— Gościnne występy teatru miejskiego 
z Grodna na  Pohulance, W nadchodzącą. 
sobotę dnia 16 bm, i w niedzielę dria 17 
bm. odbędą się w teatrze na Pohułancej go 
ścinne wiystępy teatru miejskiego z Grodna. 
W interpretacji artystów teatru grodzień - 
skiego ukażą się następujące sztuki: „Ry- 

ulec przy ostatecznem podliczaniu pew 
nym zinianom, obliczeń, ludność za: 
mieszkała w poszczególnych  powia- 
tach województwa wiieńskiego, we- 
dług wyników drugiego powszechnego 
spisu ludności, wynosi: 

Powiat brasławski — 142727 о- 

sób, powiat: dziśnieński — 158231 о- 
sób, powiat mołodecki — 92693 osób, 
powiat oszmiański — 104728 osób, 

powiat postawski — 99763 osób, po- 
wiat święciański — 135984 osób, po- 
wiat wilejski — 131763 osób, powiat 
wil.-trocki — 212601 osób. 

Touring-klub w Nowogródku 
NOWOGRÓDEK, tel. wł. 9.1.1931r. 

Zebranie Nowogródzkie Oddziału Pol- 

skiego Towarzystwa Krajoznawczego 

„Touring-klub“. 

W dniu 14 b. m. o godz. 6-ej po 

poł. w lokalu Stowarzyszenia „Ogni- 
sko* staraniem Nowogródzkiego Od- 

działu Polskiego Towarzystwa Krajo- 

znawczego „Touring-klub“ odbędzie się 

wieczór poświęcony sprawozdaniu z 

dotycgczasowej działalności Towarzy- 

stwa Krajoznawczego w Nowogródku, 

poczem wygłoszony zostanie przez 

p. prof. Kulwiecia odczyt pyd tytułem 

Ostrzelanie patrolu 
WILNO, — Wczoraj w nocy koło Marcin 

kańców łustrujący granicę patrol KOP. został 
wciągnięty w zasadzkę, z której zdołał ujść 

tylko dzięki przezorności dowódcy patrolu 

orjentującego się doskonale w terenie. W 

czasie gdy patrol przechodził przez las za 
uważono 3 osobników. uciekających ku li- 

nji litewskej, W pościgu, kopiści trafili pod 
obstrzał innej trójki, ukrytej z drugiej strony 

wale" — Andersona i Stallingsa oraz — 
„Dziewczę z Chin“ — M, Lengyel“a. Afisz 
zapowiada na sobotę wieczór j niedzielę po 
południu „Rywali** w przeróbce Jerzego 
Kossowskiego, Naszą publiczność teatralną 
zainteresuje zapewne wiadomość, że „Ry - 
waie* są sztuką, z której powstał wielki 
film „Świat 'w płomieniach”, cieszący się 
w Wilnie wielkiem powodzeniem, Treść 
sztuki stanowią przygody amerykańskich 
ochotników, rzuconych w roku 1917-ym na 
front irancusko-niemiecki. Bohaterami są 

j rywale: kapitan * Flagg i sierżant 
którzy kochając tę samą dziewczynę, 

si się dła siebie wrogami, lecz wobec 
wspólnego _ niebezpieczeństwa i wspólnego 
obowązku zapomnają a swych urazach. ra- 
mię w. ramię idąc na front, Niezwykle ży- 

wa akcja, barwność typów amerykańskich, 

zawadjaków oraz nader pomysłowa dekora 
cja projektu J, Hawryłkiewicza składają się 
na 'wysoce artystyczną całość, 

Wszystkie zniżki ważne. 

  

      

  

— Kwartet Dubiskiej na dzisiejszej . śro 
dzie literackiej, wykona następujące utwo- 
ry: Tad, Jareckiego — 3 Kwartet op. 25; 
J. Maklakiewicza — Tryptyk na wioloncze- 
lę i fort, A, Honeggera — Sonatinę Ina 
dwoje skrzypiec; Žėltana Kodaly“ego — Se 
renadę na dwoje skrzypiec i altówkę; oraz 
K. Szymanowskiego — Burleskę z 1 kwar 
tetu. Komentarze wygłosi p. St. Węsław- 
ski, Świetny zespół tworzą: Irena Dubiska 
(I skrz.), M. Fliederbaum, (Ilskrz.), M. 
Szaleski (alt.) i Z, Adamska (wiotonczela). 
Wieczór urządza Zw. Literatów wraz z 
Pol. Tow, Muzyki Współczesnej, Goście i 
muzykalna młodzież mile widziani, Począ 
tek o godz. 8,30 wiecz. w siedzibie Zw. 
Literatów — Ostrobramska 9, 

— Występ K. Protassewicza w Wilnie, 
Rokujący wiełkie nadzieje artystyczne, ob- 
darzony niezwykle pięknym głosem —Zyg 
munt Protassewicz wystąpi niebawem w: 
Wilnie w Konserwatorium z koncertem, 
składającym się z najpiękniejszych aryj ope 
rowych i pieśni, 
i. Zaznaczyć należy, że Z. Protassewicz 
jest wilnianinem i studja swe uzupełniał o- 
statnio w Medjolanie. 

O terminie koncertu, jak również i o 
szczegółach programu niebawem powiado - 
mimy. 

— Belgijskie królewskie Trio Nadwor - 
ne, Świetny zespół kameralny pod protekto 
ratem fundacji muzycznej Krótowej Elżbie- 
ty w Brukseli, wystąpi w Wilnie raz jeden 
tylko 29 stycznia w sali konserwatorium 
muzycznego. 

Znakomici artyści wykonają w Wanie 
utwory Brahmsa, Franek"a i Ravela. 

Ze względu na wielkie zainteresowanie, 
sprzedaż biletów rozpocznie się już w bie 
żącym tygodniu w biurze podróży „Orbis“. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino Miejskie — Zwycięstwo. 
Heljos — Księżniczka Tarakanowa. 
Hollywood — Ben Hur. 
Stylowy — C, K, Fełdmarszałek, 
Kino Pan — David Golder, 

Casino — Błędne ognie, 

Światowid — Dzwonnik z Notre Dame, 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Pożar sklepu przy ulicy Wiłeń- 
skiej. — Wczoraj nad ranem powstał 
pożar w sklepie z galanterją skórza- 

ną Kacenelenbogena, przy uł. Wileń- 

skiej 28. ` 

Ogień zniszczył urządzenie wystar 
wy i większość sklepu wraz- ze znajdu 
jącym się w nim towarem. Straty po- 
szkodowany oblicza na 10 tysięcy zło- 
tych. : 

Kecenelenbogen urządził niedawno 
wewnętrzną reklamę oświetlaną elek- 
trycznością. 

Wady w instalacji spowodowały 
krótkie spięcie, z czego też i powstał 
pożar. 

— Nagły Zgon, — Grygorowicz Włady- 
sław (Majowa 56), lat 41, z zawodu zecer, 
zmarł nagle we własnem mieszkaniu w dniu 
11 bm.  Zwtoki zabezpieczono do decyzji 

władz, 3 A : 

— Zamach samobójczy, — Pło- 

dow Fin (Zacisze 1) usiłował pozbawić się 
życia przez powieszenie, Pogotowie odwio- 

zło desperata do szpitala Żydowskiego w 

„Nowogródczyzna, jako objekt do 
studjów krajoznawczych*. 

Z uwagi na bardzo interesujący 

pragram i prawdopodobnie zacieka- 

wienie tak wspomnianym odczytem, 

jak i sprawozdaniem z działalności 
Towarzystwa oraz programem prac 
na bieżący rok, wieczór ten nieza- 

wodnie przyciągnie nietylko członków 

towarzystwa, lecz i wszystkich nowo- 

grodzian-sympatyków Polskiego To- 

warzystwa Krajoznawczego. Wstęp na 

powyższy wieczór bezpłatny. 

K.0.P'u 
łasu, Żołnierze wciąż ostrzeliwując się, u- 
szli z matni, kierując się w głąb naszego te 

rytorjum, a nie ku granicy litewskiej, jak to 
przypuszczali napastnicy, 

Chodziło im widocznie o wciągnięcie pa 
trolu na terytorjum litewskie i umożliwienie 

Litwinom oskarżenia go o rozmyślne nie 

uszanowanie granicy, 

  

Wilcze zęby 
— Podziękowanie, Zarząd Stowarzyszenia 

Bratnia Pomoc Polskiej Młodzieży Akademi 
ckiej USB w Wilnie składa tą drogą serdecz 
ne podziękowanie p. Mag'strowi W. Ostrow 
skiemu zą bezinteresowne ofiarowanie 2-050 
bowego pokoju dla niezamożnych studentów 
USB aż do końca bież. roku akad, 

— Sekcja Pośrednictwa Pracy Bratniej 
Pomocy Modzieży Akademickiej USB poleca 
rutynowane siły korepetytorskie, biurowe i 
inne. Zgłoszenia w Sekcji Pośrednictwą Pra 
cy w godz, J3-—15, 19—21 lub telefonicznie 
7-70. ы 

— Bal Ogólnoakademicki, — 1 lutego w 
Kasynie Garnizonowem zapomnijcie o wszy- 
stkiem, Bawić się będzie całe Wilno. Wilno 
— przyjaciół akademika, . ciało profesorskie 
USB 1 rzesza wszystkich członków wileńskiej 
rodziny akademickiej pod protektoratem p. 
Marszałka Władysiawa Raczkiewicza ; Jego 
Magnifecencji Rektora Prof, Dr Aleksandra 
Januszkiewicza, 
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stąnie niezagrażającym życiu, Przyczyna — 
nieznana, 

— Odnžieziony kwitarjum sekwestrator 
ski, — Zgubiony w dniu 24 listopada 1931 r. 
grzbiet kwitarjusza sekwestratorsk'ego se- 
rji „O“ NrNr 430301 — 430400, w ktėrym by 
to niezużytych pokwitowań NrNr 430391 — 
430400, zaopatrzonych w odcisk pieczęci u- 
rzędowej Il Urzędu Skarbowego w Wilnie, 
został odnaleziony przez organa Policji Pań 
stwowej + odesłany do właściwego Urzędu 
Skarbowego, 

— Nieudana napaść, — Dowejko 
Wacław (Pióromont 30) na palcu Łukiskim 
usiłował wyrwać z ręki torebkę damską 
Trzeciakowej Annie. Zostai zatrzymany, 

— Złodziej mieszkaniowy, — Z niezam- 
kniętego mieszkania domu Nr 42 przy ulicy 
Archanielskiej, na szkodę Giejwasz  Szejny 
skradziono zegarek srebrny kieszonkowy 
wartości 70 zł, Sprawicy kradzieży Suckiego 
Juliana (wieś Podwysokie) narazie nie za- 
trzymano i zegarka nie odnaleziono, 

— Wypedki w ciągu doby, — Za czas od 

godziny 9 r. dnia 11 bm. do godziny 9 r. 
dnia 12 bm, zanotowano w Wilnie 21 róż- 
nych wypadków, 
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MARJA z HREBNICKICH 
CIURDZIEWICKĄ з 

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE 
Prasa warszawska przyniosła smutną 

wiadomość o zgonie zasłużonej działaczki 
na polu społecznem j filantropijnem Marji 
z. Hrebnickich Ciuńdziewickiej, 

W warunkach nadwyraz trudnych, gdzie 
napotykano tysiączne przeszkody, iozpoczę 
ta się w r, 1904 - tym pod przewodn.ctwem 
]. Montwiiła, wytężona praca na niwie do- 
broczynnej i społecznej, 

Ludzie dzisiejsi stojący u stara rczmai- 
tych instytucyj filantropijnych, n.ew.ciec — 
niestety! — wiedzą 0 działalności i pracy 

wybitnych jednostek wśród spułczzeństwa 
wileńskiego, kierujących ówcz:snemi stowa 
rzyszeniami dobroczynnemi, 

Instytucje te promieniowały bardzo szero 
ko, niosąc pomoc najbiedniejszym  war- 
stwom naszego miasta. 

Jedną z takich pionierek filantropii wi- 
leńskiej była š. p. Marja Ciuńdz'ewicka. 

Popularna ; powiszechnie poważaną ta 
postać, zdziałała na terenie Wilna bardzo 
wiele, będąc kierowniczką kilku  stacyj 

Miejskiego Kuratorjum nad biedaymi i 
współpracując stale w Wil, Tow, Opieki 
nad Dziećmi, 

1) W r. 1904 Ś. p. M, Ciuńdziewicka 
staje na czełe sekcji tanich obiadów prze- 
znaczonych dla ludu pracującego, Obiady 
te wydawane były w sali kolumnowej rnu- 
rów franciszkańskich, W okresie czasu od 
1904 do 1913 r, wydano 731,693 obiadów, 
składających się z dwóch dań i chleba wi ce 
nie po 5 kop, za obiad. 

2) W r. 1905-tym organizuje z ramienia 
Tow. Opieki nad Dziećmi -ozdiwnictwo 
bezpłatnych obiadów biednym d'ieciem, u. 
częszczającym do ochron i zakładów nau- 
kowych, Obiady wydawane były cz'ectom 
przychądzącym — w miesiącach z*nowych, 
Staraniem Ś, p. M. Cuwńdziewrckiej dzieci 
otrzymywały na Wielkanoc Święcure na 
Boże Narodzenie zaś podacunk: choinko- 
we, jak również rozdawane były dzieciom 
ubranka i obuwie,. 

Przeciętnie korzystało 
płatnych 300 dzieci, 

3) w roku 1909-tym zmarła powołała 
do życia sekcję szycia ubrań dla dzieci, — 
Uszyte ubrania j bielizna rozdawane były 
dzieciom w ochronach i przytułkach Kurato 
rium, 

4) w r. 1911-tym Ś. p. M. Ciańdziewicka 
obejmuje kierownictwo inten 't: dla chłop- 
ców w murach po-franciszkańskich,. 

Przygarnia młodzież, opu”zczającą przy- 
tułek dza podrzutków im. ś Wincentego a 
Paulo i roztacza nad nią troskiiwą cpickę 
kształtując jej przyszłość. 

5) w r. 1909-tym tworzy kolonie letnie 
dla chłopców w Rubieży w npobiżu La 
dwarowa, Przeciętnie korzystało z kolcnji 
120 dzieci, spędzając czas przy pracy w 6- 
grodach, Gimnastyka, gry fizyczna i óżlsze 
wycieczki grupami — wyg ły pobyt. 

W pracy swej, obejmującej cały szereg 
różnorodnych zajęć społecznych, ś, p. M. 
Ciuńdziewicka potrafiła zawsze zachować 
pogodę i równowagę ducha, budząc wśród 

z obiadów tez. 

  

   

   

otoczenia ; najbliższych współpracowników | 
wielki zapał i zamiłowanie w szerzeniu po 
mocy najbiedniejszym,, 

Choć zdala od nas szlachetne to serce 
bić: przestało, jednak pamięć o tej -prawćzi- 
wej opiekunce iudności wileńskiej — trwać 
będzie długie lata. 

Na zmarżniętą powłokę jej mogiły niech 
spadną nasze łzy gorące, łzy giębokiego 
smutku, będące jednocześnie wyrazem 
wdzięczności całego Wilna, za tak szczyt- 
ną, pełną oddania pracę nad ulżeniem nie- 
doli ludzkiej, Ż 5 

* 

Nabożeństwo żałobne za duszę s. p, iMa 

rji Ciuńdziewickiej odbędzię się w dniu 14 

stycznia rb, w kościele św. Jakóba i Filipa 

o godz. 9 m, 30. na które zaprasza 

Larzgd 
Wi. T-wa Opieki nad Dziećmi, 

AL Žukas i CY (TEZ ROSE 

WILNO—TROKI 
— Zamach samobójczy, Z nieznanych po 

wodów strzelił do siebie z fuzji zabijając się 
па miejscu mieszkaniec wsi Gienuńce, gmi- 
ny olkienickiej Michał Ziminowicz, 

SMORGONIE 
— Podpalenie, — We wsi Wacławowi- 

cze, gminy smorgońskiej spłonęły zabudowa 
nia Józefa jermaka, Pożar powstał z pod- 
palenia, którego dopuścił się sąsad Wacław 
Surzycki, Dochodzenie toczy się w trybie do 
rażnym. 

(Dokończenie kroniki wileńskiej na str. 4-€j) 

  

Jeszcze jedna sprawa 

na tle zajść listopadowych 
WILNO, — Władze policyjne ukoń- 

czyły śledztwo w spzawie studentów- 
żydów Solca i Feldmana, poszlakowa- 
nych o udział w pamiętnych ekscesach 
listopadowych. Wymienieni studenci 
brali udział w niedozwolonem zbiego- 
wisku, nawołując do czynnego wystą 

pienia na ulicach. 
Solc i Feldman znajdują się na 

wolnej stopie, zaś sprawę ich odesłano, 
R zakończenia dochodzenia, do Są 

Najprawdopodobniej już w lutym 
wpłynie ona na wokandę sądową. 

Opór pijanych chłopów 
PRZY LIKWIDACJI POTAJEMNEJ GORZELNI 

LIDA, Podcząs i:*kwidowania jednej z taj- 
nych gorzelni we wsi Rembkowszczyźnie p. 
Kdzkiego kiłku pijanych wieśniaków stawi- 

ło opór, Dopiero zągrożenie- przez komen 

danta posterunku „P.P. w Iwju + przodowni- 

ka F'tę użycia broni zmusiło wieśniaków do 

Zajście z bezrobotnymi 

kapitulacji przed władzami. Gorzelnie w 

Wiksznianach pow. wołożyńskiego -i Krzy 

żówce pow, lidzkiego zlikwidowano bez '0- 

poru, Jednego z pędzących samogonkę, jako 

poszukiwanego przez sądy. osadzono w wię 

zieniu lidzkiem, 

  

W LOKALU MAGISTRATU LIDZKIEGO : Ё 
LIDA, — Bezrobotni w ficzbie około 150 

urządzili awanturę w. lokalu magistratu, u- 
niemożliwiając normalny tok pracy, Wezwa 
na przez burmistrza policja przywróciła po- 

Pożar na 

rządek, odprowądzając kilku agitatorów do 
komisarjatu celem pociągnięcia ich do odpo- 

wiedzialności, sy 

Łukiszkach E 
I W SCHRONISKU DZIECIĘCEM NA ANTOKOLU 

WILNO. — Wczoraj w dzień od 
zbytnio rozgrzanego pieca zapalił się 
stragan na placu Łukiskim. Straż ognio 
wa zdołała pożar zlokalizować 'i nie Marsz. Piłsudskiego na Ańtokolu. 

Stragan spłonął doszczętnie. 
Za:az po tem straż ogniowa zaalar- 

mowano 0 pożarze w schronisku im. 
А- 

dopuściła do zniszczenia sąsiednich larm okazał się przesadzony, bowiem 
sklepów. 

  

palące się sadze wnet ugaszono. 
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żywa pochodnia w teatrze amatorskim 
POLĄCA SIĘ LAMPA 

WILNO, — Podczas przedstawienia ama 
torskiego w koł. Jodkiszki gm, bieniakońskiej 

przez zespół teatru ludowego z Werenowa, 

zaszedł wypadek poparzenia, Chłopiec pod- 
noszący kurtynę, przez własną nieostrożność 

zrzucił wiszącą pałącą się dużą lampę паНо- 

wą, która padając oblała ubranie siedzącej 

naprzeciw Reginy Antonowiczówny z Wilna, 

0d płonącego knota zajęło się momentalnie 

RESORT SKSS 

A DZISNA 
` — Staraniem Koła Akademików Dziśn'an 
USB odbył się w dniu 5 bm, bal akademi- 
ków: pod protektoratem JWPP. Starosty }. de 
Tramecourt'* oraz p, dyr. Staniewsk ego. 
Pomimo jak na stosunki dzśnieńskie n'eod- 
powiedniej pory oraz fatalnej drogi bal zgro 
madził część inteligencji miejscawej oraz pa 
rę osób z ziemiąństwa. Że ziemiaństwo dzi- 
Śnieńskie nie stawiło się licznie, nic jest dziw 
nego, albowiem snobiznt, brak zainteresowa 
nfa życiem społecznem, daje się odczuć aż 
nadto, Szczególną pomoc przy organizacji 
balu ckazały nam panie dziśneńskie przez 
urządzenie bufetu, zą co ogół. akademików 

    

   

  

dzi. an składa serdeczne Bóg zapiać, Go 

ście wynieśli z balu jaknajlepsze wrażenie, 
Dzišnianin. 

MOŁODECZNO 
— Herbatka na bezrobotnych w Choi- 

chłe, W dniu 9 mb, mieszkańcy m'asteczka 

Chotchło gm. gródeckiej z okazji powrotu 

byłego księdza proboszcza prawiosławnego, 

urządziń herbatkę z tańcami (wieczorynkę) 

—-podczas której została przeprowadzona 

"zbiórka na bezrobotnych. 
IPrzybywających . przedstaw 

starosty przy į 
p. Pehudo, 

  

di 
miejscowy mieszkaniec 

zem, napisanym w języku 

białoruskim, póczem goście udafi się do lo- 

kalu zabawy, 

Podczas 

pana 
   

£ 

herbatki zostało wygłoszone 

przez miejscowych mieszkańców szereg 

przemówień, z których przebijała radość z 

powodu powrotu wielce lubianego księdza 

proboszcza oraz wdzięczność dla pana wo 

jewody i pana starosty za przyczynienie się 

do jego powrotu. 
Przebieg całego wieczoru utrzymany w 

bardzo miłym tonie, pozostawił na długo 

niezatarte wspomnienia, A połączenie zaba- 

wy ze zbiórką na bezrobotnych, dokładnie 

charakteryzuj organizatorów, jako ludzi 

społecznie  wyrobionych i dobrych obywa 

teli państwa. Pawan. 

BRASŁAW 
— Zastrzelił się kapral KOP. — 

Z nieznanych powodów popeinit samobój- 
stwo kapral KOP Zajączkowski, zamieszka- 
ły w Słobódce, 

Radło wileńskie 
ŚRODA, DNIA 13 STYCZNIA 1932 R. 
11,58 sygnał czasu, 14.10 program dzien, 

ny, 14.15 muzyka z płyt, 15,15 komunikaty 
z Warsżawy, 15,25 „Mata skrzyneczka“ — 
Esty dz'eci omėowi Ciocia Hala, 15,45 koncert 

.dłą młodzieży (płyty), 16,15 komunikat spor- 
towy. z Warszawy, 16,20 .,„Kamień mądrości” 

-— odczyt z Warszawy, 16,40 codzienny 
„odcinek powieściowy, 16,55 lekcja angielskie 
go z Warszawy, 17,10 „U wrót przyszłości 
— odczyt z Warszawy, 17.35 koncert z 
Warszawy, 18,50 chwilka strzelecka, 19,00 
„Przegląd prasy Itewskiej“, 19,15 muzyka 
z płyt, 1920 „SFLL“ — organizacja stu- 
dentów państw bałtyckich: Litwa, Łotwa, 
Estonja i Fintandja) feljeton, 19,35 program 
na czwartek i rozma tości, 19,45 prasowy 
dziennik radjowy z Warszawy, 20,00 „Czy 
opera naprawdę $@ przeżyła?" — feljeton 
muzyczny z Warszawy, 20,15 muzyka lek- 
ka z Warszawy, 21,35 Kwadrans literacki z 
Warszawy, 21,50 Koncert kameralny z War 
szawy, 22,35 Komunikaty z Warszawy, 
22,45 muzyka z płyt, 23,00 muzyka taneczna 
z Warszawy. 

"OFIARY 
J. D. dla rodziny wysiedloneį z Litwy— 
10. 
M. S. na wykupienie maszyny A, Z.— 

2:3 
L. Z, na wykupienie maszyny — zł, 1. 

Na rodzinę wysiedloną z Litwy zł, 1, 
: Bubasek dła rodziny wysiedlonej z Lit- 
wy — zł, 5. 

z, 

SPADŁA ZE SCENY 

ubranie i włosy Antonowiczówhy, Na sali 

powstała panika, Antonowiczówna tymcza- 

sem stanęła w płomieniach, Dzięki jednak 
przytomności kier, Szkoły z Romuć p, Igna 
cego Gawrońskiego, który pośpieszył na ra- 

tunek palącej się, Antonowiczówna doznała 

poparzenia obu nóg, Gawroński doznał po- 

parzenia rąk. Po ugaszeniu ognia przedsta- 

wienie odbyło się normalnie, 

SPORT 
ZAWODOWA LRUŻYNA PIŁKARSKA 
« Jedno z pism warszawskich podało wczo 

raj sensacyjną wiadomość o rzekomem po- 
wstaniu w Krakowie pierwszej polskiej za- 
wodowej drużyny piłkarskiej, 

Jakoby piętnastu czołowych polskich pi 
karzy, a w tej liczb'e dziesięciu b. repre- 
zentantów barw polskich, zgłosiło swój ak- 
ces uważając, że sport sportem, a pensyjka 
(400 — 500 zł, mięsizcznie) to nie jest argu- 
ment do odrzucenia, 

Autor wzmianki podaje ponadto, że kie- 
rownictwo klubu zakontraktowało już szereg 
spotkań z drużynami zagranicznemi, oraz 
czymi starania o zalegalizowanie profesjo- 
nalizmu, ‚ 

_ Wiadomość ta wydaje się nam najzupeł- 
niej prawdopodobną. Jest tajemnicą poł 
nela, że ten i ów z piłkarzy ligowych, ni 
zbyt po amatorsku traktuje swój udział wi 
t.zw, 'młócce figowej. Sprawa ta była po- 
ruszana w prasie omawiana cicho ra ze- 
braniąch i głośno na trybunach, będących 
w przerwach kuluarami, 

Czy profesjonalizm w tym wypadku był 
by bardzo szkodliwy dla piikarstwa po!skie 
go — to pytanie trudne. 

. Zapewne wprowadzenie, a raczej usan- 
kcjonewar'e profesjonalizmu pokrzyżowało- 
by płany (zresztą obecnie b. niejasne) Ligi 
ałe też i oczyściłoby atmosferę, Wiadomem 
byłoby przynajmniej z kim ma się do czy- 
nienia z amatorem, czy „amatorem*. Skoń- 
czyałby Się raz na zawsze wędrówka asów 
z klubu do Klubu, a wówczas może pomy- 

  

   

  

"ślanoby 0 narybku, 
Zawodowe drużymy możnaby było wy- 

najmować tak, jak dziś się wynajmuje au- 
tobus dia wycieczki, Oddałone od centrum 

niema z kim grać, nie może zapro- 
ligowców, zajętych ciągłem ugania- 

niem się za punktami, sprowadziłoby więc 
sobie drużynę zawodową. 

  

   

Gracze nauczyłiby się czegośkołwiek, a S 
pubiicznošė zobaczyłaby dobrą grę. 

Komu przeszkodzić może, że zamasko 
wany izawodowiec uczewie będzie się do 
tego przyznawać, albo to, że polska ariży- 
na zawiddowa pojedzie do centralnej Euro- 
py i tam rozegra kilka spotkań. 

Dodać należy, że wersje 0 powstaniu 

drużyny zawodowej w piłkarstwie, pojawiła 
się niemal. jednocześnie z podobną © bokse- 

rach, (t) 

  

NA FILMOWEJ TAŚMIE 

„ZWYCIĘSTWO: 
„KINO M EJSKIE*. 

Dobry morski tilm. Ostatnie akordy wojny 
światowej, walka łodzi podwodnych i decy 
dująca interwencja amerykańska. Koło wysp 
Kanaryjskich ma rozegrać się wielka bitwa. 
Ale trzeba jakoś zachować pozory. Wysuwa 
s'ę tedy do tańca Śmierci „starą b'lję*, ża- 
glowiec barkowy, aby zwabić groźną nie- 
miecką łodź U 172. Zwycięstwo przychodzi 
po zaciętej walce, zilustrowaneį grzmotami 
w orkiestrze. 

Chociaż tilmów wojennych widziało się 
Sporo, można obejrzeć „Zwycięstwo* z za- 
ciekawieniem, szczególnie, że czołowego» bo- 
hatera odtwarza doskonały sktor George 
O'Brien. Tad. C. 

„DAWI? GOLDER“ 
„PAN“ 

Historja duszy żydowskiej, zakopconej 
oparami pieniądza jest przedmiotem tego til- 
mu. Psychologiczna przemiana szach:aja Gol- 
dera pod wpływem nędzy moralnej, jaka go 
otacza, odbija od bluchtru plutokracji mię- 

oe Dawid Golder — to tragedja 
człowieka ideału, czarnego ideału, rozumia- 
nego nisko, ale ideału. Problem potęgi pie- 
niądza i jego nicość jednocześnie jest inte- 
resująco ujęty tylko dzięki Świetnej grze 
SUD, Baura, odtwarzającego postać Goldera. 

braz nie jest ani trochę filmem, to ra- 
czej koncertowa gra teatralna, doskonałość 

Z ROSJI SOWIECKIEJ 
List noworoczny. 

W tych dniach pewien Nowogro- 
dzianin otrzymał nestępujący list z 
Rosji sowieckiej, od rodziców tam za- 
mieszkałych: 

„To samo wiusznję moim kocha- 
nym dzieciom, żeby żyli w radušci 
kochane i drogie dzieci. Wasz list 
otrzymaliśmy i czytaliśmy z radością 
i z tego że wy chwała Bogu zdrowi 
żyjecie i dobrze się wam powodzi. 
Co ja wam mogę jeszcze więcej pisać 
moje drogie—niewiem sam, bo pisać 
jest dużo i niewiadomo od czego za- 
cząć. Trudno jest teraz żyć u nas po 
tym przewrocie z kołhozami. Ja my- 
ślę że wy wiecie co to jest „Kol- 
hoz*, z gazet czytaliście o tem na 
pewno. I ja jestem też w kolhozie, 
Ja oddałem całe gospodarstwo 
do tego kołhozu i pozostałem z 
Jedną krową ale I to nie na dłu- 
go, bo teraz muszę i tę krowę 
oddać i wtedy trzeba będzie żyć 
całkowicie na ich utrzymaniu i 
koniecznie trzeba cierpieć gło- 
dówkę. Do tego czasu nie było 
roszkosznie: było chociaż skąpo 
kartofli i chieba, a teraz tracimy 
nadzieję by i io było. Żyjemy jed- 
nak nadzieją, że Bóg nas nie opuści, 
Cóż ja mam więcej pisać? — do pi- 
sania jest dużo, ale... wy powinni 
sam! zrozumieć, że nie możemy 
pisać. Najgorsze to, że nic nie można 
kupić, bo nic niema do kupna, niema 
także i pieniędzy. Zyczymy wam'zdro- 
wia i winszujemy wam dobiego no: 
wego roku*. 

— Komentarze zbyteczne. Veq 

   
) 
\ 

I   
Tygodnik liustrowajny Nr. 2 przynosi 

treść obfitą i różnorodną. Na plan pierwszy 
wysuwa się nowela Kazimierza Wierzyń- 
sk'ego „Patrol“ į powiešė Jana Parandow- 

iego „Dysk olimpijski“, J. E. Skiwski zaj 
muje się t, zw. "stosunkami baikanskiemi,. 
Artykuł wstępny zawiera syntezę dażeń — 

za ających ku usprawnieniu administra- 
cji. rócz szeregu aktualnych notatek i arty 
kułów, starannie ilustrowanych, znajdujemy 
w tym zeszycie feljeton rewjowy, artykuł 
Jerzego Kossowskiego z racji jubileuszu Jó 
zefa Chmievńskiego, iPozatem ożywiona 
rubryka „łdee i zdarzenia" oraz „Zagrani- 
cą". W. Rogowicz „Na czerwonej Riwierze” 
pisze o stosunkach panujących obecnie na 
wybrzeżu krymskiem i o propagandzie „na 

gości** w Rosji. J. Kołupajłło daje impre-— 
sję z podróży powietrznej nad Europą, ilu- 
strując rzecz fięknemi zdjęciami, 

  

    

    

ekspresji postaci (Świetnie zsgrany jest ka- 
merdyner Goldera;. Wastości filmowych po* 
siada obraz niewiele, 

Reklama kina „Pan* przesadza nieco, 
oznajmi jąc, że film ten „wstrząsnął Świa- 
tem* Przeróbka, nie tak znów słynnej, jak 
to chce reklama, powieści Ireny Niemirow- 
skiej (bynajmniej nie polki) — ma tę wielką 
wadę, że nie daje zadowolenia estetycznego. 
Nie jestem zwolennikiem cukierkowych hap- 
py-endów, lub promiennych zórz w. zakoń: 
czenin, ale od filmu wymagam pewnej sumy 
doznań psychicznych, dających w bliższym 
lub dalszym wyniku plus estetyczny, — że 
Dawid Golder tego nie daje, dowodem może 
być fakt, iż we Francji, (gdzie film ten 
pierwszy raz w roku ubiegłym oglądałem), 
przyjęto go bardzo, a bardzo chłodno. 

Gallicki duch dobrze odczuł obcość te- 
mata i martwotę  intelektvalną, którą film 
ten ze sobą przynosi. Tak więc cDawid Gol- 
der“ nie „wstrząsnął Światem* panie „Pan“. 
Aby dopełnić miary wymyślań p d adres*m 
„Pana* zaznaczyć należy, iż w kinach wzglę- 
dem publiczności obowiązu'e słuźbę i kont- 

rolerów. daleko idąca grzeczność z powodow 
doskonale przez powiedzonko o tabakierce 
dla nosa wyłuszczonych, że tak nie jest zo» 
staliśmy powiadomieni przez czy'e'ników. 
Popraw się pan, panie „Pan“. Tad. С. 

  

KINO 

SALA MIEJSKA 
Ostrabrameks 5 

Od poniedziałku 11 b. m. godz. 4, 

GEORGE O'BRIEN w emocjonvjącym filmie 

ZWYCIĘSTWO DU sinagoga gal morza 
Orkiestra pod kierownictwem M. Salnickiego. Ceny 

6,8110 

mieisc: balkon 30 gr. parter 60 gr. 

  

Dziś! Gigantyczne dźwiękowe arcydzieło wszechświatowej sł:wył 

  

  

Dżwiękowy ^ . 
KINO-TEATR IKSIĘZNICZKA TARAKANOWA 
HELIOS" Rywalki Carcwej KATARZYNY II i kochanki księcia ORŁOWA. W rcli głównej prześliczna EDYTA JEHANNE, słynny 

i amant OLAF FJORD : RUDOLF K EJN RCGGE. Film o którym długo mówić i pamiętać będ.ie Wilno. Wobec 
wysokiej wartości artystycznej film dla młodzieży dozwolony. Nad program. Dodatki dźwiękowe. 

Na l-szy seans ceny zniżone. Początek s o g. 4, 6, 8 i 10.15. 

KINO Dziš sensacja dzwiekowa! Film, ktėry wzruszyi miljony. Niebywale džwiękowe efekty. Największe dźwiękowe 

arcydzieło HOLLYWOOD z "Ramonem Novarro «-». BEN HUR 
ickiewicza 22 tel 15.28 W rolach pozostał'ch May Mc Avoy, Betty Bronson i Csrmel Myers. Nad program: Atrakcje dźwiękowe 

Film, który kosztował miljoay. Dla młodzieży dozwolone. Seansv cd god:.4, 6, 8i 10'15 w dnie świąt. o god”. 2-ej   
  

  

<1% Ama KIRO 

 CGIING 
WIELKA 47. tal. 18-41 

Dz:ś! Najaowszy 100 proc przebój dżsiękowy. Film najnowszej produkcji Paramcuniu 

„BŁĘDNE OGNIE” 
Film ten jest przebojem produkcji hiszpańskiej o przebogatej wystawie i wspaniałych mot: h 
śpiewnych. Akcja tilmu cdbywa się w Hi:zpanji i ; нна 

z ud-islem Šv iatowej stawy 
tancerki ARGE + TY AY 

Nad prog'am; Dodatek dźwiękowy „Foxa* i 
rysunkowy Fiejszera Począiek o godz, 4, 6,8 i 10,30, w dnie świąt. o godz 2-ej. 

Na 1 szy seans cenv zniżene 

  

Dźwiękowe Kino 

> PAN“ DAWID 
Uwaga! 

  

GOLDER 
Dziś inauguracyjna premiera! Największy dzwiękowy film sezonu 1931-32 r. Film który wstrząsnął Światem 

Film ten os uty na tle słynne( powieści Ireny Niemirowskiej 
W roli głównej genialny Harry Baur 

Ze względu na wysoki artyzm te.o lilmu wstęp na salę tylko na początku seansów i podczas 
demonstrowania nsd prcgramu. Nad program: Atrakcje dźwiękowe. 

Początek seansów punktu»lsie o g. 4, 6, 8 i 10,15. 

  

Dźwiękowy 

KinceTestr 

„STYLOWY“ 
Wielka 36 ek 

Giełda Warszawska 
Z dnia 12 stycznia 1932 roku, 

WALUTY I DEWIZY. 

Dolary 8,90 — 8,92 — 8,88, 
Holandja 358,40 — 359,30 — 357,50. 

LONDYN 30,25 — 30,30 — 30,43 — 

30,13, 
Nowy York 8,921 — 8,941 — 8,901. 

Nowy York kabel 8,927 — 8,947 — 8,907. 

Paryż 35,01 — 35,10 — 34,92. 
Praga 26,41 — 26,48 — 26,35, 

Szwajcanja 174,10 — 17453 — 173,67. 

PAPIERY PROCENTOWE 
Pożyczka inwestycyjna 83 — 85,50. Kon 

wersyjna 29,75, 4 proc. dolarowa 43, Stabi- 

lizacyjna 53,75 — 54,75 — 13,50. 4i pół 

proc. L. Z, ziemskie 41,50. 
AKCJE: 

Bank Polski 105, 

Dolar w obrotach prywatnych — 8,90 i 

pół w żądanui, 8,90 i ćwierć w płaceniu. 

Rubel — 5.02 — 5,02 i pół, 

| AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

FABRYKA i SKŁAD MEBLI 

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

Wilno, Tatarska 20, dom własny, 

Istnieje SE ASA se 

adalnie, sypialnie, omy, gabinety, 

Ika niklowane i angielsk'e kreden 

sy, stoły, szafy, biurka, krzesła, dębo- 
we it. p. Dogodne waruuk ua 

PYWYTYYYYYYYYTYYYYYYYYYYYYYTYYYYYYYTYYYYYT 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMA 

Poszukuję mieszkania 

z wygodami, łazienką, 3 pokojami w 

mieście lub na Zwierzyńcu. 

Oferty do Adm. „Słowa* pod T. T. 

TYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYTĄ 

AAAAAŁAAA R T ——— 

НИЛЫОЦСВСЕатЫЯ DOKTOR kanc 

F „Lekarze Zeldowicz 
wene- 

  

Tvvyvvvvyvyvyvvvyvyye chor. Skórne, 

DOKTOR MED. 

A. Cymbler 
Chofoby weneryczne, 
skórne i narządu mo- 

czowego, 
Mickiewicza 12, 

róg Tatarskiej Tel. 5-64. 

ciowych, od 9—do 1, 
5—8 wiecz. 

DOKTOR 
ZELDOWICZGWA 
KOBIECE, _ WENE- 
RYCZNE NARZĄDÓW 

MOCZOWYCH 

  

  

tat 97,7 - L.0.P.P   

Niecdwoł:ln e tylko dziś i jutro! 

C. K. FELDMARSZAŁEK 
Nad program: Po każdyim seansie wystęcy znanych artystów Warszawskich z , Bandy 

ryczne, narządów mo- * 

Najpiękniejszy 03 

Śp ewy cygańskich romansów, monol: gi, kuplety, tańce ch rskterystyczne i hiszpańskie, 

proc, dźwiękowe arcydzieło p. t. 
przepiękny fiim z życia wojskowego. W rol gł. król humoru RODA 
RODA, i VLASTA BURJAN. Rozmo <a i Śpiew w języku czeskim. 

wielka rewia kzrnawa- 
Następny program: 

wiatowy sziag'er „MARADU“. 

MAAAAAAAAAAAAAAAAAAS | ESET! 

Akuszerki Restauracja 
  

  

AKUSZERKA 

ŚMIAŁOWSKA 
przsprowadziła się ul. 
Zamkowa 38 m. 3. Qz- 
binet kosmetyczny, E 
suwa zmarszczki, piegi, 
wągry, łupież, brodaw- 

ki, kurzajki, wypadanie 

  

Restauracia, EUROP 
4 Gtwarcia z dniem 15 |. r. b. o godz. 21-el. 

Lokal odrestaurowany, wpro adzono wszelkie dogodnoś i według 
najnowszych wymagań, uruchomiono ku. henkę parcwą, z której 
to Śniadanie z dodaniem szklanki piwa 

wódki kosztować będzie .ylko 75 groszy. 
Śniadznie wydawać się będiie od godz 

Muzyka kwintet pod kierownictwem p. Uzłowskiego. 

C:ły program pierwszorzędny. Taniec, oraz 

Spłewaczka Światowej sławy Władysława Poraj-Porecka 

  

6 Dominikańska 1 
(SEZIS RCIBZORY LTYRTACEKIOGKAI 

lub jednego kieliszka 

9-tej rano. 

włosów 
NWWWE z dnia 1 IL r.b. zaavgiżowaliśmy słyuny zespół ba= 

SRANIE RiRŻARZ Anens letu pana Karczewskiego sKlada|gceo się z 9 osób. 
Dascing towarzyski co niedzieia popołudniówki czerna-kawa 

Kas mety ka 2 upominkami dia Pan loteryjka, 
I S kia i SĘTCYOZEZSERO RZE. 

6 A B į a ET M AAAAA AAA AAA AAA AAA 
2 Фабпе рокое  Matura "EEE 

пачопа…е! bez mebii, z wszelkie- Przygotowywanie ze Kusxo 

kosmety * !mi wygodami i ewert wszysikich przedmio: . SPRZEDAŽ 
teczniczeł używaniem kuchni wystów do egzam'nów w „| D 

WILNO. dzierżawięjtani . Ogią- zakresie szkół średaich Fog ORRO 

Miekiewicza81—4d:ć od godz. 
kobiecą Mickiewicza 48 m. 5. 

Urodę Mieszkanie 
kouserwa» "" 
je, dosko- 

nali,s odświeża, nsuwa 7 — 9 pokojowe nada- 

jej skazy i braki. Massż jące I 

kosmetyczny twar:y, wynajęcia. Dominiksń 
Masaż ciała, elekirycz- ska 8 in. 
ny, wyszczuplający (pa- -—— 
nie). Natryski „Hormo- 

  

  

Mieszkanie 
па* według prof. Spuh-7 pokojowe do „wyna- 
la. Wypadanie włosów, jęcia Cent alne cgrze- 

Indywićusisie wanie, Wszelkie wygo- łupież, 

M-tej. 

się pod biuro do 

2 a: RA do Adm. „Słowa* pod 0d 12—£. 

Języki obce: trancus- 
ki, niemiecki (konwer- Z powodu wyjazdu 
sacjas) oraz łacina i do sprzedania 
grecki. Lekcyj : dziela- biurko, łóżko, dziecin- 
ją rutynowani korepe- ne łóżeczko, rowery 
torzy b. mauczyciele damski i męski i duże 
gmn. mag, filozofji ikwiaty. Zwierzyniec, 
spec matematyki, Zgł.ul. Dzielna 30 m. 1, 

  

„Maiura“, z] 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAI Forteplan 

|gRzERZAGE Koncert. w stanie b. 
Rožne dobrym, okazyjaie bar- 

dzo tanio sprzedam, 
dobieranie kosinetysów dy, Gdańska 6, Spytać ZEGARKA KKA Ul. Sawicz 11, m. 2. 

TYYYWYYYWYVYTYTYVYYE | zt do kzżdej cery. Ost t- dozorcy. 
nie zdobycie kosmetys ._ — 

ki racjonalnej. Pokoje 
Codziernie od g.10—8 umeblowane: 1, 2 I 

22 Р. && 3, (mogą być oddziel 

Ara dę 
keśiec nie lub z kuchnią) 

z wyższem wg.16-11/4-7 
ceniem \7. 2. Р. 8 ® 

  

komser Wygody. Mickiewicza szycia zastarionej w 

wykształ- 

i długoletnią wydalonej a tu krań- '1, 12, 13, 14 przez Fa- | 
praktyką może złożyć 

  

Matka ika | Szredera 
czwoiga dzieci w cięż: "anino koncertowe z 

lub kich warunkach będąca okazji bardzo tanio 
woła o pomoc dla WY: sprzedim, ul. Wiwni- 
kupienia meszyny AC skiego 3, m 

   
RE а 22 m. 58, Icmbardžie. O składa: ||| 

saje, doskonali, odst i 2 m MAAAMAAAKAASAAAAAA AAS Asosa isbas A Akai ikakka O naldrobnieiszyck DIET 
ат в A oliar prosi w Redakcji Zouby 

E > Słowa pod literami Kosmetyki г@  Posady па —-а Leczniczej ed : > pea Goran NTYYYTYTYYYTYYYYYTYFH 
J. Hryniewiczowej, "NYVYVYVYVYVYVYVYVYT Wołam o pomoc 4 weksie 

sł. WIELKA 818 m Rządca dla nieszczęśliwej ro- po tysiącu złotych każ- 
dziny brutalnie z Litwy dy, wystawione za NN. 

cową nędzą dotknięta brykę Tektury Waka 
makkakA kkk A kkk A ŁAŁ A Łikaucję, poszukuje — składa się z czie- Murowana Jana Tysz- 

Lokale posady 

<a O Czerniszki p. Gier 
"YYYYYYYYYYYYYYYWYYYY viżty pow. Wil, Tročki, 

r 2 mieszkania ——— | 
1 3 i4 pokoi ze 

Zgło- 
szenia pod „Adamicz- 

rech osób a trzech po- kievicza podpisane pod 
koleń: babki, córki i stemplem firmowym 
dwoje wnucząt poszn: przez Jana Tyszkiewi- 
kujących pracy dla zdo: cza na ziecenie Tow. 
bycia kawałka chleba— Górniczo-Przemysłowe 
pomimo wykształcenis go „Saturn* Sp. Akc. 

wszelkiemi wygodami w bardzo ciężkich wa- uniwersyteckiego pracy płatne w dniach 20i 

POPIERAJCIE od 12-21 od 4—6 ZówWoCESOW? wal, runkach srosi o kore-zdobyć nie mogących 80 marca oraz 5 1 10 

szenia w Admini- jęcia. Wilno, al. Sło- 
stracji pod „Uczeń”. wackiego 17. 

ut. Miekłewicza 24. na miejscu do wyna- petycję Łaskawe zgło- prosimy © nią oraza c kwietnia r. b. zginęły 
datki pod litera T. w 
Redakcji „Słowa*, 

i są unieważnione. 
  

(sis S ZWEI SZ ZOO LT IATA TNS VEKS TTT T KAS ET ASS L III I I S I I IATA TAKAS 

„ Kto był mordercą? 
— O, pan ma przed sobą wielką 

przyszłość, — szepnęłam. — Zdobę- 
„dzie pan sławę... 

— Ale pozostanę samotny... 
— Wielcy ludzie są zawsze samo- 

trit. 
Podniósł moją rękę do ust. 
— Jakże chętnie oddałbym sławę! 

W tej chwili wszedł Harris. Put 
kownik Rice; wstał mówiąc: ! 

— Dzień dobry panie Lukas. 
Harris poczerwieniał nagle. 
— Tak, — wtrąciłam nagle, — ter 

raz możemy nazywać cię własnem, two 
jem imieniem. 

Ale Harris nie patrzał na mnie, tył 
ko na pułkownika: 

— Pan wie? 
Pamiiętam doskonale każdą 

twanz, którą choć raz w życiu widzia- 
łem. A pana wiidywałem często, jako 
małego chłopca. 

— Ca to ma znaczyč? — zapyta- 
"tam zdumiona patrząc kolejno na obu 

panėw. 
Zdawato się, že jakaš niema utarcz 

ka toczy się pomiędzy tymi ludźmi o 
stalowej woli. O co! walczyli. Pułkow- 
nik zwyciężył. Harris odwrócił się. 

— Pan ma rację. Proszę to jej po- 
wiedzieć. 
_-— Pani, — zwrócił się do mnie 

Rice, — on nie jest Łukasem. Harris 
Łukas został zabity na wojnie. To 
John-Harold Erdsly. 

: ROZDZIAL XXXV 
Zakończenie. 

To mówiąc pułkownik Rice odwró 

cił się i odszedł. Stałam zdumiona nie 
mogąc zebrać myśli. Harris zbudził 
mniie z tego stanu: 

— Anno, czy wybaczysz mi? 
Ujął- moją dłoń, ale wyrwałam ją 

gwałtownie. 
— Dlaczego oszukiwałeś mnie?... 

— Sam nie wiem. Bałem się... ba- 
łem się swego bogactwa. Chciałem 
żebyś mnie kochała takim, jakim by 
łem wtedy — wygnańcem, zbiegiem... 

— Nie ufałeś mi? 

— Zbyt dużo miałem w życiu za- 
wodów. Życie uczyniło mnie szorstkim 
i podejrzłuwym. Bałem się stracić cie- 
bie. 

— Rozumiem... 

: Przypomniatam sobic įego historję, 
jak opowiadał o sobie i swym przyja 
ciełu w trzeciej osobie, mówiąc o Łu- 
kasu „mój przyjaciel". Więc to jego 
przyjacieł kochał tak głęboko Na- 
dinę! 

Więc jak się to stało? — zapyta 
łam. 

— Obaj pragnęłiśmy śmierci. Pew* 
nej nocy zamieniliśrzy dokumenty, 
gdyż jest zabobon  żołnierski, że to 
przepowiada śmierć. Następnego dnia 
Łukas został zabity. 

— Ale dlaczego ty sam nie chcia- 
łeś mi tego powiedzieć, przecież te- 
raz nie wątpisz w .moją miłość? 

'— Anno, nie chciałem mącić na- 
szego szczęścia! Chciałem cię wywieźć 
znów na naszą wyspę. A _ pieniądze? 
Czyż my ich potrzebujemy? Za pienią- 
dze szczęścia nie kupimy. Na wyspie 
byliśmy szczęśliwi. Ja boję się innego 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

życia, już raz wprowadziło mnie do 
tragicznego załamania. 

-— Gdyby putkownik nie powie 
dział, nie dowiiedziałabym się prawdy 

od ciebie? 
— Tak, pozostałbym Łukasem. 
A miljony twego ojca? 
— Rice lepiej potrafi rozporządzać 

niemi, niż ja. Anno, czemu masz taki 
dziwny wyraz twarzy 

— Myślę, że lepiej byłoby, żeby 
Rice nie zmuszał cię do mówienia. 

* — Nie, on miał rację. Powinnaś 
wiedzieć całą prawdę.. 

Wkrótce wyjechaliśmy do  Kap- 
sztadiu. Klara czekała nas z niecierpli 
wością i w naszej obecności rozcięła 
nieszczęsnią żyratę. Po uspokojeniu re- 
wolucji w Johannisburgu, Rice przy- 
łączył się do mas. Na skutek jego nale 
gań zgodziliśmy się, by otwarto przed 
nami drzwi wspaniałej willi w Mu- 
senburgu, która należała niegdyś do 
Sir Lorensa Erdsly i zamieszkaliśmy 
tam. ‚ 

Tutaj ostatecznie ułożone zostały 
plany naszego dalszego życia. Zdecy- 
dowaliśmy, że wyjadę z Klarą do An 
gli, gdzie miałam mieszkać aż do šlu- 
bu. Wyprawę miałam sprowadzić z 
Paryża, a ślub odbyć się miał w Lon- 
dynie. Klara narysowała model sukni 
ślubnej i bawiłyśmy się obie, jak dzie- 
ci temi przygotowaniami. Przyszłość 
wydawała mi się w najwyższym stop- 
niu nierealną. Chwilami gniotła mnie 

jakaś zmora. 
Stało się to wigilją wyjazdu. Nie 

mogłam spać. Smutno mi było rozsta- 
wad się z Afryką. Czy gdy wrócę, za 
stanę tu duże zmiany? Niestety, szczę” 
śliwe chwile minione, nie wracają ni 
gdy! 

Nagle. drjgnęłam: 
drzw. Był to Harris. 

— Ubierz się Anno i wyjdź 
chwilę. Chcę z tobą pomówiić. 

Ubrałam się  śpiesznie i wyszłam 
do ogrodu. Noc była ciepła, ciemna, 

łagodna. Harris odprowadził mnie da- 
leko od domu. Był blady i wzburzony. 

— Anno, pamiętasz, mówiłaś kie- 
dyś, że kobiety robią chętnie to, co 
nie. lubią, dla tych kogo kochają? 

— Tak, — szepnęłam, niespokojnie 

oczekując dalszego ciągu. 
Przytulił mnie mocno do siebie 
— Anno, wyjeżdżajmy stąd zaraz! 

Wróćmy na naszą wyspę w Rodezji. 
Ja niej mogę dłużej znosić tych przy* 
gotowań. Nie mogę dłużej czekać. 

Z trudnością zebrałam myśli. 

— A moja paryska wyprawa? 

„— Niech ją djabli porwą! Nie pu- 
szczę cię! Moją jesteś! Gdybyś wyje” 
chała, oszalałabym ze strachu, Wyje- 
dziemy zaraz, niech licho porwie wszy 

stko! ; 
Tulił mnie dziko w .ramionach, osy 

pując gwałtownemi pocałunkami. 
— Ja nie mogę rozstać się zl tobą, 

Anno! Nie mogę! Ja nienawidzę pienią 

dze, zostawmy je Rice'owi. Chodźmy! 

Uciekajmy! ! 
— Zaczekaj, pozwól mi wziąć szczo 

teczkę do zębów. 
— Kupimy inną! Wiem, że oszala- 

łem, ale na miłość Boską, chodźmy! 

ktoś pukał do 

na 

D ia Wydawnictwa „Słowo. rukarnia Wydaw „O 

  

Poszłam za nim pokornie, jak mu- 

rzynka, którą widziałam przy wodospa 
dach, idącą pokornie za mężem. Róż- 
nica była tylko w tem, że nie niosłam 
ciężkiego bagażu na głowie. On szedł 
tak szybko, że z trudnością mogłam 
nadążyć za nim. 

Wszystko to, działo się przed dwo 
ma laty. Mieszkamy dotąd na naszej 
wyspie. Mam przed sobą mite liściki 
Klary, fruwającej gdzieś po wielkich 
miastach Europy i list, który, nadszedł 
kilka miesięcy, po naszym ślubie, z 
grubą paczką. Na paczuszce i liście 
były stemple Boliwii. 

„Droga Anno  Beddingield 
nie mogę dłużej oprzeć się pokusie i 
piszą do [Pani, ba pewien jestem, że 
Pani się ucieszy, dowiadując się, że ży 
ję i jestem zdrów. Nasz wspólny przy- 
jaciel Rice nie był na wysokości zada 
nia: wypuścił z rąk taką zdobycz! 

Chcę zapisać pani swoją literacką 
spuściznę. Posyłam w tym celu swój 
pamiiętnik, którego niektóre stronice 
zabawią i rozśmieszą panią. Radzę pa 
ni napisać do „Dziennika“ szereg felje 

tonów, pod tytułem: „„Zbrodniarze, Z 
którymi się spotkałam”. Jedynym war 
runkiem, który stawiam jest to, żeby 

Pani udzieliła mi w tym opisie. pier” 

wsze miejsce. 

Nie wątpię, że w obecnej chwili 

mie jest już Pani miss Anną Bedding- 

teld, ale lady Erdsly i króluje pani we 

wspaniałym pałacu przy Park-Lyne. W, 

moim wieku, trudno jest rozpoczynać 

nowe życie, ale między nami mówiąc 

udało mi się uratować coś niecoś z 
moich oszczędności i nieźle mi się po 
wodzi. Ale gdyby Pani spotkała kiedy 
Artura Minksa, proszę mu powiedzieć, 
że ja o nim nie zapominam. Niech się 

pomęczy !... 
Słowem, zdaje się, postąpiłem, jak 

przystało na dobrego chrześcijanina. 

Wybaczyłem wszystko wszystkim: 

nawet Pedgettowi! Podobno jego żo- 

nie przybył już szósty potomek. Czy 

to prawda? Wkrótce cała Anglja bę- 

dzie zaludniona młodymi Pedgettami! 
Posłałem nowonarodzonemu dziecku 
srebrną czarkę i kartkę z propozycją, 

że będę jego chrzestnym ojcem. Gotów 
jestem założyć się, że Pedgett pobiegł 

natychmiast z kartką do komisarza po” 

licji i nawet nie zdobył się: na uśmiech. 

No, żegnam was, ciemne oczy. Kie - 

dyś zrozumie Pani, jak wielki błąd po” 

pełniła Pani, odmawiając mi swej ręki. 

Szczerze oddany 
Eustachy Рефег“. 

Harris szalał z gniewu. Jest to je”. 

dyna sprawa, co do której nie możemy 

się zgodzić. W jego oczach, Pedłer zo 

stanie na zawsze człowiekiem, który 

chciał mnie zabić. Nie może zrozumieć 

moich uczuć sympatji dla mordercy. 

Ale moje wyobrażenie o mordercy nie 

kojarzy się w żaden sposób: wi osobą 

„poczciwego“ Pedlera. jestem pewna, 

że jgłębi duszy on również miał dla 

mnie dużo sympatji. A o Nadine sta- 

ram się nie myśleć — spotkała ją za” 

służona kara. Pedlerowi  przebaczam 

chętnie, ale Nadinie nie przebaczę ni-- 

„ nigdy, nigdy!... 

.9 КОМЕС 

Redaktor w. z. Witold Tatarzyński. 
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