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Wypadki w Finlandii 
Od kilku ćni z4meszczalićn y de- 

pesze z Helsirgiersu o wypadkach w 

Finlandji. Sytuacja przybrała tam cha- 

rakter wojny domowej, groziła naj- 

większemi komplikacjami, a przede- 

wszystkiem rozlewem krwi. W tej 

chwili zdaje się ulegi» znacznemu ad- 

piężeniu. Ze strony władz rządowych 

czynione są wszelkie wysilki by nie 

dopuścić właśnie do przelewu krwi. 

Nie ja:t to rewoł cja, powstanie, a 

specyliczn: dla cbecnej doby zamach 

Prezydent Svinhuvud, 

stanu, z tak popularnym hasłem od 

czasu Mussoliniego:„marszu na stolicę*, 

W roku 1930 mieliśmy do czynie- 
nia w Finlandji z identycznym kon 
fliktem. Wówczas Sytuacja nie była 
jednak tak groźną. Chodzi tu o ruch 
t. zw. Lappowców, na których czele 

stanął niejaki Kessela, z pochodzenia 
chłop © wielkich wszakże ambicjach 

politycznych. Był to swoisty ruch ni 

to chłopski, ni to nacjonalistyczno-bur- 

żuazyjny, ani właściwie reakcyjny, ani 

demokratyczny. Ruch — antysocjali- 

styczny. To było wtsdy. Nielegalne 
pierwiastki masowego ruchu, zostały 
częściowo zlikwidowane. Specjalne 
represje nie były zastosowane prze- 
<iwko inicjatorom ruchu. Cała akcja 
skończyła się bezkrwawo. 

Jedno z pism ryskich zaimieściło 

selację swego współpracownika o dzi- 

siejszych wypadkach, Dziennikarze le- 
<ący do Helsirgforsu z Rewla aeropia- 
nem, omawiają w kabinie wypadki i 
że względu na charakterystyczne ce- 
<chy obecnego powstania usiłują przy- 

wódców jego porównywać. Hitler? 

Mussolini? — Nam się wszelako zda- 
je, że zarówno ze względu na ze- 
wnętrzną fizjonomję i obszar państwa, 
jak też sytuację wewnętrzną, analo- 
gię przeprowadzić by można najprę- 
dzej z zamacheńń grudniowym Volde- 
marasa. Podobnie jak na Litwie za- 
mach stanu, tak też, w Finlandji wy- 
buchł on pod hasłem niebezpieczeń- 
stwa bolszewickiego, przeciwko socja- 
listycznym rządom wewnątrz, prze- 
ciwko panoszącym się socjał-demo- 
kratom. Tam był Voldemaras.Daukan- 
tas-Piechowicz, tu Kessela, Valenius, 
Varima. Oczywiście bezpośrednia bliz- 
Kość granicy sowieckiej stwarza wa. 
iunki wyjątkowe, a niebezpieczeństwo 
grożące, łatwiej jest o wiele zobrazo- 

wać tłumom i porwać ich do czynu. 
Kim jest ten tryumwirat pasujący 

siebie na dyktatorów, a żądający w 

tej chwili dymisji gabinetu, wprowa- 
dzenia specjalnych ustaw, wśród któ- 

rych nowością będzie ustawa „anti- 
marksowska*? Kesselę znamy już z 
pierwotnego ruchu. Był on sztanda- 
rem całej akcji, Tucieleśniał tw sobie 
ideologię „łappowców*, Niebawem 
przy boku jego wyrosła jednostka 
nie mniej energiczna, a zdaje się bar- 
dsiej inteligentna: generał Valenius. 
Był to nabytek dla Lappowców na- 
der cenny ponieważ reprezentował 
przedewszystkiem zdolności wojsko- 

“t mogące się w każdej chwili, w 
takiej sytuacji przydać. W  Finlandji 
ak na Litwie „szaulisi*, jak na Łot-   

se 

wie „assargi*, czyli coś w rodzaju 

przysposobienia wojskowego armji 

nieregularnej, istnieje organizacja t. zw. 

„Schutzkerów*. Korpus bezpieczeństwe. 

Jako zorganizowana jednostka bojo- 

wa posiada niewątpliwie decydujące 

znaczenie na przechylenie szali zwy- 

cięstwa: rząd, czy Lappowcy? Usiło- 

wania właśnie generała  Valeninsa 

szły w kierunku opanowania dla ruchu 

Lappowców schutzkerów. Wedle ostat- 

nich relacji nie bardzo się to udało 

i dlatego obecnie liczyć można na 
częściowe lub całkowite fiasco za- 

machu. 

Trzecim jest porucznik Varima. 

Osobi-tošė nowa w organizacji, ode- 

grywająca w poprzednich fazach ru- 

chu rolę podrzędną, temniemniej jed- 

nak bardzo energiczna mogąca wypły- 

nąć na powierzchnię w razie wybuchu 

wojny domowej. 

Jak wiadomo w-roku 1930 rząd 

fiński poczynił znaczne ustępstwa Lap- 

powcom i w rezultacie nalezało się 

kczyć z ich zwycięstwem. Niewątpli- 

wie okoliczność ta stała się bodźcem 

dla rozwoju tego ruchu i podnieciła 

ambicję poszczególnych przywódców. 
Wybór prezydenta Swinbuvuda uwa- 

żane powszechnie za kompromis li- 

kwidujący  niebezpieczeństwo  we- 

wnętrznych zamieszek. Ale Lappowcy 
poczuli się zbyt silni by mieli zado- 
wolnić się tego rodzaju połowicznym 

zwycięstwem. Ich przeciwnicy, socjal- 

demokracj, nie zostali doszczętnie 
zgnieceni, jak to leżało w programie. 

Dlatego,ież z obczu Lappowców dały 
się słyszeć ciągł» „groźby. Sytuacja 
nie przestawała być naprężoną i w 
każdej chwili groziła wybuchem. 

Tak się też stało: w małem mia- 
steczku Maentsaelae poseł na sejm z 
frakcji socjalistycznej Erich, wygłosił 

przemówienie w domu robotniczym. 

Po pietnastu minutach przemowy, na- 

gle przez okuo zarechotał karabin 

maszynowy. Obecnych opanowała pa- 
nika. Poseł Erich omal uszedł z ży- 
ciem. Dało to hasło do ogólnego po- 
wstania Lappowców. Miasteczko zo- 
stało obrane jako punkt zborny. Po- 
zatem do jeszcze kilku miejscowości 
poczęli się zjeżdżać chłopi. W głów- 
nej kwaterze zasiadł generał Valenius, 
którego otacza straż przyboczna zło- 
żona ze 150 uzbrojonych od stóp do 
głów ludzi. Ponieważ w Finlandji o- 
gromny proceut chłopów posiada 
własne samochody, masowe  grupo- 
wanie powstańców nie przedstawiało 
większej trudności. Władze rządowe 
wydały zarządzenie represyjne, ale 
nie wystąpiły zbrojnie, ograniczając 
się jedynie do ostrego pogotowia, 
cofnięcia urlopów wojskowych i zgru- 
powania większych oddziałów wojska 
w zagrożonych miejscowuściach, nle 
zajmując ich wszelako całkowicie, w 
obawie rozlewu krwi. Jak się zacho- 
wali schutzkerowie? Część ich sym- 
patyzuje wyraźnie & Lappowcami. 
Jednakże, jak słychać podziałało na 
nich wezwanie prezydenta, który przy- 
pomniał o złożonej przysiędze. 

Rząd postanowił nie ustępować, 
ale przyjął już dymisję znienawidzo- 
nego przez Lappowców ministra spraw 
wewnętrznych. Być może, iż stanow- 
cze wystąpienie prezydenta zdoła i 
tym razem nakłonie Lappowców do 
rezygnacji, do której pretekstem po- 
służyć może właśnie dymisja jednego 
ministra. Niewątpliwie będzie to jedy- 
nie odwleczenie walnej rozprawy. j.K. 

* * z 

HELSINGFORS, (Pat). Według 
doniesień z Maentsaelae, zebrani 
tam lappowcy zostali okrąženi 

przez wojska rządowe. 
HELSINGFORS, (Pat). Kilkaset 

osób zgromadziło się w Jivaeskylae, 
nie chcąc usłuchać wezwania prezy- 
denta do powrotu do domu. Podjęli 
oni raczej energiczniejszą działalność, 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Łaszuk, 

BRASLAW — Ksiegarnja T-wa „Lot“, | 

į 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K, Matisowskicyo, į 

KIESWIEŽZ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jazwvinskiego, | 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 
N.-ŚWIĘCIANY — Ksjęgarnia T-wa „Ruch“, 
GSZMIANA — Księgarnia Spółdz, . Naucz. 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzjmierow 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ridch”, | 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzynski, { 
IWIENIEC — Sklep tytonjowy — S$, Zwierzyński, | 
KLECK — Sklep „Jednošė“ 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateskį, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”, 

  

  

PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski, 

nbagady niemieckiej W Moski 
Kule przeznaczene dla ambasadora van Dircksena 

MOSKWA, (Pat). W dniu 5 bm. 
około godziny 14ej dokonana 
zamachu "na  przejeżdżejącega 
ulicą Hercena radcę ambasady 
niemieckisj w Moskwie van Twar- 
dowskyego. Sprawca oddał w kie- 
runku samochodu 4 strzały re- 
woiwerowe, raniąc von Twar- 
dowskyego w Szyję i rękę. 

Po udzieieniu pierwszej po- 
mocy w najbiiższej aptece von 

przewieziono Twardowskyego 
do kliniki kremliowskiej celem 
dokonania operacji. Operacji do- 
konał prof. Rozanow. Bezpośred- 
nie po wypadku przybyli do 
kliniki zasżępca komisarza Spraw 
zagranicznych Krestinski] oraz 
kierownik oddziału Europy Cent- 
ratnej Sztern, którzy obecnemu 
w klinice niemieckiemu amba- 

sadorow; von Dircksenowi oraz 
rannemu Twardowskyemu zio- 
żyli wyrazy współczucia. 

Wieść o dokonanym zamachu 
rozeszła się po mieście z bły- 
Skawiczną szybkością, wywoału- 
jąc wśród korpusu dypiomatycz- 
nego i przedstawicieli prasy 
zagranicznej olbrzymie wrażenie. 

Zamachowiec Juda syn Mirona 
Sztern, lat 28, rzekomo były stu- 
dent uniwersytetu  moskiew- 
skiego, został zatrzymany. 

Zamach dokonany został па 
rogu ulic Hercena i Leontjew- 
skiej, gdzie znąjóuje się amba- 
sądą niemiecka, o kiikadziesiąt 
kroków od ambąsady. Jest to 
punkt bardzo ruchliwy, położony 
w centrum miasta. Istnieje przy- 
puszczenie, że zamach był skie- 
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ОПОЗОТЕЛИЕ 
POLEMIKA CHINSKO-JAPONSKA 

` СЕМЕ\/А, РАТ. — Росга!ек sobainiego 
posiedzeniu komisjj Zgromadzenia Ligi wy 

Ла znowu dyskusja na temat, czy kroki 
wejenne zostały istotnie przerwane, Delegat 
Chin twierdzi, że wojska japońskie w dai- 
szym ciągu atakują czemu zaprzecza delegat 
Japonji, Wywiązuje się polemika na temat 
fałszywych wiadomości, ra 

Sate zarzuca delegacji chińskiej rozpow- 
szechnianie fałszywych ż nieścisłych infor 
macyj, na co delegań chiński odpowiada, że 
też japonja rozwija propagandę w prasie eu- 
ropejskiej i wydała na to kilka milionów, De, 
legat japoński domaga się; by Yen przyto- 
czył dowody. o odczytaniu przez delegatów 
francuskiego I japońskiego ostatnich wiado- 
meści( stwierdzających, że naogół kroki wo 
jenne zostały przenwane, przewodniczący Hy 
mans przerywa dyskusję jako bezcelową, 

W dyskusji ogólnej zabierali głos przed- 
stawicjel Norwegji, czyniąc aluzję do onie 
cznošcį zastosowania sankcyj ekonomicznych 
i wojskowych w myśl art, 16 paktu, delegat 
Szwecji kładł nacisk na konieczność dopro 
wadzenja do zawieszenia broni, a delegat 
Finlandji wypowiedział się mw tym sensie, 
že wszeįka akcją zbrojna, nawet jeśli niema 
wypowiedzenia wojny, -jest pogwałceniem 
art, 10 paktu, Zgromadzenie musj się starać 
o załatwienie konijiktu wszelkiemi możiiwe- 
m środkami, w przeciwnym razie weźmie na 
siebie wielką odpowiedzialność wobec na- 
rodów świata, 

LIGA USTALA ZASADY 
GENEWA, PAT, — Na popołudniowem 

posiedzeniu komisji głównej nadzwyczajne 
go Zgromadzenia Ligi Narodów dyskutowa- 

          

no w dalszym ciągu nad koniliktem japoń- 
sko-chjńskim, : 

Dzisiejsza dyskusja ogólna, w której za 
bierali gios delegacį 15 państw, była w pierw 
szym rzędzie maniiestacją światowej opinii 
piblicznej, Podkreślono w niej pewne zasa- 
dy, które muszą być przestrzegane, w szcze 
gólności zasadę poszanowania jintegrajności 
ierytocjalnej państw, zasadę ścisłego prze- 
strzegania traktatów oraz zasadę, że nikt 
nie może sam sobje wymierzać sprawiedliwo 
ści. 

Prokjamoiwanie tych zasad jest niewątpli 
wie potepienjem akcji japońskiej,  Mówcy 
pa 2В także ogromną odpowiedzialność 
źZgromadzena, Zasługujć wreszcie na podkre 
štenie, že kilku mówców zwrócjło uwagę 
na niedostateczność obecnej organizacji Ligi 
i na konieczność wyposażenia jej w siłę poli 
cyjną, Co się tyczy decyzji, któreby powzię- 
oł zgromadzenie, dzisiejsza dyskusja nie 
przyniosła jeszcze nit konkretnego, 

Po zakończeniu dyskusji wyłoniona bę- 
dzie prawd lobnie komisja, która opracu 
je tekst uchwały Zgromadzenia i będzie się 
starała uzyskać na nią zgodę Japonji j Chin, 

HYMANS ZAPRASZA AMERYKĘ 

GENEWA, PAT, — Hymans zwrócił się 
do Stanów Zjednoczonych z zaproszeniem 
ażeby przyłączyły się do rezolucji, uchwalo- 
nej przez nadzwyczajne Zgromadzenie Ligi 
Narodów w sprawie koniliktu chińsko-japoń 
skiega, 

MIN. ZALESKI 
GENEWA, PAIT, — W poniedziałek w 

dalszym ciągu dyskusji w. komisji głównej 
Zgromądzenia Ligi Narodów zabierze jako 
pierwszy głos minister Zaleskį, 

   

rowany przeciwko ambasadoro- 
wi niemieckiemu, a Twardowsky 
stał się przypadkowo ofizrą. 

O osobie zamachowca brak 
bliższych wiadomości. Nie usta- 
lono ieszcze, Czy dokonał on za- 
machu z własnych pobudek, czy 
też związany jest z jakąś orga- 
nizacią. 

BERLIN. PAT. — Wiadomość o za 
machu na członka ambasady  niemiec- 
kiej w Moskwie wywołała w Berlinie 
wielkie wrażenie, tem bardziej, że ofia 
ra tego zamachu, radca von Twardow- 
Sky, był osobstością znaną w prasie nie 
mieckiej ze swej poprzedniej działalno 
ści wbiurze prasowem rządu Rzeszy. 
Prowadził on tam referat spraw polity 
cznych, który objął po nim tajny radca 
Katzenberget. 

Przed dwoma tygodniami radca 
von Twardowsky był w Berlinie z po 
wodu wypadku, jakiemu uległ podczas 
uprawiania sportu zimowego. Ranny 
był wówczas w rękę i nosił ją na tem- 
blaku. Ven Twardowsky podczas woj 
ny był oficerem marynarki niemieckiej, 
z której wystąpił w randze kapitana- 
porucznika. W roku 1922 wstąpił on do 
służby dyplomatycznej i przydzielony 
został do ambasady niemieckiej w Mo- 
skwie. Ostatnio von Twardowsky prze 
bywał w Moskwie od roku 1928. 

Podróż Marszałka 
Piłsudskiego 

ST AMBUŁ, (Pat). W dn. 5 b.m. 
2 godzinie 11-e] Marszałek Pił. 
sudski odpłynął do Pireusu. W 

czasie postoju okrętu w parcie 
Stambułu Marszałek Piłsudski 
nie wychodził na ląd. 

    

POSIEDZENIE SEJMU W PO- 
NIEDZIAŁEK 

WARSZAWA, (Pat). Marszałek 
Sejmu zwołał posiedzenie plenarne 
Sejmu na poniedziałek 7 marca ogo- 
dzinie 10-ej rano. Porządek obrad ©- 
bejmuje 17 punktów, w tem 16 punk- 
tów stanowią sprawozdania komisyj, 
tn. in. O ustawie karno-skarbowej, o 
kosztach sądowych, o utworzeniu 
przedsiębiorstwa Polski Monopol Ty- 
toniowy i inne, 

  

Nowa faza walk pod Szanghajem 
Japończycy atakują odcinek Kia-Tinq 

PARYŻ. PAT. — Wedle depesz, 
nadeszłych tej nocy, sytuacja na Dale 
kim Wschodzie zaczęła się wczoraj 
komplikować na nowo. 

Okazuje się, że pertraktacje na po- 
kładzie „Kent* nie miały żadnego wpły 
wu na bitwę, jaka toczyła się pod 
Szanghajem.  Wycieńczone wojska 
Tsan—Ting—Kaja cofnęły się, ponie- 
waż z jednej strony wyparte zostały Z 
ich głównej linji obronnej, a powtóre 
grozi im manewr oskrzydlający ze stro 
ny 11 dywizji japońskiej. 

Wojska japońskie zatrzymały się w 
okolicy Nan-Sing, położonej zaledwie 
oe 15 km. od Szanghaju, a dwa puiki 
chińskie, wyparte z Woosung, usado- 
wiły się w pobliżu Liu—Ho, to znaczy 
na tyłach 11 dywizji. 

W wkolicach Szanghaju krążą nie- 
prawdopodobne pogłoski. Dwie nowe 
dywizje chińskie, idące od strony Nan 
kinu, miały zaatakować 11 dywizję, 
trwającą na prawem skrzydle armji ja- 
pońskiej. 5-ta armja chińska, rozloko 
wana w prowincji Cze—Kiang, rozpo 
cząć miała pochód na Szanghaj. Pierw 
sza dywizją tej armji znajdować się 
ma podobno w odległości 12 km. od 
Szanghaju. 

Wszystkie depesze stwierdzają, że 
posiłki japońskie nadchodzą bezustan- 
nie. Niektóre pułki wylądowały w Szan 
ghaju, według wszelkiego prawdopo- 
dobieństwa ażeby udaremnić próby, 

EL SSE MEEETTET a 

zajmując posterunki telegraf.czne i te- 
lefoniczne oraz stację kolejową i wzy- 
wając znajdujące się w sąsiedztwie 
oddziały gwardji narodowej, aby przy- 
były do Jivaeskylae, 

jakich pragnęłaby dokonać armja chiń 
ską w południowym rejonie miasta. In 
ne posiłki kierują się wzdłuż rzeki 
Yang-Tse. 

Od wczoraj sekcja kantońska cen- 
tralnego komitetu wykonawczego pro 
wądzi wrogą kampanję przeciwko 
Czang—Kai —Szekowi, zarzucając mu, 
że nie przysłał dostatecznych posiłków 
dla asmji, walczącej pod Szanghajem. 

SZANGHAJ. PAT. — Pomimo za- 
przeczeń japońskiego sztabu głównego, 
chińskie raporty urzędowe komuniku- 
ją, że Japończycy atakują odcinek Kia- 
Ting, zaś samoloty japońskie bombar 
dują Tai-Sang.. Rząd nankiński oświad 
czył, że zawieszenie broni nie istnieje. 

Ludność chińska w Szanghaju wy- 
kazuje niesłychane podniecenie, na któ 
se powołują się czynniki rządowe, twier 
dząc, że naród gotów jest do najdalej 
idących poświęceń, byle nie przyjąć 
niekorzystnych _propozycyj, skutkiem 
czego nie przewidują zawarcia pokoju. 

Przedstawiciel agencji Reutera, prze 
bywający w Woosung komunikuje, że 
słyszy strzelaninę, pochodzącą z Liu- 
Ho. Tem nie mniej urzędowe koła ja- 
pońskie zapewniają, że w dniu dzisiej 
szym żadna 'walka nie będzie miała 
miejsca. 

NANKIN. PAT. — Raport, jaki tu 
nadszedł z głównej kwatery 19-ej ar 
mji chińskiej, oświadcza, że silne od 
działy japońskie atakują gwałtownie 
pozycje chińskie w pobliżu Nan-Hsiang. 
Chińska kwatera główna została obec 
nie przeniesiona do Sze-Nyi, na zachód 
od Ku—Szan. Cel akcji japońskiej — 
mówi raport chiński — jest nieznany. 

Wreszcie raport zaprzecza, jakoby woj 
ska chińskie odebrały z powzotem 
Lin-Ho i jakoby posuwały się w kierun 
ku Sza—Pei, 

FRONT OBRONNY NA LINJI 

FAIECZONG—LIU—HO 

PARYŻ. PAT. — Agence Indo-Paci 
fique donosi, że szef sztabu głównego 
19-ej armji kantońskiej oświadczył, że 
podległe mu oddziały gotowe są do 
wznowienia dzałań wojennych, ponie 

wąż Japończycy posunęli się poza linę 
20 km., którą uznano za granicę do e- 
wakuacji wojsk chińskich. 19 armja 
kantońska utworzyła silny front obron 
ny na linji Tai—Czotg i Liu—Ho. 

Z drugiej strony głównodowodzą- 
cy japońskiemi siłami w Szanghaju Shi 
rosawa oznajmił, że okoliczności natu- 
ry wojskowej wymagały zajęcia terenu, 
położonego o 8 km. poza strefą 20-ki 
lometrową, głównie w celu roztoczenia 
opieki nad miejscowością Nan—Hsiang, 
gdzie znajduje się obecnie główna kwa 
tera 9 dywizji japońskiej. - 

NIE ZOBOWIĄZANIE TYLKO DOBRA 

WOLĄ 

TOKJO PAT. — W tutejszem mi- 

nisterstwie sraw zagranicznych oświad 

czają, że na pokładzie krążownika 

„Kent* nie zawarto żadnego definityw 

nego układu, zaś przyjęcie propozycji 
Paul-Boncoura nie oznacza nic więcej, 
jak tylko dobrą wolę wszczęcia roko 
wań w celu zaprzestania kroków nie 

przyjacielskich. 

POSTAWY -— Księgarnia Połskiej Macierzy Szkoinej, 
STOLPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

SŁONIM — Księgarnia D, Lubewskiego, ui, Mickiewicza 34, 

ST, ŚWIĘCIANY — M, Lewin —bBiuro Gazetowe, mi, 3 Maja 3 

WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F, juczewska 

WARSZAWA — Tow, Ksjęgaruj Kol, „Ruch”, 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr, 40, Za tekstem 15 gr, Komunikaty, oraz 
nadesłane, milimetr 50 gr, Kronika rekłamowa milimetr 60 gr, W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej 
Zagraniczne 50 proc, drożej. Ogłoszenia cyirowe j tabelaryczne o 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń ca 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za 4pstarczenie n.ru dowodowego 20 gr, 

  

SILVA RERUM 
Echo Polskie (nr. 58) w dłuższym 

artykule zastanawia się nad kwestją 
przeciążenia młodzieży szkolnej, usta- 
lając cztery kategorje dzieci: 

1) Dziecko zdrowe zupełnie j zdolne jest 
naturalnje w położeniu wyjątkowo dobrem, 
wymagania szkolne obecne, a tak było za- 
wsze j wszędzie, nie obarczają go zupełnie, 

W gorszych warunkach znajduje się ka 
tegorja dzieci zdolnych, zmuszonych czynić 
mniej pub więcej poważne wysiłki dla pode 
łania wszystkim wymogom szkoły, Tutaj 
mniej naogół obowiazkowi j łatwiej wysu- 
wający się z pod kontroli chłopcy są w lep 
szem położeniu od dziewczynek, Zdrowy 
organizm dziecka znosj zwyije przez czas 
diużsży tę iwycźerpującą pracę, często przez 
cały czas pobytu w szkole średniej bez wy 
kazywania poważnych zaburzeń, Występu- 
ją one jednak z chwilą, gdy ust:ój dziecka 
zostanie przejściowo osłabiony przez A: 
bycie jakiejś choroby lub — co się zdarza 
częściej — w chwilach fizjologicznego 0- 
slabjenja i Tak bowiem można 
nazwać stan, w jakjrn ustrój dziecięcy znaj 
duje się co roku na wiosnę, a następnie w 
sokresje pokwitania, W obu tych razach о- 
bok ogólnego osłabienia widzimy bardzo 
znaczne osłabienie układu nerwowego, tem 
wyraźniejsze, jra więcej dziecko było po- 
przednio przemęczone, 

Tu trzeba uświadomić sobie, że 
właśnie w okresie wiosennym,. gdy 
organizm dziecka jest szczególnie o- 
słabiony, szkoła wymaga od niego naj 
Większego wysiłku. 

3) Znaczna większość dzjecj, zwłaszcza 
w środowiskach miejskich stanowią dzieci 
słabowite, wątie, Tutaj dziecko zdołne ie 
zawsze bezkarnie może sobje dać radę z wy 
miogamyj szkolnemi, Pomyślmy: ' dziecko, a 
zwiaszcza dziecko wątłe, stworzone dała 
Światla, powietrza, słońca i ruchu, a w żad 
nym razie nie do wytężonej długotrwałej 
pracy umysłowej, zamykamy na 5 godzin 
i każemy sjedzieć spokojnie, Prawda, że 
te wszystkie godziny są zapelnżone przez łek 
cje „męczące*, 

Umysł dziecka, jak i jego mięśnie znosi 
lepiej krótki, nawet' większy „wysiłek, niż 
wysiiek długotrwały, a takjego wymaga 
szkoia. Ale nawet gdyby dziecko przez 5 
godzina nie potrzebowało zupełnie pracować 
umysłowo, gdyby uporczywie przez nieuwa 
gę starało sję nie dopuścić do siebje nad- 
пцаги wrażeń, nawet wtedy byłoby znużone 
tym długotrwałym pobytem w szkole, 

A to przecjeż dopiero część pracy dzjen 
nej, Dziecko mniej zdolne lub wycieńczo- 
ne czeka jeszcze dłnga nieraz nauka w do 
mu, 

4-tą kategorję stanowią dziecj chore, z 
wykluczeniem naturalnie cierpień ostrych 
przemijających, Główną rolę odgrywa tutaj 
raniej jub więcej utajona giuzijca, Możemy 
sobie łatwo wystawić, po tei, co powie 
dziane zostało wyżej, jak dzżecj 2 katego- 
rji reagują na warunki życia szkolnego, 

Rozważania o stanie zdrowia i o 
wytrzymałości młodzieży zostały za- 
mknięte słowami Jędrzeja Śniadeckie 
go, wyjętemi z jego dzieła „O wycho- 
waniu fizycznem ': } 

Uważam ja oddawna nasze wychowanie 
młodzieży, tak domowe, ijako publiczne, za 
niądoskonałe z tego względu, 12 zajmując 
się jedynie kształceniem umysłu j naładowa. 
niem młodych głów nauką, mało częstokroć 
w dalszym życiu przydatną, zaniedbujemy 
siły ciała j zdrowie, Mamy też po wielkiej 
części takich ludzi, jakich hodujemiy, to 
jest: ciała wątłe, j niezdrowe, a naukę nie 
dobrze strawiona, albo nie na właściwym za 
sianą gruncie, 

Ale jaki z tego można wyciągnać 
waniiosek? Przecież właśnie obecnie do 
prowadziliśmy do potwornej przesady 
t. zw. „wychowanie fizyczne”, rezultat 
jednak jest ten sam, co i przed stu la- 
ty: młodzież jest równie słaba fizycz 
nie, przemęczona zaś więcej. Lector. 

  

SENAT UCHWALIŁ BUDŻET 
NA ROK 1931—32. 

WARSZAWA. (Pat. Na sobotniem posie- 
dzeniu Senat rozpatrzył budżety ministerstw 
Poczt i Telegrata, Komunikacji, Przemysłu i 
Haudlu oraz skarbu poczem przystąpił do 
głosowania. Wszystkie działy budźeiu, poza 
Ministerstwem Skarbu i Ministerstwem Oświa- 
ty, zostały przyjęte w brzmieniu sejmowem, 
poczem uchwalono całość budżetn. 

W ustawie skarbowej zmieniono cytry, 
stosownie do poprawek, przyjętych przez Mi- 

» nisterstwo Skarbu. Mianowicie podwyższono 
o 5 miljonów kwotę wydatków zwyczajnych 
do sumy 2.392.617.514 zł i podwyższono 
również o 5 miljonów ogólną kwotę wy- 
datków państwa do sumy 2.451.917.311 zł, 
craz dochody administracyjne do kwoty 
1.528.235.300 zł. Wstawiono nowy art. 8, 

upoważniający ministra skarbu do zwiększa- 
nia kredytów w dzia'e II $ 13 do wysokości 
rzeczywistej dochodów, osiągniętych. z tytu- 
łu należności egzekucyjnych. Z temi popraw- 
kami ustawa skarbowa została uchwalona. 

W ten sposób prace nad budżetem zo- 
stały zakończone. Następne posiedzenie Se- 
natu odbędzie się we czwartek 10 marca o 
godz. 15 ej. 

  

SYTUACJA STREJKOWA BEZ 
ZMIAN 

SOSNOWIEC, AAT. — Dziś strajkuje w 
zagłębiu Dąbrowskiem 9,901 robotników, 
Na obserwacjach zatrudnionych jest 1327 
osób, Poza obserwacją zgłosio się do prał 
cy 331 robotników, Kopalnie niezrzeszone 

pracują normalnie. Spokoju nigdzie nie za 

kłócog, :



GŁOSY CZYTELNIKÓW 

W obronie 8-ietniego gimnazjum E 
Dmia 26 lutego projekt ustawy o 

oświatowej pod obrady pienum Sejmu 

i okol:czność ta stanie się, sądzę, po- 

budką do wznowienia dyskusji w spra 

wie ustroju szkolnctwa na szerszem 

forum opinji publicznej, szybkimi bo- 

wiem krokami zbliżamy sę do tego 

momentu, kiedy picjekt stanie s.ę nor 

mą prawną, obowiązującą i faktem, z 

którego konsekwencjami życowemi sta 

niemy niebawem oko w oko. ° 

Sądzę więc, że nie od rzeczy będzie 

zastanowić się nad kilkoma zagadn e- 

niami ściśle związanemi z oczekującą 

nas reformą. Chciałbym naraz e poru 

szyć dwie sprawy: zagadnienie selek- 

cje materjału uczniowskiego i doboru 

personelu nauczycielsk ego. - : 

Dla nikogo chyba nie jest tajemni 

cą, że istotę szkoły, jej mózg i serce 

stanowi grono nauczycielskie, a jej 

krew i ciało — młodzież. : 

Zgrany zespół nauczycieli, posiada- 

jących głęboką i rzetelną wiedzę, peł- 

nych zapału i umiłowania swego Za- 

wodu, oraz dobrani, karni, inteligent 

mi i przywiązani do szkoły uczniowie 

decydują o charakterze i walorach za- 

kładu, który nawet we względnie pry- 

mitywnych warunkach bytowania stać 

się może kuźnią szłachetnych myśli i 

czynów i wypełniać potrafi swą msję 

społeczno - państwową. || 

Dlatego też każda organizacja szkol 

na uważa te dwa zagadnienia — selek 

cji młodzieży oraz doboru i kształcenia 

nauczycieli — za jedne z najbardziej 

dla siebie istotnych. 

Selekcja i eliminacja, a więc wy- 

bór tak pomyślany, by w niyśl starej za 

sady the right man of the right place 

—właściwy uczeń znalazł się we „właś 

ciwej szkole, by każdy mógł trafić do 

zakładu, odpowiadającego nietylko kie 

runkowi jego zainteresowań i zamiło- 

wań, ale także — skali jego uzdolnień. 

"Inaczej mówiąc, by miernotom i pół- 

główkom (bo i tacy przecież zdarzają 

się na tym Bożym świecie) zamknięty 

był na cztery spusty dostęp do tych 

uczełni, gdzie się kształci i wychowu- 

je elita intelektualna narodu, powta- 
rzam: intelektualna. 

Dobór | kształcenie nauczycieli, a 
zwłaszcza tak modne dz'siąż dokształ- 
canie (kogoż to, mój Boże, dziś nie do 
kształcamy!) ma zapewnić szkole po- 
siadanńe owego właśnie mózgu i serca 
—tych kierowników i wychowawców 
miądrych, wnikliwych, bezkompromiso- 
wych a subtelnych, gdy chodzi o do- 
bro młodzieży i szkoły, którą kochać 
mają nadewszystko i którą owa selek- 
cję materjału uczniowskiego przepro- 
wadzač muszą. Czy wiele mamy takich 
nauczycieli? Czy uniwersytety, semina 
rja, pedągogja, kursy jedno- dwu- 
trzy-, cztero- i już nie wiem wielotygod 
niowe, wychowawcze, metodyczne, in- 
struktorskie i t. p. dadzą nam odrazu 

zastępy odpowiednich kandydatów? a 
co najważniejsze, czy warunki pracy 
dzisiejszego nauczyciela, na którego 
barki składają dzisiaj władze szkolne 
trud niemal syzyfowy, nauczania i wy 
chowania w takim zakresie jak nigdy 
dotychczas, czy te warunki sprzyjają i 

ułatwiają pracę? 
Nie programy, okólniki, rozporzą- 

dzenia i choćby i najmądrzej obmyślo 
ne ustawy tworzą szkołę; tworzy ją 

" nauczyciel swoim trudem i mozołem 

"codziennym. d jego  ustosunkowania 
codzienym od jego ustosunkowania 
się do pracy, od jego talentu i wiedzy, 
cha i pewności. siebie « jutra zależną 
jest szkoła. 

Są to rzeczy znane, jeżeli je tu po- 

wtarzam to czynię dlatego, by uzasad- 
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SFILMOWAKA IDEA 
Najwięcej prób i doświadczeń w 

dziedzinie kinematografji czynią obec- 
nie Francuzi. We Francji produkuje 
się filmy, które stopniowo zwyciężają 
kinematograiję niemiecką, amerykań- 
ską i rosyjską. Abel Gance i Renć Clair 
ze starszych, a Jean Cocteau z młod- 
szych — to inicjatorzy i twórcy nowych 
i oryginalnych pomysłów, nowych kie 

- runków filmowych. 
Do tych nazwisk trzeba dodać jesz- 

cze dwa, które z pewnością w najbliż- 
szym czasie rozbłysną taką samą sła- 
wą, jaka otacza tamtych trzech, uzna- 
nych już i wielkich. 

Te zapowiadające się nazwiska 
brzmią: Frans Maserel i Berthold 
Bartosch. Eksperymentują oni właśnie 
w dziedzinie, nieobcej wprawdzie kine 
matografji, ale potraktowanej przez 
nich całkiem oryginalnie: i w sposób nie 
zwykły. A doszli do tego drogą rozwa- 
żań nad istotą filmu, i obserwacyj, że 
film współczesny zszedł właściwie na 
manowce. 

Jakle są wyniki tych rozważań, ja- 
kie wnioski? 

Przedewszystkiem musimy przyznać, 
że życie, rzeczywistość widzialna, nie 
jest dostatecznem tworzywem — filmo- 
wem. Nie odświeża i nie zapładnia fil 
mu. Film zdaje sobie z tego sprawę i 
ratuje się jak może. Ratuje się naprzy- 
kład ucieczką do egzotyzmu. Zamiast 
rozrastać się w głąb, biegnie w dal po 
nowe wrażenia. Ale egzotyzm nie jest 
znów tematem tak bardzo bogatym i 
wielostronnym. Można go, na uparte- 

nić i zaryzykować pytanie następujące 
Oto nowa ustawa o ustroju szkol- 

nictwa w sposób szczególny podkreś- 
la moment selekcji i elim.nacji : rozbi- 
jając dotychczasowe ośmioletnie gim- 
nazjum stwarza trzy etapy, trzy s ta nie 
jako, przez które uczeń przejść musi za 
nim jako pasowany na przyszłego, ak- 
tywnego twórcy kultury narodowej 
przestąpi progi wyższej uczelni. Owe 

etapy czy przeszkody do zdobycia — 
to najprzód przejście z 6 klasy szkoły 
powszechnej do gimnazjum (do dzi- 
siejszej 3 kl.), potem z gimnazjum 4-let 
niego do liceum i wreszcie egzamin 
przy ukończeniu liceum, dający prawo 
wstępu do wyższego zakładu. Ale ja- 
miel: rękojmię, że owe trzy sita nie o- 
stroju szkolnctwa przeszedł z komisji 
kąż — można zapytać —— będziemy 
snieli rękojmię, że owe trzy sita nie 0- 
każą sę tak przejrzyste i łatwo przepu 
szczalne, jak są dzisiaj egzamina 
wstępne do szkół średnich powoduje 
się z klasy do klasy i osławiona nasza 
matura? a dalej skąd ta pewność, że 
przy obecnym  materjale nauczyciel- 
skim lub tym, który przyjdzie w cią- 
gu tych 6-ciu lat realizacji reformy, o- 
we |cea dwuletnie staną się warsztata 
mi poważnej pracy, nieomal laborato- 
rjami  uniwersyteckiemi, słowem, 
czemś zupełnie innem, niż dzisejsze 
7-me i 8-me klasy gimnazjalne? .Fak 
ty i obserwacje stwierdzają, że nowy 
narybek nauczycielski cudów n'e doko 
na, a programy i pracownie niewiele 
wskórają. 

A dalej: czy możliwości selekcji, u- 
łatwien'a przejścia do szkół innych ty 
pów, wreszcie zmiana programu w 
myśl zasady: non multa, sed multum, 
oraz związanie go z życiem, czy to 
wszystko nie jest możliwe przy zacho 
waniu ośmioletnego gimnazjum, do 
którego społeczeństwo metylko nasze, 
ale i w całej Europie zachódniej ma 
zaufanie oparte na wieloletniem  do- 
świadczeniu? 

Należycie zorganizowane egzaminy 
wstępne do szkół średnich, próby tes- 
towe i badania psychotechniczne, kla- 
sy próbne na wzór szkół: szwajcar- 
skich i t. p. zabiegi wstępne przy jed- 
noczesnej rozbudowie sieci szkół za- 
wodowych różnych stopni, do których 
kierowanoby młodzież, nienadającą się 
do g'mnazjum, podniosłyby poziom 
szkoły średniej; dalsza selekcja i elmi 
nacja przy sumiennie i konsekwentnie 
przeprowadzonych promocjach  zwła- 
асга z kl. IV do V-ej i z VI do VII-ej, 
potem poważne wymagania, staw ane 
przy egzaminie końcowym, z tem, że 
nie nadający się do wyższych stu- 
djów otrzymaliby świadectwa ukończe 
nia ośmiu klas, uprawniające do zaj- 
mowan'a wielu stanowisk w służbie 
wojskowej i cywilnej, przyczyniły się 
do podniesienia poziomu umysłowego 
młodzieży  akademickej; zmiany pro- 
gramowe i zastosowanie w szerszym 
niż dotychczas zakresie metod laborato 
ryjnych zwłaszcza w kiasach wyższych 
przyczyniłyby się do ożywienia pracy 
szkolnej i do skierowania jej po linji 
zainteresowań i właściwości psychicz- 
nych młodzieży. 

Reformy, o których tutaj tylko 
krótko wspomniałem, osiągnęłyby ten 
cel — bez gwałtownego wstrząsu ; bu 
rzenia tradycyjnych form, o który cho- 
dzi autorom ustawy. Uznając bez za- 
strzeżeń wielkie walory projektu w 
dziedzinie niedocenianego u nas dotąd 
szkolnictwa zawodowego — nie widzę 
absolutnie żadnej konieczności likwi - 
dacji ośmioletniego gimnazjum. A gdy 
zdamy sobie sprawę, że trzy niższe 
klasy: gimnazjalne mogą być wcielane 
do stojących na tak nieraz rozpaczli- 
wie niskim poziomie, szkół powszech- 
nych, oraz że tendencja ustawodawcy 
jest narzucenie reformy szkołom pry - 

go, wyczerpać w dwóch, trzech  fil- 
mach. Mieliśmy tego dowód na „Bia- 
łych cieniach”. Czyż wszystkie inne 
egzotyczne filmy mie powtarzają w 
gruncie rzeczy tego motywu, który stał 
się przewodnim „Białych cieni*? Roz- 
rzutność zaś w operowaniu Polinezją, 
dżunglą, zwrotnikami, lasem  dziewi- 
czym i dzikiemi bestjami jest niebezpie 
czna; łatwo możę doprowadzić do prze 
sytu, a wówczas nastąpi znużenie i nu 
da. Dokumentarno - reportażowy film 
egotyczny ma oczywiście wielkie jesz- 
cze tereny przed sobą, ale — mówmy 
szczerze — po tej kąpieli entuzjazmu, 
jaką weźmiemy, podziwiając taki na- 
przykład film, jak „Śród  pijących 

"krew* (Afryka środkowa) — czy mo- 
żemy spodziewać się silniejszych wra- 
żeń? Naturalnie, pod warunk'em, że 
idziemy do kina po wrażenia i emocje 
a nie w celach naukowych. 

Cóż zatem pozostaje? Operetka fil- 
mowa? O niej nie będziemy nawet mó- 
wili. Stwierdzimy kategorycznie: kino 
ne jest ani wodewilem, ani też tak umi- 
łowańym w Połsce dramatem „„salono- 
wym'*; nie jest niebezpiecznym roman 
sem ani grajdołkiem z. qui-pro-quo; nie 
jest również fotągrafja, jak nasze tygo 
dnóki aktualności z Krynicą w śniegu i 
powitaniami na dworcach. 

,. Francuzi powiedzieli sobie, że kino 
jako ars — jest, jeśli tak można okre- 
Ślić, sztuką imaginacji. Zresztą, nieko 
niecznie Francuzi. W ten sposób rozu- 
mieją kino wszyscy wielcy inscenizato 
rzy: Chaplin, Eisenstein, Pabst. 

„Metody, któremi się oni posługują, 
świadczą aż nadto wyraźnie o tem. 
Bo cóż ci wielcy „kinowcy* robią w 

R: 
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LINBERGH REZYGNUJE Z WALKI 

LONDYN. PAT, — Poszukiwania dzjecka 
Lindber. nie dały dotychczas żadnych 
rezultatów, Trzeci 
bony dziecka nie 0 żadnego związku 
jej z porwaniem, Również aresztowany wczo 
B Brooklynie Orlando dowiódł swego 
alibi, 

Wreszcje trzecj osobnik poszukiwany przez 
policję znaleziony został w jednem z więzień 
gdzie odsiaduje karę za szmugiel alkoholu 
od 6 miesięcy, 

Rozpacz pani Lindbergh osiągnęła tymcza 
sem punkt kulminacyjny, iwobec czego płk. 
Lindbergh w obawie o swą żonę zrezygno- 
wał z wajki ze złoczyńcami j złożył w ban 
ku jw mieścje Newark 50 tysięcy dojarów w 
banknotach 20-dolarowych, ogłaszając ten 
fakt przez radjo ji prosząc uprowadzįcieiį swe 
go dziecka, aby wskazali, iw jaki sposób pie 
nądze te mają być jm przekazane, 

Sensację stanowi fakt, że kartka znalezjo 

inne _ przesłuchanie | 

na na oknie pokoju dzicjnnego po odkryciu 
uprowadzenia zawierała kilką słów pisanych 
po niemiecku, 

PIERWSZY ŚLAD 

LONDYN, PAT, — Dawny szoier. pik 
Lindbergha Johnson aresztowany został ubie 
głej nocy w Hartford, 

Na osobę Johnsona zwróciła uwagę poli- 
cji bona dziecka, która wskazała na fakt, że 
w ostatnim czasie Johnson usiłował odnowić 
z nią dawną przyjaźń z Okresu, gdy był szo 
ferem u Lindbergha, Śledząc Johnsona, po- 
licja ustaliła, że jest on obecnie marynarzem 
na żaglowcu znanego miljardera  Lamonta, 
dyrektora banku Morgana j że jeździł samo- 
chodem, podobnym do tego, w którym mia 
ło być uprowadzone dziecko Lindbergha. Po 
dobno w samochodzie znaleziono butejkę z 
mniekjert, 

Po dokonaniu rewizji u Johnsona znaje 
zjono kartkę, zaadresowaną do Lindbergha, 

O a 

Chiny nawiązują stosunki ż Sowietami 
MOSKWA. (Pat). Prasa moskiew- 

ska ogłasza wiadomość z Szanghaju, 
według której ministerstwo spraw za- 
granicznych w Nankinie oświadczyło 
oficjalnie, 1ż komisja spraw zagranicz- 
nych rządu nankińskiego postanowiła 
nawiązać stosunki z ZSRR. 

Jak podaje prasa w dalszym cią- 
gu, plenum Kuomintangu powzięło 

również decyzję w sprawie podjęcia 
stosunków dyplomatycznych Chin z 
ZSRR. 

MOSKWA. (Pat). Agencja TASS 
dowiaduje się z Szanghaju, że wiado- 
mość agencji Reutera, jakoby na ple- 
nernem posiedzeniu Kuomintangu po- 
wzięto decyzję o uznaniu de jure 
ZSRR, nie potwierdza się. 

Na pobojowiskuSzaPei 
SZA-PEI W GRUZACH 

PARYŻ. PAT. Korespondent 
„Matin* donosi z Sza-Pei, iż miasto 
przedstawia obraz, nie dający się po 
równać nawet z miastami zbombardo 
wanemi na Zachodzie podczas wielkiej 
wejny. 

Skupienie, liczące do niedawna 100 
tysięcy mieszkańców, nie posiada obec 
ne ani jedeago nieuszkodzonege domu. 
Kilka murów trzyma się jeszcze, są je- 
dnak podziurawione jak sito przez od 
lamki szrapneli. Wszystkie okna zrujno 
wanych domostw zatykane są workami 
z ziemią. 

Na ulicach chaos poplątanych dru- 
tów telegraficznych, obalonych słupów, 
szczątków połamanych mebli, stosów 
zdechłych źwierząt. Nie widać ani je- 
dnego człowieka z wyjątkiem wartow 
ników japońskich. Panuje przytłacza- 
jąca cisza, przerywana 0d czasu do cza 
su detonacją szrapneli i granatów, wy 
buchających pod wpływem gorąca do- 
tychczas nieugaszonych pożarów. 

` 

Oficerowie japońscy, eskortowani 
przez żołnierzy, uzbrojeni od stop do. 
głów, z palcami na kurkach karabinów, 
przeszukują runy. 

JAPOŃCZYCY ŻĄDAJĄ 
ODSZKODOWAŃ 

PARYŻ. PAT. — Według informa 
cyj oficjalnych, otrzymanych z Tokijo, 
rząd japoński na konferencji Okrągłego 
Stołu zażąda peza propozycjami już 
wiadomemi odszkodowania z tytułu 
strat doznanych podczas walk w Szan- 
ghaju. 

KONCENTRACJA WOJSK CHIŃSKICH 

MOSKWA. PAT. — Opierając się 
na źródłach japońskich, prasa sowie- 
cka podaje, że w okolicach miejscowo 
ści Kulsian, an kolei Szangghaj —Hań- 
Czuan, przeprowadzana jest koncen 
tracja wojsk chińskich. Dotychczas 
zgłoszono tam około 20 tysięcy żołnie- 
rzy. Wjska chińskie budują w przyśpie 
ah tempie okopy i zakładają zasie 

2 KATASTROFY KOLEJOWE 
NA SZLAKU WARSZAWA — LUBLIN 

LUBLIN, (Pat). Na linii Kolejowej 

Warszawa Lublin ubiegłej nocy wyda- 
rzyły się dwie katestroły kolejowe. 
Mianowicie koło g. 1 min. 30 na stacji 
Otwock parowóz i dwa wagony po:ią- 

gu esobowego wjechały wskutek usz%o- 
dzenia automatu zwrotniczego z toru 

głównego na tor t. zw. ślepy. 

BEELINE NISSAN TSS * 
watnym (w osobnej ustawie reforny 
o t. zw. szkołach nispaństwowych) to 
wówczas nie nazwaly proiek! niebez- 
piecznym ekspe:vmentem, przeprowa- 
dzanym w chwili najmniej do takiego 
eksperymentowan'a odpowiedniej : w 
dziedzinie, gdzie rozuwny  konserwa- 
tyzm i umiarkuwaay, ewolucyjny po- 
stęp jest jedynie racjonalną meiodą. 

Utis. 

gruncie rzeczy? Biorą jakiś fragment 
rzeczywistości, jakąś historję. Służy im 
ona jako temat. I przekomponywują ją 
rozkładają, poddają transpozycji, prze 
obrażają, imaginują. I tego rodzaju film 
„podoba“ nam się i jest  trwa- 
ły, rękojmią bowiem trwałości filmu 
jako dzieła sztuki będzie zawsze duży 
udział w nim twórczej wyobraźni, nie 
zaś realistyczna wierność sytuacyj i wy 
darzeń, jak to niestety ma zwyczaj 
czynie film polski. 

I oto pracuje we Francji dwóch lu- 
dzi, którzy w taki właśnie i wyłączny 
sposób ujmują zadania filmu. Torują 
mu skutkiem tego nowe drogi, aczkoł- 
wiek, rzecz dziwna i osobliwa, powra- 
cają do źródeł sztuki filmowej. 

Frans Maserel jest malarzem i ry- 
sownikem, ale przedewszystkiem upo- 
doba? sobie drzeworyt. Jego czarnobia-- 
łe obrazy są dziwaczne | niepokojące. 
Świat, który przedstawia artysta, by- 
wa straszny, uginający się pod cięża- 
rem bólu lub niespodziewanie rozdy- 
gotany radością; przewalają się tam 
tłumy, które wybuchają buntem; krzy- 
czy w tych rysunkach, wykrzywia się 
i wyje cała potępieńcza współczesność. 
A z tej skłębionej czerni wyrywają się 
ku górze białe, płomienne I'nje. 

Aby ta czerń i białość drzeworytów 
Masereela, gdzie twarze ludzkie zna- 
czone są często kilkoma zaledwie kre- 
skami, mogła stać się materjałem dla 
filmu; aby kino mogło ożywić te pły- 
nące rzeki; aby drzewa  zaszumiały 
liśćmi, aby zawirowały tłumy, a ulice 
rozbłysły światłami — trzeba było in- 
nego artysty, architekta ; kinowca — 
Bertholda Bartoscha. On wziął na sie- 

Parowó? w]echał na nasyp, a wa 
gony wywróciły się. Jeden z przcowni- 
ków kolejowych doznał cężkich obra- 
żeń ciała. Przerwa w komunikacji trwa- 
ła da g 5 rano. 

Druga katastrofa miała przebieg na- 
stępujący: O godz. 7 min. 20 rano na 
stacji kolejowej Calestynów 4 ostatnie 
wagony poriągu osodowego, dążącega 
do Warszawy, wskutek przestawienia 
zwrotnicy przez dyżurnego ruchu w 
czasie gdy pociąg przejeżdżał, oderwa- 
ły się od składu pociągu i wjechały na 
boczną linję. 

Normalny ruch przywrócono oB8ej 
rano. Na szczęście wypadku z ludźmi 
nie było. 

bie cały ciężar mozolnej ręcznej pracy, 
całą drobiazgową i skrupulatną techn'- 
kę montażu obrazów Masereela w film, 
on tworzy film pt. „Idea'** według albur- 
mu Maserela 

Wiemy dobrze, że film rysunkowy 
(Mickey etc) jest i pozostanie najwięk- 
szą zdobyczą kina dźwiękowego. Ale 
jakież są jego losy? Zaledwie naro- 
dził się, już ujęto go w szablon, i gdzie 
podziała się dziś owa świeżość pierw- 
szych tanecznych występów szalonej 
Mickey? Dziś nie śmiejmy się już z 
niej tak, jak przed paru laty. Często 
uśmiechamy się pobłażliwie, a czasami. 
nudzi nas ona nawet. 

Tak zawsze bywa: formy nowego 
rodzaju sztuki umierają, lekcja wszakże, 
którą one nam dały, pozostaje. 

Czemże był żywy rysunek? Niczem 
więcej, jak tylko zdeformowaną, prze- 
kształconą, odwróconą rzeczywistością. 
Nieruchomy, stary, dobrze znany świat 
zaczął się nagle ruszać i tańczyć. Do- 
my zaczęły maszerować, drzewa Śmiać 
się, podcas gdy Mickey tańczyła po 
ziemi, pó morzu i w powietrzu. Mickey 
— komiczny poemacik filmowy. Robi 
to jeszcze i obecnie, ale my niezawsze 
radujemy się z tego. Albowiem film 
rysunkowy zaczął powtarzać się, prze 
rabiać te same motywy. 

Berthold Bartosch wyszedł z tych sa 
mych wprawdzie założeń, co i film 
rysunkowy, ale dąży od innego celu. 
Posługuje się też innemi nieco środka- 
mi, odrzuca bowiem całą tę fabryczną 
poprostu technikę, której trzymają się 
fleischery. : 

Celem jego jest ożywić szereg obra 
zów artysty małarza, szereg nierucho-   

oszukiwanie syna Lindbergha bez reznltatu 
zawiadamiającą, że dziecko jest w drodze 
i bezpiecze, Charakter pisma — jak stwier- 
dzono — jest identyczny z pismem na kart 
ce, otrzymanej przez Lindbergha poprednie 
go dnia, 

W sobotę ad ranem Lindbergh wystarto 
wał na swym aeroplanje do Hartiord, by być 
обесгут przy badaniu Johnsona, Policji z 
trudem udało się powstrzymać tłum od ziyn 
chowania Johnsona podczas prowadzenia go 
na śledztwo. 

JOHNSON DOWIÓDŁ SWEGO ALIBI 

LONDYN. PAT. — Z Nowego Yor 

ku donoszą: Wobec tego, że były szo- 

fer Lindbergha Johnson dowiódł swego 

alibi, został wypuszczony na wolność. 

Pliocja koncentruje swe wysiłki celem 

odszukania samochodu, jaki w sobotę 

w południe zatrzymał się w mieście 

Weatherfield w stanie  Massachussets 

i zmienił tabliczkę z numerem. 

W samochodzie tym znajdowało się 

3 mężczyzn i dziecko. Ponieważ jednak 

od chwili oprwania dziecka Lindbergha 

do dnia dzisiejszego zaszło kilkanaście 

wypadków porwania dzieci, co jest o- 

becnie praktykowane przez bandytów 

amerykańskich, przeto ustalenie tożsa- 

mości dziecka indbergha nie jest ła- 

twe. - 

W dziennikach angielskich są liczne 
opisy nastrojów amerykańskich, z któ- 
rych wynika, że od dołu do góry, od 
człowieka z ulicy aż do prezydenta 

Hoovera, cała Ameryka znajduje się w 

stanie niezwykłego podniecenia i zde 
nerwowania. 

  

W SPRAWIE POMNIKA 
MICKIEWICZA 

LISTY W ŹŻWIĄZŻKU Z ARKIETĄ 
P. A. Zakrzewska pisze: „Podpisu- 

jemy się całym domem raczej pod pro 
jektem pomnika przez Madeyskiego... 
Do tej młodz'eńczej postaci zbliży się 
chętnie dziecko ze szkółki, powtarza- 
jąc z radością Powrót Taty; tu stanie 
niejedna współczesna Maryla, z we- 
stchnieniem snując w myśli wyrazy mż 
łości Jego ku Tamtej. I dziesiejszy ideo 
wtiec będzie Go pytał, jaką drogą szedł 
On ku przemianie Gustawa w Konrada, 
a Korporacje Akademickie wezwą Go 
do wygłoszenia wśród nich Ody do 
Młodości i przelania im ducha Filare- 
tów". 

P. Tadeusz Perkowski z Warszawy 
zastrzega się, że zna projekty pomnika 
tylko z repredukcji, nie może więc z 
całą pewnością wyrokować. Jednak, są 
dząc z reprodukcyj, projekt Madeyskie 
go „przemawia swoją dostępnością i 
prostotą, a jednocześnie wydaje się e- 
stetyczny... Mickiewicz Madeyskiego — 
to więcej Mick'ewicz Ballad, to więcej 
Mickiewicz Pana Tadeusza, niż Ksiąg 
Pielgrzymstwa, a takim go Przedewszy 
stkiem na Litwie kochamy i czujemy”. 

P. Fryderyk Łęski między  innemi 
pisze: „Osobiście wypowiadam się za 
projektem Antoniego Madeyskiego. 
Jest to projekt przepiękny! Mickiewicz 
Madeyskiego jest nam bardzo  -bliski, 
gdyż Mickiewicz jest tak'm, jakim go 
Wilno ongi widziało i jakim go . dziś 
widzieć chcemy. Jest w nim i ciało i du 
sza poety. W całości wykonania mamy 
tchnienie prawdziwej sztuk, w koncep 
cji niepospolitą s'łę twórczą, która każ 
dego must uderzyć". 

* 

Listy powyższe zamieszczamy w porząd- 
ku ich nadsyłania, We wtorek zamieścimy ` 
wywiad z panią Horoszkżewiczówną, 

ESS STN 

Nadzwyczaj ulatwionc 
jest pieczenie najwspanialszych placków i tortów według nov » 
wydanej 

   

  

    
   

cek jest 

  

ZW rsiimaąłu f Czy reumatyzm [ 
Jak ogólnie wiadomem jest, reuma- 

tyzm, podagra i pokrewne cierpienia, 
mają za przyczynę nagromadzanie się 
kwasu moczowego w organ'zmie. Za- 
zwyczaj chorzy starają się przy pomo 
cy różnych środków, jak np. naciera- 
nia, gorące kąpiele, okłady i t. p. uwol 
nić się od tych cierpień, ale przeważ- 
nie doznają tylko chwilowej ulgi. Czę 
stokroć następuje zesztywnienie koń- 
czyn, jak rąk i nóg, opuchlina kolan, 
tak, że chory poprostu nie może po- 
wstać z miejsca. W interesie więc każ 

2-7 

podagra są uieczelne 

książeczki z przepisami Oetkera 

wydanie F. z barwnemi ilustracja. 
Przepisy te oraz Dra Oetkera pre 
szek do pieczenia Backin zapew - 
niają doskonałerezultaty. Udaly pla- 

  

  

słusznie dumą każdej pani domv. 
Nową książeczkę z przepisami 

Oetkera nabyć można w każdym 
składzie spożywczym w cenie 40 
groszy, lub za nadesłaniem zna. 

czków poczio- 
wych wprost od „Žž 

Dra A. Qelkera, Oliwa = 
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dego chorego leży zastosowanie takie 
go środka, który usunąłby te cierpie- 
nia. W tym celu nałeży więc zastoso 
wać tabletki Togal, które właśnie 
wstrzymując nagromadzanie się kwasu 
moczowego,, skutecznie zwalczają te 
straszi'we bóle, nie wywierając żadne 
go szkodliwego wpływu na serce, żołą 
dek i inne organy. Spróbujcie i przeko 
najcie się sami, lecz żądajcie wę włas 
nym interesie tylko Togai. We wszy- 
stkich aptekach. 

w. z. p. z N I. — 40-9. 
  

FIRMA 

my, aby uczynić z niego filmowy dra- 
mat. Nie będzie to rysunkowy film ko 
miczny, który się już wyczerpuje, ale 
naprawdę żyjący obraz, dzieło sztuki 
plastycznej, w którem kino poruszy i 
ożywi absolutnie wszystko, wszystkie 
postaci, całe tło, wszystkie szczegóły. 

Berthold Bartosch wziął jako te- 
mat album rysunkowy Masereela, za- 
wierający 83 obrazy. Treścią ich jest 
historja Idei, usymbolizowanej w posta 
ci wiotkiej, obnażonej kobiety. Naro- 
dziła się ona z głowy mężczyzny — i 
rzucła się w nieznany, burzkiwy świat 
Taki jest temat, który przewija się w 
83 obrazachi który przetwarza się w 
film. 

Pracownia Bartoscha — to jeden 
skromny pokój, a w nim kon'eczne, nie 
bardzo zrozumiałe, przyrządy: ekrany 
z papieru kalkowego, płyty szklane, 
lampy u góry i w dole. Tutaj wycina 
się sylwety według drzeworytów Ma- 
serela. 

Oto kilka rezultatów jego prac, kil 
ka scen z filmu, które pozwalają są- 
dzić o niezwykłej całości. 

Idea — obnażona, zwiewna postać 
kobieca — tna cmentarzu. Cyprysy, 
mgła, smutek żałobnej natury. Biała 
Idea wyrywa się z tego otoczenia—u- 
chodzi niewiedzieć dokąd, g'nąc w 
mrokach nocy. 

Albo. Tłum, zgromadzony na ol- 
brzymim wiecu, tłum w oczekiwaniu, 
od którego faluje i porusza się, jak 
wielki blok wzruszony w swej kamien 
nej podstawie. Chwieją się powoli 
wszystkie ciała i głowy. 

Inna scena: Idea wydziera się z u- 
czuciem wstrętu z wiełkiej, ciężkiej 

Tani Tydzień Radjowy 
OKAZYJNA ZNIŻKA CEN na 

radjosprzęt, akumulatory, baterje anodowe, lampy 
i inne części. 

Solidne, lecz tanie, aparaty do elektryczności 

Micnas ĆGinoaA 
ZAMKOWA 20, Tel. 16 28. 
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księgi, w której chciał ją zamknąć, za 
suszyć stary uczony. Idea szybuje w 
górę, czystym i lotnym ruchem. 

Idea przybywa do kraju, gdzie 
wszyscy ludzie biją się okrutnie ze so 
bą, a wszyscy mają na oczach opa- 
ski. 

Lub tak: fragment: Idea unosi się 
ponad ulicami wielkiego miasta, ściga 
na przez szałony tłum. ‚ 

Niema chyba aktorów, bardziej po 
jetnych i utalentowanych od tych, któ 
rzy całkowicie wyszli z pod ołówka i 
z mózgu tych dwóch artystów. Czyż 
nie jest to istotnie praca niezwyczaj- 
na i wzruszająca? 

Tworzyć bez żywych osób, bez na 
tury, zapomocą szkieł tylko, lamp i 
papieru film, który wydaje się niemał 
mistycznym poematem, tajemniczą w- 
zją dziwnych ludzkich spraw, przeżyć, 
i tęsknot?. Mistyka i wizja, w której 
jednak wszystko jest widzialne, którą 
wypełnia ciało, materja, niebo, woda, 
natura. Po połączenie dwóch ełemen- 
tów, połączenie wypływające z imagi 
nacji — jest wielką zdobyczą Barto- 
scha i k'ne'matografji. Dzięki ekspery- 
mertom jego, film wchodzi na swoją 
właściwą drogę. 

Film Masereela į Bartoscha nie 
jest jeszcze skończony. Artyści są: w 
toku swych prac. Potem nastąpi u- 
dźwiękowienie. I sąd o całości można 
będzie wydać dopiero wówczas, gdy 
dźwięk ; muzyka zespolą się z obraza- 
mit i uzupełnią je. 

Ale już teraz twierdzić można, że 
jeśli to pozostanie nawet w dziedzinie 
eksperymentu, — to eksperyment jest 
śmiały i twórczy. Wysz. 
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Wscnód słońca g. 6.38 

Zachód słońca g. 17.46 

spostrzezenia Zakładu Meteorologicz- r 

nego U.S.B. w Wilnie. 

Ciśnienie średnie: 765, 
Temperatura średnia: —8, 

Temperatura najwyższa: —5. 

Temperatura najniższa: —Ю. 

Opad w mm,: — 0,2. 

Wiatr: południowo - wschodni. 

Tendencja: 'ekkį spadek. 

Uwagi: pochmurno, lekką mgła, wieczo 
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rem pogodnie, 

MIEJSKA 
— Zmnjelszone dotacje miejskie. Trud- 

ności finansowe spowodowały redukcję zasił 
ków, udziejanych przez magistrat różnym in 

stytucjom społecznym, W ub, miesiącu wy- 

płacone dotacje były zmniejszone о proc, 

— 0 kredyty na roboty „—Ko 
mitet rozbudowy opracował już płan tych 

robót budowlanych, które ewentualnie moż- 

naby podjąć z wiosną roku bieżącego. Na 

przeszkodzie jednak stoj brak kredytów, O 

przyznanie których Komitet ponownie zwro 
cił się do B, G, Kr, 

— Zmiany w komunikacji autobusowej, 

Od poniedzjałku dnia 7 marc4 1932 roku Zo 

stają wprowadzone pewne zmiany — па li-- 

njach 3 į 6, a mjanowice: 

Autobusy na linji 3 kursować będą od 

Cerkwį do uł, Tramwajowej j z powrotem 

zemjiast — jak obecnie -— dc Dworca . па 

tomiast knja 6 zostaje przziuzaia od Cer 

kwi do Dworca, Autobusy Kirsować zatem 
będą na linji 6 od u, Dobrai Rady i z po- 

wrotem, 
Na pozostałych jajach zmian nie wpro- 

wadzono, 

— Ważne dla płatników podatku 
dochodowego! Izba Skarbowa w Wil 

nie komunikuje: „Na zasadzie art. 120 

ustawy o państw. podatku dochodo- 

wym (Dz. URP z r. 1925 Nr 58, poz. 
411) — przesuwa się termin składania 
obliczeń różnicy w podatku dochodo- 
wym, wynikającej z kumulacji uposa 
żeń otrzymanych w ciągu 1931 r. od 
różnych służbodawców oraz term 

wpłacenia 1/4 części różnicy z dnia 5 
marca na dzień 15 marca 1932 r. 

KOLEJOWA 

— Powrót dyr, Falkowskiego, — Wrócił 
z Warszawy ze zjazdu dyrektorów kolei inž, 
Falkowskį, który brzł udział w naradach nad 
podniesjenjem stanu sanitarnego objektów i 
taboru kolejowego, Szczególną uwagę ро- 

święcono organizacji pogotowia ratunkowe 
go na wypadek katastrof, 

AKADEMICKA 
, ,— Z Koła Pojonistów, Termin zebrania 
Sekcjij Językoznąwczej został przeniesiony 
na następną niedzielę, 13go bm, O początku 
i programie będzie osobne ogłoszenie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Zarząd Wil, Koła Tow, Naucz, Szk, 
Śred, j Wyższ, (TNSW) podaje do wiado 
mości swoich członków, jak również ogółu 
osób interesujących się sprawą wychowa- 
nie, iż (w dmiu 7 marca rb (poniedziałek) 
o godz, 19 m, 15 w sali gimn, A, Mickje- 
wicza (ul, Dominikańska 3 — 5) odbędzie 
Się miesjęczne zebranie tegoż towarzystwa 
z odczytem p. dyr. T, Turkowskego na te 
mat „Czytelnictwo wśród młodzieży", 

Wstęp wolny, 
— Sekcja Uświadomienia Religijnego 

h Sodalicyj Marlańskch podaje 
Ido wadomoścj, że dziś o godz, 16 (4 po 
poł.) w lokalu sodal, przy uj, Wielkiej 64 
odbędzie sję zebranie z referatem sod, K. 
Markowskiego pt. „Opatrzność & у 
duch”. 

= Loci Stow. b, Wych, Ginm, Kata- 
rzyńy w Petersburgu zzprasza wszystkich 
członków na urozimajconą herbatkę, która 
odbędzie sję dnia 12 marca u p, Szaciłłowej 
u], Mickiewicza 48 m, 6. Uprasza się człon 

zw o zapisanie się tamże przed czwefrt- 
tem, 
— Studjum Akcjj Katolickiej, — Dziś, 

0 godz. I po poł, w Sakj Śniadeckich USB 
p. dyr, St, Białas, prezes Archidiecezjałnego 
Instytutu Akcjj Katolickiej, wygłosi: inau- 
guracyjny referat pt, „Udział ludzi šwiec- 

kich w działalnoścj kościoła" -— rozpoczy- 
nzjący cykl referatów zawartych w progra 
mie „Studjum Akcji Katolickiej '. 

Wtęp 30 gr., dła młodzieży ho: 
— Posiedzenie Wileńskiego Oddziału Poł 

skjego Towarzystwa Historycznego  odbę- 

dzje sję dnja 8 bm, we :wtorek o godz, 7 

wiecz, w |okalu Seminarjum H.storycznego 

ONIKA 
USB (Zamkowa 11). Na porządku dzien- 
nym odezytz p. mecenasa Antoniego Mi|- 
lera p.t, „Teatr polski j muzyka na Litwie 
jako strażnice kultury narodowej (1745 — 
1865)" Goście miłe widziani, 

Odczyty Władysława Studnickiego, 
W niedzjeżę, o godzinie 12, w lokalu Insty- 
tutu Nauk Handlowych odbędzie się wy- 
kład Wład, Studnickiego CE Polska i 
Europa od wojny światowej", Traktaty po- 
kojowe w Wersalu, Tnienon j St, Germajn, 
"Wstęp d]a uczącej się młodzieży wolny j c- 
ni płacą 30 gr, 
— Dziś o 18 godzinie w lokału Ogniska 

Kocjoye ee wiykład Wł. Studnickiego na te 
mat: „Wojna polsko-bolszewicka 1914—20 

— Odczyt, Dzjś dnia 6 III w kole Po, 
Macjerzy Szkolnej przy ulicy Turg elskiej 
nr, 2 odbędzie się odczyt K, Kozekiamicza 
na temat „jak możemy trochę się wzboga- 
JC 

Początek o godz, 6 m, 30 — wstęp bez 

płatny, 

Ró Ż NE 
— Kuna czy Madeyski? Ktoby chciał tę 

kwestję rozstrzygnąć, 'winien dziś konjecz- 
nie udać się na wystawę projektów pomnika 
Mickjewicza w Pałacu Reprezentecyjnym, 
— Podziękowanie, — Panu Wojewiodzie 

Wzileńskiemu, Panu [Dowódcy į Oficerom 
KOP, ks, kapelanowi Śledzjewskiemu, panu 
Wicestarošcie plk, Giżyckiemu, panu Ko- 
"misarzowi PP, Szmieloffowi oraz tym wszy 
skim, którzy wzięłj udzjał w pogrzebie za- 
mordowanego przez agenta GPU w Łunińcu 
w dn, 29 lutego br, śp. Edwarda Komorow 
skiego j okazałą nam wyrazy iwspółczucja, a 
przedewszystkiem panu kapitanowi Swkow- 
skjmu z Wilną i panu kapitanowi Hołubskie 
mu z Łunińca za pomoc okazaną przy or- 
ganizacji pogrzebu składa POR 
wanie, ina, 

— Pogrzeb ofiary mordu Łuninickjego, 
Przedwczoraj w piątek, w godz, poludnio- 
wych odbył się wi Wjlnie pogrzeb śp. Ed- 
warda Komorowskiego pragownika cywilne 
go Korpusu ZA. Pogranicza, ofiary mor 
du dokonanego w Łunińcu w dniu 29 |ute 
go br, przez moskjewskiego agenta GPU. 

zeb był wspamiałą manifestacją uczuć, 
jakie żywiią nasze władze, a przedewszyst- 
kiem, władze KOP, oraz społeczeństwo w 
stosunku do tych, którzy padli na posterun- 
ku w obronie granic Rzeczypospolitej, Kon 
dłukt pogrzebąwiy z dworczj kolejowego na 
cmentarz $w. Piotra i Pawis na Antokolu 
prowadził ks, kapelan Śledzjewski, Na cze 
le kroczył pluton honorowy KOP z orkie- 
strą, dajej niesicno liczne wspaniałe wień 
ce, laurowy od p, Dowódcy Korpusu Ochro 
ny Pogranicza, następnie oficerów i praców 
ników KOP. rodziny j pracowników Ekspo 
zytury II oddziału, W pogrzebje tragicznie 
zmarłego obok najbliższej rodzjny wzięli u- 
dział p, kapitan Siwkowski w įmieniu Do- 
wódcy Korpusu Ochrony Pogranicza p, ka 
piten Urbanowicz w imienju szefa Ekspozy 
tury II oddziału, p. kapitan Gęs'or z bryga 
dy KOP w Wilnie, p. wicestarosta pulkow- 
nik Giżycki iw imieniu władz administracji 
ogółnej, p, komisarz Szmiejoff w imieniu po 
licjj państwowej, liczni współpracownicy 0- 
raz publiczność, Nad trumną ofizry zbirów 
bolszewickich serdecznie i w słowach  pel- 
nych gorącego patrjotyzmu przemówił ks. 
kapelan Śledzjewski, 

— Wycjeczkį z za Oceanu. Wijosną i 
w mjes'ącach letnich przybędzie do Wilna 
kilka wycjeczek profesorów j przemysłów 
ców amerykańskich, Wycieczkowicze po 
e Bi wi]eńszczyzny udedzą się do Ro 
SJi. 

— Szczęść im Boże, — W gminie jani- 
skiej pod Dzisną niejaka Anne Kozłowska po 
wiia trojaczki (dwie dziewczynki j chłopca). 
Matka i dzjecj czują się dobrze, 

— Ruch graniczny z Rosją, — W ub. 
miesiącu przez stacje graniczne przeszło do 
Sowietów 276 wagonów różnych towarów i 
115 wagonów: węgla polskiego, 

— Sprostowanie, W nr. 52 „Słowa* w 
odcjnku „Przed dzjesięciu łaty", wskutek 
przeoczeń ij pomyłek zecerskich, nastąpiło 
zm,ekształcenie niektórych zdań: 

W kolumnie 2-giej dwa wiersze począt 
kowe, rozpoczynające się od słów „Życie 
teatralne Wjina' — omyłkowo przeniesione 
zostały z kolumny trzeciej, 

W kolumn'e 10-ej — czytzć należy: Ra 
wiący w Wilnie S, Przybyszewski wygiosił 
dwa odczyty: „O nagjej duszy” j „Z zagad 
nień o śmiera;'*, 

Prof, Glixelij — mówił na temat „„Mo- 
Цег w 300 rocznicę urodzjn*, prof. Massonį 
us — „Mińsk w okrese ta: 1831 — 1863" 
— «o niniejszem prostujemy, 

— Echa zabójstwa ś. p. Wacław- 
skiego. Jak już donosiliśmy dochodze 
nie w sprawie zabójstwa š. p. Wacław 
skiego zostało definitywnie zakończo- 
ne. W wyniku dochodzenia do odpo 
wiedzialności sądowej pociągnięto stu 
denta USB Wulfna, Sz. Załkinda i Ch. 
Oguza. 

Ponieważ Urząd Prokuratorski nie 
mógł zebrać przeciwko Wulfinowi po 
szlak, że bezpośrednio przyczynił się 
do śmierci Wacławskiego, przeto bę- 
dzie on odpowiadał tylko z art. 122 K. 
K. cz. I (udział w zbiegowisku wywo 
łan nienawiścią plemienną). Nato- 
miast Sz. Zatkind i Ch. Oguz odpowia 
dali, pierwszy z art. 470 KK. cz. I (za 
danie ciężkiego uszkodzenia ciała, któ 

Wpłacanie podatków na nowe konta P.K.0. 
Uruchomienie nowych kas skarbowych przy Urzędach 

Skarbowych w Wilnie 
Jak komunikuje wiłeńska Izba Skarbowa 

-- z dniem 7 marca br, zostają uruchomio 
ne Urzędach Skarbowych w Wilnie i 

Przy Urzędzie Opłat stemplowych w Wilnie 
—K asy Skarbowe t.zw, typu „B*, W za- 
kres obowiązków tych Kas wchodzić będzie 
przyjmowanie wpłat Ba wymijerza- 

nych przez urzędy ‚ 
wspomniane kasy zostały uruchomione, 

Kasy typu „B' mają specjalne konta cze 
kowe PKO, na które a adatas pan 

stwowych mogą wplacač wszelkie naležno 
ści z tytułu wymierzonych podatków za po 
PKO: blankietów nadawczych 

dnie nakaz płatniczy, 

RESTAURACJA 

POL ją 

Mickiewicza Nr. 11 
tel. 593. 

l 

przy których S) 

ae PKO, Kas Skarbowych, są 
ce: 

1 Urzędu Skarbowego w Wilnie (b, Ka- 
sa Główna Nr 38,314, il j IV Urzędów 5Каг 
bowych w Wilnie Nr 38,270, III Urzędu 5Каг 
bowego w Wilnie Nr 38,274, Urzędu Opłat 
Stemplowych w Wilnie Nr 38,315, Urzędu 

Zi na pow, Wiłeńsko-Trocki Nr 

Wpłaty na rachunek Urzędu Skarbowego 
Akcyz i Monopoli ewa w Wilnie 

wraz T kę Fa UA e 
za w Wilnid, > rzędu Skarbowe 

Informacyj szczegółowych w sprawie cz 
ności za (wpłat į wyk udziejać 
będą Kasy ędów Skarbowych i Urzędu 
Opiat Stempłowych w Wilnie oraz dawniej 
szą Kasa SI (Główna) przy ul, Wiel 
e. flaga Nr 10. Wszejkie wypłaty insty 

o z sumą niebudżetowych 
wykonit, nadal Kasa Skarbowa. I Urzędu 
Skarbowego, 

Występy artystyczne. 

SŁOW O 

Opieczętowanie lombardu przy ul. Biskupiej 
WILNO. — Afera oszukańcza w 

lombardzie mieszczącym się przy ulicy 
Biskupiej, zatacza coraz szersze kręgi 
i już najbliższe, jak się zdaje dni przy- 
niosą zasadniczy zwrot w całej tej skan 
dalicznej sprawie. 

Jak już pisaliśmy afera polega na 
„gubieniu'* cenniejszych zastawów, war 
tość których kilkakrotnie przewyższa- 
ła szacunek: taksatora. 

Twierdzenie, że nadużyć dopuszcza- 
li się dwaj magazynierzy, okazało się 
nieprawdą, wobec natrafienia na po- 
tajemny skład, gdzie rzeczy rzekomo 
zaginione były przechowywane. Z chwi 

lą ujawnienia tego składu i wobec 
zgłaszania dalszych skarg, już nie tyl 
ko ze strony właścciel: zastawów, 
lecz i licznych łatwowiernych, którzy 
ulekowali w lombardzie swe oszczęd- 
ności, których obecnie wycofać nie mo 
gły, władze śledcze zdecydowały się 
nałożyć areszt na majątek ruchomy lom 
bardu. 

Właśnie w dniu wczorajszym lokal 
łombardu wraz ze znajdującemi się 
tam  zastawami .został zlustrowany 
przez przedstawicieli prokuratury i po 
licji, a następnie opieczętowany. 

  

Hejże na sekwestratora 
WILNO, — Wczoraj osada  Młyn-Woz 

geniszki gm. b (Mołodeczno) była 
w;downią zajścia wynikłego na tle sekwestru 
nieruchomoścj zaz podatki, Do osady przy 
był sekwestrator gminny Kosiewicz Wł. w 
asyście poficjantów 4 przystąpił do opisywa 
nia rzeczy rodziny Fuksów, Ale Fuksowie 

postanowili siłą bronić swego mienża j w 

chwili, gdy sekwestrator przy pomocy poli- 
cjantów przystąpił do ładowania na sanie 
rzeczy, Steian Fuks rzucjł się na komendan 

ta posterunku PP, w Jarszemichach z zamia 
rem rozbrojenia go, Fuksową zaś poczęła ©- 
kładać go kijem po głowie, Napadnięty wy- 
ciągnął bagnet, Wywiązała się wajka, w 
której sekwestratora pobito, a koniendanta 
Frejne obalono na ziemię,  Szamocąc się z 

ikami, Frejno zranił Fuksa bagne- 
tem w bok. Zaałarmowana licja zajście w 
prędkim czasie zlikwidowała. Winnych po 
ciągnięto do odpowjiedzalności sądowej, Ran 
nego Fuksa odwiezjono do szpitala, 

Nie udałe się... 
WILNO, — W miejscowości granicznej 

Michnijewicze, aresztowano rzekomego han 

d]arza Michała Kobryniaka, Był on faktycz 

nie emisarjuszem komunistycznym, delego- 

wanym na powiat dzjśnieński celem werbo 

wania chłopów na wyjazd do Sowietów! 

Objeżdżając Kczne wsie, Kobryniak prowa- 
dzi wsjlną <igitację, rozporządzając przytem 
znacznemj funduszami w obcej wa]uoje, 

  

Samubójstwo w więzieniu m ńskiem 
WILNO, — Z pogranicza donoszą, że w 

więzjeniu mińskiem powiesił się b. pułkow- 

nik armji carskiej Bazyji Gumackj, 
Powodem samobójstwa był rozstrój ner- 

wowy spowodowany zbyt długiem przebywa 

re spowodowało Śmierć) obaj zaś ra- 

zem z art. 122 KK. cz. 1. Rozpoznanie 

obu spraw wyznaczono na dzień 15 

kwietnia r. b. 
— Aktualna placówka miejska. Or 

ganizacja lombardu miejskiego szybko 

postępuje. Obecnie rozpatrywane są 

oferty, zgłoszone na stanowisko kierow 

nika i taksatorów. 
Lombard ma być otwarty już w 

pierwszych dniach kwietnia. : 

— Sprostowanie, W artykule Wł, Studni 

ckjego „Co ujrzeliśmy po podniesieniu kur 

ty zamiast Adoji Weber „wydrukowano 

«nylnje Adolf Wogner, co niniejszem pro- 

stujemy, (W. St.) 

TEATRY I MUZYKA 

— „Virtutį Mįlitarį“ — na Pohulance, — 

Dziś, w niedzieję, dnie 6 marca, O godzinie 

8 w. po raz drugj bohaterska sztuka Czy- 
żawiskjiego pt. „Wirtuti Miiitari", która na 

wczorajszej premjerze doznała entuzjastycz- 

nego przyjęcia zebranej publiczności, „Vi 

tuti Militari“ jest epopeją legjonową od pierw 

szych chwil zao;ętych walk, až do tryumfal 

nego zdobycia niepodległości, Temat ujęty 

przez autorzy nawskroś nowocześnie, umie- 

jętnie zamknięty iw fornię dramatyczną t mo 

cną syntezę jdeową, dzięki czeniu akcja to- 

czy się żywo i tętni gorącem sercem 1 U- 
czucjem, ‚ 

Jutro w poniedzjaiek, dnia 7 bm,, o go- 

dzinjie 8 w. „Dwunasta noc" po cenach zni 
żonych, 8 o 

— „Drugie jmię miłości* w wykonaniu 
Zespołu Reduty w Lutni, Dziś, w njedzje!ę, 

dnia 6 marcz, o godz, 8 w, pierwszy występ 

gościnny drugiej człówki, Zespołu OM 

arcywesołej komedji Milaszewskjego pt. „Dru 

gie imię miłości”. 2 
Jutro rw poniedziatek, dnia 7 bm., 0 godz, 

8 w. po raz ostatni „Drugie jniię miłości", 
POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE: 
„Mam lat 26* jako popołudniówka na Po 

hujance, — Dzjś, w niedzielę, dnie, 6 bm., 
e godz, 4 pp, po raz ostatni jako popolu 
dniówka ukaże się fascynująca sztuka 
lat 26" — w oryginajnej inscenjzacji W. Ra 
dulskiego, jlustrowzna barwną muzyką į no 
woczesnemi tańcami, 

Bcy-Żeleński i syn w! Teatrze Lutnia, — 
Dziś, w niedzielę, dn, 6 bm., o 

odbędzie się interesujący odczyt Boya o | 
cie obwjesiu — Franciszku Vił]]onie, Syn 
Boya — Stanisław Żeleński, artysta teatru 
Ateneum zjlustruje najlepsze utwory. Odczyt 
ten zapowiada nastrój pełen ii bu 

— „Powrót z piekła", — Dziś, w niedzje 
Ję, dnia 6 marca 1932 r, poraz pierwszy w 
Wilnie zostanie odegrany dramat w 4 akt, 

pt. „Powrót z piekła" z czasów rewolucji 
rosyjskiej, oraz „W piekle“ w 1 akt, Z refu 

bolszewickiego w dobie obecnej, przez ze- 

   
  

spół dramatyczny Sodalicji Klawerjańskiej W ty zmyć 
sali paraf, przy kościele św, Jana (wejście 
przez bramę USB), Początek o godz, 7 wie 
<zorem, 

— Wieczór artystyczny. Dnia 6 bm, 0 
godz, 7 wiecz, w sali gimn, im, Lelewela 
odbędzie sję wieczór artystyczny, zorgani- 
zowany przez studentūw USB na rzecz bied 
nych rodzin, pozostających pod opieką 5 
konferencjj T-wa Pań Miłosierdzia š, Win 
centego a Paulo, Na program złożą się: — 
1) szqytał warjatów, 2) dzjał wesoły, — 
Udziai bjorą: |. Sokmakėwna, J. Urygzlów 
na, L. Warskj, H, Łabuński, j,, Balukiewicz 
Reżyseria: Antonż Jaksztas,, Wzniosły ce] 0 
raz wysoki poz'om artystyczny wieczoru za 
pewni powodzenie jmprezie, Zbjiżają się 
święta, kzódy więc wiłnianin, nieobojętny 
na dolę bliźnich powinien poprzeć piękną 
inicjatywę. 

Przy otyłości, artretyzmie i chorobje cu 
krowej naturałna wode, gorzka Francjszka - 
Józefa iwrmacn'a czynności żołądka i kiszek 
oraz ułatwia trawienie. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Kto okradł „Start* — W związ- 
ku z włamaniem do sklepu sportowe 
go „Start* przy ulicy Królewskiej 1. 
jako podejrzany o dokonanie tej kra- 
dzieży zatrzymany został znany zawo- 
dowy złodziej jankowski Jan, zam. 
przy ul. Ciesielskiej 16. Dalsze docho 
dzenie prowadzi wydział śledczy. 

— Samobójstwa na wsj — # 

Zwykła popołudniowa 

Czarna Kawa" 
Upominki dla Pań.” 

„Mam | Dziś o g. 16, 

p 4 pp. ! 

specja'nošė naszą wykwintne 

KOLACJE REKLMOWE 
z 8 dań i kawy za 3 zł. 50 gr. 

niem w więzieniu, do którego Gumacki tra 
fil, zwabjony podstępnie z lina, Za cenę 
powrotu do Sowietów miał on przyrzeczoną 
posadę wzaman za całkowite zerwanie Z 
emigrantami i oddanie się pracy w armji 

Z SĄDÓW 
MIECZYSŁAW  BOHDANOWICZ CONTRA 

WIKTOR ŚWIDA 
Sąd Apelacyjny w Wiłnie rozpoznał w 

dniu wczorajszym sprawę właściciela maj. 
Wielki-Bor, Wiktora Šwidy, osk:ržonego Z 
art. 533 KK, W charakterze oskarżyciela w 
danej sprawie wystąpił znany w Wilnie zie 
mianin Mieczysław Eohdznowicz, 

W skardze swej z dnie, 6 kwietnia 1928 
roku p. Bohdanowicz prosi o ukaranie p, 
Šwidy za rozpowszechnjanje druków oraz 
za umieszczenie |stu w Nr 63 z dn, 16,3 
1929 r, „Kurjra Wileńskiego"  uwłaczają- 
cych czci oskarżycjeja, 

Sąd Okręgowy po rozpoznaniu sprawy 
w dniu 2,12.1931 r. skazał W, Świdę na 
osadzenie w więzieniu na przecjąg 6 'mie- 
sięcy. 

Na początku rozprawy przewodniczący 
p. prezes Wacław Wyszyński zaproponował 
stronom zgodę, Oskarżony  przetiwstawił 
się temu i sprawa została rozpoznaną, 

Po zreferowsniu sprawy i "wysłuchaniu 
stron Sąd ogłosł wyrok, mocą którego wy- 
rok Sądu Okręgowego został uchyłony, w 
części dotyczącej wymiaru kary, Świdę ska 
zano na zapłacenie grzywny w wysokości 
2000 zł, z zzimianą w razie nieściągalności na 
6 a: e o ; 

ramienia p. inowicza tepowa 
adw, Z, Turski, a 

Obronę wnosił adw, |. Neyman, 

„CENTROOPAE“ | 
poleca W ĘG IEL najlepszych 

kopalń górnośląskich i drzewo opałowe 
suche i zdrowe z dostawą do domu 

po cenach konkurencyjnych. 
Zamkowa 18, tel 17 90 

  

     
    

    

Szopka X-tej Klasy 

  

  

  

Zawsina 1. į 

Wilejkį donoszą, iż onegdaj wystrzałem z 
obciętego karabinu odebrał e życie mie- 
szkanjec wsi Dzjewiętne gm, żodzickiej Ju 
styn Rosaczko, lat 25, Powód ciężkie warun 

cy" Połoczany 20-letnia e wsi ń gm, łoczany 
Marja Karowicź usiłowała ić sa- 
mobėjstwo przez wypicie większej dozy naf 

jeszanej z bia proszkiem 0 _nie- 
ustalonych składnikach chemicznych, Przy- 
czyna nieustalona. 

— Była to panna Szulc, Jak 
donosjliśmiy wczoraj policja aresztowała w 
mieszkaniu niejakiego Sołowiejczyka podej- 
rzaną kobietę, podającą się za studentkę 
USB, Obecnie ustalono, iż jest to oddawna 
poszukiwana agentka komunistyczna Regi- 
na Szulc, członek KPZB. Przybyła ońa do 
Wilna ze specjalną misją zorganizowania 
Związku Młodzieży Korńumistycznej, oraz 
kifka jaczejek miejskich, zdekompletowanych 
podczas ostatnich aresztów, | 

Z mieszkania Żmijewskiego Klemensa 

(Raduńska 20) nieznani złodzieje dobrawszy 
klucz, wynieśli garderobę męską i damską, 

drobną bjżuterję i 70 rosyjskich rubli srebr 
"nych — łącznej wartości 700 zł, 

Domarackiemu Witoldowi (Limowska 27) 
— ЁК donosi on policji — skradziono 4 bm, 
między godz. 10 a 11 nz rynku Łukiskim z 
kieszeni palta portmonetkę, w której było 

50 24, gotówką. Sprawcy nieznani, 
, Dnia 4 bm, na gorącym uczynku usiłowa 

nia kradzieży garderoby z mieszkania Pod 
górnaj 1, policja zatrzymała bracj Zygmunta 
$ Pawła Matukiewiczówi, zamieszkałych przy 
s Krupniczej 3, 

rajwcowa Michalina Popławska, lat 25, 
Brzeg Antokolskj 11, wypiła trucjznę w ce 
Ju pozbawinia się Życia, Przyczyna niezna 
na. Pogotowie ratunkowe odratowało despe 
ratkę i umieściło ją w szpitalu Sawicz, 

W. klatce schodowej, Sierakowskiego 25, 
znaleziono 2-ietniego chłopaka, a w dziedziń 
cu Zakretowa 38, dwumiesięcznego z kartką 
„katolik, niechrzczony". Obydwu umieszczo 
no w Przytuiku Dziecjątka Jezus, 

POLEC AMY 

U 

А $ 
przyjmują koszule i 

& $ 

FRANCISZEK FRLICZKA 

jak 

„BON MARCHE'* — Wielka 3. 
„ELEGANCJA WARSZAWSKA" — Wiieńska 15. 

„JANUSZEK“ — Świętojańska 6. 
I. KIRŻNER — Trocka 15 
B. NATANZON — Wieika 45. 
Z. PARYSKO — Wileńska 24. 
A. PODZELWER — Mickiewicza 7. 
C. RAJZ i A. JEROZOLIMSKI — Rudnicka 6. 
JAN ROCHOWiCZ — Wiełka 9. 

Prowadząc od 1877 r. pierwszą i największą w Polsce mecha- 
niczną pralnię nowej bielizny, wyposażoną w najaowsze urzą- 
dzenia techniczne, i posiadając wyszkolony personel, 
rękojmię, że prane u nas koszule i kołnierze wyglądać będą 

PEN Ni 

(A PRZEMYSŁ BIELIŹNIANY N 

KO | 
A. STRASSMAN i S-KA SP. 

ma zaszczyt zawiadomić, iż następujące magazyny w Wilnie 

АКС. W WĄRSZAWIE 

kolnierze do prauia w 

— Zamkowa 9. 

dajemy 

  

nowe. 2 
Zbrodnia na emigrancie politycznym 

WILNO, — W osadzie Miejżany na od- 
cinku graniczi Łoździeje, zamordowany 
został skrytobójczo Witold Kowras, amne- 
stjonowany emigrant litewski, urkywający się 
przed zemstą swych i politycz 

SPORT 
STARSZA GENERACJA NA ŚLIZGAWCE 

Mówiąc o masqwym . udzja'e. wdnian- w 
sportach zimowych naležy to odnieść j do 
łyżwiarstwa, Nigdy. dotąd nie mieliśmy w 

jlnie takiej ilości ślizgających się, Nie. mó 

  

wiąc już o dzjatwre 1 miodzjeży szkolnej dla 
których ślizgawka zawsze była nieprzyjem 
niejszą rozrywką zimową, starsza (i najstar 
sza) generacja zrobiła run na park sporto 
wy, 

W godzinach południowych głównie, kie- 
dy słońce tzk m le przypieka (zwłaszcza w 
dniach ostatnich) a rozdokazywana dzieciar 
nia nie przeszkadza, śłizgeją się dorośli, 

Kogo bo tylko niema wówczas, Księża, 
<dwiokaci (wobec kryzysu mają teraz wiele 
czasu), lekarze, kupcy i panie różnego wie- 
ku ij... tuszy, Przypominają sobie to, co ш- 
mieli kiedyś, w m!odości, lub uczą się od 
początku, a w międzyczasie (co jest w wie 
ju wypadkach bodźcem) gubią funty, © 

Epidemja ślizgawkowa wzmacnia się z 
dnja na dzień ; mimo zbłjżającej się wiosny 
można zauważyć wcjąž nowych adeptów sta 
wiających na lodzie pieqwsze, niepewne 
kroki, 

Kto wie, może sprężyste kierownictwo Par 
ku Sportowego wśdząc zapał starszej gene- 
racji łyżwiarzy Gy i; zaw) dla 
tych, który np, przekroczył, 35 roczek, Za- 
chodzj usprawiedliwiona obawa, że panie 
nie zgłoszą się wówczas, nie chcąc przyznać 
się do wieku. 3 

Ale żart na stronę, Położenie śfizgawki 
wileńskiej jest tak śliczne, 4 sam sport tak 
przyjemny, że „epidemja ZE jest 
zupełnie usprawiedliwioną, Niech obejmuje 
jaknajszersze kręgi. S 
„Zamjeszczona totografija przedstawia właś 

nie taką parę „staruszków* z rozwagą, €o 
nie pomniejsza przyjemności, sunących po 
за |odowej. (t) 
TERMINARZ ZAWODÓW WIOŚLARSKICH 

Polski Zw, T stw_ Wioślarskich wy 
znaczył już terminy iejszych zawodów 
w sezonie letnim. 

Otwarcie przystani w_ Wilnie (jak zresztą i 
w całej Poco) odtędzie się 8 s Tegoż 
maja 29-go zwykłe regaty _ wewnętrzne. 
10 lipca wielkie regaty | międzyklubowe, 
2 października regaty długodystansowe i 
zamknięcje sezonu, 

Program przewiduje mistrzostwa Polski w 

аеа цосй нра W Godać 8 więe ży- raz w je, a więc ży- 
wo derówające MiG wileńskie, 

poszczegi organizu- 
ją niejedną ; ę na Wilji j w Trokach 
ma jeziorze: (© 
(TTT 

  

nych, Kowrasa zamordowano kilku uderze- 
niami sztyletu podczas snu, 

dźaj KOP © le ważkie Rój © im; w ce i 
ścigu za sprawcami, P> 

72.0080 — 50.006 
200 dzieci 

Magistrat udźwiękawia Kino Miej- 
skie. Wiemy, wiemy... 

Ale dlaczego udźwiękawia? Bo jest 
źle z finansami, i trzeba szukać nowych 
źródeł dochodu. Z finansami jest tak 
źle, że „zachodzi konieczność stosowa 
nia jak najdalszych oszczędności** na- 
wet na kolonjach letnich. Ograniczy się 
tam ilość miejsc do minimum, aczkol- 
wiiek zdrowe dziecko — to przyszłość 
państwa itd itd. 

„ Wiec Magistrat kupuje aparaturę. 
Western Electric. Z deficytów budżeto 
wych asygnuje na nią ciepłą ręką 72 
tys. Zl. 

Proponują mu lepszą i tańszą za 
50,000. Oni! mówią tak, a on mówi nie. 
A tymczasem: koszt utrzymania jedne 
go dziecka na kołonjach wynosi 110 
złotych. 

Rozwiązujmy zadanie: 72 tysiące 
mniej 50 tysięcy równa się 22 tysiące. 
Dwadzieścia dwa tysiące podzielone 
przez sto dziesięć równa się dwieście. 

Poślijmy dwieście dzieci na kolonie. 

  

NA FILMOWEJ TAŚMIE 

FILMY WZNOWIONE 
Dobre obrazy drugoekranowe z 1а 

ka „Šwiatowid“. 8 SB 

Ujrzymy tam wkrótce „Marocco”* z Mar 
leną Dietrich j Cooperem, „Pogźnina* z 
Ramonem Novarro į įnne, Program biežą 
cy przyniės! žikm, ktory pierwszy w Wilnje 
otworzył okres filmów dźwiękowych — 
„Śpiewający błazen" z Aj jolsonem, Film, 
o treści sentymentalnej nz ciekawy jako 
nowość w swoim czasje. Dziś ma wartość 
poniekąd historyczną, W. „Światowidzie” 
zwiększa sję jeszcze bardzej „zzbytkowość' 
tego fiinu z powodu bardzo ziej aparatury, 
lub conajmniej źle zmontowanej aparatury, 

W kabinie dźwięk siuchać, |ecz przy €- 
kranie njezcjwsze, Czasem przerywa sję wi 
docznje kontakt, Należy więcej dbać o pu- 
błiczność j nie ograniczać sję do samego 
R Przy oe zawadzą 

małe lekcja, Nie pisze się 
Sonį Boy — jak jest na taria 
katach „Šwjatowida“ — lecz Sonny Boy— 
co znaczy doslownje — Chłopiec — słone 
czko, 

„Lux“ wznowił film z Jose któ 
ry jesk lansowany na następcę Rudolia Va 
łentino, Nie bardzo jakoś to wychodzi, cze. 
go_ najlepszym dowodem jest wlaśnie film 
= tanga", gdzie gry aktorskiej niewie 

le, 

, Ma „Czar tanga"* natomiast walory. 
 aękowe w postacį ładnego głosu Jose 
Mojifi, — lecz z tem lepiej na aparaturze 
„Lux'u* nje zaczynać. z 

Skoro już się powtarza filmy, to lepiej 
wybierać obrazy z mocną j wóliektiowii 
fabułą, aby łatwiiej zatuszować brakj dźwię 
kowe,, Tad, C. 

  

| Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. żołądka 

i jelit przyjmuje od 12 — 2 i 4—6. 
_ Kwiatowa 7 te! 14-25. | 

w Arcydzieło, które tryumfalaym pochod-m kroczy na ekranach wszystki-h 
stolic świata 

A J D A T R 9 1 K A Pieśń miłości i tęsknoty 

W rolach głównych OLGA CZECHOWA, H. SCHLETOW 
i MICHAŁ CZECHOW. — Rosyjskie śpiewy olowe i chóralne 

wtychdweh W. kinie „HELIOS" 

| 
  

  

Morderca por. Karwowskiego zbiegł do ZSSR 
BRZEŚĆ n.-Bugiem. PAT. — W 

sprawie zastrzelenia w Łunińcu por. 

Ka araz szofera z oddziału 
wywiadowczego 5-ej brygady KOP po 
dają, iż mordercą był niejaki Aleksy 

Rychter. Został on schwytany w chwi- 
H, kiedy z obciążającym  materjałem 
przekradał się przez granicę polsko- 

sowiecką. Doprowadzony na placówkę 
Nr 6, dokonał zbrodni, korzystając z 
chwiłowej nieuwagi por. Karwowskie- 
go. Pomimo natychmiastowego pościgu 
mordercy dotychczas nie ujęto. Podej- 
rzewają, iż zdołał on przedostać się z 
powrotem do ZSSR. 

*TYTYTYVYYTYTYYWYWYWYWYYTYTTYEYYTTYYYWYVYYYYYPYTYYYTYTYWYYYYYVYYYYYYYYYVYVYVYYYYYYYYYY 
  

NIECH WRACA. 2YWA, 
CZYZNY.-. NIE DAJMY "SIĘ 

. Złóż „grosz: na 

na 

„Fundusz 

ZDROWA KREW W ZYŁY О}- 
WYNARODAWIAĆ NASZEJ 

EMIGRACH 
Połskiego Szkolnictwa zagranicą”, 

. konto P. K. O; 21895, Komitetu Obchodu 25-łecia Walk! 
6 Sztołę Polską. 

  

       



Radjo wileńskie 
NIEDZIELA, 6 MARCA 1932 ROKU 

10,10 Transmisja bicia dzwonów j nabo. 
żeństwa z bazył.ki wileńskiej, 

11,45 Transmisja z Fj!harmonjj Warszaw 
skiej Il Międzynzrądowego Konkursu im. 
Fryderyka Chopina, 

12,15 D, c, transm, z Filh, Warszawskiej 

14,00 Aud, rolnicze z Warsz, 

15,55 Aud, dla dzjecj z Waisz, 
16,20 Muzyka z płyt. 
16,40 „W obronie należnego cdpoczyn- 

ku" — odczyt z Warsz, wygłosij Marje An 
tiewjczówna, 

17,00 Pogadanka gospodarcza z cykjlu— 
wastes ma głos* — wygłosi P, Dąbrow- 

а. 
17,15 „Śródpoście w wierzeniach i c©b- 

rzędach ludowych““ — odczyt z Warszziwy 
wygłosj dr, Kazimiera Żawistowicz, 

17,30 Wiadomości przyjemie j pożytecz 
ne z Warsz, 

17,45 Koncert z Warsz, 
1900 Litgwska aud, įlte 

19,20 „Poradnia wychow 
prowadzi wizytator Jerzy U. 

19,40 Progr. na poniedz 
19,45 Słuchowisko z Wasz, 
20,15 Koncert z Warsz, 
21,55 Kwadr. literacki z Warsz, (Maku- 

szyński), 
23,40 Kom. ; muzyka taneczną z War 

PONIEDZIAŁEK, 7 MARCA 1932 R. 

11,58 Sygnał czasu, 
13,40 „Organizacja i praca zespołów przy 

sposobjemia rolniczego — odczyt wygłosi 
inž, Jan Czerniewskį — transm, ną wszyst 
kije połskie stacje, 

14,00 „Przodownik w zespole przysposo 
bienia rolniczego" — odczyt wygłosi inż. 

jan Czerniewski, transmisja na wszystkie 
polskie stacje, 

14,15 Muzyka z płyt. 
15,25 Odczyt dla maturzystów z Warsza 

  

  

    
  

w * 

16,10 Muzyka z płyt, 
16,20 Lekcja francuskiego z Warszawy, 
16,50 Koncert dla młodzieży z płyt. 
17,20 Pogadanka Tow, Opiekį nad Zwie 

ES Wil. ki 18, il. kom, sportowy (100-ny), 
„ 19,00 „Wilno Jagiešlonskie“ — odczył 
litewski wygłosii Antonj Gzsztowt. 

19,20 „Wrażenia ze Szwecji" — feljeton 
wygłosi Marja Znamierowska — Prufferowa, 

" 19,35 Progr. na wtorek i rozm, 
19,45 Prasowy dziennik radjowy z War 

20, “° — opera w. 4 cktach 
‚ i muzyka taneczna z War- 

Ofiary 
R. B, dla rodziny J. — zł, 3, 

Posterunkowy pol, państwowej w Połowo 
dla bezrobotnych zł, 1,50. 
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L PROSZEK OD BOŁU GŁOWY DLA DOROSE 

TA Г Ż BÓLEGŁOWY a Nui й - 

MZ T nis 

  

Od 5-go marca r. b. 

WYPRZEDAŻ 
WIOSENNA 

rasztek i towarów wysortowanych 
Jednocześnie podajemy wiadomości 
Szanown. Publiczności, iź już nadetzły 
OSTATNIE NOWOŚCI SEŁONU! 

Materjały sukienne, wełniane 
i jedwabne 

CENY REKORDOWO - NiSKIE 
Sklep sukna i jedwabiu 

CALEL NOZ,% mj: 
PRZYJDŹ A PRZEKONASZ SĘ! 

  

  

Ninieįsym komunikujemy P, T., že 
3 już nadeszły 

> 
£į 

3 ostatnie Row 
wiosenne 932 

i ietnie 

CENY FABRYCZRE 
znacznie zredukowane 

Jedyny w Wilnie i na Kresach Konsy- 

gnacyjny Dom Towarowy labryk włó- 

kienniczych 

1. Razaski 

7 

  

"Wilno, Wielka 36, 

  

TOWARZYSTWO MIEJSKICH I MIĘDZY- 
MIASTOWYCH KOMUNIKACYJ AUTOBU- 
SOWYCH SP, AKC. ODDZIAŁ W WILNIE 
podaje do publicznej wiiadomoścj, , że od 
poniedziefkku dnia 7 marca 1932 roku auto 
busy kursować będą: 

Na linji 3: Od Cerkwi| do ul. Tramiwajo- 
wej i z powrotem do Cerkwj, 
‚ Na linję 6: Od Dworca do Dobrej Rady 
i z powrotem, 

Inne [inje pozostają bez zmiany, 
  

JANUSZEK S 10 s:ńska 6 
Pole a na Šxieta S:anownej Klijenteli: 
pończochy, skarpeiki, rekawiczk', kra. 
waty, chusteczki, bieiznę damską 

i męską oraz wszelką galanterję. Pomimo 
uiskich cen udzielamy 10 proc. Świą- 

FIRMA CHRZEŚCIJAŃSKA | 

tecznego rabatu, | 
  

    
   OSY. 

      

     LSKITwaRSZAWA.        

  

  

FABR=KA i :KŁAD MEBLI 
Spółka z ogr. odp. 

Jadalnie, sypialaie, salony, gabinety,   
W LNO, TATARSKA 20, dom własny, 

łóżka niklowane i angielskie, kredens; 
stoły, szafy, biurka krzesła dębowe itp, т i e. 

W. Wilenkia i 9-Ka 
istnieje od 1843 | — — — — Ceny znacznie zniżone. 

  

Podaje się do wiadomości, 

sprzedają się 

działki ietniskowe 
położońe w miejscowości tarenowo urozmaiconej pomiędzy 
stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 
publiczności plażą 

  
DKA Livin 

„Promień Miłosierdzia 
ROZDZIAŁ XXIII 

MAGDA HOLLISTER GROZI 
— Jeśli ma pan ochotę porozma- 

wiać ze mną, panie Woołvor:, — odpo 
wiedziała spokojnie Magda, — słu- 
cham chętnie. 

*« — Przedewszystkiem może pani mi 
powie, co zrobiła z papierami, Кфбге - 
mi pan; ukradła dziś rano? 
— | z rewolwerem Leonarda? Pro- 

szę mie zapominać, że był tam także 
rewołwer Leonarda. Biedak, nosił go 
zawsze ze sobą.! 

— Pamiętam i o rewolwerze, ale 
chcę wiedzieć przedewszystkiem, co 
pani zrobiła z papierami? 2 

— Doprawdy sama jeszcze nie 
wiem, co z niemi robić?. To będzie za 
feżało od zachowania się pana i pań- 
skiej narzeczonej! A ponieważ ona sa 
ma powie napewno wszystko wolę więc 
uprzedzić ją. A więc zaczynam: Pań- 

Wydawca Stanfsiaw Mackiewicz.   

2 piaszczystym 

brzegiem, 
Wiadomości udziela administracja majątku 

Landwarów 
I Pierwsza Wileńska Spółka 

Parcelacyjna 
WiLNO, MICKIEWICZA 4. 

że w majątku Landwarowie 

dogodnym dla kąpieli 

  
skiej narzeczonej zechciało się, nie 
wiem poco, śledzić mnie aż do domu. 
Podała się za dziennikarkę i próbowa- 
ła pociągnąć mnie za język. Najpierw 
uwierzyłam, że rzeczywiście przysłano 
ją z gazety. Ale nie miałam ochoty, że 
by. wślad za nią zjawiła się policja, a 
już zupełnie stradiłam głowę ze stra- 
chu, kiedy powiedziała mi, że poznano 
mnie w nocy, w parku. Przestraszy- 
łam się, że gotowi” mnie oskarżyć o 
morderstwo Bilsaitera. Więc dosypa- 
łam nasenny proszek do herbaty „dzien 
nikark'“ i ušpilam ją do czasu. 

— Do czasu, kiedy pani wymyśli 
jakieś nowe kłamstwo? Czy nie poiny 
ślała pani o tem, że mogła ją pani za- 
bić? 

‚ — |Jak pan widzi, jest zdrowa i nic 
się jej nie stało! — zadrwiła zimno.— 
A zresztą, kiedy się ktoś boi, nie rozu 
muje spokojnie. To był jedyny sposób 
zamknięcia buzi tej „dziennikarce“F 
Naturalnie, gdyby wiedziała, kim ona 
jest, postąpiłabym inaczej. Ale ponie- 
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SPROBÓJCIE PORÓWNAJCIE 
A PRZEKONACIE SIĘ, ŻE 

WINA KRAJOWE 
WYTWÓRNI 

WŁ. OSMOŁOWSKI 
w I LNO 

й тг—ішіе—Ш;п\че į Moth: 
ądać wszędzie!! 

w r 

OBWIESZCZENIE 
III Urząd Skarbowy m, Wiina na zasadzje 

$ 33 instrukcji o ściąganiu podatków j opłat 
skzerbowych z dnia 17 maja 1926 r. (Dz. 
Urz, Min, Skarbu Nr 15) podaje do wiado- 
moścj ogólnej, że w dniu 9 marca 1932 r,, - 
o godzinie 10 rano, w sali licytacyjnej przy 
ul, Wiingry 6 w Wilnie, odbędzie się sprze- 
daž z licytacji w terminie drugim 120 róż- 
nych świćtrów i 4 sukien damskich, nałeżą- 
cych do frmy Fin—Chanc, ul. Wiłeńska 17, 
na pokrycie załegłości skarbowych, Licyta- 
cja rozpocznie się od ceny zaof'arowzmej, 

Ii Urząd Skarbowy m, Wilna, 

7 J M 

LECZNICA LITEWSKIEGO 
STOW. POMOCY SANIT. 
Wllno, ul. Wileńska 28, tel. 846 

Przyjęcia 10—3 pp. 

GABINET RENTGENOWSKI 
czynny 11—6 pp. 

Opłata za leczenie i utrzymanie w 
lecznicy oraz za wszelkie zabiegi lekar- 
skie i rentgenowskie została obniżona 

IM 

        

e 

$kłań Fortepiaców, Planta, Fisharmooji 

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

Wilno, Niemiecka 3, m. 11 

  

ZYGMUKRT 

ARUPICZOWICZ 
WILNO, UL. UNIWERSYTECKA 2 
specjalista do opakowania mebli wszel- 
kiego rodzaju, orsz poscelany i innych 
rzeczy drogocennych, wszelsiego ro- 
dzaju szkła, kryształów, żyrandoł: itp. 
a takźe przewożę 7 mieszkania na mie- 
szkanie w specjalnych wozach m:blo- 
wych i wysyłam na kolej przesyłki 
wagonowe 1 drobnicowe pa cenach 
najniższych. Za sumienne i akaratne 
wykonanie mojej pracy gwarantuję, 
o czem Świad:zyć mogą przedstawi:ne 
na żądanie zaświadczenia moich wiaro- 

goduych klitentėw. 
„o 

    

  

СЕНУ WĘGLA ZNIŻONE 

WĘGIEL i KOKS 
z pierwszorzędnych kopalń 

Górnosłąskith „P ROGRESS”* 

POLECA FIRMA M. DEULL 

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

  

ŻĄBAJCEE 
we wszystkich aptękach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. © 
    

  

  

a aaa DOKTOR R 

Lekarze  Zeldowicz 
YYWYPYEPYYYYPYTYYYY chor, skórne, wene- ryczne, narządów mo- 
nA оан стоЖуст, 00 O>-dO 1; 

Dr. Med. 5—8 wiecz. 

Em.Chelem DOKTOR 
Urolog Z£ŁDOWICZOWA 

Sam) ag nod KOBIECĖ, WE Pe 
moczo* 

wych przyjm, 12 — 2 SYCZNE NARZĄDÓW 
i 5—7. Jagiellońska 8 
tel.10-63. 

MOCZOWYCH 

od 13—21 ed 4—5 
ut Mickiewicza 24. 

ta! 27 

  

  choroby | Wene- aan 

ryczne i woczopłciowe t rąż cher- 

Mieklewicza 4, Josa sek, 
rmarazczki, wągry, bro tel. 10-00, 

UI 1-8 sumai I kurzajki uss04 Przyjm.od * 

"2%  |abinet * 

Cedi6 "Doktor EE 
SEEN. 

Szyrwindt 4. Hrynlewiczswej. 
choroby weneryczne, uł, WIELKA 28 18 m2. 
skórne i moczopłciowe. 
Wielka 19,0d 9-1 3-7, 777297. w £. 10-11 4-7 

W. Z. P. A 3%, m 

          

waż wierzyłam, że jest tą, za kogo się 
podaje, nie widziałam innej, rady. 

— Pogorszyła pani tem sytuację, 
— zauważył zimno Ryszard. 

— Naturalnie, jeżeli pan i pańska 
narzeczona doniosą o tem policji. Ale 
wątpię, czy będzie się wam chciało, 

Ryszard wpatrywał się w nią ba- 
dawczo. 

Kobieta zrzuciła maskę! Zaczynała 
go szantażować. 

— О йе dobrze rozumiem, 
pani na naszą dyskrecję? 

— Niezupełnie. Kiedy morderca Bil 
saitera będzie znaleziony, wtedy mo- 
żecie mówić, co się wam podoba. Ale 
narazie moja dyskrecja... jest bodaj 
więcej warta, od waszej. Sądzę, że in 
spektor Lanner chętnieby się dowie- 
co zawierała paczka, wysłana z Bee- 
konsfeld na imię Ryszarda Vort na 
„poste restante". 

— Oczywiście, że byłoby to cieka 
we odkrycie, — odpowiedział niezmie 

liczy 

szany Ryszard, — nie mniej, niż imię 

    

  

człowieka, na którego czekała p 

  

Dziś! Złota Serja Polska 
Najpiękniejsza para kochanków Polskiego ekranu 

Dźwiękowy żwięko 
a kino-teatr wiekowy „HOLLYWOOD 

najulub amant WITOLD CONT 

Jadwiga Smosarska, i zaakomity artysta teatru Stanisławskiego BĄZYLI SIK/EWICZ 

w monumentalnym dźwiękowcu RO K 1914 Wielki dramat miłości i bohaterstwa 

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

Szon?e.-— (la mł dziezy dozwol ne. — Początek seansów o g. 2 4, 6, 9 i 10.15. — Na I-szy Seans ceny znizone. 

  
„HELIOS" 

  

  

  

D'iś przebój sezonu! 
Najpofężniejtzv 100 proc. dźwiękowiec polski 

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

W rolach głównych: JERZY MARR z BAŚKA ORWID czatiujący amant 

i znakcmity tenor opery warszawskiej ADAM DOBOSZ 

Muzyta i chór H. WARSA. — Imponujące zdjęcia płonącego szybu naftowego. — Prześliczne 
obrazy pienorowe — Mistrzowska gra i przepiękna muzyka — Nsd program; Urozmaicone do- 
datki dźwiękowe. — Dia młodzieży dozwolone. — Początek o godz. 4, 6, 8, i 10.33 w dnie 

świąteczne o godz. 2 ej. — Na I-szy seans ceny zniżone. 

wiełaim  i00 proc. 
pI, 6 E o R 6 E B A H c R 0 F T & dźwiękowcu p. t. 

Ludzie Morza 
Nad program: Konkursowe dźwiękowe dodatki Paramonntu. x 

Prosimy zwrócić uwagę na nasze aparaty dzwiękowe „Klangfiln* (A. E G), które przewyższają 
inną aparaturę swym naturalnym i łagodnym dźwięsiem. 

Początek o godz. 2. 4, 6, 8 i 1015. Na 1-szy seans ceny zniżone. 

DZWIĘKOWE KIRO 

с@алы 
WIELKA 27. 

  

tai 18-57 

`   
  

Dźwiękowe Kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel, 5-28 

Uwaga: 

  

Dziś! Wspaniaie 100 proc. dźwiękowe arcydzieło 

  

  

Dźwiękcwy 

Kuerar | s„BBEŁOŚĆ ZORZETTY «yi (Miłość o północy) 
nŚTYŁOWY” | Arcypotężny dramat w 14 skt. W roli głównej DANIELA PORDA i PIERRE BACZEW. Śpłewy, tańce can-can 

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

Kino-Test Dziś uroczysta premiera! Niezwykłe arcydzieło režyserji Siersberga 
110= 4 €atr R R 6 © 5 Eg 

RPAATOWIU> łynni lazda ek: Garry Cooper 3 В wlaz ranu craz Mickiewicza 9. | * rolach gł. najsłynniejsza gwiazda kam Marlena Dietrich 1 Adolf Menjou   
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Franciszka Frliczki | „> Korsimentos 
Zamkowa 9, te!, 646. E Przeto ostrzegamy Sz. Konsumentów przed falsylikatami i j 

ni ZZ E prosimy uważać przy kupnie prawdziwego wszechšwiatoweį slav 
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"gl Poszukuje się —— е r Si kosmetyk 1 Ro e z Bosaczkuwa 4—12. 
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je, dazko- nr. 1 m. 1. 
nali,: odšwieža, MSATA mame mam 
jej skazy i braki, Macaż 
kosmetyczny twsrzy. 
Masaż ciała, elektrycz 
ny, wyszcznplający (pe- 
nie). Natryski „Hormo- 
na* według prot. Spun- 

la. M yEelanie włosów, 
łnpież.  Indywidnałue SSM = K . 
dobiersnie kosmetyków Gespodyni Mieszkania: Mieszkanie 
do każdej cery. Ostat. Praktyczna, znającasięz 3 | 4 pokoi Z€g pokojowe do wyna- 
nie zdobycie kosmety. na kuchni i hodowli wszejkiemi wygodamijęcją, Dominikańska 8 

kirscjonsinej, _ drobiu poszukuje pracy nowoczesnemi, wanna m. 2. 
Codziennie cd g, 10—> do majątku. Na żądanie ns miejscu do wy- 

W. Z. P. t3 Świadectwa. Garbarska najęcia, Wilno, ul. 

mieszk. 1 godz. 9—13 
po poł. 

muito mesa 

Michalski 8—5, 

Sprzedam 
tanio nowe pianino 
mr. „Arnold Fibizer“. 

św. Ignacego 8—5. 

Do wyfajęcia 
mieszkanie z 3 dużych 

Potrzebne mie 
szkanis 3—4 poko- 
je, w śródmieściu, 
z wygodami, na pię- 
trze. Zgł szenia do 
redskcji te'efon. Nr 
228 między RZA 

5 — 6. 

pokoi kuchni, šwiai. 
łogo pokcju dla służby, 
wanny, wateru — ze 
wszelkiemi nowocze- 
snemi wygodami. Za- 
kretowa 7 m. 6 Oglą- 
dač įod 2-eį do 5-ej. 

Poszukuję 
spólnika, lub srólniczki 
magistra(rki) farmsne. 
z kapitałem od 2,000— 
3.00 dolarów. Zgłosze: 
nia do red. na legit. 101     BAbAAAŁCAADAA ARA i 
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PIANINA 
nowe i używane sprze- AUSPYNK SORY 
daję na raty i do wy- *PYVYWYYWYYYYVYYYYYYT 

najęcia, Kijowska 4—10 Dla sprawdzonei orze; 
H. Abeiow. 

zwa 
T-wo Św. Wi! cen ego 
a Paulo rodziny za die- . 

    

  

    

Mieszkanie Do sprzedania szkałej na salce niec- 
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BEST | | za skromne Wy- wszystkie wygody. Ob- u dozorcy. całem urządzeniem, Migte i zgłodniałe — 

VYYYYYSYTYYSYY 'wvvvv* aakrodzenić: Posiada jazdowa 6 m. 7. Wiadomość Nowo-Wi-.Prak obuwia i opału. 

Mieczarz - QgFOd- referencje. Adresować 212 Poszukuję lejka, Bank. Kol.  Otiary składać po 
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tego, że i pańska narzeczona... cą w parku. Niech pani pamięta, że in miał ustąpić przed szantażem? O tem 

„ Pozwolič dzia- spektor nie wierzy ani słowu, z tęgo, 
co pani opowiada. 
— Niech sobie nie wierzy! — wzru 

szyła ramionami Magda. — Bilsaitera 
nie ja zabiłam, jeżeli podejrzewacie 
mnie, to — muszę uprzedzić was— 
że idziecie fałszywą drogą. Ja miałam 
o wiele mniej powodów do tego, by ży 
czyć sobie Śmierci Bilsaitera, niż kto 
inny. 

— Któż naprzykład mógł tego so- 
bie życzyć? 

— Mój Boże, czyż pan sam nie 
wie? Miał tylu wrogów! Naprzyktad 
mój mąż dawno już przysięgał, że go 
zabije. > 

— Nie rozumiem, co to może mieć 
wspólnego z mojemi papierami? 

— Owszem, ma! Człowiek, który 
wykradł Bilsaiterowi te papiery i rewol 
wer, mógłby się okazać morderca! 

Magda wypowiedziała te słowa 
zwolna i z naciskiem: 

Ryszard zrozumiał groźbę. 
„—- Co on mógł odpowiedzieć? Czy 

GÓR P AC TATTOO SZĄ 

nie mogło być mowy. 
łać oco A To było zbyt ryzy - 
kowne! 

— Proszę wytłumaczyć mi, co pa 
ni zamierza robić i czego pani ode 
innie żąda? — zapytał, chcąc wygrać 
na czasie. 

— Chcę tylko przypomnieć panu, 
drogi panie Woolvort, że sytuacja pań- 
ska jest nielepsza od mojej, a raczej 
o wiele gorsza. Najmniejsza próba za 
szkodzenia mi będzie skierowana prze 
ciw panu: Narazie nie żądam niczego, 
więcej. Ale nie jest wykluczone, że bę 
dziemy musieli powrócić do tej rozmo 

«wy. Jest pan bogaty i pańskie stosun 
ki mogą mi się przydać. : 

— Mogę zgóry zapewnić panią, 
że nie wydam ani pensa dla pani, a 
na pomoc moich przyjaciół proszę nie 
liczyć! : 

— No, o tem jeszcze pomówimy, 

mój panie, czas to pokaże! Oczywiście 
gdyby chodziło tu tylko o nana, nie 

miałabym wielkich nadziei, ale wobec 

     

Ryszard chciał przerwać, ale zrozu 
miał bezpłodność dyskusji. Po raz pier 
wszy w życiu czuł się osaczonym 1. 
nie widział _ wyjścia. Dosyć było 
wspomnieć o narzeczonej, by wytrącić 

mu broń z ręki. 
— Niech pan się zastanowi, mój pa 

nie, — drwiła Magda, — Proszę do- 
brze zapamiętać moje słowa... A 'ia 
tymczasem pójdę zobaczyć pana narze 

czoną. й 
Ryszard zamyślił się głęboko, już 

nie był panem swej wok. Nie mógł po 
wziąć katęgorycznej decyzji, bez pora 
dzenia się z dziewczyna, którą ki.chsł 
Życie.obojga splotło się teraz na szczę 
ście i nieszczęście, 

We drzwiach stanęła błada, słania 
jąc. się jeszcze nao togun Fdvta. 

— Podziękowałam już pani Но!!- 
ster za wszystko, 0 uczywła dla 
mnie, Ryszardzie. Czy możeny już 0- 
dejść? Choiałabym ea prędzaj L 
spokoić ojca. 
s ; (D. C. N.) 
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