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w PERSPEKTYWIE TYGODNIA 
Uwagę całego świata przykuwają 

dwa punkty: Genewa i Szanghaj. Nie 

iaożna jednakże porównywać pod 

wzgłędem znaczenia politycznego 

wydarzeń, które w tych miastach się 

koncentrują, Nad Genewą zawisł cię- 

żar frazesów pacyfistycznych, w Szan- 

shaju kanonada artyleryjska otwiera 

nową kartę historji. 

Generalna dyskusja rozbrojenio- 

wa odbywa się przy osobliwym akom 

panjamencie. Odgłosy walk chińsko - 

japońskich tłumią rezonans wszystkich 

najbardziej radykalnych  propozycyj 

rozbrojeniowych, tworząc ze zjazdu 

genewskiego dziwne widowisko. Za 

stołem obrad rozbrojeniowych padają 

patetyczne słowa o potrzebie zmniej- 
szenia "brojeń i sposobach zebezpie- 
czenia pokoju, w czasie gdy na po- 

lach Mandżurji od pół roku toczy się 

wojna według wszelkich prawideł 

sztuki wojegnej. Obie wojujące strony 

były związane licznemi paktami poko- 

jowemi i wchodziły do tych samych 

organizacyj międzynarodowych, któ- 

rych celem najwyższym ma być utrzy 

manie pokoju. 

W tym stanie rzeczy szczegóły dy 

skusji generalnej budzić muszą i budzą 

mniejsze, niż należałoby oczekiwać w 
imej konjunkturze zainteresowanie, 

temniemniej jedmrak warto o. nich 

wspomnieć. Deklaracje zasadnicze zło 

żyłi już przedstawiciele Anglji, Sta- 
nów Zjednoczonych, Rosji, Polski. 

Niemiec, Belgji, Turcji, Holandji i Por 
tugalji, Pozostały jeszcze na porządku 
dziennym oświadczenia mniejszych 

państw, które'w ten czy inny sposób 

przyłączą się do trzech z gruba zary- 

sowujących się obozów. Podstawą jed 

nego jest propozycja francuska, drugi 

opiera się o projekt niemiecki, a trze- 

Ci, reprezentowany przez Anglję i Sta 

ny Zjednoczone, jest złotym środkiem 

pomiiędzy pierwszym a drugim.. Zupeł 

nie oddzielnie znajdują się ręQjekty so 

wieckie, ale p. Litwinow, zdając sobie 

sprawę z demagogicznego charakteru 

swojego projektu całkowitego rozbro- 

jenia, skłonny jest popierać propozy- 

cje niemieckie. Stanowisko St. Zjedno- 
czonych, ujęte w 9 punktach, przed- 

stawionych przez ambasadora Gibso- 
na, kładzie nacisk na przedłużenie 1 

rozszerzenie rozbrojeniowych paktów 

morskich, wyrażając jednocześnie zgo- 

dę na wszystkie propozycje, zmierza- 

iące do ograniczenia zbrojeń, Pozycja 

Anglji opiera— się o projekt konwen- 

cji rozbrojeniowej, opracowany przez 

komisję przygotowawczą. który powi- 

nien stać się podstawą do dyskusii, a 

jednocześnie Anglja wysuwa myśl no 
wołańia stałej. konferencji rozbrojen'o- 

wej, mającej na celu ciągłe czuwanie 

nad tym zawiłym problematem. Naj- 
mniej radykalny charakter propozycyj 

angielskich i amerykańskich sprawia, 

że według wszelkiego prawdopodo- 
bieństwa — dalszy ciąg prac kenferen 

cji rozbrojeniowej będzie się rozwijał 

na podstawie tych projektów. 

Sytuacja na Dalekim Wschodzie 
pod względem militarnym przedstawia 

się następująco: na północy Japończy- 
cy zajęli Charbin, opanowując w ten 

sposób całą Mandżurję. W Mukdenie 

organizowane jest nowe państwo man 

dżurskie, niezależne od Chin. Utworze 
nie takiego państwa pod protektora- 
tem Japonii jest jednym z głównych 
celów bieżącej poliytki japońskiej. Z 
chwilą oderwania 'się Mandżurji od 
Chin, Japonia osiągnie dwa cele: umoc 
ni się na kontynencie azjatyckim, nie- 
zbędnym dla jej ekspansji gospodar- 

czej, politycznej i emigracyjnej i wy- 

ruguje kurczące się wpływy rosyjskie. 

W ten sposób najgroźniejszy konku- 
rent Japonji na tym północno-zachod- 
nim odcinku Azji będzie zlikwidowany. 

Operacje pod Szanghajem są raczej 

dywersją, niż akcją o konkretnych ce- 

lach. Pod tym względem taktyka ia- 

pońska bardzo przypomina działania 

w latach wojny 1894 —95 roku. Wów 

czas również mimo, że głównym ce- 

lem była Korea i półwysep Kwantuń- 

ski, armja japońska maszerowała па 

Pekin. 

— Hindenburg kandyduje ponow- 

nie prezydenta Rzeszy. W dniu 13 

marca odbędą się wybory prezydcata 

Rzeszy. Propozycja kanclerza Bruenin- 

ga przedłużenia kadencji prezydenta w 

drodze parlamentarnej, poparta przez 

socjaldemokratów, spotkała sie z od- 
mowią Hitlera i Hugenberga. Przez 

dłuższy czas nie było wiadome, czy 

prezydent Hindenburg zgodzi sie kan- 

dydować. Dopiero próbny plebiscyt, 

w którym wypowiedziało się zgórą pół 

tora miljona osób, przeważył szalę de- 

cyzji. Zgoda Hindenburga wyjaśnia sy- 

tuację. Według oświadczenia niemiec- 

ko narodowych, stawiają oni wyżej 

obowiązek wobec państwa, niż u- 

czucia do zwycięscy рой  Tanenber- 

giem. Oświadczenie to niedwuznacz- 

nie mówi, iż front hagzburskich przy- 

wódców jest przeciwko Hindenburgo- 

wi. Najbardziej interesującą kwestją w 

danej chwili jest, kto. będzie kantrkan- 

dydatem prawicy. Na to najbliższe dni 

przyniosą wyczerpującą odpowiedź, 

zgóry jednak moż:a przewidzieć, wy- 

nik walki wyborczej wobec olbrzymiej 

popularność Hindenburga. jego po- 

newny wybór wydaje się. być pewny. 

Sz. 

  

Rozbrojeniowe 
GENEWA. (Pat). Dziś rano o- 

głoszone zostały propozycje tu- 
reckle dotyczące zmniejszenia 
zbrojeń. Propozycje te mającha- 
rakter bardzo radykalny. 

Delegacja turecka proponuje 
mianowicie, ażeby konferencja 
rozbrojeniowa postawiła Sobie 
za cel zmniejszenia zbrojeń 
wszystkich państw do jednako 
wego poziomu, którego wyso- 
kość byłaby ustaiona przez kon- 
ferencję. Cel ten ma być osiąg- 
nięty w ciągu 10-ciu lai. Armje, 
przekraczające ten poziom, miały- 
by corocznie ulegać zmniejsze- 
niu o 10 proc. części, przekra- 
czającej ustalony poziom. 

Pozatem delegacja turecka 
proponuje zakaz fabrykacji i u- 
trzymywania następującego ma- 
terjału wojennego:  iotnictwa 
wojskowego, ciężkiej artylerji, 
czołgów, 
nych oraz okrętów, przekracza- 
jących pewien tonaż ustalony 
przez konferencję. 

DEKLARACJA JUGOSŁAWII 
GENEWA, PAT, Najważniejszem wyda- 

rzeniem we wtorkowej debacje generalnej 
była mowa ministra spraw _ zagranicznych 
Jugosławjj Marinkowicza, który po- 
łożył nacisk na następujące tezy: zniesjen'e 
zbrojeń morskich, nadających się do agre- 
sji, t.j, wielkich „okrętów wojennych, ko- 
nieczność uzupełnienia zakazu wojny che- - 
micznej skutecznemi sankcjami, koniecz- 

ność rozbrojenia moralnego, konieczność 
wzimocajenia bezpieczeństwa, 

Co się tyczy wojny chemicznej, mini- 
ster Marinkowicz oświadczył kategorycznie, 
że wszelki zakaz tej wojny będzie zupełnie 
bezwartościowy, jeżełj nie będą stworzone 
takie sakcje, które powstrzymywałyby pań- 
stwa od zaryzykowania użycja tej broni, 

Jeśli okazałoby się niemożliwe zorgani- 
* хомате takich sankcyj, zakaz wojny che- 
micznej byłby całkowice teoretyczny j w 
takim razie byłoby uczcjwiej powiedzieć 
opinji publicznej prawdę i nie oszukiwać 
narodów tałszywemi pozorami, które mo- 
głyby skłonić je do niedostatecznego przy- 
gotowania środków obronnych, Minister Ma 
rinkowicz podkreślił dalej, ze rozwiazanie 
problemu rozbrojenia, będzje możliwe do- 
piero wówczas, gdy zrealizowane będzie roz 
brojenie moralne, Tylko ono — mówił min, 
Marjnkowicz — może zapewnić pełne bez- 
pieczeństwo i uczynić zbrojenia zbyteczne- 
mi, Bez niego wszelkie środki są paljaty- 

wami, Saus 
Nawet całkowite rozbrojen'e nie powię- 

kszy bezpieczeństwa i nie zwiększy bezpje- 
czeństwa wojny, Wojna sprowadziła roz- 
brojenia, Gdyby nie było wojny, nie było- 
by zbrojeń ; odwrotn'e, Wojna jest możli- 
wa między dwoma państwami 
rozbrojonemi, bowiem wystarczy woli pro- 

samochodów pancer- 

całkowicje t 

Redakcji — 17-82, Administracji —- 228. 

  

Opłata pocztowa ujszczona ryczałtem, 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca, Administra- 
cja nje uwzględnia zastrzeżeń do co rozmieszczenia ogłoszeń. 

  

BIENŁAKONIE — 'Buiet Kolejowy, 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 

IWIENIEC — Skłep tytoniowy — S, 
KLECK — Skiop „jednošė“ 
LIDA — ul, Suwalska 13 —.S, Mateski, 

„Ruch“, MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa 
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BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“, 

BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Łaszuk, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K, Malinowskiego, 

GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzjmierow 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ] — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński, 
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DYMISJA GABINETU LAVALA SILVA RERUM 
Senat uchwalił votum nieufności 

PARYŻ. (Pat). Zarząd stronnictwa 
jewicy demokratycznej senatu z wy- 
jątkiem b,łego ministra Caillaux wy- 
poc: się przeciwko rządowi La- 
vala. 

Wczoraj w godzinach poludnio- 
wych panowało w kuluarach senatu 
niezwykłe ożywienie. Wszyscy mini- 
strowie należący do senatu stawili się 
w komplecie z premierem Lavalem ria 
czele. Premier odbył szereg konfe- 
rencyj z senatorami. Rozmowy to- 
czyły się około inożliwości odrocze- 
nia wyborów, a nawet 
lzby. Nikt natomiast nie poruszał kwe- 
stji reformy wyborczej. : 

Stanowisko senatu w stosunku d 
rządu, bardzo niekorzystne przed 
dwoma dniami, polepszyło się nieco 
w ciągu dnia wczorajszego. Z grup 
senatorskich obradowała wczoraj je- 
dyrie t. zw. unja republikańska, do 
której należy były piemjer Poin are. 
Po dłuższej wymianie zdań przyjęty 
zostzł porządek dzienny przychylny 
dla gabinetu. Wśród lewicy z wyjat- 
łiem Cailla:x, który występuje za 
odroczeniem obrad, senatorowie- wy- 
powiedzieli się za niezwłocznem od 
Бус!*т dyskusji. W każdym razie 
można przewidywać, że o ile dojdzie 
do obrad, to po dyskusji nad inter- 
pelacją w sprawie polityki rządowej 
sząd znajdzie sę w dość trudnej sy- 
tuacji w obliczu silnego ataku ze stro- 
ny radykałów i socjalistów, którzy 
gotowi są głosować przeciwko Lava. 
lowi. 

PARYŻ. (Pat). Na posiedzeniu 
Senatu premjer Laval domagał 
się odłożenia do dnia 26 b. m. 
interpelacji radykaža społecznć= 
go Peyronnesa w sorawie poli- 
tyki ogólnej, wysuwając Jako 

wadzenia wojny, Najsławniejsze bitwy świa 
ta, stoczone były bez pancerników, a nawet 
bez armij, Ponieważ rozbrojenie moralne — 
dodał Ma.inkowicz — chociaż może być 
przyśpieszone, n'e może hyć zrealizowane 
natychmiast, zatem rozbrojenie  materjalne 
może być przeprowadzone tylko etapami, 

Po ministrze Marjnkowiczu 'w dalszej 
dyskusji przemawiali delegaci: Argentyny, 
Persji, Noweį Zelandjį i Szwajcarji, Delegat 
Szwajcarji Motta oświadczył, że idea armji 
międzynarodowej, wysunięta przez delegację 
francuską, jest logiczna, ale jeszcze przed- 
wczesna, gdyż rezultat jej uwarunkowany 
jest udziałem w Lidze Narodów wszystkich 
wielkich mocarstw, Motta popierał nato- 
miast ideę kontroli i podkreślił ważną rolę 
urmniędzynarodowienia lotnictwa cywilnego, 

Omawiając problem organizacji pokoju, 
Motta podkreślił konieczność propagandy na 
rzecz zbliżenia narodów w prasie i szkole i 
oświadczył, że „memorandum, ptzedstawio- 
ne w tej sprawie.przez -delegację polską 
zasługuje na studjum najbardziej życzliwe”. 

W GENEWIE PO DYMISJI 
LAVALĄ 

- GENEWA, PAT. Wiadomość o 
dymisji gabinetu Lavala wywarła w 
Genewie silne wrażenie i była przed- 
miotem licznych komentarzy. W ko- 
łach Ligi 
wszystkiem nad możliwemi reperkus- 
jami w tej dymisji na politykę fran- 
cuską w dziedzinie rozbrojenia, jak 
również na prace konferencji rozbro- 

Japończycy 
  

SZANGHAJ. (Pat). Daje się za- 
uważyć na pozycjach jepońskich 
wzmożona działalność, pozosta- 
jaca w zwiazku ze zbliżającą się 
ufenzywą. Japończycy wyłado- 
wali 16 aut pancernych, 

Chińczycy zdecydowani są wal- 
czyć do końca. W Nankinie, w 
obawie przed atakiem japońskim, 
prawie w każdym domu skon- 
struowano schronienia podziem- 
ne 

KONCENTRACJA SIŁ CHIŃSKICH 
SZANGHAJ. (Pat). W mieście 

panuje zaniepokojenie w związ- 
ku z oczekiwaniem wielkiej ofen- 
zywy, którą Japończycy, jak prze- 
NR tu, rozpoczną we czwar- 

5 korpusów armji chińskiej 

rozwiązania - 

zastanawiano się przede-- 

powód niewłaściwość 
wystąpienia w chwili, 

takiego 
gdy deie- 

„gacja francuska w Genewie musi 
właśnie scharakteryzować fran- 
cuski punkt widzenia. 

Senat odrzucił propozycję od- 
roczenia 155 głosami przeciwko 
134. Laval jeszcze raz wysunął 
tę samą kwestję, odwołując się 
do sumienia interpelanta I człon: 
ków zgromadzenia | wysunął 
kwestję zaufania, domagając się 
odroczenia interpelacji do piątku. 

_ Senat 157 głosami prze- 
ciwko 134 propozycję od- 
rzucił, co spowodowało 
dymisję rządu. + 

PARYŻ, PAT. Po skończonem 
posiedzeniu Senatu premjer Laval i 
jego współpracownicy udali się do 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych ce- 
lem zredagowania pisma z prośbą o 
udzielenie gabinetowi dymisji. O go- 
dzinie 18-ej premjer Laval udał się 
do pałacu Elizejskiego, by złożyć 

prezydentowi  Doumerowi dymisję 
gabinetu. Dymisję natychmiast przy- 
jęto. Wieczorem prezydent republiki 
przystąpił do narad z przywódcami 
stronn ctw. 

BERLIN. (Pat). Biuro Wolffa 
donosi z Genewy: Minister Tar- 
dieu nie zamierza w związku z 
upadkiem gabinetu Lavala opu- 
szczač już teraz Genewy, lecz ma 
zamiar pozostać aż do przybycia 
jego ewentualnego następcy. 

Przyp. Red, Dymisia gabinetu : Lavala 
nie jest niespodzianką, - Jest to zemsta: Je- 
wicy za przeprowadzenie w Izbje nowej or- 
dynacjj wyborczej, która w bardzo silnym 
stopniu uderzała w możliwość połowu gło- 
sółwi przy najbliższych wyborach parłainen- 
tarnych, Podczas dyskusji w parlamencie 
przed paru dniamj Herjot w imieniu lewicy 
zapowiedzjał karteli j odegranie się w. Se- 
nacie, gdzie stosunek większości rządowej, 
jest jnny, niż w Izbie Deputowanych, Groź- 
ba została wykonana, Lewica jeszcze raz 
dowiodła, iż wyżej stawia sprawy partyjne, 
niż sprawy państwowe, obalając rząd w tak 
ważnym dla Francji momencie, obrad *nię- 
dzynarodowych w Genewie. 

— — ——— 

Bermont podejmuje akcję przeciwko Litwie 
Z Kowna donoszą, że Niemcy 

emigranci z krajów baltyckich 

zorganiżowali już pułk ochotni- 

czy i zaproponowaii iść na po- 

moc „uciskanym' przez Litwinów 

kłajpedzianom. W krótkim cza- 

się zebrało się 3.000 ochotników, 

którzy uzyskali błogssławień- 

stwo Hitlera. Klajpeda byłaby 
oczywiście tylko pierwszym eta- 
pem. . Ostatecznym celem też 
Niemców byłaby Łotwa z Rygą. 

PROPOZYCJE TURECKIE 
jeniowej w najbliższym okresie. 

O :le chodzi o konsekwencje po- 
lityczne, przewiduje się powszechnie, 
że linja poliłyczna francuska w spra- 
wie rozbrojenia nie ulegnie „żadnej 
zmianie, jakikolwiek byłby rząd, który 
obejmuje ster po gabinecie Lavala. 

Co się tyczy konsekwencyj dla 
toku prac konferencji w dniach naj- 
bliższych, to w żywej pamięci jest 
jeszcze precedens z okresu londyń- 
skiej konferencji morskiej w roku 
1930, kiedy to obalenie gabinetu 
Tardieu spowodowało wyjazd delega- 
cji francuskiej i przerwanie prac kon- 
ferencji na kilka |dni, Obecnie nie 
przewiduje się jednak takiej przerwy, 
ponieważ kcnierencja znajduje się ję- 
szcze w początkowem  stadjum i og- 
ranicza się do wysłuchania deklaracyj 
poszczególnych delegacyj. 2 

Delegaci francuscy, będący czton- 
kami rządu, na czele z p. Tardieu, 
opuszczają Genewę w Środę wieczo- 
rem. Zostają tu eksperci, jak również 
i Paul - Boncour, który nie jest 
członkiem rzadu, ale który mimo to 
pozostaje w Genewie tylko ze wzglę- 
du na to, że jest. przewodniczącym 
Rady Ligi Narodów. W pracach kon 
ferencji Paul - Boncour nie będzie 
brał udziału.» 

PST 

Delegacja Niemców bałtyckich 

zwrócić się mlata niedawne do 
przebywającego w Monachjum 

Bermonta z prośbą o ściągnięcie 

I objęcie dowództwa nad emi- 

grantami rosyjskiemi, którzyby 

również wzięli udział w tej no- 

wej bermontjadzie. 
  

- *BETTCHER: OSKARŻONY 
O PRZYWŁASZCZENIE 

BERLIN, PAT, — „Berliner Tageblatt“ 
donosj z Kowna, że rząd fitewski zamierza 
wytoczyć byłemu prezydentowi dyrektorja- 
tu kłajpedzkiego Boettcherowi proces z po- 
wodu przywłaszczenia na szkodę. państwa 
nie przystugujących mu kompetencyj,. Odnoś 
ny artykuł litewskiego kodeksu karnego prze 
widuje za to karę więzienia, 

PRASA BERLIŃSKA 
O KLAJPEDZIE 

BERLIN, PAT, — Omawiając spór nie- 
«niecko-litewskj w sprawije Kłajpedy, „Berii 
ner Boersen Ztg,* domaga sję od rządu nie 
mijeckjego energiczniejszych kroków prze- 
diwko Litwie, mż zwrócenie się do Ligi Na- 
rodów, Pozatem Niemcy — zdaniem dzien- 
nika — powinny domagać się zasadnicze- 
go rojwiązania kwestj; kłajpedzkiej przez 
rozpisanie plebiscytu. 

Kwestja kłajpedzka — twierdzi „Berliner 
Boersen Ztg." — nie ogran cza się tylko do 
Kłajpedy, lecz za nią ukrywa się również 
Gdańsk j Prusy Wschodnie. Wobec takjego 
obrotu kwestji wschodnio-pruskiej — о- 
świadcza dziennik — Niemcy powinny przy 
stąpić do rozwiązania problemu wschodnje- 
go po gruntownem przygotowaniu dyploma- 
tycznem z całą energją, 

PODZ ĘKOWANIE OJCĄ ŚW. 
WARSZAWA, PAT. W odpowie- 

dzi na depeszę p. Marszałka Pułsud- 
skiego, wysłaną do Ojca owiętego z 
racji jubileuszu 10-lecia, p. Marszałek 
otrzymał następującą depeszę: : 

Bardzo wzruszony wyrazami czci 
i przypomnieniem pobytu w Polsce, 
zachowanego tak żywo w pamięci 
Ojca więtego, dziękuję z całego ser- 
ca p. Marszałkowi, łącząc najlepsze 
życzenia pomyślności i błogosławień- 
stwo ojcowskie. Kardynał Pacelli. 

  

przygotowują ofensywe 
Organizacja państwa mandżurskiego 

koncentruje się przy linii kole- 
jowej Szanghaj — Nankin. Uważają 
tu za rzecz możliwą, że Jepoń- 
czycy w sile 20 tysięcy ludz! po 
zajęciu Sza-Pei staną wobec 100- 
tysięcznej armji chińskiej, która 
będzie dla nich groźną. Wobec 
całkowitego braku dróg oraz 
licznych okopów Chińczycy, Ii- 
czebnie o wiele Silniejsi I znają” 
cy okolicę, będą mogli stawiać 
zacięty opor. 

NARADY w MUKDENIE 
MOSKWA. PAT. Od dwóch dni od- 

bywają się w Mukdenie narady poli- 

tycznych i wojskowych działaczy Man- 

dżurji. Na konferencję tę przybył dziś 

z Charbinu samolotem gen. Maa. 

Konferencja ma na celu ostateczne 

ustalenie politycznej niepodległości pań 

stwa mandżurskiego. Jak słychać, no- 
wa Mandżurja ma być republiką. Gło- 
wa państwa będzie nosić nazwę Czi- 
Czen, co znaczy „rządca”. 

Na stanowisko to wymieniani są 
dwaj kandydaci. Jedrym jest prezes 
rządu mukdeńskiego Tsan-Szu-Li, dru- 
gim zaś prezes rządu Hej-Lu-Tsiańskie 
go Czan-Tsin-Guj. Z Pekinu domoszą, 
że w-g krążących tam pogłosek ogło- 
szenie niepodległości Mandżurji ma na- 
stąpić jutro, to jest 17 b.m. 

OFICERGWIE NIEMIECCY 
w ARMJI CH ŃSKIEJ 

MOSKWA, PAT. Prasa sowiecka podaje, 
ze źródeł japońskich, że w wojskach chiń- 

skich w okolcy Szanghaju, znajdują się ofi 

cerowie niemieccy, którzy pełnią tam od- 

powiedzialne funkcje kierownicze, 

  

| Drukowane na tem miejscu 7 - M 
br. wyjaśnie zarządu Stowarzyszenia 
Kompozytorów Polskich .w sprawie 
niewłaściwego użycia sium, otrzyma- 
nych z Funduszu Kultury Narodowej, 
—wywołało echo w postaci listu, 'po- 
chodzącego z wileńskich sfer muzycz- 
nych. 

Czytamy tam m. in.: 

ё ' Alutorom „wyjaśnienia” należy się dy- 

piom za' mjezrównaną precyzję stylistycz- 
nej dypłomacji, Mimo to jednak, że każde 
słówko podane jest tu w potrójnem owinię 
ciu w bawełnę, wyjaśnienie jest dostatecz 
nie jasne, Powtórzmy treść jego  innemį 
słowami: Fundusz Kultury Narodowej dał 
40000 zł, „na własnego 
wydawnictwa muzycznego”, Sumę tę po- 
dzielono między kompozytorów (podobno 
pięciu); dwaj z nich „mylnie zrozumieli 
przeznaczenie tych sum, pozostań zrozu- 
mieli zatem, jak należy. Dwaj z nich po- 
brali częścj subwencji państwowej (5 i 3 
tysiące), „uważając je jako udzielone im 
indywńdualnie, bez obowiązku składania ra 
čhunkėw“ — į trzeba bylo dopiero nowe- 
go zarządu, aby „tranzakcję“ tę uznal za 
„fjeporozumienia natury  finansowej*, za 

> wymagające „uporząakowa- 

a 

roku, Zarząd stwierdził „nieścisiości*, „myl 
ne pojęcie" i „nieuporządkowane sprawy* 
w końcu 1931 roku, czyli po trzech iatach, 

ń iw porozumienie 
z pp. Różyckim i 

Rytlem, którzy z całą gotowością przystąpili 
do uporządkowania tej sprawy*—po ueech 
latach j 2 miesiącach z 8 tysięcy otrzymał 
zwrot 4 tysięcy, czyli połowę, (A procenty 

za 3 zgórą lata?), „Poważna odpowiedział 
ność zaciążyła na zarządzie w stosunku de | 
władz i wobec członków również dopiero 
po 3 latach,.. Owe 4 tysiące zwrócone ze- © 
stały w grudniu ub, roku, (w kilka dni po 
kazaniu się w „Słowie*...), a na komuni- 
kat czekaliśmy jeszcze półtora miesiąca, — 
Tak. dłagiego namysłu wymagała. stylizacja 
„Wyjaśnienia"', kończąca się omał że nie 
podziękowaniem pod adresem „mylnie ro- 

zumiejących", AK 
Jesteśmy niezmiernie zadowoleni, że 

” o“ przyczyniło Się do. ujawnienia tej 
Sprawy, zaczadzonej plotką i dziwacznemi 
komenterzamį. й я ` 

Miejmy. nadzieję. iż podobnych 

„nieporozumień na przyszłość nie bę 
dzie i że Stowarzyszenie Kompozyto- 
rów Połskich będzie mogło nadal pra- 
cować bez przykrych przeszkód. 

Ii, Kurjer Codz. (Nr. 47) podaje, 
bardzo ciekawe i całkiem słuszne uwa 
gi o filmie polskim, który wypowie- 

dział „pewien znakomity znawca filmu | 

w Polsce“: ; 

CZEGO TRZEBA, A CZEGO NIE TRZEBA 
W FILMIE POLSKIM? 

Pewien znakomity znawca filmu w Poł- 
sce w ten sposób siórmułował swój sąd o 
bolączkach i nadziejach naszej kinemato- 
graijj — na podstawie całej dotychczasowej 
twórcXości filmowej połskiej:, 

„Jestem 
przeciw kabaretom i szumowinom na e- 

kranie, : 
przeciw nadužywaniu Kawalerjį i policji, 
przeciw žerowanju na ckliwym patrjotyz 

mie, 3 
pizeciw tendencjom ogłupiającym (sea- 

tymentalįzm), ` ? 

przeciw tendencjom deprawującym (ban 

dytyzm), SZ ' 
przecjw literaturze w kinie, przeciw fil- 

mowaniu dzieł literackich, ; 
przeciw aktorom teatralnym w kinje — 
Jestem natomiast : 
za eksploatacją Krajobrazu (zwłaszcza 

plenery leśne i górskie), 
za wprowadzeniem tricków, 
za śmjiałością i ważnością akcji (Probie- 

my społeczne, gospodarcze) , 
za skosztowaniem aa 5) (to | 

Iko w ostatecznym wypadku), 
> za metodą at ba skrótów, przenoś- 
ni, opisywań i ki łów, 

za aktorami nieznanymi, filmowymi", 
Czy nie dużo słuszności w tych kilku- 

nastu wierszach? 

Lector. Krótko a węzłowato. 

CO DAŁY KOLEJE | 
NA BEZROBOTNYCH 

WARSZAWA, 16. II. (tel. własny). 
Według prowizorycznych obliczeń Ko- 
leje państwowe przekazały na fundusz | 
do walki z bezrobociem, w drugiej 
połow e października r. ub. 380 tys. | 
zł., w listopadzie 735 tys., w grudniu | 
564 tys. zł. Pozatem pracownicy ko- 
lejowi opodatkowali się dobrowolnie 
na rzecz bezrobotnych. Z tego źródła 
wpływa około 100 tysięcy złotych 
miesięcznie. 

STAN BEZROBOC'A W POLSCE 
WARSZAWA, PAT. Według da- | 

nych statystycznych, ilosć bezrobot- 
nych w dniu 13 lutego wynosiła na 

terenie państwa polskiego 336 106 

osób, co stanowi wzrost w stosu" ku ` 

do tygodnia poprzedniego o, 3594 i 

osoby. 
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RZECZ 0 PATRJOTYZMIE 
„Dnia 6 lutego byłem na odczycie 

profesora Jaworskiego o patrjotyzmie, 
ma zebraniu dyskusyjnem, urządzonem 
przez stowarzyszenie akademick.e О- 
drodzenie, o którem od kilku lat głośno 

w Wilnie. ‚ 
Profesor jaworski na początku za- 

strzega się, że nie stawił sobie za za- 

dan.e oświetlić omawiane zagadnienie, 

ani ze strony socjologicznej, ani husto- 
rjozoficznej, ani filozoficznej, że popro- 

stu ma zamiar przedstawić rozmaitego 

rodzaju patrjotyzmy w formach jakie 

dają się rozróżnić w ciągu dziejów. 

Wyłtcza on i opisuje patrjotyzmy: ple- 

mienne, rasowe, urbanistyczne, dy- 
nastyczne, państwowe, oraz narodowe, 

czy, też narodowościowe. (Z wielką 

szkodą dla jasności sprawy ani on, an! 

następni mówcy, nie rozróżniali pojęć 

„naród, „narodowość*). Następnie, 

schodząc z gruntu czystego objekty- 

wizmu, prof. ]. zaznacza, że osobiście - 

uważa patrjotyzm narodowy za formę 

patrjotyzmu najwyższą, o ile tylko nie 

przechodzi w szowinizm nacjonalistycz 

ny. Wkońcu, zaznaczając, że nie chce 

się bawić w proroctwo, które history- 

kowi nie kcują, przyznaje, że nie wie i 

fe umie sobie wyobrazić, czy t jakie 

jeszcze formy patrjotyzmu w przyszło- 

ści są możliwe. a : 
Z dyskusji, która się następnie wy- 

wiążała, ujawnia się, że są jeszcze 

dwie formy patrjotyzmu dobrze wszy 

stkim znane. Nikt z mówców nie dał 
tym formom właściwej nazwy; sądzę, 

że pierwszą należałoby nazywać — 

mięsożernym, drugą — wegeteriań- 

- skim patrjotyzmem. ' 

Zwolennikami mięsożermego patrjo 

tyzmu. byli trzej panowie, siedzący ko- 

ło okna, najwidoczniej narodowcy. Nie 

potrafię dosłownie powtórzyć ich ro- 

zumowań, ałe można to streścić w na- 

stępujący sposób: Naród, aby żył ży- 

Gem pelnem, musi się rozwijać, rość, 

dążyć do ekspansji. Pon'eważ naokoło 

już wszystkie tereny zajęte ekspansja 

możliwa jest kosztem narodów, o niż- 

szej kulturze. Oczywiście wchłanianie 

narodów o niższej kulturze, należy 

przeprowadzać bezboleśnie, stopnio- 

wo, wyłącznie środkami kulturalnemi. 

4 więc nie rzucać się na swoje ofiary, 

jak jakiś lew dziki, by je pazurami i 

kłami rozszarpać, rozerwać i zeżreć. 

Nie! Należy raczej postąpić, jak wąż 

boa, który potęgą swego wzroku hy- 

pnotyzuje upatrzoną ofiarę, następnie 

pasczzę otwiera i ofiara sama do pa- 

szczy mu wlatuje. Wówczas nie gryzie 

ją i nie żuje, a kulturalnie w całości 

połyka. Dążenie do wchłaniania w 

swój organizm narodowy, żywego cia- 

ła innych słabszych kulturalnie naro- 

dów, słusznie chyba można nazwać 

patrjotyzmem mięsożernem. Zwolenni- 

cy tej formy uważają, że jest ona zu- 
pełnie godziwą, że jest w porządku rze 

czy, aby niższa kultura ustępowała 

miejsca wyższej, że jest to prawo na- 

tury, — tak zwana walka o byt, gdzie 

silnejszy, lepiej do warunków przysto- 

sowany zwycięża.i gdzie nawet zwy” 

Ciężonemu wychodzi to tylko na dobre. 

Panowie nacjonaliści tak samo, jak 

prof. Jaworski w proroctwa się nie ba- 

wilż i nic nie mówili, jak sobie wyobra- 
żają przyszłość ludzką przy powszech 

nem panowaniu mięsożernego  patrjo- 

tyzmu. Czy stopniowo zwycięskie, co- 

raz silniejsze nacjonalizmy będą two- 

rzyć coraz większe państwa i wchła- 

niać pokolei wszystkie mniejsze, aż 

wkońcu zostaną dwa największe, które 

stoczą ostatnią decydującą walkę O 

byt, zaczem nastąpi... jedna owczarnia. 
Czy też fale rozbujałego nacjonałizmu 
będą wyłaniać na powierzchnię burzą- 

cego się wciąż morza ludzkości, z jego 

głębin, coraz większą ilość nowych, 

mmejszych nacjonalistycznie  usposo- 
bionych, buńczucznych i szowinistycz- 
nych państewek. 

Nikt panom nacjonalistom nie za- 

dał pytania, czem udowodnić mogą, że 

istotnie walka o byt jest czynnik.em 
ewolucji ludzkości i jak, w takim razie, 
jako chrześcjanie godzą tę teorję z 
chrystusowym nakazem miłości błiźnie 
go, bez której człowiek nietylko rozwi- 
jać się i potęgować nie będzie, ale 
przestaje być człowiekiem, staje się 
jak miedź brzęcząca. 

Jako zwolennik patrjotyzmu wege- 
terjańskiego wystąpił prezes Odrodze- 
nia p. Stomima, który dowodził, że nie 
mamy ant prawa, ani powodu do 
wchłaniania w swój organ:zm narodo- 
wy inne kulturalnie słabsze narody, że 
we własnem państwie należy tworzyć 
warunki takie, aby wszystkim narodo- 
wościom było jednakowo dobrze, że 
nie walka, a współpraca jest czynni- 
kiem postępu. 

Następnie jakiś przyjemnej powierz 
chowności młody  B.ałorusin, zabrał 
głos i z godnością oświadczył krótko, 
ale znacząco, że Białorusini żyją, czu 
ją, rozwijają się, wogóle, że są— ante 
portas. 

Wkońcu ze środka sali zabrał głos 
jakiś ponury wyznawca ewangelji Mar 
ksa. Ułudą jest patrjotyzm — twierdził 
on--właśc'w.e nigdy ga nię było i nie bę 
dze. Dziejami ludzkiemi kieruje — 
głód. 

„Głodnych nakarmić potrafią tylko 

ludzie ożywieni miłością'. Lecz praw- 
da ta zdawało się śpi gdzieś głęboko 
na dnie świadomości obecnych na ze- 
braniu. Bo gdy przezacny ks. prof. 
Meysztowicz w odpowiedzi zbłąkane- 
mu socjaliście prawdę tę wypowiadał, 
to uczynił to jakoś nieśmiało i zdawa- 
ło się, że nawet obecne na sali panien- 
ki to powiedzenie gotowe były przyjąć 
pobłażkwym uśmiechem. 

Zarzut główny, który prelegentowi 
możnaby zrobić dotyczy właśnie prze- 
milczenia tej wielkiej prawdy. Gdyby 
prof. Jaworski j bez zastrzeżeń wyzna- 
wał to przedewszystkem wszystkie 
rodzaje patrjotyzmów  podzieliłby na 
dwie wielkie grupy: patrjotyzmu po- 
gańskiego i chrześcijańskiego. Ten о- 
statni, a nie patrjotyzm narodowy, u- 
znałby on za formę patrjotyzmu naj- 
wyższą. A gdyby niedojrzał wyraźnych 
przejawów takiego patrjotyzmu w u- 
biegłych dziejach ludzkości, toby się 
nie wyrzekał zaglądania w przyszłość i 
twierdziłby, że przejaw takiego patrjo- 
tyzmu jest konieczny, jeżeli ludzkość 
niema się cofać do barbarji, do niewol- 
nictwa, nie ma dojść do upadku. Pro- 
rokami nie jesteśmy, to prawda, ale z 
tego nie wypływa, abyśmy w przysz- 
łość zaglądać nie mieli prawa. Przy- 
szłość — to wypadkowa wielu przy- 
czyn; ale z liczby tych przyczyn nie 
wolno wykreślać wpływu, celowych 
dążeń wolnej woli ludzkiej. 

Czasy, które przeżywamy, lepiej od 
jakichś innych, świadczyć się zdają o 
znaczeniu idei, kształtujących wolę 
ludzką i skierowujących dążenia ku ich 
urzeczywistnieniu i to bez względu na. 
to, czy te idee są fałszywe, czy praw- 
dziwe, zgubne, czy zbawienne. Tak 
naprzykład teorja Marksa. która przed 
kilkudziesięciu laty zaistniała i roz- 
powszechniła się w umysłach ludzkich, 

na naszych oczach oblekła się w for- 
my, konkretne. 

Wysuwanie chociażby tylko w teo- 
rji praw brzucha na pierwsze miejsce, 
z. jednoczesną negacją aspiracji wyż- 
szych, zrobi swoje. Wałka wszystkich 
narodowości ze sobą i klas między so- 
bą stanie się czemś  permanentnem, 
chronicznem, nieuleczałnem, skoro tył 
ko w myślach w idei przyznamy pów- 
szechnie walkę o byt za stan normal- 
ny, za dowód zdrowia społecznego, 
za czynnik rozwoju, za niezłomne pra- 
wo matury nawet w stosunkach ludzi 
wolną wolą obdarzonych. Czem taki 
stan wiecznej wojny grozi, nie trudno 
sobie wyobrazić. Nie trzeba tylko bać 
się zaglądania w przyszłość i wypro- 
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Książka na czasie 

W OBCĘGACH 
STUDJA NAD PSYCHOLOGJĄ 
SPOŁECZEŃSTWA SOWIETÓW 

PIÓRA 

Stanisława Mackiewicza 
  

  

Ukazała się w nowem wydaniu i jest już do nabycia 

wszystkich księgarniach i 

SKŁAD GŁÓWNY: 
, 

Ksiegarnia Sw. Wojciecha 
WILNO — POZNAŃ — WARSZAWA -- LUBLIN 

— 

+ Pierwsze wydanie rozeszto 516 са!- 
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Adm. „Stowa“, 

trzech miesięcy. 

        

'micznych. 

wadzania wniosków. jeżeli grubą  ti- 
zyczną walkę o byt pomiędzy jednost- 
kami udało się zamenić na stosunki 
prawne, a to przez stworzenie organi- 
zacyj państwowych, normujących sto- 

sunki pomiędzy obywatelami, to pro- 
sta logika każe przypuszczać, że mo- 
żliwą jest zamiana grubej fizycznej 
walk: o byt pomiędzy narodowościa- 
mi na stosunki prawne, a to przez stwo 

rzenie organizacji państwowej międzj- 
narodowościowej. Przyczem taka or- 
gan.zacja państw nie powinna wcale 
być odrazu ogólnoludzką. 

Patrjotyzm winien być chrześcijań- 
skim w tym sensie, że obowiązkiem 
patrjotów tego autoramentu będzie nie 
ukochanie tego, czem jest ich ojczyz- 
zna, w danej chwili, ale ukochanie dą- 
żenia do budowania ustroju własnej 
ojczyzny za zasadach chrześcijańskich. 
Zasady te w szczególności wyrażałyby 
się w sprawiedliwem zapewnieniu mo- 
żliwości kulturalnego rozwoju i pelnė 
życia obywatelskiego wszystkim naro- 
dowościom, a w ogólności na umożli- 
wienie wszystkim obywatelom swobod 
nego, indywidualnego ich rozwoju w 
duchu chrześcijańskim. . 

Zaczątki tak.ch dążeń znajdziemy t 
w przeszłości historycznej i niekoniecz 
nie gdzieś w Szwajcarji. We własnej . 
przeszłości mamy takie dążenia w Unji 
jag ellońskiej. Wzór ten należy przy- 
stosować do nowych warunków, roz- 
budować, błędy, niedociągnięcia, zbo- 
czenia przeszłości naprawić. 

Krótko mówiąc należy stworzyć 
Unję krajów chrześcijańskich — to zna 
czy stworzyć państwo, któreby kilka 
autonomicznych krajów, narodowo- 
ściowo rozmaitych, łączyło wspólną, 
prawną, sprawiedliwą, jednostajną dla 
wszystkich, na moralności chrześcijań- 
skiej opartą organizacją państwową. 

Dążen'e do zorganizowania w ten 
sposób ojczyzny to dopiero jest ten naj 
wyższy rodzaj patrjotyzmu, który pol- 
skiej narodowej partji naprawdę przy- 
stoi. Ci, którzy należą do obecnej par- 
tji narodowej polskiej, nmiechcą wie- 
dzieć, że im się przymiotnik „polski“ 
w rzeczywistości w tytule wcale nie 
należy. Mówią omni coprawda po 
polsku, ale myślą i czują kategorjami 
pruskich hakatystów i! zatruwają duszę 
potską jadem nienawiści, której próżno 
się wypierają, nazywając zdrowym 
egoizmem narodowym. 

Myśl państwowo-twórcza prawdzi- 
wie polska (bez zakały pruskiej) . w 
przeszłości naszej dziejowej starała się 
urzeczywistniać ideały patrjotyzmu 
chrześcijańskiego; a myśl filozoficzna 
najlepszych synów naszej ojczyzny, 
cierpiących katusze po utracie niepod- 
ległości, wyraźnie w swych utworach 
wykrystalizowała idee tak, jak podano 
wyżej, pojętego patrjotyzmu. Krasiński 
myśl tę ujął w dwuwierszu do Boga 
zwróconego: 

„Tyś naszej polskiej rozkazał ojczy 
znie, by wprowadziła w miłość i mir 

ludy bliźnie'*. į 
Ale w też — dzień jutrzejszy na 

przyniesie? Co stworzy to młode po- 
kolen'e? Czy ci nasi odrodzeniowcy 
nie zboczą z dobrej drogi? Oświad- 
czali dawniej, że .chcą — restaurare 
omnia in Christo. Dziś na odczycie, 
gdy ponury socjalista kazał im wyrze- 
kać się patrjotyzmu i myśleć przede- 
wszystkiem o głodzie, to przewodni- 
czący uprzejmie zapewnił, że w bieżą- 
cym roku Odrodzenie właśnie * cały 
czas poświęca badaniu spraw ekono- 

Leader Odrodzenia p. H. 

Dembiński w „Żagarach* odsłonił nam 

kurtynę. W jego rojeniach przyszłości 
ujrzeliśmy samą troskę o sprawy eko- 
nomiczne. A przecież Chrystus Pan 
mam obiecał, że to wszystko będzie 
nam przydane, jeżeli odrodzimy się z 
ducha i w miłości. 

Czy ustrój kapitalistyczny byłby 
zły, czy doprowadziłby do katastrofy, 
ekonomicznej, gdyby kapitaliści byli 
przesiąknięci miłością bl źniego? Oczy 
wiście, że nie. A czy ustrój kołektywi- 
styczny będzie dobry, gdy ci, co w nim 
rządzić będą tu miłości chrześcijań- 
skiej w sercach mieć nie będą? Rów- 
nież nie! Rzecz bo nie w ustroju eko- 
nomicznym, a w nas samych. _ Jednak 
w każdym razie powiedzieć można, że 
ustrój kapitalistyczny godził się do- 
skonale z religią chrześcijańską i jej 
fiberalizmem, który dopuszcza zła jako 
możliwość nieodłączną od wolnej woli 
człow'eka. Kapitalizm nietyłko nie prze 

szkadzał, ale raczej umożliwiał postę- 
powaniu w duchu chrześcijańskim 
wszystkim, którzy iść drogą dobra 

chcieli. Kolektywizm zaś sprowadzi 
przymus, zniesie wszelką swobodę, 

zmechanizuje życie. -« A to nietylkonie 

jest zgodne, ale wręcz przeciwne du- 

chowi chrześcijańskiej religji, domaga- 

jącej się bezwzględnie swobody indy 
widualnego rozwoju, bo na zbawie- 
nie każdy indywidualnie tylko zasłużyć 
może. 

Wspólnota pierwszych chrześcijan 

— Ю niezaprzeczenie kolektywizm 

dobrowolny, wymagający uprzedniego 

duchowego odrodzenia członków tej 

wspólnóty. 

Nastawmy na wschód uszy, a u- 
słyszymy jęki ofiar, które trafły w nie 
wołę ciała i ducha, panującą tam, 
gdzie ustrój kolektywistyczny (=ko- 

Wu 

Apel Ligi Narodów do Japonii 
GENEWA, (Pat). Kom'tet dwunastu 

odbył we wtorek po południu drugie 
posiedzenie, na którem ustalono defi 
nitywnie tekst apelu, który jeszcze 
tegoż dnia wieczorem przewodniczący 
Rady Paul Bo"cour wystosował w imie- 
nu 12 członków Rady do rządu |japoń- 
sklego. 

Tekst tego apelu ogłoszony będ'ie 
w dn. 17 b. m. Przypomina on Japoni! 
jej zobowiązania, wynikające Zz paktu 
Ligi, a specjalnie z art. 10, z którego 
wynik», |«k to podkreśla apel, że : złon- 
„kowie L'gi nie mogliby uzsać Jakiego- 
kolwiek naruszenia integraino:ci tery- 
torjalneį i niepodległości politycznej 
Ch n Przez to wystąolenie Rada Ligi 
zaczyna ponow'ie zajm'w.ć się kon- 
fiiktam japońsko-chins=im. 

w ciągu ostatnich dwóch tygodni 
wszelka ini jatywa była w ręku wiel: 
kich mocarstw, które samodzielnie pró- 
bowały pośredniczyć między Japonją 
a Chinami i d prowadz ć do rozejmu. 
Próby te nie dały żadnego re:ultatu, o 
czem b-ytyjski min ster spraw zagra- 
nicznych Simon zawiadomił przewodni- 
czącego Rody w piśmie, z którem ko- 
mitet dwun stu zapoznał się na wtor- 
kowem posiedzeniu. Dopóki trwała in- 
terwencja mocarstw, Rada uwa'ała za 
ws«azane powstrzymać się od wszel- 
kiej akcji, obecnie jednak wzgiąd ten 
odpada. 

Apel obecny różni się od poprzedn. 
apelów Rady prżedewszystkiem tem, 
że podczas gdy dawniej Rada zwra- 

cała się do obu stron, obacnie zwraca 
się wyłącznie do Japonji. Jest to więc 
próba wywarcia silniejszej niż dotąd 
presji na rząd japoński. 

KIEDY BĘDZIE ZWOŁANE 
ZGROMADZENIE 

GENEWA, (Pat). W sprawie zwo- 
łania nid:wyczajiego posiedzen a Li- 
gi przewodniczący Rady Paul Bon 'our 
oświadczył dzienmk-rzom francuskim, 
że Nadzwyczajne Zgromadzenie mo- 
głoby się zebrać za dwa tygodnie, 
chyba że J:ponja zamierz.łaby wy- 
słać na zebranie to specjalnych dele- 
gatów z Tokjo, co oczywiście opóźni- 
łoby datę zebrania sę Zgromadzenia. 
Pozatem rząd jap 'ński zamierza, jak 
słychać, zgłosić objekcje natury pra- 
wnej przeciwko zwołaniu Nadzwy- 
czajnego Zgromadzenia. 

RAPORT KOMISJI ANKIETOWEJ 
W SZANGHAJU. 

Sekretar'at Generalay Ligi Naro- 
dów otrzymał drugi raport telegrafi- 
czny komisji międzynarodowej szang- 
hajskiej. Raport datowany jest w 
Szanghaju 12 b. m. 

BOMBAJ, (Pat). Władze policyjne, 
opierając się na zarządzeniu, przyzna- 
jącem im specjalne pełnomocnictwa, 
zwróciły się do miss Sie:d, córni admi- 
rała angielskiego, najwierniejszej ucze- 
nicy Gandhiego, któremu towarzyzyła 
w czasie jego podróży do Europy, Z 
wezwaniem, żeby w przeciągu 24 go- 
dzin opuściła Bombay. ак wiadomo, 
miss Slead byla pierwszą osobą, która 

Represje za współpracę z Ghand.m 
uzyskała zezwolenie na odwiedzenie 
Gandhiego w więzieniu. Od chwili jego 
aresztowania miss Siead prowadz ła 
propagandę na rzecz popierania ind. |- 
skich materjałów włókienniczych i po- 
zostawała w ścisłym związku z kierow - 
nikami kongresu, pozostającymi jeszcze 
na wolności. istnieje przypuszczenie, że 
miss Siead nie zastosuje się do tego 
wezwania. 

  

Ustawa o zgremadzeniach 
w SENACKIEJ KOMISJI ADMINISTRACYJNEJ 

WARSZAWA (PAT), — Na wtorkowem 
posiedzeniu komisji admin.stracyjnej Sejmu 
kontynuowano dyskusję nad projektem u- 
stąwy o zgromadzeniach, W szczególności 
rozpatrywano jeden z najważniejszylh arty- 
kułów tego projektu — art, 9, który -— 
według  osatecznego tekstu, ustalonego 
przez referenta — brzmi: 1) władze zakażą 
odbycia zgromadzenia w lokalu, jeżeli od- 
bycie zgromadzenia sprzeciwiałoby się prze 
pisom ninjejszej ustawy, łub ustaw karnych 
albo įeželį zagrażałoby bezpieczeństwu, po 
kożąwi lub porządkowi pubkicznemu, 2) Za 
kaz należy podać na piśmie z przytocze- 
niem powodu do wiado.moścj zgłaszającego 

W dyskusji zabierali głos posłowie Wier 
czak z klubu Narodowego, Lewandowski z 
K3, Nar,, Wrona z KI а4., Dubois z PPS, 
Pawiak z NPR,, Pułjan z Ch, D, j Sommer 
stein z Koła Żyd. 

Po wyczerpanju dyskusji nad art, 9 -— 
wobec stałego powiotywania s'ę posłów opo 
zycji na analogię z państwami zaborczemi, 
prezes komisji pos, Polakjewicz zwrócił się 
z apelem do członków komisij, by perów- 
nań tych, wypadających w ich przekonaniu 
stale na korzyść państw zaborczych, nie 
przeprowadzali,, wi ten bowiem sposób prze 
prowadzana ocena .projektu rządowego ob- 

niża powagę komisji, wkracza bowiem w 
dziedzinę honoru j godnoścj państwa, 

Na popołudniowem posiedzeniu komisja 
w dalszym ciągu obradowała nad projektem 
ustawy o zgromadzenialh, Referent pos, 
Zdzjsiaw Stroński dał szczegółowe oświetle 

nie artykułów, dotyczących odbywanja s.ę 

zgromadzeń, atrybucyj przewodniczącego i 

udziału przedstaw.ojeli władz wi zgromadze 
niach oraz jch uprawnień co do rozwiązy- 
wan.a zgromadzeń, poczem przeszedł do 

omówienia zgromadzeń niepublicznych, — 

Po przemówieniu refereuta wywiązała się 
   dyskusja, w której  przemąwijaśi iowie: 

Wjerczak, Dzierżajwiski, Sommerstein, Paw- 

lak j Pułian. Mówcy krytykowali postano- 

wienia ustawy, w szczególności sprawę u- 
dzjału i kompetencji przedstawącjeli władz, 

na zgromadzeniach. Referent stwierdził, że 

uprawnien'a przedstawicieli władz pow'mny 

być zachowane ze względu na bezpieczeń- 

stwo, natomiast stanowczo sję sprzeciwił po 

prawkom, które zmierzają do podporządko 

wania organów urzędowych przewodniczące 

mu gdyż przedstawiciele władz sprawują 

rolę nadzorczą i nie mogą pozostawać w 

żadnej zależności, ani też spełajać poieceń 
przewodniczącego, Ze stanowiskiem mów- 
ców opozycyjnych połemjzowali posłowie: 
Rzoska z BB, i Pacholczyk z BB,, poctrzy- 
imując stanowisko referenta, Szczegółowych 

"wyjaśnień udzielali przedstawicjele, Mini- 
sterstwa: Spraw Wewnętrznych, Na tem po- 
Siedzenie zakończono, 

Rewizja emerytur i rent inwal'dzkich 
WARSZAWA, 11. Il. (tel, własny). 

W dążeniu do równowagi budżetowej, 
rząd przedsięwziął prace nad rewizją 
emerytur i rent inwalidzkich. Wice 
minister Skarżyński przyjął wczoraj 
delegację emerytów państwowych, 
którym przedłożył nowelę uchwaloną 
ostatnio przez Radę M nistrów. Nowa 
ustawa przewiduje następujące zmiany: 

Minimalny okres niezbędny do 
wysłużenia emeryturv, będzie prze- 
dłużony z 10 do 15 lat, przyczem 
uposażenie wvnosić hędzie 40 proc. 

Okres od 15 do 25 lat służby, 
dcliczany będze jak dotychczas do 
emerytury, o 24 proc. na każdy rok. 

Okres zaś od 25 do 35 lat wysługi 
o 28 proc. za każdy rok. 

Pełna emerytura wynosić będzie 92 
proc. normalnego uposażenia. 

Zmiany te wejdą w życie dnia 
1 lipca 1933 r. Biorąc jednak pod 
uwagę konieczność zmniejszenia wy- 
dat+ów na emeryturę, cbecnie od 
dnia 1 maja r. b. do dnia 1 VII 1933 
roku pobierana będzie od emeytur 
8 proc. opłata. Wyjątek pod tym 
względem stanowić będą wdowy i 
sieroty, których zaopatrzenie emery- 
talne nie przekracza 50 złotych mie- 
sięcznie. 

Nowa ustawa o funduszu drogowym 
WARSZAWA, 16. II. (tel. własny). 

Ministerstwo Robót Publicznych opraco- 

wało projekt nowoj ustawy o funduszu 

drogowym, która zastąpi dotychczasową 
z dnia 3 lutego 1931 r. Projekt ten, po 

zatwierdzeniu przez Radę Ministrów, 
w najbliższym czasie wniesiony zosta- 

nie do Seįmu. Według nowego projektu 

zmniejszone są poważnie świadczenia 
na rzecz funduszu drogowego od samo- 
chodów osobowych, taksówek i auto- 
busów. Wzrosrą zaś bardzo nieznacz- 
nie opłaty od aut ciężarowych. 

  

  

Czy grożą nam. 
Po niewjarygodnie łagodnym styczniu 

weszliśmy w okres ostrych mrozów, 
Termometr ma wyraźnie tendencję znjż- 

kową j niedalej, jak w niedzielę wieczo- 
rem notowano poniżej 20 stopni, Wpraw- 

UDE   

munistyczny) przymusowo zaprowa- 
dzono. 

Może kto wierzy, że ustrój kolekty 
wistyczny dałby się wprowadzić i u- 
trzymać przymusowo w duchu chrześci 
jańskim? Nie łudźmy się lepiej. Kolek 
tywistów chrześcijańskich n'e znajdzie 
się więcej, niż — było dotychczas ka- 
pitalistów chrześcijańskich. 

Zamiast więc zaczynać od trudnej 
теЮюгту ustroju ekonomicznego w kie 
runku przymusowego „rzekomo chrze- 
ścijańskiego kolektywizmu, nigdzie nie 
wypróbowanego i  nieaprobowanego 
przez żadne wyznanie chrześcijańskie, 
-— czy nie należałoby młodemu poko- 
leniu raczej pociągnąć wszystkich ku 
uchrześcijanieniu stosunków przez łat- 
wiejszą, pewniejszą i napewno sank- 

cjonowaną przez kościół, odpowiednią 
reformę polityczną w duchu chrze” 
ściiańskiego patrjotyzmu. B. S. 

daisze mrozy? 
dzie onegdaj wypadł śnieg przy iednoczes- 
nem ociepleniu, jednak stacje meteorotogicz 
ne liczą sę z nasileniem zjmna w naszych 
stronach pod wpływem wiatrów  wschod- 
nich, skręcających na północ, 

Bodajby się te przewidywania nie spraw 
dzijły, W obecnych czasach ostra zjma staje 
się naprawdę klęską społeczną wobec nę- 
dzy ogólnej 4 bezrobocia! 

Braku opału narazje nie odczuwa się 1° 
węgiel jest do nabycja wszędzje po cenach 
dotychczasowych, 

Niemniej jednak władze administracyj- 
ne pilnie baczą by ceny nie poszły w gó- 
rę i są przygotowane do stosowania jak naj 
surowszych kar na spekułantów, jak to mia 
ło miejsce w roku 1928, 

Wodociągi i kanaljzacja funkcjonują na- 
razje norma!nie, dzjękj ząbezpieczeniom, po 
czynjonym przez miasto, 

Sytuacja na kolejach 
dobra. 

Dyrekcja czynj jak najdalej idące wysił- 

ki, by utrzymać normalny ruch pociągów, 
zagrożony — jak wiadomo — najwięcej 
przy wytwarzaniu się zasp śnieżnych, 

Utrudniona jest nijezm'ernie praca prze- 

tokowa w miejscach rozgałęziania się linij. 

jest stosunkowo 

  

Sprawia on wrażenie korespon- 
dencji dziennikarskiej z frontu wo- 
jennego. Komisja międzynarodowa 
opisuje szczegółowo przebieg wypad- 
ków w Szengnaju, podkreślają:, że 
zawarty tam rozejm ngiy własciwi: 
nie był i nie jest przestrzegany. Wal- 
ki pomiędzy wojskami chińskiemi i 
jap ńskiemi wybuchają co chwila w 
najróżniejszych punktach frontu, przy- 
czem zawsze jedna stroni oskarża 
drugą O rozpoczęcie strzelaniny. 
Oień karab nowy i działowy trwa 
w kardym razie ni-'m:l bez przerwy. 
Samoloty japońskie zbombardowały 
w dnu 2 lutego r. b. wojska chińskie, 
a władze japcńskie wyjaśmiły, iż sta- 
ło się to dlatego, że sły zbrojne 
chińskie nie zostały 'wycufane poza 
linję, ustaloną w umowie 0 zawiesze- 
n u broni. 

Druga komisja międzynarodowa 
stwierdza, ż* żołaierze chińscy w ubra- 
niach cywilnych ostrzeliwują wojska 
j:poūskie w miešce za linją frontu, 
przeważnie z okien i dachów domów, 
uorawi jąc tę partyzantkę konsekwen- 
tnie i systematycznie. Ta-i sy tem 
w l<i narzuconej przez wojska chiń- 
skie zmusiły wojska  japońs ie do 
wtargnię ia do kilkanastu domów w 
Szanghaju i p dpalenia ich nawet, ce- 
lem zniszczenia gniazd strzeleckich. 

W rezultacie wojska japoń ke w 
obsadzonych przez siebie dzielnicach 
Szanghaju mustały rozbroić  policję* 
złożyć z urzędu władze miejskie, a 
nawet rozwiązać straż pożarną. Ma- 
rynarze japońscy wykonali kilka ma- 
sowych ekzekucyj na partyzantach 
chińssich. Takich wyroków Šš ierci 
wykonano pod bno w ciągu ostatnich 
dni ponad setkę. 

Raport swój kończy międzynaro - 
dowa komisja szanghaj ka zapewnie - 
niem, że dział.lnosć partyzantów chiń- 
skich osłabła w ostatnich dniach, ale 
władze japońskie ciągle jeszcze spra- 
wują nad Szanghajem surową kon- 
trc lę. - 

W WIRZE STOLICY 
REFLEKSJE OLIMPIJSKIE 

"7 Kiedy nasj hokejścj zaprezentowali swą 
nieudolność na godzinę przed odjazdem do 

Ameryki, vox popułi wołał ze zgrozą: „po- 

co te 'matoły sję pchają na Olimpjadę?! * 

Potem przyszły pierwsze wyniki me- 

czów towarzysk.ch, które były — trzeba 

przyznać — nadspodzjewanie korzystne. 

Dwie porażki w stosunku 3:4, dwa zwycię 

stwa 3:2, jedno lanie 1:5, to jeszcze nie tak 
źle.. Ale nie trzeba zapominać, że w Ame 

ryce są drużyny dobre j złe, są kluby a-kla- 

sojwie j-c-klasowe, My tu nie orjentujemy 

się wicale, z kim grali w Lake Plaójd nasj 

olimpijczycy. 

Obecnie po wynikach w Lake, Placzd już 

wjemy: nasza reprezentacja gra bez poję- 

cia, równie ź!e, jak w Warszawie, jeślą od- 

niosła w meczach towarzyskich jakieś suk- 

cesy, to tylko dlatego, że przecjwnićcy byli 

skończonemi fujaramj Zawsze można wy- 

grzebać gorszych od siebie patałachów, ałe 

w Ameryce te pyrrhusowe zwycięstwa ni- 

komu nie zajmponowaly. 

  

    

Na Oljmpjadzie skompromjtowaljśmy się 

doszczętnie, 6 porażek, stosunek bramek — 

3:35, bezapelacyjnie ostatnie miejsce, Ta- 

kie klęski, jak z Kanadą 0:9, i 0:10,- są ka- 

tastrofą, z Niemcami przegraliśmy: 1:2, i 

1:4, a więc pewnie, 

A mecz towarzyski z miejscowym klu- 

bem Lake P!acid! Przegrywamy z tą niezna 

ną drużynką 2:6, a Niemcy łoją tę samą 

drużynę 5:0: Może są jeszcze kretyni w 

Polsce, co będą twierdzić, że się nie zbła- 

mowaliśmy, że ta eskapada była pożyteczna. 

Nasza prasa jest tak uboga, że nie zdo 

była się na wysłanie ani jednego korespon 

denta, Wszystkie  wiiadomoścj z Ameryki 
pochodzą od kierownika exspedycji hokejo 

wej p. Polakigwiicza, Polakiewicz wbrew 

komitetowi oljmpijskiemu zaaranżował wy- 

jazd, czyż można spodziewać sję od niego 

bezstronnych, objektywnych informacyj? O- 

czywišaje, nie, Ten, co wbrew wszystkim 

sensownym ludziom .wykradł się @0 Атету 

ki, p'sze w długich elukubracjac, że nasza 
drużyna gra bajecznie, że ma przecjwników 

świetnych, że robi furorę j szałoną Połsce 

rekiamę. L 

Nie można femu wierzyć, Wyniki olim- 

pijskie, a więc te, gdzie klasa przecjwników. 

jest znana, wskazują wyraźnie, że nasi re- 

prezentancj są dziećmi wiobec Kanadyjczy- 
ków, 'a patałachami wobec Amerykanów i 

Niemców, 
Trzeba: się uczyć! jedziemy po natkę, 

Dość tych ciemięgowatych argumentów — 

uczyć się możemy i w Europie, i tańszym 
kosztem, ij bez kompromitacji, Niepiśmien- 

ny kmiotek nie potrzebuje — chcąc sję u- 
czyć — ležė odrazu na umiwersytet, A za- 
cząć od powszechnej szkoły — nie łaska? 

Że narciarze byli potrzebni w Lake Pia- 

cid, jak dziura w kieszeni — to też jasne, 

Bronek Czech — owszem, dobrze, że poje- 

chał, Co tam robili Marusarze, poco Sku- 

pień? 
Na letnia Okmpjadę niema co wysyłać 

naszych "mistrzów, Bezkonkurencyjny 

mistrz polski może być kpem na między- 
narodowe stosunki, Na Kusocińskiego, Kono 

packą, czy choćby Petkiewicza i Kostrzew- 
skiego warto wydać kilka tysięcy, a!e tyl- 

ko na nich, Wszystkie  Mikruty, Hełjasze, 

Biniakowscy et co, mogą pojechać za о- 

płotki Polski — wystarczy, by dostai ow 

skórę — bez kośztownej Olimpiady, Karoł.
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nego U.S.B. w Wilnie. 
Z DNIA 16 _ 2, 1932 r. 

Cišnjenje średnie: 762, 
Temperatura średnia: —7, 

Teniperatura najwyższa: —2, 

Temperatura najniższa: —8. 

Opad w ma: 2. 

Wiatr: północny, 

Tendencja: wzrost, 

Uwagi: 

Zachód słońca g. 17.11 

MIEJSKA 
— Urealnianje budżetu, Władze miejskie 

postanawiły zaniechać wstawiania do prelį- 
myinarzy dochodów, opartych na niestnieją- 
cych jesżcze tytułach prawnych, a tyko 
na uchwałonych już nowych śwładczeniach 
njezatwierdzonych jeszcze w chwjlj zesta- 
wiena preliminarza, Prelįminowanje na źró 
diach projektawanych dochodow wprowa- 
dza chaos, powoduje preliminowanje wydat 
ków bez faktycznego pokrycja i niesłychą- 
nie utrudnia prace nad budżetem komisji fi- 
nansowo-budżetowej i radzie miejskiej, 

— Gospodarka straży ogniowej. — 
Powołana w swoim czasie komisja do 
zbadania stosunków i gospodarki w 
miejskiej straży ogniowej ukończyła 
już swe prace. 

Zebrano moc materjałów, przesłu- 
chano licznych świadków i opracowa 
no sprawozdanie. 

Z wynikami dochodzeń zapozna się 
magistrat w dniach najbliższych, by 
następnie zająć odpowiednie stanowi- 
sko w tej sprawie, gdy zostanie ona 
poruszona na Radzie Miejskiej. 

— Kłopoty magistratu z podatkiem od 
lokali, Przed kilku dnjamį wydział podat- 
kowy magistratu zakończył rozsyłanie wszy 
stkim mieszkańcom Wiłna nakazów płatni- 
czych na podatek lokałowy za rok 1932, — 
przyczem wymiar podatku uzgodniony 20- 
stał ze znowelizowaną ustawą, podwyższają 
są podatek ten o 50 proc. dla inieszkań pa 
nad czteroizbowych, 

Obecnie wydział podatkowy zasypany 
jest formalnie rekursami płatników, zwła- 
szcza właścicjelj "mieszkań trzypokojowych. 

Uważają oni, że na mocy ustawy o o0- 
chronie lokatorów, niesłusznie podwyższo- 
no jm ten podatek, 

W myśl znowelizowanej ustawy mjesz- 
kanja składające sę z 3 pokoj i kuchni pod 
padają pod kategorję większych (jako czte 
rożzbowe), gdy tymczasem ustawa o ochro 
nie lokatorów wyraźnie określa, że izbą mie 
szkalną jest pokój, a nie kuchnia, łazjenka 
lub. korytarz, 

Na tem op'erają się właściciele 3-poko- 
jowych mieszkań, domagając się w swych 
odwołanjach pozostawienia dotychczasowej 
wysokości podatku od lokalį, 

Ciekajwie,, jak zostaną załatwione te.od' 
wołania jakoby wydział podatkowy, z u- 
wagj na b, poważne znaczenie tej sprawy, 

| Nareszcie Wilno ujrzy największy film | 
| šwiata 

i „B TACIA 
| KARAMAZOWY" 

p/g nieśmiertelnej powieści 
T. Dostojewskiego 

|| Hollywood“ | w kinie g9 
   

T i aaa wani! sz 22 = 

Za kulisami polisy asekura- 
cyjnej. 

6-go listopada 1930 r. w sklepie kupca 
Tojbesa wybuchł wielki pożar, który znisz- 
czył cały towar. 

Sulep ten był zaasekurowany w towa- 
rzystwie „Przezorność* na sumę 4000 dola- 
rów. Powstało podejrzenie, że T.jbes sam 
podpalił sklep, by w ten sposób naprawić 
swoje podupadłe interesa. Sprawa oparła się 
© prokuratu ę, która dla brakuj dowodów, 
sprawę umorzyła. r 

Wobec teg» Tojbes wystąpił ze skargą 
cywilną przeciwko Tow. „Przezorność* do- 

magaiąc się wypłaty 4 00 dolarów. 
Onegdaj sprawa ta znalazła się na wo- 

kandzie Sądu Okręgowego. . 
Proces obfitował w wiele emocjonują- 

cych momentów. Pełnomocnik „Przezorno- 
ści” Zażądał odroczenia rozprawy i zawezwa- 
nia Świadka, niejakiego Basa 2 

Pełnomocnik Tojbesa, adw. Engiel, sprze- 
ciwił się temu, gdyż wymieniony šwiad-k 
znajdował się wów.zas na sali. Pozatem prze- 
dłożył sądowi list tegoż Basa. 

Z treści którego wynikało że Bas w 
swoim czasie podpisał dla Tow. -„Przezor= 
ność* dckum-nt w którym rzuca podejrzenie 
na Tojbesa, że sam jest sprawcą pożaru. 
Jednakże teraz cofnął oskarżenie. 

Po krótkiej naradzie sędziowie postano- 

  
  

| 
  

>. przesłuchać świadka Basa. 
Zaprzys ężony Świadek składa rewela- 

cyjne zeznania, й 
Opowiada on, że pewnego razu kiedy 

był u swego znaiomego Ruczaiskiego zam 
przy ul. Zawalnej 24, spotkał tam agenta 
Tow. „Przezorność*, który prosił go o pod: 
pisanie dla biura pewnego dokumentu, obie- 
cując mu Za to wielkie wynagrodzenie. Swia- 
dek na to się nie zgodził Jednakże towarzy- 
Stwo nie zaniechało swego „planu* i po za- 
Wezwaniu Świsdka do biura, wyłudziło od 
niego dodpis. Sumienie Świadka nie pozwo- 
liło mu jednakże pozostawić tej sprawy wo- 

bec czego wystosował list, w którym odwo- 
łuje swe poprzednie zeznania. 

Zeznanie te zrobiło zrozumiałe wrążenie 
na zeb'anej licznie publiczności. 

Przedstawic el Tow. „Przezorność* po- 
nownię prosi o odroczenie rozprawy w celu 
przyto|zenia nowych dowodów winy Tojbe- 
Sa Przedstawiciel powoda oponvje przeciwko 
emu i prosi o zasądzenie na rzecz jego mo- 
<odawcy 4.000 dol. 

Po dłuższej naradzie Sąi ogłosił decy- 
zję, na mocy której wyrok zostanie ogłoszo: 

NZ po miesiącu, 
  

NIKA 
zwrócił się z zapytaniem do ministerstwa 
Skarbu, jak należy postępować. (t). 

— Restauracje znżają ceny, Stosunkowo 
wysokie ceny w restauracjach wpiynęły na 
zmniejszenie się frekwencji w tych lokalach, 
Wobec tego, właściajele niektórych zakładów 
obniżyły ceny, już z dniem 15 bm, — inni 
zaś zamierzają to uczynić z dniem15 mar- 
ca. 

— Wiosenny pobór. Referat wojskowy 
magistratu roześlę w dniach najbliższych 
wezwania poborowym rocznika 1910 przy- 
dzielonym już do piechoty, do stawienia sję 
do oddziałów w ciągu marca, 

— Zmiżka cen, Miesjąc luty przyniósł 
dalszą zniżkę cen na artykuły pierwszej po 
trzeby, co ze wzgijędu na okres zjmowy 1 
wobec podwyższania w roku bieżącym 
świadczeń podatkowych, jest objawem wy- 
soce niepokojącym, 

Przyczyn tego należy doszukiwać się w 
ciężkim kryzysje przeżywanym szczególnie 
przez rołników, 

Wieś nje może przetrwać zimy j pozby 
wą się zapasów, sprzedając je wprost za- 
bezcen.. 

Zyskują na tem różni spekulanci, którzy 
skupują po miasteczkach dostarczone przez 
rolnika artykuły, by następnie odsprzedać 
je do miasta, już po cenach tu obowjązują- 
cych, a dostosowanych przez 'władze do Ssj- 
ły nabywczej konsumenta miejsk.ego, 

Ceny w miasteczkach i w hurtowniach 
(nie mówiąc już o detalu) są tak niewspół- 
miernie od sjebie różne, że na ten objaw 
właściwie czynniki bezwzględnie muszą 
zwrócić uwagę, SĘ 

— ćwiczenia minerskie, We środę dnia 

17 lutego odbędzie się wysadzanie łodów 

na Wiłjj na Zwierzyńcu, 

W piątek dnia 19 lutego odbędą sję ostre 

ćwiczenia minerskje przy użyciu ostrej amu 

nicjj ma płacu ćwiczeń wt odległości 1 kilo- 
"metra od mostu (nowego) na Antokciu, — 

"Władze wojskowe i Starostwo Grodzkie wy 

dały wszelke zarządzenia celem zapewnje- 

mia bezpieczeństwa  ekolicznym mjeszkań- 

om i przechodniom. 

: ' SKARBOWA 
— O prolongowanje terminu składania 

zeznań о dochodzje, Sfery przemysłowo - 
handlowe m, Wilna zwróciły się z memorja 
łem do władz skarbowych z prośbą o prze- 
dłużenie terminu składana zeznań o docho 
dzje za rok 1931 oraz wpłacania zaliczek na 

podatek dochodowy do 1 maja rb, 

WOJSKOWA 
— Lustracja gran:cy, Szef sztabu KOP. 

pułk, Kirszensztejn wi towarzystwie dowód- 
cy Brygady KOP pułk, Kruk-Schusterem 
przeprowadzji lustrację oddziałów KOP-u, 
ctacjonujących na pograniczu polsko - li- 
tewskjem i łotewskjem. 

Po dokonanju jnspekcji pułk, Kirszen- 
Ssztejn uda się na pogranicze polsko - sowie 

ckje. 
— Baczność członkow'e Koła Wileńskie- 

ga Związku Oficerów Rezerwy! W niedzje 
łę dnia 21 bm, o godz, 11 m, 30 odbędzie. 
się zebranie informacyjne z następującym 
porządkiem džjennym: 

1) Sprawozdanie sekcji, 2) program dzia 
łalności na przyszłość, 3) dyskusje i wolne 
wnioski Obecność wszystkich członków Ko 
ła jest bezwzgłędnie wiysnagana. 

UNIWERSYTECKA 
— Egza"iny magisterskie na wydziale 

humanistycznym USB. w terminie dodatko- 
wym 1931 — 32 roku akademickiego od- 
bywać sję będą od 7 marca 1932 roku, Do 
egzaminów zgłaszać sję nałeży pisemnie w: 
czasie od 22 do 27 lutego br, 

— 236 osób składa egzamina magjster- 
skie, W okresie egzaminacyjnym zimowym 
1931 — 32 przystąpiło do egzaminów 236 
osób, składając 256 egzamjnów  częścio- 
wych, z których 215 dało wynik pomyślny. 
Stopień mag stra filozofjj w tymże okresie 
uzyskało 9 osób. 

AKADEMICKA 
Poświęcenie Domu Akademickiego, 

W niedzielę dnia 21 bm, odbędzje się po- 
święcenie i otwarlje nowo zbudowanego 
Domu Akademickiego przy ul, Bouffałłowej. 
Na uroczystość tę przybywa z Warszawy 
minister WR, j OP. jędrzejewicz oraz licz- 
ni profesorowie, 

Również ma przybyć prezes Centralnego 
Komitetu Opieki nad Akademikiem Polskim 
—-marszałek Senatu Wł, Raczk'ewicz, 

— Czwartek akademicki w Ognisku (ul, 
Wielka 24) dnia 18 bm, wypełni kocia mu- 
zyka, zorgan'zowana przez Akademickie 
Koło Muzyczne, W programie: orkiestra 
smyczkowa, soło na fortepianie, na gardle, 
na klindze, W częśli wesołejs między įnne- 
mi: „Student jako komisarz spįsowy“, „Da 
'ma na bagażniku”, Fokstrott  Biulhaka“, 
„Marsz Grenadjerów** i inne, Początek o 

godz. 20-ej, * 

SZKOLNA 
— Bezpłatna ślizgawka dla dzjecz szkół 

pojwszechnych, Z dniem 15 lutego r, b. na 
podwórzu Ośrodka Zdrowja — ulica Wiel- 
Ка 46 — została otwarta bezpłatna ślizgaw- 
ka dla dziecj szkół powszechnych. Wstęp 
na ślizgawkę bezpłatny dla uczniów za o- 

kazanjem legitymacjji szkożnej, i 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Reierat posła Dobosza, W dniu 15 

lutego rb. odbyło się nadzwyczajne walne 
zgromadzenie oddzjału Grodzkiego Związku 
Nauczycjelstwa Polskiego w Wilnie, na któ 
rem pos, Dobosz wygłosjł referat o rządo- 
wym projekc'e ustroju szkołnictwa, W dy- 
skusjj nad referatem wszyscy obecni uznał 
wartość i znaczenie projektu ustroju szkoł 
nictwa, odnosząc się z uznaniem dla zasad, 
na których się opiera, : 

— Dzisjelsza Środa Literacka poświęco 
na będzie postacj genialnego f!ozofa pol- 
skiego Hoene Wrońskiego, Referat o nim 
wygłosi p. Jerzy Braun, jeden z najbardziej 
utalentowanych pisarzy mlodego pokolenia, 

Odczyt J. Brauna wygłoszony uprzednio w 
Warszawie i Krakowie wzbudził wiełkie za 
interesowan:e, 

Początek o godz, 8 m, 30, Wstęp dla 

członków rzeczywistych i członków sympa- 
tyków bezpłatny. 

° — 1\ odczyt z cyklu „Święci Pańscy*— 
p. Ł „Św. Hieronim" — ks, prof dr, W. 
Meysztawiicza odbędzie s'e we czwartek dn. 
18 lutego o godz, 7 w. w Domu Sodalicyj- 
nym (ul, Królewska 9. — II p.). Wstęp dla 
członków j zaproszonych gości, Zaprosze- 

na można otrzymywać od członków Soda- 

licyj Mar'ańskich, 

— Walne zgromadzenie T-stwa  Bi- 
bliof'tów. odbędzie się we czwartek dnia 
18 lutego br. w: Bibljotece Państwowej mi, 
Wróblewskich w Wilnie przy ul. Zygmun- 
towskiej 2 w pierwszym terminie © godz. 

„by nawet lekcje były przerwane 

SŁOWO 

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE 
Ś.P ZYGMUNT SZUKIEL 

W dn:u 14 bm, zmań w Wilnie Zyg- 
munt Szukjel, chorąży inwałjda WP, 

Zmarły urodził się w roku 1895 wi Wil-- 
nie, gdzie pobierał początkowe naukj w 
szkole realnej, następnie zaś jako rzeżbjarz 
wyjechał w roku 1914 do Francji, Z chwilą 
wybuchu wojny św.atowej wstąpił do 1 put 
ku żuawów, jako ochotnik, w szeregach któ 
rego brał następnie udział w walkach na 
froncie baikańskim, W roku 1916 trafił do 
niewożj niemieckiej. Po rocznym pobycje w 
niewoli w roku 1917 uciekł z obozu jeńców 
do Holandjį, gdzie pracował w marynarce 
handlowej, 

W dnju 2 I, 1918 roku (wi Londynie wstą 
pił, jako ochotnik do szeregów armji pol- 
skiej we Francji, Pełnił sużbę w 1 pułku 
inżynieryjnym Brał udzjał w walkach z 
bolszewikami na fronc,e wołyńskim, gdzie 
w dniu 7 maża 1919 roku został ciężko ran- 
ny, a następnie zwolniony z wojska, 

W lstopadzje 1919 roku rozpoczął dal-- 
sze zarobkowanie, przyczem latem 1920 ro 
ku w Słonjm.e, w czasje odwrotu przyczynił 
się do uzbrojenia kijżku lużnych oddziałów, 
ochotniczych, 

W dn:u 6 sierpnja 1920 roku ponownie 
wstąp.ł ochotniczo do WP, j pełnił służbę 
w 210 pułku ułanów, W końcu 1920 roku ja 
ko inwalida zosta znów zwolniony z woj- 

ska, у 
Od tego czasu zarobkował nadal, Okres 

ostatnich 2 lat był dla njego nadzwyczaj 
ciężki. Obarczony rodzjną, pozbajwiony sta 
łej pracy, cierpiał nędzę j to skrajną, Mimo 
to nie uległ ojiężkjemu losowii, a od szeregu 
lat widzieliśmy go jako czynnego członka 
organizacjj b. wojskowych, Byi on jednym 
z założycjełj chorągwi wi:eńskiej, Związku 
Hallerczyków i Koła Wileńskiego Zwjązku 
Podoficerów Rezerwy RP. Równ.eż brał u- 
dział w pracach Związku Rezerwistów i b. 
Wojskowych. 

W zmarłym atracjmy dobrego  Kolegę, 
szczerego patrjotę j oddanego. bezgranicznie 
obywatela, . 

Zmarly posiadai szereg офипастей woj- 

skowych połskich i zagranicznych, 
Cześć jego pamięci” 

Chorągiew Wileńska ©' 
ków, Kcio Wjleńskie Ogólnego Związki 
Podoficerów Rezerwy, Koło Wileńskie Zwią 
zku Rezerwistów i b, Wojskowych,, 

R 

ĮAIPOLIT 

V 

  

KU 

  

  

RWIN MILEWSKI 
DŁUGOLETNI PREZES WILEŃSKIEGO TOWARZYSTWA ROLNICZEGO 

Zmarł w Poznaniu 11 lutego 19382 r. przeżywszy lat 84. 

O czem zawiadamia 
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j. Borstejnowa, j A, Czaplińska. Przygo 

dy Tomka w krainie karłów ' afrykańskich, 
Ksjążnica — Atlas 1932, 

Opowiadanie o przeżycjach odważnego 
chłopca Tomka w dzjewiczych lasach Kon- 
ga Bełgijskiego podaje młodocianym czytel 
nikom w postaci przystępnej dużo wiadomo 
ści przyrodniczych, Mówi o dziwach życja 
roślinnego i zwierzęcego j mrokach į cpa- 
rach njeprzebytych lasów, opowjada o zwy 
czajach koczującego tam dziwnego płemie- 
nfa karłów Wambuttów. Wplecjońa opo- 
wieść o przyjaźni łączącej Tomka z karzeł- 
kiem Mo-kim, naw.ązuje serdeczną nić mię- 
dzy czytelnikiem a dzielnymi chłopcami, 

Mikołaj Skiba, — Dzieje injłości, Str. 47 
Cena 1 zł. Lwów 1932, Skład główny — 
Dom Książki Połskiej. 

Aktualne zagadnienie zmiany prawa mał 
żeńskiego, usankcjonowanja rozwodów į 
wolnej miłości znajduje tu wytłinnaczenie 
z punktu wyjścja czysto przyrodniczego, — 
Ksjążeczka ukazuje sę w drugiem wydaniu, 
więc już to samo ocenia jej wartość, 

  

  

Rada lekarska: 
Chłodna głowa, ciepłe nogi — 
a od czasu do czasu tableika | 
oryginalnej Aspiriny. 

Przeciwko bólom głowy, zębów i kończyn, przeciwko reumatyzmowi, grypie 
i wogóle wszelkim zaziębieniom zawsze najlepiej pomagają niezawodne 
tabletki Aspirin. Na każdej tabletce i 
6 tabletek) znajduje się krzyżowy 

na każdem opakowaniu (po 20 lub 
napis BAYER, który stanowi markę 

ochronną oryginalnej Aspiriny. Do nabycia we wszystkich aptekach. 

  

7 m, 30, w drugim terminie o godz, 8 wie 
czór, ы 

Pierwszą częšč zebranja wypelnį sprawo 
zdanje zarządu į komisjį rewizyjnej Komu 
nikaty i wnjoskį zarządu oraz wybory, a 
drugą część referat 
kowskiego p. t. „Pismo sumeryjskie pjss- 
mem pierwszej ksjążki”, poczem nastąpi po 
kaz rzadkich cegiełek z pismem klinowem 
z przed 2000 lat przed Chrystusem, pocho- 
dzących ze zbiorów prelegenta, 

Goście mogą mieć wstęp tylko na referat 
z pokazem, który rozpocznie się o godz, 8 
m, 30 względnie 9 wiecz, 

RÓŻNE 
— Dołar zniżkuje, W dnju wczorajszym 

nadeszła do Wilna wiadomość 0 nagłym 
spadku kursu dołara, Wywołao to pan.kę 

wśród czarnog'etdziarzy, którzy masowo po 
częlį wyzbywać się z posiadanej waluty. 

Panjka udzielła się siłą rzeczy i niektórym 

instytucjom, co spowodowało, że w godzi 
nach popoiudniowychn dolarów! nie chcjano 

przyjmować, 
Pjerwsze wieści mówiły o spadku dola- 

ra omał, że nie do 8 zł,, dop'*ero potem się 

wyjaśniło, że dolar spadł z 8,92 na 8,86,— 

przy tendenlji wybitnie zniżkowej, 
— W czasje mrozówi szkół nie należy 

zamykać, Ostatnio wobec spadku tempera- 
tury wyłoniia się kwestja zawieszenia lek- 
cyj w szkołach pawiszechnych, co — jak 
wiadomo — może nastąpić « każdej chwili, 
gdy mróz przekroczy 15 stopni, 

Jednakże większość rodziców jest prze- 
ciwna przerwaniu nauki, uważając, że właś 
nie pozostawienie dzjeci w domu naraża je 
na n'ebez zeństwo zachorowanja, Więek- 
szość dzjeci ze szkół powszechnych miesz- 
ka wraz z rodzicami w lokalach źle, lub wca 
le neopałanvch — więc pozbawienie tej 
b'ednej dzjatwy ciepłej izby, a co za tem 
idzie j śniadania, które nieraz jest całodzien 
nem pożywien'em dziecka, byłoby dla wje- 
lu rodzin wprost katastrofa, 

Spodziewać się «*ależy, że władze szkol 
ne zajnteresują się ta sprawą. W razje Edy 

— sale 
Isžkolne naležaioby nadal opalač į nie zamty 
Kač je przed dziečmį. 

— Koniec Iegendy, Mamy w Wilnje du- 

žo rodzin, które utrzymywały się jedynie 

dzięki pomocy swych krewnych z Ameryki. 

Wprawdzje nje wszyscy ci, którzy wyemi- 

growali za ocean, zdobyli majątek, nie- 

mniej jednak zarobki jch pozwałały nadsy-. 

łać do kraju paręset złotych miesięcznie i 

wiekszošė rodzin cały swój byt opierało 

właśnie na tej pomocy. 

Obecnie wobec niesłychanie ojężkiej sy- 

tuacji w Ameryce, przesyłki pieniężne spad- 

ły do minimum. Przyczyny tego ziawiska 
wyjaśniają listy, pełne goryczy i smutku, 

Ameryka — kraj rekordów! — więc i w 
dobje kryzysu nędza przybrała tam rożmia 

ry wprost zastraszające. 

Em*granej — Polacy zdani są na samych 

siebie j sytuacja jch jest niesłychanie cjęż- 

  

   

  

Ci, do -niedawna bogaci „wujaszkowie 

ks, Franciszka Tycz- * 

SPORT 
SIATKÓWKA I BOKS 

Dnja 14 lutego br. w świetlicy Ogniska 
KPW, st, Wiilno odbyły się zawody sjatków 
ki 'między drużynami Ogniska Kolejowego 
Przysposobienia Wojskowego st. Wilno a 
drużynami PW, Kursów  Maturainych im. 
Koedukacjj Narodowej, Sędziował instruktor 
ż OWF,. m. Wilno plut, Sadowski, Zawody 
odbyły s'ę pod protektoratem Komendy P. 
W, Wilno nr, 3, Po ukończeniu zawodów 
okmendant obwodu PW ; 1 p.p. łeg, p. ma- 
jor Zauha wręczył kapjtanom drużyn dyplo- 
my, przedtem zaś wygłosji okolicznościowe 
przemówienie, w związku z pierwszym kro- 
kiem w sjatkówice wśród członków Komen- 
dy PW, m, Wiłno nr, 3.. 

$ % * 

Mecz bokserski o mistrzostwo okręgu 
Wileńskiego odbędzie się w sali Ośrodka 
WF, w dwóch terminach: półfinały 21 bm. 
od godz, 18, a finały 28 bm, od godz, 19, 

Jednocześnie z tem rozegrane będą mi- 
strzostwa klasy „B'”. 

Wszyscy bokserzy intensywnie przygo- 
towiiją się do m'strzostw. Kto będzje mi- 
strzami poszczególnych wag? Zobaczymy (t 

i ŻE OKNA SZĄ 

amerykańscy" zamierzają  gremialnie wra- 

cać do ojczyzny, gdzie — jak przypuszcza- 
ja — między swoimi nie będzie jm tak 

źle! 

Legenda 0 miljonach leżących na uli- 

cach Detroit, New Yorku j Chicago prysta.. 
— Podziękowanie, Archidiecezjalny In- 

stytut Akcji Katol,ckiej w Wilnie tą droga 
składa gorące podziękowanie wszystkim 
tym, którzy w jakjkolwiek sposób przyczy 
nili się do uświetnienia uroczystego obcho- 
du dzjesjęcjolecja rządów: Jego Świątobli- 
wości Ojca św, Piusa XI w dniu 14 lutego 
rb. w szczególności zaś wszystkim władzom 
kościelnym, rządowym i samorządowym, na 
czele z Jego Ekscelencją ks, arcybiskupem 
Romualdem Jałbrzykowskim j p. wojewodą 
Zygmuntem Beczkow.czem, wszystkim orga 
n.zacjom za gremjalny udział ze sztandara- 
«mi w nabożeństwie j akademji, magjstrato- 
wi m, Wilna na ręce prezydenta Józefa Fo 
lejewskiego za bezpłatne udziełenie Sali 
M.jskjej dowództwu 6 pp. Leg, na ręce p. 
pułk, Stefana Bjestka za łaskawe udzielenie 
orkiestry pułkowej, Bazarowi Przemysłu Lu 
dowego (Zamkowa 8) za bezinteresowne 
użyczenie kjljimów do dekoracji, 

W specjałny zaś sposób Archidiecezjalny 
Instytut Akcji; Katolickiej dziękuje wyko- 
nawcom programu uroczystej akademji, a 
zwłaszczak p. prof, dr, Stanisławowi Cy- 
wińskiemu za  prelekcję,  mistrzowskiemu 
chėrowį „Echo“ na czele z p. prof, Kalj- 
nowskįm za chórowy Śpiew, p, Wandzie Bi 
szejwskiej za bardzo piękne wykonanie śpie 
wu sołowego, p. Irenie Jasjeńskjej - Niem- 
czewskiej za akompanjowanie, p. Karolowi: 
Wyrwicz _ Wjchrowskiemu za wspaniałe 
wygłoszenie deklamacji oraz órkjestrze 6 p. 
p. Leg, na ręce p. kpt. Reszke Bogumiła— 
za wykonanie utworówj miuzycznylh, 

TEATR I MUZYKA 
— Ostatnie dni „Mam lat 26" — na Po- 

hularrce, Dziś we środę dnia 17 bm, o go- 

WILEŃSKIE TOWARZYSTWO ORGANIZACYJ i KÓŁEK ROLNICZYCH 

M k A a S CRO UKE 

Reduta na prowincji 
"Korzystając z bytności chwiłowej w 

Wilnie k.erowniką Reduty, zwrócjliśmy się 
z prośbą o poinformowanie nas o przebie- 
gu przedstawień na Kresach Wschodnich, 

— ' Zespół „Reduty* przedsjęwziął ob- 
jazd prow.ncyj w. połowie stycznja— Do 
chwili obecnej gościkiśmy w. 23 miastach į 
miasteczkach, przeważnie odosobnionych ! 
położonych zdałą od centralnych xnij ko- 
munjkacyjnych, 3 , 

„Pomijmo niesprzyjające warunki atmo- 
sferyczne j pewne niewygody związane Z 
lokomocją, bardzo często bowiem dojeżdża 
«ny końmi, po przez zaspy śnieżne, — ze- 
spół czuje się dobrze j z całkowitem odda 
niem sję į zamiłowaniem kontynuuje swą 
pracę, ii 

Gramy dwie sztuki. „Przedziwna podróż'* 
oraz „Radziwiłł, panie kochanku", Ta ostat 
nja sztuka przeznaczona na widowjska po- 
południowe dlą młodzjeży szkolnej, Ё 

Frekwencję wszędzie mamy zadawalają- 
cą, Na prowincję tak rzadko docjerają ze 
społy teatralne, że publ'czność korzysta Z 
nadarzającej się okazji j ttumnie przybywa 
na widowiska polskie, gy 

„Reduta" na prowincji 'na już ustaloną 
opinię, przeto publ cznośc z całą wiarą į Za 
utanjem popiera kulturalne poczynania ze- 
spolu, 

W. roku bjeżącym mamy możność zasto 
sowania szerok'ej reklamy, docierające; na- 
wet do zapadłych kątów prowincjj,, 

Dzięki zarządzeniu Ministerstwa Poczt, 
do korespondecjj zwykłej dostarczanej przez 
listonoszów, odnośne urzędy pocztowe do- 
dają bezpłatnie druki reklamowe „Reduty**, 

Powyższą reklamę stosujemy z rwyraż- 
nym skutkiem — osiągając coraz większe 

zajnteresowanie, 3 
Na Kresach Wschodnich zmuszeni jesteś 

'my częstokroć 'grywać na scenach ma- 
łych 1 prymitywnie urządzonych. Szęzegćf- 
niej garderoby dla artystów, niezawsze opa 
lane, pozostawiając wiele do. życzenia, 

Według planu objazdowego zespół „Re- 
duty" grać będzie na prowincji dó 16 mar- * c : 

ы + 

Dalsza marszruta  widowisk „Reduty““ 
następująca: SD 

17 -Il — Tomaszów, 18 —. Piotrków, 
19 — Radomsko, 20 — Częstochowa, 21— 
Kielce, 22 — Skarżysko, 23 — Radom, 24 
— Zagożdżon, 25 — Puławy, 26 — Łubłin, 
27 — Chełm, — 28 — Zamość, 29 — Wło 
dzimierz, 1-Ш — Sokal, 2 — Kamień - Ka- 
szyrski, 3 — Kowel, 4 — Luck, 5 — Zdol- 
bunów, 6 — Krzemieniec, 7 — Dubna, 8— 
Równe, 9 — Kostopol, 10 — Sarny, Lt — 
Hancewicze, 12 — Łuninjec, 13 — Pińsk, 
14 — Drohiczyn, — 15 — Kobryń, i 16— 
Brześć nad Bugiem. " 

W tej żmudnej 
wej, życzyć należy 
wyników, 

i of'arnej pracy. jdeo- . 
„Reducie* pomyślnych za 

"m 

OSZUKANI FAŁSZERZE PIENIĘDZY 
ŚWIĘCIANY. — Onegdaj do wsi 

Łastuty gm. janowskiej przybył nieja- 
ki Zygmunt Franckiewicz, który poda- 
jąc się za funkcjonarjusza pol'cji śled- 
czej, ujawnił fabryczkę fałszywych mo 
net 1-złotowych, która znajdowała się 
u miejscowego kowała Daniela Bole- 
sławowicza. 

Przerażony Bolesławowicz w oba- 
wie kary zaproponował Franckiewiczo 

wi łapówkę w wysokości 300 zł., któ- 
rą to rzekomy wywiadowca przyjął, 
lecz zażądał wydania wspólników, gdy 
Bolesławowicz nie zgodził się na to, 
Franckiewicz zagroził aresztowaniem 
całej rodz'ny. Chcąc nie chcąc, kowal 

wydał wspólnika, karczmarza Ch. Hil- 
gerajna i sąsiada Przewłowicza Ada- 

ma, od których Franckiewicz również 

pobrał po 250 zł. Przeprowadzając re- 

wizję u Hilgerajna Franckiewicz skradł 
m'sterną szkatułkę z biżuterją waztości 
kilku tysięcy złotych, poczem zabraw 
szy wszystkie przyrządy do fabrykowa 
nia pieniędzy, w obecności fałszerzy 
utopił je w przerębli jeziora, na dowód 
iż nie ponosą oni żadnej odpowie- 
dzialności. W następnym dniu rzekomy 
wywiadowca wyjechał ze wsi i wszelki 
śład po nim zaginął. Jak się potem wy 
jaśnło, Bolesławowicza Hilgerajn, i 
Przewłowicz padli ofiarą sprytnego 
oszustwa, gdyż Franckiewicz nie jest 
wcale policjantem, a jedynie wiedząc 

„o fałszywej fabryce pieniędzy postano 
_ wił na tem zarob'č. e 

O całej tej sprawie policja dowie- 
działa się zaraz potem od swoich in- 
formatorów, lecz było już za późno i 
Franckiewicz zdołał się ulotnić. | 

T a i is a a 1 SBACCOAORA 

SYLWETKI TEATRALNE dzinie 8-ej po raz 16-ty tascynująca sztuka 
Istvana Miały „Mam lat 26“, Po przez 8 
obrazów sztuki zredukowany, Z6-letnį Bela 
przechodzi ,szamocząc się z ciężką sytua- 
cją czasów obecnych, nie mogąc znaleźć 
pracy mimo uniwersyteckiego wyksztaice- 
nia, napotykając jedynie na swej drodze z 
jednej strony nędzę, z drugiej zbytek, a 
wszędzie obojętność,., Konjec sztuki przeci 
na tę wędrówkę, nie dając Beli celu i o- 

parcja życiowego. Całość świetnie jnsceni- 
zowana przez Wacłąwa Radulskjego, dosko 

nale przeprowadzona rola Beli wynoszą sztu 

kę tę do pozjomuj europejskiego. 
Premjera uroczej komedji Szekspira p. t. 

„Dwunasta noc“ albo „Čo chcecie" w reży 
serjj W. Radułskiego, została odłożona na 
wtorek dnia 23 II — publiczność ma jeszcze 
wobec tego okazję ujrzenja frapującej sztu- 
kij „Mam lat 26", są to jednak już nieodwo- 
łalnie ostatnie dni, 

— Ostatnie dwa przedstawienia „Ta, - 
której szukamy* — w Lutni, Tylko dziś, 
we środę 17 i jutro 18 lutego o godz, 8 w. 
odbędą się dwa ostatnie przedstawienia po 

cenach о 50 proc. niższych —— wesołej i 

beztroskiej komedji Hirszielda „Ta, której 

szukamy”. w reżyse * Stanisławy Wysoc- 

kiej, 
> Nalblizsze premjery w teatrach m;ej 

skich, — „Dwumasta noc” — na Pohulance. 

W najbliższych dniach (dnia 23 I) w tea- 

trze na Pohu!ance odbędzie się premjera nie 

zrównanej komedji W. Szekspira „Dwuna- 

sta noc” czyli „Co chcecje* w režyserjį W, 

Radulskiego. 
— „Co może kobieta" — w Lutni, — 
Już w sobotę dnia 20 lutego rb. o go- 

dzinie 8-ej wiecz, w teatrze Lutnia odbę- 
dzje się wesoła premiera šwjetneį, irancu- 
skjej komedji Antofn'a „Co może kobieta" 
Ze względu na nazwisko niezwykle modne 
go i ulubionego, zwłaszcza przez kobiety, — 
autora Antoin'a, — sztuce wróżyć należy 
wybjtny sukces, Bilety już do nabycja w 
kaSje eatru, 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Miejski — Dama w szkaratach, 
Heljos — Ułani. ułanj,,. r 

Hollywood — Wielka gra, 
Casino — Afera pułk, Redła, 
Pan — Straszna noc, 
Stylowy — Meksykanka, 
Światowid — Pijeśniarz Paryża. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Nagły zgon sędziego, Najprawdopo- 
dobniej wskutek ataku sercowego zmarł na 

gle w hotełu Szlacheckim Lucjan Dowmunt, 

60 lat, emerytowany sędzia, przybyły do 

Wilna z maj, Zwoleń z, kaljskiej, 
Śmierć Dowmunta zauważono rano, gdy 

służba przystąpiła do sprzątania pokoj 

— Poszukiwany od 10-ciu lat wła 
mywacz. Wczoraj na dworcu kolejo- 
wym w Wilnie zatrzymano ]. Łukow- 
skiego, poszukiwanego od lat 10 wła- 
mywacza. 

W roku 1922 podczas likwidacji   

P. Ładosiówna w roli panny w lombardzie 
w sztuce „Mam lat 264“ 

Z PRZEMYSŁU SAMOCHO- 
DOWEGO 

Pocjeszającą jest wiadomość, że nie 
wszystk'e przedsiebjorstwa samochodowe 
zostały dotknięte depresją gospodarczą, Do- 
wiadujemy sie, že interesy firmy Morris 
Commercial w Polsce, której warsztaty i biu 
ra przeniesjone zostały do bardze obszerne 
go, nowocześn'e urządzonego łokalu, rozwi 
jają się pomyślnie, Przedsiebjorstwo to do- 
starcza wyłącznie samochody przemysłowe 
a zatem autobusy na 20 do 60 osób, oraz 
wszystkie typy wozów ciężarowych od 1 
do 8 tonn, Fabrykaty Morris. Commercjał 
zdołały zdobyć sobie rynek polski dzięki re 
welacyjnie niskim cenom, solidnej: konstruk- 
cji. oraz doskonałe zorganjząwanej obsłudże, 

S S] 

bandy włamywaczy grasującej w mie- 
Ście i na prowincji, jeden z członków 
tej bandy — mianowicie Łukowski — 
zdołał zbiec przed aresztowaniem i— 
jak się obecnie okazało — drogą niełe- 
galną przedostał się do Francji. 

Przed miesiącem wrócił da Polski 
i licząc, że o nim zapomniano, zaryzy 
kował ukazać się w Wilnie.. 

— Bójka na ul, Wielkiej, W ca. 
wćzórajszym na ulicy Wielkiej niejaki Fi- 
len Izaak z zawodu kuśnierz (Subocz -16) 
pobił się z farbjarzem Bajkowskim (Wiel- 
ka 39), Obu awanturnków z ciężkiemi ra 
nami na głowie odwiezjono do pogotowia 
ratunkowego, W czasje opatrunku do lokału 
pogotowia wbiegła żena Bajkowskiego i 
kijem — poczęła okładać poranionego Fiłona. 
Rozsierdzoną kobietę służba pogotowia zda 
łała usunąć f oddać w ręce policji,
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pomocnikiem. 

4 

— Usiłowanje samobójstwa - Wjeczor- 
kówna Zofja Wielka 11, w dniu 15 b.m, w 
cefu pozbąwyenia się życja wypiła esencjj 
octowej, Lekarz pogotowia odwiózł despe- 
ratkę do szpitała Sawicz w stanie agra 
żającym życiu, Przyczyna targnięcia się na 

*Žycie — brak pracy. 
Z POGRANICZA 

— Niszczenie linij telefon,j,cz 
| mych, Na odcinku granicznym Suchodow-- 
+ szczyzna niewykrycj narazie sprawcy zni- 
* szczyłi na przestrzeni 15 m, linię telefonicz 
"mą, Sabotažyšci abralį druty telefoniczne— 
Na miejsiu zniszczenja znaleziono nożyce do 
abcjnania drutów, 

'NA FILMOWEJ TAŚMIE 
GŁOSY KINOMANÓW 

Nasza rubryka „Na filmowej taśmie” ma 

stałych czytelników, którzy od 'zasu do cza- 
su dzielą się z nami swemi uwagami. Uwagi 
te są tem cenniej za, że wyrażają poniekąd 
„Yox populi“. Dwa takie głosy wypainie tu 
mwidocznić. Pani J. M. zwraca się z wyr'u- 
tami: „dlaczego Pan tak ostro krytykuje Bro- 

dz' sza, orzecież {0 nasz n'jlepszy sktor i 
amant'. . Ż* amant z niego jest gładzi, przy- 
zrać trzeba, lecz aktorerm może kiedyś się 
sta je lerszym, giy wyzbędzie się sw- go 
'zastygłego grymasu dolaej wargi i zacznie 
się ruszać nesturalnie. Dotychczas tylko w 
„Urodzte życia* jako Rozłucki był coś wart. 

. Przy j go warunkach zewnętrznych, ma on 
* wiejkłe możliwości — no zobaczymy! 

Drugi głos wyszedł od „stałego czytel- 
nika Słowa”, który porusza obchodzące 

„wszystkich kw'stj*, a mianow cie: 
_H)rprósi aby w recenzjach kinowych po= 

dawać warunki techniczne, w javich film był 
wyświetl ny t. zn. czy kabina wypełnia wcje 
zadanie należycie czy synchronizacja jest 
zachowana-i t. p. 

2) zw aca uwagę, Że nektóre kina nie 
„dbają 7upe nie o w:godę publiczności, nie 
wentylują sal i nie ogrzewają. To ostatnie 
dotyszy „Światowida*, gdzie istotnie tempe- 
ratura jest niemal poniż:j zera. 3 

Aczkolwiec sprawy poruszone są luźniej 
związane z filmem jako takim, to jednak 
cację ma „St-ly czytelnik* mówiąc, 12 naj- 

. lepsze flmy wydają się gorsze, gdy się je 
ogląda w wytartej kopii i szczękając zębami 
yz mn» (przykłady „Wiatr od morz* i „Pie- 
Śniarz Paryża" w Światowidzie”). 

(. Tyle nasi czytelni y. Od siebie dodać 
. możemy, iż nieraz poruszaliśmy niedomaga- 

mia techniczne kin wileńskich i nadal w int - 
'tesie pubi.zności kinowej wytykać usterki 

* pędziemy. | 
° ’ Za mite slowa p. J. M. 

  

     

  

i „Stalemu czy- 

  

> telaikowi* dziękujemy, Ted. С. 

'ZIAZD MŁODZIEŻY  RZEMIEšLNI- 
R CZEJ 
Dnia 7 lutego rb, odbył się w Wiłnie 

przy ulicy Mickiewicza 23 — 5 III Zjazd 
Delegatów Zrzeszenia Miodzieży Rzemieślni 
czej Województwa W.leńskjego, Obradom 

, Zjazdu przewodniczył p. Czesław Olesza — 
i.Po wysłuchaniu wyczerpujących  sprawo- 
* zdań prezesa zarządu centralnego ZMR. — 
|'p. Jana Łazardwicza, oraz przewodniczące- 
„go komisji rewizyjnej p. Antoniego Króli- 
. kowskiego — dełegacj zatwierdzili sprawo- 
* zdanie kasowe za rok ubiegły i uchwaljłi 
- preliminarz budżetowy na rok 1932, Obrady 
"zostały zakończone cjekawym i rzeczowym 
"referatem p. E. Aluchny, jnstruktora 0- 

© światy pozaszkołnej na temat: „Praca samo 
‘›  kształceniawa w świetlicy”,. 

Do zarządu zostali powołani: pp.: Jan 
*'Łazarewicz, Antoni Sokołowski, Bohdan * 

* Oriichimowski, Antoni  Anforowicz, Felicja 
'Bastowska, Edward Aluchna i Czesław O!e- 

* szą. oraz do komisji rewizyjnej wybrano pp.: 
„ „Antoniego. Królikawskiego, bolessawa Tara 

sewicza, „.Francjszka Niedka, Aleksandra 
* "Wiszniewskiego j Ławrynowicza Bolesława, 

" Sąd koleżeński powołano w osobach p, 
*.p.: Władysawa Szumańskiego, prezydenta 

; lzby. Rzemieślniczej, Stan sława Czarnousa, 
- fnstruktora korporacyj przemysłowych j p. 

" Niedka Francjszka st, cechu, na zastępców| 
p. Slusarskiego Apolona, i 

',. Podkreśkić trzeba, że chocjaż Zrzeszenie 
Młodzieży Rzemieślniczej Woj. Wileńskiego 
powstało dopiero 2 lata temu i niezależnie 
od zwykłych trudności organizacyjnych — 
boryka się od początku swego powstania 
(pozostawjone same sobie) z brak.em nie- 
zbędnych środków materjalnych, — to jed 
nak dzięki szczeremu zapałowi zgromadzo- 
nej w n'ei młodzieży j zdrowemu jdeowe- 
mu podłożu, organizacja ta może poszczy- 

: cić sę już pąważnym dorobkiem w swych 
pracach, ы 

| YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYTVYYYYYYYYYYYYTYYTYT 

TWOJE DZIECI UCZĄ SIĄ 
W QJCZYSTYM JĘZYKU, CZY 
POMYŚLAŁ 0 TRAGEDJI MA- 
TEK, KTORYM OBCA SZKOŁA 

, WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 
"Złóż grosz na„Fundusz Polskiego 

- Szkolnictwa za “, na koto 
P. K. 0. 21805, Komitetu Obcho- 

, du 25-iccia Walki o Szkolę Polską 

JOHN  LAWRENS 

„Promień Miłosierdzia 
' — To jest o wiele poważniejsze, 

Jmiż ci sę wydaje, — powiedział Ry- 
szard. — Widzę, że jesteś dzielnym 

— Tak, ale co będzie jeżeli Sto- 

' ridge odda list w ręce policji? — szep 
nęła z rozpaczą w głosie. 

"=— Gdyby chciał oddać list Lanne- 
„rowi, zrobiłby to natychmiast. Nie, mu 

"si on mieć w tem jakiś inny cel. W każ 
dym razie, jeśli będzie się dłużej ocią- 

.gać, Pellington potrafi odebrać ten 
Hist! 

Uspokoiwszy narzeczoną, Ryszard 

„zapytał: 
‚ — Edyto, czy nie mogłabyś wymy 
śleć jakiegoś pretekstu, aby. wyjechać 

„1do Londynu? 
, — Bardzo łatwo! Strasznie cierpię 

na ból zębów, — zaśmiała się, poka- 
 zując rząd zdrowych, oślepiająco bia- 

łych zębów. — To zupełnie przyzwoity 
„pretekst. Muszę jechać do dentysty. 

Ryszard .roześmiał się. 
— Świetnie! Obawiam się jednak, 

że patrząc na ciebie, nikt nie uwierzy, 
'że możesz być chora na zęby. 

— Uwierzą! Zrobię taką nieszczę- 
śliwą minę, że wszyscy mnie pożałują.. 

"Ale dlaczęgo posyłasz mnie do Lon 
dynu? 

— Niepokoja mnie papiery i rewol- 
wer Bilsaitera. Trzeba je schować do- 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. — 

  

NOWE KSI 
St Ciesielska - Borkowska. ,Ję- 

zyk francuski". Nauczanie literatury i 
kultury francuskiej w. zarysie metodycz 
no - dydaktycznym. Warszawa 1931. 

Autorka popełnia szereg błędów 
rzęczowych, nad któremi ne podobna 
przejść do porządku. Mówiąc io po- 
dziale literatury rycerskiej na trzy cy- 
kle, (str. 200), zaznacza, że twórcą 
tego podziału jest Jean de la Brete, pi 
sarz średniowieczny.  Nieporozumienie 
rażące, albowiem: Podziału powyższe 
go dokonał w poemacie pt. „Saisnes 
(Saxons), Jean Bodel, truwer z końca 
XII wieku; Jean de la Brėte to pseu- 
donim pisarki Alice Cherbonnel (ur. w 
r. 1858), autorki Mon oncle et mon cu- 
rė į L'imagination fait le reste., a nie 
pisarz średniowieczny. 

Roman de Renart według autorki 
jest nadal utworem satyrycznym (str. 
200). Nie jest to zupełnie bezpodstaw 
ne, bo za taki był uważany. Ale wedle 
badań nowszych, utwór ten, mimo, że 
zawiera wiele cech satyrycznych (zwła 
szcza w swych częściach późniejszych ) 
nie powinien być podcągany pod tę 
kategorję, należy raczej do literatury 0- 
powiadającej, a nie satyrycznej. Dla 
zapoznania uczniów z fabliaux zaleca 
przeczytać nowele A. France'a le Jong 
leur de Notre - Dame (str. 201) i za 
źródło jej podaje jeden z fabliaux. Tu 
znów. nieścisłość. Pierwowzorem tei 

noweli jest le Tombeur de Notre - Da- 
me, który bynajmniej nie jest fabliau, 
lecz conte pieux. A mówiąc o Średnio 
wiecznych lirykach francuskch, czyż 

można „nazywać ich trubadurami (str. 
201)? Tribadur i truwer nie są prze- 

cież pojęciami pokrywającemi się. Za 
chodzi między niemi taki: sam stosu- 

nek, jak np. między Mistralem a Wik 

tofem Hugo, czy Lamartinem. 

Omawiając wiek XVI, autorka daje 

taką przestrogę: „Wchodząc w XVI 

wiek (sic!) niech nauczyciel przynaj- 

mniej wymieni Malherbe'a, którego tak 

bezlitośnie pomijają nasze wypisy, nie 

doceniając jego roli w tworzeniu się 

języka literackiego i wpływu aż po 

XVII wiek* (str. 201). 

Pomyłka bardzo nieprzyjemna, bo 
Malherbe (1555 — 1628) nie jest poe 
tą z początku XVI wieku. 

Nieścisłe jest powiedzenie, że „stył 
Ludwika XTV z budowli. rzeźby, deko 

racyj przenosi się do literatury (str. 
218), bo faktem jest, że tragedja Cor 
ne'll'a przybrała swą formę i doszła 
do doskonałości ieszcze za panowania 
Ludwika XIII. 

Niefortunne ' jest . powiedzenie: 
„Jak 'Bo'leau cyzelował język, tak A- 
cadėmie royale wykuwała kanony аг- 
tystyczne* (str. 218). Raczej odwrot- 
nie, bo Akademja nie dała poetyki, któ 
rą wycyzelował Boileau, a natomiast 
stworzyła słownik (1694), który do 
pewnego stopnia stanowi rzeźbienie ję 
zyka klasycznego. 

Ryzykowne jest twierdzenie o nie- 
popularności romantyzmu francuskiego 
(str. 225 por. także str. 186), a już 
zupełnym błędem jest powiedzenie, że 
romantyzm francuski był pozbawiony 
ballad swojskich i rodzinnych. Autor- 
ka zapomniała widocznie o balladacn 
Wiktora Hugo, albo nie uświadomiła 
sobie, że Le Cor Alfreda de Vigny, po 
wszechnie czytany. w szkole jest bar- 
dzo charakterystyczną balladą o tema- 
cie swojskim i rodznnym. 

Tak więc odnośnie . do wszystkich 
uwzględnionych okresów literatury Ja- 
je się zauważyć, wytkaięty przez bar- 
dzo poważną krytykę, brak równo- 
miernego fachowego- wykształcenia 
autorki (por. Neofilołog I, str. 254). 

Ze względu na metodę, jak w ca- 

łei książce, tak też i w tych rozdzia- 

brze. Obecnie znajdują się w małej pa 
czuszce, którą przygotowałem do wy- 
stania na pocztę i położyłem na stole 
w sieni, razem z innemi listami wszyst- 
kich gości. Jest to najbezp:eczniejsza 
kryjówka w pałacu. Ale nie zdążyłem 
porządn'e przejrzeć papiery. 

— Jednak to bardzo niebezpieczny 
sposób ukrywania papierów i rewolwe 
ru. 

— Wež tę paczkę i odwieź do Lon 
dynu. Zaadresowałem ją do Ryszarda * 
Vorta, poczta Clarkenwel!-Road poste- 
restante. 

Edyta nie mogła odmówić. Ale nie 
pochwalała nowego ryzykownego kro- 
ku... 

Pellington odprowadził ją na dwo- 
rzec i wsadził do pociągu. Służący na- 
mawiał ją, żeby nie brała paczki do 
Londynu: ` 

-— Mój pan stracił chyba głowę, bo 
przecież nie prosiłby panią o to. Zbyt 
wielkie ryzyko. Może pani powiedzieć, 
że obawiając się szpiclów, nie zdecy- 
dowała się pani zatrzymać paczkę przy 
sobie, Słowem, pani powie co zechce, 
a ja zabiorę paczkę i schowam. Mój 
pam będzie sam jutro zadowołony, że 

tak zrobiliśmy. Az p. Storidgem pora- 
chujemy się także. 

— Bądźcie ostrożny  Pellingtonie. 
Pomiętajcie, że Lanńer jest bardzo mą- 
dry i zręczny, — radziła Edyta; stojąc 
już na stopniach wagonu: 

_ Pellington nie: odpowiedział, ale 
twarz jego przybrąła taki wyraz, że 

ЭОМ @ 

łach razi brak zdecydowania i kon'ecz 
nej ścisłości. 

Co do traktowania literatury wy- 
powiada się autorka w ten sposób: 

„Ujmując ją syntetycznie (nie „ak 
dawniej b'ografcznie) musi się wska- 
zać uczniom pewne stałe. typowe ce- 
chy“ (str. 207). Ujmowanie syntetycz 
ne nie przeciwstaw'a się biograficzne- 
mu, lecz anal:tycznemu. Otóż ujmowa- 
nie Eteratury obcej, czy ojczystej w 
szkole może być tylko analityczne, :e- 
żeli nóe ma doprowadzić do powszech- 
nie potępianego werbalizmu i tylko dro 
gą analityczną, t. j. przez analizę do- 
brze dobranych dzieł czy ustępów na- 
leży dochodzić do syntetycznego 5- 
glądu na historię literatury czy wogó- 
le kultury. Zresztą sama autorka gdz.e 
indzjej zdaje się podzie!aś iak! pogląd. 

W sprawie wykładu objaśniającego 
lekturę, a określonego niezbyt szczęśli 
wie, jako „łącznikowy*, mówi aurorka 

że „musi wynikać u nauczycela 7 0- 
panowania naukowego całego materja , 
łu literatury“ (str. 204). Do urzeczy- 
wistnienfa tej pięknej i słusznej zasady 
dążyć winien usilnie każdy nauczyciel. 
Szkoda welka, że nie jest ona w do- 
statecznej mierze stosowana w podrę- 
czniku p. Ciesielskiej _ Borkowskiei, 
który ma wskazywać nauczycielom, 
jak mają. uczyć. 

Należy więc ostrzec przez bezkry- 
tycznem korzystaniem z tej książki, bo 
nawet w rozdziałach które prof. Czer 
ny ocenia jako najlepsze, znajdujemy 
zbyt wiele błędów, z których tylko naj 
ważniejsze wytkńąłem. Inne rozdziały 
zwłaszcza tyczące fonetyki i wogóle 
gramatyki, mają, niestety, jeszcze wię- 
cej błędów i nieścisłości. 

Wacław S'enicki. 

   

   

    

    
GRANT. 
AR or s 

— Tęcza — nr. 2.-, Doskonale redago- 
wany przez j. Kisjelewskiego miesięcznik 
przynosj obfity materjał literacki oraz ilu- 
stracyjny, Na specjalną uwagę zasługują ar 
tykuły: prof. dr, Jana Saidaka, — „Małżeń 
stwo į morainošč“ i dr, J. Radzjma — „Pol 
skie ziemie niewyzwolone“, Doskonalą ino 
'włacją jest dział płt „Najważniejsze tematy 
numeru*, podający bibljograiję ważniej- 
szych tematów, poruszonych w zeszycie — 
Jak wiadomo, miesięcznik „Tęcza” za 20 
zł, rocznie daje 12 zeszytów nowoczesne 
go magazynu literackiego oraz 4 ksjążki do 
wyboru, 

Otóż dotychczas  prenumeratorży „Tę- 
czy" wybrali 26000 (dwadzjeścja « sześć 
tys.) książek!, O tem trzeba pamiętać,: aby 
uświadomić dobrze kulturalną rolę „Tęczy”, 

Radjo wileńskie 

ŚRODA, DNIA 17 LUTEGO 

11,58 sygnał czasu, 14,10 program dzien 
ny, 14,15. muzyka dawna j operetkowa z 
płyt, 15,15 kom, z.Warsz, 15,25 skrzynka 
pocztowa z Warsz, 15,45 koncert dła mło- 
dzieży, 16,20 „Zorze polarne" — odczyt z 
Warsz, 16,40 Codzienny odcjnek powieś- 
cjowy, 16,55 Lekcia angielskiego z Warsz. 
17,10 Odczyt z Warsz,, 17,35 koficert popo 
łudniowy, 18,05 recital w wykonaniu Hali- 
ny Hohendłjngerówny, 18,20 recitał Alfreda 
Cortot z płyt, 18,50 kom. Zw. Młodz, Pol- 

„skiej, 19,00 „Przeszłość į teražn'ejszošė 
Kłajpedy" — wygłosi A, Czaplic, 19,15 mu 
zyka z płyt, 19,20 poezje własne z cyklu 
„Lacrįmae rerum“ — odczyta Kamil Ellen, 
19,35 program na czwartek į rozm,, 19,45 
prasowy dziennik radj z Warsz,, 20.00 fe- 
„Feton muzvczny ze Lwowa, 20,15 chór u- 
kraiński z Warszawy, -21,00 kwadrans liter, 
z Warsz, (K, M. Górski), 21,15 koncert so 
listy z Warsz, (R, Boetens — srzypce) — 
22,00 „Oczy, uszy i podniebienie Paryža“— 
feljeton z Warsz, wyglosi p. Podhorska 
Okołów, 22,15 kom, z Warsz, 22,35 utwo 
ry I. Paderewskiego z plyt, 23,00 muzyka 
taneczna z Warsz, 

  

gdyby Storigde widział go teraz, 
straszyłby się niezawodnie” 

Po powrocie do pałacu Pellington 
wszedł do pokoju pana: na brzegu łóż 
ka Ryszarda siedział Lanner i rozma- 
wiał z nim przyjaźnie. Ч 

— A, Pellington, — powiedział in- 
spektor, wstając. Zaraz skończymy roz 
mowę i będziecie mogli zająć się cho- 
rym. Nie bardzo śpieszy się wam z 
uprzątni'ęcem tego pokoju? 

Ostatnie słowa  dźwięczały nieco 
dwuznacznie. Ale Pellington udał, *że 
nie rozumie i odpowiedział skromnie: 

— Słucham pana. Rozumiem pana 
inspektora. 

Zeszedł do kuchni. gdzie mógł dać 
upust swej złości: 

— Podły! Stara się wyciągnąć coś 
z człowieka chorego. Przeklęta policja! 
Kiedy, się im zdaje, że wpadlii na ślad, 
łajdaki z niczem się nie liczą! 

Zwrócił się do lokaja lorda Row- 
manda z zapytaniem: 

— Powiedźcię mi, Kulvering, czy 
nic nie słyszeliście o damie, którą po- 
dobno widziano w parku? 

— O tej, która rozmawiała podob- 
no z Bilsaiterem? Naturalnie, że sły- 
szałem. Właśnie stałem w sieni, kiedy 

Lanner mówił o niej Johnowi Eblway. 
"— Nie słyszeliście, covon opowia- 

dał? Nie, ale i tego dosyć, że mówił. 
To sprawa nieczysta, inaczej Lannerby 
o tem nie mówił. 

Z pokoju Ryszarda, Woolvorta za- 
dzwoniono i Pellington wyszedł. 

prze- 

  

  

  

KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKĄ 
Ostrebrzmzk» 9 

w roli głównej Lya de 
Koncertowa orkiestra pod batutą M. 

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

Od poniedziałku 15 lu'ego, w godz, 4, 6, 8 i 10. Największy przeboj rosyjski p t. 

„DAĄA W $SZRKARLACIE* (tragedja rewolucji 
rosyjskie 

Putti yi D 
Salnickiego. 

Ceny miejsc: parter 60 gr. balkon 30 gr. 

  

Dźwiękowe 

Kino 

HELIOS 
UŁARE, Chtopcy UŁARŃI 
Niebywałe powodzenie! Wszyscy Śpieszcie ujrzeć! INajweselszy dźwiękowiec Fel ki! 10 proc. zmowiony i Śpiewny. 

Scenar. generała Wieniawy Długoszewskiego 
malowani... Muzy 

artyści Zuła Pogorzelska, Kazimierz Krukowski (Lopek), Adcif Dymsza, 
Walter, Mieszysiaw Frenkiel i inni. Dia młodzieży dozwolone. 

ka W. Dana. W rol. gł. najulubieńsi 
Władysław 

Pomimo ogromnych kosztów 
sprowadresia teg flmu — ceny miejs> n'rmalne, Na 1-szy seans ceny *niżone, Prczstek o godz. 4 ej 

  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22 

tel. 15-28 

Dziś! nie wskle sensacyjae arcydzieło p vdttaci 

„WIELKA GRA" 
Nad program: 

Początek seansów godz. 4, 6, 8, 10.30. Na pierwszy Seans ceny zniżone. 

w rolach słownych 

KRZEWIŃSK! oraz 
Dodatki dźwiękowe. 

po sko francuskiej p. t. 

BOGUSŁAW SAMBORSKI, JULJAN 
bohater filmu „P«d Dachami Paryża” 

ALBERT PREJEAN. 

  

DZWiĘKOWE KINO 

CENNe 
r wa s7 tml Atono 

Dziś! 

Na 1 szy seans ceny zniżone 

  

Dźwiękowe Kino 

„PAN“ 
Dziś czołowy 
film p Iski „STRASZNA NOC" 

W 10l. gł Zorika Szymańska, Adam Brodzisz, 

w-g powieś.i A. Marczyńskiego. Żywiołowy 
dramat ludzi ;rostych a bujnych :erc... 

oraz b Artysta teatru Stanisławskiego w Moskwie Wasiljew 
Siekiewicz. Motyw przewodzi w wykonaniu Mar|i Modzelewskiej, p eśń marynarzy wykona chór Dana. 

Ze wzgiędu na wysoką wartość artystyczną film dla młodzieży dozwolony. Pocz. o godz. 4, 6.8 i 10. 

  

Dźwiękowy 

Kino-Teatr 

„ŠTYLOWY“ 
Wielka 36 

SZW 
  

  

OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie re- 
wiru I-go, zamieszkały w Wilnie przy ul, 
Zakretowej 2, na zasadzie art, 1030 U.P.C, 
ogłasza, że w duiu 23 lutego 1934 roku od 
godzi .y 10 rano w Wilnie przy ul. Piłsud 
skiego 13, odbędzie się spr'edaż z przetargu 
public nego ru h mości należących do Teo- * 
dor» Reznika, składających się z urządzenia 
f.bryki konserw, oszacowanego na sumę 
złotych 7 420 

Komornik (—) Wł, Matuchnjak, 

MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAA AA 

LJ A A 
OGŁOSZENIE 

Kldmornik Sądu Grodzkego w Wilnie re- 
wiru I go zamieszkały w Wilnie, p'zy vl 
Zakretowej 2, na zasadłie art. 1030 U. P, C 
ogłssza, że w dniu 18 lutego 1932 rcku ed 
god iny 10 rano w Wilnie przy ul Wiwul- 
skiego 6 m 24, cdbędzie się sprzedaż z „prze- 
targu publicznego ruchcmości należących do 
Leonji Jordanowej składających się z garni- 
turu mebli salonowy h, oszacowanych na 
sumę złotych 613 gr. 50. 

Komornik:'Wł. Matuchniak 

CJ I M AU 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA 

  

2 AMH 

Fudajė siĘ UO WiaduaiOsci, 

położone w miejscowości 

publiczności plażą z 

  
— Odprowadziłem panienkę na dwo 

rzec, — opowiadał swemu panu.— Pro 
siła, żeby pan się nie niepokoił, bo jest 
pewna siebie i ma nadzieję, że wszyst- 
ko się dobrze skończy. 

— Nie wątpię w to. Z wami i z pa- 
nienką, czuję się zupełnie pewny zwy- 

cięstwa. Nie dowiedzieliście się nic 
nowego? 

— Nie sir, tylko Lanner 
je się kim jest ta kobieta. 

— Która rozmawiała z Bilsaiterem 
przed jego śmiercią? On sam powie- 
dz'al mi to, a-nawet pokazał fotogratję. 
Chc/ał wiedzieć, czy to ona była wczo 
raj w nocy w parku. Nazywa się Mar- 
ta Hollister. O ile mogłem zrozumieć, 
jest ona żoną człowieka, którego Bilsa- 
iter wpakował do więzienia na trzy la= 
ta. Lanner przypuszcza, że ten czło- 
wiek mógł zabić Bilsaitera. 

— Za 00 wsadzono: go 'do. więzie- 
nia? 

— Lanner mówił, że on _' usiłował 
zabić Bilsaitera przed trzema laty. 

— Więc on wpadł na nowy ślad? 
— Nie wiem, doprawdy, co się 

dzieje w jego głowie. Widocznie szuka 
w rozmaitych kierunkach i sam nie ma 

wie zda- 

jeszcze ustalonego zdania; gdzie ma | 
szukać mordercę. 

— Obaw'am się, że inspektor traci 
tylko czas napróżno. W każdym razie 
w tej chwili najważniejsze jest odna- 
leźć list. 3 

— Co zamierzacie zrobić? 
— Niech mi pan pozwoli nie mówić 

nu „BIG“ 
Nad program: Dž +igkowa k medja p. t. Cohi 

Dziś! Najnowsze dźwiękowe arcydzieło w-g ro gło ne powies.i znakow. kiyminologa pissrza EDGARA WALLACE 
64 paragraf francuskiego 

kodeksu karnego 
W rol. gł. Suzy Vernon, Rud if Kiein-Rogge i Franceska Bertini. 

w 16 aku, Sensacyjno - erotyczny dramat 
francuskiej! europejskiej produkcji i wersji 

n i Kelle Arboniarzy. 
Następny pregram: Wszechświatow j sławy superf Im „Miłość Żorżetty”” 

LICYTACJA 
Urząd Celny w Wilnie podaje do pubłjcz 

nej wiadomoścj, że w dniu 7 marca 1932 ro 
ku o godzinie 10 odbędzie się sprzedaż licy 
tacyjna towarów skonfiskowanych, niawyku 
pionych w terminie, oraz zdeponowanych 
przez podróżnych, a mianowicie: cukier, ro 
dzynki, owoce suszone, wanłja, wyroby 
nożowniicze, rawery, tutki do papierosów, 
zabawki dzijcinne, obuwie, odzjeż używana, 
kalendarze į t.p. 

W razje n'esprzedania towarów w dniu 
7 marca 1932 roku powtórna licytacja odbę- 
dze sję w dniu 21 marca 1932 roku, Szcze- 
gółowe dane o towarach mogą zaintereso- 
wan? otrzymać w Urzędzje Celnym w Wił- 
nij, Stacja towarowa, 

Kierownik Urzędu inspektor celny 

FABRYKA i SKŁAD MEBLI 

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

Wilno, Tatarska 20, dom własny, 
Istnieje od 1843. 

Jadalnie, sypialnie, sałony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden-. 
sy, stoły, szafy, biurka, krzesła, dębo- 
we it. p. Dogedne warunki i na raty 
  

  

sprzedają się 

działki letniskowe 
terenowo urozmaiconej pomiędzy 

stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólaego użytku 

piaszczystym 

brzegiem. 

Wiadomości udziela administracja majątku 

Landwarów 
Pierwsza Wileńska Spółka 

Parcelacyjna 
WILN ”, MICKIEWICZA 4. 

    

że w majątku Landwarowie “| 

dogodnym dla kąpieli 

  
narazie, bo gdyby ci się coś przytrafi- 
ło, wolałbym, żeby pan nie był zamie- 
szany w tem. A Lanner nie będzie miał 
możności rzucić na pana nowe oskar- 
żenie. 

— Dobrze, Pellingtonie. Róbcie, co 
chcecie. Pamiętajcie tylko, że Lanner 
jest doświadczonym i rozumnym czło- 
wiekiem. 

— U tem wiem dobrze. 
Pellington zabrał się do sprzątania 

i pozostał w pokoju chorego, dopóki 
nie wszedł lord Rowmand. 

Powrócił do kuchni w nadziei, że 
uda mu się posłyszeć coś ciekawego i 
ważnego. Dowiedział się tam. że tego 
wieczora Storidge obiecał grać w br.d- 
g'ea, a więc powróci do swego pokoju 
nie wcześniej, jak o północy. 

Ale rewizja, którą zrobił w jego 
pokoju nie dała pożądanych  rezulta- 
tów. 

„Jeżeli to on wykradł list, to nosi 
go przy sobie!'* zdecydował wierny 
sługa. — To komplikuje sprawę”. 

Ryszardowi narazie nic nie powie- 
dział, uważając, że czas jeszcze odbie- 
rać mu nadzieję, a do rana dużo może 
się zmienić. 

Pan jego spał, ale lekkie skrzyp- 
nięcie drzwi obudziło go: 

— Która godzina, Pellingtonie? 
— Za dziesięć jedenasta? 

— Czy panienka przyjechała? 
— Panienka przyjedzie pociągiem 

o 11 min. 45, mam ją spotkać na dwor 
cu. 

  

kai OECS 
Lekarze ""PoSady - 

P—2-2—- US 
FYYYYYYYYYYYYYYYYYYY* 

6 A BINE T Nauczycielka 
Racjonalnej  wykwalikowana z 6. 

kosmetyk letnią praktyką poszn- 
„ej . kuje posady. Adres w 

„leczniczej rędakcji „Słowa* pod 

Mickiewicza 21—47N25<zycielka“. 
KOBIECĄ pa 

Urod konšerwa- 
je, dosko- 

nali, odświeża, nsnws 
jej skazy i braki, Masaż 
kosmetyczny twarzy. 
Masaż ciała, elektrycz- 
my, wyszcznplający (pa- 
nie). Natryski „Formo- 
na* według prot. Spuh- 
la, Wypadanie włosów. 

      

  

Potrzebna 
jest osoba intel gentna 
do dzieci i do g towa- 
mia. = Wiwulskiego 5, 
pierwsze piętro. 

Udzielam lekcyj : 
fran:uskiego 

niedrogo i korepetycyj. 
з 

    

tupiež.  Indywidialnė Mickiewicza 42 m. 11 

dobieranie kosmetyków tel. 7-94. 
do każdej cery. Ostat- CE 
mie zdobycie kosmety= “7 

ki racjonalnej. atura 
Codziernie cd g.10—8 Przygotowywanie ze 

W. Z. P. 43 wszystkich przedmio- 
- tów do egzaminów w 

zakresie szkół średnich 
Języki obce: francus- 
ki, uiemiecki (konwer- 
secja) oraz łacina i 
grecki. Lekcyj vdziela- 
ją rutynowani korepe- 
torzy b. nauczyciele 
gimu, mag, filozołji i 
spec matematyki. Zgł. 
do Adm. „Słowa* pod 
„Matura”, 

  

UPIĘKSZANIE 
(magu-Ilage) 

MASAŽ 
wyszczuplający 

ZABIEGI 
kosmety czno-leczni- 
cze i pielęgnacyjne. 

      

NOWOCZESNA 
KOSMETYKA 

66 | z 
Lokale 
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MCKIEWICZA 9, | Do sprzedania 
tel. 152, lab w: i ы ynajęcia mieszka- 

wejście z ul, Śnia- |nie па Antokolu w 
deckich 1. spółd ielni mieszkanio- 

wej. O warunkach do- 
wiedzieć się Jasna Nr 

Gere aajberażą IE 15 * 

JE > o ia api 
„© zaniedbera no wynajęcia : 

poprawa, pielęgnajt > mieszkania trzypo- 
oraz usuwa wady skóry kojowe z kuchnią ze 

    

  

  

Gabinet » © wszystsiemi wygodami 
Kosmetyki Cedić Od zaraz, ul. Tatarska 
Leczniczej Dowiedzieć się u 

I; Hryniewiczewej. właści.iela tamże, 

al. WIELKA A 16 m.3, : p a 
Przyj.w g. 10-11 4-7 powoda wyjazda 

w. z. P.»a2%, Sprzedaje się 
_ 5-cio lampowe radje 

POPIERAJCIE 
z 2-mi lampkami ekra 
nowemi z aparatem ano 
dowym i z głośnikiem 

L 0 e P Philipsa, Dzielna 30, 
a a a m. 1, od 2 — S-ej. 

— Nie będę spał do waszego po- 
wrotu. A gdybym zasnął, obudźcie 
mnie koniecznie. Chcę wiedzieć, jak się 
jej udało. 

O wpół do dwunastej Pellington 
wyruszył samochodem na dworzec. Jak 
że się zdziwił, ujrzawszy na końcu pe- 
romu Lannera. 

Starał się stanąć tak, by nie zwró- 
oić na siebie uwagi policjanta, ale by- 
stry wzrok inspektora odszukał go od- 
razu. : и 1 

— Pellingtonie? Przyjechališcie po 
panienkę? 

— Tak, sir. 
— W Beekonsteld mamy doskona 

łego dentystę. Dlaczego panienka nie 
zwróciła się do niego? i 

— Nie wiem, — odpowiedział z 
mno służący. 

    

  

  

  

nął porozumiewawczo inspektor, — nie 
wierzę w ten ból zębów. 

— Nie wiem, — powtórzył tym sa- 
mym tonem Pellington. — Niech pan 
zapyta panienkę, może ona. wytłuma- 
czy to panu? 

— Czy miss Eblway widziała się 
dziś z narzeczonym? 

— Naturalnie! Ale rozmawiali bar 
dzo krótko: panienkę bolały bardzo 
zęby! : 

3 

— Mówiąc między nami, — RL 

BFERA PUŁKOWNIKA REDLA. 
Osnaty ua tle głośnej afery szpi gowskiej najlepszego oficera armji aust jackiej pułkownika 
Redla, Nad program: dodatek dźw ękowy. Poca. o godz. 4-ei, 6, 8 i 10.15. 
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— Czy pań Woolvort nie opowia- | 
dał wam o szczegółach napadu? — 
rozpytywał dalej inspektor, nie zwraca 
'jąc uwagi na chłód i lakoniczność od- 
powiedzi starego sługi. 

: ATA i | Redaktor w. z Witold Tatarzyśskt. 4 

J


