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2. Otwarta od g. 4 do 4. Telefony: 

Po kilku lotach walki o len 
Wyrazem i przejawem šwiadomo- 

Śoi, jest organizowanie się w celach 

obrony tego, co jest treścią świadomo- 

ści. Akcja lniarski powstała z chwilą 

utworzenia się organizacji reprezentu- 

jącej interesy lniarstwa. Od daty więc 

pierwszego posiedzenia tej organizacji 

notujemy początek zrozumienia przez 

społeczeństwo potrzeby i komieczności 

obrony własnych możliwości produk- 

cyjnych w zakresie włókienniczym. 

Siłą rzeczy rozpoczęło się od Wil- 

na, ponieważ Ziemia Wileńska repre- 

zentuje największy „obszar pod uprawą 

Inu w porównaniu do innych woje- 

wództw. Tu właśnie powstało towarzy 

stwo lniarskie, które w swe ręce ujęło 

tak inicjatywę zreszania zainteresowa- 

nych producentów, jak inicjatywę sta- 

rań i zabiegów przed rządem o nieza- 

niedbywanie i wręcz ochronę tego, co 

własna ziemia może wyprodukować. 

Nie wchodzimy w to, dlaczego nie sta- 

ło się to wcześniej — czy brak było 

ludzi z inicjatywą, czy społeczeństwo 

było niedojrzałe, czy.... winną była sta- 

tystyka, wykazująca na terenie Wileń- 

szczyzny prawie trzykroć mniejszą licz 

bę powierzchni pod lnem, czy wreszcie 

— stosunkowo dobre konjunktury wy- 

wozowe. Ważniejszem jest, co w tym 

czasie zdziałano. Ważniejszem jest ja- 

kie wyniki osiągnięto, pomimo świet- 

nie pomyślanej i zorganizowanej ofen- 

zywy i defenzywy bawełny i juty. 

Wyczerpującą odpowiedź na to 

znajdujemy w artykule p. Ludwika Ma- 

culewicza w „Przeglądzie Iniarskim". 

W streszczeniu przedstawia się ona 
następująco: 

— Akcja Iniarska w Polsce w roku 

1930 — 31 zrobiła znaczne postępy, 

co w pierwszej mierze przypisać nale- 

ży życzliwemu ustosunkowaniu się do 

tego zagadnienia Rządu, sejmowej ko- 

misji Iniarskiej, władz centralnych i a- 

dministracji lokalnej, oraz organiza- 

cjom rolniczym i instytucjom samorzą- 

du terytorjalnego i gospodarczego. 

Samo społeczeństwo, przy okazji 

rozmaitych zebrań i zjazdów, wielo- 

krotnie wyraźnie zamanifestowało głę- 

bokie zrozumienie doniosłości akcji 
iniarskiej dla całokształtu gospodarki 
państwowej. Najbardziej jaskrawemi 
dowodami tego przejęcia się społeczeń 

stwa, omawianem zagadnieniem były 
rezolucje zjazdu gospodarczego w О- 

szmianie w dniu 11-go października r. 

b., oraz zjazdu rolniczego w Krakowie, 

w dniu 9 listopada r.b. Już sam fakt 

odbycia zjazdu lniarskiego w Krako- 
wie świadczy o stopniowem, lecz bar- 

dzo wydatnem, rozszerzaniu się zasię- 

gu teoretycznego i praktycznego zain- 

teresowania się rolników Inem, Spopu- 

laryzowaniu hasła obrony Inu wielce 
było pożyteczne — oprócz podjęcia 
walki o len przez wyżej wymienione 

organizacje — i to przeciwdziałanie, 
jakie napotkały poczynania lniarskie ze 

strony reprezentacji przemysłu jutowe- 

go i bawełnianego, oraz ze strony Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Łodzi. 

Przeciwdziałanie to uzewnętrzniło się 

tak w osobistych zabiegach przedsta- 

wicieli tego przemysłu u władz central 

nych w Warszawie, jak i w ogłoszeniu 

w ostatnich czasach kilku prac, zwal- 

czających w sposób więcej, lub mniej 

dyskretny ideę nawrotu do używania 
tkanin z surowca krajowego i oparcia 
przemysłu polskiego o rodzime surow- 
ce włókniste, Mimo roztrząsania za- 
gadnienia lniarskiego w ciągu ostatnie 
go roku przez cały szereg specjalnych 
komisyj w rozmaitych organizacjach i 
urzędach, z Biurem Ekonomicznem Pa 
na Prezesa Rady Ministrów na czele 
—- wyniki prac tych, zdawałoby się 
rozmaitych komisyj, odznaczały się 
naogół wielką jednolitością w przychyl 
nem ustosunkowaniu się do zagadnie- 

nia lniarskiego, z pewnem tylko od- 

chyleniem co do szczegółów. Jeśli 

zakres ochrony celnej rodzimych 

surowców włókienniczych  przedsta- 

wiał do niedawna dziedzinę najbardziej 

zapr zoawaną, to z całą satysfakcją 

podkreślić wypada, że większość po- 

zostałych postulatów Iniarstwa polskie 

go jest już od pewnego czasu konse- 

kwentnie wprowadzana w życie. Dezy- 

derat o uruchomieniu istniejących w 

Polsce przędzalni Inu prawie w całości 

został już zrealizowany z inicjatywy 

Państwowego Banku Rolnego, który 

uruchomił, względnie zatrudnił, przę- 

dzalnie Iniarskie w Stęszewie pod Po- 

znaniem, w Radomiu, w Łowiczu, w 

Łomży i Głogowie, koło Rzeszowa w 

Małopolsce, oraz warsztaty tkackie 

Iniane w temże Głogowie, we Frampo- 

lu, w Łusku, w Stęszewie, w Zelowie 

iw Zduńskiej Woli. Ponadto wyłącz- 

nie na wykonanie zamówień Państwe- 

wego Banku Rolnego pracują wykań- 

czalnie tkanin lnianych w Grodzisku 

Mazowieckim, w Łodzi i Pabjanicach. 

Uruchomione przez Państwowy Bank 

Rolny przetwórnie Iniarskie posiadają 

łącznie około 5.000 wrzecion i zatrud- 

niają przeszło 1,000 robotników. Nie- 

jako uzupełnieniem prób ożywienia 

przemysłu lnianego, podjętych przez 

PBR., jest zapoczątkowana przed dwo- 

ma miesiącami ścisła współpraca ba- 

zarów przemysłu ludowego w Wilnie, 

Nowogródku, Białymstoku i Brześciu 

n/B, w zakresie zorganizowania na 

szerszą skalę skupu i sprzedaży użyt- 

kowych tkanin Inianych. Powodzenie 

akcji skupu chałupniczych tkanin Inia- 

nych, oraz rozwój przedsiębiorstw, 

uruchomionych przez Państwowy Bank 

Rolny — uzależnione są od poparcia 

tych wysiłków przez obstalunki insty- 

tucyj rządowych i samorządowych. ]ak 

dotychczas, poparcie to było zupełnie 

wystarczające: w instytucjach przemy- 

słowych, prowadzonych przez P.B.R., 

zostało zakupione wyrobów Inianych 

na przeszło 1 miljon złotych, zaś baza- 

ry przemysłu ludowego otrzymały już 

zamówień rządowych na kwotę około 

150.000 zł. 

Tak się przedstawia w wymienio- 

nem sprawozdaniu wynik prac i starań 

w dziedzinie obrony krajowego Iniar- 

stwa. Musimy tu podkreślić, że na dal- 

szy bieg polityki rządowy musi bez- 

względnie wpłynąć fakt osiągnięcia po- 

rozumienia z poszczególnemi agenda- 

mi rządowemi, że: 

1) Osiągnięcie maksjimum samowystar- 
czalności włókienniczej jest jedną z najpi!- 
niejszych polskich spraw _ gospodarczych, 

przeto uprawa i przeróbka lnu į konopi win- 
ny być otoczone specjalną opieką rządu. 

2) Dla umożliwienia stopniowego osją- 
gnięcja tej samowystarczalności, niezbędnem 
jest wprowadzenie należytej ochrony celnej, 
w drodze ustawy cła na importowaną ba- 
'wełnę, jutę, manillę, sizal į inne kolonjalne 
surowce włókiennicze, zastępujące 'en, lub 
konopie, 1a przywożone z zagranicy włókno 
Injane i konopne we wszystkich postaciach, 
oraz na nasiona Inu, Wysokość cła zależeć 
powinna od szczegółowych rozważań przez 
czynniki miarodajne wszystkich zazębiają- 
cych się tutaj kwesty]. > 

3) W dziedzinie przetwórczego przemy 
słu Irjarskiego ustala się: a) że rozwój prze 
twórczego przemysłu lniarskiego możliwy 
jest tylko w warunkach specjalnej ochrony 
tego przemysłu i b) że akcja ożywienia 
rrzctwórczego przemysłu Iniarskjego winna 
się rozpocząć od uruchomienia wszyst- 
kich _ istniejących przędzalni, a następ- 
nie doprowadzić do powstania nowoczesnej 
przędzalni Inu w centrum produkcji tego 
surowca, 

4) W dziedzinie przemysłu domowego, 
przędzainiczo-tkackiego, winny być stoso- 
wane ułatwienia kredytowe, oraz wydane 
zarządzenia, umożliwiające zwiększenie uży- 
cia wyrobów samodziałowych w instytu- 
cjach rządowych i samorządowych. 
‚ 5) W dziedzinie organizacji handlu Inem 
jest pożądane przyśpieszenie zorganizowania 
branży Iniarskiej, w drodze powołania da 
życia związku, który objąłby wszystkich han 
dlujących lnem, | 

6) W dziedzinie zakupów rządowych i 
samorządowych winno być najenergiczniej 
zalecane popieranie przemysłu  Iniarskjega 
przez stopniowe zwiększanie zakupów w 
dziale materjałów Inianych wyrobu fabrycz- 
nego i chałupniczego, A 

1) W zakresie akcji podniesienja upra- 
wy lnu, oraz opracowania płanu zapocząt- 

Opłata pocztowa uiszczona ryczaltera, 
Redakcja rękopisów  niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

Redakcji — 17-82, Administracji — 228. 

И 
LONDYN, PAT. — Urząd spraw 

wgranicznych ogłasza komunikat, za- 
znaczający, iż narady między giowne- 
mi rządami zainteresowanemi w spra- 
wie konierencji lozańskiej nie zostały je 
szcze ukończone. Jest rzeczą oczywistą, 
konierencja lozańska będzie odroczona. 
wuześriej, anieżli 25 bm., tj. w teami 
nie prowizorycznie ustaloym. Dalsze 
narady są obecnie w toku i rząd brytyj 
ski żywi nadzieję, iż dojdzie do zawar 
cia układu w najbliższych dniach w 
sprawie procedury, jaką należy przy- 

jąc. 
PARYŻ. PAT, — Agencja Havasa 

podaje, że rząd angielski oznajmił, iż 
konferencji lozańskiej wywołała duże 
Decyzja ta została powzięta w peinem 
poroziimieniu z rządem francuskim. Z 
tego względu i rokowania wstępne, pro 
wadzone między państwami wierzyciel 

   

PRZED3T 
BIENIAKONIB — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“, 

9 — A. Laszok. BARANOWICZE — ut, chi 
DĄBROWICA (Połesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Wiłodzimierow. 

T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyśski. 
GRODNO — Ksi 

IWIENIEC — 5‹:’? топі?'ът — S. Zwierzyfski, ST. SWIECIANY — 
LIDA — ul. Suwalska 13 — $, Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgamia T-wa „Ruch'*, 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz 

skiemi a Niemcami nie mogą być ukoń 
czone do tego terminu, 

RZYM. PAT. — Wiadomość Reute 
ra © możliwości ponownego odłożenia 
konterncji łozańskiej wywołała duże 
wrażenie w kołach politycznych, które 
widzą w tem nowe zaostrzenie sytua- 
cji międzynarodowej. 

BERLIN, PAT. — Według donie- 
sień prasy niemieckiej kanclerz Brue- 
ning wypowiedział się nietylko prze- 
ciw odroczeniu konierencji reparacyj- 
nej teraz lecz również przeciw odrocze 
miu jej do listopada, 

ST. ZJEDNOCZONE WOBEC 
KONFERENCJI W LOZANNIE 

WASZYNGTON, PAT. — Sen. Ca 
stle oświadczył, że Stany Zjednoczo- 
ne nie są zainteresowane w przesunię- 
ciu terminu konferencji lozańskiej. 

— 2 

PARAFOWANIE PAKTU © NIEAGRESJI 
MIĘDZY FINLANDJĄ Ą ZSSR 

MOSKWA. PAT, — Wydział pra- 
sowy ludowego komisarjatu spraw za- 
granicznych podał do wiadomości ko- 
respondentów zagranicznych, że dziś 

  

nastąpiło parafowanie paktu o nieagre 
sji między Finlandją a ZSSR. Ze stro” 
ny sowieckiej pakt parafował poseł peł 
nomocny ZSSR w Finlandji Majskij. 
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NOWOGRODEK — 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”, 
OSZMIANĄ — Księganiia Spółdz Naucz. 
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PIKSK — Kslęgsruia Połska — St, Bednarski. 
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MAC-DONALD DO PARYŻA NIE 
POJEDZIE 

LONDYN. PAT. — W tutejszych ko 
łach miarodajnych oświadczają, że 
Mac Donald odmówił z żalem Lavalo- 
wi za pośrednictwem ambasadora an- 
gielskiego w Paryżu udania się na je 
go zaproszenie do Paryża w końcu bie- 
żącego tygodnia. Mac Donald oświad- 
czył, że odmowa jego jest spowodowa 
na licznemi sprawami, wymagającemi 
obecności w Londynie. 

PAUL --BONCOUR BĘDZIE 

REPTEZENTANTEM FRANCJI 

W GENEWIE. 

PARYŻ. PAT, — Podają do wiado 

mości, że wobec tego, iż Laval jako mi 

nister spraw zagranicznych musi pozo 

stać w Paryżu w celu uczestniczenia 

w obradach parlamentu, a Briandowi, 

stałemu delegatowi rządu  francuskie- 

go do Rady Ligi Narodów, uniemożli- 

wia stan zdrowia udanie się do Gene- 

wy, będzie Francję reprezentował na 

najbliższem posiedzeniu Rady Ligi Na 

rodów Paul-Boncour. 

  

Rozwiązanie parlamentu w Japonii 
OPOZYCJA NIE ZDĄŻYŁA 

ZŁOŻYĆ,WNIOSKU NIEUFNOŚCI 
TOKIO. (Pat). Na dzisiejszem 

posiedzeniu Izby minister spraw 
zagranicznych Yoszizawa wygło- 
sił przemówienie, w którem pod- 
kreślił, że Japonja nie posiada 
żadnych ambicyj terytorjalnych 
w stosunku do Mandżurji i prze- 
strzegać będzie zasad polityki 
otwartych drzwi. 

Mówca wyraził następnie za- 
dowolenie z powodu bezstronne- 
go stanowiska rządu sowieckie- 
go i jego powstrzymywania się 
od wszelkiej interwencji. 

Minister pokłada duże nadzie- 
je w konferencji rozbrojeniowe|, 
która — jego zdaniem — opracuje 
sprawiedliwy, racjonalny i wyko- 
nalny plan rozbrojenia, mogący 
przyczynić się do utrwalenia po- 
koju w całym świecie. 

OŚWIADCZENIE JOSZISAWY 
TOKIO. (Pat). Parlament ja- 

poński został rozwiązany. Na 
ostatniem posiedzeniu premjer, 
minister spraw zagranicznych I 
minister finansów, wygłosili 
dłuższe expose o polityce rzą- 
dowej, pragnąc niedopuścić do 
złożenia wniosku nieufności przez 
opozycję. 

Minister finansów zaatakował 
politykę finansową | gospodar- 
czą swego podrzednika, która je- 
go zdaniem spowodowała ogól- 
ną depresję | odpływ złota z 

SETERSCERESKOWEPORSOOTNAI 

„niepokojeniem wśród 

krzju, podczas gdy obecny rząd 
szedł po linji, mającej na celu 
ogólne uzdrowienie. Natychmiast 
po tem przemówieniu odczytane 
zostało orędzie cesarskie © roz- 
wiązaniu parlamentu. 

KRĄŻOWNIK JAPOŃSKI WY- 
SŁANY DO SZANGHĄJU 
TOKIO. (Pat). W związku z za- 

ludności 
japońskiej w Szanghaju wysłano 
tam krążownik, 4 torpedowce i 
klika mniejszych jednostek mor- 
skich, oraz samolot wojskowy. 

ARESZTOWANIE B. CESARZA 
PU-JI 

WIEDEŃ. PAT. — Dzienniki wie- 
deńskie donoszą z Nankinu: Rząd chiń 
ski w Nankinie wydał rozkaz areszto- 
wania byłego cesarza chińskiego Pu-Ji, 
który, jak wiadomo, miał być przed 
niedawnym _ czasem  proklamowany 

przez japonję cesarzem Mandżurji, Wy 
dano również nakaz aresztowania no- 

  

  

Szczegóły wizyty hr. 
ORGANIZACJA BLOKU 

BUDAPESZT, PAT. — Dzienniki 
donoszą, że w czasie pobytu hr. Bethle 
na w Rzymie omawiano z Mussolinim 
kwestje o doniosłem znaczeniu. Miano 
wicie, na podstawie małżeństwa arcy- 

  

Macki sowieckie w Constanzy 
BOLSZEWICY CHCIELI PORWAĆ „NIEWOZWRASZCZENCA" 

AGABEKOWA 
BUKARESZT, (Pat). Minister 

spraw wewnętrznych potwierdził 
szczegóły spisku sowieckiego w 
z dodając następujące 
ane: 

AENTESRTTA TESTAI 
kowania akcji podniesjenia produkcji kono- 
pi, winny być prowadzone race w szer- 
szym, niż dotychczas zakresje, 

Obowiązujący moment porozumie- 

nia w tym zakresie daje się obecnie 
wyczuć w postaci ceł ochronnych w 
odniesieniu do bawełny, juty i innych 
egzotycznych towarów, — o czem pi- 
saliśmy już wcześniej, 

Więc jest już zwrot w polityce rzą- 

dowej, jest zwrot zasadniczy, Zdarto 

z tej bawełny i innych towarów egzo- 

tycznych szatę tabu, która je czyniła 
nietykalnemi. Na tem polega najwięk- 

szą zasługa organizacji reprezentującej 
interesy krajowej produkcji. —Ski. 

Prawdziwe nazwisko osobis” 
tości, którą agenci bolszewiccy 
chcieli porwać, jest Arutunow, 

(pseudonim literacki Agabekow). 
Znany on jest jako autor 2 dzieł, 
które ukazały się w Paryżu. Naj- 
bardziej znana jest książka pod 
tyt. „Czeka przy robocie". 

W swoim czasie organizował 
no GPU w Persji, Afganistanie, 
Beludżystanie i Indjach. Następ- 
nie osiedlił się w Konstantyno- 
polu. Ponieważ utrzymywał on 
Stosunki z Trockim, został od- 
wołany. Odmówił wówczas po- 
wrotu, chroniąc się w Paryżu i 
Brukseli, gdzie wydał wyżej 
wspomniane książki. 

Członkowie GPU otrzymali po- 
lecenie ściągnięcie go do Con- 
Stanzy i porwania. Po nieuda- 
nem usiłowaniu porwania goi 
teroryści starali się usunąć Aru- 
tunowa. lecz Interwencja policj, 
unieszkcdiiwiła tę próbę. 

wego gubernatora w Charbinie i szere 
gu generałów chińskich w Mandżurji za 
gu genrałów chińskich w Mandżurji za 
udział w spisku, 

WELLINGTON K00 PRZEDSTA- 
WiCIELEM w KOMISJI LIGI 

NARODÓW 
MOSKWA. PAT, — Komitet wyko 

nawczy: rządu nankińskiego mianował 

Wellingtona  Koo _przedstawicelem 

Chin w komisji Ligi Narodów. 

EMIGRANCI ROSYJSCY 
w MANDŻURII 

MOSKWA, (Pat). Z Mukdenu donoszą, 
że utworzono tam stowarzyszenie Rosjan z 
Mandżurji i Mongolji. Stowarzyszenie to po- 
stawiło sobie za cel zjednoczenie wszystkich 
organizacyj emigrantów rosyjskich na tym 
terenie. Organizacja ta zamierza Ściśle współ- 
pracować z władzami japońskiemi oraz z no- 
wym rządem mandźurskim, 

Według doniesień, przy rządzie mukdeń- 
skim otworzony podobno został specjalny 
departament dla spraw emigracji rosyjskiej, 
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Bethlena w Rzymie 
NADDUNAJSKIEGO 

księcia Ottona z jedną z córek króla 
włoskiego mają być jeszcze bardziej, 
zacieśnione stosunki węgiersko-wło- 
skie. W związku z bliskiem zacieśnie- 
niem w stosunków między Rzymem i 
Wiedniem z jednej strony, z drugiej zaś 
mizdzy Budapesztem a Bukaresztem u- 
tworzony będzie gospodarczo uzupeł- 
niający się i politycznie harmonizujący 
twór federatywny, który pod kierun- 

towy na stfosie Z-ej i 3-€j gr. 40, Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
Ark = pia wiry S prowincji o 25 proc. drożej. 
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Debata konstytucyjna 
OŚWIADCZENIE POSŁA MAKOWSKH.GO 

WARSZAWA. PAT, — Na czwartkowem 

posiedzeniu sejmowej komisji konstytucyj- 
nej przewodniczący pos, Makowski, otwiera 
jąc posiedzenie, złożył oświadczenie, w któ 
rem zaznaczył m, in,: 

Uważam za swój obowiązek podkreślić, 

że zadaniem komisji jest rzeczowe i wszech 

stronne opracowanie zasad naprawy ustroju, 

że nie chodzi o uchyłanie się od edpowie- 

dzialności czy to przez jndeierentyzm, czy 
przez pobory naprawy, ale o wzięcie na sie- 

bie rzeczywistej odpowieczialności za przy- 

szły byt Reczypospolitej, który zależy w zna 
cznej mierze od tego, jak potrafimy rozwią 
zać sprawę jej ustroju, (W końcu wysunął 

następujące tey: ВЬ 

1) Sejm składa się z posłów, wybranych 

w głosowaniu powszechnem, 
2) Liczba posłów zostaje zmniejszona w 

stosunku do obecnej ficzby, jednak nie po 
niżej 360. 

3) Prawo wybierania ma każdy obywatel 

bez różnicy płci, który w dniu ogłoszenia wy 
berów ukończył laf 24, używa w pełni praw 
i zamieszkuje w okręgu wyborczym przynaj 
mniej od przedednia ogloszenia wyborów w 
Dzienniku Ustaw, Prawo głosowania może 
być wykonywane tylko osobiście, Głosowa- 

nie odbywa się tajnie, 

4) Prawo wybieralności ma każdy oby- 
watel, mający prawo wybierania do Sejmu, 
niezależnie od miejsca zamieszkania, o ile 
ukończy lat 30, 

5) Ordynacja wyborcza do Sejmu, uchwa 

lona w drodze ustawodawczej: a) wskazuje, 

"jakie osoby pozbawione są prawa wybiera- 
nia i wybieralnošci z powodu braku dosta- 
tecznych przymiotów moralnych, względnie 
urmysołwych, b) jakie osoby ze wzgiędu na 
spełniane przez nie funkcje publiczne iub wy 
konywany zawód nie mogą korzystać z pra- 
wa głosowania, względnie nie mogą w ozna 
czonych okręgach ubłegać się o mandat po- 
selski, c) normuje podzjał państwa na okrę- 

gi wyborcze oraz określa, na jakich zasa- 
dach j w jaki sposób mogą się odbywać wy 

bory, 
6) Niezaprotestowane wybory w terminie 

określonym w ordynacji wyborczej uważane 
są za ważne. O ważności wyborów zaprote 
stowanych rozstrzyga Sąd Najwyższy, 

UREGULOWANIE STREFY 
GRANICZNEJ 

WARSZAWA, 21. 1. (tel. własny). 
Minister Spraw Wewnętrznych p. Pie- 
racki przesłał wajewodom Biatostoc- 
kiemu, Wileń skiemu, Nowogródzkiemu, 
Poleskiemu i Tarnopolskiemu okólnik 
w którym poleca przystąpić niezwłocz- 
nie do ostatecznego uregulowania 
strefy nadgranicznej. W tym celu 
wojewodowie powołują komisje pod 
swoim przewodnictwem w składzie 
przedstawicieli urzędu wojewódzkiego, 
K. O, P, policji oraz zainteresowa- 
nych starostw. 

Okólnik wskazuje, że przy usta- 
leniu szerokości strefy nadgranicznej 
należy kierować się potrzebami nale- 
żytej ochrony granicy i względami 
bezpieczeństwa przyczem należy brać 
pod uwagę interesy miejscowej lud- 
ności. 

Zasadnicza szerokość strefy nad- 
granicznej powinna nie przekraczać 2 
klm. ale w wypadkach gdy tego bę- 
dą wymagały względy bezpieczeństwa 
może być rozszerzona do 6 klm. 

Praca nad wytyczeniem strefy 
nadgranicznej powinna być przepro- 
wadzona szybko tak aby już na l-go 
marca Ministerstwo Spraw Wewnętrz- 
nych otrzymało o tem sprawozdania, 

kiem Włoch zabezpieczy równowagę poczem nastąpi podanie o ustaleniu 
w obszarze naddunajskim, strefy granicznej do wiadomości pu- 

blicznej. 

———— MOOSE —————— 

NOWY L OT DO 
WIEDEŃ.> (Pat). Znany węgierski 

sportsmen hr. Teodor Zichy zawarł 
umowę'z wiedeńskim inżynierem Brau* 
nem w sprawie lotu do stratosfery. 
Lot taki ma być wkrótce przez obu wy- 
mienionych podjęty. Hr. Zichy pragnie 

  

WARSZAWA, PAT, — W czwartek od- 
było się posiedzenie komisji nadawczej wiel 

kiej honorowej nagrody sportowej. Do nagro 
dy zgłoszeni zostali za rok 1931 następują- 

cy kandydaci: Janusz Kusociński, Kiszkurno, 

mistrz świata j Europy w strzelaniu do 

rzutkow i dwukrotny mistrz Polski, Matusz 

czak, mistrz świata w strzełaniu z karabinu 
wojskowego, Sawicki, mistrz świata w łucz 

carda, a nadto zaopatrzony 
spadochron o średnicy 15 metrów. 

STRATOSFERY 
pali rekord prof. Piccarda. Balon, na 
tórym wymienieni wyruszają w stra“ | 

tosferę, ma być większy od gz Pie | 
= e w 
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rek, która odniosła dwa zwycięstwa w An- — 

glji, Po przeprowadzeniu szczegółowej dy- | 
skusjį nad wszystkiemį kandydaturami prze | 
wodniczący ppłk, Engel zarządził glosowanie, | 
w którego wyniku wielką honorową nagro- © 
dę sportową za rok 1931 przyznano Jan- 

szowi Kusociūskiemu,



Margrabia de Barthelemy 

Czy Liga Narodów może ulżyć 
położeniu gospodarczemu? 

(DOKOŃCZENIE) 

Suma interesów prywatnych, która 
dziś kieruje ekonomją świata, nie wy- 
kazuje odwagi, ani śmiałości sądu. 
Tam, gdzie w grę wchodzi interes wła 
sny, niema miejsca na sąd zdrowy i 

Suma ta, jako zbiorowość, działa 

zwykle zapóźno, obawia się zmian wy- 
ściśle rzeczowy. 

Warto jednak czasami się zastano 

wić nad niektóremi zdaniami tych nie 

zadowolonych, gdy krytykują naszą cy 

wilizację. Zdrowa twórczość nie może 

się obejść bez krytyki.. Twórca winien 

pamiętać wiersz La Fontaine'a: 
„Sokrates.dnia pewnego budowlę 

kazał wznosić, 
mędrca swój sąd 

chciał wygłosić" 

W starej Azji przez nasze zabiegi 

znikły zarazy, głody i walki wewnątrz 

ne. Z chwilą, gdy dla tych czy innych 

przyczyn ręka europejska mięknie lub 

się usuwa, — plagi te znowu się poją 

wiają. Chiny najlepszym są tego dowo 

dem. 
A jednak pewien Indochińczyk wro 

gi naszej tam władzy wygłosił uwagi 

w części przynajmniej słuszne. Dosłow 

nie tu je powtórzę: SR 

„Przyznaję — mówił — że wnieśli 

ście tu czynnik nowy, stwarzający zu” 

pełny przewrót w starej organizacji 

naszego życia. Jest nim łatwość komu- 

nikacji.. Nie jesteśmy jednak pewni, 

czy nowa ta dziedzina działalności lu 
dzkiej stanowi istotny postęp. : 

Z jednej strony wniosły komunikacje 

dużo wygody i bezpieczeństwa w ży- 

ciu codziennem jednostek; z drugiej 

strony jednak przyczyniły się u was do 

tej strasznej klęski wojennej, a nam 

dały wasze tu u nas panowanie. A 

przytem nie przyniosły nam one zupeł- 

nego przebudzenia się z letargu, nie 

dały nam poczucia scalenia się nasze- 

go z waszym systemem obcowania ze 
światem, z waszą cywilizacją. 

Ustanowiliście tu u nas duże po- 
datki i wysokie cła; wewnątrz podró- 

żujemy znacznie łatwiej, niż to było 

przed waszem tu przybyciem; ale z 
waszego tu zachowania przebija jakby 
obawa, byśmy czasami nie wyszli z 
naszych starych form bytu, byśmy cza 
sem nie stali się równouprawnioną 
częścią w całości narodów cywilizo- 
wanych“. я 

Krytyka ta wydala mi się ostra i do 
pewnego stopnia niesprawiedliwa; po 
budziła mię jednak do sięgnięcia po 
pióro, by napisać do wszystkich bia- 
łych dumnych z białej cywilizacji: 

„Trzeba nagiąć nasze pojedyńcze 
organizacje do cywilizacyjnej organi- 
zacji wszechświatowej; trzeba być lo 
gicznym i w zgodzie ze zdobyczami 
naszej wiedzy''. 

Należy pan do zwolenników. znie- 
sienia wszystkich granic, powie mi nie 
jeden. Byłby to system bardzo radykal 
ny, a nawet rewolucyjny, Mógłby się 
przyczynić do niesłychanie poważnych 
trudności wewnątrz każdego państwa. 

O tem sie mówi, śpiewa i krzyczy: 
to fakt oczywisty. Ekonomja jak i poli 
tyka żyją w warunkach względności. 

Można jednak uciec się do paljaty 
wów, które zadowolą ten powszechny 
pęd do ułatwień komunikacji i wy- 
miany bez zbyt radykalnego łamania 
dotychczasowych form bytu narodów. 

Jasnem jest dla każdego, że gdyby 
zniesiono we Francji nagłe cła na zbo 
że, rolnictwo francuskie odczułoby to 
jako cios bardzo dotkliwy, a wiele pól 
musiałoby ugorować. 

Nie postawiłem sobie bynajmniej za 
zadanie propagowanie nagłego znie- 
sienia granic. Jest inny sposób, tu i 
owdzie już używany, choć bardzo nie 
śmiało i niedostatecznie rozpowszech- 
niony. Wszystkim  prawodawstwom 

Każdęn o woli 

WYRAZ TESTAI TS IE BATE STS ATB IIA RES SERA IKRESS REZ COWOWOWO ZOE RYSKI DRO 

NAUFRAGIO ERIPERE 
Naufragio eripere — oto hasło, któ 

re obrali sobie polscy konserwatorzy, 
przystępując do niezmiernie trudnej i 
odpowiedzialnej, a jednocześnie jakże 
wcizięcznej pracy ratowania zabytków 
sztuki i opieki nad niemi. 

„Ratowanie rozbitków',  „„ratowa- 
nie ofiar burzy'* — oto cel, który przy 
świeca polskiemu  konserwatorstwu, 
stawiając przed niem coraz nowe za- 

dania. 
Tak: można mówić o strasznych 0- 

fiarach burzy! 
Przewaliła tu burza dziejowa przez 

całą Polskę, oszczędzając tylko zie- 
imie najstarsze, będące kolebką pań- 
stwowości polskiej, ziemi, głębią Gop- 
ła zadumane, na rycerza przez Bałtyk 
uderzeniem mocnej fali — pasowane... 

Przewaliła krwawa burza wojenna 
przez Polskę całą, rozpacz i nadzieje 
hojnie rozrzucając, krwią i łzami zie 
mię nasycając i rozpalając czerwoną 
łunę pożogi, z którą się łączył pierw- 

szy blask zorzy radosnej... 
A gdy zamilkły surmy bojowe, a 

ucichły jęki, wówczas dopiero można 
było ustalić, cośmy utracili i widok te- 
go był tak bolesny, iż niektórzy prze- 
stali sobie zdawać sprawe z tego, coś- 
my za cenę strasznych ofiar uzyskali... 

Potężna jest wymowa żywych ka- 
mieni, wstrząsający — ich ból... 

gospodarczym jest on znany. iema w 
nim nic z anarchji, lub rewolucji. 
Mówię o wolnych portach, t. j. o t. zw. 

porto-iranco. : 

O nich myślał zapewne francuski 

minister marynarki handlowej, p. de 

Chappedelaine, gdy mówił, że dla do- 

bra ogółu, dla dobra kuli ziemskiej, 

winny marynarki handlowe ; 

mieć się co do wspólnego systemu i 

organizacji. 
Przez rozszerzenie systemu wol- 

mych portów nie stworzyłoby się żad- 

nego wyłomu w stosunkach interesu 

ogółu do interesów poszczególnych. 
Dlaczego nie miałoby w każdem 

państwie być wolnego portu międzyna 

rodowego, położonego w miejscu 

skrzyżowania dróg handlowych naro- 

dowych z drogami światowemi? 

Umiędzynarodowienie jednego pun- 

ktu w każdym kraju nie byłoby żad- 

nem złem. Taki kraj byłby o tyle zbli- 

żony do zagranicy; stosunki „jego do 

zagranicy tylkoby się zacieśniły. 

Takie umiędzynarodowione punkty, 

stanowiące jakby część wszechświato- 

wego wysiłku produkcji i wymiany, 

dałyby możność bez zbytnich kosztów 

przerabiać, przewozić i wymieniać naj 

przeróżniejsze dobra. Pomiędzy kra- 

jem zainteresowanym a zagranicą, któ 

rąby miał w domu, musiałby nieba” 

wem ustalić się kontakt najściślejszy. 
O co właściwie chodzi? 

O to, by dom każdego narodu miał 

okno otwarte na morze. , 
Takie wolne porty zrówaoważyły 

by owe mury chińskie, któremi świat 

cywilizowany odgradza jedne swe kra 

je od drugich, naśladując w ten spo- 

sób cesarza Tsin-Chi-Hoanga, bez 

większego zresztą powodzenia. Barba 

rzyńcy bowiem i przemytnicy mnożą 

się, rozzuchwalają i udoskonalają swe 

metody w miarę zwiększania się spo” 

dziewanych zysków. Im dłuższe są te 

chińskie mury — tem łatwiej wybić 

w mich otwór, lub wyważyć drzwi. 

Mój azjatycki oponent upatrzyłby 

zapewne w takich wolnych portach 

pierwszy krok ku solidarności wszy - 

stkich cywilizacyj przez ich zapanowa 
nie nad transportem. 

Te wolne porty winny zależeć od 
jednego tylko jedynego prawodaw- 
"stwa Ligi Narodów. 

Byłoby to widocznem  ucieleśnie- 
niem potęgi międzynarodowej, bo bę- 

dąca poza granicą celną każdego Pań 

stwa administracja każdego wolnego 
portu dzierżyłaby w mim władzę jedy 
nie z ramienia Ligi Narodów. 

W takim pierwszym wysiłku ku o- 

gólnemu gospodarczemu pojednaniu 

narodów widzę jeszcze zarodek wielu 
innych skutków. 

Mnogość punktów  migdzynarodo- 
wych, oddanych do dyspozycji wszech 
światowej , komunikacji wywołałaby 
prawdopodobnie umiędzynarodowienie 
wszelkich środków  pośpiesznej i lek- 
kiej wymiany. У 

Mój patrjotyzm nie ucierpiałby w 
najmniejszym stopniu na widok flagi 
genewskiej, powiewającej na statku 
międzynarodowej linji okrętowej .. 

Pojęcie cywilizacji mieści w sobie 
pojęcie transportu, bez którego cywili 
zacji wyobrazić sobie nie można. 

Flaga genewska na statku handlo 
wym byłaby symbolem udostępnionej 
międzypaństwowej -cywilizacji.. 

Gotów jestem przypuścić, że na ta 
kiem umiędzynarodowianiu zyskałaby 
regularność i akuratność ruchu okrę- 
tów, i że przyniosłoby to ujednostajnie 
nie szybkości i całego gospodarstwa 
morskiego. 

Premje stałyby się mniej uciążliwe 
mi dla poszczególnych państw prze to, 
że byłyby wypłacane na zasadzie wza 

Przeszłość polska w kamieniu,, ce- 
gle lub drzewie budynków  zaklęta, 
przemawiająca dumnie z szaf bibljote- 
cznych i z płócien mistrzów — jakżeż 
okropne złożyła ofiary, aby przez 
krwawy dzień dzisiejszy wojny, wska 
zać narodowi drogę do jasnego twór- 
czego jutra! 

jakże pięknie i dobrze się stało, 
że ludzie, rozpoczynający tę pracę „„ju- 
tra“, ktore obecnie jest naszym dniem 
dzisiejszym, wielką pieczołowitością i 
miłością otoczyli niemych bojowników 
naszej wolności — zabytki polskiej 
sztuki. 

Szkody, które wyrządziła wojna na 
szej kulturze, są wprost olbrzymie. 
Wiele najcenniejszych,  najpiekniej- 
szych pomników naszej kultury zginę- 
ło bezpowrotnie. 

Oto kościołek drewniany — wzru- 
szający wyszukanym w swej prostocie 
kształtem, —. oto bóżnica drewniana, 
w sposób przedziwny łącząca motywy 
architektoniczne rdzennie polskie ze 
wschodniemi, wydobytemi z zamierz- 
chłej przeszłości. Krótka wzmianka: 
spalone doszczętnie... 

Otoi groźne i rozpaczliwe kikuty 
jakichś ruin, już porosych trawą... Był 
to niegdyś pałac magnacki, zawierają- 
cy olbrzymiej wartości zbiory arty- 
styczne... 

Oto kościoły, zamki, dwory — z 
połamanemi dachami, powyrywanemi 
ścianami- — oto zniszcozne rzeźby, 

SŁOWO 

jianowiko Ameryki 
Według informacji urzędowych, od- 

powiedź, |aka nadeszła z Waszyngtonu 
na interwencję premjera Lawal : u rzą - 
du amerysańskiego w sprawie przed- 
łużenia moratorium Hoovera poza dzień 
1 lipca jest odmowna. . 

1) Rząd amerykański nie chce do- 
puścić do ustalenia wzajemnej zależ- 
ności między reparacjami a długami; 

2) wszelka inicjatywa w zakresie 
zac należy do mocarstw europej- 
ski:h; 

3) prošby o nowe moratorjum nie 
meją žadnych szans uzyskania popar- 

porozu” cia izby I senatu amerykafiskiego, zej- 
mujących rieprżychylna stanowisko 
względem wszelkich prób zanulowania, 
czy też redukcji wierzytelności amery- 
kańskich wobec Europy; 

4) rząd Stanć w Zjednoczonych przy|- 
mie niechątnie fakt tworzenia Įednoli- 
tego frontu swych dłużników europej- 
skich, wobec których nie przyjmie też 
żadnych wspólnych zobowiązań; 

5) ponieważ umowy w Sprawie dłu- 

gów zawarte zostały oddzielnie, ewen- 
tualna ich rewizja może być przepro: 
wadzoma rów leż na mocy rokowań Z 
poszczegó nymi dłużnikami; 

6)w obecnych - oxclicznościach — 
zdaniem rządu amerykańskiego mo: 
carstwa europejskia mogtyby zapłacić 
swe długi, gdyby potr<fły wzbudzić 
wzajemne do siebie zaufanie oraz zre 
dukować koszty zbrojeń. 

STROLNICTWO RADYKALNE 
W FRANCJI 

W OBRONIE UMÓW REPARACYJNYCH 

PARYŻ, PAT. — Komitet wykonawczy 
radykalnej partjij odbył wczoraj plenarne po 
siedzenie pod przewodnictwem prezesa stron 
nictwa Feiriota, Po długiej dyskusji przyjęta 
została rezolucja, która będzie wniesiona na 
dzisjejszem posiedzeniu Izby Deputowanych, 

Vekst tej rezolucji brzmi: Komitet wyko 
nawczy partji radykalnej, uważając, że or 
ganizacja pokoju ma za podstawę poważa- 

  

Dookoła afery Dunikowskiego 
HR. SOBAŃSKI WYTOCZYŁ SKARSĘ PRZECIWK 

„WYNALAZCY" 8 
PARYŻ. (Pat). W zwiazku ze spra- 

wą inż. Dunikowskiego pozostaja skar- 
ga niedawno wniesiona przez markiza 
dArcanguel o odszkodowanie przeciw- 
ko hr. Sobańskiemu, ,b. posłowi Rze- 
czypospolitej Polskiej w Madrycie. Hr. 

Sobański był jednym z pierwszych, 
który finansował wynalazek Dunikow- 
Sklego i przedstawił sprawę markizowi 
d'Arcanguel, który ze swej strony dalej 
finansował. Wczoraj hr. Sobański wyto- 
czył skargą przeciwko Dunikowskiemu. 

  

Budżet Ministerstwa Oświaty i Wyznań 
w sejmowej komisji budżetowej 

WARSZAWA, PAT, — Na czwartkowem 
przedpołudniowem oosiedzeniu komisji bud- 
żetoówej Sejmu w da!szej dyskusjj nad bud- 
żetem. Ministerstwa Oświaty przemawiał 
p'erwszy pos, Mincberg z BB, który wyra- 
zit ubolewanie, że tylko 201 tysięcy zł, prze 
znacza się na cele żydowskie, O jle chodzi 
o ekscesy antyżydowskie studentówź to 
mówca stwierdza z zadowoleniem, że wła- 
dze potrafiły w sposób zdecydowany unijce- 
stwić tę niecną robotę, 

Pos, Polakiewicz z BB, uważa, że zasada 
konsytucji, wyrażona wart, 119, że nauka w 
szkcłach państwowych ji samorządowych 
jest bezpłatna, nie wytrzymała próby życia, 
W intencji ustawodawcy leżało, że chodzi o 
bezpłatność szkolnictwa powszechnego, Za- 
sada bezpłatności nauczania we wszystkich 
kategorjach szkoinictwa musi więc być pod 
dana rewizji, Wolę dać powszechne naucza 
nie najszerszym warstwom, niż mnożyć u 
nas i tak liczną średnią inteligencję, która 
stwarza wielu malkontentów i niezdrowych 
ambjcyj, Sądzę, że możemy wstawić do bud 
żetu odpowiednią pozycję i wyinterpretować 
art, 119 konstyucjj tak, jak go interpretować 
można, że zasada bezpatności nauczania do 
tyczy tylko szkolnictwa powszechnego, 

Z kolej przemawiał pos, WełykAnowicz 
(Ukr.), który omawia sprawę szkolnictwa 
ukraińskiego, W konkluzji mówca wysuwa 
szereg postulątów ca do usunięcja utrakw'- 
skiego, reaktywowania gimnazjum  ukraiń- 
skjego, reaktywowania gimnazjóm  ukraiń- 
skiego w Tarnopolu oraz porusza sprawę do 

mu Narodnego i Stauropigjj, Mówca zapo- 
w'ada, że przy trzeciem czytaniu klub jego 
zgłosi odpowiednie rezołucje i poprawki na 
tury finansowej, 

Pos, Czapiński (PPS) ostro atakuje kler, 
zapytując, czy prawdą jest, że Jezuicj dzia 
lają na Kresach naszych z ramien'a komisji 
„Pro Russia”, używając języka rosyjskiego. 
Mówca omawia z kolej system wychowania 
państwowego, 
Posiinka Jaworska (BB) pole z przed 
mówcami, Pos, Wełykanowjcz mówi po 
słanka — skarży się na utrakwjzm, Przeko 
nałam się, że jest to właśnie środek umożli 
wienia zgodnego współżycja. Zarówno poł- 
Skie dzieci, jak j ukrajńskje muszą się wy- 
zbyć skrajnego nacjonalizmu, jako też szo 
winjzmu, 

A' dalszym ciągu dyskusji pos. Sammer- 
stein omawia dalej stan szkolnictwa hebraj 
skiego oraz zawodowego szkolnictwa żydow 
skiego. Następn'e porusza sprawę wniosku 
Klubu Narodowego w sprawie wprowadzenia 
numerus clausus, przyczęm skarży się, że 
władze uniwersyteckie w czasie ekscesów 
antyżydowskich niezupełnie i  niewszędzie 
stanęły na wysokości zadania, Co do sprawy 
gmin żydowskich, to według mówcy powin 
ny one spełnać zadanie nietylko religiine, 
:ecz być jednostkami autonomjj kulturalnej, 
Polemizując z ortodoksami, pos, Sommer- 
stein występuje przeciwko temu, aby z reli- 
gii żydowskiej czynić narzędzie walki polity- 
cznej, | : 

Na tem obrady, komisji przerwano, 

  

  

wobec długów I odsziodowań 
e dla umów, zawartych między mo arstwa 

mi, przypomina, że francuski dług repucacyj 
ny nie móże być uwažagaiiikšiųs. gali 
€oiy pizemocą, gdyž wyplywa Zz rvbow ją- 
zań i jest rezultatem umowy międzynarodo 
wcj, zawartej dobrowolnie. Komitet pariji 1a 
Radca, że Francja nie może 

pizysi na jednostronne odczucenie umowy, 

BISKUPI ANGLIKAŃSCY WZY- 
WAJĄ DO ANULOWANIA DŁU- 

60W i ODSZKODOWAŃ 
4 ONDYN. (Pat). Około 15 biskupów 

kościoła anglikańskiego i liczni przy- 
wód y kościołów woinych wydali odez 
wę do chrześcjan wszystkich narodów, 
nawołującą do wywarcia wpływu na 
rzecz anulowania spłat odszkodowaw- 
czych i długów międzynarodowych. 

SOCJAL-DEMOKRACI APROBU- 
JĄ STANOWISKO BRUENINGA 

BERLIN. — PAT. — Przewodniczą 

cy frakcji socjaldemokratycznej Breit- 

scheid wygłosił wczoraj w  Brunświku 

przemówienie, w którem z naciskiem 0- 

świadczył, że stronnictwo jego aprobu- 

je stanowisko kanclerza Brueninga, od 

mawiającego płacenia przez Niemcy 

reparacyj w przyszłości, Socjal-demo- 

kraci — odświadczył  Breitscheid 

prowadzik politykę wypełniania trak- 

tatów nie w przekonaniu, iż są one 

słuszne, lecz ponieważ w tym okresie 

nie było innej drogi dla praktycznej po 

lityki wogóle. Breitscheid ostrzega na 

ród niemiecki przed stosowaniem ha- 

seł hitlerowskich. Niemcy muszą dą- 

żyć do uwolnienia się od zobowiązań 

reparacyjnych w drodze porozumienia 

z mocarstwami wierzycielskiemi. 

W sprawie wyboru prezydenta Rze 

szy Breitscheid zaznaczył, że stronnic- 
two jego narazie nie chce się wypowie 

dzieć w tej sprawie, 

Obrady 
WARSZAWA,(Pat). Otwierając posiadzenie 

Senatu p. marszałek Raczkiewicz wygłosił 
przemówienie, poświęcone ramięci zmarłego 
sen. Wiszniewskiego. Przemówien a tego Izba 
wysłuchała atojąc, Senat stwierdził wygaś- 
nięcie mandatu Ś. p. sen. Wiszniewskieg. 

Nastepnie przyjęto projekt”ustawy w spra- 
wie zmian w kodeksie karnym woj.kowym, 
w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Mi- 
nistrów w przedmiocie wprowadzenia м 2у- 
cine na obszarze R. P. ustawy wojskowego 
postępowania karnego. 

Sen. Szarski zreferował następnie pro- 
jekt ustawy o dodatkowych kredytach na 
lata 1929/30 i 1939/31, wskazując, że prze- 
kroczenia w przeważnej części dotyczą spraw 
uposażeniowych. 

  

jemności. Płatnicy podatków na tem- 
by skorzystali. 

Ježeliby to umiędzynarodowienie 
objęło z czasem międzypaństwowe 
drogi żelazne, i awiację, — Genewa 
dysponowałaby  pierwszorzędną siłą. 
Arbitraż i pośrednictwo w zatargach 
zyskałoby na powadze, a możność o- 
dosobnienia niespornych stron, ucieka- 
jących się do wojny, wyrwałoby żąd- 
ło zbyt wojowniczym narodom. Takie 
odosobnienie musiałoby utrudnić opera 
cje wojskowe. Przy braku środków 
przewozu dla materjałów wojennych, 
wszelka wojna byłaby pozbawiona wi- 
doków powodzenia. 

Oto odpowiedź na wywody mego 
Azjaty, nie widzącego korzyści w postę 
pie komunikacji. 

Łecz niema męża stanu, któryby 
mógł ustalić podobny rzeczy porządek. 
Niema Rady Ligi Narodów, któraby się 
ośmieliła wydać podobny rozkaz. 

Godzi się jednak postawić pytanie, 
czy zrzeszenia polityczne, czy rządy 
państw są silniejsze od karteli handlo 

obrazy, przedmioty sztuki — wielka 
rzesza tragicznych inwalidów wojen- 
nych.... 

Konserwacja zabytków sztuki, ma- 
jąca wogóle olbrzymie znaczenie dla 
kultury każdego narodu, w dobie 
powojennej, a Tem bardziej u nas, w 
Polsce, nabiera szczególnego  znacze- 
nia. Ratując przeszłość, utrwaloną w 
dziełach sztuki i architektury, niety|- 
ko nie dajemy zmarnować się wiel- 
kim skarbom, ale jednocześnie wciąż 
się wzbogacamy, mając stale przed so 
bą najświetniejsze wyniki twórczych 
wysiłków przodków i mogąc bez trudu 
wylegitymować się wobec obcych ze 
swego szlachectwa duchowego. 

Ars longa — vita brevis est. — 
Ale stosunek sztuki i nauki do życią 
jest nietylko kontrastowy: im trwałsze 
budujemy podstawy dla sztuki i nau- 
ki, tem znaczniej przedłużamy życie. 

Na najwyższych zaś szczytach 
sztuka i nauka dają tak poszczegól- 
nym twórcom, jak i całym narodom— 
nieśmiertelność !:.. 

Mój Boże! Znowu niepotrzebne dy 
gresje!.. Przecież pragnąbym dziś tyl- 
ko w paru słowach poinformować czy 
telników o ukazaniu się pierwszych 
zeszytów kapitalnego czasopisma p. t. 
„Ochrona zabytków sztuki*, wydawa 
nego przez Departament Sztuki M. W. 
R. i O. P. i redagowanego przez Gene 
ralnego Konserwatora p. Jerzego Re- 
mera. 

wych i przemysłowych, które swoich 
wyłącznie a krótkowzrocznie pilnują in 
teresów? 

Jeżeli rządy mocy mają choć trochę 
nic im nie przeszkodzi wolne porty po 
wołać do życia zarówno w metropo - 
ljach, jak i kolonjach. 

Jeżeli tego nie zrobią, na czemże 
polegać będzie osławione współpra- 
cownictwo narodów? 

Pierwszy to byłby krok w kierunku 
ściśle międzynarodowym, a jedyny pr 
wadzący do uzdrowienia tego kamie- 
nia węgielnego wszelkiej cywilizacji, 
jakim jest transport. 

W przeciwnym razie bylibyśmy 
skazani na śmierć z azjatyckiej choro- 
by, która w Europie kolejno nazywa 
no nihilizmem i bolszewizmem, 

Chorobą tą w mniejszym ilub więk 
szym stopniu są już dotknięte wszy- 
stkie narody, Każde opóźnienie w za- 
spokojeniu potrzeb postępu chorobę tę 
będzie potęgować. 

Na to, by środek zaradczy został 
zastosowany, trzeba, by myśl sama 

   

  

Cztery zeszyty w dwóch tomach 
dużego formatu ze względu na ich 
treść, w zupełności zasługują na mia- 
no zwierciadła dzieła, które budzi otu- 
chę. 

Dokonany wysiłek jest tak impo- 
mujący, a zamierzenia na przyszłość 
tak śmiałe i głęboko przemyślane, iż 
doprawdy nie można się powstrzymać 

od westchnienia ulgi i radości, iż na 
pewnym odcinku naszego życia tak e- 
nergiczna trwa praca. 

To, co zostało zrobione, zaczyna- 
jac od form organizacyjnych, a koń- 
cząc na dokonaniu szeregu prac ol- 
brzymiej doniosłości, zostało dokona- 
ne w ostatnich czasach. 

Zaborcy nietylko nie dbali 6 zabyt 
ki naszej przeszłości, lecz, jak Rosja- 
nie, świadomie niszczyli je, i starali 
się sprofanować. 

Zzorganizowane w r. 1906 w 
Warszawie „Towarzystwo opieki nad 
zabytkami przeszłości”, które zgroma 
dziło olbrzymie, niezwykle cenne ar- 
chiwum fotograficzne zabytków, t. zw. 
Grona Konserwatorskie w Krakowie i 
Lwowie, które wydały kilka tomów 
„Teki Konserwatorów*, _ wreszcie 
skromne wileńskie „Kółko miłośników 
przeszołści* — robiły wielki wysiłek 
i dokonały znacznych dzieł, ale, rzecz 
jasna, nie mogły zorganizować akcji 
planowej, obejmującej równomiernie 
całą Polskę. 

  

została zrozumiana i należycie ocenio- 
na przez zarządców świata cywilizo- 
wanego; by ci ostatni się przekonali, 
że daje ona sposób wyjścia z obecne- 
go położenia i by działali. 

Co do mnie — jestem członkiem 
narodu, który prągnie pokoju; pocho- 
dzę z rodziny, która zawsze służyła 

idei pokoju. Myślą wyszedłem z gra” 
nic Francji, by przemówić do przyja- 
ciół. 

Wiem, że będę zrozumiany, że myśl 
moja znajdzie uznanie i ocenę, choć 
może i nie bez pewnych zastrzeżeń. 
Pobudżę do myślenia, a to dla mnie 
najważniejsze. 

Wydanie niniejszych stronnic w or- 
ganie jednego z najpilniejszych gospo 
darczych związków Belgji, będzie do- 
wodem, że mimo to, co o takich związ 
kach mówiłem wyżej znajdują się lu- 
dzie, których bezpośrednie interesy nie 
wstrzymują od podnoszenia głosu w 
sprawch ogólnych, by ich bronić, i żą- 
dać od rządzących większego wysiłku 
i powagi. Szymon Meysztowicz. 

    

Dopiero w r. 
nego państwa zostały podzielone na 
okręgi knserwatorskie i pracę powie- 
rzono odpowiednio wykształconym kie 
rownikom. я 

Wśród pierwszych polskich kon- 
serwatorów spotykamy dwóch „,swo- 
ich luzdi“: prof. J. Remera, konserwa 
tora —kolejno: częstochowskiego, kie- 
leckiego i  wileńsko-nowgródzkiego, 
oraz X. P. Śledziewskiego, konserwa 
tora łomżyńskiego, później — białosto 
ckiego. 

Dziś mamy 8 okręgów konserwa- 
torskich, kierowanych przez 10 kon-- 
serwatorów, którzy do pomocy mają 
10 urzędników Oddziałów Sztuki. 

Ta szczupła garstka ludzi prowadzi 

pracę na całym terenie Rzeczypospo- 
litej, przyczem konserwatorzy zgod- 
nie z okólnikiem Min. Sztuki i Kultu- 
ry z r. 1922 „muszą być organami о- 
pinjodawczemi we wszystkich dzia- 
łach sztuki. 

Jak ten okólnik pojmuje zadania 
konserwatorów, świadczą punkty, po- 
lecające konserwatorom: 

1)Zaznajomenie się wyczepująco z hi- 
storyczną stroną ziem, wchodzących w 
skład województwa, 

2) Zaznajomienie się z tradycjami w 
dzjedzinie kultury artystycznej, jakie pano 

wały, są w zaniku, czy jeszcze panują, aby 
je wznowić, podtrzymać lub rozwinąć. 

3) Nawiązanie kontaktu ze społeczeń - 
stwem mieicowem, aby zrozumieć jego po- 
trzeby i upodobania; nawiązanie kontaktu 

W _WIRZE STOLICY 
LILIPUCI 

Kiłkanaście par maleńkich postaci sunie 
Nowym Światem na objad do Marsa, Wiado 
mo, że są karły, ale pókj sję nie zebaczy 

tych małeństw, nie sposób uwierzyć, że są 

aż takje na świecie, Przechodniom sięgają 

do kolan, najmniejsze dziecj spotykane na 

ulicy patrzą na nich z góry — dziecko takie 
go wzrostu nie chodzi jeszcze, łeży w koły- 

sce, 

Sensacja straszna. Cała ulica staje, by 

patrzeć na liliputów — to nie bajka, krasno- 
udkt istnieją, 

W długich spodniach, paltocjkach i kape- 

łuszach — idą spokojni, obojętni, Skąd oni 

biorą trzewiki — zupełnie jak dla lałki; ca 

ła garderoba musj być przez  specjalistow 

robiona — to sztuka tak macjupci dęciak 

sklecić, 

Twarze brzydkić, stare i złe, Wyglada- 

ją wszyscy jakby byli w złym humorze — 

pewmie są wściekli, że tacy mali, 

Kobiety — liliputy jeszcze mniejsze od 

mężczyzn. w fokowych paltach, z tarebka- 

mi i kape'uszami z piórkiem, wyglądają nie- 

samowicie, Andrusom kjlkunastołetnim nie 

sięgają nawet do pasa. U Marsa zastawio- 
no specjalny stół i specjalne krzesła — do- 

pasowane, Przy norma'nym stole Fliputy mu 

szą stać na krześle — ledwio głowa wystaje 

im wtedy nad blat. 

Jedzą jednak  nieproporcjonatnie - do 

wzrostu — za dużo, gdybyśmy odpowiednio 
da przewagi wzrostu jedli, pochłaniałibyśmy 

chyba tyłe ca słoń, 

Jest tu istna wieża Babel. Trupa 40 kar- 

łówi rekrutuje się z 20 przynajmniej narodo- 
wości, Nie są rozmowni — z sobą nagadali 

się dowoli, a względem obcych są wstrze- 

miężliwi, Owszem podoba jm się Warszawa, 

ale zresztą, objechałi przecje cały świat 
dokoła, nich nic już nie interesuje, 

Wychodząc z baru natknęta sję kariica 

na dużego wilka, Szczęknęło psisko, a bie- 
daczka aż przysjadła ze strachu — zupełnie 

jakby nosorożca zobaczyła. Poskoczył inny 
filiput, zamachał rączkami, odpędził srogie 
zwierzę. A potem wziął pokł rękę drżącą je- 

  

szcze koleżankę i szybko poszli w stronę 

cyrku, K. 

Sen. Głąbiński (Kl. Nar.) twierdzi, ŻE 
wzrost wydatków w tym okresie został spo- 
wodowany spensjonowaniem przedwczesnem 
tunkcjonarjuszów z przyczym  rzekomo nie- 
rzeczowych. 

Wiceminister Starzyński, odpowiadając 
sen. Głąbińskiemu. wskazuje, że przekrocze- 
nia wspomniane dotyczą tylko uposażeń, wy- 
nikających z ustawy. Przekroczenia te wy- 
nikły z dwóch powodów: 1) preliminowane 
wydatki na emerytnry zanisko, a 2) był 
wzrost świadczeń emerytalnych na skutek 
wzrostu stawek i wkutek tego, ze coraz 
więcej osób przechodziło na emeryturę w 
wyzszych stopniach i coraz więcej takich, 
którym zaliczano lata słuzby dawnej. 

Po przemówieniu wiceministra Starzyńskie- 
go projekt nstawy przyjęto, 

Po referacie Sen. Jundziłła uchwalono 
bez dyskusji projekt ustawy o wykonaniu 
konwencji, dotyczącej procedury cywilnej, 
podpisanej w Hadze. 

Na zakończenie sen. Perzyński zreterował 
projekt ustawy, zmieniającej niektóre prze- 
pisy postępowania karnego, wskazując, ze 
praktyka wykazcł:, iz kodeks ten zawiera 
Szereg usterek i wątpliwości, przedewszyst 
kiem wprowadza w zycie zahamowanie szyb- 
kości biegu wymiaru sprawiedliwości. Mówca 
uwaza, ze konieczne jest usunięcie braków 
kodeksowych. 

Na tem posiedzenie zamknięto, Następ- 
ne posiedzenie we czwartek dnia 28 bm., 
c godzinie 16, 
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Przezorny kapitalista 
rozlokowuje swe oszczędności w kilku 

Bankach, w tej liczbie i 

w Chrześcijańskim Banku 
Spółdzielczym 

przy ul. Antokolskiej 28 w Wilnie 
Wysokie oprocentowanie, й 

Zapełna gwarancja, — dyskrecją zapewniona. 
Bank czynny 9 — 12 rano, oraz 5 — 7 wiecz. 

DN ABA 
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1919 tereny odrodzo- z towarzystwami i zrzeszenjami artystycz- 
nemi, oświatawemi, kulturalnemj i naukowe 
mi, M 

4) Współdziałanie z istniejącemi To- 
Wazystwamį o wymienionym charakterze, 

5) O ile Towarzystw takjch niema, p. 
p. konserwatorzy będa organizatoramż ich. 

Trudno o większe. wymagania w 
stosunku do ludzi, mających ogrom 
bezpośredniej pracy, a jednak Wilno 
przynajmniej zbliska przyglądało się i 
przygląda się ludziom, pojmującym 
swe zadania właśnie w myśl szeroko 
zakieślonego programu z przed 10 lat. 

Tu należy przedewszystkiem z clumą 
zaznaczyć, iż Wilno dało Polsce — p. 
Jerzego Remera. 

P. j. Remer jest najprawdziwszym 
wilnianinem, choć w Wilnie mieszkał i 
pracował zaledwie wciągu siedmiu 
lat. 

Jako „galileusz*, miał w swoim 
czasie niemało przykrych chwil, do 
których się nieraz przyczyniał wspania 

ły wilnianin ś, p. Czesław Jankowski. 
Ale po paru latach ten sam Czesław 

Jankowski uroczyście pasował p. Re- 
mera na wilnianina. Nie był to czczy 
komplement, lub gest dyplomatyczny: 
każdy mógł stwierdzić, co Remer dał 
Wilnu i co Wilno dało Remerowi. 

Próżno i darmo: może p. Remer 

zerwać stosunki z wiłnianami, może ni 
gdy do Wilna nie zajrzeć, ale Wilna 
ze swej duszy nie wyrzuci, bo teren 
wileński każdemu ruchliwemu i subteł



        

    

PIĄTEK 

Dziś 22 

jutro 
Wincentego 
Rajmunda 
kia 

Spostrzeżenia Zakładu _Meteoroiogicz- 

nego U.S.B. w Wilnie. 

Z dnia 21 stycznia 1932 roku, 

Ciśnienie średnie 778, 

iemperatura Średnia ©. 

Temperatura najwy :sza l. 

Temperatura najniższa 0, 

Opad w mm, 0,1 

Wiatr: przeważając;y połud,-zach, 

Tendencja: bardzo s'aby wzrost 

Uwagi: mglisto, dżdżo. 

Wschód słońca g. 7.59 

Zachód słońca g. 1624 

   

MIEJSKA 
— Zestawienia spisowe, Całkowity 'ma- 

terjał spisowy z terenu Wina j powiatów bę 
dzie przesłany w najbliższych dniach do 

Głównego Urzędu Statystycznego. Jedynie 

formularze szkolne obejmujące dzieci od lat 
13 skierowane zostaną do odnośnych jnspek 
torów szkolnych, dla opracowania danych 
intersujących władze szkolne, 

— Kitdy należy płacić podatek przemysło 
wy, Wbrew pogłoskom, 'okazuje się, że wia 
dz. skarbowe nie zarządziły żadnych pro- 
łongat w spłacje zaliczki na podztek prze- 
mysłowy za 4 kwartał, zzz 

Zaliczkę należy bezwzględnie wpłacić je 
szcze do 29 bm, 

— Autobusy turystyczne, — Z wiosną 
mają być uruchomione przez T-wo „Arbon* 
autobusy turystyczne zaopatrzone w rucho-. 
me dachy, przystosowane zupełnie do dłuż 
szych wycieczek, 
— Pogotowie „Czerwonego Krzyża”, — 

W celu njesjenia pierwszej pomocy w wy- 
padkach samochodowych „Czerwony Krzyż” 

  
  

Jeżeli pragniesz przyjść z pomocą mło 

dzieży akademickiej U. S. B. i chcesz 

wesoło spędzić czas przyjdź 

na XIII Bal Ogólnozkademicki 
w dniu 1-go łutego 1932 r. w Salonach 
Oficerskiego Kasyna Garnizonowego. 

WOLNOŚĆ W WYCHO- 
WANIU 

Literaika i publicystka niemieoka p. Elga 
Kern ma sympatję dla Polski. Obecnie prze- 
bywa p. Kern w Wilnie i pracuje nad mono- 
grafją o wileńszczyżnie. Pani Kern interesuje 
się również zagadnieniami psychologicznemi 
i pedagogicznemi. Rozważaniami swemi na 
temat wychowania podzieliła się p. Kern 
w odczycie p.t. „Erzichung zun neuen Men- 
schen*, wygłoszonym w sali Kuratorjum dn. 

b. m. — ze odczyt wzbudził zaintereso- 
wanie dowodzi pokaźna ilość słuchaczów. 

e okazał się ciekawy i poruszył umysły, 
świadczy ożywiona dyskusja, która się po 
odczycie wywiązała. Założeniem prelekcji p. 
Kern był postulat wolności w wychowaniu. 
Zadaniem nauczyciela, jako duchowego prze- 
wodnika i wychowawcy ucznia jest dopomóc 
do wyzwolenia podźwignięcia pierwiastka 
boskiego, który jest w każdym człowieku 
obok drugiego, niższego, ludzkiego. W od- 
czycie p: Kern było wiele błyskotliwych po- 

m wiedzeń, prawie aforyemów. 

f 

Szkoła dzisiejsza, zdaniem  prelegentki, 
kształci umysł, zapominając o uczniu. — Nie 
sądzę, aby można było przyjąć to twierdze» 
nie. — Dla wzniesienia i podźwignięcia tego 
właśnie zaniedbanego uczaia — służyć ma 
natchnione działanie nauczyciela, który bez 
względu na metody działać powinien osobi- 
stym wpływem, wartością własną. Nie nowa 
to prawda, że zalety osobiste nauczyciela 
starczą za najzawilsze systemy, ale czy ne- 
gacja wszelkich metod, doprowadzi w prak» 
z do jakichkolwiek wyników? Wątpliwe! 

esztą odrzucanie metod też jest metodą, 
tylko mniej skrystalizowaną, bardziej, jeżeli 
tak można powiedzieć, artystyczną. 

Szereg punktów prelekcji p. Kern wymaga 
zasadniczej dyskusji chociażby sprawa odrzu 
cenia autorytetu w wychowaniu, Pomijając 
jednakże w tem miejscu dygresje dyskusyjne, 
stwierdzić należy, iż prelegentka, odczytem 
swoim wniosła jedną rzetelaą wartość: poru- 
szyłą umysły, a to już bardzo wiele. Teza 
głosząca, że wychowanie człowieka odbywać 
Się winno w duchu zupełaej wolności, to zn. 
zmierzać musi do wykształcenia samowiedzy 
„Człowiek wolny wie czem jest*) znajdzie 
rozszerzenie i dalsze uzasadnienie w następ- 
nych odczytach, które p. Elga Kern zamierza 
wygłosić w najbliższym czasie. Wrócimy więc 
jeszcze do: omawianego zagadnienia. 

RONIKA 
crzyani pogotowia drogowe, ktore będą 
się mieściły przy drogach, np. w budkach 
drożników, zaopatrzonych w niezbędne ma 
terjaty sanitarne i apteczki, 

— Kostka czy asfalt? W Izbie 
Przemysłowo Handlowej odbyło się 
onegdaj zebranie dyskusyjne poświę- 
cone sprawie jezdni w mieście. 

Zebranie zostało zwołane z ini- 
cjatywy wydziału przemysłowego 17- 
by, a to w związku z wysuwanym 
prżez pewne sfery projektem ułożenie 
jeźdni kostką drzewną, 

Na posiedzeniu projekt ten był 
szeroko motywowany przez przedsta- 
wiciela przemysłu leśnego p. Gudz- 
mana. 

Przeciwko kostce wystąpił wice- 
prez. Czyż, który jeszcze raz wska- 
zał że jeźdnia z drzewa jest niepo- 
miernie kosztowna; a jednocześnie 
nietrwała. 

Referat p. St. Wańkowicza zebra- 
ni wysłuchali z dużem  zainteresowa- 
niem. Stanowisko p. prezesa Wańko- 
wicza pokrywało się z jego uwagami 
na ten temat umieszczonemi u nas w 
numerze ze środy. 

Dyskusja nad tak ważną dia mia- 
sta kwestją była bardzo ożywiona i 
zabierało w niej głos jeszcze kilka osób. 
Ostateczne załatwienie sprawy jeźdni 
oczekiwać jednak należy dopiero po 
wypowiedzeniu się rzeczoznawców, 
którzy jak słychać, niebawem zjadą 
do Wilna. 

— Wobec zwiększenia podatku 
lokalowego. Do magistratu wpływa- 
ją liczne zawiadomienia o podziale 
dużych mieszkań podlegających zwię- 
kszonemu opodatkowaniu na dwa i 
więcej lokali mieszkalnych. 

Brane to jest wówczas pod uwa- 
gę gdy rozdzielone lokale mają swo- 
ją numerację. 

Jeśli chodzi o podatek od zbytku 
mieszkaniowego, to od opłat są wol- 
ne te mieszkania w który.h liczba 
pokojów odpowiada liczbie osóh w 
nich zamieszkałych plus jeden pokój 
jadalny. 

AKADEMICKA 
—- Zarząd Sodalicjj Marjańskiej Akademi- 

ków podaje do ogólnej wiadomości czonków, 
że dnia 24,1 1932 r,, o godzinie 8 rano, od- 
będzie sję w kaplicy, ul. Wielka 64, Msza 
Św. z Komunją św., poczem rastąpi šnia- 
danie j Zebranie ogólne z referatem W,O.E. 
Žyczkowskiego T. J. pt, „Pierwsze Sodalicje 
Marjańskie jako czynn'k odrodzenia życia 
katolickiego", Goście mile widzjani! 

— Rekollekcje zamknięte dla koleżanek, 
organizowane przez „Odrodzenie"  cdbędą 
się w Czarnym Borze w dniach 12, 13 ; 14 
lutego, Prowadzi ks, prof, Meysztowicz, 

Koleżanki, które chcjałyby wziąć udział, 
proszone są o zgłoszenie się do dnia 5 lu- 
tego — zapisy w loka!u i u cztonków „Od- 
rodzenia”, 

WOJSKOWA 
—- Baczność Podoficerowie Rezerwy, — 

Dnia 24 stycznia rb, o godzinie 16, w lokalu 
Federacji P, Z, O, O, (Żeligowskiego 4) od 
będzie się Zebranie Informacyjne, ra którem 
zostanie wygłoszony odczyt z dziedziny woj 
skowej przez grelegenta z T-wa Wjedzy 
Wojskowej, panadto będą pcruszane aktual 
ne sprawy Związkowe, 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— 60-te zebranie Klubu Włóczęgów od- 

będzie się dnia 22 bm., w lokalu przy uljcy 
Przejazd 12 (Antokol) o godz, 20, Na po- 
rządku dziennym refrat p. Redaktora K, Oku 
lciza pt. „Moje wrażenia z Litwy". Stali i 
zaproszeni goście mile widzjani, Przed tym 
refratem o godz. 19 zebranie czonków Klu 
L a ciąg dyskusji nad artykułem 
OLSEN 

— Kolo Fizyczne USB w 
Wilnie urządza w dniu 24 stycznia rb, dru- 
gi zkolej odczyt z cyklu historji astronomii 
pt. Kopernik ; Kepler, który wygłosi dr, Sze 
ligawski, Odczyt odbędzie się w lokalu Se 
minarjum Matematycznego (ul, Zamkowa 
Nr 11) o godz, 12, Wstęp wolny. Goście 
mile widziani, 

— Dwa odczyty o fiteraturze ukraińskiej. 
W sobotc dnia 23 stycznia, w lokalu Insty 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AA 

Kupie pianino 
zagraniczne, używane w dobrym stanie 
oferty do Adm. „Słowa”*, Wymienić 

firmę i cenę pianina. 
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I ITA DT STS T DT OIS STAND 
nemu artyście może dać wiele, bardzo 
wiele. 

Przed konserwatorem w całej Pol 
sce stoi zadanie „ratowania  rozbit- 
ków*, Konserwator w Wilnie musiał, 
a i teraz jeszcze musi — wyczarowy- 
wać przeszłość,, wskrzeszać to, Co 

zdawałoby się już umarło i śladu po 
sobie nie pozostawiło, tworzyć w na- 
tchnieniu! 

A że grunt leżał odłogiem, — cóż 
za Szalona praca czekała pierwszego 
Konserwatora!.. Niezmiernie szczęśli- 
wie się stało, że do pomocy przede- 
wszystkiem stanął szczery entuzjasta 
Wilna, poeta archietktury, mający in- 
tuicję i pasję odkrywcy — prof. Jul- 
liusz Kłos. 

Ważniejsze zagadnienia rozstrzyga 
ła komisja, istniejąca dotychczas, w 
Skład której wchodzą: profesorowie: 
F. Ruszczyc, L. Śleńdziński, M. More 
lowski, pp. W. Studnicki, M. Bren- 
sztejn, L. Uziębło, inż. A. Przygodzki 
i inż. S. Narębski. 

Ruch, który wytworzył w Wil- 
nie prof. ]. Remer, nadając mu wielki 
rozmach, trwa dotychczas, zakreślając 
coraz szersze kręgi. 

Ten entuzjazm, który wzmagał się 
w p. Remerze pod wpływem pracy 
twórczej w Wilnie, aż wybuchł dźwię- 
kiem szczerej poezji w monografji ru- 
szczycowskej p. t. „W służbie sztuki” 
oraz w hymnie na cześć Wilna, słusz- 
nie prof. F. Ruszczycowi poświeconym 

— entuzjazm ten opromienia i welką 
imprezę wydawniczą, poświęconą za- 
gadnieniu ochrony zabytków sztuki. 

Otóż właśnie: gdzież jest recenzja 
czasopisma p. t. „Ochrona zabytków 
sztuki'*?... 

Nietylko nie widać jej, ale i za póź 
no na nią ze względu na szczupłe gra- 
nice „odcinka“. 

Poprośmy o iachowy głos kogoś 
bardziej powołanego,  zaznącza- 
jąc tylko, iż czasopismo, redagowane 
przez p. .]. Remera, aczkolwiek ma nie 
co urzędowy tytuł i jest oficjalnym or 
ganem naszego konserwatorstwa, mo- 
że — i musi! — zainteresować każ- 
dego inteligentnego człowieka.. 

oPdając zarys historyczny dziejów 
konserwatorstwa w. Polsce, obecną or 
ganizację, stan zabytków, przebieg ro 

bót, zagadnienia teoretyczne i przebieg 
konserwacji poszczególnych objektów, 
— daje czasopismo tak wielką ilość 
różnorodnego i niezmiernie ciekawego 
materjału, że musi trafić do rąk każ- 
dego miłośnika sztuki i naszej ziemi. 

Hasło — nauiragio eripere — mo- 
że zjednoczyć wszystkich. 

Jest ono wzniosłe, szlachetne, a co 
główne — budzi wiarę w siłę ducha 
ludzkiego! W. Ch. 

  

SŁOWO 

DALSZE ARESZTOWANIA 

wśród działzczy NifeOSKICA 
Śledztwo w sprawie ujawnie- 

nej antypaństwowej roboty w 
niektórych oddziałach Towarzy- 
stwa Oświatowego „Rytas* i św. 
Kazimierza, rozszerza się Corzz 
bardziej i objęże obetnie cały 
szereg gmin w powiatach: świę- 
ciańskim, wił.trockim | suwal- 
skim. 

W wyniku przeprowadzonych 
rewizyj ujawniono tajną kores- 
pondencję z zagranicą, liczne In- 
Strukcje, cyrkuiarze orez breń 
palną. 

Aresztowanó ogółem 32 0s0- 
by w tem 4 przybyłych nielegai- 
nie z Kowna. 

W związku z tem dziewięć 

oddziałów Tow. „Rytas* | św. 
Kazimierza zostało opieczętowa- 
nych. 

Śledztwo spoczywa obecnie w 
rękach władz sądowych, które 
zdecydują 6 dalszym lasie za- 
trzymanych. 

ARESZTOWANIA NA LINIJ 
GRARICZNEJ, 

W związku z aresztami wśróti 
działaczy litewskich, z terenu 
Wilna i powiatów zbległo do 
Kowna kilka osób. W chwili 
przekraczania granicy koło Łyng- 
mian zatrzymano 2 członków 
Tow. „Rytas“. 

SKAZANIE SZPIEGA W MOŁODECZNIE 
WILNO. PAT, — W dniu 21 bm, na se 

sji wyjazdowej w Mołodecznie Wileński Sąd 

Okręgowy rozpatrzył w trybie postępowa- 

nia doraźnego sprawę mieszkańca Mołodecz 

na Konstantego Soroko, liczącego lat 33, ro- 

botnika drogowega, oskarżonego о szpie- 

gostwo wojskowe, Soroko aresztowany zo- 

stał w dniu 16 grudnia z, r, na terenje po- 

wiatu mołodeckjega w chwili, kiedy usiło 

wał przekroczyć granicę państwa do 
  

Rosji Sowieckiej, 'mając przy sobie materja 

ły szpiegowskie, 

Sąd skazał Konstantego Soroko na karę 

śmierci przez powieszenie, Sprawa dwóch 

innych współoskarżonych została wydzielona 

i będzie rozpatrywana w trybie postępowa- 

nia zwyczajnego. Obrona skazanego wysto- 

sowała podanie o ułaskawienie, Pan Prezy- 

dent Rzeczypospolitej nie skorzystał z pra- 

wa łaski, Wyrok wykonany będzie dnia 22 

bm, o godzinie 5 rano, 

Aresztowanie dezertera z roku 1920 
WILNO, Na skutek zeznań licznych 

świadków został aresztowany przybyły 
niedawno z Rosji de Wiina 28 letni Jan 
Szygiert, b. żołnierz ara.jl polskie], 

W roku 1920 podczas odwrotu, Szy- 
giert przeszedł pod Mołodecznem па 
stronę bolszewików | po ukończeniu 
odpowiednich kursów zost:ł wysłany 
dė obozów jeńców w ceju prowadzenia 
agitacji komunistycznej. 

W następnych latach pałnił on różne 
funkcje w centralnej Rosji, a przed 3 

łaty wyjechał nad granicę afganistańską 
w sekretnej misji, ]ako mąż zaufania 
Kominternu. 

Powinęła mu się wreszcie noga, gdyż 
został oskarżony © kontakt z trocki- 
stsmi. W obawie przed aresztowaniem 
uciekł do Afganistanu, a następnie 
drogą okrężną za fałszywym paszpor- 
tem przybył do Polski. 

W niedługim czasie Szygiert stanie 
przed sądem wojskowym, by odpow| 
dzieć za zbrodnię dezercji z pola waiki. 

    

Wypadek samelotowy 
WILNO, Przedwczoraj w dzień 

samoiot wojskowy iecący z Bla- 
łej Podlaskiej do Lidy uiegł w 
drodze katastrof.e. 

Aeropian pilotowany przez 
podoficera w pobliżu Derewna 
począł nagie opadać i mimo 
wysiłków pilota Ssplanował na 

teren nieodpowiedni do 
wania, 

Podwezie samolotu uległo 
zniszczeniu. Pilot 1 obserwator 
podoficer odnieśli obrażenia nie- 
zbyt poważne. 

Na miejsce wypadku wyje- 
chała komisja wo|skowa. 

tutu Naukowo-Badawczego Europy Wschod 
niej w Wilnie, ul, Zygmuntowska 2, o go- 
dzinie 17 znakomity poeta į uczony ukrajń 
sk, prof. Bohdan Łepki wygłosi dwa odczyty 
na iemat. 1) O literaturze ukraiń 1,2) La 
ras Szewczenko, Wstęp dia szerszej publjcz 
ności wolny. 

RÓŻNE 
— Datki na bezrobotnych, (MHiarność spo- 

      

łeczeństwa na bezrobotnych za pośrednic- 
twem kas kinematografów wileńskica wzmo 
gła się w ostatnjm czasie * od kinematogra-      

  

   fów napływają coraz to wieksze k 
sprzedawanych znaczków dą dyspozy 
jewodzkiego Komitetu dła spraw bezrobo- 

cia. Przoduje w tej mierze kinematograf „Ca 
sino* (Wielka 47), który najwięcej zebrał 
ze sprzedaży znaczków, 

— Podziękowanie, Z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia urządziły Zakłady Przemysłowe 
A, Mozer i S-wie w Nowej Wilejce w włas 
nej sali fabrycznej Chojnke dla dzieci bezro- 
botnych, na program której składały się: 
śpiew, deklamacje oraz odegrano sztuczkę 

   

    

teatralną, a na zakończenie obdarowano pod 
drzewkiem około 400 dzieci torebkami gwjaz 
dkowemi, 

Za tak wspaniałomyślną | hojną ofiarę 
składamy na tej drodze w jmienju dziatwy 
i swojm Zakł, Przem, A, Mozer i S-wie w 
N. Wilejce, które siużyć mogą dla innych jak 
przykład, nasze najserdeczniejsze podzięko- 
wanie j Bóg Zapłać — Zarząd Komitetu do 
Spraw bezrobocja w N, Wilejce, 

— Zarząd koła Miejscowego Wilno 2 
Związku Pracowników Poczty T. j T, Rz, P, 
zaruast życzeń Noworocznych przekazał Po 
cztowemu Komitetowi przy Dyrekcji poczt i 
Telegrafów w Wilnie dnia 14 stycznia rb. 
zł. 15,00 na bezrobotnych, 

— Ksjęgi handlowe, — Stowarzyszenie 
Kupców i Przemysłowców Chrześcijan w 
Wilnie komunikuje, że, w myśl noweli do u- 
stawy o podatku przemysłowym, przedsię- 
borsiwa. prowadzące prawidłowe  ksjążki 
handloe, będą korzystały z ułgowych stawek 
podatkowych. 

W mys: tejże noweli — Miujster Skar- 
bu w porczumieniu z Ministrem Przemysłu 
i Handlu i po wysłuchaniu opinii izb przemy 
słowo-handlowych ustali w rozporządzeniu: 

1) blizsze określenie pojęcia prawidło- 
wych ksjąg handlowych w rozumieniu niniej 
szej ustawy oraz zasady w przedmiocie ich 
prowadzenia, badania ; oceny, 

2) Kategorje lub rodzaje mniejszych 
przedsiębiorstw j zasady uproszczonej księ- 
gowości, posiadającej moc dowodową, prze 
widzianą w niniejszym artykule, į której pro 
wadzenie przez tych podatników będzie uza 
sądriała zwołnienie od podatku lub stoso- 
wanie stawek, przewiczianych dla prowa- 
dzących prawidłowo ksjęgi handlowe, 

. Równocześnie komunikuje się, że w u- 
biegłym 'niesiącu odbyło się w Izbie Prze- 
mysłowo-Hand!owej Warszawskiej lostatecz- 
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E Towarzystwo Miejskich I Międzymiastowych Komu- 
nikacji Autobusowych Sp. Akc. oddział w Wilnie 
Podaje do łaskawej wiadomości, iż w dniu 24 b, m, o godzinie 12.30 w po- 
łodnie, odbędzie się na Placu Katedralnym w Wilnie, uroczyste poświęcenie 
autobusów T-wa Miejskich i Międzymiastowych Komunikacji Autobusowych 
Sp. Akc., przy udziale przedstawicieli władz oraz miejscowego społeczeństwa, 

Równocześnie podzje się do uprzejmej wiadomości, iż w dniu 24 b. m. mię- 
dzy godziną 12—14, tabor kursujących po mieście autabusów będzie zmniej- 
szony, przyczem mogą być przewidziane nieznsczne opóźnienia kursów. 

Dyrekcja pzczyni ze swej strony wszystko, by w godzinach wymie- 
nionych zapewnić publiczności możliwą wygodę w komunikacji, 

ne posiedzenie Sądu Konkursowego w spra 
we 14 roszczonej ksjęgowuścć , 

Wecług otrzymanych pr.<z Stowarzysze- 
nie Kupców i Przemysłowców chrześcijan w 
Wilnie imiomacyj praca nagrodzona ma być 
w na ym czasje udostępniona szerokie 
ma ogółowi, Ponieważ w Sądzje Konkurso- 
wym brali też udzia przedstawiciele Władz 
Skarbowych, są wszelkie dane, że waśnie 
praca nagrodzona będzie mogła być uzna- 
ną za wz.rowy typ uproszczonej księgowo- 
ści, posjadającą moc dowodową dla Władz 
Skarbowych. 

  

  

  

TEATR 1 MUZYKA 
— Dzisiejszy występ gościnny Operetki 

Warszawskiej „Czar walca“. Dziś, w piątek 
dnia 22 b,m, o godz, 8 m. 30 w, w Teatrze 
na Pohulance odbędzje sję pierwszy występ 
świetnego zespołu operetki warszawskiej. W 
bogatem obramowaniu dekoracyjnem ukaże 
się nadwyraz melodyjna ; efektowna operet- 
ka Oskara Straussa „Czar walca”, która w 
Warszawie odniosła wielki sukces arty- 
styczny, Zniżki nieważne, Ceny specjałne, 

Jutro, 23-1 o godz. 8 m, 30 wiecz, „Czar 
walca", 

,— Hudla di Bulla* -— w Teatrze Lutnia, 
Dziś, w piątek dnia, 22 stycznia b,r. o godz. 
8 wiecz, — pełna humoru i nieoczekiwanych 
powikłań farsa „Hulla dj Bulla“, ; 

й Jutro 'w sobotę dnia 23-1 b.r, 0 godz, 20 
wiecz, po raz 8-my „Hulla dį Bulla“, ktėra 
bawi do łez, 

— Popołudniówka sobotnia w Teatrze na 
Pohulance, „Burza w szklance wody* — dla 
młodzieży. W sobotę dnia 23 b.m, o godz. 
4 po pot. odbędzie się przedstawjenie zabaw 
nej komedjj „Burza w szklance wody*, Ze 
względu na wysoce artystyczną treść, sztu- 
ka ta została polecona młodzieży, przez Ku- 
iatorjum Szkolne, Ceny miejsc znjżone, 

— Rewja Sylwestrowa — w Teatrze na 
Pohułance, W niedzielę dnia 24 b,m, o godz. 
4 po pol, po raz ostatni w Teatrze na Po- 
hulance odegrana zostanie wesoła, pełna 
śmiechu i werwy — Rewja Sylwestrowa. 

Opertka „Królowa nocy* na przed- 
stawienju popołudniowem w Lutni, W nad- 
chodzącą niedzielę ania 24 b,m. o godz. 4 

idbędzie się w Teatrze Lutnia wy- 
stęp zespołu Operetki Warszawskiej. Wysta 
wioną zostanie „Królowa nocy”, 

‚ — Stowarzyszenie b. wychow, gimna- 
zjum przy kościele Św, Katarzyny w Peters- 
burgu organizuje w dn, 23 stycznia koncert 
na rzecz dożywiania biednych dziecj, Kon- 
cert odbędzie się w sali gimnazjum Lelewe- 
1а © g. 20,30, W koncercie wezma udział: 
pen.c. | Svszczewiczowa, |. Czuchowska, J. 
Sumorckowa, M. Winczyna, H, Hohendlige- 
równa, W, B'szewska, H, Wierzbicka, L. Ol- 
szewska oraz panowie: W. Jodki (cytra); K. 
Wyrwicz-Wichrowskį, ]. Rewkowski, R. 
Mroszczyk, E. Olszewski, 1, Świętochowski, 
M, Bejnar, 

Po koncercie zabawa taneczna dla mło- 
dzieży, 
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W piątą balesną rocznicą śmierci 

ię 

    

     

Kościele św. Jakóba 

O czem zawiadamiają 

dnia 23 stycznia o godziufe 8 *rano ( 

Kazimierza Wimbora 
odbędzie się.nabożeństwo żałobne w 

ŻONA i DZIECI 

Sprawa na tle zajść antyżydowskich 
SKAZANY ZA NIEPOSZANOWANIE WŁADZY 

dać ostatecznie krewkiego młodzieńca, bo 
przy trzeciej wizycie w Komisarjacje zacho- 
wywał się arogancko i nie licząc się z tem, 
gdzje jest i do kogo mówi, oświadczył dy- 

Sprawa, o której będzie mowa, powstała 
na tle zajść antyżydowskich i jakkołwiek nie 
chodzi tu o rozbijanie szyb czy temu po 
dobie wystąpienia może być zaliczona @0 
tej samiej, co tamte kategorji, 

Młody chiopiec, uczeń jednego z gimna 
zjów M, Rindner, eskarżony został o niepo- 
szanowanie wiadzy, a ściślej mówiąc poli- 

cji, 
Podczas rozruchów ulicznych policja od 

bierała u niespokojnie się zachowujących la 
ski, M, in, przykrość taka spotkała i Rindne 
ra. 

Na drugį dzień zgłosił się on do I Komi 
sarjatu policji j oświadczył, że odebrana la 
ska jest dia niego cenną pamiątką otrzyma 
na w prezencje, 

Laski tej nie zwrócono mu ani w tym, 
ani w następnym dniu, Zdenerwowao io wi 

żurnemu przodownikowi: dosyć tego, że 
nas pobito, ale jeszcze odebrano naszą wła 
sność, Poczekajcie, sami przyniesiecie łaskę 
w zębach prokuratorowi. 

Potwierdzik to na przewodzie sądowym 
trzej świadkowie policjanci i jakkolwiek obro 
na usiłowała obalić te zeznania wysuwając 
twie-dzenie, że zacytowane powiedzenie: w 
zębach przyniesie, jest  desłownem tuiv- 
maczeniem zwrotu z rosyjskiego języka, któ 
rego oskarżony, jako galileusz niezna Sąd 
uznai Rindnera winnym i skazał go na 30 
zł, grzywny z zamianą w razje mewypła 
calności na 6 dni aresztu, 

Sprawa ta przejdzie do następnej 'nstavcji 

© 

Oszust podający się za oficera policji 
naciągnął łatwowiernych właścicieli piwiarni 
WILNO, — Aresztowano wczoraj eks- 

kolejarza Piotra Bogadkiewicza (Nieświeska 
20) podającego się ža aspiranta policji 
śledczej i kuzyna wice-prezesa Izby Skar- 
bowej 

Oszust chcąc zapewnić sobie iatwe zyski 
nawiązał kontakt z właścicielami piwiarń i 
restaniacyi, przyobiecując jn: wystaranie się 
zemwoienia na dłuższy harde;, 

Wzamian za to miał otwarty rachunek w 
restauracjach i miesięczne wynagrodzenie w 
gotówce, 

Tych, którzy niedawali wiary zapewnie- 
niom fałszywego aspiranta, oszust „przeko 
nywał* różnemi sposobami, 

Naprzykład do upatrzonej piwiarni lub 
restauracji w czasie gdy Bogadkiawcz aku- 
rat tam gościł, zjawiał się jakiś osobsjk z 
„policyjnej komisji sanitarnej" w celu prze- 
prowadzenia lustracji, Zawsze znalazło się 
coś, co biednego piwjarza napawało obawą 
utraty prawa handlu, tersbardziej, że suro 
wy ton „sanitarnego policjanta“ nie wrėžyl 
nic dobrego, 

Lustrator, jak przystało na prawdziwego 
służbistę przed i po ukończeniu swych czyn 
ności meldował się „panu aspirantowi*, pro | 

Z SĄDÓW 
6 lat za zamordowanie brata. 
W dniu wczorsjszym przed Sądem Ape- 

lacyjnym stanął mieszkaniec wsi Chomiczewo 
gm. brodnickiej Stefan Zuszma, 

Zuszma oskarżony jest o to, że w dniu 
27-go kwietnia ub. r. zabił uderzeniem obu- 
cha, brata swego Jewtucha. 

W świetle zeznań Świadków 
przedstawia się jak następuje: 

Między braćmi Zuszmo istniała stara nie- 
chęc, spowodowana niesprawiedliwym podzis- 
łem ziemi dokonanego jeszcze przez ojca, 

Niechęc ta wzmogła się gdy Stefan za- 
mieszkał pod jednym z Jewduchem dachem. 

Codzienne sprzeczki uniemożliwiały do- 
A życie. 

areszcie stosunki tak się zaogniły że 
Stefan nigdy się nie kładł spać ślesszbrolw. 
szy się uprzednio. Dnia 27-go kwietnia Ste- 
fan Zuszma, korzystając z nieobecności о- 
mowników, postanowił pozbyć się znienawi- 
dzonego brata. W tym celu uzbroił się w 
siekierę i zaczaił w Sypialni Jewducha. W 
chwili gdy ten udał Się na spoczynek ude- 
rzeniem z tyłu zadał mu śmiertelny cios, 

Przybyli na miejsce domownicy znaleźli 
w domu tylko trupa. Zaalarmowana policja 
wszczęła dochodzenie, lecz przez dłuższy 
czas nie mogła zbrodniarza znaleźć Został on 
ujętym w chwili przekraczania granicy So- 
wieckiej. 

W toku badania wstępnego, oskarżony 
do winy się nie przyznał i wyjaśnił że zo- 
stał napadnięty przez swego brata i że dzia- 
łając w obronie własnej zadał mu cios. 

Zeznanie te oskarżony podtwierdził na 
rozprawie, które odbyła się w Sądzie Okrę- 
gowym w dniu 21-go września 1931 r. 

Wówczas to Stefan Zuszma został skara- 
ny na osadzenie w ciężkim więzieniu na 
przeciąg lat 6. 

Wyrok ten został zatwierdzony przez 
Sąd drue'ej instancji, 

  

sprawa ta 

„Przy zwapnieniu naczyń  krwionośnyci 
mózgu i strca, używając codzjennie małą 
ilość wody gorzkiej Franciszka - Józefa osią 
ga sę łatwe wypróżnienie. Żądać w apte- 
kach j drogeriach, 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Kino Mejskie — Cienie więzienia, 
Heljos — Tragedja amerykańska. 

= = Nes Bogów, 
no — Bomby nad Monte Carlo. 

Pan — Afryka mówi, 3 
Styłowy — Maradu. 
Światowid — Arka Noego. 

> WYPĄDKI I KRADZIEŻE 
— Wieśniaczka — złodziejką, Z kosza na 

rynki Zarzecznym w dniu 20 bin, skradzjo 
na з zkodę Lewkanowej  Wikterjj 
(Krzywe Koło 24), Sprawczynię kra 

Gruncewiczową Józefę, zam, we wsi Sja! 
gm, 'mickuńskiej, zatrzymano, 

: Usitowane w'amanie do 
sklepu, — W nocy z dnia 20 na 21 bm. 
na gorącym uczynku usiłowania kradzieży 
ze sklepu spożywczego przy ul, Słowiań- 
skiej Nr 7, na szkodę Kilczewskiego Jana zo 
stał zatrzymany złodziej zawodowy Kalinow 
ski Izydor (Pokój 7), 

— Awantura nau, Wielkie j— 
W dniu 20 bm, post, Bekjer Stanisław na- 
potkał na ui. Wielkiej kjłku osobników w sta 
nie podchmielonym, zakłóczjacych spokój pu 
bliczny, którzy na widok  posierunkowego 
zaczęli uciekać, Jednego z nich  Piotrow 
skiego Jerzegc (Nowogrodzza 46) post, Be- 
kier zatrzymał w celu wylegitymowania, Za 
trzymany jednak stawił czynny Opór, ude- 
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Iki, 

rzając posterunkowego w piersi, Po obez- 
władnieniu awanturnika  odprowadzono go 
do aresztu, > 

sząc o dalsze wskazówki, Bogadkiewicz po 
zostawszy sam na sam z piwiarzem szybko 
dochodził z nim do porozumienia, zdobywa- 
jąc bez trudu jeszcze jedno źródło decho- 
dów, 

Rzekomo sporządzane  protokuły, dzięki 
wefzwiennictwu rzekomego  2spiranta, szły 
jak to mówią „pod sukno”, co napełniało pi 
wiarzy taką pewnością, że gdy faktyczni po 
licjanci sporządzali doniesienia za różne u- 
chybienia, pociągani do odpowiedzialnošci 
śmieli się z tego, ficząc, że dzięki opiece 
„samego komisarza" n.kt im nic nie zrobi, 
Nadszedł jednak dzjeń, kiedy się przekonali, 
że padli oliarą sprytnego oszusta, ' 

Jak z rogu obiitošcį poczęty napływać na 
kazy karne, Wobec tego, że „opiekaun* mi- 
mo licznych wezwań nie zjawiał się poszko- 
dowani poszłi po rozum do głowy į zdecy- 
dowałj się udać do władz policyjnych, gdzie 
wszystko opowiedzieli, prosząc o pomoc, 

Ps stwierdzeniu okoliczności oszustwa poł 
cia zrobiła co do niej należy: Bogatkiewicza 
zamknęła, i 

  

  

Świat — nr, 3 J. Fryling rozpoczyna 
druk cjekawych urywków z pamiętnika p. 
t. „Pekin*, H, Duvernois daje nowelę p. t. 
„Ofiara wyzysku“, W. Grubińskj mówi o 
„Zimie z profilu“, Kronika, Drobiazgi, Nowo 
ścią — bardzo nieiortunną — jest wprowa 
dzenie do tekstu czerwonych i niebieskich . 
ram i winiet, 

świdtowid nr, 3 -- Ozdobą numeru nie 
jest „Wilno na biało* w przepięknych foto 
zawodnie (oto patriotyzm  zašciankowy?) 
grafjach p. Jana Bułhaka j z tekstem p, Fe 
liksa Dangla, 

Tygodnik Iliustrowany (nr 3) przynosi in 
teresujące uwagi znakomitego ekonomisty 
Henryka Tenenbauma na temat etatyzmu, 
Dużo zajmującego Światła na stosunki oby- 
czajowe w Szwecji rzuca fełjeton Jj, Wejtki 
p t. „Dusza w równowadze”. Literaturę re 
prezentuje artykuł L.  Pomirowskiego „Pi- 
sarz, ksiąžka į czytelnik“ j, I, Skiwskiego 
cioaz dział „Nowe poezje". W, Husarskj kre 
śli uwagi z powodu otwarcja nowego gma-. 
chu Muzeum Narodowego w Warszawie, — 
Bogato + obficie jlustrowana kronka, rece 
zje z nowych filmów, wreszcie działy „kdee 
i zdarzenia" i „Zagranicą* składają się na 
zaynującą całość, 

Naokoło Świata (styczeń), Starannie do 
brany materjał ilustracyjny, różnorodność te 
matów, ciekawe ujęcie treści — oto, co się 
odrazu rzuca w oczy, Opowiadanie „Z wę 
drówki za Oceanem“ aKmila Mackiewicza 
jest ostatnią pracą przędwcześnie zmarłego, 
śwlietnego rysownika i karykaturzysty. 
Wśród telįetonow wymienić należy: „Mały 
Rzym*, Magdaleny Samozwaniec, „Teatr,,, 
wczorajszy" Wł, Zawistowskiego, j. Stążeń 
skiego „Cudowne d e', ]. Janowskiego 
„Prze zulice į košciūce“, inž. J. G. „Jak się 
bawją starsi panowie“, Tadeusza Grabow- 
skiego — „Impresje narciarskie“ „W żywo 
ujętej ankiecie „Moje najmilsze azjęcje po- 
za pracą zawodową,” zabierają gios: Loda 

EX 

    

   

Halama, Fr, Jarossy, M. Makuszyński, 
Pruszkowski į K,, Wierzyński, 

       

  

    

Ceny FEGLL zniżone!| 
W związku z urządzeniem własnych 

składów połączonych z torem ko- 

lejowym mam możność 

obniżenia eh węgla I koksu 
z pierwszorzędnych kopalń górnoślą- 

skich konc. „Progress“ 

Przedsięb. Handl. Przem. 

M. DEULL, wuwo | | 

Biuro — Jagiellońska 3, tel. 8-11. | 
Bocznica własna — Kijowska 8, tel. 999, 

BRASŁAW 
— Podstępne zranienie. Na tle za- 

targu o dziewczynę został napadnięty 
i ugodzony sztyletem w plecy mieszka- 
niec N. Pohostu, Józef Kociuk. 

Sprawca napadu, sąsiad rannego, 
Wacław Bortun, został zatrzymany. 

OFIARY 
K, S, dia najbiedniejszych zł, 1 -— 

 



SPORT 
OD ŚRUBSZTAKA DO... 

AUTA 
liżający się mecz bokserski Warsza- 

wa — Wilno i wynikłe z tej racji rozmówki 
ze sportowcami, mimowoli nasunęły na myśl 
Polaka — boksera, któregośmy w począt- 
kach jego karjery sportowej widzieli na rin- 
gu w wailnie, a którego imię jest dzįš na 
ustach. sportowców całego Świata, 

Mowa '0 Edwardz'e Ranie, pogromcy Ne- 
kolnego i Mc Namary. 

Trochę biografji, Кан — to pseudonim, 
Nasz rodak, a jak się okaże tylko półrodak, 
nazywa się Edward Fjszmajster, Jest synem 
Łotysza i Polki, Urodził się w 1909 r. w Ry- 
dze, W okres'e wojny jest z rodzicami w 
Rosji, w 1921 r. matka (warszawianka) 
przywozi go do Warszawy, Jest aplikantem 
ślusarskim w dużej fabryce, zarabia 68 zł. 
miesięcznie, Wieczorami trenuje w YMCY, 
Por, Laskowski zwraca uwagę na tego, sta- 
rannego, zaciętego chłopca, Opiekuje się 
fjm serdecznie. Już „podhodowanego* dosta 
je w swoje ręce, W, Junosza-Dabrowski (w 
nieco późniejszym okres'e obaj przyjeżdżają 
do Wilna na zawady propagandowe) kształ- 
ci, poucza, puszcza wruch, W 1926 Ran jest 
zawodowcem, trenerem YMCY, 

Próbuje swych sił jako zapaśnik, ale dość 
niefortunnie bierze sję więc energicznie do 
roboty. Znów wiraca na ring — po Zwycię- 
stwa, Niemcy: Arlt, Heimuth, Schultz, Bolz 
pobici, Jedzie poprzez Francję do Ameryki, 

Trenuje zapamiętałe j z trudem wielkim 
wyłazj na czolo, Walczy często i zwycięża. 
Jest już niemal u szczytu karjery, na prze- 
dostatnim stopniu drab'ny, prowadzącej na 
tron mistrza świata — wagi półśredniej, Po 
zostało mu niewiele,. zwyciężyć Mc, Lari- 
na, Petrolle j samego mistrza Thompsońa, 

(t) 

WŁASNEGO 

— 

VI-ta zaliczka kwartalna na 
poczet podatku przemysło- 
wego od obrotu za rok1931 

2 — W sprawje teminu płatności IV-ej 
zaliczki kwatalneį na poczet podatku prze- 
mystowego od obrotu za rok 1931 Minister- 
stwo Skarbu wydało Izbom Skarbowym po 
lecenie ściągania jej w terminie do dnia 15 
stycznia r, b, opierając się na dotychczaso- 
wem brzmieniu cstawy o p. -P. P. 

Aczkolwiek od 1 stycznia br, obowjązu- 
je nowela do tej ustawy, przesuwająca ten 
termin do dn, 15 marca, to Ministerstwo 
Skasku 'nterpretuje postanowienia tei nowe- 
34 w ten sposób, że nie dotyczą one podatku, 
‘орасаперо od obrotu za rok 1931, Izby Prze, 
mysłewo-Handlowe stoją nadal na odmien 
nem stanowisku j zamierzają wystąpi w 
tej sprawie zakcją protestacyjną, 

* — Kwestja ściągania IV-ej zaliczki kwar 
talnej jest o tyle bardziej atualną, że, zda- 
niem lzby Przemysołwo-Handłowej w Wil- 
nie, pooór tej zaliczki wogóle nie powinien 
mieć miejsca, Wysakość czterech zaliczek 
na podatek przemysłowy wynosi 80 proc. su 
my podatku wytnierzonego za rok ubiegły, 
Ponieważ spadek obrotów, wywołany ogól- 
nem przesjieniem gospodarczem, wynosi dla 
terenu Izby P, H. w Wilnje około 30 proc,, 
przeto uiszczenie IV-ej zaliczki w normalnej 
wys»sośc stanowiłoby już  przekcz.zenie 
przewidywanego ostatecznego wymiaru po- 
datku przemysłowego od obrotu za rok 
1931, 

— W związku z powyższem Izba Prze- 
mysłowo - Handlowa w Wilnie jnterwenjo 

waa w Munisterstwje Skarbu co do zunie- 
chania wcgóle ściągania IV-ej zaliczki kwar 
talnej na terenie Izby i ściągnięcia pozosta- 
tej Jeszcze do uiszczenia kwoty już pa doko 
naniu ostatecznych wymiarów podatku za 
rok 1931, 

Decyzja co do tej sprawy dotychczas je- 
szcze nie nastąpła, a defitywnego ustosun- 
kowania się Ministerstwa Skarbu do tego 
problemu oczekiwać należy z końcem bie- 
żącego tygodnia, 

W każdym razje płatnikom podatku prze 
mysłowego przysługuje prawo wnoszenia do 
Urzędów Skarbowych indywidualnych podań 
o zmniejszenie wysokości IV-ej załjczki lub 
jej całkośte zawieszenie w wypadkach, gdy 
obrót przedsiębiorstw nie osiąga 80 proc. 
norm zeszłorocznych, 

  

NA FILMOWEJ TAŚMIE 

„ULUBIENIEC BOGOW“ „HOLLYWOOD“ 

Temat banalny, Dramat špiewiaka, ktėry 
traci głos į porzucając laury artystyczne o- 
siada na wsi dojąc krowy i sadząc buraki. 
Wykonawcy znani i sławni, Charakterystycz 
na postać Emiła Jannigs'a niekonieczn.e jed 
nak nadaje się do tego obrazu, Olga .Cze- 
chowa jest czemś w rodzaju ruchomej deko- 
racji, Z prezycją porusza się przed apara- 
tem i reklamuje zgrabność swoich nóg, So- 
lidność fiimu zyskuje, gdy się czyta nazwi- 
sko Eryka Pommera, jako kierownika рго- 
dukcji, Ale to tylko pozór, Film jest nędzny, 
nawet nie mierny, 

Zastosowano tu eksperyment  dźwięko- 
wy, połegający na włączeniu polskiego tek- 
stu mówionego, Nie całkiem się to udafo, 
choć jak na trudne zadanie, sprawa została 
rozwiązana dobrze. Niezły jest głos pod- 
stawjony dla Janningsa, Naogół jednak od- 
nosi hię wrażenie komiczne, gdy z ust wy- 
dobywają się dźwięki, , całkiem inne, 

Gadanie osłabło, rzecz prosta, tempo a- 
kcji, która wystarcza zaledwie na jeden akt 
porządnie zrobjonego filmu, — Aby uświet- 
nić premjerę, na pierwszym seansie, o godz, 
4 (najlepszy seans ze względu na powie- 
trze), dano do pierwszej połowy „Ulubieńca 
bogów ”* ilustrację muzyczną z innego flmu, 
Publiczność ogłądała milczące djalogi, dłu- 
gie i nudne sceny, padczas, gdy w głośniku. 
warczał motor, trzaskały drzwi, akurat, kje- 
dy na ekranie bohater... pił piwo! — Świę- 
tą cierpliwość ma publiczność  wileńska! 
Zrzadka ktoś syknął, zrzadka stuknęła laska 
o podłogę! Trzeba było na dobry ład pobić 
kogoś za takie partactwo! Nie łaska wypró- 
bować filmu rano? jeżli pierwszy seans ko- 
sztuje „tylko“ złotówkę, to należy wypra- 
wiać podobne bezeceństwa? Bezpłatnie 
„hadko” patrzeć na to, a cóż dopiero za pie 
niądze, Nic nie usprawiedliwia kierownictwa 
„Hollywoodu, 

Albo porządne kino, albo buda! Tad, C, 

„CIENIE WIĘZIENIA* KINO MIEJSKIE 

Rzewna hjstorja z kroniki policyjnej, Przy 
padkowe zabójstwią i więzienie. W więzieniu 
przychodzi na Świat dziecko, Lata płyną. 
Dziecko zostaje adoptowane przez dygnita- 
rza sądowego į wyrasta na urodziwą pannę, 
IPo dwudziestu tatach matka opuszcza wię- 
zienie i zamiast szczęścia, znajduje prze- 
dział między sobą a swem dzieckiem. Nie 
chce stać się przeszkodą dla przyszłości 
swej córki j usuwia Się, 

Pomijając niewyraźne założenie ideowe 
obrazu, nie można w nim znaleźć żadnej 
wattości filmowej, Przedstawienie teatralne 
ito w gorszym gatunku, Jeszcze bohaterka 
— Jane Novak ma warunki na aktorkę, ale 
ten jej matpolud — mąż, wymachujący bez- 
radnie rękoma į nagwalt robiący „ekspresję” 
'wykrzywiając paszczękę!!.., Jako zabytek 
historyczny dawnej techniki filmowej, ma to 
wartość muzealną, Dla równowagi miłe wra- 
żenie sprawiało bezpretensjonalne dziecko, 
które zadziwiająco umiejętnie posuwało się 
przed objektywem, Za scenę przy kołysce, 
którą powtórzono dziesjątki razy w kółko — 
należy rozstrzelać reżysera, jeżli on jeszcze 
żyje. — Nadprogramowa tarsa rcwnież z 
epoki filmu  przedhjstorycznego — głupia, 
choć gra popułarny dziś Flip (Lauvel) wów- 
czas jeszcze nędzny klown filmowy. 

Na pociechę anonsuje „Kino Miejskie" sym 
patycznę operetkę „Noce szalone, noce bez- 
senne” z Lil Dagover j Petrowiczem, Tad, C, 

Konkurs dla amatorów 
fotografii 

Red, „Tęczy”, iłustrowanego pisma, wycho- 
dzącego w Poznaniu, łącznie z firmą Foto- 
Greger. ogłosiła konkurs fotograficzny dla 
amatorów fotografów, oraz konkurs na arty 
styczne zdjęcia dla fotografów: zawodowych, 

Aby zachęcić do wzięcja udziału w kon- 
kursie wyznaczyli inicjatorzy 30 nagród i 
wyróżnień, wśród których znajdują się cen- 
ne przedinjoty w postaci aparatów fotogra- 
ficznych, obrazów wybitnych malarzy poł- 
skich, oraz wydawinictw książkowych, W 
konkur$ie brać mogą udział wszyscy, zaj- 
mujący się fotografją, począwszy od amato- 

  

SŁOWO 

   

      

LZ 
S$] NONEKSIĄZKI. | 

— Wiktor Piotrowicz. Uuja czy demonstra 
cja? O obrządku wschodnio-słowiańskim wi 
Polsce, Wilno, 1931, str, 77, 

Ostatnia broszura radcy Piotrowicza na 
temat obrządku wschodniego zawiera ośm 
artykułów, z których siedm- było drukowa- 
nych porzednio, jeden nawet dwukrotnie. 

Właśnie ten, szczególnie wyróżniony 
przez autora artykułu p.t, „Chrześcijanie 
wszystkich krajów, łączcie się!" — jest naj- 
bardziej znamienny ze względu na zawartą 
w nim charakterystykę kapłanów wschod- 
nich, Autor stwierdza, 12% na obrządek 
wschodni przechodzą z prawosławia jednost 
kj — „PrzedeWwszystkiem upadłe moralnie, 

Dalej: z przeszłością kryminalną. Następ 
nie: bez żadnej ideowości j opanowane żą- 
rzą karjery osobistej, oraz doczesnych”, 

Tak scharakteryzoyał autor „nawróco- 
nych* prawosławnych kapłanów, ipsząc swój 
artykuł w r, 1926; ten sąd zostawił, prze- 
drukowując artykuł w zbiorku p.t, „Z zagad 
nień wyznaniowych w Połsce* w r. 1929, to 
saqno twierdzi obecnie, umieszczając tenże 
artykuł w broszurze „Unja, czy demonstra- 
cja?“ 

Ten trzykrotny gos, stwijerdzający nįski 
poziom moralny i etyczny „„pierekińczyków*, 
z protestem żadnym się nie spotkał, no bo 
i nie mógł się spotkać,,, 

Rzeczywistość nie pozwala na żadne złu- 
dzenia, Nic też dziwnego, że autor, rozpa- 
trujący współczesną akcję unijną z punktu 
wiidzenia jnteresów państwowych, dochodzi 
do smutnych wniosków, Mówi stanowczo: 

„W sprawie obrządku wschodnio-słowiań 
skiego (z dzisiejszym jego bagażem  ideo- 
wym j metodami pracy) rozchodzą się dro- 
gi kościoła ; państwa, więcej nawet — cełe 
kościoła nie dadzą się w tej sprawie pogo- 
dzić z dobrze zrozumianym interesem pań- 
stwa", 

Broszury radcy Piotrowicza nie można po 
miinąć, jeżeli się dąży do poznania współ- 
czesnych metod akcji obrządku wschodniego, 

Prof, dr, Wacaw Sferpiński: „Wstęp do 
teorji funkcji zmiennej rzeczywistej* Książ 
nica-Atlas 1932, 

Treść książki: Pojęcje funkcji, Funkcje 
rćżn-wartościowe, Funkcje odwrot r, Ohraz 
geometryczny funkcji, Ciągłość funkcji, 
Funkcje ciągłe a zbiory zamknięte. Ciągłość 
jednostrona funkcji, Symetria struktury funk 
cj, Dwa rodzaje niecjągłości, Funkcje mo- 
notoniczne, Funkcje nawpół-ciągłe, Pierście 
nie funkcyj i ich własności. Funkcje Young'a, 
Funkcje Bair'a, Funkcje dwóch zmiennych: 

ciągłe i nawpół-ciągłe, 
NNNNNNNNNNNNNNNNNNĄ 
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PAMIĘTAJCIE 
0 BEZROBOTNYCH 

  

    

MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, 
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Radjo wileńskie 
PIĄTEK DNIA 22 STYCZNIA 1932 R. 

11,58: Sygnał czasu, 14,15: Program dzien 
ny, 14,15: Muzyka z płyt, 15,15: Komuń, z 
Warszawy. 15,25: „Powstanie styczniowe w 
powieści polskiej” — odczyt z Warszawy, 
15,50: Audycja dza chorych ze Lwowa, 16,20 
Odczyt z Warszawy, 16,40: Codzienny odci 
nek powieścjowy. 16,55: Lekcja angielskiego 
z Warszawy, 17,10: „Bismark a Polska w 
r. 1863“— odczyt z Warszawy, 17,35: Kon- 
cert popularny w wykonaniu ork, 1 p.p. Leg, 
18,50: Komun, LOPP-u, 19,00: Polakom na 
Kowieńszczyźnie. 19,15: „Przegląd prasy rol 
niczej krajowej i zagranicznej” — prowadzi 
dr, Janusz Jagmin, 19,25: „Kłopoty Oszmiań 
czuka“ — feljeton regjonalny w wykonaniu 
Leona Wollejkį art, dram, 19.40. Program 
na sobotę, 19,45: Prasowy dziennik radjo- 
wy z Warszawy, 20,00: Pogad. i koncert 
symfoniczny z Filharm, Warsz, p2,40: Komu 
nikaty j muzyka taneczna z Warszawy. 
23,00: Audycja w związku z rocznicą pow- 
stania stycznfowego: „Wierna rzeka” Żerom 
skiego, 23,30: Muzyka taneczna z płyt, | 

  

rów, stawiających pierwsze kroki na ter zamgnasnnnsns SI! 
polu, a skończywszy na zawodowych foto- 
grafach, 

Warunki konkursu, spis nagród, skład są 
du konkursowego, Oraz «wzór formularza 
zgłoszeniowego na konkurs ogłoszone są w 

JOHN LAWRENS 

Promień Miłosierdzia 
jedno uderzyło go w zeznaniach: 

ogólna, nieukrywana wcale niechęć do 
zmarłego, Nikt ze służby nie mógł po- 
wiedzieć nic takiego, coby rzucało ja- 
kieś światło na sprawę. 

Dopiero, gdy do saloniku wszedł 
Eblway, Lanner uczuł, że śledztwo wej 
dzie na ciekawsze tory. 

— Zdaje się, że spotykaliśmy się 
już z panem?— przywitał go uprzejmie. 
— Zapewne w gabinecie ojca pana w 
Scotłand Yard. 

— Być może, chociaż 
tam bywam. 

— Czy dobrze znat pan Leonarda 
Bilsaitera! 

— Spotykałem się z nim czasem u 
znajomych. gi 

— Czy znał pan tryb jego życia i 

wiedział, czem się on zajmował? 
— Wiem tylko, że był wyjątkowo 

nieprzyjemny człowiek. Nie byłem z 
nim zresztą w bliższych stosunkach. 

ja rzadko 

— Dlaczego mówi pan o nim Z 
taką niechęcią? 

— Bo Biłsaiter pożyczał  pienią- 
dze na duży procent, a potem dopro- 
wadzał swych dłużników do ostatecz- 
ności. Opowiadano w mieście dużo hi- 
storyj o jego podłości. 

— Syn naczelnika policji nie por 
trzebował się go obawiać, oczywiście! 
— zauważył obojętnie inspektor. 

'— Naturalnie! Czyż to już wszy- 
stko, co pan chciał wiedzieć? 

„Chciałbym wiedzieć, w jaki spo- 
sób lichwiarz wciągnął cię w swoją 
pajęczynę, — pomyślał inspektor, — 

Ale obawiam się, że to nie będzie łat 

we“. 

— Kiedy widziat 
raz ze zmarłym? 

— Wczoraj wieczorem. Bankier 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

się pan ostatni 

był zdaje się w pokoju bilardowym, 
kiedy grałem z młodym Rowmandem. 

— Ten przedmiot znalazłem na ko 
rytarzu, — przerwał inspektor, — czy 
pan nie może mi powiedzieć, do ko- 
go on należy? 

Pokazał pierścień 
szem. 

— To pierścionek mojej siostry, — 
odpowiedział Tommy. — Siostra no- 
si go zawsze, bo jest bardzo zabobon 
ma, a skarabeusze przynoszą podobno 
szczęście. Może pan pozwoli, że jej od 
dam ten pierścionek? 

— Uczynię to sam z najwyższą 
przyjemnością, Dziękuję panu, nie 
mam już żadnych więcej pytań. 

— (Co pan myśli o morderstwie — 
zapytął Tommy, po chwili wahania. 

— Trudno jest narazie powziąć 
jakąś hipotezę. Głównym naszym so- 
jusznikiem jest przypadek. Czasem 
drobiazg jakiś prowadzi nas na ślad 
właściwy w sprawie najbardziej za - 
gadkowej. Przegląd papierów zmarłe- 
go pokaże nam, kogo ten człowiek 
miał w swych rękach. Zapewne do- 
wiemy się wielu ciekawych rzeczy! 

Eblway zbladł nagle: 
— Ale.. ale pan... pan nie opubli 

kuje tych wiadomości? Można być 
przecie dłużnikiem Bilsaitera, nie ma- 
jąc nic wspólnego z jego morder- 
stwem! 

— Naturalnie, naturalnie! — zgo- 
dził się inspektor. Ale iyšlę, že 
motywem zbrodni były pieniąd :e, 

Eblway kiwnął głową i wyszedł. 
„Co mogło łączyć tych dwóch lu- 

dzi? — zapytywał siebie Lanner. 
Lanner — Chłopiec bardzo się niepo- 
koi. Dobrze! Jeśli on odegrał w tem 
jakąś rolę. to chociażby to było bar- 
dzo niemiłe jego ojcu... a i mnie. będę 
musiał zająć się nim. A więc pierścio- 
nek ze skarabeuszem należał do jego 
siostry, Do licha! Jakże się dostał pod 

ze skarabeu- 

  

  

1-szym zeszycie miesięcznika „Tęcza”, 
Termin nadsyłania zdjęć na konkurs wy- 

znaczony był pierwotnie na 15 stycznia, ze 
względu jednak na silne zajnteresowanie kon 

łóżko lichwiarza? Bardzo mi się . nie 
podoba”. : 

Rozmyšlania jego przerwat Storidge. 
Lanner przybrał znowu dobroduszny, 
naiwny ton. 

— Pan wybaczy, że pozwoliłem 
sobie nadużyć pańskiego czasu, ale 
wypełniam swój obowiązek  stužbo- 
wy. Czy pan znał pana Bilsaitera? 

-—— Poznałem go tutaj dopiero. Ale 
słyszałem o nim już dawno 

— Czy pan nie słyszał w nocy ja 
kiegoś hałasu? 

— Nie. Położyłem się po północy, 
zaraz po partji bridge'a. 

TLanner rzucił okiem na plan górne 
go piętra. 

— Pański pokój znajduje się na 
tym samym korytarzu, co pokój Bil- 
saitera. Pan musiał przejść koło jego 
drzwi, idąc do siebie. 

— Tak. > 
— Czy nie doleciały do pana gło- 

sy, rozmawiających w jego pokoju lu- 
dzi? 

Storidge popatrzył na 
spokojnie i rzekł: 

— Owszem, słyszałem odgłosy roz 
mowy, kłótni raczej. 

— To bardzo ważne! Czy nie po- 
znał pan tych głosów? - 
— Nie! Myśl miałem zajętą jeszcze 

kombinacjami gry i dopiero kładąc się 
pomyślałem, ze zdziwieniem: kto to 
też mógł być o tak późnej porze w 
pokoju bankiera? 

— Możliwem jest, że pan słyszał 
głos mordercy. | 

— Doktor zapewne ustalił miiej - 
więcej godzinę śmierci? 

— Tak. 
— Żałuję w takim razie, że nie za 

pukałem do drzwi. 

Po Storidge przyszedł profesor 
Furcassi. Z jego słów Lanner dawie- 
dział się tylko o rozmowie przy obie- 

pytającego 

  

KINO 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrabrameks 5 

Od poniedziałku 18 b. m. godz. 4, 

„CIENIE WIĘZIEREA w rolach głównych: JANE NOVAK i słynny 

Koncertowa orkiestra pod kierownictwem M. Salnickiego., — Ceny miejsc: balkon 30 gr. parter 60 gr. 

6,8110 

Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

  

  
Dziś! Najwieksza sensacja Ameryki i Eurcpy. Miłość amerykańska: miłość europejska. Najnowsze arcydzieło twórcy 

  

  

Dźżwiękowy е Ž 

KOTEK | ko TRAGEDJA ARERYKANSKA 
„HELI 95“ na tle słynnej powieści T. Breizara. W rol. giown. bohaterka obrazu „Ulice Wielk.“ Silvia Sidney i wielki akto 

Philips Holmes. Nad program; Dodatki dž +igkowe, Na 1-szy seans ceny znizone, 
Seansy od g 4, 6,8 i 10.15, w niedz. od g. Ż-ej. 

Žas Dziś premjera! Ulubieńcy publiczności EMIL JANNINGS į OLGA CZECHOWA 

oj | zzE ULUBIENIEC BOGÓW sai waw. 
Na 1-szy seans ceny zniżone. Seansy o 4, 6, 8 i 10.15, w niedzielę od g. 2-ej. 

  

BzWIĘGBOWI KIBO 

CGIIN 
ЗЕЫА 67, iai. tė 

  

Dziš! Stynny 100 proc. film 

Wspaniała operetka o prze» 
pięknej muzyce. W rol, gł 

Śpiewne-dźwiękowy p. t. 

BOĄBY RAD 4ORTE CARLO 
Sari Maritza i Hans Aibers. 

Przepych wystawy! Tańce! Muzyka! Śpiew! Nad program: Dodatki dźwiękowe. 

Początek o godz. 4,6, 8110.15, w dnie świąt. o godz. 2-ej. Na 1-szy seans ceny zniżone, 

  

Dźwiękowe Kino 

„PAN“ AFRYKA KÓWI 
Dziś 100 proc, dźwięsowiec, cały mówiony po polsku — Po ska wersja dźwiękowa, 

Przepiękne 

lądu” 

srcydzieło które, przewyższa wszelkie oczekiwania 
bywalców kinowych Rzecz dzieje się na obszarach „Czarnego 

od Atlantyku do indyjskiego oceanu. Fauna i 

dźungli Ałryki ożyli i przemówili w tym filmie. Cudo-technikał Zadziwiające momenty! Napięcie! s 

Bia młodzieży dozwsione. Nad program: Najnowsze atrakcje dźwiękowe. Pocz. seansów © godz 4, 6, 8 i 10.30 

flora 

  

Dźwiękowe kino 

„PAN“ AFRYKA AÓW 
po cenach zniżonych. Uprasza się o wcześniejsze zgłoszenia. 

Zawiadamiamy, że na;popularniejszy i uajciekawszy fiim sezonu 
już wyświetla się w naszym kino-teatrze. 
Celem umożliwienia młodzieży szko!nej obejrzenia tego 
nieb. ciekawego filmu, urządzać będziemy PORANKI 

Dyrekcja Kino-Teatru „PAN'”. 

  

Dźwiękowy 

Kino-Teate A AR AB 

„STYLOWY“ 
Wielka 36 UWAGA: Wspaniała realizacja kosztowała   piękniejsza nowa g: 

Dziś! Największe i najpiękniejsze 100 proc, dźwiękowe bezkonkurencyjne arcydzieło poraz pierwszy w Wilnie 

Potężny dramat wschodu w 14 akt. Prawdziwy wybuch wulkanu, konflikt uczać 

żywiołów, zwierząt i ludzi, Przepych, erotyka i sensacja. W rolach głównych naj- 

wiazda ROSE HOBART i CHARLES BICKFORD. 3 
12 mil, dol. i 6-ty miesiąc rekord. powodzenia i wyświetlania w Warszawie 

Następny program: Nowe 100 proc. dźwiękowe arcydzieło Ku't ciała. 
  

Giełda Warszawska 
Z dnia 21 stycznia 1932 roku, 

WALUTY I DEWIZY: 

Dolary 8,91 i pół — 8,93 i pół — 8,89 i 

ой 
— Belgja 124,35 — 124,66 — 124,04. 

Gdańsk 174,10 — 174,53 — 173,67, 

Hoiandja 359,00 — 359,90 — 358,10. 

Londyn 30,90 — 30,85 — 31,03 — 30,73. 

Nowy oYrk kabel 8,923 —- 8,943 — 8,903, 

Paryż 35,11 — 35,20 — 35,02. 

Praga 26,41 i pół — 26,48 — 26,35, 

Szwajcarja 174,25 — 174,68 — 173,82, 

Włochy 45,10 — 45,33 — 44,87, 

Berlin w obrotach nieoficjalnych 211,10, 

PĄPIERY RROCENTOWE: 

3 proc, pożyczka budowlana 32,25—31,60; 

Inwestycyjna 83; Seryjna 90; 5 proc. kon 

wersyjna 40; 4 proc, dolarowa 43—44, Sta- 

bilizacyjna 51,75 — 52,25; 4 i pół proc, LZ, 

ziėmskie 41; 8 proc. L.Z, BGK i BR, obliga 

cje BGK 94; Te same 7 proc, 83,25; 8 proc, 

L. Z. warszawskie 64 — 62,50 — 62,90, 

AKCJE: 

Bank olski 102 — 101. Sole Potasowe 90, 

Pożyczki polskie w Nowym Yorku: Dola- 

towa 53, Dilljnowska 52, Stabilzacyjna 51. 

Warszawska 36, Śląska 36, 

Dolar w obrotach prywatnych: 8,9190 w 

żądaniu, 8,91 i trzy czwarte w płaceniu. | 

Rubel: 5,00 w płaceniu, 5,01 i pół w żą 

daniu, 

1 M M E 

W OJCZYSTYM JĘZYKU, CZYŚ w OJCZY > 
POMYŚLAŁ O TRAGEDJI MA- 
TEK, KTORYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 
Złóż grosz na, Fundusz Polskiego 

Szkolnictwa cą", na konto 

P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 

du 25-lecia Walki o Szkołę Polskę 

  

dzie, dotyczącej „Promienia Miłosier- 

— Wiadmo panu zapewne, że go- 

szczą tutaj syn i córka johna Eblway, 

— mówił dalej profesor. -— Muszę za 

znaczyć, że miss Edyta odzywała się 

bardzo ostro o „Promieniu Miłosier- 

dzia”, ale jej brat bronił go raczej. 

Ostatnim świadkiem był Ryszard 

Woolvort. : 

— Obawiam się, że w niczem panu 

nie dopomogę! — zaczął odrazu. — 

Ta historja jest bardzo przykra dla sir 

Rowmanda! 
— Dla Biisaitera 

przykrzejsza! 
— Ja myślę! 

— Kiedy widział się pan 
raz ze zmarłym? 

— Kilka minut po obiedzie, -— od- 

powiedział Ryszard, po namyśle. 

— Gdzie? 
— W parku 
— Czy on był sam? 

-— Nie, spacerował ż p. Edytą Ebl- 

way, zresztą ona wkrótce wróciła i za- 

częła grać w karty. : 

— W nocy nie słyszał pan nic po- 

dejrzanego? 
— Nic. 
— Czy mijając pokój zmarłego nie 

słyszał pan rozmowy? 

— Nie. 
—- 4 więc na tem skończymy. Te- 

raz muszę pomówić z paniami. | 

— Nie zazdroszczę panu, — zażar- 

tował Woolvort wychodząc. 

Lanner liczył jedynie na zeznania 

Edyty Eblway. : 

Gdy' weszła, zrozumiał odrazu, że 

dziewczyna panuje nad sobą doskonale 

ij że trzeba zachować wszelkie ostioż- 

ności. 3 

— Nie przypuszczam, naturalnie, 

żeby pani mogła mi w. czemś pomóc, 

ale słyszałem, że po obiedzie pani spa- 

jest ona jeszcze 

ostatni 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo”.     „4 3LIOTEK 
+ AN 

› Бут wiedzieć, czy nie wspominał 

  

r wi irsęsp 

Lekarze ecćrwa 
po WOEMEESETKCA |; przyciesna, 

Abod: ark okno 
DOKTOR Gabinet © 

Zeldowicz <=: edi 
chor. skórne, wene- 
tyczne, narządów mo- I. Hrynliewicsawej. 

czowych, od 9—do 1, i! 
5—5 wiecz, Przyj,wg. Ю - ТЕ 6 - 

AA Ww. Z. P. 3838 
DOKTÓR 

ZEŁBOWICZOWA 

KOBIECE,  wENE-. AKUSZETKI 

WIELKA Jė Iš m. 

VAKAKAAAALAAAAAAAAAS 
LSL LL] 

Potrzebny Z powodu wyjazdu 
kasjer-ka do przedsię- Sprzedaje 51е 
biorstwa przemysł we-5-cio lampowe radjo 
go. Wkład 1000 zł.z 2-mi lampkami ekra- 
Antokciska 56, m. 3 nowemi z apsratem ano 
od 4—5. dowym i z głośnikiem 

Philipsa. Dzielna 30, 
Poszukuję pracy m. 1, od 2 — S-ej. 
w zskresie kowalstwa, mowa 
šlusarstwa i szoferstwa, 
Oszmiana. Okolica Po- = pz = 

leniki, Ostrowski. rodzie oem mia- 
sta z wolnem komtor- 

Poszukuję towem mieszkaniem i 
posady jeszcze innemi budyn- 

do majątku jako och-kami. Wyjątkowa oka- 

  

RYCZNE NABZADOW Tvevvevvevesesageesa mistr.yni. Šwiadectwa Zja, g0yž plac około 

MOCZOWYCH AKUSZERKA 

od 12—2! ed4—5 ŚMIAŁOWSKA 
uł. > 24. prasprowadziła się ul 

(WAAAŁAAAŁAŁAŁAŁAAŁAJG PINCt kosmetyczny, a 
Zamkowa 3 m. 3. Ga- 

i referencje b. dobre. 560 sążni, położony w 
Dominikańska 4—6. najlepszej dzielnicy — 

Wilna ma wielką przy- 
00 na sziosC. Bliższa wiado- 
Lokale mošč dia zainteresowa- 

nych (nie pošrednikėw) 
ABSBRABEŻE '1Wa zmarszczki, piegi, 'wYYYVYYYYYYYYYVYYYvY U Dyrektora Syndyka- 

Koś m et у ka Ki, kurzajki, wypadanie 
DETALI włosów 
WYYYYYYVYYVYYYVYVYYT , 

Gacjnalnij „_POSadY 
kos me ty ki ever I 

  

ieczniczej 
WILNO, Niemłoda 

Miekiewicza 31—4 pratycznie znająca kra- 
kobiecą wieczyznę krawcowa, 

ro zysk szuka jako przycho- 
je, dosko: dząca zajęcia. Adres w 

mali, odświeża, usuws Redakcji. Dla A. B. 
jej skazy i braki, Masaż » 
kosmetyczny twarzy. Służąca 
Masaż ciała, elektrycz poszukuje pracy na 
ny, wyszczuplający (ps- 
nie). Natryski „Hormo- 
na* według prof. Spuh- 
la. Wypadanie włosów, 6-3 1 
łupież. Indywidualne > 

POPIERAJCIE dobieranie kosmetyków 

L.0.P.P 

stałe albo na przycho- 

  

a 

wsgry, łupież, brodaw 

  

dzącą. Ma dobre Świa- 
dectwa. Ul. Pawia Nr. TI 

tu Rolniczego, Zawal- 

2 mieszkania '^ °. 
z 3 i4 pokoi ze 3 też 
wszelkiemi wygodam:i sapizierzeaę 

nowoczesnemii, wauna "JAE a pol, 
na miejscu do Wyns- PL Pa ne st. 
jęcia. Wilno, ul. Sło- 19" *3r2 JAB W 
wackiego 17. powiat Dziśnie ński. 

.. Obszar 175 ha ziemi 
ornej 55 ha łąk nuro- 
źnych, 300 ha łąk 
błotnych. Tennta 2500 

  

  

  

Mieszkanie 
6 pokojowe do wyna- 

  

jęcia, centialne dobre pudów żyta. Emilja 
ogrzewanie, wszelkie Weciawowiczowa, 
wygody, spytač dozor- 
cy. Gdańska 6. Sprzedaj 

AŁAŁA rzedaje 

POS] os Gonty tanio 
POLSKI LLOYD 

ul. Kijowska, 
IKuPno 

i SPRZEDAŻ 

    

Natychmiast 
R jest do ulokowania 500 

Pianino dol. pod zastaw nie- 
Sprzedaje się okazyj ruchomości tylko miej- 
nie b. tanio, dowieskiej w Wilnie. Gar- 
dzieć się Skład Apt. barska 1, Biuro Rekla 
Prużana telefon 482 mowe. 
  

do każdej cery, Ostzt- 
nie zdobycie kosmety« 

ki racjonalnej, 
Codzisrnie cd g. 10—38 

W. Z. P. 43 

cerowała w parku z Bilsaiterem. Chciał 

o 
tem, o czem mówił przy stole j czy nie 
zakomunikował pani jakichś szczegó- 
łów o „Promieniu Miłosierdzia i jego 
grožbach. 

— Nie, nie mówił o tem, — brzmia 

ła spokojna odpowiedź, 
— O czem państwo iozmawiali? — 

pytał naiwnie inspektor, nie spuszcza- 
jąc oczu z dziewczyny. 

— O rozmaitych drobiazgach. Do- 

prawdy, trudno mi przypomnieć sobie. 

— Niech pani jednak postara się 

odgrzebać tę rozmowę w pamieci. Każ 

de jego słowo może być ila nas wska- 

zówką. 
— Edyta zamyśliła się. inspektor 

widział, jak ściskają się nerwowo jej 

palce, ale na twarzy jej nie można by- 

ło wyczytać ani wzruszenia, ani waha- 

nia. Lanner wiedział, że lichwiarz roz- 
mawiał z nią o „Promieniu Miłosier- 

dziać ale zarazie postanowił nie mówić 

o tem. 
— Aha, zdaje się, że sobie przy- 

pominam, — powiedziała wreszcie 

Edyta. — Ach, tak! Był bardzo nieza- 
dowolony, że policja nie mogła dotąd 

złapać przestępcy i pytał, co mówi o 

tem mój ojciec. Odpowiedziałam, że 
migdy nie mieszam się do spraw mego 

ojca, a Bilsaiter nalegał abym pomó- 
wiła z nim o tem. Nie podobało mi się 
to bardzo i rozstaliśmy się zagniewani. 

— A czy on sam nie miał jakichś 

poszlak, co do osoby „Promienia“? 

Edyta popatrzyła dziwnie na dete- 

ktywa i znów utkwiła wzrok w oknie. 

— Widocznie nie miał. Skarżył się 

tylko na policję. 

— Myślałem, że powiedział coś ta- 

kiego, co moglibyśmy wykorzystać dla 

naszych poszukiwań? Nie mam żadr 

nych wątpliwości, że „Promień Miło- 
sierdzia“ jest mordercą Bilsaitera! 

— Ależ „Promień' nigdy nikogo nie 
zabił! — przerwała gwałtownie Edyta. 
— Jestem pewna, że pan się myli. 

— Nie sądzę, — odpowiedział spo- 
kojnie Lanner, nie okazując zdziwienia, 
które wywołały w nim słowa 'dziewczy 

ny. с 
Profesor Furkassi mówił, że Edyta 

w czasie obiadu gorąco napadała na 
tajemniczego złoczyńcę, co mogło wy- 
wołać tę zmianę? 

Zapewne Edyta Eblway dowiedzia- 
ła się od Bilsaitera, kto ukrywa się pod 
tym oryginalnym pseudonimem i od- 
krycie to spowodowało zmianę w sto- 
surku do oceny jego poczynań. Teraz 
broniła go, bo wiedziała, kto nim jest. 
Należało więc dowiedzieć się, kto ze 
znajomych cieszył się jej sympatją. 

Może chodziło o brata? 
Ale inspektor nie zdradził riczem 

swych podejrzeń. Cóżby to był za skan 
dal, gdyby „Promieniem* okazał się 
syn naczelnika policji! 

Lanner wyjął z kieszeni pierścionek 
i zapytał: 

— Czy to pani własność? 
Mimo całego opanowania, mała 

zmiana w jego głosie, uprzedziła Edytę 
o niebezpieczeństwie. 

— Tak, to mój pierścionek. Gdzie 
go pan znalazł? 

— W pokoju zamordowanego. 
Rumieniec zalał twarz Edyty. 
— W pokoju zamordowanego? 

powtórzyła szeptem. — Ja... ja pewnie 
zgubiłam go w parku, a Bilsaiter zna- 
lazł., 

Lanner udał, że uważa to tłumacze- 
nie za prawdopodobne, ale odszedł 
do wniosku, że dziewczyna nie chce 
mówić prawdy 

Gdy drzwi zamknęły się za nią, po- 
został długą chwilę, pogrążony w 
swych myślach, mrucząc do siebie: 
„A to dopiero historia! A to dopiero 
historja!“ 

Redaktor w. z. Witold Tatarzyński. 
а"


