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` Ginbinė! prezėsa 
Polsko-Lotewskiego — prezes! Nigdy 

jeszcze idea realizacji tego zbliżenia 

mie była tak odległą jak właśnie w 

chwili, gdy sam prezes Towarzystwa 
zasiadł na fotelu premjerowskim. Sta- 

ło się to nie tylko za jego „panowa- 

nia“, ale nawet za jego sprawą. Rząd 

łotewski premjera Skujeneka jest nie- 

jako przełomowym w dziejach niepo- 

dległej republiki łotewskiej. Jego re- 
formy w dziedzinie językowej, jego 

miażdżenie mniejszości narodowych, 

mie są objawem li tylko odchyienia 

od pewnej linji politycznej |uprzed- 

nich gabinetów, aie stan>wić mogą w 

przyszłości o gruntownym  przeobra- 

żeniu fizjonomji całego państwa. To 

czego zamierza d.konać premier Sku- 

jenek utwierdza nas w przekonaniu, 

że młode państwo łotewskie przeży- 

wa obecnie wewnętrzne przesilenie. 

Republika łotewska wysoce libe- 

ralna dutychczas w udzielaniu praw 

mniejszcściom narodowym, oparta na 

tradycyjnych zasadach państwa  „na- 

rodów ten kraj zamieszkujących*, 

prze stacza się właśnie w tej chwili 
w najbardziej nacjonalistyczaie po- 

myślaną formę państwową. Zaczęło 

się od mniejszości polskiej w Latga- 

Iji, skończyło się na ustawie języko* 

wej i wyraźnych komentarzach do 

tej.ustawy, jakie wniósł rząd. Ustawa 
językowa gabineiu Skujeneka kładzie 

raz na zawsze kres iluzji, że Łotwa 

sządzona być może równorzędnie przez 

wszystkich obywateli, bez różnicy na- 

rodowości. Nie! — powiedział prezes 
'T-wa Zbl żenia Polsko Łotewskiego — 

nie po'r.eba nam w kraju Polaków, 
nie potrzeba Niemców, Rosjan! Łotwa 

"dla Łotyszów! 
Tem samem dokonano zamachu na 

zagwarantowaną konstytucją łotewską 

„autonomję kultuialne mniejszości na- 
1odowych. 

Ustawa głosi: że językiem państwo- 

"wym Republ.ki Łotewskiej jest język 
łotewski. Używanie języka państwo- 
wego jest obowiązujące w armji, ma- 

Tynarce i wszystkich pozostałych pań- 

stwowych i samorządowych instytu- 

<cjach i przedsięwzięciach, a również 
w stosunkach z niemi poszczególnych 

obywateli i osób prawnych. W samo- 
mządach miejskich i wiejskich, Prze- 
mówienia wygłoszone w tych języ- 

kach na posiedzenach danych insty- 

tucyj, winno być na źądanie jednego 
uczęstnika posiedzenia przełoźone na 
język łotewski. Organizacje społeczne 
i gospodarcze sprawozdania swe uło- 
żone w jakimś innym języku w nne 
zaopatrzyć w przekład w jęz. łotew- 

skim. O ganizacje społeczne i gospo- 

<datcze winne przyjmować i rozważać 
na swych zebraniach wszystkie wnio- 
ski dokonaue w jęz. państwowym. 
Szyldy, napisy firmowe i pieczęcie 
przedsięb orstw i towarzystw układa- 
ne być winne w jęz. państwowym. W 
stosunkach oficjaliych nazwy łotew- 
skich miejscowości winne być ozna- 
czane wyłącznie w jęz. państwowym. 

To są ogólne zasady, których 

wejście w życie dnia 4 marca r. b. 

poprzedzać będą jeszcze specjalne 

instrukcje rządowe. 

Natomiast charakter wprowadzo- 

nych zmian, istotne ich cele i oblicze 
wyjaśniają nam komentarze premjera 
Skujeneka przedłożone na forum sej- 
mu. Są one bardzo krótkie i lako- 
miczne, 

„Wymaga tego interes państwa”. 
Czy nie wyraźnie?] — Dalej; „mniej. 

szości narodowe miały dosyć czasu 
w przeciągu lat 14 tu nauczyć się ję- 
zyka państwowego!" Młodzież łotew- 
ska nie może zajmować stanowisk 

w niektórych urzędach państwowych 
i samorządowych, bo wymagana tam 
jest znajomość trzech języków krajo- 
wych, a młody Łotysz 

  

T-ou Zbliżenia 
nie życzyć poznawania języka nie- 

mieckiego lub rosyjskiego — bo... 

Łotwa jest dla Łotyszów, co w urzę- 

dowem; oświadczeniu brzmi: „Naród 

Łotewski staaowi na Łotwie większość 

i granicę państwa łotewskiego odpo- 
wiadają zasięgowi  etnograficznemu 

narodu*. 

Powtarzamy raz jeszcze, że bar- 

dziej to oświadczenie niż sama usta- 

wa obrazuje całokształt przeobrażenia 

wewnętrznej fizjonomji państwowej 

Łotwy, prologiem którego była wście- 

kła antypolska kampanja, 

M 'iejszości narodowe rozwinęły 

energiczną akcję zwalczającą ustawę. 

Nacjonalistyczne dzienniki łotewskie 

w Rydze nazwały tą skcję „nieprzy- 

zwoitością”, „przekroczeniem msary* 

it. d, przy jednoczesnem permanent- 

nem akompanjamencie antypolsk'ego 
szczucia „Pehdeja Brihd.*'. Walka 

przeniosła się na teren sejmu, Wpraw- 

dzie „Jaunakas Zinas* zapewnia, że 

wszelsie wysiłki mniejszości w kierun- 

ku obalenia gabinetu Skujeneka nie 

odnosą skutku, jedaakże podczas 

pierwszej próby ogniowej na plenum 

sejmu dnia 24 b. m. dekret rządowy 

o u?yw.lności języka łotewskiego nie 

zostat przyjęty. Większością głosów 

45 przeciwko 43 odesłano go do ko- 

misji. W ten sposób ukazała się już 
pierwsza rysa na nieskazitelnie nacjo- 

nalistycznym bloku rządowym. 

tazie przedwczesnem jest jeszcze 

przewidywanie upadku obecnego ga- 

binetu. Jednakże możliwość ta nie 
jest wykluczona. W przeciwnym razie 

rząd naszego „przyjacieła”, rząd pre- 

zesa T-wa polsko-łotewskiego zbliże- 

mia, przeistoczy Łotwę w  ciasno- 

nacjonalistyczne, Szowinistyczne, po- 
lakożercze państewko, z którem nie 

tylko się „zbliłyć* ale i porozumieć 

będzie nam niezmiernie trudno. J. K. 
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WARSZAWA, 26. Il. (tel. wł). 
Warszawa Stoi w obliczu zapo- 
wiedzianego na 1-g0 marca straj- 
ku funkcjonarjuszów samorządo- 
wych. Jeśli zapowiedziany strajk 
dojdzie do skutku obejmie on 
20.000 osób. Do strajku przystę- 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzimierow 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 

— Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński, HORODZIEJ 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S, 
KLECK — Sklep „Jedność 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateskį, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 

DESI see "17 

CENY OGLOSZEN: wjersz mįilimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 

Zwierzyński, 

a ———2 

+ PIŃSK — Ksiegarnia Polska — St, Bednarski; 
| POSTAWY — Księgarnia Połskiej Macierzy Szkolnej, 
| STOLPCE — Ksiegarnia T-ws „Ruch“, 

| SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, uł, %ijckiewicza 13, 

| ST, ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Bjuro Gazetowe, ui, 3 Mała 5 

WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickjewicza 24, F, Juczewska. 
WARSZAWA — Tow, Ksiegammi Kol, „Ruch“, 

UL Akai kina Na A WIĘ 

3-ej gr. 40, Za tekstem 15 gr, Komunikaty, oraz 
nadesłane, mibnietr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr, W numerach świątecznych, Oraz z prowincji o 25 proc. drożej 
Zagraniczne 50 proc, drożej. Ogłoszenia cyfrowe į tabelaryczne 0 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację z nieniane dowolnie, Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr, 

GROŹBA STRAJKU 
pracowników samorządowych w Warszawie 

pulą solidarnie urzędnicy i ro- 
botnicy. 

Powodem tej solidarności jest 
nieregularne wypłacanie upoSa- 
żeń orez redukcja dodatku ko- 
munalnego i stołecznego. 

SYTUACJA w ZAGŁĘBIU BEZ ZMIAN 
SOSNOWIEC, PAT, — Sytuacja strajko 

wa wi dałszym ciągu pozostaje bez zmian, 
Strajkuje 10380 robotników na rannej zmia 

nie, Załog” obserwacyjne zjechały w zwięk- 
szoej liczbie 1313 górników, W kopalniach 

niezrzeszonych pracowało na pierwszej zmia 

n'e 735 roSotników, Wsędzie panuje zupełny 

spokój, 

KATOWICE PAT. — W dnia 26 bm, 
wszystkie kopalnie na terenje Górnego Ślą- 
ska pracują normalnie z wyjątkiem kopalni 
„Max* w Michałowcach, gdzje do pracy w 
rannej zmianie zgłosiło się 664 górników 

na 968 zatrudnionych, Na hutach praca od- 
bywa słę normalne, 

— 

Wybuch w Kopalni nafty 
BORYSŁAW. (Pat). Wczoraj podczas do- kopalni, drugi zaś doznał ciężkich oparzeń i 

konywania prób kofł: w łazience na kopalni 
natty „Aldona* nastąpił wybuch kotła. Skut- 
kiea eksplozj: zabity został jeden robotnik z 

przewieziony został do Szpitala, Dochodze- 
nia policyjne są w toku, 

ARESZTOWANIE SĘDZIÓW PRZYSIĘGŁYCH 
LWÓW. (Pat) „Gazeta Poranna" donosi, 

że w związku*z wykryciem w Samborze faktu 
przekupstwa sędziów przysięgłych, osadzono 

w aresztach sądosych 8 osób, Wśród ! nich 
lekarza ze Starego Sambora, urzednika miej- 
scowego starostwa i 4 sędziów przysięgłych. 

Odreczenie sprawy Gorgonowej 
LWÓW. (Pat). „Gazeta Poranna* dono- sunięta została na kwiecień. Rozprawa odb“" 

si, że rozprawa przeciwko Gorgonowej prze: dzie się we Lwowie. 

Katastrefa lotnicza 
LUBLIN, PAT, — W pobljżu wsi Sobje- 

nie Sziacheckie na terenie powiatu garwoliń 
skiego wydarzyła się katastrofa łotn'cza, 
Myanowicje z Warszawy do Dęblina leciał 
samolot, pilotowany przez s'erżanta Miłosza, 
holując szybowiec z kpt, Jachem, Skutkiem 
defektu motrou samoloż zmuszony był do lą- 

dowania, W ostatniej chwiĘ kpt, Jach wy- 
sokczył z szybowca ze spadochronem, lecz 
62 względu na niewielką wysokość, na ja 

kiej się wówczas znajdował, przy upadku 
obrażenia, Szybowiec ulegt Odniės! Gęžkie 

strzaskaniu, 

Krwawa tragedja rodzinna 
KATOWICE, (Pat), W Siemianowicach 

rozegrała się w piątek nad ranem krwawa tra- 
gedja rodziana 49letni były restauratot, 
ocenie bezrobotny, Atgust Brandwein w 
mieszkaniu swem w Siemionowicach zastrzelił 

  

swą spiącą -żońę, a następnie zran'ł 11-ietnią 
córeczkę. Po dokonaniu zbrodni Brandwein 
usiłował pozbawić się życia wystrzałem z re- 
wolweru w serce. Stau samobójcy oraz jego 
córki jest ciężki. Przewieziono ich d> szpitala. 

kontrataki chińskie odparte 
SYTUACJA NA FRONCIE NIE ULEGŁA ZMIANIE 

PARYŻ, PTT, — Z Dalekiego Wschodu 
donoszą do prasy francuskiej, że na froncje 
toczy się gwałtowny j nieustanny pojedynek 
artyleryjski, któremu bez przerwy towarzy- 
szą karabjy maszynowe, Japończycy widać 
są zdecycpwani zająć Kiang-Wan j odrzu 
cić oddziały ch'ńskje, Walki toczą się zac'e 
kle w środkowej części odcinka Woosung- 
„Sza-Fe', Oddzjały japońskie posunęły się © 
kilometr naprzód m(mo energ'cznego oporu, 
stawianego przez Ch'ńczyków, 

Obie strony poniosły dotkliwe straty, 
"Oficerowie sztabu ch ńskiego zapewniają 
korespondentów, że Chińczycy zdołają za- 
hamować pochód posuwających się naprzód 
oddziałów japońskich na północ od K'ang- 
Wan po nadejšc'u do Szanghaju oczekiwa 
nych dwóch dywizyj japońskich armie japoń 
ska i chińska Yczyć będą równa jlość żoł- 
nierzy, tį, około 50 tysięcy ludzi, przyczem 
Japończycy posiadają znaczną przewagę ar- 
tyleri łądowej i morskiej i w lotnictwie, Nie 
które Enje kolejowe w pobliżu Szanghaju 
zostały w 'wiełu miejscach bardzo uszkodzo 
ne pociskami, rzucanemi z samolotów, 

JAPLŃSK.E WYJAŚNIENIA 
DLA PRASY 

GENEWA, PAT, — Delegacja japońska, 
przyjmując wczoraj wiecz,  przedstawic'eli 
prasy międzynarodowej, udzieliła m różnych 
wyjaśnień co do koniliktu  chińsko-japoń- 
skiego, Pirewszy delegat japonskį na konfe 
rencję rozbrojenjową Matsudejra omówił 
głównie sytuację polityczną w Ch'nach, Od 
10-ciu łat Chiny znajdują się w stanie zupeł 
nej anarchii, Delegat japońsk powołał się 
ta operacje jzb handlowych obcych mo- 
carstw w Chinach, Izby te, mające siedzibę 
w Szanghaju, oświadczają, że Chiny ne są 
w stanie zapewn, Ć cudzoziemcom  dostate- 
cznej opieki, Generał Matsaj zobrazował ze 
swej strony sytuację w Ch'nach, gdzie spę 
4ził lat 12, Jego zdaniem, narody Europy i 
Ameryki ri e znają ludzi Dalekiego Wschodu, 
powinny one wykazywać c'erpliwość, gdyż 
przez swą jnterwencję mogą tylko bardziej 
jeszcze pogtęb'ć konilikt, To co się dzjeje w 
Ch'nach — oświadczył gen, Matouj — jest 
kłótnią w rodąnie, Chńczycy zastużyli so- 
bie należycje na lekcję, którą dostają w tej 

może sobie chwiy 

SZANGHAJ. PAT. Sytuacja w 
Kiang-Wan jest sd wczoraj nie- 
zm eniena. Japończycy twierdzą, 

że Chińczycy kontratakowali kil- 
kakrotnie w ciągu mocy, iecz 
kontrataki te były odparte. Wy- 

miana ognia artyleryjskiego trwa 

w dalszym ciągu. Chińczycy je- 
szcze wciąż pozostają na swych 

pozycjach dokoła Kiang - Wan, 
mimo iż linįe okopu na północ 

  

SZANGHAJ. PAT. Pom'mo wie- 
iu gwsłtownych ataków ze stro- 
ny Japończyków linįa waik po- 
zostaje od wczoraj niezmianiona. 
Obie strony umacniają swe po- 
zytje. Do Kiang-Wan wysłano 

Od Kiang-Wan zostały znacznie 
odsunięte. 

SZANGHAJ. PAT. Ze źródeł 
chińskich donoszą, że wojska 

chińskie po niezwykle zaciętej 

walce odebrarły dziś rano miej- 

scowość Miac-Hong Czen, położ0o= 
ne powyżej Kiang-Wan. Japoń- 
czycy ponieśli ciężkie straty. 

Źródła japońskie zaprzeczają na- 
tomiast wiadomości o odebraniu 

wspomnianej miejscowości. 
znaczne posiłki ch ńskie. Mief- 
scowość Gien (zia Czou pozostaje 
w rękach Chińczyków, którzy 
pomimo wysiłków Japofńczyków 
nie ustępują. 

DLACZ%GO CHIŃCZYCY STAWIAJĄ ZŚCIEKŁY OPÓR 
PARYŻ. PAT. © ukryty:h motywach 

politycznych, jakie mają rządzić oporem 
wojsk ch'ński:h w walce z Japofczy” 
z donosi specjalny wysłannik „Ма- 
na“; 

Początkowo  wšrėd Japofczykėw 
panowało przekonanie, że operacje pod 
Szangh+jem okażą sę tak samo łatwe, 
Jak w Mandżurji. Z tego głównia po- 
wodu gen. C:ang Kai Szek oraz gen. 
Fen-Ju Siang opuściii Nankin i udali się 
do Lojang. 

Plan ten pokrzyżowany został przez 
władze  kantońskie, posi: dające da 
swej dyspozycji 19 armię, która wyda- 
ły rozksz przeciwstawienia się za 
wszelką canę wojskom Japońskim. 

Wskutek zaciętega oporu, stawianego 
przez żołnierzy kantońskich, kierowa- 

nych, według przypuszczeń korespon- 
denta przez dorzoców zagranicznych, 
Oraz wskutek niedostatecznego począt: 
kowo kontygentu wojsk japońskich, 
plan Jsponji został udaremniony. Bo- 
haterska postawa wijsk kantońskich 
wzmogła w wysokim stopniu uczucia 
narodowe ludności chińskiej, tak, iż 

rząd nankiński cskarżony jest o zdra* 
dę I konszachty z J:pończykami, zmu* 
szony b;ł dla zachowania pozorów 
wobec własnej ludności dać rozkaz 
swoim wojskom wzięcia udziału w 
oporze. 

PRZEPEŁNIONE SZPITALE KONCESJI . 
PARYŻ, PAT. Według doniesień, nadesz- 

łych do prasy i azcuskiejz Dalekiego Wsct o- 
du, w szpitalach koncesji międzynarodowej 

przebywa obecnio 2 tys. rannych żołnierzy 
<h ńskich z armji regul.rnej, oraz około 300 
Chińczyków z oddziałów partyzanckich, 

NOWE KREDYTY NĄ WOJNĘ 
TOKIO. PAT. Gabinet postano- 

wił przyznać nowe kredyty w wyso- 
kości 22 miljonów yenów na cele 
akcji w Szanghaju. W razie zatwier- 
dzenia tych kredytów ogólna suma 
ich na cele akcji w  Mandžurji i 
Szanghaju wynosć będzie dotych- 
czas 98 miljonów yenów. Przewidują, 

że do czasu wycofania wojsk japoń- 
skich przeznaczane będzie na cele 
akcji japońskiej 10 miljonów yenów 
miesięcznie. Niezbędne sumy uzyska- 
ne zostaną w drodze emisji bonów 
rządowych, które będą przejęte przez 
bank japoński i państwowy urząd de- 
pozytowy, 

  BADA & 

Obrady Sejmu 
NAD PROJEKTEM USTAWY O USTROJU 

SZKOLNICTWA 

IWARSZAWA. PAT. — Na piątkowem 
posiedzeniu Sejmu izba przystąp,ła do dy- 

skusjj nad rządowym projektem ustawy 0 

ustroju szkolnictwa, 

Pierwszy zabjera gtos pos, Korneckį (Klub 
Narodawy), Wnijoski Klubu Narodowego idą 

w tym kierunku, aby, pozostawjając ustrój 

szkoły Średniej 6-letn:ej jako możLwy do 

wprowadzen.a, zachowano gimnazjum 8-let- 

me dlatego, aby nie zrywać radykalnie z 

tem, co jest obecnie, z drugiej zaś strony u- 

dostępa.ć dzjecjom wiejskim, które kończą 
szkołę pierwszego stopnia, przejście do gim 

ńazjum, Mówca apeluje do rządu, aby z rea 

lizacją szkolnctwa zawodotwego postępował 

ostrożnie j przez zbyt wysokie wymagan:z, 

nie utrudn.ał jego rozwoju, 

Pos, Mękarskj (BB) podkreśla, że pro- 

jekt omąwiany kładzie główn.e nacjsk na 

moment obowiązku obywatela względem 

państwa i w jego ujęciu -zagzdnien,a wy- 

chowawczego Tkiwi troska © kształcenie w 

pokoleniach przyszłych - substancji połskiej 
państwowej racjj stanu, Dłużej zastanawia 
s.ę mówcą nad kwestją szkoln.ctwa zajwo- 

dowego, Omawia refor.my, które projekt w 

tej materji przeprowadza, Niezbędny tu jest 
system umiejętnego wychowania j kształce 

m,a, Omaw.ana ustawa tworzy ten system, 
czyniąc przełomowy krok ku przebudowie 

społeczeństwa, zgodnie z dynamiką ргосе- 

sów ustrojąwych, 

Pos; Strzetelskj (Miub Narodowy) dopa- 
truje się w celach projektu uzależnienia szko 

ły i wychowania w Połsce od potrzeb regi- 
«nowych obecnego rządu, Dalej występuje 

przeciwko zbyt szerokim pełnomocnjciwom 

jakie ustawa daje p. m.nistrowi WR į OP, 
Wreszcie w dłuższym wywodzje  przecjw- 

stawia się koncepcji projektu, - dotyczącej 

wychowanją państwowego, 

Posłanka Rudn.cka- (Klub Ukrąjński) wy 
stępuje - stanowcze --przecjwko - projektowa; 

tw.erdząc, że godzj on rzekomo. w szkolnic- 

two ukrajńskie, a doktryną o wychawanju 

państwowem odbiera Ukraińcom  wszelkį 

wpływ na wychowanie młodzieży, 

Po przeńtwie przystąpiono do dalszych ob- 

r» nad ustawą szkólną, Pos, ks, Szydełski 

z Ch, D, uważa, że ustawa ma dodatnie 

strony: nacjsk na szkolnictwo zawodowe 

oraz to, że przyjmuje 6-letn'ią szkołę śred- 

nią, a nie 5-leta,ą, Za ujemną stronę usta- 

wiy mówca uważa radyka:ne zerwan'e z 8-kla 

sawiem gimnazjum, Mówca omawia zasa- 

dy o szkoln.ctwje i wychowaniu, jakie przy 

świecają kościołowi katolickiemu į stw.er 

dza, że na komisji przyjęto poprawkę, któ- 

re zadość czyni minjjmatnym wymaganiom 

katolików, 
Pos. Stefan Dąbrawski z Klubu Narodo- 

wego podkreśla, że usiawa jest dyzykowna, 

gdyż mą być wprowadzona bezwzględnie i 
odrazu, a nje stopniowo, jak np, w Niem- 

czech, Omawiając sprziwę wychowania pań 

stwowego i wychowan.a narodowego, mów- 

ca stwierdza, że z pojęca wychowania pań- 
stwowego nie można uczynić ostatecznego 

wskaźnika cełu wychowania, gdyż życie pzń 

stwowe obejmuje tyłko pewną stronę życja 

ludzkiego, 

Pos, Pochmarskj (BB) uwaža, že projekt 

samem pojawjenjem s'ę wywolat pożądany 

skutek, gdyż sfery szersze zaczęły myśleć o 

tow, pośpiechu, gdyż projekt opracowuje 

się już od 1921 roku, Mówca zbija uprze- 

dzenie co do liceum, zawarte w memorjale 

Uniwersytetu Jagiellońskego i stwierdza, 
że przywiązuje wielkie nadzieje do iwyrwa- 

na młodzieży z tej ciasnej uwyęzi, którą mia 

ło gimnazjum 8-kiasowe, 

W dzłszym ciągu dyskusjj po pośle Po 

chmarskim przemziwiali pos,. Gruenbaum z 

Koła Żyd,, posłanka Bałjcka z KI. Nar,, ks. 
Czuj z BB, który podkreślł, że ustawa 0- 

mawiana jest ramową ; że ma być dopiero 

w praktyce wypełnioną, 

Posjedzenie Sejmu przeciągnęło się do 

godzin nocnych, 

POS. KNOLL PRZECHODZI 
W STAN SPOCZYNKU 

WARSZAWA, 26. II. (tel. własny). 
P. Roman Kn'll poseł nadzwyczajny 
i minister pełnomocny l-ej klasy po- 
zostający w stanie rozporządzalności 
został z dniem l.go marca b.r. prze- 
niesiony w stan spoczynku. 

DEFICYT W STYCZNIU 
WARSZAWA, 28. Il. (tel. własny). Sty. 

czeń b. r. przyniósł znowu nieznaczny de- 
firyt. Ogólne dochody skarbowe wynosiły 
175 milon w 293 tysięcy ałrtsch wydatki 
Zaś 178 m'ij wów 91 tysiąc złoty:h, W ten 
sposób delicyt wynosi akoło 3 miljonów zł, 

  

Delegaci polscy 
" W KOMISJACH ROZBROJE- 

NIOWYCH 
GENEWA. PAT. — W związku z 

ukonstytuowanem stę komisyj techni- 
cznych i kom'sji poltycznej konferen- 
cji rozbrojeniowej wyznaczono dziś de 
legatów do poszczególnych Komisyj, 
ich zastępców oraz ekspertów. Pełna Ii 
czba delegatów polskich w komisjach 
przedstawia się następitjąco: 

Komisja lądowa — delegat gen. Bur 
hardt-Bukacki, zastępca radca Komar- 
nicki, rzeczonawcy płk. Englicht, mjr 
Zakrzewski, mjr Skrzydłewski, kpt Pon 
cet de Sandon; komisja morska — de- 
legat gen. Burhardt-Bukacki, zastęp- 
ca komandor Solski, sekretarz porucz- 
nik marynarki Lasocki; komisja po-* 
wietrzna — gen. Burhardt-Bukacki, za 
stępca płk. Baurin, ekspert mjr Kwie- 
ciūski; komisja. wydatków na obronę 
narodową — delegat m'nister Modze- 
ławski, zastępca naczelnik wydziału w 

Min 'sterstwie Skarbu Zakrzewski, eks- 

perci radca Dygat i mjr Mokrzycki 
wreszcie komisja polityczna — dełegat 
minister Szumlakowski, zastępcy min'- 
ster Muehistein, naczelnik Raczyński, 

radca. Gwiazdowski, eksperci kpt Pon 
cet de Sandon i dr Kulski, 

a A i] 

Ataki prasy niemiec- 
kiej na Litwę 

Jak podaje „Lietuvos Aidas“, pra- 
wicowa prasa niemiecka zamieszcza 
różne oświadczena organizacyj nacjo- 

nalstycznych, domagające się od rzą- 

du niemieckiego zastosowania energi- 

cznych środków wzgłędem Litwy. Stu. 
denci uniwersytetu berlńskiego przyję 

li rezolucję, potępiającą w ostrych sło 
wach rząd niemiecki, który „ne wyzy 

skał możliwości w kwestii 
kłajpedzkiej". Rząd, zdan:.em nacjona- 
stów niemieckich, nic nie robi, by „o- 

gran'czyć bandytyzm litewski”. ; 

„Voss'sche Ztg.“, rozważając sto- 

sunki litewsko - niemieckie w związku 

z zatargiem kłajpedzkim, dochodzi do 

wniosku, że zmniejszanie się obrotów 

handlowych między obu państwami 

wywiera wpływ również na stosunki 

polityczne. O ile niektóre sfery niemie- 

ckie domagają się zastosowan a repre- 

syj ekonomicznych względem Litwy, 
to zapominają, że w pierwszym rzędzie 

ucerpiałaby na tem Kłajpeda. Następ- 
mie „Vs. Ztg." cytuje pismo p'erwszego 
premiera litewskiego do prezesa kon- 
terencji pokojowej w Versalu. Pismo to 
giosi, że stanowisko Litwy: względem 

Ententy jest absolutnie identyczne ze 

stanowiskiem Polski. W ostatniem dzie 

sięc'oleciu niejednokrotnie się wydawa 
ło, że oświadczenie to wctągnięce Li- 

twy do przeciwn'emieckiej  barjery 
wschodn'ej utraciło rację bytu. Czyżby 
to była iluzja, zapytuje „Vos. Zig.“ 

„Berl. Ztg. am Mittag“ zamieszcza 

sprawozdanie swego korespondenta 
warszawskiego, w  którem f.guruje 

twierdzenie, że dzięki wypadkom kłaj- 
pedzkim Polska zyskała nowy impuls w 
kierunku pojednania się z Litwą. 

DZIAŁALNOŚĆ „ZWIĄZKU 
WYZWOLENIA WILNA“ 

Prezes Tw Wyzw. Wil-a prof. Bir- 
Žyszka udziel.! przedstawi:ieiom prasy 
wywiadu o działalności Zwigzkus 

W celu bardziej konkretnych posu- 
nięć utwrrzono specjalny „Żelazny 
Fundusz Wiieński'*. 

Zarząd Funduszu Wileńskiego wydał 
już 3 4 mil]. t. zw. „paszportów wileń- 
skich''. Nabycie paszportu, będącego 
widomym symbolem idei wyzwolenia. 
Wilna jest moralnym obowiązkiem każ- 
dego Litwina pat Joty. 

Gdyby posiadane obecnie znaczki 
społeczeństwo w krótkim czasie wyku- 
piło, w takim razia utworzyłby się ka- 
pit.ł 2 364 400 litów. 

Ze s„rzedzży paszportów w lefiskich 
po cenie 10—20 centów utworzy się ka- 
p:tał 65000 litów. z 

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 Polska 
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NIEZALEŻNOŚĆ IDEOWA 
MŁODEGO POKOLENIA 
Czy i w jakich gran'cach istnieje 

niezależność ideowa młodego pokole- 
mia. Młodzież jest bardzo skłonna do 
myślenia, że ona to wypowiada nowe 
słowo, jest twórczynią nowych idei. 
Jeżelbyśmy jednak rozpatrzyli kto był 
twórcą każdej ważniejszej idei poli- 
tycznej, czy, społecznej, to wśród twór 
ców nie odnaleźlibyśmy młodz eńców 
w wieku od 18 do 25 r, życia. W tym 
okresie istnieje duże pragniene samo- 
dzielnego myślen'a. Istnieje częstokroć 
złudzenie, że oto nowa myśl wychodzi 
ze współczesnego grona młodzieży. Za 
wsze jednak jest to myśl zrodzona w 
głowie mężczyzny w sile weku, myśl 
która częstokroć nie znajdowała пг1е- 
żytego odgłosu u jego pokolenia, a zo- 
stała z entuzjazmem przyjęta przez 
grupę snłodych. Młodzież ne jest ob- 
ciążona w tym stopniu rutyną, co lu- 
dzie w wieku późniejszym, stąd bar- 
dziej skłonna do przyjęca nowej ide. 
Między myślą a czynem, jest wśród 
młodz eży daleko mniejsza przestrzeń 
jak wśród starszego pokolenia. W na- 
szych dziejach porozbiorowych mło- 
dzeż odgrywała znaczną rolę, lecz nie 
w dziedznie myśli, tylko w dziedzinie 
czynu. 

„Legjony porywaly młodzież w pier- 
wszem dz.esięc oleciu weku XIX, lecz 

idea legjonów zrodziła się u Henryka 
Dąbrowskiego w wieku męskim, w wie 
ku klęski. 

+ Starsze pokolenie, które rządzło 
Królestwem Kongresowem w okresie 
1815 — 1830 r. obitowało w ludzi: 
wybitnych, których na powierzchnię 

„wysunął szereg wielkch wypadków 
dziejowych, przerywały one społeczeń- 
stwo wysuwając na czoło s ln ejsze in- 
dywidualności. Lecz pokolen e to prze- 
żyło upadek Napoleona I, źródło na- 
dziej polskiej. Rosja, zwycęzca Napo- 
leona wydawała mu się niepokalaną. 

Stąd bardzo daleko w ugodzie z Rosją, 
szłi nawet tacy ludz'e, jak Staszyc, Łu- 
kasński, urodz. w 1786 r. Machnicki 
urodzony w 1780 r. — twórcy tajnego 
związku należeli do pokolenia starsze- 
go, lecz pozostawali w opozycji do 
panującego prądu. Oni to jak i będący 
fuż w późniejszym w eku Lelewel, byli 
przewodnikami iskry niepodległości, 
która rozpaliła duszę młodzieży, zna- 
lazła wśród nej gorących propagato- 
rów irredenty, jak Mochnackiego ! do- 
prowadzła do powstania podchorą- 
żych, które stało sę powstaniem naro- 
dowem. Młodz eż narzuciła czyn naro- 

- dowi, narzuciła go jednak po przejścu 
chw'l na to odpowiedniej, po zakończe 
miu wojny rosyjsko-tureckiej z 1826— 
28 r. ; 

Powstanie 1863 r. było narzucone 
Połsce przez młodzież, lecz było ono 
realizacją idei Maurycego Mochnackie- 
go, w znacznej mierze Mierosławskie- 
go, całej Iteratury emigracyjnej, która 
wobec zelżenia warunków policyjnych, 

przenikła -do kraju. Powstańcy 1831 r. 
powracający z Syberji po trzydziestu 
latach wygnan'a i częstokroć cierpień w 
ciężkich robotach, niezachwian'e w idei 
walki z Rosją, zdobywałi duszę mło- 
dzieży, jak o tem šw'adczy jeden z 
wybtnych uczestników powstania 
1863 r. Bolesław Limanowski. 

Słuchacze Szkoły: Głównej przecw 
stawiali sę powstaniu. Był tó wpływ 
profesorów tej uczelni, zwolenników 
polityki Wselopolskiego. Cała później- 
sza t. zw. Prasa Młoda „Przegląd Ty- 
godnowy*, „Prawda“ — Aleksandra 
Świętochowskiego, były wyraziciela- 
mi kerunku, który w swo'm czas'e re- 
prezentowała Szkoła Główna, idąc jed- 
nak znacznie dalej w negacji samo'st- 
nego politycznego bytu Polski. 

Kierunek niepodleglošciowy przed- 
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Krew poety i wolność 
Krew poety — to tytuł filmu, któ- 

ry od mesłąca przeszło interesuje Pa- 
ryż. Wyśw etla go kino Vieux Colom- 
bier przy ulicy tejże nazwy. Newiel- 
kie, wygodne kino, od czasu do czasu 
ryzykujące flm awangardowy. Nie je 
stem pewien, czy Krew Poety należy 
zalczyć do filmów tej kategorji, Film 
awangardowy bowiem jest zazwyczaj 
krėtk.m, małym filmem, najczęściej do- 
kumentarny:n lub reportażowym, posłu 
gującym sę chętnie montażem. Boh- 
dziewicz właśmie kręci taki film w Pa- 
ryżu razem z niejakim panem Tabard. 
Ale przypuszczam chętnie, że flm a- 
wangardowy cechuje, ogólnie biorąc, 
nowość poszukwań. I z tego względu 
Krew Poety może być tak ostemplowa 

* na. o 

" Krew Poety wywołała wiele dysku- 
Ssyj, za i przeciw. Jednak prasa paryska 
wogóle (nietylko specjalna, kinowa), 
rozmaicie fikn ten oceniając, zgodn'e 
nazywa go ewenementem sezonu, ze 
względu na obfitość różnorodnych 
oroblemów. Prasa życzy sobie, aby 
Krew Poety pozostała jak najdłużej na 
ekranie Vieux Colomb'er, jednakże 
przeciwną jest wyświetlan'u tego f Imu 
w popularnych k'nach dzielnicawych: 
Krew Poety, powiadają, odznacza się 
choroblwością której niesposób tole- 
rowač poza muranu specjalnej sali. 

Na zainteresowanie sę tym filmem 

„możemy uzyskać niepodległość. 

  

wojenny, który wyrażał się wytworze- 
nem organizacji bojowego pogotow:a 
jak: Związek waiki Czynnej, Strzelec 
i Drużyny Strzeleckie, garnął młodz'eż 
bojkotującą rosyjskie uczelnie * ksział 
cącą się na uniwersytetach galicyjskich 
i Politechnice lwowskiej, oraz zaga- 
nicą, lecz nie był to prąd samorzutnie 
powstały wśród młodzieży. Twórcami 
tego prądu byli oi, których nazywam 
dz ećmi powstania 1863 r. Ci nieliczni, 
którzy w przeciw-eństwie do swego pa 
kolenia byli nosic elami idei powstanio 
wej, którzy jednak doszi do przekona- 
nia, że na samodzelne powstanie bę- 

dziemy zawsze za słabi, lecz rzuciwsży 
na sžalę wypadków nasżą akcję w o- 
kresie wojny Rosji z którymkolwiek- 

bądź z jej silnejszych antagon'stów, 
Józef 

Płsudski, Witold Jodko,.i piszący te 
słowa Władysław Studnicki i Tadeusz 

Grużewsk, byli przedstawicielami te- 

go kierunku. 

Jesteśmy obecnie w nowych wa- 
runkach politycznych, w porównań u 
z okresem ujarzmienia i podziałów. Nie 
ulega wątpliwości, że dawne nałogi 
wywółują dawną dziś nieodpow ednią 
taktykę. Cała nasza taktyka polityczna, 
wszystkie dawne prądy pol'tyczne win- 
ny być poddane rewizj'. Już w'elokrot- 
nie wypowiadana była opnja, że inny 
musi być stosunek do naszej państwo- 
"wości. Inny musi być stosunek do na- 
rodowości, zamieszkującej z nami na- 
sze terytorjum państwowe, dzś, niż w 
dobie ujarzmyenia. Wówczas nam za- 
grażała asymilacja, dziś jesteśmy czyn- 
n.kiem asym lującym. 

Jeszcze w dobie ujarzmienia, naj- 
wyb'tnieįszy z naszych h'storyków 
prof. Szymon Askenazy wdrażał do 
oceniania wszelkich objawów  spo- 
łecznych i politycznych z punkłu wi- 
dzenia polskiej racji stanu. Gdy Mo- 
carstwowa Młodzeż domaga się oce- 
nian'a objawów politycznych z punktu 
widzenia interesów państwowych, uży 
wa tylko innego terminu dla tej samej 
rzeczy. Powyższe kryterjum musi о- 
kreślać nasz stosunek do mniejszošci 
narodowych, oraz 10 ludności (Gdań- 
ska, który jest związany pewną uuią z 
naszą państwowością. Nasza polity- 
ka w stosunku do mniejszości naro- 
dowych i do Gdańska, winna być uwa 
runkowaną stosunk'em mniejszości na- 
rodowej, oraz Gdańska do Polski. Głu- 
potą, lub prowokatorstwem jest wycze 
kiwanie, že spolszczymy Gdańsk. Dla 
nas jest obojętnem, jakim językien bę- 
dą mówili gdańszczanie, jakie napisy 
będą tam na skrzynkach Iistowyci, lub. 
na rogach ul'c, lecz nie obojętnem jest, 
czy Gdańsk przepuszczać będzie, lub 
n'e, broń i amunicję do Polski. Dla 
nas mniejszość niemiecka „winna stać 
się czynn kiem nie iątczącym wzaiem- 
ne stosunki polsko-niemieckie, itcz o0- 
gniwem kojarzącem Polskę z N'erica- 
mi jak przez długi czas Niemcy. nad- 
bałtyccy byli czynnikiem zbliżenia nie- 
miecko-rosyjskiego. : ARE: 

Młodzież Mocarstwowa wydaje Pi- 
semko „Bunt Młodych". Czy jest miej- 
sce na bunt, to inna kwestja, nawet 
sądzę, że gdy niema ucisku, to nie mo- 
że być buntu. Pożądanem byłoby, że- 
by Młodzież Mocarstwowa poddała 
znaczniejszej rew'zji poglądy politycz- 
ne, kursujące -w Polsce. Przed kilkoma 
miesiącami, występując jako głosiciele 
nowego Grunwaldu, grała na nucie sta 
rej, nucie fałszywej, pochodzącej 2 о- 
kresu, kedy nie mogąc psać o ucisku 
w zaborze rosyjskim, prasa warszaw- 
ska eksploatowała patrjotyzm dla zdo- 
bycia prenumeraty, grając na nucie an- 
ti-niemieckiej. 

Polska winna stać się silną dla za- 

& BANGINIS 

i ogromny napływ publiczności wpłynę 
ła metylko jego awangardowość: fl- 
mów przecie awngardowych bywa do- 
syć w Paryżu. Ważniejszą rzeczą, jeśli 
chodzi o masę : o spokojnych „burżu=' 
jów”, jest to, że Krew Poety musiała 
długo walczyć z cenzurą, która podob 
no dokonała w niej straszliwych spu- 
stoszeń. Posmaczek tedy sensacji. By- 
ły w niej podobno sceny — ach, jakże 
nieprzyzwo te! Ale wycięto przecie nie 
wszystko? czywiśce. Została taka 
naprzykład scena: hermafrodyta na 
schadzce ze sobą samym w numerze 
hotelowym. Oryginalne? n'eprawdaż? 
Czyżby zostaw ono ją jako próbkę? Ja 
tego nie sądzę. Myślę. że historja z 
cenzurą -— to raczej chwyt reklamo- 
wy,, całkiem n'epotrzebny. Magnesem 
bowiem, prawdziwie przyc'ągającym 
kinomanów, jest nazwisko twórcy 
krwi Poety. 3 

Je/an Cocteau autorem „Le sang du 
potte*. To jest najważniejsze. Cocteau 
— poeta znakomity, rysown'k oryginal 
ny i dziwny, stworzył pierwszy flm! 
Cocteau, autor Op'um, książki, której 
język niezwykły a tajemn'czy przepla- 
tają niepojęte rysunki. Cocteau... Mógł 
byo nim w Wiln'e dużo powiedzieć 
Czesław Miłosz, młody i piękny poeta, 
którego drażniące wiersze z ducha 
Cocteau się poczęły. 

I nazwisko to ścąga widzów. Tych 
znawców, specjalistów i wtajemn'czo- 
nych, bijących ogłuszające brawa, ii 
tych poczciwców, zdezorjentowanych, 

SŁO 

Wiotywy 

Wu 

wyroku 
W SPRAWIE ZWIĄZKU POLAKÓW NA ŁOTWIE 

Sąd Okręgowy w Dyneburgu wy- 
dał 23 lutego motywy wyroku, na pod 
stawie którego w ubiegłym mies ącu 

został zamknięty Związek Połaków w 
Łofw'e. 

Sąd stwierdza w wyroku winę po- 

szczególnych członków Zarządu Związ 

ku przeciwko prawu wyborczemu, któ 

ra się wyraziła w uprawiamwu agitacji 

wyberczej w związku z rozdawnictwem 

zapoemóg pośród ludności, która ucier 

piała w r. ub. od powodz”. W dalszym 

ciągu sąd inkryminuje Związkowi treść 

ulotek, wydanych podczas spisu lud- 

ności, które mały wzbudzać nieufność 

tej ludności do komisarzy sp'sowych i 

utrudniać wykonanie czynności spiso- 
wych i wywoływać niezgodę pośród 
poszczególnych narodowości na Ło- 

twie. Ulotki te miały stanowić wykro- 

  

czenie przeciwko ustawie i instrukcji 
spy sowej. 

Wzeszcie Sąd ustała szereg wykro 

czeń formalnych Związku przeciwko 

swemu statutowi i ustawodawstwu 0 

organizacjach, które w łączności z po- 
przednio wymienionemi wykroczenia- 

mi powodują konieczność zamknięcia 

Związku. я 

Najważniejszy zarzut, wytoczony 

Zwiążkowi Polaków w Łotwie w 
swoim czasie e uprawianie nielojalnej 

akcji wobec Państwa i oparty na rze- 

komem wypow'edzeniu się kilku człon 

ków Związku, me był potwierdzony 

przez Sąd. 

Władze Związku Polaków w Łotwie 

miają zamiar odwołać się od wyroku do 

wyższej instancji. 
  

Zaufanie dla rządu Brueninga 
BERLIN, (Pat). O godzinie 5-ej 

po południu w Rejchstagu po zamk 
nięciu dyskusji odbyło się głosowa- 
nie nad zgłoszonemi przez stronnictwa 
opozycyjne wnioskawi o votum nie- 
ufności dla rzadu Brueninga. Prze- 
ciwko rządowi wypowiedziały się 264 
głosy, za rządem 289 głosów. Wiosek 

o votum nieufności dla ministra 
Groenera odrzucono 305 głosami 
przeciwko 250, Zgłoszony przez stron- 
nictwa opozycyjne wniosek o votum 
nieufności dła m nistra finansów Die- 
tricha odrzucono 291 głosami prze- 
ciwko 250. 8 

  

Odrzucenie wniosku 
0 ROZWIĄZANIE REICHSTAGU 

BERLIN, (Pa'). Zgłoszony przez na- 
rodowych so jalsstów, niemiecao naro- 
dow,ch i komunistów wniosek o roz: 
wiązanie Rechst.gu został odrzucony 
293 głosami przeciwko 288. 331 głosami 
prze :wro 226 Reichstag odrzucił ак0 
niedopuszczainy ze względów reguia- 
minowych wnosek © v»tum n eufaosci 
dla prezydenta Reichstagu Locbego. 

  

chowan'a swego bytu, stąd hasło mo- 
carstwowości jest wskazanem. Tylko 
nie odrywajmiy się od znajomości reał- 
nych warunków. Studjowanie realnych 
warunków Polski i świata, musi być 
ważnem zadaniem młodz eży. ogranicza 
©no tak zwany wolontaryzm, który czę 
stokroć przybiera formę zbliżoną do 
dzecięcych bajek. Na usine me żąda- 
nie a szczupaka rozkazanie, niech Pole 
ska arbitrem m'ędzy  Wielko-Rosją a 
Ukrainą .stamie, lub „Grunwaldzk m 
Mieczem niech potęga Niemiec zni- 
szczona zostanie. Ž 

Pzrysłuch wałem się dwa razy rete- 
ratom Młodzieży Mocarstwowej i prze- 
mów'eniom ich przywódcy p. Rowmun 
da Piłsudskiego. Talent i zapał tej mło- 
dzieży muszą wzbudzić sympatję. Jest 
tam dużo, bardzo dużo tego, przec w 
czemu mam zastrzeżenia, lecz zdaje 

się, że jest to najlepsza cząstka tego 
pokolenia, które dziś znajduje się na 
ławach uniwersyteckich. i 

Nie polemizujemy z p. St. Jędry- 
chowskim po doświadczeniu, które 
nabyliśmy w ostatnim jego artykule, o- 
garniczając się do zauważenia, że kie- 
runek, zwalczany przez nas jest, a ra- 
czej byłby niebezpieczny jedynie nie 
dla ziem'aństwa, lecz też dla warstw 
przemysłowych i handlowych, dla rzesz 
szerokich włościaństwa, gdyby mógł 
się u nas rozpowszechnić. Nie jest on 
komunizmem, ale jak nie jest komuni- 
zmem ustrój Rosji Sowieckiej, jest pań 
stwowym socjal zmem,  zkojarzonym 
niewolą polityczną, duchową 1 gospo- 
darczą. 

Prof. Zawadzkiego mie uznawaliśmy 

     
   

nie wytrzymawszy, 
gwiżdżą i krzyczą: stup:de! Ja s.edz.a- 
łem pośrodku, spokojny i opanowany, 
ale Bohdziewicz obok mnie dostawał 
ekstatycznych konwulsyj. 

Jakkolwiekbądź, flm jest niezwy- 
czajny. Mam wrażenie, że jest perwer- 
syjny, aczkolwiek ne umiałbym tego 
wytłumaczyć. Chyba jest również psy- 
choanalityczny, ale ne jestem tego pe 
wien. Brzmi to jednak dobrze i zachę- 
cająco: perwersja i psychoanaliza. Już 

te dwa słowa mogą zlekka podn'ecić 
i wywołać dreszczyk cekawości u czy 
telnika. 

Jakaż jest fabuła filmu tego, na 
czem polega jego akcja? Fabuła? 
nie wiem, czy nie popełniam w tej 
chw'li blużnerstwa lub naiwności z 
punktu widzenia awangardowca: film 
nowoczesny, zdaje się, nie uznaje fa- 

buły. A : 
Spróbuję mimo to fabułę wyłowić.: 

Młody artysta o obnażonym, wspan'a- 
łym torsie tysuje na bałym 
głowę kobiecą. W oczach jej melan- 
cholja, i smutek, w nabrzmiałych war- 

gach chuć. Te wargi nie podobają się 
artyśce. Ścera je dłoną. I dzieje się 
rzecz niezwykła: wargi pozostają na 
jego dłoni. Zaczynają żyć, poruszać 
się, otwierać, oddychać.  Strasziiwa 
halucynacja. Przerażający widok drżą- 

"cej dłoni, na której cudowne, zmysłowe 
wargi pragną pocałunków. Co uczyn'ć 
z niemi? Co robić z tą dłonią, która 

Stała się oto obca, cudza + ukochana? 

ptėtn'e: 

Komunistyczny wniosek, domagający 
się Nnotychmiastowego  Wstrzymania 
przez rząai Rzeszy Spiat repóracyjnych 
odr ucory zosiał 368 głosa si przeciw 
kr 75 głosom komunistów. Narod wi 
socjalssci wstrzymali sią od głosowanie, 
eświcdcz'jąc, i: chwijię Obscną uważają 
za nieodpanwiednię do wysuwania ta- 
kich żądań. 

i nie uznajemy za „źródło nowego ru- 

chu ideowego''. Najpierw o nowości te 
go ruchu mówić nie można, gdyż jest 
on našladownictwėm programu gospo- 
'darczego real:zującego sę za miedzą 
grani.czną.ż Ideologję tego ruchu bynaj 
mniej nie podz.ela prof. Zawadzki, lecz 
mając 6 godzin tygodniowo  wykła- 
dów i nastawienia teoretyczno-abstrak- 
cyjne nie mógł zapoznać swych słu- 
chączy ze współczesną strukturą go- 
spodarki šw'atowej, nie mógł więc 
uodpomi.ć ich na bacelusy duckowe 
Wschodu. Nastawiene umysłowe prof. 
Z. przejawiło się w jego pracy „Teorja 
Produkcji“ i w tem, że w ciągu 12 lat 
swej profesury w Wilnie i paruletn'ch 
wykładów na politecfinice w Warsza- 
wie n'e napisał żadnej pracy z zakresu 
polityki ekonom cznej. Prof. Z. jako 
człowiek zdolny i o dyscyplinowanym 
umyśle bezwarunkowo może dać sobie 
rady z funkją w'ce-min.stra skarbu ne 
gorzej od swych kolegów. Na uniwer- 
sytetach dobrze zorganizowanych ist- 
nieje minimum dwie katedry i szereg 
wykładów z dzedziny ekonomji, stąd 
specjalizacja profesora jest tam nie mi 
nusem, ale plusem. Pod względem nauk 

ek wnmicznych uniwersytet Wil., jak 
pod wielu irrnemi względami został naj- 
bardziej upośledzonym i to mści się na 
naukowem wyrobieniu jego wychowań 
ców. 

Nie uważając ich za niebezpiecz- 
nych, wydajemy o nich sąd, przypomi- 
nając ów siynny wyrok wierszu Ko- 
nopnickej „Przed Sądem'* — „Choć, 
chódź me dziecię, ja Cię i kažę““. 

INTENSO оо 

Co znaczy na niej ta szczelna warg o 
kształtach perwersyjnych? Czy myć 
tę dłoń, czy szorować aż do bólu, czy 
całować ją w ekstaze autoerotyzmu? 

Artysta w swej pracowni dochodzi 
do opętania. Sytuacja na ekranie za- 
czyna oddziaływać na widza wprost 
fizyczn'e: podrażnien'e wszystkich zmy 
słów n'e do zniesienia, ale nad tem po 
drażnieniem unosi się wiew trwog.... 
Lecz oto szalony malarz w pewnym 
momence przytyka swoją napiętnowa- 
ną dłoń do zimnych ust posągu, który 
stoi w kąc'e jego pracowni. I w dzimy 
zmodernzowany mit o Pigmaljonie: 
wspaniały, nagi posąg kob:ecy uśmie- 
cha sę i ożywa. 

Od tej chwili zaczynają się dzać 
na ekranie rzeczy jeszcze dz wniejsze. 
Lustro, na które cofnął się przed 
zmartwychwstałym posąg'em przerażo 
ny malarz, prze'stacza- się w czarną, 

przepaścistą toń wody która go pochła 
nia. Jakieś nurkowanie n'eskończone, 
zapierające widzowi dech w piersiach. 
A potem wędrówka malarza po krai- 

nach, wymyślonych przez chorobl'wą, 
wyrafinowaną imaginację, a w te fan- 

tastyczne obrazy wtłoczone są sceny 
najbardz ej reafstyczne, n'ekiedy brutal 
ne. Życie i rzeczyw stość pomieszane, 
poplątane z irrealizmem. Dwa światy, 
ocerające się wcąż o sieb'e, prześliź- 
gujące się jeden przez drugi: najczyst- 
Sza, najszłachetniejsza mistyka, prze- 
sycona ciałem i płcą. 

Dalsze prace konfe- 
rencji rozbrojeniowej 

GENEWA. (Pat). Prezydjum kon- 
f=rencji rozbrojemowej odbyło w daniu 
26 b. m. posied:enie, na którem dy- 
skutowano metodę dalszych prac kon- 
f_rencji Aby zapewnić porządek dy- 
Skusji, prezydjum powierzyło Bene- 
Szowi, mienowanemu wczoraj r: feren- 
tem komisji gównej, przyg towanie 
systeinatyczne zestawienia poszcze 
g'liych propozycyj, które zostały 
zgłoszone. Bi»iąc za postawę projekt 
konwencji, opracowany przez komisję 
przygotowawcz”, Benesz zestawi z 
poszczególnemi postanowieniami tego 
projektu zaproponowane  uzu„ełnie- 
tia. 

ATS TAS TDIA 

Cukier w apteczce 
domowej 

„Dawno minęły te czasy, kiedy kawę sło- 
dzijło się miodem, a cukjer można było do- 
stać w m:kroskopijnych dozach w aptece — 
„na lekarstwo", х 

Obecnje cuk'er stat się jednym Zz nieo- 
dzownych produktów codziennego użytku, 
nie stracł jednak swojch leczn czych włas- 
ności i po dawnemu stosować go można w 
rozmajtych tradycyjnych, a niezawodnych 
lekach domowych, 

Pora obecna na granicy zimy j wfosny, 
pełna raptownych zmjan atmosferycznych, 
gwałtownych różni temperatury, wyjątko- 
wo sprzyja zazjębjen'om, bronchitom, kata- 
rom i schorzen om dróg oddechowych, Otóż 
najprostszym, a zarazem najskuteczniejszym 
środkiem, łagodzącym chrypkę, kaszel, dra- 
panie w gardłe, jest tak zwany kogel-mo- 
gel, żółtko ubite z paru łyżeczkam cukru. 
Tradycja mówi, że Napoieon I wygrał jed- 
ną ze swych wełkjch batalii dzięk; temu 
zbawczemu środkowi, Było to w przeddzień 
bitwy, w m'ejscowości wilgotnej, pełnej o- 
parów, Wojsko było zmęczone, głodne, ob- 
darte į za'ebniete, Trzeba było je zagrzzė 
do boju słowem wodza, Ale wódz miał 
chrypkę, Czuł, że jeżełi nie przemówi dó 
armj), -b'tws jest przegrana, Medycy woj- 
skowi stosowalj na prędce różne środki ap- 
teczne, ale bez skutku, 

Wreszcie skromny cyrulįk Figaro obo- 
zowy zaofjzrował swo'ą pomoc, Ro7bł parę 
żółtek z cukrem, dodał do tego szklaneczkę 
rumu i podał Napoleonowi, 

— Niech Wasza Cesarska Mość raczy 
wypić. Ręczę, że za dwie godziny głos bę- 
dzje czysty, jak szkło, 

— Ależ to palį, jak sto djabłówi—kryk- 
nął Nzpoelon, skosztowawszy gęstej mazj, 

— Powinno pałić — oznajmił tajemniczo 
Figaro, : 

W dwje godziny później Napoleon z 
marsem na czołe, z ręką założoną na pier- 
sach za guzjk surduta, stanął przed wielką 
armją w szyku bojowym, W martwej cjszy 
zagrzmiał głęboki, czysty, metal.czny dzwon 
głosu: 

— Soldats! (żołnierze) 

Tak mówi legenda, A osobiste dośwjad- 
czenie każe nam w "ą wierzyć, 

Nety!ko jednak „kogel-mogel*, ale j roz- 
majte domowe j kupne karmelki šlazowe, 
miodowe, zjołowe, słodowe j śmietankowe, 
w których skład wchodzj cuk'er w pokaż- 
nej ilości, ušmerzają kaszel, łagodzą chryp- 

kę. 
Wszelkie ziółka suszone, mafny, rumia 

nek, ślaz, kwiat lpowy, mięt:, ziółka pekto- 
rałne zyskują na smaku j dzałają szybciej 
na organizm, jeśli dodamy do nich cukru, 
Stają ssę wówczas namiastką herbaty i jar 
ko taka łatwiej i z mniejszą przykrością ją 
przyjmujemy, ” 

Prababkį nasze, podlegające tak często 

modnym wówczas spazmom į palpitaciom, 
uśm'erzały je osłodzonym naparem z kwja- 

tu pomarańczowego, albo poprostu wodą z 

cukrem. Okazało się też, że jest to znako- 

m'ty, a zgoła nieszkodliwy środek na bez- 
senność, 

KTO SZYBKO DAJE, TEN DWA RA- 

ZY DAJE — GŁÓD 1 NĘDZA NIE 

CZEKA! 

W WIRZE STOLICY 
ZBAWIENNY STRAJK 

Strajkį elektrycznošojowe w Piotrkowje, 

Częstochawie, Radomsku į Koūskch są 
prawdziwie pocieszającemi zjawiskami, Do - 
włodzą, że ludność w Polsce n.e jest wszę- 
dzje apatycznem bydłem, które można iupjć 
ze skóry, jest pewna reakcjz, pew.en zmysż 
wspólnej saunoobrony, 

Eiektrownie są w rękach spółek zagrani 

cznych; spółki te wyzyskują, okradają bez- 

czeln,e polskich konsumentów, wywożą na- 

sze złotówki zagran.cę, Potrkow:anie j czę- 

stochow.anie wzdragając się od płacenia 
nadmiernego haraczu, popełnają czyn oby- 

watelskj —— więcej pen ędzy zostane w kra 

ju, a oświetlając naftą, popierają zarazem 

przemysł krajowy — czyli, że strajk jest po 

żyteczny j godzen najwyższego uznania. 

Jaka szkoda, że Warszawa nie zdobywa 

się na takż strajk, Cóż takego trudnego 
Sklepy przestałyby oświecać witryny, zgasły 

by wielke neonowe reklamy, w mieszka- 

nach zajnstałowanoby stare, poczciwe Jam. 

py naftowe, Elektryczność jest niezbędna w 

bardzo n ewielu miejscach, zresztą gazownia 

z radością podchwyciłaby okazję — darmo 

zaprowadzając swoje oświetlenie, byle ko 

rzystano, 

Francuske, spółka, która dzjerżąwi; was 

szawską elektrownię obdzjerą kl.entów, Ki- 

lowat kosztuje abonenta 82 gr. Natonrast 

wyrób tego klowata kosztuje 7 gr, z kosz 
tamį  administracyjnemi, amortyzacyjnemi 

(30 lat) i wogółe wszystkiem — i8 gr. Zip 
tem Francuzj zdzierają równo 4 krotną war 

tość, Czy to uczajwy zarobek? 

A jeszcze bezczelna opiata za Fcznik— 
bez względu na iłość wypałonej elektryczno 
ści — 3 zł, mjesjęcznie za Mczajk, Małe 

mieszanka, gdzje mjesęcznie elektryczność 

kosztuje 2 zł,, płacą 5 zł, | Bo Iczik! 

Wyzysk elektrowni warszawskiej jest tem 
namacalniejszy, oczywjstszy, że w Pruszko 

wie — o 20 km, jest welka elektrown'a, za 

djlająca cały powijat. Kilowat pruszkowski 

kosztuje 48 gr. Prócz tego, jesli ktokolwiek 

się wykaże, że pracuje elektrycznością, np.: 

— motorek elektryczny, maszydę do szycia, 

poruszaną elektryczność ą, kuchenkę, pecyk, 

lampę !eczniczą, pralnia o żelazkach elek- 

trycznych, slowem, byle co — dostaje ra- 

bat i to znaczny, gdyż płacj za kilowat oł 

36 do 25 gr, Za Kcznk nic, Aż złość Bierze 

mieszkańców krańców Warszziwy — ich ra 
chunek wynosj kiłkanaście złotych, a o dwa 

krokj dalej, — za rogatką, szczęśl wy abo- 

nent pruszkowski płaci ledwie kika, 
Elektrownia pruszkowska rozwija się 

świetnie, jest zasypana podąnamj o włącze 

ne (z Warszawy masa, ale ne wolno iej, 

niestety), robj, mimo przyzwoitych cen, do 

skonałe interesa. 
Gdyby tak warszawiacy wyszli ze Swej 

bjernoścj j zastrajikowali elektrycznie — co 

za oszczędność i co za dobrodziejstwo dla 

wszystkich! Karol. 

  

Ceny FLGU zaniżone! | 
W związku z urządzeniem własnych 

składów połączonych z torem ko- 
lejowym mam możność 

cho oska tea Yala I kokiu || 
z pierwszorzędnych kopalń gėrnošlą- || 

skich konc, „Progress“ 

Р 

М. 
rzedsięb. Handl. Przem. 

Biuro — J»giellońska 3, tel 8-11. 
DEULL, wino | 

|] Bocznica własna — Kijowska 8, tel. 999. | 

     

  

  

Kino „HELIOS“     

  

  

Tego opowiedzieć nie można. To 
možna tyłko widzieć, Widzieć i po- 
wtarzać sobie: oto film znajduje swój 
język, swój wyraz, swoje środki eks- 
presji, przed któremi musi ustąpić sło- 
wo. To, co się odbywa w filme Coc- 
teau, jest tworzeniem nowej ludzk'ej 
mowy, tysiąckrotnie bogatszej od tej, 
którą rozporządza literatura, malar- 
stwo, teatr — cała nasza sztuka. Coc- 
teau umie wypowiedz'eć wszystko. U- 
mie to wypowiedzieć momentalnie, jed 
nym obrazem, dziejącym się w ułam- 
ku sekundy! W cągu godzny trwana 
filmu umie przenieść widza miljon ra- 
zy z jednego przeżycia w drugie, umre 

naładowywać go | rozładowywać tak 
mocno i intensywnie i tak dogłębnie, 
umie wstrząsnąć nim tak organicznie, 
jak tego żaden inny rodzaj sztuki ni- 
gdy dokonać nie potrafi. : 

Ne  cliciałbym przesadzić, me 
chciałbym być też banałnym, powie- 
działbym wszakże, że Cocteau poru- 
szył w „Krwi Poety* wszystkie nurtu- 

jące nas dzisaj zagadnienia. Poruszył 

je w tych jedynych skrótach, do któ- 

rych zdolny jest tylko film. Artysta i 

tłum, kryzys sztuki, cyrk jako wykwit 

sztuki, rasa żółta i biała, kult siły fzycz 
nej, opium i narkotyki, pacyfzm i m- 

litaryzm, kryzys teatru, nowoczesne wy 

chowanie, zboczen'a seksualne, nara- 

dzający się, neuświadomiony jeszcze 
romantyzm, do którego wszyscy tęsk- 
n'my — słowem, owa fantastyczna 
wędrówka obnażonego malarza po - 

Pom mo niebywałego powodzenia 
arcydzieła f lmowego 

ROMANSE CYGAŃSKIE 
z niezrównaną BRYGIDĄ HELM i Józ: fem Szildkrautem oraz Cygańską kapelą 

, R>yal T.igann Ja z* 
nieodwołalnie ostatnie 2 dni, 

gdyż premjera dawno oczekiwanego przeboju 
cdbędzie się w poniedzi łek dn 29-g> r b. Rok 1914 

  

przez sytuacje możliwe i nieprawdopo- 
dobne — jest wędrówką duchową 
współczesnego człow eka, który się za 
łamał, który szuka i który tęskni. Dła- 
tego też jedni siedzą na tym flmie 
wstrząśnięci i oczarowani, dlatego też 
inni, w'dząc prawdę, oburzają się i ry 
czą: głup'ec! 

F.lm kończy s'ę takim obrazem: ar- 
tysta g'nie, strzela sobie w łeb. Otwór, 
w czaszce, skurcz twarzy,, czarna bul- 

gocząca krew. Mimo, że jest silny i 
pękny, upadł pod natłok.em miljona 
przeżyć i problemów, jakim go rzeczy- 
wistość współczesna zawalła. Może- 
tak, może nie. Ne wiem, jak to trzeba 

rozumieć. Ale w tym momencie cały 
ekran zaczynają wypełnać rogi byka, 
trzymane mocno w dłoniach przez ko- 
betę, która ma oczy nadziemskie, a 

wargi grube i bardzo pożądi we. Rogi 
ają w pierwszej chw'li kształt niepew 
ny, który zaczyna widza dezorjento- 
wać. Lecz oto wyłana się łeb byka, 
oto ginie — a rogi premieniają sę w 
lirę, w formingę o wezbranych pieśn'ą 
strunach. Tym motywem kończy się 
film. Może to jest symboliczne? 

Tyle o „Krwi Poety". Jakimkol- 
wiek może być nasz stosunek do tego 
filmu ze względu na ujęcie ideowe 
przez Cocteau pewnych zagadnień, mu 
s'my przyznać, że wnosi on do knema- 
tografji nowe wartości. 

Drugm tego rodaju fłmem jest 
równie sensacyjny film Renć Claira p. 5 я
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UMOWY ZBIOROWE I KOMISJE ROZJEMCZE 
W ROLNICTWIE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA 

: NOWOGRÓDZKIEGO 

W dniu 17 lutego br. odbyła się w 
Urzędz.e Wojewódzk m w Nowogród- 
ku konferencja w sprawie bezrobocia 
w. rolmictwie. ; 

Przedstaw'ciei Zawodowego Zwią 
zku „Robotnków . Rolnych . „Kresów 
Wschodnich dla zaradzenia złu zapro- 
ponował dodatkowe opodatkowan e się 
większej własności na rzecz bezrobot- 
nych, „uważając «ż to.nie będzie nad- 

m'ernem obc ążerem warsztatów rol- 
nych, ale krokiem dobrze zrozumianej 
samoobrony przed _miebezp eczeń- 
stwem, sączącem się do nas od Wscho 
du. 

Dalej zwracał się z apelem rzeko- 
mo wyłącznie w interesach ogólnopań- 
stwowych, by Związki Z enian wystą- 
piły z apelem do ogółu pracodawców 
o zmniejszanie etatów pracowników 
rolnych oraz o nieobniżanie ich uposa- 
żenia. 

Trzeba było tłumaczyć, iż rolni- 
ctwo i tak jest przeciążone opdatkami, 
którym ne może podołać, a większa 
własność, płacąc jeszcze podatek pro- 
gresywny na cele ogólnopaństwowe, 
daje więcej ad takiej samej ilości z e- 
mu własność drobnej, iż silniejsze war 
sztaty kresowe jeszcze w jesieni św ad 
czyły dobrowolnie na rzecz bezrobot- 
nych w Królestwie, iż wśród ziemian 
nietylko niema tendencji do zwiększa- 
nia bezroboc a, a odwrotnie — w mia- 
rę sił i możności robione są wys.łki do 
utrzymama status quo. 

Notowane w niektórych miejscowo 
ściach ogolne wymów.ene posad pra- 
cownikom rolnym, są to krok] corocz- 
nej samoobrony przed  narzuca- 
nemi rolnictwu umowami zbiorowemii, 
o warunkach których pracodawca z 
reguły dowiaduje się po nowym roku, 
podczas gdy wszelke zmany i wymó 
wilenia muszą być ustawowo dokony- 
wane przed tym terminem. 

Rzeczywiście, o nierealności wpro- 
wadzanych u nas przez umowy zbio- 
rowe wysokości świadczeń, dowodzi 

fakt, iż normy te, przedewszystk'em, je 
żeli chodzi © dawaną pracownikom 
ziemię pod ziemniaki, w przytłaczają- 
cej ilości wypadków w życe wprowa- 
dzonemi nie zostały. 

Troską ogółu musi być, by szcze- 
ogólnie w obecnym ciężkim okresie 
możliwie uposażeń bezrolnych ne 
zmniejszać, jednak i nadzwyczajne 
komisje, które wkrótce sę odbędą, mu 
szą wziąć pod uwagę, iż dla równo- 
wagi w panstw'e niezbędną jest rzeczą 
przyrównanie obowiązujących ustaw 

do życia. To da możność ogółowi pra- 
codawców ze swej strony dołożyć sta 
rań, by możliw'e utrzymać etaty i upo- 
sażenie służby rolnej na poziomie z 
lat tłustych. 

W roku b'eżącym przedstawiciele 
ziemian nie wzięli udziału w kom sjach 
polubownych, gdyż takowe wbrew nie- 
jednokrotnym memorjałomwatą 
polubownych, gdyż takowe przynaj- 

mniej na terenie województwa nowo- 

gródzkiego we wszystk ch instancjach, 

wbrew niejednokrotnym  memorjalom 
Naczelnej Rady Organ'zacyj Ziemiań- 
skich, znowu zostały zwołane już po 
nowym roku. Z drugej strony, ponie- 
waż umowy zbiorowe przewyższają 
w życiu stosowane normy, a ciężarem 
swym przedewszystkem spadają na 
dzierżawców, osadników i innych drob 
niejszych pracodawców, u których pra 
cowmicy z natury. rzeczy najniżej są 
uposażen', a którzy nie są zrzeszeni w 
Zw. Ziem'an, a więc i nie mają przed- 
stawic eli w komisjach  polubownych, 
ogół ziemian wol, by odjum za istnie- 
nie tak nepopularnych umów było 
kierowane przez szersze warstwy pra- 
codawców względem orzeczeń przy- 

t „A nous la Kbertć!". Wyświetla go 
od kilku tygodni bez przerwy i długo 
jeszcze wyświetlać będze „Ermitage'* 
przy Champs- Edystes. Różni się on 
od „Krwi Poety“ techniką. Jest to wla 
ściwie fikn realistyczny. Ale porusza 
акшате @ $  zagadn'enie. Jeśli flm 
Cocteau można nazwać  flozoficznym, 
„Wołność” Claira trzebaby określić ja 
ko film socjalny. N'e będzie to jednak 
całkiem ścisłe Eo Clair jest przedewszy 

„ Stkiem artystą i tendencja socjalna nie 
góruje w jego filmie tak, jak w flmach 
sowieck'ch, których dziesiątki nożna wi 
dzieć w Paryżu. 

„Wolnošė“ ma wyraźną fabułę. 

Dwóch kamratów, Emil i Ludwik, od- 
siadują więzien'e. Postanaw ają uciec. 
Emil zostaje schwytany, uratowany 
zaśi Ludwik powraca do życa. Zaczy 
na mu się powodzić,  zarab'a, dorabia 
się majątku i wreszcie staje sę właści- 
cielem potwornej fabryki fonografów, 

dz'ałającej z taką okrutną sprawnoścą 
z jaką tylko bezduszna maszyna dzia- 
łać może.ł 

Tymczasem Emil opuszcza w'czie- 
nie, Włóczęga, marzyciel, obijacz bru- 
ków. Na jego drodze Staje -młoda 
dziewczyna. Dz'ewczyna pracuje w tab 
ryce Ludwka, į Emil dostaje sę do 
niej, jako robotnik. Następuje spotka 
nie, gwatłowne odsunięce się Ludwi- 
ka, potem powrót przyjaźni. Wreszcie 
Przyjaźń zwycęża wszystkie zapory 
Socjałne i majątkowe. Ludw k porzuca 
Swą fabrykę, swych. dyrektorów i ro- 

musowych a nie polubownych komisyj. 
Zresztą 'nterpretacja, iż umowa zbioro- 
wa obowiązuje przed umową -ndywi 
dualną, «nterpretacja importowana wła- 
śnie ze wschodu od zwolenników i 
wykonawców teoryj Marksa i Lenina, 
doczekała się obalena przez Trybunał 
Admin'stracyjny, który orzekł, iż o ile 
istwieją umowy indywidualne, to, prze- 
cież, nie mogą ne obowiązywać do- 
browolne je zawierających stron. 

że w wystąp'eniach przedstawicieli 
Związku Zawodowego na konierencji 

w Województw:e grała, wbrew jego 

zapewnieniom, oprócz troski o równo- 

wagę w obecne przeżywanym kryzy- 

sie stosunków na wsi, chęć również 

na zdobywanie popularność: dla Zw:ąz 
ku przez wyszukiwane niezadowolo- 
nych i namawianie ich do żądań, prze- 

wyższających we własnym mniemaniu 

pracowników należnych im ńa podsta- 
wie indyw dualnych umów uposażeń, 

świądczy fakt, jaki mał miejsce naza- 

jutrz na posiedzeniu powiatowej komi- 
sji rozjemczej w Nowogródku. 

Wpłynęło pięknie napisane na ma- 

szynie podane pracownika rolnego fol- 

warku Mołodów Stan sława Zycha, do- 

magającego się wypłaty zaległych na- 

leżności w wysokości, znaczn-e prze- 

wyższającej umowę indywidualn.e za- 

wartą. 

Przy rozpatrywaniu sprawy. i podpisy 

waniu układu polubownego okazało się 

€ż podanieZycha podpisane było wbrew 

jego woli i za jako rzekomo  niep'ś- 
miennego, iż Zych jest piśmienny ido 

podpisywania podania z nadmiernemi 

żądaniami „instruktora* Związku Za- 

wodowego ne upoważniał. 
Ale jeszcze jedno — według sła- 

wetnej dz ałającej wstecz ustawy z dn. 

1 sierpnia 1919 r. quorum komisji roz- 

jemczej, jest prawomocne przy aż sied 

miu członkach, którym należą Się dje- 

ty i zwrot kosztów przyjazdu. Sądy ko 

ronne w p'rewszej, a b. często i drugiej 

instancji rozstrzygają najpoważniejsze 

sprawy w składzie jednoosobowym — 

tutaj dla drobnych zatargów zbiera się 

ciężki i kosztowny i w stosunku do 

zmarnowanego czasu członków i do ilo 

ści wypłacanych przez Minist. Pracy | 

Opieki Społecznej djet — aparat. 
Gdyby komisje te składały się z 

trzech a nie siedm u osób, równ eż głos 

przewodniczącego inspektora pracy o 

wyniku by decydował, a odpadałyby 
djety czterech członków. 

Neraz na tę sprawę zwracaliśmy 

uwagę przedstawicieli naszych w sto- 

Fcy, ale dotychczas zawsze brakło im 

czasu dla załatwiania tych rozmaitych 

nie najważniejszych nedomagań nasze 

go ustawodawstwa. 
Ze swej strony prosłem Pana In- 

spektora Pracy 65 obwodu, by należ- 

ne mi za dwa dni posiedzeń Komisji 

Rozjemczej djety i koszta przejadu w 

kwocie dwudziestu sedmiu złotych ła- 

skaw'e przesłać zechciał do Redakcj 

„Słowa” dla zasilena środków walki 

z bezroboc em. St. Brochocki 

  

    

  

      

Wscnód słońca g. 6.54 

Zachód słońca g. 1733 
Teotila 

сваиленильы 
spostrzeżenia Zakiads  Meteorotagicz- 

mego U.S.B. w Wilnie, 
Z dnia 26 lutego 1932 roku 

Cśnienje Średnie: 767, 

Temperatura Średnia: —li, 

Temperatura najwyższa: —6, 

Temperatura najniższa: —19, 

Opad w mm,: — 

Wiatr: południowy, 

Tendencja: lekki spadek, potem wzrost. 

Uwagi: pogodnie, 

   

  

MIEJSKA 
— Zasjęg prądu zmiennego roszerza się. 

Na jesieni maią być podjęte roboty w celu 
zamrany prądu stałego na zmienny na prze- 
strzeni od ułcy 3 Maja do mostu Zwierzy- 
nieckiego wzdłuż uł, Mickiew.cza į na ul, 
Subocz, 3 

Już obecne są czynione staranja o tundu 
sze na ten cel. 

— Deficyt teatrów miejskich. Do 
budżetu miejsk ego wstaw:ono 77 tys- 
950 zł. potrzebne na pokrycie def.cy 
tu, jakie przyniosły teatry w r. bież. 

— Papierosarze zaniepokojeni, W związ 
ku z uchwałą ujednostajnienja, typu kiosków 
z gazetami j papierosami, |nwaldzj wojenni, 
którzy wyłącznie prowadzą handel uliczny, 
zwróci; sę do magjstratu interesując się 
na jakjch warunkach nowe kioski będą įm 
wydzįeržimv'one, * 

Tenuta dzjerżawna, jak słychać, będzie 
rozłożona na raty, co ułatwi jej spłacenie, 

AKADEMICKA 
— Wybsry do Bratriej Pomocy U. 

S. B. — Dnia 5 maica rb. odbędą się 
wybory do Zarządu Bratniej Pomocy 
USB. W związku z tem różne organi- 
zacje akademickie czynią odpowiednie 
przygotowan'a w celu przeforsowania 
swoich kandydatów. 

WOJSKOWA 
— Кю otrzymał odznaczenia niepodiegło- 

ści. — Wszyscy byli żołnierze iegjoniści © 
pp. leg., którzy dotąd z jak'chkołwiek bądź 
powodów nie otrzymał odznaczenia niepod 
ległości (krzyża lub medalu) winni zgłosić 

swe życorysy orzz mejsca zamjieszkan:a 
pod adresem: podpułk, dypl, Jana Cjaston'a, 
Warszawa, oddzjał Il Sztabu Głównego, htb 
DOK VI lwów na ręce generała brygzdy 

Bolesława Popow cza, Zarażem oznajmia 
sję, że ostateczny termin wnoszenia podań 

upływa z dn'em 6 sierpnia b. r, i po tym ter 

«minie ne będą uwzględnione żadne rekla- 

micje. Za komisję. Popowicz, generał bry- 
gady. 

ZEBRANIĄ I ODCZYTY 
— Sekcja Hist, Sztuki Tow, Prz, Nauk. 

W dn. 27 bm, (sobota), o godz. 8 wiecz, w 
sali Semjnarjum  Archeołogji  K!asycznej 
USB, ul, Zamkowa 11 (drugje podwórze wi 
prawo) odbędzje sę posiedzenie Sekcji 
Historji Sztuki Tow, Prz.Nauk, Na porząd- 
ku dziennym: 1) Referat Eksc, Hadż; Seraja 
Chan Szapsz:ł: „Wyobrażenie świętych mu 
zułmańsk ch ; wpływy jkonograf'czne pol- 
sko-katolickie rw Persji*, 2) Posjedzenje ad 

  

Już wkrótceł Najnowszy Monumenta'ny Dźwiękowiec 

Polskiej Złotej S*rji 

ROK 1914: 
Jadwiga Smosarska 

najuluh. amant WITOLD CONTI oraz w roli oficera kozackiego 

znak. ertysta Teatiu Stanisławskiego W. WASILJEW SIKIEWICZ. 
Chory Dana i Kubsńskich Kozaków. 

Udziół biorą 8 i 1) p. uł«nów oraz autent. 
z „Dzik ej Dywizji” 

w kinach „Helios” 

W r l:ch głównych 
królowaekranu polskiego 

R
A
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A
Ł
A
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A
Ł
 „Džigici Kozaccy 

i „Hollywood“ 
  

    
botnków, swą metresę i pien:ądze. 
Precz z term wszystkiem! To niepo- 
trzebny cężat! T nous la Ebertė! 

I film kończy. się obrazem dwóch 
starych kamratów, dwóch bezdom- 
nych włóczęgów po wielk ch drogach 
świata. Przed nmi szeroki goścnec, 
nad nimi wysokie nebo i wielkie 
drzewa szum ące. 

Już z tego streszczenia można wy- 
łowie śdeę filmu. Ach, straszliwa współ 
czesna fabryka n'czem się nie różn: od 
węzienia!*) Sceny węzienne i sceny 
fabryczne są uzupełnieniem, są właści 
w'e powtórzeniem sieb e. Kraty fabry- 
czne są tak samo ciężkie, jak kraty wę 
zien'a. A mechanizacja, automatyzacja 
pracy jest przekleństwem człowieka. 
Chociaż, kto we, do czego ona może 
doprowadzić? Może do tego, że całą 
pracę będzie spełniała maszyna, a ro- 
botnik, puściwszy w ruch ten apokal p 
tyczny mechanizm, położy się do góry 
brzuchem, nie wiedząc, co począć ze 
sobą. Stanie się bezrobotnym. 

Czyż nie jest mszą od takiej fab- 
ryki swoboda na szerokich, zielonych 

przestrzeniach? W'eczna włóczęga z 
czapką na bakier i piosnką na ustach? 

Tę myśl. zaw'era filmz Rene Clai- 
ra. Może jest ona twórczą, a może nie 

bezpieczną. 

  

*). Zupełnie inaczej ujmuje tę kwestję 
obrzydliwie tendencyjny j dlatego fałszywy 
flm rosyjski, o którym napszę osobno — 
(„Człowiek, który stracił pamięć"), 

Krytyka doszukuje sę w tym flmie 
wpływów Chaplina.i Chaplin to 
również bezdomny włóczęga, protestu 
jący przecwko cywilizacji. Ale Chap- 
lin jest smutny, zahukany, bezradny, 
tragiczny. I złośkw.e - ironiczny nie- 
kiedy. 

Wagabunda zaś Claira -- to Fran- 
cuz czystej krwi. Silny i zdrów, z sze- 
rokisr gestem, z melancholją ronan- 

tyczną, ale i z uśmiechem  gallick m. 
Ze zdrowym rozsądkem i z ięskaotą. 
Wagabunda Renė Claira nie ma w so- 
be nic z Chaplina. Taki typ može wy 
dać tylko rasa łacńska, tak, jak wy- 
dała Verlaine'a czy Rimbaud'a. I na- 
próżno tendencyjna krytyka będzie 
szukała w tych porywających włćczę- 
gach irancuskich nędzarza z „Cyrku”, 
albo powinowactwa z bosiakami Gor- 
kiego. Tu jest inny duch. 

„A nous la liberte* podobno ujrzy- 
my w Polsce. Myślę, że jednak p. 
cenzor Lusk'no obłuska ją trochę. A 
„Krwi Poety'* napewno nam nie poka- 
żą. | pierwszy i drugi film godne są 
najwyższej uwagi. Świadczą one o tem, 
że produkcja francuska stoi dziś na 
pierwszem m'ejscu. Że jej czysty ar- 
tyzm wzniósł ją wysoko ponad nudną 

i obłudną propagandę filmową sowiec- 
ką i ponad ciężke stuprocentowe kolu- 
bryny niemieckie. Wysz. 

   
iijnistracyjne i sprawa wyboru Zarządu Sek 
cji na r, 1932—33, 

Goście mile widziami, 
— Posjfdzenie T-<wa Pedjatrycznego, — 

Dixa 29 bm, 6 godz, 20, w lokali Kliniki 
Difecjęcej USB na Antokolu odbędzie się 
posiedzenie Polsk ego Towarzystwa Pedja- 
trycznego, Porządek dzienny: |. Pokazy 
cnorych, 2, Dr A, Trusjew.czówna: Zespoły 
inginowe u dzjecj, 3. Omówjene przypad 
ków klinicznych, 4, Woine wnjoski, 

Goście mle widziani, 
— W. Ognisku. Kolejowem (Kolejowa 19) 

w dniu 28 bm., o gódzinie 16, odbędzie się 
ódcżyt-koncert profesora Konstantego Gał- 
kawsk ego, przy udzałe pp. Tadeusza Za 
wadzkego (skrzypce), Bronisławy Jagmį- 
równy (śpiew) į p. Waclawy Cumpitowny 
(iartenjan), pod tytułem + „Niedośc,gr ony 
genjusz muzyki — Beethoven", 

‚ RÓŻNE 
— P. Wład, Studnicki otrzymał '/ Krzyż 

nepodległościowy, odznaczenie  dzyałaczy 
niepodległościowych, 
— Kronika towarzyską, — W dniu 22 №- 

tego obchodzij w kole rodzinnem _ złote 

gody pp. Stanisław i Ernestyna z Tarnawe- pow 

Pleskich Korzonowie, Ceremonjj dokonał pro 

boszcz paraiji Niepokalanego Poczęcja ks, 

Butkjewjcz, Odbyła się ona ze względu na 

słabość p. Korzonowej w mieszkaniu krew- 

nych jub łatów pp. Stanisławostwa Kiersnow 

skich na Zwierzyńcu, 

— Przewidujący magistrat. Konsu- 

menci elektryczności, jak wiadomo, zor 

gan:zowali sę w niektórych miastach 

polskich — i zastrejkowali. Nie po- 

zwalają się strzyc magistratowi i elek- 

trowniom jak barany. Magistrat wileń 

ski, jak słychać, puszcza się na donio- 

słe posunęcie strategiczne, przeczu- 

wając, że i w W Inie konsumenci świa- 

"tła mogą mu wypowiedzieć walkę. Oto 

w najbliższym czasie, z własnej i n'e- 

przymuszonej woli, zamierza nam obni 

żyć ceny prądu elektrycznego. A może 

to dypłomacja mag'stracka, piękne o- 

biecanki, abyśmy siedzieli cicho i cze- 

kali tatka-latka? 

— Wyjašnien'e Wil, Tow, Opieki nad 

Zwierzętami, — We wzmjance, umjeszczo- 

nej w Nr 44 „Słowa” z dn, 24 bm,, a zaty 

tutowaneį „Niedole 'dorožkarsk'e“, poruszo- 

no między innem;j sprajwę rzekomego prze- 

trzyman a przez pol cję konia dorożkarskie- 

go w cągu 24 godzjn na podwórzu komi- 

sarjatu, be żadnej ochrony przed mrozem, 

Zarząd Wil. Tow, Opieki nad Zw'erzęta 

mi w W:'lnie pragnie zaznaczyć, że w spra- 

wie powyższej interwenjował u odnośnych 

władz już w dniu FO beż, mjesjąca, Docho- 

dzenie wyjaśniło, że istotne w dnu 5 bm. 

został przez połeję zatrzymany kompletnie 

pijany dorożkarz, którego ulokowano W 2r 

reszoje, Konia zaś, wobec niemożności 

stwierdzenia adresu właściciela, pozostawio 

_no- na podwórzu HI Post, PP, na Zarzeczu, 

gdze stał od g. 22,30 do g. 7 dnia mast,, 

czyk iw ojągu niecałych dzjewięcju godzin, 

przykryty cały czas derką i kożuchem, O 

nieludzkem zatem  potraktowaniu konia 

przez połicię mowy być nie mogła; nato- 

m'ast dobrzeby było, gdyby sami pp. doroż 

karze nie nadużywałj bicza, będąc w złym 

humorze, i ne urządzał częstych, niestety, 

'„wyścj gów", połączonych z reguły z bato- 

żeniem zdrożonych szkap 

— Trudności w komun'kacji kolejo- 

wej. — Zaspy śnieżne tamują ruch. — 

Z powodu ostatnich zamieci śn eżnych 

na terenie poszczególnych linj kolejo- 

wych Dyrekcji Wileńskiej zatrudniono 

750 robotnków wraz z 8 pługami od- 

śnieżnemi celem oczyszczania torów. 

Dzięki temu na terenie dyrekcji nie za 

notowano żadnych przerw w ruchu 

kolejowym i pociągi przychodziły do 

miejsc prenaczenia naogół bez opóź- 

nień. Zanotowano jedynie trzykrotne 

opóźnienie sę pociągów pośpiesznych. 

Obecnie na terene Dyrekcji pracuje 

270 robotników przy oczyszczaniu to- 

rów od zasp śnieżnych. 

— Pi hebrajskiego, Przybył 

do ROPA] ! А. Drujanow, 

który zabawi tu przez czas dłuższy... 

— Nowa plaga wsi, Bezrobotni wszelkich 

kategorjj zwrócili obecnie uwagę na wieś, 

wiedząc, że jest Onai zawsze rezerwoarem 

dia głodujących, To też niema wsj, w któ- 

rejby nie nocowało kilku bezrobotnych lub 

podszywaiących sę pod ten modny zawód. 

W związku z tem nad cichą wsią zawisł 

niepokój, pewne niebezp'eczeństwo, 

Odnośne władze „marszem*  Bezrobot- 

nych na wieś winny sę błżej. zajntereso- 

wać, Dzieje sję to szczególnie w gminach 

położonych w: pobliżu Wilna, 

— Signum tempors. — Przeds'ę- 

biorstwa handlowe podlegają jedno za 

drugiem likwidacji. Co robić z pustemi 

lokalami? Właśc'cele domów coraz li- 

czn'ej przerabiają je na m'eszkania 

Ceny przeto m'eszkań spadają. A jed- 

nak mnóstwo ich stoi pustkami... 

— Kryzysowj żebracy, Z danych statysty 

cznych wynika, że w ub, roku Z miasta 

W ina usunęto względnie jzołowzmo około 

1200 żebraków ij włóczęgów, Ponadto prze- 

szło 400 żebraków odstawiono do miejsc 

zamieszkania, około 100 zaś oddano do przy 

tułków j schronisk miejsk ch, Zdawałoby 

sę, że nawjedzająca Wi!no plaga żebrac- 

twa raz nareszcje zostanie zł kw'dowana, je 

dnak tak nie jest, Usunjeto wprawdzie z 

missta rzesze zawodowych żebraków, lecz 

©pojawły się nowe zastępy t.zw, żebraków 

przypadkowych, rekrutujących sę przeważ- 

ne z bezrobotnych j zredukowanych pra- 

cowników. Żebraków tych naliczono już z 

górą 500, a przybywa jch coraz więcej, | 

Odnośne czynniki żamierzają w Sprawie 

tej poczynić odpow'ednie kroki i w jeki- 

bądź sposób przyczynć się do zmnjejsze- 

nia jłoścj tych nędzarzy, 

TEATRY I MUZYKA 
— Komedia $zek'pira na Pohulzn- 

ee. Dziś, w sobotę dn. 27 go lstego o g'dz. 
8-ej wiecz. pełna fantastycznego uroku ko- 
medja S ekspira „Dwunasta noc* w  orygi- 
nalnej inscenizacji Wacława Radulstirgo. Na 
tle groteskowych postaci, które nadają ko- 

medji ton nietrascbliwego humoru — šwiet- 
nie odbijają „malancholijne postaci: księcia 

Nafta polska dia Litwy 
ZAKUPY KUPCÓW KOWIEŃSKICH 

Wilno. — W ostatnich dnizch oraz _ kilka wajonów innych 
przez stację graniczną Raczki towarów. Zakupy poczynione zo- 

przeszło de Prus Wschodnich a stały w Poisce, przez niet f.cjalną 

Stamtąd do Litwy 25 cystern naf- 
ty polskic Į, smarów oraz Oliwy, 
pozatem przeszło 12 wago- 
nów manufaktury widzewskiej 

misję handlową kupiectwa litew- 
skiego za pośrednictwem kup- 
ców niemieckich. 

ODRA W SZKOŁACH 
: PRZERWANIE „LEKCJI 

WILNO. — Liczne zasłabrięcia na 
odrę zanotowano па terenie pow. wi- 
leńsko-trockiego. Chorują dzieci: uczę- 
szczające do szkół w gm, rudońnó 
skiej i sąsiedn ch. W związku z tem 
inspektorat szkołny zarządził zamknię 

NA CZAS EPIDEMJI 

cie kilku szkół na okres dwutygodnio- 
wy celem zapobieżenia epidemji. Po- 
nadto zwrócono szczególną uwagę na 
teremy najbardziej przez epideniję da- 
tknięte, stosując tam jak najdalej idą- 
ce środki zapobiegawcze. 

Ułaskawienie skazanych na Śmierć 
WILNO, — Na skutek wniesorej prośby 

do Pana Prezydenta Rzeczypospołtej o uła 

skawienje skazanych onegdaj z wyroku s4- 

du doraźnego w Wilejce na śmierć przez 
„jeszenje morderców: M chała Poźniaka 

i Jana Hajdukiewicza, nadeszła wczoraj 0d- 

Ofiary 

powiedź zamjeniająca skazanym karę śmieć 
ci na dożywotn.e ciężkie więzienie, 

Wymienieni zamordował. przed kilku ty- 
godniami swą krewną, chcąc zawładnąć jej 
a: i gotówką, którą rzekomo po 

siadała. 

mrozów 
CIĘŻKA SŁUŻBA NA GRANICY 

" Na odcjnku granicznym Kołosowo: znaię- 

zjono martwego strażnika sowieckiego, któ 
ry zamarzł na śmierć w czasje. pełnienja 
służby na granicy sowiecko-połskiej, Na od 
cinku Rubiežawjcze znatezjono równeż nie 

przytomnego strażnika sowieckego, który 

poodmrażał sobie nogj na służbie. Kilka wy 

pedków odmrożenia nóg zanotowano także 

u żołnierzy KOP, mimo, że pełnią oni służ- 

bę co godzinę, a czasami j co pół godz, 
Na odcjnku granjcznym Radoszkowicze 

w pobłżu wsj Bolkowo znaleziono w śnie 

gu martwą kobjetę z małym chłopakiem. 

Delegat komunistyczny 
WIÓZŁ INSTRUKCJE DLA STRAJKUJĄCYCH GÓRNIKÓW 

WILNO. — W pocągu pośpiesz- 
nymi Stołpce — Warszawa -aresztowa 
no specjalnego delegata komunistycz- 
nych związków zawodowych i robot- 
rików górniczych, który z szerok'emi 

pełnomocnictwami pod fałszywem na- 

zwiskem Kicińskiego Witolda udawał 
się na teren zagłębi węglowych, gdzie, 

jak wiadomo, trwa strajk. Delegat tem 

przyby: z Rosji sowieckiej. Komun'stę 
wraz z dowodami sk erwano do dyspa- 
zycji wiadz śledczo-sądowych. 

Afera „Rolnika” w Brastawiu 
WILNO, — Dochodzenę w sprawie b, sę- 

dziego Butryma toczy sję nadal i wciąż u- 

jawniane są nowe szczegóły, | 

Piotrowski vel Butrym podczas. swego 

pobytu w Brasłtawiu brał czynny udział. w 

„krzewienju* spółdzielczości i to tak gurli- 

wie, że kontrola kasowa  tamt, spółdzelną 

„Rolrik* wykazała nadużycia, w związku z 

któremi, z polecenia władz  sądowo-šled- 

czych zostali aresztowani i osadzeni w wię 

zįeniu na Lukiszkach, dyrektor tej /nstyta- 

cji Sakowjcz, oraz czynek zarządu Gosk, 

O'syno i hrabianki Oliwji, którzy w roman- 
tycznem rozmarzeniu szuksją swej mił. šipo 

pięknym kraju Iliij, Muzywa i piosenki do- 

pe łunają całosci codając jej barwności i melo- 

dyjności - 
Jutro w niedzielę 28 go b. m. o godz. 

8 wie.z. „Dwun:sta noc". 
— Komedja Antoine'a w Teatrze 

Lutnia Dziś, w scbotę dnia 27go b. m. o 
godz. Bej wiecz. Świetna komeaja Antoine'a 
„Co może kobieta*, 

Poepołudniówki niedzielne. 
— „Mam ia: 26'' po raz pierwszy 

Jako popołudalówka. — W niedzielę du. 
28 go lutego o g dz. 4ej pp. interesują a 

*atuka węg.erska „Mam lat 26* Istvana Mi- 

haly. 
- „Ta której szukamy” — w Lutni. 

W niedzielę da. 28-go b. m. o godz, 4-ej pp. 
„Ta której szukamy”, 

Tanie widowiska poniedziałkowe. 
— „Mam let 26“ — na Pohulante. 

W ponied iałek dnia 29 go b m. o godz.,8 e) 
wiecz. — po cenach Oo 5U proc.  mizszych 
ukaże się fascynu ąqca sztuka „Mam lat 26". 

— „Ta, której szukamy'* —w Lutni 
W poniedziałek dn. «9 lut-go o godz. Bej 
wiecz wescla, p.godua komedja Hurschielda 
„Te, kto ej szukamy“, po cęnach propagan+ 
dowych*. 

— Wijtczór uczn, , — 
W sobotę, dna 27 bm,, o godz, 7,30 w., w 
sali Konserwatorjum (Wielka 47, wejście od 
l, Końskiej) odbędzie sę wieczór .szkók- 
ny uczniów i uczennic Konserwatorjum Ми 
zycznego w Wilnie z kursu mžszego į šred 
niego. | # 3 - й 

Popisywać sę będą klasy: fortepianu; 
w*olonczełj, spiewu solowego ; instrumentówł 
dętych, # 

Karty wstępu trzymać można 'w' sekreta- 
rjacie Konserwatorjum od g. 4—7 w. || 
— Koncert, Dziś, o godz, 8 więczi 'w Sa 

li Kłubu Handlowo-Przemysłowego. (Mickie 
wicza 33). odbędzie się koncert uczennc i 
uczniów znanej pianjstkj prof, T, -Girszo- 
wz, Bilety w ksęgarni „Lektor“, Mickfe- 

wicza 4, Od godz. 6 mw kas;e Klubu, 

CG GRAJĄ W KINACH? 
Miejski — Zagłada od Wschodu, 

Heljos: Cygańskie romanse, 

Hollywood: Bracja Karamazowy, 

Casjno — Dziesięcju z Pawiaka, 
Pan: Kwiat Algieru, 

Styłowy — Kult cjała, 

Światowid — Bohaterowie, 

WYPADKI i KRADZIEŻE 
— Klajne aber fajne gezełszaft, — 

Raja Wersocka m'eszka przy ulicy Nie 
mieckiej 11. Stosunki jej z policją są 
nieco naprężone. Raja skarży Się nie- 
raz na zbyt troskłwą opiekę tych pa- 
nów w granatowych mundurach. 

Raja kocha Goriajna. Który to 
Gorfajn? Bagatela. Osiem lat a.ężkie- 

go więzenia. Za co? Za zabójstwo te- 

go łobuza Gurwicza. zę 

Raja ma przyjaciółkę. Razem pro- 

wadzą interesy. Przyjaciółka ma swe- 

go przyjacela. Ale Raja ma też pie= 

niądze — 100 rubli złotych w komo- 
dzie. Raja poszła odwiedzić na Łukisz- 

ki Gorfajna. Przyjaciółka zawołała 

przyjaciela. Przyjaciel dopomógł. 100 

rubli niema. Poczekajcie, niech tyłko 
Gortajn wróci. 

— Ujęcie złodzieja, W dniu 25 bm, na go 

rącym uczynku usiłowania kradzieży desek 
z dzjedzjńca domu Nr 28 przy ul, Belny 

na szkodę Mag'stratu m, Wjłna, został za- 

trzymany -S'dorow cz Jan (Środkowej 6), 
— Okradzenie Mieszkania, — Łutajcowej 

Marjannie (Żzkretowa 48) nieznani spraw- 

cy skradli w dniu 26 bm. różną -garderobę 

damską wartości 300 zł, 

< 

ECHA EPOPEI 
LEGJONGWEJ 

Dnia 25 b.m. na pos'edzeniu Tow. 
Przyjacół Nauk wygłosił p. mec A, 
M ller obszerny referat,  streszczający 
wyniki badań nad perwszą konspira- 
cją wileńską w ostatnich latach XVIII 
wieku. 

Na szeroko zarysowanem tle h'sto- 
rycznem, odtworzył referent _wys.łek 
grupy wilnan z księdzem F. Ciecier- 
skim-na czele, zmierzający do czyańe- 

go poparcia legjonów Dąbrowskiego. 
„„Asocjacja” „wileńska, mająca łącz 

ność z podobnem! ' organizacjami w 
Łucku i Lwow e, nie odegrała wyb'tnej 

roli, gdyż wcześnie została , wykryta. 

Jej członkowie padli of arami najpo- 
tworniejszych kar, stosowanych, przez 

rząd rosyjski z jakąś wyjątkową pacją. 

Sąd w Petersburgu wywołał nawet 
protest szlachetnejszych Rosjan, jak 

np. Dzierżawina, słynnego poety i przez 

przerwszy czas min-st spraw zagra- 
nicznych. 

" Referat p. .A. Millera, opracowany & 
Hterackiem zac'ęciem, 'dał słuchaczome 

dość dokładny obraz pierwszej trzge- 

@#, w sposób znaczący zw ązanej z 

murami bayljańskiemi, gdzie byłi w ę+ 

zieni członkowie organ zacji w leńskiej. 
O procesie tym w. literaturze hi- 

storycznej są pewne wzm'anki, nkt jed 

nak dotychczas, poza  de-Poulet'em 

może, nie dotarł do źródeł arch'wal- 

nych. 1 
Mec Miller oparł swą pracę wyłącz 

nie na dokumentach archiwalnych; 

dlatego też ustalił wiele; meznanych 
dotychczas faktów i objął całokształi 
zdarzeń. 

Przypuszczać należy, iż praca, któ 

rej streszczenie posłyszeli zebrani na 

posiedzeniu T. P. N., będzie zawierała 

pierwszorzędny  materjał historyczny. 

To też życzyć należy, aby jaknaj- 

prędzej doczekała się druku i stała sę 

dostępna sezrszym kołom h'storyków i 

miłośników naszej przeszłości. W. Ch. 

  

LS (Cn 

i ) FRANCUSKIEGO 
Lekcje JĘZYKÓW I wiemiecxiEGo 
specjalnie do matury udziela nauczy © 
ciel z długoletnią praktyką pedzgogicz- 
ną Sukces zapewniony. Dow, się w 
sklepie p. Mędzyńskiego, Sadowa 12, 

od 8 do 10ranoi 4 — 630 wecz. 

  

      
TKT 

Na szkodę Rakiewiczówny Janiny (Mi- 

ckiewicza.22) w. dniu 13 bm, z niezamknię 

tej kuchnj skradziono 50 zł, gotówką, ma- 

szynkę do krajenia mięsa i damskie panto- 

Te, 
MOLODECZRO 

— Nieostrożny strzał, — Mzcukowa Na- 

dzieja, łat 24, zam, we wsi Chodzinki pod | 
Mołodecznem, oglądając rewolwer swego 

brata Witalisa Jana, gajowego lasów pań- 

stwowych' spowodowzla.wystrzal. | Kula; u- 

godziła Macukowa w prawą perś, Zan'm 

wezwano lekarza ofiara nieostroźnego wy- 

padku zmarła nie odzyskawszy przytomno 

a .



  

  

4 SŁOW O 

w Radjo wileńskie KINO : Od poniedzia'ku 22 lu ego, w godz. 4, 6 8 i 10. 

DRA ZONY = «iske | „ZAGŁADA ÓD W$chopu* SPOWODOWANY ZAMIECIĄ SNIEŻNĄ 

NOWOGRÓDEK, — Na linji kolejowej 
Nowogródek — Nowojelnia skutkiem zamie 

cj śnieżnej wykoleiła się lokomotywa po- 

ciągu osobowego, Dzięki zb'egowi okolicz- 

noścj parowóz nie pociągnął za sobą wago 

Е Wojna © 
CHŁOPI WALCZĄ 

WILNO, — Na terenie Białorusi sowie 
ckiej od kilku dnj panują wielke mrozy do- 
chodzące do 27—30 sń, C, W związku z 
tem zanotowano szereg śmiertelnych wy- 
 padków zamarznięcja, Ludność w.ejska od- 
„czuwająca chroniczny brak opału, tworzy 

Porwanie Syna 
- dyrektora lomberdu 

Wczoraj wiecz. wśród zagadko- 
„wych okoliczności zginął 8 letni syn 
dyrektora lombardu „Kresowja* Lej- 
bowicza. 

- Zachodzi przypuszczenie, że dzie- 
cko zostało p rwane w celu wymu- 
szenia od rodziców okupu. 

Rodzina i policja prowadzą usilne 
irasai ; 

„SPORT 
NARESZCIE 

Nareszcje nasj czołowi hokejšci, donieda |“ “| 
'wna członkowie AZS“u, a obecnje Ogniska 

będą mieli możność spróbować swych s/f 
w walce z zamiejscową drużyną, 

Wyjechalj oni wczoraj do Łodzi, gdzie 
grać będą z ŁKS*em, 

Jest to młoda ; słaba stosunkowo dru- 
żyna i dła naszego zespołu zbyt słaby prze 
cjwn k, ale dobre į to, 

| _W ubiegłe zjmy reprezentacyjna druży- 
na Wilna wyjeżdżała na mistrzostwa Polski, 
"pokazywała się Śwstu, dokirmentowała, że 

iw Wine jest hokej, że ne jesteśmy naj- 

gorsi, Obecnie Ognisko powinno zaprezen- | 
tować się jeszce jepiej, przecież obaj Go- 

dlewscy nauczyli sę niejednego w Katowi- 
cach, a Józek był zaliczony do grupy ol'm 

piskiej, Nie pojechał — bo anj klub, anj wła 

dze okręgowe nie kiwnęły palcem w tym 
kierunku, Prócz Godlewsk'ch pojechaśj: próf, 

nów, wobec czego obeszło się bez ofjar, Po 

parogodzinnej przerwie w .ruchu kolejowym 
lokomotywę przy pomocy dzwigu podniesio 

ńo i komunikację wznowiono. 

drzewa 
ZE STRAŻĄ SOWIECKĄ 
partje, które udają się do lasów państwo- 

"wych po drzewo, Bezprawne trzebjenje la- 
sów poc'ąga za sobą zatargj ze strażnikami 
sowieckimi. Dnia 24 bm, w  pogranicznej 
miejscowości Udarnyj Komunar w okręgu 
drysskim doszło na tem tle do krwawego 
zajścia: 'włościan otoczył kordon leśn ków 
państwowych, którzy połecjli porzucić drze- 
wo i opuścić las, Gdy włościanje пре usłu- 
chalj usiłowano przemocą usunąć ich z ła- 
su, W trakcje tego doszło do użycia broni 
i 4 włościan zastrzelono, kilku zaś strażni- 
ków odniosło poranenia od siekier, 

NN A t M A A A O i НИНИНННЯ НН 

- Zarząd Wileńskiego Banku Ziemskiego 
podaję do wiadomości, że, z powodów przewidzianych w $ 106 statutu Banku, Wsine 

Zgromadzenie Akcjonarjuszów Wileńskiego Bantu Ziemskiego, prawomocne bez wzplęcu 

na ilość przedstawionych na niem akcyj, odbędzie się 14 marca r.b. o godzinie 6 ej po 

południu w lokału Banku (Mickiewi' za 8). 
Akcje, 

Porządek 

5) Nabycie placu przy ul, Mskowej. 

6) Propozycja Ministerstwa Skarbu o 

rzy stwa, 

Polski. 
10) Prel minarz wydatków na rok 1932, 
11) R ferat Szacunkowej Komisji. 

12) Wolne wnioski, 
13) Wyhary. 

albo zaświadczenia insty ucji Kredytowych o zd'ponowanych 

numerscją takowych, powinny być złożone w Banku przed dniem 7 marca r.b. 

3 De>sozytarjusze Wileńskiego Banku Ziemskiego posinni przed dniem 7 marca r. b. 
powiadomić Bank o zamierzonem uczestniczen u w Zgromadzeniu. 

1) Odczytanie sprawozdania za rok 1931. 

2) Referaty Zarządu i Kcmi-ji Rewizyjnej. 
2 3) Zatwierizenie rachunku strat i zysków oraz podział zysków za 1931 r. 

4) Emisja obl gacyj W. B. Z. ($ 56 statutu). 

pomocy techniczno bankowej Zarządowi P:ństwowemu nad mieni-m Towarzy- 

stwa Kredytowego m. Suwałk i o przejęciu aktywów i pasywów tegoż Towa- 

7) Wybór pisma dla zamieszczania obowiązujących ogłoszeń. 
8) Zatwierdzenie wzoru pieczęci W. B. Z. 

9) Zatwierdzenie sprawozdania za rok 1931 z bilansem i prowizorycznem zesta- 

wieniem przypuszczalnej wartości aktywów i pasywów z terenu poza granicami 

  

"SOBOTA, DNIA 27 LUTEGO 

11,58: Sygnał czasu, 12,10: Poranek 
szkolny ze Lwowa, 13,40: Umw, roln, z Wee 
szawy, 14,35: Program dzienny, 14,40: Mu 
zyka z płyt, P'eśni hebrajskie i muzyka lek 
ka, 15,15: Komun*katy z Warszawy. 15,25: 
Przegląd wydawnictw perjod, z Warszawy, 
15,45: Koncert dla młodzieży (płyty) 16,15: 
Koncert życzeń, 16.40: Radjokronika z War 
szawy, 17.00: Codzienny odcinek pow'e- 
ścowy, 17,10: „Teofł Lenartowicz jako pie 
śnarz Mazowsza* — odczyt z Warszawy, 
17,35: Koncert z Warszawy, 18,05: Siucho- 
wisko dla dzjecj ze Lwowa, 18,30: Koncert 
dla młodzieży z Warszeiwy. 18,50: Komun, 
W, Tow. Org. i Kół Roln, 19,00: Tygod- 
nik !itewskj, 19,20: Kwadrans akadem cki, 
19,35: Program na sobotę i rozmajtości. 
19,45: Prasowy dziennik radjowy z War- 
sząwy, 20.00: „Na widnokręgu" — z War- 
sztwy, 20,15: Koncert z Warszawy, 21,55: 
„Na zamkach orawsk'ch i dalej" — feljeton 
z Warszawy, 22,10: Koncert chop'nowsk; Z 
Warszawy. 22,40: Komunikaty i muzyka 

akcjach z 

dzienny. 

udzielenie przez Wiieński Bink Ziemski 

  

  

  
  

SALA MIEJSKA 
Fyntrobramste & 

Najpotężniejszy film Świata. Koncertowa orkiestra pod batutą M. Salnickiego. 
Kasa czynna od godz. 3 m. 30 do 10, Cenv mieisc: psrier 60 gr. balkon 30 gr. 

  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOGOD 
Mickiewicza 22 

tel. 15-28. Nad program; 

Dziśl N.jwi kszy 
lilm świata 

świątec ne o godz: 2 ej. 

BRACIA KARAĄAZOWY 
w.g nieśmiertelnej powieści T. Dostojewskiego. W rolach gł. znana aktorka rosylska ANNA STEIN i F 

KORTNER. — opiewy rosyjskieł — Wspaniała wystawe | S 
Dodatek rysonkowy i tygodnik dźwiękowy F xi. 

! — Chór cyganówi 
Początex seansów godz. 4, 6, 8, 10.30. w dnie 

Na pierwszy seans ceny zniżone. 
Następny program: Film ze „Złotej Serji Polskiej* „ROK 1914 т Jawigą Smosarską i Witoldem Conti. 

  

DZWIĘKOWE KINO 

CGJINO 
WtkiRA 47. tai, 15-61 

Dziś! A ruaa połsaiej czołowej twór ześ i filmow dzwiękuwycn 

10-€!U Z PAWIAKA 
poświęcenia W relach głównych Zefja BATYCKA, Karo'ina Lubieńska, Adam Brodzisz, 
Bogusław Samborski i Józ.f węgrzyn. Fłn o którym mówi csła Polska + I 

Ceny znaczn 

Porywaiąca qieśń nieśmiertel- 
nej miłości i bezgrsnicznego 

ie znižona. 
Nad orrgram: A'rakcje dźwiękowe. Poczntek o g dz. 4, 6, B i | ,30 w dnie św'ąt. o god”. ?-ej, 

  

Dźwiękowe Kino 

„PAN“ ANNABELLA 

Ostatnie RQ $$ RAT 3 LGIER 
Anons! W nsstępnym programie: 

W ol. gł FIFI DOKSAY 
t HARuLD MURRAy 

a filme „JEJ Ekscelencja Miłość" 
  

Dźwiękowy 

Kino-Testr 

„STYLOWY" 
Wielka 36 

Najbardziej krzepi 
Świadomość, 

dobrą. Bielizna i galanterja nabyta 

w sklepie Franciszka Frliczki 
Zamkowa 9, 

daje gwarancję i pewność dobrego kupna. 

[AKN tai 
  

Ogłoszenie 
M:gistrat m. Wilna poszukuje kotła 

paroweg* w dobrym stanie wodno- 
rurkowego, płomienno rurkowego. lub 

Cornwalijskiego (ew. lokc mobil ) o po- 

wierzchni cg zewania od 15 do 25 m2 
i ciśnienia od 6 d> 8 atmos fer, 

Ołerty z podzniam ceny i opisem 

kotła nalsży składać w Magistracje, 
Biaro Sekcji Zdrowia, ul. Dominikań- 
ska Nr. 2 w terminie do daia 15 mar= 

ca 19.2 r. 
Mag'strat m. Wilna 
  

  
'Weyssćnhoff, Okułowicz, Kostanowski, oraz 2 
L mai : Nekrelogi, | Załatwia na 

Powinni nałojć łodzian j przez to sa- ogłoszenia, 
ma podnieść autorytet hokeju wileńskiego, mą | BARDZO d6z6d 
В “ (t) reklamy nych warunkach 
MOTOCYKLIŚCI SZYKUJĄ SIĘ DO ZA- dż Ru Robi: mot 

‚ ge wodzie m SŁOWA” | jej frdny 
Z aaa C " Šief Grebowski:g0 

dą mjelį w zimie imprezę, a tymczasem or- & oraz do 

ganizatorzy konno_narcjarskich zawodów WR IO i * S wszystkich ż ze 2 Ę > 
EW S KOS aka 6 aa SAS : 1, tel. wstaw.lj do programu bieg narc'afzy za — m 0 = & — а —> = pism arbarska 1, tel 

motocyklami, Wšrod motocyklįist6ėw porusže 

ńie, Trzeba obudzić się ze snu zjmowego i 
zacząć trochę trenowzć, Ale jak? 
° Bieg będz'e na torze wyśc.gowym, nie- 

wątpiiwe nałeżycje oczyszczonym od śniegu 
1 wywałowanym, to też obecnie można mó- 

wić jedynie o treningu na szogie, N/ezbyt 
to odpowiada narcjarzom j w rezultacie na 
trening patami: motorzystą i narciarz bę- 
dzie tylko dzień — dwa, w zależności od 

tego, kiedy tor będzie przygotowany, 
*' Mimo wszystko wśród  motocykł'stów 
buch, Szykują maszyny, Nic dz'wnego, taka 
<jekawa ji niecodzienna impreza, 
" "Niemniej energicznie szykują się jezdź- 

cy. Ttrzeba przygotować uprząż, no j co naj 
ważniejsza, konia, I skjoering i skiskjoerįng 
wymaga treningu, 
_ Naogół śmiałz, ta 'mpreza budzi w Wil 

"pe coraż większe zainteresowanie j jeśli po 
góda” dopisze tłoczno będzie na trybunach, : © 

ъ 

  

JOHN LAWRENS 

„Promień Miłosierdzia 
- Magda Hollster zapłaciła i szybko 

_ wsiadła do taksówki. 
+ Z trudnoścą opanowała swą ra- 

_ dość: „Teraz zobaczymy, kto zwycię- 
žy, moja ślicznotko! Zaraz dowiem się, 
co Sę za tem wszystkiem kryje... Co 
to jest? Stempel poczty w Beekons- 
feld? Ach, więc byłaś w Beekonsfeld? 
Ale to nie jest charakter psma kobie- 
cy!“ 

- "Ruchem gorączkowym rozwiązała 
' paczuszkę i przejrzała papiery. 

- — Oho! — wyrwał się okrzyk z jej 
ust 
'. Wśród papierów znalazł się kwit, 
wydany przez oddzał przechowania ba 
gażów na dworcu. Magda zastukata 

"do okna 1 krzyknęła szoferowi: 
— Na dworzec Wiktorji! 
Na dnie paczki leżał nieduży przed 

miot, zawinięty w papier. Magda Hol- 
śster rozw'nęła papier i znów wydała 
krzyk zdumienta: 

Ujrzała bowiem rewolwer z inicja- 
žami „L. B“ - / 
i  „Rewolwer Bilsaitera? Ależ tak, 
miał go zawsze przy sobie. Ale jak 
mógł sę dostać ten rewolwer do pacz- 
ki, adresowanej do jakiegoś Ryszar- 

“da Vorta? Kto jest ten Vort? Co to za 
Papiery?“ * 

Byly to weksle i pokwitowan'a. Wi 

dywała takie papiery często w rękach 

Bilsa'tera. 
. „Dobrze, potem to obejrzę. A teraz 

odkryję?" 

'sladła i udała się prosto do celu. Wza= 

na dworzec. Ciekawam, co też ja tam 
- Przed dworcem Magda Hollister wy 

   

  

* położone w miejscowości 

publiczności   
mian za kwit dostała.... maszynę do pi 
sania. 

„N'c nie rozumiem! — dziwiła się 
ws'adając do auta. — Maszyna do pi- 
sania?. Skąd maszyna do pisania? To . 
dziwne!'* в 

"Co robić? Magda Hollister nie lu- 
biła sę długo namyślać. W p'erwszym 
iepszym' sklepie kazała zapakować 
wszystkie te przedmioty razem, a po- 
tem pojechała do banku i oddała pacz- 
kę na przechowanie. 

„Teraz mogę być spokojna. Tutaj 
nikt nie będzie szukał, -— iuzmyślała 
Magda, — A teraz czas na šniaJan'e. 

Tymczasem moja „dzennikarka* obu- 
dzį się i pagadamy!“ 

Dopiero koło trzeciej awanturnica 
wróciła do domu. Z gazet dz'ei:nych 
wiedziała już, że śledztwo nie postą- 
piło wcale naprzód. 

Pierwszem pytaniem jej było, czy 
nikt nie przychodził w czas'e jej nie - 
obecności. 

— Owszem, proszę pani. Pan Ebl- 
way czeka na panią. 

— Dobrze, niech zaczeka. Ą jak 
się ma piękna niewolnica? 

— Obudziła się o jedenastej. Po- 
wiedziałam, że wczoraj zemdlała i że 

bardzo nas przestraszyła. Namówiłam 
ją na filżankę herbaty, po której natu 
ralnie znowu zasnęła. 

— Chciałabym, żeby ona się prę- 
dzej obudziła, — rozkazała Magda. 

Zanim weszła do salonu, gdzie cze 

kał Tommy Eblway, Magda spędzła 
kilka minut przed lustrem. Mała zwy 
czaj pokazywać się mężczyznom „pod 
bronią*! 

— Dzień dobry, Tommy! — powi- 
tała go wchodząc — Jakże się c'eszę- 
Myślałam, że pan zapomniał o mne! + 

Podajefsię do wiadomości, że w majątku Landwarowie 

sprzedają się 

działki letniskowe 
terenowo urozmaiconej pomiędzy 

stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 

plażą z piaszczystym 

brzegiem. 

Wiadomości udziela administracja majątku 

Landwarow 
Pierwsza Wileńska Spółka 

Parcelacyjna 
WILNO, MICKIEWICZA 4. 

  

dogodnym dla kąpieli 

  

  

  

PRRRARAARARSTRRA 
FABRYKA i SKŁAD MEBLI 

W. Wilenkin i S-ka 
ka z ‚ Odp. 

i $6, dom własny, 

panie, wie lej, ai 
Gm Aikiowane i ang ie że, ь 

, , szaty, biurka, krzesła, dębo- 
eb Dogodne warunki t na raty 

TTT TTT 

i ŽĄDAJCIS 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

j Prow. A. PAKA. 
WYYYYYYYYYYTYYYYYYYYYYYYTYYYVYYYYYYYYYYYYT 

    

  

    

—(Czy pani czytała gazety, Mag- działem, — dodał Tommy po krótkie 

do? — zawołał zdenerwowany -mło- 
dzieniec. 

Magda Hollister uśmiechnęła się: 
— Co panu jest? Pan mnie prze- 

raża! Nie, ja już od dwóch dni nie mia= 
łam gazety w ręku. Pełno w nich teraz 
wiadomšci 0 šmierci biednego Leo- 
narda, a to nie jest wcale wesoła 
rzecz. 

— Więc pani 
poszukuje panią? 

Tommy był blady i głęboko wzru- 
szony. 

„Nie wątpił, że policja poszukuje 
Magdy w związku z morderstwem 
B'lsatera i obawał się poważnie, że 
podejrzenie mogłoby paść na nią 
również. 

— Policja poszukuje mnie? — po- 
wtórzyła Magda, podnosząc wysoko 
brwi i roześm'ała sę głośno. — Pro- 
szę usiąść i opowiedzieć mi wszystko, 
co panu wiadonio. 

Tommy powtórzył więc wszystko, 
co wedz'ał, ale Magda nie usłyszała 
nic nowego 

— Czy to już wszysiko? -— гару- 
tała, gdy umilkł — Jaka szkoda, że 
nie wiedziałam o tem wczoraj. Oszczę 
dziłabym panu tych p'zykrości. Do- 
prawdy, nie jestem warta, żeby się pane 
o mnie tak niepokoił. 

Ujęła jego dłoń i pogładziła serdecz 
nie. - 

Tommy patrzał na nią ze szcze- 
rym zachwytem: 

— Mój drogi, chodzi o oto, że ja 

sama wybierałam się właśn'e do Sent- 
land Yardu, po śn'adan'u. Mam czyste 

nie wie, że pof'cja 

wahan'u. 
Magda spojrzała na mego pytają- 

co: 
Być może, że posiadał jakieś dane, 

których nie znała policja? Te rzeczy 
interesowały ją specjalnie. K'edy po- 
znała Tommy Eblwaya w gabnecie 
Leonarda Bilsaitera, pierwszą jej myś- 
lą było, że przyjaźń z synem naczelni- 
ka Scotland Yardu może być bardzo 
pożyteczna. Od tego czasu umiejętnie 
wykorzystywała swój wdzięk, aby 
przywiązać do sieb'e chłopaka. 

— No, Tommy, czekam! Niech pan 
powie, co pana tak zaniepokoło? 

— Inspektor Lanner wie o tem, że 
pani widziała s'ę z Bilsaiterem w parku 
parę godzin przed jego śmiercą. 

— Tak, miałam wtedy nieostrożność 
zgubić mój złoty medaljon. On mn'e 
zdradził. Ale ja to wszystko mogę wy- 
tłumaczyć. Pan wie przecież doskona- 
le, Tommy, że przyjeżdżałam do Bee- 
konsfeld w tym celu jedynie, aby u- 
przedzić Bilsaitera o grożącem mu nie 
bezp'eczeństwie. Mój mąż przysiągł, 
że go zabiję, a właśne zwolnono go 
z więzienia. Ale, czy pan nie wie, mo- 
że kto widział mego męża w Beekons- 
feld? 

— N'c nie wiem... Ale wracam do 
tego, o czem mówiliśmy. Lanner wie 
również, że była pani w parku, wczo- 

rajszej nocy 0 3-ciej nad ranem... 
— К'ейу to czekałam na pana? 

— Wlašnie,... — wyszeptał zmart- 
wiiony. — Właśnie -to mn'e n'epokoi. 

— Dlaczego? zdziwiła sę z 
naiwną minką Magda: — Czy pan nie 

sumienie i nie potrzebuję się obawiać. pokoi stę o siebie, czy 0 mn'e? Zresztą 

— Ale nie wszystko jeszcze wwie TĘ nĘ rozumiem zupełnie, skąd Lan- 
: — ы 

са е 

że nabyliśmy tanio rzecz potrzebną i 

bzis! Perła polskiej p oduk |. Najorękniejsze 1 najaowsze dźwięk. arcyuzicło w g powieści M. SRUKOw5AIEGO 

„„BUWLT CEA RA GRAPSOJE D'aMoLR) 
Potę?ny dźwiękowy dramat w 12 skt. To polska „Symfonja zmysłów". To historja „wszechpctężnej miłości”, 
W rol gł. czarodziejsko piękna Agnes Petersen - Morżuch'nowa, Evgenjusz Bodo, Krystyna Ankwicz I 

Michał « Wiktor Varroni 
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tel. 646.   

Uwaga Koncesjonarjusze iytoniowi! 
Zawiadzmiam, że z dniem 1 marca r, b 

wszyscy detaliczni 
mogą pobier ć wyroby t toniose 

W P'ERWSZEJ HURTOWNI TYTONIOWEJ. 
Mam naduieję, że przez zaspokcjenie żąd.ń W. P. 

zyskam Ich j ko st ł ch klijentów, 

UWAGA: H'rtownis czynna b z rrzerwy cdg 9 do 19. 

sprzedawcy wyrobów tytoniowych 

odbiorców 

poważsniem Starisław H chfeld Kpt. rez. 
wł.ściciel Hurtowni Tytoniowej Nr. 1. 

Wiino, Sodowa 4.     

  

roczn. 1912 — f.br. Koering i Bauer 
M tirzburg — potrzebna p zestrzeń: 
dług. 5 m. 50. szer. 4 m, 30, wysok 
2m. 10 w bardzo dobrym stanie 
sprzeda natychmiast Drukarnia Dzien- 

nika Poznańskiego, 
Poznań, Pocztowa 9. 

"Aon abs ėassėėkatanana, 
AAAAABAAAAAASARAAASA 3 

"Lekarze Kosmetyka 
Sz 
TWYvvvvv*vvvvvvYĘTYYR 

DOKTOR 
J. BERNSZTEIN 
choroby skórne, we- 
neryczne i moczo- 

płciowe 
Ul. Mickiewicza 28,m. 5 

TYPYY"YYYYYYYYYYYV* 

GABINET 
Racjonalnej 

ieczniczej 
WILNO, 

przyjmuje 9—1 i 4—8. Mickiewicza 81—4 
kobiecą 

Zeldowicz Urodę; sn 
chor. skórne, wene-jej skazy i braki, Masaż 
ryczne, narządów mo- kosmetyczny twarzy. 
czowych, od 9—do 1, Masaż ciała, elektrycz- 

  

5—8 wiecz. ny, wyszczuplający (ps- 
nie). Natryski „Hormo- 

DOKTÓR na* według pa: 
ta. Wypadanie włosów, 

ZELDOWICZOWA łupież. Indywidualne 
KOBIECE, WENE. dobieranie kosmetyków 

CZNE ADO do każdej cery, Ostat- 
> WRZOWOCA Sato zdobycie kosmety= 

      

ki racjonalnej. 
od 12—2 1 od4—$ Codziennie od g.10—8 
ut, Mick'ewicza 24. W. Z. P. 43 

tel 2/7, 

g!'rsęsy 
GŚRĘSÓTEG Udz'elam lekcyj 

fran.uskiego Iš przyclemaia keunę 
niedrog> i korepetycyj. ! regiduje. Magsišiaga. 
Mickiewicza 42 m. 11 Gabinet > 

4 Kosmetyki tel. 7-94, w Ce diė 

  

Pod Nr. 1, hipoteki /, Hrymiewitsewej. 

ona O ZCACIPIELKA 6 0 m3 
nie potrz . ż A „я 

]п!шрш. Picna 5, m, 3777-85 Z 
cd 5 — 6 w. w. Zz.P. AA 

NN е 

  

ner może wiedzieć, że to ja byłam wte 
dy w parku? 

— Widział panią Ryszard Wool- 
vort. 

— Czyż zdążył przyjrzeć mi się, 
zanim pan ogłuszył go i ledwie nie za- 
bł? 

— Mój Boże! Sam nie wiem, co 
ze sobą robić, — szepnął z rozpaczą 
Tommy. — Poco ja to zrobiłem! Teraz 
wszystko s'ę wyda i nie un:knę zerwa- 
nia z ojcem! | 

— Głupstwo! — zapizeczyła sta- 
nowczo Magda. — Jedyny cziow'ek, 
niebezpieczny dla pana, to Ryszard 
Woolvort. Mówiłam to już dawno, ale 

pan nie chciał wierzyć. 
— Dlaczego miałbym se go 9*a- 

wiać? Jest narzeczonym mojej siostry 
fi łączą nas najlepsze stosunki. 

„— Czy om wydostał tz paptwy, 
które pana tak denerwowały? Czy wie 
pan, gdzie są teraz te papery? Ach, 
Tommy, ja drżę na «myśl o tem, co się 
z panem stane, kiedy wyjdzie na jaw, 
że pan podrob:ł podpis ojca! 

Młody człow'ek zbladł: 
— Chwilami wydaje się mi, že wa 

rjuję, — powiedział drżącym głosem. 
— Ach, Magdo, gdyby n'e pani... 

— Czy panu me wstyd zrzucać na 
mnie odpowiedzialność? 

Tommy zmieszał się i wybełkotał 
przeprosiny: ё 

— Proszę mi wybaczyć, Ja sam n'e 

wiem, co mówię... Myślałem, że Wool- 

vort ma ten papier. On sam dawał do 

zrozum enia... 
— W każdym razie pan zachował 

się brzydko wobec mnie, wtedy w no- 
cy. Ne mogłam się rozmówić ani z pa- 

nem, ani z Woolvortem.... 

— Niech pani nie zapomina, że 
   

kosmetyki.Stwa". 

konserw a- 
je, doska- 

„AAAAAKAAAAAAAAAALAAA VAAAAAAAAAAAAAAALAA AI 

  

Posadv Lokasie 
YYYYYYYWYYYVYYYYYTYI Pries saga 

Ekonom 2 pokoje 
z praktyką i dobremi pe, 
šwiade.twami, p szu- 
kuje pos:dy. Żoca je- 
go może przyjąć obo 
«iąrki  ochmistr yni, 
względnie kucharki. — 
Maj. Ka»imierzowo, 

mebli z * ygodami 
i używalacścią »uchni 
do wynajęcia, Mickie» 
wicza 48, m, 5. 

1 lub 2 pokoje 

  

mamami poczta Podbrzerjie — do wynajęcia, Wygody, 
ele Wincenty Szarejko. n. Kalwaryjska 

    

ania 6 — 3/—10, 

Rządca = 
samotny, z długoletnią Mieszkanie 
praktyks, posiada po-3 Pokojowe, odremon- 

towane, do wynajęcia, 
Pierwsze p ętro, front. 
Artylery ska 1 m, 3, 

ważne ref-iencje, na 
żądanie złoży ksu ję 
poszukuje posady od 

  za sz. Adres w Adm. - 
ŠAAAKAAKAAAAAAAALAI 

PETN Sera 
Pielegniarka Różne 

wykw:l fik wona рггу] пизилининнони: СИЯКТЕ 
mie jakąkolwiek posa- FPYYYYYVYYVYVYYYYTYYY 
dę na skromnych wa == 
runkach. Pos'sda rete- Dyfą sprawdzonej przez 
rencje. Udzielenie pra Two św, Wincentego 

cy  jównoznaczne za Paulo rodziny zamie- 
pomocą. dorażną dla szkałej na salce nieo- 
bardzo jej potrzebu palonej z trojgiem dzie- 

  

  

jąej. Antokciska 56ci 12, 1014 'etuim 
m. 8. Pawełkiem wołamy o 

pomoc, Dzistki zzięb- 
Mieczarz- niete i zgł daisłe — 
hodowca brak obuwia i opału. 

Ctiary składać 
do Redak: ji 
pod literą J, 

kawaler, młcdy, dobra 
praktyka zna się na 
ogrodnictwie, posznku- 
je posady pod kiero- 
wnictwem. Dobre S YCRENAE WRWREERISWYEA 
ren.je. — Wym»g.nia Zguby 
skromne, Łask, oferty: 
Olszew wilen. „Low*. 

Rządca rolny 
hcdowca - weterynarz, Przybłąkał się 
energic/ny dobry or- pies maści ciemno 
ganizat r, plantator bronzowej bez uszu i 
okopowy.h, długolet cgona, W razie nie- 
nia praktyka, z małąsgłosz=nia się właści- 
rodziną poszukuje po-ciela, po trzech dniach 
sady. Wymagaoia skro- pies będz e sprzedany. 
mne. Najlepsze ref- Ul. Uuiwersytecka 2, 
rencje. Łaskawe oferty: m. 5. 
Redakcja „Siowa* pod —-— 00 
sr” —— r 

„Słowa? 
  

      

pani sama usposobiła mnie przeciw 
nemu. Pani straszyła mnie tem, co 
będzie, jeśli on pokaże weksel memu 
ojcu. Wspomniała pani nawet, że on 
jest „Promieniem Mtosierdzia“. Tw'er 
dzła pani, że to Belsaiter pow'edział 
pani pod sekretem. Dlatego węc, wii- 
dząc go skradającego się ku pani, po- 
myślałem, że on mn'e śledzi. Rzeczywi 
ście stracłem głowę: uderzyłem go ż 
odebrałem klucze. To był jedyny spo- 
sób przeszukania spokojnie jego poko 
ju. 
: — № 1 со? 

— Kiedy psy postawiły na nogi 
cały pałac, klucze leżały już na stołi- 
ku nocnym w pokoju Woolvorta. Po- 
tem zeszedłem na dół i spotkałem Pel- 
Ingtona, służącego Woolvorta. Znalež- 
liśmy z nim razem Ryszarda i odnieśli- 
śmy do pałacu. Ach, Magdo, byłem 
gotów zabić go, ale kiedy zobaczyłem 
jego bladą twarz, o mało co n'e zwarjo 
wałem. Niewiele brakowało, żebym za- 
raz przyznał się do wszystkiego! 

— Toby było zbyt głup'e! 
— (Co pani teraz powie inspektoro 

wi? — pytał n'espokojnie. 

— Ach, proszę się nie niepokośćl. 
już ja sobie dam radę. Nie będę wda- 
wać się w zbędne szczegóły. W każ- 
dym razie pana n'e zaplączę. Pan prze 
cież w'e, jak pan mi jest bliski! 

Tommy  sponsowiał z radości, 
Magda ciągnęła dalej: 

— Dokument, który pana tak nie- 
poko'ł, jest w moich rękach! 

— Jak to? — zerwał się zdumiony. 

— Tak, i bedę go strzec, jako rę- 

kojmię pańskiej solidarności ze mną. 

(D. C, N.) 

Redaktor w. z, Witoid tainrzyśsti, 
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