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Z powodu Śmierci 

Arystydesa Brianda 
Briand bezwarunkuwo należał do 

najwybitniejszych mężów stanu współ- 

czesnej Francji i współczesnej Europy 

Powojennej. 

Jakkolwiek przed wojną Światową 

i podczas wojny Briand zajmował 

wybitne państwowe stanowisko we 

Francji, był w 1912 r. wice-premjerem 

i ministrem sprawiedl wości w gabi- 

necie Poincare'go a w 1913 r. prem- 

jerem i ministrem spraw wewnętrz- 

nych, a podczas wojny w październiku 

1914 r. objął ponownie stanowisko 

premjera z portfelem ministra spraw 

wewnętrznych, jednak imię jest bar- 
dziej związane z historją Francji po- 

wojennej niż z Francją przedwojenną 

lub Francją pozostającą w ciężkich 
zapasach w wojnie Światowej, W ok- 

resie wojny wysuwają się na pierw- 

szy plan historji Francji imiona Poin- 
care'go i Clemenceau. Po wojnie Poin- 
care i Clemenceau stoją na jednym 

biegunie. politycznym na. drugim 
Briand, 

Po wojnie światowej przed Francją 

zary.ował się problemat, decydujący 

no jej przeszłości, mianowicie stosunek 

Francji da Niemiec. 

Wystąpiła koncepcja Clemenceau — 

Poincare'go osłabienia Niemiec, usta- 
nowienie stosunku sił korzystnego dla 
Francji. „Niemców jest o 20 miljonów 
zadużo w Europie" — mówił Clemen- 

ctau. Obcięcie Niemiec, nałożenie na 
rich olbrzymich ciężarów reparacyj- 
nych, któreby zatamowały ich rozwój 

gospodarczy — oto koncepcja tych 
dwóch mężów słanu. Koncepcja ta 

wpłynęła na traktat wersalski, na 
ukształtowanie granic Niemiec, na 
oddanie Polsce znacznej części Sląska. 
Koncepcja ta przejawiła się w oku- 
pacji zagłębia Ruhr w 1923 r., oku- 
pacji która wywołała katastrofalay 
słan gospodarczy Niemiec, była erą 
zmniejszenia ich przyrostu natural- 
nego do 0,5 proc. rocznie, wywołała 

ona jednak pogorszenie sytuacji go- 

spodatczej Europy, zatamowała na 

pewien czas jej odbudowę i wywołała 
silny sprzeciw ze strony Wielkiej 
Brytanji i Stanów Zjednoczonych. 
Francja, która sama ucierpiała na 
syluacji gospodarczej, wywołanej oku- 
pacją zagłębia Ruhr, zniewoloną była 
wycofać się z tej okupacji, pójść na 
kompromisy tak co do spłat repara- 
cyjtych, jak wogóle w stosunku do 
Niemiec. Występuje wówczas druga 
koncepcja zbliżenie się do Niemiec, 
wyrównanie antagonizmu fcancusko- 
n emieckiego. Jako przedstawiciele tej 
koncepcji występują Heriot i Briand. 
Locarno, ewakuacja Nadrenji, plan 
Yunga — oto poszczególne etapy 
realizacji powyższej koncepcji. 

W Polsce spotykała ona dużo 
przeciwników. Dobrzy Francuzi z nad 
Wisły gniewali się na złych Francu- 
zów nad Sekwanną. Nie rozumieli 
bowiem układu sił Europy powojen- 
nej. Traktaty pokojowe były rezul- 
tatem akcji wojennej Francji, Wiel- 

xiej Brytanji, Rosji, Włoch i Stanów 

Zjednoczonych. Rosja już w 1918 r. 

odpadła znużona wojną. Nawiedził 

ją paroksyzm rewolucji, który zakoń- 

_ czył się przewlekłą chorobą zwaną 
bolszewizmem. Rosja odwróciła się 
od swych dawnych sprzymierzeńców, 
stanęła we wrogiej postawie wzglę- 
dem Europy gotowa współdziałać 
wszelkim wewnętrznym walkom na- 
szej części Świata. osłabic ją przez 
podniecanie przeciwko narodom euro- 
pejskim nacjonalizmu narodów azja- 
tyckich i afrykańskich. Stany Zjedno- 
czone nie zgodziły się na ratyfikację 
traktatu w Wersalu, w Trianon, w 
St. Germain, odwróciły się ой dzieła 
swego prezydenta Wilsona, ©d Ligi 

francuskich mężów stanu miała być 

spółką państw zwycięskich dla za- 

chowania owocu zwycięstwa. 

Sprzymierzeńcy Francji Polska i 

Rumunja są wystawieni na niebezpie- 

czeństwo rosyjskie, a przez to nie 

wzmacniają jej m'ędzynarodowego 

stanowiska, są raczej czynnikami ją 

upiększającemi, 

Niemcy zostały rozbrojone, zosta- 

ło zakazane lotnictwo wojenne, lecz 

nie możaa było n.e dopuścić lotnictwa 

cywilnego, i niebawem postęp Nie- 

miec w tem lotnictwie uprzedził po- 

stęp lotnictwa francuskiego, daje Niem- 

com olbrzymi zastęp pilotów, daje 

aeroplany, które z- łatwością mogą 

być przerobione na aeroplany bojo- 

we. W Rosji i Azji Niemcy wytwo- 

tzyli clbrzymią rezerwę dla swego 
lotnictwa, opanowują albo lotaictwo 

tych krajów, albo zakładają tam fa- 

bryki aeroplanów wojskowych. Dziś 

o siłach bojowych państwa nie decy- 

duje wyłącznie ilość posiadanego» 
wojska i nawet jego zbrojenie. Prze- 

mysł chemiczny, przemysł mechanicz- 

ny są dziś pierwszorzędnemi czynri- 

kami w walce pokojowej i zbrojnej 

narodów. Szereg czynników sił dae 

przewagę Niemcom nad Francją. Rzecz 

więc naturalna, że Francja praznie 

zabezpieczenia się od Niemiec. Prag- 

nęła cna aby Anglja. zagwarantowała 

jej granice i granic jej sprzymierzeń - 

ców: Polski, Czechosłowacji i Rumu- 

nji. Wielka Brytanja nie zgodziła się 

na zagwaraatowanie granic państw 

wzmacniających międzyn:rodowe po- 

łożenie Francji, zgodziwszy się tylko 

na zagwarantowanie obecnych granic 

francusko-niemieckich. Jest*to zasad- 

niczy pierwiastek umowyj w Locarno. 

Wyszliśmy na tej umowie źle bo opi- 

nja niemiecka została skierowana cd 

kwestji rewizji granic niemieckich wo- 

góle, do rewizji granic polsko-nie- 

mieckich i stąd wzmocniona agitacja 

w sprawie t. zw. korytarza pomor- 

skiego. 

Francja jednak czuje pewne od- 

ciążenie. Locarno musiało wywołać 

pewne zobowiązanie Francji co do 

ewakuacji przedterminowej Nadrenii. 

Okupacja nie może zbyt się przedłu- 

żać, po wojnie jeżeli nie ma pr ejść 

w aneksję, jeżeli prowincja okupowa- 

na należy do państwa, którego siły 

mogą być groźne dla okupanta. Briand, 

jako polityk realny musiał / przepro- 

wadzić przed erminowe zniesienie vku- 

pacji. Gdy astronomiczna suma ob- 
ciążeń reparacyjnych okazała się nie- 

realną, Francja zmuszona była przejść 

do planu Dawesa, lecz spłaty mające 

wynosić do 2 miłjardów rocznie zło- 

tych marek okazały się niemożliwemi 
dla gospodarki Niemiec i mogły wy- 
wołać perturbacje stosunków gospo- 

darczych Europy, stąd do nowego 

kompromisu planu Younga. Nie jest 
to wina Brianda, że plan ów wobec 

kryzysu gospodarczego Światowego 

okazał się znów nierealnym i szko- 

dliwym dla uzdrowienia kredytu mię- 

dzynarodowego. Briand ze względu 

na opozycję jaką spotykał we Fran- 
cji nie mógł iść dalej po drabinie 
ustępstw, będą to musieli uczynić je- 
go następcy, częstokroć opozycjoni- 
Ści w stosunku do jego polityki. 

limię Brianda w polityce europej- 
skiej będzie związane z ideą pan- 
europy. Nie on wprawdzie lecz Cou- 
denhove-Kalergi sformułował tę ideę i 
stał się jej pierwszym propagatorem. 

Briand jednak był pierwszym mężem 
stanu Europy, który na porządku po- 

lityki europejskiej postawił ideę paa- 
europy. Idea ta jest przedewsżystkiem 
ideologją zbliżenia francusko niemiec- 
kiego. Idea ta w razie swej realizacji 

Narodów, która według pragnieniawytwarza blok obronny Europy prze- 
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BIENIAKONIE — Buiet Kołejowy, 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 

IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S, 
KLECK — Sklep „Jedność* 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S  Mateskį, 
MOŁODECZNO — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 

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

GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzjmierow 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, K 
HORODZIEĮ — Dworzec Kolejowy —- K, Smarzynski, 

PRZEDSTAWICIELSTW A: 
BRASŁAW — Ksiegarnja T-wa „Lot“, NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jazwińskiego, 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 
N,-SWIECIANY — Księgarnja T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz, Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski, 

Zwierzyński, 

STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

SŁONIM — Ksiegarnia D. Lubowskiego, ul, Mickiewicza 13, 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Biuro Gazetowe, ut, 3 Maja 5 
WIŁEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F, juczewska. 

$ 

| POSTAWY — Ksjęgarnia Polskiej Macjerzy Szkolnej, 

| WARSZAWA — Tow, Księgarni Kol, „Ruch“, 
| WPECEŁ WAR ZIRZEZPCZZSZRZEECA STS NAT o ASN T VISTIEK VMS DISKO CTS TIK KSS GKS 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr, 40, Za tekstem 15 gr, Komunikaty, oraz 
nadesłane, milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej 
Zagraniczne 50 proc, drożej. Ogłoszenia cyfrowe j tabełaryczne o 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr, 
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WILNO W ŻAŁOBIE. 
Uroczystości pogrzebu Ś. p. J. E. ks. biskupa dr. Władysława Bandurskiego 

P. PREZYDENT PRZYBYWA JUTRO 
MARSZ. PIŁSUDSKIEGO REPREZENTUJE GEN. KONARZEWSKI 

NAWIEDZANIE ZWŁOK 

Wczoraj od południa przed trum- 
ną & р. ks. biskupa przesunęło się КЯ 
kanaście tysięcy wiennych, składając 
hołd szczątkom  świętobliwego kapia- 
na. Trumna ze zwłokami umieszczona 
jest na katafalku okolonym mnóstwem 
kwiecia. 

Przy zwłokach czuwa straż honoro 
wa złożona z wojska, korporacyj aka- 
demickich i społecznych, oraz przyspo 
Sobienia wojskowego. ' 

PRZESUNIĘCIE TERMINU 
EKSPORTACJI 

Z uwagi.na zapowiedziany  przy= 
jazd licznych delegacyj z najdalszych 
zakątków Państwa, godzina eksportacji 
została przesunięta na dziś na godzinę 
6 m. 45 wiecz. 

MIEJSCE OSTATNIEGO SPOCZYNKU 
W porozumieniu z Kurją Metropoli 

talną na miejsce ostatniego spoczynku 
wybrano specjalną kryjptę pod kaplicą 
św. Piotra i Pawła. 

MARSZRUTA KONDUKTU 
POGRZEBOWEGO 

Komitet pogrzebu ustalił, że kon- 
dukt ze zwłokami Ś. p. ks. biskupa Ban 
dursk'ggo po wyruszeniu z pałacu 
przejdzie ulicami: Dominikańską, Tro- 
cką, Zawalną, Jagiellońską, ickies 
wicza, aby następnie skierować się do 
Bazyliki. 

SZPALERY NA ULICACH 
Na całej przestrzeni, którędy przej- 

dzie kondukt, ustawione będą szpalery 
złożone z wojska, młodzieży akademi- 
ckiej i szkolnej, harcerzy, przysposo- 
bien'a wojskowego i straży ogniowych. 
Gorejące pochodnie będą znaczyły mar 
szrutę. 

HONORY WOJSKOWE 
DLA ZMARŁEGO 

Pogrzeb ks. biskupa odbędzie się z 
zachowaniem ceremonjału  przewidzia- 
nego dla generałów. 

Honory wojskowe odda bataljon pie 
choty, szwadron ułanów i oddział arty 
lerji. Z całej Polski przybywają delega 
cje wojska. 

LICZNY UDZIAŁ DUCHOWIEŃSTWA 
Na wieść o zgonie ś. p. ks. biskupa 

Bandurskiego, Fczni ks. biskupi zapo- 
wiedzieli swój przyjazd na uroczysto- 
ści pogrzebowe do Wilna. 

ODLEW Z TWARZY ZMARŁEGO 

W celu tiwiecznienia twarzy $. р. 
ks. biskupa został wykonany odlew gi 
psowy, sporządzony przez prof. Bałzu- 
kiewicza. taż 

PIECZĄ NAD MIESZKANIEM 
ś. P. KS. BISKUPA 

Wobec tego, iż Ś. p. ks. biskup Ban 
durski nie miał bliższej rodziny, a w 
mieszkaniu Jego pozostały zbiory war- 
tości muzealnej, archiwalnej, bibljote- 
ka, obrazy i pamiątki, przeto w try 
bie przewidzianym ustawą o postępo- 
waniu cywilnem zostało dokonane za- 
bezpieczen'e mienia przez opieczętowa 
nie mieszkania ks. biskupa. Po przepro 
wadzenu pobieżnego przeglądu przed- 
miotów aktu opieczętowania Tokalu 
mieszkalnego dokonał p. naczelnik Są- 
du Grodzkiego w obecności p. wice- 
wojewody, P. prokuratora Sądu Okrę- 
gowego, przedstawicieli władz admini- 
stracyjnych i policyjnych. 

APEL BEZPARTYJNEGO BLOKU 

Rada Grodzka BBWR wzywa wszy- 
stkich członków do wzięcia udziału w 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej w tować będzie na pogrzebie gen. dyw. „, 
towarzystwie premjera Prystora, w о- 
toczeniu członków Domu Cywilnego i 
Wojskowego, przyjedzie do Wilna we 
czwartek rano specjalnym pociągiem. 

We czwartek również przybywają 
do Wilna ministrowie: skarbu — Jan 
Piłsudski, pracy i opieki społecznej — 
Hubicki, robót publicznych — Norwid- 
Neugebauer, prezes Walery Sławek, 
prezes Najwyższej Izby Kontroli Pań- 
stwowej — Krzemiński, marszałek Sej 
mu Rzeczypospolitej — Świtalski. 

Ministra spraw wojskowych Mar- 
szałka Piłsudskiego i wsisko reprezen 

Konarzewski. 

sów 

Dzisiaj, we środę, przybywają do 
Wilna minister WR i OP. Jędrzejewicz; 
marszałek Senatu Raczkiewicz,  mini- 
ster poczt : telegrafów Boerner, mini- 
ster reform. rolnych Kozłowski, wicemi 
nister W. R. i O. P. ks Żongołłowicz. 

* * * 

* 

Z pp. wojewodów o ile dotąd wia 
domo, przyjeżdżają: wojewoda  biało- 
stocki Marjan Kościałkowski, wojewo- 
da nowogródzki Kostek-Biernackii 

  

Porządek dzisiejszej eksportacji 
Organizacje, stowarzyszenia ji związki 

bra M miejsca punktualnie: o 

godzinie 17,30, zaś Si ch ich z wieńca- 
mj po 3 osoby z każdej organizacji o tejże 
godzinie stawią się na dziedzińcu Pałacu 

tacyjnego. Konidukt pogrzebowy wy 
ruszy o godz, 18,45, ||| : е 

Kolejnošė ustawjenia się organizacyj: 1) 
Wojsko, 2) Strzelec, hufce szkolne, P, W., 
pocztowe, kolejowe i harcerze, 3) Federa- 

cja PZO0. 4) Straż pożarna, 5) Młodzież 
akademicka, 6) Młodzież szkół Średnich i 

CZWARTKOWE UROCZYSTOŚCI 

Uroczystości pogrzebowe w Bazy- 
lice Wileńskiej, w których weźmie u- 
dział Pan Prezydent Rzeczypospolitej, 
rozpoczną się o godzinie 10. Organiza- 
cje, stowarzyszenia i związki, które ze 
chcą wziąć udział w pogrebie-śp. bisku 
pa Bandruskiego, stawić się muszą na 
pl. Katedralnym o godzinie 9 rano. 

Wstęp do Bazyliki we czwartek do 
zwolony będzie wyłącznie za okaza- 
niem karty wstępu, które będą wyda- 
wane we środę dnia 9 marca od godzi 
ny 10 rano do 3 po poł. w sekretarjacie 
Komitetu Uroczystości Pogrzebowych, 
Urząd Wojewódzki pok. Nr 47. 

powszechnych, 7) Związki we į Sto- 
warzyszenia gimnastyczne, 8) Związek Mło 
dzieży wiejskiej, Rzemieślniczej, Polskiej. 9) 
Organizacje społeczne ; zawodowe. 10) Ce- 
chy, 11) Delegacje z poza Wiina, 
Za zatafalkiem postępuje: Rodzina, Mar- 

szałek Sejmu j Senatu, Rząd, Senat akademi 
cki, Przedstawiciele władz, wojska, powstań 
cy. Przedstawiciele organizacyj politycznych, 
Rada miejska, Komitet pogrzebowy, Oddział 
wojska, Publiczność, 

  

POGRZEBOWE 

Zaznacza się, że organizacje, które 
wysyłają poczty sztandarowe do Ba- 
zylik, złożone z 3 osób, nie potrzebują 
zaopatrywać się w karty wstępu, gdyż 
towarzyszenie tych osób sztandarowi u- 
prawnia do wstępu do katedry. 

Osoby, które będą wchodziły do 
Bazyliki na podstawie okazanych kart 
wstępu, proszone są o przybycie tam 
najpóźniej o godzinie 9 min. 40 rano, 
gdyż po tej godzinie wstęp do katedry 
będzie zamknięty. Natomiast organiza- 
cje obowiązane są przybyć o godzinie 
9 rano. 

eksportacji zwłok ks. biskupa Bandur- 
skiego. 

Zamiast wieńca na grób śp. ks. bi- 
skupa Bandurskiego Rada Grodzka u- 
chwaliła ofiarować złotych 50 na 
Ochronkę dla dzieci im. ks. Biskupa 
Bandurskiego na Zwierzyńcku, prowa 
dzoną przez Związek Pracy Obywatel- 
skiej Kobiet. 

WEZWANIE STOWARZYSZEŃ 

Do wzięcia udziału w pogrzebie 
$. p. ks. biskupa Bandurskiego wysto- 
sowali wezwanie do swych członków: 
Federacja PZOO (zbiórka o godz. 18), 

BSS ERKSA TRONY O ZEW WE ZEDZEŃ 

ciwko  rosyjsko-bolszewickiemu _nie- 
bezpieczeństwu. 

Briand wybornie rozumiał, że Niem- 
cy plus Rosja — to liczebnie blisko 
połowa ludności Europy, to siły tech- 
niczne i materjalne, nie mogące zna- 
leźć przeciwwagi w Europie, tembar- 
dziej, że szereg państw europejskich 
jest wyraźnie proniemieckich. Briando- 
wi chodżiło o niedopuszczenie bloku 
rosyjsko-niemieckiego. Ostrzeženiem 
dla Europy było porozumienie rosyj- 
sko-niemieckie w Rapallo. Polityka 
Poincare'go wpędzała Niemcy w ob- 
jęcia Rosji bolszewickiej, Polityka 
Brianda odsuwała Niemcy od Rosji. 

Polityka Brianda była czynnikiem 
konsolidacji Europy. Polityka ta jest 
oparta na tak realnych i trwałych pod- 
stawach, że nie zaniknie wraz ze 
śmiercią jej wybitnego przedstawicie- 

la, świetnego parlamentarzysty, naj- 

lepszego mówcy na terenie Ligi Na- 

rodów w Genewie. 

Na tym terenie, od którego nie 
spodziewamy się skutecznej pomocy 

w razie krytycznej sytuacji, lecz na 

którym mamy często różae przykrości, 

Briand był naszym zdolaym i poży- 
tecznym obrońcą. 

Władysław Studnicki 
ma 

Macierz Szkolna, Peowiacy, Stow. We 
teranów, Legja Inwalidów, Koło im. T. 
Kościuszki, kupcy i przemysłowcy- 
chrześcijanie, zw. księgarzy polskich, 
zw. harcerzy, zarząd cechów, Izba Rze 
mieślnicza i wszystkie zreszenia i kor 
poracje akademickie. Ponadto kilkadzie 
słąt różnych organizacyj społecznych 
wzywa swych członków do udziału w 
pogrzebie, wysyłając do konduktu swe 
Poczty sztandarowe. 

APEL RESTAURĄTORÓW 

Zarząd Stowarzyszenia Zakłędów Resta 
racyjnych w Wilnie prosi swoich członków, 
aby w dniach 9,3 przez cały dzień i 10,3 do 
9 iwiieczór przerwali produkcje muzyczne i 
kabaretowe w swych zakładach z racji po- 
wszechnej żałoby, spowodowanej  śmierią 
ś. p. biskupa Bandurskiego. 

— Do członków Okręgu Wileńskiego 
Legjonu Młodych, Z powodu śmierci JE, Ś. 
p. ks. biskupa Władysława Bandurskiego, 
nijeodżałowanego seniora Legjonu Młodych 
Komendz Okręgu L. Mł, poleca wszystkim 
członkom Okręgu Wileńskiego zasłonić zna- 
czki organizacyjne krepą na okres dwóch 
tygodni, K. Bieliński. 

ŻAŁOBNY KOMITET 
RZEMIEŚLNICZY 

W związku ze zgonem Ś. p. ks. Bi- 
skupa Dr Władysława Bandurskiego w 
dniu 8 bm., o godzinie 5 popoł., w lo- 
kalu Izby Rzemieślniczej w Wilnie pod 
przewodnictwem p. Wł. Szumańskiego, 
prez. Izby Rzemieśl. w Wilnie, odbyło 
się zebranie Zarządów wszystkich Ce- 
chów i Organizacyj Rzemieślniczych m. 

ŻYCIORYS BISKUPA BANDUR- 
SKIEGO 

Sp, ks. biskup Bandurski urodził się 
. 1863 w Małopolsce w Sokaiiu, 

* Po ukofczeniu gimnazjum i wydzia- 
lu teolegicznego uniwersyteiu we Lwo- 
wie, otrzymał 25 maja 1887 r. święcenia 
kepłańskie, poczem objąt stanowisko 
prefekta w szkole. 

już wówczas zasłynął |ako znako- 
mity kaznodzieja. : 

Następnie udaje się do Rzymu, gdzie 
uzupełnia swoje studja teologiczne, a 

o powrocie do kraju obejmuje wikar- 
at przy katedrze lwowskiej. 

Wkrótce potem, gdy kardynał Pu- 
zyna powołuje go do Krakowa na sta' 
nowisko swego sekretarza, zostaje mia: 
nowany kanonikiem kapituły krakow- 
skiej, a w r. 1903 papież Leon Xill mia: 
nuje go swoim prałatem domowym: W 
r: 1916 otrzymuje we Lwowie święce- 
nia biskupie 

W r, 1911 śp. ks. biskup Bandurski 
rozwija akcię na rzecz Zjemi Chełm- 
skie] i ogłasza słynną odezwą p.t. 
„Brońmy opornych'. : 

W r. 1914 we Lwowie spotyka się 
z Marszałkiem Piłsudskim na pogrze- 
bie ostatniego członka Rządu narodo- 
wego. W chwili wybuchu wojny świato- 
wsj przenosi się do Krakowa,a następ" 
nie wyjezdża do Wiednia, skąd rozwija 
dobroczynną cpiekę nad uchooźcami z 
Małopciski i jeńcami Polakam: przeby* 
wającymi w obozach na Węgrzech. 

Następnie udaja się do Legjonów i 
cbejmuje stanowisko biskupa iegjono' 
wego. W czasie utworzenia Litwy srod- 
kowej gen. „eligowszi powołuje śp.bi- 
skupa Bandurskiego na stanowisko na-- 
czeinego kapelana sił zbrojnych Litwy 
środkowej. 

Po wojnie śp, biskup Bandurski o- 
siada na stale w Wilnie, gdzie prowa: 
dzi niezmordowania nadal akcję spo- 
ieczną o doniosłem znaczeniu. 

Proszę przechodzić... Proszę 
przechodzić... 

Te dwa słowa, wymawiane głębo- 
kim, wzruszonym szeptem tylko te dwa, 
słowa słyszy się nieprzerwanie powta- 
rzane na stopniach schodów, wiodą- 
cych do kaplicy demowej zmarłego B- 
skupa. Powtarza je młody, całkiem mło 
dy i silny strzelec, stojący na warcie 
przed zimnem ciałem. Ach, słowa te 
trzeba powtarzać... Oto, ta stara opar- 
ta na Kiju, kobieta koniecznie usiłuje z 
bolesnym trudem uklęknąć na ośnieżo- 
nych stopniach. Chciałaby tkającym 
głosem choć jedną Zdrowaś odmówić. 
Ale czyż można? Czyż można choć na 
chwilę zatrzymać ten żałobny korowód 
tysięcy ludzi? Skupionych, cichych, 
bezdomnych, do głębi swych człowie- 
czych serc wzruszonych? Czy ten mały 
prosty chłopiec, dla którego leżący na 
marach Biskup był może wielką tajem- 
nicą, porywającą legendą — czy ten 
prosty rzewny chłowiec może tu stać 
długo, wpatrując się w Wielkość, spo- 
czywającą przed nim? 

— Proszę przechodzić... * 3 
I niech przejdzie mały chłopiec 

szybko i cicho, jednem kochającem i 
pełnem dziecięcego zdumienia spojrze- 
niem ogarniając to migocące światłami 
wnętrze. Niech na zawsze w krótkiem 
i silnem spojrzeniu uchwyci i ukryje pod 
powieką zapłakaną to, co zobaczył. 
Niech to bolesne, mocne, jedyne wraże 
nię zachowa na całe życie... Niech odej 
dzie ze smutkiem i wielkością w dzie- 
cięcem sercu. 

— Proszę przechodzić... 
I przechodzą nieskóńczenie, nie- 

znużenie, wpatrzeni w kaplicę. Czer- 
wień ścian, złoto rozświetlonego grom | 
nicami Obrazu Ostrobramskiej, srebro 
krucyfiksu i biskupiego pastorału, zie- 
leń drzew. I w tem mużącem wnętrzu, 
w tem mistycznem już oddaleniu, owa 
Głowa, tak wszystkim znana, tak spo- 
kojna, mądra i uczczona. 

— Proszę przechodzić... 
Więc tylko ten żałosny szept, od- 

mierzający kroki tysięcy, więc tylko ten 
cichy syk ognia w dwóch płonących 
zniczach, więc tylko ten śnieg, który 

wciąż bielą swoją przykrywa ludzką | 
żałobę. Ale czyż ten biały i czysty śnieg 
nie jest symbołem? 
KET RZE PDC ZNEWP TCO ROTU? URTRZRY 
Wilna. Delęgaci postanowił ukonsty- _- 
tuować się jako „Komitet Rzemieślni- 
czy dła wzięcia udziału w uroczystoś- 
ciach pogrzebowych*. Wyłoniono Ka- 
mitet Wykonawczy na czele z p. Włady 
sławem Szumańskim, prezydentem [z- 
by Rzemieślniczej w Wilnie, w osobach 
pp. Żytkiewicza Michała, Oszurki Mi- 
chała, Hermanowicza Piotra i Bieńkuń- 
skięgo Jana, Uchwalono wezwać człon 
ków reprezentowanych organizacyj do 
wzięcia jaknajliczniejszego udziału ze 
sztandarami w uroczystościach pogrze 

(Dokończenie na stronie 2_ej) 

  

  
 



„wiska žycia wspėlczesnego. 

R 

Wilno W żałobie 
(Początek na stronie 1-szej), 

bowych, jak również do udekorowania 
żałobnemi chorągwiami domów na znak 
żałoby i zamknięcia w czasie eksporta . 
cji warsztatów i sklepów rzemieślni- 
czych. Zebrani polecili Komitetowi Wy 
konawczemu rozesłąć powiadomienia 
do wszystkich bratnich organizacyj rze 
mieślniczych, znajdujących się na tere- 
nie Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą 
о uczczenie pamięci ks. Biskupa Dr 
Władysława Bandurskiego we  włas- 
nych ośrodkach. Za zebrane doraźnie 
zł. 265 obecni postanowili zakupić w 
imieniu rzemiosła wileńskiego skromny 
wieniec, pozostałą sumę przekazując na 
Ochronkę im. Ks. Biskupa Bandurskie 
go w Wilnie. 

Telegram; Kondolen- 
cyjne 

KONDOLENCJA MARSZAŁKA SEJMU 
RZECZYPOSPOLITEJ 

Przesyłam na ręce p. Wojewody wy 
razy głębokiego żalu z powodu zgonu 
świetlanej postaci wielkiego Kapłana i 
Obywatela, który przez całe swe życie 
godził uczucia religijne z gorącą i ży 
wą miłością dla Ojczyzny. Świtalski, 
Marszałek Sejmu Rzeczyposoplitej. * 

TELEGRAM PREZESA SŁAWKA 
I ZWIĄZKU LEGJONISTÓW 

Wobec zgonu Ś. p. ks. biskupa Wła 
dyslawa Bandurskiego, kantana, dla któ 

rego tak gotąco zawsze biły żołnier- 
skie serca Legjonistów, ujęte prawdą 
Jego uczuć religijnych, sharmonizowa- 
nych z Jego wielkim  patrjotyzmem, 
przesyłam na ręce p. Wojewody w imie 
miu Związku Legjonistów i swojem wy 
razy głębokiego żalu. Walery Sławek. 

Dalsze kondolencje nadesłalj  telgrafjcz- 
nje na ręce p. Wojewody Beczkowjcza, 

Gdańska Macjerz Szkolna w "astępują- 
cych słowach: Uderzenj jako gromem wia- 
domością o śmierci jednego z najzasłużeń- 
szych obywateli wolnej Rzeczypospolitej Pol 
skiej ]. Е. śp. ks. bjskupa Władysiawa > 
durskjego, łączymy sję w żałobje z Całą 
Polską | przesyłamy najgłębsze wyrazy żalu 
z powodu tej njepowetowzmnej straty, 

Z Równego: Kurator Firowicz imieniem 
urzędników Kuratorjum  nauczycjelstwa į 
młodzieży wołyńskiej, Z Katowic: Prof, Sta- 
nisław Ligoń za Sekcję Teatrów Ludowych 
i Zespół Śląskiego Teatru Ludowego, Z To- 
runja: Rodzjna Wojskowa, Koło Toruńskie. 
Z Dokurnjszek: Żyliński imjeniem Związku 
Ziemian Powiatu Oszmańskiego, Z Łodzi: 
Związek Strzelecki Okręgu Łódź, Kuchar- 
ski, Czachowski, Z Czerniowiec: Czytelnia 
Polska w Czerniowcach, Z Łaska: Łaski Wy 
dzjał Powiatowy, starosta Walzs. Z Głębo- 
kiego: Starosta Tramecourt w imieniu orga- 
nizacyj społecznych, urzędników  państwo- 
iwtych j komunalnych powiatu dziśnieńskie- 
go. Z Grudziądza: mjr Sitek, komendant Cen 
trum Wyszkolenįja Żandarmerjj, jmieniem 
własnem,. korpusu. oficerskjego | szergowych, 
Z Krakowa: Związek Oficerów Rezerwy 
Okręgu Krakowskiego, £ Warszawy: „Z po 
iwodu zgonu nieodżałowanej parnjęcj Bjsku 

'pa Legjonów Polskich ks, Bandurskiego, prze 
syłam w imieniu reprezentacji byłej Il Bry 
gady Legjonów Polskich serdeczne wyrazy 
żasu j współczucja, Górecki, gen, bryg,, pre 
ześ*, Poseł Anusz w jmieniu Zarządu Głów 
nego Związku Strzełeckiego, Gen, dywizli 
Gustaw Orlicz-Dr*szer, prezes Zarządu Li- 
giMorskiej ; Kolonjalnej, Płk, rezerwy dr Ste 
ianowskį imieniem Koła Oficerów byłego 
pułku pjech,. Legjonów Polskich, W įmieniu 
Rady Adwokackiej w Wilnie Dziekan Rady 
Kazimierz Petrusewjcz przesłał na ręce p, Wo 
jewody wiyrazy serdecznego żalu. 

Z Warszawy na ręce Zarządu Oddzjału 
Harcerstwa w Wilnie nadeszła następująca 
(depesza: „Głęboko dotknięci śmiercią Wjel- 
kiego Przyjacjejzi harcerstwa j Przewodni- 
czącego Oddziału ks. Bjskupa Bandurskje- 
go, zasyłamy serdeczne WEŃ współczucia, 
(-) Naczeliictwo Związku Harcerstwa Pol 
skiego, 

Oprócz tego nadeszły depesze 
cyjne: 

Od oficerów generalnego inspektoratu sjł 
zbrojnych z wyrazami serdecznego, szcze- 
rego j Lo žalu wskutek zgonu naj 
czcigodniejszego kapłana j patrjoty; 

wojewody Iwojwskiego z wyrazamj głę- 
bokiego współczucie z powodu: zgonu wjel 
kiego kapłana į gorącego patrjoty; 

wojewody krakowskiego z wyrazami szcze 

rego współczucia; 
dowódcy OK, III gen. Litwinowicza z wy 

razamj bezgranicznego bółu, jakj ogarnął 
serczi żołnierskie na wieść o śmijercj (wrelkje 

kondolen- 

STARZY I MŁODZI 
EUROPEJCZYCY 

Drieu la Rochelle jest młodym pisa 
rzem, którego interesują wszystkie zja 

Ostatnio 
_ zwrócił się do  historjozofji. Zastana- 

‚ Wia się nad przyszłością Europy. Nie 
_ jest to oczywiście nowe zagadnienie. 

I nie jest to zagadnienie specjalnie trud 
ne: na ten temat można zawsze puścić 
wodze fantazji, przewidywać wszystko, 
co się chce, wysnuwać wszelkie możli 
wości i rozwiązania. Zawsze choć jed 

"no z nich może sie przypadkiem 
sprawdzić. 

Ale Drieu la Rochelle nietylko snu” 
je marzenia o przyszłości. Rozmyśla 
„również nad teraźniejszością. Zagłębia 
sę w Przeszłość ! z «go w.zystk:ego 

_ wyciąga pewne wnioski. 

    

Niektóre z nich są interesujące. 
Szczególnie te, które dotyczą Słowian 
i Polski. ы 

Jak się kształtował według niego 
świat słowiański i co go czeka? Na to 
pytanie odpowiada ten typowo zacho 
dni Eurpejczyk w swojej ostatniej ksią 
żce p.t. „Europa przeciwko ojczyz- 
nom*. 

W średniowieczu, powiada, były 

dwa punkty geometryczne, dokoła któ- 
rych grupowały się promieniejące 0- 

_ środki cywilizacji europejskiej. Jeden 
był w Alpach, drugi pomiędzy Renem 
a Loarą. 
Do pierwszego ciążyły miasta północ 

nej Itali, miasta szwajcarskie, miasta 

go j umiłowanego przez kraj bjskupa-żoł- 
niierza; 

od prezydenta mjasta Warszawy Słonim- 
skjego, dra Grubera, prezesa PKO, kurato- 
ra pomorskiego drz, Poliaka w imieniu włas 
nem j calego nauczycjelstwa eraz młodzje 
ży szkolnej okręgu pomorskiego, posła Boh 
dana Podoskiego; 

ministra WR. j OP. Janusza Jędrzejewj- 
cza. 

KONDOLENCJE J. E. KS. ARCYBL 
SKUPA PRAWOSŁAWNEGO 

Na ręce wojewody Beczkowicza na 
desłał J. E. ks. arcybiskup prawosław- 
ny wileński Teodozjusz następujące pi 
smo: $ 

„W. chwili ciężkiej żałoby, jaką о- 
kryła całą Polskę śmierć śp. Biskupa 
Władysława Bandurskiego, Wielkiego 
Patrjoty, Kapłana - Żołnierza, Złoto- 
ustego Kaznodziei, proszę przyjąć wy 
razy mojego serdecznego żalu, smutku 
razy mojego serdecznegoAu —dwOP 

KONDOLENCJE GMINY 
WYZNANIOWEJ ŻYDOWSKIEJ 
W imieniu Wileńskiej Gminy Wy- 

znaniowej Żydowskiej przesyłamy Pa- 
nu Wojewodzie wyrazy głębokiego 
współczucia i żalu z powodu straty Wiel 
kiego Obywatela Ziemi Wileńskiej i 
wielce Polsce zasłużonego Patrjoty śp. 
Biskupa Dr Władysława Bandurskiego. 
(—) I Rubinstein, rabin Gminy, dr I. 
Wygodzki, prezes Rady Gminy, L. 
Kruk, pręzęs Zarządu Gminy. 

ODEŁWA P, ż. P, 
Przeżywając bolesną chwilę oddanja ostat 

niej posługi śp. J. E, ks. Biskupowį dr Wła 
dysłajwowi Bendurskjemu, pamiętajmy, że 
do bezmjernego smutku całej Polski, do 
szczerej gotowości każdego z nas złożenia 
swych głębokich uczuć w ostatnim hołdzje, 
do, powodzi wieńców j kwjatów dołączmy 
też ku uczczeniu Śwljetlanej Pamięcj Wielkie 
go „Jałmużnika, możność ulżenja niedosi ludz 
kiej. 
Rae tę myśl otwieramy rubrykę skła 

dając 50 zł. dla pozbawionych pracy, potrze 
bujących porzocy i najbiedniejszych, 

T-WO POMOCY ŻOŁNIERZOM POŁSKIM 

Ku--uczczeniu šp, J. E, Biskupa Dr Wła 
dysłeewa Bandurskjego na cel wyżej wymie 
nijiony Kom, Pom. Inwal, Wof, 10 zł. 

* 

Celem uczczenja pamieci J. E, ks, Bj- 
skupa Bandurskiego Zakłady Przemysłowe 
A, Mozer j Swije w Nowej Wilejce złoży 
ły na rzecz ochronki jm, ks, Biskupa Bandur 
skiego w Nowej Wilejce zł, 300, 

* 

Związek Zawodowiy Literatów Polskich 
w Wilnie składa zł. 30 (trzydzieści) za- 
mijast kwiatów na trumnę Ss, p. ks biskupa 
dr Władysława Bandurskiego, Nieziomnego 
Żołnierza Krzyża, Słowa j Pióra, na zapo- 
czątkowanie Funduszu Uiwiecznienja Jego 
pamięci, 

Zarząd: W, Hulewiicz — prezes, , Lo- 
palewskį — sekretarz, 

„Zrzeszenie Techników. Kolejowych | w 
Wilnie zamiast wieńca na grób nieodżałowa 
nej pamięcj kapłana — patrjoty j żołnierza 
ks bjskupa Władysłewa Bandurskiego zło- 
żyło .zł, 150 na potrzeby ochrokj imienja 
biskupa Randurskiego, 

185 Ol k 

Ku uczczeniu š, p. biskupa Bandurskje- 
go na ochronę jm ks , biskupa Bandurskie 
go w Nowej Wilejce zł 109 składa 

Gazownia w Wilnie 
BEI PAP VS ADS INT TIT 

Wkłady Oszczędno- 
ściowe w P. K. 0. 

W M-CU LUTYM 1932 R, 
Miesjąc luty br. zaznaczył się w PKO 

idalszym znacznym wzrostem wkładów o- 
AŚ Oraz liczby oszczędzają= 

cych, 
Wkłady oszczędnościowe w PKO iwzro 

sły w ciągu m-ca utego br, o dalszych 10,2 
myjonów zł. j osiągnęly w dniu 29—II--br, 
kwotę 325,7 milj zł łącznie zaś z wkłada- 
mi, pochodzącemi z waloryzacji — 356,8 mi 
ljorów zł. 

. W .cjągu m-ca sprawozdeiwczego wyda 
ła PKO ogółem 22,497 nowych książeczek 
oszczędnościowych, Ogólna liczba ksjąże- 
czek oszczędnościowych na konjec m-ca lu 
tego wynosiła 757,314 Szt., ześ łącznie z 
ksiąžeczkamį pochodzącemi z wałoryzacji-— 
196,564 ksjążeczkj, ы 

południowych Niemiec. W drugim zbie 
gały się: Londvn, Amsterdam, Pa:yž, 
Frankfurt... W sumie, był to nieprze- 
rwany szereg punktów cywilizacyjnych 
szereg, który wytworzył się i rozwijał 
w cieniu dawnego- cesarstwa rzym- 
skiego. Europa od wieku X doXV rodzi 
ła się na granicy tego, co umarło i te 
go, co zaczynało żyć. A życie zaczyna- 
ło się na Wschodzie j na Północy. Po- 
jedyńcze jego płomienie rozpalały się 
w Krakowie, potem w Berlinie, na- 
koniec, późno już bardzo, w Pe- 
tersburgu. Ale na Zachodzie nikt 
właściwie nie wiedział, ' gdzie koń- 
czyła się Europa, i nikt się o to nie 
troszczył. Na Wschodzie znajdował się 

wielki, nieznany kraj, i z trudem sta- 
wiano pytanie: czy to jest Europa, czy 
też zupełnie coś innego? ; 

I w samej rzeczy, jest to coś, co naj 
mniej jest podobne do Europy Zachod 
niej i Środkowej. Tam — świat zatok 
i półwyspów, morza i gór, a tutaj — 
wielka płaszczyzna, wielka równina 
słowiańska, naprzekór Ścianie Uralu, 
który odgrodził ją od Azji — właśnie 
azjatycka. 

Jakże na tych obszarach mogły u 
kształtować się narody słowiańskie? 

. Polska oparła się wprawdzie na pół 
nicy o Bałtyk, a na południu o Karpaty, 
ale nie miały one nigdy takiego znacze- 
nia co Alpy, o które musiały zatrzymać 
się plemiona germańskie. 

Czesi rozsiedli się śród swoich pa- 
górków, ale nie byli tu zgoła niedostęp 
ni, a w dodatku znaleźli się w pełni 
świata germańskiego. 

ст ОМО 

Marszałek Piłsudski przybył do Egiptu 
Powitanie w Aleksandrji. — Marszałek czuje się doskonale. — 

ALEKSANDRIA, (Pat). We wto- 

rek od samego rana oczekiwano tu 

przyjazdu Marszałka Piłsudskie- 

go. Z powodu niepegody nastą- 

piło opóźnienie. Statek „Romania* 
zawinął do portu dopiero 0 go- 
dzinie 15 ej. Na spotkanie p. Msr- 

EEE 

OBRADY SEJMU 
PAŃSTWO POKRYJE ANGIELSKA 

POŻYCZKĘ WILNA 

WARSZAWA. PAT. — Na przed- 
połudn'owem posiedzeniu plenarnem 
Sejmu w dn. $ bm. pos. Hutten-Czap- 
ski zreferował projekt ustawy o pomo- 
cy finansowej dla miasta Wilna. Przed 
wojną Wilno zaciągnęło pożyczkę an- 
gielską w wysokości 446.820 funtów. 
Rokowania o zwaloryzowanie tej po- 
życzki wdeług stawek polskich ciągnęły 
się dość długo. Dopiero w styczniu 
1931 roku pod naciskiem skarbu pań- 
stwa Wilno zawarło porozumienie na 
zasadzie zwaloryzowania pożyczki na 
podstawie waluty angielskiej. Wobec 
zubożenia miasta Wilna państwo pokry 
je połowę rocznych spłat miasta z tytu- 
łu tej pożyczki. Ustawę przyjęto w 2 
i 3 czytaniu. 

'Pos, Zdzisław Stroński z BB proponuje 
rezolucję następującej treścj: „Sejm zwraca 

uwagę Rządowi ną potrzebę unormowania 

spraw kościoła obrządku bizantyjskiego, 

sprąwiy patronatów, kwestji opłat za posługi 
duchowne i sprawy udzjału duchowieństwa 

w życju politycznem“, 
Po przemówieniu pos, Krzyżanowskiego 

(Ch, D.), który wypołwiada się zasadniczo 

za ustawą j oświadcza, że nie zna wypad- 

ków, aby duchowieństwo uprawiało iw ko 

ściele politykę, zabrał głos pos, Radziwiłł. 

MOWA POS. RADZIWIŁŁA 
Pos. Radziwiłł odpowiada -na wywo 

dy przedmówcy. Nawiązując do prze- 
mówienia pos. Wierczaka, mówca о- 
świadcza, że rząd stoi na stanowisku 
ścisłej i przyjaznej współpracy z naj- 
wyższym czyńnikiem moralnym, tj. ko 
ściołem katolickim. Jeśli mówi się tu, 
że obóz rządowy chce skaptować łaski 
duchowieństwa katolickiego, to nie wy- 
obrażam sobie większej obrazy ducho- 
wieństwa katolickiego, jak to zdanie 1 
bardziej płaskiego traktowania stosun- 
ków między państwem a kościołem. 
Ustawa głęboko sięga w życie pań- 
stwa i kościoła i nakłada obowiązek na 
wiernych oraz daje państwu miożność 
bronienia w przyjazny sposób jego inte' 
TES. : 

W sprawie obrządku bizantyjskie- 
go mówca podkreśla, że sprawa ta by- 
ła już niejednokrotnie przedmiotem 
rozważań w Izbach ; opinii publicznej, 
Słusznie komisja adminstracyjna zwró 
ciła uwagę rządowi na aktualność te- 
go zagadnienia. 

Pos, Jeremijcz z Kłubu Białoruskiego w 

zwijiązku z wyjwodzemji posła Radziwiłła о- 

świadcza, żę naród białoruski żąda katego- 

rycznie reljgjj w języku własnym, 

O ZAJŚCIA NA POMORZU 
Z kolei sekretarz odczytał interpelację 

Klubu Narodowego w sprawie zebrań poseł 
skich oraz odpowiedź ministra spraw we- 
wnętrznych, W jnterpelacji opisano. zajścia 
w Świeciu na Pomorzu, gdzie poficja mjała 
jakoby uderzyć na spokojny tłum, uzbrojona 
pałkami į kolbami, Następnie interpelacja 
przypomina o rozwiązaniu zebrań w Koście 
rzynie oraz w Kartuzach i w Starogardzje, 

Minister Pierackj odpiera stawiane przez 
interpelantów zarzuty bezprawnego postępo- 
wania, Przedstawia WO przebieg 
zajść, stwierdzając, że pochód odbywał się 
miimo zakazu urządanja pochodów, Gdy po- 
licja pochód rozpraszała, pod jej adresem pa 
dały okrzyki w. rodzaju: „Psy, lumpy sana- 
cyjne, bandyci, rozbójnicy", jeden z człon- 
ków Obozu W, P, usiłował rozbrożć posterun 
kowego, Minister w konkluzji stwierdza, że 
na Pomorzu niema stanu sprzecznego z pra 
wem į že nie widzi powodu do pociągania 
Ia S sobje organów do  odpowje- 

'alnoścj, 

  

  

    
A potem — daleko na wschodzie 

ciągnęła się Rosja. 3 
, Co wyłania się dzisiaj z tych tajem 

niczych i niespokojnych granic? 
Od wielu wieków mieszkały tam 

ludy, których wcale nie znała stara Eu 
ropa. Była w Polsce cywilizacja katoli 
cka i łacińska, była w Rosji: cywiliza- 
cja bizantyjska. Ale te ludy z trudem 
wyzwalały się ze średniowiecza: Rene 
sans dotknął je zaledwie, po wierzchu, 
nie przenikając do głębi. Polska nie 
mogła stąć się nigdy monarchja centra 
listyczną, zbudowaną tak silnie, jak 
Francja. A w Rosji monarchja zwyrod- 
niała w despotyzm tatarski. 

Dziś wszakże — to już jest nowa 
Europa. Dochodzi ona do samowiedzy, 
zaczyna się rozwijać i z pewnością ju 
tro będzie promieniowała. Wielka fala 
historyczna zaczyna: wzbierać na 
wschodzie Europy i zaczyna grozić sta 
rym, zachodnim sprawom. 

Wiek XIX był wiekiem Germanów, 
XX stanie się słowiańskim. 

„ W roku 1918 stare narody — Fran 
cja, Anglja, Niemcy i Włochy — znu 
żone długą wojną, o którą się wzajem 
nie oskarżały, znalazły się nagle w ob- 
liczu fąktu, który dokonał się bez ich 
wiedzy, i o którym do dziś dnia nie 
mają one jeszcze sprecyzowanego po- 
jęcia: na Wschodzie stare ojczyzny sło 
wiańskie odrodziły się jako młode oj- 
czyzny europejskie. 

W latach od 1914 do 1920 r. dźwig 
nął się świat słowiański, 
dźwignięcie stało się przyczyną upad 
ku tych starych monarchij, które w e- 

a jego po- . 

Odjazd do Kairu. 
szałka wyjechał z Kairu zamiast 
chorego posła Dzieduszyckiego 

sekretarz poselstwa Malinowski. 

„Romania“ przybita do molio 

królewskiego, gdzie powitali 

Marszałka, wysladającego w to- 

wąrzystwie kpt. Lepeckiego i dr. 

Woyczyńskiego gubernator Ale- 

ksandrji, brat królowej, przed- 

stawiciele władz egipskich. 
Wzdłuż mola ustawiły się 

oddziały honorowe gwardji eglp- 

skiej i: angielskiej. Marszałek 

przeszedł ze swem otoczeniem 

do wagonu salonowego, oddane- 
go do jego dyspozycji przez 

rząd egipski. Pociąg Marszałka 

wyjechał 0 godzinie 19 do Kalru. 

Marszałek wygląda czerstwo i 

zniósł podróż doskonaie. 

KAIR, PAT. Marszałek Piłsud - 

ski przybył © godzinie 22 min. 

15 do Kąiru, skąd niezwłocznie 
odjechał samochodem do Helu- 

anu. 

  

Państwową negradę literacką 
OTRZYMAŁ KAROL HUBERT 

WARSZAWA. PAT. — Na wtorko- 
wem wieczornem posiedzeniu sądu, któ 
ry rozpatrywał przyznanie państwowej 

Znówu awaniury w 
KRAKÓW, PAT, — W dniu 8 bm., o go 

dzinie 12 m, 40, koło kopalni Zbyszek w 
Trzebini zebrał się tłum w jiczbie 500 о- 

sób, przeważnie kobiet, usiłując niedopuścić 

robotników, udających się na drugą zmianę, 

do szybku, Policja nie dopuściła do eksce- 

sów j druga zmiana przystąpiła do pracy. 

KATOWICE, PAT, — W zwjązku z wy 
płatą zasiłków dla bezrobotnych przybyło we 

wtorek rano kilkaset bezrobotnych do zarzą 
du gminy w Orzegowie, gdzie doszło do a- 
wantury między bezrobotnyini i urzędnika- 

mi, Na miejsce przybyła policja, która usu- 
neta awanturujących się na ulicę. W jakiś 

czas później w pobliżu urzędu gminnego 
zgromadziło się około 800 osób, które wybi 

ły szyby w budynku gminnym kamieniami, 

Gdy policja przystąpiła do rozpraszania 

ROSTWOROWSKI 

nagrdy literackiej, Przyznano ją Karolo 
wi _ Rostworowskiemu za utwór 
„Niespodzianka '. E 

Zagłębiu Górniczem 
tłumu, obrzucono ją kamieniami, Od uderze 

na kamieni zranfonych zostało dwóch funk- 
cjonarjuszy policji, zaś starszy przodownik 
Bartoszek został zraniony nożem w plecy. 

Wobec groźnej postawy tłumu policja zmu- 

szona była do użycia granatów łzawiących, 

Tłum jednak w dalszym ciągu atakował 
rzucając na policję kamjenie i cegły, przy- 

czem zraniony został w głowę podkomisarz 

Szop. Wówczas policja użyła broni palnej, 
strzelając z rewolwerów na postrach w po- 

wietrze, Jeden ze strzafów ugodził bezrobot 

nęgo Dachnowskjego, który w chwij gdy 

policja strzelała schylił się po cegłę, którą 

chcjał rzucić w policję. Rannego Dachnew- 

skiego odwieziono do szpitala, W godzinach 

popołudnjowych spokój przywrócono, 

  

  

ZAMORDOWAŁ 7 KOBIET 

TAJEMNICA 
ZAMACHU W MOSKWIE 
ORGANIZACJA TERORYSTY- 
CZNA CZY PROWOKACJA 
MOSKWA. PAT. — Sprawa zama- 

chu na radcę ambasady niemieckiej w 
Moskwie zatacza cęraz szersze kręgi. 
GPU wpadło podobno już na ślad or- 
ganizacji terorystycznej, związanej rze 
komo z czynnikami zagranicznemi + 
działającej na ich rozkaz. Przygotowu 
je się nowy wielki proces, który ma być 
zdemaskowaniem przed całym światem 
tych, co uzbroili i posłali przestępcę, 
aby zamordował dypłomatę niemieckie 
go. 

Tymczasem prasa stara się przed- 
stawie zamach jako akt prowokacji, 
mający na celu zaostrzenie stosunków 
politycznych pomiędzy ZSSR a świa- 
tem zewnętrznym i pogorszenie sytua- 
cji międzynarodowej Związku. Sowiec- 
kiego oraz pozbawienie Sowietów pod- 
staw w wałce o pokój. Gazety nie 
szczędzą przy tej okazji komplementów 
tak pod adresem Niemiec, jak i radcy 
Twardowsky'ego. Niemcy — piszą ga 
zety — to kraj, z którym Sowiety są 
związane  długoletniemi  politycznemi, 
i kulturalnemi węzłami,  Twardowsky 
zaś ma być jednym z najzdolniejszych 
dyplomatów niemieckich i zwolenników 
pogłębienia istniejących pomiędzy obu 
państwami stosunków. 

ZAWROTNA ZWYŻKA 
FUNTA ANGIELSKIEGO 

LONDYN. (Pat). Funt 'angiejski do- 
znał w dniu 8 b. m. zawrotnej zwyżki. 

O godzinie 10 rano giełda otworzyła 
kursem zamknięcia w Nowym Yorku 

353 i pół, o godzinie 13 kurs doszedł 
do 360 I zaczął zwyżkować w szałonem 
tempie. © godzinie 16.30 kurs funtado - 
szedł dc 365, © godzinie 17—3,67 ! pół, 

ao godzinie 17.30 doszedł de kulmina- 
tyjnego, Jak na dzisiejszy dzień, kursu 
371 dol i 9475 za franki. 

Tę szaloną zwyżkę tłumaczyć mają 

dwa fakty: 1) skarb brytyjski „zaprze- 

stał skupowania przez Bank Angiel- 

ski obcych walut, przez co dał do zra- 
zumienia, że nie potrzebuje więcej po- 

Krycia obzemi wal utami, albowiem uwa- 
ża zwyżkę funta za tak pewną, źe nie 

WIEDEŃ, (Pat). Z Linzu donoszą: własną babkę. Leitgoeb przyznał się do opłaca mu się obecnie kupowanie ob- 

Dochodzenia policyjne potwierdziły, iź£ te] zbrodni, poda qc przytem, ze dzia- cych walut, 2) Paryż i Nowy York ma- 

aresztowany tam za morderstwo rabun 
kowe Fran iszek Leitgoeb zamordował 
w ciągu ostatnich 20 lat 7 kobiet, m in. 

Daremde pod 
  

  

łał pod wpływem zboczenia seksual- 
nego. Policja przypuszcza jednak „že są 
to morderstwa rabunkowe. 

  

LnkiWANIA Sy! 

sowo inwestują kapitały w obligacje | 

papiery brytyjskie. 

  

И 
Już 5 dni minęło. — Kontakt ze światem przestępców. — Pani 
Lindbergh chora. —Dalsze areszty. — Zaprzestanie Kontroli listów. 

NOWY YORK, PAT, — 5 dni minęto 
od porwania dziecka Lindbergha, a (wciąż 

niema o niem ścisłych wiadomości, Guber 

nator New-jersey oświadczył, jż niema żad 

nego realnego dowodu, że dziecko Lindberg 

ha żyje, 
NOWY YORK. PAT. — Lindbregh 

i jego żona oraz ich bliscy przyjaciele 
prowadzą, jak słychać, na własną rę- 

kę, poszukiwania, pozostając w kon- 
takcie z przedstawicielami świata prze- 
stępców. O krokach tych policja nie 
jest inforntowana. Przyjaciele Lindberg- 
ha twierdzą, że poczynił on wszelkie 
możliwe ułatwienia osobon:, któreby 
się miały ewentualnie zgłosić w celu 
zwrócenia dziecka. 

Pani Lindbergh, która dotychczas 

Wielka armia ch'ńska maszeruje na Szańghaj 
W PRZEDEDNIU NOWYCH WALK, — ULTIMATUM JAPONJI 
LONDYN. (Pat). Z Szanghaju 

nadeszły dziś po południu nie- 

pokojące wiądomości co do mar- 
szu Czang-Kai-Szeka na czele 50- 

tysięcznej armji na pomoc armji 

kantońskiej, która się cofnęła z 

pola walki pod Szanghajem. Wią- 
domości te wywołały panikę w 

szeregąch japońskich. 
Głównodowodzący armji Ja- 

poce od XVI do XIX wieku zapomocą 
biutalnej siły doszły do władzy nad na 
rodami, mającemi płynne granice. Za 
waliły się cztery wielkie cesarstwa. 

Olbrzymia ta rewolucja, która była 
tylko odruchem młodości, rozlała się 
dwoma korytami; ojczyzny słowiańskie 
bliższe Europie,, ukształtowały się na 
zasadach demokratycznych mniej lub 

więcej wzmocnionych prze dyktaturę; 
ojczyzna zaś rosyjska i ukraińska, pod 
dane bardziej skomplikowanym wpły- 
wom, znajdują się jeszcze w stanie nie 
pewnym, w pośrodku nowego świata, 
który przez nie same jest tworzony. 

Rewolucja rosyjska jest w gruncie 
rzeczy rewolucją narodową jak wszy- 
stkie rewolucje. Rosjanie - wstrząsnęli 
starym ustrojem, aby się wzmocnić, i 
przekuli swoje formy życia, jak to zro 
bili Anglicy w 1649, Francuzi w r. 

1789, Niemcy za czasów Lutra i Bismar 
ka, jak Włosi za czasów Cavoura i Mus 
soliniego. 

A równolegle z ruchem w Rosji do 
konywał się ruch śród innych Słowian. 

Na chwilę przed swoją katastrofą 
cesarstwa: rosyjskie, niemieckie i au- 

strjackie musiały uznać Polskę. A w 

rzeczy samej Polska, jak i Czechy, Pod 
niosły się same przez się, śród gruzów 
Austrji, śród wrzenia nowej Rosji i 
dzięki wysychaniu dawnych Niemiec. 
A z Polską i Czechami wyłoniła się z 
wielkiej wojny Jugosławia, powabna i 
zaborcza. 

W tych wszystkich wydarzeniach 
jest wielka nowość i wielka świeżość, 
której następstw niesposób jeszcze 

pońskiej gen. Shirozawa wysto- 

sować miał ultimatum do do- 
wódcy wojsk chińskich, że o ile 

w ciągu 24 godzin nie cofnie się 

o dalszych 5 mil w odległości 30 
mil od Szanghaju, to wojsko ja- 

pońskie natychmiast * podejmie 
ofenzywę, aby odrzucić Chińczy- 
ków i zapewnić sobie należyte 
bezpieczeństwo. 

przewidzieć. Ale najważniejsze jest to, 
że mamy obecnie nową Europę, że ma 
my obecnie Europę wieku XX, która 
wytworzyła się z starej i młodej Euro- 
p . 

SRFaEutopa jest wzruszona, widząc 
narodz'ny Młodej Europy, ale młoda 
Euzopa jest niemniej wzruszona, ob- 
serwując, jak na nią reaguje stara. Ta 
cała Europa powiinna uświadomić so- 
bie swoją dwoistą naturę: nie może 
ona sobie zapewnić przyszłości, nie 
zdawszy sobie wprzódy sprawy z tego 
zjawiska. 

I kiedy obecnie my, starzy Europej- 
czycy, — podkreśla Dnieu la Rochelle 
z naciskiem—my, Anglicy, Francuzi, 
Włosi, i Niemcy — wymawiamy to 
słowo: Europa, dwa oblicza mieszają 
się przed naszemi oczami, a z tych ob 
licz kształtuje się jedno — dziwaczne. 

1 ogarnia nas niepokój wobec tej 
dziwaczności.. 

— Jakto? — wołamy zdumieni — 
czyżby Europa była jeszcze napoły 
niekształtna? Czyż musi jeszcze tozmy 
ślać i dręczyć się nad rozwiązaniem 
swych granic? Tyle wieków wysiłków, 
ażeby stwierdzić, iż połowa  pra- 
cy pozostaje do zrobienia? 

Istotnie, my starzy Europejczycy, 
mamy pewne powody do zdumienia i 
do zmieszania. Ale, jeśli chcemy żyć, 
powinniśmy otrząsnąć się z nieufności i 
dojść do zrozumienia, że tak być musi. 

Narody słowiańskie są jednocześnie 
silne i słabe. Silne, albowiem są liczne 

i odważne i zajmują wielkie obszary, 
które rychło mogą m dać „wielkie boga 

  

mężnie znosiła zniknięcie swego syna, 
czuje się coraz gorzej. Stan jej zaczy- 
na budzić poważne obawy. Trzeba za- 
uwažyč, že pani Lindbergh «spodziewa 
się drugiego dziecka. 

W Bristolu w Pensylwanji areszto 
wano 2 kobiety i 2 mężczyzn. Henry 
Johnson, przyjaciel niańki dziecka 
Lindberghów, który miał być wypusz- 
схопу па wolność, pozostaje w dalszym 
ciągu w więzieniu. 

NOWY YORK, PAT, — Gubernator sta 
nu New-jersey oświadczył, że policja za- 
przestaje kontroli listów, adresowanych do 
Lindbergha, 

N HAVEN (Comnecticnt). PAT. 
Aresztowano tu niejakiego Tony Mesło, ` 
co ma podobno nadać nowy kierunek 
sprawie porwania dziecka Lindbergha. 
АЛАЛАЛАЛААЛ АЛА АЛАЛАЛ А ЛЛАЛАЛАЛ ЛА ЛАЛАЛА ЬАЬ Ь 

sład Poriopianėg, Planta, Fistarmeaji 

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

Wilno, Niemiecka 3, m. 11 

ctwa. Słabe są, bo nie mają tradycyj 
politycznych, bo nie są karne i nie ma 
ją poczucia jedności. Sa źle wychowa 
ne (z wyjątkiem Czechów) przez prze 
szłość, która była nieporządna i bezład 
na skutkiem ich położenia geograficz- 
nego. 

Stara Europa nie powinna ani lę- 
kać się ani szaleć na widok tego nowe 
go źródła sił 1 możliwości, jakie repre 
zentuje Młoda Europa. 

Przeciwnie, powinna przystąpić do 
niej z rozwagą i jasnym sądem, gdyż 
Młoda Europa stawia jej dużo proble 
matów do rozwiązania.. 

Młoda Europa jest gwałtowna 
szalona. Posłuszna prawu natury, od 
chwili swych pierwszych, swobodnych 
i wolnych poruszeń, ona, której mło- 
dość i niedoświadczenie, tak wyzyski 
wano, ona dopuszcza się również nadu 
żyć. W tym samym momencie, gdy 
sprawiedliwość dziejowa powołała ją 
do życia, Młoda Europa zaczyna doko 
nywać sprawiedliwości...  Nacjonaliz- 
my, młodej Europy.. 

Więc stara Europa, która posiada 
moc i doświadczenie, powinna wskazać 
Młodej Europie prawa i reguły, według 
których będzie mogła ona zakończyć 
swoje ruchy narodowe spokojnie, za 
pomocą środków szybszych i bardziej 
oszczędnych niż te, Których w swoim 
Czasie używała Stara Europa. 

Gdyby naprzykład Niemcy i Polska 
mogły zakończyć swoje kształtowanie 
się polityczao - narodowe tak, iak kie 
dyś Francja i Anglja w atmosferze, 
miarkowanej starym rozumem politycz 

     



SPRAWA SKONFISKOWANYCH w 1831r. DOBR 
KS. EUSTACHEGO SAPIEHY 

Sprawa zwrotu spadkobiercom ks. 
Eustachego Sapiehy  skonfiskowanego 
w r. 1831 majątku wciąż jeszcze nie mo 
że doczekać się stanowczego rozstrzyg 
nięcia. 

Sprawa ta jest tak wyraźna, iż dzi 
wić się należy, dlaczego spotyka trud- 
ności w ostatecznem załatwieniu. 

Wnuk bohatera powstania 1831, 
również Eustachy ks. Sapieha upomina 
się obecnie nie o całość skonfiskowa- 
nych dóbr, gdyż majątki ulegiy parce- 
lacji, więc zwrot byłby kłopotliwy, — 
upomina się więc tylko o zwrot tere- 
nów leśnych, znajdującyca się w nad- 
leśnictwach dereczyńskiem, różańskiem 
i wołkowyskiem. 

Meritum sprawy jest tak wyraźne, 
dzieje konfiskaty dóbr sapieżyńskich 
tak powszechnie znane, iż to wszystko 
nie nasuwa żadnych wąipliwości. 

To też na rozrawie sądowej w dn 
12 września 1931 r. przedstawiciel 'п- 
teresów państwa, prezes  prokuratorji 
generalnej p. Illaszewicz kwestionował 
nie samą słuszność powództwa, lecz je 
go stronę formalną. Domagał się odro- 
czenia sprawy w celu znasczienia do- 
datkowych dokuinentów, ściśle określa 
jących przestrzeń skontiskowanych la- 
sów. Nie po dwóch miesiącach, lecz pra 
wie po półroku, bo dn. 8 bm. odbyła 
się ponowna rozprawa w Sądzie Ape- 
lacyjnym. 

Niestety i obecnie sprawa nie zosta 
ła załatwiona, również ze względów 
formalnych. 

Prokuratura Generalna w osobie p. 
prezesa llaszewicza, wysuwając coraz 
inne zastrzeżenia natury formalnej i do 
magając się coraz innych dokumentów, 
zakwestjonowała.. Śmierć bohatera 
walk 1831 r. i zażądała metryki zgonu 
Eustachego ks. Sapiehy, człowieka, o 

m Którego życiu, czynach i śmierci zda- 
wałoby się, wie każdy Polak!.. 

Pozatem  Prokuratorja Generalna 
stara się dowieść, iż nie wszystkie la- 
sy, o które toczy się proces, należały 
do ks. Sapiehów; w tym celu Prokura- 
torja robi poszukiwania dowodów. 

Poszukiwania te jednak dotychczas 
nie uwieńczyły się powodzeniem. Dwu 
miesięczne odroczenie procesu, które 
zostało uzyskane we wrześniu 1931, 
nie wystarczyło Prokuratorji, choć prze 
dłużyło się do półrocza. Obecnie przed 
stawiciel Prokuratorjj znów  prosł o 
dwa miesiące prolongaty. 

Przeciwstawił się temu pełnomocnik 
strony powodowej adw. Wł. Szyszkow 
ski, który zaznaczył, że sprawa ciągnie 
się 40 miesięcy i że Prokuratorja opu- 
ściła zarówno ustawowe jak i udzielo- 
ne jej przez Sąd terminy na. składanie 
nowych dowodów. Pozatem adw. Szy- 
szkowski w swojem przemówieniu za- 
znaczył, że Prokuratorja w swej skar- 
dze apelacyjnej na żadne nowe dowo- 
dy nie powoływała się. Powództwo, 
zdaniem pełnomocnika spadkobierców 
Eustachego ks. Sapiehy zostało udo- 
wodnione załączonemi do sprawy do- 
kumentami i zeznaniami zbadanych pod 
przysięgą świadków, to też Sąd Okrę- 
gowy opierając się na powyższych da- 
nych najzupełniej słusznie powództwo 
w całej rozciągłości uwzględnił. 

Co do nowego zarzutu Prokuratocji, 
że objekta wyliczone w skardze powo 
dowej nie należały do Eustachego ks. 
Sapiehy, uważa: je pełnomocnik strony 
powodowej za bezpodstawne, gdyż spor 
ne lasy są otoczone wsiami, które wy- 
licza akt įntromisji załączony do akt 
sprawy, z mapy sztabu generalnego o- 
raz z planów. spornych nadleśnictw i 
leśnictw, przedstawionych Sądowi Ape 
lacyjnemu przez stronę powodową. 

do śmierci ś. p. Eustachego ks. 

Dziś | | 

Szopka X-tej Klasy 
w Sali Kresowej (Zawalna 1) 

pocz. o godz. 20-tej. 

  

  

nym, nie zaś w nasyceniu elektryczno 
ścią nacjonalizmów — nie byłoby dziś 
zagadnienia korytarza. Mielibyśmy al- 
bo Polskę wewnętrzną, jak obecna Au- 
strja, Polskę odgrodzoną od merza sze 
rokiem wybrzeżem niemieckiem, albo 
też mielibyśmy Prusy Wschodnie połą 
czone w jedną całość z Polską pod wa- 
ruikiem, że zachowają swoją  odręb- 
ność. narodową. 

Ale takie rozwiązania nie są możli- 
we do osiągnięcia za naszych czasów, 
albowiem dzisiejsza stara Europa jest 
również,niestety, nasycona tym nacjo- 
nalizmem, który wszystko dokoła zaraża 

Takie refleksje i uwagi wychodzą z 
pod pióra tego  „starego”* Francuza. 
Jest w nich pewna melancholja i znu- 
żenie. Jest również pewna mądrość 
człowieka, mającego za sobą długą i 
bogatą przeszłość historyczną. Z przy- 
toczonych urywków widać, że .niekie- 
dy la Rochelle myli się w interpreta- 
cji zjawisk dziejowych: czyż rewolu- 
cja rosyjska była przedewszystkiem ru 
chem narodowym? 

_ Ale, wydaje mi się, że nie te omył- 
ki są istotne. To są rzeczy raczej pode 
rzędne; trudno również przywiązywać 
większą wage do wszelakich rozmy- 
ślań historjozoficznych. Najważniejsze, 
mam wrażenie, jest to, że Drieu la Ro- 
chelle, jako stary Europejczyk, mimo 
pozorną sympatję dla owej młodej Eu- 
ropy, patrzy na nią z lekką pogardą. 

wyniosłością arystokraty. A_ jeśli 
Przez niego przemawia naprawdę ca- 
ła stara Europa? Wysz. 

  

Sapiehy, który brał udział w powsta- 
niu 1831 r., to fakt ten należy uważać 
za fakt historyczny, gdyż jest rzeczą 
notorycznie znaną, że ks. Sapieha zmarł 
na emigracji w Paryżu. Zresztą Proku- 
ratorja, powinna się liczyć z tem ileby 
miał obecnie lat Eustachy ks. Sapieha 
skoro w 1831 r. był jednym z wodzów 
powstania zbrojnego na Litwie. 

Pełnomocnik powoda wyraził swe 
zdziwienie z powodu tego, że Prokura- 
torja Generalna nie liczy się z udziela- 
nemi jej przez Sąd terminami i dąży do 
odkładania sprawy uciekając do takich 
zarzutów, jak kwestjonowanie Śmierci 
śp. Eustachego ks. Sapiehy, pomimo te 
go, że faktu tego nie kwestjonowała, 
ani na wielu posiedzeniach Sądu Okrę- 
gowego, ani w skardze apelacyjnej, ani 
też na poprzedniem posiedzeniu Sądu 
Apelacyjnego. 

Wobec powyższego adw. Szysz 
kowski prosi o pozostawienie prośby 
Prokuratorji bez uwzględnienia i roz- 
poznanie sprawy. 

Po dłuższej naradzie ogłoszono de- 
cyzję, mocą której sprawa została vd- 
roczona na przeciąg 2 miesięcy, a to 
w celu przedstawienia przez Prokurato 
rję nowych dowodów. 

Przypuszczalnie za dwa miesiące 
sprawa ta — o ile Prokuratorja nie zło 
ży dowodów, że przywódca powstania 
1831 r. Eustachy ks. Sapieha jeszcze 
żyje, zostanie ostatecznie rozstrzygnięta 

W Dokszycach złapać 
nietrudno 

J. Kaliūskį z towaryszem  zakradlį się 
Iwczoraj do  magistratu  dokszyckiego. 

rzeszukali starannje wszystkie biurka | sza 
fy i ostatecznie w jednej ze skrytek znaleźli 
całą kasę magjstracką, wstyd powiedzieć: 
trzy złote srebrem ; kilka mjedzjaków, 

Policja dokszycka zabrała się energicznie 
do dzjeła, Ilu może być złodziejów w takich 
Dokszycach? Najwyżej dziesjęciu, ; wszyst- 
kich zna sję osobiście, Więc w ciągu dwu- 
dzjestu czterech godzin przeprowadzono re- 
wizję u wszystkich: jeden tylko Kaliński 

miał: trzy złote w kieszeni, Poszedł do ko- 
zy, dając sobie słowo, że po odsiedzeniu jej 
poszuka szerszych terenów do działania, 

i inne 

  

ZAMKOWA 

Tani Tydzień Radjow 
OKAZYJNA ZNIŻKA CEN na 

radjosprzęt, akumulatory, baterje anodowe, lampy 

Solidne, lecz tanie, aparaty do elektryczności 

m Menas Cginoa 

оРОИ 

     
   

wscnód słońca g. 6.38 о: @ 
Franciszki 

jutro 
10 Męczen, 

BREZERESUNK. 
Spostrzeżenia Zakładu  Meteorologicz- 

nego U.S.B. w Wiłnie. 
Z dnia 8 marca 1932 roku, 

Ciśnienie średnie: 779. 
Temperztura średnia: —6, 

Temperatura najwyższa: —4, 

"Temperatura najniższa: —8, 

Opad w mm.: ślad, 

Wiatr: południowo — wschodni, 

Tendencja: spadek, 

Uwagi: słaby śnieg. 

Zachód słońca g. 17.46 

  

KOŚCIELNA 
— Rekolekcje, — Rekolekcje parafjalne 

w kościele Ostrobramskim zaczynają się 
dziś o godz. 5 i trwać będą przez trzy dni. 

Codzienne ćwiczenia: rano o godz, 9, wie 
czorem o 5 m, 30, 

iRekolekcje prowadzj ks. prałzt Żebrowski, 

MIEJSKA 
— Niezadowolone jatki, Starostwo 

Grodzkie zmusjio jw swojm czasje zzręba- 
czy do ustępstw i zmniejszyło im opłaty za 
robocjznę z 12,80 gr. na zł. 8,00 dziennie, 
Ale drobnym właścicielom jatek mało tego: 
obecnie zwrócjli się do Starostwa z prośbą, 
aby zezwolono pracować wyłącznie jm sa- 
mym, gdyż różne wydatki pochłaniają tak 
znaczne sumy, że niezadowoleni  jatkarze 
nie mogą podołać świadczeniom, 

— 0 opłaty na rzeźni, — Związek Rzez- 
ników zwrócł się do Magistratu m, Wilna: 
z prośbą o zmniejszenie dotychczasowych 
opłat miejskich na rzeźni 'njejskiej od zabi- 
janych sztuk bydła, 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
7— wileńskie Towarzystwo Lekarskie, IX 

Posiedzenie Naukowe odbędzie sję iw: środę 
dnia 9 marca 1932 r, o godz, 20 w sali 
własnej przy ułjcy Zamkowej 24 z nast, po- 

RER 

p 

części. 

  

20, Tel. 16 28. 

0 co oskarżeni są Wulfin, Załkind i Oguz? 
ECHA ZABÓJSTWĄ Ś. P. WACŁAWSKIEGO 

Niedawno podawaliśmy wiadomość 
o tem, że Urząd Prokuratorski przesłał 
do Sądu Okręgowego w Wilnie, deii- 
nitywnie skonstruowany akt oskarże- 
nia w sprawe zabójstwa śp. Waciaw- 
skiega. 

Podejrzany c zabójstwo śp. Wacław 
skiego student USB. Wulfin z tego 
zarzutu został oczyszczony, gdyż prze 
nięciu go do odpowiedzialności karnej 
prowadzone dochodzenie wstępne nie 
dało dostatecznych danych dla pociąg 
nięcia go do odpowiedzialności karnej 
z art. 453 KK. (dokonanie zabójstwa), 
natomiast będzie on odpowiadał z art. 
122 KK. (udział w zbiegowisku na tle 
nienawiści plemiennej). 

Peżar w 
WILNO, — Wskutek podpalenia wybuchł 

po: w maj, Waljszcze, pow, pińskiego, na 
leżącym do Stanisława Krakowskiego, Pa- 
stwą ognia padła stodoła, zawierająca 400 

Natomiast drugi oskarżony w tej 
sprawie L. Zatkiųd oskarżony jest o to, 
że w dniu 10 listopada 1931 r. przy 
zbiegu ul. Słowackiego i Szeptyckiego 
działając pod wpływem silnego wztu- 
szenia: duchowego rzucił kamieniem w 
głowę śp. St. Wacławskiego, powodu- 
jąc bardzo ciężkie uszkodzenie jego 
ciała w pstaci niebezpiecznego dla ży 

cia pęknięcia czaszki, którego następ- 
stwem była śmierć śp. Wacławskiego. 

Czyn ten jest przewidziany w art. 
476, cz. I KK. 

Jako współoskarżony № tej sprawie 
figuruje niejaki Chakiel Oguz, któ- 
ry biorąc udział w zbiegowisku podże- 

gał Załkinda do czynu występnego. 

PODPALIŁ ZABUDOWANIA 
pudów zboża, młocarnia, sieczkarnia, wi;al- 
nja j szereg sprzętów gospodarskich — ogól 
nej wartości około 27000 złotych, 

Zajścia na zebraniu studentów-Żydów 
NIETAKT WOBEC KURAtORA 

WILNO. — Miejscem gorszących 
awantur było onegdajsze zebranie stu 
dentów-żydów, zwołane w celu wybra 
nia nowego zarządu Stowarzyszenia po 
mocy akademików-żydów. 

Nasamprzód wynikły nieporozumie- 
nia na tle kandydatur do zarządu wy 
suwatych przez trzy zwalczające się 
odłamy. Zarządzane kilkakrotnie głoso- 
wanie nie dało konkretnych wyników, 
i wystąpienia poszczególnych mówców 
jeszcze bardziej zaogniały sytuację. W 

Rewizja w 
WILNO. — W dniu wczorajszym 

do lombardu przy ul. Biskupiej przy- 
byli przedstawiciele władz wraz z rze 
czoznawcami w celu przeprowadzenia 

pewnym momencie grupa nacjonalistów 
wysunęła na trybunę swego przedsta- 
wicieła, który począł przemawiać w 
żargonie. Na zwróconą przez obecnego 
na sali kuratora stowarzyszenia prof. 
Wsóblewskiego uwagę, że obrady win- 
ny być rowadzone w języku dla wszy- 
stkich zrozumiałym, część zebranych 
poczęła zachowywać się w tak nietak- 
towny sposób, że prof. Wróblewski zrmu 
szony był rozwiązać zebranie, nie wy- 
znaczając przytem nowego terminu. 

iombardzie 
rewizji ksiąg i sporządzenia wykazu 
inwentarza. 

Ze wględu na ogrom materjału rewi 
zja potrwa 3 dni. ea 

Komiwojażer -czekista 
WILNO. — W pociągu koło Stołp- 

ców aresztowano Jana Przewtockiego 
komiwojażera z Łodzi, w jed- 
na z pasażerek poznała b, komisarza 
GPU w Omsku. 

W krytycznych dniach marca 19 ro 
ku Przewłocki byt członkiem Wydzia- 
łu rewolucyjnego, który skazał męża 
owej pasażerki na karę Śmierci. Rów- 
nież syna jej zarięczono w GPU i Prze 
włocki miał brać w tem także udział. 
Nazwiska meldującej nie podajemy, a 
to ze względu na to, że ma ona w Ro- 
sji bardzo bliskich krewnych, na któ- 

bolszewicy mogliby wywrzeć 

zemstę za zdemaskowanie czekisty, 
Władze bezpieczeństwa ustalają 0- 

becnie co skłoniło Przewłockiego do 
przyjazdu do Polski. Nie wykluczone 
jest, że jest on w dalszym ciągu na służ 
bie u bolszewików. 

f ŻĄDAJCIE I 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanega 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. © 

  

NIKA 
rządkiem dziennym: 1) Odczytanie proto- 
kułu ostatniego posjedzenia, 2) Prof, Dr. K, 
Michejda j Prof, Dr. M, Rose: Guz rdzenia, 
3) Prof, Dr, J. Muszyński: O nadużywaniu 
t. zw, specyfików leczniczych. 
— 154 Środa Literacka z powodu żałoby 

j uroczystości pogrzebowych Ś, p, ks, Bišku 
pa Bandurskiego zostaje odłożona, O term;- 
nie podany zostanie osobny komunikat, 

— Posiedzenie T-wa Psychiatrycznego. 
We czwartek dnia 10 marca o godz, 8 w, 
w lokalu Polskiego Instytutu Badaq Mózgu 
przy Klinice Psychjatrycznej USB ul, Letnja 
5 odbędzie się posjedzenie wieńskiego od- 
dzjału Poiskjiego Towerzystwa Psychjatrycz 
nego z następującym porządkiem dziennym: 
H. Jankowska — Pokaz przypadków: dysto 
nii, A, Kulikowska — Leczenie paraliżu po 
stępującego malarją, A. Wirszubskį — Za- 
gadnienje wstrząsu mózgu, 

Wstęp dlą członków j wprowadzonych 
gości, 

. — Akademja ku czci Goetego odbę- 
dzie się w sobotę dnia 12 marca j o godzi 
nie 8 wieczorem wi sali gimnazjam Welera 
—u., Dąbrowskiego 5. Program obejmuje 
dekłamacje, śpiew, przemówienie germanj- 
sty USB, dr. Doubecka, kilkz, scen z „Fau- 
sta”, Wejście 1 zł., dla uczącej się młodzie 
ży 50 gr. Akademja odbędzje się w języku 
niemieckim, 

POCZTOWA 
— Telefon z Węgrami, Wprowadzony 

został ogólny ruch telefoniczny między Pol- 
ską a Węgrami, Dopuszczone są rozmowy 
państwowe, prywatne zwykłe j pilne, abo- 
namentowe j błyskzjwiczne. Opłata za trzy- 
minutową roz:nowę zwykłą z Wilna do 
wszystkich miejscowości na Węgrzech wy- 
nosj 7 fr, 22 cent W okresje słabego ru- 
chu, tj, od godz, 19 do Sej opłata za pry- 
wafną rozmowę zwykłą [wynosj trzy miąte 
normalnej opłaty, 

RÓŻNE 
— Dar Kasy Komunalnej, — Komunalna 

Kasa Oszczędności m. Wilna ofjarowaia w 
dniu 4 bm, na ręce p, wojewody Beczkowj- 
cza, jako przewodniczącego Komitetu do 
Spraw Bezrobocia, jeden tysiąc złotych ty- 
tuiem jednorazowej dotacjj na rzecz bezro- 
botnych, n'ezaležnje od dotacji poprzednio 
uchwałonej i co miesiąca do Komitetu wpła- 
canej. 

— Kowno o Żydach wileńskich, Jak wia 
domo Radjostacja Kowjeńska zezwoliła na 
'wygłaszanie audycyj o żydach wileńskich, 
W ubiegły piątek odbył s'ę pierwszy taki 
odczyt. Następne odczyty będą się odbywały 
co piątek, 

— W obro"je Hasła, Na terenie miasta 
zatrzymano trzech osobników  narodowo- 
ści żydowskiej, którzy zrywałj j niszczyli 
płekaty „Hasła Podwawelskiego*, Przeciw- 
ko zatrzymanym sporządzono protokuły, 

— Podzjękowanie, Składam serdeczne 
Bóg zapłać wileńskiemu koiu Zrzeszenja Sę 
dziów i Prokuratorów! za ofjarę zł, 66 na 
Gniazdko im, św, Teresy 

Jadwiga Brensztejnowa, 
— Sprostowanie, W art. p. W, Ch, „Szop 

ka X klasy” („Słowo” nr, 55) dwa razy 20 

sat! wydrukowany iwiyraz „kierunek“ zamiast 

„budynek“, co caikiem zniekształca sens zda 

nia, Powinno być: 

„Przedawszystkjiem budynek, Po raz pier 
wszy dano całkjem nowocześnie potrzkktowa 

ny budynek o efektownym układzie brył", 

* TEATR I MUZYKA 
— „Virtuti Militari“ — na Pohulance— 

Dziš we šrodę dnja 9 marca o godz, 8 w. 
—niezwykła sztuka Czyżowiskiego p.t. „Vir 
tuti Militari“, Dramat ten autor poświęca 
zasłudze żołnierskiej, przypominając boha- 
terskje czyny poiskjego žoinierza, až pov 
czas, kiedy zagrzmiał marsz triumfalny па 
całym krajem. Ale tu Czyżowski nie zatrzy 
mał się, poszedł dalej — dając nam obraz 
teraźnijejszości j jutra, 

Jutro we czwartek 10 marca o godz, 8 
w, „Virtuti Militari", 

— Premjera „Ich synowel* w Lutni z 
powodu żałoby przeniesjona na piątek 11 
marca, Z powodu zgonu . p, biskupa Ban- 
durskjego — teatr Lutnia ze względu na cha 
rakter rozrywkowy — został zzimknjęty na 
przecjąg trzech dni, Z tych też względów 
premiera wesołej komedji „Ich synowa“ A. 
Grzymaly - Siedjeckjego — zostala przenje 
Siona na piątek dnia 11 marca Bilety już za 
kupione z dztą 8 HI — pozostają (ważne na 
premjerę piątkową 11 Ш1 

— Baśń dła dzieci, „Czarodziejskie 
wrzeciono“ w Lutni, W najbłiższą niedzielę 
13 marca o godz, 12 m, 30 w poł, — od 
będzie sję przedstawienie dła grzecznych 
dziecį uroczej baśni, ze śpiewami j tańcami 
p.t. „Czarodziejskie wrzeciono” j „Wieszcz 

ka lalek", w wykonaniu uczenic baletu Lidij 
Winogradzkiej, 

— jutrzejszy koncert 
tu „Pro musica“, Jutro we czwartek 10 bm. 
wystąpi w salj Konserwatorjum znakomity 
zespół kameralny „Pro musica”, który 240 
był sobie sławę wiszechśwjatową, dzięki 
nzidzwyczajnej precyzji i wyjątkowej inter 
pretacji, 

W wykonaniu tego słynnego zespołu u- 
słyszymy kwartety Haydna, Debussy ; Beet 
hovena, 

х Prasa zagraniczna i warszawska z entu 
zjezmem podkreśla njepospolite walory ar- 
tystyczne zespołu. 

Bilety w biurze podróży „Orbjs”, 
— WElkj koncert symfoniczny, który się 

odbędzie w. sobotę nadchodzącą 12 bm,, sta 
raniem Wileńskiego Towarzystwa Filhermo 
nicznego, budzj w wiileńskich sterach «muzy 
czitych b, poważne zajnteresowanie, Tak 
rzadka, n'estety, w naszem mieście muzy- 
ka symfoniczna rozbrzmi z estrzcły Sali Kon 
serwatorium w świetnem wykonaniu, które 
gwarantuje znakomita dyrekcja W. Bierdja- 
jewa oraz pełny zespół (49 osób) Wiieńskiej 
Orkiestry Symfonicznej. Wysoce wartościo- 
wy progrzim zawiera naczelne utwory takich 
potentatów! sztuki tonów, jak Chopin, R. 
Strauss j Czajkowski. Bilety w Biurze Po- 
dróży „Orbjs” codzjenie od g. 9 do 7 wiecz, 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos — Gajda trojka,,, 

Hollywood — Czterech z legji. 
Casine — Szyb L, 23, 
Pan — Ludzie morza, 

Stylowy — Miłość Żorżety, 
Światowid — Marokke, 

WYPADKI : KRADZIEŻE 
— Złodziej w żu, — Chławnowiicz Jó 

zet (Kotem BY don:ósł policji, że w mie 
siącu styczniu r. b, z niezamkniętego gara- 
żu, mieszczącego się w dziedzjńcu domu 
Nr 8 przy ul, Wileńskiej, skradziono mu ze 
gar firmy „Szmit” orzz wycieraczkę automa 
tyczną, łącznej wartości 20 zł. Stwierdzo- 
no, że kradzjeży tej dokonał Klimaszewski 
Mikotaj (Katwaryjska 75). Narazje Klima- 
szewskiego nie zatrzymeno, 

— Nasze służące. — Z niezamknię- 
tego mieszkania Szumańskiej Army  (Mi- 
ckiewicza 11) skradła jej służąca Fracewi- 
czńówna Emilja (Więzjenna 13) beliznę dam 
ską wartości 170 zł, Fracewiczównę zatrzy- 
mano, znajdując przy niej skradzioną bieli- 
ZnĘ, 

Samobójstwo handla- 

    

   

Gorliwy i niestrudzeny opiek 
wdów i Sierot po poległych 

Zmarł dnia 6 marca 1932 r. 
O tej niepowetowanej stracie z głębokim smutkiem 

zawiadamia 
Legla Inwalidów Wejsk Polskich 

i Spó!dziejn:a Inwalidów Skrzynkarzy w W nie 
  

PODZIĘK 

T. 
KS. BISKUP DR. 

WŁADYSŁAW BANDURSKI 

    

    

    

      

    

un inwalidów arm]i polskiej, 

   

     

  

OWĄNIE 
Wielce Szanownemu Pana Prof Dr. Zenonowi Orłowskiemu, Szan. p. p. Lekarzom 
i csłemu Personelowi Kliniki I wewn. U S. B., którzy okazali tyle troskliwej 

i serdecznej opieki w czasie choroby 

+ 
JANOWI LATWISOWI 

jak również wszystkim którzy wzięli udział w oddsniu Mu ostatniej posiugi, a 
Wielebuym X. Prof. Dr. Czesławowi Falkowskiemu, X. 

wirskiemu, X. Kanonikowi Jasińskiemu, J. M Rektorowi Prof. Dr. 
mianowicie; 
Ignacemu Ś 
Aieksandrowi Januszkiewiczo wi, Dostojnemu Gronu Profesorów, 

Prof. Dr. 

Keležankom i 

Kolegom  Zmailego, Nizszym Funkcjonarjuszom U.S. B. craz Przyjaciołom i 

Znajomym tą drogą składa serdeczne podziękowanie 
RODZIKA 

Powszechny zakład 
ubezpieczeń wzajemn. 
UPŁYNNIA CZĘŚĆ REZERW DLA PRZY 

ŚPIESZENIA WYPŁATY ODSZKODOWAŃ 
POGORZELOWYCH 

Dewiadujemy sję, że ostatnio Powszech 

ny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych „wystą 

pił do pana ministra skafbu o umożliwienie 

mu upłynnienie części rezerw, ulokowanych 

w papierach wartościąwiych, celem przyśpie 
szenia wypłaty odszkodowań, Z powodu о- 

gólnych trudności gospodarczych, zwłaszcza 

w rolnictwie, stanowijącem osjemdzjesjąt kil 

ka procent portfelu ubezpieczeń przymuso- 

wych PZUW, wpływ nałeżności ze składek 

z roku na rok się pogarsza, Przyczynia się 

do tego w wielkjej mjerze dokonare w ro 

ku 1936 ustąwowe rozłożenje składkj ubez 

pieczeniowej na dwie raty, przyczem druga 

rata płatna jest o 7 i pół BO pózniej, 

niż dotychczas, pozatem daje się Zakładowi 

we znaki również przetrzymywanie składek 

Zakładu, a nawet zużywanie jch na własne 

potrzeby przez pewną liczbę s.morządow 

(gmin,  magistratow), przeprowadzających 

pobór składki PZUW, Z 

Z końcem roku 1931 ogólna zaległość 
składek PZUW wynosiła 47 ; pół miljonów 
zł, Pocjągnęło to za sobą oczywiście ró- 

wnież pewne zaleganie w wypłacie odszko 

dowzń, jakkołwiek znacznie mniejsze, a to 

dzięki rezerwom gotówkowym, z jakjemi 

PZUW wstąpił w okres kryzysowy. 

Niewypfacone do końca roku 1931 od- 
szkodowania wynosjły na terenje całego 
państwia 15 i pół miłjonów zł, w czem | 

nak część pochodziła z pożarów ostatniego 

miesjącz, a jnna część nie mogła być wy- 

płacona z powodu niespełnienia jeszcze 
przez pogorzelców koniecznych  formałno-| 

SCI, 4 

Niemniej w praktyce Zakładu, ktery dbał 
zawsze jo to, aby odszkodowanja za pogo 
rzełe były niezwłocznie wypłecane, stanowi 

to zwrot niepożądany, wymagający rychłej 

poprawy. Usunięcje tych niedomogów jest | 

zresztą możliwe, gdyż Zakład zgromadził W 
okresje. dobrej konjunktury . dostateczne re 
zerwy, które miały Zakład zabezpieczyć 
przed trudnoścjami iwi czasach gorszych, — 
idzie tylko o ich upłynnienje — stąd wnię 
sek PŻUW do pana ministra skarbu. Nie- 
watpliwie pan mjnjster skarbu w interesie 
odbudowujących się pogorzelców i całego 
gospodarstwa społecznego uwig'ędni życzer 

nie Zakładu w miarę 'możności, Niezzleż 

nie od tego kroku PZUW. przedsjęwziął ca 
ły szereg jnnych środków dla uzyskania moż 
kiwości szybszej wypłaty odszkodowań, m, 
in. rozpoczął również przy pomocy Min, 
Spr. Wejwn, energiczną akcję przecjwko nie 
sumiennym kjerownikom niektórych samorzą 
dów, przywłaszczających sktadkį zakładu, 
aż do Ścigania winnych przekroczenia у 
dzy na drodze dyscyplinarnej j karno sądo 
wej włącznie, 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Nikt z cierpiącyc 
na reumatyzm, podagrę i bóle 

nerwowe 
nie powinien wątpić w możliwość swe- 
go uzdrowienia, gdyż już wiele cier- 
piących odzyskało przy pomocy Togalu 
swe zdrowie. Tabletki Tegał bowiem 
skutecznie zwalczają te niedomagania, 
wstrzymując nagromadzenie się kwasu 
moczowego, który, jak wiadomo jest 
przyczvną tych cierpień. Nieszkodliwe 
dla serca, żołądka i innych organów. 
Spróbujcie i przekonajcie się sami, 
lecz żądajcie we własnym interesie 
tviko oryginalnych tabletek Togal. 
We wszystkich aptekach. : 

W. Z. P. — Z. A. I. — 402, 

WYYYYYYYTYYTYYYVYYYYYYYYYYVYYYYYVYYYVYVYYYN 

rza i bezdomnej. — W ponie- 
działek wieczorem Szwarc Izrael, z za 
wodu kupiec, lat 60, pozbawił się życia 
przez powieszenie się w swojem miesz 
kaniu przy ul. Kijowskiej 1. Przyczyną 
samobójstwa były ciężkie warunki ma- 
terjalne. Również 20-letnia Sobisówna, 
bez stałego miejsca zamieszkania, tar 

gnęła się na życie, wypijając esencji 
octowej w bramie domu Nr 53 ) 
ul. Zawalnej. Lekarz pogotówia udzielił 
desperatce pierwszej pomocy i odwiózł 
ią do szpitala Sawicz. Stan Sobisówny 
nie budzi obaw. Przyczyną usiłowania 
samobójstwa był brak środków do ży- 
cia. 

—. Złodziej w Banku  Rzemieślni- 
czym. P. Wysocki Jan, kierownik B-ku 

Rzemieślników i Kupców Polskich przy 
ul. Niemieckiej 25, doniósł policji, że w 
połowie lutego br. z balkonu domu 
Nr 25 przy ul. Niemieckiej skradziono 

mu 300 sztuk pedałów rowerowych 0- 

raz samowar — łącznej wartości 1240 
złotych. 

Z POGRANICZĄ 
— Ujęcie dywersanta, — 

W lasach koło wsi Maniszki, gim. ra- 

kowskiej, ujęto ukrywającego się od 
dłuższego czasu groźnego bandytę, 
członka band dywersyjnych z r. 1924, 
Jara Kudrymowa, który ma na sumie- 
niu cały szereg napadów po obu stro- 
nach granicy. 

ZRYCZAŁTOWANIE PODATKU 
OBROTOW: GO ZE 

W Nr 14 Dz, URP, z dnia 26,2 rb. ukazą 
ło się Rozporządzenie Ministra Skarbu z 
dnia 4,2 1932 r, w sprawie zryczałtowania 
podatku przemysłowego od obrotu dla drob 
nych przedsjębiorstw, Rozporządzenie to u- 
stanawiej ryczałt podatku obrotowego za !a- 
ta 1932 ; 1933 między innemj dla przedsię; 
bjorstw rzemieślniczych j rękodzjelniczych, 
posjadających karty rzemieślnicze o jle wyę 
kupują Świadectwa przemysłowe 6, 7 Ara: 
kategorji dia przemysłu, a przeciętny ic 
obrót w latach 1928, 1929 į 1930 nie prze- 
kroczył w Wilnie j wszystkich miasteczkach 
i miejscowościach Województwa Wilenskįt 
go kwoty 35,000 zł. Е : 

*Także ulega zryczełtowaniu podatek obro 
towy przedsiębiorstw rzemieślniczych j rę- 
kodzielniczych nawet jeśli nie posjadają Каг 
ty rzemieślnicze, jeżeli tylko wykupują one 
świadectwa przemysłowe 8-ej kat, j nie za 

trudm ają więcej niż jednego pracownika: na 
jemnego, Ё 

Wyimiar zryczaitowanego podaiku  ustalą 
Urzędy Skarbowe na podstawie przecigtnego 
obrotu za lata 1928, 1929 i 1930, wzglednje 
tylko 1929 j 1930, jeśli dane przedsjębior- 
stwo nie jstnefło iw 1928 r. Na tej podsta- 
wije przedsiębiorstwa zosatną zaliczone do je 
dnej z 43 grup piatniczych, zawartych w ta 
belce, dołączonej do rozporządzenia, 

Do najniższej grupy zał;czone są przed- 
sNebiorstwa, których Śrdni obrót roczny nie 
przekracza 3,000 złotych, Przedsiębiorstwa 
te płacą podatek wraz z 10 proc, dodatkiem 
nadgwyczajnym w sumie 33 zł. pius dodatek 
komunalny, | * 

Przedsiębiorstwa, których średni obrót 
roczny nie przekroczył 35,000 złotych zajje 
czone są do grupy 33-ej j płacą podatek ra 
zem z: dodatkiem nadzwyczajnym w wyso- 
kości 379,5 zł, roczne, 

'Pozatem przedsiębionstwa _ rzemieślnicze 
ij rękodzjelnicze posiadające karty rzemieśle 
nicze j wykupujące świadectwa przemysłot 
w Villl-ej kategorji, a zatrudniające nie w.ę- 
cej niż jednego pracownika najemnego pia 
cą -rocznie 17,60 zł. podatku wraz z 10 proc, 
dodatkiem nadźąwiyczzjnym, oprócz dadatku 
komunalnego, ” 
„Podatek zryczałtowany jest platny w-4-ch 

równych ratach w następujących terminach: 
15 kwietnia, 15 lipca, 15 października i 18 
grudnia 1932 r. i 1933 r, "4 

- Nakazy płatnicze na ten podatek za obė 
Jata muszą być rozesiane do dnia 31 marca 
1932 r, Prawo Iwinoszenia odwołań .ed nakaa 
zów płatniczych przysługuje płatnikom jedź 
norazowo do dnia 1 maja 1932 r. włącznie, 

Dla przedsiębiorstw podlegających zryczał 
towanemu podatkowį przemysłowemu od 
obrotu ustaje od r. 1932 obowiązek wpłeca 
nia zaliczek, przewidzianych w ust, 2 art, 56 
ustawy z dnia 15,7 1925 r. o państwowym 
podatku przemysłowym, 

Od opłaty zryczałtowanego podatku obro 
towego są wyłączone między jnnemj nastę 
pujące kategorje przedsjębiorstw: 1) „przed. 
siebjorstwa pąwstałe po dniu 31 grudnia 
1929 r., 2) przedsiębiorstwa, które do dnia 
15 marca 1932 r, względnie do dnia 15 lu- 
tego 1933 r, zawiadomią na piśmie właści- 
wy Urząd Skarbowy, że od początku dane- 
go roku projwkidzą prawidłowo księgi handlo 
we, 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
Gdy się idzie na „Szyb” po nędznej ra- 

mocje „ 
mea dodatnie, 

zadowoleniem stwierdza sję porządną, 
solidną robotę, która, aczkoywiek nie dała 
filmu czołowego, to jednak rażąco odbija 
od tendety, banalności j nudy „Roku 1914". 

Pierwszą miłą niespodzjanką, dia znudzo- 
nych powtarzającą się wi poiskich filmach 
patrjotyczno - połcyjnych  scenerją kinoma 
nów, był oryginalny j cjekawy temat, (za- 
czerpnięty zresztą z powieścj Jerzego Kos- 
sowskiego) , 

Temetem akcji jest polskie zagłębie na- 
itowe. w okoljcach Borysławia j Krosna, 
Film odźwiercjedla fragment z życia robot- 
ników, Jerzy Marr, Baśka Orwid (podobno 
Skuzynowani) j Adam .Dobosz  odtworzyłi 
póstącje robotnicze bez przesady, choć «niej- 
scami (z wyjątkiem Marra), 4 blado, — 
Doskonały aktorsko jest awlikowski. 
„Szyb 23" ma zaletę większoścj filmów pol- 
skich — ładne j rodzajowo ujęte , płajnze- 
ry . — Scenarjusz zawiera wszakże szereg 
nieścisłości np: mocno nieprawdopodobne 
jest szukanie kryształu j przeoczenjie więk- 
szego nieco „przedmjotu* — kobiety, u- 
krytej wśród ubrań,,, > ; 

Także te kartka, schowana w wazonjku' 
kryształowym i zjawiająca się jak deus ex 
machina, nie bardzo jest usprawjedłiwiona. 

oskonałą scenę pożeru szybu psuje 
RIJEKA se się para straż 0-: 

gniowa, która z tekim rozmachem wyr 
ła na ratumek?, G A 

Fragmentzryczność filmu przejawia się 
w zawieszeniu problemu kary za zbrodnię 
konkurencyjnych „czarnych charakterów", 
Zakończenie byłoby dobre, gdyby reżyser 
nie kazał bohaterowi się odwrzcać. Zepsuł 
tem wrażenie j zatarł nastrój, Strona dzwię- 
kowa nie wypadła świetnie, Śceny mówione, * 
choć utrzymane w odpowiednim tonje, ze-. 
psute są zbytecznym szumem. Śpiew Dobo- 
sza niewyzyskany nejeżycje, ё й 

Do zalet filmu policzyć nałeży mocne 
podkreślenie uczciwej pracy, co kiwaljfjkuje 
obraz na odpowiedni dla młodzieży, 

Tad, C. 
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Rok 1914“, wrażenie wypada nad-- 
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Z pola walki o język 
` ojczysty 

Czytelnicy nasj "mieli niewątpliwie moż- 
ność słuchać odczytów j audycyj, nadawa- 
nych przez radjo w czasie „tygodnia ję- 
zyka polskiego”, W sobotę dn, 6 bm, skoń- 
czyta się ta pierwsza batalja o czystość i 
poprawność języka polskiego, stoczona. z 
ujemną mocą dzijwiodągów i chwastów. 

jakkolwiek nesuwają sję pewne zastrze- ‹ 
żenia, co do przeprowadzenia tej akcji przez 
„Polskie Radijo“, szzzegėlnie w odniesieniu 
do odczytėw z teorjj języka j tematów, któ 
ie były zbyt odarwane, podczas, gdy sze- 
iokie masy słuchaczów potrzeboiwełyby ra- 
czej treścjwych wskazówek, — jak mówić 
należy, a jak re należy, Zresztą nic straco 
nego—należy tyiko nie poprzestając na wy 
siłku jednorazowym, tek ułożyć daiszą ©К- 
cję, by radjosłuchacz miał stałą poradnię 
ięzykową, tak jak ma porądnię wychowaw= 
czą, lub rolniczą, 

Żadna inn placówka nie ma tak ułatwio 
nego wtym względzie zadania, jek radijo, 
Pomijając już specjalne odczyty lub poga- 
danki językowe — stale na falach eteru po- 
winna ść do słuchaczćjw poprawna, czystą 
mmowa połska, Mimo, że „Tydzień języka 
polskjego“ słabo był reklamowany, społe- 
czeństwo okazało duże zajnteresowznie. Na 
terenie Widna krzewienie poprawności mo- 
wy polskie ma zadania specyficzne, To też 
nie powinno radjo wileńskie poprzestać nej 
transmstowanju ewentualnej poradni języko- 
wej z Warszawy lub jnnej stacji nadawczej, 
lecz -zonganizować swój  włesny „kacik“, 
„Skrzynkę* czy  „poradnię językową”, — 
żywotności naszej mowy regionalnej nie za- 
szkodzi moderator gramatyczny, raczej pod- 
kreśli jej cechy swojste, Pewne przywiąza- 
tie, sentyment do mowy tutejszej pozosta- 

    

uje zawsze cechą kużdego wilnianina, lecz” 
to wcałe nie przeszkadza wyzbyć sję nie- 
potrzebnych nalecjałości albo poprostu za- 
stanowić się przy pomocy fachawiego do- 
radcy w ewentualnej poradni językowej nzd 
tą vub tamtą wątpliwą kwestją językową, co 
przy trudnej gramatyce polskiej i licznych 
*wąfpliiwiościach ortograficznych jest potrze- 
bą_niemal codzjenną, ima ewa a 

wiście tematem rozważań wileńskiej 
poradni językowej nie będą „kwiietki” galį- 
cyjskie w rodzaju „gratulować do czego”, 
„twierdzić do kogo”, „szukać za kim" itd., 
jecz ustalenie, że 51е nie mówj benzjna lecz 

benzyna, że zastanowiić nie znaczy zatrzy- 
Qneć, że sję pisze dwadzieścja ale nie trzy- 

dzieścia į nie czterdzieścia, że „ten kolego" 
w mianowniku jest Śmieszny, że obojętnie, 
esobiŚcie i tysjjąc nnych wyrazów należy 

przestawić w jjnne mubryki znaczeniowe, 
Zainteresują poradnię językową także 
fitektóre kwestje ogólnopolskie — w rodzaju 
— „stuletniej rocznicy — „maszżować* za 
miast „masować”, podobnie jak kolporto- 
wać: (chocjaż kołportaż) abonent į abona- 
ment etc, 

Nie "miejsce tutaj na roztgczanje progra- 
mu pracy wįlenskjego radija w zakres'e czy- 
stošcį mowy polskiej.  Stwierdzič Įwszakže 
raz jeszcze maležy, įž walka “0 poprawnošė 
iezyka polskiego stoj pozej wszelkiemi zajn- 
feresowaniami j wartościami regjonalnemį, 

Należy te dwie rzeczy odgraniczyć j nie na- 
zywiać dążności do oczyszczęnia mowy pol- 
skiej z: chwastów i: barbzryzmów niwelowa- 
fiem cech regionalnych wiłeńszczyzny, 

  

   
  

   

  

Akademickie Koło Pol- 
skiej Macierzy Sz. 

‘, Dnia 1 marca odbyło się zebranie orga 
nizącyjnę AKIPMS, 

Na pierwszem zebraniu zarządu uchwalo 
no zoigamizować sekcję oświjatawą, cdczyto 
wą, bebliotekarską, Sekcja oświatowa zcsta 
tę już zorganizowana i prowadzi kursy czy 
tania i pisania dla anajfabetów przy ulcy 
Rurgielskiej 2 (Nowy Świat) —- osób 38-—— 
4 kursy dokształcające w zakresie 7 klas 
Szkoły powszechnej na Zarzeczu, Nadto — 
AKPMS, prowadzić będzje nadal założony 
órzez AKŁ, Klub Ulicznikow“, w którym 
odbyło się ogółem 22 zebrania, prowadzone 
Stale 3 razy tygodniowo (w poniedziałki, 
czwartki i soboty w Wydz, Op, Społ) — 
Sekcja odczytowa postejiwiła sobie za zada 
nie urządzanie prelekcyj z przeźroczami na 
przedmieściach 'mjasta, 

Sekcja bibljotekarska stawia sobje za 
сей zargeinizowanje zbiórki książek, które 
następnie wyśle w postacį bibljotek rucho 
mych bądź na wieś, bądź dla rodaków ra | 
SE Sekcja posiada już około 60 ksią 
żek. 

Zarząd AKPMS zwraca się z apelem do 
AE polskjej młodzjeży ak<idemickiej na 
USB, by zapisywała się jak najliczniej i 
zasjlała szeregi pracowników na terenie kul 
turalno — społecznym, 

Zapisy i wszelkich  jnformacyj udzielaj 
sekretarjat AKPMS we czwartki od godz, 
19 — 21 j w niedzielę od 11 — 13 w ]okalu 
PMS, przy ulicy Wileńskiej 23, m, 9, 

  

  

JOHN ŁAWRENS 

„Promień Miłosierdzia 
— Przedewszystkiem nie rozpa 

Czać, a dalej zobaczymy, co nam @а- 
dzą informacje o Storidge'u. To umożli 
wi mnie porozumienie się z Lannerem. 
Ledwie . skończył mówić, gdy Edyta 
trąciła go nogą. 

— On jest tutaj! 
Ryszard podnróst głowe i zobaczył 

inspektora, podchodzącego do ich sto- 
tika: : 

"ROZDZIAŁ XXV LANNER DOWIA 
DUJE SIĘ CZEGOŚ NOWEGO 

Jasnem było, że Lanner nie przy- 
szedł przypadkowo do zapomnianej, 
gdzieś na krańcach miasta, mało u- 
częszczanej restauracji. 

Od chwili przyjazdu Ryszarda Wool 
vorta do Londynu, był on strzeżony pil 
nie strzeżony przez agentów policji fi 
Lanner wiiedział dobrze, gdzie należało 
szukać zakochanej pary. 

— (Cóż za nieoczekiwane i miłe 
spotkanie! — rzekł, zbliżając się z u- 
śmiechem do stołu. 

— Miłe, tak, ale czyż nieoczekjiwa- 
ne? -— odpowiedział tym samym to- 
nem Ryszard, podając mu rękę. Prze- 
cież pan wiedział doskonale, że znaj- 
duję się tutaj!. 

— Miałem ta przeczucie! Czy pań- 
stwo pozwolą usiąść tu i wypić razem 
filiżankę kawy? 

— Pan spodziewa się przy pomocy 
kawy rozwiązać nam języki? — roze 
śmiała się Edyta. — Słyszałam, że w 
tym celu lepiej służy whisky! 

  

Mackiewicz. 

    

[. JRadjo wileńskie 
— 

Środa, dnia 9 marca 

11,58 Sygnał czasu, 
14,10 Program dzienny, 
14,15 Muzyka z płyt. 
15,15 Kom, z Warsz, 
15,25 Odczyt dla maturzystów z Warsz, 
16,10 Muzyka z płyt. 
16,15 Kom. sportowy z Warsz, 
16,20 Wśród książek— z Warsz, 
16,40 Codzenny odcjnek powieściowy. 
16,55 Lekcja francuskiego z Warsz, 
16,55 Lekcja angielskiego z Warsz, 
17,10 „W njeznanych podziemiech pol- 

skich Tatr zachodnich* — odczyt z Krako 
wia wygłosj Władysław Midowicz, 

17,35 Koncert z Warsz, 
18,50 Chwilka strzelecka, i 
19,00 Przegiąd litewski, 
19,15 Muzyka z piyt, 
19,20 „Co nas bolį?“ 

Mika po mjeścje. 
19,30 Kom, sportowy z Warsz, 
19,35 „Ratujmy dzieci'* — pogadankę— 

wygłosi Zcfja Kossowska, 
19,40 Program na czwartek, 
19,45 Prasowy dzjennik redjowy z War 

szawy, 
20,00 „Weryzm wioskį“ — feljeton mu- 

zyczny wygłosi prof, H, Rydzewski, 
20,15 Wesoła audycja muzyczna z War 

szawy, 
21,15 Kwadrans literacki z Warszawy — 

(St. Gołuch), 
21,30 Koncert kzmeralny z Warszawy, 
22,00 Kom, z Warsz, 
22,45 Muzyka z płyt— muzyka lekka, 
23,00 Improwjzacje fortepianowe na te- 

maty zadane telefonicznie przez słuchaczów 
wykona Wiktor Rumme!. 

23,30 Muzyka teneczna z Warsz, 

Ofiary 
Ku uczczeniu pamięcj kochanego j dobre 

go kolegi Ś, p. Jana Łatwisa na żłobek imie 
nia Manjj skłądają urzędnicy USB zł, 60. . 

Ku uczczeniju śp. Jana Latwisa, lokatoro 
wie Żydzj domów Uniwersyteckich pp. J. 
Girszowski, Borsztejn, R. Tojbin, B, Go- 
fung, M, Wiikinskį : E. Elpern, złożyli na 
cel dobroczynny zł. 35, które rodzina prze 
kazała T-wu Kołonjj Letnich, 

— OQiijary. Niżsj funkcjonarjusze Untwer- 
sytetu Stefana Batorego ofiarowali sumę 43 
zł, 15 gr, pozostałą z pieniędzy, zebranych 
na wianek dla śp, Latwijsa, intendenta Unį- 
iwiersytetu, ra cele dobroczynne, przeznacza 
jąc.z sumy tej złotych 23 groszy 15 na 
rzecz Komitetu do Spraw Bezrobocja, zaś 
20 zotych na Schronisko Dziecjątka Jezus, 

— przechadzka 
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— „Tygodnik Illustrowany“ Nr 10 daje 

įlustrawzny artykuł pt, „Chjńczycy”, przy- 
noszący interesujące szczegóły 

piękny jest dalszy rozdział powieści Wa- 
cława Berenta „Szabia i duch”, jak rów- 
nież dzłszy fragment „Dysku Olimpijskiego” 
J. Parandowskiego, tak popularnej rubry- 
ce „Idee j zdarzenia” oświetla Tygodnik ca- 
ły szereg aktualnych zagadnień, wśród nich 
w pierwszym rzędzje — sprawę walki o ta 
ni prąd tiektryczny, 

— świat Nr, 10, O tak popularnym dziś 
Szanghaju pisze b, charge d'affaires w To- 
kio, p. J. Frylirg, K, Makuszyński kreśli dru 
gi list do L, Solskjego, Czasy dawne j o- 
becne— „od mazura do rumby” zestawia 
]. Janicka, Obszerna kronika, 

  

LEKCJE JĘZYKÓW  f'ancustiego i 
niemieckiego. specjalnie do matury 
udzie a nauczyciel z długoletnią praktyką 
pedzgogiczną. Sukces zapewniory Dow. się 

[- 

Nowoczesne farbowanie włosów 
przez zwykłe mycie 

ORIENT-REMNASHANPOONEM 
10 kolorów 

od jasnego blond d> czarnego, w tem 
modne koloty: złoto blond, tycjaa i ma- 
hoń. Wszędzia do nabycia. Kto chce 
mieć pękne włosy, niech nadeśle 2 zł. 

w znaczkach i poda kolor. 
Gen. Przedst. na Polskę: Fr. Bogacz, Byd- 

goszcz, Dworcowa 14, 
Do trwałego farbowania brwi i rzęs po- 
lecam „Maja* do odbarwiania lub pojaśnie- 

nia włosów „Rose-FHenna", 

od 8 do 10 rano i 4 -- 6.30 wiecz. 

  

  

CENY WĘGLA ZNIŻONE 

WĘGIEL i KOKS 
z pierwszorzędnych kopalń 

Górnosiąskich „PROGRES S* 

POLECA FIRMA M. DEGLL 
WILNO, Biuro— Jagiellońska 3, tel. 811 
Bocznica własua — Kijowska 8, tel. 999   

ŁO WO. 

  

  

i ną temat 
psychologiį narodu „żółtego smoka”, Bardzo: 

sklepie p. Mędzyńskiego, Sadowa 15 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA S 
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FABR:KA i sKLEAD MEBLI 
Spółka z ogr. odp. 

W'LNO, TATARSKA 20, dom własny, isneje od 1843 | 

W. Wilenkin i S-ka 
Jadalnie, syn lnie, salony. gabinety, łóżka niklowane i angielskie, kredensy, 
stoły, szaty, binte= V--="ł: dshow* о. — — — — Ceny znacznie zniżore, 
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Podaje się do wiadomości, 

położone w miejscowości 

publiczności plażą z 

  
—Q0! — wykręcał się żartobliwie 

atakowany, — Wiem, że mi państwo 
ulie zdradzą swoich interesów! Ale pani 
ma rację: przyjecha.em tutaj w nadziei 
że pani i pan Woolvort dopomoga mi 
w rozwiązaniu pewnych niejasnych dla 
mnie punktów. 

— Aha, więc pan przyznaje, że by- 
liśmy śledzeni! Mój Boże! Co powie 
ojciec, kiedy dowie się, że agenci Scot 
land Yardu śledzą jego córkę? 

— Nie śledzimy panfi... 
—-Wiięc Ryszarda? Nie sądzę, by 

mu to sprawiało przyjemność, tego ro- 
dzaju troskliwość.... 

— Któż to może wiedzieć! — 
wzruszył ramionami Ryszard — może 
Scotland Yard uważa mnie za najnie- 
bezpieczniejszego zbrodniarza! — Mo- 
że uważają mnie tam za bohatera tra- 
gedji w Rownand? 

— Nie, — odpowiedział z pozorną 
szczerością Lanner, nie przypuszczatn... 
W każdym razie, tymczasem nie my- 
ślę tak, ałe nie można nigdy ręczyć za 
przyszłość. 

Uśmiech zniknął z twarzy Edyty. 
— Mam nadzieję, że pan żartuje? 
— 0! Od uśmiechu do łez — jeden 

krok. 
"Ryszard wolał przerwać rozmowę, 

która zaczęła przybierać nieprzyjemną 
formę. 

— Czegóż chce się pan dowie- 
dzieć od nas, inspektorze? Jeżeli ma 
pan zamiar rozpocząć dłuższą rozmo- 
wę, to proponuję przyjechać do mniie: 
restauracja nie jest, miejscem odpowie- 
dniem. - * 

— Racja, wołałbym pojechać do 
pana, ale poproszę pańską narzeczoną 
   

    
mea > 2 
O r m TT = ое 

sprzedają się : 

działki ietniskow 
terenowo urozmaiconej 

stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 
piaszczystym 

brzegiem. 
Wiadomości udziela administracja majątku 

andwarów 
ł Pierwsza Wileńska Spółka 

Parcelacyjna 
WILNO, MICKIEWICZA 4. 

  

  LL EEA 

że w majątku Lardwarowie 

pomiędzy 

dogodnym dla kąpieli 

  
o towarzyszenie nam. 

— Chętnie! z przyjemnością wez- 
mę udział w tej rozmowie — odpowie 
działa Edyta, odzyskując zimną krew. 

W samochodzie wszyscy milczeli, 
pogrążeni w swych myślach. Ryszard 
wpatrywał się w twarz Lannera, us'łu- 
jac odgadnąć, jakie zagadnienia nur- 
tują jego umysł. Ale twarz (inspektora 
była nieodgadniona i zimna. 

Zmalazłszy się w mieszkaniu Ry- 
szarda, Lanner usiadł wygodnie, nie 
czekając na zaproszenie. 

— Cygaro, panie inspektorze? 
— Dziękuje. A teraz do rzeczy 

moi państwo, muszę wam powiedzieć, 
że źle postępujecie... 

— Dlaczego? — zdziwiła się E- 
dyta. 

— Bo ukrywacie przedemną sze- 
reg wiadomości, które powinienem wie 
dziieć. * 

— Skoro pan wie, że je ukrywamy, 
to szczerość nasza byłaby zbyteczna. 

Lanner zaprzeczył gestem. 
-— Zaraz dam przykład: W pałacu 

lorda Rownanda spotkałem raz panią 

przy telefonie. Mam nadzieję, że tele- 
fon dzwonił, a pani zapewniała, że to 
ktoś telefonował przez omyłkę. Spraw 
dziłem zaraz i okazało się, że żądano 
rzesczywiście pałacu Rownanda. Dzwo 
nił ktoś z Londynu i mogę nawet dać 
pani numer, z którego proszono o po- 
łączenie: „Bloomsbery 99684". Więc 
pani mnie oszukała. 

— Pan wie więcej odemnie. 
— Widzi pani, znów nie chce pani 

być ze mną szczerą! Przecież pani zna 
doskonale ten numer. 

— A pan zna? 

  

    
     

Dźwiękowe 

Kino 

HELIOS 

Michał Czechow. spiewy rosyjskie solowe ; chórzine. Cudowne meledje. 

Dziś premjera! Najznakomitsze arcydzieło doby obecnej. Arcyfilm, który tnumfalnym pocho“ 
dem kroczy na ekranach wszystkich stolic Świata! Pieśń miłości, tęsknoty i rozpaczy 

Gajda trojka... 
w rol. gł. czarująca OLGA CZECHOWA, niezrównany H' Schietow i art. teatru Stanisławskiego 

Szalone na- 
pięcie. Rzecz dzieje się „w Rosji. Dodatki dźwiękowe. 

Na 1l-szy seans ceny zniżone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

  

Dźwiębcne kino | Dziś! Wstrząsający dramat na tle martwych obszarów Sahary p. t. 

iałem Warnera Bastera oraz Marny 
Nad program: aktualne dodatki dźwię- 

i dz 

ho |GZTNEREGH Z LEGII Ly 
tel. 15-28 kowe. Ceny znacznie zniżone. Pocz. o godz. 4, 6, 8 i 1015, w dni< świąt. o gedz. 2-ej.   
  

  

DZWIĘKOWE KINO 

C6/INS 

D-iš przerój sezonu! Najpctęzniejtzy 1C0 proc dzwiękowiec polski 

Jerzego Kossowskie 

i znak-mity 
opery warsza Ill. 

Rezyserja Lsonarda Buczkowskiego. Scenarjusz na tle powieści 
go. Wrolach głównych: czarujący amant 

JERZY MARR ... BAŚKA ORWID 
tencr 
wskiej ADAM DOBOSZ 

Muzyka» i chór H. WARSA. — Imponujące zdjęcia płonącego szybu naftowego. — Prześliczne 
obrazy plenorowe — Mistrzowska gra i przepiękna muzyka — Nsd program; Urozmaicone do- 

WIELKA 47. tei 18-41 

>" GEORGE Dźwiękowe Kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 5-28 

Uwaga: 

datki dźwiękowe. — Dia młodzieży dozwolone, 
świąteczne o gedz. 2 ej. — Na 

Początek o godz. 4, 6, 8, i 10.30 w dnie 
I-szy seans ceny zniżone, 

Następny program! Operetka filmowa „Precz z miłością 

w wielkim 100 proc 
dźwiękowcu p. t. BANCROFT LUBZIE ŃORZA 

Nad program: Konkursowe dźwiękowe dodatki Paramonntu. 
Prosimy zwrócić uwagę na nasze aparaty dzwiękowe „Klangfilm* (A. E. G), które przewyższają 

inną aparaturę swym naturalnym i łagodnym dźwiękiem. 
Początek o godz. 2, 4, 6, 8 i 1015. Na 1 szy Seans ceny zniżone. 

  

w Bal W Operz 
w rol. gł iwan Petrowicz, Liana 

i 56 Hald i Georg Aleksander „P AN' 

  

Kino-Teatr 

„ŠWIATOWID“ 
Mickiewicza 9.   

Dziś uroczysta premiera! Niezwykłe arcydzieło reżyserji Sternberga 

м А в о к к о 
w rołach gł, najsłynniejsza gwiazda ekranu Marlena Dietrich 

  

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego iw Wilnie 

rewiru IV-go zamieszkały w Wilnie przy ul. 
Piłbudskiego 6, na zasadzie art. 1030 U. P. C. 
ogłasza, że w dniu 9 marca 1932 r. od godz 
10 rano w Wilnie przy ul Bazyljańskie pod 
Nr, 4 odbędzie się sprzedaż z przetargu pu- 
blicznego ruchomości należący. h do Jana 
Millera i Jana Wieliczki składających się z 
samoch'du osobowego firmy „Morris* osza- 
cosauego na sumę zł. 500. 

4 Komornik A Maciejowski 
  

OGŁOSZENIE 

Komomik Sądu Grodzkiego w Wilnie, re- 
wiru JV-go zamieszk.ły w Wilnie przy ul. 

j Piłsudskiego 6, na zasadzie art, 1030 U.P.C. 
ogłasza, że w dniu 9 marca 1932 r. od godz. 
10 rano w Wilnie przy ul. Lipówka Nr. 11 
odbędzie się powtórna sprzedaż z przetargu 
publicznego ruchomości należących do Igna- 
cego Markiewicza składających się z domu 
drewnianego, mieszkalnego, obory i skład;iku 
pod jednym cachem i 35 sztuk drzewa bu- 
dulcowego oszacowanych na surę zł. 620. 

Komornik A. Maciejowski 
  

OGŁOSZENIE Nr.spr. Z-17/33. 

Przewodniczący Wydziału I Sądu Okrę. 
gowego w Wilnie niniejszem ogłasza, iż w 
dniu 16 marca 1932 roku o godzinie 10-ej 
w tymże Sądzie w sali Sądu Grodzkiego nr. i 
będzie rozpatrywana sprawa Zarządu Spółki 
Akc, „M. Gordon Handel Suknem i Mann. 
takturą“ o odroczenie wypłat spr. Nr. Z-17132. 

Wszyscy wierzyciele wspomnianej Spółki 
Akcyjnej mogą przybyć *ha rozprawę celem 
udzielenia Sądowi wyjaśnień. 

Przewodniczący Wydziału 
St. Sekretarz (—) 

MMM Mmm 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, — 

- Posady 
YYYYVYYYYYYVYYYVYTYI pszczelarz 

Młoda. z ukończoną szkoł 

czerstwa i zdrowa dzie- ae aliejų s Ka 
wczyna poszukuje pos q>zej, pracy samo 

sady przy dziecku z zielne] poza sobą, w 
szyciem — zna się na większych majątkach, 

bielizniarstwie i kra- PE posady. — 
i ierwszorzędne Świa- 

wiecczyznie — nczciwa 4 ima Poczt 

chętna, łatwy i pogod- ectwa. Poczta Krzywo- 
i szyn (koło Baranowicz) 

    

Ogrodnik- 

ny charakter. Odpo- qy? 
wiedzi proszę do Re e 

dakcji Słowa pod lite--" ŻY > 
rami J O. —     

  

— Naturalnie! To telefon w biurze 
Bilsaitera. Lannera uderzyło wrażenie, 
jakie te słowa wywarły na dziewczy- 
nie. Zamyślił się, marszcząc brwi. 

— Telefon z biura Bilsaitera? — 
powtórzyła, zwracając się do Ryszar- 

— Poco pani udaje zdziwienie? — 
rzekł z wyrzutem Lanner. Przecież pani 
wiie. doskonale, 7 

— Nie, jestem szczerze zdziwiona 
i Ryszard też. Przyznaję, że rozmawia 
łem przez telefon, ale nie wiedziałam, 
kto do mnie mówi. Gdybym wiedziała, 
powiedziałabym to panu natychmiast. 

— Doprawdy, nie rozumiem, w ja- 
kim celu pani to mówi? Przecież wiiem 
napewno, że to jest numer biura Bil- 
saitera. Jeżeli pant nie wie, z kim pa- 
ni rozmawiała, może pani powie mi, 
przynajmniej treść rozmowy? 

—— Dobrze, powiiem — odpowie- 
działa Ró Edyta. — Mówił nie- 
znajomy głoś męski. Upewniony prze- 
zemnie, że podeszłam do telefonu z po 
lecenia osoby, do której dzwonił, pro- 
Sił powtórzyć, że „zarząd pocztowy 
przeprowadził badanie". Pozatem głos 
ten oświadczył, że nie uda się pewnie 
dojść do porozumienia, gdyż są nowe 
trudności. Musi" więc czemprędzej do- 
wiedzieć się, jakie jest zdanie w tej 
sprawie osoby, do której telefonuje. 
To jest wszystko, panie inspektorze. 

Lanner słuchał uważnie. Nie pytał 
o nazwisko człowieka, do którego Prze 
znaczone były te. informacje. Nie śpie- 
szył się: czas będzie się jeszcze dowie- 
dzieć potem. Najważniejszem było 
wniknąć w tajemniczą treść tego tele- 
fonicznego raportu. 

ю Zdawało mii się, że ten człowiek 
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Kosmetyka 
EEE EEE 
YYYYYVYYYYYYYYYYYYYY! 

GABINET 
Racjonalne] 

kosmetyki 
lecznicze] 

WILNO, 
Mickiewicza 81—4 

kobiecą 
Urodęgez::- 

je, dosko- 
uali, odświeża, usuwa 
jej skazy i braki, Masaż 
kosmetyczny twarzy, 
Masaż ciała, elektrycz- 
ny, wyszczuplający (pa- 
nie). Natryski „Hormo- 
na* według prof. Spuh- 
la. Wypadanie włosów, 
łupież. Indywidualne 
dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Оз{ 4- 
nie zdobycie kosmety= 

ki racjonalnej. 
Codziznnie cd g. 10—8 

W. Z. P. 43 

> Živa Masaże. 
ręczne, wibracyjne i pla- 

styczne. Eptlacje. 
abinet * 

Kosmatvki Cedi6 
Leczniczej 

4. Hryniewiczowej. 

si, WIELKA AM 18 m.9. 
Przyj. wg. 10-11 4-4 

w. Z. P. A 26. 

„Wileńs 
  

Statutu Banku, że w 

cji absolutorjum, 3 

Zgromadzeniu, zechc. 

Mieszkanią 
z 8 1 4 pokoi ze 
wszelkiemi wygodami 
nowoczestemi, wania 
na miejscu do wy- 
najęcia, = Wilno, ul. 

Słowackiego 17 
  

Potrzebne  mie- 
szkanie 3—4 poko- 
je, w śródmieściu, 
z wygodami, na pię- 
trze. Zgłoszenia do 
redakcji teiełon. Nr. 
228 między godziną 

5 — 6. 

  

Udzielam lekcyj 
frantusklego 

niedrogo i korepetycyj. 
Mickiewicza 42 E 11 

tel. 7-94, 
      

Pokój 
jeden lub dwa w na 

Samotny „poszukuje lepszym punkcie do 
posady Panom, ga. wynajęcie. Zamkowa 3 
jowego, sklepowego i m. 3, oglądać do 9—3. 
t.d. za skromne wy- nano 
nsgrodzenie. Posiada _ Mieszkanie 
relerencje. Adresować do wynajęcia 
gaz. „Stowo* dla P, K.3 lub 4 pokcje suche 

ekonom ciepłe ul. Kościu.zki 
14 m. 10. 

  

chciał wpierw. powiedzieć „policja * — 
mówiła dalej Edyta, — a potem po- 
prawił się na „urząd pocztowy*. Ro- 
zumiałam, że chodzi o śledztwo poli- 
cyjne, z powodu jakiejś rozmowy tele- 
fonicznej. 

Lanner zaczynał się domyślać. Pa- 
miętał, że z biura Bilsaitera telefono- 
wano do pałacu o wpół do dziesiątej 
rano, nazajutrz, po morderstwie, kie- 
dy jeszcze w biurze nie powinni byli 
być urzędnicy. On sam wydał rozkaz 
przeprowadzenia śledztwa w sprawie 
tego wczesnego telefonu... 

Okazało się, że telefonowano poraz 
drugi, aby uprzedzić wspólnika, znaj- 
dującego się w pałacu. 

— Komu pani miała powtórzyć te 
słowa? — zapytał wreszcie. 

Edyta pokiwała głową. 

— Powiem panu, jeżeli pan ze swej 
strony obieca podzielić się z nami pe- 
wnemi informacjami. 

— Ja to wyjaśnię, — wtrącił Wool- 
vort, — pan usiłuje odnaleźć morder- 
cę Bilsaitera, — Edyta i ja dążymy do 
tego samego. Ale pan skierował się w 
jednym kierunku, a my w drugim. 

— Nie rozumiiem, czemu nie może- 
cie państwo podzielić się ze mną swe- 
mi wiadomościami? — wzruszył ramiio 
nami inspektor. — Obowiązkiem poli- 
cji jest szukać zbrodniarzy. Jeżeli pań- 
stwo mają jakieś podejrzenia, proszę 
się niemi podzielić ze mną! Przez to, że 
państwo otaczają się tajemniczością, 
ściągacie na siebie duże niebezpiieczeń- 
stwo! 

— No cóż! Wolimy ryzykować — 
uśmiechnął się Woolvort. — Oboje zde 

ch gz 

craz Garry Cooper 
I Adelf Menjou 

    

RADA SPOLKI AKCYJNEJ 
pod firmą 

ki Prywatny Bank 
Handlowy“ Sp. Akc. 

niniejszem zawiadamia pp. Akcjonsrjuszów, zgodnie z $$ 27128 

dniu 21 marca 1932 r., o godzinie 6-ej po 

południu, w lokalu Banku w Wilnie, przy ulicy Ad. Mickiewicza 

Nr.'8, odbędzie się zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonarju- 

szów, z następującym po:ządkiem dziennym: 

1) Zsgajenie i wybór przewcdniczącego. 

zatwierdzenie sprawozdania, bilansu, 

strat za rok 1931, podział zysków i udzielenie Radzie i Dyrek- 

2) Rozpatrzenie i 

oraz rachunek zysków i 

Zatwierdzenie prel minarza wydatków na 

rok 1932. 4) Ustalenie wynagrodzenia dla Władz Banku z wy- 

beru. 5) Wybory członków Rady i Komisji Rewizyjnej. 6) Wolne 

wnioski. Akcjonarjusze życzący sobie wziąć udział w Walnein 

ą złożyć w'Dyrekcji Spółki Akcyjnej w 

Wilnie, swoje akcje, lub dowody depozytowe о złożonych na 

przechowanie akcjach w instytucjach kredytowych, najpóźniej 

do dnia 18 marca 1932 r., do godziny 12-ej 

Statutu). Upoważnienie na prawo głosu w formie listr winno 

być złożone w Dyrekcji Banku, 

przed dniem Walnego Zgromadzenia ($ 25 Statutu). 

>>> 

w południe ($ 24 

nie później jak na trzy dni 

  

Do wynajęcia Sprzedzje się 
5 pokojowe mieszkanie sklep z całem urządze- 
na Iszem  piętrze,niem w dobrym punk- 
suche, słoneczne zcie.  Dowiedzieć się 
wygodami przy ul. Ja W. Pohul.nka Nr. 6 
kóba Jasińskiego 18,m. 17. z 

dow, sę Trocka4m, 1, 
ZNANY Ę NNYNNYYTYNYYYYYYYYYYĄ 

"KUPNO Różne 
i SPRZEDAŽ аиии KS 

    

Dia sprawdzonej, prze: 
„ Lodownia Two" św. Ważtemić 

tanio do“ wynajecia 4 Paulo rodziny ;+mie- 
przy „ul. Zygmuntow- szkajej na salce niec- 
skiej 6. — Wiadomość: pslonej z trojgiem dzie- 
mieszk. 1 godz. 9—13 4 12, 1014 letnim 

  

po poł. Pawełkiem wołamy o 
pomoc. Dziatki zzięb- 

Dom nowowybudo- nięte i zgłodniałe — 
wany sprzedam  zabrak obuwia i opała, 
4.500 dolarów, dochód Ofiary składać proszę 
roczny 12 proc. netto. do Redakcji „Słowa* 
W. Pohulanka 34m. 4. pod literą J. 

    

cydowaliśmy się nie cofać przed niczem 
byle dopiąć celu i złapać mardercę. 

— Dlaczego ta sprawa tak bardzo 
państwa obchodzi? 

Inspektor z trudnością opanowywał 
gniew, ale rozumiał, że groźbą nic nie 
osiągnie. 

— Dlatego, że jedynie odnalezienie 
winowajcy może zdjąć podejrzenie z lu 
dzi niewinnych! 

— O kogo panu chodzi? 
Woolvort uśmiechnął się znacząco 

lecz milczał. Inspektor zrozumiał, że na 
deszła chwila stanowcza — należało 
odkryć karty. ` 

— Wyttomaczę pani, dlaczego tak 
wiielkie znaczenie przypisuję wiadomo- 
ści, do kogo adresowany był ów tele- 
ron. Parę godzin, po dokonanej zbro- 
dni, ktoś telefonował do pałacu z biu- 
ra Bilsaitera, przed dziesiątą. W tym 
czasie nikt w Londynie nie mógł jesz- 
cze wiedzieć o śmierci bankiera. Rozu- 
mie więc pani, jakie to ważne? Jeżeli 
telefonowano do Bilsaitera, czemu ten, 
kto przyjął telefon, nie wspomniał o 
tem na śledztwie? х 

Lanner wažyt stowa, bo przypusz- 
czał, że i pierwszy telefon mogła ode- 
brać Edyta, lub jej narzeczony. 

Pan przypuszcza, że oba telefony 
były przeznaczone do tej samej osoby ? 
— zapytała Edyta. — Coprawda, to 
sądząc z treści drugiej rozmowy, jest 
to zupełnie prawdopodobne. > 

Lanner skinął głową. 
— W takim razie — zdecydowała 

się dziewczyna, — muszę powiedzieć, 
że proszono do telefonu Storidge'a. 

C-d: n. 
(D-GZN) 

Redaktor w; z. Witold Tatarzyńsk, 

  
     


