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W PERSPERTYWIE Awantury na Uniwersytecie Warszawskim 
TYGODNIA 

— Kryzys francuski. Przesilenie 

ministerjalne w Paryżu było. mimo 

wszystko n:espodzianką, nikt bowiem 
nie przypuszczał, aby zacietrzewieńtie 

partyjne w Senacie wzięło” górę nad 

interesem: państwa. Obałenie gabinetu 

Lavala. jako rezultat" uchwalenia „;.w. 
lzbie "Deputowanych" reforńiy ordyna- 
cji, wyborczej, kasującej drugą, turę,wy 

borów "jest nicze innem jak” przygo 

towaniem terenu dla wielkiej bitwy wy 
berczej;*którd rozegra się w połowie 

bieżącego roku, Reforma wyborczą .0- 
granicza w znacznym stpniu-szanse ra- 

dykałów i socjalistów usuwając mo- 

żliwość. .niemorałuych . kompromisów: 

Na porządkń dzieńnym były komipromi 

sy zawierane doraźnie w  poszczegól- 

nych okręgach radykałów z socjalista 
mi lub nawet socjalistów, z komunista- 
mi.dła uzyskania mandatu w .drugiem 

głosowaniu. 3 

Radykali z p. Heriotem na czele i 

. socjaliści z Blumem czynili wszystko 

w Izbie, aby do. reformy, nie dopuścić. 

Cały arsenał znanych i oklepanych środ 

ków włącznie z obstrukcją, b'ciem w 

pułpity, śpiewami i przdłużeniami po- 

siedzeń do rana został wyczerpany, ale 

rozbił się o zdecydowaną mocną wolę 

większości premiera Lavala, 
Wówczas radykali postanow:li ode- 

grać się w Senacie, gdz.e rząd Lava- 

la nie posiada takiej większości jak w 

i gdzie od.czasów Poincarego pa- 

nuje zamiłowanie do gabinetów kon- 

centracyjnych, t. j. z udziałem radyka- 

łów, aczkolwiek żaden rząd tego ro- 

dzaju nie może się dłużej utrzymać. 

Gabinet Steega powołany w wyniku 

przewlekłego przes.len'a ministerjalne- 

go w r. 1930 po obaleniu rządu Tar- 

dieu trwał niespełna miesiąc. Próba u- 

tworzenia rządu - koncentracyjnego po 

Śmierci Maginot'a również zawiodła, 

a i obecnie rezygnacja Painleve i po- 

Wierzenie misji p. Tardieu dowodzi. że 

koncentracja jest koncepoja  niemožli- 
wą. 

Przesilenie francuskie wywołane 

przez zag.etrzewione. partyjnictwo w 

<hwili gdy rola Francji w dziedzinie 
sbraw miiędzynarodowych wymaga od 

niej: mocnej. pozycji wewnętrznej - jest 

wymownym dowodem  szkodliwej, „i 

zgubnej dla państwa omnipotencji par- 
lamentarnej, Brak hamulca, któryby 

Potrafił. okiełznać rozpętane partyjnic- 

wo jaskrawo rzuca się w oczy. Przy- 

ład jest bardzo pouczający. 

— Mandżurja  niepodległem - pań- 

stwem. Proklamowanie * niezależnego 
Państwa mandźrurskego jest pierwszo 

rzędnym sukcesem politycznym Japo- 

ji, jest to pierwszy owoc działań roz- 
poczętych w ubiegłym 'roku na Dale- 

kim': Wschodzie. Niezależne państwo 
mandżurskie otwiera przed  Japonją 

szerókie możliwości dla jej ekspansji 

Politycznej . „gospodarczej i emigracyj- 

ej, a pozatem sprowadza do minimum 
wpływy Rosji, tego najgroźniejszego 

konkurenta Japonji na kontynencie azja 

lyckiem, 
Teraz gdy główny cel wysiłków ja- 

Pońskich został zrealizowany, « można 
pVeć nadzieję, że konflikt japońsko= 
chiński wejdzie /na drogę likwidacji: 
Ofenzywa japońska na Sza-Pef i forty 

oo$ung, i Tao Szan miała | ma cha- 

akter dywersji w. celu przestonigcia.. 

iego. celu. działań: ;japonskich|4j. 

Panowanie -Mandżurji, tudzież dóstar- 
e Japonii atutów, któreby zmusi- 

Iv Chiny do „uznania nowego stanu rze- 
Czy. Przebieg wypadków pod Szangha- 
lem świadczy, -że japonja nie dąży do 
okupowana prowincyj wchodzących 

W obręb: Chin: właściwych, gdyż to po 
Sągnęłoby za sobą poważne kompli- 
acje i mogłoby. grozić otwartym kon- 
liktem. z „Ameryką a nawet Anglja. 
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WARSZAwA 22.l (tei. własny). 

już na: początku zebrania nie- 
dzielnego Bratniej Pomocy Stu- 

dentów Uniwersytetu Warszaw- 
skiego, które rozpoczeło się O 
godzinie 11 tej przed południem 

dał się wyczuć nastrój niezwy- 
kłego podniecenia w związku z 

zapowiedzianą przez młodzież 

obwiepoiską kandydaturą p. Wę- 
glińskiego wsławionego szkalo- 
waniem: Polski na terenie zagra- 

nicznym. Gdy kandydatura ta 6' 
fiejainie została zgłoszona wy* 
buchło oburzenie na Sali. TUmult 
trwał czas dłuższy. Rozpoczęły 

się bójki, w czasie Których kilka 

esób odniosło rany od kijów, 

piešti a nawet ostrych narzędżi. 

Dwa okna wyłleciały z ramami, 
Prezydjum uciekło. 

W pewnej chwili wybuchła na 

sali bcmba z gazem łzawiącym. 

  

Awantura przeniosła Się na po- 

dwórze. Dopiero tu na terenie 
neutralnym po pewnym czasie 
została zlikwidowana przez po- 

licję. 
Dwie karetki pogotowia ra- 

tunkowego przybyły na miejsce 

w celu udzielenia pomocy. Ko- 

rzystając z zamieszania: grupa 
obwiepolaków powróciła do sali 

i przeprowadziła wybory swoich 
kandydatów. 

Komendant Legjonu Młodych 

wystosował rozkaz w którym 
stwierdza, że w obecnych warun- 
kach należenie do Bratniej Po- 
mocy stało się niemożliwością. 

Walne zebranie .Bratniej Po- 

mocy Studentów Politechniki 

miało przebieg mniej. burzliwy 
aczkolwiek przeciągnęło się do 
późna w noc. 
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„, ZGON, 
KAZIMIERZA EHRENBERGĄ 

GENEWA. PAT. — Dzisiaj w о- 
cy zmarł tu m udar serca red. Kazi- 
mierz Efrenberg, korespondent „Gaze- 

ty Polskiej". 

OSTATNI DZIEŃ š. P. KAZIMIERZA 
EHRENBERGA 

GENEWA, 22,2 (tei, własny). Ś, p. Ka- 

złmierz Ehrenberg spędził ostatni dzień swe 

go życia w Genewie w towarzystwie prze- 

bywających tu dziennikarzy połskich oraz 

członków biurą prasowego dełegacji połskiej 

nia. konierencję rozbrojeniowa, 
W godzinach popołudniowych śp, Ehren- 

berg napisał ostatnią swą korespondencję, 

którą zdążył wysłać, następnie spożył posi- 
łek i około 12-ej.w nocy udał się. do domu, 
W ostatnich dniach Zmarty czuł sję b. źle, 

Skarżył się "na silny wiatr utrudniający mu 

oddech, Zmiarły cierpiał na astmę į zadaw- 

niona chorobę serca, | 

Około godziny 2- -giej w nocy. gospodyni 

zmańego (śp, Ehrenberg mieszkał prywat- 
nie) usłyszała. wołanie, Kiedy weszła do po 
koja zajmowanego przez Zmańego, Kazi- 

mierz Ehrenberg już nie żył. 

  

Niaawe rozruchy komunistyczne © SOSKOWCU. 
Salwa policji do demonstrantów 

SOSNOWIEC. PAT. — W niedzie 

lę około godz. 12 w pełudnie kolonja “| 

robotticza „Ksawera* pod Będzinem 

była widownią krwawego zajścia, 

W. dzielnicy tej odbywała się ma- 

sówka, zwółana przez. ag'tatórów ko- 

munistycznych, w której wzięło udział 

kiikaset robotników. Patrol policyjny, 

przechodzący przez tę dzielnicę, był 

znienacka zaatakowany kamienami ‹ 

strzałami rewolwerowemi. W pewnym 

miemencie tłtun otoczył patrol. Wobec 

SOSNOWIEC, (Pat). Pod wały- 
wem komunistów w dniu dzi- 
siejszym doszło do poważniej- 

Szych zajść w Czeladzi w czasie 
wiecu, na którym przemawiała 

jedna z działaczek komunistycz- 
nych. Policja zaatakowana zosta 
ła przez uczestników wietu gra- 
dem kamieni. oraz kilkunastu 
strzałami rewoiwerowemi. Gdy 
salwa sstrzegawcza w powietrze 

postawy napierającej. i dalszych strza- 

w patrol oddał salwę na postrach. 

Gdy to nie poskutkowało, + dano kilka 

strzałów, po których tłum rozproszył 

s'ę. Wśród hut zabity został Daniel 

Kajda. 

Pozatem jeden z uczestników ma- 

nitestacji jest ciężko ranny, jeden lek- 
ko. Ranni są znanymi działaczami Ko- 

mun'stycznymi. jeden posterunkowy 

jest lekko ranny. 

nie pomogła i strzały rewolwe- 

rów nie ustawały policja zmu- 

szona była zrobić użytek broni. 
jeden z demonstrantów został 
zabity, jeden ciężko ranny. Na. 

zwiska zabitego dotychczas nie 
stwierdzono. Ranym znany dzia- 
łacz komunistyczny Antoni Bar- 
tosik. Przewieziono go do Szpi- 
tala, gdzie w kiłka godzin póź- 
niej zmarł. 

Zbrodnicza akcja komunistów 
SOSNOWIEC, PAT, — Marjan Adam- 

czyk, ciężko ranny w zajściach na kolonji 
robotniczej, zmarł 'po przewiezieniu do 

szpitala, młmo natychmiastowej pomocy le 

karskiej. W związku z temi zajściami wła- 

dze śledcze i połjcja przeprowadziły energi- 
czne dochodzenie, Szereg danych wskazu- 

je na to, jż zajście dzisiejsze było sprowo- 

Dalsze 
SOSNOWIEC, PAT, — Dziś rano wy- 

buchł strajk w fabryce "chemicznej Strem, 
W Strzemieszycach- strajkuje 280 — robotni- 
ków, którzy mie godzą się na obniżenie 
płac o 8 proc, 
KATOWICE, PAT. — Dziś rano wy- 

buchł strajk w kopalni Lara w Chorzowie, 

(P RRSKSS TSS DIENOS 

Sprawa! Kłajpedy. Raport delegata 
Norwegję, Cołbana w sprawie wypad- 

ków w Kłajpedzie przyjęty onegdaj w 

Genewie przez Radę Ligi . Narodów 

stwierdził, że Litwa nie naruszyła sta- 

tutu Kłajpedzkiego oraz odrzucił pro- 

pozycję niemiecką przekazańia  spra- 

wy Trybunalowi Haskiemu. W ten 

"sposób pośrednio postępowan'e Li- 
twy- w Kłajpedzie zostało zaaprobo- 

wane przez bigę. «Przy tej okazj! p. 

Zaumius powiedział mowę, w której 

wyrażał się w sposób bardzo dosadny, 
w tońie bardzo. ostrym o argumentach 

swego, niemieckiego przeciwnika. Mi- 

mowoli nasuwa się uwaga, że tupet i 

pewność siebie na terenie. genewsk'm 

odnosi' sukcesy, *blitszczowatość 

daję tylko minusy, a niestety ta blusz- 

zaś 

czwatość. 1 „Uzgadiniania“ „są ulubio- 

ną mefoTia naszej delegacji w . Gene- 
wie; Sz. 

"jest za rzecz zdecydo vaną, 

kowane przez agitatorėw komunistycznych, 
którzy mimo wzmocnionej agitacji nie mo- 

gąc doprowadzić do strajku „czarnego, wy 

korzystaywał każdą sposobność, ażeby spo 

wodowač krwawe zajścia - i -w ten sposób. 
wywołać wzburzenie wśród mas  robotni- 
czych, 

tralki 
Poranna zmiana w La 597 robotników 
nie przybyła do prac 
SOSNOWIEC, PAT. — Z małych: kopalń 

prywatnych zastrajkowały dzisiaj: Haltina— 
Maksymiljan III, Wiktocja, Staujsław ji Ka= 
rol, W całem zagłębiu pracuje dziś. normal 
nie tytko jedna kopalnia Solvay, 

-———-=— 

OBECNA SYTUACJA - W ZAGŁĘBIU 
DĄBROWSKIEGO | 

SOSNOWIEC. PAT. — W dniu 

dzisiejszym sytuacja na terenie zagłę- 
bia Dąbrowskiego przedstawia się na- 
stępująco: Strajkują załogi 23-ch ko- 

palń. Na jednej tylko kopalni, ti „Re. 

den“, zarządzono šwietowkę. "ogółem 

nie praczje na pierwszej zmianie 

10,340 gómików, z czego strajkuje 

9,772, a nieczynnych wskutek świętów 

jest 578. Na obserwacje do wszystkich 
kopatń zjechało 1346 gróników. 

SOSNOWIEC. PAT. — Na kopal- 
ni Czeładź — Piaski zgłosiło się dzi- 

siaj oprócz obserwacji, wynoszącej 87 

robotników, 72 górników zupełnie do- 
'browolnie (do pracy. Usiłowania elemen 

tów radykalnych przeszkodzeńia w 
pracy nie powiodły się. 

REWIZJE. 1 ARESZTOWANIA 

SOSNOWIEC. PAT, — W cjągu dzisiej- ) 
szej. nocy +polcja przeprowadziła rewłzję na 
terenie kilku miast i miejscowości zagłębia | 

przez” Administrację zmieniane 
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Panowie profesorowie U..B. pod sad 
Pan Legjonista oświadcza kilka- 

krotnie w -swoim artykule „Kurj. Wil:* 
że cała, państwowa młodzież akade- 
micka: stoi za tym programem, który 

"w „Żagarach* sformułował p. Dem- 
binski — „żadne klepanie po ramieniu, 
nas nie odstraszy“ — wola pan lėgijo- 
nista. „„My mamy program społeczny”. 

Pan Legjonista powiada, że p. Dem 
biński nie jest komun'stą i że to dopie- 
ro ja chcę go w objęcie tego komuniz- 
mu wepchnąć, czy przynajmiej w tym 
kierunku popychać. Z całą skrupulatno 
ścią:i objektywizmem wyjmuję' z ar- 
tykułu p: Legjonisty argumenty, które- 
mi "szanowny. autor udowadnia, co 
mianowicie > dzieli p. Dembińsk'ego a 
więc i:według określenia autora, całą 

młodzież państwową od komunizmu. 
Oto są te afgumienty. Jak zgóry prze- 
widywałem, miedża ta jest zbyt wąska 
dla wszystkich, którzy komunizm i jego 
rożkosze poznali zbłiska. 

Różnica pierwszą. Pisze pan Legjo- 
nista: 

jeżeli żądamy obcęgów myśli, to obcę- 
gów, któreby zmiażdżyły te wszysikie łupin= 
ki bezmyślności, które często. nam każą 

czcjć, jaka naukę t sztukę polską, Nie do- 

magamy się natomiast obcęgów dia naj- 

wyższych regjonów inyśli, zostawiając sze- 
roką swobodę badawczą dla laboratorjów 
wiedzy ł sztuki, 

Najwyższe regjony myśli, posiada- 
jące: własne łaboratorja, * będą”! "nie- 
wątpłiwie — p. Legjoniście szalenie 
wdzięczne. Ponieważ jednak nie mam 
nadziei, aby pr Łegjońństa - mnie : do 
nich zaliczył, więć już jestem mniej za- 
dowolony. Łojalnie uznaję; że różnica 
jest, ale ta różnica jest dla mnie za ma- 
ła. Przedewszystkiem, nie jest to róż- 
„nica istotna, nie kwalitatywna, lecz tyl 
ko kwantytatywna. Naprzykład: w sa- 
modzierżawnej Rosji, dzieła, wycho- 
dzące..pod egidą Ces. Akademji Nau- 
kowej, nie ulegały urzędowej cenzurze, 
Z tego nie można jednak wywniosko- 
wać, aby. cenzury nie było. 

Różnica druga, Znowuż pisze 
Legjonista: 

Nie wierzymy į nie chcemy dyktatury 

proletarjatu. Czem różnią się silne rządy 
świadomej. . grupy, przebudowującej _ ustrój 

p. 

przy pomocy aparatu państwowego, od dy-. 

ktatury proletarjatu, to p, red, Mackiewiczo- 
wi, | jako monarchišcie, chyba dobrze wia- 
„domo, 

Różnice między. czerwoną _ biurokracją 
Dąbrowskiego .w związku z ostatniemi zaj- getatystyczną, a państwem zorganizowanych 
ściami, Zatrzymano  kdkadzjesjąt osób, w - 
tem wielu komunistów, podejrzanych o ak- wpływ na bieg wypadków, 
cję wywrotową i udział w manifestacjach, 

W ZAGŁĘBIU KRAKOWSKIEM 
SPOKOJ 

KRAKÓW. PAT. — Sytuacja straj 
kowa w zagłębiu Krakowskiem n'e ule- 
gła zmianie. W dalszym ciągu na po- 

szczególnych kopalniach panuje zupeł 
ny spokój, 

 EDIEŃCETY SZ TOOZREZEC | ASROCK ZPSE A 

Przemyśl w ciemno- 
ściach 

PRZEMYŚL. (Fat). Wybuchł tutaj 
strajk konsumentów elektryczności. 
Kupcy nie oświetlsją swych wystaw, 
skutkiem czego na ulicach panuje mrok, 

_mistą chciał poznać, 

  

Katastrofa na przejeździe kolejowym 
ŁÓDŹ, (Pat). Pociąg pośpieszny 

401, jadący z Warszawy do Torunia, 
a dalej do Gdyni wpadł na przejeź- 
dzie kolejowym pod Łowiczem na 
autobus, jadący z Łowicza do osady 

KANDYDATURA HITLERA ZDECYDOWANA 
BERLIN. PAT. — W tutejszych ko 

łach kolitycznych kandydatura Hitlera 
na urząd prezydenta Rzeszy uważana 

WZA 
   sze rokowania п 

opozycji tiarodowej w sprawie w rySU- 
nięca wspólnego kandydata nie dopro 
wadz'ły do porozumienia, wobec cze- 

  

  

  

go oczekują tu, że niemiecko - naro-- 
dowi i" Stahihelm wystawią: odrębne- 
go kandydata w osobie drugiego órze- 
wodn'czącego organizacyj stahlhelmow 
skich Duesterberga. Kandydatury ma- 
ją być ogłoszone w najbliższych 
dniach: Przyspieszenie decyzji opozycji 
narodowej nastąpiło z tego powodu, 

Bolimów. Autobus został doszczętnie 
zdruzgotany. 2 osoby z pośród pasa- 
żerów autobusu zostały zabite, 10 od- 
niosło ciężkie i lżejsze rany. 

  

że praca w obecnej chwili nie liczy się 
już z możliwością obalenia rządu Brue- 
ninga w czasie rozpoczynającej się se- 
sji. , : 

Tragiczne zakończen 

św  syndykaty pracowników, . mających 

dopełniają tej 
wąskiej miedzy, 5 

Tutaj jest gorzej. Tu już niema żad- 
nej różnicy. „Dyktatura proletarjatu“, 
jest to pusty frazes. którego zrealizo- 
wać w znaczeniu dosłownem nie moż-=- 
na i który oczywiście przez. Sowiety 
zrealizowany nie został. A więc odrzu- 
cenie tego pustego frazesu, nie daje 
nam nic; Natomiast, gdyby. p. Legjo- 

„ustrój. sowiecki 
bl'żej, toby wewnątrz tego ustroju spo 
strzegł i elitę i ogromne znaczenie syn- 
dykatów i co więcej, usłyszał zewsząd 
hasła walki z. „czerwoną. biurokracją”. 
Tą więc różnica nie jest,, powtarzam, 
żadną różnicą. 

Wreszcie .trzecia różnica i ga 
niejsza: 

Ideologja państwa zorganizowanej pra- 
cy, oparta jest na wspólnej społecznej ety- 
ce pracy, pozatem jednak dopuszcza każdą 
motywację religijną i filozoficzną, To jest 
różnica dla każdego katołika i dla każdego 
nieinaterjalisty istotna, Jedno z dwojga: 
albo p, red, Mackiewicz jest człowiekiem 

mewierzącym, albo nie zna komunizmu, 

Otóż w rozdziale „Czczone zwłoki 
czy woskowa lalka* wskazałem, že 
bolszewizm wytwarza sui generis re- 
figijny nastrój, upodabnia się do reli- 
gii. Jeszcze wyraźnej, bo- przesadniej 

ie walki bokserskiej 
GROSS ŚMIERTELNIE NOKAUTUJE GODLEWSKIEGO 

LWÓW. (Pa). W niedzisię, jak wła- 
domo, odbąły: sią zawory bokserskie 0 
mistrzestwo okręgu. W czasie tych zą 
wadów w wadze półciężkiej zawodnik 
H»smonei Gross znokautował zawodni: 
на Pogoni Godiewskisgo. 

Gdy ten esłatni przez dłuższy czas 

nie przychodził do przytomności, we- 
zwaro lekarza pogotse ła ratunkowego, 
który stwierdził wstrząs mózrqu i pięk- 
nięrię podstawy czaszkł. Godlewskiogo 
przewieziono do szpiłaia powszechne” 
go w stanie beznadziejnym. 

m. 

„sów. Tucgieniewa. 

wskazał na to hr. Coudenhove Całergi, 
który wprost oświadczył, że bólsze- 
wizm, to religja: Idealizm jest<potępia- 
ny w.Bołszewji — ale: są "to jednak 
idealiści, 5а Ю łudżie wierzący, "tylko 
wierzący: w: Marxa;<Łenina; - w przy 
szłość: świetlaną © proletarjatu, zdołno- 
ści wrodzone piołetanjatu i. cały: sze- 
reg innych rzeczy. Religijność n'e mo- 
że więc być tu krawędzią. Kult- pracy 
w.Bolszewji, oparty, jest właśnie na 
egzaltacji, na emocjach, a, -więc na 
motywacji: podobnej, jak ta, którą wy- 
suwa p. Legjonista. Raz jeszcze po- 
wtórzę: w tem, co pisze p.. Dembiński 
i p. Legjonista, niema słowa. oryginal- 
nego, wszystko jest dokładnie bol- 
szewików skopjowane. 4 

i : 
Jakie są. powody iormalne, "tego 

stanu rzeczy w Wilnie, że p. Legijoni- 
sta może pisać o swoim komunizmie 
„to jest sztandar Calego idącego Poko- 
lenia“. : 

Profesorem ekonomji na uniw. Ste- 
iana Batorėgo jest wice-minister Za- 
wadzki. jest to uczony abstrakcyjny _ 
nie'nteresująčy się polityką ekonomicz- 
ną. Jego zastępca, prof. Świaniewicz, 
jest indywidualnością wybitną, bynaj- 
mniej nie komiin'stą, lecz specjalistą 
od Sowietów, Lenina, i t.d. Miodziež 
nasza, słabo władająca językiem nie- 
mieckim, frarcuskim, nie mówiąc już 
o angielskim, trochę zawsze po fosyj- 
sku tmie.... Została” więc opanowana 
przez liferatirę sowiecką: 

Każdy chyba rożlunie, że. pisząc 
„Profesorowie uniw. Stefana Batorego 
pod sąd” piszę to dla hyperboli lite- 
rackiej, dla uczerwienienia art 
dla podmalowania sobie tytułu. Ale 
oto zarówno pod względem socjalnym, 
jak pod względem cywilizacyjnym, bol 
szewizm jest strasznem niebezpieczeń- 
stwem dla Europy. Czy nasi młodzi, 
idący do komunizmu, znają. Europę? 
— Uniwersytet Stefana Batorego, po- 
winień być tem oknem. Na profeso- 
rów więc fej uczelni spada odpowie- 
dzialność, jeśli to okno nie jest dosta- 
tecznie: szeroko otwarte. 

„Podróżuj * — powiada Petronjusz 
do Winicjusza. — „Czyś zwiedzał po- 
rządnie świątynie greckie, tak jak ja, 
który przeszło dwa lata. przechodzi- 
łem z rąk jednego przewodnika do dru 
giego? Czyś był na Rodos? Czyś wi- 
dział Alexandrję, „Memfis, P'ramidy?" 

— Dlatego, aby podróżować, po- 
zńawać, co nam daje cywilizacja eu- 
ropejska, nie trzeba pieniędzy, wago- 
nów, pociągów, wiz ulgowych na pa- 
szportach, nie trzeba ani społeczeń- 
stwa, ani rząd naciągać na _ tydzień 
"akademika. Trzeba znać naukę. Trze- 
ba odczuwać rozkosz, gdy się czyta 
wiersze łacińskie. Trzeba rozumieć ja- 
kie uczuce: rozkoszy i czystości; za=+. 
dowolenia i smaku daje korzystanie z 
kultury. europejskiej. 3 

Ci panowie, którzy powtarzają 0-7 
zungi“ Sowietow, czy:-znają mechanikę 
Brytyjskiego Imperjum?.. Czy„wyobra- 
żają sobie ścisk autobusów na-placu w 
City przed bankiem: angielskim, albo 
sprężynowy, elastyczny pęd aut na 
placu Etoile w Paryżu. Czy: wiedzą, co 
to znaczy kultura angielskiego „Home“ 
Czy rozumieją, czego. wykwitem .jest 
„myśliciel Rod'na. Czy rozumieją, co 
wyrosło z witraży gotyku kościołka 
St. Severin w Paryżu. Gdyby Dem- 
biński pojechał do Paryża na studja, 
to po dwóch miesiącach  plułby na 
„zgniły Zachód”, po roku. wróciłby 
ukorzony, czując się prochem przed kuł 
turą europejską. Z jaką pogardą mó- 
wili:o Rataelu malarze rosyjscy z cza- 

Z jaką czcią piszą 
emigranci rosyjscy, Moskwicze, Peters- 
burszczanie, Kozacy teraz, gdy. dzie- 
sięć łat. tam siedzą, o. roli, = przez 

tysiąclecie. . : 

Bezrobotni w» Awżij i brak bezro- 
botnych w: Sowietachł Tylko, že ten 
bezrobotny w :Angjji, to pan, to czło- 
wiek syty, zapijający obiad * czerwo- 
nem winem*i korzystający" 'z:kułtury 
europejskiej, a: ten-zmęczony pracow- 
nik. ,„zorganizowanego: świata pracy”, 
to człowiek: skazany na / egzystencję, 
której niema «w «Angljf, Szkocji: Hołan- 
dji, Danii, pies podwórzowy. 

aa profesorowie Uniw. Ste-- 

3 

fana: Batorego: pod” Sat! * Ta miłodzież 
nie zna tej cywiłizacji europejskiej, 
którą chce niszczyć. Cat '
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„Bunt Młodych BURZLIWE OBRADY SEJMU 
Po kilkuletnich ciężkich trudach w 

środowisku robotniczem, emesi > 

czem i pośród młodzieży wiejskiej, 
gdzie za przykładem akademickiej mło 
dzieży niepodłegłościowej, akademicy- 
mocarstwowcy kładli podwaliny dla 
stałej współpracy między inteligencją 
a łudem polskim, „Myśl Mocarstwo- 
wa' rozpoczyna znów na własnym te- 
renie wyższych uczelni akcję organiza- 
cyjną wszerz i wgłąb Rzeczpospolitej 
Akademickiej, dotychczas bowiem ak- 
cja ta była mobilizacją ludzi dobrej 
wolį na front społeczny walki o ideały 
„mocarstwowe. 

Kilkułetnia nieobecność „Myśli Mo 
carstwowej“ na terenie akademickim 
wywołana była przekonaniem, że okres 
wyższych studjów winien być wyzy- 
skany przez młodzież właśnie w kie- 

sunku pracy społecznej, a nie dla za- 

bawy w tak zwaną „politykę akademi 
cką*, polegającą na bezkrytycznym na- 
śladownictwie stronnictw i - bezpłod- 
nych walkach wzajemnych. 

Sądzono, że zachęcone dobrym 
przykładem również i inne ugrupowa- 
nia ideowe  zaniechają dotychczaso- 
wych metod „pracy i poświęcą się 
twórczej emulacji na polu krzewienia 
nowych  idai pośród najszerszych 
warstw Narodu. 

Niestety nadzieje zawiodły. 

W tymże bowiem czasie w szta- 
bach partyjnych zapadła decyzja pod- 
porządkowania sobie młodzieży aka- 
demickiej. Wyrazem tego było powo- 
ianie do życia Obozu Wielkiej Polski. 
Młedzież otumaniona górnolotnemi ha- 
słami poszła na lep demagogji, nie zda- 
jąc sobie sprawy, że tem samem zatra- 
ca swobodę myśli i czynów. 

Były coprawda czynione próby 
przeciwstawienia się złu. Próby te jed 
nak słabe i nieskoordynowane zawi0- 
dły, przedewszystkiem z tej racji, że 
nie stanowiły spontanicznego odruchu 
samej młodzieży w kierunku zachowa- 
nia swej niezależności ideowej, lecz 
pochodziły z terenów poza akademic- 
kich i miały na celu jedynie przeciw- 
stawienie się monopolowi O. W. P. 
drogą parcelacji młodzieży  akademi- 
ekiej również na korzyść innych ugru- 
powań starszego społeczeństwa. 

W rezultacie Rzeczypospolita Aka- 
demicka została wtrącona w chaos 
ideowy i organizacyjny, którego opła- 
kane skutki widzimy dziś na każdym 
kroku. Stan ten musiał wywołać wre- 
szcie reakoję, która z natury rzeczy 

wyszła z szeregów Myśli Mecarstwo- 
wej, jako jedynej grupy młodego po- 
kolenia, co nie dała się uwikłać w pę- 
ta niewoli partyjnej lecz potrafiła za- 
chować swą niezależność. 

Rzucone przez mocarstwowców ha 
sło „Buntu Młodych" jest tym okrzy- 
kiem bojowym, z którym wkraczają oni 
na wyższe uczelnie. 

„Bunt Młodych** — to ruch wyzwo 

leńczy młodzieży akademickiej z nie- 

wofi politycznej w jakiej się dziś znaj- 
duje. Fo zapowiedź bezwzględnej wal 
ki, aż do całkowitego zwycięstwa z 
tymi, co idąc po drodze najmniejszego 
oporu i własnej karjery, zaprzedali tę 
młodzież partjom. 

Kilka miesięcy zaledwie minęło od 
chwili, gdy hasło „Buńt Młodych* za- 

brzmiało na wyższych uczelniach, a 

juź są jego owoce. Rekonstrukcja ży- 
cia młodzieży akademickiej na zasa- 
dach samopomocowych i naukowych 
uzęwnętrzniona w znanym dziś pow- 
szechnie projekcie „Myśli Mocarstwo- 
wej”, a podjęta przez Kongres Mło- 
dzieży Państwowej, którego trzonem 
znowu była ta sama „Myśł Mocarstwo 
wa”, oto pierwsze - konstruktywne 
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Feljeton pedagogiczuj 
Siedem „najpieknieįszych““ lat me- 

go życia spędziłem w szczytnym i odpo 

wiedzialnym zawodzie nauczycielskim. 

„Szezytny“ — to jest epitet konieczny, 
przysługujący jedy nie temu zawodowi. 

inne mogą być ciężkie lub intratne, nę 

dzne lub synekuralne — zawód nau- 

czycielski jest zawsze szczytny. Ten 

szczytny zawód, jak każdy zawód w 

ogólności, powoduje z biegiem lat pe- 

wne zmiany w ciele, w mózgu į W 5ег 
cu zawodowca. Zmiany na lepsze lub 
па gorsze. Częściej па gorsze: orga- 
nizm nauczyciela podlegać zaczyna 

iozmiaitym chorobom. zawodowym. 

Skrzywienie kręgosłupa i daltonzm du 

chowy u długoletniego dyrektora gim- 
nazjum — to jeszcze pół biedy. Zda- 
rzają się cięższe schorzenia. Z drugiej 
jędnak strony zawód ten rozwija i pew 
ne wartości dodatnie. jedną z nich jest 
owa czułość i wrażliwość, jaka cechu- 

je każdego prawdziwego pedagoga. 

Otoczony wciąż tak zwaną dzieciarnią 
i młodzieżą, wyrastając i rozwijając 
się wśród wiecznej młodości, pedagog 
jest wciąż młody, wciąż Świeży. A 
młodość — to właśnie ustawiczna ży- 
wość, ' wrażliwość, romantyczność, 

zdołność do szybkich i ostrych reakcyj. 
Rozkwitając w cieple młodości, peda- 
gog nawet nie starzeje się: poprostu 
stopniowa  dziecinnieje, zawsze czuły, 
zawsze wrażliwy.Niezbity dowód na po 
parcie moich racyj znaleźć możemy w 
tchnących dziewczęcą świeżością fełje 

  

SPRAWA HONOROWA FOSŁANKI 
RUDNICKIEJ 

WARSZAWA, PAT, — Otwierając po- 
njedziałowe posiedzenie Sejmu marszałek 
Świtalski zakomunikował, że posłanka Rud 
nicka wiycofuje sprawę, wniesioną @0 są- 
du honcrowege przeciwko pos. Walewskie- 
mu (BB), Marszałek oświadcza, że nie mo- 
że pozostawić bez konsekwencyj tej części 
Iistu, w której posłanka Rudnicka wdaje się 
w krytykę postępowania prezydjum: Sejmu, 
dotyczącego siormowania sądu  honorowe- 

0 

® Ža niedopuszczalną krytykę przywołuje po 
stłankę Rudnicką do porządku z zapisaniem 
do protokóżu, 

ULGI DLA ROLNICTWA. — ODRO- 
CZENIE LICYTACJI 

Z kolei Izba przystapiła do porząd 
ku dziennego. 

Pos. Świeżawski złożył sprawozda 
nie komisji prawniczej o rządowym 
projekcie ustawy w sprawie wprowa- 
dzenia przepisów o najniższych  ce- 
nach iicytacyjnych. Wspomniany pro- 
jekt „przynosi ulgi przedewszystkiem 
dla rolników. Komisja podwyższyła m: 
nimum ceny licytacyjnej z 1/3 na póź 
dla nieruchomości i z pół na 2/3 dla 
nieruchomości. Komisja wprowadziła 
między innemi przepis, że sprzedaż na- 
rzędzi pracy z warsztatów rolnych w 
województwach wschodnich nie będze 
możliwa. 

Po dyskusji projekt ustawy: przyjęto 
w 2 i 3 czytanitt. 

Następnie pos. Świeżawski retero- 
wał projekt ustawy o ulgach w egze- 
kucji sądowej przeciwko  gospodar- 
stwom rolnym. Najważniejszy punkt 
dotyczy odroczenia licytacji gospo- 
darstw rolnych na okres, nie przekra- 
czający roku gospodarczego. 

Po dyskusji i końcowem przemówie 
niu sprawozdawcy projekt ustawy przy 
jęto w 2 1 3 czytaniu. 
SPRAWA KONFISKAT, OPOZYCJA 
OPUSZCZA SA NARÓD DO 

Z kolei pos, Pacholczyk (BB) przedsta- 
wił w jmieriu komisji administracyjnej spra 

weozdanie © dwóch wnioskach PPS w spra 
wie konfiskat dokonanych w Warszawie i 
Lwowie za sprawozdania z przebiegu proce- 
su brzeskiego j za wydrukowanie aktu oskar 

żenia, 
Pos, Grzecznarowskj (PPS), stając w 

obronie wnjosków, użała się, że cała prasa 
Gpozycyjna była narażona na koni: skaty, 
które przeprowadzano - wbrew przepisom 
wbrew przeczeniu Sądu Najwyższego, że 
sprawozdania z jawitej rozprawy sądowej 
nie ulegają konfiskacie, 

Następnie zabrał głos pos, Trąmpczyński 
z Klubu Narodowego, który w  dłuższem 
przemówieniu ostro atakował wiadze za bez 
prawne jego zdaniem przeprowadzanie kon 

fskat. Między innemi mówca wyrazjł się, 
że jeżełą tak dalej pójdzie, to jedyną odpo- 
wjedzią będzie puwstanie prasy podziemnej 

Po 'tych słowach pos, Trąmpczyńskiego 
powstała w Izbie wielka wrzawa i podnie- 
cemje na ławach BB, Padały różne okrzyki 
pod adresem pos, Trąmpczyńskiego, Mar- 
szałek ciągle dzwonił i wzywał do spokoju, 

W pewnej chwilį pos, Babski zaczął kry 
tykować zarządzenia marszałka, za co został 
przywołany do porządku z zapisaniem do 
protokółu, Wśród okólnej wrzawy marszałek 
przywołał wiełu posłów do porządku. 

Wśród różnych okrzyków postowie z pra 
wicy i lewicy opuścili salę obrad, Posłowie 
lewicy poczęłi śpiewać: „Gdy naród do bo- 

l wje rzekomych nadużyć 

ja jtd, Po odejściu opozycji posłowie BB 
zajęli opitszczone ławy, 

Wniosek komisji o odrzucenie  wiiosku 
PPS przyjęto, 
RZEKOME NADUŻYCIA WYBORCZE 

I DEMONSTRACJA| UKRAIŃCÓW 

Z kole] Izba przystąpiła do sprawozda- 
nja komisj, administracyjnej ©0- wn oskąchr 
posła Grynbauma (Koło Żydowskie),. posłów 
Klubu ukraińskiego,  strońnictwa Ludowego, 
PPS, NPR, oraz Klubu Narodowego w spra 

wyborczych przy 

  

wyborach, . 

Referent podkreślił, że zarzuty te skiero- 
wane pod adresem wiadz administracyjnych 
okazały się albo nieprawdziwe albo tež opar 
te na myłnych informacjach, Referent wno- 
si o odrzucenie tych wniosków, 

Poseł Zahajkiewicz, kłub ukrajński, skła- 
da wnjosek, aby kwestję nadużyć wyborczych 
odroczyć na dzień jutrzejszy, Wvreszcje pod 
kreśla, że po tem oświadczeniu klub ukra'ń 
ski opuszcza salę obrad, 

Marszałek Świtalski oświadcza, że do 
apelu posła Zahajkiewicza zastosować się 
nie może, poczem udziela głosu kolejno po- 
słom siedmiu stronnictw opozycyjnych. Po- 
nieważ są omj nieobecni, lzba przystępuje 
do głosowani:, j uchwala wniosek kom sji 
administracyjnej, odrzucający wnioski stron 
nictw opozycyjnych 

    

Proces Zbyszka lyganiewicza 
Z DYREKTOREM CYRKU MROCZKOWSKIM 

Nader ciekawa sprawa cywilna znalazła 
się ostatnio na wokandzie Sądu Najwyższe- 
go, a dotyczy sporu znanego atlety Zbysz- 
ka Cyganjewicza z dyrektorem cyrku p. 
Mrocżkowskim, : 

Pan Mroczkowski przed niedawnym cza- 
sem, zawarł umowę z p. Cyganiewjczem, 
mocą której p. Cyganjewicz zorganizować 
miał w cyrku wałki atletów i sam brać miał 
w nich udział, 

Przed terminem wykonania umowy p. 
Cykanijewicz wyjechał do Ameryki, zaś w 
cyrku p, Mroczkowskiego odbywały się tym 
czasem walki zorganizowane przez kogo in- 
nego, 

Cyganiewicz tedy napisał da p. Mrocz- 

kowskiego st, w którym podniósł tę kwe- 
stję, zaś p. Mroczkowski w odpowiedzi wy- 
jašnl, iż walkj istotnie sie odbywają, lecz 
nie pozostaje to w związku z mającą się 
zorganizować imprezą wedle ich umowy, 

Mimo to p. Cyganiewicz na termin nie 
zgłosił się i p. Mroczkowski wystąpił o od- 
szkodowanie w wysokości 30 tysięcy zł. 

Cyganjewicz wystąpił jednak z powódz- 
twem wzajemnem, wskazując, iż urządzone 
przez p, Mroczkówskiego walki osłabiły 
atrakcyjną siłę tych, które miały być prze- 
zeń zorganizowane. 

Spór ten przeszedi przez wsz ie in- 
stancje i zakończył sjz wyrokiem Sądu Naj- 
wyższego, który powództwo na rzecz p. 
Mroczkowskiego zasądził, 

    

    

  

fensywa japońska na całej linji 
$kuteczne kontrataki wojsk chińskich 

ZAŁAMANIE ATAKÓW JAPOŃSKICH TOKIO. (Pat). Ofenzywa japoń- 
ska trwa. Walki coraz bardziej 
zbliżają się do Koncesji między- 
narodowej. Pod osłeną silnego 
ognia artyleryjskiego czołgi I pie- 
chota japońska powoli przenika- 
ją do Kiang Wan. 

SZANGHAJ. (Pat). Jak się zda- 
je, Kiang-Wan wpadnie nieba- 
wem w ręce Japończyków. ©4- 
działy japońskie wtargagły w 
wyłom pozycyj chińskich Kara- 
bi:ow maszynowych i usiłują 
Gtoczyć Aiang-Wan ze wszyst- 
kich stron. Linja walk przesunę-= 
ła się nieco daiej na pograniczae 
terytorjum Koncesji międzynaro- 
dowej i Japończycy rozpaczęli . 
atak poprzez Sza Pei. 

BORGZIRIY ZEBZESTORNRŃ ORAZIWERO ZZO ЕИ 

wyniki „Buntu „„Młodych*, zapowiedź 
lepszych czasów. 

Nowy rok 1932 rozpoczynają mo- 
carstwowcy hasłem: „Uniwersytety dla 
młodzieży a nie dla partyj!“ 

Rowmund Piłsudski. 
* 

We środę przyjeżdża do Wilna Pp. 
Rowmund Piłsudski, prezes Komitetu 
Wykonawczego Myśli Mocarstwowej, 
który wygłosi referat pt. „Walka o nie- 
zależność ideową młodego pokolenia*. 

  

tonach Eugenji Kobylińskiej p.t. „Pier- 

wszaki“ Taką bezpošredniošė i 
dziewiczość uczuć, jaka wypełnia „Pier 

wszaków', zachować może tylko pe- 
dagog. I jakże tragicznie mylą się owi 
laicy, którzy twierdzą, że z nauczycie 
la po latach robi się suchy rutynista; 
jaką krzywdę swoim czułym wycho- 
wawcom wyrządzają owe rozkoszne 

pierwszaki, nazywając pedagogów ma 
mutami, pitami drewnianemį albo krót 
ko: fiksatami. Pedagog jest czuły: i 
wrażliwy, to fakt. Rozwodzić sę nad 

tem niema potrzeby. Dodać tylko moż 
na, że wrażliwość pedagogiczna, jako 
pewne zjawisko, podlega dziwnym 
nieco i niezbadanym prawoni natury. 
Im młodszy jest pedagog, tem jest 
wrażliwszy i czulszy w otoczeniu 
swych wychowanek; im starsza jest 
pedagogiczka, tem jest wrażliwsza i 
czulsza w otoczeniu swych wycho- 
wanków. 

Stwierdziwszy to, stwierdzam dalej 
że i ja moją czułość i wrażliwość za- 
wdzięczam siedmiu latom pracy peda- 
gogicznej. Oddawałem się jei z zapa- 
łem, byłem światłym przewodnikiem 
młodzieży, a wzamian za to młodzież 
ogrzała mię, rozciepliła — i oto serce 
moje pozostało na zawsze bijące i 
wrażliwe. 

Przydało mi się to niezmiernie w 
Paryżu. Mogłem wciąż reagować, czuj 
ny, czuły, pełen niewątpliwego od- 
dźwięku. Reagować — albowiem jest 
to jedna z właściwości pedagoga. Mu- 
szę wszakże wyznać ze wstydem, że 
moje reakcje bywały bardzo często— 

SZANG "AJ, (Pai). W ciągu po- 

południa ofenzywa japońska na 

całej linji zatrzymała się. W pes 

biiżu Sza-Pei przy dwercu Kkole- 
jowym Chińczycy nleznacznie 

posunęli się naprzód. Pociski 

chińskie poczyniły wielkie SpU- 

  

SZANGHAJ, (Pat). Samolot 
chiński zestrzelony został w cza- 

sie waiki powietrznej nad Su- 

Czav. O godzinie 21 mln. 30, w-g 

stoszenia na tyłach armji Jspoń. 
skiej. Japończycy ostrzeliwali 

bardze silnie Sza Pei, jednak bez 

większych skutków. Do Szang= 
haju dążą znaczne posiiki dia 
wojsk japońskich. 

  

JAPOŃSKA KWATERA GŁÓWNA POD OGNIEM DZIAŁ. 
miejscowego czasu, rozpoczęło 
się ostrzeliwanie z ciężkich dżiał 

głównej kwatery japońskiej w 

  

LETNIE WT A 
DO DANJI, NORWEGJI, SZKOCJI, ANGLII, BELGJI, 

ESTONJI, ŁOTWY, FINLANDJI i SZWECJI. 
ceny od Zł 300.— 

Szczegółowych informacyj udzielają: 

LIRKJA GDYNIA AMERYKA 
Warszawa, ui. Marszałkowska 116. 

GDYNIA —ul. Nabrzeżna, LWÓW — ul. Na Błonie 2, KRAKÓW — ul. Lubicz 3, 
biara Wagons - Lits- Cook, Orbis, Francopol 
oraz Polski Związek Turystyczny w Krakowie 

Bez paszportów i w wiz zagrańicznych. 

  

jakby to powiedzieć? —  pudłami. 
Nie trafiały, gdzie należy. Bywały — 
Rosjanin rzekłby — niewpopad. Dla- 
czego? Nie umiałem sobie tego wytiu 
maczyč.Jakieš skrzywienie wewnętrzne. 

Naprzykład. Jako ekspedagog mu- 
siałem siłą rzeczy interesować się mło 
dzieżą. Niezależnie od siebie, wbrew 
sobie samemu obserwowałem młodzież 
francuską i wciąż, aż do ogłupiania się 
porównywałem ją z naszą. I nigdy nie 
mogłem utrafić. 

Jestem w jednym z kabaretów na 
"Montmartre. Kabaret sławny, znany z 
obrazów Utrilła, mający za sobą całą 
tradycję. Tak, to owa parterowa rude- 
ra, którą nazywa się Lapin Agile. Za 
dziesięć franków dostaje się tam szkla 
neczkę alkoholu na czereśniach i słu- 

cha się różnych, -starych i nowych, pio 
senek. Piosenki są tkliwe i romantycz- 
ne, rzewne, lub ironiczne, i prawie wszy 
stkie erotyczne. Boy musiał się tam 
uczyć. Cały ich wdzięk polega na ich 
pieprzyku, lecz jakże wytwornym i mi- 
tym, jakże  wzruszającym. Pieprzyk 
jest niewinny, ale stanowczo „dla mło- ż 
dzieży n. żedozwolony”. O; to nie Graj- 
dołek i chłopcy małowani! To pikan- 
tenja galijska, niebezpieczna czasami 
dla wtajemniczonych. 

I oto — moje zdumienie. Śliczna Li- 
zetka (naturalnie Lizetka) śpiewa swo 
ją piosenkę, która jest „galante”, a w 
rogu — przecieram oczy: w rogu sie- 
dzi mamusia, tatuś i dwoje dzieci. 
Dziewczynka łat dwunastu i chłopiec 
nieco młodszy. W pierwszej chwili obu 
dzit sie we mnie pedagog: chciałem 

zaprotestować, zażądać od tych dzieci 
w wieku szkolnym legitymacji, zwołać 
radę pedagogiczną, wyrzucić z glimna- 
zjum. Ochłonąłem jednak: przecie to 
zepsuta, zdegenerowana Francja. [ słu- 
chałem dalej lekkiej, i rzewnej piosenki, 
ale postać Lizetki przysłoniła mi inna. 
Ten sztubak wileński,  czwartoklasi- 
sta, który poszedł do Heljosu na film 
dozwolony w towarzystwie swego opie 
kuna, starego, solidnego wujaszka. jak 
tam z nim było? Ach, prawda: trójka 
ze sprawowania z zastrzeżeniem. Ach, 
prawda: spotkałem go po tym wyro- 
ku w Heljosie: miał czapkę cywilną i 
podniesiony kołnierz... Lizetka tymcza- 
sem Śpiewała, jak to stary mąż miał 
młodą żonę... śmieszna, naiwna Lizet- 
ka... 2 

jesteśmy przy kinie. I znowu zda- 
rzyło mi się raz, że  zareagowałem 

niefortunnie. Z końcem ubiegłego roku 
odbył się we Francji wielki kongres 
kinematografu wychowawczego — 
„Congres du cinčma ėducatif“. Drugi 
taki kongres odbędzie się w roku bie- 
żącym w Lyonie. Kogres ma swego ro- 
dzaju organ wykonawczy, state urzę- 

dujący Comission  permenente". 
Członkami jej są profesorowie uniwer- 
sytetów, nauczyciele, wychowawcy. Co 

robią te kogresy i komisja? Opraco- 
wują scenarjusze dla szkół, odbywają 
posiedzen'a dyskusyjne nad rozpow- 
szechnieniem kina naukowego w szko- 
łach. Pomyślałem sobie: zjadą się, po- 

gadają, 
weziną djety — i wiadomo, jak się to 
kończy. A tymczasem nie: filmy są na- 

  

zrobią wzorową lekcię kina, g 

„Genewa“ 
grzed siu laty 
HISTORJA SIĘ POWTARZA 

Problem rozbrojenia nie jest nowy, Pra- 
wie przed stu laty, ściślej powiedziawszy 
przed 101 laty narody europejskie już zaj- 
mowaly się tym problemem na specjalnej 
konierencji, Konferencja ta odbywała sę w 
roku 1831, a zwolana była tajnie. Również 
obrady toczyły się przy drzwiach zamknię- 
tych, Obrady rczpoczęty się na wiosnę 1831 
roku, a trwały do 29 grudnia tegoż roku, 

W konferencji tej brali udział: kancierz 
austrjackj Kksjążę Metternich, delegat iran= 
cuskj Casjmr Pórier, delegatem Niemiec, a 
lepiej powiedziawszy Prus, byt Ansilon, Ro- 
sję zastępował Nesselrode, Anglję, lord Ca- 
stiereagh, 

Wówczas pisano o „konierencji w spra- 
wie zniesjenia zbrojeń, będących ciężarem 
nietyiko dla rządów, ale i narodów*, 

Delegat francuski domagał się „progre- 
sywnega i równoczesnego rozbrojenia" — 
„ponieważ, jeśli nadał kontynuować będz: e- 
imy niszczące zbrojenia naszych arinij, — 
objaśniał, — duch wojenny koniec końców 
zwycięży nad usjłowaniami zaciiowania po- 
koju, ą wojna będzie nieuniknionem następ- 
stwem zbrojeń”, 

Książę Metternich przyznawał, że najgor 
Szym jest ten czas niepewny, kiedy niema 
ani wojny, ani pokoju. Również przedłożył 
kika warunków rozbrojenia, z których naj- 
ważniejsze były: „zachować wszystkie ist- 
miejące umowy, © ile nie zostaną zniesione, 
tub zmienjone na podstawie wspólnego po- 
roziimietą stron“, 

Przedsiawiciet Prus zapewnial, že „do- 
kąd jego ojczyznę i Francję łączyć będą 
współne dążenia do pokoju, nikt nie będzie w 
stanie go naruszyć", Delegat pruski uzna- 
wał trudności, na jakie napotyka się przy 
rozwiązaniu kwestji rozbrojenja w „chwili, 
kiedy wszystkie ważne kwestje poruszają- 
ce Europę, nie są jeszcze rozwiązane, a 
których rozwiązanie jest obecaje trudniej- 
sze, niż kiedykolwiek dawniej”, 

Przedstawicjel Rosji Nesselrode docho- 
dzii do wniosku, że „stałe wspomnienia o 
olbrzymich armjach rozmaitych państw, ma- 
ie przyczynić się mogą do utrwalenja wza- 
jemnego zaufania pomiędzy narodam; euro- 
pejskiemi i wątpić należy, czy mogą one 
przyśpieszyć rozwigzan'e problemu rozbro- 
lenia powszechnego, 

Wielka Brytanja dopatrywała się głów- 
nych trudnośc; przy rozwiązaniu kwestii roz 
brojenja w  „ajemożliwości ustanowienia 

schematu wzajemnego stosucku 5Й zbroj- 
nych w różnych państwach, z których każde 
mia specjalne warunki, co do granc, połi- 
tycznej sytuacji i możności nowych zbro- 
zag 

Ludwik Fifp w Kścje do parlamentu pi- 
sał: 

„Usunę trudności z chwiłą, gdy tyiko 9- 
trzymam zapewnienie, że honorowj irancu- 
skiemu nie zagraża żadne  niebezpjeczeń- 
stwo. To jednak zależy od rozbrojenia pow 
szechnego, Francja życzy sobie rozbrojenia, 
Inne państwa europejskie odcziwają konjecz 
ność takjego kroku, 
wymaga rozbrojenia”, 

W wyniku obrad przedstawiciele m10- 
carstw postanowiłi podpisać protokół © 
szybkiem rozbrojeniu, Natychmiast po tem 
Metternich oświadczył, że chodzi o to, aby 
wiznowiony został stan pokojowy w Eu: ropie . 
„ale sytuacja taka już istnieje, ba 
więcej — pokój w Europie nigdy WE nie P. 
może być zakłócony”. 

Nienriecki delegat wyraził żądanie, BY 
„Francja pierwsza świeciła przykia 
rozbreła się, bowiem ona ze wszystkich 

państw europejskich jest najbardziej uzbro- 
jona“, 

  

a mi, że „Rosja może być wielką przeszko- 
dą na drodze do rozbrojenia, chociaż sama 

(erze udział w rózpatywaniu kwestji roz- 
brojenia, bowiem ostatecznie zgadza się tył- 
ko na to, aby rozbrojli się inni", 

W takich warunkach, mając ua wzglę- 
dzie powszechną niemożliwość porozumie- 
nia, delegat francuski oświadczył, że „now- 
szechne porozumienie jest nie do pomy- 

   

=
 

  

šlenia, dokąd nie będzie rozwiazana jedna , 
z najpoważniejszych jg najbardziej palacye h 
kwestyj, która dotychczas pozostaje nie roz 
wiązana, 

Poseł trancuski w Londyaje Taieyrand 
pojmował sprawę inaczej i pisał do swego 
ministra w' Paryżu: Na miłość boską, roz- 
strzygnijcie kwestję rozbraienja jaknajprę- 
dzej, Nasze iiniż okryje się tak sławą a za 
razem ulžy się budżetowi irancaskijemu", 

Historja się powtarza.,, 

prawdę jeaioae i wyświetlane w 
szkołach. Jakie są tematy? R. 
rodoznawstwo, geografja, nauka moral 
ności, nauka o rzeczach. Adres tej in- 
stytuaji: „Cinódocument*, 7, rue Ro- 
bert-Estienne, Paris. 

I jeszcze raz w swej naiwności za- 
reagowałem opacznie. Co wieczora na 
rogu mojej ulicy, obserwowałem kilku 
uczniaków — czternasto-piętnastolet- 
nich. Krzyczą, hałasują, palą papiero- 
sy. Nieznośne wyrostki. Zamiast uczyć 

się, szlifują bruki, Co z nich będzie? 
I oto, pewnego popołudnia, ze zdu- 
mieniem dwóch z pośród nich widzę 
w niewielkim, pobliskim kościele. W 
mroku bocznej nawy klęczą na obyd- 
wu kolanach, nisko pochyliwszy gło- 
wy. Sami jedni. Mam wrażenie, że 
wówczas ogarnęła mię naprawdę czu- 
łość i wzruszenie. 

A więc: dwunastoletni bęcwał kry- 
je się w ciemnej nawie kościelnej? 
Zdezorjentowany tem _ wszystkiem, 
chciałbym bliżej poznać chłopców fran 
cuskich. Dyrektor jednego zakładu był 
tak uprzejmy, że oprowadził mię po 
swojej szkole. Ale wiem z doświad- 
czenia, co znaczy taka wizytacja. Sam 
nie dam sobie rady. Więc może Posłu- 
chać,ce mówią sami Francuzi o swojej 
młodzieży? Ach, i oni urządzają an- 

kiety na temat współczesnego młode- 
go pokolenia! Zrobili jedną taką w gru 
dniu. Jakież są wyniki? Mnóstwo od- 
powiedzi nadesłanych przez profeso- 
zów. Cóż oni zaobserwowali? 

Młodzież francuska dzisiejsza jest 
dużo spokojniejsza. jest bardziej zró- 

Interes powszechny = 

  

Poseł francuskj w Rosji Brosson, Oznaj go, 

SILVA RERUM 
Pod alarmującym tytułem ,„Trage- 

dja Bibljoteki  Jągiełiońskiej*  umie- 
szcza Naprzód (Nr. 40) artykuł, stre- 
szczający referat iniormacyjny dyr. 
Kuntzego w Tow. Biblj. Jagiell. 

Poświęcenie kamienia węgielnego pod 
nowy gmach — mówił dyr, Kuntze — za- 
pow.adało nową erę w życju Bibij, Jagjell. 
Niestety, nadzieje całej kulturalnej Polski po 
kładane w tym radosnym fakcie, prysnęły, 
jak bańka mydlane, gdy się okazało, że de 
budżetu państwowego na rok 1932 — 33 
mie wstawił rząd na cele budowy, anj jed- 
nego grosza, Również dotacje dwa na 
bieżące potrzeby biijoteczne uległy znaczne 
mu okrojeniu, Przed wojną B.bljoteka Ja- 
giell, prenumerata 390 czasopism, a dzi- 
siaj przy kilkakrotnym wzroście liczby cza- 
sopism, jest w stanie abonować załedwie 
280 i to przy największym: wysiłku, W do- 
datku księgarnie krajowe i zagraniczne Gd- 
mówły Bsbijotece JagielL kredytu, wobec 
czego musiano sję ograniczyć jedynie do Za- 
kupów gotówkowych, naturalnie bardzo 
szczupłych, Fatalnie przedstawia się sprawa 
z miejscem, Seminarja uniwersyteckie opró- 
żniły wprawdzie dwie sale parterowe Colle- 
gjtia Nowodworskiego, jednak z powodu 
ziuszczenia ścian przez wilgoć, a podłogi 
przez grzyb, n.e można ich było użyć na ce- 
łe bibljoteczie, Na koszta restauracji w 
wysokości 17,000 zł, przeznaczył rząd zaled- 
wije 3,000 zł. Parter będzie więc stał pustką, 
Gmach Biblioteki Jagjell, pizewilgocony do 
ostatnich granic domaga sę rozpaczłiwie re- 
montu, Dla braku funduszów nie podobna 
nawet o tem marzyć, Zbiory niszczeją w za- 
straszający sposób, Przy  każdorazowych 
zmianach temperatury na dworze, objekty 
bibljoteczne pokrywają się parą, która ni- 
szczy książki na równi z zarazą kornika. P0- 
trzebne wiięc są pieniądze, a tych Bibljote- 
ka Jagiellońska nie posiada, Jedynym 15104 
nym ji doraźnym środkem, któryby zbiory 
bibijoteczne ochronił przed dalszem niszcze- 
niem, jest przeniesienie ich do nowego, su- 
chego, odpowiednio urządzonego gmachu, 
Zreatizowan'e tych zamierzeń leży jednak w 
dalekiej przyszłości, to też każdego obywa- 
tela trwogą napełnia myśl o losach niszcze- 
jace książnicy, 

Smutny los Bibljoteki Jagiellońskiej 
nie jest, niestety, czemś wyjątkowem 
w obecnych smutnych czasach. Kryzys 
ekonomiczny daje się we znaki przede- 
wszystkiem instytucjom i organizacjom 
naukowym. 

Dzieje się im wielka krzywda; to 
też należy wciąż przypominać  społe- 
czeństwu, iż nauka i naukowe organi- 
zacje wymagają troskliwej opieki ogółu. 

Lecior. 

Czy trzęsienie ziemi 

V cjągu trzech dnj ostatnich nadeszły do 
zawy _ wiadomości o tajemniczych 
ząsach podziemnych w powiecie łukow 

skim j radzymińskam, 

Wstrząsy połączone z detonacjami wy- 

  

  

   

wołały wśród okolicznych mieszkańców 21о .. 

UZ A: Ai R szczegóło- 
for ę do dyrek 

gautu Uvologicznego    

    

— Czem pan profesor tłumaczy to zja- 
wisko? 

— Narazie nie mogę dać konkretnej od 
powiedzi, gdyż nie  posi adamy žadnych 
szczegółów w tej sprawie ję się 

na m.ejsce wstrząsów specjz'na ekspedycja 
geologiczna pod kierunkiem p, Janczewskje 

Ay, 

    

   

    

  

b dalyse aus 

  
ny hie posizda dotyci 
mo gwałtownego koł 

  

seįsmograiL, mi 
o ten jnstrament 

Uesłogicznym, źwra 
nawet dc Ro lera, ale dotych 

mamy odnow.e4/i, Diatego nic na 
nie mogę powiedzjeć, o zjawisku, ja- 
nio m.eis:e w okol'cach pow, łukow 

skiego w gminach Krzywda, Wola, Okrze- 
jowska, Wojcjeszs>w, Culów, Ciężki 
pow, radzymińskim, grarjć 

    

    

   

      

   

  

kowskim, 
— Czy jednak możliwe jest w Polsce 

trzęsienie zjemi? 1 
— Naturalnie, Wszys*.» jest możliwe, 

diatego z niecjenpłąwiością oczekuję wiado- 
moścj od p. Janczews«'ego. 

  

wroważona od pokolenia przed dzie- 
sięciu laty, bezpośrednio po wielkiej 
wojnie. Osiągnęła ona pewien stopień 
„stabilizacji moralnej”. |ej aspiracje i 
dążenia pozostają w ścisłym związku 
z warunkami ekonomicznemi chwili 
bieżącej. Po wojnie szukała ona karje- 
ry w zawodach wyzwolonych, obecnie 
zwraca się do administracji, do zawo- 
dów urzędniczych, które łatwiej za- 
pewniają pewną egzystencję. Młodzież 
trancuska jest tedy praktyczna, nasta- 
wiona realistycznie. Czy to jest wada, 
czy zaleta? 

Dalej, powiadają w odpowiedziach, 
młode pokolenie czyta za mało, myśli 
zbyt mało samodzielnie. Juljusz Verne, 
Trzej Muszkieterowie (wszakże to na- 
szą Trylogja) ustąpili całkowicie miej- 

sca powieści  kryminalno-detektywi- 
stycznej. Ale, prócz tego, młodzież czy 
tuje chętnie dzieła popiilanno-nauko- 
we, szczególnie z dziedziny nauk przy- 
rodniczych, chemji, tlzyki. Trzeba jed- 
nak stwierdzić, pisze dr. Wallon, pew- 

ne obniżenie poziomu kułturałnego, za 
nik siłniejszych indywidualności. 

Młodzież dzisiejsza we Francji jest 
wszakże mniej dziecinna, a bardziej po 
ważna, bardziej pracowita i pilna od 
poprzednich pokoleń. Wie ona, że trze 
ba ciężko pracować na życie, i nie lęka 
się życia zupełnie. Wychowanie fizycz- 
ne i sporty zabierają jej dużo czasu, i 
to daje nam gwarancję, mówi dr. Wal- 
lon, że z młodego pokolenia wyrosną 
dzielni i silni ludzie. Ale spor ma i cie- 
nie: chłopcy uprawiają go często z po- 
budek materjalistycznych: dla zdobycia
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P. Ładosjówna w głównej rołj w sztuce 

Co może kobieta" ” 

  

Р. СЦизКр м roli męža w sztuce 

„Co może kobieta" 
L LLS 

Kłopoty podatkowe 
DORŻŹNIĘTA „SPÓŁDZIELNIA: 

Potężne Arbony położyły į straiowaly 
dawną Spółdzielnię autobusową, Niema po- 
trzeby żałować jej, jeśli chodzi o naszą wy 
godę i przyjemność: jazda Arbonem jest roz 
koszą w porównaniu z trzęsionką spółdzieł 
nianą, Ale powinniśmy współczuć losowi 
i właścicieli Spółdzielni. Instytucją ta, któ- 
ra będzie miała swoją kartę w histotji ko- 
miumkacji m, Wilna, znalazła się obecnie w 
ciężkiej sytuacji, Grozę jej zwiększają za- 
legie, niepłacone podatki, Spółdzielnia wał 
czy © byt jak może, Pisze podania do władz 
i urzędów, wiydeptuje wszystkie kancelarje 
prosi, biaga, molestuje, Pan Wojewoda wzru 
szył się jej niedolą: przyrzekł wystosować 
listy do władz podatkowych, Po posłucha- 
nia u p, Wojewody zarząd Spółdzielni o- 
detchnąi: może choć na jakiś czas będzie 

spokój, Ale katastroja spada zawsze nje- 
spodziańe, | mimo, jż prezes Izby Skar- 
howej przyobjecał pewne ufgi Spółdzielni, 
Urząd Skarbowy w garłiwości swojej okazał 
się nadto surowym, 10 lutego przysłał on 
Spółdzielni awizację: należy uregulować po 
datek obrotowy za grudzień ub.egiego 10- 
ku w wysokości 1900 zł, A w sześć dni po 
tem dnia 16 lutego, z piorunującą szybko- 
ścią Urząd Skarbowy nakłada sekwestr na 
resztke kapitału Spółdzielni, ulokowanego 
w Komunalnej Kasie Oszczędności, kapitału 
wynoszącego zaledwie 2000 zł, Ten niewie! 
ki kapitalįk był przeznaczony na zapomogi 
dia najbiedniejszych członków _ Spółdzelni, 
ta nędzna sumka miała wspierać istotną bie- 
dę w dobie ciężkiego kryzysu, Urząd Skar 
bowy, wbrew p, Wojewodzje ji Prezesowi 
izby, stoj na tem stanowisku, że sześć 
dni — —to maximum czasu, jakie można 
pozostawić dłużnikowi, będącemu w sytua- 
cjł bez wyjścia, Niech į tak będzie, Ale 
czy Kasa Komumalna, jako jnstytucja banko 
wa, może ujawniać władzom sk: 
wysokość wkładów swych klijentów, sko- 
ro na całym Świecie wkłady te są zawsze 
tajemnicą? Czy Kasa Komunalna sądzi, że 
w ten sposób zdobywa się zaufanie publicz 
ności? Podskarbį. 

  

  

    
- nagrody, pieniędzy i t.p. 

Na czem polega główna różnica 
między młodą a starą generacją? 
Wzmiankowany dr. Wallon ujmują ją 
w ten sposób: My, starzy posługujemy 
Się wciąż formułkami, które są tak po- 
trzebne naszej myśli, jak tlen do życia. 
A młodzież całkiem inaczej: ona opiera 
się tylko na faktach i tylko na życiu sa 
mem. W 17-tym roku życia, zamiast 
marnować czas na pisanie głupich wier 
szy, chłopiec dzisiejszy konstruuje ra- 
djoodbiornik. za lat więc kilka, zmon- 
tuje napewno aparaty telewizyjne. Dla- 
tego też, ten nowy realizm młodego 
pokolenia powinniśmy witać z całą 

sympatją. 

Tak charakteryzują swoich synów, 
Francuzi. A nasza młodzież — czyż 
nie jest zupełnie podobną do Francu- 
skiej? Czyż nie jest praktyczną, real- 

ną, wysportowaną, czytającą Tajnego -.. 

Detektywa i. konstrirująca aparaty ra- 

djowe? Niewątpliwie. 
Jest tylko jedna maleńka różnica. 

Dr. Walion i inni, ci starsi, uśmiechnię 
ci i wyrozumiali panowie, patrzą z 
ufnościa w przyszłość, ale swych sy- 
nów trzymają krótko, będąc jednocze- 
śnie tolerancyjni. Zdają oni sobie spra 
wę z tego, że ich rola kończy się i z 
radosnym optymizmem ustąpią miejsca 
młodym. My zaś patrzymy czarno w 
przyszłość, łamiemy ręce nad upad- 
kiem morałnym i „zdziczeniem'* mło- 
dzieży, ale jednocześnie odsłaniamy 
jej tablice pamiątkowe, kryjąc w mar- 
murze nazwiska „zastužonych“ sztu- 

baków. : Wysz.   

PEN, 
WTOREK 

Dzis 23 
Piotra 
jutro 

Sergjusza 
HS ia 

spostrzezenia Zakładu  Meteorologicz- 
nego U.S.B. w Wilnie. 
7 ата 20 iutego 1932 r, 

Ciśnienie średnie: 756, 

"Temperatura średnia —5. 
"Temperatura najwyższa: —l, 

Temperatura najniższa: — 8, 

Opad w mm,: ślad, 

Wiatr: północny, 
Tendencja: spadek, potem wzrost, 

Uwagi: pół pochmurno, przelotny drobny 

śnieg. 

Wscnód słońca g. 7.07 

Zachód słońca g. 17.22 

  

MIEJSKA 
— Powrót prez, Folejewskiego, — Wró 

cjł z Warszawy po k,łkudniowym tam poby 

cie prez, miasta p, Folejowski, 

Jak wiadomo p. prezydent omawiał Z 

czynnikami rządowymi sprawę  odmiasto- 

wienia egzekucyj, pomocy dla Wiłna i li- 

kwidacjj pożyczki angielskiej, 

Wczoraj p. prezydent nie pracował z po 

wodu nagłego zasłabnięcia, które jest na- 

«dzieja, będzie przejściowe. 

— 67 proc. płatników zalega z po- 
datkami. Według obliczeń magistratu 
w r. ubiegłym do przymusowego śŚcią- 
gnięcia nałeżności skierowano 220 ty- 
sięcy zleceń, co dowodzi, że 67 proc- 
ogółu płaników nieopłaciło w czas na- 
łożonych na nich podatków. 

Ponadto okazuje się, że magistrat 
ima w swej ewidencji 120 tys. osób, któ 
re z różnych przyczyn muszą płacić po 

datki. 
— Każdy winien zainteresować się bud- 

żetem, — Jak już pisałjśmy, projekt preli- 

iminarza budżetowego na rok 32—33 został 

wyłożony do publjcznego przeglądu na 

przeciąg jednego tygodnia poczynając od 

dnia dzisiejszego, 
Każdy mieszkaniec Wilna, musi zapo- 

znać się z preljminarzem aby przed czasem 
rozjentować się, jakie dochody 1 wydatki 
proponuje magistrat w poszczególnych dzia 
łach, a to w cełu poczynienia ewentualnych 
uwag co do właściwości poszczególnych po 

zycyj. 

AKADEMICKĄ 
— Qdczyt Rowmunda Piłsudskiego, Jak 

się dowiadujemy — we środę dnia 24 !ute- 
go rb. kol, Rowmund Pułsudski — Prezes 
Komitetu Wykonawczego Myśli Moczrstwo 
wej wygłosj referat dyskusyjny pt, „Wałka 
i niezależność ideową młodego pokolenia", 
Osoba referenta oraz aktualność referatu — 
zbudzity zrozumiałe zainteresowania ogółu 
młodzieży akademickiej, 

KOLEJOWA 
— Oszczędności na koiejach — W związ 

ku z zaleceniem ministerstwa komunikacji 
dyrekcja kolejowa w Wilnie przystąpiła do 
skoordynowania pracy poszczególnych wy- 
działów, a to w celu osiągnięcia dalszych 
niezbędnych oszczędności, 

ZEBRANIĄ I ODCZYTY 
— Wijłeńskie Towarzystwo Lekarskie, 

VII posiedzenie paukowe odbędzie się we 
środę dnią 24 łutego 1932 r. o godz, 20 w 
sali własnej przy ulicy Zamkowej Nr. 24 z 
nast, porządkiem dziennym: 

1, Odczytanie protokułu ostatniego po- 
siedzenia, 2. dr, Maljnowski: Przypadek tor 
bieli móżdżka, Demonstr. prepar., 3. dr. L, 
Wasilewskį: O operacjach prehistorycznych, 

— |Jutrzejsza Środa Literacka pośw ęco- 
na będzie tematom egzotycznym, Mianowi- 
cie p. Jerzy Ostrowski podzjeli się swemi 
wrażeniamj z pobytu w Brazyljj, ilustrując 
swój odczyt szeregiem przezroczy, 

Początek o godz, 8,30, Wstęp dla człon- 
ków rzeczywistych j sympatyków bezpłatny, 
wprowadzeni goście płacą 1 złot 

— Wileńskie Towarzystwo Filozoficzne, 
Na posiedzeniu naukowem w dniu 24 lute- 
go b.r, (šrodz) o godz. 8 wiecz. w Semi- 
narjum Fitozoficznem Uniwersytetu odbędzje 
się dalszy ciąg dyskusji z poprzedniego po- 
siedzenja na temat: „Projekty organizacji 
VIII Międzynarodowego Kongresu F.lozofjcz 
nego w Pradze", Wstęp wołny dla członków 
i wprowadzonych gości, 
— Odczyt prof, Giasera, — Dzjś, o g. 

18 (6) odbędzie się w Sali Śniadeckich U. 
S, B. odczyt prof, Stef, Glasersi pt, „Św. 
Paweł — jako apostoł narodów* — jako je 
den z cyklu Tygodnika  Misjologicznego, 
zorganizowanego przez Koło Misyjne USB. 
— Wilenskie Koło Związku B.bdjotekarzy 

Polskich, Dnia 25 bm., o godz. 8 wiecz. 

odbędzie się w Uniwersyteckiej Bibtjotece 
Publicznej 96 zebranie Członków, na któ- 
rem dy Adam Łysakowski wygłosi odczyt 

pt.: „Główne fazy rozwoju zawodu bibłjo- 
tekarskiego", 

Goście mile widziani, 
— Wieczór recytatorski Rychterówny, — 
W ubiegłą niedzielę w Sali Śniadeckich 

staraniem Koła Polonįstow  słuchaczów 
USB, odbył sję © godz, 19 wieczór recyta- 
torski Kazjmiery Rychterówny. 

Recytatorskę tę Wiino słyszato już nie- 

Nikt z cierpiących na reumat, poda- 
grę į bółe nerwowe nie wosk WADE w 
możliwość swego uzdrowienia, gdyż już ty 
siące udręczonych odzyskało swe zdrowie 
przy pomocy Togalu. O swych došwjadcze- 
niach poczynionych z Togalem donosj nam 

pan Z, Gąsiorkiewicz, Łódź, ul, Piotrkowska 
104, co następuje: od dłuższego czasu cier 
piałem na reumatyzm, Bóle te dokuczały 
mj do tego stopnia, że nie byłem w stanie 
ani chodzić, ani spać, ani też normałnie pra 

cować, Próbowałem wiełe rozmaitych środ- 
ków, !ecz niestety bezskutecznie,  Dopjero 

po zażyciu tabletek Togał, ustały zupełnie 
te straszliwe bóle, kładąc: wreszcie kres 
mojm cierpieniom. Dlategoteż gorąco pole- 

cam Togal wszystkim cierpiącym na reuma 

tyzm i bółe w stawach, Podobnie jak p. G. 

SŁOWU 

NIKA 
raz į zawsze obazrzało ją sympatją. Roz- 
legła skala głosu p. Rychterówny chwilami 
zdumiewa, Wartoścj foniczne, zasadnicze w 
tym wypadku, uzupełniła artystka gustow- 
nemi j efektownemi strojami, które podkre- 
ślły nastrój recytowanych utworów. Z bo- 
gatego repertuaru doskonzł> wypadał ury- 
wek z „Guo Vadis“ o Petronjuszu į Maku- 
szyńskiego „Krwawy byk i rączy jeleń", 
Pełna napięcja była bałada Schijdera „Nu- 
rek" i wspaniałe. nastrojowe „Płyty Kałuzej* 
Pawl'kowskiej, 

„Kolo Polonįstūw“ "może policzyć do swo 
ich zasług zorganizowanie „Wieczoru recy. 
tacyj* (parę lat temu również „Koła Po- 
łonistów' zaprosiło p. Rychterównę na po- 
dobay wieczór) | w przyszłości winno nie- 
raz Świetną artystkę do Wilna  zapra- 
szać, (c) 

RÓŻNE 

— Terror strejkewy. W gminie 
żydowskiej może stać się lada dzicń 
wielka nieprzyjemność: strejk, gwał- 
towny strejk wszystkich pracowników. 
Dlaczego? Dlatego, że wszyscy pra- 
cownicy gmuny są. zrzeszeni W „50- 
wiecie" pracowników handlowych. Or- 
ganizacja ta działa spręzyście i ener- 
gicżnie, decydując biezapielacjonno o 
przyjmowaniu i zwalnianiu swoich 
członków. 

A gmina żydowska pozwoliła so- 
bie na wielkie zuchwalstwo: przyjęła 
nowego pracownika, nienależącego do 
związku. Więc ultimatum z terminem 
dwudziestoczterogodzinnym: albo wy- 
rzucić niezwiązkowca, albo stop cała 
praca. 

Co pocznie gmina ze swoim so- 
wietem? 

— Rocznica Waszyngtona, Z racji 200 

rocznicy urodzin Waszyngtona, specjalny ko 

mytet uczczenia wieżkiego Amerykanjna urzą 

dza w najbliższą niedzielę w małej Sali Miej 

skiej uroczysty obchód, Przemawiać będą 

prez, Folejewski j prof, Miennicki, W zwi4ż 

ku z rocznicą Waszyngtona komitet wysłał 

do ambasadora Ameryki w Warszawie od- 

powjiednią depeszę. 

— węgla mamy pod dostatkiem. — 

W związku ze strajkiem w zagłębiach 

węglowych aktualną obecnie jest spra 

wa normalnego dopływu paliwa. 

Jeśli chodzi o instytucje użytecz- 

ności publicznej, to poczynione tam 

zapasy całkowicie wystarczą na prze” 

trzymanie _ jaknajdłuższego strajku. 

Również prywatne składy posiadają 

duże zapasy, więc braku opału nie bę 

dziemy odczuwali. 
TEATR I MUZYKA 

— Pre"jera „Dwudziestej nocy" Szeks- 

pira — na Pohulance, Dziś, we wtorek dn, 

23 lutego, o godzinie 8-€j w. odbędzie s.ę 

premjera nieśmiertelnego arcy ziełą Wiliz- 

ma Szekspira „Dwunasta noc", czyłj „Co 

chcecje”",.w jnscen.zacji W, Radulskiego, 

Wesoła ta komedja ukaże się w zupełnie no 

wej j oryginainej interpretacji, doskonale Zi 

stosowana muzyka j stare piosenki nadają 

jej melodyjności, a  stylzowane kostjumy 

pomysłu art, mał, W. Makojn,ka — barw- 

ności j mzłowniczości, „Dwunasta noc” prze 

niesie nas w Świat nielrasobliwego humo- 

ru i romantyzmu dawnych, rycerskich cza- 

sów, tak dalek.ch od dzisiejszego zakiaina- 

nia, ozzębło: sobkostwa, _ Wielkie pole 

do popisu mają: dyr, Szpakiewicz, Marecka, 

Wołłejko, Ciecierski, Wyrwicz - Wichrow- 

ski, Stanisławska, Mitecki, Kamińska, Wa- 

silewskį, Detkowski, Dejunowicz, Loedl, Pu 

chniewski i inni, 

Jutro, dnia 24 lutego o godzinie 8 w, 

raz drugi „Dwunasta noc". 

— „Co może kob.eta* — w Teatrze Lu 

tnja, — Dziś, we wtorek dnie; 23 bm, o go 

dzinie 8 w. arcywesoła komedja Antoine'a 

pt. „Co może kobieta" Sztuka przedstawia 

dzieje wyrafinowanej kobiety, nieprzyjacjół- 

ki rodu męskiego, która z całą premedyta- 

cją szałonego temperamentu — doprowa- 

dza wszystkich swych przyjaciół do zguby. 

Komedja ta jest nap sana z takim humorem, 

ż cała widownia rozbrzmiewa huraganem 

śmiechu, 

Jutro, w środę, 24 bm. o godz, 8 wiecz.. 

„Co może kobieta”, 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Miejski — Zagłada od Wschodu, 

Heljos: Cyganskie romanse, 

Hollywood: Bracja Karamazowy, 

Casino: Sewilla miasto miłości, 

Pan: Kwłat Algieru, 
Stylowy — Zbieg. 
Światowid — Range. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Pawtel dolgrał się. Siaui- 
sław Pawtel w pewnych sferach 
był pobrze znany; Lokal pierwszorzę* 
dny, całą noc otwarty, punkt znako- 
mity — Św. Ignacego Nr. 5, gospo- 
darz czarujący, towarzystwo dobrane 
w celach całkiem wyfażnych: grać i 
wygrywać na te ciężkie czasy. Lokał 
istniał eddawna, miał renomę, rozwi- 
jał się. A policja? Policja znała go 
również. | nieraz usiłowała zlikwido- 
wać złoty interes pana  Pawtela. 
Walka z nim wszakże była beznadziej- 
ną: kiłka wejść, prowadzących do 
lokalu, jakieś tajemne schodki, spe- 
cjalni obserwatorzy, alarmujący ze- 
branych — wszystko to, wymyślone 
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Reumatycy i cierpiący na bóle nerwowe 
donosj nam wiele innych, którzy przyjmowa 
Ч Тоса! рггу reumatyzmie, podagrze, rwa- 
niu w stawach, bólach nerwowych i głowy, 

grypie, przezjębieniu i pokrewnych niedoma_ 
ganiach. Tabłetki Togał bowiem nietylko 
uśmierzają bółe, lecz w naturalny sposób u- 
suwają pierwiastki chorobotwórcze, zwałcza 
jąc niedomaganiz, Dłategoteż nawet w chro- 
nicznych wypadkach j, gdy jnne środki za- 
wiodły, osiągnięto przy pomocy Toga'u nad- 
spodziewane pomyślne rezultaty. Nieszko- 
dliwe dla serca, żołądka i innych organów. 
Jeżeli lekarze Togal ordynują to  przecjeż 
każdy z pełnem zaufaniem ten środek zaku- 
pić może, Spróbujcie więc sami, lecz żądaj- 
ce tylko Togal. We wszystkich aptekach, 

: I. Z: A. 1 40/7 

  

Nasza przyszłość — !uty, Numer, który 
szczególnie zmusza czytelnika do myślenia i 
zastanowienia się, A, Starodworsk; w arty- 
kule „Klin bolszewicki w centrum: środko- 

  wowschodniej Europy" zarysowuje groźne 
dla nas dążenie bolszewików j Czechów do 
stworzenia wspólnej granicy ceną nowego 
rozbioru z'em połskich, E, Rewerowski mó- 
wi o „Kulisach masonerji*, inż, A, Zającz- 
kowski kreśli ponury obraz współczesności 
p.t. „Koncert chochoła", Red, J. Bobrzysski 
zastanawia się ned tem „Jak napisać pr 
konstytucję?" Artykuły prof, W, Studni 
go, J.K. Paggerta, j, Czarneckiego, M, Za- 
biełiówny: ; L. Gembarzewskiego uzupeinija- 
ja treść tego wyjątkowo cjekawego i po- 
ważnego zeszytu, 

wilcze zeby 
— Dziś odbędzie się w lokalu Koia 

Prawników Stud, USB (Zamkowa 11) posje 
dzenie Sekcji naukowo-badawczej z refer:- 
tem. kol, Michała Korożewa pt, „Etatyzm 
czy liberalizm", Początek o godzinie 20-ej. 
Wstęp wołny. 
— Walne Zebranje Koła odbędzie się w 

poniedziałek 29 lutego br, w sali Śniade- 
ckich USB, o godzinie 18 w pierwszym ter- 
minie i o godzinie 18 m, 30 w drugim ter- 
minje, 

Wstęp mają tyiko członkowie Kole, oraz 
pp. Profesorowie, 

a" 
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WYYYYY = 
WIELKIEJ 
5 KLASY Ž 

są już u nas do nabycia, 

Ciągnienie trwa od 10 go marca 
do 14 kwietnia włącznie. 

Połowa losów wygrywa! 3 
66000 wygranych i 25 premij. 2 

2 « 

3 z 
a z 

  

Główna wygrana 1.000.000 złotych, 

Kolektóra Loterji Państwowej 

„LICHTLOS“ 3 
WILNO, WIELKA 44. į 

P. K. O. 81051. Tel. 4 25. Z 
Dia ^ ЩМШМИ 

  

przez sprytnego pana Stanisława, unie- 
możliwiało akcję władz. A gdy, by- 
wało, policja wreszcie wkroczy do Sa- 
li okazuje się niezbicie, že p. Paw tei 
obchodzi imieniny czy. urodziny czy 
inną uroczystość rodzinną, že obcho- 
dzi ją w gronie swych serdeczny. h 
„przyjaciół, że kart ani śladu. I trwała 
to, i trwać, zda się, mogło wiecznie. 
Aliści z soboty na niedzielę, w nocy, 
los się odwrócił: czy dzwonki popsuły 
się, czy wstawiony obserwator zasnął 
na czatach, czy towarzystwo zbyt 
pewne było bezpieczeństwa — dość, 
że nakoniec uszczęśliwiona policja na- 
kryła i przymknęła renomowany lokal 
przy ul. Św. Ignacego. Ale bywalcy 
klubu tego nie rozpaczają: w Wilnie 
jest dosyć tego rodeaju instyiucyj. 

— QOkradzjona kuznja, W dniu 21 b, m. 
z kuźni Delęnczyka Michała przy ul, Nie- 
dźwiedzieckiej Nr 1 skradzjony został śrub- 
sztak wartości 60 zł, Sprawca kradzieży Lew 
kowicz Jan, bez stałego miejsca zamjeszka- 

nia, zbiegł, 
— Nagły zgon. — W swem meszkaniu 

przy zaułku Lidzkim 11, zmarła nagle Aro- 
Sora, lat 65, Przyczyny Śmierci na 

je ustalono, Zwłoki zabezpieczono do 
decyzji władz prokuratorskich, 

— Pożar. W niedzielę rano w szma- 
ciarni przy ulicy Ponarskiej 55, wybuchł nie 
spodziewamie pożar, który zagroził zniszcze 
niem pobliskich składów monopolu spirytu- 
sowega, 

Straż ogniowa zdołała jednak pożar zloka 
lizować, 

W czasje akcjj ratowniczej, uległ pora- 
nieniu strażka Stefanowicz, 
— Kobieta pod pociągie m. 

Na szlaku kolejowym N. Wijejka 
Bezdany pod przechodzący pociąg 
Nr 725 rzuciła się nieznanego nazwi- 
ska kobieta. Koła tokomotywy obcięły 
nieszczęśliwej nogi. Ofiarę strasznego 
wypadku przewieziono niezwłocznie do 
Szpitala kolejowego w Wilnie, gdzie 
po godzinie zmarła, nie odzyskawszy 
przytomności. 

— Nocna obława. Wczorajszej 
nocy policja dokona rowizyj w kilku- 
dziesięciu podejrzanych lskalach i spež 
lukach złodziejskich, zatrzymując kil- 

  

kunastu esobników, poszukiwanych 
przez władze za różne sprawki. 

WILNO—TROKI 
— Podpalenie, — We wsi Niemie 

rze gminy rudomińskiej pożar zniszczył za 
budowania gospodarskie Piotra Segata, O 
podpalenie podejrzewany jest Bronisław Pu- 

rzyński ze wsi Worlinki tejże gminy, który 
od dłuższego czas. miał z Segetem zatarg 
o grunta, Żatarg ten znałazł się ostatnio na 

wet w sądzie, gdzie Purzyński| przegrał spra 
wę i z zemsty za to spalił mu zabudowa- 
nia, 

Połicja w sprawie tej zarządziła docho- 
dzenie, 

ŚWIECIANY 
— $Symulowany napad, — W wyniku do 

chodzenia zdołano ustakć, iż rzekomy na- 

pad na drodze Święciany — Cejkinie na 
kupca Cejkińskiego okazał się symulacją, 

Cejkiński był dłużnikiem za skórki baren'e 
trzech wieśniaków, Długu nie chciał regu- 
lować, wobec czego jeden z nich, Miedej- 

szyc, spotkawszy  Cejkińskiego na drodze, 
zażądał uiszczenia długu w sumie zł. 50. 

Gdy Cejkiński odmówił, Modejszyc pobił 
g0, ten zaś z zemsty oskeiżył go o rabunek, 
Cejkińskj za wprowadzenie w błąd władz 

policyjnych został pociągnięty do odpowie- 
dzialności sądowej. 

OSZMIANA 

— Zabity podczas bójki, — We 

wsł Ordosze gm. oszmiańskiej w domu An 

toniego Piskora wynikła bójka między kilku 
włościanami, W trakcje bójki został śmier- 

telnie p obity kijam; niejaki Mojsiewicz, któ 

ry w drodze ido szpitała zmar, Sprawców 

pobicia w osobach bracj Daniłowiczów Fr. 

i St, oraz Sadychy aresztowano, 
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! FILISTER KONWENTU POLONIA 

Zmarł dn. 11 lutego 1932 roku w Poznaniu 

KONWENT POLONIA i FILISTRZY 

      i 

GTWARCIE DOMU AKADEMICKIEGO * 
W niedzielę. dnia 21 b.m. odbyły 

się uroczystości, związane z otwarciem 
Domu Akademickiego w Wilnie przy 
uł. Góra Boufałłowa, 4. 

O godz. 10 m. 30 odbyła się w ko- 
ściele św. jana msza Św., celebrowana 
przez ks. dziekana 1. Świrskiego, ро- 
czem o godz. 12 zostało dokonane po- 
święcenie Domu i otwarcie wiłeńskiej 
wystawy akademickiej USB. 

Uroczystości obecnością swą za- 
szczycili: Min'ster WR i OP p. jędrze- 
jew:cz, Marszałek Senatu p. Wł. Racz- 
kiewicz, wojewoda p. Z. Beczkowicz, 
przedstawic.ele Senatu Uniwersyteckie 
go, państwowych i samorządowych, 
organizacyj społecznych, prasy ii t-d. 

Duchowieństwo Kościoła rz.-Kato- 
lickiego było reprezentowane przez 
dwóch prfesorów Wydziału Teologicz- 
nego USB: ks. dziekana 1. Swirskiego, 
który dokonał poświęcenia lokalu Do- 
mu, oraz ks. dr. W. Meysztowicza. 

Duchowieństwo prawosławne re- 
prezentował ]. E. Arcybiskup Teodo- 
zjusz, karaimskie — J. E. Hachan Had- 
ży Seraja Chan-Szapszał, muzułmań- 
skie — imam Ib. Smajkiewicz. 

Po dokonaniu poświęcenia lokalu, 

].M. Rektor USB prof. A. Januszkie- 
wicz krótkiem przemówieniem zagaił 
część sprawozdawczą, w której szcze- 
gółowe sprawodanie z przebiegu prac 
Komitetu Budowy, oraz kierownictwa 

budowy złożyli: prof. dr. Pt. Jakowic- 
ki, raz inż. Wojciechowski. 

Rektor USB prof. Januszkiewicz 

m. in. wspomniał i pierwszych usiłowa 

niach stworzenia burs dla młodzieży i 

o szczególnie trudnych warunkach, w 

jakich Uniwersytet Wileński mógi zrea 

lizować w 13 roku od swego wskrze- 
szenia ten wykończony gmach, stano- 
wiący jedynie pewną część zakrojone- 
go na daleko większą skalę Domu Aka 

demickiego. Mówca podkreślił stałą, 

troskliwą opiekę i pomoc Marszałka 

Piłsudskiego, który w r. 1923 na rzecz 

bursy akademickiej ofiarował 1000 

dolarów, a w roku następnym na cel 

ten przeznaczył dochód z trzech odczy 

tów o powstaniu w 1863 r. wygłoszo- 
nych przez p. Marszałka w Wilnie. W 

tem miejscu przemówienia obecni 

wnieśli trzykrotnie entuzjastyczny  0- 

krzyk: „Niech żyje Marszałek!" Prze- 

„mówienie swe zakończył rektor Janu- 

szkiewicz złożeniem serdecznego po- 

dziękowania tym wszystk'm, którzy w 

dziele stworzenia Domu Akademickie- 

go okazali wydatną i życzliwą pomoc 

i oświadczył, że oddaje Dom do użyt- 

ku młodzieży w nadziei, że znajdzie tu 

ona odpowiednie dla siebie warunki do 

pracy. 
"O pracach Bratniej Pomocy USB 

poinformował zebranych prezes Br. 
Pomocy p. H. Dembiński. 

   

  

WILNO. W nocy z 26 na 21 b. 
m, nieznani sprawcy zakradi! się 
do gmachu starostwa powlato- 
wego wileńsko-trockiego przy 
ul. Subocz1i włamaii się tam do 
kilku biurek. Zszuflady biurka na- 
czelnika  Kancelarji Starostwa 
Skradziono 60 zł. gotówką. Za- 
dnych aktów, ani papierów nie 

Krótkie, mocne przemówienie wy+** 

głosił pan Minister Jędrzejewicz.. : 
Min. jędrzejewicz podkreślił. zna- 

czenie kuiturałne, narodowe dzisiejszej * 
uroczystość. Pan m-nister sięgnął dó | 
wspomnień z roku 1912. gdy jaka po- + 
rucznik W.P. brał udział w wyzwole- + 
niu Wilna, miastą szczególnie 
wszystkim drogiego, które z jednej , 
strony daje rozległe perspektywy przy= - 
szłości, z drugiej zaś pełne jest świet- / 
nej tradycji dziejowej. Dzisiaj, gdy 
jako niinister oświaty  wskrzeszonej * 
Polski, bierze udział w tej uroczysto- 

ści, pragnie złożyć studjującej w Wil 

nie młodzieży życzenia, by ten Dom 

Akadem'cki dał jej możność szczęśli- 

  

wej spokojnej, twórczej i intensywnej 

pracy. : > 

Wreszcie głos zabrał p. marszałek 

Senatu Raczkiewicz. Imieniem Rady 

Naczelnej Pomocy Polskiej Młodzieży 

Akademickiej — oświadczył p. Mar- 
szalek pragnę-ziožyč Unawersyte- 

wi Stefana Batorego serdeczne gratula 

cje za to, że dzieło dawno przewidzia- 

ne, lecz niedawno zapoczątkowane, zi- 

ściło się dzisiaj w tak pięknej formię. 

Niech mi wólno będzie jako przedsta- 

wicielowi starszego społeczeństwa w. 

tej instytucji, która za naczelne hasło 

postawiła sobie troskę o pomoc mło- 

dzieży akademickiej, złożyć wam, rów- 

nież młodzieży, serdeczne * gratulacje, + 

bo przecież i Senat i Wy, profesorowie 

i wy, i te mury stare i nowe — to jest 

ta wielka wszechnica, którą tak gorą- 

co wszyscy kochamy. Zakończył p. 

marszałek Raczkiewicz pod“ adresem , 
młodzieży życzeniem wytrwałej pracy 

dla świetlanej przyszłości Rzeczypo- 

spolitej. 
O godz. 14, m. 30 odbył się w Men 

sie Akademickiej przy ul. Bakszta, 15 

obiad dla grona zaproszonych osób. 

Obiad ten odbył się w ogólnej sali 

jadalnej, szczelnie zapełnionej przez 

młodzież akdemicką. 

Wchodzących do sali dostojników | 
państwowych powitała młodzież okrzy 

kami na ich część: „Niech żyje pan Mi 

nister Jędrzeje 
jaciel młodzieży akademickiej Marsza- 

łek Raczkiewicz! — Niech żyje pan 

Wojewoda Beczkowicz!'* 

  

      

   

   

   

  

Lecz po tych okrzykach  powital- 

nych nagle wykrzyknięto: ech 

numerus clausus! Niech żyje autono= 

mja uniwersytecka!..“ 

Te dwa okrzyki zostały powtórzone 

i wówczas, gdy „dostojni 

obiedzie opuszczali sałe Mensy Akade- 

mickiej. 

O samym Domu Akademickim nasi 

czytelnicy już się dowiedzieli z nie- 

dzielnych .„Wilczych Zębów*. O wy- 

stawie w Domu Akademickim umieści- 

my osobną wzmiankę wieco później. 
w Z 

RES ———— 

Włamanie do starostwa wileńsko-trockiego 
ruszeno. Podług wszeikich po- 

Szlak włamanie miało na celu 
kradzież pieniędzy. Widocznie 

sprawcy spodziewalł się, jakoby 
w biurkach przechowywana była 

gotówka z niektórych wpływów. 

Władze śledcze wszczęły ener- 
giczne dochodzenie, zmierzające 
do wykrycia sprawców. 

Nie weinmo pozbawiać miasta 
szybkiel pomocy iekarskiej 

NIEWCZESNE POMYSŁY Z LIKWIDACJĄ POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

WILNO. — W sierach lekarskich 
utrzymuje się wersja, że magistrat ma 

zamiar wyzbyć sę Pogotowia Ratun- 
kowege przez skasowanie funduszów 
przenaczonych na tą, tak niezbędną 
dia miasta instytucję, względnie od- 
danie Pogotowia jakiemuś towarzy- 
stwu prywatnemu. 

Pretekstem ku temu posłużyło za- 
rządzenie władz nadzorczych nakazu- 
jące skasowanie przedsiębiorstw przy- 

noszących deficyt. 
"Należy zwrócić uwagę, że Pogo- 

towie nie jest wcale przedsiebior- 
stwem, a pozatem, jeśli chodzi o de- 
feyt. to powstał on nie z winy insty- 
tucji lecz dzięki pomysłom samego та 
gistratu. Nowy lokał w murach iran- 

ciszkańskich kosztował przeszło 40 
tys. zł. (!), a ponadto duże sumy po- 

chłonęły samochody wybrane niezbyt 

szczęśliwie, gdyż stale psujące się i z 
tego powodu wymagające ciągłego i 
zbyt kosztownego remontu. : 

„ Deficyt przynosi np. kino miejskie 

lecz z Fkwidacją tej placówki jakoś 
nie słychać. Naodwrót magistrat chce 
wstawić tam aparturę dźwiękową, by 

prócz wyrzucenia na ten cel nowych 
kilkudziesięciu tys. bł. pozbawić - jesz- 
cze pracy muzyków zatrudnionych w 
kinematograffi. aa 

-Pogotowie Ratunkowe w: żadnym 

wypadku nie może być zlikwidowane- 

Przed dwoma laty występowaliśmy 

przeciwko nieudolnej ‹ 

w tej instytucji, wskutek czego szyb- 
ka pomoc lekarska ograniczała się je- 
dywe do przyjmowania chorych . na 
stacji, ponieważ samochody stałe się 
psuły i z naprawą ich nie bardzo się 
śpieszono. Pomysł likwidacji tej, tak 
potrzebnej placówki należy stanowczo 
zaliczyć do rędu niefortunnych pomy- 
słów miagistrackich. 

AAAAAAAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAA AAA 

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 

nami ** 

icz! — Niech żyje przy * 

goście po * 

gospodarce | 

 



  

  

4 SŁOWO 

Ę Z a m i e Č Šš Rn i e Ž n a NA FILMOWEJ TAŚMIE Od poniedziałku 22 lu'ego, w godz, 4, 6, 8 i 10. 

| POWODUJE OPÓŻNIENIE POCIĄGÓW Dik wk jśeck, 9 Gzy obo rija MIEJSKIE pry 7.) GŁABDBA OB wW$E Ho DU“'* 
WILNO. — Na terenie Wileńskiej 
ekcji Kołejowej w nocy z niedzieli    

     
Е 
Ё 
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WILNO. Przed trzema laty zbiegł 
do Sowietów z pow. dziśnieńskiego 
„znany hromadowiec Haraško Paweł. 
*Przedostał się on do Połocka, gdzie 
«pozostawał. na sowieckiej słutbia i z :- 
stał wciągnięty do pracy polityczno- 
szpiegowskiej. Po dwuletnim pobycie 
3 Połoczu Haraško wysłany został do 

iska, gdrie uxeńczył specjalne rocz: 
fa kursa polityczno-agitatorskis 'Е рггу- 
dziełony zostai do ekspozytury szpie- 

„go 3 sułej w Dryssie. Tu otrzymał pole- 
canie powrot+ da Polski teiem wyko: 

mła ważnej misji. Wywrotowca opa- 
trzono w fałszywe dokumenty I wypra- 
wiono w towarzystwie jącznika na gra- 
nicg. Haraśko po przedostaniu się na 

tym zarządzeniom zdołano dość sybko 
usunąć zwały śniegu z torów i uprząt 
nąć linje kolejowe, mimo to zdarzyło 
się, iż kilka pociągów przybyło ze 
zmacznem opóźnieniem. Pociąg wat- 
szawski. do. Wiina przybył spóźniony 
o 1 ż pół gódziry. 

ZE 

Emisarjusz komunistyczny 
**“ ZASTRZELONY NA GRANICY SOWIECKIET 

pow. dziśnieńskim z zamiarem wcią- 
gnięcia ich do pary „wywrotowej. Wy: 
wrotowiec zdołał hojnemi obietnicami 
wc,ągnąć dwóch mieszkańców pow. 
dziśnienskiego I Jednego wilejskiego do 
konspiracyjnej roboty, i wszyscy trzej 
otrzymali instrukcje, jak mzją postęco- 
wać. Onegdaj Haraśko przybył do Mo- 
łodsczna, gdzie usiłówał zorganizować 
Jaczejkę. O przybydu wywrotowca do 
Polski dowiedziały się władze Śledcze 
które zarządzity aresztowanie go. 

Haraśko: zorjentowawszy się w sy- 
tuacji i widząc, !ż jest śledzony, usito- 
wał onegd»| w nocy na odcinku gra- 
nicznym Suchodowszczyzna zbiec na 

SAŁA MIEJSKA nadsyłania odpowiedzi na zamieszczony w 
Metrobramske 5. Nr 37 1-41, Kwestjonarjusz. konkutsu:filmo 

wego..„Casmia", Wykaz nėgrėd į warūnki 

Najpotężniejszy film świata. Koncertowa orkiestra pod batutą M. Salnickiego. 
Kasa czynna od godz. 3 m. 30 do 10, Ceny miejsc: parter 60-gr. balkon 30 gr 

  

konkursu zamieszczone są W powyższych 
numerach, 

GIEŁDA WARSZAWSKA 

D: więkowy. 

KINO-1EATR 

„HELIOS“ 
    

Ь ПзіііАгсуппе!о.а:тіеите! Cygan. śpiew! Ulabienica całego šwista 
i słynny amant Józeł Schildkraut oczaruje wszystkich w swej najnowszej kreacji 

CYGAŃSKIE ROĄANSE 
Niepospolita zaleta tego filmu jest muzyka w rewel. wykon. najlepszej na Świecie kapeli cygańskiej 

Bryg da Helm 

Royai Tzigann Jazz Dodatki dźwiękowe. Na l-szy seans ceny zniżone, 
z, dnia 22. lutego: 1932 r. Początek seansów O godž: 4,6, 8 i 10.15. 
  

Weluty 1 dewizy:   

Dolary 8,88 — 8,90 — 8,86. * Dźwiękowe kino 
Gdańsk 173,85—174,29--173,42. 
Hulandja 351,10 — 3520 — 360,20. WW 00 
Londyn 30,72 — 30,70 — 30,56 — 30,50 ickiewicza522 
Nowy York 8910 — 8,930 — 8,890. tel. 15-28. Nad program; 
Nowy York kabel-8.914—8,934—8 994 pół 
Paryż 35,15 — 35,24 - 35;(6. 
Praga 26,40 — 26,38 — 26,45. 

Dzsśl. Największy 
tilm świata 

Następny Program: Film ze „ 

BRACIA KARAMAZOWY 
-w.g nieśmiertelnej powieści T. Dostojewskiego. W rolach gł. znana aktorka rosyjska ANNA STEIN i. FRITZ 

KORTNER. — spiewy rosyjskie! — Wspaniała wystawa! — Chór c 
Dodatek rysunkowy i tygodnik dźwiękowy F. xa. 

świątecrne o godz: 2ej. Na pierwszy seans ceny zniżone. . 
Zlotej Serji Polskiej“ „„ROK 1914 z Jawigą Smosarską I Witoldem Conti, 

anówł 
Początek seansów godz, 4, 6, 8, 10.30. w dnie 

  Szwajcerja 174,15 — 174,58 — 173,72. 
Berlin w obrotach nieoficjalnych .211,65. 

Tendencja nie jednolita. 

DZWIĘKOWE KINO 

CEJINC 
WIELKA 47. tel, 13-41 

  

Radjo wileńskie 
skiego uroku Dorothy Jordan w 

Dziś! Największy przebój świata RAMON NOVARRO w lilmie dźwiękowym 

SEWILLA, AKIASTO© м1О 
Scenarjusz według powieści „„Zew Ciała*, Partnerką Ramona Novarro jest słodka, pełua aniel- 

d rola h pozostałych Renee Adore i Ernest Torrenca. 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. Początek seansów o godz, 4, 6, 8i 10,30. W dnie świąt © 

$ci 

godz. 2-ej. Na pierwszy seans ceny znižone, 

  11,58:sygnał czasu 
13,50: Uniwersytet roln, z Warszawy. Dźwiękowe Kino 

14,35: Program. dzienny, 

Dziś! Przemiła psryżanka, Świetlana FIFI DORSAY i 1CO proc. mężczyzna HARuLD MURRAY 
w wielkim filmie na tle życia żołnierza Legji Cudzoziemskiej w Atryce 

teren Rosji sowiejkiej, lecz w czasia 
przekraczenia granicy został zastrzelo- 
my przez straż graniczną. 

EWIAT ABLGIER Nad program: Zajmująca komedja ze słynnym Slimem 
w rcli gł. oraz aktuslny tygodnik i karykatury znanych 

artystów filmowych. Pocz, o godz.4, 6, 8i 10.15, w dnie Świąt. og. 2ej Na 1 szy seans ceny Znjżone. 

14.40: Muzyka z płyt. я 
15.15; Komunikaty z; Warszawy, 
15,25: „„Przegłąd czasopism kobiecyci 

terytorj-m Polski udał się niezwłocznie 
do swych znajomych, zamieszkałych w „PAN“ 

  

  

    

Tatarskiej; 3) Cakiernia Rudnickiego, danie dła' dzieci pi6ra-Ciocį Hałi, umeblowany, jasny, — 

I S I IIA RI ISK WAtstawy, 
ia s Tsai ; 15,50: ,Aud, dła dzieci--z. Warszawy; vvwvvv YYYYYYYYYYYYYVYYY 

LIST D0 REDAKCJI 2 Cue" Szesla (ezerwonego) róg ulicy 1600: „ignzeiowe skrzypki" — opowia- Zarząd Kasy Pożyczkowó-OSZCzę- ZAWIADOMIENIE Pokój 

—- Szanowny Panie Redaktorze, 
WoNs: 37-Kurjera Wileńskiego, z dnia 

+6 b.m., ukazała się korespondencja p, „Ow* 
< Dukszt pod tytułem: „Kto winien?" 
Ponieważ Redakcja „Kurjera. Wjieńskie- 

go” "dotychczas hje um.eściła mego spro- 
<stowania, ujprzejmiie proszę'Pana Redaktora 
0 umieszczenie w Pańskiem .poczytnem pi- 

_Na komijisowy zbyt trzody chlewnej wi 
з iw dnju 27-1 br, organizowańy 
„przėz 'Okregowe Towarzystwo - Organizacyj 
1 -KółeRośniczych pow. Święciańskiego, z 
ramnenja, OTO. i KR, przybył agronom rejo- 
„nowy. Inż, St. Pawłowski, państwowy, po- 
wiatowy dóktór weterynarjj B. Chodorow- 

ski, óraż'ż. miejscowych obećny:ni byli: 
wójt gminy], Szejko, Komendant Posterun- 
ku P. P, i-felczer: weterynarii, 

_„ Wysytka wagonu nie nastąpfa wskutek 
- znikomego zżinteresowania ludności, gdyż 

"zaledwie" dóStarczono 4 sztuki trzódy, co w 
konsekwencji narazjło Towarzystwo na kosz 
ty: okoto:50 zło | 

; Niechęč Redakcji Kurjera Wileńskiego 
podanįa nazwiska korespondenta p. „Ow* 
Zarządówj OTO i KR, w cełu pocjągnięcia 
takowego do odpowiedzialności sądowej za 
rozpowsżechnianie fałszywych j zn'estawja- 
dacych wiadomości, jest mocno. dziwna, 

"Łączę wyrazy, szacunku i poważania 
Е ch Р Inż, Mieczysław Kitryłło 

Kierownik OTO į KR, pow, Święcjańskiego 

      

Ratujmy dzieci 
* | Stowarzyszenie b. wychow. gimnazjum 
przy kościele św. Katarzyny w Petersburgu 
zorganizowało w końcu listopada ub r. akcję 
pod nazwą „Ratujmy dzieci*, Akcja ta po- 
dega ra zbiersnin Śniadań, które sanie przyj- 
mttjące udział w tej akcji przysyłają do ozna- 
czony niżej punktów, jak również na 
przyrządzenin Śniadań w centrali za pieniądze 
zebrane z ofiar na ten cel szładanych. 

W grudniu wydano — 2.249" śriadań, 
w siyczuin — 3 632 Śniadania. 

Organizacja „Ratujmy dzieci* miała za 
grudzień i styczeń: 
LŽ Dochodu 
ZŻotłiar 160 zł. 25 gr, 
Ze sprzedažy torebek оара 4ОЬ 
Od St. warzvszenia 167 — 1. 

Razem... 3/0024, 03.90, 
Rozchodu 

Opłata sekretar. za 2 mies. 120 zł, — gr 
Za toreb i 42 , — ‚ 
Kancelaryjne i przejazdy 38.0374 

„Na produtta PA" 67 
Rażem + „  Śł4 zł Di gia 

Pozostało w Kasie 61 -1. 11 gr. 

‚ Wobec trwającej. zimy: i curaz większej 
_ Aiczby, głodnych dzieci, Stowarzyszenie przy- 
chódząc z pomccą Magistratowi i innym or- 
ganiz cjóm wileńskim, zwraca się ponownie 
do społeczeństwa z gorącą prośbą o popar- 

Plac Katedralny; 4) Bazar Przemysła Ludo- 
wego, ul..Zamkowa Nr. 6; 5) Apteka Miejska 
ul. Wiłeńska; 6) Apteka p. Chomiczewskiego 
ul. W. Pohułank:; 7) Sklep kol: jalay p. Mosz 
czyńskiego wl.  Witołdowa róg: Sosnowej 
CZAS 8) P. Winczyna, ulica Kalwa- 
ryjska Nr. 15 || 

Stowarzyszenie dziękuje wszystkim tym, 
którzy tas chętnie zgodziłi się na przyjmo- 
wanie ‚ п siebie. torebek ze, Śniadaniami, a 
szczególnie p Rudaickiemu га pozwolenie 
segregowania Śniadań w swojej cukierni. 

Stowarzyszenie dziękuje tskże wszystkim 
ołiarodawcom, ale jak dotąd liczba ich jest 
niestety bardzo mała i dużo dzieci pizost.je 
bez Śniadazia. 

Wszelkie intormacje i torebki (o ile kto 
zechce ję nabyć po cenie kosztu) otrzymać 
możua w Centrali, ul Objazdowa Nr. 6 m. 7, 
codziennie do godz. 12-ej, a także od godz. 
14 ej do godz. 18:aj,, również iu p. Szaciio+ 
wej ul. Mickiewicza Nr, 48 m.6i u p. Tyma- 
nowej til. Mickiewicza Nr. 29 m. 8. 

©«-''2 Kossowska 
Prezeska Stowarzyszenia 

em. Przeł. Państ, Gim. w Bałymstoka, 

Popierajcie. L.0.P.P. 

  

Podaje się do wiado 

położone w ' miejscowości 

z publiczności plażą 

mości, że w majątku Landwarowie 

sprzedają się 

działki letniskowe 
terenowo - urozmaiconej 

stacją kołejową i jeziorem z przeznaczoną dia ogółiego. użytku 

piaszczystym. 

brzegiem. 

Wiadomości udziela administracja tnajątku 

Landwarów 

16,20: „O mgławicach* — odczyt. 
16,40: Codzienny odcinek powieściowy, 

dnościowej Pracowników Sądo- 
wych w Wilnie 

16,507 Miżyka ż płyt. Pieśni Schuberta, niniejszem podaje do wisdotmości P.P. Człan- 
17,40:>„Upądek ludnościowy Niemiec — 

odczyt z Warszawy, 
17, 35: Koncert z Warszawy, ; 
18,50: Radjowa“gazetka "rzemiešinicza. 
19,00: „Obrazki ltewskje z przed stu 

lat" — wygł, w jėzyku litewskim Czapskajte 
19,20: „Pogadanka radjotechniczna“ 
19,40: Program na środę, 
19.45: Prasowy dziennik radjowy z War 

szawy, * 
20.00:* „Osobłrwości W:ina"' — feljeton, 

20.15: Koncert'z Warszawy, 
21,55: Skrzynka; techniczna z Warszzwy. 
22,10: Koncert-sofsty z Krakowa, 
22,40: Kom, i muz, taneczna z Warszawy 

23.00: Komktert symfoniczny (płyty) 

Gfiary 
Dla rodziny „J”, sprawdzonej przez Tow. 

św, Wincentego 1 paczka ubrania. przesyła 

Wi. 
Adam Trocki dla rodziny ]. @. 1, 

pomiędzy 

dogodnym .. dla. kąpieli 

ków Spółdzielni, że zwyczajne doroczne Wal- 
ne Zgr. madzenie odbędzie się w dniu  6-go 
marca 1932 r. o-godzinie 12:ej w południe w 
gmachu sądów, pokój Nr. 201. 

i Gdyby Walne Zgromadzenie nie doszło 
do skutku z braku dostatecznej ilc$:i czton- 

- ków; mastępne zebranie odbędzie się tegoż 
dnia o godzinie 12 m. 30. bez. względu. na 
ilość obecnych. : 

ю Porządek dzienny; 
1) Zagajenie zebrania i wybór Przewodni- 

стдсеро, : 
-2);Odczytanie protokułu poprzedniego Wal- 

nego Zgromadzenia. 
3) Sprawozdanie Zarządu, 
4) Zatwierdzenie bilansu. 
5) Podział zysku › 
6) Uzupełniające wybory Rady Nzdzorczej i 

Zarządu. * ; 
7) Wolne wnioski,  < 

Zarząd 
РУ 

  

Ceny SELU 2nižone! 
W związku z urządzeniem własnych 
stładów połączonych z torem! kor 
lejowym mam możność 

obniżedia tes węgla I kosa 
I z pierwszorzędnych kopslń górnoślą- 

skich kosc, „Progress* 

Przedsięb, Kandi. Przem. 

M. DEULL, wo | 
Biuro — Jagiellońska 3, tel. 8-11. | 
Bocznica własna — Kijowska;8, tel. 999. Ei 

   

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAA A 

SPROBÓJCIE PORÓWNAJCIE 
A PRZEKONACIE SIĘ, ŻE 

INA KRAJOWE: 
WYTWÓRNI 

Ł. OSMOŁOWSKI 
WILNO 

ią ti — Ile — mocne I 1d/080 
ądać wszedzie|!! 

WYYYYYYYYYYYVYYVYYVYVVVYYVWY' 

A A, 

ŽĄBDAJCIE 

Powiadamiam Szauowną P. T. Publiczność 

i poleczm Jej łaskawej uwadze nowootwarty przezemnie 

tytoniowy 
i materjałów piśmiennyćh 

przy ul. WILEŃSKIEJ 42 
(Dom Oticera Pols:iego). 

3 Z powažaniem 

Aleksander Zajączkowski 

Sklep 
ciepły, wejście niekrę- 
pujące, wszelkie wy- 
gody parter. Zygmun- 
towska 20 m. 1, — 

od 3 — 5 pp. 

  

2 pokoje 
ewentualnie 1 umeblo- 
wane b. słoneczne ' z 
wygodami, užywalno- 
"ścią kuchni dla Pań lub 
Pani z kilkuletniem 

  

skład Fortepianów, Pianin, Fsharmonji 

K. Dąbrowska 
KĘ (F-ma istaiejć od r. 1874) 

Wilno, Niemiecka 3, m. 11 

      

WYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYTYYYVYYYYYVYVYYVYVYYVY. 

ausa Dr.Ginsberg 
m 
Lekarze 

Chortby skórne, we- 
rteryczne i moczopłcio- 
we. Wileńska 56—3, od 

pzm WRUWERKNEENEZE| | | 4-8, Tel. 567 TYYYYYVYYVYYYVYYYYYVYN 

DOKTOR 

Zeldowicz Kosmetyka 
chor. skórńe, wene- 
ryczne, narządów imo- "Y*YYVYYVYYVYYVVYYVYY| 
czewych, od. - o Fe GABINE 
i - Racjonalnej 

—  DOKTÓR kosmetyki 
ŻELCOWICZOWA ieczniczej 
KOBIECE, © WENE: WILNO, 
syczim NaRząpów Mieklewicza 81—4 

MOCZOWYCH Urodę kobiecą 
konserwa- 

od 12—2 i od4—6 je, dosko- 
ut. Mick'awicza 24. nali,: odświeża, usnws 

jej skazy i braki, Masaż tel 277. 

kosmetyczny twarzy. 

  

"WAAAABAAAAAAAMAAA44A1 

  

DOKTOR Masaż cisła, elektrycz- 
J. BERNSZTEIN vy, wyszczuplający (pa- 
choroby skórne, we- nie), Natryski „Hormo- 
neryczne i moczo- "4 według proł, Spuh- 

płciowe la. Wypadanie włosów, 

UL Mickiewicza 28,m. 5 łupież.  Indywid 1alne 
R dobieranie kosmetyków 

POJIMYFOCZJĄO TE; do każdej cery, Ostat- 
TT" nie zdobycie kosmety» 

DOKTOR ki racjonalnej. 
3 Codziennie od. g; 10--8 Biumowicz о2е В, 13 

cheróby- weneryczne, 
skórne | rsoczopiciswe 

WIELKA 21 й Sro dę 
tel, 921) edB—143— ю 

W ZPL 26 Gajų koci, 

Dr. Med. "73 gssżra brakiį 
Krzemia ński } Ка.:щ…_' 

    

skazy, 

Cedić 

Lokale 

“ Elegancko odremontos 

dzieckiem, Portowa 6— 
Matura 5. Cgladač od godz, 

Przygotowywanie ze 4 — 0 Wiecz. 
žiestos przedmio- ^ 

tów do egzaminow w „AAAAAAAAAAAAMAAMAMAS 
zakresie szkół średnich RGŻRIECZAĘZCE RGG 
Języki obce: trancns- Różne 
ki, niemiecki (KONWEr- pozyyzazzwze 
sacja) oraz łacina i TWYTTYTYYYATYWAAWA A 

  

Jarecki. Lekcyj udziela- Dla sprawdzonej przez 
ją rutynowani korepe- T-wo św. Wincentego 
torzy b. nauczyciele a Paulo rodziny zamie- 
pna 2. Szkałej na salce nieo- 

ematyki. Zgł. palonej z trojgiem dzie- 
do Adm. „Stowa“ podci 12, 10 Fi etnim 
„Mattra*; Pzwełkiem wołamy o 

pomoc. Dziatki zzięb- 
Udzielam: lekcyj  nięte i zgłodnisłe — 
frant usklego brak obuwia i opału. 

niedrogo i korepetycyj. Cfiary składać proszę 
Mickiewicza -42'm. 11 do. Redakcji: „Słowa* 

tel, 7-94. pod literą J. 

LAAAAAAAAAAAABAA AAA — 
"SEIETAOPE LSI 

      

TY TYYTYTYTYYJ 
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Do wynajęcia 

mieszkanie 
2 ЗЁЦпі\’сЬ pokoi kuch 
ni świstłego pokoju dla 
służby, wanny, wateru 7 powodu wyjazd 
ze wszelkiemi nowo- Sprzetłaje się 
czesiemi  wygodami, 5-Cio lampowe radja 
Zakretowa 7 m. 6. z 2-mi lampkami ekr». 
Oglądać od 2ej do ROwemi z aparatem are 
5 ej. dowym i z głośnikiem 
zai „-- Philipsa. Dzielna 30, 

1 lub 2 pokoje I 1, od 2 — S-ej. 

wygodami do vyna S н 

  

  

  

z 

  

jęcia. Dobre obiady na Sprzedaje 
Rd m on y tanio 

ai CE WE POLSKELLOY 
od 14—18. ul. Kijowska. 

Do sprzedania Mołocyki 
lob wynejęcia mieszka- * dobrym stanie do 
nie ma Antokolu w Sprzedznia, Zakret, — 

spėld-ielni mieszkanio- Dobra 4., 
wej. O warunkach do mn 

Aotėras wiedzi:Č się Jasna Nr LL 

Zguby 
wańe 5 pokojowe EEEE 

"mieszkanie 4- 

12m 1. 

  

m 

Pierwsza Wileńska Spółka. 
Parcelacyjna 

cie naszej akcji. Pamiętajmy, że nieraz zgłod: 
miałe dzieci przychodzą do szkoły (do Ćwi- 
czeniówek) nac czo, nie mając nawet kawałka 

chor. wewuętrznie spec. Zzczaiczej Wczoraj 
żołądka i jelit 0 

przyjmvje od 12—2 
14-6. 

z wszelkiemi wyg: da- 
J. Kryniewiczewej, Mi, lazienką i teleto: zgubiony weksel na 
mi. WIELKA 2818. m5, tem, natychmiast do 200 zł podpisany przez 

we wszystkich aptekach i 
składach aptecznych znanego 

środka od odcisków   
  

  

  < в ца Śniadanie. i, d»tąpienia przy ul.Ludmiłę Matwiejewo- Stow:rzyszenie prosi o składanie paczek WILN 9, MICKIEWICZA 4. 25 :PYsyj. B= 144 - Z NO PLA miłę ` 

ze duisduiieie w anal Gaja punkta h 4 аь ь Prow. A. P A K A. Kwiatowa, tel 14:00 uj. wg, Mickiewicza 43 m. 6, wą, unieważnia się, 
1) Apteka „p.Jundziłła ul Mickiewicza Nr. 33; 

  

JOHN, LAWRENS 
„Promien Hitosierdzia 
“Nie wiem'o tem, — odpowie- 

dział ponuro Pellington. — Panienka 
kazała <mistylko sprzyjechać po siebie 
na osłkdkć „pociąg. Zdaje się i ojcu swe 
mu iła; że przyjedzie dziś w nocy 

, —AWięcnie zostaje nam nic inne- 
go. do Zrobienia, Pellingtonie, jak Wró- 
cić do pałacu. Móże tam już będą wie- 
dzieli, 60 zatrzymało panienkę w Lon- 

ie. Mógła przecież zatelefonowač. 
- Ale okazało się, że nie było żadnych 

- wiadomości od Edyty. 
| AWA tosdo Hcha; przykra historja, 
powtarzał Łanńer do Johna Eblway. 

— Tembardziej nieprzyjemna, że nie 
widzę, abyccórka "pana jeździła do 

sty” W*każdym razie mogę twier- 
dzić, że przed rozmową 'z narzeczo- 
nym zęby: ją ie bołały. 

|= Johfa Ebtway zaiepokoiły te sło- 
| wa. Jeśli" Łanńet ńmifał (rację; "znaczyło 

to, że Edyta pojechała do Londynu ze 
specjalitem” poleceniem 0d Woaolvorta. 
A įedržik fie było wystarczających «lo 
wodów dła aresztowania "go 17 trzeba 
chcąc nie.chcąc. znosić. tę. sytuację... 

— Nie mogę bronić mojej córki — 
odpowiedział — tembardziej,. nie mógł- 
bym znieść tego, aby. pan czuł'się Skrę 
powanym. w pełnienia swych obowiąz- 
ków. Proszę, niech się pan nie liczy Z 
tem, że to moja córka wzbudziła w 
panu podejrzenia i proszę robić to 
wszystko, ,co pan Uważa za stosowne: 
Ja ra GO RGG głęboko Meka 

   

  

   

  

   

wydawtią Diuzinziaw Mackiewicz, 

  

nany, że Edyta wie o morderstwie ty=" 

  

TYYYYVYYYYYYTYYYVYYY. 

   

Woalyort mówi - prawdę, w - tym wy- 
le, co i my*z panem. Córka” moja” nie "padku. Ktoś napadł na niego:1.0 mało 
zgodziłaby się pomagać mordercy. 

— Ale pan rozumie — miłość... — 

zaczął inspektor. 
— Nie, inspektorze, nawet miłość 

nie zmusiłaby jej do tego. Jestem zu- 
pełnie pewny mej. córki. Znam dobrze 
jej charakter. Nikomu nie. przebaczy- 
aby zbrodni. Właśnie ten wzgląd bu- 
dzis we. mnie „duże „wątpliwości, co do 
winy Woolyorta. Córka moja nie mo- 
głaby go kochać, gdyby wiedziała, że 
on jest „Promienienj Miłosierdzia". Co 
prawda powiedziała mi raz, że kocha- 
łaby go nawet, gdyby był najgorszym 
zbrodniarzem, ale to było powiedzia- 
ne w uniesieniu i ja jej nie wierzę. Wi- 
docznie Ryszard Woólvort opowiedział 
jej coś, czego się my nie domyślamy i 
zapewne, przedstawił siebie, jako ofia- 
rę. jest to najpewniejszy sposób zdo- 
bywania serc niewieścich. * 

Lanner milczał. Rozumiał doskona- 
le tego ojca, który nie chciał wierzyć 
w dowody, świadczące przeciwko jego 
dziecku. Om Sam jednak znał dosyć ko“ 
biety i wiedział, że najlepsze nawet po- 
trafią zbliżyć się, zakochać w najstrasz 
miejszym bańdycie, ate wofat nie prze- 
czyć. Е : 

— Jakic jest zdanie pana ńaczelni- 
ka 0 nocnym. napadzie na, Wóolvorta? 
— zapytał, —- Pokazałem: mu fotogra- 
fję Magdy Holister i odfazu poznał ją: 
Twierdzi, że to właśnie ona oczekiwała 
na kogoś nocą w parku. Długo rozma- 
wiałem z doktorem. Kristi: nie może 
być , mowy. © . symulacji. Widocznie, 

   

    
    

  

co nie zabił. Ale. dlaczego? Kto mógł 
być tym napastnikiem? 

— Tak, czy inaczej, sam fakt ка- 
padu, świadczy na jego: korzyść. Co 
zamierza pan przedsięwziąć =wobec tej 
kobiety? 

== Postawiłem agentów na wszyst 
kiefi dworcach i wysłałem jej fobgra- 
fję.do wszystkich gazet. Dziś telefo- 
nowali „ze „Scotland Yardu, že narazie 
nicžego „nie-možna się dowiedzieć. 

---Dobrze! A czy' pomyšlat pan o 
tem, żeby postawić agentów przed biu 
rem Bilsaitera? 2 

— Mam tam stalego dyžurnego, 
który zanotówuje wszystkich wchodzą 
cych do biura. Nic więcej tymczasem 
zrobić nie mógłem. 

— Któ tam: teraz: urzęduje? 
—— Niejaki Brand — prawa 1ę- 

ka Bilsaitera. 
— Przepraszam pana, — doda na 

gle inspektor — czy.pan nie zna adre- 
su dentysty córki? 

*Johin Ebiway zrożiimiał że nie żdo- 
łał przekonać Lannera, który nadal po 
„dejrzewa, Edytę. 

—. Dentysta: nasz nazywa się Fi- 
fip Stanton, mieszka przy Portman- 
sgrare. Zardz zatelefonuję do niego. 

— Doskorałe!  * 3 
"LĄ poża tem zateletonujė do do: 

miu. Córka rfioja mogła spóźnić się na” 
pociąg i zostać fia foc w mieście. A 
nióże ból zębów tak się pogorszył, że 
mie chciała tu wracać? 

„Akuratt — uśmiechnął Się. dg.śie 

Urukarniąf 

   

        

  

  

    
bie inspektor. — Mógłbym. założyć się, 
że nosa nie pokazałą.w domu. Znam ja 
ten typ kobiet: jak już. wbiją sobie coś 
do głowy, to i sam djabeł z niemi nie 
da rady. Zakochana w Woolvorta do 
szaleństwa i będzie go kochać choćby 
był „Promieniem M'łosierdzia*, morder 

cą Bilsaitera i popełnił tysiąc innych 
zbrodni. Zęby bolą akurat tak samo, jak 
mnie w tej chwili: Ręczę,, że dentysta 
niema pojęcia nawet o tem, że ona.po- 
jechała do niego leczyć się!'* 

John Eblway wrócił po chwili — 
wyraz jego twarzy świadczył wymow- 
nie, że inspektor nie mylił się: 

— Diabli: wiedzą, co:to wszystko 
może znaczyć! Dentysta nie; widział 
Edyty. W: domu też nie była! 

— Może zatrzymała się 
przyjaciółki? 

— Nie, to do niej nie podob1e! Zre- 
sztą nie poznaję jej od chwili zareczyn! 

a jakiej 

-— Gdyby s'ę jednak coś złego sta=' 
ło miss Edycie, danoby _ natychmiast 
panu znać. Sądzę więc, że niema po- 
wodw”do niepokoju ojeśli jutro nie do“ 
staniemy jak'ehś: wiadomości... 

— Czy pan jedzie do Beekonsfeld? 
-— przerwal.szet.: ; 

-— Pójdę "pieszo. 
—— Niech pań wezmie mój 

chód. : 
— Nie, dziękuję, wolę spacer pie- 

Szy. Na $wiežem--powietrzu głowa le- 

piej pracuie, a mam sporo tematów 
do obmyślenia. Nietyłko Woołvort jest 
dla mnie zagadka... Tyle. mamy rebu- 
sów, że muszę: w samotności nad nie- 
smi+głowę połamać. Sądzę, że naleža- 

samo- 

W. Z. P, A4.28, 

łoby” zrobić” rewizję w biurze Bi!saite- 
ra. Kto wie, może tam znajdziemy, ja- 
ką nić. przewodnią? 

— Dłaczego”pan chce jej szukać w 
biurze, a nie w jego” mieszkamiu? 

— Bo zmarły nie miał mieszkania, 
od ośmiu lat mieszkał w Royal-hotelu. 
Pracował tylka ow biurze, «a 'w hotelu 

przyjmował kochanki. A przytem służ 
ba hotelowa jest doskonale wyćwiczo- 
na i. niczego się. 0d. niej dowiedzieć nie 
można. 

Lanner pożegnał się i wyszedł. 
W sieni spotkał gości, rozchodzą- 

cych się już na spoczynek. 

— Cóż pan ma nowego? — zapy-- 

tat Storidge. 
— Nić nowego. 
— Nięma żadnych śladów? — za- 

interesował się, Dżesson. 
— Śladów mamy sporo, ale 

okreśłoriego. 
— Rozumiem! Panowie czekają na 

szczęśliwy traf, który wam dopomoże! 
Niech się pan przyzna; że nie wiecie 

nic 

nic-poza tem; že to "robota " „Promie- 
nia*? aty ! 

„— Pržeciwnie, — zaprzęczył 5ро- 
kojnie., „inspektor. — nie. . zdziwiłbym 

się, gdyby się okazało, że „Promień 
Miłosierdzia”* wogółe niema nic wspól 

nego z tą „гобо!а“. Kartka od niego 

mogłą być podrzucona. ‚ 4 
— -Čzyž--pan-sam nie-twierdzit, že 

ktoś z*nas' może się okazać ',„Promie- 

nieff*? — nalegał Dżeśsoń, który pra 

gnął, widocznie. bardzo przedłużyć, roz- 
mowę; ‚ + 

A dlaczegožby nie?— wzruszył 
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ramionami Lanner — To zupełnie mo- 
żliwe. Miewałem iw życiu 1 takie ne- 
spodzianki. Dobranoc panowie.  Śpie- 
szę do łóżka, aby nabrać sił na dzień 
jutrzejszy. ; в 

"Nie chcąc dłużej odpowiadać na 
pytania, ukłonił się ceremonjalnie i wy 
szedł do parku. * : 

Z parku wszedł na drogę i zwolna 
skierował się. ku Beekonsfeld, ale po 
pewnym czasie, zawrócił, skoczył mię- 
dzy drzewa i przez las powrócił do 
pałacu. utś 

To wszystko, co zaszło po mordet- 
stwie, — poplątało. nici śledztwa i nie 
pokoiło inspektora. 

Napad na Woołvorta psuł dotych- 
czasowe hipotezy. Lanner nie mógł so- 
bie tego niczem wytłumaczyć. Może 
Magda Holl'ster przyszła na rozmowę 
z Woolvortem, a ktoś napadł na niego, 
by tę rozmowę uniemożliwić, 
Ale to zapłątało” intrygę jeszcze bar- 
dziej. Zbyt wiele osób stało się: podej- 
szanemi — Woolvort, Magda Hollister, 
jej mąż, Edyta, Tommy Eblway... 

Wróciwszy do parku, Łanner u- 
krył sięw cieniu. drzew tak, by-wi- 
dzieć skizydłó domu zamieszkałe przez 
gości. Okńa były oświetlone, za wyjąt 
kiem pokojit Bilsa'tera. 3 

‚ L Dobrze! -— mruknął do siebie. 
liczął na palcach: — Pierwszy pokój 
na lewo jest Blsaitera, potem Dżesso- 
na, dalej Woolvorta, a nareszcie Sto- 
ridge'a. Reszta gości zajmuje pokoje, 
po przeciwiegłej stronie. | 
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