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NA MARGINESIE NOWYCH ARTYKUŁÓW KODEKSU KARNEGO 

Projekt nowego polskiego kodeksu 
karnego przewiduje, w dwu interesu- 
jących artykułach, kary do pięciu lat 
więzienia z jednej strony za piojckty 
wojny zaczepnej (imperjalistyczne) a 
z drugiej za namawianie do umniejsze 
nia granic państwa. Wiadomość o 
wstawieniu do projektu powyższych 
dwu artykułów spotkała się z pow- 
szechnym aplauzem. Szereg  powaž- 
nych pism, między innemi „Gazeta 
Polska“ i „Wiadomości Literackie 
wyraziły nawet z tego powodu żywą 
radość. . 

Nie można się też dziwič, iž po 0- 
trzymaniu wiadomości, iż polski ko- 
deks będzie pierwszym na świecie, w 
którym znajdą się takie normy, aż 
serce rośnie z radości. Kraj nasz pod 
tyloma względami znajduje się w „tyl- 
nej straży” Europy, iż miło jest wie- 
dzieć o wysunięciu się przez nas na 
czoło przynajmniej w jednej dziedzi- 
nie. Fakt jednak, iż będzie to polska 
inicjatywa zmusza nas do tem bacz- 
niejszego przypatrzenia się zaletown, a 
może i wadom, nowych artykułów. 
Postaramy się więc poniżej przepro- 
wadzić analizę kolejną obu artykułów, 
przedewszystkiem z punktu widzenia 
prawniczego a następnie i z punktu 
widzenia politycznego. 

1. ZAGADNIENIE PRAWNICZE CZY 
___ POLITYCZNE. 
Przedewszystkiem nasuwa się za- 

gadnienie, czy dwa nowe artykuiy ma 
ją wzbogacić naukę prawa karnego i 
świat objektywnych norm prawnych 
czy raczej posłużyć mogą do wzmoc- 
nienia sytuacji politycznej państwa na 
terenie międzynarodowym? Zanim roz 
strzygniemy to zagadnienie, ustalić 
musimy przeciw czemu zasadniczo 
zwraca się pierwszy artykuł, w którym 
mowa jest o wojnie zaczepnej. Otóż 
zdaje się nie ulegać najmniejszej wąt- 
pliwości, iż artykuł ten zwrócony jest 
swem ostrzem w kierunku propagan- 
dy imperjalistycznej. W istniejących 
dziś w Europie środkowej stosunkach 
nie można wprost wyobrazić sobie 
wojny zaczepnej, która nie miałaby 
na celu powiększenia terytorjalnego 
państwa. Piopaganda wojny zaczep- 
nej, łączy się więc z konieczności z 
propagandą  imperjalistyczną, gdyż 
bez tej ostatniej wojna zaczepna mu- 
siałaby być pozbawioną wszelkiego 
celu. Z drugiej strony nie można też 
na serjo wyobrazić sobie realizację 
programu imperjalistycznego bez woj- 
ny zaczepnej. Rozstrzyga o tem reda- 
kcja artykułu 19 paktu Ligi Narodów, 
który uzależnia zmiany  terytorjalne 
od jednomyślności wśród członków 
zgromadzenia. Tak więc widzimy, iż 
w praktyce pokrywa się pojęcie pro- 
pagandy wojny zaczepnej z pojęciem 
propagandy imperjalistycznej. Można 
wyobrazić sobie zresztą propagandę 
imperjalistyczną bez propagandy woj- 
ny zaczepnej, nie można jednak wy- 
obrazić sobie namawiania do wojny 
zaczepnej bez oparcia go o zamiary 
imperjalistyczne. 

Artykuł ten w powyższej interpre- 
tacji wydaje się mieć więcej znacze- 
nia politycznego, niż prawniczego. We 
dług wszelkiego prawdopodobieństwa 
nie zostanie nawet w praktyce nigdy 
zastosowany. 

Prawdopodobieństwo to z niezwy- 
kłą siłą wypływa z przeświadczenia, 
iż artykuł ten jest praktycznie najzu- 
pełniej niewykonalny i nierealny. jeżeli 
bowiem weźmiemy kolejno naiwybit- 
niejszych mężów stanu XIX i XX wie- 

ku, przyjdziemy do przekonania, że w 
myśl analizowanego przez nas przej-i- 
su, musieliby oni po kilkanaście lat 
swego życia spędzić w więzieniu i to 
właśnie tych lat, w ciągu których spa- 
dały na nich największe odznacze- 
nia, lub w ciągu których uznani byli 
za bohaterów narodowych. Byłby to 
np. los takiego Tadeusza Kosciuszki, 
za namawianie Napoleona I-go do od- 
budowania Polski przez wojnę zaczep 
ną w 1802 roku. Adam Czartoryski 
zostałby niezawodnie skazany za pro- 
pagandę „Hotel Lambert“, a R. Trau- 
gutt za marzenia o wojnie zaczepnej 

Francji przeciw Rosji. Co więcej, sum 
marsz. J. Piłsudski znaleźćby się mu- 

_Siał „en delicatesse* z urzędem pro- 
kuratorskim za próby stworzenia koa- 

licji antyrosyjskiej w 1920 roku. Jak 
widzimy zastosowanie naszego para- 

grafu w przeszłości, dałoby wyniki 
absurdalne. Czy jednak mamy abso- 
lutną pewność, iż podobne sytuacje nie 
powtórzą się, i w przyszłości? Ре- 
wności takiej niema i dlatego, gdyby 
artykuł ten miał być traktowany na 
serjo, korzystnemby było oszczędzić 
naszym przyszłym mężom stanu kło- 
potów z urzędem prokuratorskim. 

Z pośród polityków  niepolskich 
więzienie odcierpiećby musieli taki 
Bismarck i taki Cavour. A przecież nie 
ulega wątpliwości, iż kodyfikatorzy 
sami podziwiają Bismarcka i Cavour-a 
właśnie za to, coby ich według swoich 
nórm musieli skazać. Jeżeli więc arty- 
kuł ten ma być wykonywany, musi 
być uznany za oczywisty nonsens. Je- 
dyną możliwą obroną jest określenie 
go jako czysto propagandowego. Lu- 
dzie tacy jak Kemal Pasza, Take Jo- 
nescu, Venizelos, Bratianu, gdyby zna 
leźli się w przyszłości w Polsce i chcie 
li rozwijać podobną działalność, jak 
ta, która zapewniła im rozgłos w swo- 
im kraju, musieliby ulec więzieniu. 

Na podstawie powyższych rozwa- 
żań, dochodzimy do wniosku, iż oma- 
wiany artykuł nie może mieć znacze- 
nia prawno-karnego, lecz tylko zna- 
czenie polityczne. W tem właśnie le- 
ży jego interes i to da nam okazję do 
rozważań, które nazwaliśmy rozważa- 
niami neo-imperjalistycznemi. 

Il. IMPERJALIZM NIEMIECKI I IMPE- 
RJALIZM POLSKI 

Nie ulega najmniejsze wątpliwości 
ści, iż gdyby udało się nowemu arty- 
kułowi naszego kodeksu karnego na- 
dać rozgłos międzynarodowy, rozgłos 
ten osłabiłby _prawdopodob. ieństwo 
głosów o polskich zamiarach imperja- 
listycznych na naszej zachodniej gra- 
nicy. Pod tym względem byłoby to 
posunięcie identyczne ze słynnym 4 
artykułem konstytucji weimarskiej i, 
jeżeli abstrachować będziemy od zrę- 
czności dyplomatycznej, z francuskim 
projektem rozbrojeniowym. 

Myśl powyższa znalazła prawdo- 

podobnie swoją genezę w często za- 

granicą obserwowanym  objawie wy- 
ładowywania niechęci ku Polsce za 
pomocą pomawiania jej o plany impe- 
rjalistyczne w stosunku do Niemiec. 
Na terenie „Ecole des sciences  poli- 
tiques' w Paryżu, prawie codziennie 
mogłem ten fenomen zaobserwować. 

Jest to również motyw stale powta- 

rzający się w twórczości utalentowane 

go publicysty antypolskiego p. Renć 

Marel'a. Autorzy naszego  memoran- 

dum o „rozbrojeniu moralnem“ i ko- 

deksu karnego, sądzili więc prawdo- 
podobnie, iż ich artykuł pogłoski te 
raz na zawsze rozwieje. 

W istocie zagadnienie jest jednak 

o wiele bardziej skomplikowane. Dla 
jego zrozumienia uważam za istotne i 
zasadnicze zjawisko, iż właśnie ci — 
jest ich legjon — którzy najsilniej po- 
tępiają „imperjalizm polski*, są jedno 
cześnie zwolennikami imperjalizmu nie 
mieckiego. Poznałem to między inne- 

mi naprzykład ze stanowiska pewne- 

go egipcjanina, który głosił, iż w inte- 

resie pacyfizmu będzie ostatnia woj- 

na między Polska a Niemcami i ode- 

branie Polsce korytarza. Motywowal 

to słusznością rewindykacyj niemiec- 

kich. Jednocześnie zakusy polskie 

traktował jako zbrodnicze. || 

Argumentacja mojego egipcjanina, 

otwarła mnie oczy na zasadniczy błąd 

popełniany przez całą naszą propa- 

gandę zagraniczną. Opinia publicz- 

na zachodniej Europy zwracając Się 

przeciw pogłoskom 0 _ imperjalizmie 

polskim, nie tyle oburza się-na impe- 

rjalizm wogóle, ile daje wyraz swe- 

mu przekonaniu, jak bardzo taki im- 
perjalizm byłby niesłuszny i nieuzasa- 
dniony. Trudno znaleźć na to iepszy 
dowód, jak ten, iż ludzie, którzy za 
najszkodliwszy uważają imperjalizm 
polski, jednocześnie z sympatją i wy- 
rozumieniem odnoszą się do niemiec- 
kiego. Niemiecka propaganda nigdy 

nie obawiała się afirmować przed Eu- 
ropą swych pretensyj do korytarza 

gdańskiego „Zawsze „obawiała się bar- 

dziej oskarżenia 0 niesłuszność swych 

żądań, niż oskarżenia o samo, ich ist- 

nienie. Każde dziecko wie dziś w Eu- 
ropie, że Niemcy chcą korytarza, a 

często większość uważa to za słuszne, 

Trzeba oddać sprawiedliwość dy- 

plomacji niemieckiej, iż zrozumiała 
ona rzeczywisty kierunek opinji euro- 

Redakcji — 17-82, Administracji —- 228. 

Opłata pocztowa ujszczona ryczałtem, 

Redakcja rękopisów niezamówionych nje zwraca, Administra- 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń do co rozmieszczenia ogłoszeń, 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BRASŁAW — Ksiegamja T-wa „Lot“, 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Laszuk, | 
DĄBROWICA (Połesie) — Księgarnia K, Malinowskiego, | 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzimierow 
GRODNO — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyūskl, ° 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S, Zwierzyński, 
KLECK — Sklep „Jednošė“ 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateskį, 
MOŁODECZNO — Księgamia T-wa „Ruch*, 
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Fiasco antypaństwowych wichrzeń P.P.S. — Zakłady użyteczności 
publicznej w całem państwie będą pracowały normalnie 

Klasowe związki zawodowe, będą 
ce pod wpływem opozycyjnych stron- 
nictw politycznych, czynią usiłowania 
zorganizowania w dniu dzisiejszym 16 
= jednodniowego strajku  protesta- 
cyinego. Miałby to być pozorem 
obrony interesów klasy ARE) pro 
test przeciwko rzekomo krzywdzącym 
postanowieniom wniesionego do ciał 
ustawodawczych projektu ustawy 0 u- 
bezpieczeniach społecznych, w rzeczy 
wistości zaś jest to jeden z etapów 
walki politycznej tych stronnictw z 
rządem. 

W WLNIE PANUJE SPOKÓJ 
Na terenie Wilna i Wileńszczyzny 

zapowiedziane wystąpienia strajkowe 
nie mają najmniejszych szans powodze 
nia. Jak się dowiadujemy, zarówno na 
kolejach, jak i na poczcie i we wszy- 
stkich zakładach użyteczności pubiicz 
nej, iak elektrownia i wodociągi, od- 
bywać się będzie w dniu dzisiejszym 
normalna praca w całej pełni i wszel- 
kie pogłoski, jakoby miało zabraknąć 
wody, czy też Światła, są zupełnie bez 
podstawne. 

Władze administracyjne poczyniły 
wszelkie przygotowania, ażeby jaka- 
kolwiek próba zakłócenia spokoju i 
porządku została w zarodku stłumio- 
na. Wydano zarządzenia ku zagwaraa 
towaniu spokoju i możności pracy. Wo 
bec tego zapewniony jest normalny tok 
życia. Władze stanowczo nie po .wotą 
na pochody 1 zgromadzenia, czy wiece” 
publiczne, ani. tez nie dopuszczą do 
jakiegokolwiek 10dzaju demonstracji 
ulicznej. Władze użyją wszelkich sto- 
jących im do dyspozycji środków w 
celu zapewnienia spokoju i porządku. 

2 

W godzinach popołudniowych od- 
były się narady kolejarzy zatrudnio- 
nych w dziale ruchu i mechanicznym. 
W wyniku ich mimo prób agitacji na 
rzecz porzucenia pracy postanowiono 
do strajku nie przystępować. Wszyst- 
kie pociągi odeszły normalnie. 

Tendencje strajkowe jedynie się sił 
KE TTZEEZESZZWEOZTZY ZZA FO ZPTERZÓWRIA 

NACZELNY KOMITET BEZRO” 
BOCIA ZOSTĄJE UTRZYMANY 

WARSZAWA, 15. III. (tel. własny). 
W łonie rządu rozpatrywana jest spra- 
wa istnienia Naczelnego Komitetu do 
spraw bezrobocia, który utworzony 
bvł zasadniczo na okres zimowy. Jak 
się dowiadujemy najprawdopodobniej 
Naczelny Komitet do spraw bezrobo- 
cia zostanie utrzymany w dalszym 
ciągu i w związku z tem utrzymane 
zostaną dopłaty do taryfy pocztowej, 
telefonicznej i telegraficznej. Jedno- 
cześnie z Naczelnym Komitetem zo- 
staną utrzymane komitety wojewódz- 
kie. 

NIEFORTUNNA UCIECZKA 
KOMUNISTÓW 

BARCELONA. PAT. Na statku .,Buenos 
Aires* wieziono 120 komunistów i anarchi- 
stów deportowanych w związwu z ostafnie- 

mi rozruchami w» Katałonji. 
Statek zatrzymał się na morzu koło wy 

brzeży Senagalu czekając ostatecznej decy 
zji w sprawie miejsca deportacji. W czasie 
postoju dwu więźniów zdołało zbiec przez 
otwór kotwiczny i mimo rekinów  przeply- 
nąć 400 metrów. 

Na brzegu wpadli w ręce policji francu- 
skiej. Jak donosi prasa, zbizgowie nie będą 
wydani władzom hiszpańskim. 

niej zaznaczyły wśród żydowskich 
związków zawodowych. Dzienniki żar 
gonowe mają nie wyjść wobec strajku 
zecerów. Również teridencje do udzia- 
łu w strajku zaznaczyły się w prywat 
nych szkołach żydowskich, gdzie po- 
dobno mają być przerwane lekcje. 

* 

W godzinach wieczornych grupki 
komunistycznej przeważnie żydowskiej 
młodzieży usiłowały gromadzić się w 
różnych punktach miasta, lecz hez 
skutku wobec czujności policji. Kilku 
bardziej agresywnych agitatorów, na- 
wołujących do demonstracyj, areszto- 
wano. Kolportowane ulotki Centralne- 
go Komitetu PPS na mieście nie wy- 
wołały żadnego efektu. Późnym wie- 
czorem rozeszły się na mieście pogło- 
ski, jakoby PPS wobec kompletnego 
niepowodzenia akcji strajkowej odwo- 

„łała strajk. Miejscowy komitet PPS po 
głoski te dementował. 
egoór 

SYTUACJA Ww STOLICY 

WARSZAWA, 15. !li. (tel. wł). 
Nastroje p' zeciwstrajkowe wobec 
proklamowanego na dzień 16-g0 
b. m. Stralku powszechnego 
wzmagają się z każdą chwilą. 
Wszystkie związki zawodowe 
rozumiejąc absurdą!ność takiego 
„strajku wypowiedziąły się prze- 
c'wko strajkowi. Masy robotnicze 
%ezumieją, że strajk taki wyko- 
rzystany byłby przez elementy 
wywrotowe dia wzniecenia eks- 
cesów i dlatego ogół robotników 
«ypowiada się przeciwko inicja- 
tywie stralkoweł. 

Agitacja strajkowa kiasowych 
związków zawodowych pozosta- 
iących pod egidą P. P. $. znacz- 
nie osłabła, Na terenie całego 

państwa wszelkie zakłądy uży- 
teczności publicznej będą praco- 
wały zupełnie normalnie, a za- 
tem trudno mówić o powszech- 
ności strajku. 

Na terenie województw wscho- 
dnich strajk niema najmniejszych 
widoków powodzenia, tembar- 
dziej, źe jego inicjatorzy nie 
prowadzili specjalnej agitącji. 
w województwach zachodnich 
agitacja znacznie osłabła. 

WARSZAWA. PAT. — Prasa warszaw- 
ska stwierdza, że widoki udania się zapo- 
wiedzianego przez organizacje socjalistycz- 
ne na dzień 16 marca rb. ES 
strajku powszechnego są bardzo słabe. 
tej chwili wiadomo, że w Warszawie wbrew 
wysiłkom organizatorów strajku pracować 
będą wszystkie instytucje użyteczności pu- 
blicznej, a więc wodociągi, elektrownia, ga 
zownia i tramwaje „Taksówki będą czynne. 
Wiece w warsztatach kolejowycn Warsza- 
wa — Praga i Nowe Brudao wypowiedzia- 
ły się przeciwko strajkowi. Delegacja pia- 
cowników wodociągowych zgłosiła się z 
własnej inicjatywy do zarządu wodociągów, 
oświadczając, że wodociągi pracować będą 
w pełni. Wszystkie dzienniki warszawskie 
ukażą się normalnie. Obecnie wiadomo, że 
większość fabryk pruwainych w Warszawie 
do strajku się nie frzyiącza. 

BORYSŁAW. PAT. — W związku z pro 
klamowanym przez centralny komstet związ 
ków zawodowych strajkiem odbyły się w 
dniu 15 bm. w Borysławiu dwa zeb:ania 
robotnicze, na których nawoływano de straj 
ku. Prawdopodobnie w niektórych frzed- 
siębiorstwach dojdzie do przetwama pracy. 
Nastrój wśród strajkujących naeyół słaby. 
Robotnicy zatrudnieni w Polminie i rafine- 
rji „Natta* w Drohobyczu wypowiedzieli się 
przeciw strajkowi. Kotłownie, elektrownie i 
gazownie będą czynne. 

Chiny przylęły rezolucję 
ZGROMADZENIE 

GENEWA, (Pat). Delegat chiński 
dr. Ven zawiadomił przewodniczącego 
Zgromadzenia Ligi Hymansa, że rząd 
jego przyjmuje rezolucję Zgromadze- 
nia w "sprawie zatargu japońsko- 
chińskiego. Jak wiadomo, podczas 
głosowania na ostatniem posiedzenin 
Zgromadzenia delegacja cłińska, po- 
dobrie jak delegacja japońska, wstrzy- 
mały się od głosu. Delegat chiński 
oświadczył wówczas, że czyni to z 
powodu braku instrukcyj, a nie po- 
wodowany duchem opozycji w sto- 
sunku do rezolucji. 

  

LIGI NARODÓW 
BUNT ŻOŁNIERZY CHIŃSKICH 

SZANGHAJ. (Pat). Jak donoszą 
z Mendżuli, zbuniowane oddzia- 
ły wojsk chińskich skoncentro- 
wały się obecnie w Dalainor "i 
grożą ponownem zaatakowaniem 
Mandżurji, Przeciwko 2buntowa- 
nym wysłany został oddział stra- 
ży kolejowej. Pewna część tego 
oddziału przyłączyła się do bun- 
towników. Z polecenia konsula 
Japońskiego, ewakuowano dzi- 
siaj z tego okręgu do' Charbinu 
570 osób — japońskich Kobiet. 

NIEŚWIEŻ — ul Ratuszowa — Księgarnia Jazwiūskiego, 
— Kiosk St, Michalskiego, 

N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Ksjęgarnia Spółdz, Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska -- St, Bednarski, 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macjerzy Szkolnej, 
STOŁPCE — Ksjęgamia T-wa „Ruch“, 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, mi, Mickiewicza 14, 

— M, Lewin —Bjuro Gazetowe, uł, 3 Mała 3 
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"SILVA RERUM 
П. Kurjer Codzienny (Nr. 72) po- 

daje wiadomość z Gdyni o zorganizo- 
waniu się tam Komitetu budowy ba- 
zyliki. 

Bazylika stanie na górującej nad całą 
okolicą Kamiennej Górze. Teren pod budo- 
wę bazyliki ofiarowało częściowo pierwsze 
„Towarzystwo Kąpieli Morskich". Komitet 
wychodzi z założenia, że bazylika w Gdyni 
winna być wielkim, niezniszczalnym pomni- 
kiem polskości i katolicyzmu na najbardziej 
wysuniętym punkcie wybrzeża. Dlatego od- 
wołuje się do ofiarności całego polskiego 
społeczeństwa, by zgodnym wysiłkiem przy 
czyniło się do budowy tej bazyliki. O ile ta 
ofiarność nie zawiedzie, prace przygotowaw 
cze budowy bazyliki rozpoczną się w bieżą- 
cym sezonie budowlanym. 

Ks. proboszcz Turzyński zabiega o uzy- 
skanie pomocy kredytowej od miasta dia 
rozpoczęcia tego zbożnego dzieła. Komitet 
rozpoczyna akcję zbiórkową i zwraca się za 
naszem pośrednictwem o zapisywanie się na 
członków. towarzystwa budowy. — składka 
miesięczna wynosi 50 groszy. Członkowie 
honorowi płacą tysiąc złotych w czterech 
ratach, zaś fundatorowie dziesięć tysięcy w 
ciągu sześciu lat. 

Niezawodnie, należy poprzeć wysi 
łek inicjatorów budowy bazyliki w 
Gdyni, organizując w poszczególnych 
miastach polskich lokalne komitety, 
oraz przeprowadzając zbiórki pienię- 
dzy. 

Dopiero w związku z wiadomością 
o zamierzonej budowie bazyliki staje 
się wyraźny projekt przeniesienia do 
Gdyni serca króla Władysława, które 
spoczywa w Wilnie. Gdynia pragnie 
mieć swoje relikwje, chce, żyjąc dniem 
dzsiejszym i jutrzejszym, nawiązać ści 
słą łączność z najjaśniejszemi momen- 
tami dnia wczorajszego. 

Serca króla Władysława nie odda- 
my, ale pobudki, dla których Gdynia 
domaga się go, uszanować potrafimy. 

Echa Wilna zabrzmiały w Gazecie 
Lwowskej, w ładnym artykule, skreślo 
nym przez naszą artystkę i literatkę p. 
I Ładosiównę, która pisała pod wra- 
ženiem „Kaziuka“. 

Już w wilję św. Kazimierza na plac Łu- 
kiski ściągają okoliczni włościanie i wileń- 
scy kramarze, rozbijając jarmarczne budy, 
pełne Kaziukowych śliczności. — Czego tam 
niema!!! 

Rozradowane oczy patrzących (nastrojo- 
ne tem radośniej, że św. Kazimierz chodził 
w tym roku w promiennym płaszczu praw- 
dziwie wiosennego słońca) biegną z rozke- 
szą od kramików garncarzy, do kolorowych 
bud dziecięcych zabawek, od szeroko rozło- 
żonych płacht koszykarskich, do stolików z 
wyrobami z drzewa — od rozwieszonych 
pstrvch kilimów do rozśpiewanej ptaszarui. 

Ale nadewszystkiem królują... serca. 
Małe i duże, z makiem, z lukrem, z napisa- 
mi i bez — kolorowią jarmark i skupiają 
wokół siebie największe tłumy ludzi. Mają 
niemal władzę serc ludzkich, choć są tylko 
„Kaziukowemi piernikami“. 

Bo na „Kaziuka* niejedno biedne ludzkie 
serce oczekuje z utęsknieniem piernikowego 
serduszka od swojej ukochanej. 

Lector. 

  

Sprawa rozbrojenia moralnego 
DYSKUSJA NAD WNIOSKIEM POLSKIEJ DELEGACJI 

GENEWA. PAT. We wtorek po połu- 
dniu odbyło się posiedzenie komisji polity- 
cznej konferencji rozbrojeniowej. 

Przewodniczący Henderson zaproponował 
wpisanie na porządek dzienny listy spraw, 
przesłanych przez komisję główną. Na cze 
le listy figuruje sprawa rozbrojenia moral- 
nego, wniesiona przez rząd polski. Hender- 
son wyraził przekonanie, że komisja, zgod- 
nie z propozycją Polski, odeśle tę sprawę 
do specjalnej podkomisji i udzielił głosu de 
legatowi polskiemu ministrowi Szumlakow- 
skiemu. 

PRZEMÓWIENIE MINISTRA 
SZUMLAKOWSKIEGO | 

Minister Szumlakowski na wstępie prze 
mówienia wskazał na to, że problem TOZ- 

brojenia umysłów nie jest nowy i że intere- 

sował ludzkość od wieków. Nadszedł jed- 
nak moment, kiedy trzeba od dyskusyj teore 
tycznych przejść do czynów. Celem musi 
być nietylko _ rozbrojenie umysłów, lecz 
transformacja ich dla stworzenia solidnej 
podstawy psychologicznej dla wspólnoty 
międzynarodowej, Obecna konfereucja nie- 
wątpliwie przedstawia nowy postęp w or- 
ganizacji wspólnoty międzynarodowej. Dla- 
tego rząd Roa uważał, że nadszedł mo- 
ment zajęcia się tą koordynacją, bez której 
wszystko, co konferencja  przedsiewežinie, 
może być próżne. 

Rozwiązanie tego zagadnienia jest, zda- 
- niem delegata polskiego, całkowicie możli- 

we, gdyż rządy współczesne mają możność 
wpływania na wszelkie dziedziny życia spo 
łecznego w kierunku zwalczania pewnych 
groźnych zjawisk, a popierania  pożytecz- 

pejskiej, która zwraca się nietyle prze- 
ciw rewindykacjom wogóle, ile prze- 
ciw rewindykacjom, które uważa za 
niesłuszne. Tak np. żądanie zwrotu 
korytarza, lub rewizji traktatu w Tria- 
non, uważa się powszechnie za rzecz 
naturalną. 

Jeżeli jednak jedne i te same osoby 
uważają rewindykacje niemieckie za 
słuszne, a cień podejrzenia o rewindy 
kacje polskie za zbrodnicze, to logicz 
nie przyjąć musimy ustosunkowanie 
to za wyraz opinji o obecnych grani- 
cach polskich. Wychodząc z założenia, 
że obecne granice są niesłuszne, 0so- 
by te piętnować muszą samo przez się 
ewentualne zamiary na korzyść Pol- 
ski. Błąd naszej propagandy polega 
na przekonaniu, iż nastroje nieprzy- 
chylne dla Polski, usunie się z opinji 
zachodniej, gdy przekona się ją o nie- 

istnieniu naszego imperjalizmu. Co 
do mnie, sądzę, że oskarżenia o impe- 
rjalizm dopiero wówczas przestałyby 
być groźne, . gdyby się udało choć 
część opinji przekonać, że ten nasz im 
perjalizm nie byłby znów tak bardzo 

niesłuszny. : 
Tak więc zasadniczy błąd naszej 

propagandy polega na wyobrażeniu, 
iż wystarczy pokazać, że Polska nie 
jest imperjalistyczną, aby obalić twier 
dzenie, że granice dzisiejsze są spra 
wiedliwe. Tę stronę naszej propagań- 
dy; uznać musimy wprost za szkodli- 
wą. Ograniczając się do upartego pow 
tarzania,że Polska nie jest imperjalisty 
na, implicite dowodziny, że imperjalizm 
ten byłby nieuzasadniony. Fałszywa 
ocena opinji międzynarodowej prowa- 
dzi do tego, że gdy Niemcy dowodzą 
słuszności swych rewindykacyj teryto- 

rjalnych, Polacy kładą główny nacisk 
na stwierdzeniu, że rewindykacie po- 
dobne z naszej strony, byłyby zbrod- 
nią i absurdem. W ostatecznym 10z- 
rachunku wychodzi na to, że propagan 
da polska i niemiecka pracują ręka w rę 
kę. Niemiecka dowodzi, że rewindyka 
cje niemieck. są słuszne, polska zaś, że 
ewentualne polskie byłyby niesłuszne. 

Z tego można sobie łatwo  dopowie- 
dzieć, że jeśli wszelkie rewindykacje 
nasze są aż tak zbrodnicze, to może i 

dzisiejsza granica jest dla Polski na- 

zbyt korzystna. Rozważany artykuł 
kodeksu karnego idzie w tym kierun- 
ku najdalej. Nasza propaganda będzie 
mogła być spokojną. Nikt już nie o- 
śmieli się powiedzieć, że Polsce coś 
się należył Propaganda niemiecka 

mieć będzie oczyszczone pole przed 
sobą. Adolf. M. Bocheński 

nych. Taki jest właśnie cel memorandum 
polskiego z 17 września 1931 roku i nie- 
dawnych propozycyj polskich. 

Zwalczać nienawiść do innych krajów— 
to najlepszy sposób przywrócenia zaulania 
Kinas jod i ps pokoju na naj- 

sol szej podstawie, to jest na podsta- 
wie moralnej. i 

W konkluzji minister Szumlakowski 0- 
świadczył, że zdaniem delegacji polskiej by 
łoby pożytecznem sprawę odesłać do specja 
lnej podkomisji, która ewentualnie be oj 
łaby opinji wykwalifikowanych eks; w. 
Rząd polski jest zdania, że trzeba unikać 
bezskutecznej metody zaleceń i wrócić na 
drogę układów międzynarodowych. To też 
delegacja połska złoży podkomisji  przed- 
projekt konwencji międzynarodowej w spra | a 
wie rozbrojenia moralnego. 

ZASTRZEŻENIE LITWINOWA 
GENEWA. PAT. — W dalszym ciągu 

enia komisji politycznej, po przemó- 
wieniu ministra Szumłakowskiego, przewod- 
niczący Henderson zaproponował natych- 
miastowe powołanie podkomisji. rozbrojenia 
moralnego, bez dyskutowania problemów, 
poruszonych przez. propozycję polską. 3 

Delegat sowiecki Litwinow pomimo te- 
go apelu zabrał głos, by w dłuższem prze- 
mówieniu oświadczyć, że wprawdzie popie 
ra propozycję polską, ale nie uważa, by 
Sprawa ta wchodziła w zakres zadań kon- 
ierencji rozbrojeniowej. Rozbrojenie morałne 

— zdaniem delegacji sowieckie;— 
z rozbrojenia materjalnego. To też cały wy 
silek konferencji powinien się zwrócić w 
tym kierunku. jw Obawia się, by roz 
brojenie moralne nie zostało przeciwstawio 
ne rozbrojenia materj: . _ Oświadcza, 
że powołanie podkomisji rozbrojenia moral- 
nego nie będzie — zdaniem delegacji sowie 
ckiej — krokiem naprzód ku wyj 
zadań konferencji.  
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DWIE CIEKAWE KSIĄŻKI Wznowienie rokowań sowiecke-rumuńskich 
Ostatnia książka Zygmunta Nowa 

kowskiego — „Przylądek Dobrej Na- 
dziei“* wywalczy dla autora stałe i 
zaszczytne miejsce w piśmiennictwie 
polskiem. Jest to książka i rżetelna 
i piękna. 

L. Nowakowski, znany dotychczas 
jako świetny feljetonista, sięgnął tym 
razem do wspomnień lat dziecinnych 
i wydobył tyle obrazów rzetelnej war- 
tości artystycznej i psychologicznej, 
opromienił i ogrzał je tak szczerem u- 
czuciem, że stworzył nieprzeciętne 
dzieło, które z przyjemnością przeczy- 
ta każdy człowiek. 

Książka została podzielona na dwie 
Części, z których w pierwszej podaje 
autor wspomnienia z lat przedszkol- 
nych, w drugiej — opowiadanie opie- 
ra na przeżyciach chłopca, rozpoczy- 
nającego naukę w szkole, 

Nie ulega wątpliwości, że pierwia- 
stek autobiograficzny w książce jestzna 
czny, ale nia na tem polega jej war- 
tość. Autor pogłębia i rozszerza swe 
wspomnienia i spostrzeżenia, podnosi 
je na wyższy poziom i wiąże poetycką 
wizją małego chłopca, zaciekawionego 
postacią pięknej pani na znaczku pocz 
towym Przylądka Dobrej Nadziei. 

„Ze wszystkich jednak marek naj- 
piękniejszy jest Przylądek Dobrej Na- 
dziei. Ma kolor zielony i siedzi tam 
taka piękna pani w długiej sukni. No- 
gi oparła na kotwicy, głowę odwróci- 
ła w lewą stronę, jakby stamtąd miał 
do niej ktoś przyjechać. Ona musi być 
tego pewna, bo uśmiecha się do sie- 
bie samej. Oglądałem ten przylądek 
na mapie. Leży ną samym dole, ni- 
ziutko. Niedaleko stamtąd, na prawo, 
widać Australję, która ma na swej 
marce białego łabędzia. Ten łabędź na 
pewno płynie do pięknej pani z Przy- 
lądka Dobrej Nadziei"... е 

Cala ksiąžka jest oczekiwaniem ra- 
dosnej chwili; kiedy wreszcie piękna 
pani doczeka się białego łabędzia, kie- 
dy dobra nadzeja stanie się piękną 
rzeczywistością. 

Doskonały narrator, mający wiel- 
kie poczucie humoru i zdolny do wy- 
dobycia głębokich tonów uczuciowych 
Z. Nowakowski w długim szeregu 0- 
brazków kreśli smutne i radosne prze- 
życia chłopca, szeroko .otwartemi o- 
czyma przyglądającego się temu, co 
się dzieje na świecie i wciąż się za- 
stanawiającego nad tem, dlaczego jest 
tak, a nie inaczej. Nie kreśli idealnej 
postaci chłopca, raczej chłopców, 
gdyż bohaterami książki są trzej bra- 
cia, — nie kryje się z ich wadami i 
pewnem załamywaniem się psychicz- 
nem. Dlatego też postacie te są nie- 
zmiernie żywe, przygody zaś chłopców 
bliskie i zrozumiałe dla każdego 
czytelnika. 

Chłopcy: nie mają ojca, który u- 
marł wcześnie; ich kierowniczką, prze 
wodniczką, największą miłością i au- 
torytetem jest matka. 

Stosunek chłopców do matki; pe- 
wne konflikty, wywoływane budzącą 
się naturą męską; dążącą do pewnego 
podporządkowania sobie woli niewie- 
ściej, — stanowi jedną z najgłówniej- 
szych wartości książki pod względem 
psychologicznym. 

Chłopcy kochają matkę, więcej 
mają dla niej cześć wielką, choć sami 
nie zdają sobie z tego sprawy. Uczu- 
cie to przechowują na długo... 

Książka budzi refleksje... 
Kobieta... Kobieta - matka... Na ja- 

kie zawrotne szczyty potrafi wejść 0- 
na, uskrzydloną, wielką, ofiarną miło- 

Jaką siłę potrafi przekazać 
swym dzieciom, ona — słaba i nieraz 
uginająca się pod brutalnemi ciosami 
życia codziennego!... Skąd się bierze 
ta potęga duszy niewieściej, sprawia- 
jąca, że nawet największy cynik pra- 
gnie choć raz jedyny w życiu ze czcią 

*) Z. Nowakowski „Przylądek Dobrej 

Nadziei* Wyd. Gebethnera i Wolffa. War- 
szawa, 1932, str. 330, cena 7,50. 

KRZREEEZEERO SETS POZO Z RSETOZWOOWAOTEOOOEE DZE WR BRAC SI STS ASN EIZO SZYC WOK ZK O ROBOYCEK 

DOOKOŁA BRIANDA 
Briand umiał czarować ludzi. Czy- 

лй to swoim uśmiechem,  umiejętno- 
ścią obcowania, swojem spojrzeniem. 
Jego oczy były zawsze młode, bijące 
ogniem, ale pełne mądrości. Oczy te 
wywierały urok dlatego, że szukały 
zawsze w ludziach przyjaźni. Tak mó- 
wią ci, którzy Brianda dobrze znali. 

Ale największy wpływ na ludzi mia 
ło jego słowo. I jego przyjaciele poli- 
tyczni i jego przeciwnicy zgadzali się 
z tem, że Europa współczesna nie 
posiadała bardziej fascynującego, bar- 
dziej sugestywnego mówcy od Brian- 
da. To był mówca, który nie znał po- 
zy, a jednak potrafi działać na słucha- 

"cza — w odpowiednim momencie swe 
go przemówienia — jednym gestem, 
jednem pochyłeniem głowy. 

Jego mowy były zawsze improwi- 
zowane. Nie miał on zwyczaju odby- 
wać żadnych studjów  przygotowaw- 

czych przed wygleszeniem którego- 
kolwiek ze swych przemówień. Nie 
miewał nawet gotowej 
Wchodząc na trybunę nie wiedział, ja- 
kie będzie pierwsze zdanie, które wy- 
głosi. 

— Więc co właściwie ma pan w 
głowie, rozpoczynając mowę? — za- 
pytał go raz Emil Ludwig. 

— Cel i argumenty — odpowie- 
dział Briand. I w taki sposób wytłu- 
maczył tajemnicę swego krasomów- 
stwa: 

dyspozycji. 

największą pochylić czoło przed ko- 
bietą? 

I dlaczego tylko mężczyzna umiał 
dotychczas wypowiedzieć w literatu- 
rze i sztuce swe uczucia miłości do 
rodziców wogóle, do matki zaś w 
szczególności?.. 

„Przylądek Dobrej Nadziei* budzi 
refleksje, wspomnienia, marzenia. Po- 
rusza i wzrusza. Ale nietylko wartości 
psychologiczne stanowią zaletę książ- 
ki. Autor doskonale panuje nad formą, 
nigdy nie staje się banalny lub kon- 
wencjonalny, o co tak łatwo, porusza- 
jąc ten temat; nie jest również i nu- 
dząco-jednostajny w swej gawędzie. 

Zawsze jest mocny i ciekawy, cza- 
sami zaś wręcz staje się poetą. Dosko 
nały jest rozdział „Wiatr“. 

Chłopak  przysłuchuje 
wiatru. Boi stę... 

„Już to, że wyje, jest okropne, ale 
jeszcze gorsze, gdy zacznie się dobi- 
jać do okien i prosić, abyśmy go wpu- 
Ścili. Może on jest biedny, może mu 
trzeba otworzyć. Wejdzie, położy się 
pod piecem, prześpi się i pójdzie da- 
lej... Może ten wiatr jest głodny, więc 
mu damy jeść i nie zrobi nikomu nic 
złego?... Albo mu rzucić przez okno 
dziesięć centów i odejdzie?.. A nuż 
upije się za te pieniądze?*... 

Albo dalej: 

„Kto wie, może ten wiatr zwarjo- 
wał, bo zrobił jakąś straszną awanturę 
z drzewami na ulicy, złamał jedno i 
tańczy pijaniusieńki, ohydny, nieprzy- 
tomny... Boję się wyjrzeć na ulicę, 
choć i tak nie wielebym zobaczył, bo 
już jest ciemno. I wiatr nie może tra- 
fić do swego domu, rozbija sobie gło- 
wę o ściany kamienic, kaleczy ręce i 
nogi na latarniach... Potem przewraca 
się na środku ulicy, tarza się w błocie 
i płacze, płacze długo, aby znów po- 
derwać się i zacząć awanturę"... 

Możnaby z wielką przyjemnością 

się wyciu 

. przytaczać podobne cytaty lub kreślić 
wrażenia na tle sympatycznej książki. 
Ale nich to już zrobi łaskawy czytel- 
nik, który napewno nie pożałuje zna- 
jomości z ciekawą książką. My zaś do 
ręki weźmiemy inną ciekawą książkę. 

Jest to debiut literacki. P. Mieczy- 
sław Czaplic wydał „Rękopis z wierz- 
bowej dziupli* ®) 

Książka p. Czaplica niezawodnie 
przebojem zdobędzie czytelnika, szu- 
kającego zajmującej, frapującej, lecz 
nie zanadto przeciążającej lektuy. 

Składa się z dwóch części. Część 
pierwsza zawiera „Opowieści niesamo 
wite', część druga — „Opowieści po- 
godne i chmurne*. 

Tematy w znacznym stopniu są za 
czerpnięte z przeżyć wojennych, ale 
cóż to za tematy. 

„Mrożące krew* przeżycia księdza 
Butryma — ex kozaka usuryjskiego, 
niesamowite zachowanie się kapitana 
Kontryma, który po swej Śmierci kie- 
rował ogniem baterji, nadzwyczajna 
tajemnica rotmistrza von Biiske — o- 
ficera niemieckiego, póżniej dowbór- 
czyka i hallerczyka, a wreszcie oficera 
regularnej armji polskiej — wszystko 
to tętni życiem, porywa tajemniczoś- 
cią, zaciekawia. 

W części drugiej mniej jest niesa- 
witości, są nawet nowelki opromienio- 
ne humorem. Bardzo ciekawa jest 0- 
statnit nowela, która swój tytuł dała 
całej książce: „Rękopis z wierzbowej 
dziupli“. 

Jest to žywy i bezpretensjonalny, 
podany w formie dzienniczka — 0- 
braz ruchu wśród młodzieży polskiej 
w r. 1905. 

Rzecz się dzieje na pograniczu 
Prus Wschodnich. Bohaterem — syn 
obywatela ziemskiego z Mazowsza, 
który po rozruchach szkolnych opuścił 
    

*) Mieczysław Czaplic. Rękopis z wierz- 

bowej dziupli. Nakł. K. Wojjnara, Warsza- 

wa, 1932, str. 263. 

— Ngdy nie można układać prze- 
mówienia zgóry. Albowiem wszystko 
w niem zależy od chwili i od nastroju. 
Od atmosiery, w jakiej się mówi. 
Przemawiając, nie spuszczam wzroku 
z moich słuchaczów, nie zapominam 
o nich ani na sekundę. I jeżeli zauwa- 
żam, że choć jeden, jedyny przestaje 
się interesować, natychmiast zmie- 
niam argumenty. Jeżeli znam dobrze 
zagadnienie, o którem mówię, a sta- 
ram się zawsze mówić o tem, co znam 
— m wmaóm kmgwmkcjegow ,ę i 
— mam wówczas na pogotowiu dzie- 
siątki argumentów: skoro nie działa je 
den, musi podziałać inny. Sekret tkwi 
w tem, by nie dopuścić  słuchaczów 
do zmęczenia. Znudzić ich — znaczy 
zgubić siebie. : 

į stuchacze Brianda nigdy nie by- 
wali zmęczeni. Bywali zwykle pory- 
wani. Briand bowiem poza wyjątko- 
wym talentem krasomówczym, odzna- 
czał się jeszcze szczęślwą umiejętne- 
ścią zarażania otoczenia swoim szla- 
chetnym patosem i swoją szczerością. 
Każda jego mowa rozbrzmiewała а- 
kcentami głębokiego przekonania. Au- 
dytoijum czuło, że Briand wierzy w 
to, co mówi. I ta wiara udzielała się 
mu. jego mowy bywały dramatyczne i 
pełne humoru, proste i twarde, lub te- 
atralne i kwieciste,, bywały rozmaite, 
jak rozmaitem bywało środowisko, w 
którem przemawiał, a do którego ш- 
miał się zawsze zastosować. Ale, ja- 
kimkolwiek był ton, nastrój i tempera- 
tura jego słów, słuchacze Brianda czu 

0 PAKT 6 

BUKARESZT. PAT. — Donoszą, 
że wznowione zostały rokowania mię 
dzy Titulescu a Litwinowem w spra- 
wie rumuńsko sowieckiego paktu o 

NIEAGRESJI 

nieagresji. Dzienniki donoszą, że sta- 
ło się to dzięki interwencji ministra Za 
leskiego. 

PRZYCZYNY SAMOBÓJSTWA KREUGERA 
PARYŻ. (Pat) Komisarz policyjny 

Mangsud zakończył dziś swą anniaię 
zmierzającą do wyświetlenia okol czno- 
ści, które skłoniły Kreugera do targnię 
cia sią na swoje życie. 

w końcu marca Kreuger miał wy: 
płacić 120 milionów Koran szwedzki:h 
Ud:ł się przed kliku tygodniami do 
Mowego Yorku caiem zdobycia pienię- 
dzy, co: mu się jednak nie powiodło. 
Przybywszy do Francji, Kreuger spo- 
dziewał się jeszcze wiadomości, które 
mogłyby być rekompensetą nieprzy- 
chylneg» stanowiska Nowego Yorku 
wobec jego towarzystw akcyjnych. O: 
cze-iwał on iż wspó'nikom jego uda 
się w czasie pobytu jego w Ameryca 
załatwić pomyślcie szereg spraw w 
Berlinie, Wiedniu, Amsterdamie, Pary- 
żu i Szwajcarji. Miała ste odbyć kanfa- 
rencja bankierów angielskich, francus- 
<ich i szwedzkich, którzy mieli doxład- 
nie zbadać położenie przedsiębiorstw 
Kreugera. 

W Paryżu dowiedział się jednak, 
že nic się nie polepszyło. Przykre te 
wiadomości przyniesione zostały przez 
Littorina w renaych gedzinach. Tegoż 
dnia po potudniu Kreuger miał spotxa- 
nie z Walienbergiem, dyrektorem jed 
nego z największych przedsiębiorstw 
szwedzkich. ° 

EEMUY czasie rozmowy Kreuger_;dowic" 
dział się, że również ze strony banszie 
rów szwedzsich nie może się spodzie- 
wać ratunku, 

W godzinach popsłudniowych zja- 
wił się u Kreugera redakior szwedzkie 
go dziennika „aftonbiadet* i zakomu 
nikował mu, że bank w Stokholmie nie 
zgadza się odroczyć terminu płatności 
120 miljonów Koron, przypadającego ns 
31 marca. 

PARYŻ. (Pat). Po zakończeniu do- 
chodzeń zwłoki Kreugera zostały 
wczoraj po południu wydane rodzinie. 
D.iś nastąpiło zabalsamowanie ciała, 
które młodszy brat Kreugera odwie- 
zie do Szwecji. 

ZNOWU SAMOBÓJSTWO 
MULTIMILJONERA 

NOWY YORK, (Pat). W Rochester 
popełnił dziś samobójstwo znany filan- 
trop I multimiijoner Eastman, dy ektor 
towarzystwe Eestman Kodak Liczył on 
lat 77 i od dłuższego czasu był obłoż- 
nie chory Korzystając z chwilowej nia- 
obecności otoczenia, zastrzelił się, po - 
zostawiając adrasowaną do przyjaciela 
Kara, w «tórej napisał „Uważam swo 
ię ią anie za skończona, pocóż czekać 
alej*. 

WS TR NETTO K ITEC TRS TTERTKIEINESATKTA 

W WIRZE STOLICY. 
OFIARY FASZYZMU 

Wiotka, śliczna Chaja Rozenszwanc, cór- 
ka tych starych bogaczy Rozenszwanców, 
co to na puchu gęsim się dorobili, wyszła 

zamąż-za księcia Patieri, ognistego Włocha. 

Rodzice, królowie gęsiej pierzyny, byt 

bardzo zadowoleni: zięć nie ma nic, ale ksią 
żę! Chaja, nasza Chaja z Nalewek — księż- 
ną! Bez mruczenia stary Rozenszwanc wy- 

syłał co miesiąc przekaz do Florencji, co za 

rozkosz. adresować: 

Jemu Exelencji, książę pan Patieri, 

żonaty z Rozenszwancówną. 

Póki interesa gęsie szły dobrze, wszystko 

było dobrze. Młodzi przyjeżdżali co roku 

do starych do Warszawy — od Franciszkań 

skiej po Muranów zazdroszczono Rozen- 

szwancowi: — cyt, cyt, córka jemu za księż 

nę się zrobiła! 

Nastał kryzys; na gęś nalewkowską 

zmniejszył się popyt, przekazy  flotencxie 

zmalały proporcjonalnie. Właśnie nadszedł 

termin dorocznej wizyty, zjechali  Patiero- 

wie. 

— Witam księżnę panią, wykrzyknął Ro- 

zenszwanc. 

— Ja juž nie księżna, ale mackiza. 

— Z powodu? 

  

im wspanialszy tytuł, tem większy haracz. 

Ponieważ teść zredukował subsydja, on zte- 
zygnował z principe i zeszedł na marchese. 

Tysiąc lirów zostanie w kieszeni. 

— Markiza też nie byle co, pocieszał się 

Rozenszwanc, zawsze to lepiej dzwoni: mar 

kiz Patieri niż Szmul Chuliganower, pierw- 

szy konkurent naszej Chai. 

Markizi wrócili do Włoch; z gęśmi i sta 

rymi Rozenszwancami znów się pogorszyło, 

przekazy rzedły, topniały. Krótka wiado- 

mość z Florencji: jesteśmy hrabiami, proszę 

nie adresować do nas jako markizów, gdyż 
za to się płaci karę. 

Parę miesięcy i nowy cios: wicehrabio- 

wie Patieri. Gęsi król walczył jak lew, ale 

gdy mu walnięto zdrojowy podatek docho- 

dowy obciął jeszcze przekazy. | zaraz na- 

stępstwa: — drogi tate, my już tylko ba- 
rony! 

Po pierwszej licytacji Rozenszwanców, 

Patieri dał znać, że „cavaglieri, a po dru- 

giej, trzeciej — Patieri i basta. Stary Rozen 
szwanc jest w rozpaczy. Mieć za zięcia zwy 

„ klego, ordynarnego Patieri — co to warte? 
Uj, szkoda, że nie wydał Chai za Chuliga- 

    

— Z powodu — ciąžka sytuacja. nowera — przynajmniej pomagałby mu w 
Zięć wyjaśnił kochanemu  teściowi, że interesie i biadali razem nad katastrofą gęsi. 

Mussolini ustanowił podatki od tvtiiów — Karol. 
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gimnazjum i, przygotowując się do ma 
tury pod kierownictwem dającego się 
wodzić za nos, schorowanego studen- 
ta, zajął się kolportowaniem nielegal- 
nej literatury z Prus Wschodnich. — 
Przygody młodych rewolucjonistów, 
jednakowo chętnie pracujących dla so 
cjalistów i narodowych demokratów, 
są bardzo ciekawe, gdyż zarysowane 
wyjątkowo plastycznie. 

Debiut p. Czaplica należy uważać 
za szczęśliwy. Wykazał autor talent 
gawędziarski, umiejętność posługiwa- 

li, że mówi on prawdę. 
W owej szczerości, w owem prze- 

konaniu w wierze i w prawdzie za- 
warta była tajemnica Brianda, jako 
mówcy. 

1 dlatego, zdarzało się mu wypo- 
wiedzieć w krytycznych chwilach, w 
Izbie Deputowanych taką mowę, któ- 
ra, stanowiąc szczyt sztuki krasomów 
czej, przyciągała odrazu na jego stro- 
nę zaciętych nawet przeciwników. 

Zdarzało się, że z połowy deputo- 
wanych niechętnych Briandowi, po je- 
go mowie opozycja malała do 10-ciu 
ludzi, co było zjawiskiem niezmiernie 
rzadkiem w parlamencie francuskim. 

* 

Briand kochał naturę. Zetknięcie z 
nią było dła niego potrzebą: z niej 
czerpał siłę, jasność i świeżość. 

— Trzeba było widzieć go — po- 
wiada Henri Beraud — jak w zadu- 
mie, długim, wolnym krokiem, prze- 
chadzał się po piaszczystych ścieży- 
nach i miedziach. Przystawał co chwi- 
la, wznosząc błyszczące oczy ku nie- 
bu, wdychał głęboko woń pól i łąk, 
pochylał się z miłością nad zagonem, 
by schwycić w dłoń grudę ziemi, któ- 
rą tak bardzo kochał. A gdy słońce za 
chodziło, stawał się troskliwym  go- 
spodarzem. Pogwizdując swą ulubio- 
ną piosenkę, szedł, oparty na lasce ku 
zabudowaniom. Musiał dojrzeć prac 
przedwieczornych, musiał własnem о- 
keim połczyć stada, powracające z 
pastwiska. 

nia się słowem, oraz wielki tempera- 
ment. 

Nie wszystkie coprawda nowele stoją 
na tym samym poziomie; są rzeczy 
słabsze, ale całość jest ujmująca i bar 
wna, co pozwala spodziewać się po 
autorze niejednej jeszcze ciekawej 
książki. 

Będziemy czekać na nie, starając 
się tymczasem zaprzyjaźnić się z auto- 
rem za pośrednictwem jego piei wszej 
książki. 

W. Ch. 

* 

Wiemy wszyscy, że Briand był 
pacyfistą. La paix! Idea pokoju, osta- 
teczna pacyfikacja Europy — oto, co 
fanatycznie, rzec można, zaprzątało u- 
mysł tego człowieka. Ale to jeszcze 
nie wyczerpuje stosunku Brianda do 
zagadnienia pokoju. Aby scharaktery- 
zować go całkowicie, trzeba powie- 
dzieć tak: Briand odczuwał organicz- 
ny wstręt do wojny. 

Parę lat temu, wyszedł tom prze- 
mówień Brianda, poświęconych idei 
pokoju. Znajdujemy w nim takie wy- 
znanie wiary: 

— Wojna jest mi wstrętna. Po- 
wiedzieć wszakże słowo: pokój — to 
za mało. To słowo trzeba mieć w ser- 
cu, trzeba je mieć w swej woli. Pokój 
— to wymagająca kochanka, bardziej 
wymagająca, niż wojna. 

* 

Ale w epoce wojny šwatowej, 
Briand był zwolennikiem wojny. Woj- 
ny dla zwycięstwa, jak powiedział. W 
najbardziej niebezpiecznych dla Fran- 
cji chwilach ryzykował słynną ekspe- 
dycję do Salonik. W roku 1916 prote- 
stował namiętnie przeciwko projekto- 
wanej kapitulacji Paryża. Ludzie, 0- 
rjentujący się dobrze w historji wojny 
światowej utrzymują, że przezorność 
jego przyczyniła się do zwycięstwa 
niemniej, niż talenty strategiczne mar- 
szałków Francji. 

Jednakże nigdy nie był Briand zwo 

  

GŁOSY CZYTELNIKÓW. 

0 nawracaniu naszy.h chłopów na katolicyzm 
Kilka uwag z prowincji. 4 

Jeszcze niedawno, czytając o dzia- 
łalności misjonarzy, przenosiliśmy się 
myślą do Chin, do Afryki środkowej, 
albo do innych krajów egzotycznych. 
Teraz obraz się przekształcił: tamci 
różnókolorowi poganie zeszli na plan 
dalszy, bo stanęło przed nami zadanie 
bliższe — nawrócić na katolicyzm na- 
szych chłopów białoruskich. Dużo wy 
powiedziano już w „Słowie** myśli na 
ten temat, nikt jednak, o ile wiem, nie 
odniósł się krytycznie do możliwości 
nawrócenia prawosławnych Białorusi- 
nów na katolicyzm; chodziło tylko o 
to, w jaki sposób i przy pomocy ja- 
kich środków należy przystąpić do te- 
go zadania. Pozwolę. sobie wyjawić 
przeświadczenie, że katolicka praca 
misyjna na naszym gruncie nie ma 
wogóle widoków powodzenia, bez 
względu na to, czy działacze imisyjni 
obiorą taktykę mimikry, czy też bę- 
dą przeciwstawić się prawosławju po- 
prostu, bez żadnych fortelów i złudzeń 
wzrokowych. Ž 

Jeden z naszych chłopów, niejako 
imieniem ogółu, powiedział: „Na szto 
mnie być katalikom, kali ja prawa- 
stauny?“ i słowa te w swojej naiwno- 
ści dużo mówią. „Na szto?'* oznacza: 
„Co mnie z tego przybędzie?*. Wąt- 
pię, czy znajdzie się teolog, który po- 
trafi, nie uciekając się do argumentów 
natury utylitarnej, przekonać owego 
chłopa, że on powinien przejść na ka- 
tolicyzm, czy to w postaci jemu zna- 
nej, czy w jakiejś nowej, a podobiiej 
do prawosławja. Nasi chłopi, w pize- 
ciwieństwie do rosyjskich, nie mają 
skłonności do mistycyzmu i „szukania 
Boga“, co misjonarzom katolickim da- 
łoby niejako grunt do zarzucenia kot- 
wicy; pozostaje tylko możność zarzu- 
cenia różnych wędek, a to dla zdoby- 
cia głębszych wpływów duchowyca 
nie wystarcza. Pod względem bezimy- 
ślności w rzeczach religji, nasz chłop 
białoruski zbliża się do chłopa polskie 
go, który jednak przewyższa go przy- 
wiązaniem do Pana Jezusa i do Matki 
Boskiej. Jest rzeczą charakterystycz- 
ną, że w języku białoruskim niema na 
zwy dla Chrystusa i dla Matki Boskiej. 
„Pan Jezus“, „Matka Boska* —- to na 
zwy polskie; „Isus Christos“, „Spasi- 
tiel“, „,„Bogorodica“, „Preczistaja Die- 
wa“ — to nazwy rosyjskie. Ta dzi- 

ZDEMASKGWANIE SYMULECJI 
DUNIKOWSKIEGO 

PARYŻ. PAT. — Ukazał się komunikat, 
donoszący, że Dunikowski złożył niedawno 

za pośrednictwem obrońcy prośbę 0 prowi- 
zoryczne zwolnienie go z więzienia z po- 
wodu złego stanu zdrowia. Zbadanie stanu 
zdrowia Dunikowskiego powierzono lekarzo 
wi dr Paulowi, który po dokonaniu analizy 

piwocin stwierdził, że zawarta w nich krew 

pochodzi nie z płuc, lecz z dziąseł i że po- 
zatem stan jego zdrowia jest zadawałający. 

Sędzia Ordenneau odrzucił z tego powodu 
prośbę Dunikowskiego. 

— 

KTG WYGRAŁ? 

  

E 

WARSZAWA. (Pat). W czasie ciąg- 
nieri» 5 klasy 24 Polskiej Państwowej 
Lot rjl Kłasowej w dniu 15 bm. głów. 
niejs a wygrana 5 tysiąsy zł. padła na 
Nr. 21 239. 

  

  

N WARZYW i KWIATÓW A 
z pierwszorzędnych źródeł zagranicz- 
nych oraz nasiona roślin pastewnych: 
buraki, koniczyna ltymotka, oraz różne 

poleca 

ZYGMUNT NAGRZDZKI 
Wilno, Zawalca 11-a. 

Żądajcie cennika.       

  

lennikiem wojny dla wojny. Wyraził 
się kiedyś: 

— Clómenceau oświadczył, że wy- 
grał wojnę. Chciałbym powiedzieć o 
sobie, że wygrałem pokój. 

Pragnienie pokoju kierowało Brian 
dem, całej jego działalności powojen- 
nnej. On to wyciągnął rękę do Strese- 
manna, otwierając w ten sposób nowy 
rozdział w historji stosunków  franct- 
sko-niemieckich. On to zwrócił się do 
wszystkich państw europejskich z pro 
pozycją Paneuropy. W walze o pokój 
poświęcił Briand ostatnie lata swego 
życia. Osiągnął w niej znaczne rezul- 
taty, ale doznawał również gorzkich 
zawodów. Jednak szedł niezłomnie 
wytkniętą sobie drogą, przekonany, 
że wkońcu „wygia pokój”. 

Pani Annette Colb, Niemka, 
charakteryzowała kiedyś w 
książce Bianda: 

— Jakże malowniczy jest duciio- 
wy Krajobraz tego człowieka! Jego 
idee i koncepcje nie spadają z -obło- 
ków. Powstają jak kolumny z głębo- 
kości, z dna. Dąży on do najwyższych 
celów, ale twardo stoi na ziemi, na 
gruncie rzeczywistości. Błysk jego о- 
czu świadczy, że przejrzały one życie 
nawskróś, nawylot. Patrzy on niemi 
z głębi swego czoła, i swych brwi, 
jak z pod przyłbicy. Ach, niema w nim 
też nic poczciwego mieszczucha, jak 
zwykle Briand wygląda na  fotogra- 
fjach. Czuje się w nim potężnego, 

tak 
swojej 

wna luka w naszem słownictwie ludo- 
weim dowodzi jak znikomą rolę ode- 
grywały dane wyobrażenia w życiu re 
ligijsem białoruskiego chłopa. Na co- 
dzień wystarczały słowa „Boh* *) 
i jego antyteza „czort***) te zaś 
pojęcia religijne były tylko od 
święta, więc odpowiadały im wyrazy 
polskie, albo  cerkiewno-słowiańskie, 
względnie rosyjskie. Zgodnie z takim 
stanem rzeczy zakres wierzeń nasze- 
go chłopa jest bardzo szczupły. Ogra- 
nicza się on do wiary w Boga, który 
stworzył świat i ludzi i do Chrystusa, 
którego zamęczyli żydzi. Wszystkie in 
ne, o ile nawet było kiedyś w szkole 
zasłyszane, gruntownie wywietrzalo i 
w światopoglądzie chłopskim żadnej 
roli nie odegrywa. Skrzywdziłbym na- 
szych chłopów, gdybym jeszcze nie- 
wspomniał o tem, że wiedzą oni do- 
brze o istnieniu różnych świętych, bo 
ich się świątkuje (według tych świąt 
określa się czas). Istnieją dla nich np. 
św. Jan, Piotr, Ilja, (który „narabiu 
hnilja*), Barys, Mikoła, Mikolin bać- 
ka i inni, ale tylko jako imiona, bo róż 
ne legendy o nich już zostały zapo- 
mniane. Jaka jest różnica istotna mię 
dzy prawosławiem i katolicyzmem (po 
za tem, że jedno to wiara ruska, a 
drugie to wiara polska), o tem nasz 
chłop oczywiście nie ma żadnego po- 
jęcia i to go nic a nic nie obchodzi. 
Czy może być przy takim stanie rze- 
czy prawdziwe nawrócenie się na ka- 
tolicyzm, t. zn. nawrócenie się z prze 
konania? Jeszcze raz twierdzę: nawró 
cić naszego chłopa na katolicyzm, zna 
czy to: przekonać go, że ze zmianą 
wyznania łączą się znaczne korzyści.. 

Tyle o duchowych predyspozy- 
cjach naszych chłopów do przejścia na 
katolicyzm. Teraz parę słów o przy- 
puszczalnych skutkach usiłowań mi- 
syjnych. 

Niewątpliwym skutkiem „akcji mi- 
syjnej' u nas, będzie walka katolic- 
kich misjonarzy z duchowieństwem 
prawosławnem. Ofenzywa na rzecz ka 
tolicyzmu, skierowana przeciw prawo- 
sławju, musi wywołać kontrofenzywę, 
a ponieważ będzie chodziło o grubą 
stawkę, więc walka będzie zacięta. 
Naczelna a wspólna dla obu stron za- 
sada miłości bliźniego nieraz na tem 
ucierpi; rozbudzą się drzemiące, albo 
już wygasle, ałbo dotychczas wcale 
jeszcze nie istniejące niechęci a z nich 
łatwo wyrasta nienawiść do strony, 
która nam zagraża. Na zarzuty prze- 
ciwko prawosławiu, słyszymy kantrza- 
rzuty, przyczem niektóre ciemne karty 
z przeszłości katolicyzmu zostaną zu- 
żytkowane dla odstraszenia tych, któ- 
rzy się chwieją. Że w rezułtacie tej 
przygotowującej się walki wyznanio- 
wej, nasza ludność prawosławna nie 
zostanie przeciągnięta na stronę kato- 
licyzmu — jest to, przy trzeźwem pa- 
trzeniu na rzeczy, niewątpliwe. Nie 
ma czynników, któreby mogły tego 
dokonać. Oby trzeźwy sąd w tych 
sprawach zwyciężył! Oby zostawiono 
prawosławnych przy ich wyznaniu i 
nie psuto wzajemnych naszych stosun 
ków, które dzisiaj, po ustaniu rewindy 
kacyj, już chwała Bogu zapowiadają 
się pomyślnie i wchodzą na normalne 
torv zgodnego współżycia obu wyznań 
obok siebie. M. Bernowicz. 

*y Bóg nie zajmuje teraz myśli i wyo- 
braźni naszego chłopa; dawniej może było 
inaczej. Zapamiętały się mnie słowa przeczy 
tane jes w dzieciństwie w jakiejś książ 
ce o Białorusinach: „Iszou Boh darohaju, 
iszou Boh szyrokaju, a za im sam pan... sam 
pan... I da mianiež, Bože, da mianie!“... Mo- 
że to Śnił jakiś dawny chłop pańszczyźnia- 
ny i pozostały dziwne słowa o Bogu i o pa- 
nu, którzy do niego przyszli... 

**) Dzisiaj „czort* stał się już tylko zwro 
tem retorycznym w przekleństwach i laja- 
niach. Nikt się go nie boi i nie traktuje se- 
rjo, chyba tylko małe dzieci i bardzo stare 
baby. 

  

  

  

  

świadomego swej mocy i wytrawnego 
wyplomatę, tego ze szkoły, Mazatina 
Richelieu'go. Polityka nie jest dla nie- 
go tylko sztuką: jest jego miłością. 
Wszystko to można wyczytać z jego 
zdumiewających oczu. Tak. Usta 
wprawdzie są potępne, ałe czyż niema 
on oczu, jak księgę świaiłości? 

* 

W roku zeszłym Briand wystawił 
swoją kandydaturę na prezy:lenta re- 
publiki. Wahał się długo. Nie chciał 
dać zgody. Na dwa muesiące przed wy 
borami wygłosił w Izbie Deputowa- 

  

  

„nych mowę. jego przyjaciele i jego 
wrogowie stwierdzili iednemvślnie. 
iż mowa ta była jednym z majwięk- 
szych sukcesów Brianda. Krasomów- 
czych i politycznych. Uwieńczył ją 
triumf «wielkiego  Paneuropejczyka: 
przeszło 550-ciu deputowanych apro- 
buje całkowicie jego politykę i tyiuo 
kilkunastu głosuje przeciw niemu. 

Mówiono o tem: niech Briand po- 
wie jedno słowo, a bramy Pałacu Eli- 
zejskiego staną przed nim otworem. 

I Briand usłuchał swoich  przyja- 
ciół: zgodził się na wysunięcie swojej 
kandydatury. 

Ale jego wypróbowany zmysł poli- 
tyczny zawiódł go tym razem. Po 
pierwszem głosowaniu, które nie przy- 
niosło mu wymaganej większości, 
Briand cofa się. I powiada tak: 

— W razie, gdyby wybrano mię, 
przy drugiem głosowaniu, nie będę 
miał w dostatecznej mierze tego moral- 

/
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Wsceaód słońca g. 6.13 
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Patrycego 
REKK ARKA 

Spostrzeženia Zaktadu Meteorologicz- 
nego U.S.B. w Wilnie. 
Z dnia 15 marca 1932 roku 

Ciśnientie średnie: 753. 

Temperatura Średnia: —3. 

Temperatura najwyższa: +2. 

Temperatura najniższa: — 3. 

Opad w mm.: 4. 

Wiatr: zachodni. 

Tendencja: spad, potem silny wzrost. 

Uwagi: pochmurno, rano zamieć. 

Zachód słońca g. 1806 

  

NABOŻEŃSTWA 
— Za spokój duszy Jozeia Montwilla, 

Pamiętając działalność i wiekopomne  za- 

sługi, położone dla miasta i społeczeństwa 

polskiego przez niezrównanego filantropa 

Józefa Montwiłła, Zarząd Tow. popierania 

pracy społecznej dorocznym zwyczajem za- 

prasza wszystkich w piątek 18 bm., o godz. 
9 m. 30 r. do Bazyliki Metropolitalnej na 
nabożeństwo za spokój duszy tego niepospo 
litego działacza na niwie społecznej. 

— Zarząd „Rodziny Wojskowej'* podaje 

do wiadomości, że w dniu imienin Marszałka 

Piłsudskiego, 19 b.m. odbędzie się o godz. 
1l-ej rano w kościele garnizonowym uroczy 
ste nabożeństwo. Członkinie Rodziny Woj- 
skowej proszone są o jaknajliczniejsze przy- 
bycie. 

URZĘDOWA 
— Kontrola paszportów na granicy. W 

zwiąku z projektem przekazania straży gra- 

nicznej kontroli paszportów u przekraczają- 

cych granicę, województwo  przesłało do 

ministerstwa spraw wewnętrznych dane 0- 

rjentacyjne, co do ważniejszych punktów na 

granicy z Litwą, Łotwą i Sowietami. 

MIEJSKA 
— Akcja o potanienie prądu ele- 

ktrycznego. W celu skoordynowania 
akcji o tańszą elektryczność, organizu 
je się w Wilnie komitet obywateiski, 
w skład którego mają wejść przedsta- 
wiciele wszystkich organizacyj gospo- 
garczych i zawodowych. 

W ten sposób komitet występujący 
do zamierzonej akcji, będzie miał za 

sobą poparcie kilkudziesięciu tysięcy 

abonentów elektrowni, będzie przed- 

stawiał nielada siłę, z którą władze 

elektrowni bądź co bądź będą ma- 

siały się liczyć. Do zadań komitetu bę 

dzie należało prowadzenie rokowań o 
rewizję cenników elektrowni, a w razie 
niedojścia do porozumienia, kierowanie 
bojkotem abonentów. 

— Zabezpieczanie brzegów Wilji. 

W obawie przed ewentualną powodzią 

Magistrat w szybkim tempie wykańcza 
roboty nad umocowaniem brzegów Wi 

lji przy ul. Zygmuntowskiej. jeśli bę- 

dą fundusze, inne odcinki nadbrzeżne 
zalane w r. ub. również mają być u- 
mocowane. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
Na dzisiejszej 154-ej Środzie Literackiej 

dzałaczka polska ze Szwecji, pani Wanda 
Pomian, mówić będzie o propagandzie kul- 
turalnej na dalekiej północy. Wrażenia rani 
Pomian obfitują w ciekawe obserwacie, np. 
na temiat działalności pisarskiej pewnego ko 

m mmsy wy sy 

KŁOPOTY 
PANI NIUŚKI 
humorystyczna opowieść 

® Eugenji Kobylińskiej 
wyszła już z drukarni „Lux“ 

i jest do nabycia w księgarniach 

wileńskich 2 

— (ens 5 zł. — 
E SKLAD GLOANY W KSIĘGARNI i 
E ŚW. WOJCIECHA 3 

.ЩМАЩЩЦШЩАМШЩ. 
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nego autorytetu, którego potrzeba, aby 
sprawować godnie wysokie obowiązki 
prezydenta. 

Urządzono mu owację. I... wybrano 
Doumera. Był to nietylko polityczny 
cios. Był to cios moralny. Briand wszak 
że nie dał poznał po sobie, jak go ten 
cios dotknął: pozostał nadal ministrem 
spraw zagranicznych. 

* 

A jednak niepowodzenie wytrąciło 
go z równowagi. Upadł pod niem na- 
wet fizycznie. Zgarbił się. Zestarzał. 
Odezwała się dawna choroba. I aczkol- 
wiek jeździł do Genewy, aczkolwiek w 
dalszym ciągu prowadził wytrawnie 
francuską politykę zagraniczną — był 
to już inny Briand. Trawił w sobie znie 
wagę i żal. Cierpienie moralne i niedo- 
maganie fizyczne zmogły starca. 

* 

Na jednem z posiedzeń Rady Ligi 
Narodów wygłosił Briand plomienną 
mowę na cześć pokoju. Zasłuchana 
publiczność porwała się z miejsc na 
jej końcowy okrzyk. Wyrzucił go 
Briand tym Swoim głosem, którym 
zawsze, gdy chciał, rozpalał słucha- 
czów: 

— Arrićre fusils, arriere canons! La 
paix! la paix! la paix! 

W ceremonjale pogrzebowym, zgod 
nie ze zwyczajem wzięły. udział od- 
działy wojskowe, ale nie widziało się 
wśród nich ani jednego karabinu, ani 
jednego działa. Wysz. 

czującego Lapończyka. Dowiemy się też z 
bezpośredniego źródła, jak się przedstawia 
znajomość literatury polskiej u Szwedów. 
Początek o 8,30 wiecz. Wstęp dla członków 
i sympatyków bezpłatny, dla wprowadzo- 
nych gości 2 zł. 

—Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. — 
X Posiedzenie Naukowe odbędzie się w śro- 
dę dnia 16 marca 1932 r. o godz. 20-ej w 
sali własnej przy nlicy Zamkowej Nr. 24 z 
nast. porządkiem dziennym: 1) Odczytanie 
protokółu ostatniego posiedzenia, 2) Dr. W. 
Krotow (z I. Kliniki Wewnętrznej): W spra 
wie rozpoznania zapalenia opłucnej śródpier 
siowej. 3) Prof. Dr. S. Schilling-Siengale- 
wicz: O grupach krwi i ich znaczeniu dla 
nauk lekarskich. 

— Komunikat. — w dniu 20 marca 1932 
roku, o godzinie 4 popołudniu, w sali „Ogni 
ska Kolejowego (Kolejowa 19) odbędzie 
się Wielki Koncert Odczyt w 2-ch częś- 
ciach. Część l-sza. „Muzyka Religijna" z 
udziałem p. prof. prof. Konstantego Całkow 
skiego — odczyt o Mocarcie i Haydnie. P. 
Janiny Kamińskiej — sopran, P. Bronisławy 
Jagminówny —alt, P. Wacławy  Cumftów- 
ny — fortepian oraz orkiestry chóru „Ogni- 
ska" pod batutą p. Adolfa Czerniawskiego. 
Część Il — „Wielki Tydzień* z udziałem p. 
Haliny Haherdlingerówny — odczyt p. Wan 
dy Henrychówny — sopran, p. Kazimiery 
Aleksandrowiczowei (Ciotka Albinowa) — 
monologi, P. Zofji Codzieszewskiej — for- 
tepian, P. Adama Ludwiga — baryton. 
Wstęp dla członków „Ogniska” i KPW. — 
20 gr., dla nieczłonków — 30 gr., dla dzie 
ci — 10 gr. Szatnia nie obowiązuje. 

— Wileńskie Towarzystwo Ogrodnicze 
urządza w dniu 16 bm. we środę o godz. 
18 w lokalu Zakładu Farmakognozji U. S. B. 
Objazdowa 2, róg Zakrętowej, roczne Walne 
Zebranie członków T-wa z następującym 
porządkiem dziennym: Wybór przewodniczą 
cego Walnego Zebrania. Odczyt profesora 
U. S. B. J. Muszyńskiego „O zawartości soli 
mineralnych w pokarmach roślinnych". Spra 
wozdanie Zarządu za rok 1931. Sprawozda- 
nie Komisji Rewizyjnej. Plan pracy na rok 
1932. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
Wolne wnioski. W razie nieprzybycia wy- 
maganej Statutem ilości członków o godz. 
18, prawomocne Zebranie odbędzie się o go- 
dzinę później. Wstęp bezpłatny. Miłośnicy 
Ogrodnictwa i goście mile widziani. 

SZKOLNA 

— Dzień 19 marca w szkołach. W 
sobotę, z okazji imienin Marszałka Pił- 
sudskiego, młodzież szkoina zostanie 
zwolniona od zajęć. 

Odnośne zarządzenie  Kuratorjum 
Szkolne już wydało, opierając się na 
poleceniu ministerstwa wyznań i o- 
świecenia publicznego. 

AKADEMICKA 

Władze somopomocowe instytutu 
Badań Europy Wsch. — Zarząd Brat 
niej Pomocy słuchaczy Wyższej Szko 
ły Instytutu Naukowego Badawczego 
Europy Wschodniej w Wilnie wytra- 
ny na dorocznem Walnem Zebraniu 
w dniu 13 marca 1932 r. ukonstytuo- 
wał się w sposób pastępujący: 

Prezes — kol. Stonisław Bohdzie- 
wicz, wice-prezes — kol. Jan Duch- 
nowski, sekretarz — kol. Bronisława 
Szczyglewska, skarbnik — kol. Wła- 
dysław Poklewski - Koziełł, członko- 
wie: — kol. Stefan Prus-Wiśniewski, 
, Józef Woszczak,, Jan Pieciukonis, Za 
stępcy: kol. Stanisława Zienkowiczów 
na, kol. Genowefa Kochanowska, kol. 
Longina Urbanowiczówna, Komisja 
Rewizyjna:: kol. Antoni Wiśniewski, 
kol. Janina  Kandratowiczowna, kol. 

Stefan Trzebuchowski. Sąd Koleżeń- 

ski: kol. Merja Walczykowska, kol. Dy 

mitr Bodunow, kol. Stefan Trzebu- 

chowski, kol. Stanisław Sielanko i He- 

lena Muraszkówna. 
HARCERSKA 

— Harcerska Akademja Żałobna. — We 

czwartek, dnia 17 bm., odbędzie się w Ma 

łej Sali Miejskiej (ul. Końska 1) Harcerska 

Akademja Żałobna, urządzana przez Za- 

rząd Oddziału Wil. ZHP, ku uczczenia śp. 
Ks. Bisk. Dr W. Bandurskiego Honorowego 
Harcerza Rzeczplitej i długoletniego  prze- 
wodniczącego Oddziału Wileńskiego Zw. 

Harc. Polsk. 
Zarząd Oddziału prosi uprzejmie  rodzi- 

ców harceiek i harcerzy, oraz członków 

Kół Przyjaciół Harcerstwa i sympatyków 
harcerstwa o przybycie na wymienioną A- 

kademję. Zapioszenia nie będą rozsyłane. 

Początek Akademji o godz. 18 (6 wiecz.) 

Wstęp bezpłatny. 

Równocześnie Zarząd Oddziału zawiada- 

mia, że tegoż dnia o godz. 8 zostanie od- 

prawiona Msza św. za duszę Zmarłego, w 
kościele św. Michała (ul. Wolana), której 

wysłuchają drużyny harcerskie, Zarząd Od 
działu, grono instruktorskie i inni. 

RÓŻNE 
— Wyjaśnienie. W związku z notatką p. 

t. „Tu nie może być trzech kilo“, zamie- 

szczoną w Nr. 60 z dnia 13 b.m. „Siowa“ 
Dyrekcja Poczt i Telegrafów w Wilnie nad- 
syła następujące wyjaśnienie: 

Z przesyłką nadaną z Warszawy do Wil 

na, która miała zawierać ruble w złocie. In- 

stytucja pocztowa ani też jej pracownicy 
nie mieli nic wspólnego, gdyż za pośredni- 

ctwem poczty omawiana przesyłka nie była 
wysyłana ani też doręczana. 

— Kolonje letnie. Brak środków zmusza 
miasto do zmniejszenia funduszów, asygno- 
wanych zwykle na urządzenie kolonij letnich 
dla dzieci. W bieżącym sezonie wypoczynko 
wym, na kolonje przyjmowane będą prze- 
ważnie dzieci z miasta, zagrożone choroba- 
dół Wobec tego, i charakter kolonji . miast 
lotychczasowego — wypoczynkowego zmie 

niony zostanie na leczniczy z uwzględnie- 
niem stałego nadzoru lekarskiego. 

ja. Pa mia pesfy zo mz: spraw 
mem z dnia 12-XII 1932 r. Nr 30491 R 
dzielił Polskiej Macierzy Szkolnej Z. W. w 
e i na Ls Województwa Wi- 

Jeńskiego zezwolenia na urządzenie 

od 3 do 9 maja 1932 r. włącznie, ° аннн 
publicznej p. n. „Dar Narodowy 3-go Maja*, 

Powiadamiając o powyższem, Polska Macierz 
Szkolna Z.W. pozwala sobie prosić  wszel- 
kie Towarzystwa urządzające zbiórki i kwe- 
sty na swój dochód, 0 łaskawą pamięć i 

przestrzeganie, iż tydzień od dnia 3-go do 

9 maja przeznaczony został wyłącznie Pol- 

Skiej Macierzy Szkolnej poza którą nikt nie 
może w Wilnie i na terenie Wileńszczyzny 

SŁ 4 05W-_0 

ODROCZENIE OBRAD SĄDU KONKURSOWEGO 
NAGRODY LITERACKIEJ m. WILNA 

We wtorek, dnia 15 marca, odbyło 
się kolejne posiedzenie Sądu Konkur- 
sowego nagrody literackiej im. A. Mi- 
ckiewicza. Na posiedzeniu tem wice- 
prezydent miasta p. Czyż zakomuniko 
wał członkom Sądu, iż wskutek wyjąt 
kowo ciężkich warunków materjalnych 
budżet miasta ostatecznie nie został 
jeszcze ustalony, wskutek czego Ma- 
gistrat w obecnej chwili nie może gwa 
rantować wypłacenia nagrody literac- 
kiej. Ponieważ jednak decyzja Sądu 
Konkursowego podług statutu powin- 

na była zapaść do dn. 15 marca, p. 
inż. Czyż ma wystąpić na najbliższem 
posiedzeniu Rady Miejskiej z wnio- 
skiem o przedłużenie kadencji Sądu 
do dn. 15 maja rb. 

Przed tym terminem losy tegorocz 
nej nagrody literackiej zostaną osta- 
tecznie i miejmy nadzieję, pomyślnie 
rozstrzygnięte. 

Do czasu wyjaśnienia sytuacji ob- 
rady Sądu Konkursowego zostały prze 
rwane. : 

BURZA ŠNIEŽNA 
WILNO. Wichura śnieźna przeszła 

nad Wilnem i Wiieńszczyzną nocy 
ubiegłej. Szczególnie ucierpiały linje 
komunikacyjne. Na szlakach kolejowych 
pracuje bez przerwy 500 robotników, 
usiłujących niedopuścić do przerw w 
ruchu kolejowym. Ponadto na bardziej 

* * 

W czasie szałejącej zamieci, koła 
Olkienik zbłądził na nasz teren Patrol 
htewski, koło Łeździej zaś zbłąkany 

zagrożone odcinki wysł:ła dyrekcja 
kelejowa pięć pługów odśnieżnych. 

Komunikacja autobusowa z nm lasta. 
mi powiatowemi uległa przerwie. Rów- 
nież z powodu zsmieci nieczynne były 
teiefony zamł:jskie. Komunikację tele- 
foniczną wznowiono o godz. 2 pp. 

* 

żołnierz K. O. P. znalazł się na tery- 
torjum litewskiem 

CZTERY OFIARY EKSPLOZJI 
WILNO. Tregiczny wypadek miał 

onegdaj miejsce we wsi Romaliszki 
gm. twereskiej.. Bracia Piotr, Adolf i 
Romuald Romałowie oraz Józef Tur- 
ło, mieszkańcy wsi Romalisżki, zna- 
lazłszy w starym schronie wojskowym 
pocisk od działa ciężkiego, przynieśli 
go do kuźm i poczęli przy nim ma- 
nipolować. 

Postanowili z pocisku urządzić ko- 
wadło 1 wobec tego grzystąpili do 
rozbierania go. Podczas tych mani- 
pulacyj nastąpił wybuch. Odłamki ro- 
zrywającego się pocisku rozszarpały 

na strzępy Piotra Romalowa i Józefa 
Turłę, ciężk e zaś skaleczenia odnie- 
śl Adolf i Romuald Romalowie,, któ- 
rych w stanie beznadziejnym odwie- 
ziono do szpitala w Swięcianach. Od 
silnego wybuchu pocisku wyleciały z 
ramami okna i drzwi w kuźni oraz w 
pobliskich domach, a odgłos jego wy- 
wołał panikę we wsi: mieszkańcy Są- 
siednich domostw rzucili się w po- 
płochu do ucieczki. Dopiero ochło- 
nąwszy, Śmitelsi włościanie zajrzeli do 
kuźni, gdzie ich oczom przedstawił 
się wstrząsający widok. 

Barbarzyńska vendetta 
WILNO. — Wczoraj do zagrody mieszkań 

ca wsi Raszkowszczyzna gm. graużyskiej, Ja 
na Nowcchońskiego wtargnęło kilku ludzi z 
siekierami. Rzucili się na gospodarza obali- 
li na ziemię i w obecności steroryzowanej 
rodziny zaczęli katować. Obuchem po cza- 
szce siekierami po ciele. Dokonawszy te- 
stjalskiej zbrodni napastnicy zbiegli. Po ich 

    

urządzać w powyższym czasie żadnych zbió 
rek i imprez dochodowych. 

— Uwadze policji. 
czasu zjawia się na ulicach Sierakow 

Od pewnego 

skiego i Żakretowej jakiś mężczyzna 
w szarym palcie. Spotykając uczenice, 
idące, lub wracające ze szkół, rozpi- 
na palto, pod którem nie ma żadnego 
ubrania. Robi to tylko wtedy, kiedy 
w pobliżu niema nikogo starszego. 
Należałoby zwrócić uwagę na tego 
człowieka i unieszkodliwić go, zamy- 
kając w więzieniu, lub w domu dla 

obłąkanych. 
— Podziękowanie. Zarząd Bibijoteki im. 

Tomasza Zana dziękuje serdecznie p. Wa- 
cławowi Węckowiczowi za dar dwudziestu 
pięciu złotych na rzecz tejże Bibljoteki. 

Zarząd. 

— Wreszcie nakryli. Policji powia 
towej udało się zlikwidować grasują- 
cą od 3 lat na terenie powiatu wil.- 
trockiego bandę włamywaczy, składa- 
jącą się z 7 osób, ze znanym policji 
bandytą S. Kamilewiczem na czele. 

TEATR I MUZYKA 

„Mam lat 26“ — na Pohulance. Dziśw 

we środę, dnia 16 bma., o godz. 8 w. orygi 

nalna sztuka węgierska pt. „Mam lat 26", 

ilustrowana niezwykłą muzyką i fascynzją- 

cemi wstawkami tanecznemi. Istvan 1 ihely 

w sztuce swej „Mam lat 26“ pietnuje ozię- 
błość i obojętność uprzywilejowanej części 

społeczeństwa na niedolę bliźnich, ginących 

z powodu braku pracay. Sztuka ta wzbu- 

dziła wśród publiczności wileńskiej nieby- 
wałe zainteresowanie i zyskała wyjątkowe 

powodzenie dzięki świetnej grze zespołu, 
doskonałej inscenizacji W. Radulskiego i 0- 
ryginalnej dekoracji W. Makojnika. 

Jutro, we czwartek ,dnia 17 bm., o godz. 
8 w. „Mam lat 26“. 

— „Ich synowa* — w Teatrze Lutnia — 

Dziś, we środę, dnia 16 bm., o godz. 8 

w. arcywesoła, pełna humoru i werwy nal- 

nowsza komedja A. Grzymaly-Siedleckiego 
pt. „Ich synowa'. Publiczność bawi się do 

skonale darząc rzęsistemi oklaskami wyko- 
nawców w osobach pp.: Jasińskiej-Detkow- 
skiej, Zielińskiej, Kamińskiej, Malinowskiej, 
Lubowskiej, Ciecierskiego, Wołłejki, Domań 
skiego i in. 

Jutro, we czwartek „dnia 17: bm., o godz. 
8 w. „Ich synowa". ės 

POPOŁUDNIÓWKA W TEATRZE NA 
PAHULANCE: 

W najbliższą sobotę, dnia 19 bm. © 
godz. 4 odbędzie się w Teatrze na Pohulan- 
ce przedstawienie popołudniowe. 

— Wieczór uczni Konserwatorjum. W 
piątek dnia 18 b.m. o godz. 7, min. 40 w sali 
Konserwatorjum (Wielka 47) wejście od ul. 
Końskiej) odbędzie się wieczór szkolny ucz- 
niów i uczenie Konserwatorjum w Wilnie z 
kursu średniego i wyższego. 

Popisywać się będą klasy: fortepianu, 
skrzypiec, wiolonczeli, śpiewu solowego i 
instrumentów dętych. 

Karty wstępu otrzymać można w sekre- 
tarjacie Korserwatorjum od g. 4 — 7 м. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos — Gajda trojka,,, 
Holiywood — Raj ukradziony. 
Casino — Precz z miłością, 
Pan — Bal w operze, 
Światowid — Poganin. 

Stylowy — Krółowie mody. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
„ — Ofiara niechlujstwa stró- 
żowskiego. — Stankiewicz Czesław 
(3 Maja 1) poślizgnął się, przechodząc uli 

cą. Młynowa, upadł i złamał prawą nogę po- 
niżej kolana. Pogotowie przewiozło  Stan- 
kiewicza do szpitala Sawicz. Życia Stankie 
wicza nie grozi niebezpieczeństwo. 

— Nazwijmy to kradzieża. Na 
posterunku Policji w Bienicy zgłosił się wójt 
gminy bienickiej A. Markowski, który zło- 
żył meldunek, iż sekwestrator gminny Szy- 
mon Goworeń ze wsi Januszewicze przywła 
Szczył sobie 2000 złotych z sum podatko- 

  

rzeczy łącznej wartości 1228 zł. 

ucieczce wykazującego słabe oznaki życia 
Nowochońskiego przewieziono do  szpitala 
powiatowego, gdzie wkrótce, nie odzyskaw 
szy przytomności, zmarł. Wdrożone docho- 
dzenie policyjne doprowadziło wczoraj wie 
czorem do ujęcia sprawców. Podłożem ra- 
padu była zemsta. 

я » a 

Nikt z cierpiących 
NA REUMATYZM, PODAGRĘ I BóLE 

NERWOWE 
nie powinien wątpić w możliwość swe 
go uzdrowienia, gdyż już wiele cierpią 
cych odzyskało przy pomocy Togalu 
swe zdrowie. Tabletki Togal bowiem 
skutecznie zwalczają te niedomagania, 
wstrzymując nagromadzanie się kwa- 
su moczowego, który jak wiadomo, jest 
przyczyną cierpień. Nieszkodliwe dla 
serca, żołądka innych organów. Spró 
bójcie i przekonajcie się sami, lecz żą 

dajcie we własnym interesie tylko ory 

ginalnych tabletek Togal. We wszyst- 
kich apiekach. 

W. Z. P. —Z. A. ! —40-9 
AAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAA, 

Dziś 

Szopka X-tej Klasy 
w salł Kresewej (Zawaina 1) 

popołu iniówka o godz. 16 
wieczorem o godz. 20. 

Na żądanie publiczności przedstawienia 
przedłużają się do niedzieli 20. III, wł. 

jutro pocz. o godz. 20-tej. 
УУ YYYVYYVYYVYVYVYVVVVV' 

GIEŁDZIARZE DETEKTYWAMI 
Przed paru dniami w czarodziejski 

sposób ułotniło się złoto z przesyłki 
kolejowej, nadanej w Warszawie do 
Wilna pod adresem trzech tutejszych 
giełdziarzy. 

Policja dotychczas nie wykryła 
złodzieja. Aresztowano wprawdzie 
pewnego funkcjonarjusza k« lejowego, 
podejrzanego O kradzież, ale zdaje 
się, że podejrzenia pozostaną tylko 
podejrzeniami. 

Wobec trudności, nastręczających 
się policji, poszkodowani giełdziarze 
postanowili dopomóc jej i rozpoczęli 
poszukiwania na własną rękę. Zapew- 
niają oni, że są już natropie złodzie- 
jów. Powodzenia! 

2.000 podrzutków 
W schroniskach miejskich dła dzie- 

ci znajduje się «becnie 2000 bezdom- 

mych niemowiąt! Wszystkie miejsca 
zajęte. Przepełnienie. Kryzys. 

Miasto kategorycznie oświadcza, 
że o dalszem przyjmowaniu podrzut= 

ków mowy być nie może. 

TERE 

wych, ściągniętych przez niego u oko: licz- 
nych włościan. 

Wójt Markowski wykrył sprzeniewierze 
nie podczas kontroli ksiąg  sekwestrator- 
skich. sckwestratora natychmiast aresztowa 

pocz. 

*no i osadzono w więzieniu powiatowem. Pro 

wadzone jest dochodzenie celem ustalenia, 
czy nie popełnił on większych nadużyć. 

Okradziones mieszkanie, — W ponie- 
działek wieczorem nieznani złodzieje, po zła- 

maniu kłódki, dostali się do mieszkania Sa- 
kowiczów Sory ($w. Mikołaja 5), skąd skra 
dli garderorę męską i damską łącznej warto 
ści 980 złotych. 

Litwinowicz Jadwiga, lat 25 (Kalwaryj- 

ska 9) usiłowała pozbawić się życia, wypi- 
jając esencji octowej. Lekarz pogotowia u- 
dzielił desperatce pomocy, poczem odwiózł 

ją do szpitala Sawicz w stanie niezagraża- 

jącym życiu. Przyczyna usiłowania samobój 

stwa nieznana. 
— Zatrzymanie złodzieja. — W toku do 

chodzeń w sprawie kradzieży garderoby mę 
skiej i damskiej cennego dywanu .i innych 

na szkodę 
Bujwidowej Wiktorji (Sołtaniska 19) usta- 
lono, że kradzieży tej dokonali Zinkiewicz 
Kazimierz, bez stałego miejsca zamieszkania. 

        

   
   

  

   
   

    

PRAWNIK, DZIEDZIC KAJ, 

  

BŁ. p. Adolf Gordon 
WICEPREZES*IZBY PRZEMYSLOWO- 

HANDLOWEJ W WILNIE. 

10 marca br. zmarł Wiceprezes izby P.-H. 

w Wilnie, b. p. Adolf Gordon. Zmarły nale- 

żał do grona najwybitniejszych przemysłow 

ców żydowskich Ziemi Wileńskiej. Urodzony 

w Wilnie w 1858 r., po ukończeniu studjów 

wyższych na Politechnice Ryskiej — do koń 

ca żywota swego Ściśle związany był z ży- 

cien. przemysłowo-handlowem naszego kra- 

ju, nie szczędząc zarazem sił swych ani „też 

czasu w organizacji i kierownictwie rozlicz- 

nych poczynań społecznych i filantropijnych 

nych poczynań społecznych i filantropijnych 

Jednocześnie z prowadzeniem i rozbudo- 

wą własnych swych przedsiębiorstw prze- 

mysłowych — tartaku, młyna, zakładów sto- 

larskich oraz garbarni — zmarły piastował 

godność Prezesa Zarządu Państwowego Sto 

warzyszenia Ubezpieczeń Robotników (przed 

wojną), w 1919 r. został mianowany przez 

Generalnego Komisarza Ziem Wschodnich 

ławnikiem Magistratu m. Wilna, był założy- 

cielem i jednym z czołowych kierowników 

Żydowskiej Szkoły Rzemieślniczej, Prezesem 

Stowarzyszenia Handlu i Przemysłu w Wil- 

nie, Honorowym Prezesem Wileńskiego 

Związku Kupców Żydowskich, Radnym m. 

Wilna w przeciągu 30-tu lat, Wiceprezesem 

Komunalnej Kasy Oszczędności w Wilnie i 

wielu innych instytucyj społecznych. 

Nie mało też trudów położył Zmarły przy 

powstaniu i dalszym rozwoju Izby Przemy- 

słowo-Handlowej w Wilnie. Członek Komisji 

Organizacyjnej, a następnie Tymczasowej 

Komisji Doradczej do spraw organizacji Izby 

P.-H. w Wilnie, b. p. Adolf Gordon, mimo 

podeszłego swego wieku i nadwyrężonego 

zdrowia, do ostatniej chwili pozostawał na 

stanowisku swojem w Izbie, biorąc żywy u- 

dział tak w pracach Zarządu Izby, jak i w 

całokształcie jej działalności. "ii 

W osobie b. p. Adolfa Gordona Ziemia 

Wileńska, a w szczególności zaś Izba PH. 

w Wilnie, traci jednego # najbardziej za- 

służonych działaczy na polu przemysłu i pra- 

cy społecznej. Cześć lego pamięci! 

ODCZYT © WILNIANKACH 

1 WARSZAWIANKACH 

Na skutek naszej wzmianki o odwołaniu 

odczytu p. A. Borowskiego pt. „Współczes- 

ne Wilnianki a Warszawianki”, nadsyła nam 

prelegent nast. wyjaśnienie: Odczyt został 

odwołany wskutek małej frekwencji publi- 

czności. Ci którzy zakupili bilety nic nie 

stracą, gdyż odczyt odbędzie się 20 bm., w 

lokalu przy ul. Orzesźkowej 11. 0 terminie 

będą podane osobne zawiadomienia. 

Bilety mają kosztować od 2 zł. do 50 

gr. (na afiszu jednak widnieje wyraźnie od 

zł 5 — przyp. red.). Odczyt dostępny jest 

dla osób od lat 18-tu i ma stać na wysokim 

poziomie etyczno-moralnym. (c) 

SPORT 
WILEŃSCY BOKSERZY 

„NA MISTRZOSTWACH POLSKI 

— Przez trzy dni trwały w Poznaniu 

bokserskie mistrzostwa Polski na rok bieżą- 

cy. Wzięło w nich udział 48 najlepszych za- 

wodników, ze wszystkich okręgów, a w ich 

liczbie i Wilnianie. 

W pierwszym dniu wyeliminowani zosta- 

  

  

VYvY* li: „Talko“, Lukmin i Matiakow. Pierwszego 

pokonał Wagner (Lwów), drugiego Polus 

(Poznań), Matiukowa — łodzianin Klimczak 

Jeden tylko Pilnik pokazał, że iw Węlnie 

umieją zwyciężać, bijąc Pisarskiego (Łódz). 

W drugim dniu zawodów tylko Pilnik 

mógł stanąć na ringu i znów zwyciężył, bi- 

jąc w trzeciej rundzie, przez techniczny k. 0. 

krakowianina Studnickiego. 
Gorzej powiodło się w finałowem spotka 

niu z Seweryniakiem (Łódź), który zwyciężył 
Jak podaje prasa, Pilnik zrobił dobre wra 

żenie, czego najlepszym dowodem, że nawet 

antysemicko nastrojona publiczność poznań- 

ska wyrażała mu oklaskami swoje uznanie. 

Niewątpliwie nasi bokserzy nauczyli się 

niejednego, obserwując ciekawe walki mist- 

rzów okręgowych. (t.) 

r 
Stanisław Ale xandrawicZ 

POŚPIESZKA I wIERSZUBA 
po długich i ciężkich cierpieniach zssuął w Panu daia 13 marca w wieku 

lat 67, pochowany został na miejscowym cmentarzu w Wierszubie. 

Nabużeństwo żałobne za spokój Jego duszy odbędzie się: we czwartek 

17 marca o godz. 9 rano w kościele Św. Piotra i Pawła na Antokolu i w 

piątek 18 marca o 8 m. 15 w kaplicy Euch. Najśw. Sakramentu (Mickiewicza 

19m. 2), na które zaprasza życzliwych pamięci Zmarłego. 

RODZINA 

Z SĄDÓW. 
SPRAWA WARDEŃSKIEGO W SĄ- 

DZIE APELACY NYM 

Drugi dzień procesu. 
W dalszym ciągu procesu zbadano 

świadków oskarżenia. 
Rekrutują się oni przeważnie z chiopów, 

zamieszkałych w okolicach dóbr  Woropa- 
įewG, 

Świadkowie ošwiadczyli Sądowi, že  w 
swoim czasie kupili od p. Chocianowicza 
ziemię wraz z lasem. 

jednakże po niejakim czasie zażądano 
od nich dopłaty za las a kiedy niektórzy 
nie wpłacili pieniędzy umowa przyrzeczenia 
sprzedaży została unieważniena. 

Zeznania tych świadków cechuje żal za 
utraconemi pieniędzmi, wpłaconemi tytułem 
zadatku. 
ZEZNANIE KAROLA KORKOZOWICZA 
Ostatnim z kolei zeznawai  administra- 

tor rolny i kasjer dóbr Woropajewskich, p. 
Karol Korkozowicz. 

Korkozowicz na zapytanie Sądu oświad 
cza, że nie wszystkie tranzakcje, dokonywa 

ne przez administrację dóbr  Woropajew- 
skich, były księgowane, a to ze względu na 

chęć ukrycia rzeczywistego stana dochodów 

przed Skarbem Państwa. Pozatem świadek 

opowiada o trudnościach, zachodzących w 

otrzymaniu gotówki. W takich wypadkach 
Korkorowicz zwracał się do  Wardeńskie- 
go, który pokrywał te braki. 

Na zapytanie obrony, czy nie wie skąd 

Wardeński brał pieniądze, Świadek  oznaj- 

mia, że prawdopodobnie od kupca leśnego 
Lipy Zignera. Zaznaczył przytem, że sumy 

te, były księgowane. Naegół zeznanie świad 
ka są bardzo chwiejne, często sprzeczne 

zarówno z. zeznaniami złożonemi w czasie 
dochodzenia wstępnego, jakoteż podczas 
przewodu pierwszej instancji. 

Na tę okoliczność zwracają mu kilkakrot 

nie uwagę zarówno Sąd, jak i obrona. Wow 

czas to Korkorowicz, chcąc ratować sytua- 
cję, eznajmia, że „nie pamięta". 

W dniu wczorajszym mieli zeznawać ad 

ministrator „Polonia - Palace“ Henryk Ko- 

zieradzki i adwokat |. Nowicki z War- 

13 

szawy, Świadkowie jednakże nie sta- 

wifi się,  nadsyłając jednocześnie do 

Sądu listy usprawiediiwiające ich nieobec- 
ność. Na wniosek powoda cywilnego Sąd 

postanawia wstrzymać się z odczytaniem 

zeznań tych świadków, gdyż w razie po- 
trzeby zostaną oni wezwani telegraficznie. 

Jednocześnie obrona, powołując się na 

odnošne artykuły Kodeksu Postępowania 

Karnego, prosi © pozwolenie sprowadzenia 

na rozprawę przysięgłego rachmistrza izby 

Przemysłowo-Handiowej w Wilnie p. N. 
Londona. Oponuje przeciwko temu zarów- 

na prokurator jak i przedstawiciel powodu 
cywilnego. 

Po krótkiej naradzie Sąd przychyła się do 
wniosku obrony, poczem posiedzenie Sądu 
zostaje przerwane do dnia dzisiejszego, 

godz. 9 rano. 

  

p. sję ukazała w druku j jest do na- 
bycia we wszystkich  ksjęgarniach 
broszura, poświęcona sprawie obrząd- 

ku wschodniego p.t. 

NOWE FORMY 
UNJI KOŚCIELNEJ 

W POLSCE 
(DYSKUSJA W „SLOWIE“) 

Broszura ta zawiera głosy: księży — 
J.E. Arcybiskupa E, Roppa, J,E, Bp, 
G. Chomyszyna, kan, A, Abramowj- 
cza, rektora A, Dąbrowskiego, T. Į. 
prof, J. Marcinowskiego, prof, dr. W, 
Meysztowicza, red, ]. Urbana, T. J, 
o, Želežnjakowjcza; p.p. dr, W, Char- 
kiewicza, M. Golubiewa, posła St, 
Mackiewijcza, Sz. Meysztowicza, se- 
natora R, Skirmunta į posta S, Stroń- 

skjego 

Skład główny w Ksiegarnį św, Woj- 
cjecha wi Wilnie. Cena zł, 1,80. 

Buu 3 

OF.ARY 
Zamiast wieńca na grób ś. p. ks. Bisku- 

pa Bandurskiego, rodzina  Paszkiewiczów 
składa na Ochronkę im. ks. Biskupa Bandur 
skiego na Zwierzyńcu zł. 100. - 
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Od pewnego czasu nadchodzą do 

rynek połski najlepszy śroókiem będzie 

w najkrótszym czasie naszej kt lekcji, 

Adres nasz: AUROR 
Nasz wspaniała kolekcja zawiera: 

„różowy, ssumon. 

10 Hjacyntów ( 
50 Anemonów, kwiat popularny w 

15 Dalji „Aurora's Roem“, 

Szybka usinga. 

angielskim, lrancuskim lub niemieckim,   

HILLEGOM AURORA HOLANDJA 
CEBULKI KWIATOWE ŚWIATOWEJ SŁAWY 

SPROWADZAJCIE aa piór woj Z NAJLEPSZEJ FIRMY 
AND 

pokojowych lub ogrodowych. Sądzimy, że w celu wprowadzenia naszej Firmy na 

i cebulek z Holandji, kolekcji tak urozmaiccneį pod względem bogactwa kolorów 
i słodyczy zapachów, jakiej paśstwo nia spotykali. 

Kolekcja ta zawiera 350 cebulek i roślin rozmaitych gatnnków i została utwo- 
rzona przez nas, łachowców, z uwzględnieniem naszego klimatu. Kwiaty „Aurory* 
bodzą radość w sercach młodych i starych, bogatych i biednych. Kolekcja cebulek 
„Aurora“ zamieni pokoje wasze i ogrody w prawdziwy raj! 

Biorąc pod uwagą wielką ilość obstalnnków, nadchodzących do nas codzien- 
nie, prosimy o nadsyłanie zamówień bezzwłocznie, z wyraźnym wymienieniem 
nazwiska i szczegółowego adresu. Nikt nie powinien się ociągać ze sprowadzeniem 

BULB NURSERIES Hillegom — Holiande — Europe. 

100 Giadjolusów o dużych kwiatach, 5 różnych kolorów; lila, żółty, czerwony, 

50 Gladjolusėw o drobnych kwiatach, w 5 pięknych kolorach. 
20 Begonij (10 zwykłych i 10 podwójnych) o kolorach rozmaitych, 
15 Roślin trwsłych bardzo urozmaiconych 

jyaciathus Qandicaus) Królowa Kwiatów. 

50 „Ranoncules* „małe różyczki" wszelkich kolorów. 
30 „Oxalis Deppii* zwane „Tošiina szczęścia”, 
15 „Montbretias* rozmaitych kolorów, 

350 Cebulek i roślin w cenie franków franc. 70 (zł 25). 
Podwójna kolekcja (700) w cenie franków 130 (zł. 46 gr. 60). 

Wysyłamy bez kosz ów pocztowych pod wskszanym adre- 

sem, Załączamy do każdej paczki Świadectwo zdrowia, wydane przez urząd pbyto- 

patologiczny. Każdy gatunek upakowujemy oddzielnie z etykietą, Posył+my rów. 
mież w każdej paczce darmowy katal-g ilustrowany ze wssszówkami w języksch: 

dodajemy bezpłalnie siedem nowości świstowej sławy „Aurora“ „Tig:elilies*, 
Na zamówienia bez zaliczki wysyłamy paczkę za pobraniem, przyczem należy 

wpłacić 5 fr. franc. (zł. 1 gr. 80) pa rachunek kosztów przesyłki. 

n2s z Polski zamówienia na cebulki roślin 

wysłanie jednej z naszych kolekcyj roślin 

odcieniach barw tęczy. 

Do zamówień z załączoną z góry opłatą |   
  

     



      

  

Sąd doraźny w Baranowiczach i 
BARANOWICZE. W dniu 15b. m w Ba 

rancei z ch skazani zostal: przez sąd 
doraźny na karę śmierci przez powle- 
szen:e mieszkańcy wsi Bobki gminy 
sieniawsiiej pow. nieświeskiego Jan 
ВоБко i Konstanty Bobko, Gskerženi 
o uprawianie szpiegowstwa na rzecz 
państwa ošciennego. Obrcńca Oskario: 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„Bał w Operze* wyświetlany w „Pa- 

nie" przypomniał trzy nazwiska aktorskie, 
usunięte pizez rewolucję dźwiękowa w 
cień. Są to: Liana Haida, Iwan Petruwicz i 
George Aleksander. Sam film jest nieskom- 
plikowanem qui pro quv, zapoczątkowanem 
na balu maskowym i zakończonem bez spe- 
cjalnych komplkiacyj.  Lowelas i pożeracz 
serc (George Aleksander) robi fatalne pu- 
dło i osiadła na koszu, gdyż wierna żona 
(Liana Haid) nie decyduje sie zdradzić swe 
go prawego władcy (iwan Petrowicz). || 

oz1 dobremi fotograficznie zdjęciami, 
nie wiele tu pierwiastków filmowych. Uży: 
cie przedmiotów jako pierwszego planu — 
daje dobry efekt, aie to nie wystarcza. Mo- 
tywy faurowe (kaktus, smarowauie się atra 
mentem itp.) mocno zużyte 1 z lamusu daw- 
nej szutki iinowej z okresu powijaków. 

Najlepiej w swojej roii czuł się George 
Aleksander, który ma ujmujący: sposób po- 
ruszania się i doskonały jest jako typ Iwa 
salonowego. Iwan Petrowicz nie w swoim 
sosie. Liana Haid — postawna, a w stroju 
balowym bardzo szykowna i stylowa. 

Obraz jest udźwiękowiony nie zawsze 
szczęśliwie. Melodja tanga „Stanta Lucia“ 
powabna. Rysunkowe dowcipy nadprogra- 
mowe, ciekawe w wykonaniu, lecz w poniy- 
słach niewybredne. 

„Artyści* w „Stylowym* — to sfilmo- 
wana sztuka teatralna. W Polsce wspaniaie 
interpretował postać Shida Stefan Jaracz, 
dając kreację mistrzowską i o niebo wyższe 
od tej, którą w filmie „Paramountu”, ogłą- 
damy. Nancy Caroll, jak zawsze, miła. Re- 
klama niewłaściwie nazwała ten obraz 
„dźwiękowcem polskim realizacji  Lejtera", 
gdyż tyłko słowa polskie zostały podłożone 
i to niezbyt udatnie. Naogół film nie robi 
wrażenia, jakie mógłby wywrzeć, a to skut 
kiem wybitnie teatralnego tematu. 
. Granica między kinem a teatrem 
jednakże wyraźna. 

Drugi film w „Stylowym* to „Królowie 
mody* z Patem i Patachonem. Niewybredni 
ci komicy mają swoją publiczność i cieszą 
się wśród niej sympatją, tak dawną, jak ich 
karjera filmowa. Każdy obraz tej duńskiej 
pary jest szeregiem przygód, z których 
wreszcie obaj wychodzą obronną ręką. Sztu 
ki, artyzmu niema co tu szukać zresztą nie 
mają oni tej ambicji, zadawalniając się pry- 
mitywnemi trickami do „robienia“ šmiechu 
na sali. Tad. C. 
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Radjo wileńskie 
ŚRODA, DNIA 16 MARCA 1932 R. 

11,58: Sygnał czasu. 14,10: Program 
14.15: Muzyka rosyjska (płyty). 15,25: 

Odczyt dla maturzystów z Warszawy. 
16.10: Muzyka z płyt. 16.15: Kom. sporto- 
wy z Warszawy. 16,20: „Wśród książek* — 
z Warszawy. 16.40: Codzienny odcinek po- 
wieściowy. 16.55: Lekcja angielskiego z 
Warszawy. 17.10: „Zachowawczość w przy 
rodzie" — odczyt z Warszawy. 17,35: Kon- 
cert popularny w wykonaniu Witolda Jodko 
(cytra). 18,05: Recytacje utworów Józefa 
Aleksandra Gałuszki, w wykonaniu Haliny 
Hohendlingerówny. 18,20: Muzyka z płyt. 

Muzyka popularna. 18.50: Komun. Zw. Mło- 
dzieży Polskiej. 19.00 Przegląd prasy litew- 
skiej. 19.20: „Co nas boli?* — przechadzki 
Mika po mieście. 19.30: Komun. sportowy z 
Warszawy. 1935: „Ratujmy dzieci* — po- 
gadanka. 19.40: Program na czwartek i roz 
maitości. 19.45: Prasowy dziennik radjowy 
z Warszawy. 20.00: Feljeton muzyczny z 
Warszawy. 20.15: Muzyka lekka z Warsza- 

nych adwokat Duracz z Warszawy od- 
wołł sę w Imieniu oskarżonych do 
łaski Pana Prezydenta Rzeczypospoiitej. 

Wyrok wykonany będzie w dniu 
16 b. m. do godziny 12 w południe, 
o ita Pan Prezydent nie skorzysta z 
prawa łaski. 

ak "2 

  

Bandyci i szantażyści 
w Ameryce 

Potwerna korupcj:, która cgsruęła w 
Ameryce niemal wszystcie gsłęzie życia mu- 
nicypalnego i wiele g.łęzi zy.ia państwowe- 
go, doprowadzila d» ckropn*go zjawiska: do 
rozkwitu rakieciarstwa (racketseriog). Rakie- 
ciarzy nie należy utożsamiać z gangsterami, 
Gangsterzy są wilkami fauny zbrodniczej, a 
rakieciar.e jej szakslami. 

G:ngsterzy są bandytami. Wdzierają się 
z tewclwerami w ręku do banku i zagarniają 
gotówkę z kssy. Napadają na ludzi bogatych 
w ich wilach i kantorach i grabią ich. O ils 
okoliczności zmuszsją gangstera do puszcze- 
nia w kurs broni—w postaci napsstowania 
lub „przyjęcia walki*—gangsterzy długo się 
n e namyślają, 

Przy całej ohydzie zawodu gangsterow- 
skiego można przy dużej dozie romantyzmu 
upatrzeć w nim pewien pierwiastek buntow- 
niczej ideclogji, jakiegoś protestu przeciwko 
bezdnsznemu ustrojowi, zbudowsnemu na 
gigantycznej nierówności ekonomicznej, Fil- 
mowi amerykańskiemu udało się nawet stwo- 
tzyć typ gangstera, jeżeli nie zupełnie sym- 
patyrznego, to przynajmniej niepozbawione- 
go lud:kości, Jestto odbicie kinowe znanego 
w literaturze wizerunku zbójcy romasntycz- 

SAS Заа 2 ki bi e żaden reżyser kiaowy wyrabiając 
film na użytek smerykańskich abc wał Z 
katorów* i żaden autor rekordowo-banalnych 
romansideł am:rykańskich nie podniósł je. 
szcze ręki, aby badaj w najmniejszym stop- 
niu podmalowač szakala-rakieciarza. Rakie- 
cisrze to zorganizowani w bandy szantażyści, 
wymusiciele  Nakładsją oni haracz na kup- 
ców, prac: wników komuna'nych na dostaw. 
ców, na wł.Ś iciel lupanarėw, mordu'ą: 0- 
pornych skryt bójczo. Wymuszają pieniądze 
pod groźbą bomby lub maszyny piekielne(. 
W ostatnich zaś kilku latach rakieciarze po- 
częli prattykować na szeroką skalę wykrada- 
uie dzieci z żądaniem okupu. . 

A ponieważ ludzie przywykają do wszyst- 
kiego, to przyzwyczajono się w Ameryce 
również do rakieciarstwa. W miastach środ- 
kowego zachodu i w jego stolicy Chicago, 
rakieciarstwo ze zjaw ska obyczajowego 
prze stoc yło się stopniowo w uznaną insty- 
tucję. Kupiec chicsgosk', kslkulując swój to- 
War, przyjmował pod uwagę „haracz*, który ||| eż see" 

k płacił „swojej* szajce rakieciarzy, a skarbni 
rskieciarski prowadził rachunkowość wpły- 
wów i wydatców baady według wszelki: h 
teguł buch siterji. Czł wiek bogaty ubezpie: 
сга się od m:szyny piekielnej zapomocą 
składek rocznych wnoszonych do kasy brn- 
dy rak eciarskiej mniej więcej z takiem uczu- 
<iem, z jakien asekurował swój dcm od 
ognia a ogród od gradobicia, 

W Chicago rakteciarze zamieszczali w 
pismach takie ogłoszenia; „,Zawiadamia się 
kupca N. N., że jego małżonkę porwano, Jest 
żywa i zdrowa, i prosi go, by się nie zwra- 
cał do policji, co byłoby bsz pożytku, lecz 
by spokojnie czekał, aż mu się wskaże, jak 
i kiedy ma wnieść za nią okup w takiej a 
takiej sumie. „I wszystko to odbywało się 
tsk pr'zaicznie i tsk prosto, jakgdyby tak 
powinno było być w dobrze urządzonym 
kraju i nikogo to nie dziwiło i nie oburzało. 

Było to jakby państwo w państwie, lub 
ściślej mówiąc państwo równoległe z państ- 
wem. Jedno państwo wymagało podatków 
umiarkowanych, i groziło za uchylenie się 
aresztem na majątek a drugie, surowsze, wy- 
magało podatków. większych, oraz za niepła- 
cenie w terminie pozbawieniem życia Zresztą 
tu można było dobijać się o rozłożenie na 
raty i odroczenie, a także się targować. 

Ostatnim najnikczemnuiejszym wyczynem 
rekieciarzy jest porwanie 'pėltorarocznego 
syna Lindhercha. 

wy. 21.10: Kwadr. liter. z Warszawy. 21.25: (i 
Utwory fortepjanowe na cztery ręce z War 
szawy. 2155: Recital skrzypcowy Totenber- 
ga z Warszawy. 22,35: Komun. z Warsza- 
wy. 22.45: Fragmenty z szopki X-tej klasy. 

CZWARTEK, DNIA 17 MARCA 1932 R. 
11,58: Sygnał czasu. 12.10: Komunikat 

meteorologiczny. 12.15: Odczyt rolniczy z 
Warszawy. 12,35: Poranek szkolny z War- 
szawy. 15.00: Program dzienny. 15.05: Kom. 
z Warszawy. 15.25: Odczyt dla maturzy- 
stów z Warszawy. 15.50: Audycja dla dzie- 
ci z Warszawy. 16.20: Lekcja francuskiego 
z Warszawy. 16.40: Codzienny odcinek po- 

iOHN LAWRENS 

„Promień Miłosierdzia 
— Dziwi mnie to, że właśnie Sto- 

ridge był o tej porze przy aparacie, a 
nie ktoś inny! Temwięcej dziwi mnie, 

że tę rozmowę zachowaliście w tajem- 
nicy 

Jednak to rzecz naturalna, — 
zawołał Brand. — Storidge wiedział, že: 
rozpocząłem układy i czekał telefonu 

_ rano. Telefonowałem codzień rano i wie 
czorem o ósmej. Pierwszy raz telefono- 

_ wałem do Beekonsfeld, aby dać znać, 
_ że kupiec zgadza się dać żądaną sumę, 

a drugi raz teleionowałem, by powie- 
dzieć, że policja pytała mnie o ten 
pierwszy telefon. Storidge zabronił mi 
mówić 6 tych sprawach. 

— To dlatego robiliście z tego ta- 
ką tajemnicę? 
„  — Telefonowałem pierwszy raz z 
hotelu, bo nie miałoby sensu iść w tym 
cełu do biura. Dlatego spieszyłem się 
z ogoleniem, że nie chciałem, by Sto- 
ridge długo czekał na telefon. Przyzna- 
ję, że skłamałem, gdy zobaczyłem, że 

__ pan jest na fałszywym tropie. Chciałem 
wpierw poradzić się ze Storidge'm. 

— Słowem kłamał pan dopóty, do-' 
póki pańska wolność osobista nie zo- 
stała zagrożona — zauważył drwiąco 

— inspektor. — Nie rozumiem jednak, dla 
_ czego Storidge taką tajemnicą otaczał 
swoje sprawy. SĘ 
,  —Ajednak to łatwo zrozumieć — 

odpowiedział Brand, odzyskując pew- 

| ność siebie. — Storidge wszedł do spół 
_ ki z Bilsaiterem, przed tym okresem, 

| kiedy zaczął się zajmować polityką. — 
| Przed trzema laty odziedziczył duży 
_ majątek i od tego czasu przestał dbać 

     
    
   

wieściowy. 16.50: Wielcy pianiści (płyty). 
17,10: „Problem techniki i maszyny w iitera 
turze współczesnej” — odczyt ze Lwowa. 
17,35: Koncert kameralny z Warszawy. 
18.50: Komunikaty Tow. „Sokół”. 19.00: 
„Skrzynka pocztowa Nr. 193* — listy radjo 
słuchaczów omówi Witołd Hulewicz. 19,20: 
„W. świetle rampy* — nowości teatralne o- 
mówi Tadeusz Łopalewski. 19,40 —- 20,00: 
Pras. dzien. radj. z Warsz. 20,00—20,15: 
„Kto zwycięży” — felj. z Warsz. wygł. M. 
Fularski. 20,15—22,00: Koncert ze Sztockl 
holmu. 22,00—24,15: Rewja z „Bandy”* z 
Warsz. pt. „Banda naprzód”. 

o Bilsaitera, oddając się całkowicie po 
lityce. Spółka z tym człowiekiem była 
dla niego poniekąd kompromitująca. 
Storidge chciał więc odstąpić swój u- 
dział Bilsaiterowi, ale tamten nie zgo- 
dził się na to i nie chciał przyjąć inne- 
go wspólnika, bo wygodniej było mieć 
do czynienia z człowiekiem, zajnkiją- 
cym wybitne stanowisko w rządzie. 

Lanner z trudem zapanował nad о- 
bjawami zadowolenia. O, teraz wpadł 
na właściwy trop! Sprawa jest jasna. 
Bilsaiter ekspłoatował stanowisko i sto 
sunki polityczne swego wspólnika. Sto- 
ridge nie mógł tego znieść i pragnął 
się otrząsnąć z tego pasożyta. „Motyw 
„zbrodni jest jasny* —— zdecydował 
Lanner. 

— Jak widzę, pan jest wtajemniczo 
ny we wszystkie sprawy tych dwóch 
wspolników. 

—— Naturalnie — ożywił się Brand, 
— Storidge obiecał, że będę jego sekre 
tarzem. 

, — Usługa za usługę — roześmiał 
się inspektor — pan dostarczy mu kup- 
ca, a on da panu stanowisko w mini- 
sterstwie. 

— Nie widzę w tem nic złego! 
— A więc — ciągnął dalej Lanner 

— 0 ile pana rozumiem, stosunki po- 
między Bilsaiterem i Storidgem były 
raczej naciągnięte? 

— Tak jest. Biłsaiter był zły na Sto 
ridge'a, ale to nie znaczy, żeby Sto- 
ridge mógł go zamordować. 

— Czy Bilsaiter pojechał do lorda 
Rowmanda w celu spotkania się tam ze 
Storidge'm i omówienia z nim spraw? 

— Częściowo tylko w tym celu. 
— Ach, więc miał i inne zadanie? 
— Naturalnie! Bilsaiter miał zwy- 

czaj zakańczać umowy w domu klienta. 
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— po | Dźwiękowe 
į V ( 7Ą | PY Kino 

cr tę LAU z HELIOS 
# — „Ё./' „AR \ a 

Niezwykłe powodzenie! Na żądanie publiczności |eszcze 2 dni. Najnowsze arcydz. doby obecnej 

MAJDA ТК О КА. , ,. 
w rol. gł. OLGA CZECHOWA, H' Schletow Michał Czechow. Chór cygański. Śpiewy 

rosyjskie solowe i chóraine. Niech każdy śpieszy ujrzeć i usłyszeć. 
Na |]-szy seans ceny zniżone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, 
  

  

  

Dźwiękowekino Tęcza — Nr. 3. Trudne w paru wier- 
szach podać przebogatą treść doskonale re- HOLLYWGOD 
dagowanego, żywego, zajmującego i niezwy | Mickiewicza 22 nego ABBOTA p. 
kle taniego (rocznie — 20 zł. za 12 zeszy- tel. 15.28 
tów i 4 książki — do wyboru!) — miesięcz 
nika. Doskonałe iłustracje, urozmaicona 

Dziś czarująca bohaterka „Upagłego Anioła* 
w rewel film'e genjal- 

NANCY KARROL i 

(RA UKRADZIONY 
Nad program! Dodatek rysunkowy i najnowszy tygcdnik Paramountu. 

Pocz. o godz. 4, 6, Bi 10.30, w dnie świąt. o gode. 2ej. — Na 1-szy seans ceny zni one, 

PH'LiPS HOLMES 

  treść, świetny układ graficzny — wszystko 
to sprawia, iż każdy czytelnik bez względu 
na zakres zainteresowań i upodobań znaj- 
dzie w pismie coś dla siebie. Na wyróżnie- 
nie zasługują artykuły: S. Jelenskiego — 
„Ludzie dwuwymiarowi'* (Boy-Żeleński i Ko 
stek-Biernacki), St. Wasylewskiego — „U 
pierwszej fotografji', M. Rusinka — „Go- 
dzina K. H. Rostworowskiego“. 

DZWIĘKOWE KINO 

CGJING 
WIELSA 47. tel. 15-61 upsisjące melodje — 

Dyś! Najrozkoszniejsza operetka filmowa 

„. PRECZ Z MIŁOŚCIĄ 
Cud nowoczesnej techniki filmowej — Najczarowniejsza muzyka w Świecie. — Niezrównanie- 

Z udziałem boskiej LILJANY KARWEY orar znakomitego komika 
ARMANDA BERNARDA — Nad program: Naj :owsze dodatki dźwiękowe.— Początek seansów 

o g. 4, 6, 8 i 1030, w dnie Świąteczne og 

z d;tychczas wyświetlanych w Wilaie 

Przebój nad przeboje 

2ej. — Na I szy seans ceny zniżone, 

  Świat — Nr. 11. Dr. B. Bartkiewicz kre- 
Śli dość smutne refleksje „Po Tygodniu 
książki”, W. Marylski w dalszym ciągu od- 
bywa ciekawą podróż, Old Friend kreśli w 
liście z Moskwy uwagi na temat kultu Le- 
nina, J. Sokolicz-Wroczynski podaje nieza- 
wodne rady, które zlikwidują pustki w tea- 
trach. Kronika. 

Ilustracja Polska — Nr. 11. Każdego wil- 
nianina szczególnie zaciekawi - reprodukcja 
fotografji, odtwarzającej scenę ze „Sztuby“ 

Dźwiękowe kino 

PAŃ 
świateczne o g. 2-efi. — Na [I-szy s 

Upajający czar stolicy zabaw — Wiednia — miłość pięknych kobiet, najnowsze przeboje 
świata -— tango „Santa Lucia*, walc angielski „Muzyka, taniec i śpiew* w najnowszym filmie 

BAL W OPERZE 
W rclach głównych IWAN PETROWICZ, Liana Haid i Georg Aleksander. 

Nad program: Najnowsze aktuaija dźwiękowe. — Początek o godzinie 4, 6, 8 i 10.30, w dnie 
eans ceny znižone.š 

  

Leczyckiego w teatrze „Narodno Kazalisz- 
  

UWAGA: 
Nsstęony program: 

Dzśl Po raz pierwszy w Wiluie! Prawdziwa bomba humoru i Śmiechu PAT i PATACHON 

roześmieszą nawet głazy, swoją ostatnią przebajeczną i nejdowcipniejszą krescją jako 

LOWiIE ASDY arcywspaniała komedja — farsa w 12 akt. 
Dla uczącej się młodzieży dozwolone. 

„BEN HUR". 
  

  

  

te“ w Splicie (Dalmacja). Ze wzmianki przy 
fotogtafji dowiadujemy się, iż „Sztubę“ ma= Dźwiękowy 
ją wkrótce YĆ Ari r“ Zagrzebiu i Kino-Teatr 
Białogrodzie. Można wileńskiemu pisarzowi = 
pogratulować powodzenia! «STYLOWY KRÓ 

— Przegląd Powszechny — marzec. Ze- Wie'ka 36 
szyt otwierają uwagi ks. J. Urbana „W spra- 
wie artykułu „Jak bronić małżeństwa” — 
zamyka wiadomość o błogosławieństwie, u- Kino Seat 
dzielonem przez Ojca św. członkom redakcji * ść 

„Prz. Powsz.*, współpracownikom i czytel- „, ŚWIATOWID'* „POGARIR 
nikom. Ci, co prowadzili nagankę na ks. Ur- 3 
bana z powodu tego artykułu o projekcie Mickiewicza 9. 
prawa małżeńskiego, mają zasłużoną i sta- 

Dziś! Tciumfalae arcydzieło dźwiękowe reż. VAN DYREA 

wspanizła pieśń miłości rozgrywająca się na jedcej z egzotycznych wysp 
pcłudniowego imorza. 'W rol. gł bożyszcze ;kobiet RAMON NOVARRO 

oraz wiosniana DOROTHY JANIS i RENEE ADORE. 
  

nowczą odprawę. Na treść zeszytu poza bo- 
  i i a AAAAAAAAAAASAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAA AA 0 

gatym działem sprawozdawczym, składają LLL ы a 

się artykuły: ks. gt I > BĘ „Prąd FEABRTKA I s5KŁAD MEBLI Ww Wilenkin i $-ka 

nowoczesne w katolickiej filozofji religijnej", ‚ С 
dr. inż. St. Micewicza — „Plan pięciolecia w Spółka z ogr. odp * 

у 

Związku Sowietów”, ks. St. Podoleńskiego 
— „Eugenika i ruch eugeniczny“, dr. J. M. 
Święcickiego — „Poglądowa analiza w lite- 

w LNO, TATARSKA 20, dom własny, is'neje od 1843 
Jvdalaie, sypialaie, salony, gabinety, łóżka niklowane i angielskie, kredensy, 
stoły, szaty, biurka, krzesła dębowe itp.   — — — — Сепу znacznie zniżorse. 

    

  

  

raturze polskiej“ oraz М. Smolarskiego — 
„Podróż przez Polskę legata papieskiego w 
1596 roku“. 

— Centralnaja Jewropa — marzec. W ze- 
szycie tym znajdujemy utwory literackie 0- 
raz artykuły J. Karasek-Lwowica, J. Braniec- 
kiego, I. Urzidiła, A. Nowotnego, I. Kuszy- 
cza, N. Jeleniewa, P. Bogatyrewa, P. Faste- 
na, N. Millnikowa i E. Goleczkowej. 

BATE 

Zatatwia na 

BARDZO dogod 

nych warunkach 

Birra Reklamow? 

   
   

        

   

   

Nekrologi, 

ogłoszenia, 
różne 

reklamy 
do 

„SLOWA“ oaz do [31 Gtebowakiego 
PAMIĘTAJCIE wszystkich | lnie 

0 BEZROBOTNYCH 
AR 
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CENY WĘGLA ZNIŻONE 

WĘGIEL i KOKS 
z pierwszorzędcych kopalń 

| Górrosiąskich „PRO GRESS* 

zazna M, DEULL 
WILNO, Biuro— Jagiellońska 3, tel. 811 
Bocznica własna — Kijowska 8, tel 999 
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Podaje s1ę do wiadomoš:i, 26 w majątku Landwarowie 

sprzedają się 

działki ietniskowe 
położone w miejscowości terenowo urozmaiconej pomiędzy 

stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 

publiczności płążą z piaszczystym dogodnym dla kąpieli 

brzegiem. 

Wiadomości udzieli« admiristracja majątku 

Landwarów 
i Pierwsza Wileńska Spółka 

Parcelacyjna 
WILNO, MICKIEWICZA 4.     

Moim obowiązkiem było przygotowy- Wa: 
wać papiery i mieć je w pogotowiu do krywać przedemną. Muszę wiedzieć o 
podpisu. е wszystkiem, co się tutaj stanie. Za- 

Lanner zamyślił się i zapytał po braniam panu rozmawiać z kimkolwiek 
chwili: z tych ludzi, bez mego upoważnienia. 

— Więc pan miał zaufanie obu Kategoryczny i bezwzględny ton 
wspólników? tych słów zaniepokoił Branda. 

— Tak. Inspektor wyszedł. Kiedy z kolei 
— W takim razie będzie pan mógł Brand opuścił biuro, sunął za nim nie 

powiedzieć mi, czy Bilsaiter, jadąc do znacznie przebrany detektyw, Lanner 

lorda Rowmanda, miał na widoku jedy chciał przekonać się, czy sekretarz 
nie interesy, czy miał i inne cele? nie pójdzie do Storidge'a zdać sprawę 

— Miał się tam spotkać z kilku wie ze swej rozmowy z inspektorem. 
rzycielami, — odpowiedział sekretarz, ROZDZIAŁ XXIX. 

bez wahania — sam lord Rowmand wi- DŽESSON U WOOLVGRTA. 
nien mu jest dużą sumę, której nie mógł Pellington wprowadził Dżessona 
oddać. Również Tommy Eblway i do gabinetu. i 
Dżesson. — Widzę, że pan już wyzdrowiał, 

Lanner nie zdradził swego zdziwie- — zauważył ekspert, uśmieciając się 
nia i zapytał obojętnym tonem: i podając rękę Ryszardowi. Nie imy- 

— Czy nie zna pan szczegółów tej ślałem, że można tak prędko poprawić 

Sprawy? się po takim ciosie. 
— Lord Rowmand miał: spłacać 22 0, nietatwa to ze mna sprawa! 

dług w ściśle oznaczonych terminach. — zaśmiał się Ryszard. — Nie pierw- 
„Tommy Eblway zaciągnął pożyczkę, Szy to raz zdarza mi się przygoda, a- 
aby dopomóc przyjacielowi, a Dżesson le pierwszy raz winowajca pozostał 
też miał swój dług. Ponieważ nieda- nieukarany. Jestem wzruszony, że pan 
wno sprzedał korzystnie kilka obra- przyszedł odwiedzić mnie. = 
zów, więc Bilsaiter chciał odebrać na- _ — Jeżeli pan może udzielić mi kil- 
leżną mu sumę. ka chwil rozmowy, wyjaśnię panu cel 

— Słowem, Bilsaiter miał w ręku mojej wizyty. -— . 
"wszystkich gości, z lordem Rowman- _ Ryszard spojrzał na niego badaw- 
dem na czele! czo. W ruchach jego i sposobie bycia 

— O! Mało pan spotka ludzi z wyż było CoŚ takiego, co potwierdzało po- 
szych sier towarzyskich, którzyby nie dejrzenia. 
mieli z nim stosunków. — Proszę. Czasu mam aż nadto. 

— Czy papiery miał przy sobie? Dżesson usiadł i, zanim zaczął mó- 
— Zawsze nosił je w kieszeni. — wić, przeżuwał słowa. ВЕ 

Twierdził, że widok weksla robi silne = — Jak panu wiadomo, policja po- 
wrażenie na wierzycielu. dejrzewa „Promień Miłosierdzia” o za 

„I doprowadza często do utraty pa mordowanie Bilsaitera. Nie dziwię się 
nowania nad sobą!* — dodał w myśli więc, że pan tak pośpieszył się z re- 
Lanner. =GLJOK scencją! 

  

      

gl 

Drukarnia 

  

— Pan nie powinien nic więcej U- 

    

LEKCJE JĘZYKÓW francuskiego i 
niemieckiego specjalnie do matury 
udzie'a nauczyciel z długoletnią praktyką 
ped:gogiczną, Svkces zapewnio zy. Dow. się 
w sklepie p. Mędzyńskiego, Sadowa 12, 

od 8 do 10 rano i 4 — 630 wiecz   
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AAADAAAAAAAAAAS, 
wana Lokale 

AAS ABS IE TETACMSKTTIMMTA Posady T 
ENTES TNT ERETKZA 
vevvvvevvvvYvvvyvevi | Potrzebne  mie- 

szi ania 3—4 poko- 
m | je, w Śródmieściu, 

Młoda, Z wygodsmi, na pię= 
czerstwa i zdrowa dzie- 
wczyna poszukuje pos 
sady przy dzieczu z 
szyciem — zna się na 
bielizniarstwie i kra 
wiecczyznie — ucz.iwa 
chętna, łatwy i pogod- 2 duże pokole 
ny charskte', Odpo-ze wszelkiemi wygoda: 
wiedzi proszę do Re-mi z prawem używania 
dakcji Słowa pod lite- telefonu do wynajęcia. 

trze. Zgłoszenia do 
redzkcji teieton. Nr. 
223 m'ędzy godziną 

5 — 6.       

    

rami JO. Teatralna 4 m. 8. 
K m A AAASA AB d a a a a as SA AA 

i m BREEZE 
Od 150 — 250 Kupno 

złotych mies, mogą za- 
robić przy intel. pracy miuSPRZEDAŻ 

młodsre Panie. Zgła- 
szać się od 4—6. Su- Z powodu 
bocz 9m. 3, Szklar. likwidacji mieszkania 
astmie sprzedają gsię różne 

- meble, biurka, łóżka, 

  

  

  

      
  

= mięk<sie meble, szafy, 

wawucow, 2870 dę Z Musica I in. Al, 380 х maja 7 m. 8 wa- 
Kosmetvka maje, doc konali, odowic. CENNIK runksch kupna roz- 
ESET SL IAI rza ssuwa braki i skazy, e się można od 

WY  Gakinet - główny AR 
—— Keno Gedis 

Laczniczei Sprzedam 

GABIRET J. Hryniewiczewej, NASION gba nio 
chródera 

Racjonalne! NWIELKA A 20 33.9, w dobrym stanie ul. 
kosmetykičiv/ve-M-114-7| na1932r0k |św. Jaka 9 m. i, 

iecznicze W. Z. P, № 8, оИНЕ codziennie od 4—6 w. 
WILNO, = AN b: kupię szalę 

= ———> mzshonicwą” >, deze wdri 4 Akuszerka niezwłocznie Aaa 

DA zina. Zwie- | т Кектл го konserwa. Marja Brze OELE 
je, dosko- ar i e ; Różne 

ali, odświeża, usuwa Koło Szpitala Z». WEZEZZMCTZEK GOTKESZE 
jej škszv i braki, Maza; Kažnego) Wyd. Zd, 3093 WILNO PP YYYYYPYYTYYPTTYYSY 

kosmetyczny twarzy. 5 Dla sprawdzonej prze: 
Masaż ciala, elektrycz- UL. SADOWA 8 T-wo św. Wiucautege 
ny, wyszczupiający (pa- Teil. Nr. 10-57. a Eau Ke i1mie- 
uie), Netryski „Hormo- Szkałej na salce nizo- 
ua“ WEAR рго!. Sprh- NAJSTARSZY R z ES: dzie- 
ls. Wypsdanie włosów, _ |el 12, 1014 ietnim 
Ilges Iudywidusine SKŁAD m= | pzwetkiem wołamy o 
dobieranie kosmetyków sma pomoc. Dziatki zzięb- 
do ksżdej cery. Ostst- PIANINA NASION nięte i zgłodniałe — 
nie zdobycie kosmety» nowe i używane sprze- Na brak obuwia i opałs, 

ki racjonslnej, daję na raty i do wy- Wileńszczyźnie. Ofiary składać proszę 
Codziennie od g. 10-—3 najęcia, Kijowska 4—1) do Redakcji „Śłowa* 

W. Z. P. 43 H. Abelow. pod literą J. 
iz aa ZZ 

EEB 

— Nie bardzo pana rozumiem — 
brzmiała uprzejma odpowiedź. Ry- 
szard przysunął bliżej swe krzesło. 

— Twierdzę, że to był doskonały 
sposób rozwiania podejrzeń. 

— Zdaje mi się, że pan się myli, 
— odpowiedział nadal uprzejmym to- 
nem Ryszard. —  Niełatwa to rzecz: 
symulować omdlenie. szczególnie, gdy 
się ma do czynienia z takim doświad- 
czonym lekarzem, jak dr. Kristi. 

— O, nie, ja się nie mylę. Ude- 
rzono pana, to prawda, ale zrobiono 
to tylko w celu symulowania napadu. 
Ale ten, kto uderzał, nie chciał skrzyw 
dzić pana. A poza tem, kobieta niema 
dosyć siły. 

— Nie rozumiem pana! — wzru- 
szył ramionami Ryszard. Jeżeli pan 
"chce mnie oskarżać, to proszę mówić 
jaśniej, albo niech pan wprost poinfor 
muje inspektora Lannera o wszystkiem, 
co panu jest wiadome. Jednocześnie 
zechce mi pan wytłumaczyć, w jakim 
celu właził pan przez okno do mego 
pokoju i przeszukiwał moje kieszenie. 
“ Dżesson przestał uśmiechać się. 
Twarz jego spoważniała. 

—- Dobrze! Będę mówił otwarcie. 
Wiem, że pan jest „Promieniem Miło- 
sierdzia“, wiem także, że panna Edyta | 
Eblway, córka Naczelnika Scotland 
Yardu, jest co do tego doskonale po- 
informowana. Wiem, że pan wykradł 
rewolwer i dokumenty Bilsaitera, przed 
jego śmiercią. Wiem wszystko. 

— Czy tylko to miał mi pan do 
zakomunikowania? — zaśmiał się Ry- 
szard. — Niechże pan doda, że dowie 
dział się pan o tem z listu, skradzio- 

nego z pod mojej poduszki. Nie przy- 

puszczałem, że to pan jest tym złodzie 

jem! Jestem bardzo zdziwiony! 

  

Dżesson wysłuchał jego słów, nie 
okazując wrażenia i odpowiedział: 

— Pan ma żelazne nerwy i opano- 
wanie. Nie przypuszczałem, że pan 
przyjmie to tak spokojnie. Zresztą 
„Promień Miłosierdzia" musi mieć sil- 
ny charakter! Przyszedłem oddać pa- 
nu list. Nie jestem agentem policji i 
nie potrzebuję tego listu. 

Ryszard nie ukrywał zdumienia, 
gdy patrzał na Dżessona, który wyjął 
z kieszeni list Edyty i położył na sto- 
le. To było zupełnie niezrozumiałe! 
Wypadek ten miał olbrzymie znacze- 
nie. Początkowo Ryszard myślał, że 
gość chce go nastraszyć, że da donos 
do policji. Ale, żeby miał zwrócić list! 
Tego się nie spodziewał. Musiał mieć 
w tem jakiś cel. Ale jaki? Chowając 
list do kieszeni, podziękował i rzekł: 

— Tak, jestem „Promieniem“, ma 
pan rację. Ale pan czytał pewnie dzi- 
siejsze gazety? 

Dżesson skinął głową. 
— Dlatego właśnie przyszedłem 

tutaj. Pomyślałem sobie, że list ten 
może przyczynić panu niemało zmart- 
wień, gdy wpadnie w niepowołane rę- 
ce. Ja sam miałem przez pewien czas 
ochotę: oddać go inspektorowi. 

— Rozumiem pana i jestem szcze- 
rze wdzięczny. Spodziewam się, że 
pan nie uważa mnie za mordercę. 

— Nie, nie myślę tego — odpo- 
wiedział, zapalając papierosa. 

„Woolvort nie rozumiał tego czło- 
wieka. 

— Od tej nocy, kiedy pan przedo- 
stał się do mego pokoju przez okno... 

— Pan pozwoli, że mu to wszyst- 
ko wytłomaczę, — przerwał Dżesson. 
— Ale proszę, by rozmowa ta zastała 
pomiędzy nami. 

    

Redaktor w. z. Witołd Tatarzyński 
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