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Pojęcia pomieszane i niepomieszany Nadzwyczajne Zgromadzenie Ligi 
Czy przerwano waiki na froncie szanghajskim 

DYSKUSJA W KOMISJI GŁÓWNEJ 

Czy logika ma zawsze ustępować 
przed wymogami kierunku? Czy nie 
można swego kierunku bronić za po- 
mocą argumentów logicznych i praw- 
dziwych? Czy to naprawdę tak trud- 
no? 

„Gazeta Warszawska* wspomina 
obywateli polskich narodowości żydow 
skiej pitraszących różne sprawy poli- 
tyczne w Genewie. Wskazuje na ten 
fakt, jako na niebezpieczeństwo, ale 
zaraz dodaje: 

Tymczasem zapomina się o fakcje, że te 

właśnie siery są tradycyjnie  fiłon;emieckie, 

że wyświadczają one (nam) wprawdzie tę 

lub inną usługę, lecz, jeśli to czynią, to 

dłą popchnęcia polityki polskiej na drogę 

porozumienja lub zbliżenia z Niemcami, bez 

względu na cenę, jaką za to trzebaby zapła- 

cić, 
Cóż to za nonsens! Dlaczegoż by ży 

dzi mieli popychač Polskę w objęcie 
Niemiec. Czy dlatego, że 50 proc. na- 
rodu niem'eckiego opowiada się za an- 
tysemityzmem najdalej posuniętym w 
dziejach antysem'tyzmów. A może 
obietnice kastracji wszystkich żydów, 
tak głośno w Niemczech wypowiada- 
ne mają naszych natchnąć, aby bezin- 
teresownie i: ofiarnie poświęcać się dla 
polityk; prowadzącej do sojuszu  nie- 
miecko - polskiego. Porozumienie pol- 
sko-n'emieckie, jak to przyznają wszy 
scy publicyści europejscy, zaczynając 
od bolszew'ckich, byłoby w pierwszym 
rzędzie porozumieniem społeczno - 
konserwatywnem,  porozum'eniem, — 
jak tego się bardzo bolszewicy obawia 
ja, zwróconem przeciwko Rosji So- 
wieckiej. Dlaczego specjalnie żydzi 
mieli być tu czynni. I jak można wygła- 
sząć tego rodzaju teorje w nie specjal- 
nie dła kucharek redagóowanyni orga- 

Gazety żydowskie warszawskie 
„Nasze Słowo*', „Nasz Przegląd", kra- 
kowski „Nowy Dziennik**, zarzucają mi 

aatysem tyzm z powodu moich skrom- 
nych objekeji co do Genewy. Muszę 
zwrócić uwagę, że w tym samym dniu 
iw tym samym numerze „Słowa*, w 
którym ukazał się nasz artykuł 0 „de- 
likatnej sytuacji”, w której stawiają 
się Polacy pochodzenia żydowskiego, 
zajmujące prawie wszystkie urzędy do- 
stępne dla Polaków nad Lemanem, u- 
kazał się jednocześnie artykuł o zasły- 
gach kulturalnych p. Borysa Kleckina. 
jest to wydawca książek żydowskich, 
jest to eksporter książek wzmagają- 
cych kulturę społeczeństwa żydowskie- 
go, jest to niepospolity mecenas, jidi- 
szyzmu i hebraizmu, obecnie niestety 
przez podatki doprowadzony do ruiny. 

Зишт cuique. Nasz „antysemityzm 
pozwala nam nietylko  komplemento- 
wać tego żyda, lecz mówić o pożytecz- 
ności jego działalności. W _ takcie, 
że na reprezentację Polski w Genewie 

posiadają monopol żydzi, żadnego po- 
žytku nie widzę. „Nowy Dziennik“ ma 
rację. Ci żydzi genewscy zapierają się 
własnego narodu i to jeszcze jeden po- 
wód naszej do nich niechęci. Lubimy 
żydów ortodoksów, rozumiemy  sjoni- 
stów, lecz żydzi mechesi zasadniczo bu 
dzą w nas podejrzenia. Inna rzecz, że 
wśród nich czasami zdarzają się praw 
dziwi polscy patrjoci i to odpychanie 
ich może stanowić dla nich bolesną, 
bardzo bolesną tragedję, którą także 
zrozumieć i ocenić należy. 

Gdy się uzasadnia jakąś tezę, to 
nomnalnym odruchem _ człowieka 
uzasadniającego, jest szukanie naj- 
ciekawszych argumentów i wogóle 
mówić możliwie oryg'malnie i ciekawie. 
Gdy człowiek chce tylko  roz- 
plątywać „pojęcia pomieszane”, to z 
natury rzeczy, rozplątując je musi po- 

wtarzać rzeczy proste, musi przede- 

wszystkiem starać się, aby te „pomie- 
szanie* sprowadzić do pytań i odpo- 

wiedzi zupełnie prostych, zupełnie jas- 
nych nie ulegających dla nikogo wąt- 

pliwošci. 
Tak jest i w naszym sporze Z pre- 

zesem wileńskiej „Bratniej  Pomocy 
na umiwersytecie p. Dembińskim o jego 
komunizm. 

O ile mogę wyrozumieć stronę 
przeciwną, pp. Dembińskiego i Jędry- 
chowskiego, twierdzą oni przedewszy- 
stkiem, że nie są komunistami, bo chcą 
utrzymać niepodległość Polski, a nie 
łączyć się z SSSR. Co więcej, że ich 
program komunistyczny wyrasta ze 
specjalnych potrzeb Polski. Jest to jed- 
nak nieprzemyślane. Gdyby p. Dembiń- 
skiego projekt był w Polsce zrealizowa 
ny Rosja i Polska stanowiłyby dwa pań 
stwa w Europie o ustroju komunistycz- 

nym, przytem Polska byłaby krajem wy 
bitnie niesaniowystarczalnym. Oczywi- 
ście te dwa państwa musrałyby stano- 
wić wspólny front przeciwko całej Eu- 
ropie, a co za tem idzie Polska stoczy- 
łaby się do roli jednego z folwarków 
komunistycznej centrali. 

Przyniesiono nam taką ulotkę, któ- 
ną wydał p. Dembiński. (Cytujemy 
tylko kilka zdań.) 

A przecjeż sow,ecka strukturą gospodar- 

cza to tylko fragment, to tylko zewnętrzna 

strona bolszewizmu, 
Bolszewizm — to walka z Bogiem 

— to materjalįzm 

— to niewola myšlį i sumjie- 

nia 
— to zniszczenie jednostki 

— to przemjenienie człowie- 
ka w bezduszny automat, 

Odrzucamy to wszystko, Wypowiadamy 

temu (walkę, 

Uważamy, że powyższa motywa- 
cja odezwy stoi na bardzo niskim po- 
ziomie, na kompletnie wiecowym po- 
ziomie, tak nawet wiecowym, że ci 
komuniści - katolicy zasługują na od- 
powiedź: „djabeł ubrał się w ornat i 
ogonem na mszę dzwoni", albo jeszcze 
bardziej subtelne: „modli się pod fi- 
gurą, a ma djabła za skórą”. 

P. Dembiński jest to bardzo zdolny 
człowiek i pełen uroku osobistego. Ale 
pojęcia jego o bolszewizmie, jak mo- 
„gtem się przekonać, są raczej powierz- 
chowne. Wygląda na to, że coś niecoś 
słyszał o życiu w Sowietach, pędząc z 
jednego zebrania na drugie. Jego nie- 
pospolite zdolności pozwoliły mu to 
wszystko zebrać w piękny wazon, 
z gęsto nasadzonemi kwiatami frazeo- 
logii. W każdym razie właśnie tak nie 
jest, jak pisze p. Dembiński, czy też 
įėgo adherencį i na tej nieprawdzie 
polega niski, wiecowy poziom tej ulot- 
ki. „Sowiecka struktura gospodarcza 
to nie żaden fragment, to właśnie cała 
treść, cała istota ich doktryny, a takie 
objawy jak dyktatura partyjna, czy 
ucisk jednostki (który zresztą i p. 
Dembiński akceptuje, tylko w skrom- 
niejszym stopniu) ta tylko rzeczy po- 
chodne, to tylko funkcje tego, co p. 
Dembiński nazywa skromnie „struktu- 
rą gospodarczą". 

P. Demb'ński chce nam dać bolsze- 
wizm tylko z tą różnicą, że zamiast 
pod mauzoleum Lenina będzie się cho- 
dziło do kościoła, zamiast na 1 Maja 
będzie się urządzało procesje Bożego 
Ciała. Byłbym hipokrytą, gdybym się 
tu chciał roztkliwiać nad „katolicko- 
ścią" uczuć p. Dembińskiego. Hipokry- 
tą nie jestem i dlatego najwyraźniej 
odpowjadam: Mamy tu w Wilnie człon 
ka naszego stronictwa konserwatystę 
p. Kryczyńskiego, który jest Tatarzy- 
nem i Muzułmaninem. | oczywiście, że 
ten Tatarzyn jest mi bliższy niż tego 
rodzaju komunista - katolik, jak p. 
Dembiński. Cat. 

Ulotka zawiera także zdanie, że zarzut 
iż teorje p. Dembińskiego są komunistyczne 
płyną z „ignorancji bolszewizmu”, Czy pp. 
Dembiński j Jędrychowski mjmo całych 
swych zdolności organizacyjnych į stylisty- 
cznych nie są jednak trochę zarozumiałj wy- 
stępując ciągle w roli nauczyciel;, jak wy- 
gląda życje sowieckie wobec p, Studnickje- 
go i mnie? Nie śmiem o tym sądzjć! 

  

GENEWA, (Pat). Komisja główna 
nadzwyczajnego Zgromad<ema Ligi 
obradowała w piątek po południu. 
Na wniosek Paul Bonucoura komisja 
postanowiła, że przewodniczący Zgro- 
madzenia Hymans będzie także i jej 
przewodniczącym. 

Następnie wywiązała się dłuższa 
dyskusja nad tem, czy kroki wojenne 
w okolicach Szanghaju przerwano 
etektywnie. Obie strony wprawdzie 
wydały odpowiednie polecena, ale 
delegat chiński twierdził, że wojska 
japońskie prowadzą ofenzywę, 

Delegat japoński oświadcza, że nie 
jest to zgodne z prawdą. Być może 
że zdarzają się tylko drobne starcia, 
Delegat chiński proponuje, ażeby nie- 
utralni generałowie Anglji, Stanów 
Zjednoczonych, Francji i Włoch o- 
trzymali polecenie kontrolowania, czy 
kroki wojenne istotnie przerwano. 

Sesretarz generalny zawiadamia, 
że prosił telefonicznie komisję szang- 
hajską o przesłanie informacyj, czy 
nastąpiło przerwanie kroków  wojen- 
nych. Sekretarz generalny poprosi 
także mocarstwa reprezentowane w 
Szanghaju, by poleciły swym repre. 
zentantom o przysłanie wszelkich in: 
formacyj o położeniu, 

Przedstawiciele Anglji, Francji i 
Włoch zapowiadają, że postarają się 
o tego rodzaju wiadomości. Delegat 
chiński, powtórnie przemawiając, od- 
czytał szereg telegramów, dor.oszą- 
cych-0 nowych transportach „wejsć 
japońskich i o zajęciu przez Japon 
czyków miejscowości, lsżących o 40 
kln. od Szangłiaju, ca stanowi dy- 
stans dwa razy większy od wymaga- 
nego przez Japończyków jako waru- 
nek wyccfania wojsk chińskich. 

Delegat Japonji odpowiada, że 
transporty, o których mowa, są to 
posiłki, które były wezwane poprzed- 
nio i które nadeszły dopiero teraz. 
Ponieważ są już niepotrzebne, będą 
odesłane natychmiast. Delegat Japo- 
nji proponuje, by kouferencja w 
Szanghaju zebrała się jak najszybciej. 

Przewodniczący Hymans strešcit 
dyskusję, oświadczając, że wszyscy 
są jednomyślni co do konieczności 

natychmiastowego przerwania walk i 
połozenia kresu przelewu krwi. Po- 
siedzenie przerwano celem opracc- 
wania przez prezydjum odpowiednie- 
go tekstu. 

TEKST REZOLUCJI 
GENEWA. PAT. — Komisja nad 

zwyczajnego Zgromadzenia Ligi po 
przerwie zapoznała się z tekstem re- 
zolucji, opracowanym przez prezydjum. 
Tekst ten głosi: 

1) Zgromadzenie wzywa rządy chiń 
ski i japoński do natychmiastowego po 
wzięcia zarządzeń celem efektywnego 
wykonaia rozkazów, wydanych przez 
dowództwo obu armij dla przerwania 
kroków wojennych. 

2) Zgromadzenie prosi inne mocar- 
stwa, mające specjalne interesy w kon- 
cesji szanghajskiej, by poinformowały 
Zgromadzenie © warunkach, w jakich 
powyższe wezwanie zostało dokonane. 

3) Zgromadzenie zaleca podjęcie ro 
kowań między reprezentantami Chin i Ja 
ponji, z pomocą władz wojskowych, 
morskich i cywiłnych wymienionych 
mocarstw, dla zawarcai układów, ma- 
jących uczynić definitywnem przerwa- 
nie kroków wojennych oraz dla uregu- 
lowania sposobów wycofania wojsk ja 
pońskich. Zgromadzenie wyraża życze- 
nie, by było poinformowane przez te 
mocarstwa o rozwoju rokowań. 

O tekst powyższy rozpoczęła się dłu 
ga i ostra walka. Delegat japoński za- 
żądał, by przedostatnie zdanie zmienio 
die zostało w ten sposób: „dła' uregu- 
lewania warunków i sposobów wyco- 
fania wojsk japońskich oraz przyszłe 
go położenia wojsk chińskich". Deie- 
gat japoński dodał, że chodzi mu © 
warunki wycofania wojsk, szczególnie 
o zabezpieczenie Юзи obywateli japoń 
skich w Szanghaju. Przewodniczący 0- 
świadczył, że taka zmiana nie jest zgod 
na z tem, czego chcieli autorzy rezo- 
lucji którzy nie przewidują żadnych wa 
runków dla wycofania wojsk. Co się 
tyczy bezpieczeństwa obywateli japoń- 
skich, to kwestję tę obejmuje ustęp, do 
tyczący układu, który ma być zawar- 
ty. Delegat japoński uważa wyjaśnie- 
nie to za niedostateczne i obstaje przy 
swem żądaniu. Przewodniczący wzywa 

delegacje, by wypowiedziały swe zda- 
nie. Gorąco oklaskiwany, 
czas głos delegat Szwajcarji Motta, 
który podkreśla, że dla przyjęcia rezo 
lucji nie jest konieczna w myśl art. 15 
zgoda stron, niemniej apeluje do deie- 

gata Japonii, by przyjął tekst bez 
zmian. Zasadnicze bezwzgiędne wyco- 
fanie wojsk okupacyjnych musi być u- 
trzymane. Wywody Motty poparł Be 
nesz. Wobec tej presji delegat japoń- 
ski zrezygnował ze swych poprawek, 
oświadczając, -że przedstawione wyja- 
śnienia przewodniczącego dają mu sa- 
tysiakcję. Natomiast dla uzgodnienia 
tekstu francuskiego z tekstem angiel- 
skim zdecydowano, że zdanie, o które 
toczyła się walka, winno brzmieć: „dla 
uregulowania wycofania wojsk japoń- deb 

spo- skich*, a nie „dla tregulowania 
sobów wycofania wojsk  japońskich'. 
Jest to zmiana mało istotna, podczas 
gdy zmiany, o które walczył delegat 
japoński i z których w końcu zrezy- 
gnował, były bardzo ważne i modyiiko 
wały tekst rezolucji. 

GENEWA. PAT. — W kwadrans 
po zakończeniu obrad komisii zebrało 
się Zgromadzenie dla przyjęcia ustalo 
nej przez komisję rezolucji. Po krótkiej 
deklaracji delegata chińskiego  rezol:- 
cja ustałona przez komisję została w 
głosowaniu przyjęta jednogłośnie. 
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SILVA RERUM 
Nie narzekajmy zanadto na słabe 

przygotowanie naukowe naszej mło- 
dzieży szkolnej i - uniwersyteckiej. 
Efektowne były, podane w swoim 
czasie przez: nas, odpowiedzi maturzy- 
stów. składających egzamin do Szkoły 
Podchorążych San tarnych, ale i gdzie 
indziej poza Polską nie jest lepiej. 

Dekada Akademicka (Nr. 6) 
podaje taką wiadomość. 

Wśród studentó! z lepsz uni 
wersytetów pk masinis 

jusze, | Ta sia ъ РУ i 
wypelnienia ich na poczekaniu į pod nadzo- 

K toczyta się wejna siedmioletnia?— 
1. aa 687 2 + 

Nana > żelki.: 
Gdzie pobito Hunnów? — W lesje testo 

burskim, 
ae miasta nad Wezerą? — Hamburg, 

Dwa miasta nad Odrą? — Gdańsk i Mag- 
re, 

Ž s wpada Wołga? — Do zatoką fiń- 
jei. 
Utwory młodego Schillera? — „Cierpie- 

gy więzy? * : o 
iela G. Hauptmana? — „„Zagini 

kopis”, „Nicpoń. „AT 
Odsetek odpowiedzi zadawalniają 

cych okazał sie, podobno, rozpaczli- 
wie mały A więc?.. 

Albo należy cieszyć sie, że u nas 
nie iest gorzej, niż gdzie indziej, albo 
trzeba martwić się. że nieuctwo roz- 
powszechnia sie wszędzie w sposób 
niepokojący... Kto co woli. 

у k Lector. 

Pełnomocnictwa ustawodawcze dla Rządu. 
WARZAWA (tel. własny). Do- 

wiadujemy się, że wobec krėt- 
kiego terminu Jski pozostał do 
końca sesji budżetowej sejmu 
1 wobec wielkiej ilości spraw 
jakie znajdują się na porządku 
dziennym prac parlamentarnych, 
a wymagają zakończenia — rząd 
wystąpi z wnioskiem do sejmu 

o udzielenie mu pełnomocnictw 
w dziedzinie ustawodawczej. Peł- 
nomocnictwa te mają objąć usta- 
wy o charakterze gospodarczo- 
finansowym, administracyjnym, 
oraz reformy ustawodawstwa 
socjalnego. Z pełnomocnictw wy- 
łaczono sprawy skarbowe i sa- 
morządowe. 

PLENARNE OBRADY SENATU 
WARSZAWA. Pat. Przed porządkiem 

dziennym piątkowego posiedzenia Sen:tu za- 
brał głos sen. Pant z Kłubu Niemieckiego, 
przypominając,że na wczorajszem posiedzeniu 
sen. Pawelec z BB pod adresem przedstawi- 
cieli mniejszości niemieckiej oświadczył m in, 

  

ŠYTUMCIA MA FROKCIZ 700 SZANGHNJEM 
JAK ZDOBYTO WGOSUNG? 
PARYŻ. (Pat). Wedle ostatnich 

depesz prasy francuskiej z tere- 
nu walk, oddziały japońskie do- 
tarły prawie wszędzie do wy- 
znaczonej granicy. W kilku punk- 
tach ze względów natury strate- 
gicznej przekroczyły ją, gdzie- 
indziej znowu nie dosięgły Jej. 
Podczas pościgu doszło wczora 
do kilku większych starć. 

Około Woosuńg, którego gar- 

nizon chiński w siie 2 tysięcy 
żołnierzy nie opuścił fortyfika- 
cyj, toczyła się w godzinach ran- 
nych zażarta bitwa. Okręty wo- 
jenne oraz samoioty japońskie 
gwałtownie bombardowały for- 
tytikacje, poczem około 400-tu 
strzelców-marynarzy wylądowa- 
ło pod osłoną kontriorpedow- 

|] ców północnej części fortyfika- 
cyj, podczas gdy Od strony po- 
łudniowej małe pancerniki wy- 

Marszałek biłsnński odpłynął do Kairu 
Sensacja warszawska о ажаг|! parowca pozbawiona podstaw. 
WARSZAWA. Pat. Webec za- 

mieszczenia w lednym z dzien- 
ników warszawskich sensacyjnej 
wiadomości, datowanej z Wie- 
dnia, o wypadku, jakiemu miał 
Jakoby ulec parowiec „Ramania”, 
na którym miał się już znajdo- 
wać Marszałek Piłsudski, Polska 
Agencja Telegraficzna zwróciła 
się do prasowej agencji. гитьй- 
skie] Rador oraz do poselstwa 
polskiego w Bukareszcie i otrzy- 
mała następujące informacje: 

Bukareszt. Pogłoski, jakie pe- 
jawiły się w Warszawie, są wi- 
docznie obliczone na sensację 
rozdęciem nic  nieznaczącego 
incydentu, © którym prasa ru- 
muńska nietylko nie dawała ża 
dnych dodatków nadzwyczajnych, 
ale wogóle nie zwróciła na nie- 
go uwagi. Prawdą jest tylko te, 
statek „Romania* w czasie ma- 
newrowania w porcie przed przy- 
byciem do molo, przed godz. 15 

zderzył się lekko z parowcem 
„Dacia“ przyczem cate uszkodze- 
nie, które odniosła „Romania 
wykazało się tylko w zgięciu ba- 
lustrady na pokładzie, co w cią- 
gu pół godziny zostało napra- 
wione. 

Marszałek Piłsudski przybył 
do Constanzy w czwartek o g0- 
dzinie 11 przed południem i po- 
zostawał w swym wagonie, uSsta- 
wionym w pobliżu mola, do go- 
dziny 17. O godzinie 17, a więc 
w dwie godziny zgórą po owem 
zderzeniu „Romanji" z „Dacją“, 
Marszałek Piłsudski udał się ze 
swego wagonu na pokład „Ro- 
manji*”, witany owacyjnie przez 
tłumy zgromadzonej publiczności. 
Na pokładzie „Romanji* żegnali 
Marszałka przedstawiciele władz 
rumuńskich z prefektem  Con- 
stantinescu na czele oraz poseł 
Rzeczypospsktej w Bukareszcie 
Szembek. „Romania“ podniosła 

kotwicę I wypłynęła z portu o 
godzinie wysskczeneć tj] o 22 
min. 30. 

Wszystkie szczegóły O rzeko- 
mem zaalarmowaniu straży por- 
towej, o opuszczeniu wskutek 
tego incydentu pokłądu „Romą- 
niji* przez Mąrszałką, który wów- 
cząs jeszcze wcale ną pokłądzie 
nie żnajdował się, © odroczeniu 
wreszcie podróży, są zwykłym 
zmyśleniem  spekuiującem па 
sensącję. > 

Nieprawdziwe są również in- 
formacje, jakoby Marszałek miął 
rozpocząć swą podróż na okręcie 

handlowym połskim „Niemen', 
„Niemen“ bowiem do dzisiaj] wo- 
gėle do Constąnzy nie zawinął. 

BUKARESZT. Pat. Agencja Rą- 

dor podaje: Marsząłek Piłsudski 

odpłynął w czwartek © godzinie 

22 min. 30 na okręcie „Romąnią 

do Kairu. 

sadziły na brzeg 300 marynarzy. 
Wzięte w dwa ognie forty już 
© godzinie 9ej rano dostałysię 
do rąk Japończyków. 

Załodze chińskiej Woosung 
udało się jednak umknąć i do- 
trzeć do oddziałów armji kan- 
tońskiej. 

23 TYSIĄCE ZABITYCH. 
PARYŻ. (Pat.). Francuscy rze- 

czoznawcy wojskowi obliczają 
wysokość strat obydwu prze- 
ciwników w ciągu 5 dni ostatnich 
walk w Mandżurji na 23 tysiące 
zabitych i rannych. 

Liczba ludności cywilnej, po- 
łegłej w czasie bitwy pod Szang- 
hajem, nie zostenie prawdopo- 
dobnie nigdy ustaiona. Szkody 
materjalne w Sza-Pei oraz Czang- 
Wang mogą być oszacowane w 
przybliżeniu na 600 miijonów 
dolarów. 

19 ARMJA NIE RZUCIŁA 
ORĘŻA 

PARYŻ, Pat. W dzisiejszym swym 
kab'ogramie do „Le Journaie“ Albert 
Londręs zaznacza między innemi, że 
nie można powiedzieć o 19 armji, że 
cofa się w porządku, gdyż wogóle nie 
można mówić o porządku w Chinach. 
Tyle jast pewnem, że nie porzuciła ona 
oręża, żołnierze nie dopuszczają się 

żadnych grabieży, nie rozpraszoją si 

a gen. Tsi na łamach prasy chińskiej 

publikuje odezwę, w tórej powiada: 

„»lubujemy prowadzić za w dalszym 

ciągu aż do ostatniej kol krwi i nie 

pozostawać pod jednem ni ebem z Ja- 

pończykami". 

CHINY NIE PRZYJMUJĄ 
ŻĄDAN JAPOŃSKICH 

NANKIN, PAT, — Ministr spraw zagra 
nicznych rządu nankińskiego oświadczył, że 
jego reprezentant w z po 
lecenie poiniormowania a Kelty'ego, 
że Chiny nie mogą przyjąć nowych żądań ich 

2е nie potępia ona gwałtów, które się dzieją 
w Niemczech wobec Polaków, bo Berlin nie 
dałby im subwencyj Sen. Paut przeciwko 
temu złożył kstegoryczny protest i prosi mar- 
szałka o skierowanie sprawy do sądu hono- 
rowego. 

Zkol-i przystąpiono do budzetu +Minister- 
stwa Sprawiedliwości, który zreferował sen. 
Zaczek BB. Po przemówieniu referenta 
zabrał głos minister sprawiedliwości Micha- 
łowski, który omówił szczegółowo spra- 
wę redukcji wydatków w tym budżecie 
Dalej poruszył sprawę ustawy  zmienia- 
jącej niektóre przepisy postępowania kar- 
uego, podkreślając jej wazność dla przy- 
Śpieszenia toku spraw, ulzenia sądom i 
obuizenia kosztów Następnie p. Minister 
przeszedł do kwestji unifikacji ustawodaw- 
stwa, która to sprawa — jego zdaniem —jest 
sprawa kousolidacji państwa, Po cmówieniu 
prac komisji kodyfikacyjnej, minister odpie- 
rał zarzuty w sprawie uowego regula- 
minu więzieanego. 

Sen. Perzyński (BB) odpowiadał na za- 
rzuty opozycji co do t. zw. niepraworząd- 
ności. Sen. Seyda (Kl. Nar.) krytykował sto- 
sunki prasowe na ziemiach zachodnich i oma- 
wiał szeroko sprawę konfiskat, Sen Makare- 
wicz (Ch. D.) zarzuca komisji sodyfikacyjnej 
tajemniczość postępowania przy uchwalaniu 
projektu prawa małzeńskiego. 

Zkolei sen. Barański (BB) zrefercwał bud 
zet Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej. 

W końcu posiedzenia sen. Karłowski zre- 
ferował budzet przedsiębiorstw państwowych, 
Zaś seu. Zaczek—budzet monopoli, 

Następne posiedzenie odbędzie się w so: 
botę o g. 9 m, 30 rano. 

Odznaczenia Wilnian 
WARSZAWA, (Pat). Dzisiejszy 

„Monitor Polski* zamieszcza zarzą- 
dzenie Pana Prezydenta Rzeczypospo- 
litej o nadaniu złotego krzyża zasłu- 
gi p.p. inż, Juljuszowi Glatmanowi, 
dyrektorowi elektrowni w Wilnie, inż. 
Edwardowi Biszewskiemu, kierowni- 
kowi ruchu elektrowni w Wilnie. ppłk, 
Ignacemu Landau, mjr. Rafałowi 
Sołtanowi oraz mjr. Ottonowi Uiba- 
nowi za zasługi w akcji przeciwpo- 
wodziowej na terenie województwa 
wileńskiego w roku 1931. ‹ 

  

MROZY NA WĘGRZECH 
BUDAPESZT, PAT, — W Szilnok ; oko 

licy panują niezwykłe mrozy, dochodzące 
do 20 stopni, Szata Śnieżna ma grubość pół 
metra, Dwie osoby zamarzty, W lesie Kis- 

vasvar znaleziono dužą įlošė zamarzłej dzi- 

czyny, głównie sarn, :
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153 ŚRODA LITERACKA 
Poświęcona ona była: dyskusji nad 

pomnikiem Mickiewicza. Podstawą do 
niej stał się wyczerpujący i obszer- 
ny referat p..konserwatora dra Loren- 
tza. 

Dr St. Lorentz rozpoczął od krót- 
kiej dygresji historycznej o  konkur- 
sach na pomnik Mickiewicza w Wil- 
nie -w ogólności. Przypomniał Szukal- 
skiego i losy pierwszego konkursu. 
Podkreślił z naciskiem, jakie były wa- 
runk, obecnego imiennego konkursu. 
Pomnik winien być monumentalny. 
Pomnik wznosi M ckiewiczowi nie Wil 
no, a naród — w Wzilnie. 

Naród polski chce wznieść Mickie- 
wiczowi w Wilnie monumentaluy pom- 
nik. Tak uchwalił, tak sformułował 
rzecz komitet. I dlatego też tylkc z ta- 
kiego stanowiska należy  rozpa- 
trywać nadesłane na konkurs projek- 
ty. Dlatego też do wspołpiacy zostali 
zaproszeni wybitni arctutekci, aby 
przez arch.tektoniczne rozwiązanie о- 
toczen'a wydobyć jak największą mo- 
mumentalność. Skład Komisįi rzeczu- 
znawców był gwarancji, że wybór 
projektu będzie trafny i dobry. Oto na- 
zwiska: przewodniczący prof. Wł. Sko 
czylas; członkowie: gż1. L. Żeligow- 
ski jako przedstawiciel Komitetu, prez. 
Folejewski jako przedstawiciel miasta, 

i  sześcu wybitaych specjalistów, 
profesorow;  Szczepkowski, Breyer, 
Szyszko-Bohusz, Lslewicz, Sle Adeiūski 
i Ktos. Wszyscy oni—to rzezbiarze i 
arch tekci. Sekretarzem Komisji był 
dr. Lorentz. 

Ito jury wyróżniło projekt Kuny. 
„A teraz jak się przed-tawiają po- 

szczególne projekty. Dr. Lorentz cha- 
rakteryzuje je w ten sposób. 

Projekt Tołwińskiego jest typem 
pomna ra-zej dia upamiętnienia ja- 
kiegoś faktu, miż dla nczczena 0s0- 
by. Nadawsłby się on newątpliwie 
dla uczczenia niepodległości. Ale obe- 
lisk jako pomnik, siawiany Mickiewi- 
czowi, nie jest specjalnie z poetą 
związ*ny. To pierwszy minus. Dru- 
gim jest niefortuane rozwiązanie re 
gulacji placu Katedralnego. Projekt 
ten jest riewykcnalny też ze wzglę- 
da na mljonowe koszty, jakich wy- 
magałoby kolosalne  rozbudowa- 
nie placu. 

Projekt Przybylskiego grzeszy 
koncepcją. Mickiewicz obnażony, wy- 
rywający s'ę z bezdusznej masy, nie 
jest symbolem dostatecznie przejrzy- 
stym i zrozumiałym. Jest to raczej 
pomnik sportowca lub szybkobiega- 
cza, a nie poety. Przytem jako wielki 
blok, wielka bryła, wewnątrz pusta, 
nadaje się raczej na pomnik grobo- 
wy. Wreszcie, wadą jego jest to, że 
może być oglądany tylko z frontu. 

„Projekt Dunikowskiegs jest szki- 
cem, wykonanym ręką wielkiego arty- 
sty. Nie odpowiada wszakże koncep- 
cji Mckewicza. Wieniec laurowy ma 

' charakter cierniowej korony, i pomnik 
ten przedstawia raczej Chrystusa Króla 
niż poetę. A jeśli nawet i poetę, to 
prędzej Dantego niż Mickiewicza. Nie- 
zbyt jasne są również płaskorzeżby 
cokołu. Ich symbolska wymaga dużej 
literatury i s.czegółowej interpretacji. 
Pomnik jest wogóle potraktowany 
nadto szkicowo. | 

Projekt Madeyskiego odznacza się 
przedewszystkiem tem, że nie odpo- 
wiada warunkom konkursu. Nie jest 
monumęntaluy i nie może go гоз!а- 
wić Mickiewiczowi cały naród. Komi- 
tet mógłby był wogóle z powyższych 
względów nie przyjąć tego pomnka, 
Mickiesicz siedzący ną ławie, usta- 
wionej na nasypie ziemnym, a woko- 
ło rabaty kwiatków—to banalne 1 @а- 
wno przebrzmiałe. Ten elegancki mło- 
dy człowiek w parku—to mie jest M c- 
kiewicz. Równie dobrze może to być 
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| Į Arcydzieło, które tryumfalnym poch d m kroczy na ekranach wszystki.h 
stolic Świata 

: A J D A T R 9 Į A A Pieśń miłości i tęsknoty 

W rolach głównych OLGA CZECHOWA, H. SCHLETOW 
i MICHAŁ CZECHOW. — Rosyjskie śpiewy solowe i chóralne w tych daiach 

w kinie „HELIOS" 

  

młody Byron, S:helley lub Puszkn. 
Rzezbiarsko projekt ten mie jest rów- 
meż przeny-lany, i ława ogrodowa 
przeistoczyła się w nim w kanapę, 
której wielką pustkę trzeba było wy- 
pełnić ogromną czapą. Te wady pro- 
jektu stałyby się wprost odrażające, 
gdyby pommk został wykonany w 
wielkiej skali. 

Pozostaje ostatni, wyróżniony pro- 
jekt Kuny. Dr. Lorentz zgóry opowia- 
da się jako jego gorący zwolennik. 
Projekt jest przedewszystkiem dosko- 
nale pomyślany po rzezbiarsku i w 
materjale, a nietylko w szkicu gip- 
sowym. Taki wł.ś ie pomnk może 
postawić Naród, takt pomcik jest mo- 
numentalay. Tłumaczy się on rówuież 
dobrze literacko: na cokole, przedsta- 
wiającym Światowida, mamy  płasko- 
rzezby, wyobrażające sceny z II, IV 
i III Dziadów: z Dziadów wyrasta pro- 
rk i apostoł. Nie jest to bezdomny 
tułacz i pielgrzym, jak u Bourdelle'a. 
Nie jest to Mickiewicz st jący albo 
idący: to Mickiewicz który przy- 
stanął. Pomnik zaleca się rówiież 
tem, że może być doskonale ogłąda- 
ny ze wszystkich stron, a jego pod- 
niesiona ręka nie jest bynajmniej pa- 
ras.lką od słońca. Nie. J=śii chcemy 
ją interpretować po literacku, to po- 
wiemy: 

Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga. 
Cokół pomnika jest koncepcją Świe- 

żą i orygnalną. owiatowida nie mógł- 
by pos'awić żaden Francuz ani Nie- 
miec. Światowid jest w danym wy- 
padku również znakomitą koncepcją 
rzezb arską: jego głowa stanowi ogni- 
wo, wiążące postać z cokółem. 

Po referacie dr. Lorentza zabierali 
kolejno głos p.p. prof. Morelowski, 
arch. Naręnski, pr f. Ruszczyc, Wie- 
rusz-Kowalski, H. Romer, W. Hule- 
wicz i pr f. Slendzi ski. 

Prof. Morelowski poddaje silnej 
krytyce pr: jskt Madeyskiego, charak- 
teryzując jego Mickiewicza jako kamer- 
jun:ra, siedzącego na kanap e, i dzi- 
wiąc się, że takiego właśnie Mickie- 
wicza chce widzieć Wilno u siebie. 
Zdumiewa się również, że głos w fa- 
chowej dyskusji o pomniku zabierają 
ludzie niepowołani do tego —laicy. 

Architekt Narębski rozpatruje na- 
desłane projekty z punktu widzenia 
architektonicznego. 

Prof. Ruszczyc wypowiada się 
całkowicie za projektem Kuny i prze- 
strzega przed przenoszeniem dyskusji 
artystyczn j i fachowej na szersze fo- 
rum publiczne, gdyż wybór pomnika 
wielkiego poety to nie wybory Miss 
Polonji. 

P. Wierusz Kowalski wolałby wi” 

dzieć w Wilnie nie pomnik figuralny 
Mickiewicza, a muzeum, poświęcone 
jemu. Projekt zaś Kuny uważa p. Ko- 
walski za banalny. 

P. Helena Romer wypowiada się 
za projektem Kuny i podkreśla, że 
uczymła już to w swoim artykule; 
projekt zaś M»:deyskiego uważa za 
chybiony. Mickiewicz Madeyskiego 
zresztą—to nie Mickiewicz wileński, 
nie student tutejszy, a dandys z sa- 
lonów ksicżny Wołkońskie!! 

Ostatni z mówców prof. Ślendziń- 
ski mówił o trudnościach zrealizowa- 
nia wszelkiego dzieła sztuki. Łatwo 
jest o pomysł, o koncepcję, trudno 
natomiast resiizować ją w materjale. 
Otóż Kuna wykazał, swym proj*ktem, 
że będzie mógł wykonać go jako 
pomnik, znakomicie skomponowany z 
otoczeniem. Wkońcu stwierdza, iż wy- 
czerpane zostały wszelkie możliwości, 
jeśli chodzi o uzyskanie projektu. 
Artyści wypowiedzieli się w pierwszym 
i drugim konkursie, wobec tego dal- 
sze poszukiwania będą bezcelowe. | | 
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„ASTRABAMA“ 
Sekcji Historji Sztuki Tow. Przyja- 

ciół Nauk, szczególnie zaś jej kierow 
nictwu w osobach przewodniczącego 
prof. M. Morelowskiego i sekretarza 
pri. R. Gostkowskięgo — należą się 
szczere gratulacje i podziękowania. 

Młoda sekcja nietylko wykazała 
wielką żywotność i ruchliwość, ale po 
trafiła w krótkim czasie wydobyć na 

jaw szeregi prac naukowych, mają- 
cych charakter prawdziwej rewelacj'. 

Do takich rewelacyj należały refe- 
raty ks. kapelana P. Śledziewskiego o 
kościele św. Anny i sztukach w koście- 
le śś. Piotra i Pawła;, podobnie rewe 
lacyjny charakter ma i ostatni wygło- 
szony na posiedzeniu Sekcji refėrat 
naukowy. 

Jako prelegent wystąpił JE. Ha- 
cham Hadży Seraja Chan Szapszal. 
Temat referafu: „Wyobrażenia świę- 
tych muzułmańsk'ch i wpływy ikonogra 
ficzne polsko-katolickie w Persji". 

Już sam tytuł referatu zawierał w 
sobie pierwiastki sensacji. Ikonografja 
świętych muzułmańskich i zakazane 
przez Islam wyobrażenia plastyczne 
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ludzi i zwierząt; šwiat muzulmanskį — 
d wpływy katolickie; Persja i... Pol- 
ska!.. 

A jednak te pozorne spizeczności 
dają się pogodzić, dwa światy się zbli- 
żają do siebie, a z zapomnienia wydoby 
wa sę przeszłość, — ta nasza piękna 

przeszłość okresu, który nie doczekał 
się całkowitej rehabilitacji i należytej 
oceny, — wiek XVII 

Wówczas imię 

dalekiej Persji... ` 

Muzułmanizm, czyli Isłam, dziel; się 
jak wiadomo, na dwa odrębne wyzna- 
nia: przeważającą większość muzułma- 
nów — to są sunnici (do nich należą i 
nasi polscy Tatarzy), mu.ejsza część— 
są to szyici, wyznający naukę dwuna 
stu imamów, z których za pierwszego 
jest uważany AF, za ostatniego zaś w 

Polski dotarło do 

prostej linji — Mehdi. 

Nauka szyitów, czyli wyzname !s- 
na-Aszaryskie panuje w zwacznej czę- 
ści Persji, którą w dwóch trzecich za- 
mieszkują Persowie - Szyici i w jednej 
trzeciej Turcy — sunnicį. 

Aczkolwiek Islam w sposób katego 
ryczny zabrania plastycznego odtwa- 
rzania postac i ludzkich * «wieręcych, 

SŁ OS W"O 

jgn Liniherga nadal w rękach 
OBURZENIE OPINJI 

NOWY YORK. (Pat) Porwanie dziec- 
ka Lindbergha wywołuje coraz  po- 
wszechniejsze oburzenia w opinji Sta- 
nów Zjednoczonych 

Bis-up Nowego Yorku zarządził pu- 
bliczne modły na intencję sz :zęśliwe- 
go zwrotu dziecka. Do obecnej chwill 
włsdze policyjne dokonały przesłucha- 
nia około 600 osób. Jedna osoba zo- 
stala przez puicję zatrzymana W oko: 
licy Nowego Yorku znaleziono kartkę 
pocztową, zapo «wiadającą śmierć dziecka 

TAJEMNICZY TELEFON 
N "WY YORK. (Pa'). Jak donoszą z 

Hopeweli w stanie Na w Jarsey, w mie- 
szkaniu płk. Lindbergha =toš anoaimo 
wo zgłosił się telefonicznia o 1 w nocy, 

  

  

zapytując, czy sprawcy porwania jego 
dziecka mogi by otrzymać zapewnien'e 
nietykainoś.i w razie zgłoszenia się. 
Posterunex policyjny, stale przesywa- 
lący w domu Lindoergha od chwi! wy- 
padku, poczynił natych  iast starania 
by wykryć osobę, «tóra t iefonowała. 

ARESZTOWANIE PODEJRZA- 
NEGO 

HO?EWELL. (Pat). W piąt:x po po- 
łudniu oalicia aresztowała alaja«iego 
Patsy O'landa oochodzącego z Hope 
wail, który zaiknął stamtąd tego wie- 
tzoru, w którym porwa o dziecko Lind: 
bergha i przebywał w Bro kiynie pod 
fat>zywem nazwis<iem. Orlando na 
tychmiast został odstawiony przez po 
licję do Trentora P siicja odmówiła u- 
dzielenia jakichkoiwiek wyjaśnień. 

  

Likwidacja ruchu Lappawców 
HELSINGFORS. (Pat). Główne 

ognisko ruchu antyrządowego w miej- 
scowości, položovej o 70 klm. na 
północ od Helsingiorsu zostało siłu- 
mione. Pr ywódcy zbiegli. Komuni- 
kacja telefoniczna prasowa z zagra- 
nicą została przywrócona. 

Małzeństwoe księci 
LONDYN, PAT, — Wczoraj 

Ameryki wielka księżna Marja 
mieszkająca obecne jako pani Putjatyna w 
Nh Yorku, gdzie zarządza fagazynem 

mód, 
Marja Pawłówna jest matką _ księcia 

szwedzkiego Lenardta, który żeni się wbrew 
wol] króla szwedzkiego z panną Nisswandt 
ze Stokholmu, córką archińekta, Książę Le- 
nardt bawi ze swą narzeczoną w Londynie, 
gdzie 11 mraca odbędzie się ślub, Księżna 

ISIC 

poem z 
awłowna, śl 

HELSINGFORS. (Pat). Dziś przy- 
byli z Maentsaelae do Helsingforsu 

parlamentarjusze, aby przeprowadzić 

rc kowania z rządem. 

a Lenardta 
Marja Pawłówna przybyła do Londynu na 

lib swego syna, którego nie widziała od 18 
lat, Wczorajsze spotkanie matkį z synem 
było bardzo wzruszające, 

W całej prasje angielskiej, która ponadto 
zamieszcza jej fotografje, ślub księcia Le- 
nardta wywołuje największe zainteresowanie 
i stanowić będzie wielką sensację towarzy- 
ską, Ze szwedzkiej rodziny królewskiej nikt 
ną ślubie nie bedzie obecny, 

  

P.P.S. proklamuje strejk generalny — 
WARSZAWA, (tel. własny). Cent- 

ralna Komisja Związków Zawodo- 
wych, pozostająca pod wpływami 
PPS postanowiła wczoraj zwrócić się 
do wszystkich związków zawodowych 

z propozycją proklamowania demon - 
stracyjąego  strejku generalnego w 
dniu 16 b. m., jako protest przeciw- ą 
ko zamierzonym przez rząd reformom $ 
ustawodawstwa socjalnego. gd 

ž 

Dochodzenie przeciwko władzom 
# * е 

miejskim w 
WARSZĄWA, (tel. własny) W 

związku z proklamowanym ostatnio 
w Warszawie strejkiem pracowników 
samorząiowych, Oraz z omawianem 
w prasie Stołecznej stanowiskiem, 
akie wobec teg» sirejcu zajęły wła- 

Warszawie 
dze miejskie — dowiadujemy się, że 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
jako instancji nadzorczej rozważana 
była możliwość wszczęcia dochoize- 
na przeciwko władzom komunalnym 
stolicy. 

Sytuacja strejkowa w. Zajłęb u baz zman 
SO3NOWIEC. (Pat). Sytuacja straj- 

kowa na terenie zagłębia nie uległa 
w daiu dzisiejszym zimianie. Strajkuje 
ogółem na pierwszej zmianie 9719 
robotników. Przy robotach koniecz- 
nych zatrudiionych jest 1380 ludzi, 

Studjum Akc 
Archidiecezjainy Instytut Akcji Katolic- 

kiej w Wilnie wraz z organizacjami w skład 
Akcji Katolickiej wehodzącemi: Katołickim 
Związkiem Polek, Katolickim Związkiem 
Mężczyzn, Związkiem Młodzieży Polskiej, 
Archidiecezjalnym Związkiem Towarzystw 
Dobroczynności „Caritrs* organizuje „Stud- 
jum Akcji Katolickiej. = 

Prace nad zrealizowaniem tej myśli w 
postaci cyklu odczytów dla inteligencji, wy- 
głaszanych przeważnie przez p. p. Profeso- 
rów U. S$. B., prowadzi istniejąca przy Archi- 
diecezjalnym Instytucie Sekcja Propagandy 
i Prasy. 2-0 

Odczyty będą się odbywały w Sali Śnia- 
deckich U. S. B. w każdą niedzielę o godz. 

1-szej (13). Tematy obejmują szereg aktual- 

Trzeba 
jektow. 

lateresującym szczegółem tej wy- 
jątkowo licznej i ciekawej środy lite- 
rackiej było głosowanie publiczności, 
zarządzone na gorąco. Wyniki jego 
były następujące: za projektem Kuny 
wypowiedziało się 57 osób; za Ma- 
deyskim — 7; za Dunikowskim — 4. 
Przybylski i Tołwiński otrzymali po 
I głosie. 

  

realizować na lspszy z pro- 

jednak właśnie wśród szy'tów w Per- 
Sji zaczęły się ukazywac pierwsze о- 
brazy i portrety władców Alego. 

Tak już za panowania drugiego krė 
la 'dynastji kadżarskiej Feth - Ali - 
Szacha (1794—1834) ukazały się 
— rzecz przedtem nie do pomyślenia, 
— monety z jego podobizną, a w koń 
cu w. XIX zjawiły się pierwsze pomi 
niki szacha Nasir - Ed - Dina (1848— 
1896) i Muzaffar - Ed - Dina (1896— 
1906). 

7 Za przykładem szyitów poszli obec 
nie i sunnici i dziś nawet w Turcji są 
już nietylko pomnik ij portrety. Musta 
fy Kemal - Paszy, ale nawet zjawiły 
się znaczki pocztowe i banknoty z je- 
go portretem. 

Obrazy świętych muzułmańskich, 

nigdy, rzecz jasna, nie zamieszczane w 
meczetach, są jednak dość rozpowsze 
chnione wśród Persów. Największą po 
pularnoścą cieszą się wyobrażenia Ale 
go — władcy prawowiernych. Obraz 
Alego z wielkim pietyzmem przecho- 
wuije się w każdym bodaj domu per- 
skim, w jednej z tak charakterystycz - 

nych dla mieszkań perskich nisz w 

Pozatem dobrowolnie zgłosiło się 'do 
pracy 197 robota ków. 

Kopalaie niezrzeszone pracują nor- 
mal1ie, dając zatrudaienie na pierw- 
szej zniaaie 812 górnikom. Spokój 
nigdzie nie został zakłócony. 

ji Katolickiej 
nych zagadnień, które zainteresują ogół inte- 
ligencji wileńskiej. 

Prograin przedstawia się następująco: 
6 marca — Pierwszy odczyt — Dyr. Sta- 

nisław Białas, Prezes Archidiecezjalnego In- 
stytutu Akcji Katolickiej w Wilnie: „Udział 
ludzi świeckich w działalności kościoła". 

13 marca — Stefan Glaser, Profesor U. 
S. B.: „Kościół a prawo karne*. 

20 marca — X. Walerjan Meysztowicz, 
prof. U. S. B. „Stanowisko prawne Kościoła 
w Państwie*. 

10 kwietnia — Marjan Massonius, prof. 
U.S.B.: „Encykliki Papieskie o wychowaniu”. 

17 kwietnia — Stanisław Cywiński, prof. 
U.S. B: „Dusza Nowoczesnego Człowieka*. 

24 kwietnia — Wacław Komarnicki prof. 
U.S. B.: „Katolickie postulaty w prawie 
malžefskiem“. 

1 maja — Kazimierz Niżyński, dyrektor 
Banku - Z-ku Spółek Zarobkowych: „Kwestja 
społeczna a Akcja Katolicka". 

8 maja—Alfons Parczewski, prof. U.S.B.:: 
„Największy brak współczesnej kultury i cy- 
wilizacji*. 

22 maja — Iwo Jaworski, prof. U. 5. В. 
Kaściół a Państwo". 
„ Nie wątpimy, że osoby prelegentów, 
oraz tematy omawianych zagadnień, pociągną 
i żywo zainteresują inteligencję m. Wilna, 
która, doceniając ważność zagadnień grem- 
jalnie przybędzie na odczyty. 

Wstęp 30 groszy dla młodzieży 10 gr. 
  

ścianach („fagcze'*), zawsze starannie 
przykryty ręcznikiem i odsłaniany tylko 
podczas największych uroczystości, 
jak np. na Nouruz (Nowy Rok — przy 
padający na dzień 12 marca), uroczy- 
stośći społeczne lub rodzinne, szcze- 
gólnie zaś przy urodzeniu się syna. 

Pierwsze obrazy Alego,, jak zgod 
nie stwierdzają Persowie, ukazały się 
w okresie panowania szacha Abbasa, 

(1587 — 1628), choć są nieco mgliste 
wzm'anki, wskazujące na to, że portre 
ty Alego istniały nawet w w. XIV. 

Obrazy Alego, lub Alego w otocze 
niu synów i różnych osób, są tak roz- 
powszechnione w Persji, że nie spoty- 
kają się z protestami duchowieństwa i 
zdobywaja sobie coraz pewniejszą po 
zycję w kulcie religijnym szyitów. 

Co zaś szczególnie jest uderzające 

— to prawdziwe obrazy chrześcijań- 

skie, dla których Persowie mają naj- 

głębszą cześć. Dotyczy to obrazów, 

wyobrażających Najświętszą Pannę z 

Dzieciątkiem ]ezus lub samą. 

te są w Persji bardzo 
ożna spotkać 

Wizerunki 
znane. gdyż je często m 

„kiej 

JIÓW 
NIAŃKA .WSPÓLNICZ

KĄ 

LONDYN, PAT, — Porwanie dziecka 
lotnika płk, Lindbergha staje nadal nie- 
rozwiązaną zagadką, która zastanawia cały 
świat, Scotlnd Yard na żądanie policji ame- 
rykańskiej posozum,ał się z policją w Glas- 
gow celem ustalenia tożsamoścj członków 
rodziny niańki dziecka, która pochodzi ze 
Szkocji, 

Pewne podejrzenia wskazuję na możliwy 
udział niańki w porwaniu dzjecka, tem bar- 
dziej, że jeden z bracj nijańki jest członkiem 
znanej bandy szmuglerskiej. Okoliczności, w 
jakich dokonano porwania, wskazują na to, 
że złoczyńcy doskonale byl; obznajomienį Z 
wewnętrznem życjem domu Linbergha i że 
czynu swego musieli dokonać przy pomocy 
kogoś z domowników, 

ŚLAD PROWADZĄ DQ ANGLII 
NOWY York. PAT, — Mimo # upłynę- 

ło już 48 godzin od chwili ja dz,ec- 
ka Lindberga, dotychczas nie natrafiono na 
żaden konkretny ślad poza jednym jedynym 
który, co najdziwniejsze, prowadzį do Wjei- 

Brytanji, 

Ks'ąže Jusupow 

  

domniem:ny morderca Raspntina protestuje 
przeciwso wyświetlaniu nowego filmu o Ra- 
Sputinie, wyproduaowan”go rzez towarzy- 
stwo filmowe Emelka. Książe Jussupów, któ- 
ry mie.zka cbecnie w Paryżu, wez -ał towa 
riystwo, by zaniechało daiszego wyświetla- 
nia t-go tilmu lub wypłaciło mu 50.000 ma- 
rek odszkodowania za t», że przedstawiony 
jest w filmie jako jedyny morderca Ras- 
putina. 

  

Margr.  Umiastowska 
+ U Ojca ywiętego 

Temi dniami przyjął Ojciec Święty. Pjus 
Xl-ty na prywatnej audjencji, która trwała 
około pół godzjny, p, Margrabiuę. Janinę 
Umiastowską, P. Umizstowska jest wujenką 
zmarlego zeszlego roku w Rzymie ks, prale- 
ta Kazimierza Sk'rmunta, radcy duchowne- 
go naszej Ambasady przy Watysane, 7j- 
ciec Święty w serdecznych j ciepłych sło- 
wzich wyrazjł swój żal z powudu jego przed 
wczesnego zgonu—oraz życzenie, by Polska 
takich kapłanó:w jaknajw'eczj do Rzymu 
przysyłała, Specjalne blogosławi: stivo Uj-    

W wiRZE STOLICY 
PREZENT IMIENINOWY 

Imieniny kochanej pani Heleny były zaw 

sze dniem zbożnym całej rodziny, Zjeżdżali 
do Warszawy cjoteczni, stryjeczni, kuzyni z 

prowincji —50 osób siadało do stoiu, wiwaty 

i toasty ustawały dopiero, gdy towarystwo 
przeniosło się pod stół, РУ 

A prezenta! Czego też nje darowywano: 

pierwsze skrzypce trzymał wujcjo Kleoś, 

bogacz, co miał trzy s<eimochody, żonę i 

dwie kochanki. 
Środa, 2 'marca 32 roku smutno minę- 

ła, Krewnych ze wsi n.e było — kolej za - 

droga! Przyszło parę osób, z przyjezdnych 

tylko Stasjowie — trójka z Mokotowa, Za- 

miast wina częstowano wodą przegotowa- 

ną; rozmowa o spodzjewanym strajku ejek 

trycznym,, — doskonały pomysł, bo pociem 
ku będzie można oszczędzać na garderobie, 

Ucesznych historyjek nikt nie prawił, — 

skąd brać humor? pan Olizar smutnie opo- 

wi,edzial, jak szeima komornik opieczęto- 

wał mu tak stołik bridžowy, že blatów roz 

tworzyć teraz n.e możną — trzeba grać na 

jednej, górnej połowie — bardza niewy- 
godnie, Panj Pula opowiedzjała, jak jej о- 
pieczętqwano wielką butlę w śniówki į jak 

ona sprytnie zrobiej dziurkę w dnie, którędy 

całą wiśniówkę wyłowiła, a potem wydojła. 

Wreszcje zjaw ł się wujcio K!eoś, Przyje 

chał autobusem, trzy samochody wzjężj sek 

westratorzy, a obje kochankį djablį —žona 

westratorzy, a obje kochankį djabkį —žona 

  

jednej została z całej manificencji. „— Ale 

nie zapomn ałem 0 tobje, Helenusju, — 

rzek, — oto mój prezent tegoroczny”, i 
wręczył solenizantce wielki rulon: 

Rozwinęła go, nagłówek: 
Zarząd Cmentarza na Powązkach 

Stało tam urzędownie, że na «nocy cesji 
Kleoiasz Szamoty działka jego nr, 1394 

przechodzj ną własność Heleny Wysiekjer- 

skiej ; jest od dziś do jej rozporządzenia, 

— Co to znaczy? 

— Wiidzisz kochanje, — tfumaczył wuj- 

«jo — Moja žona ma grėb rodzinny, ja rów 

nież będę mógł się w nim pomieścić, więc 

ta działka, którą za dobrych czasówo sobie 

ta dzjałka, którą za dobrych czasów sobje 

kupiłem, może być przez ciebie wykorystz 

na, Przecie jeszcze m.c nie 'masz zamówione 

— Ależ to bardo drogę prezent, taka 

dzjałka na Powązkach moc kosztuje! — za— 

uważył pan Stanisław, 

— Miejsce wyborne, suche, słoneczne, 

trochę cjen'a, żadnej wilgoci, — į obszer- 

ne, možesz tam zaprosė jeszcze parę osób, 

starczy dla Wwszystkich... 
— Kochany wujojo zawsze troskliwy !— 

Jakžež ja się odwdzięczę! j pani Helena u- 

całowała serdecznie prom'eniejącego wuja 

Kleosia, Karol, 
  

Zagraniczne stacje 
na apa'at krysztalsowy (detektorowy) 
każdy może d«bre słyszeć, dostoso *u- 
jąc swój aparat do nowego szematu. 
Szemat na detektor dla odbioru stacyj= 
zsgranicznych wysyłamy po. otrzyma: % 
niu 1 zł w znaczkach pocztowych. 
Wilno — Radjopcmoc* -Skrzynka pocz- 

| towa 154,     

AŁAAAAAAAAAADAADAAAAAAAAAAAAŻAAZAŻAK AM 

  

ca Świętego zakończyło tę pęxaa audiencję @ 
„VI odczyt z cykłu „Święcj Pańscy*, 

  

    
w Domu Sodalicyinym ul, 

Il p.) w sobotę dn, 5 mar 9 godz. 7 w, 
Wstęp dla członków i zajwoszonych gość 
Zaproszenia możną otrzymać od członków 
Sodalicyj Mariańsk'ch, 

— Klub Włóczęgów, — W sobote, dnja 
5 bm. w lokału przy ulicv Przejazd 12 od- 
będze się LXXIV zebranie Klubu Włóczę- 
gów Senjorów, N:; porządku dziennym ciąg 
dalszy spraw programowych Klubu, Wstep 
tvlko dla członków, Początek o gódz, 18, 
W niedzielę, dnia 6 bm, odbędzie się Włó- 
częga narcarska, Zbiórka o godz, 9 rane w 
lokalu Klubu przy ul, Przejazd, 

   

   

    

Franciszek Klet Rógis j Gabzjel Perboyre 
jonarze ch'ńscy" — ks, Suo"joa Rzy- $ 

mełki odbędzie sę z obrazami swietlnuem В 
Krótewska О й 

"r 

       

  

e No jodek KE wspaniale usmie» 
rzający bóle, jest często przed= 
miotem podrabiania. Dls= 
tego też przy bólu głowy Ń 
zębów, przeziębieniu, reuma= 
tyzmie, należy przyjmować 
tylko tabletki, które jak @ 
opakowanie opatrzone są 

2 znakiem BAYER . 

ISTNIEJE TYLKO JEDNA ASPIRINAI 

  

PREW NENRERE EW NE RE RE RENO RE RERE RENE 

IL 
JUBILEUSZOWEJ 

SZOPKI WILENSKIEJ 
X-ej KLASY 

w Sali Krasowej (Zawalna 1) początek o godzinie 20-ej. 
Przedstawienia Szopki począwszy od dnia premjery odbywać się 
będą codziennie o godz. 20-xj tylko jeden tydzień od dnia 13 go 
marca ro. wł., ponadto w niedziele popołudniówki o godz. 16 ej. 

AAA da A AA AAA AA AAA AA ы оы ой 

czyli rodzaju perkalu z ornamentacją 
roślinną, na kalemdanach (piórnikach), 
na główkach kaljanów i t. p. Nad wize 
runkami zwykle widnieje napis: „Św. 
Marja i šw. Jezus“. 

Cześć, oddawana obrazom chrze - 
ścijańskim, nie jest zjawiskiem nowem 
gdyż mówi o niej X. ]. Krusiński, je- 
zuta - misjonarz, który mieszkał w 
Persji na początku w. XVIU i w swo- 
ich wspomnieniach mówi, że szacho- 
wie perscy są bardzo zadowoleni, gdy 
posłowie chrześcijańscy składają im 
w darze obrazy Najświętszej Panny 
łub Chrystusa Pana. 

Skąd się wzięły te wpływy chrze- 
ścijańskie? Jak stwierdzają nawet ucze 
ni fósyjscy, ikonografja perska znajdu 
je sę pod wpływem kultu katolickięgo. 
Określenie zaś za pośrednictwem któ- 
rego mianowicie narodu katolickiego 
dotarła do Persji sztuka iknografczna, 
do ostatnich czasów nie było ustalo- 

ne. 

JE. Hadży Seraja Chan Szapszał, 
prowadząc przed laty badania w Per- 
sji, spotkał się z twierdzeniem, iż naj- 

L ET SA ET ES EI INT UTE TE I IIS STAI SRITIS I LAIKAS M T TESINIO AAS TNN TT OIS INS DTS GE 

sji miały pochodzić z Astrabadu. Rze- 
czyw ście miasto o takiej nawie istnie- 
je jako główne miasto prowincji tejże 
nazwy, ale tam nietylko nie przechowa 
ło się żadnych tradycyj, co do sztuki 
ikonograficznej, ale nawet ze względu 
na teren i mieszkańców podobne trady 
cje wydają się nieprawdopodobne 

Dalsze badania wykazały, iż obra- 
zy chrześcijańsk'e dotarły do Persji nie 
z Astrabadu, lecz z miasta Astrabama 
z Frengistanu, t. į. Europy, można 
więc było przypuszczać, ż chodzi o 
Amsterdam, ale droga z Amsterdamu 
do Persji wydaje się mało uzasadnioną. 

Dopiero w ostatnich latach nieocze 
kiwane światło na sprawę wpływów 
katolickich w Persji rzucił A. Birken- 
majer, podając wiadomość o niesłycha 
nie rzadkim druku,i ściśle odtwarzają- 
cym stary rękopis, którego treścia są 
dzieje Starego Testamentu, ilustrowa- 
ne prześlicznemi m'njaturami. Dzieło 
to eryginalne złożył w swoim czasie 
kardynał Bernard Maciejowski, biskup 

krakowski, w darze szachowi perskie 
mu, którym był wówczas Abbas Wiel- 

jako ozdoby na t. zw. kalamkarach, lepsze obrazy chrześcijańskie w Per- ki.



    

    

  

KAŻDY WYGRYWA! 
  

KONKURS SPOŻYWCÓW CUKRU 
pod hasłem; 

ozczyjła soli-ozczyhła culeru 
I-sza 100 zł., Il-ga 50 zł. 
i 14 nagród po 25 zł. 

Każdemu uczestnikowi konkursu 
zostanie bezpłatnie przesłana 
gra towarzyska, 

wnie ilustr. 

Należy z pomiędzy niżej przedłożonych haseł; 

1. CUKIER — daje smak jarzynom 
2. CUKIER — udelikatnia mięso 

NAGRODY: 
(przez losowanie) 

3. CUKIER — najlepsza 

4. CUKIER — to podstawa wykwintaego sosu 

wybrać dla propsgandy takie, które w Polsce najlepiej w praktyce się przyjmie, 
aby zapoczątkować zasadę, stosowaną w kuchniach zachodniej Europy. 

lub wielobar- 
książeczka 

zaprawa zupy 

  

WSZĘDZIE GDZIE 
UŻYWAMY SOLI 
NALEŻY RÓWNIEŻ 

UŻYWAĆ CUKRUI 

  
RATUJMY N 

Nakleić Zaaczek 10 gr. i wysłać w otwar- 

  

Adres 

    tej kopercie z napisem „druk* 

Do Biura Propzg, Konsumcji Cukru 
Warszawa, Karowa 20 
  

Głosuję za Nr. 

Imię i nazwisko 

<* | 

ASZĄ WIEŚ 

    

SĄMOWYSTARCZALNOŚĆ WŁÓKIENNICZA A KAZIUK 
Dużo się mówiło i pisało o ko- 

nieczności zastępowania w życiu CO- 
dziennem wyrobów bawełnianych 
własnym lnem. : 

Nie wszyscy jednak nawet w Wil- 

nie są zwolennikami tej zmiany i wy- 

suwają szereg trudności a przede- 

wszystkiem ich wysoką cenę i trud- 

ność nabycia wyrobów lnianych. ° 

Z okazji Kaziuka na pla: Lukiski 

rolnik wileński przywiózł na sprzedaż 
swoją manufakturę. WA 

W latach ubiegłych wilnianki i 

wilnianie, tłumnie zwiedzający plac 

Łukiski zwracali uwagę i kupowali 
przedewszystkiem wzorzyste tkaniny 
Samodziałowe, a więc serwety, kilimy, 
chodniki i t. d. 

Szare i podbielane Iniane tkaniny 
użytkowe za wyjątkiem obrusów, ręcz- 

ników i Ścierek, znajdywały mniejszą 

ilość n«bywców—interesowały się nie- 

mi warstwy biedn ejsze, truehę sku- 

pywali pośrednicy i wywozili poza 
Wilno, część trafiała nawet za gra- 
nicę. 

Od roku na terenie W:leń:zczyzny 
w związku z zanikiem importu włók- 
na Inianego drobny rolnik zaczął 
zwiększać przerób jego na tkaniny, 

by móc w ten sposób produkt swo- 
jej pracy na roli spieniężyć na rynku. 

Znawcy włókiennicy z zachwytem 
mówią o naszych „kużelnych* czyli 
czesankowych tkaninach lnianych. Tka- 
mina samodziałowa może być i cien- 
ką i miękką, a, jeżeli odznacza się 
szarą barwą to tylko świadczy o tem, 
że nie była w chlorku, przez który 
przechodzą wszystkie tkaniny fa- 
bryczne. 

Szare lub podbielane Iniane tkani- 
ny samodziałowe mogą prawie całko- 
wicie zastąpić w użyciu domowem 
tak zwany towar biały bawełniany. 
Lniaqe samodziałowe obrusy, prze- 
ścieradła, powłoczki i ręczniki mają 
ustaloną markę u dobrych gospodyń, 
gdyż są nie tylko przyjemne w uży- 
Ciu, praktyczne i ładne, lecz przede- 
wszystkiem są nadzwyczaj trwałe. 
Męska bielizna osobista ze Inu Sa- 
modziałowego może zadowolnić każ- 
dego, gdyż nawet w Londynie same- 
działowe szare koszule lniane do со- 
dziennego i sportowego ubrania, uzu- 
pełnione barwnym krawatem uważa- 
ne są jako ostatni krzyk mody. Tka- 
niny te są wyrabiane w Szkocji i lr- 
landji, podobnie, jak to się dzieje w 
naszem kraju. 

Z samodziałów lnianych urozma- 
icanych takiemi lub innemi artystycz- 
nemi did tkami mužemy robič letnie 
ubrania dla młodzieży płci obojga. W UAAAAAAAAAMAAAAAAAAA ASA, 

  

lniane samodziały winnisię zacząc u- 
bierać nasi Skauci, z samodziałów 
Inianych należy szyć mundurki szkol- 
ne. Wyroby samodziałowe winny zna- 
leść szerokie zastosowanie w ochron- 
kach, szpitalach i t. d. 

Ubrania sportowe do tenisa z gru- 
bego lnianego samodziału są ładne, 
praktyczne i wygodne. 

A jak sprawa stoi z ceną samo- 
działowych wyrobów Inianych? Wszak 
to jest w chwili obecnej najważ- 
niejsze. 

Rolnik sprzedaje swoją manufak- 
turę laianą bardzo tanio. Za jednego 
złotego możemy kupić bezpośrednio 
od wieśniaka jeden metr dobrego 
cienkiego płótna, a nieco grubsze je- 
Szcze tani“. N+ koszulę męską 00- 
trzeba 3 i;pół metra, czyli że, jeż li 
kupimy płótao na rynku i sami od- 
damy do szycia szwaczce za 5—6 
złotych możemy mieć trwałą i ładną 
koszulę. 

Za pracę swą przy przerobie włók- 
na liianego, przy tkaniu i przędzeniu 
kobieta wiejska zarab a n:jwyżej3 5 
groszy za godzinę. Ne można zatem 
d puścić, by tkaniny Inane przywie- 
wiezione na Kaziuka przez zbiednia 
łą wieś wileńską pojechały z powro- 
tem, a rolnik nie uzyskał tych kliku 
groszy, których mu brak na kupno 
cukru, nafty a nawet i soli. Przy nie- 
urodzaju żyta w roku ubiegłym sze- 
reg okolic odcziiwa brak nawet chleba. 

Wilnian e! Zamiast kupować tkaui- 
ny i wyroby z importowanej bawełny 
idźcie na Łukiszki po nasze własne 
samodz:ały In ane, 

Towarzystwo Lniarskie w Wilnie. 

  

W pismach wiiefskich zostal 
mylnie i bez porozumienia ze 
ze wszystkiemi członkami R:dsk, 
cjł ogłoszony komunikat o odczy- 
cie urządzonym przez redakcje 

„Żagarów* i „Wiłczych Zębów*. 
Naprawdę odczyt p. Henryka 

Dembińs:ięgo p. t. „Ns3 rostaj- 
nych drogach idącego pokolenia" 
będzie miał miejsce w niedzielę 
6 marca © godz, 6 wieczór w Sali 
Śniadeckich U. $ В. jednakże bez 
inicjatywy w tej mierze redakcji 
„Żagarów* iub „Wiiczych Zębów”.     
  

PAMIĘTAJCIE 
0 BEZROBOTNYCH 

  

Dzieje poselstwa papieża Klemensa 
VIII do szacha Abbasa Wielkiego, po- 
selstwa, mającego na celu zawarcie so 
juszu  przeciwtureckiego, a nawet na- 
wrócenie na wiarę chrześcijańską sza- 
cha Abbasa, — dzieje te są niezwykle 
ciekawe i wymagałyby obszerniejszego 
omówienia. Dość obecnie zaznaczyć, 

tyłko, że poselstwo wybrało drogę 
przez Polskę, z czego skorzystał kardy 
nał B. Maciejowski, przesyłając szacho 
wi prepiękny dar. 

= 
Fakt nawiąania przez szachaAbba- 

sa stosunków ze światem katolickim, 
a szczególnie z Polską, zbiega się zna- 

cząco z faktem zjawienia się obrazów 
Alego właśnie za panowania tego sza- 

_„ Za jego też czasów rozpowszech- 
niły się obrazy Najświętszej Panny. 
A że w poselstwie papieskiem znajdo- 
wali się wówczas karmelici bosi, że 
wpływy polskie na ikonografję  рет- 
ską nie ulegają wątpliwości, rodzi 
sę uzasadnione pytanie, czy tajem- 
mcza Astrabama nie jest przypad 
kiem znajdującą się wówczas pod opie 

ojców karmelitów — O strą Bra- 
mą? 

Prelegent rzucił to pytanie, nie da- 
jąc odpowiedzi. Wysunął pewną hipo- 
tezę, jakże prawdopodobną i niesłycha 
nie ciekawą i porywającą!.. 

Czekajmy na dalsze badania, uza- 
sadniające tę hipotęzę. 

W dyskusji, która się wywiązała 
na tle tego ciekawego referatu, prof. 
Morelowski dorzucił szereg wielkiej 
wartości uwag, niezbicie stwierdzają- 
cych wpływy polskie na sztukę perską, 
prof. Limanowski wskazał na starą hi- 
storyczną drogę, prowadzącą z Polski 

do Persji, prok. Kryczyński wyjaśnił, 
że kult Chrystusa i Najświętszej Panny 
wśród muzułmanów nie jest czemś 

przypadkowem, gdyż Chrystus Pan jest 
uważany za Proroka, któremu się od- 
daje cześć wielką. : 

Praca JE. Hadžy Seraia Chan Szap 
szała będzie ogłoszona drukiem Wów- 

czas można będzie dłużej się zastano- 

wić nad wynikami badań. Obecnie zaś 
należy się podziękowanie dostoinemu 
prelegentowi za poruszenie tak cieka- 
wego tematu, rzucającego nowe świa- 
tło na naszą przeszłość. W. Ch. 

Aktis, 
rr 

SŁOWO 

ROBOTNIK WPADŁ DO KOTŁA 
WILNO, W dniu wczorajszym 

w garbarni Margolisa przy ul, 
Staro Szachturnej 9 podczas 
pracy dwóch rcbotników odnio- 
sło ciężnie poparzenia. W czasie 
robót przy pompie automatycz- 
nej robotnik Jn Luczkowski 
(Hiedźwiedzia 4) wpadł przez 
nieostrożność do kotła napeł- 
nionego gorącą wodą. 

Nieszczęśiiwy robotnik nie- 
wątpliwie ugotowałby Się na 
śmierć we wrzątku gdyby nie 

  

KRONI 
Dziś 5 

Jana Jozefa 
jutro 

Perpetuy 
-PRALRORI SZR 

spostrzeżenia Zakładu  Meteorologicz- 
nego U.S.B. w Wilnie. 
Z dnia 4 marca 1932 roku, 

C'śnienie średnie: 768. 
Temperatura średnia: —3, 

Temperatura najwyższa: 

Temperatura najniższa: 
Opad w mm,: — 

Wiatr: południowy, 
Tendencja: spadek, pałem stan stały, 

Uwagi: Pogodnie. 

Wscnód słońca g. 6.38 

TEO 

SOBOTA 

Zachód słońca g. 17.46 

2 
5 
  

URZĘDOWA 
— Zmiany w Urzędzie Woje- 

wódzk:m. Dotychczasowy dyrektor 
R bót Publcznych w Urzędzie Woje- 
wódzkim inż. Siła Nowicki został prze- 
ni siony na równorzędne stanowisko 
do Urzędu Wcjewódzkiego w Krako- 
wie. Na jego miejsce przybywa dy 
rektor R 'bót Publicznych w  Krako- 
wie inż. Dudek. 

MIEJSKA 
— Próbne przesmyki asfol- 

towe. W celu praktycznego zbadania 
jakości projektowanych nawierzchni 
jezdni w mveście, Magstrat wyłoży 
w środmieściu kilka próbnych prze- 
smyków z asfaltu, kostki drzewnej i 
kamienia. 

Ukłacanie próbek nastąpi wczesną 
wiosną, najprawdopodobniej już w 
kwietniu. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Baczność podoficerowie rezerwy. 
W niedzielę dnia 6 marsa b. r. o godz. 16-ej 
w lokalu Związku (Żeligowskiego 4) odbędzie 
się Zebranie luformarcyjne, poprzedzone od- 
czytem na temat „Rozwój potęgi Polski za 
Jagiellonów* wygłoszonym przez p. Aleksego 
Derugę Prezesa Koła Historysów słu haczy 
U. S..B. 

— Posjedzenje Koła T-wa Neofilologicz- 
nego odbędzje się w G'mnazjum im, Elizy 

Orzeszkowej w sobotę, dna 5 bm., o godz. 

18 m, 30, Porządek dzienny: Komunikat 

prof. St. Glixeliego o Prologu w Roman de 

la Rose, Referat p. Wacława Sienick'ego 

„O nauczaniu gramztykj języka francuskje- 

go w szkole średniej", Goście mile widziani. 

KAZIUKOWE SERCE. 
Niema chyba innego takiego dnia w 10 

ku... Człowiek dobrowolnie daje sobje obtłu 

kiwać bokj, deptać nog, a ogłuszony j ctu- 

maniony nieprzerwanym gwizdem. piskiem i 

skrzeczeniem różnych „cacex* kupuje, ku- 

puje, kupuje, Co? Wszystko jedno! Wałek, 

stołek z okrągłą dziurką, łyżki drewniane, 

naręcza „suszek smorgoński", garki gł. ma- 

ne polewane i niepolewane, małpxi, gwizdki 
i setki różnych najniepotrzebn':jszych, zbęd- 
nych ale nęcących nieznanym urokjem przed 

miotów, Gdy się przyniesje cały ten kram 

do domu następuje segregac,:, Wałek — dla 

tešciawej,,, choć może iepiej nie! Dajmy jej 
coś bardziej pogodnego, naprzykład — wier- 

nek obwarzanków, Ale Jadzi — kwiaty z bi 

bułk; dla Maciusia — konia z tektury, dla te 

go to, dla tamtego tamto — z przedewszyst 

kiem dla wszystkich — serca. Barwne, słod 

kie, pachnące Kazjukowe seca, Niedąwino 

stały się one symbolem kiermas”u, każdy ku 

puje czerwone, białe, ozdabiine w kwiatki 

serca! Z tkliwym napisem -— „kochaj mnie”, 

lub — „bądź moja“ — ałbo poprostu z įmje- 

niem sympatycznem — jdą serca Kazjuko- 

we w tłum, radują, rozrzew'nitją,,, 

l nie gniawa sję stateczuy obywatel, 
gdy rozhukana  czereda chłopców robi 

„toikuczka* w przejściach — boč to trady- 

cyjna atrakcją Kazjuka, „Nie gniewaj się pa 
nienka, tak to Kaz'uk dzisja“! i sunie do- 

morosły Don Juan ku różowej panjence 2 
sercem w ręku i obwarzankamj nakształt ko 

ralį na szyj.., Zrana słońce trochę pogrzało, 

ale później 'mróz wrócił, Chwytał za nogi, 

ale nikt nie zważał na to — serca Kazjuko-- 

we rozgrzewały zmarzniętych, 

— Kupuj, kupuj, tanno oddaja, serce aż 

błjszczy! 

I kupuje duży j mały, stary i młody. Ani 
śladu, anj znaku czesów kryzysowych, Pięć 

groszy — duży pieniądz -— serce różowe 

lub kaczkę gwiżdżącą, Kupić można, Za dzie 
sięć cukrąwych smorgonek wjaneczek kó- 

łeczko, Sentyment serc Kazjukowych wszy- 

stko wypowiedzjeć umie, Zjutik zawiedzjo- 

ny ofiarował pęknięte serce nieczułej bo- 

gdance, której z innym teraz „chodzj”, а 0 

im zapomniał 

Obok poezj; Kozjukowej jest i proza, Poli 
cja pilnuje nurkujących w tłumie kjeszon- 
kowców, ale gdzie tam ich upjłnujesz,., su- 

nie łapę w kieszeń bliźniego, ale czesem za 
wiedzie sję nieborak, Ludziska głęboko gro 

szakj chowają. Jest j hitmor swojsty, Oto 

szyłd starannie obmyśłany j wypisany z tru 
dem niemałym: „sprzedaję różnech pięknech 

obrazki", Czego to się człowiek nie napa- 

trzy į nie nasłucha na tym Kaziuku,,, 
Kto nie miał okazji wczoraj wydać swo- 

jej części na Kazjukowe serce, może to je- 
szcze dziś uczynić Stragany Kaziukowe nie 

zwiają się tak_prędko. TA 

      

   
    
  

natychmiastowa pomoc  |ego 
brata Adama, który z narażeniem 
się na niebezpieczeństwo z tru: 
dem zdołał wycągnąć już nie- 
przytomnego i śmiertelnie popa- 
rzonego J na. > 

Adam Łuczkowski podczas. 
ratowania brata również odniósł 
poparzenia na ciele. Wezwane 
pogotowie rzfunkowe obu Łucz- 
kowskich odwiozło do szpitala 
Św. Jakóbe. Stan Jana Łuczkow- - 
skiego jest b. ciężki. 

KME SSE 

— VI odczyt z cyklu „Święci Paūscy“, 
pt. „Franciszek Klet Rėgis į Gabrjel Perboy 
re, misjonarze chińscy", — Ks, Superjora 
Rzymełk, odbędzie się z obrazami świetlne- 
mę w Domu Sodaljcyjnym (ul, Królewska 9, 
Il p.) w sobotę dniej 5 marca o godz, 7 w, 
Wstęp dla czionków i zaproszonych gości, 
Zaproszenia można otrzymać od członków 
Sodałjcyj Marjańskich, . 

— Z Koła Polonistów, — Zapowiedzia- 
ny na dz, 28,2 odczyt prof. Glixellego pt, 
„Teatr we współczesnej Rumunjj" odbędzie 
sie w najbliższą niedzielę dnja 6 bm. o go 
dzjnie li wi lokalu Seminarjum Połonistycz 
fego, Goście miłe widziani, 

— Państwowa Szkoła Techniczna 
w Wiilnie. — Dyrekcja Szkoły podaje 
do wiadomości, że dnia 5 marca, o go 
dzinie 6 pp. odbędzie się zebranie ro- 
dzców, na którem zostaną ogłoszone 
referaty: „Wychowanie państwowe*' i 
„Nowy ustrój szkolnictwa zawodowe- 
go". 

RÓŻNE 

,.— Dziwny bank. jesz okazuje 
Się w Wilnie instytucja bankowa. któ- 
ra odmawia przyjmowania bankno- 
tów polskich aczkolwiek stwierdua, 
iż są one zupełnie dobre, a tylko 
wadą ich jest to, że nie świeżo opu- 
ściły prasę drukarską i zatem -nie 
szeleszczą. Jeżeli z podobnym obja- 
wein Spotykamy się na rynku, gdzie 
ciemny chłop domaga się, aby mu 
płacono nowiutkiem: banknotami, to 
można sobie wytłomaczyć Jest ciem- 
ny. Ale gdy to czyni bank, to jest 
źle i tego wytłomaczyć nie można. 
Nazwa tej instytucji bankowej „brzmi: 
Bank Spółdzielczy Kupców i Rze- 
mieślników Polskich. Adres: Nie- 
miecka 25. Trudno powinszować 
banku rzemle-Inikom polskim Że so- 
bie bank w ten sposób odstrasza kli- 
jentów, to już jego rzecz, ale jakiem 
prawem Oodmaw a przyjmowania bi- 
letu Banku Polskego, który jest 
prawnym środkiem  płatniczem w 
Polsce. Może to kogo interesuje. 

* _. NADESŁANE 

OŚWIADCZENIE. 
W związku z artykulikiem, umieszczo- 

nym w dniu 3 marca 1932 r. w „Dzienniku 
Wiieńskim* w dziale p. t. Życie Młodsie'y 
Akademickiej, a podpisanym inicjałami YAN, 
oświadczam co następuje: 

Wyrok Sądu DOK III dla Oficerów Szta. 
bowych zabrania mi poszukiwania satystak. ji 
honorowej na drodze zwykłego postępowania 
honorowego z p.p. redaktorami i współpra- 
cowniksmi „Dziennica wileńskiego”. 

Wobec p'wyższego sprasę kieruję na 
drogę zwykłego postępowania sądowego. 

Kazimierz A"toniewicz, 
ppor. ;eż 1 p a. 1. 

TEATR I MUZYKA 
— Wieczór kameralny w wykonanju kwar 

t“tu „Pro musica”, Siynny zespół kameralny 
„Pro musica“ po wielkich tryumfach artysty 
cznych zzgran'cą — wystąpi w Wilnie raz 
jeden tylko w czwartek 10 bm, w sałi Kon- 
serwatorjum, 

Znakom ty ten zespół czarować  będzje 
słuchaczy wykonaniem kwartetów Haydna, 
Debussy j Beethovena, 

Bilety — w biurze podróży „Orbis*, 

— Dzjś premiera „Virtuti Militarj* na Po 
hulance, U Dziś w sobotę dnia 5 marca, o 
godzinie 8 w, odbędzie się premiera głośnej 
i niezwykłej sztuki K, Czyżowscego pt. 
„Virtutj Militari", która oryg naluością tema 
tu wbudzjła w'elkie poruszenie i zantereso- 
wanie w szerokich sferzch, * 44. & » „& 
Premjerę zaszczyci swą  odecnością zutor 
sztuki p, Kazjmierz Czyżows«i, 

Jutro, w niedzielę, d1 a 5 bm,, o godzjnie 
8.w. po raz drugj „V'rtuti Mlitari", 

— Elna Gistedt ; K, Hanusz w Lvin;, —- 
Dziś, w sobotę, 5 bm., © godz, 3,30 w, weso 
ła i pełna humoru rewja warszawska wystą 
pi tyłko jeden raz w €x'r jaz 
ulubienicą całej Polski Einą 
świetn'e sekunduje znany pioszukarz Karol 
Hanusz oraz 5) ńskj. Opolski, Fisz- 
MAN yo gu, 1 ROEE 

POPOŁUDNIÓWKA SOBOTNIA: 
„Dwunasta noc* jako popołudniówka 

szkołna — na Pohulance, Dzś, w sobotę, 
dnja 5 marca, o godz, 4 pp, — po raz pierw 
szy ukaże się jako popołudniówka dla szkół 
komedja Szekspira pt, „Dwunasta noc”, 

Poranek dla dziecj przeniesiony na 13-g0 
marca, Zapowiadany na jutrzejszą niedz'elę 
przedstawienie baśni „Czarodziejskie wrze- 
cjone'* i „Wjesżczka lałek*, z powodu szerzą 
cej się wśród dziecj grypy — zostało prze- 
niesjone na następną niedzielę, tj, 13 'mar- 
ca godz, 12 m, 30 w poł, Bjłety zakupio- 
ne z datą 6 bm. pozostają ważne na niedzie 
lę 13 marca, 

DWA GOŚCINNE WYSTĘPY ZESPOŁU 
REDUTY: 

„Drugje imię miłości* — w Teatrze Lutnia, 
w niedzielę, dnia 6 bm., o godz, 8 w. ij w 
poniedziałek —, odbędą się dwa przedsta- 
wienia komedj; Miłaszewskiego „Drugie 
imię miłości”, wystawianej przez czołówkę 
Zespołu Reduty, W komedjj tej w rolach głó 
wnych ukażą się — świetny <rtysta Karol 
Adwentowicz, urocza Stan'slawa  Mazare- 
kówna, oraz znany w Wilnie Aleksander Bał 
cerzak. Ceny miejsc zwyczzjne. 
— Spektaki - koncert, Dnia 6 marca rb. 

o godzinie 7 wiecz, w Małej Sali Miejskiej 
(Końska 3) odbędzie się nzi rzecz wpisowe 
go dla niezamożnych uczących s'ę Gimna- 
zjum im, A, Puszkina w Wiln'e, spektakl- 
koncert przy udziale pp. profesorów Gatkowi 
skiego i Bejera, pań Dał, Sosnowskiej, Be- 
jer, Murzrzowej ji Chóru uczenic _gimna- 
zjum, 

Dane będą fragmenty z utworów A, Pu- 
szk'na: „Eugenjusz Oniegin", „Dama Piko- 

wa“, „Mazepa“. 
Po spektaklu tańce, 

Szopka wileńska, Spadkobierczyni Szo 
pek akademickich, Szopka  wileńska, «nie- 
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Jan Wincenty Latwis 

CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ 
WIL. T-WA PRZECIWGRUZLICZEGO 

w dniu 3. b..m. e czem zawiadamia 

ZĄRZĄD WiL- Tow. PRZECI% GRUZLICZEGO 

| zmarł 

  

  

„T. | 
Inż. magister praw 

Jan Wincenty Latwis 
CZŁONEK ZARZĄDU T-wa, MENS" 
zmarł dnia 3 marca r. b. o czem z nzjgłębszym 

smutkiem powiadamia 

- ZARZĄD TOWARZYSTWA „MENS” 

Zebranie walne Bratniej Pomocy 
S1UDENTÓW U. 5. В. 

Zarząd Stowarzyszenia Bratnia Pomoc 
PMA UŚB, zgodn,ć z par, 17 pkt, d i b Sta 

tutu Stowarzyszenia zwołuje zwyczajne ze- 

branje walne członków Stowarzyszenia Brat 
nia Pomoc Polskiej Młodzieży Akademickiej 

Uniwersytetu Stefana IBatorego na dzień 12 

marca 1932 r, w salj Śniadeckich z następu 
cym porządkiem dziennym: 

2 1. Zagajenie, 2, Wybór przewoduiczące- 
go. 3, Sprawozdanie Nadzwyczajnej Komi- 
sji zbadania gospodarki Mensy za czas od 

15,11 1929 r, do 1,7 1931 r, j wnioski, 4, 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z badania 
dz,ełalności Zarządu w kadencji od 15,2 1930 
roku do 21.2 1931 roku i wm,oski, 5, Dysku 
sja nad sprawozdaniami i wnioskami, 6, Spra 
wozdanie z działalności Zarządu od 21,2 
1931 r, do 12,3 1932 r, 8, Sprawozdanie Ko- 
misji Rewizyjnej z działalności Zarządu z 
roku 1931—32 4 wnioski, 9. Dyskusja nad 

sprawozdaniami j wnioskami, 10, Wybór 

Władz Stowarzyszenia, 1iż Wnioski ustę- 
ującego Zarządu, 12, Przyjęcie statutu Sądu 
oleżeńskiego. 13, Wołne wnioski, 
Początek Zebranja w pierwszym termi- 

= o godzinie 19, w drugim 0 godzinie 
B-ej, 
Jednocześnie Zarząd podaje do wiadomo- 

Ści, iż w! myśl par, 14 prawo udzjału w ze- 
branju mają członkowie czynni Stowarzysze 
nia, którzy opłacjłi składki członkowskie 
przynajmniej za 1-szy trymestr, Absolwencj 
nie posiadają prawa udziała w zebraniach, 
Senjorzy Stowarzyszenia oraz przedstawicie 
le prasy mogą otrzymać karty wstępu w Se- 
kretarjacie Stow, (Wielka 24) w godz, u- 
rzędowych, upoważniające do obecności na 
zebraniu bez prawa głosu, 

Zarząd Za 
Prezes: Heriryk Dembiński, 

Sekretarz Generalny Wł, Ryńca, й 

  

Wypadek 
WILNO. W dniu wczorajszym w lokomo- 

tywie po„iągu osobowego na linji Wilno— 
Landwarów skutkiem nieustalonej narazie 

przyczyny pękła oś orsz. rozp ysło się koło. 

Dzięki tytko szczęśliwemu zbiegowi . okolicz-. 
ności obeszło się bez ofiar. 

kelejowy 
S% Po zauważeniu grojącego tiebezpie: 
czeństwa uszkodzoną lokcmotywę ustnięto 
na boczny tor, zaś do pocizgu pcdzne 7a- 
pasową lokomctywę, 

—— 

Wiamanie do „Startu“. 
Wczoraj o godz. 10 wieczorem 

właścic'el Polskiej Składnicy Sporto- 
wej „Start* mieszczącej się przy ul. 
Królewskiej Nr. 1 powiadomiony zo- 
stał o włamaniu do sklepu. 

Po przybyciu na miejsce kierowni- 
ka firmy wyjaśniło sę, że złodzieje 

przedostali sę przez sąs'adujący ze 

sklepem pusty lokal i wynieśl: k'lka- 

szcząca sję w Sali Kresowej (Zawclna 1), bę 

dzje czynna od 5 do 13 marca codzjean'e od 

godz, 8 w. W njedzjełe — popołudniówki, 

Niedzielny odczyt Boy - Żeleńskiego 
„Przeż łzy i Śmiech”. W nadchodzącą nie* 
dzielę o godz. 4 p. y. odbędzie się w teat- 
rze „Lutnia" odczyt niezrównanego tłumacza 
wybitniejszych dzieł literatury francuskiej, 
znakomitego polskiego publicysty i krytyka 
T. Boy-_eleńskiego p.t. „Przez łzy i śmiech". 

— Audycja wokalno _ muzyczna w Kon- 
serwatorlum, W dniu 5 bm,, o godzinie 4 
ppoł, w salj Konserwatorjum (wejście od 
ul, Końskjej) "ódbędzie się ll-ga audycja 
muzyczna orgamzowana przez _ Bratnią Po- 

moc Konserwatorjum Okręgu Szkołnego dla 
młodzieży szkół Średnich, | * 2777. „e 

B'lety iw cenie 50 gr. są do nabycia przy 

wejściu, 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Panna z K. P. Z. B. na 
rvanie. Pan Sołowiejczyk (Zawalna 
64) wynajął był pokój pewnej sympa- 
tycznej pannie. Dokumenty w porząd- 
ku. Nawet studentka. Płaci z góry. 
Więc czego więcej wymagać, 

Okazało się jednak zupełnie co 
innego. | nie studentka, i w niepo- 
rządku, i wogóle wielka nieprzyjem- 
ność Komun'stka, ważny członek K. 
P. Ż. B, | nawet niewiadomo, jak się 
naprawdę nazywa. 

To też, gdy granatowe mundury 
ukazały się niespodziewanie w' drzwiach, 
panna w nogi. Ale którędy? gdy drzwi 
zagrodzone. Przez okno. Na parapet, 
stamtąd na ryńnę i buch — w obję- 
cia czekającego na nią w dole dru- 
giego policjanta. Ale, że zamiast po- 

dziękować za ratunek, 
i kopać, więc w mocnyin UŚc'Sku 
dwóch tęgich policjantów powędro- 
wała tam, gdzie jej się oddawna na- 
leży równie wygodny i do tego bez- 
płatny pokój. 

— Zamachy samobójcze. 
Misiewicz Wiiktorja (Zamkowa 15) wy 
piła w celach samobójczych. esencii 0- 
ctowej. Lekarz pogotowia udzielił de- 
speratce pierwszej pomocy, poczem od 
wiózł ją do szpitała Sawicz w stanie nie 
zagrażającym życiu. Przyczyna- zama- 

zaczęła gryźć $ 

naście gramofonów, około 150 pły. 
gramofonowych, różne drobne przed 
mioty oraz zawartość kasy, na szczę- 
Ście niewielką, gdyż przed zamknię- 
ciem sklepu pieniądze zostały zabrane 
przez właściciela jego prof. J. Weysen- 
hoffa. 

Policja prowadzi dochodzenie. 

PAD ATRI SAS TTT AS ES OKUPTSA 
chu samobójczego — nieporozumienie 
rodzinne. 

Również Mironowska Marja (Sołta 
niska 1j) wypiła esencji octowej w za- 
miarze pozbawienia się życia. Despe- 
ratkę po udzieleniu pierwszej pomocy 
odwieziono do szpitala Sawicz. Stan 
jej nie budzi obaw. Przyczyna — za- 
wód miłosny. 

Z Grynciunem ostrożnie. 
Borys Grynciun (Wiwulskiego 3) 

ma czyste sumienie i znajomość ustaw 
zasadniczych Siłą fizyczną także nie 
grzeszy. Czyste sumienie i nauka 
o Polsce, podparte mocnemi pięścia- 
mi, dały świetna wyniki. 

Wczoraj ostre pukanie do drzwi 
zerwało Grynciuna. Urzędowy, kate- 
goryczny głos: 

— Otworzyć! Policja. 
Wyniosły i poważny cywil przed- 

stawia się jako wywiadowca. 
— W imieniu władzy mam prze- 

prowadzić rewizję pańskiego miesz- 
kania. 

Ale Grynciun prosto z mostu: 
a legitymacja? a nakazik rewizyjny? 

Okazało się, że tych dwóch ko- 
niecznych warunków rewizji tajemni- 
czy nieznajomy nie posiada. Próbo- 
wał przeto załagodzić sprawę, próbQ- 
wał przepraszać za pomyłkę, wreszcie 
dyskretnie rejterować. Nie poradził. 
Znalazł się w komisarjacie, gdzie 
Skromnie juž i grzecznie wylegitymo- 
wał się jako Maksymiljan Buszyński 
(Ponarska 43). 
miertelny przestrach przemyt- 

nika. 
Benjamin  Beczuński, kupiec z 

Ignalina, oddawna był podejrzewany 
przez policję o przemytnictwo. Obser- 
wowano g0, zbierano dowody, Wczo- 
rajszy dzień przechylił szalę, i u Be- 
czuńskiego przeprowadzono raptownie 
rewizję. Skutki jej były nieprzewidzia- 
nie dramatyczne: gwałtowne zdener- 

wowanie i strach przyprawiły prze- 
mytnika o aiak serca, który zakoń- 
czył się śmiertelnie. 

  
 



Z Izby Przemystowo-Handlowe] w Wilnie 
MEMORJAŁ W SPRAWIE ULG TARYFO- WYCH DLA WOJEWÓDZTW 

WSCHODNICH || ‚ 
Obowiązująca obecnie taryfa kolejowa 

zawiera niektóre ulgi i zniżki dła prząęwo- 
'zów, obchodzących życie gospodarcze twoje 
wództw północno-wschodnich, Wspomniane 
'zniżkj są bardzo skromne tak pod wzgię- 
dem swej liczby, jak też rozmiarów i stano 
wią tylko niedostateczną j niedoskonałą pró 
bę skompensowan'a województwom wsch: 
mm skutków ich niepomyślnego położenia 
geograficznego, wymagającą znacznego roz 
szerzenia į pogłębienia, Tem większe za- 
niepokojenie w sferach gospodarczych wy- 
'wołały pogłoski, że Minfsterstwo Komunika- 
ofi w poszukiwaniu nowych źródeł docho- 
dów! oraz stojąc na stanowisku równorzęd- 
nego traktowanie, całego terytorjum Państwa 
projektuje wspomniane ulgi taryfowe caf- 
kiem skasować, W powyższej sprawie miej 
scowe organizacje gospodarcze zarówno 
„przemysłowo — hzndlowe, jak į rzemiešlni- 
"cze, jak tež į ro/nicze za inicjatywąo Izby 
Przemysłowo - Handlowej w Wilnie złoży- 
ły do Ministerstwa Komunikacji memorjał, 
uzasadniający konieczność conajmniej zacho 
chqwimia w mocy uobowiązujących obec 
me шур taryfowo-kolejowych, 

— Projekt nowelizacji ustawy o opta- 
tach stemplowych. Izba Przemysłowo-Han- 

  

Narciarzy coraz więcej. 

Szybko się u nas rozwija narciarstwo. 
flość narciarzy rośnie z dnia na dzień. Nar- 
tują starzy i młodzi Po zajęciu biurowem, 
szkole, czy warsztacie lecą na Autokol, na 
„wzgórza. > 
Н Nic to, że zawodników mogących stawać 
140 zawodów z mistrzami innych ośrodków 
imamy niewielu (obecnie Hermaaowicz, nasz 
amistrz tegoroczny jest w Zakopanem, gdzie 
;weżmie udział w mistrzostwsch Polski) 'nie- 
"ma to dla sportu większego znaczenia, grunt, 
że rozwija się on wszerz ogarniając coraz 
większą ilość osób. 
, „Nasi in'truktorzy kapitanowie Herhold i 
Łucki wypnścili w świst chyba z kilkuset 
absolwectów najróżniejszych kursów nar: 
Ciarskich i nadal nie ustają w pracy. Mało 
tego ich uczniowie, dziś już sami instruk- 
torzy, szkolą dalsze szeregi chętnych, przy- 
czem, co należy podkreślić, jest wśród nich 
liczny zastęp młodzieży szkolnej. 

Obecnie właśnie odbywzją się kursy dla 
panienek—z gimn E. Orzeszkowej, A. Czar- 
toryskieg> i Seminarjum Nauczycielskiego. 
Prowadzi je stary narciarz, a młody instruk 
tor p. J. Lewon. 
|, Na drugi rok jeszcze przybędzie ' braci 
narciarskiej i niedługi czas a Wilno zamieni 
się w Zakopane. z rojem narciarzy na każ 
dym kroku i wzzelkiemi zawodami konno- 
uarciarskiemi. 

Jesteśmy na najlepszej drodze do tego. (t) 

Życie wewnętrzne Ż.A.K.S'«. 
-_ Żydowski Akademicki Zw. Spor- 
towy jest zrzeszeniem młodem ale 
żywotrem. Nie bacząc na trudności 
finansowe (kto ich dziś niema?) uru- 
chomit szereg sekcyj, przyczem wszyst-ój 
kie mogą się pochwalić dobremi wy- 

nikami prac. ŻAKS ma najlepszeg: 
boksera — Pilnika, wice-mistrza ping-/ 
pongowego — Gotlieba, wychodowal 
świętnego obrońcę Pollaczka, pływa- 

EZM ATPK TTT 

NA FILMOWEJ TAŠMIE 
„TRAGEDJA TANCERKI 

Kino Miejskie 
"Chyba tylko poto warto„pójść zdo Kina 

Miejskiego, aby zobaczyc jak wygląda obraz, 

uakręcony według dawnych sposobów. Psy- 

chologiczny dramat pozorów życiowych 
mocno zawikłane perypetje miłosne dwóch 

todzin mieszczańskich i przylepiona do tego 

tragedja tancerki kabaretowej o tkliwem ser: 

cu — wszystko to daje w sumie nużącą 

tabułę. 
Lil Dagover, skądinąd piękna kobieta i 

sławna aktorka, tataj znalazła się nie na 

swojem miejscu. Najodpowiedniejsze dla niej 

* otoczenie — to 1 wnętrze i atmosfera 
ru wie'kiej damy. 

A būs ad i charakteryzacji w 

„Tragedji tancerki" jest przykładem niezna- 

jomości rzeczy. Do kompletu dcdać należy, 

iż taśma jest wytarta i że zarząd Kina Miej- 

skiego powinien usunąć skazę z ekranu. Ta- 

kie rysy przez środek obrazu wrażenia Z 

pewnością nie podnoszą. Tad. C. 

— 

TSS DML ASS NITES TUTIS SS лоч 

ЮНМ LAWRENS 

„Promień Miłosierdzia 
— Pan nie ma chyba nic przeciw 

temu, by odegrać rolę mego pomocni- 
ka?. Może pan mi zgodzi się opowie- 
dzieć, co zaszło wczoraj pomiędzy nią 
a Edytą Eblway. To jest sprawa rów- 
mie ważna dla nas obu. Proszę, niech 
się pan dowie. Ja nie mogę zostać tu 
dłużej, bo wzywają mnie do Scotland 
Yardu. 

— Czy pan wierzy w to,, co ona 
opowiada? 

— No! Niezupełnie! 

„— Dlaczego pan jej nie zaaresztu 
je? ‚ 

+ — jestem przeciwnikiem tych me- 
tod. jeżeli ona teraz nie chce mówić, 

to więzienie nie rozwiąże jej języka. 
Najważniejsze jest: móe tracić jej z, o- 
czu. Już ja się o to postaram. Niech 

pan przyjedzie wieczorem do Scotland 
« Yardu i opowie swą rozmowę z tą da- 

- mą. Będę tam do drugiej po północy,. 

Zatrzymał się jeszcze na progu 
drzwi wejściowych i dodał cicho: 

— Niech pan się ma na baczności. 
Mam wrażenie, że stoimy przed roz- 

. wiązaniem zagadki. Nie zdziwiłbym się 

by do wieczora tajemnica Śmierci 
yłsaitera została odkryta. Ale mogą 

zajść komplikacje. 

Lanner wyszedł, pozostawiając Ry- 
szarda zamyślonego i zdziwionego. Co 
Lanrer miał'na celu, postępując w 
ten sposób? Doprawdy, zachowanie się 
inspektora stawało się zupełnie niezro- 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz, 

PÓŁNOCNO 

"POZ TT PWRC ZREWRENSA 
dlowa w Wilnie zaopinjowała wniesiony do 
Sejmu projekt nowelizacji ustawy o opłatach 
stemplowych. 

Między innemi, Izba wypowiedziała się 
przeciwko podwyższeniu opłat od podań wo- 
góle, a od podań o ulgi podatkowe w szcze- 
gólności. Pozatem Izba wypowiedziała się 

od przeciwko ustanowieniu opłat stemplowych 
od odwołań od nakazów płatniczych inspek- 
torów płacy. 

— Zawiadomienie o sprowadzaniu wzo- 
rów zagranicznych. Wobec tego, że do Mi- 
nisterstwa Skarbu napływają skargi na utrud- 
nienia czynione przez urzędy pocztowo-celne 
przy sprowadzaniu wzorów zagranicznych 
Ministerstwo powiadomiło Izbę P.-H., że dla 
uniknięcia nieporozumień, zainteresowane fir- 
my krajowe powinne zawczasu zawiadomić 
urzędy pocztowo-celne o mających nadejść 
przesyłkach z wzorami. Na podstawie takich 
zawiadomień urząd sporządza wykaz firm 
sprowadzających modele i przestrzega, aby 
żadna przesyłka nadchodząca pod adresem 
tych firm nie została zwrócona zagranicę bez 
uprzedniego zawiadomienia krajowego adre- 
sata, któremu wyznacza się termin 10 — 14- 
dniowy na dostarczenie odpowiednich ża- 
świadczeń Izby P. H. 

  

ków całą kupę. Słowem pracuje. % 
W/ sobotę o 5 tej odbędą się3“ 

sali klubowej (Zawalna 21) wewnętrz- 
ne zawody bokserskie z udziałem 
około 30 zawodników. KA 

Na sezon letni klub zamierza roz- 
szerzyć jeszcze swą działalność. Tak 
postanowił nowoobrany zarząd, w 
skład kiórego weszli: Dr. A. Dere- 
czyński -— prezes, Mgr. M. Gotman 
i ] Gotlieb—wiceprezesi, M. Brun — 
sekretarz, Z Rogow — jego pomoc- 
nik, Mgr. H. Coch — skarbnik, Sz. 
Eljakimowicz referent prasowy, 
F. Kowarski i Sz. Rejzen — członko- 
wie bez teki. (t.). 
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Skład Fortepiavów, Planta, Fisharmooj 

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

Wiino, Niemiecka 3, m. 11 
(JK K A KAA 

   

sLOWO 

Z SĄDÓW 
Buchalter „Hurtowni Kresowej" 
skazany na 8 miesięcy za przy- 

właszczenie. 

W dniu wczorajszym Sąd Okrę- 
gowy w trybie upros czonym rozpo- 
znał sprawę b. buchaltera „Hurtowni 
Kresowej" w Wilnie, Józefa Afanas- 
jewa. 

Afanasjew oskarżonym był o przy- 
właszczenie sobie weksla należącego 
do firmy na sumę 500 zł. 

Sprawa ta wyszła na jaw, pod- 
czas rewizji przeprowadzonej przez 
władze przełożone w końcu lipca 
ub. roku. 

Afanasjew do winy się przyznał i 
obiecał kierownikowi w najkrótszym 
czasie pien ądze za weksel wpłacić 
do kasy. Gdy jednak po upływie 
dłuższego czasu pien ądze nie zostały 
przez Afanasjgwa wpłacone .sprawa 
została skierowana do Sądu. 

Po przesłuchaniu całego szeregu 
świadków i przemówieniach stron, Sąd 
ogłosił wyrok, mocą którego Afa- 
nasjew zosta; skazany na zamknięcie 
w więzieniu na przeciąg 8 miesięcy. 

Radjo wileńskie 
SOBOTA, DNIA 5 MARCA 

11,58 Sygnał czasu, 
13,45 Uniwensytet rolniczy z Warszawy, 
14,35 Progr, dzienny, 
14,40 Muzyka operowa z płyt, 
-15,15 Wiadomości wojskowe dła wszy- 

stk'ch z Warsz, 
15,25 Koncert życzeń, 
16,10 Radjokronika z Wźys 5 
16,40 Codzjenny odeįnek powiešaiowy, 

16,50 Koncert życzeń z płyt, 
17,00 Nabożeństwo z kaplicy w Ostrej 

Bramie, 
18,05 Słuchowisko j koncert dla młodzje 

ży z Warsz, 
18,50 Kom, Wit, tow. org, j kót, roln, 

19,00 „O św Kazimierzu* — odczyt litew 
5Кр wiygt, P, Gozutis, 

19,15 Kwadrans akademickį, 
19,30 Kom, sportowy z Wzrsz, 
19,35 Progr. na niedzielę j rozm. 
19,45 Pras, dziennik radjowy z Warsza- 

20,00 „Na wiidnokręgu* — z Warsz, 
20,15 Koncert z Warsz, 
21,55 „Walka 0 język nerodowośd'owy 

w dziejach kultury polskjej“ — feljeton z 
Warszawiy wygł, prof. Konrad Górski, 

22,10 Koncert chopinowskj z Warsz, 
22,40 Komunikaty j muzyka tanecznej z 

Warsz, 
23,00 Audycja literacka, 
23,30 Niemodna muzyka taneczne 

Ofiary 
Bezimienniė dla rodziny J, zł, 20, 
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zumiałe! Ale nie czas było na rozimy- 
ślania! ; 

Każda chwila była droga. 
Ryszard wróci do salonu i zajął 

miejsce na kanapie, tuż przy fotelu 
Magdy Hollister. 

— [изреКога wezwano do Scot- 
land Yardu. Może teraz da mi pani od 
powiedź na pytanie? 

*— Teraz, kiedy inspektor oddalił 
się tak, a propos? Z przyjemnością. 
Mogę zapewnić pana, że narzeczona je 
go jest żywa i zdrowa. Gdyby wczoraj 
nie zachowała się , jak dziecko i nie 
zdenerwowała się tak, nie mfałby pan 
powodu do niepokoju... 

— Gdzie ona jest? 

gwałtown'e Ryszard. 
|  — Ach, panie Woolvort, niech się 

pan uspokoi, poco się denerwować i 
straszyć mnie groźbami? Pan uważa 
moje zachowanie za podejrzane? Do- 

— przerwał 

brze, a czy pana  włdśne zachowaniei . 
nie budzi podejrzeń? Ależ, przyjacielu, 
nie jestem głupia, i widzę, że jesteśmy 
w identycznej sytuacji. Proszę, niech 
pan posiedzi spokojnie, a za dziesięć 
minut dowie się pan wielu ciekawych 

"rzeczy. 

Ryszard z trudnością opanował znie 
cierpliwienie-. Zrozumiał, że gniew i 
grożby nie prowadzą do niczego. Na- 
leżało wysłuchać ją.. 

Magda zaś postanowiła oddać Edy 
tę Ryszardowi, ałe bała się, że Tommy 
Eblway powie coś, w zdenerwowaniu, 
co utrudni jej własną sprawę. 

Musiata więc wpierw pomówić z 
młodym Eblway. 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowa” 

   
Podaje się do wiadomości, że w majątku Landwarowie 

sprzedają się 

działki letniskowe 
położone w miejscowości terenowo urozmaiconej pomiędzy 
stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 

plażą z piaszczystym 

brzegiem. 
Wiadomości udziela administracja majątku 

Landwarów 
i Pierwsza Wileńska Spółka 

Parcelacyjna 
MICKIEWICZA 4. 

о— — —& 

dogodnym dla kąpieli 

  
Przeprosiła więc na chwilę gościa 

i udała się do sypialni, gdzie była. Edy 
ta. Dziewczyna obudziła się niedawno 
i rozmawiała z bratem. 

— Pani uśpiła moją siostrę! — 
Tommy rzucił na wchodzącą groźne 
spojrzenie. — Czy pani nie zrozumie,, 
że to mogło ją zabić? 

— Ja uśpiłam pańską siostrę? — 
zdziwiła się Magda. — Co to znów za 
głupstwa? 

Edyta opowiedziała mi wszystko. 
Wzruszyła ramionami na odpowie- 

wiedź i pochyliła się nad łóżkiem. 
— Czy pani lepiej się czuje, kocha 

nie? Nie wiem, co się pani stało, ale 
przestraszyłam się okropnie, kiedy pa- 
ni zemdlała wczoraj. Tak mile popija- 
łyśmy herbatkę, czyż pani nie pamię- 
ta tego? Właśnie opowiadałam pani, 
co robiłam w Beekonsfeld, kiedy pa- 
ni.... 

Edyta przerwała jej gestem: 
— Minęła już cała doba, od tej 

chwili? Czy normalny sen może trwać 
tak długo? 

Magda odpowiedziała wymijająco: 
— Ach, ja się na tem nie znam! 

Pani mnie tak przestraszyła, Usiło- 
wałam panią ocucić wszelkieimi sposo- 
bami, ale kiedy zrozumiałam, że to ja 
kieś wyjątkowo uporczywe omdlenie, 
zatelefonowałam do doktora. Poradził 
mi rozebrać panią i położyć do łóżka. 
Widocznie nieumiejętnie wytłumaczy- 
łam mu stan pani. Pokojówka mówiła 
mi , že pani obudziła się dziś rano, ale 
zabroniłam jej rozmawiać z pani 
łam się, że przestraszy pa 

omdlenie się powtórzy. z yłam, 
ią czemśTiE Że. się, 

z 

  

Dżwiękowy 
kino teatr 57 HOLLYwOOD''   

Dziś! Złota Serja Polska 
Najpiękniejsza para kochanków Polskiego ekranu 

Jadwiga Smosarska, 
najnlub. amant WITOLD 

Dźwiękowy 
kino teatr ”* HELIOS"   

CONTI 
i znakomity artysta teatru Stanisławskiego BĄZYLI SIK,EWICZ 

w monumentalaym 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 dżigitowki 
autent, czerkiesi jež4ž.y „D-ikiej Dy vi-ji“, Ze względu na ogólny kryzys pomimo ogromn. kosztów obrazu — ceny miejsc nie podwyż- 

sron+, - dla mł dzie>v dozwol ne. — Początek seansów o g. 4, 6, 9 i 10.15, — Na I-szy Seans ceny znizone. 

  

DZWIĘKOWE KINO 

CEJINC 
WIELKA 47. tai. 15-41 

datki dźwiękowe, — 

W rolach głównych: 

czarujący amant 

D:iś przebój sezonu! 
Najpotężniejtzy 100 proc. dźwiękowiec polski 

SZYB L. 23 
Reżyseria Leonarda Buczkowskiego. Scenarjusz na tle powieści Jerzego Kossowskiego. 

JERZY MARR ... BAŚKA ORWID 
i znakomity tenor opery warszawskiej ADAM DOBOSZ 

Muzyka i chór H. WARSA. — Imponu ące zdjęcia płonącego szybu naftowego. — Prześliczne 
obrazy pienorowe — Mistrzowska gra i przepiękna muzyka — Nad program; Urozmaicone do- 

Dla młodzieży dozwolone. Początek o godz. 4, 6, 8, t 10.30 w dnie 
świąteczne o godz. 2 ej. — Na I-szy seans ceny zniżone, 
  

  

Dźwiękowe Kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 5-28 

Dziś ostatni dzień 100 proc. dźwięk. arcydzieła 

JEJ EK$CELERCJĄ MIŁOŚĆ 
Następny program „LUDZIE MORZA” w roli głównej GEOR<E BANGROFT 

z ANNABELLĄ 
w roli tytułowej 

  

  

Dziś! Wspanuiaie 100 proc. dźwiękowe arcydzieło 

  

  

  

  

  

Dźwiękowy 

Kera | „„AAIŁOŚĆ ZORZETTY «yi (Miłość o północy) 
„STYLOWY“ Arcypotęžns dramat w 14 akt. W roli głównej DzNIELA PORDA i PIERRE BACZEW. Śpiewy, tańce сап-сат 

Wielka 36 wykcna rosyjski zespół baletowy z FOLIES BERGERE. 
UWAGA; Następny program: Najnowszy ICO proc. dźwiękowiec Pclski p. t. „BURZA NAD ZAKOPANEM”. 

WAAAŁAAAŁAAAAAAAAŁAŁAA. т 
OBWIESCZENIE, Sameer Młoda, 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, re- 
wiru 8-go z sjedzjbą w Wilnie, przy utjcy 
Bernardyńskiej Nr, 3 m. 3, zgodnie z art, 
1030 Ust, Post, Cyw, podaje do wiado.ności 
publicznej, że w dniu 16 merca 1932 reku o 
godzinie 10 rano w V ilnie przy ul. Wiwul 
skiego 2 odbędzie się sprzedaż z lcytacji 
należącego do Fainsznejderowej Lei firmy 
„Uniwersal* majątku ruchomego skł:dal1cego 
się Ż 27 rowerów tirmy „Tryumf Cyble E? 
Ltd“, oszacowanego na sumę złotych 5.400 

Komornik A, Rubom. 

WYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYVYYVYYY 

PUEDAPERPKTTSS MAT EEE TS 

Od 5.go marca r b. 

WYPRZEDAŻ 
WIOSENNA 

Resztek towarów wysortowanych 
Ostatnie nowoici sezonowe: 
Materjały sukienne, wełniane 

i jedwabne 

CENY OBNIŻONE 
do stopnia nienotowanego dotychczas. 

Skiep sukna i jedwabiu 

c. N 0 Z Niemiecka 19, 
tei. 8 90. 

Przyjdź a przekonasz się.      

   
   

        

„CENTROOPAŁ" | 
i ооа 

kopalń górnośląskich i drzewo opałowe 

suche i zdrowe z dostawą do domu 

po cenach konkorencyjnych. 

Zamkowa 18 tel 1790. 

  

  

CENY WĘGLA ZNIŻONE 

WĘGIEL i KOKS 
z pierwszorzędnych kopalń 

Górnosiąskich „P RO GRESS" 

POLECA FIRMA M. DEULL 
WILNO, Biuro— Jagiellońsks 3, tel. 811 
Bocznica własna — Kijowska 8, tel. 999     

YYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYVYVYYYYYVWY mn. 

UI 

OGŁOSZENIE. 

M:gistrat m. Wilna ogłasza 
przetarg na dostawę mięsa i sło- 
niny do szp'tali M ejskich i Przy- 
tułku 

Ofertv ze wskazaniem ceny ry- 
czałtowej lub proc. ustępstwa od 
cen rynkowych należy sk adać w 
biurze Sekcji Zdrowia Magistratu 
w termine do dnia 9-go marca 
1932 r. 

Otwarcie ofert i ustny przetarg 
odbędzie się w tymże dniu o godz. 
10-ej rano. 

Stający do przetargu winni zło- 
żyć kaucję w wysokości 200 zł. 

Przyjmowanie ofert i udziela- 
nie informacyj uskutecznia się w 
Magistracie, Sekcja Zdrowia. 

| Magistrat m. Wilna. 
ECA PBEEEENEOECE KI TAPK TT KTE NE EISS, 

MOD RR SB PE GRE 

  

            

  VAAAAAAAAAAAAAAAAA AA 
czerstwa i zdrowa dzie- 
wczyna poszukuje pc= Lokale 
sady przy dziecku z "TYSTTTWPTTWTTTRTATAY 

A — 10а 516 Па „— > 
ielizniarstwie i kra- 

wiecczyznie — ncz.iwa o Mieszkania 
chętna, łatwy i pogod- —3 pokoi ładnie ume- 
uy charakter. Odpo- blowanych z łazienką 
wiedzi proszę do Re-1 oddzielnem wejściem 

dakcji Słowa pod lite- poszukuję od 1 kwiet: 
tat JO: nia Oferty pod adre- 

sem ppłk. L. Schweizer 
4 p. uł. 

    

  

  

    

Udzielam lekcyj 

fran: uskiego 
niedrogo i korepetycyj 
Mickiewicza 42 m. 1i 

tel. 7-94. 

Potrzebne  mie- 
szkanie 3—4 poko- 
je, w śródmieściu, 
z wypodami, na pię- 
trze. Zgł szenia do 
redskcji te efon. Nr. 
223 m ędzy godzinę 

5 — 6. 
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RERPEENAA LET 

Kosmetyka 
REIK SK 
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"" Mieszkanie; 
e r uajbarźstj z 3 i 4 pokoi ze 

€ zaniedbaną wszelkiemi wygodami 
poprawa, pielęgnuje nowoczesnemi, wanna 
oraś usuwa wady skóry. "* miejscu do wy- 

najęcia.  Wilac, ul. 

  

    

  

EE Gabinet + Słowackiego 17 Kosmetyki 2 = Posady 1277 Cedió CENNIK 7 Hryniewiczewej, „M sAAAPADKAAAAAMAS 

: NAUCZYCIELKA i WIELKA Me; _ KUPNO 
główny francuskiego korepe: PSY. © £- 29 0! e i SPRZEDAŻ 

petycji i konwersacji w. ы Ž | ERC 
poszukuje lekcji, m9z- —4 KVVYVYVYVYVYVYVYVYN 

NASION mę zę pokój Ofert 
o adm. pod 8147. -— Lodownia 

na 1932 rok — GABINET szy „(0 zawo: 
Samotny, poszukuje Racjonalnej skiej 6. — Wiadomość: wysyła się na  |posady ekonoma, ga-k QS Met y K Imieszk, 1 godz. 93—13 

żądanie jowego, sklepowego i в L 
niezwłocznie 4. 4. za skromne wy- leczniczej ŻON 

n»grodzenie. Posiada WILNO, MAAAAAAAAAAAAAAA AA 444 
U OELER CG] Adresować AREA 

. az, „Stowo* dla P. K. ZEŃ 
WILNO : ekonom аь "гоаеип:еш-- Różne 

iai 2 5 je, dosko puma 
UL. SADOWA 8 Rządca mali,” odświeża, nsuwa TYVYYYYVYYVYYYYYTYVYY 

samotny. S kinis ЗАНЕ Ина уе - Tel. Nr. 10-57. praktyką, posiada po- kosmetyczny twarzy. Dla sprawdzonei Drzei 
3 Po- Masaż ciała, elektrycz- T-wo św. Wi: cen ego NAJSTARSZY ważne referencje, na 

żądanie złoży kaucję ny, wyszczuplający (pa- a Paulo rodziny £ą:- iie- 
КЕ О poszukuje posady og tie). Natryski „Hornio- szkałej na salce m.co- 

NAS on Sz Kdcee WZĄŃN pa oe pa S T dzie- 
= ю "la. Wypadanie włosów, ci 12, 10 14 ietnim 

i „Słowa”, łupież, Indywidualne Pawełkiem wołamy o 
Na m dobieranie kosmetykėw pomoc. Dziatki zzięb- 
Wileńszczyźnie. do każdej cery. Ost:t- nięte i zgłodniałe — 

= POPIERAJCIE nie zdobycie kosmety= brak obuwia i opału. 
ki racjonalnej.       
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Ofiary składać proszę 
Codziennie od g. 10—8 do Redakcji „Słowa* 

w. Z. P: 43 pod literą J. 
  

pani jest dziennikarką i szukałam legity 

macji w torebce, ale nie znalaziam. — 

Wtedy zatelefonowałam do redakcji i 

dowiedziałam się, że pani nie ma z nią 

nic wspólnego. Ale czyż mogłam przy 

puszczać, że pani oszukała mnie i u- 
myślnie wprowadziła w błąd? 

Magda Holl'ster «miała dar kiam- 
stwa. 

Miała ju gotowy plan w głowie, 
ale dla wykonania go należało zdobyć 
zaufanie rodżeństwa Eblway. Szczegól 
nie Edyta przedstawiała duże niebez- 
pieczeństwo, wobec obecności Wool- 
vorta w sąsiednim pokoju. 

Edyta nie uwierzyła oczywiście: ani 
słowu. Ale uznała za stosowne, nie 

sprzeciwiać się dłużej. 

— Jestem taka słaba, że nie pamię 
tam, co się ze mną działo. Ale nigdy 
nie mdlałam dotąd. Dlatego myślałam, 
że zadano mi jakiegoś narkotyku.. Te 
raz czuję się lepiej. Proszę zatelefono 

wać do mego ojca. 

— Właśnie jes tutaj u mnie jeden 
z pani przyjaciół. Zaraz go tu przy- 
ślę. Tommy, można pana poprosić na 
chwileczkę ? 

Wyszli do przedpokoju. i Magda 
zakomunikowała mu szeptem: 

— Woolvort jest tutaj! Pytał, co 
pan tu robi? Myślę, że trzeba mu po- 
wiedzieć trochę prawdy. Niech pan po 
wie, że adres mój dostał pan w biurze 

Bilsaitera. Że przyszedł pan tu w po- 
szukiwaniu siostry. W ten sposób oka- 

że ten sam ceł przywiódł was 
do mnie. Ta będzie zupełnie praw 

  

   

    

z AEO NIO A CY AN LT TO TAIKOS ZEP 1 VO RTX. 

dopodobne i wcale go nie zdziwi. Zre 
sztą, gdyby nie uwierzył, i tak ojcu 
pana nic nie powie. 

Tommy próbował się sprzeciwić... 
— Ach!, Proszę się nie kłócić! — 

przerwała mu sucho Magda. — Niech 
pan robi tak, jak powiedziałam. Jeżeli 
będziemy tracić czas'na wzajemne о- 
skarżenia, skończy się na tem, że poli 
cja dowie się o wszystkiem i ładnie na 
tem wyjdziemy! 

Wepchnęła młodego mężczyznę do 
salonu: 

— Niech pan wchodzi. 

przyjdę. 
Blady i zmieszany, Tommy zatrzy- 

mał się na środku pokoju. Ryszard stał 
przed kominkiem, pogrążony w myś- 
lach. 

— Tommy! Skąd pan się tu wziął? 
Zdaje się, że wszyscy goście lorda 
'Rowmanda zbiorą się tutaj w końcu! 

— Nie, narazie, prócz nas, jest tyl 
ko moja siostra, — odpowiedział zmie 
szany. — Ja potem opowiem panu, jak 
ją znalazłem. 

— Ach, to nie ma znaczenia! — 
zawołał Ryszard, a oczy jego zapłonę- 

ły radością. — Najważniejsze jest to, 
że pan ją znalazł. Chwała Bogu! By- 
łem już w rozpaczy! : 

— Опа Яе się czuje, — oznajmiła 
Magda, wchodząc. 

— Ale to drobiazg, —  wtrącił 

Tommy. — Siostra zemdlała i pani 
Hollister opiekowała się nią przez całą 
dobę. 

— Edyta jest chora? Czy mogę 
ją zobaczyć? — niecierpliwit się Ry- 
szard. 

Ja zaraz 

„ — Właśnie chciałam pana popro- 
sić. 

Z uroczym uśmiechem wprowadzi 
ła go Magda do sypialni: 

— Ryszard! Kochany! 
Jak przestraszone dziecko, przytuł:- 

ła się Edyta do narzeczonego. 

— Wiedziałam, że przyjdziesz... Te 
raz jestem zupełnie spokojna. Tak ba- 
łam się... ta okropna kobieta.. 

— Nie myśl o tem, Jesteśmy :a- 
zem i żadna Magda Hollister nie jest 
w stanie skrzywdzić nas. 

— Ach, Ryszardzie, gdybyś wie- 
dział, jak. się o ciebie niepokoiłam 
strasznie! Chcę opowiedzieć ci wszy- 
stko, zaraz... 

— Nie trzeba. Zdążymy wszystko 
omówić. Najważniejszem jest, - żebyś- 
my zaraz stąd mogli odjechać. 

— Jeżeli pokojówka da mi fifiżan- 
kę herbaty i pomoże się ubrać; to bę- 
dę gotowa za dziesięć minut. 

— Zaraz poproszę. Pellington cze 
ka w samochodzie. Jak tylko będziesz 
gotowa, wyjedziemy. 

Ryszard wrócił do salonu i popro 
sił Tommy, by zaraz zatelefonowai do 
Ojca, zawiadamiając go o odnalezieniu 
Edyty. 

Tommy czekał tylko pretekstu, by 

opuścić mieszkanie pięknej Magdy. 

— A teraz, — zwrócił się Ryszard 
do gospodyni, gdy zostali sami, — po 
mówimy ze sobą, dopóki moja narze- 
czona się ubierze. 

(D. C. N.) 
————— 

  

Redaktor w, z. Witold Tatarzyśsić |


