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Założona na maszynę nowa kart- 

ka papieru. Trzeba napisać odpowiedź 

na artykuły kollektywistyczne p. Dem 

bińsk.ego. Tylko jak pisać, gdzie dru 
kować? 

Temat jest przeważnie ekonomicz- 

ny, wymagający traktatu ścsłego, lo- 

gicznego. Ale tak jak rozumowanie 

nigdy nie podważy wiary, tak strzały 

logiki odbiją sę bezsiłnie od pance- 

rza poezji. Praca p. Demb'ńskiego, jak 

też podobne p. Zakrzewsk'ego w „Dro 

dze”, pisane są prozą poetycką. Sypią 
one obrazowemi, pięknemi zwrotami, 

nie unikają soczystych słów, ni lite- 

rackiej przesady. Gdyby logka i ści- 

słe rozumowanie mogło teorją  kolle- 

ktywistów zachwiać, to nigdyby teorja 

ta nie powstała w Polsce. Wszyscy na 

si kołlektywiści czytali Krzyżanowskie 

go, lepiej zaś od n'ego nie można nau- 

kowo zmiażdżyć tej teorfi. Ježeli prze- 

miicza się argumenty naukowe, to dla- 

tego, że naukowość, że styl zdyscypli- 

nowany profesora krakowsk'ego, gdzie 

mema ani jednego słowa zaiiadto, nie 

nadaje sę do omawiania w esseyach 

literackich, do zwalczania w mile 

brzmiących okresach, gdzie czasem 

wśród dziesięciu metafor, trudno myśl 

jedną wyłowić. Ale nikt sę nie uczy 

«ekonomii w szkołach średnich. Nie 

wszyscy czytelnicy Żagrów znają Krzy 

żanowskiego, Poetyckie traktaty o 

przyszłości natrafiają na grunt nie za- 

siany, na dobrą wiarę zmęczonych kry 

zysem słuchaczy. A więc, aby dosięg- 

nąć przeciwn'ka, ekonomista musi się 

zniżyć do frazesów i obrazów, publi- 

cysta musj wytężyc siły, aby ureric- 
skonale naśladować poetę: 

ROZWALAMY TEATR 

Autor kollektywista chce podnieść 

kurtynę: my rozwałimy scenę. Nie w 
dusznej budzie, rozwaleni na fotelach, 

patrzeć na to, co zachce nam pokazać 

reżyser! Rozwalić budę! Na dwór! Na 

powietrze, własnemi oczyma oglądać, 

nie scenę ale rzeczywistość, życie, je- 
szczę raz życie! 

'Upaństwowienie produkcji i życia 
jest dla p. Demb ńskiego miraežm przy 

szłości. Ale dla nas jest ono już fak- 

tem częściowo dokonanym. Na sto mi- 

Hgardów majątku Polski, około 25 znaj- 

duje się już w ręku państwa. Nie po- 

mogą tu n'c wykręty, że na wyniki 

trzeba czekać aż wszystko będze u- 

państwowione. Nie da s'ę twierdzić, że 

jeśli państwo źle gospodaruje w dwu 

bankach, to będzie dobrze gospodaro- 

wać w dwudziestu, że jeśli na czterech 
miljonach mg. prowadzi def cytowĄ, 

<choć rabunkową gospodarkę, to na 19 

miljonach będzie wzorem porządku, 

że choć trzy monopole są kompromi- 

tącją narodu, to 10 monopoli będzie je- 

go chlubą. W to nikt nie uwierzy. je- 

żeli tam, gdzie konkurencja zdechłego 

kapetalizmu zmusza czasem kollektyw 
państwowy do utrzymania minmum ja 

"kości usług i towarów, jeżeli nawet 

tam, gdzie prywatne przedsiębiorstwo 

ofiarowując je taniej zmniejsza sto- 

pień wyzysku, jeśli tam nawet jest źle, 

ło co dopiero będzie, kiedy nawet ta 

prześladowana inicjatywa prywatna 

zostanie według zamiarów autora zu- 

pełnie zduszona, gdy rozpanoszy się 

już nie na połowie, ale na całości Oj- 

czyzny bezduszny, głupi, rozrzutny kol 

lektyw. 

Rozwalmy scenę. Przejdźmy kołej- 

no te wszystkie działy państwowe- 

go życia, które p. Dembiński chce 
wprowadzić, a które już są dawno 
wprowadzone. Analizujmy! Badajmy! 

Oczywiście, anal'za ta n'e dotyka te- 

go, czy innego rządu, nawet nie tego, 
czy innego państwa. Zawsze i wszę- 
dzie monopolizacja była upadkiem ja- 
kości. Zawszę i wszędzie wolna kon- 

kurencja była hamulcem wvzyska i 

wrotami dobrobytu. 

DIEOCIZSACALNEI 

Ałe oprócz aspektu ekonomiczne- 

go, będzie też aspekt społeczny. Pan 

Demb ński sądzi, że państwo lepiej bę- 

dzie rozdzielać zyski, i tu będz emy 

mieli ciekawe Świadectwo życia. I tu 

jak wszędzie pokaże się, że lepszy naj 

gorszy indyw-dualizm, od najl::pszego 

więzenia. Bo to, co autor nam życzy, 

to wielkie więzenie, czy w:elki klasz- 
tor. Klasztor jest tylko dla tych, któ- 

rzy dobrowolnie chcą w nim żyć. Wię- 

zienie jest przymusowe dla wszystkich, 

którzy się tam dostali. Tylko, jeżeli 

sę dostali, to za jakieś winy. Baczmy, 

żebyśmy Się w niem nie znaleźli podo- 

bnie jak Rosjan'e, za tę najstraszn'ej- 

szą zbrodnię wobec historji, wobec 

państwa, wobec siebie, za zbrodnię 

nie sprzeciwiania się złu. 

A więc naprzód. Bierzmy kolejno 

no tezy kollektywistów i porównujmy 

je z ten, co widzimy nie „za podn'e- 

sioną kurtyną“ ale za deskami rozwa- 

lonych dekoracyj. 

PREZENT, ALE DLA KOGO? JAŁ- 
MUŻNA, ALE DLA KOGO? 

„Zysk dzisiejszych  przedsiębior- 

ców rolnych i przemysłowych jest pre 

zentem państwa... Przemysł i roln'ctwo 

w olbrzymiej mierze korzystają z jał- 

mużny państwa, korzystają z ulg po- 

datkowych, korzystają z ulg w obcią- 

žen'ach społecznych, z defcytowych 

taryf przewozowych, z premij wywo- 

zowych“, 

Analizujmy, badajmy. Dowiaduje- 

my się rzeczy ciekawych i nowych. Są 

zyski u przedsiębiorców rolnych i prze- 

mysłowych. Nic to, że rocznik staly- 

styczny stwierdza, że wielka własność 

rozparcelowała miljon ha: nic to, że 

posiadamy smutny rekord upadłośc: w 

procencie istniejących przedsięb'orstw: 

Nic wreszcie, że autor budował całą 

swoją teorję na pewniku defcytowc- 

ści ogólnej. Wszystko to nic. Mamy no 

wą rewelację. Są zyski, i to z jałnuż- 

ny państwa! 

Otwiera się zaraz pytanie, z cze- 

go państwo daje tę jałmużnę? Może 

wyzbywa się czterech miljonów mg. 

lasów i rozdaje wartość między bez- 
czelnych producentów? Nie. Państwo 
dokupiło trzysta tysięcy ha lasu! A 

  

  

BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy, 

DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 

KLECK — Sklep „Jedność” 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateskį, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa , 

BRASLAW — Księgarnia T-wa „Lot“, 

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

GŁĘBOKIE — ui, Zamkowa — W, Włodzjmierow 
GRÓDNO — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński, 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S, Zwierzyński, 

„Ruch“, 

ST. ŚWIĘCIANY 

WARSZAWA — 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jazwińskiego, 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz, Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Ksjęgarnia Polskiej Macierzy Szkołnej, 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul, Mickiewicza 13, 

— M, Lewin —Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja5 

WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F, Juczewska. 

Tow, Księgarni Kol. „Ruch“, 

  

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr, 40, Za tekstem 15 gr, Komunikaty, oraz 
nadesłane, milinietr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr, W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej 
Zagraniczne 50 proc, drożej. Ogłoszenia cyfrowe j tabełaryczne o 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

| do miejsca. 

STYL5i RODZAJ LITERACKI 
więc może Ukwidacja olbrzymich, defi- 

cytowych fabryk państwowych? Dzie- 

cństwo. Państwo buduje nowych fa- 

bryk za dwieście miłjonów. A więc 

może rozdaje się „drobnomieszcza- 

nom' zysk z tych nielicznych, nie defi- 

cytowych przedsięb orstw.  Niestety.... 

Zyski wykazują przeważnie te przed- 

siębiorstwa, które nie mają bilansów 

otwarcia. Lasy wykazują zysk w po- 

staci... przyrostu drzewa. Monopoł spi 

rytusowy? Tak, ale monopol ma dla 

odmiany n'epokojąco duże zyski. Zara- 

bia ponoć 1,400 proc. Dosłownie ty- 

siąc czterysta procent. Można to na- 

zwać prohibicją, lub premją .Фа 4- 

nych gorzelni, podatkiem, albo konirv- 

bucją, ale jeżeli to ma być zysk, lo ni- 

gdy żaden prywatny  przeds'ębiorca 

zysku nie widział! 
A więc jeżeli państwo coś daje, to 

daje z kieszeni podatników. Czy jest 

jakś w tem prezent, jakaś jałmużna. A 

jeżeli jest, prezent dla kogo? Jaimužna 

od kogo?.... ; 

MALY SEKRET WIELKICH BANKOW 
„Upaństwowienie banków, to pier- 

wszy widomy znak, że nowe państwo 

zorganizowanej pracy zblża się“. U- 

państwowione banki! Woła p. Dem- 
biński, — O, piękne widziadło przy- 

szłości! O, zorzo nowego światał ©, 
cudna sceno za podniesioną kurtyną! 

— Upaństwowione Banki, zawtóruje- 

my my. — O, roczniku statystyczny, o 

zestawione kolumny cyfrć O, bilanse, 

bilanse, b lanse... 

Tak. Gdyby upaństwowione banki 

były tyłko utopją przyszłości, nie po- 

zostałoby nam nic, jak tyłko powie- 

dzieć, za Pareto: — Nie można temu 

stanowczo przeczyć a priori, ale ne 

znamy przykładu, żeby właśnie tak być 

miało dobrze. „Niestety, a może na 
szczęśce banki państwowe nie są u 

nas przyszłością. Są smutną, bardzo 

smutną teraźniejszością, a może nawet 

tylko przeszłością. 

Banki państwowe już mamy, a na- 

wet największe nasze banki, to są 

właśnie państwowe. Ich kapitały? Ich 
działalność? Ich zyski? 

Kapitały banków państwowych po- 

chodzą wyłącznie z kieszeni podatni- 

  

ków (nadwyżki budżetowe) lub „dro- 

bnomieszczan* (lokaty PKO). Za za- 

iegłe podatki państwo ściąga 2 proc. 

mies'ęczn'e. P.en ądze te lokuje w Ban 

kach swo:ch po 6 proc. rocznie, te raš 

znów pożyczają podatnikom za 12 

proc. rocznie. Gdyby na chwiłę przy- 

puścić, że według życzeń kollektywi- 

stów, znikną prywatni przeds/'ęb'orcy 

podatnicy, w jednej chwili zatrzymają 

się soki, z których żyją te pasorzyty, 
1 usycha piękna, tuczna jemioła, pano- 
sząca się na wychudłej brzez'nie.... 

Ich dz'atalnošė? Zamrażanie kapi- 

tałów w deficytowych spółkach, lub w 

„akcji budowlanej”. Pałace , wznoszo- 

ne na szczerem polu, jak w Brześciu, 

pałace, stojące pustkami. 

Ich zyski? Zyski są nienajgorsze, 

«mechanizm ich wyjaśniliśmy powyżej. 

Jest jeszcze jedno „ale”. Banki pań- 

stwowe nie płacą podatków. Banko- 

wość prywatna ginie pod ciosami stem 

pli i cężarów, a jeden z Banków pań- 

stwowych wydaje rocznie na utrzy- 

manie, proszę czytać wyraźnie, na 

utrzymanie automobili, nie na kupno, 

sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych. 

Oto jest słuszna repartycja zysków, ja- 

ką nam obiecują hyper-etatyści. 

Następne zdanie: „Wszystkie bran- 

że produkcji zorganizuje się w trusty 
— monopole*. Tu już można sę roz- 

gniewać. Że ktoś myśli, iż w państwie 

najwyższych obciążeń na świecie mo- 

gą być zyski, to można kłaść na karb 
teoretyzowania, i pospolitej u nas ne 
chęci do analizy. Że nic nie wiemy 
skąd i jak powstały pien ądze banków 

„państwowych, to dlatego, że banki te 
nić lubią popisywać s'ę bilansami. Ale 

rozgniewać się trzeba, kiedy ktoś świa- 
domie proponuje nowy monopol. |Jest 

tajemn'cą poliszynela, rzeczą « wprost 

oczywistą, że monopoł, każdy monopol 

jest klęską kraju. Brak współzawodni- 
ctwa obniża jakość i brak współzawod 

nctwa podwyższa ceny. Monopol jest 

podatkiem najgorszym, bo rujnuje naj- 

biedniejszych. O spirytusowym już mó 

wiliśmy. Zapałczany bierze za pudełko 

zapałek 5 razy drożej, niż przed woj- 

ną. Każdy wie, że monopole nasze nie- 

tylko sprzedają, ale i produkują drożej 

  

ZWALMY TEATR 
od prywatnych przedsiębiorców (pła- 

cących podatkił) drożej od zagran'cz- 

nych prywatnych przedsęb'orstw, dro 

żej... (O, nędzo marzeń o prześcignię- 

ciu Europy!) drożej od zagranicznych 

monopoli: 

МОМОРОГЕ, MONOPOLE. 
„Dła państwa kap talistycznego 

monopol handlu zagranicznego, to po- 

głębienie dychawicy społecznej, dla 

państwa zorganizowanej pracy, to je- 

dyny, racjonałny sposób współżycia". 

„Być może, dla jednego państwa coś 

może być złe, dła innęgo dobre. Ale 

dla obywateli każdego państwa mo- 

nopol handlu jest tylko i wyłącznie no- 

wym podatkiem. Na co te n'esmaczne 

frazesy? trzeba powiedzieć: za dużo 

nasi biedacy mają luksusu. Zagranicą, 

na zachodzie, para pończoch kosztuje 
ćwierć naszej ceny. Ale jest też druga 

granica, wschodnia, za którą wogóle 

pończoch nowych nie noszą. Na co te 

drobnomieszczańsk'e ideały, żeby się 

ładnie ubierać? Gdzie'ndz'ej p. Dem- 

biński jest bardziej szczery: precz — 

woła — z pluszowem wygodnictwem, 

precz z obiadami z trzech dań! Niech 

będzie nędza! Ale zapytamy, poco to, 

cui bono? Aby państwo wszystko mia- 

ło, wszystko dzieliło. — Tylko że pań- 

stwo lubi więcej luksusu od-prywat- 

nych przedsięb'orców. Tylko, że eta- 

tyzm drze stokroć gorszym wyzysk'em 

skórę konsumenta. Więc póki państwo 
ne nauczy się gospodarować przynaj- 
mniej tak dobrze, jak prywatni przed- 
siębiorcy, póty cały nasz wysłek iść 

musi do ratowania tych przedsię- 

biorstw z przemożnych łap wielkiego 

Marnotrawcy. : 

„Naladowuje się piorun, ktėry ude- 
rzy w osłatni bastjon wolno konkuru- 
jącego transportu, w komunikację au- 

tobusową“. Jakie to piękne, piorun, ba- 
stjon, nie sposób zapomnieć, że jesteś- 
my tylko przed podn'esioną kurtyną! A 

rzeczywistość?! Chce matka pojechać 
do syna, brat do brata, narzeczony do 

narzeczonej... Autobus kosztuje 4 zł., 

kolej 10 zł. Uderzy piorun w bastjon.. 
Teraz już kolej może brać śmiało 12 
zł. Autobusów nie ma, trzeba płacić 
albo siedzieć w domu. 

> 

  

JAPOŃCZYCY ZNOWU BOMBARDUJĄ SZA—-PEI 
DRUGIE ULTIMATUM JAPONII 

SZANGHAJ. PAT. — Wojska ja- 
pońskie podjęły w poniedziałek rano 
atak na pozycje chińskie. Gwałtowny 
wiatr uniemożliwił lotnikom  japoń 
sk'm dalsze bombardowanie Sza—Pei. 
Artylerja japońska kontynuuje bombar 
dowanie. Chińczycy odpowiadają sil- 
nym ogniem. 

W ciągu dnia 29 lutego wojska ja 
pońsk'e, które obliczają na 5 tysięcy 
ш1, wylądowują na terenie koncesji 
międzynarodowej i w Woostng. 

PARYŻ. PAT. — Komunikat japoń 
skiego sztabu generalnego, ogłoszony 
w dniu dzisiejszym, stw.erdza, że od- 
działy japońskie zajmują w obecnej 
chwili całą okolicę Kiang—Wan i że 

siły chińskie, które wykazały tak ener 
g'czny opór na odcinku Woosung, zmu 
szone zostały do opuszczen'a tego waż 
nego punktu strategicznego, górujące- 
go nad ujściem rzeki Yang—Tse. No 
wy komunikat japoński podaje do wia 

domošci, że przednia straż ch ńska znaj 
duje sę w diegłości około 500 metrów 
od tylnych straży przeciwnika. 

SZANGHAJ. PAT. — Jajończycy 
zaatakowali dziś trzykrotnie Sza—Pei, 
lecz wszystkie te ataki były odparte 
przez Chińczyków. Walki były krwawe 

Ilość zabitych i rannych z obu stron 
me jest jeszczę ustalona. 
SIŁY JAPOŃSKIE POD SZANGHAJEM 

PARYŻ. PAT. — Siły lądowe japoń 

Flota St. Zjednocz 

skie, znajdujące się obecnie pod Szang 
hajem, są obliczone na 25 tysęcy Żoł- 
nierzy, bez oddziałów 11 dywizj:, któ 
re rozpoczęły dziś lądowanie. Główna 

  

onych zgrupowana 
na Pacyfiku. 

WASZYNGTON. Pat. Departa- 
meńt marynarki wydał rozkaz, 
aby główne siły marynarki wo- 
jennej Stanów Zjednoczonych 
zgrupowane były na Pacyfiku. W 

związku z tą wiadomością wyja- 
Śnieją urzędowo, Że to Z1roma- 
dzenie się fioty jest przygoto- 
waniem do wielkich manewrów, 
które odbędą się na Pacyfiku. 

Sowiety koncentrują wojska. 
TOKJO. Pat. Konsul japoński 

we Wwładywostaku donosi, że w 
okolicy tego miasta zgromadzo- 
no około 2 korpusów armji czer- 
wonej i 100 tysiecy żołnierzy 
znalduje się w rejonie Ussuri. 

Konsul oświadcza, że na pod- 
stawie wiadomości ze źródeł 
wiarogodnych ustalił, iż wojska 
rosyjskie przybywają z Rosji Eu- 
ropejskiej do okolic Władywo- 
śtoku już od grudnia, przyczem 

stale dowożona jest broń i amu- 
nieja. Budowane są nowe forty. 

Fabryka jodu w pobliżu zato- 
ki Olgi zamieniona została na 
f.brykę gazów trujących. Ocho- 
tnicy komunistyczni obsadz.li ko- 
lej na terenie Ussuri. 

Nie komentując tych faktów, 

konsul oświadcz», że uważa kon 
filkt rosyjsko japoński prędzej, 
czy później za nieunikniony. 

kwatera chińska ogłosiła, że 2 nowe 
dywizje, przybyłe z Nankinu, 
siły wojsk japońskich do 50 tysięcy żoł 
nierzy. Składać się one będą z armji 
19-ej w sle 30 tysięcy oraz ze wzoro 
wych dywizyj marszaka Czang—Kai— 

Szeka, wynoszących 20 tysięcy. Z dru 
giej strony wszystkie garnizony cudzo- 
ziemskie liczą 12 tysięcy żołn'erzy. 

ULIIMATUM JAPOŃSKIE 

„SZANGHAJ. PAT. — Japońskie 
władze wojskowe doręczyły po polu- 
dniu buzmistrzowi miasta ultimatum, 
oświadczające, że o ile wojska chiń- 
skie wzdłuż linji kolejowej Szanghaj— 
Hang-Czou i Szanghaj — Nankin nie 
zaprzestaną akcji wojennej przed 2 
marca, Japończycy rozpoczną bombar 
dowanie i zniszczą całkowicie linję ko- 
lejową międy Szanghajem a S1—Czou 
oraz między Szanghajem a Ka—Szing, 
tj. na przestrzeni okało 50 mil z każdej 
strony. 

Wykonanie pogróżek japońskich po 
cagnęłoby za sobą wiele ofiar w lu- 
dz'ach i wielkie zniszczenie wzdłuż wy 
mienionych lnij kolejowych. Na fronce 
Sza—Pe) 1 Kiang— Wan toczą się gwał 
towne walki. 

Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr, 

  

CO ROBIĄ ZIEMIANIE? 
Rolnictwo. — Rolnictwo upada mi- 

mo, że „ratowano je zwyżką cen na 

zboże. Trzy lata pracowano nad tem w 
poce czoła*. Tak, ratowano i praco- 
wano, ale choć napracowano się co 
niemiara, nic nie uratowano. Nawet 
nie uratowano iluzji, że „Planowość* 
cokolw'ek dobrze upłanować może. 

Naczelne hasło etatystów i kolie- 
ktywistów jest to, że gospodarka woł- 
nošciowa, to chaos, nieprzewidujący, 
a kleszcze państwowe to organizm nie 
skończenie mądrzejszy. Kto ma plano- 
wać? Oczywiśce urzędnik. Otóż roku 
Pańskiego 1929, płanowość przyszła 
do przekonania, że będzie nieurodzaj, 
i żeby przypadkiem chaos  producea- 
tów nie podniósł cen, trzeba zrob ć za- 
pasy. Sprowadzono zboża za liczne, 
bardzo liczne miljony, sprowadzono z 
Węgier, sprowadzono z Bolszewji. Ale 

pokazało się, że urzędnicy też mogą 
sę omylić i właśnie urodzaj był doske 
nały. Zapasy jednak gniły, trzeba by- 

sprzedawać. Sprzedano więc za 
pół ceny zagranicą, ale też sprzedano 
za pół ceny w kraju. с 

Mimo tej nieprzyjemnej przygody, 
lekarstwo jest gotowe: „Ogłasza się 
ustawę o średnich i wielk'ch przedsię- 
biorstwach rolnych, która prawo wła- 
snościi zamienia na tytuł do odpowie- 
działności i kierownictwa”. 

„Jesteśmy optymistami, wierzymy, 
że ziemianie nasi pójdą na nową służ- 

„bę społeczną". Ne, panowie etatyści. 
Niel Ziemienie nie pójdą już na żadną 
nową służbę. Państwo przez 10 lat zni 
szczyło lepiej ziem'aństwo, niż. to mo- 
carstwa zaborcze próbowały zrobić w 2 
ciągu lat 150. — I myłi się pan jako- 
by były u nas tradycje feudalne. Gdy- 
by były, toby już dawno szlachta zwa- 
liła była te bandy półntel gentów war- 
szawskich, których siłą była tylko wła- 
sna bezczelność, a owocem, ruina kra- 

„ju! 22 
sł 

į 
REASUMUJMY: | 

: Okazuje się, że kryzys obecny, to 
nie tyle kryzys chaosu indyw dualizmu, 
którego niema ale kryzys nacisku, mor 
derczego, nacisku kollektywów pań- 
stwowych. 

Wolność, wołali etatyści, to woł- 
ność wyzysku! Aż oto pokazuje się, 
że żaden, najbardz'ej wyśrubowany 
wyzysk prywatnego przedsiębiorcy ró- 
wnać się nie może z wyzyskiem, nie! 
Z kontrybucją, dokonywaną przez eta- 
tyzm zawsze i stale na skórze naj- | 
biedn'ejszych obywateli! : 

„Nasze państwo zorganizowanej 
pracy, to dopiero dobra repartycja zy- 
sków*. Ale to widzieliśmy, że repar- 
tycja ta, to luksus i marnotrawstwo, o 
jak'em nie śni żaden z naszych magna- 
tów. t 

Wszędzie, gdzie spojrzymy: na ko- 
lej, na pocztę, na kieliszek wódki, na 
pudełko zapałek, na papierosa, 
zasiane, na las, na nowy budynek, 
wszędzie, wszędzie ślad bezlitosnego, 
stokroć większego od prywatnego -— 
wyzysku! 

Kollektywiści grozili, że kiedyś „ko- 
lumny* biedaków zwrócą się przeciw 
chaosowi wyzysku produkcji. Ałe do- 
prawdy, jeżeli cierpliwość ma jakiś ko- | 
niec, to bliski jest dzień, gdy ffumy nę- 
dzarzy, dawnych i nowych, poproszą 
molocha etatyzmu o rachunek ze swo- 
ich pieniędzy, ze swojej pracy. I jeśli | 
Lot zechce wówczas znaleźć pięć spra | 
wiedliwych przeds'ębiorstw  pafistwo- 
wych, — nie znajdzie ich. Zburzy się — 
Sodomę i nastanie może nowy okres, 
n'e Polski — więzienia, Polski — nę- 
dzy, Polski — kollektywu, ale Polski | 
o jakiejśmy śniłi, a jakiej od końca 
wojny z Bołszewją nie widz'eliśmy, 

Połski — tradycji, Połski — wolności, 
Połsk; dobrobytu. 

Aleksander Bocheński. 

na połe 4 

  

7 
ы 

2Е
 З
а
а
 

т 
MI



LN 
„Slowo“ juž sę wypowiedzialo W 

spraw e projektów pomn.ka M:ckiewi- 
cza. Imieniem redakcji przemawiający 
p. W. Ch. entuzjastycznie przyłączył 
Się do zdania jury, które projekt p. 
Henryka Kuny uznało za najodpowied- 
niejszy. Wystawa pomn'ków znajduje 
sę w Reprezentacyjnym Pałacu, gdzie 
każdy Wilnianin powinien te pęć pro- 

  
Projekt Henryka Kimy. (Fot, j, Bułhak), 

jektów obejrzeć. Wystawa wogóle ma 
wysoki poz om artystyczny. N.e można 
porównać wrażenia, które sę Odnosi 
"po przestudjowan'u bardzo 'pęknych 
dzieł Kuny. Dunikowskiego, Madey- 
skiego, Przybylskiego i Tołwińsk ego, 
z wrażeniem, które się wynosło z tej 
rajtszuli, w której raczono nas Mickie- 

wczam. poprzednim razem, wtedy, 
gdy nagrodzono Szukalskiego. * 

' Rzeźbiarz, jury, recenzent dzienni- 

„karski — wszyscy . się już wypowie- 
dzieli. Pozostał jednak wilnann, po- 
został widz. Widz przemaw:a zwykle 
skromniej, mniej stanowczo, w prze- 
konaniu, że może błądz ć, może mówić 
rzeczy „nie-artystyczne“. Lecz oto te- 
raz chcielibyśmy posłuchać tego wi- 
dza. Od jutra zaczynamy naszą ankietę. 
Nasz kolega zapyta się pewną ilość 
osób 0 to, który z projektów pomnika - 
wieszcza z pośród pęciu powyżej wy- 
mien onych postawiliby w W.lnie. Pro 
Sieny każdego naszego czytelnika, któ- 
ryby wyrobił sob e pod tym względem 
zdane i chciał je umotywować na pi-- 
śmie, aby je do redakcji „Słowa”* nade- 
słał. Wypowiadam się @7 & jako ucze- 
stnik tej ankiety. 

Ne podnoszę żadnych . zarzutów 
przecwko projektowi p. Kuny, posta- 
wiłbym jednak w Wilnie pomnik Mic- 

  
Projekt Xawerego Dunikowsk'ego, 

3 (Fot, J. Bułhak). 

kiewc'za według projekiu Madeysk'e- 
skiego. Zgadzam się z redakcją „Sło- 
wa“, że miejsce wybrane dla pomni- 
ka p. Kuny jest wybrane genjalnie. 

. Byłoby to p'ękne — to przepołow en'e 
ułlcy Mickewicza, to jej zamknięcie 
pomnikiem dla przechodn'a, który chce 
na ną spojrzeć ze stopni Bazyliki, Ale 
oto obok samego dzeła artystyczne- 
go należy uwzględn.ć jeszcze otoczenie. 

- czasem 

„ŁOWI М SPRANI 
Potykamy się o kwestję sporną w kry- 
tyce artystycznej, czy można obok sie- 
bie wznosić rzeczy zupełnie innych sty- 
lów, czy ne. Jest to kwestja sporna, 
omjjamy ją. Wskażmy tylko na to, że 
autorowie projektów pomnikowych tak 
wielką, tak bardzo wiełką wagę przy- 
p'sują otoczeniu. Wskazuje na to po- 
pierwsze, że każdy tworząc pomnik 
mał w oczach mejsce, gdzie pomn:k 
stanie, po-druge, że do swego proje- 
kitu dczysewał architekturę otoczem: a. 
Tak więc p. Kuna nie chce mveč koło 
swego pomnika tej ul cy M ckiewicza, 
którą mamy obecnie, lecz inną ulcę 
Móckewicza i inny plac Orzeszkowej, @ 

gmachami © zabudowany m anowic:e 
bryłowatym, twardym i masywnym ry- 
sunku swych Ścan. Taksamo p. Toi- 
w ński dla swego pomnika wymaga 
kompietiej przebudowy placu Kaiedra: 

nego, wybudowania wzdłuż Bazylik 
gmachu według swożego projektu. 

Tak więc sami autorowie  projek- 
tów suggerują, poddają nam zasadę: 
Otoczeńie, bez właściwego otoczenia 

pomnik ne będzie tem, czem może 

być, czem jest. 

Nie chcę tu z kryterjów .artystycz- 

nych przeskak'wać do psychologji rad- 

cy miejskiego, który powe, że pom- 

nik wymagający przebudowy oiocze- | 

nia, staje sję dla nas natyle droższy, į 

a kto we, czy nie niemożl wy do wy- 
konana — pomijając te względy ma- 

terjalne, a węc poziome — obstaję 

przy tem, że Wilno dzisejsze—to już 

otoczenie tak wspan'ałe, tak śl czne, 

tak w Europie wyjątkowe, że właśnie 

należy szukać pomnika, któryby z tem 

w:leńskiem otoczeniem harmonizował, 

któryby nietylko nc u nas nie przebu- 
dowywał, lecz przec wnie godził się, 

tonował dokładnie z tem, co mamy. 

Takm nie jest pomn:k p. Kuny, ta- 

kim jest pomnk p. Madeyskiego. Pom- 

nik p. Kuny jest bardzo piękny. Zga- 

dzam się. Ale oto już sam artysta w*- 

dzi go na tle gmachów 0 nieposzlako- 

wanej arch tekturze XX w. My tych 

gmachów nie mamy, m.eć nie będz e- 

my, bo Wilno to m'asto bez ekonomi- 

cznej przyszłośc, bo Wilno to mia- 

sto, któremu bl żej jest do losu Wene- 

cji, n'ż karjery Nowego Yorku, Berlina, 

czy nawet Baranowicz. Pozatem sam 

pomńik Kuny to rzecz nawskroś nowo- 

czesna. Taki pomn'k albo jeszcze lepie; 

ten włąśnie pomnik pow nni postawić 

o wele od nas bogatsi rodacy nas w 

Chcago, w Detroit, może od biedy 

stanąć w Waszyngtonie, ufundowany - 

przez rząd polski. Fam, na _gruncie a- 

merykańsk'm doskonale będze paso- 

wał, bowiem jest w grunce rzeczy 

bibljny co do treści i nowoczes- 

ny co do formy. Biblijny — bo 

i prorok, który stoi na górze, i. 

płaskorzeźby, które na: cokóle 
żą, mając w sobe coś b blijnego. Ci- 

šn'e się na usta, że godło tego pomni- 

ka mogłoby brzmeć: „Św ątyn a Salo- 

mona“. Nowoczesności formy projek- 

towi p. Kuny chyba też nikt nie odmó- 

wi. Biblja jako treść —krzycząca no- 

woczesność jako forma to ne Wilno, 

taką właśne jest dusza Ameryki. 

Na czem polega urok W Ina, dla 

czego warto jest do W.ina przyjechač 

„metylko z Warszawy, czy Lodz, lecz 

także z Paryża, także z Rzymu, także 

nawet z Grenady? — Nawet nie na 

naszych kościołach barokowych. Na 

tem, že to miasto, czasem przez biedę, 

przez  op'eszałość, czasem 

przez niechlujstwo zostało tem, czem 

było w 1820 r. Anachron'zm wyglądu 

n'e ogranicza s'ę tutaj do naw kośceel- 

nych, lecz ten wygląd z przed 100 la- 

ty mają ulce, zaułki, chodniki. Od- 

bierzcie ulicy Zamkowej smrodl we Ar- 

bony, zdmuchnjce ze Skopówki, Ś-to 

M'chalskiego, Literackiego, Bernardyń 

skego rzadko przejeżdżające klekoty 

Chevroleta, zapełn jcie w swej "wyobra- 

źni koczami i bryczkami, a będz ecie 

mieli życe z przed 100 przeszło laty. 

Duch z przed stu laty. unost się nad 

tym m'astem. „Miasto pięknych kość o- 

łów'* — powiedzieli N'emcy. „Wilno— 

Babun'u ty wielka!* —- deklamuje 

poeta żydowsk”. „Śpiąca królewno, któ- 

ra zasnęłaś 100 lat temu* — powiedz- 

my serdecznie. 

Czy pomnik Madeyskego odtwa- 
rza epokę z przed stu laty? — Nie. I 
to jest dobrze, bo wszetkie odtwarza- 
nia, naśladowania, inałpowania jednej 
epoki przez epokę inną zawsze Są 1ie- 
udane. Lecz co innego epokę, która o- 
deszła, kopjować, a co innego do niej 
tęsknić. Zauważono „już podb'eństwo 
projektu Madeyskiego do rysunku 
Sierowa przedstawiaiacego  Puszk'na 
na ławie ogrodowej. Słyszę już uwagę, 

którą n'ewątpl we wypowiedzieć moż- 

na: „To też i projekt Madeyskiego to 

także tylko niemodna  iłustracja ka- 
mienna, tak zbanalizowana swego 

czasu we Włoszech”. Mn'e to nie wzru- 
szy. S'erow to malarz rosyjski z końca 
XIX, początków XX w'eku. On do Pusz- 
kna i jego epoki tęsknił w swoim 
obrazku. Był to wielki artysta i ne- 
wątpliwe widział, gdy . rysował cały 
wdzięk tych czasów, w których jedwa- 
bie na krynolinach i liście jesienne 

leca 

ARA) 

mały szelest podobny. Wybaczcie mi 
patrjoc, nacjonaliści, szowiniśc.. W.em 
że są rzeczy wspólne w duchu narodo- 

wym, w duchu, w którym tworzy p< 
w.en naród, w'etn, że jest piętno, któ- 
re dany naród wszystkgn swym dz €- 
łom przez w eki nadaje. Lecz'to piętno, 
które dana epoka wyciska, jest zwykle 
siln'ejsze, uchwytniejsze,  jaskrawsze. 
M ck ew cz Madeysk ego na ławie jest 
właśne autentycznym Mickiew czem z 
tych czasów, k edy tu chodz4 do Un- 

Projekt Anton'ego Madeyskiego, 

wersytetu. Ktoś mi powie: „ależ gdy- 
by w tamtych czasach, stawiano ko- 
muś pomnk, toby właśnie zrobiono 
wpółgołego Rzymianna na  klasycz- 
nym cokóle*. Neo to tu chodzi. Po- 
w.edziałem powyżej, iż wydaje mi się, 
że ne chodzi tu o naśladowan e epoki, 

lecz tęsknotę do niej, a ta tęsknota 
będz e się dobrze harmonizowała z tem, 

co w Wilnie jest i czego przerabiać ne 
trzeba. Madeyski proponuje, aby długa, 

Projekt Czesława Przybylsk ego, 

cienista Aleja Cielętnika  prowadz'ła 
do wzgórza, gdz'e będzie stała marmu- 
rowa ławka poety. Tą aleją mogą iść 
szkoły, aby «mistrzowi i W Inianinowi 
złożyć kwiaty. Możnaby było także z 
pomnika Madeysk'ego zrobić toggię na 
którymś z naszych zaułków. 

Jeszcze jeden zarzut: Pomnik Kuny 
jest dziełeni monumentalnym, a pro- 
jekt Madeysk'ego to pomn:ejszanie Mi- 
ckiewicza. Tutaj znów odzywa się we 
mnie żał, że nie żyje Ś. p. Jankowski. 

Projekt Tadeusza Tołwińsk ego, 

On by: sobie poradził z takim zarzu- 
tem. Powołałby się na to, że dla nas 
W In'anin zawsze zostan e tem, czem w 
Wilnie był. My to wysyłamy ludzi na 
ministrów, na Bóg wie kogo. Niech so- 
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IKA TKICNINII 
be zadziera nosa, gdzie chce, — byle 
ne u nas. Zresztą nedawno p. Łopa- 
cński z genealogią Mickiewicze nas 
zaznajomił, Nic *ak w elkiego, 

Żart na strofę. W każdym człow'e- 
ku naszego pokolenia powstają pewne 
co do Mickiewicza wątpliwość. „Ne 

życ'e jego było komentarzem dziel, lecz 
dzieła były tylko komentarzem życa* 
— uczył nas prof. Stansław Cyw ński. 
Po takich ekstazach musiała przyjść 

czy aby reakcja, przyjść zwątpienie, 

  

(Fot, J. Bułhak), 

to rzeczyw'ście tak, przyjść refleksje, 
że te „44“ to przeciež nie bylo nic, 
o czem by wiedz ał tylko Pan Bóg, lecz 
całk' em poprostu x. Ludwik Napoleon, 
a więc koncepcja z poltyki b'eżącej, 
nie lepsza, a może nawet i gorsza od 

normalnej. koncepcj: z pol tyki b eżącej. 
Cała ekstaza jest w pomniku Kuny, 
jest tam weszcz i nędzarz, prorok i 
nauczyciel, naród wybrany, izraeli- 
ckość, świątynia Salomona, mesja- 

(Fot, ]. Bułhak), 

nizm, na to wszystko przyjdze k'edyś 
historyczny znak zapytania, a dla w elu 
już przyszedł. Natomiast projekt Ma- 
deyskiego jest tem, cego Mickiew:czo- 
wi nie odbierze nikt i ngdy, że był 

pięknym poetą swojej epoki i że Wi- 
no dało mu swój indygenat. 

Taki jest mój głos w ankiecie. Głos 
nie-artysty, n'e członka jury, lecz ta- 
kego mieszkańca m. Wilno, który w 

kaloszach lub bez będzie około pomn- 

ka Mickiewicza przechodził zapewne 

  

(Fat, J. Bulhak). 

tyle razy, ile dni żyć bedz'e. Mam na- 
dz'eję że herezje, które tu wypowiedz 'a 

łem nie odstraszą nikogo od uczestnic- 
twa w ankiecie „Slowa“. Cat. 
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- Konferencja z bolszewikami 
NA TEMAT DRWALA i SZEŚCIU KONI 

WILNO. Dnia 27 b. m. w pobliżu 
granicznej osady Toresz o "5 w relonie 
Domaniewl:z odbyła się połszo-sowiec- 
ka korferentja greniczna z udział m 
władz K. O.P. starostwa i 2 delegatów 
z Mińska oraz komend»nta cd inxa ze 
strony sowieckie]. N» konf rencii omó- 
włonn sprawy: 1) z 'rrymania ra grani- 
cy 2 obvwatetńń poissich: leśnika i wieś- 
niaka d wała. utórych żołnierza Sowiec- 
cy uwęz:!, 2) kwestją zafrzymania 6 
kon: zbiegłych z terenu sowiechiega a 

zatrzymanych przez włościan po!skich, 

oraz sprawa obałżnia poiskieg> słupa 

granicznego przez pilenego strażnika 

Ц . 

0 wałku 4 godzinnych obrad da- 

legaci szwieccy postanowiii zwrócć z*. 

trzymanych obywateli polskich oraz na- 

prawič siųs granicz y. Komisja pniska 

post-now la w dniu 29 b. m o god: 10 

rano Oid.ć zatrzymane konie w ręce 

koma:.danta sowieckieg6. 

RADA LiGi NARODÓW 
GPRACOWUJE PLAN PAC;FiKAC:I 

GENEWA. PAT. — O godzne 18 
zebrała się Rada Ligi pod przewodnic- 
twem Paul-Borncoura na posiedzenie 
publiczne. 

Repcezentant Wieikej Brytanji Si- 
inen zakomunikował Radz:e  iniorma- 
cje, które otrzymał od swego rzhdu. 
iniormacje te dotyczą spotkania, jakie 
z inicjatywy ang eiskego admirała Kel 
ly miało m-ejsce w Szanghaju między 
reprezentantami jagonji i Chn. 

Przewodniczący Rady Paul-Bon- 
cour przedstaw. pian przywrócenia po 
koju podkreślając, że konieczne jest 
przyjęce go pszez obie strony, jak rów 
reż wspólpraca na miejscu 'anych za- 
inieresowanych mocarstw. Proponowa- 
ny plan jest następujący: . 

1). Natychmiastowe ukonstytuowa- 
nie się w Szanghaju konferencji mię- 
dzysiarodowej, ziożanej z delegatów 
rządu ch.ńskego i japońsk ego oraz re 
prezentantów innych za nteresowanych 
mocarstw, a mającej na celu natych- 
miastowe przerwanie kroków wojen. 
i przywrócenie pokoju. 2) Podsiawą 
konierencj. byłoby to, że ĮJaponja nie 
aa zamiarów poł-tycznych i terytorjal- 
nych w Szanghaju, ani też nie zannie- 
rza utworzyć w Szanghaju koncesji ja- 
pońskiej Gzaz że Chiny akceptują, że 
bezp'eczeństwe i integralność koncesji 
międzynarodowej i koncesji francusk.ej 
będzie zabezpieczona przed wszelk emi 
niebezpieczeństwami. 3) Zebrane sę 
tej konferencj. będzie podporządkowane 
powziętym na miejscu zarządzeniom 0 
przerwaniu kroków wojennych. Rada 
proponuje, by władze wojskowe, mor 
skie i cywile innych mocarstw repre 
zentowanyci: w Szanghaju udzieliły 
RÓ DK     

śtrajk 
WARSZAWA. (te', własny „Sło- 

wśa') Na dzień dzisejszy wyzna- 
czony został w Warszawie strojk 
fracowninów mejskich. Srajk 
ten będzie miał <horaster I; tylka 
demonstracyjny, 6 Saierowany 
przeccwkho ustawie semorządo- 
wej. W szczególności thoczi tu 
© zastosowanie UpoSzŻeEŃ pra 
cownikó « administracji komunai- 
nej da płac pratowników pań- 
stw«owych. Przebieg Strajnu bę- 

swej pomocy dla wzmocnienia tych 
zarządzeń. | 

й Minom, zabierając ponownie głos, 
oświadczył, że Wietka Brytanja pian 
ten popieca i dodał, że może po nior- 
mowąć Radę, że i Stany Zjednoczone 
goiowe są współpracować w  projek- 
towanej akcji. Przedstawiciele Włoch i 
Niem ec wypowiedzieli się za  propo- 
помапут pianem. Delegat japoński 
Saio cświadczył, że nie jest jeszcze u- 
powažiiony do sprecyzowania stanowi 
ska Japonį: i przyjniuje plan propono- 
wany pszez przewodniczącego pod wa 
runkiem aprobaty ze strony rządu ja- 
pońskiego. Delegat chińsk, Yen zako- 
mnunikował telegram, otrzymany od 
swego zządu, precyzujący warunki wy 
coiania wojsk przedłozone przez adm. 
Keliy na wczorajszej konferencji. 

Według tego telegram pian prze- 
widuje dwa eiapy wycoiana. wojsk. 
W pierwszym wojska chińskie coinię- 
te zostaną do miejscowości Chen-Yu, a 
wojska japońskie do koncesji tniędzy- 
narodowej. W drugim etapie wojska 
chińskie zostaną coinięte do! miejsco- 
wości Nan-S'ang, a wojska japońskie 
na okręty. Wycołanie wojsk będzie 
kontrolowane przez czynniki między- 
narodowe. Rząd chiūsk; uważa te рго 
pozycje za możliwe do przyjęca. Dele- 
gat chński zaproponuje ponadto swe- 
mu rządowi przyjęcie planu, zapropo- 
nowanego przez Paul Boncoura. 

Paul-Boncour zakończył posiedze- 
nie wyrażeniem nadzei, że nadzwy 
czajne Zgromadene Ligi zberze się 
dzięki dojściu do skutku rozejmu, pod 
pomyśln ejszemi auspicjami, an żeli te, 
których się można było spodziewać. 

NE GARE 
  

pracowników miejskich w Warszawie 
dzie spokojny. 

Na skui<k interwencji magł- 
Stratu Strajk obe]mie jedynie 
biura Przedsiębiorstwa mi»jskie 
ze wzgę'ędu na wpływy goów- 
kowe będą w ruchu. Rownież 
czynne będą szkoły. W ruchu 
tr. mwajowym nastąpi Jedynie 
K'otka grzerwa. Jak się cowla- 
dujemy równeż Rada Miejska 
nie petępia tego Strajnu. 

“ Obrady Rady Ministrów. 
-. WARSZAWA. (tel. wł. „Slowa“). 
Wczorej O god inie 830 reżpoczęły 
sę Obrady Rady Minisirów pod p:ze- 
wuvdnctvem presjera brystora. Na 
porządku dziennym, poza innemi spra- 
жа:1 znajduje się projekt ustawy 
ubezp eczeniowej, przyjęty przez mi 
nistra Pracy i Op, Spuł. Rząd zamie- 
rza jeszcze w cązu bieżącej sesji 
p ojekt ten wnieść do sejmu. Projekt 
ten wprowadza w ramach dotychcza- 
sowych cbcąż:ń również ubezpiecze- 
nia na starosć. Dalej przewidziane są 
ubezpieczenia chorobowe i od wypad- 
„ków, Ch. dzi tu głósnie o pracowni 
kėw fizycznych, chcciaż pewne po- 

szczególne paragrąty dotyczą również 
pracówmków umysłowych. 

GENERALNA DEBATS BUDŻE- 
TOWA W SENACIE, 

WARSZAWA, 29.11 (tel, własny). 
Na dzisiejszem posiedzeniu S-natu 
rozpcczęła się generalaa debata nad 
budżetem. Į 

Po przemówieniu rcferenta sen. 
Szarskiego zabrał głos min, Jan Pił- 
s.ds“i omawiając S/czegółowo bud- 
żetPo przemówienu p. mimstra Jana 
Piłsudskiego rozpoczęła się dyskusja 
ogólna. We wt rek rozpocznie się. 
dyskusja szczegółowa. 

„Karjera'* fałszywa sędziego śledczego 
KIM JEST BUTRYM VEL PIOTROWICZ? 

Z obowiązków dziennikarskich po- 

dsjemy kil<a szczegółów z zajmującej 

szersze warstwy Społeczeństwa weń: 

skiego sprawy aresztow: nia b: łego Sę- 

cziego $'ed zego w Brasławiu Brenisła- 

wa Butryma. 
Butrym wał Bronisław Piotrowicz 

(tak brzmi jego prawdziwe nazwisko) 

w roku 1920 był nauczycielem szkoły 

powszechnej ra Wołyniu, gozie prze- 
był do roku 1923. 

Z począt:i. m roku 1923 zzczyne s'ę 
karjera sęcziowsua Piotrowicza. Otrzy- 
muje on posadę sędziego śledczego w 
Iwiefcu. Jednaxża tu'a| nie zagrzał 
miejsce, gdyż za nie«łaściwe stosowa- 
mia środków prewencyjnych względem 
oskarżonych, zostaje dyscypilnarnie 

zwolniony" 
Po tym wypadku Piotrowicz podzie 

do prasy f:łszywą wiadom'ŚĆ o tem, 

że przekroczył grenicę sowiecką i że 

zatrzymany przez bolszewiców w Mń- 

sku został rozstrzelany. Jadnoczeście 

za$ ud-je się do Wilna gdzie po u 

przednim sfrtrykowaniu potrzebny -н 

mu dckumentów, udał się na Gėiny 

Śląsk. 
Na Górnym Ś'ąsku w pow. Pszczyń- 

skim pełnił Piotrowicz, [uż ja*o Henryk 

Butrym funk: je komisarza Urzędu Ziem- 

skiego. . 

Jednocześnie, w drodze korespon- 

dencji służbowej wystarał się Piotro- 

wlcz o posadę sędziego Śledczego w 

Łunińcu, $ 

Z początkiem 1926 r. obejmuje Piot- 

rowicz-Butrym posadę w Łunińcu. Jed 

nakie I to urzędowanie niedługo trwa 

łe. Pewnego p'ę<nego poranku, cbieg 

ła Łuniniec plorunująca wieść o tem, że 

w gabinecie sęd:iego Butryma zastrze 

liła się jego była kochanka, p. Kuzcie- | 

wa, siostrzenica kolegi Butryma. wów- 

czas skandal zdołano zatuszować a sę- 

dziego Butryma przeniesiono dyscypii 

narnie do Brasławia gdrie pozostawał 

od 1928 r. do chwili zaaresztowania. 

Dotychczasowy sposób prowadzenia 

spraw przez sędziego Butryc a „rie 

wzbudzał żadnych podejrzeń. Dopiero 

z końcem ubiegłego roku pewna nia: 

wł:ściwości w postępowaniu Butryma 

jako sędziego śledczego wzbudz ły po- 
dejrzenie. > 

Tymczasem z lwieńca do Sądu Okrę. 
gowego w Wilnie padesłano pewne 
akta pisane ręką sędziego Piotrowicza 

Porównania rharatteru pism sędziów 
Piotrowiczs i Batryma dało nadspa- 

dziewana wynini 

Na wiadzwości dotyczące przeszioś- 
ci sędziego Butryma p. prezes Sądu 
Okręgowego w Wilnie,  Keduszkie- 
wicz, pa uprzed im uzyskanu na to 
zgody Sądu Dyscyrln'rnego na wszczę- 

tie ścigania karnegc, I z upoważnienia 

prezesa Sądu Apelacylrego w Wilnie p, 
W. Wyszyńssiego, td ł się w charak- 
terze sądziego Śledczego do Brasławia 
gdzie przesłuchał wraz z prokuratorem 

S. O. Przybylskim Butryma. 
Podczas Bzdania Buttym przyznał 

sią do winy i wyjaśnił, że do czynu te 
go popchneła go nadwąti ne zdrowie, 

(Piotrowicz ma gruźlicą w ostatnim 
stedjum). Stanowis«s nauczyciela i kia- 
rownika urzęcu pocztowego zupełnie 
zrujnoewały mu zdrowie, dlst-g> też 
szukając spokojniejszego zajęcia wysta- 
rel się o poszdę sędziego. 

® 
Wkrótce 
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Luś | Wscnód słońca g. 6.54 

1Ы b 
« RE Zachód słońca g. 17.33 

ъ Ruiina 
mi 

Mpusireezeiua Zaklada  Meteorologicz- 
sego U.S.B, w Wilnie. 

Z dna 29 lut“go 1932 roku, 

Ciśnienie średnie: 775, 

Temperatura średn.a: —10, 

Temperatura najwyższa: —3, 
Temperatury najn.ższa: —19, 

Opad w. mm,: — 

Tendencja: jekki spadek, 

stały, 

Uwagi: pół pochmurno, 

potem stan 

URZĘDOWA 
— inspekcja Kasy Chorych, — Wczoraj, 

w dniu 28 lutego, przybył do Wina p, E- 
mis Wojnarowski, naczelnik wydzjału w Mi 
n'sterstw.e Parcy i Opekj Spoecznej, ja- 
ko delegat tego Mn sterstwa w sprawie Kas 
Chorych, Naczelnik Wojnarowski odbył w 
Wilnie konferencję z władzami tutejszych 
Kas Chorych w sprawach lokalu j nnych 
kwestjach, Pozaten: p. nacz, Wojnarowski 
przeprowadz 4 w dn u 29 lutego jnspekcję Ka 
sy Chorych w Nowo-Wlejce. 

— Wykazy ; spisy miodocianych, 
W Dz, Ust, nr 8 z dnia 6 lutego 1932 roka 

<azało Sę rozporządzenie min, precy ; 9- 

    

  Piekj społecznej o wykazach i spsach młodo 
cianych, Spsy winny być sporządzone wed 
ług ustalonego wzoru j obejmować iwszyst- 
kich młodocjanych w wieku od 15 do 18 
lat, znajdujących sę w zakiadach pracy na 
poagtaw e „umowy o pracę” lub „umowy 
© naukę*, Zwraca sję uwagę sfer gospodar 
czych, że niew:konanie przepisów powyż- 
szego rozperząuzenja, które wchodzę w ży 
Cie z dniem 6 mwca rb. — ос ара za so 
bą wysokie sankcje karne, a mienowicie 
grzywnę od 200 zi, do 1000 zł, lub areszt 
do 3 mes'ęcy, a w razie powtórzenia prze 

a kroczenia bezwzględny areszt od dwóch ty 
godni do 3 miesięcy. 

MIEJSKA 
— Wysadzanje zatorów lodowych, — W 

dnju 1 'marca, we wtorek, od godzjny 7 do 

2i-eį ul, Zygmuntowska będzie zamknięta 

dla ruchu w związku z wysadzam' em z:to- 
rów lodowych na Wilji, Na wypadek ewen- 
tuainej powodzj jest to konieczne, 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— środa Literacka w czwartek 3 marca 

poświęcona będz e dyskusji na temat pom- 
tka Adama Mick ewicza wi Wi:nje, Referat 
Wstęnpy wygłosj konserwator dr Stan sław 
Lorentz, Do dyskusjj zaproszen' zostali po- 
nadto nawybitniejsy przedstawiciele sztuk 
Pęknych j lstorji sztuki, to też dyskusja 
zapowiada sę niezmiernie cjekawie/i poważ 
mie, Sam zresztą temat w chwwi; obecnej 
szczególn e żywo porusza intel gencję wileń_ 
ską. Początek o godz, 8.30 wjecz, Wstęp. 
п czionkowie, sympatycy i wprowadzeni 
gośc e, „Związek Literatów specjalnie „zapra 
szą także młodz'eż artystyczną, 
— Akademickie Ko.o Mac $,zy Szkolnej, 

Dzjś, tj, dnia 1 marca, o godz'nie 8,15, od 
będzie się w lokalu Polsk ej Mzc erzy Szkol 

№ "Ej przy ul, Wleńskiej 23 m, 9 Zebrane 
Organizacyjne Akademickiego Koła Polsk'ej 
Macjerzy Szkołnej, którego celem jest pra- 
Ca kulturaino-spo'eczna na terenie Wileń- 
szczyzny, 

Do Akadem'cktego Koła Polskiej Mac'erzy 
Szkołnej winien zp'sać się każdy, kto uko 
cheł tworzenie Człowieka w Sobie j na 
okół sjeb e? 

— Wileńskie Towarzystwo Lekarsk'e, 
VIII Pos'edzenje Naukawe odbędzie się we 
Środę dnja 2 marca 1952 r., o godzine 20, 
\ salį wlasnej przy uŁcy Zzmkowej Nr 24, 

*2 następującym porządk'em dziennym: 1. 
Odczytanie protokółu ostatniego posjedze- 
ma, 2, Prof, dr K, Michejda: Leczenie ro- 
Pień opłucnowych, 

— Z T-wa Eugenicznego (walkj ze zwy_ 
rodnienjem rasy), 3 marca w lokalu Porzdni 
Eugex cznej (ul, że! gowskiego 4) Dr W 
Wwszhodricj (ul, Zygmuniowska 2 — - wej- 
ścje ód Arsenalskjej) dwugodzinny wykład 
p.t. Ekonomiczne podioże niepodległość. U- 
krejiv, Początek o godz, 20-ej, Wstęp dla 
szerszej put! tznoścj wolny. 
socki wygłosj odczyt na temat „O zapob'e- 
ganu ujązy i poroneniu*, Początek o 4 i: 
pół w. Wstęp wony, 

— Zebran e nauczycieli matematyki, 2-go 
marca, o godznie 19-ej, w lokalu Ośrod 
ks metodyczno — matematycznego (Mick'e 
wieza 38) odbędz'e się zebranie nauczyc eli 
matematykj, Zagajenia dyskusji na temat: 
„Zadan'a maturalne z mztematyk/" dokona 
p. Domoradzki, 

Polska i Europa, — Wykłądy Wł, Stud 
nickiegu na temat „Polska i Europa od 1963 
roku do 1924 r.*, których pierwsza serja 
od 1863 roku do wo'ny światowej została 
zakończona przed Rożem Narodzeniem, bę- 
dą od nieczeli kontynuowane, Wykład dzi 
sieszy poświęcony będzie 'wojnje św'atowej 
Lokal Instytutu Nauk Handżowo _ Gospodar 
czych (róg, Mckewicza i Jagiellońskiej)— 
gedzina 12 — wstęp 30 gr. — a dla uczą- 
cych się bezpłatny. 

— W Towarzystwie Kolelowón „Ogni- 
sko” o godz'nie 18 odbędze se wiykład pro 
fesora Wł, Studnickiego p.t. „Trzktaty, u- 
stanawjająca uFład Europy powo'ennej i 
wojna polsko _ bolszewicka 1919 i 1920 r.". 

RÓŻNE 

— Godziny ctwarcia Uniwar" 
Ssyteckiej B bijoteki Publicznej w 
Wilnie. D;rekcja Bbioteki komun - 
kuje, iż od 1 marca 1932 udostepnia 
także po południu Czyteinię Czaso- 
pism. Wobec tego B.bj teka będzie 
czynna w dnie powszednie w nasię- 
pujących g dzirach: 

Czytelma Pr: f sorska, Czytelnia 
Publiczna i Czytelnia Czasopism od 
pomedziałku do piątku w godz. 9 do 
20 bez przerwy, a w sc«b.tę godż. 9 
do 15. Pracownie zbiorów specj.lnych, 
t.j Rękcp ów, Starodruków i Map, 
a także Katalogi biblicteczne otwarte 
codzienne od 9 do !5 godz. Wypo- 
życzalnia w godz. 12 do 15-tej. S>- 
bct'ie popołudnia zamknięte dla pu- 
bliczności celem wewnętrznego  po- 
rządkowania zb.orów i pomieszczenia 
Bibljcteki. 

— Ze Stowzrzyszenia Kusców 
ij Przemysłowców Chrześcijan w 
Wilnie. Według opinji Stowarzys.enia 
Kopców i Przemysłowców Chrześ: jan 
w Wilnie zniżka obrotów w roku 1931 
w porównanu z rokiem 1930. przed- 
stawia sę w poszczególnych bran- 
żach, jak następuje: 

Kolonjałno-spcżywcza hurtowa 35— 
40 proc., kolonjalao-spożywcza dela- 
liczna 20-30 proc., winno-wódczana 
(wina i wódsi gatynkwe) 60—80 proc., 
mięsna i masanfe 35—40 proc., re- 
Stauracyjna 25 -35 proc., cukiern ano- 
kawiarniara 25 proc, wlokienni za 
hurtowa 25 proc., wlėkienni za deta- 
Нсгпа 40 50 proc, bel žiano-kon- 
f kcyjna 40 —50 proc, nicano-norvm- 
rerska 25 - 30 proc., obuwiowa 35— 
40 proc., gułanterja skórzana 40—50 
proc, fut'zana hurtowa 10—15 proc., 
futrzana detaliczna 30- 50 proc., ga- 
lanterja metalowa 33—40 proc., por- 
celanowo szklana 30—40 proc., pa- 
pierricza 30—35 proc., ftogrefczn: 
45-50 proc, drogistowska 25—35 
proc., meblarska 40—50 proc., ręka- 
wczni za 30—40 proc, księgarska 
20—30 proc, kaneluszncza 30-35 
proc., budowl:na 50—60 p'oc, radjo- 
wa 15—20 proc., hotele 20 —30 proc. 

  

   

BSE SAU TNS BAN UNS SIA O WON TE CORE ZOE ENINKISE SET 

Zebranie organizacyjne Komitetu 
£BCHODU IMIENI* MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 

„Radi Wojewó izka B. B. W. R. w 
Wiln e z inicjatywy własnej oraz Związ- 
ku S rzelccsiego, Federacji P. Z. O.O., 
Zwązku Pracy O sywatc] kiej Kobiet, 
Legu Iiwalidów W. P. i inaych orga- 
nizacyj, w porozumieniu z, p. Woje- 

wodą Wil ńsk'm, zwołue na dzień 3 
mar a godz, 18 zebranie organiz :cyj- 
ne Komtetu Ooch:du Imie.in Mar- 
Szałka Józefa Płsudskiego, Ze”rane 
cdbędzie się w lokalu Urzędu W je- 
wódzkiego, w dużej sali korfertency jnej. 

W sprawe cofnięcia ulg taryfowych 
DLA WOJEWÓDZTW PÓŁNOCNO - WSCHODNICH 

WILNO. Obow ązująca obecnie ta- 
ryta kolejowa zaw.era niektóre ulgi i 
zmiżki dlą przewozów, obchodzących 
życie gospodarcze województw północ 
106-wschodnich. Wspomniane znżki są 

bardz skromne tak prd wzęlyt um 
swej.łczby, jak również roza aw i 
sianowa tyiko niedostatc::14 į niedo- 
skonałą próbę skompensowania woje- 
wództwom północno 'wschodn'm skut- 
zów ici n'epomyślieg' poicżenia geo 
graficznego. wymagającą znacznego 
rozszerzenia i pogłębienia. Tem więk-F 
sze zan epokojenie w sferach gos;'0- 
darczych wywołały pogłoski, że Mini- 

  

WILNO. Na czynny udział w eks- 
cesach, wywołanych w fstopadzie r. 
ub. stawali przed Sądem Rektorskim 
trzej studenci USB. 

Sprawca włamania do 

sterstwo Komunikacji w poszukiwaniu 
nowych źródeł dochodów oraz stojąc 
na stanow:sku równorzędnego trakto- 
wana całego terytorium Państwa, pro 
jektuje wspomniane ulgi taryfowe cał- 
kiem skasować. W powyższej sprawie 
sniejscowe organ zacje gospodarcze za 
równo  przemysłowo-handlowe ; rze- 
mieślnicze, jak też rolnicze za mic:a- 
tywą Izby  Przemysłowo-Handłowej 
w Wilnie złożyły do Mimsterstwa Ko 
munikacji memorjał, nzasadaa 327 ho- 
neczność conajmniej zastosowania w 

mocy obowiązujących obecnie reqjonal 
nych uig taryfowo -kolejowych. 

Studenci przed sądem rektorskim 
„ Dwaj z nich m. in. Zygmunt Bra- 

nicki z wydziału prawnego zostali po 
zbawieni trymestru, trzeci zaś otrzy- 
mał naganę. 

starostwa wil.-trock. 
UJĘTY 

WILNO, — W wynku  kilkodniowego 

dochodzenia policji powiatowej udało się 

ująć sprawcę włamania do biura starostwa 
wii. - trock'ego przy ul, 'Subocz, 

Jest to Ignacy Liber, murarz z zawodu, 

, który niedawno pracował przy remoncje 

lokału starostwa, : 

Zdołał on wypatrzeć, który z urzędni- 
ków przyjmuje peniądze ; gdzie przecho- 

wnije kłucze, by następnie zakraść się do 
urzędu i okraść go. Ślady daktyloskopijne 
zdemagkowały go jednak, Liber był już kl. 
kakrotnie karany za różne kradzieże i od- 

Siedzżał kilka lat w więzienia. 

so wo 

Sylwetki teatralne 

  

P. Marecka w roli Hrab'ankį Oł'wji 

w komedjj Szekspira, 

EEE ETB 

Miesiąc propag:ndy teatru 
(Ogólne, duża zniżka cer) 

Z cznaniem i zadowoleniem należy po- 
witać poważną ini jatywę Dyr. T:at ów która 
na przeciag ni-siąca marca ustsliła bardzo 
znaczną zni”kę cen. Obe'rie n jdroższy bitet 
(pez znisk) wynosić kędzie i lko 4 zł. I'i- 
cjstywa ta wyjdzie napewna na korzyść Te 
airom, które obniską cen otworzy y naśce aj 

poisoje Testrów dla naj zerszych warstw 
społ-czeństwa, Obni kę cen napewno z wieł- 
ką radoś ią p wita olbr yria ilość mił Śni- 
ków Teatru, zwłaszcza słabij sytuowany.h 
łimansowo. Z otniżką cen. c. Dyrekcja do: 
wcipnie łączy z p'puł:rnym „Kaziukiem* — 
wią'e się piojekt przeglądu szer gu najlep- 
szych sztuk repertisru W b tygodniv, po 
nowych, znitonych ce ach grane bedą: „Dwu- 
nasta noc” («t'res), „Mam lat 26* (piztk, 
sobot:) Niewątpimy, ze Wilao życzhw e za: 
reaguje na Śmisły czyn Durekcji Teatrów i 
pilmiej. niż d tych z.s, cduiedzać zac:nie te- 
astry. Dtych:zasowe zuiżki służyć będą jsko 
25 proc. 

— Ostatnie rrzedstawie-ia „Dwuna- 
ste] nocy* - na P.hulance. Dzś, we к й- 
rek da. l-go ma ca o godz. S-ej w , ukaże się 
arcywesoła kcmedja S ekspi'2 p. 1. „Ds una- 
Sta noc” w inscenizacji W Radulskiego, Dzie- 
ła Szekspira zawsze pozost:ją aklualne i in- 
teresnią e. 

Ju ro, w środę 2-go marca przedstawie- 
nie dla k. lejowców. 

— Ostotnie przedstawienia „Co może 
kobiera—w Test ze Lutnia Dz Ś, we wt»- 
rek |-g> mar.a o godz, Sef w. wes łai ory- 
gin:ln« komedja An:oine'a „Co może kobieta*, 
któr: w n-jbli”szych dniach schodzi z sfisza. 
Nieprzecięt a treść i dowcip peles line ji 
komedji Antoine'a czynią, iż widowisxo to 
cglad« się do końca z coraz wzrastają ym 
z interesow»n'em i potegu 4cą się wes: łoś ią. 
Jotro, we Ś odę 2-go marca o godz. Bej W. 
„Co może kobieta” > 

Premjery w teatrach miej- 
skich. 

— „Vriuti Militeri — ra Pehulence, 
Juž»w najblź.zą s bstę dn £-g> marc: po 
raz pierusz, ukaże się doskan:ła s tuka Czy: 

żowskiego p. t. „Viru t Militai*, Próby pod 
kieronsiem Stenisławy Wyso kiei dobiegają 
końca. Wystawien e „Virtuti Militari* w.bne 
dziło wieliie Zaiuteresowanie Szer kich słer 
publiczności i zapowiada się jako rzadka sen- 
sacja aitvstvczna 

— W Teatrze Lutnia—najbliźsza prem- 
jerą będ ie najnows'a komedja A. Grzyma* 
ły Siedieck ego p. t „Ich synowa“. 

RRZTGZEOIEZWTW CZCZEKERADOTY WO RYZESLYWU) 

— Rozszerzen'e ulg taryfowo - ko- 
lejowych na papierówkę os,kową. — 

Oczekwane od dłuższego czasu roz- 
szerzene ulg taryfowo - kolejowych 
przy eksporcie papierówki na papie- 
rówkę os'kową zostało wreszcie ogło- 
szone w Nr 12 Dzienn ka Taryf i Zarzą 

dzeń Kolejowych z dnia 20 lutego r.b. 
i wchodzi w życie z dniem ogłoszen'a. 

— Projekt scałenia podatku prze- 
mystowego od obrotu, — W związku z 
nadesłaniem do Izby P.-H. w Wilne 
celem zaop'njowania projektu Rozpo- 
rządzena w spraw e poboru scalonego 
podatku przemysłowego od obrotu arty 

kutami, objętemi Polsk'm Monopolem 
Tytoniowym, wyrobami Państwowego 

Monopolu Spirytusowego, oraz losami 

Loterji Państwowej odbyły się onegdaj 

w Izbe Przemysłowo-Handlowej kon- 
ferencje z przedstawicielami sfer zain 
teresowanych. 

Na konferencjach tych zgłoszono sze 
reg uwag do omaw'anego projektu. 

— Opłat stenipłowych nie należy pod- 
wyższać, Izba Przemysłowo - Handlawa w 

Wilnie zaopinjowała projekt nowel.zacjj u- 
stawy 0 9;/atach stemplowych, 

Między innemj lzba wypowiedziała sę 
przeciwko podwyższtnju opłat od podań wc 
gėle, a od podań o ulgį podatkowe w szcze 
gólnośc:. Pozatem lzba wypowizdzjała się 
przecwko ustanowieniu opłat stemplowych 
Od odwołań nd nekazów piatniczych jvspek 
torów pracy, 

— Wi“ika Loterja T-wa „P,ż,P,* Sre- 
bro stołowe na 6 sób — szt, 47, wartości 
1500 zł, „makaty Buczack'e, suknie jedwab- 
ne, koronkowe, perscjorki złote, serwisy i 
t wiełe innych wartościowych fantów, 

Ostatnie dni przed losowan em, które się 
odbędzie 6 marca, o godzjuje 4 ppoł., w lo- 
kalu przy ulcy Mickiewicza 9, 

Bilety w cene I zł, do nabyc w cu- 
kierni B. Sztralla, róg ul, Tatarskiej, 

„_ — Dziś (wtorek) w kinie Ogn ska Kołe- 
jowego (Kolejows 1) na rzecz masowej wy 
cieczki wodnej kajakamj z Włna do Gdań 
ska zostane wyświetlony film pt, „B'ale 
pekło z Palu“, na ktėry zaprasza Kolo Spor 
towe uczn'ów Seminarjum Nauczycielskiego 
Mesk'ego“. : 

— Wystawa projektów nom:;ka 
A. Mickiewicza w Wilnie, — Wysta- 
wę projektów pomnika A. Mck'ewicza 
w Wilnie zwedzło dotąd »-ewiele 9- 
sób. W ostatn'ch dniach zainteresowa 
me wystawą wzmogło się. Zarząd Ko 

_uwolnicny z rą 
WILNO. — Ubiegła niedziela przy 

niosia całkowite wyjaśnienie tajemn'- 
czego wypadku, jakiemu ułegł 8-ietni 
Lejvow cz, który, jak się obecnie oka- 
zało, był porwany przez niebezp ecz* 
nych opryszków, członków  osławio- 
nej w swoim czasie baady  „Bruder- 
ferein". 

Do roku 1930 przywódcy bandy 
odsiadywali przeważne węzienie, to 
też miasto, a szczególnie dzielnica ży- 
dowska, przeżywały wzgiędny spokój. 

Dopiero z wiosną r. ub. w św.ecie 
podziemnym Wina rozeszła sę wiešc 
6 powstaniu nowego  „stowarzysze- 

nia”, które będzie nosiło nazwę „Zio- 
tege Sztandaru”, grupując wyłącznie 
„elšte“ pszestępczą, z pom'nięciem róż 
nych drobnych płotek, które, jak to 
wykazała praktyka, przyczyniają tylko 
dużo kłopotów  Bruderfereinowi, n.e 
przysparzając żadnego pożytku. 

Pomfnięci przestępcy w obawie 
przed terorem zrzeszonych, utworzyli 
sweją bandę, i od tego czasu datuje sę 
antagonizm obu zwalczających sę obo 
zów bandyckich. X 

Zatarg doszedł wreszcie do takie- 

go napięca, że antagonści nie wakali 
się oskarżać wzajemnie przed policją, 
co, jak wiadomo, uważane jest przez 
zawodowych przestępców za najwyż- 
szą brodnę, którą mocen jest zmazać 
jedyne sąd złodziejski, czyli t. zw. 
„dz'n-tojra*. 

Nc węc dz'wnego, że wytworzo- 
na sytuacja unżemożliwiała jakąkolwiek 

„pracę”*, poc ągając za sobą ponadto 
wielkie wydatki, na których pokrycie 
brakowało już estatn'o funduszów. 

Banda „złotego sztandaru” była w 
szczególne ciężkej sytuacji i przy- 
wódcy jej poważnie zastanawiali się 
nad tem, jak zasilić pustą kasę. 

KRAWIEC Z AMERYKI X 
Projektów było dużo. Jednym z 

najpoważn.ejszych był plan zbrojne- 
go napadu na pewną instytucję finan- 
sową. Przy bliższem jednak rozważa- 
nu okazał się on n erealnym. 

Dop'ezo przed 10 dniami jeden z 
rzezimieszków, b. bandyta chicagow- 
Ski Berel Krawiec podczas posiedze- 
ma w mieszkan u szeia bandy „Złote- 
go Sztandaru* Lewinsona (pasaż Bu- 
nimowicza, przy ul. Zawalnej)  rzu- 

cił myśl uprowadzenia dziecka jedne- 
go z bogatszych kupców wileńskich 
Lejbow.cza, w celu zażądania następ- 
nie okupu. Krawec twierdził, że w 
Ameryce tego redzaju wypadki są na 
porządku dziennym i kilka band czer- 
pe z tego procederu ogromne zyski. 
Ryzyko, zdan'em projektodawcy, było 
b. małe, rodzice bowiem porwanego 
zgadzają s'ę zwykle na wszystkie sta- 
wane warunki, obawiając się o los 
biiskich osób, pozostających w szpo- 
nach szantażystów. ; 

Propozycja Krawca została, mimo 
sprzeciwu kilku członków, zaakcepto- 
wana w całości i na drugi dzień plan 
porwania Lejbowicza był już opraco- 
wany. 

TYDZIEŃ TRAININGU 
Dwaj członkowie bandy, mianowi- 

cie: Kantor Rubn i Mowsza Witkin 
(Raduńska 47) otrzymali polecenie u- 
prowadzenia chłopca do meliny spe- 
cjalnie na ten cel przygotowanej, a 
mieszczącej sę w mieszkaniu W.tkina. 

Bandyci przystąpili do realizacji 
płanu z całą ostrożnością i znajomością 
rzeczy,, 

W celu oswojen'a dziecka z sytua- 
cją jeden z nich czatował codz'eńnie w 
pobliżu gimnazjum Epsztejna przy ul. 
Zawalnej, by po wyjściu chłopca z lek 
cjii woz ć go san'ami po całem m'eście, 
kierując się jak gdyby adn'echcenia na 
przedmieście Lipówka. 

Przejażdżki te odbywały się z 
przerwaini przez cały tydzień, i Lejbo- 
wicz darzył coraz większem zaufan em 
uprzejmego nieznajomego, który i Cit- 

kierkami go częstowal i o stopnie . go 
nie pytał, a najważniejsze — wozd% 
saniami, ! 

„ SANKI PSUJĄ SIĘ | 
W ub. piątek Lejbowicz, jak zwy- 

kle, spotkał n.eznajoego, a był, nim 
Witk n, u wyłotu ul. M. Pohułanka i 
bez namysłu usadowił się na sanie. 
Gdy koledzy chłopca udali sę po pa- 
pierosy, dla drugiego nieznajomego, 
który był w towarzystwie Witkina, 
sanie szybko ruszyły, zatrzymując się 
dopero na ul. Tyzenhauzowskiej, 
gdzie nastąpiło sflngowane uszkodze- 
nie sań. 

w celu naprawienia rzekomego de 
fekiu W.twin ruszył stępa do domu па 
ulicę Raduńską, tłumacząc Lejbew.czo 
w, że odwiezie go potem da domu. 

Gdy chłopak wszedł de mieszkania 
Wiikina, by przeczekać naprawę, za- 
stał tam jego żonę i małego syna. 

Baw.ąc się, nie zauważył, że już za- 
padł znirok, a sanek jeszcze nema. 

Uspokojony, że posłano po jege oj 
ca, chłpak wkrótce zasnął, nieprzypu- 
szczając nawet, w jakiem środowisku 
przebywa. 

PISZMY LISTY 
Tyńmiczasem ojcu porwanego jakiś 

m'eznajomy doręczył późno w p.ątek 
list, w którym banda powiadam ała, że 
syn jego jest przy zdrowiu į że wkrót 
ce go zobaczy, jeśli bydz e ściśle sto- 
sował się do wskazówek, które będą 
mm zakomunikowane. Dalej następo- 
wało ostrzeżenie, by nie powładamał 
pol'cji, bowiem pociągnie to za sobą 
śmierć dziecka. 

PAPIEREK W OKNIE 
W sobotę rano Lejbowicz  otrzy- 

mał drugi lst z żądaniem wypłacenia 
bandzie 10 tysięcy złotych w obcej wa 
łucie. Do lista dołączony był arkusik 
kolerowego papieru, który: Lejbowicz 
miał wywiesić w oknie jeśli zgadzą się 
na wszczęcie rozmów, 0? 

"Tymczasem policja, pokazawszy 
Lejbowiczowi album z  fotografjami 
przestępców, doszła do przekonana, że 
posłańcem, który mu list doręczył był 
znany a niebezp eczny ka- 
rany już przed wojną zbój józef  Jan- 
kun, z Traktu Batorego, utrzymujący 
stały kontakt ze „Złotym  Sztanda- 
rem“. 

JANKUN Z ALBUMU * 
Obserwacja Jankuna przyniosla sze 

reg aanych wskazujących, że natrai.o 
no na ślad. Aresztowany w parę godzin 
potem ]апКип, nic ne chciał powie- 
dzieć, co jeszcze bardziej upewn.ło po 
licję, że porwanie jest dziełem wymie 
n.onej bandy. 

w sobotę wieczorem rozpoczęły się 
masowe areszty, zmierzające dą osa- 
dzen.a w więzieniu wszystkich stowa- 
rzyszenych. 2 E 

Liczono, że w ten sposób. będzie 
inożna natrafć na ślad zaginionego. 

OD KRAWCA DO BASI 
« Podczas lustracji mieszkania, Wi- 

tkina jeden z pol cjantów wszczął roz- 
mtowę z jego synem, który naiwnie о- 
powiedział, że przez dwa dni bawił się 
z Lejbowiczem i teraz bardzo żałuje, 
że go zabrano. : е 

Jak się potem okazało, jeden 
członków bandy, dowiedziawszy się 0 
aresztach, upczedził Witkina, i chłop- 
ca tuż przed rewizją odwieziono „do 
meliny złodziejskiej na Ponarską 47, 
do mieszkania złodziejk: Basi Kluges, 
a następn.e do jej siostry na Piłsud- 
skiego 54. 

SZTANDAR W RĘKACH POLICJI 
Postępująca obława policyjna ©- 

garniała tymmczaseń: wszystkię šrodo- 
wska przestępcze i w każdej chwili 
mogła natrafić na kryjówkę  Kiugero 
wej. ° 

Zdawali sob'e z tego sprawę pozo- 
stający jeszcze na wolności szantaży- 

Mały Lejbowicz 
Jankiel Kremer jest biednym hand- 

larzem rvh. Mieszka kątem przy ul. 
Sawicz 3. Rozpacza. J.k ciężko żyć! 
Niema co włożyć do ust jedynemu, 
mał ńkiemu Ick wi. ° 

Skończyć z takiem życiem. Powie- 
sić się, 

I stary, sterany Jankiel na palcach, 

ratuje Kremera 
* Ale mały syn Jankiela sypiać nie 
może. Wciąż ten Lejbow cz i Lejbo- 
wicz. S raszno. Może bandyci wszy- 
stkie dz eci porywają? Trzeba się moc- 
no przytulać dooica w te zimne noce, 

Więc l:ek zrywa sę raptownie, 
Gdzie ojsiec? Kto zabrał cj:a? , . 

Il krzykiem budzi sąsiadów. Bied- 
cichutko, późją nocą, umocowuje na nego Jankiela znal. ziono w sieni. Od 
haku sznur, 

mitetu postanowił wobec tego prze- 
dłużyć wystawę. Wystawa otwarta 
jest codz ennie od godz. 10 rano. do 6 
po południu. Każdy wilnianin powi- 
nien zwedzić wystawę. Dla wycie- 
czek zbiorowych zniżki. 

Ofiary 
  

""Bezimienn'e: Chleb Dziec'om zł, 5— 
e lm, Maryj zł, 5—, Dla rodziny J. 

RE: 
Fet'cja Krąuszówna ze Słobody Żośniań- 

skiej dła rodziny ]. zł, 20, : 

ratowano. = 

  

L o < Y WIELKIEJ 
5 KLASY 

są już u nas do nabycia, 

Ciągnienie trwa od 10.g> marca 
do 14 kwietnia włącznie. 

Połowa losów wygrywa! 
66 000 wygrany h i 25 preij. 

Główna wygrana 10.000.000 złoty В. 

Kolektóra Loterji Państwowej 

„LICHTLOS“ 
I Airiai 

WiLNO, W.ELKA 44 

P. K. O. 81651. Tel. 4 25, 

POWEYTODEWANKCKCZOKIK WERONIE DOTA 

  

- Lejbowici w melitach „Jłotego Sztaniaru” 
k niebezpiecznych przestępców 

ści i postanowili pozbyć się malca. 
Tymężasem policja aresztowała ca- 

łą bandę, a w tej liczpie i aranżerów 
, porwania. ” 

Jedynie Rubin Kantor i Lewinson 
zdotali wczas ukryć się i wyszłi z po- 
gromu obronną ręką. Podobno uc ekii 
z Wiina w kierunku granicy litewskiej. 

Озайхет w w.ęzieniu: Wiikin, Rafes, 
Jankun, Frejzinger, Kac i siostry Kluger 
czyli cały zarząd stowarzyszenia „Zio- 
ty Sztandar, został; poznani przez 
Lejbowicza i jego syna jako bezno- 
średni organizatorzy porwania. 

CHŁOPIEC POD RATUSZEM 
Późno w noe z soboty na niedziełę 

przechodzący ułcą Wieiką posterunko- 
wy i kom.sarjatu Petecki, spotkał koła 
Ratusza riałego chłopca bezradnie krę 
cącego sie po chodn.ka. 

Petecki, wiedząc ©  absorbującej 
władze sprawie Lejbowicza, zatrzymał 
malca i upewniwszy się co do jego toż 
saniości odprowadził go  natychm ast 
do rodziców, którzy m.mo, że była ta 
godzina 3 w nocy, czuwali, przejęci 
trwogą o los zaginionego. ВЫ . 

Na wiešė o powrocie chłopca do 
m'eszkania Lejbowicza przybyki przed- 
stawiciełe wiadz w celu piotokularnes 
go siwierdzėnia okolicznošei porvania 
i porzucenia. : 

W ten sposób zakończyła s'ę nie- 
udana wyprawa „Złotego Sztandaru 
po złote runo. 

Tajemnice Chorej Kasy 
Co będzie z p. Raczką? 
P. Jszef Raczko, drobny ur ęduik 

Kasy Chorych, został w Swoi n czasie 
zredukowany. Nie poinformowano go 
o przyczynach redukcji. Pusadi ę jego 
oadano komu innemu. Tego rouzaju 
redukcja jest. zjawiskien dość orygi= 
Nalaem, i z tego powodu pozwci.hsmy 
sobie na tem m ejscu wyrazić przed 
kilku dniami zdziwienie. 

Z. miecierpliwością . oczekiwaliśmy, 
wyjaśni A ze strony Kasy „Crorych.: 
Za,rzeczenia urzędowego, S$, TOStowa: 
«ania. Kat ńskiego odru hu oburze= 
nia, jas to bywa zwyczajnie w pudob- 
nych wypsdsach, Kilku piorunów na 
głowę p. Rzczki: : ; 

Nc z tego. Cszs. Milczenie. A 
tymczasem do hod:ą nas wieści, że 
ów dr. 5., włoŚciciel dwóch, posad w 
Kasie Chorych i spadkub:erca maleń- 
kiego urzędu p. Raczk:, objął jeszcze 
jedno st«nowisk» lekarza kcsowego w 
Rudziszkach, ze jego małżonka i syn. 
czy też szwagier, Otrzymali również 
ergag<meat do K»sy,iże przy takim 
rzeczy obrocie rcd:ina z tccech osób' 
za swe występy pubiera Sześć реп- 
syj. Kiepurowe d chody. | 

Al: p. Raczko opowiada nam inne; 
jeszcze historje. Takie, że alno trebaj 
c-pręd.ej w najwyższej indygnacji za-. 
wołać: ; 

— Raczkę pod sąd! i 
Albo coprędżej przywrócić go do 

praw urzędnika Kasy. : 
Mianowicie. Dnia 26 stvcznia R. P. 

1932 zwrócił się p. Jozef Raczko, ex: 
fupkcjonarjusz Kasy, do p komisarza; 
Tyszki w siedzibie Kasy Chorych w 
Laidwarowiz i w obecności całego 
personelu ka owego 0$ „iadczył: 

— Cicę złcżyć zeznania 0 nadu- 
žy iach po ełnionych przez Dyiekcję: 
Kasy Chorych Biorę za słowa mojej 
całk: witą odpowiedzialność. M>ralną.j 
Ju ydyszną. Obywatelską. Jaką chce- 
cie. Proszę was—protokółujcie. i 

P. Komisarz Tyszko . powiedział; 
kategorvcznie: 1 

— №е. 
Nazajutrz zasię troszeczkę ustąpił. 

Wziął pióro, arkusz urzędowego pa- 
perv, rozpoczął czynności pał 
Ale w pewnym mumencie zamyśli 
się. Twarz jego musiała wyrażać w spół-! 
czucie i miłość blź iego. Zrczumiał, 
niewątpliwie tragiczną Sytuację bezro- 
botnego Raczki. O1 sam,. rodzina, 
cztery osoby... Na bruku. Kryzye... 
A tam trzy osoby na sześciu 
miękkich fotelach, przy wygcdnych 
biurksch. W oczach pana komisėrza 
mogła przecie zabłysnąć łezka. | zekł 
mniej więcej w te słowa: 2 

— Może się coś da zrobić ćl: pa- 
ma, panie Raczko... Poszukamy, Mam 
wrażenie, że jest wolie jedno miej- 
sce. Wprawdzie ns prowincji, gdżieś 
poza Wilnem... "Ale to może i lepiej. 
Spokojniej.. Niech pan przyjdzie do- 
wiedzieć Się... za kilka dni... ' 

I protokóła nie dckończył 'A_po- 
tem gdzieś wyjechał, Doa :Warszawy. 
Sprawy urzędowe, niecierpiące zu łoki, 
A potem — tyl: innych, niezmiernie 
pilnych spraw. Było to dnia 28:stycz- 
nia. Dziś jest | marca, 

Więc jakże? -Wiec albo p. Jū7ef 
Raczko chciał zeznać prawdę, i- pan 
Komisarz wzamian za jego s/czercść 
chciał go nagrcd'ić posacka; alvo p. 
Raczko ch iał narobić czarnych intr:g 
i rzucał oszczerstwa na Dvrckcję. W 
tym wypadku p. Komisarz, zamiast 
pociągnąć zredukowanego oska życie- 
la do odpewiedzaności sadowej, 
chciał go nagrodzić posadką. Co mo- 
że jedaak gołębie serce komisarza! 

dox.
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Tragedija rodzinna na Antokolu 
SYN MORDUJE MATKĘ, RANI BRATA I SAM POPEŁNIA SAMOBÓJSTWO 

cy Ogńskiego 11, dwudziestop.ęcolet- 
ni cieśla Sieian Tomaszewicz, k:lku U- 
derzeniami noża zamordował swoją 
matkę, 50-letm ą Annę, poran:ł młodsze- 
go brata W-źolda, a następnie, chcąc 
uniknąč odpow.edzialności za swój 
zbrodniczy czyn popełnił samobój 

Ze szczegółów, jakie udało się uzy- 
skać na miejscu wypadku wyn-ka, że 
przyczyną zbrodni było niepo:ozum'e- 

Stefan Tomaszewicz miast pilno- 
wać pracy, oddawał się hulaukom, któ 
R były przyczyną zmartwień i łez mat- 

W nocy z soboty na niedzelę Ste- 
fan wrócił do domu około godziny 2 i, 
na zwróconą uwagę, że winien pamię- 
tać o tem, że czeka go nazajutrz pra- 
ca; obrzucłi matkę przekleństwami. 

 * Gwałtowna kłótnia przec.ągnę.a się 
io godz ny 6 rano. 

| W tym czasie Tomasze- 
wicz wyszedł do składu po drzewo, 
lecz już na podwórku uszu jego do- 
„szedł oksopny krzyk matki, wzywają- 
cej pomocy. Rzucił się więc bez namy 
słu do domu, lecz było już zapóźno. . 
Stojąc na progu zobaczył matkę bez 
życia, w kałuży krwi. 
- Zanim przerażony chłopiec postą- 
pił krok naprzód, otrzymał cios nożem 

"w plecy i w rękę. 
Napadnięty począł bronić s'ę trzy- 

manem w ręku polanem i mimo upły- 

brata, wyp erając go na podwórko. 
Nie zważając na rany, ostatkiem Sił szej fi my 

dobraął Tomaszewicz do najbliższego roku o g dz. 18 w gm: hu Sądu Okręgowego 
ano у w Wilnie, ul M ckiewicza Nr 36, sala nr. *. 

R>:porzą- 
posterunku policji, 
wszystk.em, co zaszło. 

"W parę minut potem na -ul. 
skego przybyli przedstawic ele władz 

dowych, policyjnych i lekarz. W cza 
gdy dokonywano oględzin zwłok, 

policja poczęła poszukiwana sprawcy 
mordu. Narazie przypuszczano, że TO- kiej 14 m. 3 zgodnie z art. 1430 U. P. C, Ch6ry Dana i Kubzńskich kozaków, W scenach batalisf. bior. 
maszewicz ucekł.i w obawie przed a- 
resztowaniem ukrywa się gdz eś w mie 
restowatiem ukrywa się gd:eś w mie- 

* Dop ero rewizja w sąsednim, pu- 
stym domu wyjaśniła całą sprawę. 

„Tomaszewicze m'eszkają na uboczu 
-w dzielnicy letn.skowej, ludnej w mie- 
siącach letnich, lecz głuchej ż pustej w 
okresie zimy. 

Nieruchomość ich składa s'ę z dwóch 
domów, z których jeden jest zimą 

Tomaszewicz, usunięty przez brata 
z mieszkania, trzymając wciąż w rę- 
ku zbroczony krwią nóż, udał się do 
pustego domu, gdzie powiesł się na 
przytmocowanym do suf tu sznurze. 

Matkobójca do ostatniej chw.li nie 
pozbywał się noża, jakgdyby obawiał 
się, że będzie musiał bron'ć się przed 
ewentualnym pościg em. 

Dopiezo gdy sznur ścisnąt gardło sa 
inebójcy narzędzie zbrodni wypadło 
z martwiejących rąk zbrodniarza, 

  

  

KTO ZOSTAŁ NARCIARSKIM 
MISTRZEM WILNA. 

Zawody narciarskie o mistrzostwo 
Wilna, w różnych konkuren jach zo- 
Stał. zakoń zone w niedzielę. 

„ W maratone narciar-k m—30 klm. 
zwyciężył Hermanowi z (Ognisko) w 
czasie 1 g. 41 m. 05 s-k. przed Morz- 
kowskim (1 p. p. Leg) — I g. 41 m.. 
50 sek, Patyrą (I p. p. Leg), Wit- 
kowskim (Ozn.) i Nowickim (Ogn.). ‹ 
°° № biegu indvywidualivm 18 klm. 
zwycieżył Morzkowski (I p. p. Leg.) - 
1 g. 22 m. 299 «=К przed Sierd'uko- 
wym (Ogn), Jabłonowskim 1 p. p. 
Leg). 

W kombinacii: 18 klm, i skak, 
ma pierwsz* miejsce wysunął się H'r- 
manowicz (Ozn.) przed Wojcickim 
(Ogn.), Mackiewiczem i Zajewskim 
(Ozv). 

  

Mm = ® 

Paratem: w bieou pań na dystan- 
sie 8 Vln. zwyciężyła Łatwisówna w 
czasie 46 m. 10 sek. przed Galinow- 
ską - Stankiewiczową, (obie z Og- 
nisva). 

W skokach najlepszy wynik osią- 
gnął Albrecht 17 i pół mt. Poza ton- 

powiadamiając O 

OGŁOSZENIE 
Na zasadzie art. 50 kcz>orząd enia Pre- 

zydenta Rzeczypcspolitej z dn. 23 X 1.1927 r. 
© zapobiezaniu upadłoś i Sędzia - K: m sarz 

WILNO, — Wczoraj rano przy uli- wu krwi zdołał pokonać zbrodniczego 'irmy .7ygmunt N:grodzki* skład maszyn 
i narzęiz r latczy.h w Wilnie zawiadamia, 
że cgclie 

W myl srt. 54 powcł:nego 
dzenia w e zyciele nieobecni m gą złożyć 

Ogiń Swe głosy na pismie, Fotpis wierzyciela wi- 
nien być poświadczony u zędowo. 

Sędzia Komisarz 

OGŁOSZENIE 
Komornik sądu Grodzkiego w Wilnie V'l 

rewiru zamieszkały w Wilnie przy vl Poł c- 

onwieszcza, iż w dniu 9 ma'ca 19 2r. o g. 
10 rano w Wilnie przy ul. Ruduickiej 16 od- 
będzie się sorz-daż z licytacji publicznej 
ma ątku ruchomego należąceg" do Abela 
Szybowski+g» skł d.jącego się z towarów 
k:lcnj Iny.h ossacowauego n» *umę złotych 
1940 ma zaspok'jenie pretensji Zaał-du UDez- 
pieczeń Precowników Uny łowych i firmy 
Fryderyk Pu s. 

Kcmornik Są'wy A Uszyfński 
OBWIESZCZENIE 

Komornik Sidu Grodzkiego w Wilnie 
3 go rewiro Wat » Leśniewski zam w il 
nie prry ul 3 go M.ja 13 na zasadzie art. 
1030 U. P. C. obwieszcza, iż w dniu 1 marcą 
1932 r. o godz 10 rano w Wilnie przy ul. 
Wileńskiej 8 odbędzie się sprzeda? zli ytacji 
mublisz 1ej m.jątku 'uchonego należą go do 
Cent ainego Związku Rz mieślników Żydow= 
sk ch na Wileńszczyźne, skł.d jącego Się z 
różnych mebl, oszacowanych na sumą 636 
złotych na zasp kojenie pretensji Kasy Chc- 
rych m. W lna w sumie 579 zł, z procentami 
i kosztami. 

Komornik Sąlowy W. Leśniewski 
AAAA DARA AAAA AAAA RAR AAA AA AKA AAAA AAADNA 

SPROBÓJCIE PORÓ *NAJCIE 
A PRZEKONACIE SJĘ. ŻE 

INA KRAJGWE 
WYTWÓR 

Ł. OSMOŁOWSKI 
WI LNO 

й sie I В -П | 20 
а 26 w<zed7i- ||] 

YYYYYYVYYYYYVYYVYYYYVVY' 

zgro radzenie wierzycieli powy?- 
odbędzie się w driu * marca 1932 

SŁOWU 

  

KINO 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 

a Ostrebrawsko 5 
Kasa czy”na od godz. 

„ylko poniedział:k, wtorek i śr da 

Koncertowa orkiestra pod batutą M. 
3 m, 30 do 10, 

„JAK KOCHAJĄ KSIĄŻĘTA ‹ 
Najsięszy i najpotężniejpzy flm z Anną Pawło»ą oraz D>uglas'm w rolach głównych. 

Sainicniego 
Cenv miejsc: parter 6O gr balkon 30 gi 

| 

| 
| 

i   

Diwiekowy 
k,no teatr „HOLLY wooD“   
  

Jadwiga Smosarska, 
naju ub. smant WITOLD 

Dziś! Złota Serja Polska 
Najpiękni.jsza para kochanków Polskiego ekranu 

Dź więkowy 
kino teatr 9›   

CONTI 
i znakomity artysta teatru Stanisław skit go BiZYLi SIK EWICZ 

w monumentalnym dźwiękowcu RO K 1914 Wielki dramat miłości i bchaterstwa 

auteut. czerkiesi jeż. Źcy „D ikiej [yi ji", 
S 01*. — Wszystkie h nor'w-* bi'et bezw 

4 udział 8 i 11 p ułanów, bataljon 20 p. p orsz mistrzowie d'igtowki 
Ze w glę'u na Ozóny kryzys pomimo ogr. mn. kosztów obrazu — ceny. mejsc nie podwyż- 
gledrie nie w:żne — Po: zą'ek seansów o g. 4, 6 9 i 10.15 — Na |I-szv Seans сепу гп‘гопе. 

  

DZW:ĘKOWE KINO 

C6/INe 
SIELA A 47. tai, 15-41 

Dziśl n ruua polskiej czołowej twór zcŚ.i filmow Ozwiękowy.u 

1O-€IU Z PAWIAKA 
poświęcenia W r lach głównych Zcfja BATYCKA, Karo'ina Lubieńska, Adam Brodzisz, 
Bogusław Samborski i 3óz f Węgrzyn. Filn o którym mówi cała Polska i | 

Porywająca gieśń nieśmiertel- 
nej młości i bezgranicznego 

Ceny znacznie zniżone. 
Nad vrc gam: A'rskcje dźw'ękowe. Poczatek o godz. 4, 6, Bi ! ,30 w dnie świąt o god”, ?:el. 

  

Dźwiękowe Kino 

PAN“ 

  

  

Dziś 100 proc. dźwiękowe arcydzieło 

$ELENCJA Ą4ILOŚCĆ—— — 
W realizacji słynnego JOE MAY z uroczą gwiszdec»lą ekranu ANNABELLA w rol tytołowej Nad progran; Nad- 
zwycz jae dodatk: dź 'i kowe: tygodniki PATA i FOXA. - Seanse o g 6, 8 1 10,15.— Na I-szy seans ceny zniżcne 
  

  

Kino-Teatr 

„ŠWIATOWID“ 
Mickiewicza 9, 

$ 

БАЛАААААЛАЛААЛАЛАЛЛАЛЛ ЛАА ЗЛЛАЛА ЛАЛА ЛАЛАЬАЬ 
„i A US 

jeład Fortepiaaów, Piasta, Eisbaumos) 

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

Wilno, Niemiecka 3, m. 11 

„LU ara YANN 
W 4gYYYYYYYVYYYYYYYYYYYVYTYYYYYYYYYVYYYYYYYVT 

  

głoszenie 
Z dniem 1 stycznia b. r. została uruchomicna zreorganizowara na 

kursem C'echanowicz skoczył 19 m. podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 28-go 
a trener Klykken 21. 

„Organizacja zawodów nie wvwo- 
tata žadaych zastrzeżeń, publicznośći, 
zwłaszcza na skoczni sporo, (t) 

"MECZ G'ER RUCHOWYCH 
Mecz gier ruchowych: siatkówka i 

i koszykówka, drużyn Sokoła i 3 K. 
M.5 2.p. Leg. Zskcńczył się zdecydn- 
wanem zwycięstwem Sokoła, 

wrześdia 1931 roku (Dz. U. R. P. Nr. 

ranowiczach, której przez Pana Minist 

94, poz. 724) Kasa Chorych w Ba- 

ra Pracy i Opieki Społecznej został 

nadany statut dostosowany do Rozdorsądzenia Prezydenta R'eczypospo- 

litej z dnia 29 1 stopada 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 81, poz. 635). 
Na podstawie $$ 1 i 2 Rozporządzenia M. P. i O. Sp. z dnia 28. IX 

1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 724) Powiatowe Kasy Chorych w Bira- 
nowiczach, N eświeżu, Słonimie i Stołpcach zostały zlikwidowane z dniem 

W 81 grudnia 1931 r. przyczem ich prawa i obowiązki przeszły na zreorga- 

watkówce uzyskano wynik 30:3 (15:1) nizowaną Kasę Chorych w Baranowiczach. 
Teren działalności Kasyą Chorych w Baranowiczach rozciąga się na 

powiaty: baranowicki, nieswieski, słonimski i stołpecki: siedzibą Kasy Cho- 

si koszykówce 26:2. (t) 

L
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położone w miejscowości 

|: „publiczności plażą z 

i Pierwsza Wil   
JOHN LAWRENS 

Promień Miłosierdzia 
Magda nie odrazu odpowiedz'ała: 
-— Nikt się nie dowie, że to pan 

uderzył Ryszarda Woolvorta i rozma- 
wiał ze mną w parku. Pozatem ja rze- 
czyw.ście spotkałam tam kogoś jeszcze 
po rozstaniu z panem. 

‚° Tommy słuchał, przejęty do głębi 
jej słowami, wpatrując się z zachwy- 
tem w jej zarumienoną  twarzyczkę, 

tak piękną, jak nigdy. 
—. Tak, mignął mi ktoś podobny 

do «nego. męża. „ 
— Pani che'ataby?... — oburzył 

się, Tominy, chwytając wreszcie jej 
myśl. ;; : 

— Spokojnie, spokojnie! Niech pan 

mie zapomina, że dokument jest teraz 
moją własnością. Jeżeli nie chce pan, 
żeby ten paper wpadł do rąk ojca, 
niech pan nie udaje głupraska! Może 
pan myśli, że ja złożę s'ebie w ofierze, 
broniąc pana? A to zabawue! No, mów 
my o czem innem. Już +łosyć pow'e- 
działam i mam nadzieję, że can mnie 
dobrze zrozumiał. 

Słowa te wypowiedziane były to- 

nem, nie dopuszczającym sprzeciwu. 
Magda stała się znów czarującą, miłą 
kobietą. Gładząc dłoń młodego męż- 
czyzny i zaglądając mu w oczy, zaczę- 
ła wesołą i pogodną pogawędkę, 

Podaje żsię.do wiadomości, że w majątku Landwarowie 

sprzedają się 

działki letniskowe 
terenowo urozmaiconej pomiędzy 

„stacją kolejową i jeziorem z przeznączoną dla ogólnego użytku 

piaszczystym 

brzegiem. 

Wiadomości udziela administracja majątku 

Landwarów 
Parcelacyjna 

WILNO, MICKIEWICZA 4. 

  

„bił. to, aby uratować przyjaciela, 

  

dogodnym dla kąpieli 

eńska Spółka   
Chytra kobieta wiedziała dosko- 

nałe, że nie należało nalegać dłużej: 
Tommy zrozumiał groźbę i nałeżało po 
zostaw. mu czas do zastanowienia się 
nad nią. Magda n'e wątpliła, że rezul- 
tat tych rozmyślań będzie dla niej jak- 
najpomyślniejszy. 
„Tommy nie był tchórzem, ale do- 

świądczona kobieta wyczuła w nim 
człowieka, pozbaw:onego woli. Myśl о 
fałszerstwie, którego s'ę dopuścił, mę- 
czyła go niewymownie. Coprawda zro- 

ale 
mie mogło go to ani uniewnniać, ani 
nawet częścowo uspraw'edliwiać. Oj- 
ciec nie przebaczy mu tego nigdył... 

— Opowiem panu zabawną przygo 
dę, która mi się wczoraj wydarzyła, — 
mówiła ze słodkim uśmiechem Magda. 
—No niecn się pan obudzi! Czy pan 
„nie chce słuchać? 

— Przepraszam! — Tommy drgnął, 

jakby zbudzony. Jaka przygoda? Słu- 
cham panią, 

— Powiedziałam nieprawdę, że 
nie wiem o tem, że policja mnie szu- 
ka. Poznała mnie na ul cy jakaš kob'e- 
ta, Śledziła mnie i zjawiła się tutaj, 
grożąc, że mnie odda w ręce policji... 
Wtedy ja.. Zdaje się że trochę straci- 
łam głowę. Pokłócłyśmy s'ę bardzo i 
skończyło się na tem, że ona zemdlała. 

Jakto zemdlała? Gdzie? — 
Zdziwił się Tommy. 

— Widocznie była niezbyt zdrowa! 

rych jest m. Biranowicze, 

W myśl $$ 13 i 18 tegoż rozporządzenia wszelkie należności winny 

być wpłacane do Kasy Chorych w Baranowiczach lub w j*dnym z jej 

Oidziałów administracyjnych, które mają swe siedziby w Nieświeżu, Sło- 

nimie i Stotpcach, lub Pododdziałów, 

Klecku i M rze, Wpłaty można u kute 

P. K. O. Kasy Chorych w Baranowic: 
W wyniku powyższego powstał następujący stan 

uruch mienia scalonej Kasy Chorych 

mających siedziby w Lachowiczach, 
czn ać również na conto czekowe w 

zach Nr. 80978. 
rzeczy: z dniem 

w Baranowiczach, przestały istnieć 

jako odrębne jednostki prawnie zlikwidowane Kasy Powiatowe na terenie 

powiatów wyżej wymienionych, a wszelkie ich uprawnienia i obowiązki w 

"stosunku do pracodawców i ubezpieczonych oraz cały majątek, a w 

szczególności wierzyteliości i zobowiązania, tak w stosunku do pracodaw- 

ców i ubezpieczonych, jako też dó osób trzecich — przeszły na mocy 

rozporządzenia Min. P. i O. Sp. z dnia 28.IX. 31 r. (Dz. U. R.P. Nr, 94, 

„poz. 724 ($$ 16-20) na Kasę Chorych w Baranowiczach. 

Okoliczność to znalazła stosowne uwzględnienie w statucie Kasy 
zreorganizowanej, w którym zaznaczono, że na okres roku 1932 na poszcze- 

gólnych częściach terenu działalności Kasy Chorych w Baranowiczach 

obowiązują te same wysokości składek i rozmiary Świadczeń, jakie do- 

tychczas na tych obszarach obowiązywały. 
W zreorganizowanej na wyżej wskazany sposób Kasie Chorych w 

Baranowiczach funkcję Zarządu pełni Dyrekcja Kasy Chorych jako organ 

wykonawczy, do którego w szczególaości należy orzekanie we wszystkich 

sprawach, wynikających ze stosunku ubezpieczeniowego. 

Baranowicze, dnia 31 stycznia 1931 r. 

Komisarz Zarządzający: 

(2) Al. Rzepecki 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Pan zna moje dobre serce. Gniew mój 
minął momentalnie „odrazu zaczęłam sę 

nią opiekować, i położyłam ją do swe- 
go łóżka. Dotąd jeszcze leży tam i nie 
może się obudzić. 

— Ale któż to jest? Czy pani ją 
znała? 

Magda pokiwała głową przecząco. 
— Ne, Wiem o niej tylko, że przy- 

jechała z Beekonsteld. Jeżeli się nie 
mylę, jechałyśmy z nią razem. -Ale 
myślę, że pan mógłby ją znać? 

— Watpię! Muszę się pani przy- 
znać, że w diągu ostatnich kilku dni 
nic i nikogo nie widziałem. Chodzę 
jak we mgle... 

— A jednak chcę ją panu pokazać. 

Tylko na Boga, niech się pan nie zako- 
cha, - Tommy, bo to bardzo ładna ko- 

bieta! 
Tommy Ebiway wstał niechętnie i 

poszedł za panią domu. 
— Dobrze, skoro pani tego sobie 

życzy. Chociaż, zapewnam panią, że 
nie widzę w tem... 

Tommy. rzucł obojętne spojrzenie 
na łóżko i w tejże chwili skamieniał: 

— Boże! Co to jest! Przecież to 
moja s'ostra! 

— Pańska siostra? 
Po raz pierwszy strach ukazał się 

w oczach młodej kobiety i wykrzywił 
jej piękną twarz. 

Strach ogarnął ją i 
zimną krew. 

   
  

į. Ža 

  

ROZDZIAL XXII 
LANNER SIĘ PÓŹNI... 

Lanner i Dżesson pożegnali się do- 
syć zimno. 

„Co on wie o „Promieniu“, powta- 
rzał sobie pytanie, schodząc po scho- 
dach do kolejki podziemnej. 

Rzecz jasna, że całą rozmowę Dżes- 
son prowadzł z jak mś ukrytym celem. 
Jakim? Co mogło zmusić tego skryte- 
go, milczącego człowieka do takiej 
wylewności i gadatliwości? 

Lanner postanowił przeszukać ar— 
chiwum policyjne, aby znaleźć dane o 
przeszłości eksperta Dżessona. Gdyby 
nawet n'e udało się tam nic znaleźć, 
należało na przyszłość zwrócić na nie 
go uwagę. Słuszne jest przysłow'e, —- 
„Cicha woda brzegi rwie*. Ekspert 
wiedział, niezawodnie więcej o mor- 
derstw'e, niż powinen był wiedzieć 
niezamieszany w tej sprawie gość lor 
da Rowmanda! 

Lanner pojechał z dworca wprost 
do Scotland Yardu i wydał odpowied 
nie rozkazy. Mimo wszystko jednak 
nie mógł pozbyć się przekonania, że 
główne role w tym dramacie odegrało 

rodzeństwo Eblway i Ryszard Wool- 
vort. Trudno było wyobrazić tobie, iż 
piękna córka naczelnika policji brała 
udział w morderstwie, ale zachowanie 

„jej było.w najwyższym stopnm pedej- 
tzanę. W jak'm celu starała się skie- 
rowąd uwagę policji na ołędne drogi? 

PIEWAJĄ 

| gali, odświeża, msnwa ciami 
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Dr Med 

Krzemiański 
chor wew ętrzne spec, 

żołądea i |] Hit 
przyjm' je od 12 — 2 

i4-6 

} 

znana 

Kwiatowa 7, tel.1475 | fuma 

Dr.Ginsberg 
Chor: by skórne, we- 
neryczne i moczopłcio* 
we. Wileńska 56 —3, od 
8—1 i 4—8. Tel. 567 

    

Br. Kenigsberg 
choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopiciowe 

Mickiewicza 4, 
tel. 10-90, 

Przyjm.od $—12 i 4—8 
R CZAOEĘZIERW 

DOKTOR 

Zeldowicz 
chor, skórne, wene- Cerę 
ryczne, narządów mo- 
czowych, od 9—do 1,poprawia, pieięgnaj: 

    

  

    

  

najs dE 

  

  

5—8 wiecz. oraz usitwa wady sżówy 

„„ Gabinet 2 
metyki sora Kamo е аб 

  

  

zanieśbeńe €hejgic nych — chrze» 
ścjan poszukujemy dofrontowe pokoje nie- 
sywpaty znej prscy nadrog do wynajęcia na 
wej. Wileńskie, Zarcb k mieszkanie lub biuro, 
Pewny: ea sę z 22 m. 40 
lowcdami — Wi'nc, Vl sama. NNOYCH 

Wielka Pchulansa 23 AL 

  

Z powodu obecnego kryzysu gospuda:czego poleca 

z rozmaitych materjałów i najlepszej waty 

WŁASNEGO WYROBU 
po cenach niebywaie niskich 

B-cia CHANUTINĮ, 
Wilno, Niemiecka 23, 

Duże kołdry od 12 zł. Również w rabia się kołdry na puchu. 
Co tvdzień otrzymujer y 

RTERESZJIEA PRANCKAASA 

Nawet zyletki 
pędzie, nożyki, brzytwy i wodę kolońską nabędzie 

Pan taniej i w najlepszym gatunku 

w Poiskiej Składnicy Galanteryjnej 

firma egzystuje 
od r 1890 

statnie ncwošci materiałów na kołdry 

Franciszka Frliczki 
Zamkowa 9, te!. 646. 

L kiai 

Jeden lub dwa 
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ZELDOWICZOWA J, Hryniewicsewej. m. 70 druga brema cd Kupno 

KOBIECE, | WENE Bl. IZ WICIE. 4 SPRZEDAŻ 
ZYCZNE NARZĄDÓW oł > з Pielęgniarka MER чилкчитл 

MOCZOWYCH SSE grykwslfik wona przyj yy YYYYYYYYY 
od 12—2 i ed 4—8 Rolnik mie jakąkolwiek posa- Nawóz 
ut. Miekiewicza 24. kszt.ł. JĘ 12 skromnych wa- Z pod 2. koni do 

tel 277. z NY EGW c ształ. runkach. Pos'»da refe- sprzedania Szeptyckie- 
S L RY Wdy EE rencie, Udzielenie pra. 0 5 tel. 1301 
a AAAAŁA. ! ty  TÓWNOZNACZNE Z == -— ——=—— — 
= me | kh, były podkomi- pomocą dorażną dia Lodownia 

mu referencjami przyj: kosmetyka 
KRYCEWECEM ERKRESEAKA tie posa ię admini tra- 
/YYTYY"YYYYYYYYYYYY* tora mają ku. Wilno, 

d A B I N ET S.łtańska 26. Żeligow- 
ski. 

sro A 
k aelonaina). ; Rządca-administ. 

j be dzietny z 25-letnią 
lecznicze prsktyką w b Kongre- 
WILNO, sówce, Kowieńszczyż- 

Mickiewicza 81—4 nie i Łotwie znajomcść 

konserwa: lasów, gruntownie ob Urodę 
ska'bowych i 

poszu 
jej skazy i braki, Masaż skich, 
kosmetyczny twarzy. komunalnych, 
Masaż ciała, elektrycz kuje posady. Referencje 
ny, wyszczupiający (pa- poważne, Oferty Wcło- 

atryski „Hormo-žyn Now gi6dzki skrz, nie). 
na* według prof. Spnh- pocztowa Nr. 30. 
la. Wypadanie włosów, 
łupież, Indywidualne 

ki racjonalnej, 

sarz ziem ki z solidne= argzo jej 
jącej. Antokciska 56pizy ul Zygnuntow- 

niedrogo i korepetycyj. 
Mickiewicza 42 m. 11 koncertowe mało uży- 

kobie ą kultury i eksploatacji 

je, dosko- znajomiony z czynuoš- 

urzędów ziem-; wygodami do wy- 
naę ia — obiad 
żądanie. — 

3 pokojowe, 
pomy az (OWANE, dO WYNAJĘCIA, 

dobiersnie kosmetyków Ogrodnik Pszczelarz Pierwsze p ętro, front. 
do każdej cery. Ostat. kawaler lat 2> z dob Artylery,ska I m. 3, 
nie zdobycie kosmety- reni Ś siadectwami po* 

szukaje posady od za- 1 lub 2 pokoje 

potrzebu tanio do  wyna'ęcia 

skiej 6. 2 Wiadom ść: 
m miegi. dz, 9— 

Udzielam lekcyj po wb ч 
franiuskiego SS 

Pianino 

  

  

  

tel. 7-94, wane sprzedaje się nie- 
AAŁAAŁ AAA ŁA AAA ŁAŁ, drogo Spiesznie, Zał. 

Ś to Michalski 8 —5, 
KOKAJG i i 

"+YWWYWYYYYYVYYVYVYVY 

Pokój iub dwa __ RÓŻNE 
TEYTYYYYWYTYYYYYTYTTP 

У 4 Г1а sprawdzonej prze: 
Cplazdówa T-wo Św, Winlekiego 

o a Panio rodziny zamie- 
S A na salce nito- 
palonej z tro;giem dzie- 

odremon c; 12, 10 14 letnim 
Pawełkiem wołamy o 
pomoc. Dziatki zzięb- 
nięte i zgłodn'ałe — 
brac obuwia i opału. 
Cfiary składać proszę 

6 m.7 

_ Mieszkanie 

Codziennie od g. 10—8 raz albo od dn. 15 III. do wynajęcia, Wygody, do Redakcji „Słowa* 
W. 2. P. 44 ul. Majowa 4 m. 5. 
  

Dlaczego kłamała na śledztw'e? Czenu 
ne powtórzyła swej osta'n:ej *' z:mo- 
wy z bankierem? 

Edyta wiedziała zapewne, kto był 
mordercą. Skłamała, chcąc go urato- 
wać. Ale dla kogo gotowa była złożyć 
tę ofiarę, dla kogo tak ryzykowała? 
Mogła to zrobić tylko dla brata lub dla 
narzeczonego. 

Jakie motywy spowodowały jej nag 
ły wyjazd do Londynu? Zęby były tył 
ko pretekstem — to jasne! Lanner nie 

znajdywał odpowiedzi na to pytanie. 
W Scotland Yardzie znałazł swego 

szefa w najwyższym stopniu wzbu:ze 
nia i zdenerwowania. 
— Szukałem wszędz'e, inspektorze, 

ale wszystko na nic. Córka moja znik 
nęła od chwili, gdy się rozstała z Pel- 
lingtonem n'kt jej nie widział. Zginęła, 
jakby sę w ziemię zapadła. 

— Mam nadzieję, że jednak nic 
złego się nie stało. 

—, No, tak, ból zębów.. 
— Był tylko pretekstem, — prze- 

rwał spokojnie Lanner — Ten ból zja 
wił się, jak na zawołanie, natychmiast 

po rozmowie córki pana z Woolvortem 
Czy pan telefonował do dentysty?- 

— Tak. Edyta nie była u niego. 
— Ja twierdzę, że córka pana przy 

jechała do Londynu z polecenia narze 

czonego, a gdyby on zechciał nas wta 
iemniczyć w swe sprawy, szybkobyś- 
my ją odnaleźli. 

31-00. 
telef n, Kalwaryjska pod literą J. 

    

— O, ja go zmuszę do mówienia!-—- 
zawołał zrozpaczony ojciec. — Nie- 
szczęśliwa dziewczyna straciła głowę, 
odkąd go poznała! Nie można tego tak 
dłużej pozostawić. Kiedy go aresztuje 
my, będziemy mogli poddać go śledz- 
twu i ne zatrzymam się przed niczem, 
dopóki nie dowiem się czegoś o mo- 
jej córce!. 

Inspektor zaprzeczył żywo: 
— jestem innego zdania, sir. Cór- 

„ka pana nie odwróci się ngdy od czło 
wieka. którego będzie uważała za o- 
fiarę  niespraw'edliwošci. Sądzę więc 
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że to nie jest droga odpowiednia. DO sg. 
prawdy, sam nie wiem, co robić... Cór 
ka pana nie przestanie go kochać, gdy 
Się okaże, że narzeczony jest złodz.e- 
jem. Musiałoby sę okazać coś gorsze 
go. Naturalnie, że należałoby wyciąg- 
nąć od Woolvorta jego tajemnice. 

Ale jak to zrobić? Woolvort jest 
rozumny i sprytny i nie da się wypro- 
wadzić w pole. Przy najmniejszej nie- 
zręczności możemy s'ę ośmieszyć, cze 
go on n'e zapomni wykorzystać. Niech 
par pamięta, że przy jego bogactwie 
i stosunkach, -z łatwością uzyska po- 
moc najwybitniejszych adwokatów. A 
czy mamy jakie dowody przeciw nie- 
mu? Żadnych! Mamy natomiast inne 
osoby na oku, jak np. panią Holłister, 
która nie potrafi chyba wytłómaczyć, 
skąd się wzięła w nocy w parku. 

(D. C, N.) 
   

     


