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PRENUMERATA mięs 

przesyłką pocztową 4 21, 

1 gS pa py ga REF 

W PERSPERTY 
Konferencja Rozbrojeniowa wobec 

wydarzeń pod Szanghajem schodzi na 

plan drugi. Generalna debata, w której 

wzięło udział 50 przedstawicieli państw 

zakończyła się groteskowym  mofnen- 

tem poszukiwania mówcy Panamy, 

który tak był przejęty problemem го7- 

brojeniowym, że zapomniał kedy ma 

przemaw'ać i prezydjumi musiało odra- 

czać pos'edzenie do chwili gdy po wiie- 

lu wysiłkach udało się wreszcie obda- 

rzonego krótką pamięcią delęgata Pa- 

namy odnaleźć i w ten sposób zakoń- 

czyć dyskusję generalną. 

Praca konferencji rozbrojeniowej; о- 

becnie koncentruje się w komisjach 

technicznych, których zadaniem będzie 

opracowanie wniosków dla plenum. 

Jak przewidywaliśmy podstawą dla dy- 

skusji szczegółowej i prac komisyjnych 

jest kompromisowy wniosek angielski 

proponujący odbywanie narad w pła- 

szczyźnie opracowanej, już przez komi 

sję przygotowawcą konwencji rozbro- 

jeniowej. Radykalne proiekiy francuski 

i niemiecki są zbyt śmiałe, aby istn'a- 

ła możliwość pozytywnej pracy. Pro- 

pozycja sowiecka calkow'tego rozbro- 

jenia została na pierwszem posiedzeniu 

komisji odrzucona. Prócz wnioskodaw- 

cy pop'erał ją tylko delegat turecki, a 

nawet tak. sympatycznie usposobiony 

do projektu sowieckiego delegat Nie- 

miec, ambasador Nadolny odmówił 

swego poparcia. 

Nadzwyczajne Zgromadzenie 

Ligi. Obrady konferencji :ozbrojenio- 

wej, jak już zaznaczyliśmy, schodzą 

na plan drugi wobec rozpoczynającego 

się w dniu 3-go marca Nadzwyczajnc- 

go Zgromadzenia Lig', zwołanego na 

skutek zabiegów Chin w sprawie za” 

targu na: Wschodzie. Dotychczasowe 

wysiłki Rady Ligi Narodów nie dały 

najmniejszego rezultatu. Wysłanie ko- 

misji ankietowej, która dopiero one- 

gdaj przybyła do Tokio, wobec zmie- 

nionej sytaucji militar1=j jest teraz po 

zbawione znaczenia. Wówczas gdy ko 

misja była wysyłana walki toczyły sę 

w Mandżurji, obecnie zaś toczy się 

krwawa bitwa pod Szanghajem, a w 

Mandżurji powstało nowe państwo. 

Porozumienie mające być podstawą 

działalności komisji  ankietowej, jest 

w chwili obecnej nieaktualne, przekre 

ślida go bowiem akcja wojsk japoń- 

skich pod Sza-Pei, Woosung i Kiang- 

Wan. 

Przewodniczącym Zgromadzenia ma 

być ministre Hymans, del:gai belgjshi 

i belgijski minister spraw  zagranicz- 

nych. Nazwisko p. Hymansa dobrze 

znane jest nam w W'lnie, jako aufora 

projektów ułożenia stosunków z Kow- 

nem z okresu Litwy Środkowej. P. Hy- 

mans przewodn'czył pierwszemu Zgro 

madzeniu Ligi, które się odbyło natych 

miast po powstaniu instytucji genew- 

skiej. Los wyznaczył p. Hymansowi 

dziwną rolę: był przy narodzinach Li- 
gi i być może będzie obecny na jej po- 

grzebie, nie ulega bowiem wątpliwości, 

iż zatarg chińsko-japoński trwający już 

od pół roku, jest poważnym ciosem w 

autorytet Ligi jako międzynarodowej, 

organizacji pacyfistycznej. 

Podstawą obrad Zgromadzenia bę- 

dzie niewątpliwie opracowany na о- 

negdajszem posiedzeniu plan pokojo- 

wego załatwienia sporu. Narazie jed- 

nak wiadomości, które dochodzą ,z Po- 

la bitwy nie wróżą nic pomyślnego. 

— Czy mowy partner na Dalekim 
Wschodzie. Powstanie niezależnego 

państwa mandżurskiego w wyniku о- 

iensywy japońskiej, zajęcie Charbinu i 
posuwan'e się 

Tamona na północ 

Dotychczas 

rozwój 

dalsze stopniowe 
wojsk armji gen. 

grozi nowym konfl'ktem. 

Sowiety biernie obserwowały 

sjeniem do domu, lub z I 

agranicę 7 zł, Konio czesowe P.K,O, 

Nr, 80259, W sprzedaży detal, cena pojedyńczego n-ru 20 gr. | 

wie TYGODNIA 
akcji japońskiej, doskonale zdając sobie 

Sprawę, iż oznacza ona  przekreślenie 

wpływów rosyjskich w Mandżurji, ale 

nie sądziły wiidocznie, że agresywność 

japońska pójdzie tak daleko. Ostatnie 

konferencje Karachana z ambasadorem 

japońskim w Moskwie Hiroto tudz eż 

oświadczenia Woroszyłowa i Bluche- 

ra wyraźnie stwierdzają zmianę nastro 

jów. Posuwanie się Japończyków na 

północ zmusza Sowiety do zajęcia wy 

raźnego stanowiska, ale to nie jest ta 

kie proste, ponieważ w Moskwie wie- 

dzą, iż wdanie się w zbrojny zatarg z 

Jaionją grozi nietylko następstwami w 

Mandżurji, lecz o wiele groźniejszemi 

skutkami wewnątrz. Obawa tych właś- 

nie  kontrrewolucyjnych  komplikacyj 

wewnętrznych dotychczas i Drawdopo- 

dotnie zostanie žrodtem spokoiu i bier 

ności Sowietów. 

Hindenburg-Hitler Duesterberg. — 

Zbliżające się wybory prezydenta Rze- 

szy będą niezwykle do sžostym wypad- 

kiem politycznym w Niemczech, prze- 

kraczającym zwykłe ramy wydarzeń z 

okresu polityki wewne'rznej. Będzie to 

generalna próba sił pomiędzy obczem 
zwolenników obecnego regime'u, '*ó- 

rego wyrazem jest konstytucja wejmar- 

ska, a Hitlerem i Hugenbergiem. 

Z pośród czterech kandydatów, 9 

których jest mowa obecnie, szanse po- 

siada tylko kandydatura Hindenburga. 
Nazwisko zwycięscy z pod Tanenber- 

'gu nie straciło na popularności 

wśród szerokich mas niemieckich, a 

ponadto jest to kandydatura ponadpar 

tyjna, za którą bardzo gorąco piócz 

centrum wypowiedizeli „ocjai-de- 

mokraci. 
Kandydatura Hitlera, który uzyskał 

wreszcie obywatelstwo niemieckie bę- 
dzie miała za sobą tylko głosy „nazi* 
i będzie niejako przeciwwagą komuni 

stycznego kondydata Thaelmana. Kan 

dydat Stahlheknu gen. Duesterberg 
jest wysunięty zdaje się w celach tak- 

tycznych, w wypadku bowiem gdyby 

Hindenburg w pierwszem głosowaniu 

nie został wybrany i zrzekł się dalsze- 

go kandydowania, co jest rzeczą wiel- 

ce prawdopodobną, Du<ste:berg zosta- 

nie wycofany, a głosy Stalilnelmu pad- 

nic 

się 

    

ną na Hitlera. Sz. 

LOS V Šias 
są już u nas do nabycia. 

Ciągnienie trwa od 10 go marca 

do 14 kwietnia włącznie. 

Połowa losów wygrywe! 
66 000 wygrany:h i 25 premij. 

Główna wygrana 1.000.000 złoty: h, 

Kolektóra Loterji Państwowej 

“ „LICHTLOS“ 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
KRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“, 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Łaszuk, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzjmierow 
GRÓDNO — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński, 

Zwierzyński, IWIENIEC — Sklep tytonjowy — S, 
KLECK — Sklep „Jedność'* 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateskį, 
MOŁODECZNO — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 

| CZGSSFK STOZPEECHNN | IIS A PSAS 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr, 

NOWOGRODEK 

  

NIEŚWIEŻ — uł. Ratuszowa — Н - Księgarnia Jażwińskiego, | 
— Kiosk St, Michalskiego, 

N,-SWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
K, Malinowskiego, GSZMIANA — Ksiegarnia Spółdz, Naucz. 

POSTAWY — К 

SLONIM — Księ; 

ST, ŚWIĘCIANY 

WARSZAWA — 

PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski, 
siegarnja Polskiej Macierzy Szkołnej, 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

garnia D. Lubowskiego, ul, Mickiewicza 13, 
— M, Lewin —Biuro Gazetowe, uj, 3 Maja 5 

WILEJKA POWIATOWA — ui, Mickiewicza 24, F, Juczewska 

Tow, Księgarni Koi, „Ruch“, 

40, Za tekstem 15 gr, Komunikaty, oraż 

nadesłane, milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr, W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej 
Zagraniczne 50 proc, drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

Marsz. Piłsudski wyjechał do Egiptu 
WARSZAWA, (te!. własny). Dziś 

e godzinie 3 pop. Marszałek Pił: 

sudski wyjechał do Rumunji. 
Marszałek zabawi w Bukareszcie 

kilka dni, gdzie będzie obecny na 
święcie 16 pułku piechoły гы- 
muńskie], którego jest szefem. 

Marszałka Piłsudskiego żegnali 

  

lensywa japońska Ma 

na dworcu Premjer Prystor, pre- 

zes Sławek, minister Kuhn, vice- 

minister Beck, wice ministrowie 
spraw wojskowych Fabrycy i 

Składkowski, szef 'sztabu gene- 

ralnego generał Gąsiorowski i 

szereg wyższych wojskowych. 
Pozatem specjalnie przybył na 

MT 
Chińczycy uważają za niemożliwe 

przerwa 
SZANGHAJ, (Pat). Chińczycy u- 

ważają za niemożliwe przerwa- 
nie walk, ponieważ Japończycy 
wymagają bezwarunkowego wy- 
cofania wejsk chińskich, zaś la- 
ko kroków wstępnych domagają 
się zniszczenia fortów Wossung 
i Pao Szan, Do koncesji mlędzy- 
narodowej przywieziono w ciągu 
dnia 1 b. m. 712 rannych Chiń- 
czyków. W Sza-Pel w dalszym 
ciągu toczy się walka i szerzą 
sią pożary, spowodowane przez 
pociski. W pobilżu Woosung mia- 
ża przybyć w ciągu popołudnia 
14 dywizia Japońska z artylerją. 

SZANGHAJ, (Pat). Główne od- 
działy 11 dywizji japońskie], LI. 
czące około 12 tys. ludzi, wylą- 
dowały w miejscowości Chillia- 

nie walk 
oku, położonej w odległości 5 
mil na północ od Liu Ho u ujścia 
rzeki Yang-Tse. Wojska |apoń- 
skle rozpoczęły dziś rano naca- 
łej linji efenzywę, posuwając Się 
stoznniowa w kierunku południo- 
wym w okręgu Hong-Kew i kie- 
runku wschodnim. Na froncie Ki- 
ang-Wan Japończycy posuwzją 
się również naprzód. Samoloty 
iartylerja japońska gwałtownie 
bombardują Sza Pei. 

MUKDEN, (Pat). Dziś rano pro- 
kiamowane zostało formalne go- 
wstanie nowego niezależnego 
państwa mandżurskiego. Wszę- 
dzie wywieszono flagi narodowe 
5-ciokolorowe. Formalne objęcie 
władzy przez nowy rząd odbę- 
dzie się do 5b, m. w Czang-Czun. 
  

w Finiandji panuje spekój 
RZĄD PRZYSTĘPUJE DO LIK 
WARSZAWA. (Pat). Poselstwo fin: 

iandzkia koemunikuja co następuje: Wa- 
dług otrzymanych przez poselstwo in- 
formacyj, obecny rząd jest przekonany, 

że uda mu się przywrócić porządek w 
kraju. W częściach północnych, zachod: 
nich oraz wschodnich Finlandji panuje 

zupełny spokój. Dowódca Skydskaru 
(jest to nazwa korpusu strzeleckiego— 

organizacji obywatelskiej o charakterze 
wojskowym) gen. M:imberz wydał roz' 

WIDACJI RUCHU LAPOWCÓW 
kaz członkom organizacji o niepodtrzy” 
mywania ruchu lappowców. Wszędzie, 
nawet w okręgu Lappo — zastosowano 
się do rozkazu. Do starć nigdzie Įesz- 
cze nie doszło. Siine oddziały wojsko: 
wa strzegą Helsinki. Na północ od Ma- 
entsaelae wysłane zostały wojska ce- 
lem okrążenia członków Lappo, którzy 
sią tam zebrali w iiczbie oxoło kilku 
tysięcy. Wydano rozkez zresztowania 
przywódcy tappowców. 

dworzec poseł rumuński w War- 

szawie Biidurescu. Marszałek Pił: 

sudski zajechał autem w towa- 

rzysiwie Pani Marszałkowej |có- 
reczek. 

W podróży towarzyszy Mar- 
szałkowi dr. pułk. Woyczyński i 
kapitan Lepecki. : 

Z Rumunji udaje się Marsza- 

tek Piłsudski na kilkutygodnio- 

wy wypoczynek na południe, do 

Eglptu lub Palestyny. Jak się do- 

wiadujemy przed kiiku dniami 

wyszedł z Gdyni w morze okręt 

Žeglugi Polskie] „Niemen“, za- 
kentrakiswany przez marynarkę 

wojenną. Utrzymują, że „Nie- 
men'' udał się na morze Sród- 

ziemne i Czarne. Marszałek Pił- 
sudski ma wsiąść na pokład w 

porcie rumuńskim Constanzy i 
odbędzie na tym Statku podróż 

na południe. 

Obrady Sejmu 
UCHWALENIE USTAWY 

* EMERYTALNEJ 
WARSZAW%, (Pat). Marszałek Świtalski 

otworzył posiedzenie Sejmn o godz. 10 m. 30. 

Pierwszym punktem porządku dziennego było 

głosowania nad nowelą do ustewy emery- 

tainej. Marszałek ozna] mia, że jest zgłoszony 

wniosek pos. Regera (PPS), który można 

traktować ajbo jako wniosek, albo jako po- 
prawkę do ustawy, która skreśla jej art. 1. 

Pon'eważ wnioskodawcy oświadczyli sią za 

trektowau em tego jako wniosku, marszałek 

przyttąpił do głosowania nad ustawą en bloc, 

Edyž nie było poprawek. Ustawę przyjęto 
w drugiem i trzeciem czytaniu głosami więk- 

szości posłów BBWR, gdyż lewica wyszła 
z sali, a prawica nie brała udziału w posie- 

dzeniu. 

Następny punkt porządku dziennego o 

dodatkowych kredytach dlą funduszu bezro- 

bocia marszałek zdjął z porządku obrad. — 

Posiedzenie przerwano. $ 

Następne posiedzenie w  poniedzizłek 

o godz. 10 rano, Obrady zakończyły się o 

godz. 10.35. 

demonstracyjny strajk pracowników miejskich ° 
urzędnicy magistratów w Warszawie, Piotrkowie Łodzi i Sosnowcu 

nie stawili się do pracy 
WARSZAWA, (Pat). W dniu l 

marca z powodu jednodniowego straj- 
ku pracowników miejskich, który jest 
demonstracją przeciwko dostosowaniu 
uposażeń administracji komunainej do 
płac funkcjonariuszów państwowych i 
protestem przeciwko nieregularaemu 
wypłacaniu pensyj przez Magistrat 
pracownikom, wszystkie biura Magi- 
stratu były nieczynna. 

Do strajku przyłączyli się pracow= 
nicy miejskich zakładów użyteczności 
publicznej, jednakże wszędzie pozoz 
stawiono konieczną cbsługę, tak że 
mieszkańcy stolicy strajku nie odczuli. 
O godzinie 1l-ej w południe trarn- 
waje unieruchomiono na pół godziny. 

ŁÓDŹ (Pat). Wczoraj w sali rady 
miejskiej w Łodzi odbyło się ogólne 
zebranie pracowników miejskich, na 
którem przedłożono rezolucję, powzię- 
tą na zjeździe pracowników miejskich 
w Warszawie w niedzielę oraz w imie: 
riu zarządu łódzkich związków zgło” 
szono rezclucję strajkową. Po zebra: 
niu odbyło się posiedzenie zarządów 
wszystkich związków pracowników 
miejskich w Łodzi, na którem ustalo- 
no sposób przeprowadzenia strajku. 
Dziś biura magistratu i wszystkie in- 
stytucje miejskie są nieczynne. Sfrajk 
trwać będzie jeden dzień. 

SOSNOWIEC. (Pat). Dziś-rano wy- 
buchł tu strajk demonstrzcyjny urzęd- 
ników magistratu. Strajk potrwa jeden 
dzień. Biura magistratu są nieczynne. 
Również w Będzinie, Dąbrowie i Cze- 
ladzi urzędnicy samorządowi mają 
zastrajkować, jednakże strajk ten ma 
trwać jedną do trzech godzin. 

BIAŁYSTOK. (Pat). W dniu "1 b. m 
zgodnie z uchwałą Związku Pracewników 
miejskich, odbył się jednodniowy strajk pro- 
testacyjny pracowników miejskich. Strajk mi: 
nął w zupełnym spokoju i prawie niepostize 
żenie. Wszystkie instytucje użyteczności pu- 
blicznej funkcjonowały normalnie, W da. 2 
b. m, urzędpicy miejscy przystąpią do swo- 
ich zajęć. 

PIOTRKÓW. (Pat). W dniu 1 b. m. pra- 
cownicy magistratu ogłosili jednodniowy 
strajk protestacyjny, solidaryzując się z po- 
dobną akcją na terenie stolicy i Łodzi, Straj 

kowała administracja miejska i administracja 
przedsiębicrstw miejskich. Czynne były nrzę- 
dy użyteczności publicznej i zdrowia, 

NA ŚLĄSKU NIE STRAJKOWANO 
KATOWICE, (Pat). W dn. 1 b. m, mimo 

proklamowanego ogólno-polskiego strajku de- 

monstracyjnego pracowników miejskich, ma- 

gistraty na Śląsku są czyane. Pracownicy sa- 

morządowi na Śląsku, należący do organiza: 

cyj odrębnych, niezrzeszonych w ogólno pol- 
skim Związku Pracowników Samorządowych, 

nie przyłączyli się do strajku. 

Sytuacja strajkowa w Zagłębiu 
Dąbrowskiem 

SOSNOWIEC. (Pat). W i3-tym 
dniu strajku sytuacja uległa o tyle 

zmianie, że ilość pracujących na ©b- 
serwacjach robotników w  kopalniach 

nieco się zmniejszyła. Dotychczas 

cbserwacje zatrudniało 1719 osób, — 

niezrzeszone kopalnie 830. Na jednej 

kopalni, mianowicie na „Jowiszu* sta- 

wiło się do pracy około 100 robotni- 

ków. Ogółem na 755 pracown ków 

zgłosiło się tam 299, a 465 strajkuje. 

Ogółem liczba strajkujących na ran- 

nej zmianie wynosi około 9700 robot- 

ników. Ё 

SOSNOWIEC, (Pań). W dniu 1 
b. m. obradował w Sosnowcu 
konferencja delegatów robotni- 
ków C€ Z. 6. kopzini zągłębia 

Dabrowskiego. Obrady trwały 

ed godziny 10 do 13, przy udziałe 
wkoło 750 osób. 

Po wysłuchaniu sprzwozdania 

z odbytych zebrań załogowych 
i po przemówieniu sekretarza 
okręgowego С. Z. 6. p. Biainika 
uczestnicy konferencji m. in. 
uchwalili strajk w dalszym ciągu 
podtrzymywać; góyby jednak za 
uważono objawy załamywania 
się strajku, konferencja postano- 
wiła zwołać ogólną konferencję 

delegatów, któraby organizacyj- 
nie, zgodnie z wolą robotników, 
walkę przerwała. 

KTO WYGRAŁ DOLARÓWKĘ - 
WARSZAWA, (Pat) Podczas dzis'e]- 

szego ciągnienia pożyczki dolarowej 

wylosowane między innemi nastę- 
ujące numery: 

* ]аш !узіесуу dolar6w — Nr. 990.412, 

8 tysięcy dolar «w — Nr. 1 164.634, 3 ty- 

oe Solarów — Nr, Nr. 1 210.079, 23.521 

i 820.231, 1 tysiąc doł. — Nr. Hr. 773.519, 

244 993, 595,552, 526,683 i 921 933. 

do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację Znieniaue dowolnie, Za 4pstarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 
WROTE TOO RUDENS IRAS WOORZOCY DATE A DL ROOT GOTOWY DBAĆ   

SILVA RERUM 
W związku z reformą szkolną, któ- 

ra ma być przeprowadzana już od 

września r.b., Il. Kurjer Codz. (Nr. 60) 
porusza Sprawę nauczania w szkole 

języków obcych. 

Wbrew praktyce większoścj narodów za- 

chodniej Europy, w obowiązującym dotąd 
programie nauki naszej szkoły powszechnej 
(stopień II i III), ; szkoły średniej, ogólno- 

kształcącej (gimnazjum) przyjęliśmy mia- 
nowicie zupełnie wadliwą j nieracjonalną 

zasadę naukł tylko jednego języka nowo- 

żytnego, twierdząc niewiadomo na jakiej 

podstawie, a wbrew 'całej rzeczywistości, 
jakoby młodzież polska nie posiadała uzdol 
nień językowych. Uznaliśmy za nienaruszał 

ny aksjomań, że w szkole naszej uczyć moż- 

ną z pożytkiem tylko jednego języka nowo- 

žytnego, bo młodzież nasza nie jest pod tym 

względem pojętna, W aksjomat ten, całko- 
wiice błędny, uwierzyliśmy pomimo tego, że 

nasze położenie geograficzne nijeodmienna 
siłą faktu wprost narzuca nam całkiem in- 

ne stanowisko, skazani bowiem  jestešmy 
na wiekowe nieodmienne sąsiedztwo, dwu 

olbrzymich kompleksów państwowych j na- 
rodowych, z którem; w najżywotniejszym in 

teresie własnym, znaleźć musimy jężyk po- 

rozumjewawczy, a więc -nać conajmniej 

ich języki, 

Zasadę „jednego języka nowożytnego” 

petryfikowaliśmy u siebie wbrew wszelkiej 

racjonalnej przyczynie także pomimo tego, 
że zarówno historycznie, jak niemniej kul- 
turalnie ; politycznie w przeszłości ji przy- 

szłości jesteśmy niemal na śmierć j życje 

związani z trzecjm, wielkim, kulturze całe- 
go świata przodującym narodem, a miano- 
wieje z Francją, której język jest zarazem 
światowym środkiem  porozumįewawczym, 

Co gorsza, a właściwie, co wygląda już 

jakby na obiędne podcinanie gałęzi, na któ- 

rej się siedzi, utrwalił się u nas samobój- 
czy pęd do niemczyzny, co się objawiło w 

ten sposób, że w tej chwili bezwzględna 

większość szkół polskich prowadzi jedynie i 
wyłącznie naukę języka niemieckiego, jako 

jedynego nowożytnego, przy zdecydowanem 

ziekceważeniu języka francuskiego, co przy 

utrwalających się kulturalnych, politycznych 
i gospodarczych stosunkach Polski z Fran- 

cją, jest przecież nonsensem, з 

Tu już I. K. C. nie ma całkowitej 
racji.,Niemczyzna nie jest uprzywilejo- 

wana, gdyż np. w szkołach wielkopol-. 

skich nie jest nawet wcale wykładana 

(są tam do wyboru tylko jęz francu- 

ski i angielski), jeżeli zaś istnieje 

wśród młodzieży „samobójczy* pęd do 

niemczyzny, to iylko dlatego, że mło- 

dzież wybiera język łatwiejszy do opa- 

nowania. 

Nie można jednak nie przyznać 

racji, że oddziaływanie na  mtodžiež 

nauki jednego tylko języka jest zawsze 
niepożądane. 

w chwili obecnej 84 proc, polskich dzie- 
cj w szkołach powszechnych i średnich uczy 

się wyłącznie języka niemieckiego, wchla- 
niając równocześnie tą drogą tak bardzo nie 
pożądane i niezgodne z naszą psychiką kul- 
turalno-wychowacze wpływy germańskie. 
Chocjażby dla zrównoważenia szkód stąd 
wynikających, nowy ustrój szkolny i jego 
programy winny przeto jako rzecz zasadni- 

czą, wprowadzić drugi język nowożytny, 
obowiązkowy, którym niewątpliwie powinien 
być język francuski į kultura nieśmiertelnej 
Francji, 

Na naszym terenie zawsze będzie 

aktualna nieco drażliwa sprawa jęz ro- 

syjskiego, jako drugiego języka ob- 

cego. 

Nad tem również należałoby się 

zastanowić. A wiięc, uwzględniając po- 

trzebę nauczania w szkołach dwu ję- 

zyków... należałoby brać w rachubę 
język francuski, . niemiecki, angielski i 

rosyjski. Lector. 

WADA AA AAAA AŻ ADA AAAA A AAA AAAA AAA KKA AŁAAKA 

RA! 

ŽĄBAJCS 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. * 

         



„ność niemal pomnika jest 

    

NASZA ANKIETA 
  

ROZPOCZYNA JĄ P. ILARIO 

ALVIGINi 

P. Iliaro Alvinį jest lektorem  ję- 
'zyka wtoskiego w U.S.B. Przebywa w 
Polsce od roku praw:e. Poznał nietyl- 
ko nasz język, ale i biteraturę, i filozo- 
fję, nad którą specjalni neaukowo pra- 
cuje. Scharakteryzujmy go więc krótbo. 

Włcch, który poznał Poiskę. To mó- 
wi dużo. Jako człowik obcy, nieobc'ą- 
żony wileńsk'em|, dziedz'cznemi wstrę 
„tami czy predylekcjami, może być bar- 
dzej od nas objektywny. 

Więc, jako cudzoziemiec, 

idzie na pierwszy ogień. 
Uwagi jego są następujące. 
— Każdy pomnik --- powiada — 

powinien zawierać w sobie dwa pier- 
wiastk': architektoniczny i rzeźbiarski. 
Aichitektonika, okazalošė, dotykal- 

czynnikem 
ważnym. Im bardziej rozwinięty jest 
element architektoniczny, tem bardziej 
zyskuje pomnik na monumentalności. 
Ale równie decydujące są wartości czy 
sto rzeźbiarskie pomnika — i szczęśli- 
«wym jest tylko taki monument, k*ó у 
obydwa te pierwiastki potrafi zharmo- 

niech 

„nizować. 

Jeśli chodzi o wałory architektoni- 
czne, wysunąłbym na plan pierwszy 
projekt Tadeusza Tołwińskiego. P:ze- 
budowanie placu Katedralnego na Fo- 
rum Mickiewiczowskie jest wielkiem po 
mysłen Jednakże Tołwiński nie 
uw.ględni) w swym projekcie w do- 
stater znym stopniu zagadnień rzežbiar- 
skich, i z tego względu jego projekt 
jest jednostronnym. Na miejscu plano- 
wanego obelisku należałoby postawić 
coś 'innego, prawdziwy. monument, 
prawdziwą statuę Człowieka. 

Projekt natomiast Madeyskiego od- 
znącza się wszelkiemi zaletami rzeźż- 
biarskiemi. Gdzie tu jest jednak ele- 
mrent architektoniczny?  Miekiewicz 
Madeyskiego jest piękny, spokojny i 
harsnenijny. Ale nie znajdziemy w nim 
koniecznej dla pomnika wielk'ego poe- 
ty wielkości. Można go postawić na 
dziedzińcu uniwersytetu, pod  arkadą. 
Nie można stawiać go na placach pu- 
blicznych. A pomnik wielkiego poety 
powinien być przez wszystk ch wciąż 
ogłądany. 

To jedno. Po drugie: każdy pom- 
nik, obliczony na trwanie, musi przed- 
stawiać postać człowieka w tym wieku, 
kiedy jego rozwój został całkowicie 
„zakończony. 

W pomnku trzeba uwiecznić wiek, 
zasługujący na uwiecznienie, na wznie- 
sienie pomnika. Nie młodość. Nie ma- 
rzena. Nie melancholję i romantyzmy, 

lecz mądrość, dojrzałość i wiedzę. W 
pomniku trzeba pochwalić skończone 
dzieło poety, a nie plan jego dzieła. 
Tylko wówczas pomnik przemawia do 
tłumu. A przecie pomniki zwykło sta- 
wiać się właśnie dla tłumów, a nie dla 
garstki wybranych. 

Czy można naprzykład wyobrazić 
sobłe we Florencji pomnik Dantego w 
"kolebce? Dante wyrósł we Florencji. 
A!z Flcrencja uwieczniła go jako na- 
tchnionego wieszcza przed kościołem 
Santa Croce. 

Projekt tedy Madeyskiego, 
piękny rzeźbiarsko, jest za młody. 

Lecz oto projekt Kuny oddaje na- 
leżycie poetę. Poetę zakończonego. 
Poetę całego. Mick'ewicz jako idea do- 
brze jest w nim ujęty. Koncepcja Mi- 
ckiewicza jest wierna, taka, jaką każdy 
Polak w sobie nosi. Koncepcji jednak 
trzeba dać odpowiedni wyraz i formę. 

Tutaj nasuwają się pewne zastrze- 
żenia. Gest poety. Ten gest nic nie mó 
wi. Niejasny jest. Niestormulowany. 
Można go rozmaicie interpretować. 
Snuć rzmalite domysły. A każdy gest 

acz 

  

sto 

w Sprawie pomnika Mickiewicza 
postaci, uw'ecznionej w pomniku, ро- 
winien odrazu narzucać się widzowi. 

Czy takim ruchem 'stotnie posługuje 
się człowiek, patrzący w przyszłość? 

Wydaje się przet, że Kuna pepro- 
siu mie wiedział, co zrobić z prawą 
ręką poety. Chodziło mu najpewniej o 
to, żeby jakoś, wogóle ustawić rękę. 
Ten gest — to wybieg. 

Drugie zastrzeżenie: brak projekto 
wi Kuny pierwiastka architektoniczne- 
go. Rzeźbiarski rozbłyska w n'm w ca- 
łe, pełni: świadczy o tem cokół pom- 
nika i jego płaskorzeźby. I ma się wra 
się? Że trudno dziś o nowe w nich mo- 
żliwości? 

Może dlatego coraz częściej nowo- 
czesne pomniki budują w kształtach 
mauzoleów lub łuków triumfalnych. 
żenie, iż sam twórca zdawał sobie 

sprawę z tego braku. I dlatego tak do 
gruntu chce przebudować plac, na któ- 
rym pomn'k ma stanąć. Chce uzupełnić 
w ten sposób swój projekt architekto- 
nicznie. 

Ogólnie biorąc, p. Alvigini sądzi, iż 
żaden z wystawionych projektów nie 
rozwiązuje całkowicie kwestjii Każdy 
z nich ma swoje zalety. Ma [iczne wa- 
dy. Czy nie wydaje sę jednak, że 
wszelkie pomniki. figuralne wyczerpały 

  

- Walne Zebranie Koła Prawników 
STUDENTÓW U. S. B, 

W poniedziałek dn. 29 lutegor. b. 
odbyło się w szli Śniadeckich dorocz- 
ne walne zebranie Koła Prawników 
Studentów USB. 

Na zebranie przybyło przeszło 200 
osób, który to fakt świadczy o du- 
żem zainteresowaniu, jakie obecnie 
budzi Koło Prawników. 

Zebranie zagaił prezes ustęp. za- 
rządu kol. Antoniewicz witając kura- 
tora Koła p. profesora Wacława Ko- 
marnickiego oraz wszystkich zebra- 
nych. 

Przewodniczącym zebrania został 
obrany większością kilkudziesięciu gło- 
sów kol. Zygmunt Kruszewski, kontr- 
kandydat zgłoszony przez wszechpo- 
lsków kol. Ellert został zaproszony 
na zastępcę przewodniczącego. 

Wynik głosowania przyprawił o 
silis zdenerwowanie kolegów Zz pod 
znaku OWP., zdenerwowanie, któremu 
dawali wyraz do kcńca zebrania. 

Z przedłożonego przez ustępujący 
Zarząd sprawozdania można vrobič 
dokładny pogląd o pracy w Kole. 

Dunikowski wykora nowy eksperyment 
MASZYNA PRZYBYŁA JUŻ DO ECOLE CENTRALE 

PARYŻ, (Pat). Wedlug wiadomości 
pólurzędowych, maszyna Qunikowskie- 
go, która znajdowała się dotychczas w 
depozycie sądu departamentu Sexwasy, 

ew. wczoraj została do Ecole 
entrale w Pary u. Po zdjęciu pieczęci 
rzez komisarza policji ze Sxrzynki wy- 

jęta będzie maszyna w obecności Ви- 
nikowski+go i |jega adwokatów. Do- 
świadczenia rozpoczną się dopiero po 
zmontowaniu maszyny przez Dunikow- 
skiago. 

PARYŻ, (Pat). W związku z komu 
nikatem półurzędowym w Sprawie prze- 
wiezienia masżyny Dunisowskizgo do 
Szkoły Centralnej, współpracownik 
dziennika „Excelsior* zwrócił się do 
jednego z obrońców p. Kiotza. 

Najsmutnejsza w te] sprawie—mó- 
wił adwokat jest powoiność p: stępo- 
wania rzeczoznawców. Od dnia 10 lute- 

Lenin jako 
Lenin obok Marxa jest największym 

autorytetem w Rosji Sowieckiej. Każ - 
da niemal książka z dziedziny mauk 
pokitycznych zawiera cytaty z Marxai 
Lenina. Lenin w pojęciach zwolenni- 
ków ustroju sowieckiego „nie jest tym, 
który obala Marxa. lecz jego kontynuu 
je i oświetla metodą Marxa nowsze zja 
wiska gospodarcze i polityczne, które 
powstały po śmierci Marxa. Rzecz na 
turalna, że wobec ogromnego wpływu 
i autorytetu Lenina w Rosji Sowiec- 
kiej poglądy jego ekonomiczne i so- 
cjologiczne zasługują na uwagę, przy- 
czyniają się one bowiem do zrozum:e- 
nia skomplikowanych zjawisk Rosji 
Sowieckiej. Dr. St. Świaniewicz docent 
wileńskiego uniwersytetu, wziął temat 
zajmujący dla swej rozprawy, studjum 
ekonomiczne o Leninie ; wywiązał się 

dobrze ze swego zadania. 
Poglądy ekonomiczne Lenina to od- 

bicie się marxizmu w umysłowości ro- 
syjskiej. Autor przejawia znajomość 

tak marxizmu, jak i psychiki rosyjskiej. 

W książce swojej wspomina, że Lenin 
- był taktykiem bardzo dobrym w rewo- 

lucji rosyjskiej, jednak w wielu wypad 

kach nie uwzględnia tego, że poglą- 

dy Lenina wypowiadane w jego mo- 
wach i artykułach od czasu przewro- 

- tu bolszewickiego odstępują od zasad- 
n czych pierwiastków jego doktryny, 
lecz przystosowują się do aktualnych 
posunieć politycznych. 

Len'n przed rewolucją bolszewicką 
mógł być i był bardziej konsekwentny, 

  

go, to jest daty zgłoszenia waiosku © 
wypusz<zenie na wolność, nie wydano 
dotychczas orzeczenia. Jest to poprosiu 
nieprawdopodobne, gdyż procedura ma 
zszwyczaj szybsze tempo, zwłaszcza 
jeśli wniosek o wypuszczenie jost uza- 
sadnisny złym stanem zdrowia. 

Jutro—powiada dr. Kiotz—udam się 
w tej tprawie do sędziego Ordonneau. 
Nie odważyłbym się przypuszczać — 
oświadczył obrońca — że chodzi tu z 
tych czy innych względów o przewie- 
kanie sprawy Rzeczoznawcy ZE tko- 
wo nie pragnęji znać właś.iwie tajem- 
nicy wynslazku Dunikows:<iego, obec- 
nie zaś zmieniii swe stanowisko i do- 
magają się szczegółowych wyjaśnień. 
Jestto sprawa bardzo waźna dla mego 
klienta.—Dotychczas nie powziął on w 
tej sprawie żadnych decyzji. 

  

ekonomista 
ST. ŚWIANIEWICZ. WILNO STR. 155 

niż po rewolucji, która dała mu wła- 
dzę. Przed rewolucją bowiem :nyś! je 
go rozwijała ogniwa logiczne, piorąc 
za punkt wyjścia doktrynę Marxa; po 
rewolucji musiał rozwiązywać aktual- 
ne problematy, powstałe w dziedzinie 
gospodarczej wskutek rosyjskiej rewo- 
lucji i uzasadnić swe rozwiązanie po- 
stulatami teoretycznemi, zabarwionemi 
marxizmem. 

Len'n wystąpił w literaturze eko- 
nomiczno - rosyjskiej jako przeciwnik 
narodników i marxista. Miał on w tym 
kierunku poprzedników: Piotr Struwe 
i Plechanow  (Bieltow). Wystąpili 
w 1894 i 1895 roku jako krytycy kie 
runku narodniczestwa i głosicieli po- 
glądów o rozwoju kapitalizmu rosyj- 
skiego w formach j konsekwencjach 
analogicznego do zachodnio - europej 
skiego. P. Świaniewicz nie uwzględnia 
tych dwu pisarzy, którzy byli poprzed 
nikam: Lenina i posiedli olbrzymi 
wpływ na młodzież w ostatniem 10-le 
ciu zeszłego stulecia i pierwszych lat 
dwudziestego stulecia. Pod wpływem 
tych pisarzy urobił się Lenin * tylko 
później rozeszły się ich drogi. 

Doktryna narodniczestwa, której 
przeciwstawiał się Lenin, została źwię 

źle ; przejrzyście przedstawiona przez 
p. St. Św. 

„Ideałem społeczno - gospodar- 
czyni „narodników* był socjalizm — 
zgodnie z teorją Marxa wierzyli oni, że 
rozwój gospodarczy idzie w tym kie- 

runku. Ale Europa idzie do socjalizmu 

  

Obrany w roku ubiegłym prezes 
Koła kol. Henryk Dembiński z chwilą 
objęcia prezesury w Bratniej Pomocy, 
ustąpił z tego stanowiska, a jego 
miejsce zajął wiceprezes kol. Antonie- 
wicz. Mimo to współpraca kol. Dem» 
bińskiego 2 Zarządem Koła była b. 
wydajn», wyrażająca się w bezpośred- 
niem inicjowaniu i organizowaniu pra- 
cy naukowej. 

Sprawozdanie podkreśla pełną po- 
święcenia się pracę wiceprezesa gospo- 
darczego kol. Dziewickiej. 

Największym sukcesem prac 7а- 
rządu było przełamanie absencji człon- 
ków w kierunku wzmocnienia izorga- 
nizowania pracy naukowej, czego wi- 
domiym znakiem było stale wzrastają- 
ca frekwencjajna wszystkich zebraniach 
i imprezach o charakterze naukowym. 
Szczególną uwagę zwrócił Zarząd na 
wydawnictwa Koła oraz bibljotekę i 
czytelnię. : 

Ciągłą bolączką Koła jest lokal za 
szczupły w stosunku do potrzeb, w 
szczególności stanowi to przeszkodę 
rozwcjowi życia towarzyskiego. 

Koła prowadz: sklepik sprzedaży 
skryptów oraz sklepik komisowy. 

Imprezy Koła urządzone przez 
Sekcję Dochodów Niestalych dały 
zgórą 2 tys. czystego zysku. 

Ogólny bilans zamknięcia zamyka 
się pokaźną cyfrą 18,619 zł, zysk w 
stosunku do roku ubiegłego —10.197 
złotych. 

Liczba członków Koła stałe wzra: 
sta, wynosi obecnie 454 osoby, co 
obejmuje 62 proe. ogółu młodzieży 
studjującej na Wydziale Prawnym. 

W;dać z powyższego, że Zarząd 
prowadził pracę b. intensywną, przy 
ogólnym marazmie rozmaitych orga- 
nizacyj Koło Prawników wyróżnia się 
imponująco. 

Nic też dziwnego, że zgloszuny 
wniosek przez Komisję Rewizyjaą o 
udzielenie ustępującemu Zarządowi 
absolutorjum został olbrzymią wię- 

przez kapitalizm, „przez te wszystkie 
cierpienia, sprzeczności i walki, które 
rozdzierają społeczeństwa kapitalisty- 
czne. Dła Europy niema innej drogi 
rozwojowej, niż, ta, którą nakreślił 
Marx. Inaczej Rosja. Rosja również 
idzie do socjalizmu, ale kapitalizm 

nie jest dla niej nieuniknionym na tej 
drodze etapem. Rosja jest pod tym 
względem w warunkach zupełnie wy- 
jątkowych, gdyż wśród ludu rosyjskie 
go jeszcze za czasów zamierzchłej 
przeszłości pozostały pewne instytucje 
kolektywizmu. Najważniejsze z nich— 
to „obszczyna* 4 „artiel*. Rozwinięcie 
tych instytucyj może stworzyć grunt 
dla przebudowy socjalistycznej. (str. 
16). 

„Niektórzy teoretycy „narodnicze- 
stwa' twierdzili, że rozwój kap'taliz- 
zmu w Rosji jest wogóle niemożliwy, 
gdyż powoduje wzrost produkcji przy 
kurczeniu się rynku zbytu. (str. 17). 
„Narodnicy* byli zbliżeni do rosyjskich 
słowianofilów, twierdzących» że ewo- 

lucja polityczna i ekonomiczna Rosji 
musi pójść odmienną drogą, niż Euro 

py. Znany pisarz polityczny 6 i 7-go 
dziesięciołecia zeszłego wieku, Hercel, 
wiątpił, czy Europa, przes'ąkta ideała- 
mi indyw'dualistycznemi, zdoła dojść 
do socjalizmu, do którego z łatwością 
dzięki swej „obszczynić* przyjdzie 
Rosja. Pisząc o poglądach rosyjskich 
ekonomistów w kierunku ,,narodnicze- 
stwa”, p. Ś. cytuje Czerniszewskiego, 
pisarza 6-go dziesięcioiecia zeszłego 

wieku, lecz pomija W. W. (Woronco- 
wa), aufora najważniejszej pracy eko- 
nomicznej tego kierunku „Kapitalizm 
w Rosji*, wydany w 3-iem dziesięcio 

wo 
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Na książeczkę oszczędnościową 

wkłady już od jednego złotego 

można nabywać w P. K.O. 

po 20, 50 i 100 złotych 

które płatne są na każde żądanie. 
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W jaki sposób możesz obdarzyć swe dziecko najpraktyczniejszy m 

upominkiem, a sobie najpewniej odłożyć kapitał? 

Nabywając w 

P. K. 0. 
KSIĄŻECZKĘ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 

u» BOWÓD OSZCZĘDNOŚCIOWY 

jową, składając miesięcznie po 8 złotych, można wygrać 

1000 złotych 
przy kwartalnych lesowaniach tych książeczek, 

DOWODY OSZCZĘDNOŚCIOWE 

Po latach 10:cix wartość tych dowodów podwaja Sięi wynosi 

40, 160 i 200 złotych, 

w każdej chwili zamienić na gotówkę w P. K. O,i jej Oddziałach, 

otrzymując wpłacone pieniądze wraz z narosłemi odsetkami. 

EEG 

Jeżeli chcesz mieć ułokowaną gotówkę bezpietznie 
i dysponować nią w sposób łatwy i praktyczny, pamiętaj 
© udcgodnieniach POCZTOWEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI. 

— -— 

CENTRA .A: Warszawa, Jasna 9. 

ODDZIAŁY: Katowice, Kraków, Poznań, Łódź, Lwó»', Wilno 
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zwyczajną P. K. O. przyjmuje 

począwszy. Na książeczkę prem 
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i jej Oddziałach w odcinkach 

za jednorazową wpłatą. 

Dowody oszczędnościowe można 
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LETNIE WYCIECZKI NORÓKIE 
DO DANJ!, NORWEGJI, SZKOCJI, ANGLJ!, BELGJI, 

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

Szczegółowych intormecyj udzielają: 

LINJA GDYN IA AMERYKA 
Warszawa, ul. Marszałkowska 116 

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

Bez paszportów i 
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kszością uchwalony. 
Dyskusja nad sprawozdaniem by- 

ła ciekawą ze względu na poziom i 
tormę zgłaszanych przez wszechpol- 
ską opozycję zarzutów pod adres*m 
ustępujących władz. Wykazała ona 
ubóstwo myślowe 1 kompletną igno- 
rancję w odniesieniu do podstawowych 
rzęczy. ` 

W ten sposób przywódcy miodzie- 
ży endeckiej zdyskwalifikowali się, ja- 
ko ewentualni kierownicy takiej pla- 
cówki naukowej, jaką jest Koło Praw- 

ników. Stawiane zarzuty oraz dekla- 
racje o apolityczności budziły na sali 
raz po Taz powszechną wesołość. 

Z przedstawionych wniosków przez 
ustęp. Zarząd zwrócić należy uwagę 
na uchwałę, mocą której Koło Praw- 
ników zgłasza swój akces i gorąco 
popiera Listę Samopomocową Kół Na- 
ukowych do zbliżających się wyborów 
Bratniackich. 

Przed przystąpieniem do wyborów 
na prezesa Koła zgromadzeni koledzy 

leciu 19 wieku. 
Był jeden kierunek myśli rewolucyj, 

nej w Rosji, pozostający w pewnym 
związku ze współczesnym bolszewiz- 
mem, który nie został uwzględniony 
przez p. Świaniewicza. Był to kieru- 
nek rosyjskiego blantizmu, reprezento 
wany w sześćdziesiątych latach zeszłe 
go stulecia przez grupę „Mołodoj Ros- 
sli, do której należał wyżej wspom- 
niany Czerniszewski. Kierunek ten 0d- 

rodził się w siedemdziesiątych latach i 

organem jego było p'smo „Nabat”, 

wychodzące na emigracji. Kierunek ten 

wychodził z założenia, że masy nie są 

zdolne do przeprowadzenia przewrotu 
ekonomicznego, realizacji socjal zmiu, 
że reformy zasadnicze, przewrót społe- 
czny mogą być przeprowadzone tylko 
z góry. Należy więc stać się rządem, 

a dla zdobycia władzy należy stwo- 

rzyć tajną organizacię, kióra drogą za 

machu stanu władzę zdobędzie i na- 

stępnie przeprowadzi realizację nowe- 

go ustroju. Tą droga właściwie po- 

szedł bolszewizm. Głosi on dykiatu- 
rę proletarjatu, de facio zorganizował 

dyktaturę nad prołetarjaiem. 
Teorja pochwycen'a władzy drogą 

spisku dla przeprowadzenia reform za 

sadniczych, jakkolwiek zapożyczona 

z dzieł Francuza Blanquiego, jednak 
w piątem i szóstem dziesięcioleciu jak 

by wyrastała z rosvjskiego gruntu. W 
owe czasy rząd rosyiski przeprowa- 
dził cały szereg doniosłych reform: 

zniesien'e poddaństwa chłopskiego i 

pańszczyzny wprowadzenie jawnego, 

na francuskich wzorach wytworzonego 
sądownictwa, samorządu lokalnego. 

Reformy te wydawały się niedostatecz 

z mieczykami w klapach marynaiko- 
wych widząc swoją bezsilność urzą- 
dzili gwałtowną cb trukcję dążąc za 
wszelką cenę do przedłużenia zebra- 
nia. Prezydjum było formalnie zala 
ne powodzią wniosków formalnych i 
najrozmaitszych oświadczeń. Zgłoszo- 
ny został starodawnym zwyczajem 
wniosek o wotum nievfności dla prze- 
wodni.zącego. Wniosek upadł. 

Zgłoszone przez ustęp. Zarząd 
kandydatury przeszły przygriatającą 
większością głosów. 

Prezesem Koła został obrany kol. 
Wolski, wicepiezesami —kol. D:iewic- 
ka i kol. Nowodworski. W głosowa- 
mu kol. Wolski otrzymał 133 głosy, 
zaś kandydat wszechpolaków (i tym 
razem kol. Elle:t) 66 głosów. 

Zebranie zostało zamknięte o godz. 
2-ej w nocy. 

Nowoobranemu zarządowi życzyć 
należy owocneji jaknajbardziej wydaj- 
nej pracy. 

Wacław Białkowski. 

nemi tćj części inteligencii rosyjskiej, 
która znajdowała się pod wpływem 
doktryn socjalistycznych zachodu i 
swe ideały pragnęła zrealizować de - 
kretami idącemi z góry. W Rosii pier 
wiastek społeczny był zawsze bierny ' 
słaby, natomiast władza rządu była 
olbrzymia. Pierwiastek państwowy gó 
rował nad pierwiastkiem społecznym. 
Reformy Piotra Wielkiego pociągały i 
sugestjonowały rosyjskich polityków i 
myślicieli. Lenin z uznaniem powołuje 
Się na przykład cara Piotra I, który 
gwałtem przyśpieszył przyjmowanie 
zachodniej kultury przez barbarzyńską 
Moskwę i nie wahał sie używać „bar- 
barzyńskich środków do walki z bar- 
barzyūstwem“. | 

Współczesna rosyjska „piatiletka* 
przypomina te olbrzymie budowie, któ 
rych dokonywał Piotr, nie szczędząc 
życia ludzkiego, Ludność Rosji za cza 
sów panowania Piotra zmniejszyła się 
o 25 proc. 

Len'n nie dożył „piatiletki*, lecz 
był zwolennikiem i promotorem bez- 
względnej waiki z przedstawicielami 
dawnego ustroju @а realizacji nowe- 
go. 

Poglądy teoretyczne lLen'na oraz je 
go taktyka, której posunięcie us'ło- 
wał zawsze uzasadnić Jorobionemi do 

n'ej przysłonkami teoretycznemi, ulega 

ły pewnyra zmianoni. : 
Poza Marxem R. Hiferding wy- 

warł największy wpływ na poglądy e- 

konomiczne !.enina, co zostaje bardzo 

dokładnie zaznaczone w pracy p. 

Świaniewicza. „Opanowanie sześciu 

dużych berlińskich banków — pisał 

przed wojną Hilferd'ng — już obecnie 

W _WIRZE STOLICY 
ŚWIETNY. MECZ 

Kompromitowanije się naszej reprezenta- 

odebrać, Smytny, zrozpaczony Ralf zawsze 

cjii hokejowej w Ameryce szczęśliwie zosta 

ło skończone. Depesze Polakjewicza, głoszą 

ce, że propaganda szalona, że rodacy ura- 

dowanj, Amerykan'e ołśnienj j tysiąc jn- 

nych bzdur są stekjem kłamstw, Porażki w 

Ląke Plaqjd wywarły fatalne wrażenie, Po- 

lonia amerykańska wcałe mie jest zadowolo 

na, odwrotnie — oburzona, że tak słab; gra 

cze przytryndalj sję aż z tik da'eka, Do 

graczy je można m.eć pretensij — robili, 

co mogli dla aranżerzj gliūpjej ekspedycji— 
Połakiewicza ne można znzleźć dość o- 
strych słów krytyki, chciało 
ocean, do dolarów, do buss:nessu, szkoda, 
którą 'wiyrządził sportowi polsk=n'u_ nic go 
nie wzrusza, 

W niedzielę był kapitalny miecz na Ну- 
nasžich: stary А7$ соцга mlody, Z įedneį 
strony Mańka Czaplickj co od 10 lat „koń- 
czy* politechnikę, prokurator Kulej, co cheł 
Pi się, że dobija trzecj tysiąc lat więzienia 
na jego wniosek aplikowany, Żebrowski o 
czaszce giadkiej jak tafla lodowa, ; trójka 
superasójwi: Tupalsk, — dygnitarz w stocz- 

nį gdańskiej, Kowalskj — szczęsiiwy ojciec 
ślicznej córeczki 1 skrzywiony, ze smętną 
miną, promieniejący w duchu, niezrównany 

Adamowski. 

Stara gjwiardja, co mistrzostwo olski 

zdobyła 5 rezy, co nigdy nie przegrała z 

krajową drużyną, co dwa razy wywalczyła 

Polsce wice-mlistrzostwo Zuropy, wyszła za 

łód przy dźwiękach marszu pogrzebowego, 

młodzi — w. ślinjaczkach, 

Zaczęła się gra, Przygniett; miodzj, — 

Werner, Goszczyński, Plejewski,  kiwają, 

kombinują, strzelają — he, to już gracze 

całą gębą, podpatrzyli tricki starych — 

czyż nie ogrzmoc”*: przed tygodniem Le- 
gii — wicemistrza zeszłorocznego? 5tarym 
msc się nie udaje, są powolnj, niepewni. gdy 

Twardo, dobry piłkarzi, niezły pjagpongj- 
sta, niezmordowzny pyskacz,, 4-ty w' Poł- 

sce w maratonie, gdy unjwersałny Twardo 

strzejjł gola, — wszyscy westchnęli: na — 

grzyby stare pierniki. 
Ale (wi drugiej tercji starzy odnależli sie 

b.e, Tupcio przepychał się przez młodych, 

przeskakjwał podstewiane mu kije, mylił 
cjałem, parł do bramki, jak tank, olimpij- 

czyk - amerykanin Kowalski rozpędzał ca- 

łą trójkę 'miodych, Adamowski od swciej 

bramki wężykiem sunął aż pod drugą — 

zwialałj się na niego przecjwnicy po dwóch, 

po trzech, czterech — nic, krążka nie mogli 

odebrać, Smutnv. zrazpaczony Rałf zawsze 

jch wykjwał, podał swojemu, W moment 

wni siebie, okazało się, że są zawsze o kła 

sę gorsi, 
nastąpło wyrównanie, potem posypały się 

bramkj — młodz; zrezygnowali, wyszł: pe- 

Tupcio, Kulej, Kawialskj na zmianę  ła- 

dowzli gołe, najpiękniejszą była bramka A- 
damowskiego — z połowy bojska walnął w 

sam górny róg, Jeden członek AZS-u, sym- 

patyk Ralfa tak sję ucieszył tym wyczynem, 
że dostał ataku sercowego, Cucono go po- 

tem przez godzinę, 
Osteteczn'e 5:1 dła starych, Korcowy * 

gwizdek sędziego: „trupy czołem  *rupy 

czołem, czołem, czołem!* -- zrkomendero- 

wał Tupalsk; į przy dźwiękach marsza Szo 

pena rozweselenj starcy oolezlj do szatn,, 
Przyjemnie od czasu do czasu przypomnieć 

sobjej pokazać tym zarozumjałym smarka- 

czom: jak się dawniej grato Karol. 
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TWOJE DZIECI UCZĄ SIĘ 
W OJCZYSTYM JĘZYKU, CZYŚ 
POMYŚLAŁ O TRAGEDJI MA- 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 
Złóż grosz na „Fundusz Polskiego 
P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 
du 25-lecia Walki o Szkołę Polską 

byłoby równoznaczne z opanowaniem 
ważniejszych odłamów wielkiego prze 
mystu i w ogromnym stopniu ułatwiło 
by pierwsze kroki socjalizmu w tym 
przejściowym okresie, kiedy kapitali- 
styczna metoda rachunkowości będzie 
jeszcze celowa!*. 

Po marcowej rewolucji rosyjskiej, 
lecz przed przewrotem bolszewickim, 

Lenin według programu  Hilferdinga, 
propagował nacjonalizację banków. 
Nie miało te być konfiskatą: 

„Jeżeli nacjonalizację banków — 
pisze Lenin w jednym ze swoich ar- 
tykułów — tak często mylą z koniiska 
tą prywatnej własności —— to odpowie 
dzialność za rozpowszechnianie tego 
pomieszania pojęć ciąży na „prasie bur 
żuazyjnej, której zależy na oszukiwa- 
niu publiczności. Prawo własności na 
kap:tały, któremi operują banki i które 

tam się koncentrują, stwierdza się za- 
pomocą drukowanych i pisanych za- 
świadczeń, nazywanych akcjami, obli- 
gacjami, wekslami, kwitami i t.p. Žad 

ne z tych zaświadczeń nie ginie i nie 
zmienia się przy nacjonalizacji ban- 
ków, t. j. przy zlewaniu się wszyst- 
kich banków w jeden państwowy. — 
Kto był właścicielem 15 rb., według 
książki oszczędnościowej, ten pozosta 
nie właścicielem tych 15 rb., i po na- 
cjonalizacji banków, a kto :niał 15 mi 
ljonów, ten i po nacjonalizacii banków 
zachowa 15 miljonów w formie akcyj. 
obliigacyj, weksli warantów i t. p. (Le 
min, „Groziaszczaja katastrofa i kak s 
nieį borotsia“, cytowana przez Świa- 
niewicza na str. 28). 

Władysław Studnicki. 
(D. C. N.)
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Kuueguady 
BOA TAS 

„pOstrzezemia Zakładu  Meteorologicz- 
uego U.5.B. w Wilnie, 

Z dnia 1 marca 1932 roku, 

Temperatura Średnia: —7, 

Q;śnienje średnie: 776, 

Temperature najwyższa: —,6 

Temperatura najniższa: —9, 

Opad w mm,: — 

Wiatr: wschodni. 

Tendencja: wzrost, 

Uwagi: przelotny śnieg, 

URZĘDOWA 
Komunikat Wjleńsko - Nowogródz- 

kiej Izby Lekarskjejj — W 'myśl rozporzą 
dzenja Ministra Skarbu z dnia 20,12 1931 r., 
ogłoszonegu w Nr 8 Dz, Ustaw R.P, r. 1932, 
lekzrze, którzy w r, 1931 otrzymywali wy 
nagrodzenie od różnych służbodawców, 0- 
bowiązani są do dnia 5 marca br, obliczyć 
różnicę między potrąconym już podatkiem 
dochodowym a podatkiem  przypzdającym 
do zapłaty od łącznego wynagrodzenia w 
ciągu r. ub, Celem ścisłego j terminowego 
wykonania niniejszego zarządzenia * lekarze 
zajnteresowanj proszeni są o wypełnienie od 
nośnych formularzy ; wpłacenie pierwszej 
kwartalnej raty najpóźniej do godz, 15 dn, 
4 marca br, w kancelarj; Izby Lekarsk ej 
— Mostowa 8, 

— Godziny pracy w Urzędzie pocz 
towym na dworcu. Ź dniem 1 III. br. obo- 
wiązują w urzędzie poczt. Wilno 2 (dworzec 
o? godziny urzędowe od 8—12 i 15— 

18 ej, Wyjątek stanowi przyjmowanie i wy- 
dawanie przesyłek poleconych urzędowych i“ 
lotniczych oraz sprzedaż znaczków poczto* 
wych. Czynności te urząd wykonuje w go- 
dzinach 8—20. Telegrał i telefon czynny od 
8—2. 

W niedzielę i święta urząd uieczynny. 
— Prolongaty zezwołeń na broń. 

Termin na składanie podań o prolongatę po- 
zwoleń na broń na rok 1932 upłynął z dniem 
28 lutego r. b. Osoby, które nie wniosły po- 
dań o prolongatę pozwoleń na broń na rok 
bieżący w powyższym terminie, będą uważa- 
ne za posiadające broń nielegalne i wobec 
tego wiuny wyzbyć się posiadanej broni 
przez sprzedaź lub odstąpienie taxowej oso- 
bie, instytucji lub łirmie upoważnionej do 
nabywania broni palnej, w terminie do 20 
kwietnia 1932 r. Dowód sprzedaży, ewentual= 
nie wyzbycia się broni palnej należy prze- 
dłożyć do tutejszego starostwa w  OZnaczo- 
nym wyżej terminie. 

Posiadanie broni po upływie wyznaczo* 
nego terminu karane będzie w myśl posta- 
nowień dekretu z duia 25 stycznia 1919 r., 
broń zaś ulegnie konfiskacie 

MIEJSKA 
— Zatrudnienie bezrobotnych, W celu za- 

tamowania rozserzającego wśród — гобофп)- 
ków spożywczych bezrobocia, we wszyst- 
kich piekarniach wiłeńskich wprowadzono 
dwudniowe „świętówki*", w celu zatrudnie 
nia w tych dniejch piekarzy pozostających 
bez pracy, Stało się to na skutek starań 
komitetu /walki z bezrobocjem. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Dyskusja o pomniku Mickiewjczą na 

Środzie Literzckijej. Najbliższą „Środę lite- 
racką”, która przeniesiona została na czwar 
tek 3 marca wiypełni dyskusja na temat pro 
jektów pomnika Mickjewiczą w Wiinie, — 
Do dyskusji zaproszeni zostali _ wybitni 
przedstawiciele plastyki i fachowcy w dzie 
dzjnie sztuk; Początek o godz, 8,30. — 
Wstęp dla wprowadzonych gości — 1 złoty. 

Na marginesie 
konkursu filmowego. 

.. Wyniki koukursn filmowego „Czsina* 
ogłoszone zostały w „Słowie*  Uwz:g 
parę poświęcić należy omówieniu tych wy- 
ników. Jak było do przewidzenia, zdania pu- 
bliczności bardzo się podzieliły. Dowodzi to 
różnorodności gustów i potwierdza zassdę 
niemożliwości ustalenia nerm estetycznych 
w nieruchomych granicach. Publiczność lubi 
to, publiczność nie lubi tego... są to twier. 
dzenia bardzo względne. Publiczność lubi 
przedewszystkiem rozmaitość i nowość, 

Że mam rację dowodzi przeważająca ilość 
głosów oddanych za filmami operetkowemi. 
Przecież operetka timowa nie jest w gruncie 
rzeczy rodzajem wybitnym, ani też odpo »ie- 
dnim dla rozwoju kinematografji. Podoba się 
chwilowo, bo jest czemś nowszem cd różnych 
dramatów, jest lekka, beztroska, a więc dziś 
potrzebna. Tak można wytłumaczyć zwycię- 
stwo f lmów operetkowych nad sensacyjnemi, 
które przecież otzymały również pokaźną 

ane 
ewną dezorganizację wprowadziły film! 

francvskie takie np. jak PoMiljca* Ren 
Claire'a, które przecież operetkami nie są, 
Jest w nich tylko ten duch gallicki, pełen 
radości i uśmiechu — dlatego często pod ią- 
gano takie filmy pod rubrykę operetek. Ro- 
zumiemy się zresztą dobrze niezależnie od 
terminu — chodzi o lilmy radošniejsze, o 
lay łamiące życie na jaśniejsze promienie, 
© filmy wreszcie dzjące coś nowego. Dlatego 
też znaczna większość głosów padła na pro- 
dukcję francuską. Tu opinja jest całkiem słu- 
szna. Dzisiejsza produkcja francuska przodu+ 
je przedewszystkiem swoim rytmem szukania 
dróg nowych. Podbija serca duchem gallickim. 
Ameryka jest za ciężka ze swoją machiną 
techniczną i z piętaem bussinessu na wyścig 
z polotem francaskiej X Muzy, Sowiety mają 
u nogi kulę tendencji i propagandy. A więc 
tylko Francja może nieść sztandar sztuki kino« 
wej. Czytelnicy nasi mieli możność poznać 

wscenód słońca g. 6.45 

Zachód słońca g. 17.40 

parę szczegółów związanych z francuską wy- 
tsórczością t. zw. awangardow. „Słowo* 
Nr. 47). Filmy ekspEtGnA talie Ašis, 
kiedy do nas przyjdą (jeżeli wogóle przyjda). 
Obrazy Rene Claire'a są prawie wszystkie 
w Polsce. 

Oststui „Niech żyje wolność* już idzie 
w Warszawawie i przypuszczałnie wkrótce 
zawita do Wilna. 
| Filmy francuskie opierają się między 
innemi па zasadzie „bezgwiazdowej,. Zbyt 
silny jest narazie wpływ produkcji amery= 
kańskiej, która przodowała długie lata, aby 
zapomnieć o uroku gwiazd i gwiazdorów. 
Stąd wyszedł paradoks, Wszyscy ci, którzy 
wysuwali produkcję trancuską, równocześnie 

palmę pierwszeństwa oddawali aktorom ame- 
rykańskim: Marlenie Dietrich i Garry'emu 
Cooperowi! Niewątpliwie Annabella jest miła,. 
Daniela Parola charakterystyczna, (Chevalier 
kręci w Ameryce, Garat w Niemczech), — 
lecz razem z tem wszystkiem ogół zawsze 
(dziś jeszcze!) odpowie, że uwielbia Marienę, 
Gretę, Novarro i t. d. I to jest prawda, tak 
jest w rzeczywistości. Napisać: „dziś gra 
Marlena Dietrich“ — każdy ulicznik będzie 
wiedział co to znaczy i tłumy zalegać będą 

— Zarząd Okręgowego Koła ZIWRP w 
W lnie podaje do wiadomości, jż dn.a 6'mar 
ca br, w lokalu własnym przy ułicy Ostro- 
bramskiej nr. 27 odbędz,e sję zwyczajne 
wialne doroczne zebranie czionków Koła w 
tenminje l-szym o godz, 9 m, 30 ; w ter- 

2 R o godz, 10-ej którego uchwa- 
ły będą prawomocne bez ędu na „łość 
obecnych. Obecność wszystkich czionków о- 
bowiązkowa. 

— osjedzenie Wydziału I Tow, Przyja_ 
ciół Nzuk odbędzie się w Dzjekanacie Wy- 
działu Sztuk) USB we czwartek 3 marca br, 
o godzinie 19-ej, 

Na porządku dziennym referat dr, Stan'sła 
wia Cywińskiego: Zagadnienie podziału Ц- 
teratury polskiej nej okresy, 

AKADEMICKA 
Mając w projekcje kilk. poważnych į 

prez zarządu Chóru Akad, upi 
kich członków o stałe uczęs: 
by, które odbywają się w Dor 
tki (od godz, 20 — 21 min. 2 
Akad, Ul. Wiełka 24, Tamż 
zapisy nowych członków 125га ргбоза 
w piątek 4 bm, odbędzie wyjątkowo w 
Zakładzie Etnologjj ul. Zamkowa 111. 

HARCERSKA 
— Kul'g harcerski, Dzięki życzłiwej po- 

mocy władz wojskowych odbył s.ę 'w ubjeg 
łą niedzielę kulig Akademickiej Drużyny 
harcerskiej wespół z Chórem Akad, do No- 
wiej Wiilejki, Sprzyjającą pogoda, doskonałe 
warunkj śnieżne oraz beztroski humor ucze 
stników sprawiły, iż jmpreza doskonale się 
udała, W Nowej Wiłejce uczestnicy zwie 
dzil, muzeum 13 pułku ułanów гар‹ 2 
się ż jego historją przels:1w0ną pre 
reg pięknie dobranych cennych pamiątek, 

RÓŻNE 

— Kurs dla prezesów zarządów — Рага- 
tjalnej Akcji Katołickiej w Wilnie. — Ar- 
chidjecezjainy Instytut Akcji Katolickiej or- 
gemizuje szereg kursów dla prezesówi zarzą 
dów Parafjalnej Akcji Katolickiej niemał 
wę wszystkich .nl(astach powiatowych, 
Już takj kurs odbył się w Wołkowysku dn, 
11 lutego j w Brasławiju dnia 23 lutego, — 
Obecn,e w dniu. 2 marczj rb, tak:kurs odbę- 
dzje się w Wiilnie dła terenu powiatu wi- 
Jeńsko _ trockiego. O godz, 9 m, 30 rano 
ks, Fr, Kafarski, dyrektor Arch, Instytutu 
Akcjr Katolickiej odprawi, dła uczestników 
mszę. św, w kościele św, Jana w kaplicy 
książąt Ogińskich, poczem w lokalu Arch, 
Instytutu A, K. p, dyrektor Stenisław Bia- 
łas, prezes Arch, Instytutu A, K, otworzy 
kurs i wygłosj pierwszą prelekcję o istocie, 
celach ij zadaniach A. K, į 

Po wszelkje informacje w sprawie kursu 
należy zwracać się do Archidsecezjalnego 
Instytutu Akcji Katolickiej (Metropoljtainzi 
nr, 1), 
— Lokatorzy myślą o zniżce komornego, 

Zrzszenia łokatorskie wszczęły akcję zmie- 
rzającą do obniżki dotychczasowych  sta- 
wek komornego przewidzianych w ustawie 
o ochronie lokatorów, 

Niezależnie od tego lokatorzy chcą zwró 
cjć się do magistratu z żądaniem zrewido- 
warja dotychczasowych obliczeń podatku 
lokałowego wy zonego, jak wiadonio na 
podstawe kcmernego z roku 1914, 

— Sa"torządowcy nie demonstrowali, — 
Onegdajszy zjazd pracowników samorządo 
wych zapowiedział ną d'eń 1 :narca de- 
monstracyjny strajk we wsystkich magjstra 
tach, Mimo usilnych nalegań różnych agi- 
tatorów, dzień wczorajszy minął w mag'stra 
cie zupełnie spokojnie ; do żadnych demon 
strecyj nie doszło, 

— Kiereński w Wilnie będzie 
przemawiał. W związku z zamiarem 
Kiereńskiego przybycia do Polski w 
celu wygłoszenia cyklu odczytów na 
temat obecnej sytuacji w ' Rosji, do- 
wiadujemy się, że wileńscy przyjacie- 
le polityczni b. prezesa Tymczasowe- 
go Rządu Rewolucyjnego postanowili 
zaprosić go do Wilna w celu wygło- 
szenia tu jednego odczytu. 

TEATR I MUZYKA 

— „Dwunasta noc“ — na Pohulance, — 
Dziś, we środę 2 marca, o godzinie 8-ej 
wiecz. przedstawienie dła kolejowców, 
Jutro, w czwartek 3 marca o godz, 8 w, cie- 
kawa sztuka iwęgierskiego pisarz: Istvana 

Mihaly „Mam lat 26* w reżyszrjj Wacława 
iRadulskjego, po nowych, zniżonych 'cenach. 

— Ostatnie przedstawienie „Co może ko 
bieta" — w teatrze Lutnia, — Dziś, w śro- 
dę, 2 marca o godz, 8 w, wasoła, int 
jąca kcmedja świetnego pisarza į 
legancji Paryża p. Antojne'a „Co może ko- 
bieta", Antojne w komedjj swej daje dosko 
nały obraz stosunków rodziinycn w СМ 
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przedwojennej, 
wość j prostol.nijność 
dzisiejszych czasów, 

przecjwsta w 

wych, zniżonych cenach, 

— Popołudniówka szkolna, — W nad 
chodzącą sobotę n'a 5 .arca, o godzinie 4 
pp. — odbędzje sę popoludnjowe przedsta- 
wienje dla szkół arcywesołej komedjj Szek- 
spifa pt, „Dwunasta roc",  reżyserowanej 
przez Wacława Radulskiego, Cesy  myejsc 
po nowych, zniżonych cenach, 
— Premjera w Tea'rze na i shusimce, — 

Już w sobotę dnia 5 marca, c godzime 8 w, 
odbędzie się premjera sztuk; Kez'merza Czy 
żojwiskiego pt. „V.rtuti Militari", która sta- 
nowi fragment wiełkiego dzjejcwego drama 
tu z czasów walk o NizJołdzgłuyść Ze wzglę 
du na jnebywałą, intersującą treść -- zajnte 
resowanie tą premjerą coraz wzrast«, Kultu 
ralne Wilno niezawodnie tłumnie харси? 
Teatr w dniu premjery, 

Jutro, w czwartek, 3 marca, © godzinie 8 
wiieczorem „Co może kobjeta". 

— Jedyny występ Elny Gistedt į K, Ha- 
nusza w Teatrze Lutnia, — W sobotę dnia 
5 marca, o godzinie 8 'm, 3Q w. tylko jeden 
raz odbędzje się «występ. rewji warszawskiej 
z czarującą Elną Gistedt, primadonną ope- 
retk; warszawskiej j niezrównanym p;osen-Z 
karzem Karolem Hanuszem na czele własne 
go zespołu w osobzch: Borunskiego, (1.0l- 
skiego, Fiszmana j jnaycn, Na progrem zło- 
ią s'ę najnowsze przeboje Warszawy, Ceny 
miejsc specjalne, Bilety iuż do nabycją w 
kasje Teatru Lutnia, 

— Boy — w Wilnie, Niezwykłe zaintere 
sojwanje wśród publiczności wiieńskiej wy 
wołała zapowiedź odczytu zT, Boy"a_- Że- 
leńskiego w teatrze Lutnia w niedzjelz nad 
chodzącą bm, 

Niezrównany krytyk j pubńicysta mówić 
będzie o Franciszku Villon z okazji 500-le- 
cia jego urodzin, 

Odczyt jlustrowany recytacjamj w wyko 
naniu art, dram, Stanisława Żeleńskiego. 

Początek o godz, 4 pp, 
— Zapowiedź występów Reduty, — W 

dniu 6 i 7 'marca przyjeżdża do Wilna dru- 
ga człoówka Zespołu Reduty z komedją Sta 
nisiawa Miaszawskiego pt. „Drugie imię 
miłości", graną obecnie w Warszewie, 

— Posjedenie komitetu obchodu 25-le- 
cla teatru polskiego, Dziś o godz. 7 wiecz, 
odbędzie się w gabinecie prezydenta mia- 
sty kołejne pos'edzenie Komitetu obchodu 
25-!etnjego teatru polskiego, A 

Na porządku dziennym -— sprawy zwią 
zane z ustaleniem terminu jubileuszu, jak 
również z wyborem odpowjedzfej sztuk, 

— Kwartet węgierski — przybywa do 
Wilna, Znakomity kwartet węgierski o sła 
wje wszechświjatowej — wystąpi W Wiśnie 

  

raz jeden tylko w czwzrtek 10 bm, w: sali 
Konserwatorjum. o 

Wykonane zostaną kwartety: Haydna, 
Debussyego į Beethovena, Będzje to euczta 
prawdziwa dla 'muzykzłnych ster Wilna, — 
Koncert wywołał wielkie zajnteresowanje— 
Biłety (w biurze podróży „Orbis”, 

CO GRAJĄ W KINACHY 

Miejski — Jak kochają ksjążęta, 

Heljos — Rok 1914, 

Hollywood — Rok 1914, 

Pan — Jej Ekscelencja Miłość, 

Stylowy — Kult ciała, 

RZEREEESE SEZ ZZ RZY ZO PORE ZSTRCZRTOĘ CZA 

PAMIĘTAJCIE 
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PRZEMYTNIK LUDZI 
WILNO. Onegdaj zatrzymano na gra- 

nicy niejakiego Szydłowa Pawła, któ- 
ry za grubą Ap ata usiłował przemycić 
na teren Rosji sowieckiej dwóch fał- 
szerzy ściganych listami gończemi przez 

władze śledcze. Fałszerze przebrani 
byli za robotników kolejowych. Nazwis- 
ka ich brzmią: Antoni Ginzburgivel: 
Trolanowicz i Kagan Szapszeł vei »nl* 
glelewicz 

I Arbon redukuje się 
W związku ze spadkiem frekwencji 

„Arbon* zlikwidował ogólną ilość kursu- 

jących wozów z 34 na 30. W związku z tem 
rozpiętość CzaSu kursowania autobusów na 

niektórych linjach odbywa się co 15 minut 

Spadek frekwencji pasażerów tłumaczyć 

należy wysoką ceną biletów autobusowych, 
które bezwzględnie należy obniżyć. 

  

Po uprowadzeniu Lejbowicza 
POŚCIG I POSZUKIW. NIEDOBITKÓW ZŁOTEGO SZTANDARU 

Główni przywyócy Złotego Sztan- 
daru " Już pod kluczem. Niektórzy z 
nich, jak Witkin | Krawiec, usiłowali 
zmyltć policję, goląc sobie wąsy I bro- 

widownię. To zrobiła reklama amerykańska: 
Film trancuski musi sobie wychować publi. 
bliczność, aby powoli, stopniowo przestała 
reagować na magnes nazwiska i szła patrzeć 
na film, na obraz, a nie na bchatera lub bo- 

Namie a p lat minie, nim tak 
rie, Narazie entuzjazmują jeszcze # 

o Gretę, o Brodzis:a i t. 2 was 
Dziś aktor filmowy to dobry znajomy, | 

w dodatcu milszy od znajomych z życia, bo 
piękny, bo ujmujący i taki... grzeczny. Nigdy 
Żadnej przykrość nie zrobi, da natomiast 
przyjemne chwile, oczaruje oczy i słuch. 
Nie wyzbywajmy się więc złudzeń. To minie 
Samo, kiedy film stanie się wędrówką po 
Śniecie i życiu. W wędrówce rzadko się spo- 
tyka te same twarze. 

Tad. C. 

dą. Nie uratowało to ich Jednak. 
Dwóch wszasże bandytów zdołało 

zbiec. Są to. jak władomo, Krawiec 
z aa Poszukiwania za niemi nia 
stają. й 

Prócz tych dwóch inicjatorów por- 
wanla poszukiwany |Jest przez policję 
dorożkarz, który wysadził Lejbowicza 
owej nocy przed Ratuszem, i pierwszy 
Laco kj w piątek do rodzi- 

  

se = g I 
onadło ścigany Jest tajemniczy 

osobnik, który przez cały sio kręcił 
sią około domu Lejbowiczów, obsarwu- 
ас zapewne szantażowanego, Tożsa- 
mości jego nie zdołano dotychczas 
ustalić. Wiadomo tylko, że w świecie 
przestępczym znany jest pod przezwi- 
skiem Białego Kota. 

Akta tej niezwykłej sprawy znaj- 
dują się już u sędziego Śledczego, 
który kieruje dalszą akcją i zadecyduje 
o dalszym lo: sztowanych. 

  

  

Zuchwały napad przy ul. Beliny 
pod groźbą tortur właścicielka mieszkania wskazała bandytom 

WILNO. — Wczoraj rano wileńskie 
władze śledcze zostały zaalarmowane 
wieścią o zuchwałym napadz.e na mie 
szkanie mierniczego przys. Wł. Bo- 

romieckiego, zajmującego  czte:opoko- 
jowy lokal przy uł. Beliny Nr 16. 

Nastąpiło $o w czasie, gdy żona 
m ern czego była sama w mieszkaniu, © 
czem napastnicy — aajprawdopodobn ej 
wiedzieli. 

NIEOCZEKIWANY DZWONEK 

Około godziny 10 rano p. Epronie- 

cka usłyszała dzwonek u drzwi fronto- 

wych, i nie nie podejrzewając otworzy- 

ła je. 
Do przedpokoju  wdarło się trzech 

miodych osobników, którzy, nm Bo- 

roniecka zorjentowaia się w sytuacji, 

pochwycili ją za ręce, wpychając jed- 

nocześnie w usta knebel z chustek. 

Napadnięta broniła się, lecz otrzymaw 

szy ciężki cios kijem w głowę, upadła, 

tracąc przytomność. 
Bandyci zawiekli ją do sąsiedn'ego 

pokoju i podczas gdy jeden pilriowal 

związanej, dwaj inni poczęli plondro- 

wać mieszkanie. 

  

   

  

skrytkę z pieniędzmi 
GROŹBY I PROŚBY 

Tymczasem Boreniecka wróc ła o 
przytomności i z przerażeniem uśw.ado 
miła sobie całą giczę sytuacji. : 

A napastn'cy, przeszukawszy bez 
rezultatu wszystkie zakamarki, wrócili 
do pokoju, gdzie znajdowała się ich 0- 
fiara z zamiarem zmuszen'a jej do wska 
zania ukrytych piemiędzy. jeden z nich 
rzucił się na leżącą z rewołwerem w 
ręku, głożąc zastrzeleniem. Jednak 
dzielna niewiasta nie chciała udzielić 
żadnych informacyj. 

NERWY NIE WYTRZYMAŁY 

Bandyci postanowił: chwycić 
radykalnego Środka. 

Jeden z nich przysunął się do Bo- 

ron'eckiej z brzytwą i przykładając 

estrze de gardła zażądał odpowiedzi. 

Nieszczęśliwa wskazała iostatecz- 

nie skrytkę. 
SKARB W ŁÓŻKU 

Była nią noga od łóżka, pusta we 

śsedku, mieszcząca nietylkio pieniądze 
lecz i cenną biżuterję. 

Boronieccy posiadali 1500 rubli w 

złocie. 

się 

  

STUDENCI UMYKAJĄ Z MIŃSKA 
WILNO. — Na teren polski w okolicy 

Radoszkowicz zbiegło 4 studentów uniwersy- 

tetu mińskiego. Są to Białorusini, którzy 

zbiegli przed aresztowaniem, gdyż w organi- 

acji wspólnej pomocy akademickiej G. P. U 

FINAŁY MISTRZOSTW BOKSERSKICH 

W njedzielę mieliśmy możność obserwo 

wać finałowe wałki bokserów wileńskich, 

pretendujących do tytułu mistrza, : 

Wałkj te odbywały się w przepełnionej 

sali Ośrodka WF į... amatorom boksu przy 

niosły sporo wrażeń, 

Sądząc z nastroju, panującego na Sali, 

pubłiczność wileńska (bokserska) nie ma 

zbyt w.elkich wymagań, gdyż naogół walk! 

bysy «nało o ekawe, a m.ektóre wręcz horen 

dalne, Walczyli zawodnicy dwóch kłas: ju- 

niorzy i senjorzy, przyczem w k.lku wy- 

padkach junjorzy znacznie lep ej spisali s.ę 

niż ;ch stursj koledzy — po wadze, 

Zawodnicy, przy których _ nazwiskzch 

bral literek należą do wi!. KI. Bokserskijego, 

Waga musza: (senjorówi podawać będzie 

niy 'zejwisze na.początku) : Pawłowicz -Pogoń 

— Bagiński — Sława Bagińskiego jako no 

kaucierzą znikła, Zwyciężył, ałe n.eprzeko- 

nywująco, N,ewielkje robi on postępy, Wal 

ter — Cwej (ŻAKS). Walter początkowo 

znacznie lepszy, w drugiej rundzje oddaje 

ptinkty, lecz w trzeciej poprawia się i zwy 

cięża, Przecjwnik jego jest dobrym mate- 

rjałem ona boksera, ale dużo się jeszcze mu 

sj nauczyć, 
Wzdka prowadzona w ostrem tempie — 

dość ciekawa, 3 

Waga kogucia: Kaszewski (SMP) — 
Krzėcz, Kaszewskį znacznie górszy niż ub. 
niedzjeżj ograniczał się do obrony, a w 0- 
statniej rundzie do uc'eczki, Krzecz agresyw 
ny, lecz walczy nieząwsze czysto, Publicz- 
ność zmuszona była przypommać mu: о- 
twarta rękarwjca, „Mistrzem* został Krzecz, 
Druga para „Niko“ (ŽAKS) — Krupjen- 
cžyk, Sympatyczna sylwetki; młodego ża- 
ksisty stanowiła ostry kontrzst w porówna 

ГОЕЛЬН ARENA a OO O 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Pożar na Wileńskiej. Wczo- 
raj wieczorem przy ulicy Wileńskiej 

róg Gdańskiej wybuchł pożar spowo- 
dowany zapaleniem się sadzy w ko- 
minie. Straż ogniowa szybko ugasiła 
płomienie. 

— „Żydowskie dziecko*. Przy 
ul. W. Pohulanka Nr. 21 znaleziono 
podrzutka, dziewczynkę dwutygodnio- 

wą. A przy niej kartkę z napisem; 
„dziecko żydowskie". Więc umieszczo - 
no ją lojalnie w żydowskim  przytuł- 
ku TOZ. 

— Lakoniczny komunikat. Ko- 
munikat policyjny z dn. 29. II. opie- 
wa: „Dn. 29 lutego dostarczono do 

komisarjatu P. P. dwie fałszywe mo- 
nety jednozłotowe i jedną 50 groszo- 
wą, które zakwestjonowano*. Ale kto 
dostarczył? Kto zakwestjonował? I co 
się dzieje z monetami zakwestjono- 
wanemi? 

— Robota pajęczarzy. Rywie Ja- 
nowskiej (Kwaszelnia 18) w czasie od 
27 do 29 lutego skradziono ze stry- 
chu bieliznę damską i* stołową łącz: 
nej wartości 800 zł. 

— Okradzenje mjeszkanja i 
biura, — Do mieszkania Maciejko Józefa 
(Wielka 12) dostali się nieznani sprawcy i 
skradli 70 rubl; rosyjskich w złocie oraz róż 
ną garderobę łącznej wartości 810 zł, 

Również do biura T-wa Metalurgicznego 

B-cj Czarniak j Ska przy ul, Bazyljańskiej 
Nr 6 dostali sję złodzieje i skradli na szko 
dę Abramowicza Morducha (Kijowska 2) 

maszynę do pisania marki „Wiktorja* Nr 
3408, wartości 700 zł, 
— Amator wieprzowiny, — Z piwnicy 

przy uljcy Reduńskiej Nr 24 w nocy z dnia 
25 na 26 skradzjono na szkodę Wołochow;- 
czą Piotra 150 kig, mięsa wieprzowego war- 
toścj 300 zł, Sprawcę kradzieży Łukaszewi- 

cza Stanisłajwa (Raduńska 12) ?zatrzymano, 
iecz skradzionego mięsa nie odnalezjono, 

— Zaczadzenie, — Fijałko Borys, jego 

żona Sonia i córka Brejna (Witoldowa 24) 

wskutek zbyt wczesnego zamknięcia szybru 

w piecu, napalonym węglem kamiennym, za 
czadzielj, Lekarz pogotowia po udzjelenju 

pomocy zostawł ich na miejscu. w  stenie 

  

wykiyło kontrrewolucyjną organizację. 9 stu” 

dentów-narodowców aresztowano, zaś 7 stu- 

dentcm udało się zbiec. 4 przedostał» się 

do Polski, zaś 3 na teren łotewski. 
  

  

niu z pokraczną Krupieńczyka, Mały, pęka- 

ty, ale zacięty j silny K, zwyciężył, W dru 

giej rundzje akcje „Niki* są b, złe, jest on 

prawie groggy. Nic, że przegrał, jest on do 

brym materja'em na boksera, a Krupieńczyk 

powinjenby się wziąć do podnoszenia cię- 

żarów, To odpoawiedniejsze, 

Waga piórkowa: Łukmin (6 pp. Leg) — 

„Talko“ (Pogoń). Ładna wałka, Łukmin ma 

rutynę į cjos, a „Talko“ wytrzymałość, — 

Dostał w nerkę, usjąjdł, lecz po chwili znówi 

walczył, Zwyciężył zasłużen,e Łukmin. 

Klaces (ŽAKS) — Jurgielawicz (Pogoń) 

Pierwszy silny, drugi sympatyczny j zacię- 

ty. Obaj prym:tywn:, Dobrze się stalo, że 

Jurgielewicz zwyciężył, może go to zachę- 

ci do pracy, a może być z niego bokser,— 

Ma po temu warunki. Е 

Waga lekka:  Macjukow — — Jungier 

(ŻAKS). Ten ostatni wrócił do szatnii po 
konany, bez boju, przez,., ojca, który sprze 

ciwił się wałce, wskazując na stan zdrowia 

syna, Klub wycofał Jungjera, 
Pociągnęło to za sobą przykre następ- 

stwa dła Macjukowa — utratę tytutu mi- 

strza, (bez walki nie można go zdobyć), 

Poradzono sobje z tem, Podstawiono „prze 

cjwn:ka”, kolegę klubąwego — Juszkjewj- 

Cz, 
Różnica wagi, siły ; umiejętności, W re 

zultacie mordownia, Ambitny, powiedzmy, 

aż do przesady Juszkiewicz leczy do ośmtu, 
potem jeszcze ; jeszcze, To już nie walka, 

Rodkiewicz z  Ławrynowiczem (TUR) 

skończylj prędko, Rodxjewicz wali przeciw 

nika o szczękę. Nokaut, Bez kłopotu, 

Wagą półśrednia: Pilnk (ŻAKS) — Po 

tiksza, Znów 'mordown'a zupełnie zbyteczna, 

KO, wi drugiej rundzie, kiedy już w pierw 

szej widać było, że sympatyczny Po'.ksza 

jest piłką trenmgową. Publiczność „nama- 

wiała' sędziego, by walkę tę przerwał, 

Pilnik jest dziś niezaprzeczenie wszech- 

wag mistrzem j doprziwdy najlepszym bok- 
serem, 

Nadel (ŻAKS) — Don (Pogoń), Wobec 

iwiycofanja Dona Nadel nie mógł wywalczyć 

tytułu mistrza, Jego k'ub nie wpadł ra po- 

mysł podstawienia jakiegoś patałacha,. 
Waga średnia: Wojtkiewicza nje bylo, 

raczej byl, ale wšrod publ'cznošcį, Došė ma 

sławy, dość oklasków. —- wycofał się, Rudin 
(Mzakabi) j Dzierkowskj (TUR), Już w 

pierwszej minucje Rudjn oddaje się. Po 

licha wychodzł na ring,? Chyba poto, aby 

pokazać, jak nie należy "walczyć, Szkoda 

było fatygi, wyręczyli go doskonałe kole- 

dzy z wzig! półciężkiej: Zawadzki i Zacjeski 

(Pogoń). Sapali jak tury, machzdj rękoma jak 

wiatraki, zakładali sobie podwójne nelsony. 

„M,istrzem* został AT , mimo, że był 

oczątkąwło bliski porażki, 

S W zi: ciężkiej Lubard - Konardn 

(dwojga pseudonimów) wyskakał nokaut 
na Golenc szku (Makabi), Obaj powinni dźć 

sobie spokój z boksem, _ ; 

Sędzia p. Kłoczkowski zapewne nie sły 

szał o wypądkach we Lwowie i Berlinje, 

skoro pozwalał dobijać Juszk/ewiiczą i Polik 

szę, Czyż iw boksie tylko trup uważany jest 
za pokonanego? Czyż zresztą nie widać, -— 

kto tu był zwycięzcą?. Pozatem nic mu nie 

można zarzucjć, 
Szkoda, że jako trener nie poprzepędza 

wszystkie pokrakj niemrawe, a tylko czas 
zabjerające, (t). 

OGNISKO NA WYSTĘPACH W ŁODZI 

— Ognisko na występach w Łodzi, — 
W sobotę j niedzjelę hokejąwa drużyna 
Ogniska Kolejowego bawiła w Łodzi, gdzie 
rozegrała dwa mecze z drużyną ŁKS-u, 

W sobotę Ognisko wygrało w stosunku 

3:1, przyczem brzimki dla Ogniska strzelili: 

Alfred 2 j Okułowicz 1. Następnego dnia 

gorzej sję naszej drużyn'e powiodło — Prze 

graly: 0:2, 
° Jak widač, LKS, jest obecnie w dokona 

łej formie, skoro nasza drużyna, pomimo, 

że prasa pisze o niej, jako o bardzo dobrej, 

nie zdołała w drugim ćnju zwyciężyć. — 

Trzeba przyznać , że przemęczenie drogą 

mus'ało sę też dać *m.porządnie we znaki. 

Niestety zawodników! naszych prócz prze 
granej spotkała przykrość stokroć gorsza — 
Oto Czesław Godlewski uległ złamaniu no- 

sa. Jest to wyn'kiem brutanej gry, prymi-- 
tywnie grających łodzian į nieszczęśłiwego 

wypadku, 

я (0. 

Operujący koło łóżka rzezimieszki 
tak byłi zajęci wytrząsaniem  złotwa- 
ków, że nie usłyszeli dzwonka przy 
drzwiach frontowych. Dopiego silne ko 
łatanie opamiętało bandytów. 

Odszkoczył: w mgnieniu oka od 
schowka i pochwyciwszy jedynie zwi- 
tek z biżuterją, szybko uszli przez kuch 

nię na podwórko. 

UCIECZKA й 

nieznajomych widzia'j) wprawdzx ki 
ku lokatorów, lecz nikomu do głowy 
nie przyszłe, że ci młodzi ludzie do- 
puścili się przed chwilą bezczelnegjo 
bunku. я 

DAREMNY POŚCIG 
Jak się potem okazało, bandytów 

spłoszyła stróżka;, która, dobijając się 
do mieszkan'a, un emożliwiła im dłokoń- 
czenie rabunku. 

Gdy. bandyci opuścili inieszkanie, 
Boroniecka, wyzwoliwszy się z więzów, 
wybiegła na podwórkp, wzywając po- 
mocy. 

Pościg nie dał żadnych rezultatów, 
gdyż rabusie, przewidując pogoń, roz- 
biegli sę w różne strony, zącierając za. 
śobą ślady. . 

Połicja śledcza po  zorjentowaniu 
się na miejscu co do przebiegu wypad 
ku, wszczęła n'ezwłocznie dochodzenie. 

LIST DO REDAKCJI 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! | 

W związku z umieszczoną w Nr, 38-2845 
z dnja 17 lutego 1932 r, w poczytnem p'- 
smije W. Panów notatką p.t, „Za kuljszyhi 
polisy asekuracyjnej', — proszę o umije- 
szczen'e pon.ższego sprostowania: 

W dniu 6-1V 1930 r. p, Czerną Taubes 
ubezp'eczyła towary spożywczo-kolonjalne, 
znajdujące się w: sklepie jej przy u, Zawzł- 
nej Nr, 47 w Towarzystwach: „Krakow- 
skjem“, „Przezomnošė“ i „Połonja” na ogól- 
па sumę 4000 dolarów, 4 

Przeciwko p. Taubes po pożarze jej skle- 
pu, władze wszczęły dochodzenie karne 0 
podpalenie, lecz decyzją p, prokuratora dó- 
chodzene zost:fo umorzone z braku nale- 
żytych dowodów, 3 

Na skutek tego wyżej wymienione T-wa * 
Ubezpieczeń wznowiijły przerwane na czas 
toczącego się śledztwa, pertraktacje o wy- 
sokość sumy odszkodowania, 

Nadmienić należy, że przy likwidačji 
straty netychmiast po požarze, stwierdzo- 
nem zostało, że zadeklarowana przy zawar- 
ciu ubezpieczenia wartość towarów, znacz- 
nie-przewyższała faktyczny stan towarów 
na dzjeń  pogorzeł; — w wyniku czego 
T-=wa odpowiednio ustaliły odszkodowanie 
pogorzelowe, na które p. Taubes nie przy- 
stała, żądając za zniszczone i uszkodzone 
towary sumę 4,000 — j wytoczyła powódz 

two o tę sumę przez Sąd Okręgowy w Wił 
nie przeciwko T-wom Ubezpieczeń:  „Krz-. 
kowskie“, „Przezornošė“ į „Polonia“, : 

Gdy w roku 1930-tym, natychmiast po 
pożarze, było prowadzone przez pokicję do- 
chodzenie, — niejaki Judel Bass, były pra- 
cownik Taubesów, — zeznał w połicji, że 
sklep został przez Taubesów podpalony „i 
že Taubesowie go do tego nemawjali, 

Badany później u sędziego śledczego, 
tenże Bass, zeznania swe, złożone w policji 
— cofnął, 3 я 4 

Mimo to, w dniu 25 stycznia br, do biv 
ra Towarzystwa „Przezorność* zgłosi się p. 
Judel Bass ; oświadczył, że fakt podpalenja | 
sklepu przez Taubesów jednak mjał miejsce 
i że zeznania swe, obciążające Taubesów, 
cofnął u sędzilego Śłądczego, tylko na proś 
bę Taubesów, > 

Ošwiadczenje swe złożył  protokulern:e 
inspektorom Towarzystwa  „.Przezorność'”, 
W wyniku tego, Towarzystwo, czyniąc za- 
dość wymbgom prawa, oświadczenie to 
podało do wiadomości pana Prokuratora Sąt 
du Okręgowego w Wilnie, ; 

W dniu 11 lutego br, rozpoznawana by- 
ła sprawa z powództwa p. Taubes 0 odszke _ 
dojwianje pogorzelowe, Peinomocnik pozwa- 
nych prosjł, wobec posiadanych danych o 
podpaleniu skłepu przez pp, Taubesów 0 
udzielenie mu terminu na złożenie dowodów, 
że przeciwko Taubesom toczy się wznowio- 
ne postępowanie karne o podpalenie, wzg'ęd 
nie o odroczenie sprawy w celu zbadanja w 
charakterze świadka p. J. Bassa, Wówcz:6 
pełnomocnik strony powodowej prosił 0 prze 
słuchanie tegdż Bassa, sprowadzonego na 
rozprawę przez Taubesów, który swe 0- 
świedczenje, złożone na p'smie w Towa- 
rzystwje „Przezorność* cofnął, oświadczay 
jąc, że złożył je za obiecaną nagrodą, nie 
wiedząc rzekomo jaki papier mu „podsunię- 
to do podp'isu“, o swem zeznaniu zaś, u- 
przednjo złożonem w policji, oświadczył, że 
Składał je na skutek przymuszenia go przeą 
wywijadowcę, W wiyniku tego zeznania p, 
Bassa — Sąd udzielił strone pozwanej, & — 

wijęc Towarzystwom: „Krakowskie”, „Prze- 
zorność* i „Polonla* 30-dnjowego terminu | 
nai złożenie dowodów o toczącem się prze-- 
ciwko Taubesom, wznow'onem postępowa= 
niu karnem. . 

Na skutek tego stwierdzamy: 
1) że nieprawdą jest, że p, Bass został 

zą obiecane mu rzekomo wynagrodzenie 
spowodowany do podpisanie, oświadczenia 
o-treścj mu nieznanej, natomiast prawdą jest 
że p. Bass. sam zgłosił się do T-wa „Prze- 
żorność” j jnformacje swe złożył z własnej, 
nieprzymuszonej woli z całą świedomością, | 
prosząc o fich zaprotokułowanie, 

2) że Towarzystwo nasze stoi na straży 
dobra społecznego j jako takie nie jest wła- 
dne wypłacać odszkodowanie, w wypadkach 
tak bardzo podejrzanych, jakim jest, niewąt- - 
pliwie, pożar w sklepie Taubesów, s 

3) że wszełke rozgiaszan'e, zmierzające © 
do poderwan'a jego op.nji, — Towerzystwo | 
będzie ścigało z całą stanowczością, ra 

Prosimy o przyjęcie wyrazów szacunku | 

i poważania 

Towarzystwo Ubezpieczeń ||| 

Przezornošė“ S$. A, Oddział w Wilnie 

Józef Korolee — dyrektor. < 
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Przegląd Współczesny — luty — zawie 
ra następującą treść: 

Leon Piniūski — Goethe w rozmowach 
Stanisław Kijnstler — Konferencja Roz- 

z Eckermannem, A 
. brojenjowa, 

Marjan Zdzjechowski — Pod wrażeniem 
„Dzieiów* Michała Bobrzyńskiego, (Il), 

Karo: bader — Po erze Brjanda, 
Antoni b, Dobrowolski — Zagadnienie 

szkoły powszechnej, 
$ K. W. Zawiodzinskį — Jubileusz „Ska- 

mandra“ (Il): K, Wierzyński 1 ). Iwasz- 
kiewicz, 

Luigi Salwini — O trzech powieścjach 
wioskich, 

Witold Klinger — Do sprawy Stanjsła- 
wa Brzozowskiego przyczynek, 

Pozatem — obszerny dzjat sprajwozdaw- 
czy, Na szczególną uwagę zasługuje  nie- 
miernie cekawe  wspomn.eńje prof. M, 
Zdzjechówskiego, kióry pod  wirażenjem 
„Dziejów* Bobrzyńskiego zarysował stan 
myśli i uczuć polskich w okresie przedwo- 

" jennym i podczas wojny światowej. 
. Droga -- ur, 2 — zawjera następującą 
treść: 5 

A, Skwaiczyński — „Pod znakiem no- 
watorstwa', W. Horzyca — „Na  dziesję 
ciołecie D:ogj", „A. Flertz — „Przed dalszą 

. drogą", W, Kulskj -— „Bezpieczeństwo a 
rozbrojenie”', F. Toporawiskj — „Z rozwa 
żań O kryzysie”, T, Czyżewski — „Upiór 
Toleda (I)“, St Flukowski — „Hypnos”, 
j. Kornacki -- „Na oknie (II)*, M, St, Po- 

‚ ам — „Lukrecjusz i Rzymianie”, Kro- 
, mika polska j zagran' czna, Recenzje, 

Zzznaczyč trzeba, iż „Droga” skończyła 
Pierwsze dzjęsjęcioccje swego istnienia i 
dziś obchodzi skromny jubileusz swej wy- 

* twornej, pożytccznej i zaszczytnej pracy. 
Miermy nadzieję, iż „Droga* skończyła 
Miejmy nadzieję, iż pismo, redagowane 

przez pp.: J. Jed 
Rychlik - Swarżeńskiego, T, Hołówkę, A, 
Skwarczyńskiego i in. doczeka się 100-let 
cia swego żywota! 
4 przybywający do Mołodeczna o 
"KSIĄZKA NA CZASIE, 

Marja R*uttówna, „życje za wolność — 
str, 216 z glustr, Wyd, Ksjęg, św. Wojcje- 
cha Obchocdzona  powszeclinie. dwuchsetna 
tocznica urcdzjn Waszyngtona zmusza 
wszystko do przypo mia sobie dzjejów 
walk o wolność A W walce tei roła 
twu bohaterów poiskjch — Kościuszki i Pu 
taskjego — jest tak owybitna, że pominąć 
jej nie będzi. móg* niki; zastanowić się 
med nią z przyjcnwoścją i pożytkiem kaž- 
dy, Nasza wileńska ljteratka, autorka wielu 
rzetelnej 'wiartości szlachetnych ksjążek, w 
„Życiu za wołność”*, Kreśli dzieje walk 
"amerykańskich j powstawemia Stanów Zjed 
noczonych, Głównym bohaterem jest Kazj- 
mierz Pułaski,, Powieść ta, przeznaczona dla 
młodzieży jest i zaimująca j pożyteczna, — 
gdyż w sposób mogący zacjekzjwić młodych 
czytelników, podaje wiele wiadomoścj, — 
Dzjś więc, gdy tak dużo się mówi o Wa- 
šzyngtonjė, dobrze jest przypomnieć mło- 
"dzieży działalność poiskich przyjacjół boha 
tera Anierykį. 

„„Naokoto Swiata“ — luty. 1932 r. Zdzį- 
sław Kleszczyński kreśli dowcipne uwagj na 
temat „Kobiety j góry”, przyczem rzecz ilu- 
sstrują zdjęcia z przed trzydzjestu lat, uka- 
zujące ówczesnych sportsmenów ji sportsmen 

"ki. Wacław Grubińsk; w feljetonie „Dama 
pik as” analjzuje rolę kart w naszem życiu, 
Nieznany u nas oryginalny utwór Świetne- 
go powiešcjopisarza fracuskiego Paul Mo- 
randa pt, „Niewolnik kotów* zawiera cje- 
kawą apoteozę rodu kocjego. Artykuł p.t. 
„Prorok iw swoim kraju" przynosj syntezę 

* działalności Gandhiego, ozdobioną pysznemi 
„zdjęciami ; karykaturami krajowemi j zagra. 
icznemij, jarosław Janowski zajmuje się 
%rytycznym przeglądem naszych  najnow- 
6zych filmów, T. Grabowskj charzkteryzuje 
znanego boksera Rana J. Stażeński mówi o 

ciaia w 
< malarstwie. Z szeregu jnnych żywych felje- 
"tomów nałeży wymienić: „Jedną nogą w 
grobie” (różne rodzaje wypadków), „M'a- 
sto rekordów" (Nowy York), „w napięciu 
wolį i muskułów" ( o rol; wysiłku sporto- 
wego), „Tajemnice budżetu niemjeckiego* 
(rewelacyjne wykresy statystyczne), „Jak 
kto śpi”, „Błękitna wstęga Atlantyku" (o 
wielkich parowczch transatlantyckich ; inn, 

'. świat — Nr, 9. „Don Karlos" w Teatrze 
Narodowym na okładce j w tekścje, jako 
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ejewicza, А. Коса, ]. › 

wielka sensacja w świecie teatralnym, Po- 
zatem w tekście: kryzys (temat niewyczer- 
pany!), jubileusz Ojca św,, uroczystości w 
fii, życie w Japonji, olimpjada w Lace Pla- 
cid, wędrėwkį po Saharze, refleksje cyrko- 
we i w. in, 

Ziemia Nr, 2, Zeszyt drugi redagowane 
go przez p, J. Remera czasopjsma został po 
święcony Estonji, O badanju kraju w Esto- 
njį mówi A, Łuha, o archeologjj i ochro- 
nie zabytków w Estonjj pisze Marta Schmie- 
dehełm, o muzeach estońskich — T, Leinbod 
o estońskiej sztuce łudowej — H, Kurrik, 
o zaduszkach w Estonji— O, Loorits, Po- 
zatem artykuły Płatkowskjego, Niwińskiego 
i Błuhm-Kwiatkowskiego oraz kronika, oma 
wiają sprawy polskie, Zeszyt ten zasługuje 
na szczególną uwagę, jako zawierający 
pierwszorzędny j całkiem nieznany meterjał 
o folklorze naszych bliskich sąsiadów, 
Kasie im, Mianowskijego, watki w Mandżu- 

  

Akademicy pod  Sztandarem Macierzy 
Szkolnej. Warszawa, 1932, str, 64, Ukazałej 
się interesująca broszurka jednej z najżywot 
niejszych organizacyj akademiickich w War- 
szajwie a mianowicie Koła Akademickiego 
Polskiej Macierzy Szkolnej, 

Wyjmujemy z niej parę cyfr: Koło !jczy. 
dziś blisko 300 członków, którzy pracują w 
7 sekcjach: Prelegenckiej, Świetlicowej, Emi 
gracyjnej, Teatralnej, Bibljotekarskiej, Pro- 
pagandowej, j Pośrednictwa Korepetycyj, Se 
kretarjat wysłał 1621 listów, Obroty skarbu 
przekroczyły sumę 6000 złotych, Wygłoszo- 
no 248 preiekcyj, Zorganizowano 3 kurs 
oświatowe, oraz szereg imprez towarzyski: 

„.Dłaczego w Wilnie niema podobnej or- 
ganizacji?.. 

Radje wileńskie 

ŚRODA, DNIĄ 2 MARCA 1932 R, 

11,58: Sygnał czasu, 14,10: Progrem 
dzienny, 14,15: Ludowe piosenk; j tańce 
(płyty), 15,15: Komun, z Warszawy, 15,25: 
Pogadanka z Warszawy. 15,45: Koncert dla 
młodzieży (płyty). 16,15: Ńomunikat spor- 
towy z Warszawy, 15,20: „Kryzys nauki pol 
skiej” — odczyt z Warszawy, 16,40: Co- 
dzienny odcinek powieścjowy. 16,55: Lekcja 
angielskiego z Warszawy, 17,10: „Nielogicz 
ności językowe* — odczyt ze Lwowa, 17,35: 
Koncert popołudniowy w wyk, orkiestry 
sałonowej, 18,05: Recytacje utworów Bole- 
sława Leśmiane, 18,20: Hayc'" — koncert 
wijolonczelowy d-dur (p.yty), Słowo wstęp- 
ne prof, M, Józefojcza, 18,50: Kom, Zw, 
Młodzieży Polskiej. 19,00: „Co Litwa pisze 
© Polsce", 19,15: „Miljarderzy amerykań- 
scy" — feijeton, 19,30: Komun, sportowy z 
Warsz, 20.00: „Osobliwošci Wilna“ — fe- 
ljeton. 20,15 — muzykzj lekka z Warszawy, 
20,55: Kwadr, Literacki z Warszawy) 21,10: 
Koncert solisty z Warszawy, 21,40: Koncert 
z płyt z Warszawy (trio Czajkowskiego), 
22,45: Piosenki kabaretowe j monotogi (pły- 
ty) 23,00: Improwizacje fortepianowe, na 
tematy zadane telefon'cznie przez radjosłu- 
chazzów, wykona Wiiktor Rummel, 23,30: 
Muz, tan, z Warszzwy, 

J A A A 
S a 

Już sję ukazała w druku j jest do na. 4 
bycia we wszystkich  ksjęgarniach 

E 
E 
E 

Ё 
E 

Skład główny w Księgarni 

broszura, poświęcona sprawie obrząd- 
ku wschodniego p.t. 

ciecha w Wilnie. Cena 

Buu. 

NOWE FORMY 

mmm НАР 

UNJI KOŚCIELNEJ 
W POLSCE 

(DYSKUSJA W „SŁOWIE*) 
Broszura ta zawiera głosy: księży — 
J.E. Arcyb'skupa E, Roppa, J.E. Bp, 
G. Chomyszyna, kan, A, Abramowį- 
cza, rektora A, Dąbrowskiego, T, j, 
prof, J. Marcjnowskiego, prof, dr. W, 
Meysztowicza, red, ]. Urbana, T, J, 
©, Żełeźnjiakowicza; p.p, dr, W, Char- 
kiewicza, M, Golubiewa, posła St, 
Mackiewicza, Sz, Meysztowicza, se- 
natora R, Skjrmunta j posła S, Strof- 

skiego 

św, Woj. 
zł, 1,80, 

SŁ O Ww O 

  

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
ZNAMIENNY DWUGLOS 

Z okazji konkursu filmowego (w Nr 48 
ogłoszone były wym,ki, oraz nazwiska szczę 
śliwych posjedaczy nagród) nadsyłali nie- 
którzy czyteimicy prócz kuponów także ob- 
szerne uwagi na temat kinematografjj i fl 
"mów iwogóle, 

Między inncmi znalazły się dwa listy o 
tyle cjekawce, że djametralnje różniące się, 

Jakkołwiek więc nie tworzą te dwa Lsty 
armonijuego dwugłosu, lecz raczej dyso- 

nans, łączę je tutaj j ad oculos powszech- 
ności przytaczami, Sluchajcje wielbiciele ki 
na, czciciele Grety lub Marleny, Ramonkį į 
Brodzjszonianki,, Są ludzje, którzy myślą 
inaczej į, kto wie, czy nje mają w pewnym 
zakresie racjj.! 

Oto p. M, R, stwierdza, jż film — to bla 
ga, zabijajaca sztukę, prowadzącą do zdzj- 

         

czenia, moralnego ij fizycznego, dziedzina 
kuglarstwij j rozpusty, 

Mocne słowa! Temaiemniei jednakże 
przesadne j jednostronne, 

Byłbym nieziniernie zadowolony, gdyby 
szanowny korespondent zobaczył film tej 
miary artystycznej, co „Ben-Hur', Zresztą 
przy okazjj wrócimy jeszcze do rozważań 
na temeft estetyki sztuki fjlmowiej, Narazie 
przejdźmy do lstu drugiego, Tu przemówił 
„przysiegty“ kinoman, Robjac przegląd fi!- 
mėw, powjada p. E, Z., įž „warunkiem war 
tości filmu jest cjekawa  fabuia ubrana w 
estetyczną formę, umiejętna kompozycja ru 
chowa j dźwiękowa oraz oryginalne rozwią 
zanie techniczne — t, zn, zdjęcja, ich wyko 
nanje į tp,“. 

Zdaje się wymagania niewielkie — a 
przecjeż nej palcach policzyć można reżyse- 
rów, którzy potrafili połączyć j zreałjzować 
wszystkie te postulaty, — W obszernym 
swym liście porusza p, E „Z. również kwie 
stję dodatków, słusznie podkreślając, iż cza 
sem dobre dodatki wynagradzają stratę czą 
su j pięniędzy na marny fjlm, Za пайер- 
sze uważa p, E. Z, aktualności „Fox*q4" į 
groteski rysunkowe, 

Wszyscy podpiszą sję pod tem oświad- 
czeniem, jak również i pod tem, že „PAT“ 

inien pojść na zjełoną trawkę, Wiele 
miejsca ooświęca p. E. Z, filmom polskim 
i jako rzetelny kjnoman, boleje nad ubó- 
stwem tematowem, nad brakiem dobrych 
seenarjuszów, naśladownictwem reżyserówi 
i nad siłamj aktorskjemi, Zdaniem p. E, Z 
tylko Samborski, iš0do j Dymsza mają 
zacięcie fi!mowe, reszta zaś to tylko objek 
ty do fotografowania, Na pociechę stwijer 
dza p, E. Z, jż możemy spodzjewać sję cze 

goś lepszego w przyszłości, Z dawnych fil 
mówi polskich godzien jest uwag; „Niebez- 
pieczny romans“ į „janko muzykant“, — 
Co da przyszłość, — zobaczymy 

Film, to sztuka, kończy swój tist p. E, Z, 
Może spełniąć ogromne zadanie, jest potęż- 
nem narzędziem przez swoją moc sugestyw 
ną, Trzeba ty!tko umieć tworzyć, umieć zna 
leżć drogę najlepszą, najkrótszą od ekranu 
do wijdza, 

Jak się wam zdaje, mili czytelnicy? 
Tad, C. 

  

  

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie re* 

wiru IV go zamieszkały w Wilnie przy ul. 
Piłsudskiego 6, na zasadzie art. 1030 UPC. 
ogłasza, że w dn. 2 marca 1932 r od godzi- 
ny 10 rano w Wilnie przy ul. Zswalnej 51, 
m. 3, odbędzie się powtórna sprzedaż z prze- 
targu publicznego ruchomości należących do 
Szejny Rudnerowej, składających się z utme- 
blowania mieszkania i 11 worków pierza, 
oszacowanych na sumę 750 złotych. 

Komornik (—) A Maciejowski. 
  

OGŁOSZENIE 
Komornit Sądu Grodzkiego w Wilnie 6 

rewiru W. Cichoń zamieszkały w Wilnie ul. 
Góra Bouft+łowa 19 na zasadzie art 1030 
U. P. C. ogłasza, że w dniu 3 marca 1932 r. 
od godz. 10 rano w okolicy Niemież, gminy 
rudomińskiej odbedzie się sprzedaż z prze- 
targu publicznego ruchomości należących do 
Konstantego Muzykanta i składających się 
z domu drewnianego mieszkalnego, stodoły 
drewnianej i piwnicy oszscowanych na sumę 
złotych 1.200. 

Komornik W. Cichoń 

  

OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilni: 
6 rewiru W. Cichoń zamieszkały w Wilnie 
ul. Góra Bouffałowa 19 na zasadzie art. 1070 
U. P, C. ogłasza, że w dniu 4 marca 1932 r, 
od godz. 10 rano w Wilnie przy ul. Stefań 
skiej 29 odbędzie się sprzedaź z przetargu 
publicznego ruchomości należących do Gu- 
stawa Piotrowskiego i skłsdających się z 62 
sztuk pieców szrajberowskich, 62 sztuk :r- 
matur w kompletach i innych rzeczy, osza- 
cowanych na sumę złotych 20378 gr. 20, 

Komornik W. Cichoń 
  

KINO 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrebramsko 5   

„JAK KOCHAJĄ 
Największy i najpotężniejpzy film z Anną Pawłową oraz Dauglasem w rolach głównych. 

ff:ylko poniedziałek, wtorek i Środa 

KSIĄŽETA““ 
Koncertowa orkiestra pod batutą M. Sainickiego. 

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

  

Dźwiękowy 
kino teatr „HELIOS" 

    

Jadwiga Smosarska, 
| Najpiękniejsza para kochanków Polskiego ekranu 

najulub. amant WITOLD CONTI 

Dziś! Złota Serja Polska 

  
Dźwiękowy HOLLYWOOD' в 
kino teatr 
  

i znakomity artysta teatru Sta nisławskiego BĄZYLI SIKIEWICZ 

w monumentalnym dźwiękowcu RO K 1914 Wielki dramat miłości i bohaterstwa 

Chóry Dana i Kubańskich kozaków. W scenach batalist. biorą udział 8 i 11 p. ułanów, bataljon 20 p. p. oraz mistrzowie dłigitowki 
autent, czerkiesi jeżdźcy „Dzikiej Dywisji*. Ze względu na ogólny kryzys pomimo ogromn. kosztów obrazu — ceny miejsc nie podwyż- 

szoue,— Dla mł dzieży dczwol ne. — Początek seansów o g. 4, 6, 9 i 10.15, — Na I-szy seans ceny znizone. 

  

DZWiĘKOWE KINO 

C8/INS 
WIELKA 47, tal. 15-41 

Dziś! Korona polskiej czołowej twórczości filmów dźwiękowych 

SO0-CIU Z PAWIAKA 
poświęcenia. W relach głównych Zofja BATYCKA, 
Bogusław Samborski i Józ:f Wągrzyn. Film o którym mówi cała Polska | 

Cany znaczni 

Porywająca piešū niešmiertei- 
nej młości i bezgrsnicznego 

Karolina Lubieńska, Adam Brodzisz, 

Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10,30 w dnie świąt. e god”, 2-e| 

  

Dźwiękowe Kino 

„PAN“ 
Dziś 100 proc. dźwiękowe arcy dzieło 

JEJ EKSCELENCJA MIŁOŚĆ 
W realizacji słynnego JQE MAY z uroczą gwiazdeczką ekranu ANNABELLA w roli tytułowej. Nad program; Nad 
zwyczajne dodatki dźwiękowe: tygodniki PATA i FOXA. — Seanse o g. 6, 8 i 10.15.— Na I-szy seans ceny zniżone 

  

Dźwiękowy 
Kino-Teair 

„STYLOWY" 
Wielka 36   

Dziś! Perła polskiej produkcji. Najpiękniejsze i najnowsze dźwięk. arcydzieło w-g powieści М. SROKOWSKIEGO 

„„BWLT CEAŁ A GaPSOJE DaMoLR) 
Potężny dźwiękowy dramat w 12 zkt. To polska „Symłonja zmyslėw“. To historja „wszechpotężnej 
w rol gł. czarodziejsko piękna Agnes Petersen 2 Mozżuchinowa, Eugenjusz Bodo, Krystyna Ankwicz | 

miłości * 

Michał « Wiktor Varconi. 

  

FABRYKA I SKŁAD MEBLI 
Spółka z ogr. odp. 

  
W LNO, TĄTARSKA 20, dom własny, isinieje od 1843. 

Jadelaie, sypialaie, salony, gabinety, łóżka niklowane i angielskie, kredensy, 
stoły, szafy, biurka, krzesła dębowe itp, — — — — Ceny znacznie zniżone. 

W. Wilenkin i S-ka 

    

  

położone w miejscowości 

publiczności 

L 
plażą 

  
AAŁAAAŁAŁAŁAAAAAAA A wew ннн 
KEENION Udzielam lekcyj 

francuskiego Posady 

  

tel. 7-94, 
. 

  

  

Pielegniarka 
wykwalifikcwona przyj 
mie jakąkolwiek posa- Rządca-administ. 

  

runkach, Posisda rete- 
dę na skromnych wa2- bezdzietny z 25-letnią sAAAAAAAAAAAAAAAAA43/ 

> p L ргак!ука w b. Kongre- 

    

Ogrodnik 

  

Podaje się do wiadomości, że w majątku Landwarowie 
sprzedają się 

działki letniskowe 
terenowo urozmaiconej 

stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 
z piaszczystym 

brzegiem. 

Wiadomości udziela administracja majątku 

andwarów 
i Pierwsza Wileńska Spółka 

Parcelacyjna 
WILN?, MICKIEWICZA 4. 

wspólnika 
motorowego i gontarki do sprzedania na 

WERE EEST UTE ikorepetycyj. z kapitzłem nie mniej miast z powodu 
vvvvvvvvvvvvvvvvvyvi Mickiewicza 42 m. 11 10.000 zł Zgłaszać się: jazdu ładna, rentowna 

poczta Kluszczany łolw, kamienica w Wilnie, 
Dobrzyń Wł. Mackie- Jedenaście procent ro- 

cznie czystego zysku. łupież. 
Zgłaszsś się: Zawalna dobiersnie kosmetyków "YVYYYYYYWYYYYYYYY*F" 
10 m.12 od 5 do 7 do każdej cery. Ostet- Dla sprawdzonej prze: 
wiecz. Pośrednicy Wy: nie zdobycie kosmety- T-wo Św. 

kuje posady. Referencje przy ul. Zygmunto 
żonaty z kaucją po. poważne. Oferty Woło. skiej 6. — Wiadomo: 3 
trzebny zaraz. Szczegó- żyn Nowogiódzki skrz, mieszk. 1 godz. 9—13 
łowe oferty do „Słowa* pocztowa Nr. 30. с 

O 3 

pomiędzy 

dogodnym dla kąpieli 

  
Poszuku —————— 

do I Okazylnie ! 

wy- 

wicz, 

  

  

  

  

rencje. Udzielenie pra: sówce, Kowieńszczyź- Kupno ___ kluczeni. 
cy  rownoznaczns 2 nie j Łotwie znajomość | 
pag i ae ne kultury i eksploatacji 1 SPRZEDAŻ "U 2 
ardzo jej potrzeDu- tas6 townie ob RRC 

jącej. Antokclska 56 ajomiówy Z GYLICE 4500 dolarów 

3 ciami urzędów ziem- "Io - sprzedam doin. nowo* 

ze = skich, skarbowych i i < 
komunalnych, osz tanio do wynajęcia Czysty dochód 9 proc, 

w. Dowiedzieć się u do- 

łowskiej. 
  

po poł. 
  

Kosmetyki 
Leczniczej 
J. Hryniewiczewej. 

al. WIELKA X 18 m5, 
Przyj.wg. 18-11 4-7 KAAAbAn ai anas aaa A As 

kosmet 

Micklewleza 81—4 

Urodę 
nali,: odświeża, nsnwa 

tych- Masaż ciała, elektrycz- 
ny, wyszczuplający (ps- 
wie). Natryski „Hormo- RAŁAAża 
na* według prot, Spuh- 
la. Wypadanie włosów, 

czesny — Pańska 23, 1 5-————u mic 

    

  

CENY WĘGLA ZNIŽONE 

WĘGIEL i KOKS 
z pierwszorzędnych kopalń 

Górnosiąskich „PRO GRES S" 

POLECA FIRMA M. DEULL 

WILNO, Biuro— Jagiellońska 3, tel. 811 
Bocznica własna — Kijowska 8, tel. 999 

YYVYYYVYYYVVY' 
      

  

  Fortepian Ё 
zagraniczny sprzedam _ Mieszkanie 
spiesznie z powodunieduże do ustąpienia 
wyjazdu. Nowogródzkaz powodu wyjazdu 2 

Nr. 19. Cesla, pokoje, ku <hnia światło 
AkaaakóńAkA A AAAĄĄĄĄ, CIĘKITYCINE, woda. — 

BEER SEEEMETI M ała- Pohulanka 18- 10. 

kosmetyka 
EUUARLM KARUZS 

Gerę 
poprawia, pielę gnuje ——-———— 

oraz usuwa wady skóry. 

  

Ładny pokój 
umeblowany do wyns- 

najbardziej jeja. Orzeszkowej 3- 1 
zaniedbaną msza 

3 pekoje 
z wygodami z używa|- 
nością kuchni, wejście 
oscbne, Bankowa 2 m. 4 

jowskiej. 

Gabinet 

Cedió 
    

W. Z. P. RM 

GABINET 
Racjonalnej 

Zguby 
TTT 

Zagubiony 
indeks U. S. B. nr. 5195 

К |па imię Zygmurta 
lecznicze Nałęcza unieważnia się 

WILNO, 

  

Znałazcę 
pantolelka reniferows- 
go zgubionego na ul. 
Mickiewicza proszę o 
odniesienie za wyna- 
grodzeniem Wileńska 

42—18. 

kobiecą 
konserwa- 
je, dosko- 

ej skazy i braki, Masaż 
kosmetyczny twarzy, 

Różne 
Indywidualne BENEK WEJ 

Wincentegu 
Xi racjonslnej, a Paulo rodziny zamie- 

Codziennie cd g. 10—8 szkałej na salce nizo- 
w. Z. P. 48 pslonej z trojgiem dzie 

lżaaAAkAŁAŁAdAŁ AA AAA, CI 12, 10 i4 letnim 
* Pawełkiem wolamy < 

Lokale pomoc, Dziatki zzięb- 
i zgłodniałe 

WWYYYYVYYYYYYYWYYWY" prak obuwia i opału, 
1 lub 2 pokoje Ofiary składać proszę 

gc; zarcy kolonji Montwił z umeblowaniem i wy- do Redźkcji „Słowa* 
godami do wynsjęcia, pod literą J. 
Zygmuntowska 22—8. -- 

  

TYWYYYYYYYYYVYYYVYYYYT 

| VIDAS O DANIS RR KASOS III III STI TSS III II II T O ON I CEER WO ZEEECTE OR ZIEREZOER 
zaręczyn. — Ale nie czas tegaz na wy dzieliśmy się niczego.... JOHN LAWRENS 

Promień Mis osierdzi Promień Miosierdzia 
— Pan wierzy w bajeczkę Wooł- 

vorta? — wtrącił naczelnik Scotland 
XYardu. — Ja nie wierzę ani słowu. A 
„zresztą, gdyby to była nawet prawda, 
jakiż to mogłoby mieć związek z nas 
szą sprawą? -Jeżeli Woolvort, pani 
Hollister i ktoś trzeci znaleźli się nocą 
w parku, to zapewne chodziło im o ja- 
kieś: porachunki osobiste. To tłumaczy 
tańę, zadaną Woolvortowi. 7 

Inspektor nie dał się tak łatwo prze 
konać. Oczywiście, Woolvort mógł kła- 
mać, ale nie ulegało wiątpliwości, że 
poznał odrazu Magdę Hollister na fo- 
tografji, 

Lanner był dobrym psychologiem i 

znał ludzi lepiej, niż jego szef. Poza- 
tem osobiste jego uczucia nie były za 

„pełnie zadraśnięte. Mógł więc trakto- 
wać tę sprawę spokojnie i objektywnie. 
Nie chciał jednak drażnić szefa, odpo- 
wiedział tylko spokojnie. 

— Sądzę, że jednak wersja Wool- 
vorta jest prawdziwa. Jestem przeko- 
nany, że nie widział nigdy Marji Holli- 
ster, przed tą nocą. Zdziwienie jego na 
widok fotografji, którą mu pokazałem, 

było zupełnie szczere. 
— Któż to może wiedzieć! Wszyst- 

ko jest możliwe! — machnął ręką znie- 
cierpliwiony John Eblway. Najwięcej 
nieopokoi mnie teraz los mojej córki. 

— Nie rozmawiałbym teraz z pa- 
aeni tak spokojnie, gdybym nie był 
przekonany, że nie grozi jej żadne nie- 
bezpieczeństwo, — zaprzeczył żywo 
Łanner. — Córka pana jest rozumną i że niepokój ten wywołała wizyta przed wa i szczera. Zbladł śmiertęfrób s 

^ Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

zdecydowaną kobietą, potrafi wyplątać stawialeli 
się z każdej sytuacji. 

— W każdym razie musimy zoba- 
czyć się natychmiast z Woołvortem. 
Zawiadomimy go, że Edyta zniknęła i 
zobaczymy, jak on na to zareaguje. 

— Ma pan rację, —przyznał inspek- 
tor. — Jeżeli Woolvort jest w Londy- 
nie, zobaczę się z nim z przyjemno- 

Nie był pewien, czy szef potrafi 
zachować należyty spokój wobec przy- 
szłego zięcia, chciał więc być obec- 
nym przytej rozmowie. 

— Tak, jest w Londynie, — zapew 
niał Ebiway. — Dowiadywałem się o 
niego i wiem, że jest w swem mieszka- 
niu przy Gloucester ter. Zaraz tam po- 
jedziemy. 

Mieszkanie Ryszarda umeblowane 
było z przepychem i subtelnym sma- 
kiem. Porządek, spokój i uczciwość 
zdawały się napełniać atmosferę tego 
domu. 

— Ładnie mieszka! — zauważył 
inspektor, oglądając się po salonie, do 
którego wprowadził ich uprzejmy słu 
żący. 2 

—Tak, w tym pokoju, wszystko jest 
w porządku, ale ciekaw jestem, co się 
dzieje w innych. To dziwny człowiek, 
ten Woolvort. Niezwykła mieszanka u- 
czuć i przekonań... 

Eblway zamyślił się i potem dodał: 
— Gdyby nie moje podejrzenia, był 

by dla mnie raczej sympatycznym. 
Lanner kiwnął głową, ale nie odpo- 

wiedział, bo właśnie drzwi się otwo- 
rzyły i do salonu wszedł gospodarz. 

Twarz jego wyrażała znużenie i nie- 
pokój, ale jeżeli Lanner przypuszczał, 

Scotland Yardu, mylił się 
bardzo. 

Woolvort niepokoił się o losy swej 
narzeczonej. Nie mając żadnego znaku 
życia od Edyty, przestraszył się nie na 
żarty. Dlatego też mimo protestów do- 
ktora, Kristi, wyrwał się z łóżka i przy 
jechał do Londynu. 

Z dużym wysiłkiem woli starał się 
opanować niepokój i nie okazać go go- 
ściowi, 

— Pan mi wybaczy, panie inspekto 
rze, jeśli w czemś powikłałem pańskie 
plany, opuszczając pałac. Ale muszę 
być w Londynie. Czy niema nic nowe- 
go o zagadkowej Magdzie? 

— Owszem, wpadliśmy na jej ślad. 
—Chwała Bogu! Spodziewam się 

dowiedzieć wkrótce, kto tak elegan- 
cko poczęstował mnie w parku!.. 

— Przyszliśmy tutaj nie na to, aby 
mówić ©0 pani Hollister, — przerwał 
John Eblway. 

Woolort podniósł na niego zdziwio- 
ne spojrzenie. 

Ton i sposób bycia ojca Edyty, by- 
ły niezwykłe. 

— Rozumiem, oczywiście, że jeśli 
obaj panowie zjawili się do mnie o tak 
rannej godziniie, to znaczy, że mają pa- 
nowie jakąś ważną sprawę do nie.. Słu- 
cham panów. 

— Córka moja wyjechała wczoraj 
do Londynu. Od tego czasu ne mamy 
o niej żadnej wieści. 

Ryszard zbladł. 

'ner, chcąc nie dopuścić do tego, 

słowa Eblway'a. 
— Tak jest niestety, — wtrącjł — 

у 
rozmowa przybrała zbyt ostre formy. 
— Wczoraj, kiedy miss Edyta nie wró- 
ciła ostatnim pociągiem, obiecałem pa- 
nu naczeln('kowi dowiedzieć się o nią. 
Dowiedziałem się więc, że nie była u 
dentysty i że żadna z przyjaciółek miss 
Edyty niie widziała jej. P. Eblway przy 
jechał tu na skutek mojej rady. Myśla- 
łem, że może pan wiie, jakie plany 
miała miss Edyta? 

— Czy pan szukał ją wszędzie, 

gdzie mogła być? niepokoił się  Ry- 
szard. — Czy pan jest pewien, że nie 
nocowała u znajomych? 

Nie panował prawie nad sobą z nie- 
pokoju i rozpaczy. Ale czując wrogi 
stosunek gości, czuł, że musi zachować 
całą zimną krew... 

— Czy informował się pan w szpi- 
talach? — pytał dalej. 

—Tak, — odpowiedział Lanner, — 
pytałem we wszystkich szpitalach.. Ale 
nie wiierzę w możliwość jakiegoś wy- 
padku. Myślałem, że pan pomoże nam.. 

Ryszard odpowiedział zimno: 
— Niestety, nie mogę nic poradzić. 

Nie wiem sam nic a nic. Edyta powie- 
działa mi, że jedzie do dentysty i wró 
ci ostatnim pociągiem. Mam nadzieję, 
że pan inspektor zrobi wszystko, co 
można, aby ją odnaleźć? 

— Niech pan będzie spokojny, — 
wycedził przez zęby inspektor. 

— Niema wiadomości? Co to zna- Mnuiie niepokoi to więcej, niż kogo- 
czy? kolwiek, — mówił Ryszard, tym sa- 

Inspektor obserwował uważnie fyarz..mym tonem. — Ja wiem, — zwrócił 
      

    

Ryszarda. Rozpacz jego byłą 

jaśnienia. Chciałbym tylko, żeby pan 
wierzył, że gdybym miał najmniejsze 
podejrzenie, albo wskazówki, dotyczą- 

ce Edyty. nie  ukrywałbym tego 
przed panami. W każdym razie, ja na 
właśną rękę rozpocznę, poszukiwania. 

— Pan nie ufa policji? -— krzyk- 
nął rozgniewany John Eblway. 

— Niestety, — odrzekł zimno Ry- 
szard, — nie pierwszy to raz policja 
jest bezsilna. 

— W takim razie, — krzyknął z 
większym gniewem John Eblway, — 
pozwoli pan, że mu oznajmię, że my 
wiemy... 

— Proszę panów! — przerwał 
śpiesznie Lanner. — Na miłość Boską 
proszę się nie unosić! 

Zwrócił się z uszanowaniem do sze 
fa i dodał: 
— Pan Woolvort ma rację: nie czas 

na nieporozumienia. Każda chwila jest 
dla nas droga! 

John Eblway nie upierał się. 

— Nie mamy chwili do stracenia, 
— podchwycił Ryszard, a i ja się śpie- 
szę. Żegnam panów, ukłonił się wsta-, 
jąc. 

W przedpokoju Lanner spróbował 
po raz ostatni dowiedzieć coś i, zni- 

żonym głosem, zapytał Pellingtona: 
— Czy panienka nie mówiła wam 

mic o tem, co zamierzała robić w Lon- 

dynie? 
— Mówiła, że jedzie do Londynu 

do dentysty, — odpowiedział sucho 
Pellington. 

Na ulicy John Eblway zwolnił kro- 
awdzi-Č sig "ie, naczelnika Scotland Yardu, -- ku i dotknął rękawa inspektora: 

— I ta próba zawiodła! Nie dowie 

— Przeciwnie,r rozmowa nasza od- 

niosła większy skutek, niż panu się zda 
je! Właśnie mam ochotę wsiąść. do 
auta i czekać na wyjście Woolvorta. 

— Pan przypuszcza, że on wee, 
gdzie jest moja córka? 

— Nie, tego nie myślę, ale widzia- 
łem, że był tą wiadomością bardzo 
wzburzony. On wiiedział w jak'm celu 
miss Edyta pojechała do Londynu |, 
zaraz po naszem wyjściu, pojedzie tam, 
gdzie ona miała być. 

John Eblway przyjął plan inspekto- 
* a. Nie miał zresztą nic innego do przed 
sięwzięcia, rozumiał to doskonale. 

Tymczasem Lanner wytłomaczył 
szoferowi o co chodzi i, razem z sze- 
tem, czekał w samochodzie. 

— Bardzo wygodny mamy punkt 
obserwacyjny, stwierdził z zadowole- 
niem, patrząc przez okienko. 

Nie minęło nawet pięć minut, jak 
wybiegł z domu Pellington, wezwał 

taksówkę i odjechał. Samochód Lan- 

nera pojechał za nim, w przyzwoćtej 
odległości. 

Lellington wyszedł przed oddziałem 
pocztowym, Lanner poszedł za nim. 

— Czego chciał człowiek, który tu 
był przed chwilą? — zapytał urzęd- 
pokazując znaczek policyjny. 

— Pytał o pocztę na „poste restan- 
te* na imię Ryszarda Vorta. Odpowie- 
działem, że była paczka pod. tym adre 
sem, ale zabrała ją wczoraj rano jakaś 

pani. " : 
— A czy pan jest pewien, że to by- 

ło wczoraj rano? — zapytał inspektor, 
— 0 którejg godzinie? 

(D. ©. N.) 

  

 


