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Liga Narodów i narody wobec || 

      

wojny chińsko-jopońsikej 
Wojna chińsko-japońska, jakkol- 

wiek może być i prawdopodobnie na- 
razie będzie zlokal zowaną, jednak 
jest wypadkiem dziejowym, epoko- 
wego znaczenia z konsekwencjami 
bardzo różnostronnemi na politykę 
międzynarodową 

Zwolennicy Ligi Narodów czują 
się strapieni, że bezsilność Ligi una- 
ocznia się obecnie dzięki wypadkom 
na Dalekim Wschodzie. Liga Naro- 
dów nie mogła zapobiec zbrojnemu 
konfliktowi, a nawet do niego się 
przyczyniła  ośmielając Chny do 
oporu. 

16 paragraf Ligi mówi o sankcji 
międzynarodowej przeciwko napastni- 
kowi, Liga uznała, że Japonja jest 
owym napastnikiem, lecz tylko pacy: 
fiści oraz Związek Przyjaciół Ligi 
Narodów właściwie organizacja pacy- 
fistyczna domagają się zastosowania 
16 paragrafu i na mocy niego prze- 
prowadzenia bojkotu gospodarczego 
Japonii. W Anglji z wyjątkiem odła- 
mu oOpinji radykalnej panuje niechęć 
do interwencji chociażby gospodar- 
czej w spra ie konfliktu zbrojnego 
japońsko-chińskiego. The Times z 24 
lutego zaznacza, że obowiązkiem Ligi 
Narodów i Wielkiej Brytanii jest wy- 
słuchać obydwie strony i opracować 
raport, który zostanie uznany za wy- 
raz bezstronności. O ile chodzi O sta- 
nowisko Wielkiej Br tanji na Dale: 
kim Wschodzie, to można je określić 
w dwóch słowach: -„Pokój i handel“. 
Stanowisko to jest tem korzystne iż 
jest całkowicie zgodne z interesami 
zainteresowanych państw, a. przede- 
wszystkiem walczących stron. The 
Times wskazuje, że Rada Ligi począt- 
kowo zajęła niesłuszne stanowisko, 
gdy stanęła po stronie Chin nie ba- 
dając zupełnie żalów Japońskich. . 
Dziennik zaznacza, że Chiny nie są 
dobrze zorganizowanem państwem. 
Są jednak lepsze drogi by pomóc im 
do reorganizacji, niż prowadzenie kro- 
ków wojennych w okolicach ich 
głównego portu. 

W Stanach Zjednoczonych organi- 
zacja pacyfistyczna kobiet agituje za 
bojkotem gospodarczym Japonii. Ho- 
ower będący wielokrotnie bardziej 
miarodajnym czynnikiem niż zhistery- 
zowane Amerykanki jest przeciwni- 
kiem bojkotu. 

„Assotiation Press“ į gazety przez 
nią inspirowane wyrażają opinię, że 
bojkot może być ogłoszony tylko 
przez kongres. Senator Borah z0raz 
leader republikanów w senacie Wat- 
son wypowiadają się przeciwko boj- 
kotowi. Według Assotiation Press 
Hoower nie zgodzi Się na wzięcie 
udziału Stanów Zjednoczonych w boj- 
kocie Japonji, nawet wówczas, jeżeli 
bojkot ów będzie ogłoszony przez 
Ligę Narodów. New York Herald do- 
wodzi, że przy obecnym kryzysie 
ekonomicznym wprowadzenie bojkotu 
pogorszyłoby tylko gospodarczą sy- 
tuację międzynarodową. W handlu 
zewnętrznym Japonji Stany Zjedno- 
czone odegrywają pierwszorzędną rolę. 
Przeszło 40 proc. wywozu Japonii i 
około 30 proc. przywozu wypada na 
Stany Zjednoczone. Bojkot więc-go- 
spodarczy Japonii przez Stany Zjedno- 
czone mógłby zaważyć dotkliwie na 
stosunkach gospodarczych Japonii, 
ecz prawdopodobnie w przywozie 
о Japonji Wielka Brytanja i Niemcy 
postarałyby się zająć miejsce Stanów 
Zjednoczonych. Japonja w bilansie 
Stanów Zjednoczonych zajmuje wy- 
bitną pozycję dochodzącą do 5 proc. 
obrotów międzynarodowych Stanów 

Zjednoczonych. Stany Zjednoczone 
jako rynek zbytu są nie do zastąpie- 

nia dla jednego z głównych przedmio- 

tów japońskiego wywozu, mianowicie 
dla surowego jedwabiu i produktów 
jedwabnych. 

W Stanach Zjednoczonych demo- 
kraci są dziś przeciwnikami Japonii. 
Kandydat na prezydenta z ramienia 
partji demokratycznej Beker, prezy- 
dent Harwardskiego Uniwersytetu Lo- 
well oraz przedstawiciele kilku innych 
uniwertytetów domagają się solidar- 
ności Stanów Zjednoczonych z Ligą 
Narodów. 

Jeżeli jednak w Stanach  Zjedno- 
czonych inierwencja gospodarcza na- 

potyka dziś na dość znaczny Opór, a 

Stany Zjednoczone” dotychczas były 

głównym opiekunem Chin, to prze- 
prowadzenie w Lidze Narodów uchwały 

bojkotowej względem  Japonji wydaje 
się mało prawdopodobnem. Laborzy- 
Ści dziś nie są czynnikiem decydują- 
cym o polityce Anglji, decydują dziś 
konserwatyści, którzy rozumieją do- 
brze, że interesy Anglji w Chinach 
byłyby bardziej zagrożone przez zwy- 
cięstwo Chin niż przez zwycięstwo 
Japonii. Siłą motorową polityki współ- 
czesnej Ch'n jest nacjonalizm prze- 
pełniony nienawiścią względem cu- 
dzoziemców. Przed kilkoma laty Ch'ń- 
czycy organizowali bojkot towarów 
angielskich. Ruch strejkowy w Chi- 
nach jest przedewszystkiem skierowa- 
ny przeciwko obcym  przedsiębior- 
stwom. W przemyśle bawełnianym 
chińskim oraz górnictwie kapitał an- 
gielski zajmuje drugie miejsce po 
japońskim, w górn ctwie dochodzi do 
22 proc. Ze strony Chin panuje dą- 
ż ość wyemancypowania się od cu- 
dzoziemców. Były wydawane ustawy 
jak ustawa z 1904 r. gwarantująca 
Chińczykom większość w zarządzie 
przedsiębiorstw górniczych, pracują- 
cych przy pomocy obcego kapitału. 
Prawo to zostało anulowane pod par- 
ciem Anglji i Stanów Zjednoczonych 
oraz Japonii. 

W 1929 r. Chiny uzyskały auto- 
nomję celną, przedtem cła chińskie 
musiały być ograniczone do 50 pro- 
centowego rozmiaru. ( hiny uzyskały 
zniesienie prawa  eksterytorjalnošci 
wzgledem poddanych szeregu państw 
i mają obiecane zrezygnowanie z tego 
prawa przez Anglję i Stany Zjed o- 
czone. Chiny są Od czasu wojny 
Światowej pomimo rozterek  wew- 
nętrznych w ofensywie przeciwko cu- 
dzoziemcom. Zwycięstwo Japonii o- 
słabi ową ofensywę, zwycięstwo na- 
tomiast Chin dałoby im poczucie siły, 
dzięki czemu przestałyby się liczyć z 
interesami i pozycją obcych państw 
w Chinach. Angla zrobiła- Chinom 
dużo ustępstw. Zwróciła przed termi- 
nem Wej-Hai-Wej, port, który opa- 
nowała w 1898 r., gdy Rosja za- 
władnęła Port Artur. Koncesja angiel- 
ska była wzięta na 99 lat, Anglja zaś 
zrezygnował w 1922 r. 

Lewicowe organy francuskie, prag- 
nąc wzmocnienia autorytetu Ligi Na- 
rodów, domagają się interwencii tej 
instytucji, nie zdając sobie sprawy, 
że interwencja Ligi bardziejby rozpę- 
tała i rozszerzyła wojnę, wciągnąwszy 
do niej inne państwa, niż brak tej 
interwencji. Jakkolwiek Francja we 
właściwych Chinach nie posiada tak 
znacznych interesów jak Anglja, Ja- 
ponja i Stany Zjednoczone, jednak 
ze względu na Anam i Tonkin i Indo- 
chiny, będące bardzo ważnemi jej ko 
lonjami, jest bardziej zainteresowana 
w poskramianiu, niż w rozwoju po- 
tęgi Chin. 

Stany Zjednoczone dotychczas pra- 
cowały na konsolidację Chin, one to 
głównie popierały rząd  nankiński, 
jako ośrodek krystalizacyjny, udziela- 
ły mu kredytów. Stany Ziednoczone 
nie zgodziłyby się na przeobrażenie 
Chin w faką kolonię "japońską, jaką 
są Indje dla Anglji. Stany Zjedno- 
czone nie chcą rozwoju znaczniejsze- 
go potęgi japońskiej, jednak wymu- 
siwszy w 1922 r. ustąpienie Japonii 
z Kiau-Czau, przyznali, že Japonja 
ma specjalne interesy w Mandżurii. 
Na oddzielenie Mandżurji i Mongolji 
od Chin, na wytworzenie tam pań- 
stwa wasalnego w stosunku do Ja- 
ponji i dostarczającego jej potrzeb- 
nych surowców mineralnych Stany się 
zgodzą. 

Japonja spotyka dotychczas znacz- 
ny opór w okolicach Szang-haju. 
Armja bowiem nankińska i kantoń- 
ska należą do najlepszych armij chjń- 
skich. Organizatorem arinji nankiń- 
skiej jest pułk. niemieckiego Sztabu 
Generalnego Bauer, który korzysta z 
pomocy szeregu niemieckich instruk- 
torów. Awjatyka ch ńska jest w ręku 
niemieckim. Sprzęt wojskowy Chiny 
otrzymały ze Stanów Zjednoczonych. 
Jeżeli w 1929 r. Rosja zwyciężyła z 
łatwością Chiny w Mandżurji, to po- 
chodziło to stąd, że Mandżurja jest 
oddaloną o kilka tysięcy kilometrów 
od zbiornika głównych sił  militar- 
nych Chin, Nankinu i Kantonu. Rosja 
też zmobilizowała przeciwko rządowi 

nankińskiemu szereg chińskich gene- 
rałów. 11 grudnia odcział żelaznej 

dywizji Czang-Fat-Kue znajdował się 
o 30 kilometrów od Kantonu, gene- 
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BIENIAKONIE — bufet Kolejowy, 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY —. Bufet Kołejowy. 

KLECK — Sklep „Jednošė“ 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateskį, 
MOŁODECZNO — Ksjęgarnia T-wa „Ruch“, 

BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”, 

BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Łaszuk, 

GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński, 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S, Zwierzyński, | 

GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzimierow | 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia jazwińskiego, 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 

  

K, Malinowskiego, 
R.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*, 

MIANA — Ksiegarnia Spółdz, Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski, 

mrół wojsk japońskich z pod Szanghaju 
szała zwycięstw przechyliła się na stronę Japonji 

ROZKAZ GEN. WANGA. 
SZANGHAJ, (Pat). Gen. Wang, 

szef sztabu 19-+] armji chińskiej, 
oświadczył korespondentowi biu- 
ra Reuters, że wydany został 
rozkaz ogólnego odwrotu na 
północ od Su-Czau i zajęcia przy- 
gotowanych pozycyj w Nan-Czang 
I Kun Szan. 

Wojska chińskie w Wan-Tao 
I na południe od Su Czau mają 
wycofać się I zająć dworzec w 
Hsin-Czang na linji kolejowej 
Szanghaj —Han Czau, pozostawia- 
jąc w Nan-Tao 2 tysiące polic- 
jantów ch.ńskich dla utrzymania 
porządku. Ewakuowane zostały 
między innemi Woosung, Lin-Ho, 
Ta-Szang i Pang-Poo. 

Gen. Wang dodał, że odwrót 
stał się konieczny z powodu 
wylądowania wojsk japońskich 
na północ od Lin Ho, co zagra- 
żało okrążeniem przez Зарэйсгу- 
ków wojsk chińskich, zgroma- 
dzonych w Su Czou. 

ZAJĘCIE TA-SZANG. 

SZANGHAJ. (Pzt). Główna kwa- 
tera japońska oświadcza, że o 
godz. 12.30 według czasu miej- 
stowego wojska japońskie za- 
kończyły obsadzenie Ta-Czang. 
19 armja chińska cofa się w 
«lerunku Czen Ju. Japończycy 
przystąpili do wykonywaniagroż- 
by bombardowania linji kolejo- 

SZANGHAJ, (Pat). Zajęcie przez 
Japończyków Ta-Szang było naj- 
ważniejszem wydarzeniem w 
walkach ostatnich dni. Ta Szang 
jest punktem strategicznym pier- 
wszorzędnego znaczenia. Ора- 
nowanie go przez Japończyków 
zmusiło wojska chińskie do об- 
wrotu. Chińscy mieszkańcy Sza- 
Pei w obawie rabunków ze 
strony rozmaitych oddziałów, 
szukają schronienia we włos- 
kiej części osiedia międzynaro- 
dowego. 

PARYŻ. PAT. — Ostatnie depesze 
z Dalekiego Wschodu donoszą, że od- 
"wrót oddziałów chińskich z Szanghaju 
rozpoczął się o godzinie 2 w nocy. 
Pierwsze wiadomości, że wycofanie s'ę 

88 dywizji chińskiej miało nastąpić pod 

naciskiem wojsk japońskich, pociąga- 

iac za sobą ogólny odwrót 19-ej ar- 

mji, mają być fałszywe. Prawdą nato- 

miast wydaje się, że generał Tsai-Ting- 

На’, głównodowodzący wojskami chiń- 
skiemi w Szanghaju, wydał rozkaz o- 
gólnego odwretu. Oddziały chińskie 

cofają się w zupełnym porządku. Woj 

ska japońskie posuwają sę za Chiń- 

czykami w odległości 6 km., nie czy- 

niąc użytku z broni. 

PARYŻ (Pat) Prasa zamieszcza dziś 

dłuższe depesze o przebiegu walk na 
Dzlekim Wschodzie. 

Gen Ujeda, nia czekając na przyby: 
cie gen. Shirokawy przystąpił wczora| 

do :fenzywy na zachodnim odcinku 
wej w okręgu Szanghaju. 6 Sa- slarg Wan |! lednocześ'ie przetiw:o 

z molotów rzucało bomby па linji 
kolejowej Szanghaj- Nankin, chcąc 
w ten sposób przeszkodzić do- 
wożeniu rezerw chińskich na 
front. 

  

ang, którego potęłne fortyfikacje 

Salbliższy cel dia działań 9 
pcńskiej. Piechota |epońska 

Tan 
stanowi: 
dywizji Ja 
wsparta czełgami ruszyła do ataku na 
bagnety. Jspończycy natrafili jednak na 
siiny odpór. 

Wojska kantońskis oraz oddziały 
Czang Kai Szeka powitały ich gęstym 
ogniem karabinów masz,nowych Około 
południa Ja;ończycy obsadzili pierwsą 
linję ! zaczęli posu=ać się naprzód 

Drugą iinię poddano także silnemu 
bombardowaniu, poczem piechota Ja- 
pońska przystąpiła do natarcia. Oddzia- 
ły kantońskie wykazywały w d»lszym 
ciągu wielkie r ęstwo, lecz mimo to 
musiały się ccfnąć. Na całym odcinku 
walki w okolicy Sza:Pei panował rano 
zupełny spo»ój, natomiast ku wieczo- 
rowi Japończycy wnowiil na tym odcin- 
ku silne ataki. 

STRATY JAPOŃCZYKÓW. 
LONDYN. (Pat). Źródła japoń- 

skie komunikują, że dnia 28 lu- 
tego wojska japońskie, znajdu- 
jące się w Szanghaju i okoli- 
cach poniosły straty następują- 
ce: armja lądowa 120 zabitych i 
1030 rannych, flota—115 zabitych 
i 630 rannych. 

ROKOWANIA POKOJOWE 
SZANGHAJ. PAT. — W dniu 3 

bm. na pokładzie krążownika „Kent* 
rozpoczną się rokowania pokojowe w 
obecności przedstawicieli Wielkiej Bry 
tanji, Stanów Zjedn. i Francji. Woj- 
skowe władze chińskie uprzedzają jed 
nak, że gotowe są do stawiania oporu 
w cazie, gdy propozycje pokojowe Ja- 
pończyków będą niekorzystne dla Chin. 

JAPOŃSKIE KONSULATY 
W MANDŻURII 

MOSKWA. PAT. — Prasa sowie- 
cka podaje, że w szeregu miejscowości 
północnej i południowej Mandżurji u- 
tworzono nowe japońskie placówki 
konsularne. Każda placówka rozporzą- 
dza znacznym oddziałem połicji albo 
wojska. 

  

Nadzwyczajne zgromadzenie Ligi 
Dziś otwarcie ebrad 

GENEWA. PAT. — Cała uwaga 
koncentruje się na rozpoczynającem 
się w dniu 3 marca o godzinie 11 przed 
południem nadzwyczajnem Zgroma- 

dzeniu Ligi Narodów. Posiedzenie to 

wypełni przemówienie przewodn'czące 
ge Rady Paul-Boncoura, wybory prze 
wodniczącego i przemówienie przewod 
niczącego, którym będzie delegat bel- 

gijski Hymans. Po południu zabierają 

głos przedstawiciele staon. Co do prze 

biegu Zgromadzenia panuje jeszcze w 

tej chwili zupełna dezorjentacja. Prze- 

widuje się w każdym razie utworzenie 

komisįi, która skoncentruje swe mysił- 

ki na problemie zawieszenia broni. 

Optymizm, który zaznaczył się w po- 

niedziałek wieczorem na posiedzeniu 

PETTER ODT ET TTT VRE TS SSE TRS 

Sytuatla stralkowa w zegłębiu 
DEMCNSTRACYJNY STRAJK W WARSZAWIE 

KRAKOW. (PAT.) Sytuacja w Za- 
giębiu Krakowskiem pozostaje bez 
zmian. Strajk trwa w dalszym ciągu. 
Na wszystkich kopalniach panuje 
spokój. 

WARSZAWA. (PAT.). Żapowiedzia- 
ny na dzień dzisiejszy przez radę za- 
wodową m. Warszawy 5 minutowy 
strajk demonstracyjny, mający na celu 
poparcie stanowiska strajkujących gór- 
ników w zagłębiach węglowych obiął 
tylko niewielką ilość fabryk i zakła- 
dów w Warszawie. 

Praca została zawieszona od kilku 
do kiikunastu minut w zakładach Lil- 

pop, Rau i Loevenstein. elektrow '' 

warszawskiej, zakładach telefonicznych 

i radjotechnicznych Henneberga. war 

sztatach kolejowych na Pelcowiznie 

oraz w fabrykach wyrobów tytonio- 

wych przy ul. Dzielnej i Kaliskiej. 

Wszystkie pozostałe zakłady przemy- 

słowe, fabryki i instytucje użyteczności 

publicznej oraz komunikacje praco- 
wałv normalnie. 

SOSNOWIEC. (PAT.). Strajk trwa 
w dalszym ciągu. Dzisiaj sytuacja straj: 
kowa nie uległa większym zmianom. 
Kopalnie prywatne pracują normalnie. 

Spokój wszędzie zachowany. 

Rady, dziś, po nadejściu wiadomości 
o nowych walkach, ustąpił miejsca pe- 
„symizmowi, 

STANOWISKO CHIN 

GENEWA. PAT. — Delegat chiń- 
ski Yen zaprosił dziś przedstawicieli 
prasy międzynarodowej i wręczył im 
expose rządu chińskiego, przedstawio- 
ne Lidze Narodów, zgodnie z art. 15 
paktu. Delegat chiński oświadczył, że 
Chiny nie zrezygnują z żadnych praw, 
jakie wypływają z paktu Ligi. Co się 
tyczy nadzwyczajnego Zgromadzenia, 

i to delgat chiński nie może przewidzieć, 
jaki będzie jego wynik. W rozmowie z 
dzenn'karzami wyraził się en pesymisty 
cznie 0 możliwości rychłego zawiesze 
nia broni. 

Expose chińskie zawiera 48 stron 

druku. We wstępie deiegacja chińska 

oświadcza między innemi; Wielki kraj, 

liczący 400 miljonów fudzi, uzależnia 

dziś faktycznie swe istnienie narodowe 
od wykonania i urzeczywistnienia pak- 
tu Ligi Narodów. Liga znajduje się wo 
bec najcięższej próby swojej skutecz- 
ności. 

o T T rs r 

rał Feng walczył w Ho-nanie też z 
rządem nankińskim, Wobec wszczy* 

nającej się wojny domowej rząd nan- 
kiński był zmuszony do zawarcia po- 

koju z Rosją. 
Japonja popełniła znaczne błędy 

strategiczne, niedoceniała zaopatrze- 
nia armji nankińskiej i jej zdolności 
bojowej, wysłała zaledwo 20 tysięcy 
wojska do Szanghaju, które spotkało 
się ze 100 tysięczną armią chińską. 
Można mieć nadzieję, że poinimo 
wszelkich trudności Japonja zwycięży 
i wzmocni swe pozycje w Chinach, 
oraz zmusi je do uznania odrębności 
Mandžurji i Mongolji, które znajdą 
się w sferze jej wpływów, ogranicza- 
jąc ekspansję Rosji na Dalekim 
Wschodzie i szachując jej wschodnio- 
azjatyckie posiadłości. 

„Dlaczego Rosja powstrzymuje 
się od zbrojnego wystąpienia" — py- 
tanie to niedawno rozważał w Koel- 

nische Zeitung genęrał Mierka. wyka- 

zuje on że więcej niż połowa całej 

armji rosyjskiej jest zgrupowana na 

zachodniej granicy Rosji, a najsłabiej 

są obsadzone Syberja i Turkiestan. 
Sowiety bowiem liczą głównie na akcję 

w Europie nie wyrzekają się swego 
dążenia do wywołania rewolucji świa 

towej. : 
Ewentualny zatarg zbrojny z Ja- 

ponią musiałby pociągnąć zupełną 
dyzlokację wojsk sowieckich, które 
należałoby wówczas najrychlej prze- 
nieść na wschód. Na przeszkodzie 
stoją bardzo zły stan kolei sowiec- 
kich, olbrzymia odległość od šrod- 
ków centralnych, najkrótszy transport 
miałby do przebycia 6000 klm. co 
pociągnęłoby do trzech tygodni cza* 

su. Wojskom sowieckim na Dalekim 
Wschodzie trzebaby było wszystko 
dowozić, nietylko amunicję ale i żyw- 
ność. Kolejnictwo sowieckie nie po- 

dołałoby temu zadaniu. Zbrojne star- 
cie się z Japonją musiałoby się 
skończyć klęską Rosji i utratą Wła- 

dywostoku. Autor następnie zaznacza 
że z powodu kollektywizacji rolnej 

oraz _ uprzywilejowania robotników 

większość żołnierzy jest wrogo uspo- 

sobionych do rządów sowieckich i nie 

można wiele na nich liczyć na wojnie. 

Nastąpiłaby utrata wschodnich terenów 

co dla Sowietów jest równoznaczne 

z pozbawieniem możliwości zbolsze- 

wizowania Chin. Sowiety więc nie 

wystąpią obecnie, 
Zauważmy od siebie, że prasa so- 

wiecka jakkolwiek notuje wszystkie 

objawy nieprzyjazne dła Japonii — 

wielką radoscią nie prowadzi dziś 

agitacji anti.japońskiej. Konflikt ja- 
pońsko-rosyjski mający realną pod- 
stawę w opanowaniu przez Japonię 
Mandżtrji i Mongolji jeszcze nie 

dojrzał. Władysław Studnicki. 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macjerzy Szkolnej, 
STOŁPCI: — Księgarnia T-wa „Ruch*, 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ui, Mickiewicza 13, 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Bjuro Gazetowe, ul, 3 Maja 5 

WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F, Juczewska 

WARSZAWA — Tow, Księgarni Kol, „Rach”, 
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CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3.ej gr, 40, Za tekstem 15 gr, Komunikaty, oraz 
nadesłane, milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr, W numerach świątecznych, oraz z prowincji © 25 proc. drożej 
Zagraniczne 50 proc, drożej. Ogłoszenia cyfrowe j tabełaryczne o 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za 4pstarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 

  

SPRAWA KŁAJPEDY 
NIEMCY ŻĄDAJĄ PLEBISCYTU 

BERLIN. (Pat). Kanclerz Bruening 
przyjął dn. 2 marca, w obecności 
sekretarza Stanu  bBuelowa, trzech 
przewodniczących związków niemców 
kłajpedzkich, występujących równo- 
cześnie w charakterze przedstawicieli 
niemieckich związków na wschodzie. 

Delegacja ta przedłożyła kancle- 
rzowi memorjał wspomnianych związ- 
ków. zmierzający do ostatecznego 
rozwiązania sprawy kłajpedzkiej. 

W złożonem oświadczeniu dele- 
gaci domagają sę między innemi 
przeprowadzenia pod auspicjami Ligi 
Narodów referendum ludowego wśród 
obywateli Kłajpedy, przebywających 
w okręgu Kłajpedy i poza jego ob- 
szarem. Celem referendum ma być 
zasadnicza zmiana obecnego statutu 
kłajpedzkiego. 

Oświadczenie zawiera dalej wez- 
wanie rządu Rzeszy, aby w swem 
ośw'adczenu na forum Ligi Naro- 
dów w konflikcie niemiecko litewskim 
powołał się wyłącznie na $ 11 sta- 
tutu Ligi Narodów, uprawniający 
członków Ligi do zwrócenia uwagi 
Zgromadzenia na wszelkie okułicz- 
ności, które zagrażają pokojowi. 

Finansowa 
sytuacja Ang!ji 

OŚWIADCZENIE Chamberlaina 
LONDYN. PAT. — W związku z 

oświadczeniem, które złożył w dniu 2 
bm. po południu w Izbie Gmin kan- 
clerz skarbu Chamberlain, a dotyczą- 
cem aktualnych spraw finansowych, . 
podają z miarodajnych kół City londyń 
skiej następujące wyjaśnienia. 

Oświadczenie Chamberlaina doty- 
czy trzech punktów: 1) spłaty pożycz- 
ki w sumie 80 miljonów funtów, 2) re 
strykcyj przy nabywaniu obcych wa- 
lut, 3) udzielania pożyczek zagranicy. 
Co do spłaty pożyczki, to — jak o- 
świadczył Chamberlain — 30 miljo- 
nów funtów według parytetu złota, 
czyli okeło 42 miljonów według kursu 
dnia, zostanie spłacone do Federal 
Reserwe Bank w piątek. Pozostanie 
więc dług wobec Ameryki 10 miljo- 
nów funtów według parytetu złota. W 
Paryżu sytuacja przedstawia się. nieco 
odmiennie. Połowa pożyczki, udzieło- 
nej przez Bank Francuski, tj. 20 mijo. 
nów f. według parytetu złota, została 
w swoim czasie ulokowana między pu 
blicznością w formie bonów skarbo- 
wych i znajduje sę w ręku drobnych 
posiadaczy francuskicii. Przedwczesne 
wykupienie tej części oczywiście jest 
niemożliwe. Pozostała część była do 
dyspozycji skarbu brytyjskiego w Ban 
ku Francuskim i z tego 13 miljonów t 
byla podjęte. 13 m ljonów žoniėkė 
ŽMEGCOLYCI i z tej części tylko 7 mi- 
l jonów pozostanie na rachunku, obcią- 
żającym skarb brytyjski. Ogółem więc 
po 4 marca z pożyczki 80 miljonów 
funtów pozostanie do spłacenia 37 mi- 

ljonów. z oświadczeniem powyższem 
związane jest również oświadczenie 
Chamberlaina, że skarb brytyjski uwa 
ża w obecnym okresie udzielanie рсгу 
czek zagranicy za niepożądane. Rząd 
brytyjski wychodzi z założenia, że od- 
pływ kapitału brytyjskiego za granicę 
doprowadziłby obecnie do popytu ra 
funt i tem samem do wzrostu kursu fun 
ta. Cała polityka skarbowa Wielkiej 
Brytanji nastawiona jest obecnie w 
tym kierunku, aby nie dopuścić do pod 
wyżki funta, gdyż równałoby się to 
stracie naturalnego zysku z obniżenia 
wartości funta i ograniczenia importu 
dzęki taryfie celnej. Jako dalszy skutek 
tej taktyk; spodziewane jest już jutro 
obniżenie stopy procentowej Banku 
Angielskiego do 4 i pół proc. Znamien 
ne jest, że w oczekiwaniu tej decyzji 
banki skandynawskie, orjentujące się 
w swojej polityce finansowej, posiano 
wiły obniżyć od 3 marca o pół procent 
stpy procentowe. 

   



Prawo na bort 
Jeden z moich znajomych wypowie 

dzieć miał zdanie, że nic nie ma prze- 
ciw temu, by połowa ziemian zbankru- 
towała i została pozbawiona  mająt- 
ków, gdyż wówczas pozostaną tylko je 
dnostki silne, a więc pożyteczne jako 
pewni płatn'cy podatków. 

Może być to zapatrywanie teorety- 
cznie da się obronić tem, że w walce 
wszelk ej zwyciężają silniejsi, a więc 
Jest to prawo selekcji, które za słuszne 
a więc i pożyteczne uważać należy. Je- 
dnakże teorja i praktyka nie zawsze 
idą w parze ze sobą i ze zdrowym prak 
tycznym rozsądkiem. Ф 

O ile jest zrozumiałem, że popiera 
się np. rozptodn.kow silniejszych, w 
hodowli, eliminując słabsze w danym 
gatunku zwerzięta obecnie prawodaw- 
stwo już zna przykłady selekcji w ma- 
terjale ludzkim, o ile wśród zwierząt 
dzikich silniejszy osobnik panuje nad 
słabszemi, to jednak odbywa się to w 
pewnym tylko środowisku, jednople- 
miennym. 

Że człowiek uzbrojony w zdobycze 
techniki jest silniejszy od całych ga- 
tunków zw'erząt, — nie wynika stąd, 

by je doszczętnie zniszczał. Przeciwnie, 

—słabsze, ale pożyteczne gaiunki 0- 

chrania troskliwie. Np. ochrania się 

wieloryby, ryby, wszelkie gatunki zwie 

rząt, gdyż każde z nich daje korzyści. 

Jeżeli napada epidemja bądź na lu- 

dzi, bądź na zwierzęta, nawet na lasy, 

— wszelkie zabiegi społeczeństwa i 

szczególnie rządów są stosowane, by 

nieść pomoc "zagrożonej egzystencji, 

choć teoretycznie możnaby rezonować 
i cieszyć się, że wszystko co słabe wy- 
ginie a silni pozostaną. 

Naszem zdaniem błędem jest cie- 

szenie się z upadku 50 proc. ziemian, 

gdyż nie ma ten fakt absolutnie nic 

wspólnego z naturalną selekcją, która 

walka konkurencyjna na polu gospo- 

darczem reprezentuje. 
Gdy warunki są normalne, tj. gdy 

praca na roli może być rentowną może 
utracić warsztat rolny taki gospodarz, 
który nie ma pojęcia o swym fachu, 
lub popełnia błędy kalkulacyjne. 

Procent takich rolników bywa zn- 
komy, a gdy oni tracą swe folwarki, 
inni lepsi gospodarze ich zastępują. 

Państwo i społeczeństwo strat 
przy tem nie ponoszą. 

Co innego obecnie w Polsce. 
Zabójcza dla rolnictwa „Reforma* 

Agrarna“ nie zezwala rolnikowi, po- 
siacającemu już folwark ustalonej nor- 
my nz kupno innego, gdyż gdyby go 
kupił, zabiorą mu go i to po cenie zna- 
c:rie niższej, niż tam zapłacił. 

Mógłby więc kupić tylko ktoś, któ- 
ry rolnikiem nie jest w Ścisłem słowa 

tego znaczeniu. Jeżeli każde zajęcie 
wymaga fachowości, to rolnictwo ku- 
muluje w sobiie taką ilość różnolitych 
iachów, jak żadne inne, a więc i wiel- 
kiego doświadczenia, które w sferach 
ziemiansk'ch jest jakby dziedziczne, 
ponieważ syn od maleństwa wdraża 
się do gospodarki słysząc i widząc co i 
jax się robi. 

Dlatego też warstwa, czy też kasta 
ziemiańska — (jak kto woli), nie imo- 
że być zastąpiona raptownie przez lu- 
dzi z rolnictwem nie obznajmionych. 

Jeżeli jeszcze gdzie pokutuje mnie 
manie, że ziemianie, to są ludzie o de- 

wizie „jedź, pij i popuszczaj раза“ -— 
jest to nietylko wielka niesprawiedl:- 
wość, ale co gorsza — wielki błąd, 
gayż lekkomyślnie traktuje zarówno 
samo rolnictwo, jak i tych, którzy nic- 
wątpłiwie znacznie ciężej od wielu in- 
nych pracują, nie mają żadnych roz- 
rywek, a natomiast zmorą bankructwa 
i wyrzucenia na bruk, z torbami za 
dług częstokroć znikomy w porówna- 
nin do wartości samego majątku. 

Dziś niema ani jednego majątku, 
któryby z roli t.j. z przemysłu rolnego 
mógł się utrzymać. 

To jest aksjomat, gdyż kalkulacja 
_ kosztów produkcji wykazuje ich znacz- 

ną przewagę nad dochodem, który ze 
sprzedaży produktów osiągnąć można. 

Jeżeli ten stosunek zaistniał w la- 
tach normalnych urodzai, to cóż mówić 
o latach klęskowych, jak rok miniony. 

Na czem więc oprzeć można przy- 
puszczen'e, że rzekome 50 proc. mająt- 
ków „zdrowych'* mogą się utrzymać. 

A te, skazane na zagładę, a raczej 
na przejście w mocne ręce kapitalistów, 
czy one mają szanse być produktyw- 
ne i czy kapitalista nierolnik będzie 
na tyle naiwny, że wpakuje swoie p't- 
niądze w majątek, widząc, że je musi 
stracić? Trudno kapitalistów posądzać 
© taką naiwność i na tej naiwności bu 
dować tezy ekonomiczne. 

Kapitakści dosyć klęsk u nas po- 
n'eśli, — dziś są ostrożniejsi i na fale 
naszej polityki gospodarczej niechętnie 
swoją łódź puszczają, nie posiadają 
busoli dokładny jej kierunek wskazu- 

jącej. 
Zresztą kapitał szuka prócz pewno- 

ści, jeszcze oprocentowania; jeżeli 
dziś może przy dużych gwarancjach 
hipotecznych otrzymywać 12 i więcej 
procentów, to z pewnością nie uloku- 
ie ich w interesie deficytowym, nie da- 

„jącym procentów a natomiast pewność 
utraty. włożonych pieniędzy. 

Wyobraźmy sobie rozumnego go- 
spodarza, któryby posiadając 160 krów 
dojnych zauważył, że 50 z nich jest 
niedożywianych a natomiast ostabio- 
nych silnem dojeniem. Wedle teorji о- 
wego wysokiego urzędnika ów gospo- 
darz powinienby) wydać rozporządze- 
nie, by resztę karmu odebrać tym 0 - 
słabionym  egzemlarzom,  wydajač 
je do ostatecznosci i następnie zedrzeć 
z nich skóry w tem radosnem  prze- 
świadczeniu, że pozostałe 50 krów wy- 
dajnością dorównają, lub przewyższą 
cały uprzedni komplet. 

O takim gospodarzu zapewne mó- 
wiłyby, kroniki, jako o fenomenie, któ- 
rego naśladować byłoby grzechem. 

Niemcom można dużo rzeczy za- 
rzucać, niepodobna jednak pomawiać 
ich o brak zmysłu gospodarczego i ro- 
zumnego ujmowania kwestji z gospo- 
darstwem związanych. 

Otóż w Niemczech zdecydowanie 
prowadzi się politykę gospodarczą na- 
stawianą na podtrzymywanie 1elni- 
ctwu, to ze względu ich stosunku poli 
przeważnie przemysłowy. 

Tam idą rok rocznie olbrzymie su- 
my na podtrzymanie rolnictwa zarów- 
no wielkiego jak i małego i tem więk- 
sze, įm bardziej grozi bankructwo war 
sztatów rolnych. 

Nietylko stosują tam "wszelkie ulgi 
taryfowe, podatkowe kredytowe i t.p. 
ale asygnują wielkie sumy jako zapo- 
mogi bezzwrotne, a to w pełnem zro- 
zuniieniu znaczenia warsztatów karmi- 
cielskich kraju, których upadek byłby 
xatastrofą dla państwa. 

Tam nie znajdzie się człowiek, któ- 
ryby się cieszył z bankructwa ziemia- 
nina, a jeżeli są socjaliśc:, którzy sp<ze 
ciwiają się pomocy wielkiemu rotu- 
ctwu, to ze względu ch stosunku poli- 
tycznego do t. zw. junk*ów. W Reich 

stagu jednak tak się zachowują, by ied 
nak. pomoc rolnictwu była okazaną. 

Zbyt dobrze Niemcy pamiętają brak 

produktów spożywczych podczas wiel 
kiej wojny, by z satysfakcją niszczyć 

najproduktywniejsze warstwy rolne. 

Upadek większych gospodarstw po- 

ciągnie za sobą ogromne zwiększenie 

bezrobocia, jak również spowodują spa 

det produkcji i eksportu. 
„Wiemy, że w latach średniego uro- 

dzaju jesteśmy zaledwie samowystar- 
czalni a więc przy upadku gospe- 
darstw produkcyjnych, Polska, — kraj 
wybitnie rolniczy — będzie krajem im- 
portującym zboże. W tym wypadku nie 

trzeba wojny, by dojść do katastrofy 

ekonomicznej. 

Brazylja, — kraj egzotyczny, —by 
podtrzymać produkcję główną swego 
rolnictwa topi i pali półtora miljona 
worków kawy, płacąc za nie plantato 
rom, by produkcję i ceny utrzymać na 
poziomie opłacalności. 

Nasze ministerstwo rolnictwa robi 
wszelkie wysiłki, by przyjść rotnictwu 
z pomocą, a nawet sfery przemysłowe, 
obojętne zwykle na położenie rolników 
dziś zrozumiały znaczenie dobrobytu 
rolników dla pomyślności przemysiu i 
handlu, stając do współnej ob:ony 
wspólnych interesów. 

Coś się robi, — tak, ale to, 'ax do- 

tychczas nieco podobne do przystowio 
wego kadzidła. 

Że zamiast falangi sekwestratorów 
poszczególnych instytucyj, ma być je- 
den, z którym miłą się będzie prowa- 

dziło rozmowę na temat: „bierz, jeżeli 
co jeszcze jest do wzięcia” — to się 
to utrwali jako oszczędzanie nerwów. 

Natomiast rozłożenie podatków za- 
ległych do jesieni 1931 r. bez procen- 
tów pod warunkiem natychmiastowe- 
go opłacenia rat bieżących, jest dla 
nas niezrozumiałe. 

Jeżli sekwestratorzy nie potrafili do 
dnia dzisiejszego ściągnąć 1,150000000 
zł. zaległości, dowodzi to tylko tego, 
że nie było nic do ściągnięcia, bo 
przecie w brak gorliwości tych urzęd- 
ników nikt chyba nie uwierzy. 

Jakimże cudem ten rolnik, który nie 

miał z czego zapłacić zaległości, po- 
trafi skądś wyttrzasnąć na przednówku 
pieniądze na nowy nakaz płatniczy? 

"Żapowiedziano nam, że podatki bę 
dą ściągane „bezlitošnie“, a ta zapo- 
wiedź przekreśla wszelkie nadzieje na 
celowość narad | srodxów ralowania 
rolnictwa. 

Konkretnie mamy projekt podniesie- 
nia ceny błankietów wekslowych, co 
przy 3-m'esięcznym ich terminie zamie 
nionym dla nowej walki ziemiaństwa 
chyba za „ulgę* uważać nie można. 

O ile prawdziwą jest pogloska o 
podniesieniu do 30 proc. dotychczaso- 
wego „czasowego“ 10“ dodatku do 

podatków, byłoby to jeszcze wybitną 
„ulgą“ dla rolników. Wierzyć się nawet 

tej pogłosce nie che, ale tak przywykli- 
śmy już do coraz nowych spadających 
ciężarów, że ludność gotowa wierzyć 
w ńieprawdopodobne nawet. 

Nietylko na rolników spadają cięgi: 
własność miejska została dotknięta no- 
wą klęską podatkową w postaci zwię 

kszonego o 43 proc. podatku od nie- 
ruchomości, co stanowi w domach nie 
obarczonych długami 25 proc. netto. 
Jednocześnie został podniesiony poda- 
tek lokalowy. 

* się one otwarły? 

SŁ 0 WO 

Wobec ryzysu lokatorzy a szczegól 
nie handlujący, domagają się obn:że- 
nia komornego i tak do połowy przez u- 
a zmniejszonego, wskazując na 

ości podatkowe. M е 
Wiašciciele wigc nieruchomošei: są < МнУ Pt RE A L 

bici podwójnie, — przez Skarb Pań- soy projektów na pomnik Więszeca, 
stwa i — pośrednio przez lokatorów, yi W па PO ESZCZA, 
co wobec ich niewypłacalności spro- i jak: wybór skONKEJE PORY 
wadza ruinę własności nieruchomej. R R dn kase R SL : 

Jeżeli mamy się cieszyć z bankru- „. A AE Mi 4 ПН ‘и : 
ctwa 50 proc. właścicieli ziemskich Aleca. PORA WSTĄP ES DM 
(wedle naszego rozumienia wyniesie - ane VE aso, ži NC, 
ten odsetek okrągłe 100 proc.), wiani- žabx publikai xi AE gorze obeznanej 
śmy się również cieszyć j dążyć do te- ® Jego sylwetką, GA SERA: 
go by i własność nieruchoma mieiska 3 chowa, pomi. 490 „Poyromiaał 
zbankrutowała i przeszła „w mocniej- JEREMI YA оее 
sze” ręce. piękna i nie był w sprzeczności z praw 

Mamy się cieszyć, że olbrzymie bo- śm. siędyczy, równo sęaądP, jek 
gactwo narodowe w posta. gospo- " SRO 5 8 i 
darstw rolnych i nieruchomości miej- ZZA Zalavo Ga a ccnej 
skich, zostało zdewaluowane do 1/4 — WYSTAWIS, m 
1/5 uprzedniej wartości? nas pomysły Mickiewiczów. Zapewne 

Czy to jest cel, do którego rozumi- kult ciała, — to „wielka rzecz i akt ma 

na polityka finansowa i ckonomiczna 91 oSłe znaczenie w sztuce, ale w sto 
ma zdążać? sunku do Mickiewicza to się nie da za” 

Mówimy o koniecznoścach państwo 25 Šš 5 wach TE a е >. > 
wych, o potrzebie zrównoważonego TU S WA BAROO 
budżetu, o niezachwianiu nowej walu- IEeznAgO, NIE BA OWE ZIEM, 
ty, cieszymy się, że dotąd mamy sto- 7 POCOCZEM IN sportowcem, AM 
sunkowo mały niedobór a również, że saunagią i L warzą: teka: 
złoty się nie zachwieje. mi ciało Wieszcza nie jest znane ani 

Wszystko to prawdą jest, ale — nie # gysunków, ani z opisów i przedsta- 

możemy nie wskazać na cbjawy niepo Wia te powłokę cielesną, która naj. 
kojące w wysokim stopniu. Mimej wsżyła we jegożwpiywie, toku: 

M'eliśmy budżet 3 miljardowy, zje- B zarówno jak dla współżyją- 
chaliśmy na 2,250 miljonów a nawet Sych tak też i dla przyszłych poko- 
6 dalszej redukcji przy jego wykona- 1%, Фа całego narodu. ka zi 
niu do dwóch miljardów. lednecześ - ЭЕНО Powodem, Rióry SanoW 
nie nietylko podatków nie mniejszono, Przeciwwskazanie dla wystawian'a na 
zie przeciwnie, coraz o nowe nam pokaz obnażonych części ciała jest 

przybywają zarówno bezpośrednie jak "482 Kab A. Uro4 s SC 
i pośrednie w postacj ceł, taryf i cen niach mrozu aż dreszcz przejdz'e 
produktów monopolowych. W rezulta- PrZeZ widza, który zatrzyma swoją u- 
cie mamy coraz mniejsze dochody. wagę na obnażonym boku i ramieniu 

Dowodzi to, że kraj jest wyczerpa a> ejj la DER ZEE 
ny kompletnie, że wynajdywanie  no- Projekcie p. <uny. | o. 
oai ablacja łudze- Na dobitkę Macys RS me: 
niem siebie samych, a powiększenie delu zasłania dłonią oczy od słońca. 

egzystujących, jest chyba wyrazem bez C7%ż-bY w Wilnie rzeczywiście był ta- 
tadaośoji ki nadmiar słońca? Oczywiście Mickie- 

Nie można zabijać źródeł docho- WICZ został ujęty  alegory a jako 
dów prywatnych, gdyż się tem samem P'elgrzym, ale przecież Mickiewicz nie 
niszczy dochody Skarbu. odbywał pielgrzymek po Sacharze, a 

A dochód obywateli — płatników WiSC ten pomnik w stroju Beduina na- 

jest systematycznie niszczony przez u- wpół EE to zaiste pomysł arab- 
stawodawstwo fiskalne a sama produk Ski Natomiast pierwotny B > 
cja i warsztaty giną pod brzemieniem Kij; tj. Mickiewicza 1 HD 
teoryj socjalistycznych, wprowadza- KSiažką w reku, juž jest dla mnie mo- 
nych w życie żliwszy do przyjęcia — bo w nim nic 

Próżno o tem mówią i piszą, próż- niema oburzającego, ale też niema 
no wysyłają memorjał za memorjažem“ SZEgOŚ „gwałtownie pociągającego: jest 
— tabu „zdobyczy socjalnych*  zwa- to bowiem zwiykła, pówiedz ałnyti ba 

nych inaczej zdobyczami rewolucji, — "alna postać POZ PORE: 
pozostaje nienaruszone. jącego na słupie. | ь 

Zamiast pracować dużo i tanio udo | Słupem ma być Światowid — bo- 
stępniając kupno produktów, szukają żek pogański. Ponieważ słup ten jest 

ratunku w rozdziale małej a drogiej pokryty płaskorzeźbami, które | tylko 
pracy pomiędzy większą ilość robotni- Z bliska można odróżnić — więc nie 
ków, co przecie pofanienia produkcji ТОВа one z daleka być czemś, co cha- 
nie sprowadzi. rakteryzuje postument, to tak, jak by- 

łaby kolumna z pięknym  nadpisem, 

„a a każe cO) e który podszedłszy z bliska można od- 

czej te ciężary bezpośrednio i pośred- czytać, 
nio zwiększono. 

Czy oczy na ten stan rzeczy się za 
myka, czy jeszcze za mało jest źle, by 

BUKARESZT. PAT. — Przybył tu 
Panowenie doktryny błędnej jest Marszałek Piłsudski w przejeździe do 

tem niebezpieczne, że doktrynerzy są 
nieuleczalni, ich przekonać nie można, 
bo nie chcą być przekonani, a gdy się 
im wskazuje na opłakane rezultaty, — 
z tupetem i uporem dowodzą, że to je- 

płynie do Kairu, gdzie spędzi urlop. 
Constanzy, skąd jutro wieczorem od-- 

NASZA ANKIETA 

w Sprawie pomnika Mickiewicza 
GŁOS PROF J. SZYMAŃSKIEGO 

  

Następnie bardzo przyjemne wra- 
żenie robi pomnik p. Madeyskiego, 
siedzącego M'ckiewicza na ławie. Tak, 

to jest już bliskie naszym  pojęciom 
odtworzenie postaci Wieszcza i byłby 
pękną ozdobą gdziekolwiek w parku 
lub na dziedzińcu Uniwersytetu. Sta- 
nowiłby upiększenie miejsca, gdzieby 
się nadawał, powiększając sentyment 
obywatela do Wilna. Tylko jest jedna 
rzecz ważna, że nie jest to pomnik re- 
prezentacyjny, a więc do Śródmieścia 
się nie nadaje. 

Pięknym w szczegółach, oryg'nal- 
nym w pomysłach i wprost oktopnym 
w całości jest pomnik Duai< 'wskiego 
—bo przecież to jest Chrystus w cier- 
n'owej koronie; Chrystus, któremu na- 
dano rysy Mickiewicza, niknące zresz- 
tą na wysokości, gdyż pomnik jest bar 
dzo wysoki. Jako fragment z Męki 
Chrystusa lub statua kościelna Zbawi- 
ciela bezsprzecznie robi wielkie wra- 
żenie — tylko że to nie Mickiewicz. 

Na koniec są jeszcze dwa pomniki 
o dziwacznych pomysłach. 

Oto moje wrażenie: wchodzę па 
salę i na pierwszym płanie widzę ia- 
kąś balerynę mocno zbudowaną, z du- 
žymi warkoczami i krótką baletową 
sukienką, którą wiatr unosi; pozatem 
postać naga. Tracę się w domysłach— 
co ma wspólnego ten pomnik z Mickie- 
wiczem; przypatruję się i nie jestem 
pewny, czy to twarz Wieszcza w mło- 
dym wieku, czy może jakiegoś oder- 
wanego geniusza, który również do- 
brze albo żle mógłby reprezentować 

Słowackiego, Dantego lub kogo inne- 
go, ale jakiż ma związek z Mickiewi- 
czem? tego laik w żaden sposób po- 
jać nie może. 

Pozatem w modelu p. Przybyl- 
skiego figura wychodzi z przymurku 
wysokości człowieka, który dlaczegoś 
jest oparty o również niską niedokoń- 
czoną ściankę, jakby fragment z tyłu 
podwórza nie dokończonego domu. W 
każdym - najfantastyczniejszym  pomy- 

śle, w urzeczywistnieniu zdrowy  roz- 
sądek, czyli jak to u nas mówią „pro- 
sty rozum chłopski, a w Ameryce — 
„common sens* wymaga  logiczności 
w powiązaniu fragmentów. Tu zaś nie- 
wiadomo dlaczego autor przypiął po- 
stąć do muru, chyba że miał na wzglę- 

dzie jakiś występ istniejącej budowy, 
którego zakończeniem mogła być po- 
stać, ale co to wszystko ma wspólne- 
go z Mickiewiczem? 

Jest jeszcze jeden pomnik — za- 
gadka — model p. Tołwińskiego. Jest 
to właściwie podstawa pod pomnik, 
bo murowany słup i Mickiewicz — to 
rzeczy tak trudne do skojarzenia, jak 
znane zagadki ormiańskie; zresztą Mir 

ckiewicz to nie żona Lota, co się w 
słup soli obróciła. 

Kończę więc ormiańskim projektem, 

Marszałek Piłsudski w Rumunii 
W Buzau powitał Marszałka prezes ra 
dy ministrów Jorga, z którym Marsza- 
łek odbył serdeczną rozmowę. 

ma 

PLENARNE OBRADY SENATU. 
szcze nie dostateczne pogłębienie ich BUBŽETY MINISTERSTW: ROBÓT PUBLICZNYCH, REFORM 
zamierzeń, daje rezultaty ujemnie. 

Państwo, jako pojęcie jest fikcją, 
a więc nie może ono być dobre, lub 
złe. Nie może ono być litosne, lub bez- 
litosne. : ai] 

Dobremi, lub złemi, pożytecznemi, 
lub szkodliwemi, twórcami, lub niszczy 
cielami, są tylko ludzie, którzy w imię 
Państwa, tak, lub inaczej działają. 

Ponieważ celem zrzeszenia ludzi w 
państwo jest danie największych ko- 
rzyści zrzeszonym obywatelom, — 

WARSZAWA. Pat. Na 31 plenaraem po: 
siedzeniu Senstu sen. Skoczylas (BB) zło- 
żył sprawozdanie o budżecie Ministerstwa 

Robót Publicznych, wnosząc o przyjęcie t"go 
budżetu w brzmieniu sejmowem. Wyjaśnień 

udzielał minister Norwid Neugebzu2r, 
stwierdzając m, in., że Ministerstwo pracuje 
nad tem by wzmocnić zatrudnienie i stau 
prac na rynku wewnętrznym. W tym roka 
Ministerstwo pizepracuje na rynku wewnę- 
trznym conajmniej 160 miljonów zł. Co do 
funduszn drogowego, to w zeszłym roku do 
budżetu wstawiono kwotę 48 miljonów zł, 
dochodu z tego funduszu. OE 

i ie na i i je sobie sprawę, że więcej aniżeli 75 proc. pre- 
eh e ich szkodę, sę: ih liminowanej sumy nie wpłynie. Konieczne 

й T SĘ PORCE 9 obDowiązkac są dalsze poprawki w tym rokn, gdyż należy 
admin'stratorów i wadliwych  poglą- wykreślić z obliczenia pewną ilość samocho- 

dach na przyjęte”na siebie obowiązki, dów a Że realna pozycja wyrazi się sumą 
S е 24 miljony. - 

równoznaczne jest ze  szkodzeniem Žinia kon ina do bndżetu Miuister= 
Państwu, jako zespołowi, który powie- stwa k Rolaych, e A sen 

В я i ei i Wańkowicz, podkreślając niezmaiejszony 
ROPA So ioje gei nsogėl, mimo kryzysu zakres prac tego Mi- 

Doprowadzanie obywateli do ruiny, 
może być poniekąd zrozumiane, gdy 
chwilowy zwycięzca — okupant wy- 

ciska ostatnie soki z okupowanego kra 
ju. Przeciw takiemu traktowaniu zwy- 
ciężonych, oburza się opinja świata. 
Taka jednak metoda nie da się zasto- 
sować względem własnego Państwa, 
gdyż Państwo musi żyć nie dniem dzi- 
s'ejszym tylko, ale liczyć się z przy- 
szłością. Jeżeli za Ludwika XV mówio- 
no: apres nous le dėlage — po nas 
choćby potop, — to my tak mówić i 
do tego stosować naszych metod nie 
mamy prawa. 

Zmienić kurs— Prawo na bort! 
St. Wańkowicz. 

LONDYN, (Pat). Dziś nad ranem го- 
zeszła się w Londynie sensacyjna wia- 

domość, że porwano z domu Lindbergha, 
słynnego lotnika, Jego 9-mie"ięcznego 

synka. Złoczyńcy dost: się dr domu 

Lindbergha w stania Naw Jersey w C7a- 

sle, gdy rodzice wyszi! z domu i po. 
rwali dziecko, która było w tej chwitl 

w łóżeczku. Wydarzenie ta wywałało 
w całej Ameryce niczwysie poruszenie. 

Natychmiast po stwierdzeniu tego faxtu 

5 marca b r. Dnia 
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- Początek koncertu o godz. 22-ej 

w sali klubu Handlowa - Przemystoweg 
Pad protektoratem Jogo Magnificencji Prof. ALE<SANDRA JANUSZKIEWICZA Rektara U. 5. B, 

ODBĘDZIE SIĘ МИ poRoczny КОМСЕВТ-ВА 

ROLNYCH i ROLNICTWA 
Abramowicz. Poruszył on sytuację rolników 

na ziemiach litewsko-bialoruskich, poczem 
stwierdził, że ludność tamtejsza dobrze pa- 

mięta, że w Polsce, kiedy Wilno było pod 
władzą rolników, jeden człowiek rzeczywi- 
Ście poważnie o Wilnie pamiętał i czynem 
dowiódł swej miłości. Dlatego też ludność 
z całą ufnością odnosi się do rzątów Mar- 
szałka Piłsudskiego i do obozu, któ y się o 
koło niego skupia. Zacierał również głos min. 
Kozłowski. 

Wreszcie san. Rdułtowski (BB) zrele- 

rował budżet Ministerstwa Rolnictwa, pro- 
sząc o przejęcie budżetu bez zmian. Minister 

Jałta-Połczyński omówił w dłuższem przemó- 
wieniu korzyści, jakie przypadły rolnictwu 
dzięki zabiegom rządu, idącym w dwóch kie- 
runkach: zamknięcia dowozu zagranicznego 
i premjowan a własnego eksporfu. 

Następne posiedzenie Senatu odbędzie 

się w dnu 3 marca po południu. Na porząd- 

ku dziennym budżety Ministerstwa Spraw 

Wojskowych, Ministerstwa Spraw Zagranicz- 

nych i Ministerstwa Spaw Wewnętrznych, 

wszystnie radjostacje amerykańskie о- 
głosity krmunikat policyjny: 

NOWY-YORK, (Pat), ©О porwaniu 
dziecka Lindbergha podzją, że porwa- 
nie to nastąriła wieczorem. Okno, w 
którem spało dziecka, znaleziono o- 
twarte. Policja znalazta zapisaną kart*ę, 
której treści nie podaje. Zdaje się ied- 

nak, iż na Каг!сз znajdowało się żąda. 
nie oxupu. W odległości 30 metrów od 

domu Lindhberga ziaicziono drabinę. 

„T 
ZWIĄZKU 

sama STUDENTÓW 
ROSJAN U S.B. 

Początek balu o godzinie 24-ej E
F
H
 

zacząwszy od arabskiego pomnika. 
Skończyłem przechadzkę po wystawie 
w nadziei, że Wilno za parę lat ujrzy 
nową wystawę. Per aspera ad astra. 
.  Skończywszy z krytyką, chciałbym 
jeszcze powiedzieć, jakbym sobie wy- 
obrażał pomnik Mickiewicza:  chciai- 
bym, aby przedstawiał Wieszcza w 
młodym wieku, z tego okresu Jego ży- 
cia, który z tą ziemią tak poetycznie 
jest związany, z okresu Jego miłości, 
marzeń młodzieńczych i porywów gór- 
nych i chmurnych. Niech to będzie 
twarz piękna i uduchowiona, taka, ja- 
ka nam jest znana z portretu Wańko- 
wicza nip. gdzie Mickiewicz stoi opar- 
ty na Judahu skale z zarzuconym ko- 
żuskiem wywróconym. Możeby się da- 
ło odtworzyć w  dłucie cały pomysł 
Wańkowicza? Wydaje mi się, że był- 
by to pomnik najbardziej przemawia- 
jący do uczuć i Świadomości. Pomnik 
ten nie potrzebowałby podpisu ani thu- 
maczenia, że to jest Mickiewicz. Prze- 
ceż trzeba zrozumieć, że pomnik uko- 
chanego Wieszcza stawiamy sobie i dla 
siebie, a nie na pokaz wyrafinowanego 
kunsztu plastyki dla rzadko  zježdža- 
jącego cudzoziemca. 

Mickiewicz w Wilnie — musi być 
Mickiewicz nasz „tutejszyj, panoczku, 

tutejszyj '. J. Szymański. 

REWIR W OAK WIERZE 

W WIRZE STOLICY 
STARE SZPARGAŁY. 

Jednak cywilizacja poszła naprzód, Oto 
wyjątki z  dzienniczka starego szlachcica 
Ochockiego, pisał je na marginesie swego ka- 
lendarzs:7 : 

1774. 5 Įjamuar. Herszko arędarz został 
mi winien jeszcze z przeszłego kwzrtału 91 
tyntów. Musiałem się uciec do exekucji we: 
dlug opisu kontraktu, że zawód mając, pra- 
womocen jestem zabrzć go z żoną i dziećmi 
i więzić dopóki mi się z długu nie uiści. 

Otóż kazałem wziąć szachraja i na łań- 
cuchu wpakować do chlewa, między wieprze; 
żonę i resztę bachurów zostawiłem w karcz- 
mie, a młodszego tylko syna Lejzia sprowa- 
dziłem do dworu i kazałem uczyć pacierza 
i katechizmu bo sprytny, Muszę go ochrzcić, 
uwiadomiłem o tem księdza infułata, obiecu- 
je zjechać na ten akt, 3 

: Lejzio nie chciał się żegnać ani pacierza 
naszego mówic, ale pan Strzalecki rózgami 
go do tego napędził, dziś już jadł słoninę. 
Ksiądz Bonifacy, kapelan nasz, przykładny 
zakonnik, bardzo s'ę około Lejzia poci i do- 
skonale upór dziecinny zwyciężać umie 

26 Januar. Maciora zwana amerykańska, 
dziś dała jedenaścioro prosiąt bardzo pięk- 
nych. Przyjechali żydy z Berdyczowa, oddali 
za szalbierza Herszka 91 tyntów, w prezencie 
głowę cukru i oko podłej kary, Wypuścić 
kazałem Herszka, a syna chciałem zatrzymać 
jako już wchodzącego na łono kościoła kato» 
lickiego, ale mi się postawili, że płacić nie 
będą więc i jego puściłem, ale żyd się zaów 
pewnie na termin nie wypłaci więc mam na- 
dzieję, że Lejzio znów mi się popadnie i 
przecie chrzešcianinem zostanie, 

10 augusti. Oddawna ; doświadczaliśmy 
różnych w gospodarstwie upadków: grad 
hreczkę i groch pobił chudoba odpadać za- 
częła, ogień się był w kuchni pokazał— 
szczęściem uratowano, zgoła to |były plagi 
boskie; nie wiedzieliśmy czemu to przypisać, 
kiedy jurante Deo, nareszcie odkryła się 
zgrora peccatum sodomiae! 

Marysia Zakrzewska szlacheckiego rodn, 
wychowanica jejmości, wielka faworyta, oka- 
zała się winną .. długo się taiła, ale panna 

Stolińska doszła wszystkiego. Przyznała się 

nareszcie do konszachtów i amorów z Miko- 

łajem teorbanistą, poddanym moim, którego 

kosztem moim wychowałem. Nie mogliśmy 
tego puścić płazem. J M. ksiądz kapelan wy- 
znaczył dziewczynie 100 dyscyplin, ale jej- 
mość odprosiła na 60. Aby zapobiec przypad- 

kowi przywiązano ją do drabiny i wyliczo- 

no, a teobanistę kazałem w dyby do jamy 
pod strażą posadzić na pięć tygodni, co pią- 
tek o chlebie i wodzie po 100 dyscyplin. W 
każdy piątek była msza na ich intencję, wy- 
trącane im z ich zasług na jej opłacenie. 

Dobre, stare czasy, Poczciwy Ochocki 

nie miałby dziś kłopotu dla ustalenia przy» 
czyn kryzysu: peccatum sodomiae i już! Ale 
poprawić sytuację za pomocą dyscypliny nie 

poszłoby tak łatwo, jeszczeby jemu młodzi 
wsypali parę setek za to, źe przeszkadza. 

Karol. 
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(onsatyjne porwanie syna Lindbergia 
BANDYCI ŻĄDAJĄ WYSOKIEGO OKUPU 

LONDYN, (Pat). Złoczyńcy, którzy 
rwali dziecko Lindhergha, zdzia - 

upu w wysokoš:i 50 tysięcy dolarów. 
Wtadze Stanu NawJersay wyznaczyły 
10 tysięcy dolarów nagrody za ujęcie 
bandytów. Wszystkia drogi w kierunku 
Kanady, do któraj, jak sądzą, zbiegii 
sprawcy porwanie, są strzeżone przez 
policję 

NOWY-YNRK, (Pat). Z New Jersey 
donoszą, ża Lindbergh ctrzymał przez 
potztę kartkę, pisaną drukowanemi li- 
terami, w której zakomunikowane jest, 
że synek Lindhergha jest zdrów i że 
olciec otrzyma dalsze wskazówki do 
których będzie się musiał zastosować, 
by odzyskz»ć dziecko. Pocztówkę zło- 
żono władzom policyjnym. 

  

—



  

  

  

WILNO. W tych dniach odbylo się 
Zebranie Związku Cechów, na którem 
rozważane były ważne sprawy doty- 
czące Rzemiosła. 

Między innemi obszernie była o- 
mawiana sprawa aktualnego dziś ob- 
niżenia ceny za energję elektryczną. 
Zakłady rzemieślnicze  zużywające 
lwią część wytwarzanego przez elekt- 
rownię miejską prądu elektrycznego, 
dla tego też głos w tej sprawie za- 
bierają. 

Około 70 proc. 'zakładów rzemie- 
ślniczych, prócz liczników na światło 
pdsiada l'czniki na motory, porusza- 
jące obrabiarki i maszyny, czy inne 
urządzenia. Przy każdej maszynie, czy 
obrabiarce jest lampka, prócz tego 
przy stołach, warsztatach i t.p. wszę- 
dzie są potrzebne osobne lampki, 
które oświetlają zakład przy pracy. 
W średnim biorąc, trzeba liczyć, po 
2 lampki 29 sw. na każdego zatrud- 
nionego w zakładzie pracownika. Jeśli 
weźmiemy ogólną ilość zatrudnionych 

Echa nanadu 
WILNO. — Dochodzenie władz po 

licyjnych w sprawie bezczelnego na- 
padu na mieszkanie  mierniczego 
przy ul. Beliny 16, prowadzi się przy 
pomocy całego aparatu śledczego. 
W nocy przeprowadzono w mieście 

cały szereg rewizyj i aresztowań, lecz 
jak dotychczas na ślad sprawców nie 
natrafiono. 

W ciągu dnia wczorajszego ofiarą 

łatwo otrzymamy wiele klv. zużywa 
nasze rzemiosło energji w Wilnie. 

Powszednią klęską jest pedantyzm 
z jakim się wyłącza prąd za opóź- 
nienie z opłatą rachunku. Za ponow- 
ne włączenie, ewentualnie za zobo- 
wiązanie płatnika że r-k będzie opła- 
cony dziś jeszcze pobiera się 2 złote. 
Wyraźnie dwa złote. To przeżytek. 
Właściwie bierze się te 2 złote za 
niepunktualność. W dobe obecnej, 
kiedy punktualność nie tylko osób 
prywatnych jest poważnie zachwiana, 
pobieranie tej, tak wygórowanej sumy, 
właściwie za nic jest nie do znie- 
sienial 

W tej chwili jednak najbardziej in- 
teresuje kwestja obniżenia ceny prą- 
du. Ludzie kompetentni tw ėrdzą, że 
u nas w Wilnie cena za prąd elekt- 
ryczny jest najdroższą w eałej Polsce. 
Magistrat nosi się z zamiarem obni 
żania ceny za prąd. Ale czy miasto 
serjo to traktuje? Czy nie zabierze się 
do pracy wówczas gdy nie będzie 
właściwie co oświetlać i co poruszać. 

Jeśli do obniżki cen ma dojść, 

na ul. Beliny 
napadu p. Linkiewiczową (a nie Woro 
niecką, jak to wczoraj mylnie było po 
dane) skonfrontowano z kilkunastu 
znanymi policji przestępcami, lecz wy 
nik był negatywny. 

Onegdajszy napad na ul. Beliny wy- 
wołał duże wrażenie w mieście, budząc 
zgrozę szczególnie wśród mieszkan- 
ców przedmieść. 

  

  

AFERA LOGMBARDOWA WYJAŚNIA SIĘ 
CZĘŚĆ RZEKOMO SKRADZIONYCH ZASTAWÓW ODNALEZIONO 
WILNO. Dochodzenie w sprawie za- 

adkowych manipulacji z fantami w 
ombardzie przy ul. Biskupiej, |a« [już 
wskazaliśmy, prowadzone jest w dwóch 
kierunkach, a mianowicie: czy całkowi- 
tą winę za zaginiane rzaczy ponoszą 
ci dwa] magazynierzy, którzy zawczasu 
ulotniji się z Wilna do Francji a stam- 
tąd wadług posiadanych przez policję 
Intformacy| mieli wyemigrować do Po- 
łudniowej Ameryki, czy też w aferę tą 
wmieszane są inna osoby, pozostałe w 
Wilnie. 

Jak się obecnie dowiadujemy Siedz- 
two w tej tak bardzo absorbującej spo- 
łeczeństwo wileńskie sprawie posunęło 
się znacznie naorzód I moż» poszczy- 
cić się niebyle jakiemi wynikami. 

  

Ze Źródeł miaradajnych inlormują, 
że udało się władzom śledczym ustalić 
miejsce, gdzie sprzadany został cały 
szereg „zaginionych* z lom?3ardu przy 
ulicy Biskupiej rzeczy. W mieszkaniu 
tem dokonana rawizji podczas której 
ujawniono cały Szereg fantów. Wssyst- 
kia odnalezione rzaczy zastały zabez- 
pieczone do decyzji władz prokurator- 
skich. 

Jednocześnie przytrzymano w związ- 
ku z dziszym dochodzeniem jsdsą o- 
sobę. oledztwo prowadzone energi znia 
Już w najbliższym czasie całą sprawę z 
lombardam wyświsetli i winni zostaną 
ujawnieni. 

— 

  

TRZEBA MIEĆ ODWAGĘ 
Wczoraj w Sądzie Okręgowym to- 

czyła się sprawa, której wyczekiwało 
Wilno od paru miesięcy. Sprawa waż- 
na, zasadnicza. Sprawa, której defini- 
tywne rozstrzygnięcie mogło stać się 
nietylko precedensem, ale i normą i 
prawem dla spraw podobnych, które- 
by kiedykolwiek w przyszłości wy- 
płynąć mogły. 

Czy Wilno wyczekiwało tej spra- 
wy dlatego, że była zasadniczą, dla- 
tego, że mogła była ona pewne kwe- 
stje artystyczne unormować, tak, jak 
w swoim czasie uczyniła to sprawa 
Boy-Beauprć, której wynikiem było, 
iż artykuł literata jest jego własaością 
i nikt nie ma prawa harcować po nim. 

Nie. Wilno oczekiwało tej sprawy 
jako sensacyjki, jako ernocji, która da 
pokarm plotkom, intryżkoim i rozmai- 
tym animozjom. : 

Sleńdziński contra Jachimowicz. O 
plagjat, którego miał się dopuścić Ja- 
chimowicz na pomniku Witolda, stwo» 
rzonego przez Sleńdzińskiego. 

Kwesija plagjatu jest kwestją za- 
wiłą i trudną. Nie należy jednak cze- 
piać się tego słows. Każde słowo, 
każdy wyraz może mieć tysiąc zna- 
czeń, tysiąc wartości uczuciowych. 1 
w jednym wypadku może być ono 
obelżywe, w inaym może nic nie zna- 
czyć. Jest to zbyt śliskie pojęcie, by 
można niem z całą Ścisłością Gpero- 
wać. Ale jednocześnie jest ono do- 
syć wyraźne, jeśłi chodzi o jego war- 
tość moraluą. Tak samo, jak kradzież 
pozostanie kradzieżą, chociażbyśmy 

ją nazwali przywłaszczeniem, zapoży- 
czeniem albo koleżenską bezzwrotną 
pożyczką. 

W danym wypadku ma się najwy- 
rażniej do czynienia z bezzwrotną ko- 
leżeńską pożyczką. Rafał *Jachime- 
wicz pożyczył od Slendzińskiego kon- 
cepcję pomnika Witolda, szczegóły 
uzbrojenia i stroju. Lecz nie chciał się 
Przyznać do tego. 

To jego rzecz. To kwestja jego 
artystycznego sumienia. Czyż jednak | 
aż tak dalece uwłaczającą ambicji ar- 
tysty jest pewna zależność od inne- 
go? Czyż trzeba jej się wszelkiemi, 
mniej lub więcej prawniczo uznanemi 
kruczkami, wypierać 

Czyż Slendziński nie stwierdził na 
przewodzie sądowym lojalnie i bez 
obawy, że to może uczynić ujmę je- 
go talentowi, iż przy jego projekcie 
pomnika Witolda współpracował ar- 
hitekt Dąbrowski? Że wskazówkami 
historycznemi dopomagał mu prof. 
Morelowski? 

Ach, to przynosi tylko zaszczyt 
artyście, jeśli sumiennie, gruntownie 
przystępuje do pracy, jeśli cznki po- 

ъ 

Szukiwania, jeśli opiera się na obfi- 
tym materjale historycznym i arty- 
tsycznym. Jeśli poza tem czuje się 
uczniem wielkich mistrzów, jeśli czuje 
za sobą całą tradycję wieków i po- 
koleń aitystów. 

A jeónak na przewodzie sądowym 
słyszeliśmy zupełnie coś innego. Sły- 
szeliśmy z ust adwokatów, obrońców 
R. Jachimow:cza, że studja—to furda, 
że badania „historyczne—to drobiazg. 
Grunt, powiadali, natchnienie. O, ja- 
kie to smutne! Jakie to smutne, że 
na tak niskim poziomie stoi obrona 
uczonego adwokata. Jakie to smut- 
ne, że tenże uczony adwokat z de- 
magogiczną, obliczoną na tłam, ironją 
odzywa się o zeznaniach czterech ek- 
spertów, czterech zasłużonych profe- 
sorów uniwersytetu. Niczem dla nie. 
go jest opinja Ferdynanda Ruszczy- 
ca, którego nazwisko winno już być 
dostateczaym argumentem. Niczem 
jest opinja prof. Morelowskiego, któ- 
ry jest specjalistą, historykiem sztuki, 

To—furda, powiada pan obrońca. 
Odnim słowom; dołoj gramotnyjel 

1 ważnejszym dla obrony p. Ja- 
chimowicza jest głos świadka Kajruk- 
Sztisa, który tak charakteryzuje dzie- 
ło Slendzińskiego. 

„Nie wiadomo, czy Witold Slen- 
dztńskiego chce iść czy nie chce; czy 
patrzy czy nie patrzy*. Е 

Ważniejszym jest ten głos od rze- 
czowych, naukowych i sumiennych 
wywodów eksperta dra S. Lorentza 
czy prof. Morelowskiego. | 

Trudno. Niech i tak będzie. Niech 
decyduje "o wartości i zależności 
dwóch dzieł świadek Ożyński, który 
był saperem. Niech miarą artystyczną 
będą takie określenia: „Witold Slen- 
dzińskiego ubrany jest w przešciera- 
dło, a nie w płaszcz*, 

Nic na to poradzić nie można, 
Jeet to tylko testimonium paupertatis 
umysłowej tej grupy ludzi i świadków, 
z woznym Filipowiczem na czele, 
których powołał p. Rafał Jachimo- 
wicz. 

Można tylko na zakońcżenie po- 
wtórzyć bajeczkę o Appelesieio sze- 
wcu. Jest ona dobrze wszystkim zna- 
na. Smieszne i przykre jest tylko to, 
że w Wilnie opinja szewców jest tym- 
czasem miarodajna. Wysz. 

* ® ® 
W dniu 2 marca 1932 r, Sąd Okrę- 

gowy w Wilnie rozpatrzył sprawę Ra- 

fała Jachimowicza, artysty rzezbiarza, 
z oskarżenia prof. Ludomira Slendziń- 

skiego o plagiat, jakiego miał się do- 

puścić p. R. Jachimowicz na dziele 

prof. Slendzińskiego, przedstawiające- 
go pomnik W/. X. Witolda. Po wy- 
słuchaniu ekspertów i świadków w 

SŁOWU 

AKCJA O POTANIENIE PRĄDU 
Rzemieślnicy pierwsi inicjują akcję potanienia elektryczności 

czy ta obniżka będzie proporcjonalną 
do ogólnego potanienia i czy się bę- 
dzie wówczas pamiętało, że my wil- 
nianie już dawno jesteśmy  pokrzyw- 
dzeni. 

Reprezentanci Rzemiosła, na tem 
właśnie zebraniu uchwalili  jaknaj- 
energiczniej zająć się tą Sprawą 

i wspólnie z innemi organizacjami 
idąc za przykładem innych miast, za- 
rządać od Magistratu słusznego Obni- 
żenia ceny elektryczności. 

RRKITTITS| 
CZWARTEK 

Dziś 3 
Kunegundy 

jutro 
Kazimierza 
 Z2Ž 

Epostrzeżenia Zakiadu Meteorotogicz- 

nego U.$.B. w Wilaie. 

Z dnja 2 marca 1932 roku. 

Ciśnienie średnie: 777, 

Temperatura średnia: —7, 

Temperatura najwyższa: —3, 

Temperatura najnįžsza: —9, 

Opad w mm: — 
Wiatr: poludniowy. 

Tendencja: słaby 

spadek, 

Uwagi: rano pochmurno, potem pogod- 

nie, 

Wscnód słońca g. 6.43 

Zachód słońca g. 17.42 

wzrost, potem lekki 

MIEJSKA 
— Sprawy personaine „Arbonu“, — Ko 

misja radzjecką powołana do zbadania ru- 
chu autobusowego w mieścje, po zaznajo- 
mieniu się z urządzeniami technicznemi 

Arbonu, przystąpiła obecnie do „badania 

spraw personalnych towarzystwa. Chodzę o 
ustełenje czy „Arbon* dotrzymał umowy co 
do przyjmowania  personeiu w pierwszym 
rzędzie zatrudnionego w swoim czasie w 

„Spółdzielni", <a r Н 
Ponadto komisia zajmie się kwestją ure- 

gulowania postojów, które, jeśli chodzi © 

szoferąw, są zbyt krótkie, 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Dzisjeįsza Środa Literacka, przenie 

sjona wyjątkowo z dnia wczorajszego, po 
święcona będzie dyskusji ; najd wileńskim 
pomnikiem Mickiewicza. Zagaj ją facho 
wym referztem konserwator dr, St, Lorentz, 

—-Boy-żeleński i syn, W niedzielę, dn, 

6 Ыт., o godz, 3,30 pp. Wilno powita ułu- 

bieńca całej Polski, nowatora j praiwdziwe- 
go odkrywcę Lteratury francuskiej — feno- 

menalnego Boya-Żeleńskiego, który wyg10- 
sj odczyt o poecje obwiesiu Franciszku Vjl- 

tonie. Boy, który wzbudzić umiał zachwyt 

zagranicy (Sorbona), ze względu na rie- 

dzielny odczyt znalazł się na ustach całego 

Wilna, 
— Zarząd Koła Wileńskiego Lekarzy 

Absolwentów USB zawiadamia niniejszem 
kolegjw, iż we czwartek dnia 3 marca rb. 
o godz, 19 przy ulicy Wielkiej 46 odbędzie 
się wieczór, poświęcony zagadnieniu Biura 
Pośrednictwa Przcy, na który uprasza sięo 
jak najt.czniejsze przybycie, Goście mile wii 
dziani, 

— Akademckje Koło Misyjne podaje do 
wiiadornoścj członków, że dnja 6 marca o 
godz. 12 odbędzie się ogólne zebranie — 
Wielka 64, 

Dnia 5 marca zostanie odprawiona msza 
św. miiesjęczna o godz, 7 rano |wi kaplicy 
272 Kazanie wygłosi ks. K, Kuchar 

i. 
Ponadto czionkowie proszeni są 0 przy 

bycje na mszę św, 4 marca na godz, 9 do 
kzpłicy sodałicyjnej, 

— Zebranie Stow, Absolwentów S, Z, D, 
przy Stow. Techn.kówi Polskich w Wilnie 
odbędzje się w niedzielę dna 6 marca o go 
dznie 13 w lokalu szkoły rzemieślniczej przy 
ulicy Kopanica 5. Sprawy bardzo ważne— 
Obecność wszystkich absolwentów SZD, — 
bezwzględnie obowiązkowa , 

— Państwowa szkola techniczna w Wil 
nie, Dyrekcja Szkoły podaje do wiadomości 
że dnia 5 marca o godz, 6 pp, odbędzje się 
zebranie rodziców, na którem zostaną wy 
głoszone referaty: 

„Wychowanie państwowe” 
ustrój szkolnictwej zawodowego”, 

‚ — Zarząd Wileńskiego Oddziaia Zrzesze 
nia Sędziów ; Prokuratorów w myśl art, 
XII per, 2 statutu Zrzeszsia powiadamia 
swych członków, że [wi dnju 20 marca rb,, o 
godz. 12, w gmachu Sądów w Wilnie od- 
będzje się Zwyczajne Zgromadzenie Oddzia 
łu Wileńskiego z następującym porządkiem 
dziennym: 

1) Zagajerie j wybór prezydjum, 2) od- 
czytanie protokułu Zgromadzenia Oddzjału 

Wileńskiego, odbytego w dniu 22 marca 
1931 г., 3) sprawozdanie zarządu Oddziału, 
4) sprawozdanie komisji rewizyjnej, 5) spra 
wozdanie kesowe, ustalenie budżeta j kiwe- 
sija składek, 6) Wybór jednej trzeciej człon 
ków zarządu na miejsce ustępujących zgod 
nie z wylosowaniem, 7) wybór komisji rewi 
zyjneį, 8) wolne wnioski, 

Zarząd Oddziału zwraca uwauę na treść 
par. 7 art, XII statutu Zrzeszenia o zastęp- 
stwie, 

— Zebranie P.B.K, — Zarząd Okręgu 
Polskiego Białego Krzyża w Wilnie p" 
je Walne Zgromadzenie członków na czjeń 
12 marca 1932 r, o godzinie '8, w Małej 
Sali Konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego 
z następującym porządkiem ziem, m: Spra 
wozdemie ogólne z działalności PKW, Spra 
uda nansowe,  Preliminarz badżeto- „ Wybory zarz: а + ENA, 

Wokne wnioski, ądu f komisji rewizyjnej. 

ERIE TTD TNN 
osobach pp.: prof. Bałzukiewicza, prof. 
F. Ruszczyca, d-ra S. Lorentza, K. 
Kwiatkowskiego, M. Kuleszy, W. Kaj- 
tuksztisa, ks. Kraujalisa i innych— 

Sąd wydał wyrok, uniewinniający p. 
Rafała Jachimowicza od zarzutu plag- 

jatu z powodu braku dowodów winy. 

i , „Nowy 

. wawczych stale wzrasta, 

D'ugi Zjazd Obrońców Wilna 
Wszyscy byli uczestnicy walk o Wiłno, 
a więc: członkowie P.O.W. „Samo- 

obrony Wileńskiej" drużyn  harcer- 
skich, partyzantki Majora Dąbrowskie 

go oraz wszystkich oddziałów, które 
brały czynny udział w obronie Wilna, 

proszeni są o zgłaszanie się dokumen- 
tami, udowadniającemi ich ówczesny 
przydział, do Sekretarjatu Federacji 

(ulica Żeligowskiego 4) w godzinach 
od 18 do 20. 

17-go kwietnia rb. odbędzie się dru 
gi Zjazd b. uczestników walk. o, Wil- 
no połączony z uroczystym obchodem, 
nabożeństwem, akademją i pochodem. 

Wszyscy uczestnicy Zjazdu kędą 
automatycznie zaliczeni w póczet człon 
ków Związku byłych Obrońców Wilna. 

  

WŁ. BROCHOCKI 
W dniu 22 ub. m. zmarł w Małym 

Możejkowie śŚ. p. Władysław — Вго- 
chocki. Liczył lat 75. 

Znowu przed świeżym sanęliśmy 
grobem. Znowu jednego z bardziej 
czynnych i szanownych straciliśmy 
współobywatel:! 

Ś. p. Władysław Brochocki nauki 
średnie odbył w Rydze, gdzie w owych 
latach popowstaniowych większość 

Wznowienie ruchu na granicy litewskiej SiS Pie wcżecko sę zeniaś 
WILNO. — Z dniem 16 bm. wła- 

dze graniczne przystępują do udziela- 

nia przepustek rolnych dla mieszkań- 

NIKA 
RožNE 

— 0 spokój podczas nabożeństwa. 

Starosta Grodzki zarządzeniem z dnia 

27 lutego br. zakazał gry gramonofo- 

nowej na ślizgawce Wileńskiego To- 

warzystwa Łyżwiarskiego (róg placu 

Katedralnego i ul. Mickiewicza) we 

wszystkie niedziele i święta od godz. 

10-ej do godz. 12.15 w południe. | 

— Egzekucje i licytacje w r. ubie- 

głym. — Według sprawozdań wydzia 

łów podatkowych w ub. roku na tere- 

nie Wilna przeprowadzono 7235 egze- 

kucyj za nieopłacone podatki miejskie 

i państwowe. Równocześnie odbyło 

się 1324 licytacyj ruchomości płatni- 

ków. ć CE 
-- Ważne dla maturzystów, --- Zbliża 

się termin matury, Tempo prac przygoto- 
Aby młodzieży 

gimnazjalnej przyjść z pomocą zcrganiZ0- 

wało Polskie Radjo wzorem at ubieg'ych, 

cykl odczytów! dla maturzystów. Już w nad 

chodzący poniedziałek dnia 7 bm, nadany 

będzie odczyt wstępny. Odczytów będzie o- 

gółem około stu, Wygłaszane będą do dnia 7 

maja br. w godzinach 15—16 codziennie. 

Tematy odczytów obejmą nast, przedmio 

ty: biologię, historię powszechną, historję 

Połskj, Fteraturę, naukę o Polsce współczes 

nej, Odczyty maturełne są wielką , pomocą 

kwi pracy młodzieży przygotowującej Się do 

matury, Poszczególne tematy będą oma- 

wiane przez wybitne sjły naukowe, Nawet 

dla osób stojących poza maturą są te od- 

czyty ciekawe, jako syntetyczne ujęcie za- 

cierającej się w pamięci wiedzy, SZ 

TEATR I MUZYKA 

— W sobotę popołudniówka szkolna ko- 
medj; Szekspira na Pohulance, — W nad- 

chodzącą sobotę dn. 5 marca o godz. 4 PP. 

— dane będzie przedstawienie popołudnio- 

we dla młodzieży szkolnej arcywiesołej ko- 

medjj Szekspira pt, „Dwunasta noc”, Ko- 

medją Szekspira otwiera cykl przedstawień 

szkolnych z dziedziny repertuaru klasyczne 

go. Bilety naiezy si bywač bezpośredn'o w 

kasje Teatru Lutnia. Ceny miejsc szkolne, 
— Kwartet węgierski „Pro musica” — w 

Wilnie Niezwykle. piękny koncert kameral 

ny odbędzje się w sali Konserwatorjum. 
W dniu tym wystąpi w Wilnie wszech- 

Śśwlietowej sławy kwartet węgierski „Pro 
musica“ ktėry czarować będzie słuchaczy 
wspaniałem wykonaniem  kwartetów Hay- 
dna, Debussyego, Beethovena  (Harfen 
quartet), : 

Koncert kamerzkny wywołał duże zainte- 
resowanie — Bilety nabywa * morża w biu r 
rze podróży „Orbjs”. 

PREMJERY W TEATRACH MIEJSKICH, 
— Virtuti Militari“ — na Pohulance, — 

W nadchodzącą sobotę, dnia 5 marcz, o go- 
dzinje 8 w., po raz pierwszy ukaże sję na 
scenje Teatru Pohulaika — głośna sztuka 
Kazjm'erza Czyżowskiego pt, „Virtutj МИ 
tri". Sztuka ta jest pochwalą že!nierskįego 
czynu, jest obrazem niedawno  zamarłych 
walk 5 Niepodległość, „Virtuti Misitari* o- 
pracowiywanz jest przez p. Stanisławe Wy- 
S)cką, która nadaje sztuce vtyginałry, swoi 
sty k'erunek, 

— Eina Gistedt į K, Hanusz — w Lutnj, 
W naibližszą sobotę dnia 5 marca jedyny 
raz ujrzymy czerującą Elnę Gisiedt j Karc- 
la Hanusza, świetnego parodystę-piosenka- 
rza — w pełnej werwy į humoru rewjį war 
szawskiej, z udz'ałen Boruńsz*sgo, (Opołskie 

go, Fiszmana i innvch, W programie pio 
senki: „Krowa”, „ia za tobą szaleję”, „Chry 
zantemy* z operetki „Wiktorja j jej huzar”, 
parodje „Carmen“, „Otello“ i wiele innych, 
W MARCU OBNIŻKA CEN BILETÓW 
„Mam lat 26“ — na Pohulance, — Dziś 

twie czwartek dnia 3 marca br, o godz, 8 w. 
wciąż ciesząca się ogromnem powodzeniem 
węgierska sztuka „Mam lat 26“, Istvan Miha 
ży robj niejako wyłom w dotychczasowej 
twórczości drzimatycznej, poglądami swemi 
Ji zainteresowanjami odbiegając daleko ad 
sztuk salonowych, od atmosfery młostek i 
zdrad — dając nam obraz prawdy życjo 
wej, obraz największych zzjnteresowań dzi 
siejszego jnteligenta — zejwieruchy wcjąż 
wzrastającego bezrobocja, Ceny biletów w 5— 
marcu legty znacznej obniżce, 

— Dwa ostatnie przedstawienia kome 
di; Antoine“a w Lutnį, Dziś we czwartek 
dnia 3 marca o godz. 8 wiecz, wesoła, nie 
zmiiernie interesująca komedja Antofine a— 
„Co może kobjeta* — przedstawiająca sto 

sunkj panujące wśród burżuazji francuskiej 
w okresje przedwojennym, 

Jutro, wi piątek dnia 4 marca br, o godz. 
8 wiiecz, po raz ostatni „Cn może kobieta 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wykroczenia administracyjne. 
Poszczególne komisarjaty PP. m. Wil- 
na spodządziły w m. lutym 1755 pro- 
tokułów administracyjno - karnych za 
różnego rodzaju wykroczenia. Między 
innemi sporządzono 325  protokułów 
za pilstwo i zakłócenie spokoju publ 
cznego, 75 za nieprzestrzeganie prze- 
psów sanitarnych, 140 a nieprzestrze 
ganie przepisów o ruchu kołowym. 

— Samobójstwo podoficera. — W 

koszarach KOP. w Landwarowie wy- 
strzałem z karabinu popełnił samobój- 
stwo Władysław Szwabe, kapral za- 
wodowy. Przyczyna samobójstwa na- 
razie nieustalona. Dochodzenie prowa- 

dzi Pluton Żandarmerji. 
— Walka z przemytnictwem. — W 

  

ców pasa granicznego, którzy mają 
grunta za kordonem Ftewskim. 

Otwarcie granicy dla tego t. zw. 
małego ruchu granicznego ma nastą- 
pić 20 marca. : 

Wrazie dejścia do skutku zapowie 

dzianych konferencyj z Litwinami, nie 

jest wykluczone, że umowa 0 ruchu 

granicznym będzie znacznie rozszerzo- 

na. 

Na wynadek powodzi 
5 marca, w sobotę, o godzinie 12, w 

lokalu Starostwa Grodzkiego odbyć się 

ma zebranie komitetu przeciwpowodzio 

wego w sprawie zapobieżenia ewentu- 

alnym klęskom _ powodzi. Obecni 

przedstawiciele administracji magistra- 
tu, organizacyj społecznych i wojsko- 

wości. Wzorem lat ubiegłych akcję 

tych organów będzie cechowała jaknaj 

dalej idące współdziałanie przy zabez- 

pieczeniu zagrożonych miejsc, ewakua 

cji ludności, dożywianiu i t. d. 

Również Starostowie i dowódcy 

pułków KOP cynią intepgsywne przygo- 

towania na wypadek ewentualnej po- 

wodzi. Na terenie pow. dziśnieńskiego 

mobilizują się specjalne oddziały po- 

mocnicze oraz budowane są tamy ©- 

chronne przy niskich brzegach. Rów- 

nież w pow. wileńsko-trockim „ wójto- 

wie gmin przygotowują środki zarad 

cze przeciwko ewentuałnej powodzi. 

|ONERESTMETATNTOME RODETYE CHACO 

ciągu ubiegłego miesiąca na pograni- 

czu polsko-litewskiem i polsko-łotew 

skiem funkcjonarjusze KOP zatrzyma” 

li 29 przemytników z towarem warto- 

ści 36,500 złotych. Z przemyconego to 

waru najwięcej zakwestjonowano е 

toniu, sacharyny i galanterji jedwabnej. 

— Tajne gorzelnictwo kwitnie. — 

Brygada kontroli skarbowej w Wilnie 

wykryła w ubiegłym miesiącu na tere 

nie Izby Skarbowej 42 tajne gorzelni 

samogonki wraz z 758 litrami gotowej 

wódki. Niezależnie od tego skonfisko- 

wano 24 aparatów gorzelniczych i 18 

balji zacieru do samogonki. 39 chłopów 

pociągnięto do odpwiedzialności kar- 

nej. Z pośród nich 11 już było kara- 

nych za pędzenie samogonki. : 

— Plon złodziejski za dobę, — Judyckiej 
Wiktorji w ubiegłym 'miesiącu skradziono 

garderobę damską wartości 78 a. Obecnie 

ustalono, że kradzieży tej dokonał Herman 

Ryszard (Ogórkowa 33), którego jednak na 

azje nie zztrzymano i skradzionych rzeczy 

nie odnaleziono, ; 

— W dn. 1 bm, Szyszkowskjemu Józe- 

fowj (w. Rudniki, gm. Dudziskiej, paw, wi- 

leńsko-trockiego (w domu zajezdnym przy 

ul, Raduńskiej 53 skradziono z kieszeni pał 

ta 31 zł, 70 gr. Ustalono, że kradzieży tej 

dokonał Buchowiecki Władysław (w. No- 

wok ńce, gm. ejszyskiej), którego ze skra- 

dzjonemi pieniędzmi zatrzymzno, : 

— Faszywy bilon, — Do wartowni PR. 

na Zarzeczu dostarczono fałszywą 1-złoto- 

wą monetę, którą zakwestjonowano, Kto do 

starczył monettę policją tai, 

—— 

giiary 
Ku uczczeniu pamięcji ś. p. Władysława 

Brochockiego — Wiadysławowie Mineyka 

twie na rzecz Stow, Pań św, Wincentego a 

Paulo — 100 zł, 

Bezimiennie: dła najbiedniejszych zł. 4. 

Helena Benjsławska dlę rodziny J. 

22 
J. B. dla rodziny j, zł. 2, 

). М! @а: — - Ž 

šchroniska nauczycielek weteranek — zł. 

10,— 
sanatorjum @@ gruźlicznych zł, 10, — 

przytułku dia nieułeczalnych zł, 10,-— 

żłobek Dzieciątka Jezus zł. 10,— 

Bratnią Pomoc stud, USB zł, 10—, : 

szkolnictwo polskie na, obczyźnie zł, — 

  

Chleb Dziecjom zl, 5— | 
towarzystwo przeciwżebracze zł, 5— 

nędzę wyijątkąwą — zł, 5— 
Razem 70 zł, 

KO YW ZL 

FABRYKA OPON 
doskenzie w Palsce wpro- 
wadzona, przeprowadzając 

resrganizačię, 

edda zastępstwa 
na poszczególne wojewódz- 
twa, tylko pierwszorzędnym 
firmom, mogącym dać odpo- 
więdnie zabezpieczenie. — 
Zgłoszenia pisemne pod 
„Zyskowne zastępstwa” do 

Administracji Słowa. 
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się psychice tego młodego człowieka 
podwójne piętno. 

Rozwinęło się w nim bowiem 
ukochanie tej ziemi ojczystej, tak 
strasznie przez zwycęską reakcję ro- 
syvjską krzywdzonej, a w licznych wy- 
padkach konfiskowanej a pomiędzy 
przybyszów ze Wschodu rozdawanej, 
Rozwinęło sę takoż zrozumienie 
realnych warunków bytu narodowego, 
polegające na odrzuceniu romantycz- 
nych mrzonek, imierzenią sił na za- 
m'ary, a przejęciu się ówczesnympo- 
zytywizmem nakazującym trwać w 
pracy organicznej aż do zmiany Sto- 
sunku realnych sił i nadejścia  istot- 
nych możności. 

Temu światopoglądowi dał Ś. p. 
Władysław Brochocki wyraz przez 
wybór wyższej uczelni: Studjował 
agronomję w Puławach, a instytut 
ten chlubnie skończył. A 

Potem osiadł w dziedzicznym Ma- 
łym Możejkowie (pow. Lidzki) skąd 
jednak nie zaniedbywał dwóch innych 
majątków: Wereskowa i Morynia Ww 
pow. Nowogrćdzkim położonych. W 
pracy tej wytrwał pół wieku. : 

* Z żony Zofji hr. Mohlówny mia 
-dzieci sześcioro. Po stracie tej towa- 
rzyszki życia nową założył rodzinę: 
pojął za żonę ś. p. Katarzynę Babiń- 
ską. Ta ostatnia zmarła przed trzema 
laty, potomstwem go nie obdarzyła, 

Dom Polski i Chrześcijański, w 
najlepszym tych wyrazów  zrozumie- 
niu, zaszczytnie spełnił swe powoła- 
nie kustosza zasad i uczuć narodo- 
wych, wychowawcy elity umysłów i 
charakterów, których  ziemiaństwó 
głównym jeżeli nie jedynym dla Na 
rodu jest i będzie dostawcą. : 

Z trzech synów wszyscy  zasz- 
czytnie wyższe pokończyli  studja, 
Z trzech synów wszyscy w chwili 
zarysowania się realnych, a tak sze- 
rokich możności narodowych stanęli 
pod sztandarem budzącej sę do zwy- 
cięskiej walki Ojczyzny. Wpierw jako 
szeregowi w formacji Samoobrony 
Wileńskiej i oddziału maj. Dąbrow* 
skiego, potem jako oficerowie w re- 
gularnym już 13-ym pułku ułanów 
spełnili swój obowiązek, a wysokie 
pojęcie o służbie dla Ojczyzny, jakie 
z domu wynieśli, znalazło swą ocenę 
w postaci krzyża „Virtuti*, którym 
wszyscy trzej ozdobieni zostali. 

Wartość człowieka określić najłat- 
wiej w dobie przewrotów i klęsk: 
Bywają okoliczności, w których za- 
chodzi spontaniczna krystalizacja pod 
lub nieświadomych nawet wartości cha- 
rakteru i serca. Е 

To wlašnie się staio ze š, p. Wla- 
dysławem Brochockim w czasie nie* 
mieckiej, tak ciężkiej okupacji: : 

Oto: oszczędny ten człowiek, ce- 
niący grosz i zdający sobie sprawę z 
grosza wartości, nie otwierający przed 
wojną szkatuły bez upr.edniego po- 
ważnego zastanowienia, nagle okazał 
się hojnym. Nie zliczyć dobrodziejstw 
materjalnych, jakiemi starał się ota- 
czającej go niedoli ulżyć. Spieszył 2 
pomocą wielkim, małym i malucz* 
kim. Trwale się ta drzemiąca, a w 
chwili rzeczywistej tylko potrzeby 
przebudzona i do czynu powołana 
cecha charakteru w pamięci sąsiadów 
zaryła. Wdzięczność długo towarzy- 
szyć będzie jego pamięci. : 

Ta hojność dla bliźniego będącego 
w potrzebie w wyższym jeszcze stO=. 
pniu znalazła swój wyraz w stosunku 
š. p. Brochockiego do formującej się. 
w końcu 1918 roku i później naszej 
młodej armji. Rejestra formacji mai. 
Dąbrowskiego zapewne do dn. dzi-. 
siejszego zachować musiały spisy ko- 
ni i dobra wszelkiego jakie młodzi - 
wówczas synowie pana Władysława 
formującym Się kadrom ułanów z oj-. 
cowskich przywieżli stajni, lamusu 
i szkatuły. : 

Pogrzeb ś. p. Władysława Bro- 
chockiego odbył się 25 ub. m. w lsz- 
czołnie gdzie go do rodzinnych na 
wieczny spoczynek złożono grobów 
Ku oddaniu mu tej ostatniej usługi 
pośpieszyli z bliska i zdaleka przed- 
stawiciele rodzin zaprzyjaźnionych . 
i spokrewnionych. Skupienie i żai- 
szczery smutnemu temu towarzyszyły 
obrządkowi. 

Cześćpamięci zmarłego! : 
Szymon Meysztowicz. | 
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Piiak strzela do przechodniów . 
WIŁNO, — Wczoraj póznym wieczorem 

na ul. Końskiej jakiś pijany osobnik począł 
strzelać z rewoiweru do przechodniów, wy 

owłując tem zrozumiałą panikę, 
Ofiarą wybryków zbrodniczego - pijaka 

padt Jan Wasjiewski (Stefańska 36), które 
go z raną postrzałową głowy w stanie dość. 

poważnym odwieziono do szpitała św, Ja 
kóba, Również na przedmieściu Įerozolim- 
ka w podsbnych okolicznościach został prze 
bity nożem 2l-ietni Adamowicz Wład, z 
pobliskiego zaśc, Konwerki. Rańny leży w. 
szp, św, Jakóba, AŽ 
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Strajk pracowników 
miejskich w Brześciu 

Litewskim 
BRZEŚĆ n-B. Pat. Na zasadz i 

polecenia władz centralnych Związku 

Pracowników Samorządowych wy- 

buchł w Brześciu oraz we wszystkich 

miastach Polesia jednodniowy strajk 

protestacyjny urzędników i pracowni- 

ków magistratów Oraz miejskich z a 
śładów użyteczności publicznej. Strajk 

miał przebieg spokojny. W magistra 

Radijo wileńskie 
CZWARTEK, DNIA 3 MARCA 1932 R. 

_ 11,58 Sygnał czasu, 
12,15 Odczyt szkołay z Warszawy. 

"_ 12,10 Kam, meteor, 
t2,15 Odczyt rolnijczy z Warsz, 
12,35 Poranek szkolny z Wars. 
14,50 Progr, dzienny, 
14,35 Msrofon w sekcjj odzieżowej dla 

bezrobotnych, — Reportaż — Haljna Hohen 
dłingerówna, 

15,05 Kom, z Warsz, 
ig,l+ „Siowniki języka polsk'ego* 

omėwi moi, E. Mościcki z Warsz, 
15,50 Aud, dla dzjecj z Warsz, 

SŁOWO 

  IX TYDZIEŃ PROPAGĄNDY 
LOTNICTWA NĄ TERENIE 

KOLEJOWYM 
Pomimo trudności jakie w czasach 

obecnych pięt zą się na dr. dze każ- 
dego przedsięwzięc a spcłecznego, ko- 
mitet kulejowy L. O. P. P. nie skla- 
da rąk w b zwładności, lecz przeciw- 
nie wzorem lat ubiegłych przystępuje 
do zorganizowania IX tygodma lotni- 
czego. Odbędzie się on w miesiącach 
letnich r. b., to też przygotowana do 
niego, jako do poważnego wyczynu 
spoleczaego, komitet przystąpił je- 

KINO 

BIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 

Ostrabramsks 5 

* Od czwartku 3 marca r. 

TRAGEDJA TANCERKI 
Koncertowa orkiestra pod batutą M 

b. 
wielki dramat mitošci i pošwiecenia 
z udziatem slynnej LIL DAGOVER 

S=inickiego. 
C=ny miejsc balkon 30 gr. parter 60 gr. — K»sa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

  

Dżwiękowy 
kino teatr 77 HOLLYWOOD''   

najulub. amant WITOLD 

Dziś! Złota Serja Polska 
Najpiękniejsza para kochanków Polskiego ekranu 

Jadwiga Smosarska, 

Dźwiękowy 
kino teatr ” HELIOS"   

  

CONTI 
i znakomity artysta teatru Stanisławskiego BAZYLI SIK EWICZ 

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 džigitowki | szcze w styczniu r. b. W tym celu 
зОча wocaTAi zamówiony odpo- zutent. czerkiesi ježėžcy „D'ikiej Dywirji*. Ze względu na ogólny kryzys pomimo ogromn. kosztów obrazu — ceny miejsc nie podwyż- | 1 Łekcja francuskiego z Warszawy, 6,20 cja fran iego У, Szone,— Dla mł dzieży dozwolone. — Początek seansów o g. 4, 6, 9 i 10.15, — Na I-szy Seans ceny znizone. 

tach czynni byli tylko dyżurni urzęd- Ro aa ace l 

micy, wyznaczeni z ramienia komitetu ; 

strajkowego. 
  

Zamordowanie oficera 
BRZEŚĆ N-B. (Pat). Wacław 

Karwowski, porucznik 84 p. p. 
i oficer wywiadowczy samcedz €l- 
nego referaiu  informacyjn:go 
D. O. K IX, pełniący służbę w 
Łunińcu, został zastrzelony przez 
pewnego ssobnika, przyprowa- 
dzonego, a podejrzanego 0 52рие- 
gostwo. Nazwiska zabójcy nie 
ustalono. O okolicznościacn wy- 
padku brzk narazie bliższych da- 
nych. 

  

— Znów nieszczęśliwy wypadek na 
odcinku Inji kolejowej Stołpce — No- 
wy Świerżeń. — Sprawa zabezp 'ecze- 
nia przejazdu na odcinku linji kolejo- 
wej Stołpce — Nowy Świerżeń, po- 
tuszona przez nas na łamach Kurjera 
Nowogródzkiego, przeszła bez echa. 
Dotychczas żadnych kroków  zarad- 
czych nie przeds'ęwzięto. Wypadki na 
totnłast w dalszym ciągu się zdarzają. 
W ubiegłym tygodniu mieszkaniec wsi 
Stecki, Szydłowski Antoni, wioząc z 
tartaku świerżeńsk'ego okrawki drzew 
ne został najechany przez pociąg po- 
śpieszny, zdążający z Warszawy do 
Stołpców. Gospodarz, widząc zbłiża- 
jącą się katastrofę, umknął, koń zaś po 
niósł śmierć na miejscu. 

Może nareszcie władze kolejowe 
wezmą pod uwagę konieczność wybu- 
dowania szlabanu na przejeździe Stołp 
ce — Nowy Swierżeń. 

— Tragedja rodzinna — zabėj.. 
stwo ojca przez synów i żonę. — W 
niedzielę, we wsi Ciechanowa Słobo- 
da, gm. rubieżewickiej rozegrała się 
straszna tragedja rodzirna, która mia- 
ła podłoże następujące: 

Mieszkaniec tejże wsi Waraksa 
Antoni, lat 55 w dniu krytycznym przy 
szedłszy do domu o godz. 10 m. 30 w 
stanie jak zwykle podchmielonym 
wszczął kłótnię z żoną i synami: Józe- 
fem i Władysławem, która potem prze 

i zadaniej' — odczyt z Warszawy wygł, — wiedni materjał propagandowy, w po- 

ana 

IK AAAŠAAAAAAAA AAA AAA AAA AAA AA AAA aassasasai Stawienia amatorskie, zakawy, rOZprze- 

staci samolocików aluminjowych 30 
tys. sztuk, plakatów, broszur i t. p. 

- Wyłomone zostały odpowiednie 
komisja zbiórki w składzie 

p.p. inż. Butkiewicza, Romaszko i Pi- 
lemonowicza, komisja propagandowa 
pp. Wyszkowski, Dudycz i Niedziałka, 
komisja imprez w składzie p.p. Tryn- 
kiewicza, inż, Witort, 

prof. W, Doroszewski 
16,55 Muzyka lekka z piyt 
17,10 „Słowo, jako ciemtent tzterack-go 

pękna' — odczyt z Warszawy wygłosi St. komisje: 
Adamczewski, 

17,35 Koncert z Warsz, 
18,50 Pogad. gospodarcza, 
19,00 Skrzynka pocztowa nr, i91 —- Isty 

radjosłuchaczy omówi Witold Hu.ew'cz —- 

dyr, progr, 

teatralne omówi 'ladeusz Łcpalewski. Po zczególnych komisyj st'rowią Ści- 
19,15 program na piątek * rozmaitości, sły kom tet organizacyjny IX tygod ia 

„19,45 Prasowy dziennik radjowy z War lotni:zego. Wzmianłowanv komitet 
SZAWY.. : 3 orgsniza yįny dział & będzie, łącznie 

00 „aa i RE — dramat z komisjami na ałym terenie dyrek- 

boja Repo z Wła „__ clkolcjowej. W orbtę orzaniicyjną 22/00 Rewia z teatru „Qui pro quo" — Wchodzą porad 200 punktów i miejsc 
AN arz; pracy w siosunku do których jest na- 
[NYYYTYYYYYYYYYYTYYYYTYYTYYYYYTY*YYTY EJ sta»iony cały apzrat. Program orga- 

nzacji tygodnia lotniczego dostoso- 
Już się ukazała w druku i jest do na- 4 wuje się do warunków miejscowych, 
a O aaa LL mieści się wszakże w szemacie ramo- 
POZ DOŻA ; : е wym, obowiązsiącym wszystkie orga- 

ii „wsęhodniego, -p.h nizacje typu | asiizegy, Program 4. 

| 
« 

NOWE FORMY "a szereg pei 
3 rze atrakcyjno - propagando- 

UNJI KOŚCIELNEJ ыы ч wym, lub dochodowym, np. czap trzyk 
W POLSCE orkiestr kolejowych w przeddzień roz- 

(DYSKUSJA W „SŁOWIE”) poczęcia tygodnia, pochody w mas 

Broszura ta zawiera głosy: księży — kach, przysposobienia wojskowego, lub 
J.E. Arcyb'skupa E, Roppa, J.E, Bp, straży ogniowych. 
G. Chomyszyna, kan, A. Abramowi- Akademje poświęcone zagadnie- 

cza, rektora A, Dąbrowskiego, T. J. 4 niom obrony przeciwlotniczej i prze- 
prof, |, Marcinowskiego, prof, dr. W, ciwgazowej, odczyty, przytem odpo- 

Meysztowicza, red, J. Urbana, T, J, wiednioć sakualiiio van Gedi 
0, Żeteźnjakowicza; p.p. dr, W, Char- będ A я Р 
kiewicza, M, Gołubiewa, posła St, ędą wysyłani z Wilna Pop'sy Spraw- 
Mackiewicza, Sz. Meysztowicza, se- ności obronnej kolejowego przysposo- 
natora R, Skirmunta i posła S, Stroń- 4 brenia wojskowego, wystawa ru. homa 

skiego wayomu obrony przeciwgazoweji prze- 
Skład główny w Księgarni św, Woj- 4 ciwlotniczej. Imprezy mające zas'lić 
ciecha w Wilnie. Cena zł, 1,80, fuadusze L. O. P.P. przewidują opo- 

datkowanie biletów w kinach kulejc- 
wych na okres tego tygodnia, przed- 

  

SPROBÓJCIE PORÓWNAJCIEJ daž materjału propagandowego i ку- 
K PRZEKONACIE SIĘ, ŻE dawnictw z dziedziny 1 tnictwa i ga- 

zown ctwa, kwesty uliczne, sprzedaż 
l NA K RA J G w E maieczek i nalepek. W Wilnie poza 

WYTWÓRNI umiarkowanymi imprezami projekto- 
DŁOWSKI wane są: koncerty ruchomej orkiestry 

k. 05M | ulokowanej na propagandowym samo- 
WILNO chodzie, loty pasażerskie w celu za- 

poznan a piechurów z rozkos:ą fruwa- 
wania, odczyty z wyświetlaniami w lo- 
kalach zamkniętych i placach kolejo- 
wych. 

cą. state — Ю — мс 1 ОВ 
Žądač wszedziel! 

WYTYTYYYYYYTYYYYYYYTYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYY
TY 

  szła w bójkę. Waraksa ugodzony kil- 55 Dla skoordynowania akcji na tere- 
ka razy przez synów siekierą w głowę OGŁOSZENIE nie całej dyrekcji i nadania jej cha- 
padł martwy. Dochodzenie w toku. Kotnornik Sądu G odzkiego w Wilnie rakteru bardziej oficjalnego ma być 

1 rewiru zam. w Wilnie przy ul 
Nr. 2 na 
Sza, że w dniu 7 marca 1932 r. cd godziny 

  

AŠAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAAKAKALAAAAAAAA4A 

CEKY WĘGIA ZKIŻORE 

WĘGIEL i KOKS 
z pierwszorzedzych kopalń 

„Górrosiąskch „PROGRESS 

pozer M, DEULL 
WiLRO, Biuro—J.giellońsk» 3, tel. 811 
Bocznica własna — Kijow:ka 8 iel. 999 

WYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYTYYYVYTYTYYYN 
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odbędzie się spriedaž z przetargu pablezne- 
go 
Srumbrowiczowej składający:h się z 2:ch do: 
mów drewnienych, oszacowanych na 
złotych 1.700. 

rewiru K Karmelitow zamieszkały w Wilnie 
wl, Gimnuszja!na 6:14 na 

Zakretowej zwołany do Wilna zjazd przedstawi- 
zasadzie art. 100 U. P. C. ogła cieli i działaczy L. O. P. P. z terenu 

całej dyrekcji. Nadmienić nalęży iż 
do wszystkich poczynań w tej dzie- 
dzinie ustosunkowuja się przychylnie 
dyrektor kolei inż. Faikowski, jako też 
naczelnicy poszczególnych wydziałów 

10 rano w Wilnie przy ul Konarski:go 22 

ru:homości należących do Franciszki 

sumę 

  

Komornik Wł PMstuchniak. służby kolejowej, orez urzędów. Wpra- 
2099—21000,V1. wdzie komitet kolejowy L. O. P. P. 

działa tylko na terenie tsk zwanego 
OGŁOSZENIE pasa wywłaszczenia, to też nie może 

» rezwinąć należytego rozmachu, bo je- 
żeli chodzi np. o samo Wilno musi 
odpowiednio uzgodnić swą akcję z 

Komorni< Sędu Gs«dzkieg» w Wilnie 

zasadzie art 1030 
U. P. C. cglasza, že w dniu 10 merca 1932 r. 

Paszkiewicz i 
19,20 „W świetle ramny* — reweści Was'lewski, przyczem przewodniczący 

  

DZWIĘKOWE KINO 

CG/INe 
WIELKA 47. tai, 15-61 

Dziś! Krona polskiej czołowej twór zości filmów dźwiękowych 

10-€IU Z PAWIAKA 
poświęcenia W r lach głównych Zofja BATYCKA, Karolina Lubieńska, 
Bogusław Samborski i Józ:f Węgrzyn. Film o którym mówi czła Polska ! 

Porywająca pieśń nieśmiertel= 
nej miłości i bezgrenicznego 

Adam Brodzisz, 

Ceny znacznie zniżona. 
Nad rrogram: A'rskcje dźwiękowe. Początek o godz, 4, 6, 8 i 1,30 w dnie Świąt. 6 god7. 2-ej. 

  

Dźwiękowe Kino 

„PAN“ 
Dziś 100 proc. dźwiękowe arcydzieło 

JEJ EKSCELENCJA AILOŚĆ 
W realizacji słynnego JOE MAY z uroczą gwiazdecką ekranu AMNABELLA 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 
  

  

    A sa S 
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z publiczności plażą 

brzeg 

  WILNS, 

AAASAAAAAALAAMAAAAMAAAA AAA BAA AAAAA AAAAAAAA, 

J) i 

ЗН Pategiznėy, Punia, Fisharmonji 

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

"Wilno, Niemiecka 3, m. 11 

i J) M V A) 
TVYYYYYYVYYYYYYYYYTY! 

   

  

„CENTROOPAŁ" 

pea WĘGIEL „a 
kopalń górnośląskich i drzewo opałowe 
suche i zdrows z dostawą do domu 

po cenach konkurencyjnych 

Zamkowa 18, tel 17 90 

  

    

    
— 
= 

Podaje się do wiadomości, że w majątku Landwarowie 
sprzedają się 

działki letniskowe 
położone w miejscowości terenowo urozmaiconej pomiędzy 

stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dła ogólnego użytku 
piaszczystym 

Wiadomości udziela admi'istracja majątku 

Landwarów 
i Pierwsza Wileńska Spółka 

Parcelacyjna 
MICKIEWICZA 4. 

==. T 

dogodnym — &а kąpieli 

iem. 

  
Lekarze 

PEZE> RMNORSZZEZCZI 

" DOKTOR — 
Zeldowicz 

chor. skórne, wene- 
tyczne, narządów mo- 
czowych, od 9—do 1, 

  

wy” 

AAAABAAAAAAAASAAA AAS 
Lazio S 

Kosmetyka 
EBIT 

"vYvyv? 

  

Gerą za 
5—8 wiecz. poprawia, pielięgn=fe 

iais , skóry, 
DOKTOR oraz usuwa wady skóry. 

= Gabinet » ZELDOWICZOWA Kosmetyki Cedi6 
“a czniczej 

GOW J. Hryniewiczowej, 

MOCZOWYCH ah WIELKA Jė 18 m, 
od 12-21 od4—6 Plewa. 10-11 4-7 
uż błiickiawicza 24, 

tel 277, 

7 poktor 
Szyrwindt GABINET 

    

Racjonalnej 
choroby weneryczne. 
skórne i moczopłciowe, K © $ M e ty Ki 
Wielxa 19,0d 9-1i 3-7. i ję 

‚ 

w. Z.P. MZ — 

Ogłoszenie 
Magistrat m. Wilna poszukuje kotła 

paroweg: w dobrym stanie wodno- 

rurkowego, płomienno rurkowego, lub 

Cornwalijskiego (ew. lok: mobili) o po- 

wierzchni ogrzewania od 15 do 25 m2 
i ciśnienia od 6 do 8 stmosfer, 

Ołerty z podsniam ceny i opisem 
kotła nałeży składać w Magistracje, 
Biuro Sekcji Zdrowia, ul, Dominikań- 
ska Nr. 2 w terminie do dnia 15 mar= 
ca 1912 r.   Magistrat m. Wilna 

  

  

ny, wyszcznpisjący (pa- 
nie), Nsiryski „Hormo- 
ma* wedlug prot. Sonh- 

Rolnik 
z wyższem wyksztal 

Р ceniem fachowem, z 
= Wypadanie włosów, praktyką w dużych ma- npiež. Jndywiónalne jatkach, były podkomi- 
dobieranie kosmetyków sarz ziem ki z solidne- 

aa RE cery. Ostat mj referencjami przyj- 
nie zdobycie kosmety- mię posadę sdministra- 

  

ki racjonalnej. tora mają ku. Wil 
Codziennie cd g. 10—8 LE 0, 

R Žo Bug Sołtańska Ž Želigow- 

AKAALAMAAASAKAAS AS AAS E 

Zastę -cėw( 
Kupno encrgcznych — a 

: SPRZEDAŻ  Ścdan poszukujemy do 
sympatycznej przcy na 

a a" woj. Wileńskie, Zarobek 
r Zgłaszać się z 

Kupię dam owodami — Wilno, ul. 
w cenie/25 000 złotych. Wielka Pohulenka. 23 REŻ ;.m Z0 drvga brama od Oferty do biura „Adri 10—14 i 16—18. 
nisirator“, Więlka 40 

45 "BE T 
Žako > —. ААЗАВАЬАЛАЛАЛАЛАЦАЬ: 

Lodownia 
tanio do wynajęcia Lokale 

BOCYASNWNYATRCZWEISZYKIA 
przy tl Zygmuntow- WYYYTYTYYYVYTYYSYCY" 
skiej 6 — Wiadomość: 
mieszk. 1 godz, 9—13 Pokój 1 lub 2 

POPR w uajlepszym punkcie 
AA, Zamkowa 3—3. 

Pianino ią 
koncertowe sprzedaje Tanio 
się spiesznie Z prWodU jegen |ub dwa pokcje wyjazdu zaułek św, а у + 

Michalski 8—5, ST OR 

  

  

  

  

     AAŠAAAAAMAAAA AAA AAA, AAAA 

Poszdy 
YYYVYYYYYYYYYVYVYYYVI 

AAAAAMAAAAA 

Różne 
EPR CH? PYRDYZZZĄ 
PWYYVYYWYVYYTYVYTYYY" 

н О1а sprawdzonej prze: 
Udzielsm lekcyj Togo“ św, Wiacenieje 
fran'uskiegO a Paulo rodziny zamie- 

uiedrogo i korepetycyj. szkałej na salce nieo- 
Mickiewicza 4? m. 11 psionej z trojgiem dzie- 

tel. 7-94. ci 12, 1014 ietnim 
a PAW Cdkiem  wołsmy o 

Młode, pomoc. Dziatki zzięb- 
czerstwa i zdrowa dzie nięte i zgłodniałe — 
wczyaa poszukuje po- brak obuwia i opałn, 
sady przy dziscsu z Ofiary składać proszę 

  

  

  

ANAMA ASS 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

Środka od odcisków 

Zsgraniczne stacje 
“na aparat kryształkowy (detektorowy) 

każdy może dcbre słyszeć, dostcsowu* 
jąc swój aparat do nowego szematu 
Szemat na detektor dla odbioru stacyj 

Mickiewicza 81—4 szyciem — zna się nado Redakcji „Słowa” 
Urode kobiecą bielizniarstwie i kra. pod literą J. 

kouserwa- wiecczyznie — ucz iwa = 

nali,-odšwiežs, usnwe ny 

cd godz. 10 rano w Wilnie przy ul. Wileń- 
skiej 25 cdnędzie się sprzećaż z przetargu 
pubiicznego ruch mości należących do Wac- 
ława i Antoniny Mikulskich i skłaćających 
się z ut 4dzenia silepowego oszzcowanych 

akcją komitetu miejskiego, podobnie 
jest również i w wielu miejscach na 
prowincji. Niemniej zwykla się wszę- 
dzie praca układała harmonijnie, prze- 

Dr. Kenigsberg 
choroby skórne, wene- 
ryczne | mocropłciowe 

Mickiewicza 4, 

je, dosko- chętna, łatwy i pogod- Foksterjera 
charakte, Odpo= rasowego, dia połącze- 

       
  

zagranicznych wysyłamy po otrzyma- a в - > gr ; i na sumę złotych 1700, па mocy art. 1070 + nadch cym tygo 1ie- p uw 4 p A c A jej skszy i braki, Massż wiedzi proszę do Re-nia z samiczką poszu- 
A 3 Rad APE pocztowycy. UPC. etacie: odbędzie się niżej „oszaco- to š i gadki ca s. ganėlia. S ro ® a 2 K e GA tei. 10-90. kosmetyczny twarzy. dakcji Słowa pod lite- kuję. Dam zako — ]о{›::':сс‘ 2 krzynka pocz- i wąipliwie ułoży się a eżycie dla SE — LL Pizyjm.od 12 1 4—8 Masaż ciała, eleztrycz- rami J O. Filarecza 9 m. 2, 
  

  

JOHN LAWRENS 

a Г4 “ ® ё ® 

„Promien Mitosierdzia 
— Przepraszam... Omylitem s'ę, — 

poprawił się, p namyśle urzędnik po- 
cztowy, — Tyle ludzi tu przychodzi, 
że trudno jest wszystko spamiętać. Ale 
teraz już wiem napewno: To nie było 
wczoraj, a dziś rano. Tak, tak, dziś 
rano... 

— Gdyby były jeszcze listy na 
imię Ryszarda Worta, proszę skiero- 
wać je do Scotland Yardu — wydał 
*ózkaz Lanner. 

„ Nie uważał za potrzebne wypyty- 
wać o wygląd damy, która podjęła ko- 
tespondencję Ryszarda Vorta. Jasnem 
było, że Ryszard Woołvort i Vort był 
jedną osobą, a więc odbiorczynią mogła 
być tylko Edyta Eblway. Gdy później 
prawda wyszła na jaw, inspektor wy- 
mawiał sobie gorzko swe niedbalstwo 
i poprzysiągł sobie, nigdy już odtąd 
nie zaniedbać sprawozdania jakiegoś 
szczegółu, chociażby wydawał się o- 

czywistym. 
== А więc, — oznajmił szefowi, — 

córkaj pana dziś rano była zdrowa i 

wychodziła na miasto, sir, — Była na 
poczcie i odebrała listy narzeczonego. 

ROZDZIAŁ XXII 
RYSZARD POSZUKUJE EDYTĘ 
— Więc mówicie, że paczka zosta 

ta odebrana dziś rano? Teraz mamy 
już piątą. Edyta wiedziała, jak będę 
uiespokojny, doprawdy, nie wiem, co 

o tem myśleć! 
Pellington stał milczący, kręcąc nec 

wowo swój monokl. 

  

Komorzik K. Karmel'tow. 

— (o wy o tem myślicie Pellingto- 

nie? Ach, dajcie spokój temu monoklo 

wi! 
— Ja uwažam, że panienka nie 

chciała zostawać na noc w Londynie. 

Wyjechała z Beekonsfeld z małym ne- 
seserkiem.. Nie wzięła nawet szczotecz- 
ki do zębów! 

— Tak, ale Lanner dowiadywał się 
podobno u wszystkich znajomych pa- 
nienki + nigdzie nie była. 

Pellington znów zaczął kręcić mo- 
noki. 

— Mnie coś innego niepokoi, sir. 
— Więc co? Mówcie prędzej! 
— Pytałem urzędnika na poczcie, 

jak wyglądała ta pani, która wzięła pa 
czuszkę. Powiedział, że była piękna, 
miała czarne oczy, ubrana była w sza- 
ry. kostjum. Panienka ma niebieskie 
oczy i ubranie miała inne, 

- Ryszard chodził po pokoju, rozmy= 
śłając nad słowami Peilingtona. Wia= 

dyność ta była bardzo ważna i budziła 
poważne obawy. Edyta zginęła, jakby 
wpadła w wodę. Więc coś się jej sta- 
ło, zaraz po przyjeździe do Londynu! 
Jeżeli to nie ona była na poczcie, то- 
gła to być tylko Magda Hollister. 

— Magda Hollister mus'ała spot- 
'kKać Edytę. Nie było w tem nic nie- 
możliwego, bo bywając w parku lorda 
Rowmanda, mogła widzieć Edytę. Mo- 
gły nawet razem jechać do Londynu. 

— Ależ naturalnie sir. Te panie 
spotkały sę w pociągu. Wiem to na- 
pewno. 

— Dłaczego nie mówiliście o tem 
odrazu ? 

— Przepraszam bardzo, sir, ale ja- 
koś nie pomyślałem o tem 

Drukarnia Wydawnictwa uSłowo”. 

dobra polskiego 1 tnictwa, 

Pellington opowiedział, jak Lanner 
pokazał mu fotografję Magdy i wtedy 
poznał w miej tę samą panią, która je- 
chała z Edytą. 

— Teraz rozumiem wszystko, — 
wybuchnął Ryszard: —ta kobieta za- 
częła rozmowę z Edytą, wzbudziła w 
niej zauianie, wciągnęła do pułapki i 
zagarnęła moją pocztę. Pellingtonie, 
wiem teraz, gdzie szukać Edytę. Pręd- 
ko, samochód! 

Woolvort postanowił rozpocząć po 
szukiwania od biura Bilsaitera? 

— Tam muszą znać adres Magdy 
Hollister. 

Ale było już po piątej i zapewne 
w biurze nie było nikogo. 

Rzeczywiście nie zastał już nikogo 
w biurze. 

— Proszę mi powiedzieć nazwisko 
d adres sekretarza! — zwrócił się do 
stróża. 

— Nie znam go, sir. 

Ryszard zamyślił się. 
— Potrzebuję kilka wiadomości, 

przyjacielu, — rzekł Ryszard stanow- 
czo. — Czy chcecie zarobić gwineję? 

Czytaliśce pewnie gazety į znacie 
szczegóły zabójstwa bankiera Bilsaite- 
ra. Wiecie, że policja poszukuje Mag- 
dę Hollister, kochankę bankiera. Po- 
trzebny mi jest jej adres. 

Stróż pokiwał głową. 
Gdybym wiedział, — powie- 

działbym maturałnie. Ale nie wiem. 
Wiem tylko, że ta czarna pani była ko- 
chanką Bilsaitera. 

— Czy bywała tu 
— Bardzo często. 

wet wczoraj. Nie ogla 
szcze gazet i dlatego... 4” | 

często?. 
P | 

    

     
   

   

— Była tu wczoraj? o której? 
Koło wpół do piątej. Znam całą jej 

historję. O! ja wiiem więcej, niż inni o 
całej tej sprawie. Wiem np., że nazy- 
wa sieble p. Martoc, bo nie chce uży- 
wać nazwiska Hollister. Chytra ko- 
bietaT.. 

Woolvort wdał się w ożywioną roz 
mowę ze stróżem, w nadziei, że dowie 
się czegoś, co go na jakiś ślad napro- 
wadzi. Gadatliwy język stróża zdopin- 
gowany otrzymaną gwineą rozwiązał 
się jeszcze bardziej. 

— Nie pan pierwszy dopytuje się 
już o nią. Najpierw policja, potem 
dziennikarze, a wczoraj naprzykład 
przychodziła młoda, śliczna panienka, 

też od jakiejś gazety. Też pytała się o 
panią Hollister. 

Błyskawiczna myśt przemknęła 
przez mózg Ryszarda: czyżby to była 
Edyta? Przypuszczał dotąd, że Magda 
Hollister wciągnęła Edytę w pułapkę, 
ale mogło być odwsoinie. Może to Edy 
ta podięła się dobrowolnej roli dete- 
ktywa? 

Wyjął z pugilaresu fotografję narze 

czonej i pokazał stróżowi: 
— Czy ta panienka? 
— Tak sir, ta sama! 
A więc nie było wątpliwości, że 

Edyta spotkała się z „Czarną Damą* i 

śledziła ją. : 
Niepokój Ryszarda wzmógł się. Nie 

zawodnie ta Kobieta odegrała w całej 

sprawie niepoślednią rolę. Pierwszy 
raz widziano ją przed śmiercią Bilsai- 

Baj raz, kiedy on sam o mało 
o nie przypłacił tego życiem... a te- 

7 ukazanie się jej łączyło się z zagi-      

Ryszard zapisał swój adres stróżo 
wi, prosząc, aby zatelefonował do nie- 
go, gdyby się coś nowego zdarzyło. 

— Gdyby jedna z tych pań zjawiła 
się tutaj, proszę zatelefonować koniecz 
nie. Niech pan postara się przytem zro 
bić wszystko, co od pana zależy, by 

zatrzymać ją do mego powrotu. Będę 
tu momentalnie, Jeżeli to się uda, dosta 
mie pan pięć funtów. 

— Słucham! — odpowiedział za- 
dowolony stróż. 

„Cóż teraz mam robič?“ — zapy- 
tywał siebie Ryszard, wracając do 
auta. 

Pellington dał dobrą radę: 
— Może szoferzy taksówek, które tu 

stoją, potrafią nam coś powiedzieć? 
— Słusznie! 
Los sprzyjał im wvrażaie. Pellmg- 

ton natrafił wkrótce na szofera, który 
odwoził Magdę Hollister. 

Kilka minut później samochód za- 
trzymał się przed domem, w którym 
mieszkała zagadkowa kobieta. 

— Mrs. Hollister? 
— Nr. 29, — odpowiedział 

piec przy wiadzie. 
— Czy jest w domu? и 
— W domu, sir. Pan jest pewnie 

dzienn'karzem, przed chwilą przyjecha 
ła policja. 

Ryszard był dotknięty tem, że Lan- 
ner wyprzedził go. Było to tem przy- 
krzejsze, że Lanmer miał mniej szans 
wyciągnięcia czegoś od Magdy, niż Ry 
szard. 

chło- 

Przed drzwiami mieszkania Nr. 29, 

dyżurował policjant. 
— Czy chce pan widzieć panią Hol- 

lister? — zapytał. — Mam rozkał.. 

   

— ]а 90 inspektora Lannera! -— 
przerwał Ryszard. — Muszę się z nim 
zobaczyć. 

— Inspektor nie pozwolił wpuszczać 
nikogo. 

— Dobrze! Proszę oddać mu mój 
bilet wizytowy. 

Policjant wręczył bilet pokoiówce, 
która wróciła za chwiłę. 
— Pan inspektor prosi pana do sa- 

lonu. 

Woolvort wszedł szybko de salo- 
niku. 

— Dzień dobry, — powitał go ш- 
przejmie Lanner. Państwo pozwolą: 
pani Hollister — pan Woolvort. 

Magda nie okazała, że go poznaje. 
Ciemne jej oczy były zagadkowe. 

— Właśnie prosiłem panią Holli- 
ster o zakomunikowanie nain szczegó- 
łówego rozkładu jej ostatnich раги 
dni, — mówił dalej, zwracając się do 
Ryszarda, jak do wspólmka. — Pani 
Hollister mówi, że łączyły ją bliskie 
stosunki z bankierem  Bilsaiterem i 
twierdzi, że jeżdziła do pałacu sir Row 

; manda, aby uprzedzić przyjaciela o 
grożącem mu niebazpieczeństwie. 

— Mój mąż został właśnie zwolnio 
ny z więzienia. Znam jego charakter 
mściwy i bałam się © życie Bilsaitera. 

— Czy pani werzyła w to, że mąż 
pani, po trzech latach więzienia, groź- 
by dotrzyma? 

— Naturalnie! Nie panowałam ned 

sobą z przerażenia! 

(D C. N.) 
  

  
        

    Redaktor w, z. Witold 
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