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CO UJRZELIŚMY 
PO PODNIESIENIU KURTYNY 
Chcąc zapoznać się z prądami nur- 

tującemi wśrod młedzieży, „Słowo* 
zac ęło wydawać dodatek miesięczny 
„Żsgary*, pisany przez młodzież ska- 
demi ką. W lutowym numerze tego 
dodatku znajdujemy program: wą e- 
nuncjację „Podnosimy  kurtynę“, 
Progran ten, o ile jest programem 
znsczniejszej grupy akademickiej, do- 
wodzi, że przedstawiciele tej grupy 
nie opanowali znajomości stusuaków 
gospodarczych Rosji Sowieckiej, nie 
megl cdciesć się krytycznie do lite- 
ratury sowieckiej i rzeczywistości ro- 
Ssyjskiej, przeciwnie, sami zostali opa- 
nowani przez tę literaturę, przez tę 
id<ologję. Rzecz zrozumiała, przypływ 
literstury Zachodu myśli naukowej 
europ'jskiej jest w Wilnie słaby, zna- 
cznie słsbszy od wpływów wschod- 
mich. Może zawcześnie otworzyliśmy 
uniwersytet w Wilnie przed wyro- 
bieniem dla niego odpowiedniej ilości 
i jakości sił naukowych? Uposarzy- 
liśmy uniwersytet zbyt ubogo, nie 
dając mu odpowiednich bibljotek, od- 
powiedniej ilości katedr, znaczmejszej 
ilości wykładów z nauk politycznych. 
Nie chcemy zaszufladkować Dembiń- 
skiego, ani nikogo z żywszej mło- 
dzieży, przeciwnie, uwažalibyšmy za 
rzecz najbardziej pożyteczną, gdyby 
państwo nasze udzieliło stypendjów 
na wysłanie na studja ekonomiczne 
do Adolfa Wagnera do Monachjum, 
lub do innej pierwszorzędnej niemiec- 
kiej uczelni na 2 letnie studja p. Dem- 
bińskiego i paru :nnych jego zdoł- 
niejszych kolegów. 

Jako socjalista byłem wysłany na 
Syberję. Przebyłem tam lat kilka, po- 
chłamiając literaturę ekonomiczną ro- 
Syjs+ą; wróciłem na Zachód socjal- 
nym demokratą, przedstawicielem maj 
bardziej europejskiego kieruriku w sO- 
cjalizmie rosyjskim. Wyzbyłem się 
socjalizmu na zachodzie Europy, u 
źródła myśli ekonomicznej i politycz 
nej, przy zetknięciu się bezpośred- 
niem z nauką europejską, gdy uprzed- 
nio poznawałem ją tylko w załamaniu 
się rosyjskiej umysłowości. 

Obecnie polityka gospodarcza 
Rosji bolszewickiej zaimponowała p. 
Henrykowi Dembińskiemu i jego ko- 
legom. Powiadają oni, że nie są ko- 
munistami, nie podziełają komunisty- 
cznej ideologji. Pomijam to, że pew- 
ne ślady tej ideologji i nawet bardzo 
znaczne spotykamy w ich poglądach 

treść. Rozpętanie. drzemiący. h sił spo- 
łecznych jest najczęściej dziełem @е- 
magogów, 1е z te rozpętane siły 
rzadko kiedy m gą być odpowiednio 
Gpanowane. Prawa produkcji nie są 
rzeczą dowolną, z niemi winna liczyć 
się polityka ekonomiczna, lecz co to 
ma być „ustawianie cenników praw 
produkcji" to może p zostawać ta- 
jemnicą autora, którego urck na mło- 
dociane umysły zwiększa się z tem, 
żerzuca frażesy nieżri zumiałe. 

Lecz zatrzymajmy się n+ programie 
ekonomicznym, wzorowanym na So- 
wietach. 

W jednym z artykułów nowego 
kieronku czytamy nawoływanie do 
walki z prywatnym handlem. Bojko- 
tuycie nie sklepy żydowskie lecz 
wszelkie prywatne sklepy, niech żyje 
kooperatywa. Cytuję mie dosłownie 
bo ofnrśnego artykułu nie mam pod 
ręką. Autor artykułu podaje nieznacz- 
ną liczbę kooperatyw w Polsce w 
porównaniu z ilością kooperatym w 
Rosji. Otóż wiemy, że w Rosji So- 
wieckiej kooperatywy są własciwie 
organami państwowego kapitalizmu, 
funkcją swą rozprowadzania towaru 
d» konsumentów spełniają fatalnie. 
W ok'esie Nep-u (Nówej Polityki 
Ekonomicznej), gdy zezwolono na 
prywatny handel, kooperatywy, ani 
handel państwowy nie mogły wytrzy- 
mać z nim współzawodnictwa, Okres 
Nep-u wykazał, że prywatny kapita- 
lizm jest żywotniejszym w wielu wy- 
padkach od kapitalizmu pań twowego 
i dla zwycięstwa tego - ostatniego, 
trzeba było aresztować Nepmanów, 
konfiskować ich mienie, wysyłać ich 
na wygnanie. 

W drugim artykule „Podnosimy 
Kurtynę* spotykamy w pierwszym 
ustępie upzństwowienie bauków. „Opa- 
nowawszy banki nowe państwo bę- 
dzie musiało wziąć kierownictwo — са- 
łej produkcji narudowej*. Był'to swo- 
jego czasu program Lenina, zapoży- 
czony od niemieckiego ekonomisty 
R. Hilferdinga. Program ów okazał 
się nierealnym dla Rosji i jeszcze 
mniej może być realnym dla Pclski. 
Nasza produkcja przekracza wogóle 
normy przedwojezne, nasz kapitał 
bankowy nie dochodzi trzeciej części 
kapitału przedwojennego. Nasza pro- 
dukcja może istnieć i rozwijać się 
tylko przy napływie kapitałów ob- 
cych. Szereg naszych banków są wła- 

na prywatną własność ziemską, na Ściwie filjami banków zagranicznych. 
Fowety kapitał, przemysłowy, ban- Organam:, które zasilają Polskę w 
Owy. 

W Rosji Sowieckiej obecnie mamy 
krótkoterminowy kredyt. Naturalnie 
upaństwowienie banków odrazu prze- 

nie ustrój komunistyczny, lecz kapi- cięłoby napływ kredytów pieniężnych 
talizm państwowy, łącznie z państwo- 
wem niewolnictwem, przymusem pracy. my: „Wszystkie branże produkcji zor- 
Mamy ucisk myśli i woli. Takie sło- ganizowują się w trustys— monopole 
Sunki jednak nie odstraszają naszych państwowe, który hieratycznie ułożo- 
propagatorów naśladowania ustroju 
olszewickiego. Piszą Oni: „Ciąży 

z zsgranicy. W dalszym ciągu czyta- 

na administracja spoczywa w rękach 
zorganizowanych syndykatów robotni- 

nam ten bagaż intelektualny, tęsknimy ków i pracowników danej branży, na 
do dyscypliny myśli, do mocnych 
konstrukcyj i wiązań, wolimy obcęgi 
myśli, 

tozpustę słowną i 
ale nie te moskiewskie, niż 

pętanie się od 

czele z nowymi wodzami kolektyw- 
nej produkcji. Razem wszystkie zmo- 
nopolizowane branże produkcji bierze 
się w kleszcze jednolitego zwierzch- 

profesora do profesora. Chcemy filo- niego kierownictwa, które ześrodko- 
Zofji i nauki, którąby robiono kollek- wuje całą produkcję narodową". Za- 
tywnie bez odchyleń. Chcemy kollek- 
tywizmu myślenia. Scholastyko wieku 

X przychodž. 
Jakkoleiek, są warsztaty nauko- 

pytujemy czem projektowany ustrój 
różni się od sowieckiego, czy nie 
stwarza on ciała ciężkie, niewypróbo- 
wane, mało zdolne do płodnej akcji. 

we ułatwiające, a nawet umożliwiające Koncerny i trusty powstają samorzut- 
szeregu ludziom posuwanie nauki i fi- nie tam, gdzie tego interes produkcji 
lozofji, jednakże każdy dorobek, każdy 
uowy krok na drodze czy to šcistej np. I. G. Farbeniadustrie w Niemczech 
nauki czy filozoficznego myślenia nie 
jest produktem kollektywizmu my- 

ы 

lenia, lecz dziełem indywidualnem. 
Kollektywnie myśli tylko pierwotna 
horda. W cywilizowanych społeczeń- 
Stwach krąży szereg zdań, opicij, 
przyjmowanych przez większość na 
Wiarę, lecz są one zawsze odbiciem 
ndy widualnego myślenia. Trudno zro- 
zumieć czem mają się różnić obcęgi 
Myśli propagowane przez p. Dembiń- 
skiego od obcęgów nakładanych na 
myśl w Rosji Sowieckiej, 

Rzecz charakterystyczna, że nie- 
chęć do swobody myśli łączy się tu 
Z niechęcią do kapitalizmu. Ustrój 
bowiem, wytwcrzony w Rosji Sowiec- 
kiej nie może wytrzymać współzawo” 
dnictwa a kapitalizmem bez uciekania 
Się do ucisku. 

W artykule „Poduosimy Kurtynę“ 
(Styczeń 1932 r.) czytamy: „W naszej 
Mocy jest rozpętać drzemiące siły 
Społeczne, ustawić odpowiednio do 
Warunków cenniki praw produkcji — 
Zwrotnice na torach psychologji spo- 
tcznej,.* Są to frazesy, pod które 

wymaga i pracują tam płodnie, jak 

lub AEG w tem państwie. Syndykaty 
zaś i trusty dekretowane, powstające 
przy braku odpowiednich, wyrobio- 
nych organizacyj producentów, są 
czernś koszlawem. 

Rosja Sowiecka produkuje drogo i 
źle. Produkcja zwiększając się ilošcio- 
wo, stsle obniża się jakościowo, co 
przyznaje nawet taki sympatyk Rosji 
Sowieckiej jak Farbnam w swej bro- 
Szurce. W prasie sowieckiej spetyka- 
my ciągłe skargi na t. zw. „biurokra- 
ticzeskaja wcłokita* w przedsiębior- 
stwach sowieckich, zorganizowanych 
„w trusty i syndykaty. Związki zawo- 
dowe w Rosji Sowieckiej zbiurokraty- 
zowały się ogromna większość dele- 
gatów związków zawodowych  stano- 
wią już niepracujący w przemyśle 
(„Prawda“ 23 VII- 1927 r), Zamiast 
samodzielności robotnicy otrzymują 
przymusowy przydział do przedsię- 
biorstwa, i porzucenie danej fabryki 
lub kopalni jest związane z bardzo 
ciężkiemi następstwami dla roboinika. 

Cały plan rozbudowy przemysłu 
jest wzorowamy na sowieckim: naj 

Można podłożyć całkiem odmienną pierw ciężki przemysł, potem elektry- 

ka 

i 

  

Opłata pocztowa ujszczona ryczałtem, 
Redakcja rękopisów niezamówionych nje zwraca, Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń do co rozmieszczenia ogłoszeń, 

Nowa ofensywa japońska na Sza-Pe 

  

PRZEDSTAW 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“ 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ui, Szeptyckiego — A, Łaszuk, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K, Malinowskiego, 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 

GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch”, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzynski, 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S$, Zwierzyński, 
KLECK — Sklep „Jedność 

1 

GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzjmierow | 

| LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateskį, 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

  
  

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr, 40, Za tekstem 15 gr, Komunikaty, oraz 
nadesłane, milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej 
Zagraniczne 50 proc, drożej. Ogłoszenia cyfrowe ji tabelaryczne o 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca, Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr, 

Huraganewy ogień artylerj.—Ch'ński fort Douaumont. —Krwawa 
walka na bagnety. — Sprzeczne wiadomości e Kiang-Wang 
BTAK ROZPOCZĘTY 

SZANGHAJ, (Pat). Dziś punktu. 
ałnie © godz. 7.30 wojska japoń- 
Skie zaatakowały Chińczyków na 
Szerokim froncie na zachód od 
Sza-Pei na odcinku Ho=ng-Kiu. 

Ofenzywa  skiercwana jest 
przeciw Kiang-Wan, położonemu 
w odiegłości 2 mi! na półnec od 
=ong-Kiu. Japończycy posuwają 
się wciąż nagrzód. Szmołoty ja- 
pońskie gotowe do bombarda- 
wania latają nad Sza Pei. 

Wieika ilość samolotów trzy- 
mana jest pozatem w pogotowiu 
bojowem. 2 

ZACIEKŁY OPÓR WOJSK 
CZ+NG-KAI-SZEKA 

SZANGHAJ, (Pa:). Jednscześnie 
z rozpoczęciem cfenzywy Samo- 
loty japońskie  bombardow. 
gwałtownie pozycje chińskie. 
Wojska Czang Kai-Szeka, na któ- 
re Japończycy skierowali atak, 
stawiają zaciekły opór. Artylerja 
pracuje z obu stron. ! 

Atak chiński na Kiang Wan 
jest wstępem do ataku na Sza- 
Pei, który jest głównym ceiem 
w planach kampanii Japońskiej. 

Tysiące Chińczyków z pośród 
iudności cywiłnej w okropnych 
warunkach pozostają jeszcze w 
Sza-Pei. inni porzucają zburzone 
domostwa i nie mając dokąd się 
sthronić, zapełniają przystań 
mięczy Sza-Peł i koncesją mię- 
dzynarodową. 

W00-SUNG — CH;ŃSKIM FOR- 
TEM DOUAUMONT 

NOWY YORK, (Pat). Z Szang- 
haju dsnoszą, że armia japońska, 

ały neralny  |apońsktej 

wspierana ogniem 9 krąžawni- 
ków, rozpoczęła powolne poSu- 
wanie się wzdłuż całego frontu 
walk na północ od Sza-Pei. Woj- 
ska japońskie kierują się obec- 
nie w Stronę Woo-Sung, który 
stol w płomienizch, lecz fiaga 
chińska powiewa na fortach, po- 
mimo st-asziiwego bombardo- 
wania, zarówne przez samoloty, 
jak I okręty. 

SPRZECZNE WIADOMOŚCI 
© KIANG-WANG 

SZANGHAJ, (Pat). Główna kwa- 
tera jepońska donost, że wojska 
Jepońskie odebrały Chińczykom 
miejscowość Kiang Wang wraz 
z dworcem. Dokoła miasta toczy 
się krwawa маКа na bagnety. 
Straty po ebu stronach są ciężkie. 

NOWY YORK, (Pat). Sztab ge- 
marynarki 

wojennej w Szanghaju donosi, 
"że po gwałtownej walce Japoń- 
czycy zawładnęli miastem Kiang 
Wang. Władze wojskowe chiń 
skie zaprzeczają temu, oŚwiad- 
czając, że Chińczycy odparli waj- 
Ska japońskie. : 

JAPOŃCZYCY OCZEKUJĄ 
POSIŁKÓW 

SZANGHAJ (Pat) Japończycy 
oczekują posiłków przed rozpoczęciem 
próby odsunięcia Chińczyków na dal 
sze pozycje i okiążenia ich w Sza- 
Pej. 

STAN WOJENNY W NANKINIE 
MOSKWA. (Pat). Według otrzyma- 

nych tu doniesień, w Nankiqie ogłoszo- 
ny został stan wojenny. 

IKC DENT AMERYKAŃSKO- 
JAPOŃSKI 

SZANGHAJ. (Pat). Około 180 mary- 
narzy amerykańskich wdarło się wcza- 
ra] wieczorsm do zabudowań, należą- 
cych do Japońskiej fabryki wyrobów 
tkackich, gdźia znalszły schronienie ka- 
biety japonskie. Marynarze dokonali 
bardzo szczegółowej rewizji w całej 
faoryce, a po upływie 5 godein, odcho- 
dząc, oświadczył, iż podejrzewali, że 
w fabryce zostały zgromadzona wielsie 
ilości amunicji. Konsul japońsxi złożył 
ostry protest u władz amerykańskich. 
Marynarze amery>eńscy próbowail do 
stać się do jeszcze jednej fabryki tkac- 
kiej, należącej do Japończynów, ale za- 
miary ich zostały udaremnione przez 
telefoniczny protest japońskiego kon- 
sula ganerainego. 

CiELST WA: 
NIEŚWIEŻ — ul. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 
N.-ŚWIĘCIANY — Ksjęgarnjia T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz, Naucz. 
PiNSK — Księgarnia Połska — St, Bednarski, 
PGSPAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej, 
STOŁPCE — Ksjęgarnia T-wa 

SŁONIM — Ksjęgarnia D. L: 

ST, SWIECIANY — M, Lewin —Bjuro Gazetowe, ul, 3 Maja5 
WILEJKA POWIATOWA — ui, Mickiewicza 24, F, Juczewska. 

WARSZAWA — Tow, Ksjęgarni Kol, „Ruch“, 

Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego, 

Ruch“, 

skiego, uł, Mickiewicza 13, 
   

    

   

   

Painieve zrezygnował 
Tard'eu tworzy rząd 

PARYŻ (PAT). — Nowy gabinet, 
utworzony przez Peinlevego, pozba- 
wiony poparcia większości Izby, wo- 
bec odmowy uczestn:czenią w rządzie 
Tardieu, Lavala i Reynaud, mógłby li- 
czyć w Izbie jedynie na grupy lewico- 
we oraz poparcie socjalistów. Naogół 
przypuszczają, iż prezydent Doumer 
zawezwie jednego z senatorów, którzy 
nie brali udała w ostatniem głosowa- 
miu w senacie, a mianowicie Paul Bon 
coura lub Barthou. 

PARYŻ (PAT), — Peinleve zaofia- 
rował tej nocy ministerstwo lotnictwa 
delegatowi francuskiemu na konterea- 
cję rozbrojeniową oraz przewodniczące 
mu komisji wojskowej w Izbie Depu- 
towanych, p. Jean Fabry. Solidaryzu- 
jąc się w pelni z polityką Lavala i Tar 
deu, Fabry odrzucił tę propozycję. 

PARYŻ. (PAT) PAINLEVE 
ZRZEKŁ SIĘ MISJI UTWORZENIA 
GABINETU. 

PARYŻ (PAT) — © GODZINIE 
17-ej PRZYBYŁ DO PAŁACU ELIZEJ 
SKIEGO TARDIEU, KTÓREMU PRE- 
ZYDENT ' REPUBLIKI POWIERZYŁ 
MISJĘ TWORZENIA GABINETU. — 
TARDIEU MISJĘ PRZYJĄŁ I 0- 
ŚWIADCZYŁ, ŻE SPRÓBUJE WYPEŁ 
NIĆ POWIERZONĄ MU MISJĘ. | 

  

PRZYJĘCIE NAŁONTO W SPRAWIE КЕЛЛЕ 
Fiasco wystąpienia Niemiec 

GENEWA (PAT) — W dniu 20 b. 
m. odbyło: się zenie Rady Ligi 
Narodów w sprawie kłajpedzkiej. Pol- 
skę w wie ministra Zaleskić 
który wyjechał do Zurychu, reprezento 

List prezesa płk. Walerego Sławka 
DO JE. KS. KARD, 

WATSZAWA 29-II (tel. własny). 
— W dniu 20 bm. prezes klubu B. B. 
W. R. pós. Walery Sławek wystoso- 
wał do kardynała Kakowskiego pismo 
w którem m. in. piszei 

„— Zastrzeżenia i obawy Waszych 
Eminencyj, wyrażone w imieniu polskie 
go Episkopatu w piśmie z dnia 16-go 
bm. w sprawie rządowych projektów 
ustaw o ustroju szkolnictwa i szkołach 
niepaństwowych, rozważyłem dokład- 
nie i z całem poczuciem  współodpo- 
wiedzialnošci za należyte zorganizowa 
nie wychowania przyszłego pokolenia. 
ł To rozważenie umocniło mnie w 
przekonaniu, że BBWR. z całym spo- 
kojem może nadal popierać wspomnia- 
ne projekty rządowe. Obawy podykto 
wane niewątpliwie troską Waszych E- 
minencyj o dobro młodzieży katolic- 
kiej, nie znajdują potwierdzenia ani w 
świetle analizy prawnej obu ustaw, a- 
m: też w świetle istotnych  tendencyj 
rządu.” 

List tej samej treści prezes pułk. 
Sławek wystosował równocześnie do 
JE. kardynała Hlonda. 

Jak się dowiadujemy, pismo w tej 

KAKOWSKIEGO ' 

samej sprawie wystosował również do 
Episkopatu polskiego minister WR. i 
OP. p. Janusz jędrzejewicz. 

ж * * 

'List Epjskopatu polskiego do posłów ka- 
tolickich wi sriwie projeków ustaw 0 ustro 
ju szkolnictwa j o szkołach niepaństwowych 
odczytany był na onegdajszem posjedzeniu 
komisji oświatowej, 

W piśmie tem. Episkopat podkreśla, że 
skutkiem tego Episkopat, zebrany na konfe- 
rencji, je mogąc poddać szerszemu cmó- 
wienju tego projektu, ogranicza się do wy- 
polwiedzenia: następujących uwzig: 

We wstępie „do projektu ustawy o ustro 
ju szkół powiedziano, że szkoła ma dawać 
wyrobienie religijne, moralne, umysłowe j fi 
zyczne, Episkopat zastrzega się, że o ile 
chodzj o katolików, wyrazy: „wyrobienie re 
ligijne j morałne" powiny być zrozumiane 
w znaczeniu wychowania religijnego i reli- 
giino-moralnego w myś zasad Kościoła. 

Projekt zaś ustawy o szkołach niepań- 
stwowych wprowadza do szkolnictwa nie- 
państwowego, a zatem także do szkolnictwa 
przez Kościół i osoby prawne kościelne pro 
wadzonego, tak wielkie pogorszenje stanu 
rzeczy, że Episkopat widzi się znijewolo- 
mym zwrócjć sję w tej kwestji ao rządu, — 
Projekt tej ustawy, nadający ministrowi wy 
znań religijnych j oświecenia publicznego 
nieograniczone pełnomocnictwa nietylko w 
dziedzinje zakładania nowych szkół prywat 

wał p. Szumłakowski. 
|| Sprawozdawca delegat Norwegji p. 
Colban w raporcie stwierdził, że spra- 
wa jest bardzo skomplikowana. Rada 
znajduje się wobec. dwóch sprzecznych 
wersyj.. W Kłrajpedzie istnieje sytua- 
cja nienormalna, której trzeba położyć 
kres. Konieczne jest utworzenie dyrek- 
torjatu, cieszącego się zaufaniem Izby 
Reprezentantów.  Dyrektorjat ten po- 
winien niezwłoczme przedstawić się 
Izbie. Co się tyczy odwołania Boett- 
chera, to mie można się wypowiedzieć 
na ten temat. dopóki nie jest ustalone, 
czy i w jakich wypadkach gubernator 
Kłajpedy ma prawo odwołać dyrekto- 
rjat. 

Sprawozdawca dodaje, że zamie- 
dopóki nie jest ustalone, czy i 7 Bm 
rzał zasięgnąć opinii Trybuńału Ha- 

skiego, a jeżeli niema co do tego jed- 
nomyślności w łonie Rady, graniczy 
się d stwierdzenia, że sygnatarjusze 
konwencji. kłajpedzkiej mają możność 
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nych, zarówno podcjna prawa ; byt szkół 
dotychczasowych, jak i uzateżnia zakłacanie 
i prowadzenie szkół prywatnych Gd uznania 
państwowej władzy szkolnej, 

Kościół katolicki jest szczególnie zainte- 
resowany w sprziwie powyższej, ponieważ 
w ramach jego istnieje cały szereg typów 
szkół prywatnych, służących potrzebom Koś 
Ścioła, oraz jego wiernych, a koniecznych 
do prawidłowego życia Kościoła katołjckie- 
go w Polsce, i 

Ep'skopat zwraca się do panów posłów 
kztolickich o uczynienie wszystkiego, ażeby 
postulaty jego, wyżej wyrażone, zostały 
przez ciała ustawodawcze ::względnione, 

fikacja i przemysł maszynowy, Zznie- 
sienie przemysłu przedmiotów i wy- 
robów zbytkownych, ograniczenie kon- 
sumcji dla zwiększenia kapitalizzcji, 
co pozostaje w sprzeczności ż postu- 
latem rzuconym też przez nieporozu- 
mienie „łub demagogję, zwiększenie 
płac robotniczych. 

Mamy program nieliczący się z 
realnemi warunkami kraju. Posiadamy 
przemysł ciężki, który kurczy się z 
powodu braku inwestycyj w Polsce, 
tu się propaguje jego rozbudowę. Mó- 
wi się o elektryfikacji, zapomina się 
o tem, że dotychczas dożonana elek- 
tryfikacja w okresie naszej niepodle- 
głości odbywa się w 9/10 na “zagra- 
niczny kapitał, zwłaszcza angielski. 
Znaczniejszej elektryfikacji staje na 
zawadzie nasza „niechęć powierzenia 
jej wielkim koncernom niemieckim, z 
któremi współpracują amerykańskie 
koncerny €lektryfikacyjne. 

Zmniejszenie się handlu zewnętrz- 
nego, na kuli ziemskiej w 1930—31 
r. jest objawem obecnego kryzysu. 
W okresie od 1925—29 r. handel ze- 

wnętrzny Polski i Europy szybko 
wzrastał. 

Współczesny nawrót do polityki 
protekcyjnej wiedzie do ceł preferen- 
cyjnych, do umów kompensacyjnych, 
do bloków gospodarczych. One to 
mogą wyprowadzić gospodarkę Euro- 
py na gościniec pomyślności. 

Twierdzenie, że obecnie kapitalizm 
nie znajduje dźwigni w indywidual- 
ności ' właścicieli przedsiębiorstwa. 
Dość wspomnieć Forda, Ratenau iwie- 
lu innych naszych współczesnych. To- 
warzystwa akcyjne są kierowane naj- 
częściej przez głównych posiadaczy 
akcyj. Dochód znaczny kapitalisty nie 
jest pochłanisny przez jego bezpo- 
średnie spożycie im większy kspita- 
lista, tem mniejsza część jego docho- 
du idzie na spożycie, tem większa 
idzie na kapilalizację. Walka z bo- 
gactwem wytwarza ogó!ną nędzę. 

Nie możemy, w jednym artykule 
dziennikarskim poddać analizie i kry- 
tyce wszystkich zasadniczych  twier- 
'dzefi grupy młodzieży, która uważa 
się za zwiastunów nowego kierunku. 

Wspomnę tylko, że projektowane 
przez nią i jej przewódcę upaństwo- 
wienie większej własności i wcielenie 
chłopskich gospodarstw z wyjątkiem 
karłowatych do ogólnego trustu pro- 
dukcji rolnej, jest recepcją sowhozów 
i kołhozów, które prawdopodobnie wy- 
wołają znaczny wstrząs polityczny Ro- 
sji. Do rolnictwa rosyjskiego inwesto- 
wano trzy miliardy rubli, produkcja 
zaś jego uległa nieznacznemu „zwięk- 
szeniu, - : 

Olbrzymi organizm polityczny i go- 
spodarczy jak Rosja mogła sobie po- 
zwolić na eksperymenty, które tamo- 
wały jej rozwój, obniżały rasę, gdy 
są selekcją in minus lecz nie niwe- 
czyły istnienia państwowego i naro- 
dowego. Polska jest postawicna w 
znacznie gorsze warunki i ekspery- 
ment rosyjski byłby dla niej Śmier- 
cionośny. 

Z „Uchyłonej kurtyny* widzimy 
nie nową, nie oryginalną doktrynę, 
produkt niedyscyplinowanego umysłu, 
przez niezbyt długą naukę. 

Władysław Studnicki. 

Sprawozdawca nie stwierdza więc nru 
Lit szenia statutu kłajpedzkiego przez 

wę. Z raportu jego wynika, że chciał 
zaproponować zwrócenie się do Try- 
bunału Haskiego © opinję doradczą, 

ale Litwa na to się nie zgodziła. Więc 
dotąd nie jest ostatecznie ustalone, czy | 
prośba 0 opinję doradczą może być u- 
e większością gto- 

Delegat Litwy Zaunius oświadczył, 
że raport przyjmuje i że musi zgłosić 
zastrzeżenia co do zaleceń raportu w 
r powołania nowego dyrektorja- 

Delegat Niemiec von Buełow w 
dłaższem przemówieniu przedstawił 
raz jeszcze całą sprawę z niemieckie- 
go punktu widzenia, starając się wy- 
kazać, że sprawa ludności niemieckiej 
w Kłajpedzie mie jest przestrzegana 1 
próbując usprawiedliwić. postępowanie 
Boettchera. Buelow skarżył się też na 
politykę rządu litewskiego, który obec 
nie chce dokonać nowych wyborów w 
Kłajpedzie pod presją wojskową. 

Zdaniem Buelowa, wyniki inter- 
wencji Ligi Narodów są niedostatecz- 
ne, kieruje więc apel do sygnatarjuszy 
konwencji, którzy mają prawo przedło 

żyć sprawę Trybunałowi Haskiemu, 
by skorzystali z tego prawa, skoro Lit 
wa nie chce zgodzić się ra zasięgnię- 
cie przez Radę opinji doradczej Тгуба 
nału Haskiego. 7 

Referen polemizował z wywodami 
Buelowa i stwierdził, że aRda uczysi- 
ła wszystko, co mogła, nie można za= 
tem mówić o fiasku interwencji Rady. - 

Również i Zaunius polemizował a 
Buelowem, protestując przeciwko spo- 
sobowi, w jaki ten przedstawił wyda- 
rzenia kłajpedzkie i nazywając wywo- 
dy v. Buelowa demagogicznemi. Zau- 
nius podkreślił także, że Buelowi bez- 
prawnie przemawiał, jakgdyby był re- 
prezentantem ludności kłajpedzkiej. 

Przedstawiciel Wielkiej Brytanii 
wyraził żal, że Litwa nie zgodziła się 
zasięgnąć opinji Trybunału Haskiego 
i oświadczył, że przedstawi apel Nie- 
miec swemu rządowi.. Podobne dekla 
racje złożyli przedstawiciele pozosta* 
łych sygnatarjuszy konwencji, t. j. 
Francji, Włoch, Japonii, poczem raport 
został przyjęty. 

ŚNIEŻYCE W BUŁGARII I TURCJŁ 
WIEDEŃ (PAT) — Dzienniki tutejsze 

donoszą z Sofji, że z powodu wielkich za- 
wiej śnieżnych. w Bulgarji i Turcji nie mógł 
wczoraj wyrusżyć z Sofji Orient -- Express 
do Konstantynopola, Dzisiaj pociąg ten ma 

ić do Paryża, Ze Stambułu donoszą, 
że w okolicach Adrjanopola szaleją gwał- 
towne iśnieżyce . 1 JOW? _ 1: W



Pończocha 
Niemieckie przysłowie powiada, że 

„w potrzebie zjada djabeł / muchy". 

Coś w tym rodzaju można obserwo- 

wać obecnie, gdy ogólne zubożenie 

i wyschnięcie źródeł pięniądza zmu- 
sza do szukania „roždžkarsk.ego“ 

złóż monety. 
W sferach panuje opinja, że pienią 

dze są, że wcale ich nie brakuje, ale 

że się one schowały utaiły z przesad- 

nej obawy przed jakimś kataklizmem, 

wojną, czy rewolucją i t. d., wobec 

czego nawet do instytucji finanso- 

wych boją się pieniędzy lokawać, gdyż 

banki bankrutują wszędzie i td.i td. 

O trudriościach w bankach u nas 

prawie nie słychać, zaś kasy oszczęd- 

nościowe notują nawet przyrost wkła- 

dów oszczędnościowych. 
Dowodzłoby to, że żadne obawy 

nie egzystują, runków na kasy wcale 

niema i jeżeli obecnie zauważono 
zmniejszen'e przyrostu wkładów, to 

dzieje się to dlatego, że ogólna. konjun 

ktura się pogorszyła. 
Gdy się kryzys rozpoczął i drob- 

ny handel zaczął sę likwidować, zau- 

ważono przyrost wkładów w kasach 

komunalnych i instytucjach oszczędno 
ściowych wszelakiego typu.» 

Były to sumy wycofane, czy urato 

wane przy likwidacji przedsiębiorstw. 
Dziś bankrutują ha czysto i już z tego 

źródła dopływu, do kas nie daje sę 

zauważyć. 
W bankach wielkich wkłady raczej 

się zmniejszają, gdyż muszą być wyco 

fywane dla pokrycia deficytów w prze 

myśle, handlu i rolnictwie. 
Z badań i zestawień kategoryj 

„składających oszczędności wynika, że 

Twią ich część stanowi służba domo- 
wa, rzemieślnicy oraz urzędnicy i po 
części wojskowi. . 

To się tłumaczy tem, że pierwsze 
dwie kategorje zarabiają dużo, zaś 
dwie następne, posiadając dochody sta 
łe, odkładają część ich przezornie na 
czarną godzinę. 

Że wkłady tego rodzaju wpływają 

do kas komunalnych, banczków sejmi 

"kowych, kas Stefczyka i P. K. O., 
dowodzi to, że te instytucje po 

- trafiły zdobyć zaufanie i że ludność 
chętnie deponuje tam pieniądze, rozu 
miejąc, że pieniądz tam ulokowany da 
je zysk, zaś leżący w skrzyni ani zy- 
sku, ani pewności nie daje i nie gwa- 
rantuje. 

Ale pieniędzy u nas trzeba: ich 
brak dla obrotu, a to znów wywołu- 
je ich niepomierną drożyznę kredytu. 

Dziś, kredyt 12 proc. uważa się 

nietylko za normalny, ale za ulgowy. 

W bankach, biorąc pod uwagę, opła- 
tę procentów zgóry, koszty manipula- 

_ cyj oraz blankietów wekslowych, sta- 
nowi 14 proc. 

Przy pożyczkach udzielanych w pa- 
pierach, procent wzrasta do 24 i nawet 

"wyżej, co naturalnie jest kredytem świa 
- „domie rujnującym kredytobiorcę. 

Stosując się do ogólnego rynku pie- 
niężnego, banki państwowe jako insty- 
„tucje kredytowe i redyskontowe, wy- 
znaczają stopę procentową od poży- 
czek b. wysoką od 9 do: 1l proc. też 
obciążonych dodatkowemi kosztami. 

Przy redyskoncie stopa jest 8 — 
9 ale to jest uwarunkowane przeniesie- 
niem ryzyka na dyskontera, co jednak 
żadnej ulgi dla pożyczkobiorcy nie sta 
nowi. 

Ta niezmiernie wysoka stopa pro- 
centowa rujnuje przemysł, handel i 
rolnictwo wytwarzając  paradoksalną 
sytaucję, a potrzeba kredytu jest ol- 
brzymia, ale dzięki drogiemu kredyto- 
wi zrujnowani przemysłowcy, kupcy i 

„Czuwajki” 
Inż. Władysław Nekrasz, komen- 

„dant harcerskiej chorągwi wołyńskiej, 

napisał kapitalne dwutomowe dzieło 
p. t. „Harcerze w bojach w latach 1914 

— 1921“. Główna Księgarnia Wojsko- 
wa, mająca w swym dorobku wydaw- 

niczym szereg bardzo cennych dzieł, 
wydała pracę inż. Nekrasza. I oto dziś 

mam przed sobą już drugi — i ostatni 

— tom monografji skromnie, aż za 
skromnie, przez autora nazwanej „przy 

- czymkiem do udziału młodzieży pol- 

skiej w walkach o niepodległość Ojczy- 
zny“. 

ań pierwszy obejmował okres 

Walk do 1920 roku: udział harcerzy w 

wysiłku zbrojnym legjonów i wschod- 

nich formacyj oraz obronę Lwowa. 
Tom drugi zarysowuje wysiłek młodzie 
ży harcerskiej w r. 1920 w akcji wi- 
leńskiej i na Górnym Śląsku, oraz za- 

wiera „Złotą księgę harcerstwa" — 

wykaz ofiar — krwawych, serdęcz- 

nych, — złożonych przez „Czuwajki“. 

w ciągu całego okresu walk. 

Nie bez wzruszenia biorę do ręki 

książkę, której każda stronica mówi o 

entuzjazmie młodych serc, o bezgra- 
nicznej miłości. Ojczyzny, o wielkich 

ofiarach, składanych Narodowi z u- 

śmiechem szczęścia na ustach. 

W zamyśleniu przerzucam karty 

książki... I nagle się zatrzymuję, znaj- 

dując nieoczekiwanie własne nazwi- 

sko, ozdobione jakże miłym i zaszczyt 

mym tytułem „druha drużynowego” 

Przeglądam ilustracje. Przed pan- 

rolnicy spotykają się z odmową dyskon 
towania ich weksli, gdyż nie dają gwa- 
rancji zwrotu pożyczki. 

Banki  zacieśniając swe obroty, 
muszą płacić procenty za wkłady po- 
nosząc uprzednie koszty handlowe, 
przy czem nie wykorzystują redyskon- 
towych własnych kredytów. 

Nic więc dziwnego, że w roku bie- 

żącym, pomimo zaprowadzonych 0sz- 
czędnošci, o dywidendach banków, 

krótkoterminowego kredytu nie sły- 
chać. 

Zew tani. kredyt, 
umożliwił produkcję opłacającą 
się, tanią a więc mogącą liczyć na 

zbyt, rozlega się jak długa i szeroka 

Polska. 
Jedyne źródło taniego pieniądza t. 

j. pożyczki nisko procentowej zagra- 

nicznej otrzymać nie możemy dla 

przyczyn wszystkim znanych, lecz ka- 

tastrofa ekonomiczna jest, o tem nikt 

nie wątpi. 
Jak w każdej katastrofie, szuka 

się winnego a winnym najczęściej jest 

o któryby 

zwrotniczy. Otóż tym zwrotniczym 

okazała się ni mniej ni. więcej — 

pończocha! 
— Tak, — w niej się utaiły kapi- 

tały obliczone na półtora miljarda i 

gdyby tę sumę z pończochy puścić w 

obrót, to wówczas kredyt tani byłby 

możliwy, ożywłaby się produkcja, za- 

cząłby się proces kapitalistyczny, po- 

datki wpływały by znakomicie, bud- 

żet byłby realny i działoby się wszy- 

stko bajecznie dobrze. 

O ile w dobie ciężkiego kryzysu 

widok „prosperity“ jest mitym mira- 

żem, o tyle, chwilowe a nieziszczone 

nadzieje, jeszcze gorycz powiększają. 

Rozejrzymy się nieco, czy owa 

pończocha jest winną, że nie chce wy- 

sypać swej zawartości w złocie, dola- 

rach i wszelkich walutach. 

Pieniędzy mamy na ogół w obro- 

cie wraz z bilonem około 1600 — 1700 

miljonów. : 

Same podatki państwowe i komu- 

nalne wynoszą około 6000 miljonów, 

czyli, że przez kasy podatkowe muszą 

przechodzić wszystkie obiegowe  pie- 

niądze od 3 do 4 razy. 

Obrót handlowy, prócz wekslówego, 

wymaga pewnej części gotówki, zaś 

fabryczny i rolniczy przeważnie na 

gotówkę się prowadzi. : 

Wreszcie dla codziennego życia 

potrzebne są pieniądze w gotówce i 

licząc nawet b. mało bo tylko 10 zł. 

na człowieka, jako zapas  „kiesze- 

niowy“, co jest cyfrą znikomą wynie- 

sie to już 300 miljonów. 

Doliczyć do tego trzeba rezerwy ka- 

sowe w bankach jako pogotowie do 

wypłat z rachunków czekowych, prze- 

kazów i t. p. dojdziemy do przekona- 

nia, że olbrzymi brak gotówki obro- 

towej nie może być skompenssowany 

szybkością obrotu pieniężnego. 
Pozostają sumy w złocie i dolarach 

które rzekomo mają zastępować złote- 

go w obrocie a że obrót temi waluta- 

mi jest stosunkowa mały wewnątrz 

kraju a zaspakaja raczej obrót zagra- 

niczny, nie można więc sądzić że te 

dwie waluty są trzymane w  poń- 

czosie. 
llość złota w obiegu całkiem się 

nie zwiększa a raczej maleje. Główna 

ilość złota znajdywała się u chłopów 

na Kresach Wchodnich, gdy do nie- 

dawna jeszcze wszystko się tam ku- 

powało i sprzedawało, (blisko granicy 

z Sowdepją) na ruble złote. 

Dziś chłop zgolał doszczętnie; do- 
kąd miał ruble kupował ziemię i in- 

wentarze, — ziemi nie kupuje a sprze- 

cernym pociągiem „Bartosz Głowacki' 
trzech druhów stoi. Jeden jakóś szcze 
gólnie znany. Ba! Toż to sam pan ko- 
mendat pociągu: we własnej osobie 
druh Stanisław Pigoń!.. 

l oto zaczynają przesuwać się zna- 
jome postacie, spotykać się znane na- 
zwiska!... 

Harcerze!... 
Mój ty Boże! Czasy tak niedawne, 

a już minione, czyny tak świeże w pa- 
mięci, a już nieraz dobrze przyprószo- 
ne pyłem zapomnienia!.. 

Pamiętam tragiczny rok 1918 na 
kresach (prawdziwych kresach!) pol- 
skich... Pamiętam, jak wówczas wśród 
nas — starych żołnierzy — co nie z 
jednego pieca chleb jadali, — krążyły 
niemal legendy o sprycie, zuchwałej 
odwadze i bezgranicznej ofiarności har 
cerzy i harcerek, tak chętnie wspoma- 

gających działania oddziałów wojsko- 
wych... 

A później — prawdziwa, żywa le- 
genda — Lwów, — najchlubniejsza, 
najwznioślejsza karta w dziejach na- 
szej młodzieży!... 

Wreszcie — przez krótki czas mia- 
łem szczęście zbliska się zetknąć z 
harcerstwem i wziąć czynny udział w je 
go pracach — w pierwzsych miesią- 
sach 1920 roku. A działo się to aż na 
Mazowszu, gdzie sprawiedliwy Pan 
Bóg za grzechy moje ciężkie kazał mi 
przez pewien czas odgrywać rolę „ga- 
lileusza“!.. 1 

Jakże żywo stoją mi w pamięci 

pierwsze moje kroki karjery  harcer- 
skiej!... Z niczego powstała drużyna i 
odrazu zaczęła się rozrastać do po- 

$ LO W/O 

KONFERENCJA ROZBROJENIOWA 

Przedłużenie dyskusji generalnej 
PROPOZYCJE WŁOSKIE 
GENEWA (PAT). — Dziś rano о- 

głoszone zostały propozycje delegacji 
włoskiej, dotyczące zakazu środków 
wojennych, mających charakter szcze- 
gólnie ofensywny. 

Propozycje te obejmują: jednoczes 
ne zniesienie okrętów linjowych i ło- 
dzi podwodnych, zniesienie okrętów - 
awionetek, zniesienie ciężkiej artylerji 
wszelkiego rodzaju, zniesienie ćzcłgów 
samochodów pancernych, zniesienie sa 
molotów do rzucania bomb, zniesienie 
środków wojny chemicznej 'i bakterjo- 
logicznej wszelkiego rodzaju, poddanie 
rewizji prawa wojennego w sensie sku 
teczniejszego zabezpieczenia ludności 
cywilnej. 

ZAUNIUS NAŚLADUJE 
LITW:N "WA 

GENEWA (PAT), — W ogólnej dysku- 
sji na konferencji rozbrojeniowej po przed- 

stawicielach Południowej Afryki i Chile — 
imieniem Litwy przemawiał minister Zau- 
nius, który oswiadczył, że Litwa domaga się 
zabezpieczenia poszanowania traktatów, 
zwiększenia szybkości działania organów 
Ligi Narodów: oraz, by procedura zalatwja- 
nia koniliktów międzynarodowych dotyczy- 
ła także dawnych sporów Litwy, która — 
zdańiem Zaunjusa — jest ofiarą polityki fak 
tów dokonanych i powita też z uznaniem 
każdy wysiłek, zmierzający do uniemożli- 
wienia powtórzenia się wypadków, znanych 

wszystkim. : 
Ideą rozbrjenja i organizacjipokoju — 0- 

świadczył w zakończeniu Zaunjius — może 
być zreałjzowiana tylko w atmosferze wza- 
jemnego zaufania, Szkoła j prasa mogą po- 
tężnie przyczynić się do rozbrojenia moral- 
nego, 

PRZEDŁUŻENIE DYSKU”JI 
GENEWA (PAT) — Wbrew przy- 

puszczeniom, dyskusja ogólna na kon- 
ferencji rozbrojeniowej nie została za- 
kończona w dniu 20 bm. Przeciągnię- 
cie jej na przyszły tydzień jest umyśl- 

Dunikowski da wyjaśnienia 
o szczegółach 

PARYŻ (PAT), — Dunikowski przewie 

ziony zostanie dziś po południu z wiięzienia 

do gabinetu sędziego śledczego Odronneau, 
gdzie będzie skonirontowany z Ekspertamį, 
którzy go poproszą © wyjaśnieńża w sprawie 
maszyny lo fabrykacjį złota, przewiezionej 

przed dwoma dniami z Monte Carlo do 

Szkoły Centralnej, 
Według ostatnich jnformacyj, rzeczoznaw 

swego aparatu 
cy będą nalegali, aby im pozwolono wy- 

próbować aparat, oraz będą domagali się 
od Dunikowskiego wyznaczenia ostatecznej 

daty doświadczenia, Dunikowski oświadcza 

gotowość udzielenia wszelkich wyjaśniej co 

do swego aparatu, Przyrząd będzie w naj- 
bliższych dniach zmontowany zw laborato- 

rjum Szkoły Centralnej dla przeprowadzenia 

doświadczenia, 

2421 lata wojen 
WARSZAWA 20 II, (tei, własny), — 

Aktualność zagadnienia skutecznej obrony 

pokoju skonila ag, „Iskra“ do zwrócenia się . 

do polskiej komisji międzynarodowej współ- 
pracy prawników, gdzie udzielono ciekawej 

informacji: 

Ochrona pokoju i traktatów pokojowych 

jest rzeczą na tyle trudnąjiż— jak to wyka- 

zały obliczenia historyków iw czasje ostat- 
nich 2421 łat istnienia ludzkości 3153 lata 
były latamj wojen, a tylko w czasje 268 lat 

panował na ziemi spokój, 

Co się tyczy poszanowania traktatów — 

to okazuje się, że przy ogółnej liczbje oko- 
ło 8 tysięcy zawartych mw tym czasie trakta- 

tów, które uroczyście ogłoszonoo wieczyste, 

każdy z nich trwał przecjętnie 2, wyraźnie: 

dwa lata, W świetle tych cyfr należy więc 

mówić nie tyle o realizmie, jłe o konjeczno- 

ści przedsiębranja wysiłków, mających na 

celu ochronę pokoju, 

daje za bezcen drogo nabyte inwen- 
tarze lub mu je sekwestrator zabiera. 
Gdyby posiadał pieniądze pewnie nie 
porzucałby zadatku na stargowaną 
ziemię i nie dawałby zabierać sobie 
koni i krów za kilkanaśsie złotych. 
"Przed kryzysem wielka ilość dolarów 

płynęła ze Stanów Zjednoczonych P. A. 
do naszych chłopów i biednej ludno- 
ści żydowskiej od ich krewnych. Obec- 
nie te dolary przestały płynąć. 

Wiemy że Bank Polski skupywał 
dolary i funty a handel winien był 
mu je dostarczać gdy z zagranicy za 
towar przychodziły. 

Jednocześnie te t. zw. twarde wa- 
luty odpływały od nas na wyrównanie 
naszego ujemnego bilansu handlowego 
t.j. na wypłaty z tytułu bilansu płat- 
niczego. 

Od roku mamy bilans handlowy 
dodatni na sumę 450 miljonów  zło- 
tych; byłby zatem dopływ gotówki 
obrotowej przynoszący ulgę w  na- 
szym obrocie pieniężnym. 

Jednak suma ta zbliżona jest do 
sumy, którą płacimy jako procenta od 
pożyczek państwowych, do tego zaś 
dochodzą spłaty pożyczek  samorzą- 

twornych rozmiarów. Trzeba było im- 
prowizować, bo nie była ani jedne- 
go chłopca „Zz przyrzeczeniem“. Nic 
też dziwnego, że pierwsza inspekcja 
z strony komendanta hufca wypadła 
nieszczególnie. Niebyle jakiego miałem 
wówczas zwierzchnika: był nim Mie- 
tek Kurzyński, złoty chłopak, aż z 
siódmej gimnazjalnej. W parę miesię- 
cy po tej inspekcji wstąpił on na czele 
gromadki harcerzy do 205 p.p., zdobył 
dwa krzyże walecznych, krzyż Virtuti 
militari i pod Oranami, strudzony, do 
odpoczynku się położył... Mianowano 
go już po Śmierci honorowym harce- 
rzem Rzeczypospolitej... 

Bliskie i dalekie czasy... Już — prze- 
szłość.... 

Gdzie są teraz moi chłopaki? Co 
porabiają?.. Niejeden jest obecnie 
„dziadem“, „ofermą“, bo już się do 

czwartego krzyżyka zbliżył, a może go 
nawet rozpoczął... 

Nawet jeden z najmłodszych moich 
ówczesnych podkomendnych, jedyny 

w Wilnie świadek czynów mych har- 

cerskich, drugoklasista Karolek Sz.— 

dziś już jest „panem Karolem“ bo za 

parę miesięcy będzie doktorem wszech- 
nauk lekarskich... 

Zaraz, zaraz... 
Myśl coś za daleko odlatuje od 

książki, pod pióro cisną się słowa, nie- 
licujące z objektywizmem krytyka lite- 
rackiego. 

Ale czy można — czy wolno — na- 
wet do takich książek, jak „Harcerze w 

bojach, podchodzić na zimno i kartę 
za kartą odczytywać, nie poddając się 
wzruszeniu na myśl, że nawet najwy- 

dowych i prywatnych zagranicznych 
a także pewne ilości wałut, które wy 
wożą udający się zagranicę. 
Tendencja otrzymania dużego opro- 

centowania jest zbyt wielka by na 
tego robaka nie poszła gotówka. 

Naturalnie nie są wykłuczone wy- 
jatki , — jak wszędzie, budować jed- 
nak prezumpcji o skarbach ukrytych 
w pończosie byłoby mało prowdo- 

podobne. ! 
Pończocha dawno się przerwała a 

zawartość jej się wysypała. 
Co było jeszcze kapitału, znalazło 

pomieszczenie bądź w papierach pro- 
centowych bądź dywidendowych. Te 
ostatnie nie tylko spadły tracąc trzy 
czwarte wartości na kursie ale 
przeważnie żadnej dywidendy nie da- 

18- 
Niektóre papiery procentowe, spa- 

dając do jednej czwartej wartości no- 
minalnej, dają od obecnej wartości 14 
procentów. N. p. listy zastawne ziem- 
skie. Czyż na taką lokatę nie pójdą 
pieniądze z pończochy jeżeli jeszcze 
w niej się kryją?. 

Co do pończochy, to lasciate oqni 
speranza. St. Wańkowicz. 

mowniejszee słowa nie oddadzą tego, 
co młodzież polska wydobyła ze siebie 
w okresie siedmioletnich walk o wol- 
ność Ojczyzny... 

Inż. Nekrasz zbliska się przyglądał 
wysiłkom harcerzy. Stary harcerz, w 
r. 1920 był on kierownikiem wojsko- 
wej akcji fiarcerskiej przy Głównej 
Kwaterze Zw. Harcerstwa Polskiego, 
później zaś — inspektorem harcerstwa 
przy Armji Ochotniczej. 

Rozporządzając  pierwszorzędnym 
materjałem archiwalnym ze Związku 
Harcerstwa, oraz będąc uczestnikiem 
i świadkiem zbrojnego wysiłku harce- 
rzy dał p. Nekrasz dokładny i objektyw 
ny obraz całokształtu wysiłku i ofiar- 
ności harcerzy. 

Dzieło swe napisał iście po har- 
cersku — bez fałszywego patosu, bez 
dramatycznych upiększeń i nieznośnej 
przesady. Raczej pewną wstrzemięźli- 
wošč nožnaby było zarzucić autorowi, 
który z wielkim umiarem mówi nieraz 
o czynach, mogących zapalić wyobra- 
źnię przyszłych epików. 

W niektórych tylko wypadkach 
przestaje być kronikarzem i udzie- 
la głosu bezpośrednio uczestnikom 
walk, wprowadzając do dzieła piośn- 
ki harcerskie zrodzone w polu, opowia 
dania o przygodach i t.p. 

Trudno o ciekawsze, choć bezpre- 
tensjonalne dzieło, którego wartość, 
ze względu na materjał oficjalny i bez- 
pośrednie głosy harcerzy, jest 
wprost olbrzymia. 

No, bo i wysiłek harcerzy był nie- 
zwykły! W r. 1920 do szeregów woj- 

wych stanęło przeszło 5000 harce- 

ne, a przyczyną tjego jest przesilenie 
gabinetowe we Francji i chęć rozpo- 
częścia konkretnych prac komisyj do- 
piero po powrocie upełnomocninej de 
legacji francuskiej. Dlatego zaniechano 
projektowanych popołudniowycr posie 
dzeń konferencji. 

Pozatem ani w poniedziałek, ani 
we wtorek przyszłego tygodnia posie- 
dzeń konferencji nie będzie i dyskusja 
rozpocznie się dopiero we środę. 

Według powszechnych przewidy- 
wań, przybycia delegacji francuskiej 
można się spodziewać w najlepszym 
razie dopiero w piątek. W tych warun 
kach nadchodzący tydzień będzie dla 
konferencji rozbrojeniowej pozbawiony 
znaczenia. 

Sensacyjna rewizja w miesz- 
kaniu słynnego jasnowidza, 

inź. Ossowieckiega 
Sensację wywołała w Warszawie wiado- 

mość o wielogodzinnej rewizjj w mieszka- 

miu słynnego jasnowidza jnż, Stefana Osso 
wieckiego przy ulicy Polnej 32, 

Rewizja trwała cztery godziny, Przepro- 

wadzilį ją z ramienia cywilnych władz są- 
dowych wiceprokurator Sądu Okręgowego 
w Warszawie p, Bacciarellį, a z ramienia 

władz wojskowych podprokurator S. Okr, 
w Warszawie mjr, Chirowski, 

Rewizję poprzedziła dłuższa narada u 

prokuratora Sądu Okręgowego w Warsza- 

wie, p. Józefa Kurkowskiego z prokurato 

rem Sądu Okręgowego Wojskowego nr, 1 

płk, dr, Konradem Zielińskim, 

Rewizja przeprowadzona przez cywilne i 

wojskowe władze śledcze w mieszkaniu inż, 

Ossowieckiego wywołuje żem większą sensa 

cję, że inż, Ossowieckį jest człowiekiem 

szeroko ustosunkowanym, 
Rewizja została dokonana w związku ze 

skargami, które napłynęły na niego zarów- 

no do władz wojskowych, jak i cywilnych 

ed szeregu osób, oskarżających go o łapow 

nictwo-, 

Między įnnemi skargę taką złożył ostatnio 
właścicjeł majątku Ławica pod Poznaniem, 
p. Fuksowicz, Inż, Ossowiecki wespół z P. 

Skrzetuskim, urzędnikiem cywilnym departa 
mentu budownictwa Ministerstwa Spraw 

Wojskowych, obecnie pracującym w szefo- 

stwie budownictwa DOK I, zabiegali u wyż 

szych władz wojskowych o przejęcie na 

własność przez wojsko majątku Ławica, na 

którym od wiełu lat znajdują się objekty 
wojskowe, jak fabryka samolotów, hangary 

i lotnictwo, Dotychczas majątek ten jest pry 
whtną własnoścją p, Fuksowicza, a zabiegi 

inż, Ossowieckiego miały doprowadzić do 

tego, by maj, Ławica został nabyty za odpo 
wiednjo wysoką sumę przez władze wojsko 

wi, Za pośrednictwo w tej tranzakcji inż, 
Ossowieckj miał zażądać wysokiego odszko 

dowanja, - 

Ale, jak kursują uporczywe pogłoski — 
nietylko w związku z tą sprawą zdecydowa 

ły się wiadze przeprowadzić rewizję. 
Według tych pogłosek, inż, Stefan Osso- 

wjecki wykorzystywał swoje szerokie stosun 

ki i znajomości we wszystkich  minister- 

stwach, w biurach j urzędach państwowych 

nie różnych dostaw, udzielanie 

p., pobierając za to znaczne wynagrodzenia, 

któremi dzielił się następnie ze swoimi spół 
nikamį, wyszukującymi mu chętnych do 

przeprowadzania takich interesów, Między 

innemi agentem jnż, Ossowjeckiego była 

pewna ustosunkowana dama, przez którą O8 

sowiecki załatwił kilka interesów, pobiera- 
jąc zawsze za swe pośrednictwo wysokie 

wynagrodzefije, 

rzy, w służbie zaś pomocniczej ! za- 
stępczej było około 15.0001... A straty 
były niemałe... 584 harcerzy i harcerek 
złożyło ofiarę ze swego młodego ży- 
cia.. 

W „Złotej księdze harcerstwa 
znajdujemy tę tragiczną statystykę... 

W Legjonach i korpusach wschod- 
nich poległo 58 harcerzy. 

W obronie Lwowa i Małopolski w 

1918 — 19 — 73 
Przy wypędzaniu Niemców z Pol- 

ski — 12. 
Na szlaku ofenzywy na Dźwińsk, 

Kijów i Zbrucz, oraz w walkach od- 
wrotnych r. 1919—20 — 52 

Rozstrzelanych i pomordowanych 
przez bolszewików w 1. 1918—19 — 
25, 

Zmarło od chorób 
w więzieniu 24, 

W powstaniach górnośliąskich 8, 

W Armji Ochotnicze w r. 1920 — 
202 etc... 

Tak... W r. 1920 harcerze nie po- 
skąpili swej krwi, aby użyźnić pola 
Najaśniejszej Rzeczypospolitej pod 
trwały posiew wolności... 

"A jak umieli umierać! Jak hojnie 
szafowali swem młodem życiem! 

Czytamy: 

W niektórych drużynach zginęli jedno- 
cześnie j drużynowy i przyboczny: tak np 
jednego dnia padli razem w obronie War- 
szawy. komendant byłej drużyny jw Kińczch 
(gub, czernigowska) ks. J. Skorupkai jego 
przyboczny druh T. Dąbrowski, W Ostrow 
cu z chorągwi radomskiej giną niemal je- 
dnocześnie drużynowy j przyboczny 1, (16) 

i wycieńczenia . 

" cę, lecz wasze iskrzące się oczy!... 

SILVA RERUM 
Do p. Ksawerego Dunikowskiego 

wilnianie mogą mieć pewną pretensję, 
Chodzi o to, że jego projekt pomnika 
Mickiewicza, który można (i trzeba!) 
oglądać na wystawie w Pałacu repre- 
zentacyjnym, — projekt ten nie jest 
bynajmniej arcydziełem. Nie wdając 
się w niepotrzebną krytykę, jedno moż 
na podkreślić, że postać Mickiewicza 

wcale nie jest wyrazista. 
A jednocześne na obecnej własnej 

wystawie w Warszawie wystawiał Du 
nikowski m. in. jakąś rzeźbę, o której 
z nadzwyczajnym zachwytem mówi 
Kurjer Warszawski (nr. 45) :. 

Jego Mickiwicz! 
Olbrzymia głaąwa człowieka _ Iwa, 

jedna pomiędzy brwiami zmarszczka — 
pozatem spokój i zamyślenie bezbrzeżnego 
stepu, w dalach łączącego się z głębią nie- 
ba, Cjsza 'morza przynoszącego łagodne fa- 
le z nieskończonoścj, Siodycz i potęga, Na 
wielkiej przestrzetnj twarzy duch pisze nie- 
widziałne znaki, o których wiemy czucjem, 
Ta cudna, jasna twarz jest samem utaje- 
jonem natchn enjem, Możet jest w tej gło- * 
wie, na której wicher ducha rozwiał wło- 
sy niby czuby drzew naj skałe, coś z ro- 
mantyzmu Byrona? Może tkwą w wyrazie 
tego apostoła i maga coś z wiecznego za- 
zapatrzen'a się w przeznaczenie, jek u fara- 
ona, który stał się jnkarnacją ziemską Ozy- 
rysa? Może znajdziemy tam rysy gromo- 
władne Mojżesza j Jehowy Michała Aniotą, 
albo gest Światotwórczy  Wyśpiańskiego z 
iwirażu w Krakowije?, 

Nawet z Dzeusem Fidjasza j jego skon- 
centrowanym wyrazem wszechwjedzy, nie- 
ma ty jedyna w sztuch głowa wspólnot 
formalnych anj duchowych, To nie agjpski 
hieratyzm ani bibiijne akcenty zaciętości 
rozkazodawczej w tworach  Buonarott ego, 
ani rozpętanje władczoścj _ Wyśpieńskiego, 
To wielki, samotny „syn tys'ącolecį““ jak 
nazwał Mickiewicza Niemojewski, słowiań- 
skj Budha, wizjoner własnej wiedzy ta- 
jemnej, która mu płynie z niezmierzonych 
obszarów uczucja i jesnowidzącej wyobraž- 
ni, 

O Mickiewiczu Dunikowskiego, wy 
stawionym w Wilnie, z takim zachwy 
tem mówić nie podobna i dlatego, jak 
zaznaczyliśmy, do artysty można mieć 
pewną pretensję, iż nie obdarzył nas 
doskonalszym projektem pomnika. 

Lector. 

  

Sytuacja strajkowa 
bez zmian 

SOSNOWIEC. (PAT) — Sytuacja 
w trzeciw dniu strajku nie uległa za- 
sadniczym zmianom. Kopalnie zrzeszo 
ne w radzie zjazdu są nieczynne, bądź 
to wskutek strajku, bądź też wskutek 
świętówek. Z małych kopalni niezrze- 
szonych stanęła kopalnia „Wiktorja”. 
Zarząd okręgowy centralnego związku 
metalistów na nocnem posiedzeniu u- 
chwalił, że o ile CZG. przyjdzie do 
przekonania, że potrzebne jest górni- 
kom poparcie moralne ze strony metali 
stów, to ci ostatni w każdej chwili go- 
towi są solidaryzować się ze strajkują 
cymi górnikami i przerwać pracę. 

KRAKÓW (PAT). — W sytuacji 
strajkowej w zagłębiu Krakowskiem 
nie zaszły żadne zmiany. Konieczne 
prace w szybach są w dalszym ciągu 
wykonywane. Kopalnia ,„Zbyszek* pra 
cuje prawie normalnie. W Jaworznie 
ogłoszono świętówki do soboty. w Sier 
szy — do poniedziałku.. Spokoju ni- 
gdzie nie zakłócono. 

D. AU g) A) 

LECZNICA LITEWSKIEGO 
STOW. POMOCY SĄANIT. 
Wilno, ul. Wileńska 28, tel. 845 

Przyjęcia 10—3 pp. 

GABINET RENTGENOWSKI 
czynny 11—6 pp. 

Opłata za leczenie i utrzymanie w 
lecznicy oraz za wszelkie zabiegi lekar- 
skie i rentgenowskie została obniżona 

MME 

     

drużyny im, M. Langiewicza druhowie 
Derlikowski i R. Szydowski, , е 

Niektóre rodziny oddają na walkę o wol- 
ność Qjczyzny wszystkieswoje dzjecj ponad 
łat 15 czy 16, Giną dwaj š.p, bracia Bole- 
sław i Alfons Tąkieje z Krekowa, jeden w 
Legjonach, drugį już w wojsku  polskjem, 
$. p. bracia Józ%f j Tadeusz Kędzerscy z 
Przemyśla padli pod  Niżachowcami w o- 
bronje Przemyśla; ś. p, bracje, Stefani Remi- 
gijusz Nekrasze z Częstochowy zginęti, jeden 
w powistanju górnośląskiem, drugi w woj- 
sku polskiem; Ś, p. brecia Władysław ij Wim 
centy Brzóskowie, jeden pjętnastołetni, z 26 
warszajwskiej drużyny, zg'nęli jako legjoni-   ści w jednym dniu pod Kostiuchnówką na 
Wołyniu; Ś,p. bracia Stanjsław i Jan Żurow- 
scy z Zagórza, pierwszy zginął na wojnie, 
drugi zmarł wskutek trudów wojennych, Gi- 
ną całe rodzeństwa, które opuściły dom | 
swój, idąc w bój o Połskę, Tak z rodzjny 
Grabskich-Dołęgów z Piocka oddaje życie w. 
obronie Lwowa córka Helena i dwaj sy- 
nowie Jan i Tadeusz w wieku lat 16, 17 i 
19, 

Kochne „Czuwajki“! Czy zdajecie 
sobie sprawę z tej zaszczytnej odpo- 
wiedzialności, którą -ponosicie wobec 
Narodu, jako spadkobiercy waszych 
starszych, bohaterskich kolegów; czy 
przejmujecie się, jak oni, wzniosłem i 
pełnem treści hasłem: czuwaj! — czy 
wreszcie rozumiecie, jak słodkie mogą 
być trudy i ofiary w imię świętej idei?- 

I czy... (pocóż się zdradzać przed 
wami?) czy wiecie, jak jest przyjemnie 
przygodnym waszym przyjaciołom i 0- | 

piekunom po długich latach zapomnie< 
nia nagle przypomnieć nie własną pra 

W. Charkiewicz, 
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sę Zachód słońca g. 17.22 

Małgorzaty 
p 
$postrzezenia Zakłady  Meteoroiogicz- 

nego U.$.B. w Wilnie, 
Z dnja 20 lutego 1932 r, 

Ciśnienje średnie: 756, 

Temperatura średnia — 5. 

Temperatura najwyższa: —l1, 

Temperatura najniższą: — 8, 

Opad w mm,: ślad, 

Wiatr: pólnocny, 

Tendencja: spadek, potem wzrost, 

Uwagi: pół pochmurno, przelotny drobny 

śnieg. 

  

NABOŻEŃSTWA 
— Nabożeństwo żałobne za duszę 

ś. p. Walerji Łazarówny. — W  po- 
nedziałek dn. 22 bm., o godzinie 6 i 
pół rano, w kaplicy Chrystusa Króla 
przy kościetle św. Ignacego, odbędzie 
się nabożeństwo żałobne za duszę nie- 
odżałowanej ś. p. dyrektorki gimn. 
im. ks. A. J. Czartoryskiego. 

Wszystkich, komu jest droga pa- 
mięć Zmarłej, zaprasza na to nabożeń- 
stwo grono wdzięcznych rodziców. by- 
łych Jej uczenic. 

URZĘDOWA 
— lustracja szkół żydowskich, — W 

przyszłym tygodniu Wojewoda Beczkowicz 
w towarzystwie władz szkolnych dokona 
pierwszej wizytacji szkół żydowsk.ch, znaj- 
dujących sję na terenie m, Wilna, 

— Koniiskata „Krynicy* — Wczorajszy 
nakład czasopisma bjałoruskiego „Krynica 
został zajęty przez Starostwo Grodzk.e, za 
artykuł wstępny j niektóre ustępy z kore- 
spondencji prowincjonalnych, 

: MIEJSKA 
— Rada Miejska. — Posiedzenie 

Rady Miejskiej zostało wyznaczone na 
najbliższy czwartek. Porządek dzienny 
zawiera 10 punktów w tem sjrawę 
zmniejszenia ceny prądu  elektryczne- 
go używanego dla celów gospodar- 
czych, oraz projekt parcelacji Tupaci- 
szek.-- --. 

— Egzekucja podatku lokalowego, — Wy 

dzjał egzekucyjny przystąpił do przymusowe 
  

Operetka filmowa 

„Precz zmiiością 
z Liljaną Harvey 

w roli głównej 

wkrótce w kinie „CASIN3“ 

Kłopoty padatkowe 
Przedwczesńte zmartwychwstanie 

Ulca Sawicz Nr. 2. Mieszkanie pani 
Czernuskiej. Kryzys. Podatki zaległe od... 
Kto to już dzisiaj spamięta? Wszystkie mo'- 
liwości ucieczki od płacenia wyczerpane, nie 
dlatego, żaby pani Czernuska nłacić wogóle 
nie chciała—przeciwnie, pani C.ernuska mó- 
wiła tym panem z Magistratu, że chętnie 
zapłaciłary nawet za rok zgóry, Ale pani 
Czernuska nie może, pod hajrem, nie może, 
A te mebie? Te rzeczy? Można ja opissć? 
Broń Boże! To nie jej. To siostry, ten kre- 
dens już dawno sprzedany—jest poxwitowa- 
tie. On tylko tak scbie stci, bo u tego żydka 
co go kupił, niema tymczasem miejsca. Ale 
już go jutro zabierze. : 

A jeduak, mimo kryzys, mimo to, że pa- 
mi Czernuska właściwie posiada tylko to co 
ma sob e pan sekwestrator magistracki jest 
człowiekiem podejrzliwym. Nie wierzy i ko: 
niec. Przyjdzie, opisze—a tam już sprawę 
„Tozbiorą*. I oto złowroga jego poz:tać zja- 
wia się niespodzianie w mieszkaniu przy ul. 
Sawicz. Ale, mój Boże, czego lulzi kryzys 
nie nauczył! Słuchajmy i naśiadujmy. Opisu 
jąc rzeczy, sekwestrator z przerażeniem  ob- 
serwuje, jak pani Czernuska blednie, słania 
się—moment jeden. na cpieczętowanej krna- 

  

    

  

  

" pie leży stygnący, sztywny trup, Prawdziww, 
jax ów autentycz trup, Sek» estrator. utentyczny trup. ‚ кО 

miedźwiedź w bajce, obwącsawszy 1 
cawszy zimne ciało, cofa się z placu, 

O, pani Czarnuska, dlaczegoś się po- 
śpieszył:! Dlaczegoś powstałaś z martwych, 
ledwie drzwi skrzypnęły za twym wsogiem? 
Q, gdybyś leżała tac dłużej... Nie zetkuęła- 
byś się po głupich kiku minutach nietylko 
z powracającym sekwestratorem, ale i z po- 
licjantem i protokółem. Trzeba było, jeszcze 
jaką godzinkę wytrzymać, a mając akt zej: 
Ścia, raz na zawsze byłabyś wolna od ро- 
datków i sekwestratorów. Pod skzrbil. 

  

     

NIKA 
go ściągania czwartej rety podatku !okało 
wego za rok 31, 

— Godziny pracy w szpitalach į Pogoto 
wiu, Omawjana w 'mag.strace oddawna 
Sprawa unormowanja pracy w szpitalnictwie 
i Pogotowiu Ratunkowem ma być w najbijż 
szym czasie uregulowana, Magistrat zagwa 
rantuje personełowi tych jnstytucyj 8 godzin 
ną pracę na dobę, 

— Likwidacja mjelskiego wydziału egz“ 
kucyjnego, — Wydzjał Egzekucyjny Magi- 

stratu m, Wilna ma być w najbliższym cza 

sie zlikwidowany, Agendy jego mają być 

przyłączone do podobnego wydzjału Wjleń- 

skiej Izby Skarbowej, Spowodowane to jest 

przejęciem przez władze państwowe również 

i ściągania należności z tytułu _ podatkójwi 
miejskich, 

— Podatek wojskowy, Referat wojskowy 
mag stratu ułożył już listy osób, które winne 
opłacać t, zw. podatek iwojskowy, 

W miesjącu marcu nakazy płatnicze O- 
SA wszyscy umieszczeni w tych wyka 
Zach, 

— Czy Komitet Rozbudowy uzyska fun- 
dusze? W związku ze zblįžającym się sezo- 
nem wiosennym, Komitet Rozbudowy czyni 
jaknajdalej idące wysłki w celu uzyskania 
odpowiedniej pożyczki na roboty budowia- 
ne, 

Opracowywany jest obszerny memorjał i 
"w. tej sprawje komitet zbjera 51е na posje- 
dzenje w dniu 24 bm, 

— Aparat elektryczny w rakamni, W po- 

niedziałek w *'rakarni miejskiej odbędzie się 

próba z aparatem elektrycznym, który ma 

sślużyć do tracenja bezdomnych psów skzza 

nych na zagładę, 

Jeśli próby dadzą wynik pomyślny, apa- 

rat będzie zakupjony przez miasto, 

AKADEMICKA 
— Dziś rozpoczyna się Tydzj*ń Misjoio- 

giczny w Auli Kolumnowej Uniwersytetu 

SB, o godzinie 19 odczytem p, prof, Francisz 

ka Bossowskiego pt, Misje a polityka ekstery 
torja!na, 

Jutro, tj. 22, o godzinie 17 w sali Śnjade 

ckich odczyt O, Superjora. Rzymełki na te- 

mat — Pjerwsza polska, placówka misyjna 

wi Chinach (obrazy świetlne), 
— Z „Odrodzenja*, Dnia 14 bm, odby- 

ło się walne zebranie SKMA, , „Odrodze- 
nie" Został obrany nowy zarząd Stowarzy- 
szenia w składzie następującym: — prezes, 
Nųwodworskį Gustaw, wiceprezesj: — Że- 
romska Marja j Kwieciński Władysław, — 
członkowie zarządu: Zalewska Haljna, Bory 
sowicz Władysław,  Jacewiczówna  Zofja, 
Szlagier Witold, Komisja rewizyjna: — pre- 
zes Ryńca Władysław, członkowie Ostrowi 
ska Irena, Sadowski M, 

— W. wiadz „Cresoviį“ — W Pol 
skiej Akademickiej Korporacji „Cresovja* w 
w dniu 19 bm, odbyły się wybory nowych 
władz, W wyniku wyborów Prezydjum zo- 
stało ukonstytuowane następująco: Prezes 
com, W, Komorgwskį, wįce-prezes com. A. 
Karpjńskj, sekretarz — com, Wł, Ryńca, Ol 
dermanem został com, Cz. Kozłowski, 

— Sekcja Uświadomi*nia Religijnego 
Akademickich Sodalicyj Marjańskich podaje 
do wiadomości, że w njedzie!ę dnja 21 lu- 

tego o godz, 4 po poł, w łokalu przy ulįcy 

Wielkiej 64 odbędzie się zebranje z refera 

tem pt, „Zagadnienie jnkwizycji w średnio- 
wieczu“, = 

HARCERSKA 
— Błękitna jedynka Żeglarska, — — 

Wijł, Druż, Harcerzy im, R. Traugutta w 
Wiln'e prosi wszystkich przyjaciół j sympa 
tyków harcerstwa na tradycyjny obchód ku 
czcj patroną drużyny Romualda Traugutta, 
który odbędzje się w niedzje!'ę 21 lutego w 
salj aktowej gimnazjum jm, Kr, Zyg. Augu 
sta (M. Pohulanka 7). Początek o godzinie 
18 (6). Wstęp wolny, 

ZEBRANIĄ I ODCZYTY 
— Wykład Władysława Studnickiego w 

Ogujsku Kolelowem, W niedzielę < 18 go- 
dzinie w Ognisku Kolejowem odbędzie się 
wykład Wład, Studnickiego na temat „Woj- 
na światowa”, 3 
— Odczyt, — Dziš dnja 21 bm, w Kole 

Pol, Mac, Szk, imienia T, Koścjuszki przy 
uiicy Turgjelskiej 2, odbędzie się odczyt stud, 
USB A. Rychtera na tem, „Pomoc w na- 
głych wypadkach" Odczyt będzje ilustro- 
wiany obrazami świetlnymi, 

Początek o godzinie 6 m, 30. Wstęp bez 

płatny, 
— Z Towarzystwa Eugenicznego (Walki 

ze zwyrodnieniem rasy)ł 25 łutego w loka 
iu Poradni Eugenicznej (ui, Želįgowskje 
go 4) Magł prawa M, Wijlewski wygłosi od 
czyt na temat „Nowy projekt prawa małżeń 
skiego", k 

Początek o 5 i pół w, Wstęp wolny, 
— Jubileusz Jenerałowej j. Zamoyskiej. 

W roku jubileusząwym 50-lecia pracy społe 
cznej i pedagogicznej Jenerałowej J. Zamoy 
skiej wychowanki zakładu w Kuźnicach zwo 
tują ogólne zebranie Kuźniczanek w Wilnie 
dnia 25 bm., o godzinie 5 op. u p. Janiny 
Falewiczowej — ul, Jagiellońska 9—13 
Wszystkie uczenice zakłądu Jenerałowej Za- 
moyskjej w Kuźnicach w Kórniku są proszo 
me o niezawodne przybycje na zebranie, 
— Odczyt prof. Opoczyńskiego, Sekcja 

naukowa Wil, Kom. do zwalczania raka u- 
      

Reumatycy i cierpiący na bóle nerwowe 
Nikt z cierpiących na reumatyzm, poda- 

grę į bėle nenwowe nie powinien wątpić w 

możliwość swego uzdrowienia, gdyż już ty 
Siące udręczonych odzyskało swe z 1е 
Przy pomocy Togalu. O swych doświadcze- 
niach poczynionych z Togalem donosi nam 
pan Z, Gąsiorkjewicz, Łódź, ul, Piotrkowska 
104, co następuje: od dłuższego czasu cier 
Pialem na reumatyzm, Bóle, te dokuczały 
mj do tego stopnia, że nie byłem w stanie 
anj chodzić, ani spać, ani też normalnie pra 
cować, Próbowałem wiele rozmaitych šrod- 
ków, lecz niestety bezskutecznie, Dopiero 
po zażyciu tabletek Togal, ustały zupełnie 
te straszliwe bóle, kładąc wreszcie kres 
mojm cierpieniom. Dłategoteż gorąco pole- 
cam Togal wszystkim cierpiącym na reuma 
tyzm i bóle w stawach, Podobnie jak p. G. 

donosj nam wiele innych, którzy przyjmowa 
Yj Togal przy reumatyzmie, podagrze, rwa- 

niu w stawach, bólach nerwowych i głowy, 

grypie, przezjębjeniu i pokrewnych niedoma_ 
ganiach, Tabletki Togał bowiem nietylko 
ušmjerzają bėle, |ecz w naturalny sposób u- 
suwają pierwiastki chorobotwórcze, zwałcza 
jąc niedomagania, Dlategoteż nawet w chro- 
nicznych wypadkach j, gdy inne środki za- 
wiodły, osiągnięto przy pomocy Togaiu nad- 
spodziewane pomyślne rezultaty. Nieszko- 
dliwe dla serca, żołądka i innych organów. 
Jeżeli lekarze Togal ordynują to przecież 
każdy z pełnem zzufaniem ten środek zaku- 
pić może, Spróbujcie więc sami, lecz żądaj- 
cie tylko Togal. We wszystkich aptekach, 
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SŁOWU 

TYDZIEŃ MISJOLOG CZNY 
Idea tygodnia misjologicznego, urzeczy- 

wjstn.onzj najwcześniej w Belgjj, bo stamtąd 
pochodzi jej twórca O, Piotr Charies, zmie 
rza ku temu, aby przez szereg odczytów z 
dziedziny misjologji i spraw z nią związa 
nych przedstawić słuchaczom problemy z te 
go zakresu, dziś niezmiernie aktualne, Ruch 
misyjny j misjołog.czny wzmógł s.ę njezmier 
nie za pontyfikatu Ojca św. Pjusa XI, To 
wzmożenie się ruchu 'mįsyjnego zawidzjęczać 
należy temu, że znalazł on gorącego i n.e- 
zmordowanego propagatora w osobje same 
go Ojca ŚW, który już za życja nazweny 
został papieżem misyjnym, Przyczyna oma- 
wianego nasjlenia akcjj misyjnej nie wyczer 
puje sę jednak w tem, że wsp.erą ją namjiest 
nik Chrystusa, lecz stoi również w ścisłym 
związku z odrodzenjem katolicyzmu, obser 
'wowanem w dobje obecnej, Ponadto sama 
potrzeba chwjlj zmusza do zajęcja się spra 
wami misyjnemi, Dziś cały ogromny świet 
Wschodu i Południa budzi się z długowiecz 
nego snu do przebudowy życja” społeczne- 
go na nowych zasadach do wykuwanja nie 
zawisłego życia pol.tycznego, Równorzędnie 
dokonywuje się przełom duchowy w PSy- 

chjce tych ludów, przełom kulturalny, 
Otwierają sję dzjsaj możliwości wpływów 
tylko materjalnej kultury europejskiej, lecz 
i duchowej tam, gdz.e przedtem nie można 

było o tem nawet marzyć, Wystarczy przy 
toczyć dla przykładu Chiny j śwjat muzuł- 
manskį, Do walki o wpływ kulturalny — па 
kontynencie Azji i Afrykį staje materjalįzm 
i Marks zm na mm oparty z jednej strony, a 
z drugjej Świat chrześ: ański, reprezento- 
iwany tam przez misjonarzy, pracujących wy 
łącznie ideowo j u podstaw  człowieczeń- 
stwa. Sama armja misyjna jest nieliczna, Po 
trzebuje ona wsparcia duchowego w swoim 
krzju, Rodzi sję więc obowiązek misyjny 
dla wszystkich członków Kościoła kat, 
Prócz tego wypływa on z założeń dogmaty 
cznych, jak spełnić ten obowiązek mało się 
kto orjehtuje, bo nie zna tych spraw wogó- 

ie, Poznać problemy misyjne — to pierwszy 
obowiązek każdego katolika świeckiego, 

Ułatwić to poznanie chce Tydzień misjo 
logiczny, Każdy nie papierowy katolik powi 
nien się tem zajnteresować, uczęszczając na 
Tydzień m'sjologjczny, który się odbędzje 
od 21—26 lutego na USB, Ogłoszenia wska 
zują szczegóły, 

PZWIACOTTZB TK DZERATNEÓWEZ ERZE 

rządza cykl wykładów, z których pierwszym 
będzie odczyt prof, dr K, Opoczyńskiego pt. 
„Co to jest rak” w niedzjelę dnia 21 bm, 
o godzinie 17 w Salij Śniadeckich USB, Do 
chód przeznacza się na zasjlenie funduszów 
miejskiego zakładu dla chorych  dotknię- 
tych nowotworamj (Połockzj 6). 

POCZTOWA 
— Telefon z Danją, — Wprowadzony zo 

stał ogólny ruch telefoniczny między Poiską 
i Danją, Dopuszczone są rozmowy państwo 
we, prywatne zwykłe j pilne, abonamentowe 
i błyskawiczne, W okresje słabego ruchu tį. 
od godziny 19 do 8 opłata za prywatną roz 
'mowę zwykłą wynosi 3/5 normalnej opłaty, 
Opł:ta za trzymnutową rozmowę zwykłą 
wynosj z Wiłna do Kopenhagi 10 fr. 

RÓŻNE 

— Min. jędrzejewicz w Wilnie. — 
Wczoraj rano przybył do Wilna mini- 
ster WR i OP p. jędrzejewicz, witany 
na dworcu przez Wojewodę Beczkowi 
cza JM. rektora Januszkiewicza, kura- 
tora Szeligowskiego i in. = 

Minister Jędrzejewicz zamieszkał u 
prof. Ehrenkreutza. 

— Dziwne pretensje studentów-żydów.— 
Dowiadujemy się, że studencj-żydzi zgłaszali 
się z jnterwencją do władz akademickich w 
Sprawie posjadanja przez niektórych akade- 
mików uczęszczających do kliniki chirurgi- 
cznej, podobizn skrytobójczo zamordowane- 
go śp. Wzciawskiego, 

Podobizny te, będące prywatną. własno- 
ścą studentów, zdaniem żydów winne być 
odebrane, gdyż samo okazywanie fotografji 
zamordowanego wyprowadza żydów z rów- 
nowagi. 

— Wystawa projektów pomnika Mi 
ckiewicza, — Na wystąwie, urządzonej 
staraniem Komitetu Głównego Budo- 
wy Pomnika, znajdują się projekty. 
pomi:ka, wykonane przez artystów, za 
proszonych do wzięcia udziału w kon- 
kursie, a mianowicie — Ksawerego Du 
n:kowskiego, Henryka Kuny, Antonie- 
go Madeyskiego, Czesiawa  Przybyl- 
skiego i Tadeusza Tołwińskiego.  W 
myśl warunków konkursu wymienieni 
artyści nadesłali gipsowe modele pro- 
jektów pomnika, a pozatem rysunki i 
szkice sytuacyjne, które zawieszone w 
sałi wystawowej obok modeli pozwala 
ją widzowi zorjentować się bliżej w pro 
jektowanem przez artystów usytuowa- 
niu pomnika. 

Wpływ ze wstępu (1 zł., dla uczą 
cej się młodzieży 50 gr.) przeznacza się 
na rzecz budowy pomnika. 

Wystawa projektów  prmnika М 
ckiewicza jest wielkim wypadkiem w 
życiu Wilna — każdy, kto nteresuje 
sę, w jaki sposób uczczony zostanie 
Mickiewicz w Wilnieź powinien jak naj 
rychlej zwiedzić wystawę, która mieści 
sę w pałucu Reprezentacyjnym i trwać 
będzie już tylko tydzień, tj. do dnia 28 

lutego włącznie. Otwarta wystawa co 
dziennie od godziny 10 iano do 6 wie- 
czór. 

— Podziękowanie: Zarząd Bibljotekį im. 
T. Zana dziękuje serdecznie red, „Słowa' i 
Pp.: J. Boguszowi j W, Ch, za życzliwe 
podniesjenje w prasie dzjałałności j znacze- 
niu Bibljotekj im, T, Zana w Wilnie oraz 
grożącego jej obecnie zlikwidowania. Dzję- 
kuje również następującym osobom i insty- 
tucjom za ofizry przestane na rzecz tejże Bi 
bijotekį, 

Panu Wojewodzie za 400 zł, Panu Mini- 
strowi Janowi Piłsudskiemu za 100 zł. co 
miesiąc, T-wu Kredytowemu za 50 zł, Ban 
kowi Związku Spółek Zarobkowych za 50 
zł, Bankowi t-w  spółdzje!lczych za 15 zł. 
Młodzieży „Odrodzenia" akademickiego za 
zorganizowane w B-ce dyżury, Zarząd, 

— Oryginalty związek, — Wzoren in- 

nych miast połskich, w Wilnie organizuje 

  

Książka na czasie 
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wydanie 

STUDJA NAD 

Stanisława 

Cena zł. 5. 

WILNO — POZNAŃ —   
się związek konsumentów prądu elektrycz- 

nego, Zadaniem tego związku będzie akcja 

zmierzająca do obniżenia obecnych cen za 

elektryczność, 

Wrazje gdyby miesto odrzuciło żądania 
obniżki cen prądu, abonenci ogłoszą strajk, 

który slę wyrazi w formie wstrzymania od 
korzystania z usług elektrowni, tak jak to 
ma obecnie miejsce w Częstochowie j sąsied 

nich miastach, 

— Teatr, koncerty odczyty, — Nie „dla 
zabicja wieczoru”, ale dia zdobycia nieza- 
pomnianych wzruszeń, pośpjeszymy dziś o 
godz. 19 do Salj Śniadeckich USB ną wie 
czór recytatorski Kazimiery  Rychterówny, 
organizowany przez Koło Polonistów słuch. 
USB, Nawet cj najzachłanniejsj skąpcy cza 
su nie pożałują ofjary dwóch godzin wie- 
czoru, poświęconego tej przjwdziwie artysty 
cznej mównjczej audycji, 

— Delegacja Litwinów u wojewody. 
W tych dniach do Wojewody Beczko- 
wicza zgłosiła się delegacja Tymczaso 
wego Komitetu Litewskiego z prezesem 
Staszyczem i dr. Olsejką na czele, w 
celu złożenia p. wojewodzie  obszer- 
mego memorjału w sprawie zanknię- 
tych szkół i stowarzyszeń litewskich w 
Wileńszczyźnie. Delegacja litewska 
prosiła wojewodę o poparcie ich sta- 
rań u władz centralnych w kierunku 
uruchomienia: litewskich placówek kul- 
"turalno _ oświatowych. 

— Skargi na lichwiiarza - oszusta, — Do 

władz sądowych wpływają masowo skargi 
na niejakiego Bohdana P,, zam. przy ulicy 

Teatralnej, który trudniąc się lichwą zdołał 

oszukać kilkanaścje osób przy udzieleniu po 
życzek, nabywaniu placów i nieruchomoścj, 

Na skutek tych skarg władze sądowe zę 
rządziły dochodzenie, 

— Podział więźniów na Łukiszkach. 
W więzieniu na Łukiszkach przepro- | 
wadzane są obecnie spisy więźniów- 
recydywistów w celu izolowania ich od 
aresztantów t. zw. przypadkowych. 
Inowacja ta ma na celu odseparowanie 
zawodowych kryminalistów od  wiež- 
niów przypadkowych, którzy odsiadu- 
jąc wspólnie karę wywierają szkodliwy 
a nieraz zgubny wpływ na swych to- 
warzyszy. _ Wieźniowie - recydywiści 
będą odbywali karę w osobnym pawi- 
lonie. 

— Zachorowanja zakaźne, — Stan zdro 
wotny w poszczególnych powiatach woje- 
wództiwa wileńskiego w ostatnim miesjącu 
uległ znacznej poprawie, W ubiegłym tygo- 
dniu na terenje Wiieńszczyzny zanotowano 
następujące choroby zakaźne: tyfus brzusz- 
ny 16, plamisty 6 (1 zgon) (W'lno I, pow. 
postawski'2 j dziśnieński 3), płonica 15, bio 

MYŚL W OBCĘGACH 
SPOŁECZEŃSTWA SOWIETÓW 

PIÓRA 

Ukazała się w nowem wydaniu i jest już do nabycia 

we wszystkich księgarniach i 

SKŁAD GŁÓWNY: 
, 

Ksiegarnia Sw. Wojciecha 
  

Pierwsze wydanie rozeszło się cał- 

kowicie w ciągu trzech miesięcy. 

wydanie    
PSYCHOLOGJĄ 

Mackiewicza 

Cena zł. 5. 

Adm. „Stowa“, 

WARSZAWA — LUBLIN 
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NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„STRASZNA NOC" 

„PAN“ 
Od początku do końca biedziłem się nad 

rozwiązaniem pytania: dlaczego film nazywa 
się „Straszna noc'? W treści Ścena'jusza od- 
powiedzi niema. Powołenie się na powieść 
Marc.yńskiego pod takim tytułem, również 
nie rozwiązuje sprawy, Zostawmy więc za: 
wiłą tą kwestję na boku 

Sam tilm jest rzuconą na tło morza hi- 
storja rybaczki (Zorika Szymańska) i mary: 
narza (Adam Brodzisz), między którymi siaje 
„czarny charakter" (Siekiewicz). Morderstwo, 
śledztwo, walka na morzu, wreszcie triumf 
mułości — oto zwykłe etapy filmu sensacyj- 
nego. W „Strasznej nocy* efekty te nie miały 
należytego napięcia skutkiem rozwlekłej 1a- 
buły. Środowisko kaszubskie wyglądało zbyt 
teatralnie, Sprawiła to zła charakteryzacja. 

Szym:ńska i Brodzisz nie dali nic rze- 
telnego. Lepszy już był Siekiewicz (artysta 
teatru Stanisławskiego w Moskwie) w roli 
parobka Rzepy Aczkolwiek „czarny charak- 
ter" jest stosunkowo łatwiejszy do odtwo- 
rzenia, to jednak w grze Siekiewicza było 
dużo ładnych i oryginalnych pociągnięć. — 
Najlepsze z całego filmu to zdjęcia morza 
i wybrzeża. Operator Vlaszek sam dał 90 
proc. wartości całemu obrazowi, Morze z fil- 
meu „Straszna noc* nadaje się do najlepszych 
obrazów i warte jest większego zachodu niż 
to miało miejsce w łiim'e omawianym. Do 
kardynalnych wad policzyć także trzeba nie- 
gramatyczne napisy, co w filmie polskiej pro- 
dukcji jest tem bardziej niedopucszczalne. — 
Piosenka Modzelewskiej i Chór Dana wypada 
dobrze, szkoda, że motywy muzyczne są 
zbyt luźno związane z akcją. Tam, C. 

Uderzenie krw; do glowy, šciskenie w 0- 
kolicy serca, brak tchu, uczucje strachu 
przeczulenje nerwowe, migrena, niepokój i 
bezsenność mogą być łatwo usunięte przy u- 
żywaniu naturalnej iwody gorzkiej Francisz 
ka-józefa, żądać w aptekach i drogerjach. 

8, gruźlica 13 (2 zgony), jagłica 68, ospa 
wietrzna 5 i świnka 2, 

TEATR I MUZYKA 
= Ostatnie przedstajenie „Mam lat 26% — 

Pohulance, — Dziś, w niedzjelę dnia 21-go 
lutego o godzinie 8 w. po raz ostatni głoś 
na sztuka węgierskiego pisarza Istvana Mi- 
haly „Mam lat 26", którą wśród publjczno- 
ści wiłeńskiej wzbudziła wielkie zajntereso- 
wanie, 

— „Co może kobi*ta" w Teatrze Lutnia, 
Dziś, w niedzjelę, dnja 21 lutego o godzinie 
8 w, poraz drugj jnteresująca j wesoła kome 
dja „Co może kobjeta", Antojne'a, który z 
niezrównanym talentem kreśli przeżycia gar- 
stki osób, zaplątanych w skompl:kowany łań 
cuch zdarzeń miłosnych, Na wczorajszej pre 
mjerze — komedja spotkała się z gorącem 
przyjęcjem publiczności, co wróży jej duże 
powodzenie, Udział bjotą: pp. Łados ówna, 
Szurszewska, Gliński, Zastrzeżyński, Domaji 
ski, Jaśkiewicz i jn, 

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE: 
— „Pana Maljczewska* — ostatni raz na 

nica 9, odra 54, róża 2 (1 zgon), krztusiec Pohulance, —. Dzjś, w niedzielę dnia 21 

STN T TE TO OOOO WTO WCT DEŻZDOZTE 

SPORT 
NARCIARZE RATUJĄ SYTUACJĘ. 

Wyjazd na Olimpjadę aaszych zawodni- 
ków nie dał w swych wynikach wiclki.h nie 
spodzianek. Hokeiści w.ięli szczerze w skó. 
ię, a że wygrali kilka razy z gorszemi dru- 
żynami to jeszcze zbyt mało aby ' usprawie. 
dliwic cgromne koszty związane z wysłaniem 
drużyny hoxej wej. 

Znac nie lepiej, niemal doskonale popi- 
Sali się nar.iarze. Bronek Czech zajął siód- 
me miejsce w kombinacji, dwunaste w sko- 
ku i wogóle zrobił to co się nazywa: dobre 
wiażenie, Pokazał, że jest najlepszym nar- 
ciaizem środkowej Europy. Gorzej wypadło 
pozostałym czterem członkom ekspedy: ji: 
Marusarzom, Skupieniowi i Z. Motyce. Nie 
zdołali posazać, 2е są na poziomie asów 
£u'opy, Skupień nawst nie skończył biegu 
na 50 klm. Stasiek Marusarz d ięki upadko* 
wi przy skoku do kombinacji zepsuł sobie 
dobrą l.katę, a Andrzej dzięki dobremu sko- 
kowi zajął 19-te miejsce, 

Lepiej powiodło się naszym olimpijczy: 
kom o Olimpjadzie. Hok iści wygrali w 
Chicago 4:2 z drużydą akademicką Marquet- 
te a narciarze bio ąc udział w zawodach w 
Pitsteld zajęli pierwsze miejsca we wszyst- 
kich konxurencjach. Andrzej Marusarz wy- 
grał 18 kę, Br nek C<ech w konkurencji sko- 
ków, Stasiek Marusarz w kombiaacji. Jest to 
sukces pierws:.or.ędny gdyż w «ynkuien- 
cjach tych startowało wielu pierwszorzęd 
nych zawodnikow 

Reprezentacja uasza wraca ja: do kraju 
i we wtorek ocz kiwany jest przyja d. (Э 

DZIŚ BOKSERSKIE MISTRZOSTWA 
OKRĘGOWE 

Dziś o godzinie 6 popoł. w sali 
Ośrodka W. F. rozpoczyna się mecz 
bokserski o mistrzostwo okręgu wileń 
skiego. Mistrzostwa tegoroczne rozło- 
żone zostały na dwa dni. 

Dz'ś walki półfinałowe senjorów i 
junjorów, w następną  niedzislę (28 
bm.) finały. 

Nie potrzebujemy dodawać, że za- 
wodnicy przygotowywali się do mi- 
strzostw intensywnie, a publiczność 0- 
czekuje ich z niecierpliwością. (t) 
i] 
bm., o godzįnie 4 pp., nieodwołałnie po raz 
ostatni w. sezonie, żywa, tętniącz: pełną nje- 
przecętnego talentu sztuka Zapolskiej „Pan 
na Mal.czewska' z p, Ładosjówną i Glińskim 
w rolach głównych, Ceny propagandowe od 
20 gr. do 2 zł, 
— Ostatnie przedstawienie „Ta, której szu 

kamy'* — w Lutni, — Dzjś, w. niedzielę dnia 
21 lutego, o godzinie 4 pp. po raz ostatni 
dana będzje jako popołudniówka wesoła ko 
medja H'rszchfelda „Ta, ktėrej szukamy”, 
Ceny popołudniowe, 

TANIE WIDOWISKO PONIEDZAŁKO- 
WE: 
— „Mam tat 26“ — na Pohulance,  Ju- 

tro, w pónjedziałek bb. bm, o godz. 8-ej 
w. po raz pierwszy po cenach niższych o 
50 proc, — odbędzie sję przedstawienie jn- 
teresującej sztuki „Mam lat 26“ 

Jutrzejszy występ Igo Syma w wieczorze 
hu'"oru j pieśni, — Niezwykłą atrakcją dla 
Wilna będzje jutrzejszy występ znakomite- 
go artysty teatru „Banda'' oraz niezrównane 
go bohatera filmowego, Igo Syma, w. otocze 
nju najwybitniejszych artystów  rewjowych 
stolicy, Jak na wstędze _ kalejdoskopowej 
przawiną s'ę przed oczami wjdza postacje 
artystów, niosąc nam w darze beztroską pio 
senkę, szczery humor i efektowny taniec, W 
wykonaniu nadwyraz bogatego : efektowne 
go programu biorą udzjał: St, Nowicka, J. 
Wojcjeszko, znakomici artyścj Teatru „Mor 
skie Oko", Perły humoru roztoczy znany ko 
mik teatru „Banda” J, Orwid, Kierownictwo 
muzyczne p, Czyżowskiego, Za'nteresowanie 
tym niepospołjtym wjeczorem wielkie, Począ 
tek o godz, 8 min, 30 wiecz, Bilety naby- 
wać można dzjś j jutro w cjągu dnia całe- 
go. 

Premjera komedji Szekspira — na Pohu- 
lance, — W nadchodzący wtorek dnia 23 lu 
tego, o godzjnie 8 w. dana będzje po raz 
pierwszy arcywesoła komedja Szekspira 
„Dwunasta noc“ albo „Co chcjecie“ у režy 
serji Wacława  Radulskiego, rea; zatora 
„Mam lat 26", 

— Wieczór sonat, — Dziś wi Konserwa 
torjum Muzycznem (uż, Końska 1) odbędzie 

Się jedyny występ znakomitej pary zespołu 
kameralnego pp. Wandy  Halkj-Ledóchow= 
skjej i Cecyljj Krewer z bogatym 
mem takich autorów jak Locatelli, Resplenį, 
Beethoven, Szymanowski, Słowo wstępne 
"wygłosi prof. M, Józefowicz, Początek o go- 
dzinie 20,15, - 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Miejski — Dama w szkarłatach, | 
Helios — Ulanį, ułani... f 
Hollywood — Braca : 

Casino — Zdradzieckie światła, 
Pan — Straszna noc, 
Styłowy Zbieg, 
Światowid — Pieśniarz Paryża, 

  

širaszlion 'aiemaica Oilgoln2go podziemia 
PRZYKUTY DO ŚCIANY ZMARŁ ŚMIERCIĄ GŁODOWĄ 

WILNO—Wstrząsającego odkrycia 
dokonano onegdaj we wsi Kuny, gm. 
podbrzeskiej w zabudowaniach nale- 
żących przed 7 laty do Antoniego Par- 
niusa. 

Nowy właściciel domu Mikołaj Szcze 
gielewicz umyśliwszy naprawić funda- 
menty, począł usuwać z piwnicy różne 
rupiecie pod któremi znałazł szkielet 
człowieka. Bliższe oględziny szczątków 
wykazały, że szkielet jest przymocowa 
ny do ściany łańcuchem  zamocowa- 
nym ma głucho. 

Powiadomione natychmiast władze 
policyjne po przeprowadzeniu wstęp- 
nego dochodzenia zdołały rozwiązać za 
gadkę, którą tyle lat kryły w sobie wil 
gotne mury piwniczne. 

Przed 10-ciu łaty syn Parniusa, 20- 
letni Adam począł nagle zdradzać ob- 
jawy choroby untysłowej, a że nikt nie 
pomyślał o leczeniu go, nieszczęśliwy, 
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Mickiewicza Nr. 11 
tel. 593. 

“p Zwykła 

p" Czarn 
Występy artystyczne. 

popołudniowa 

a Kawa 
Upominki dła Pań. cd g. 8 wiecz. do 12 w nocy. 

POLECAMY 

śś KOLACJE REKLAMOGE 
z 3 dsf i kawy 3 zł. 50 gr. 

z biegiem czasu stał się 
bezpieczny dla otoczenia. 

Co robi wówczas stary Parnius? 
Miast ulokować chorego w szpitalu, 

siłą uprowadza go do piwnicy i więzi 
go tam przez kilka dni. Ponieważ jed- 
nak chłopiec usiłować wydostać się na 
wolność, Parnius zabezpieczył się 
przed tego rodzajem niespodzianką 
przykuwając nieszczęśliwca do ściany. 

Graźry 

naprawdę nie 

ZNISZCZYŁ 18 DOMÓW, POWODUJĄC 100 TYS, ZŁ, STRAT 

We wsi Jankowicze gm. kudolskiej wy- 
buchł nagły pożar, Wobec późiej pory oraz 

zamarzniętych studzjen nie można było szyb 

ko dostarczyć wody, wobec czego ogień roz 

szerzał się z błyskawiczną szybkością obej- 
mując połowę wsj, Po 4 godzinnej akcji ra 

tunkowej zorganizowanej przez straże ognio 

Pr 12 latach niew 
WILNO, — Na odcjtku granicznym Dot 

hjnów na teren polski przedostał się nieja- 
ki Wiktor Borysewicz, który podał się za 
b. jeńca Wojsk Poiskich, W 1920 roku w bi 
twie pod Biaią Cerkwia na Ukrainje dostał 
sję on do niewołi bolszewickiej j do roku 

Stan ten trwał do roku 1924, tj. przez 
2 lata. 

Na jesieni tego roku stary  Parnius 
nagle zmarł zabierając do grobu swą 
tajemnicę. 

Umysłowo - chory pozbawiony pe 
siłku, zmarł wśród strasznych męczar- 
ni w kilka dni potem śmiercią głodo- 
wą. 

pożar 
we z 9 sąsiednich wsi pożar zdołało nad ra 
nem zlokalizować, Pastwa płomieni padło 
19 domów mieszkalnych i 9 stodół ze zbo« 
żem . 

Straty wynoszą przeszło 100 tys, złotych, 
Policja prowadzi dochodzenie celem ustale- 
nią powodu pożaru, 

8: 

ši 
1929 pracował w Odesje, a następnie wi za- 
kiadach tulskich, Ostatnio przeniesiony z0- 
stał do fabryki maszyn w Borysowie, skąć 
zdołał zbiec, Zatrzymanego skierowano de 
odnośnych władz, 

     



WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Kradzież bielizny, — Ołkienjckiej Este 

rze (Oszmianski 2) skradz'ono w dniu 19 
bm. z niezamkniętego mieszkania prześcje- 
radia i ręczniki, Sprawczynią kradzieży Ko- 

'złowską Marję, bez stałego miejsca zamiesz 
kania, zatrzymano, lecz skradzjonych rzeczy 
nie odnalejono. 

-— Fałszywy bilon, — Zjawny  Włodzj- 
mierz (Kolejowa 1) dostarczył do komisarja 
tu PP. dwie fałszywe monety jednozłoto- 
we, które otrzymał w skłepje Widuczańsk e- 
go przy ul'cy Niemieckiej 3. Fałszywe mo- 
nety zakwestjonowano, 

— Zamach samobójczy, — Kra 
sodemska IBronistawa, lat 21 (Stefańska 13) 
w cu samobójczym wypiła w dniu 19 bm. 
esencj] octowej, Desperatkę odwiozło Pofo 
towje do szpitala Sawicz w stanje niezagra 
żającym życiu, 

— ŚWIĘCIANY 
— Nieudanynapad. Na dro- 

dze Święciany — Cejkinie na przejeż- 
dzającego kupca Cejkińskiego napadło 
kilku osobników, którzy usitowali go 
obrabować. Sprawcy napadu zostali 
jednak spłoszeni przez przeježdžają- 
cych włościan. i podczas obławy ujęci: 
Są to: K. Stalecki, Midejkis, K. — 
mieszkańcy wsi Nalewajki i Cywin A. 
ze wsi Gorniny. | 

Z POGRANICZA 
— Zbiegł z Litwy, Na odc, granicz- 

nym Olkjeniki z granic Litwy zbiegł straż- 
nik [tewski H obwodu Jan Mikołanic, Po- 
wód ucieczki nieznany, 

Jak cracuje powiat. 
kom 'tet do spraw bez- 

robocia w Wiinie 
Powiatowy Komitet do Spraw Bez 

robocia, działający na terenie powiatu 
wiłeńsko-trockiego zorgan'zował się 
dnia 28 października 1931 roku. 

Na czele Komitetu stanął p. Staro- 
sta Jan Radwański. 

Do akcji Komitetu zgłosiły swój 
udział wszystkie organizacje społeczne 
powiatu, władze wojskowe, KOP, poli- 
cja państwowa, oraz ziemiańs'wo. — 
Do dnia 15 listopada zostały zorganizo 
wane na terenie całego powiatu w 
poszczególnych gminach gminne kcmi- 
tety do spraw bezrobocia, które w 
pierwszym rzędzie przeprowadziły t. 
zw. „akcję ziemniaczaną”, w wyniku 

której w okresie od dnia 20 paździer- 
nika do dnia I grudnia przesłano do 
dyspozycji Wojewódzkiego Komitetu 
do Spraw Bezrobocia w Wilnie 42491 
kg. kartofli na sumę 4249 zł. 10 gr. — 
oraz inne produkty żywnościowe na 
łączną sumę 4526 zł. 70 gr. 

Akcją pomocy bezrobotnym prowa 
dzoną przez Komitet, są objęci przede 
wszystkiem w myśl zasad Komitetu 
Naczelnego ci, którzy nie pobierają za- 

siłku z funduszu beziobocia z powodu 
wyczerpania się okresu zasiłkowego, 
a mają do tego prawo. 

| W wyniku tej pracy do dn:a i5 lu 
tego zużyto na potrzeby miejscowych 
bezrobotnych 30258 kg. kartofli na 

' sumę 1815 zł., oraz w gotówce na ten 
cel ponad 12000 zł., zebranych ze 

- świadczeń obywatelskich całego powia 

tu: wileńsko-trockiego. 
Objętych akcją pomocy bezrobot- 

mych na terenie N. Wilejki jest 597, z 

czego 300 ludzi dostaje zatrudnienie 
po 10 dni w miesiącu, a 297 jest do- 

karmiane na kotle, w Trokach prowa- 

- dzi się akcję pomocy dzieciom, z któ- 

rych 170 dożywia się w zorganizowa- 

nej dla tego kuchni, w Rzeszy prowa- 
dzi się akcję pomocy bezrobotnym w 
itošci 300 osób przez  dożywianie 
przez wydawanie deputatów, w Mic- 

kurach akcję pomocy bezrobotnym po 

chodzącym z okolicznych wsi przy m. 
JN. Wilejce przejął komitet miastowy. 
Ogółem objętych pomocą na terenie 

powiatu wil. - trockiego jest 797 bez- 
robotnych i do 300 dzieci. 

Komitet powiatowy wileńsko - tro 

ski na początku lutego pierwszy prze- 

łamał dotychczasową zasadę dz «ł2l- 

mości i gros sw*ch wysiłków przerzu 

wił na sekcję zatrudnienia bezrobot- 

mych. W obesiem stadjum prac, jak 

już wspomnieliśmy na początku w pier 

wszym rzędzie N. W:'lejka zastatowa- 

ła tę zasadę, w chwili obecnej akcja ko 

mitetu, dotycząca zatrudnienia objęła 

Rzeszę i Troki. Jaicży sie spodziewać, 

- że dzięki wybitnemu poparciu czynni- 

ków państwowych oraz Wojewódzkie- 

go Komitetu do spraw Bezrobocia. е 

W drugim etapie prac Komitetu na 

leży podkreślić organizowanie pomocy 

dzieciom bezrobotnych, jeszcze w B 

"siącu lutym akcja pomocy dzie ej- 
: snie W Piodczkólsih i odhionkich 308 

dziecj, włącznie z dożywianemi w szko 

"łach powszechnych 840 dzieci. O ogól- 
nej ocenie działalności Komitetów nale 
ży z całą stanowczością podkreślić о-) 

gromny wysiłek całego społeczeństwa 

w powiecie wileńsko trockim, który do 

ceniając całkowicie działalność Komite 

tu przyszło z należytą pomocą. || 

Dla podkreślenia ofiarności miejsco 

wego społeczeństwa należy podać do 

wiadomości, że oprócz zebranych sum 

pieniężnych oraz przekazanych do Wo 

jewódzkiego Komitetu produktów żyw 

nościowych Komitet Powiatowy po- 

siada do swojej dyspozycji zamagazy 

nowane na terenie gmin 37152 kg. 

kartofli oraz inne produkty żywnościo 

we łączną sumę 3,341 zł. 15 gr. 

Do wiadomości podajemy adres 

Powiatowego Komitetu do Spraw Bez- 

robocia w Wilnie — Ul: Subocz nr. 3, 

(gmach starostwa powiatowego), tele- 

"fon 6-13, szef biura Stanisław Klukow 

ski, który udziela wszelkich informacyj 

0 działalności Komitetu. 

*Radjo wileńskie 
Niedziela, dnia 21 lutego 1932 r. 
10.00 Ti. nabeżeństwa z Krakowa. 11.58 

Sygnał czasu. Transmisja I cz. porsnku z Fil- 
hsrmovji Warsz. Mikrofon w nowym Domu 
Akademickim w Wilnie. Muryka z płyt. Aud 
rolnicze z Warsz, Aud, dla dzieci z Warsz. 
Muzyka z płyt. Pol-ie pieśni. Jak się w dzie- 
jach rosz rza pojęcie Świata — odczyt. „Lite- 
raki wileńskie" — pog d z cyklu Kvet 
ma głos* — wygł. Zofja Zarnowiecka, „Z po 
ibży do Atryki Poł:omiowej* — odczyt z 
Krakowa. Koncert z Werszawy. Litewska su- 
dycja literacka i koncait Porsdnia wycho- 
wawcza Nr. 8. — prowadzi wizytat r Jerzy 
Ostrowski. Koncert z Warsz. Kwadr. liter. 

z Warsz. (Iwan Wazowo). Trans. koncertu z 
Londynu. 22.30—2400 Kom. i muzyka ta- 
mcczaa z Warszawy. 

Poniedziałek 22 lutego. 

11.58 Sygnał czasu. Un'wersyte: rolniczy z 
Warszawy. Program dzienny Muzysa Z ylyt. 
„Szkoła i sztuka” — oaczyt. Audycja dla 
d:ie i i młodzieży. Lekcja francuskiego z 
Warszawy, Codziesy odcinek powieściowy. 
Muzyka z płyt. „Jerzy Waszyngton* odczyt 
z Warsza*y. Muzyna lekka z Warszawy. 
Wileński komunikat sportowy. „Rasa i język 
Litwinów* — cdizyt ltewski w «pr. Wiel 
nerskiego, wygł. P. Gozutier. Muzyka z płyt. 
„Co nas boli?" — przechadzki Miksa po mie- 
Ście. Audysja z Warsz. p.święcony 200 ej 
roczni.y urodziu Was»ygtona. Kom. i muz, 
taneczna z Warszawy Retransmisjo stacji za- 
grenicznej (m zyka taneczna). 

TWOJE DZIECI UCZĄ SIĘ 
W OJCZYSTYM JĘZYKU, CZYŚ 
POMYŚLAŁ O TRAGEDJI MA- 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 
Złóż grosz na „Fundusz Polskiego 

Szkolnictwa zagranicą”, na konto 
P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 
du 25-lecia Walki o Szkołę Polską 

WYGODNIEJ I TANIEJ! 
Aby uniknąć tłoku w sezonie wiosen 
nym i letuim już teraz przyjmujemy 

wszelkie ubrania do farbo- 
wania i czyszczenia 

Prasownia, tarbiarnia i pralnia 

Wielka 31, 

chemiczna 
6 

„EAPREŚS tet. 17 00. Wilno, 

Ceny zniżone. 
Natychmiastowe wykupienie nie zobo- 
wiązuje. Gotową robotę przechowuje- 
my aż do sezonu letniego. Sz. Klijen- 
ci z tego tytułu nie ponoszą żadnych 
kosztów. Prasowanie i grew plowanie na 

poczekaniu, 

  

  

    

     
    

  

    

     

      
    
    
       

$kład Fortepianów, Pianin, Fisharmocji 

K. Dąbrowska 
(F-ma istnieje od r. 1874) 

Wilno, Niemiecka 3, m. 11 
2071 - VI, 

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

6 rewiru W, Cichoń ały w Wilnie 
przy ul. Góra Bouifałowa 19 na zasadzje 
art, 1030 U,P.C, ogłasza, że w dniu 24 lu- 
tego 1932 roku od godziny 10 rano w Ej- 
szyszkach odbędzie 
targu publicznego ruchomości, należących 
do Adama Koryckiego i składających się z 
konj, klaczy, wozu j bryczki, oszacowanych 
na Sumę zołtych 1200, 

Komornik W, CICHOŃ, 

SKLEP SUK A i JEDWABIU 
CALEL NOZ Niemiecka 19, 

t telef. 890. 
Ostatniootrzymano w wielkim wybo- 

rze rozmaite gatunki 

wełny i jedwabiu 
Ceny niezwykle niskie. 
Prosimv przekonać się! 

    
    

    
    

        

publiczności   

  

FABRYKA i SKŁAD MEBLI 

W. Wilenkin | S-Ka | 
Spółka z ogr. odp. 

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

jadalnie, sypialnie, sałony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden-. 
sy, Stoły, szafy, biurka, krzesła, dębe- 
we it. p. Dogodne warunki ; na raty 

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

X. rewiru zamieszkały w Wilnie przy ul. 
Wiwulskiego 6 m, 28 na zasadzie art. 1030 

UPC. ogłasza, że dnia 29 lutego 1932 roku 
od godziny 10 rana w osadzje fabrycznej 
Czerwony Dwór, gminy niemeńczyńskiej od 
będzie się licytacja ruchomoścj, na!eżących 
do firmy Czerwonodworskie Zakłady Piwo 
warskie, składających się z urządzenia tech 

nicznego browaru, oszacowanych na 11,600 
złotych, Spis rzeczy į szacunek takowych 
przejrzeny być może w dniu licytacjj, | 

Komornik sądowy 
Jerzy Fiedjaj.   

Podaje się do wiadomości, że w majątku? Lerdw aiowie E 
sprzedają się wę | ох 

dzialki letniskowe — 
położone w miejscowości terenowo urozmaiconej pomiędzy 

stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 

plażą z piaszczystym 

brzegiem. 

Wiadomości udziela administracja majątku 

Landwarów 
Pierwsza Wileńska Spółka 

Parcelacyjna 
WILNO, MICKIEWICZA 4. 

  

SŁOWO 

  

   

   

ze znacznem ustępstwem do 50 proc. 

  

Ceny "LiL! zniżone! | 
W związk i z urządzeniem własnych 

składów połączonych z torem ko- 

lejowym mam możność 

obkiżęnia ceń węgla | kokgn 
z pierwszorzędnych kopalń górnoślą- 

skich konc. „Progress“ 

Przedsięb Handi. Przem. 

M. DEULL, wio 
| Biuro — Jagiellońska 3, tel 8-11. 

    

| Bocznica własna — Kijowska 8, tel. 999. 

| 

: уТУТТУт 

Spėždzieinia H-ndlowo Przemy- 
słowa OQgrodników Wytwórsów 
w Wilnie (ul. Mickiewicza d.Nr. 22 m. 3y 
podzje do wiadomości, iż na podstawie do óc 
prawomocnych Nad:wyczzjny:h Walnych Ze- 
brań członków z dnia 2 i 16 listopada 1931 r. 
uległa rozwiązaniu i przystępuje do likwidacji, 

Stoscwme do art. 76 U:tawy o Spół- 
dzielnia.h wzywa się wszystkich wierzycieli 
Spółdzi Ini do głoszenia swych oszczeń nie 
później niż w rok od trzeciego ogłoszenia. 

Ogłoszenie niniejsze jest trzecie. 
Zarząd 

  

2072 — VI, 
OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w  Wilnie 
X. rewiru zamieszkały w Wilnie przy ul, 
Wiwulskiego 6 m, 28 na zasadzie art, 1030 
UPC. ogłasza, że dnja 1 'marca 1932 roku 
od godziny 40 rano w domu przy uljcach 
Jagiellońskiej 3-5 į Podgėrnej 7 odbędzie 
się 'icytacja ruchomości należących do fir- 
my Czerwonodworskie Zakłady  Pjwowar- 
skie s-ka z ogr. odpow., składających się 
z 2 samochodów ciężarowych firmy CHEV- 
TOLET i 2 biurek amerykańskich oraz roz- 
lewaczki  oszacowanych na 6,500 złotych, 
—Pi a licytacja odbędzie się przy ul, 
Jagiellońskiej 3-5, druga przy ul. Podgórnej 
T. — Spis rzeczy i szącunek takowych 
przejrzany być może w dniu licytacji. 

Komornik sądowy 
Jerzy Fiediaj, 

1 Ai AU) 

ŽĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. : 
  

    
  

Lokal w centrum miasta składa- 
jący się z 12 lub 14 po- 

koi bardzo dogodny pod biuro i urzę- 
dy państwowe do wynajęcia od zaraz, 

lutormacje telefonicznie 9-61. 

a S ECA ERC — 

dogodnym dla kąpieli 

  
YYYVYYYYYYVYYYYYYVYTYYYYYYTYYY 

  AAAAAAAAAAA ASA AAA BAA, 

осс › МЫЕРНЛАСНТЕСЯНЕИЙ DOKTOR 

Lexarze Zeldowicz 
<hor, ! rne, Wene-- 

ryczne, narządow mo- 
cžowych, od 9--do 1, 

Szyrwindt "== 
choroby weneryczne, DOKTÓR 
skórne i moczopłciowe. -rszą SGWUZOWA 

Dr, Med. 

Wielka 19,0d9-113-7. *© 
Tau musa, KOBIECĖ, WENZ- 

RYCZNE NARZĄDÓW 

Dr.Ginsberg — хосхомусн 
Choroby skórne, we- od: 12—2 i od 4—6 
neryczne i moczorłcio: uł. Mięk'ewizza 24, 
we. Wiieńska 56—3, od tei 47. 
8—1 I 4—8. Tel. 507 mazi AO 

  

  

Ural 

Wyprzedaz posezonową p. n. 

„ТОМЕ Tydzień Ks 
oa 22 iutego do5 marca r.b. 

organizują księgarnie: 

Gebethnera a Wolffa i S-ki, 
Mickiewicza 7. 

66 Kazimierza Rutskiego, 
wileńska 38. 

Św. Wojcecha, 
Dominiksń:ka 4. 

Józefa Zawadzkiego, 
Zamkowa 22' 

SPRZED£EŻ TYLKO ZA GOTÓWKĘ. 

    

    
   

      

  

  

  

  

  

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

MIEJSKIE „LBGŁADĄ QD W$CHIOBU€ 
1а А MIEJSK* Najpotęžniejszy film šwiaia, Koncertowa orkiestra pod batutą M. Selnickhiego. 

> Kasa czynna od godz. 3 m. 30 do 10, Ceny miejsc: parter 60 gr. balkon 30 gr. 

Dźwiękowe Niebywałe powodzenie! Wszyscy Śpi szcie ujrzeć! Najweselszy dźwiękowiec Polski! ILO proc. mówiony i śpiewny. 

3 ц‘д'! п:&н' Chtopcy Scenar. generała Wieniawy Długoszewskiego 
Kamo a ® теа!омап!... Muzyka W. Dana. W rol. gł. najułubieńsi 

HELIOS artyści Zula Pogorzeiska, Kazimierz Krukowski (Lopek), Adzif Dymsza, Władysław 
Walter, Mieszystaw Frenkiel i inni. Dla młodzieży dozwolone. Pomimo ogromaych kosztów 
Sprowadzeria teg filmu — ceny miejs> nermalne, Na I-szy seans ceny tniżone. Prczniek o godz. 2 ej. 

Jutro pramjerat Arcydzieło dźwiękowe! Cygan. Śpiew! Ul :bienica całego świta 1 B 
i słynny amant Jūze! Schiidkraut oczaruje wszystkich w swej nejnowszej kreacji Brygida Helm 

# a 
Dżwiękowy da 

KINO-TEATR A 

„HELIOS“ ż   
Niepospclita zaleta tego filmu jest muzyka w rewel. wykon. najlepszej ns Świecie kapeli cygańskysj 

Rcyal Tzigann Jazz Dodatki dźwiękowe. Na l-szy seans ceny zriżone, 2 
Początek seansów o godz: 4, 6, 8 i 10.15, 
  

  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22 

tel. 15-28 

Dziśl Największy film Świata | 

„BRACIA KARAMAZOWY" 
w g nieśmiertelnej powieści F. Bostejewskiego. W rolach gł. znana aktorka rosyjska ANKA STEIN i FRITZ 

KORTNER. — Śpiewy rosyjskie! — Wspaniała wystaw:! — Chór cygenów! 
Uwa al Dyrekcja zawiadamia Sz. Publiczność, że po długich staraniach film zezwcleńo wyświetlać na 

g kresach w całości. Nad program; Dodatek rysunkowy i tygodnik dźwiękowy Foxa. 
Pomimo « gromnych kosztów sprowzdzenia tego filmu — ceny normalne. W dzień premjery bilety honorowe i kon: 
tramarki bezwzględnie nieważne, Początek seausów godz. 4, 6, 8, 10.30. Na pierwsžy sesns ceny 2nižone, 
Następny program: Film ze „Złotej Serji Polskiej" „ROK 1914 z Jawigą Smosarską i Witoldem Conti. 

  

DZWiĘKOWE KINO 

с@л 
ii. 68 41 

Dziśl Niezspomn'any b hat=r filmu „Na zachodzie bez zmian” LOGIS: WOLHEIM 
we wspaniałym draomacje dzwiękowym 

ZBRADZIECKIE ŚWIATŁA 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. Początek seansów o godz. 4, 6, 8i 10,30. W dnie świąt o 

godz. 2-ej. Na pierwszy Ssans ceny zniżone. 

Ne 
įsi, 13-61 

  

Dźwiękowe Kine 

„PAN“ 

Dziś ostatni dzień czołowego filmu poiskiego 

według powieści 
$ T R A 8 Ł š A B © € M. Marczyńskiego 

Jutro wielks premjer:;! Przemiła paryżanka, świetlana FIFI DORSAY 1 100 proc. mężczyzna KARULD MURRAY 
w wielkum filmie na tle życia żołnierza Legj: Cudzoziemskiej. w Atryce 

(wiat Algieru" 
Realizacja: Aleksarder Korda 

  

  Dziś! Najnowsze dźwiękowe arcydzieło w-g rozgło nej powieści znakom. kryminologa piszrza. EDGARA WALLACE 

  

  

Mickiewicza 9.   
  

sw 

  

Bo "ke SS 
kosmetyka 

A 

GABINET 
Racjonalnej 

kosmetyki 
łecznicze 

WILNO, 
tichiewicza $1-4 

kobiecą 
konserWB- 

nali,<odświeżs, ustwe 
jej skazy i braki, Masaż 
kosimetyczny twarzy. 
Masaż cisłs, elektrycz posadzie. Poczta Ko- 

ny, wyszczuplający (ps- bylnik 27. 
nie). Naicyek! Sas: sausi 
na* według proł, Spnh- 

la. p Paanię WŁOSÓW, w 
ndywidaalue 

dobierznie kosmetyków 77 kule 
do każdej cery, Ostst-P. 
nie zdobycie kosmety» 

łupież. 

ki racjoaxinej, 
Codaienuie od g. 10—8 

W. 2. P. 43 

    

t rĘR ema JTosa 

S matowartošciowe piwo w używane batelki = 
„Patent“ 

s Kousumentów 

= Przeto ostrzegamy Sz. Konsumentów przed falsyfikatami i = 
prosimy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy z 

PIWA ŻYWIECKIEGO; 
na erygłna!tną etykietę | korek z tirmą 

- Arcyksiążęcy Browar w Żywcu 
Reprezentacja: Wiino, Zarzeczna 19. Tel. 18-62 

  

je, dosko- 

„A dh 

Bena, 
zmarszczki, wągry, ko- 

damżi i kurzejki nacwa 

cmeu Gedić 

    

Dźwiękowy 68 46 paragraf francuskiego G Sensacyjno - erotyczny dramat w 10 akt. Kino-Teatr ^ kodeksu karnego р. & "1В'в europejskiej: produkcji i wersji Irsncuskiejį 
„STYLOWY Opowieść o miłości wszystkich kochanków Świata, silniejszej od śmierci i woli Aflacha. 

Wieiks 36 W rol. gł. Suzy Vernon, Rud if Kiein-Rogge i Franceska Betini. 
Nad program: Przepiękny poemat wschodu „Perła haremu'' 10 akt W rol gł. Betty Bronson i Mac Lean. 

Dziś! Rewelacyjny *« (Czyli pieśń 
- Kino-Teatr * przebój dźwiękowy p. t. „R A BE © ‹ а;ш\:іі) 

| „ŚWIATOWID" Cudowne arcydzieło filmowe. Niebywała atrskcja świat wa. Oryginalna pieśń egzotycznej dżungli. 
wartość artystyczną dia młodzieży Nad program: Wesoła komedia dźwiękowa „Włóczykije*. Ze vzględu na wysoką 
i „Marokko“ dozwolone. Anonsl Juž wkrėtce wielkie premjery „„Krėl azzu“ 

Koszule zefirowe cd 6 zł. 
koszule sportowe (z krawatem) od 5 zł, skarpetki 

„żelazne* własnego wyrobu są już w sprzedaży 

w Poiskiej Składnicy Gatanteryjnej 

Franciszka Frliczki 
Zamkowa 9, te!. 646. 

    

OSTRZEŻENIEI 
Pewne Firmy w Wilnie rozlewają swoj      

   
    

    

      

   
    

  

    

  

ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU 

ŻYWCU i wprowadzają tem w błąd Sz. E 

      

    

  

Z ZNBO SEI V:6 
A TAL ZE PAY JACY? 

Ś) 4 BóLEczowy © 
p U 

(M LZ ) FABRYKA (HEMICZNO-FARMACEUTYCZNA 
MINĘ A -AP.KOWALSKI WARSZAWA, 

     
      Vi 

KALGA KAS AAAKAAAMA IAA ainiai kai AAAAAAAAAAAAAAAAAAA uma mym 
Matura 1 lub 2 pokoje HIEEENEMUAMU Narybek karpia 

Peosady Przygotowywanie zez wygodami do wyna Róż rasy polskiej, szczepa 
wszystkich  przedmio- jęcia. Dobre obiady na 

wwyvtvyvvvvi tów do egzaminów w żądanie. Objazdowa 
zakresie szkół cie? Kaas godz. 

5 Języki obce: Irancns- 0 —18, 
Ogrednik ki, niemiecki (kouwer- 
pszczelarz szcja) oraz łucina i 

rolnik z bardzo dobry- grecki. Lekcyj wdzieła- 
świadectwami zją rutynowani korepe- 

rza PEAT R. MZC a świstłego pokoju dla Uje posa- jmn. mag. lilozofji i p misos OE 
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