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z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

T.
Stanislaw Alexandrowicz

prawnik, dziedzic maj. PoSpieszka I Wlerszuba
po długich I ciężkich cierpieniach zasnął w Panu dn. 13 marca

w wieku lat 67
pochowany został namiejsetwymSar w Wierszubie dn. 15 mar-

ca
Nabożeństwo żałobne za spokój Jego duszy odbędzie się: we

PE AD о @- e -K S.S.: Plotra I Pawła na Antokolu
pią! marcaogodz.8 m.15r.wkaplicy Euch. Najśw. Sakram.

(dom W P. Jeleńskiej, Mickiewicza19-2). dr o.
Na które zaprasza życzliwych pamięci zmarłego

r.

RODZINA.

Obrady w Senacie.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Senat na wczorajszem posiedzeniu przyjął usta-
wę emerytalną i ustawę o dobrach skonfiskowanych.

Minister Zaleski w Genewie.
GENEWA (Pat) Minister Za-

we wtorek rano z
Paryża, Tym samym pociągiem
przybył również premjer Tardieu.

Sytuacja we wtorek.
tTelefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. We wtorek w Krakowie zecerzy nie stanęli do
„Ilustrowanym Kurjerze Codziennym“, „Naprzodzie“ i w

Drukarnle "Giosu Narodu* i „Czasu“ praco-

Na terenie Zagłębia Dąbrowskiego coraz liczniejsze są zglosze-

We wtorek skonfiskowane zostało „A. B. C.“ za wiadomości o

Opłaty pocztowe, telefoniczne i telegraf.
na bezrobotnych będą przedłużone.

(Telef. od własnego korespondenta.) В

„WARSZAWA. Naczelny Komitet do spraw bezrobocia którego
termin prac upływa 1 kwietnia r.b. zostanie prawdopodobnie utrzy-
many i razem z tem utrzymane będą nadal opłaty telefoniczne, te-
legraficzne i pocztowe na rzecz bezrobotnych,

Ożywienie na wewnętrznym rynku
włókienniczym.  -

‚ й | (Telefonem od własn. korespondenta.)
; WARSZAWA. Ministerstwo Spraw Wojskowych udzieliło róż-
nym firmom zamówień na sukno na płaszcze i materjały wojskowe
dzięki czemu ożywi się wewnętrzny rynek włókienniczy.

Stan bezrobocia w Polsce.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Na 12 marca stan bezrobocia w Polsce wynosił
352,868 czyli wzrósł ;0;3,597 osób.

 

Zjazd Międzyn. Zrzesz. Komunikacji
Lotniczejw Warszawie.

WARSZAWA (Pat). We wto-
rek o godz. 10 rano w sali Sto-
warzyszenia Techników nastąpiło
otwarcie 27-go zjazdu Między-
narodowego Źrzeszenia Komuni-
kacji Lotniczej t. zw. IATA (In-
ternationale = Aerienne  Trafic-
Association), W zjeździe biorą
udział członkowie międzynarodo-
wego zrzeszenia przedsiębiorstw
komunikacji lotniczej, reprezentu-
jący następujące państwa: Anślję,
Austrję, Belgję, Danję, Finlandję,
Holandję, Czechosłowację, Jugo-
sławję, Włochy, Węgry, Niemcy,
Szwecję, Szwajcarję i Polskę.
Pozatem w zjeździe biorą: udział
przedstawiciele Ligi Narodów,
międzynarodowego związku kole-
jowego, międzynarodowego związ-
ku pocztowego, międzynarodowej
izby handlowej i innych między-
narodowych  organizacyj  lotni-
czych.

Zjazdowi przewodniczy dyrek-
tor Polskich Linij Lotniczych „Lot
inż. pilot Wacław Makowski. Na
uroczystość otwarcia zjazdu przy-

 

byli: p. minister komunikacji
Kuehn, p. wiceminister Czapski,
delegat p. ministra spraw zagra-
nicznych Zaleskiego, minister peł-
nomocny p. Karol Bertoni, przed-
stawiciele państw obcych, akredy-
towani przy rządzie R. P. oraz
przedstawiciele władz '/ państwo-
wych i komunalnych.

27 posiedzenie IATA otworzył
p. minister Kuehn, wygłaszając
przemówienie powitalne, poczem
p. minister Bertomi witał gości
imieniem p. ministra: Zaleskiego.
Po przemówieniu dyr. Makowskie-
go zebrani oddali hołd pamięci
tragicznie zmarłego Renarda, wiel-
ce czynnego uczestnika poprze-
dnich zjazdów, przedstawiciela
Belgii.

Następnie przystąpiorio do о-'
brad, których program obejmuje
z ważniejszych spraw pocżtę lot-
niczą, międzynarodowy rozkład
lotów, taryfy za przewóz towa-
rów, zniżki od cen biletów po-
wrotnych i in.

Obrady potrwają 2 dni.

 

Meteor nad Gdańskiem.
GDAŃSK. (Pat). Wczoraj wie-

rzorem ukazał się na niebie nad
Gdańskiem meteor, posuwający
się z południa na północ. Meteor
promieniował oślepiającem świat-

 

łem. Przed i za meteorem wi-
doczny był długi ogon, przewyż-
szający 7-krotnie długość same-
go meteoru. Promieniowal оп
czerwonem šwiatlem.
—

Oryginalny projekt ustawodawczy.
LONDYN. Pat.—Konserwatys-

ta Locker Lampson za zgodą lz-
by Gmin wystąpił z projektem
ustawy, która przewiduje zakaz
importu towarów wytwarzanych °
dzięki pracy przymusowej.

Obecnie Izba Gmin przyjęła
ten projekt w pierwszem czyta-
niu. Pragnąc przyczynić się do:
poprawy stosunków w Rosji 50-

wieckiej, Lampson zaleca inter-
wencję Ligi -Narodów, podobną
jak w Liberji i domaga się, aby
lzba przyjęła jego projekt aby
przeciwstawić się handlowi krwią
ludzką.

Jest rzeczą wątpliwą, czy
projekt ostatecznie zostanie przy-

jęty. 2

STRONNICTWO NARODOWE
Dnia 20 marca w niedzielę о godz. '/2 1 pėl w lokalu wlasnym przy ul. Orzeszko-

wej 11, odbędzie się

„Wielkie Ze:branie Publiczne
ku uczezeniu X ciolecia przylaezer fa Wilna do Polski na którem przeniawiać będą

D-r. RY, DOROWI CZ b. wice marszałek Sejmu Wileńskiego
Poseł ALE KSANDERZWIERZYŃSKI. $

Wstęp wolny.

Telefon Redakcji.
 

 

BUKARESZT (Pat.) Donoszą,
że wznowione zostały rokowania
między Titulescu a Litwinowem
w sprawie rumuńsko-sowieckiego

>

  

  
    

      

   

Wilno, Sroda. 16-90 marca 1932 r.

lena numeru 20 ji.

Nr. 62.

ILENJKI
 

paktu o nieagresji. Dzienniki do-
rioszą, že stało się to dzieki in-
terwencji ministra Zaleskiego.

 

Ponowne aresztowanie i skazanie żony
Gandhiego.

BOMBAY (Pat.) Aresztowano
tu 120 osób w związku z akcją
nieposłuszeństwa cywilnego. Żo-

 

naGandhiego zostala ponownie
aresztowana i skazana na 6 mie-
sięcy ciężkiego więzienia.

zagranicą 9 м.

być przez Administrae|
nto czekowe w P. K.  

a e #5 ргос. drożej.

|. Mr. 08187.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., zodnoszaniem| przeęthą pociywą n4 ge. 08,

OGŁOSZENIA: za wiersz miłłm. przed tekstem I w tekscie (6 lemowa) 58 gr. za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem

druku moga
o

EEEUEI|Wznowlenie rokowan sowiecko-rumunskich

po 28 ge. Ogłoszenie
Terminy

dowolnie zmieniana.

   

PRAWDZIWE OBLICZE NIEMIEC.
W ostatnich czasach ukazała się

na półkach księgarskich w Niem-
czech broszura pt. „Deutschlands
kommender Endsieg' („Zbliżające

się ostateczne zwycięstwo Nie-
miec'), która dla oceny nastrojów,
panujących w Niemczech bardzo
bogaty zawiera materjał.

Autor marzy, o napasci na
Anglję i Francję sterowców nie-
mieckich, które zbombardowaw-

Nowe chmury na granicy
sowiecko - mandżurskiej.

NAPRĘŻENIE STOSUNKÓW
SOWIECKO-JAPOŃSKICH.

LONDYN (Pat). - Dzienniki lon-
dyńskie podają wiadomość o mar-
szu dywizji japońskiej na Madżuli,
stację pograniczną między Man-
dżurją a Syberją.. Aeroplańy ja-
pońskie krążyły nad stacją rosyj-
ską  Pogranicznaja i zmuszone

„miały być przez aeroplany sowiec-

kie do wylądowania. Pomiędzy.

Japonją a Sowietami zaczyna się
zaznacząć pewne naprężenie, któ-

re — jak przewiduje. „Daily He-

rald' — może przyśpieszyć za-

warcie paktów o nieagresji po-

między 'Rosją-a jej zachodnimi są: -

siadami.

WYSADZENIE ARSENAŁÓW
WKANTONIE. -

KANTON (Pat). Wyleciały w
Owietrze 4 magazyny amunicyjne.

Eksplozja czyniła wrażenie trzę-
sienia ziemi. O wywołanie eks-
plozji podejrzewani są komuniści.

ZBUNTOWANE ODDZIAŁY
i "_ CHIŃSKIE.

', SZANGHAJ (Pat). Jak dono-
szą z Mandżuli, zbuntowane od-
działy wojsk chińskich skóncen-
trowały się obecnie w Dalainor
i grożą ponownem zaatakowaniem
Mandżurji. Przeciwko zbuntowa-
nym wysłany został oddział straży
kolejowej. Pewna część tego od-
działu przyłączyła się do buntow-
ników. Z polecenia konsula ja-
pońskiego, ewakuowano dzisiaj z
tego okręgu do Charbina 570 osób
„,— japońskich kobiet i dzieci.

STOSUNKI DYPLOMATYCZNE
"POMIĘDZY STANAMI ZJEDNO-
CZONEMI A MANDŻURJĄ.

WASZYNGTON (Pat). Depar-
tament stanu: otrzymał z Czang-

„ Czau depeszę, proponującą nawią-

zanie stosunków dyplomatycznych

między Stanami Zjednoczonemi a

nowem państwem mandżurskiem.

| Vysk EEALik i aIAI I SIA I TRIO

Hitlerowcy planowali zamach na Brueninga.
BERLIN. Pat. — Dzisiejsze

dzienniki ujawniają obecnie fakt,
że poseł narodoworsocjalistyczny
Goebbels zawiadomił telefonicz-
nie kancelarję Rzeszy, że pewna
grupa opozycji narodowej przy-

gotowuje zamach na kanclerza

Brueninga. Goebbels doradzał

przytem jak najszybsze przedsię-
wziecie -odpowiednich + šrodkėw
ostrożności i- zarządzeń celem
zapewnienia bezpieczeństwa.Bliż-

sze szczegóły tej sprawy nie są
narazie znane.

Jednocześnie prasa ogłasza
szczegóły o planowanym zema-

"chu na premjera pruskiego Brau-
na. Zamachu tego dokonać miał
z półecenia partji narodowo- so-
cjalistycznej, członek organizacji
naródowych- socjalistów Schultz.
Zamach ten jednak nie doszedł
do skutku.

Hitler uległ atakowi nerwowemu.
BERLIN (Pat). Socjalistyczna

„Pressedienst“ dońosi, że wczoraj
Hitler uległ atakowi nerwowemu.

Goebbels został natychmiast we"
zwany z Berlina do Monachjum.

COŚ NIEBYWAŁEGO!!
BERLIN (Pat.) W najbliższym.

czasie rząd . Rzeszy wydać ma
dekret, przewidujący na czas

między 20 a 30 marca b. r. za-
wieszenie broni między stronnic-
twami politycznemi.

 

Dalsze dochodzenie w Sprawie
samobójstwa Kreugera.

PARYŻ. (Pat). Komisarzpoli-tę szwedzkich, którzy mieli dokład-

świetlenia okoliczności, które skło-

niły Kreugera do targnięcia się

na na swojeżycie. Wkońcu mar-

ca Kreuger miał wypłacić 120

miljonów koron szwedzkich. (Udał

się przed kilku tygodniami do

Nowego-Yorku celem zdobycia pie

niędzy, co mu się jednak nie

powiodło. Przybywszy do Francji, .

Kreuger spodziewał się jeszcze

wiadomości, które mogłyby być

rekompensałą nieprzycbylnego

stanowiska Nowego Yorku wobec

jego towarzystw akcjnych. Ocze-

kiwał on iż współnikom jego uda

się w czasie pobytu jego w Hme-

ryce załatwić pomyślnie szereg

spraw w Berlinle, Wiedniu, Am-

sterdamie, Paryżu i. Szwajcarji.

Miała się odbyć konferencja ban-
kierów angielskich, francuskich i

‚ dyrektorem

cyjny Mangaud, zakończył dziś” nie zbadać położenie przedsię-

swą ankietę zmierzającą do wy- 7 biorstw Kreugera. W Paryžu do-
wiedział się jednak, Że nic się
nie polepszyło. Przykre te wiado-
mości przyniesione zostały przez
Łittorina w rannych godzinach.
Tegoż dnia po południu Kreuger
miał spotkanie z Wallenbergiem,

jednego z najwięk-
szych przedsiębiorstw szwedzkich.
W czasie rozmowy .Kreuger do-
wiedział się, że również ze stro-

*'ny bankierów szwedzkich nie mo-
że się spodziewać ratunku. W go-
dzinach popołudniowych zjawił
się u Kreugera redaktor szwedz-
kiego dziennika „Aftonbladet*i
zakomunikował mu, że bank w
"Stokholmie nie zgadza się odro-
czyć terminu płatności 200 mil-
jonów koron, przypadającego na
31 marca.

;

ZNÓW SAMOBÓJSTWO MILJONERA.
NOWY-YORK. (Pat.) — W Ro-

chester popełnił dziś samobój-

stwo znany filantrop i multimiljo-

ne Eastman, dyrektor towarzy-

stwa Eastman Kodak. Liczył on

lat 77 i od dłuższego czasu był

obłożnie chory. Korzystając z

chwilowej nieobecności otoczenia,
zastrzelił się, pozostawiając adre-
sowaną do przyjaciela kartkę,
w której napisał: „Uważam swoje
zadanie za skończone,  pocóż

- czekać dalej".

Dziecko Lindbergh'a znalezione?
LONDYN (Pat.) Otrzymano tu

dziś wiadomość z Ameryki, że w

mieście Crossvilla w stanie Ten-
nesse zatrzymano dziś po połu-

dniu 4 osoby, w których posia-

daniu było dziecko, podobne z
opisu do zaginionego dziecka

Lindbergha. Natychmiast skomu-

nikowano się telefonicznie z Lind-

berghiem i opisano mu  dokła-
dnie wygląd dziecka. Na mocy
tego opisu telefonicznego Lind-
bergh oświadczył, iż dziecko wy-

* daje się być istotnie jego synem
i natychmiast samochodem udał
się do Crossville. Potwierdzenia
tej wiadomości narazie brak.

CHINY PRZYJMUJĄ REZO-
LUCJĘ LIGI NARODÓW.

GENEWA (Pat). Delegat chiń-
ski dr. Yen zawiadomił przewodni-
czącego Zgromadzenia Ligi Hy-
mansa, že rząd jego przyjmuje re- , {

ie © kuje się dzisiaj w Niemczech ma-zolucję Zgromadzenia w sprawie
zatargu japońsko-chińskiego. Jak
wiadomo, podczas głosowania na
ostatniem posiedzeniu Zgromadze-
nia delegacja chińska, podobnie
jak delegacja japońska, wstrzy-
mały się od głosu. Delegat chiński
oświadczył wówczas, że czyni to
z powodu braku instrukcyj, a nie
powodowany duchem opozycji w
stosunku do rezolucji. Po otrzy-
-maniu instrukcyj delegat chiński

zadowolenie zwyraził obecnie
uchwalonegotekstu rezolucji,

przez Zgromadzenie.

szy i zniszczywszy te dwa kraje,
wymuszą na nich pokój na dogod-
nych dla Niemiec warunkach.
Przytaczamy niektóre z nich mia-
nowicie:

1. Rozbrojenie czterech piątych
floty wojennej francuskiej i angiel-
skiej; okręty odejdą do portów
neutralnych, gdzie zostaną inter-

nowane;

2. Dostarczenie Niemcom trze-
ciej części floty handlowej fran-
cuskiej i angielskiej;

3. Ewakuacja przez Francuzów
w ciągu czterech tygodni wszyst-
kich terenów przez nich obecnie
okupowanych;

4. Zwrot natychmiastowy „od-
wiecznie niemieckich” ziem jak
to: Alzacji, Lotaryngji Eupen, Mal-
medy, Pomorza, Wielkopolski,
Górnego Śląska itd.

Oto „część warunków” na jakich

Niemcy w razie zwycięstwa za-
warłyby pokój. Takie rzeczy dru-

ja one służyć jako duchowy, wy-

chowawczy pokarm dla szerokiego

ogółu. Dalej zaś piszą, że o ile by

do skutku nie doszło, potężne lot-

nictwo niemieckie wyposażone w

materjały kruszące, zapalające i

trucizny, nie zostawi kamienia na

kamieniu z większych miast bro-

niocych się krajów.

Warto, aby nasi polscy opty-
miści i „dojutrkowie“, odkładający

przygotowania prac obronnych, z

tą książką się dokładnie zapoznali!

 

Wybory w r. 1932.
Jak powszechnie wiadomo, w

niedzielę 13 bm. odbyły się w
Niemczech wybory prezydenta
Rzeszy. Wybory te nie dały osta-
tecznego rezultatu, następne ści-

ślejsze odbyć się mają 10 kwietnia.
Wybory w Niemczech rozpo-

częły niejako cały szereg innych,

które w ciągu roku bież. odbyć się

mają w świecie i których znacze-

nie bardzo ważkie będzie zarówno

dla życia wewnętrznego poszcze-

gólnych państw, jak też przede-

wszystkiem dla stosunków mię-

dzynarodowych.

Przedewszystkiem _ wymiienić
trzeba wybory do francuskiej Izby

deputowanych, które odbyć się
mają również w kwietniu.

Obecnie istnieje większość
prawicy i środka, która, wyszedł-
szy z wyborów w r. 1928 popierała
kolejno rząd p. Poincarė'go, p.
Tardieu i p. Lavala. Usiłowania
przeciw niej podejmie w wyborach
lewica, tj. radykalno - społeczni
pod przewodnictwem p. Bluma.

W maju 1932 przypadają wy-
bory do Landtagu pruskiego. Rząd
krajowy pruski, na którego czele
stoi socjalista p. Braun, a w które-
go składzie są socjaliści i Centrum
katolickie, opiera się na 137 gło-
sąch socjalistycznych i 71 Cen-
trum. Przeciw temu rządowi 1 jego
większości podejmie największy
wysiłek prawica z hitlerowcami
jako głównym zastępom. Starał się
już ten obóz osiągnąć wcześniejsze
wybory w drodze plebiscytu, ale
to upadło, gdyż po drugiej stronie
wystarczyło przeciwstawić głosy
uprawnionych, a nie zgłaszających
się do plebiscytu. W wyborach
sprawa będzie trudniejsza. Skład
zaś większości Landtagu pruskiego
i rządu Prus ma bardzo wielkie
znaczenie dla utworzenia więk-

szości w Reichstagu i dla składu
rządu Rzeszy, gdyž np. obecnie
popieranie przez Centrum katolic-
kie rządu pruskiego pod przewod-
nictwem socjalisty p. Brauna ułat-
wia popieranie przez socjalistów
rządu Rzeszy pod przewodnic-
twem kanclerza Brueninga z Cen-
trum Katolickiego.

Pozątem w ciągu r. 1932 obec-
ne kortezy hiszpańskie, działając
jako konstytuanta nowej republiki,
mają ustąpić miejsca zgromadzeniu
narodowemu, wybranemu wedle
postanowień nowej konstytucji,
nadto zaś na lipiec 1932 przypada-
ją wybory lzby poselskiej w Grecji,
na wrzesień 1932 wybory do Izby
w Szwecji.

Ważny jest rok 1932 dla Sta-
nów 2;. Ameryki, gdyż między 10
a 15 listopada br. wybrany zosta-
nie nowy prezydent St. Zj. Obecny
prezydent ze stronnictwa republi-
kańskiego p. Hoover będzie może
znowu kandydatem, któremu
przeciwstawi swego kandydata
stronnictwo demokratyczne. Zara-
zem odbędą się wybory całej izby
reprezentantów i jednej trzeciej
senatu. Nowy prezydent St. Zj.
obejmie -urzędowanie dopiero 5
marca 1933 r.

Wreszcie innego rodzaju wybo-

ry. ale niemniej wążne, szczegól-
nie dla Polski, odbędą się we
wrześniu 1932 w Genewie. Wyga-
sa część mandatów w Radzie Ligi,
a między innemi mandat Polski,
która w r. 1926 uzyskała mandat
na 3 lata i prawo ponownego wy-
boru w r. 1929 na dalsze 3 lata, co*
się też stało. Obecnie dla dalszego
wyboru Polski potrzebna jest prze-
dewszystkiem większość 2/3 Zgro-
madzenia Ligi dla prawa dalszego
wyboru, oraz zwykła większość w
samych wyborach.

ADRETWECZCA TL OEOWEETA

Ucieczka komunistów hisz-
pańskich ze statku.

BARCELONA. Pat.—Na statku
„Buenos Ayres* więziono 120 ko-
munistów i anarchistów deporto-
wanych w
rozruchami w Katalonii.

Statek zatrzymał się na mo-
,rzu koło wybrzeży Senagalo cze-
kając ostatecznej decyzji w spra-
wie miejsca deportacji. W czasie
postoju dwu więźniów zdołało
zbiedz prżez otwór kotwicznvi
mimo rekinów przepłynąć 400
metrów. Na brzegu wpadl! w rę-
ce policji francuskiej.

   

 

Jak donosi prasa, zbiegowie
nie bedą wydani władzom hi-
szpańskim.

DZIŚ

SZOPKA X KLASY
w sall Kresowej (Zawalna 1)

poz. © 20-tej.147-30'

związkujz ostatniemi ©

KTO WYGRAŁ NA LOTERJI?
czwartym dniu ciągnienia

5-ej klasy 24-ej polskiej loterji
państwowej, większe wygrane pa-
dły na numery następujące:

ZŁ 20.000 na Nr. 121976.
ZŁ 5.000 na Nr. 107052.
ZŁ 3.000 na N-ry: 467 4746

52526 45025 60503 64475 93098
103558 138698.

ZŁ 2.000 na N-ry: 147 1811
6550 26658 33169 93856 98521
105356 107608 112537 113625
115121 153398.

ZŁ 1.000 na N-ry: 9386
15841 19568 27804 30812
32881 33695 38724 31344
44931 54768 58104 60387
71005 89479 94849 94915
102306 102718 113035
127446 135493 145528
154122 159094,
WARSZAWA (Pat). W czasie

ciągnienia 5 klasy 24 polskiej pań-
stwowej loterji klasowej główniej-
sza wygrana 5 tysięcy-zł, padła na
Nr. 21.239, '

13859
31431
43302
67123
98897
123703
146900   
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Pelnomocnictwa uchwalone.
‘

Každy sportowiec wie o tem,
jak wielkie znaczenie dla wyro-
bienia sprawności ma trening.
O Sejmie naszym, a raczej o jego
większości można powiedzieć, że
drogą pilnego treningu doszedł do
takiej wprawy, iż najważniejsze
ustawy, od których w znacznej
mierze zależeć może byt naszej
ojczyzny, załatwia z rekordową
szybkością. a“

Wezoraj juž donosilišmy teleio-
nicznie, że ustawa o pełnomocnic-
twach przyjęta została po kilku-
godzinnych zaledwo naradach w
drugiem i trzeciem czytaniu. Nie-
ma najmniejszej wątpliwości, że
ustawa w równie rekordowem
tempie rozpatrzona i uchwalona
zostanie przez Senat, poczem sta-
nie się już prawem obowiązu-
jącem.

Zresztą od samego początku,
kiedy wniesiona została do Sejmu,
sprawa była przesądzona i opo-
zycji pozostawało jedynie spełnić
swój obowiązek wobec kraju i
wyborców: oświetlić sprawę w
miarę tego, jak się daje w cias-
nych ramach niezmiernie krępu-
jącego regulaminu sejmowego,
przy .tak niesłychanej szybkości,
z jaką podobne, drażliwe sprawy
załatwiane są przez większość BB.

Że wystąpienie opozycji zgóry
było beznadziejne i skazane na
niepowodzenie, o tem oczywiście
nie mogło być dwu zdań, tem
niemniej zdrowy ten protest nie-
zależnej opinji był konieczny,
chociażby w myśl zasady, że
qui tacet consentiri vi-
detur (kto milczy, ten się

zgadza).
Przedewszystkiem więc wyka-

zano cały szereg zasadniczych
uchybień regulaminowych, popeł-
nionych przy uchwaleniu ustawy
etc. A więc przekazanie wniosku
rządowego do komisji prawniczej
z pominięciem żądania opozycji
o przekazaniu go komisji konsty-
tucyjnej, wyznaczenie bez zapy-
tania komisji prawniczej referenta

w osobie pos. Paschalskiego, któ-
rego najniespodzianiej na plenum
zastąpił pos. Byrka.

Stanowisko Klubu Narodowego
wyjaśnili posłowie Winiarski, Ko-
marnicki i Stroński. `

Prof. Winiarski wypowiedział
się bardzo stanowczo przeciwko
rządowegu projektowi, podno-
sząc, że rozporządzenia z mocą
ustaw mogą być stosowane tylko

w wyjątkowych okolicznościach.

Wprawdzie pełnomocnictwa
nadzwyczajne udzielane bywały
niejednokrotnie różnym rządom

w różnych państwach, były one

jednak prawniczo dobrze zreda-

gowane, mimo to prowadziły do

nadużyć wszędzie tam, gdzie oby-
czaje polityczne nie stały na od-
powiednim poziomie. Obecnie
przedłożony projekt sprzeczny jest
niewątpliwie z duchem  konsty-
tucji i z zasadą podziału władz.

Co ma dać rządowi ta ustawa?

Według konstytucji Prezydent mo-
że być upoważniony do wydawa-
mia rozporządzeń z mocą ustawy

w czasie i zakresie przez tę usta-
wę upełnomocniającą wskazanych.

Czas jest w obecnej ustawie do-
kładnie określony, ale zakres jest
zupełnie nieokreślony; jest to bez-

miar spraw i nie będzie zagadnie-

nia, któresoby się nie dało za-

latwiė z powołaniem na pełno-

mocnictwo. Dziś mówiono tu o za-

wodzie, jaki spotkał kapitalistów

francuskich w Polsce, ale wystar-

czy przeczytać przemówienia, któ-

remi się w parlamencie francuskim

uzasadniało udzielenie pożyczki

dla Czechosłowacji, aby zrozu-

mieć, dlaczego Polska pożyczki

we Francji dostać nie może.
Drugie pytanie jest, w jakich-

że to warunkach mamy dać pełno-
mocnictwa obecnemu rządowi. Tu
trzeba sięgnąć do analogii. W
r. 1926 była sytuacja paradoksal-
na, dla niektórych bardzo wy-
godna, że był rząd pomajowy, ale
izby były przedmajowe i p. Bartel
prosił o pełnomocnictwa na grun-
cie osobistego zaufania. Stron-
nictwa lewicy i środka rzeczy-
wiście mu tego zaufania nie odmó-
wiły i jeden z przywódców lewicy
na posiedzeniu 21 lipca 1926 po-
wiedział: „Otwarcie stwierdzam
wobec całego kraju, że nie żału-
jemy tego, że wzięliśmy udział w
walce majowej po stronie marszał-
ka Piłsudskiego”. Za to został
później wynagrodzony w Brześciu.
Ale w r. 1932 sytuacja jest z grun-
tu inna, bo przecież jest większość
jednolita i posłuszna, jest izba,
jakiej ze świecą szukać po świecie.
A dla zagranicy to posunięcie
będzie wprost niezrozumiałe.

Dalej różnica jest ta, że i
w r. 1924 i 1926 szło o rzeczy
niesporne, a dziś rząd domaga się
pełnomocnictw w sprawach па]-
bardziej spornych, nietylko w ło-
nie B. B., ale i w łonie samego
rządu. Wiele z tych spraw jest
spornych nawet wśród panów z
Bloku, jak to pokazują spory
w ostatnich dniach między zwo-
lennikami a przeciwnikami karte-
lizacji, między obrońcami nadużyć
kapitałów, a przeciwnikami ustro-
ju kapitalistycznego, między zwo-
lennikami wysokich cen, a niskich
cen, między zwolennikami różnych
poglądów na zagadnienia ustroju
administracyjnego.

Jedną z przyczyn, dla której
* obóz rządczvy tak pochopnie chce

r
uchwalić tę ustawę, jest to, że
w wielu wypadkach ten obóz sam
nie wie, co robić.

Trzecie pytanie: komu to ma-
my dać te pełnomocnictwa? W
1924 r. W. Grabski prosił o pełno-
mocnictwa. Wiedzieliśmy, że to
jest człowiek, który nie uważa po-
lityki za fałszywą grę, nie boi się
światła dziennego. Może panowie
powiecie, że to był chytry szlach-
cic, ale lepiej to, niż metterniszki
z drugiego oddziału.
W 1926 r. pan Bartel wystąpił

z określonym programem, obiecy-
wał, że nie zawiedzie niczyjego
zaułania, że nie będzie panoszyła
się korupcja, ani partyjnictwo, że
nie będzie doktrynerskich ekspe-
rymentów.

Pos. Winiarski zakończył swe
przemówienie temi słowy:

„Podczas gdy panowie macie

zaufanie do rządu, to rząd wi-
docznie nie ma do was zaufania,
i chce was puścić na zieloną
trawkę.”

Pos. Komarnicki (Kl. Narodo-
wy) podniósł, że projekt rządowy
wziął prawdziwy rekord, nigdzie
bowiem niema tak szerokich peł-
nomocnictw. Mówca analizuje za-
kres przyznawanych pelnomoc-
nictw i podkreśla, że wymieniony
w nich ustęp o uporządkowaniu
stanu prawnego w państwie, jest
najzłośliwszą krytyką istniejących
stosunków, przeciwstawia się ka-
tegorycznie nadaniu na mocy peł-
nomocnictw kodeksu karnego,
przeciw któremu już i episkopat
wypowiedział swe zastrzeżenia,
podnosi skrępowanie samorządów
mimo pozornego wyjęcia spraw
samorządowych z pełnomocnictw
i wyraża pogląd, że ustawa nie da
się usprawiedliwić względami go-
spodarczemi, lecz chodzi w niej
o zaskoczenie społeczeństwa. Bę-
dzie. ona szkodliwą dla państwa,
bo wzmoże niepokój i brak zaufa-
nia kraju i zagranicy. Nie tędy
droga do wyjścia z obecnych
opresyj.

Przemawiał następnie pos. St.
Stroński (Kl. Narod.), który pod-
niósł, że w porównaniu z r. 1926
dano rządowi w obecnych pełno-
mocnictwach możność podwyż-
szania opłat oraz możność obcią-
żania majątków państwowych.
Pos. Byrka odebrał rządowi moż-
bość zaciągnięcia pożyczki zagra-
nicznej, ale niech panowie się nie
gniewają na niego, on żadnej
krzywdy państwu nie wyrządził,
bo niema obawy, żeby pożyczka
taka mogła być udzielona w dro-
dze rozporządzenia, w drodze
ustawy. i 1%

Porównuje się nasze pelno-
mocnictwa z niemieckiemi, lecz
w porównaniu z nami Niemcy są
krajem zacofanym; tam wczoraj
odbywały się wybory, w których
Hindenburgowi zabrakło 150.000
głosów do bezwzględnej więk-
szości, czyli mniej, niż 1 proc.
tego, co uzyskał, i jednak nie po-
trafili tego dosypać.

Rozporządzenia z mocą usta-
wy są to poprostu przedłożenia
rządowe, które same przez się
stają się ustawą.

Ta ustawa przenosi ustawo-
dawstwo w większej części na
rząd, a tylko to, co jest wyłączone,
pozostaje izbom. P. premjer, mó-
wiąc o dawnych rozporządzeniach,
twierdził, że wszyscy byli z nich
zadowoleni, ale pozwolę sobie
przypomnieć dekret prasowy, 'roz-
porządzenia o sądownictwie, ni-
weczące nienaruszalność sędziów,
wreszcie wniesienie ustawy o ka-
rach za nadużycia wyborcze i
zwrócenie jej przeciw obywatelom
państwa. Daje to miarę, do czego
służyć mogą rozporządzeniaz,mo-
cą ustawy, Mówiono tu o nie-
ufności Sejmu do warsztatu urzę-
dniczego, który się będzie zajmo-
wał ustawodawstwem, i rzeczy-
wiście ta ustawa daje wyraz tej
nieufności, bo w  pelnomocnic-
twach jest możność wyrzucania
urzędników bez żadnej ochrony.
Jest to stworzenie niepewności dla
stanu urzędniczego, ale daleko
większą niepewność wytwarza się
tutaj dla życia gospodarczego.

Rysem najbardziej uderzają-
cym w tej ustawie jest stosunek
rządu do większości w sprawie
tych pełnomocnictw. Przecież. ta.
większość została stworzona rę-
kami tego rządu i tej zasługi nikt
mu odebrać nie może. A teraz
sząd jakby uciekał przed tą swoją
większością. Bo okazywało się tu
nieraz, że także wśród niej istnie-
ją rozmaite tarcia. I my doskonale
sobie zdajemy sprawę, że rząd
przychodził do panów nieraz z
pewnego rodzaju perswazją. Ale
to się wreszcie rządowi znudziło
i zaśpiewał wam Pierwszą Bry-
gadę: „Nie trzeba nam od was
uznania... Dosyć nam tego koła-
tania do waszych grup... — a resz-
te panowie wiedzą.

Zkolei przemawiali jeszcze pos.
Bitner w imieniu Ch. D., pos. Za-
remba (PPS.), pos. Pawlak (NPR.).
Przeciwko pełnomocnictwom o-
świadczyli się również pos. Zahaj-
kiewicz (ukrainiec) i żyd Rotten-
streich.
W obronie ustawy przemawiał

pos. Miedziński.
Przystąpiono do głosowania.

Wniosek o odrzucenie projektu
ustawy upadł głosami B. B. Wėw-
czas posłowie wszystkich klubów
opozycyjnych opuścili salę.

DZIENNIK WILEŃSKI

PRASA 0 WYBORACH PREZYDENTA
RZESZY NIEMIECKIEJ.

Większość pism poświęca nie-
dzielnym wyborom prezydenta
Rzeszy Niemieckiej dłuższe roz-
ważania oceniając te wybory jako
fakt, którego znaczenie sięga а-
leko po zagranice Niemiec i więk-
szy może wywrzeć wpływ na sto-
sunki międzynarodowe, niżeli we-
wnętrzne, niemieckie.

„Gazeta Warszawska” zwraca
przedewszystkiem uwagę na o-
$romny przyrost głosów Hitlera.

| porównaniu z ostatniemi wybo-
rami do parlamentu ilość głosów,
które zdobyli hitlerowcy prawie
że się podwoiła:

Jeśli się zaś zważy, że ci, co głoso-
wali na Diisterberga, jednego z przywód-
ców Stahlhelmu, (2 i pół miljona głosów),
są potencjalnymi hitlerowcami, i że wśród
głosujących na Hindenburga jest duża
ilość takich, którzy w innych warunkach,
gdyby nie chodziło o względy na politykę
zewnętrzną, głosowaliby także na Hitlera,
to można twierdzić, że Hitler jest bliski
do posiadania za sobą większości w spo-
łeczeństwie niemieckiem.

Autor artykułu uważa fakt
ogromnego rozrostu
hitlerowskich za naczelny, który
powinien być punktem wyjścia do
wydawania sądów o Niemcach i do
ustalenia polityki w stosunkach do
nich.

Czy w dniu 10 kwitnia zostanie
wybrany Hindenburg czy Hitler
czy też... ktoś inny (co jest wyklu-
czone) autoz artykułu uważa za
rzecz drugorzędną. „Istotne i waż-
ne jest to, że Niemcy współczesne
są Niemcami hitlerowskiemi''.

Naiwnością już jest dziś mówienie o
tem, že Hitler jest „szarlatanem“ + „agi-
tatorem', który opętał znaczną część na-
rodu niemieckiego. Jest on tylko czto-
wiekiem niezwykłej intuicji, który po-
trafił dać wyraz tym prądom, które prze-
biegają naród niemiecki, a przedewszyst-
kiem jego młode pokolenie. To, co mówi
Hitler, jest — jak się okazuje — głosem
zbiorowości niemieckiej. Może się to po-
dobać lub niepodobać, może być uznane
za niedość jasne, niedość przemyślane,
niedość sformułowane, niedość realne,
czy polityczne; jest niemniej przeto fak-
tem, że to przejaw dążeń i instynktów,
wpływających z najgłębszych pokładów
duszy germańskiej. I nie jest to szał
przejściowy, lecz podkład uczuciowyi
instynktowy, na którym się oprze przy-
szła, realna polityka niemiecka, bez
względu na to, kto będzie obecnie wy-
brany na prezydenta i czy Hitler pozosta-
zaa czele tworzonego przez siebie
ruchu.

W  „Kurjerze Warszawskim
naczelny publicysta pisma tego
podpisujący się znanymi inicjałami
B. K. uważa wybór Hindenburga
dn. 10 kwietnia za zapewniony.

Klęska Diisterberga jest zara-
zem klęską... Hohenzollernów, któ
rych cień rysował się za jego ple-
cami",

„Wbrew poglądom, które są u nas
wyrażane, mniemamy, że pytanie: Hin-
denburg czy Hitler? miało dla świata zna-
czenie głównie z punktu widzenia nie-
mieckiej polityki wewnętrznej. Przyjście
do władzy Hitlera musiałoby wywołać
znaczny zamęt w stosunkach wewnętrz-
nych, socjalnych. Nie ulega wątpliwości,
ze nastąpiloby „faszyzowanie“ ustroju
politycznego i nowe eksperymentowanie
socjalne. Natomiast nie wiadomo, co mia-
łoby się tak bardzo zmienić w polityce

 

wpływów —

zagranicznej. Pod tym względem bardzo
trzeźwe uwagi znajdujemy w jednym z
ostatnich numerów paryskiego „Temps'a“
„Byłoby to szczególne złudzenie — czy-
tamy tam — gdyby się mniemało, że zwy-
cięstwo (ewentualne) Hindenburga zmieni
politykę zagraniczną Reichu. Zostanie
ona taką, jaką jest, ponieważ wszyscy
Niemcy, z drobniutkiemi różnicami co do
słów, zgadzają się na działalność ze-
wnętrzną”, Zdaje się, że rozsądna opinja
w Europie te rzeczy tak właśnie będzie
traktowała. Żadną miarą nie można sobie
wyobrazić, aby zwycięstwo Hindenburga
miało być dyskontowane w Europie, jako
tryumi pacyfizmu w Niemczech i idei po-
rozumienia międzynarodowego. Der
Kurs bleibt der alte — jak ma-
wiał Wilhelm II.

Ale bądźmy pewni: Bruening będzie
to wszystko przedstawiał światu, jako
nowy dowód pokojowošci niemieckiej,
godnej zapłaty w brzęczącej monecie po-
litycznej. I międzynarodówki będą mu
bily brawol!“

Podobnie jak większość prasy
stwierdza ABC znaczny wzrost
hitlerowców. Przy wyborach ści-
ślejszych zwycięży prawdopodob-
nie Hindenburg, ale zwycięstwo to
zawdzięczy on — socjalistom, co
jest paradoksem i bardzo kruchą
podstawą na przyszłość. Socjaliści
głosują za Hindenburgiem z przy-
czyn negatywnych, obawiając się
Hitlera, podczas gdy prawdziwi
zwolennicy Hindenburga coraz
tłumniej go opuszczają, przenosząc
się do obozu Hitlera.

„Ewentualny wybór Hindenburga
przy pomocy socjalistów zaostrzy stosu-
nek między Prezydentem a Hitlerem i
doprowadzi walkę między dwoma oboza-
mi do kulminacyjnego punktu.

Walka ta zakończy się prawdopo-
dobnie w stosunkowo krótkim czasie ja-
kąś próbą zdobycia władzy przez Hitlera
i dopiero wynik takiej próby zadecyduje
o jutrzejszem obliczu Niemiec.

Od dwu lat utrzymuje Hitler podleg-
łą mu jedną trzecią część społeczeństwa
niemieckiego w rewolucyjnym nastroju
oczekiwania bliskiego „czynu”. „Czynem”
tym miało być cięstwo przy wyborach
na Prezydenta Rzeszy. Gdy zawiedzie
ta spodziewana okazja legalnego dojścia
do władzy, wypadki mogą natchnąć Hit-
lera do wejścia na drogę zamachu.

W żadnym wypadku ewentualny wy-
bór Hindenburga w dn. 10 kwietnia nie
zakończy walki wewnętrznej w  Niem-
czech, a raczej przeciwnie stanie się po-
czątkiem ostatniego, decydującego e-
tapu".

Sanacyjno - konserwatywny
„Dzień'* nie bierze wcale pod uwa-
śę olbrzymiego wzrostu sił Hitlera
i uważa fakt, że Hitler nie został
wybrany, „jako punkt zwrotny w
ruchu narodowo - socjalistycznym
w Niemczech”.

Pismo to łudzi się, że
„weźmie wreszcie górę w Niem-

czech rozsądek nad zaślepieniem, fana-
tyzmem i otumanieniem odwetowem, że
inteligencja niemiecka wreszcie zrozumie,
że wbrew Hitlerowi ma jeszcze dużo do
stracenia”.

Jest to polityka strusia, tak
właściwa konserwatystom wszyst-
kich krajów i epok, która dopro-
wadziła ongiś Polskę do upadku.
Jest to polityka słabych — gdyż
silni nie lękają się spojrzeć praw-
dzie w oczy. Zamiast . łudzić się i
usypiać frazesami powinniśmy ra-
czej gotowi być do odparcia wszel-
kiego niebezpieczeństwa.

TEATRY MIEJSKIE.
(„Lutnia“)

„Ich Synowa“ kom. w 3 aktach Adama Grzymały - Siedleckiego.

Coś na granicy komedji i kroto-
chwili napisanego nie w celu do-
wiedzenia jakiejś tezy lub satyrycz
nego wyszydzenia jakiegoś społecz
rego zła — ale ot, w chwili dobre-
go humoru podpatrzony i schwyta---
ny skrawek życia mieszczańskiego
stolicy, może nawet tej samej skąd
autor kamienicy, z jej codziennemi
małostkami, z galeryjką figur i typ
ków ostatniej doby, zaprawiony
mocno groteską i okraszony tu i
owdzie dobrym dowcipem a różo-
wym humorem roześmiany. Autor
mówi: popatrzcie chwilę jak żyje
przeciętny kamienicznik warszaw-
ski „ssący krew ludu pracującego”
a jak sklepikarka — proletarjusz-
ka — „ofiara i wróg kapitału” — i
jak blizko, niezmiernie już blizko
do zamiany ról, bo kamienicznik
tak czy owak straci majątek i wež-
mie się do pracy a proletarjuszka
tak czy owak dochrapie się ka-
mienicy, porzuci „nasze najdroż-
sze marzenia zrównania klas i in-
ne hasła pochwytane tu i owdzie
z wieców socjalistycznych — i z
RER

Ustawę przyjęto w drugiem
i trzeciem czytaniu głosami wię-
kszości rządowej. :

*

Po mowach posłów z Klubu
Narodowego, które przytoczyliśmy
wyżej w streszczeniu, nic chyba
nie potrzeba dodać do wyjaśnienia
sprawy.

Sprawa przedstawia się jasno:
Rząd zażądał pełnomocnictw nad-
zwyczajnych, gdyż najwidoczniej
nie ma zaufania do „Bloku”, który
coraz wyraźniejsze wykazuje rysy.
Blok Bezpartyjny udzielił rządowi
pełnomocnictw po pierwsze @а-
tego, że wytrenowany jest do
wstawania i siadania na rozkaz,
powtóre zaś dlatego, że co inte-
ligentniejsi członkowie tego ze-
społu, widząc coraz wyraźniej bez-
nadziejność sytuacji, pregagičių
odpowiedzialnošė za nią ze swoic
bark zrzucić na czyjekolwiek,
chociażby rządu.

Odpowiedzialność moralna zaw-
sze jednak ciążyć będzie na tych,
którzy z lekkiem sercem wyrze-
kając się nie tylko praw. swych
ale _przedewszystkiem  obo-
wiązków, uchwalili pełnomoc-
nictwa.

kolei zapewne „ssać będzie krew"
„etc. Cały ten światek niewiel-
kich ludzi jest poczciwy a nade-
wszystko śmieszny, tak że widz na
tej bezpretensjonalnej historyjce
bawi się wybornie. Z pośród ty-
pów znakomicie udała się autoro-
wi figura cioci — sklepikarki z jej
chaosem. społeczno - ekonomicz-
nym w głowie. Coś bajecznego ta
ciocial Ona właśnie daje sztuce
nerw i krew. Choć i egzaltowana
mama „Mła cherie'* udała się wy-
bornie. Reszta z nich: papa —
birbant, rozbawiony i próżniaczy
synek Cacy — typy wielokrotnie
już wyzyskane w dawniejszej i now
szej literaturze i manikurzystka Ja
dzia — wytwór nowszych czasów i
warunków.

W. umiejętności zmontowania
sztuki ma już Siedlecki usta-
loną opinję — niedarmo co rok
niemal rzuca na deski sceny pol-
skiej nowość. Jednak w „Ich Sy-
nowej” pierwszy akt tylko jest w
budowie bez zarzutu, zwarty i so-
lidny tak jak i w napięciu zaintere-
sowania które budzi. Drugi i trze-
ci wiele słabsze, grzeszą rozwle-
kłością i zbyteczną gadaniną, mo-
głyby się kończyć o 5 minut wcześ
niej każdy, z korzyścią dla sztuki.

Role spoczywały w niezawod-
nych rękach p. Zielińskiej (ciocia)
typ świetny i rola wyborna ale też
i grana pierwszorzędnie; p. Jasiń-
skiej — egzaltowana i roztargnio-
na „Ma cherie''" — w którą artyst-
ka wlała szczery humor nie zapo-
"mniawszy o strojnej sylwetce ele-
ganckiej warszawianki; p. Ciecier
skiego — wyborny papa: — utra-
cjusz, p. Kamińskiej — Jadzia, —
której duża rola nie daje jednak
zbyt wiele pola do popisu; p. Do-
mański — Cacy — reprezentujący
dobrze młodzieńczą lekkomyśl-
ność obok szczerego sentymentu
pieszczonego synka. P. Wołłejko
grał z godnością starszego kelnera,
p. Lubowska boya.

P. Makojnik dał w drugim a-
kcie zupełnie czarodziejski : frag-
ment pierwszorzędnego restaura-
cyjnego lokalu, w trzecim -przešli-
czne w swej prostocie, pełne słoń-
“ i awnętrze naanie

iutkiej pary państwa Cacych.
Pilawa.
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Dyr. Szpakiewicz
o losie teatrów.

Szanowny Panie Redaktorze!
Uprzejmie proszę o łaskawe

zamieszczenie w swem poczytnem
pismie następującego oświadcze-
nia:

Ponieważ od pewnego czasu są
kolportowane w prasie krzyw-
dzące pogłoski o wyjątkowo cięż-
kiej sytuacji Teatrów Miejskich
Z. A. S. P. w Wilnie, o zamknięciu
Teatru „Lutnia“, itp. Dyrekeja Te-
atrów poczuwa się do obowiązku
zaznajomić opinję publicznąz isto-
tą rzeczy:

1) Ogólny kryzys odczuwa się
w Teatrach Wileńskich, lecz jest
on mniej groźny niż w miastach in-
nych. Stan finansowy Teatrów od
początku sezonu opiera się na bud-
żecie, który nie może wytworzyć
katastrofy. O likwidacji teatru
„Lutnia** nie ma mowy w obecnym
sezonie i 7. А. 5. Р.. dotrzyma
wszelkich umów. Kryzys może do-
tykać bezpośrednio zespół arty-
styczny, lecz nie podważa w żad-
nym wypakdu egzystencji teatrów.

2) Każden teatr, szczególniej w
czasach obecnych, przeżywa w
pewnych momentach okresy
cięższe. Załamanie się kasowe
2 — 3 sztuk może wytworzyć sy-
tuację niepokojącąizmusić kie:
rownictwo do szukania ratunku,
nieraz wbrew intencjom artystycz-
nym, lecz okresy te w teatrach
poważanych są zazwyczaj przej-
ściowe.

3) Mimo kryzysu, sezon obecny
Teatrów wileńskich nietylko nie
obniżył swego poziomu, lecz stale
wznosi, pod względem zaś reper-
tuaru, zajmuje jedno z naczelnych
miejsc w Polsce. Słowacki, Žerom-
ski, Fredro, Szekspir, Moljer, Ko-
rzeniowski, Kajzer i szereg utwo-
rów świadczy o szlachetnej po-
zycji Teatrów, broniących się u-
parcie przed tandetą, do której
nieraz siłą zmusza je publiczność,
stroniąc np. ostatnio. solidarnie
przed Szekspirem, widowiskiem
ze wszechmiar zasługującem na
większą uwagę.

Nadmienić należy, że kryzys
zachwiał b. wiele instytucji arty-
stycznych, jedynie teatry Związko-
we (Wilno, Łódź) potrafiły normal-
nie utrwalić swą egzystencję.

Nie można również zapominać,
że współczesny widz teatralny
przeżywa również swego rodzaju
kryzys smaku i wrażliwości arty-
stycznej. Unika on wartości arty-
stycznych nawet w najbardziej
współczesnych zagadnieniach spo-
łeczno-ideowych, chętnie  nato-
miast lubuje się w szablonie farsy,
lekkiej komedji lub rewji, albo w
sensacyjnych reportażach. Teatr
jednak, jako taki, nie może być li
tylko instytucją rozrywkową. Za-
dania teatru są szersze i głębsze.
Teatr wogóle, a tu w Wilnie szcze-
gólnie, musi być czynnikiem wy-
chowawczym, żywym i postępo-
wym.

I dlatego niedostateczna re-
akcja publiczności na genjalnego
Szekspira, który u współczesnego
widza, mimo swej świeżości 1 aktu-
alności nie znajduje zainteresowa-
nia, lub kompletne pustki na po-
pularnym utworze patrjotyczno-
wojskowym „Virtuti Militari", te-
atru nie może zrażać, lecz raczej
go dopingować do większych wy-
siłków w dążeniach artystycznych
—nie zadawaiając się „przebojem
Wilna“ „Mam lat 26“.

Byloby može lepiej, gdyby nie-
proszeni „przyjaciele“ teatrėw wi-
leńskich, odłożywszy na chwilę
swoje interesy osobiste, miast myl-
nie i szkodliwie informować prasę
o zamykaniu „Lutni* i „katastrofie
finansowej”, poświęcili swój czas
na przekonywanie widzów do
Szekspira, Wiyspiańskiego i tych,
którzy stanowią rdzeń kultury
polskiej i europejskiej.

Łączę wyrazy gdbolisgo sza-
cunku

M. Szpakiewicz
Dyrektor Teatrów Miejskich

Przyp. Red. Zestawienie
Szekspira z autorem „Virtuti Mili-
tari'' jest chyba stylistycznym lap-
susem p. dyr. Szpakiewicza, nie-
mniej jednak symptomatyczną dla
panujących nastrojów jest stwier-
dzona przez p. dyrektora ,„kom-
pletna pustka“ na tej „patrjotycz-
no wojskowej” sztuce.

Pal. hi

juž opušcila

„poważne zastrzeżenia

Nikt z cierpiących
ай reamatyzm, podagrę i bóle nerwowe
nie powinien wątpić w możliwość swego
uzdiowienia, gdyż już wielu cierpiących
odzyskało przy pomocy Togalu swe zdro-
wie. Tabletki Togal bowiem skutecznie
zwalczają te niedomagania, wstrzymując
nagromadzanie się kwasu moczowez0,
który, jak wiadomo, jest przyczyną tych
cierpień. Nieszkodliwe dla serca, żo-
łądka i innych organów. Spróbujcie
i przekonajcie się sami, lecz żądajcie we
własnym interesie tylko oryginalnych ta-
bletek Togal. We wszystkich aptekach.
6064—1 W.-Z. PON. 4

Lłatyzm czy wolny handel,
Stowarzyszenie Kupców i Prze-

mysłowców Chrześcijan w Wiln'>
złożyło Radzie Miejskiej memozj. *
treści następującej:

— W dniu 17 marca br. Rada
Miejska ma rozpatrzyć wniosek
Magistratu w sprawie ustalenia ta-
ryły gospodarczej na prąd elek-
tryczny, używany dla różnego ro-
dzaju grzejników. W, związku z
tem Stowarzyszenie nasze, które
parokrotnie miało sposobność wy-
razić pogląd, że obowiązująca do-
tąd taryfa jest za droga, z zadowo-
leniem dowiaduje się, że sprawa
potanienia prądu elektrycznego i
udostępnienia go zwłaszcza dla
celów gospodarczych szerokiemu
ogółowi weszła na realne tory.

Nie możemy jednak pominąć
milczeniem, że zgłoszony przez
Magistrat wniosek nasuwa nam

i to, zda”
niem naszem, w sprawie zasadni-
czej. Uzasadnienie bowiem po-
wyższego wniosku głosi, że elek-
trownia powinna przyjść z pomocą
abonentowi, przy nabywaniu grzej-
ników oraz, że nabywanie jest
możliwe zarówno w fabrykach w
Warszawie, jak i firmach wileń-
skich i że Magistrat przyjmie na
siebie obowiązek inkasowania na-
leżności firm sprzedających, oczy-
wiście za odpowiednio umówioną
opłatą.

Otóż uchwalenie wniosku w
brzmieniu, proponowanem przez
Magistrat, kryje, zdaniem naszem,
niebezpieczeństwo, że elektrow-
nia mogłaby wejść na drogę t. zw.
etatyzmu municypalnego. Cóż bo-
wiem może oznaczać zdanie, że
konsument będzie mógł nabywać
grzejniki w fabrykach w Warsza-
wie? Fabryki normalnie detalicz-
nej sprzedaży nie prowadzą, zakup
więc grzejników bezpośrednio od
producenta nie mogłby być doko-
nany.inaczej, jak za pošrednic-
twem elektrowni, któraby -przyj-
mowała zamówienia i następnie
robiłaby w Warszawie hurtowe
zakupy, czyli, że faktycznie przy
elektrowni powstałaby instytucja
etatystyczna — biuro sprzedaży.

A więc chodzi tu w poruszonej
przez nas sprawie istotnie o rzecz
zasadniczą, czy mamy zrobić nowy
krok w rozwoju gospodarki etaty-
stycznej, czy też, jak to wielokrot-
nie, sfery autorytatywne oświad-
czały, mamy zwalczać etatyzm we
wszelkich jego przejawach i ze
wszelkiemi jego znanemi ujemnemi
skutkami, budując gospodarstwo
nasze na zdrowych zasadach wol-
ności gospodarczej?

Dlatego Stowarzyszenie nasze
jest zdania, że wniosek w sprawie
taryfy gospodarczej powinien być
zredagowany w takiem brzmieniu,
ażeby wykluczona była jakakol-
wiek możliwość prowadzenia
przez elektrownię sprzedaży grzej-
ników na własną rękę.

Pozatem we wniosku swoim
Magistrat prosi Radę Miejską o
upoważnienie do ustalenia warun-
ków sprzedaży grzejników. Otóż
jesteśmy również stanowczo prze-
ciwni dyktowaniu przez elektrow-
nię firmom kupieckim warunków
sprzedaży.

Wypowiadając się przeciw t.
zw. etatyzmowi municypalnemu,
należy oczywiście konsekwntnie
usunąć wszelkie formy reglamen-
tacji obrotu handlowego. Zupeł-
nie nieuzasadniona jest w tym wy-
padku obawa Magistratu, że przed
siębiorstwa prywatne ustalą na
grzejniki zbyt wygórowane ceny,
utrudniając w ten sposób konsu-
mentom ich nabywanie.

Podając powyższe nasze uwagi
do wiadomości, jesteśmy prze-
świadczeni, że wysunięte przez
nas postulaty znajdą całkowitą a-
probatę Rady Miejskiej.

 

naa RIAMRSKIEGO|
nowa książka p. t.:

Przprłońćgogpodarza šaką |
prasę drukarską.

Zawiera następujące rozdziały:

I. Istotne fakty i zagadnienia. li. Równowaga gospodarstwa
światowego przed wojną i skutki wojny. III. Obroty handlowe
w powojennem gospodarstwie światowem. IV Kredyty zagra-
niczne po wojnie. V. Wędrówki ludności po wojnie. VI. Przysz-
łość gospodarstwa światowego. VII. Raejonalizacja. VIII. Ró-
wnowaga przemysłu i rolnictwa

łeczne; udział państwa w kryzysie
I kryzys ustroju gospodarczego. XI, Ruch naturalny ludności
a przyszłość gospodarcza. XII. Konsekwencje mniejszego po-
stępu gospodarczego. XIII Ogólne wnioski I przewidywania.

Cena 9 zł.
Do nabycia we wszystkich księgarniach i kioskach Tow. „Ruch”-

IX. Cieżary publiczne i spo-
X. Planowa gospodarka.

 
 



 

KRONIKA.
oświęcenie Herbaciarni N. O. K.
Narodowa Organizacja Kobiet zawiadamia, iż poświęcenie lokalu

Herbaciarni - czytelni dla bezrobotnej inteligencji*, mieszczącej się
y zauł. Dobroczynnym Nr. 2-a m. 10, odbędzie się w piątek,

n. 18 b. m. o godz. 11-ej rano.
Poświęcenia dokona J. E. Ks. Arcybiskup Romuald Jalbrzy-

lowski.
Na tę uroczystość zarząd N. O. K. zaprasza panie, które ofia-

owały swoją współpracę w herbaciarni oraz członkinie, interesujące
ę tą pracą.

 

UWADZE CZYTELNIKÓW.
(Od Administracji).

Przy dzisiejszym numerze
Dziennika Wileńskiego* załącza-

dla wszystkich naszych przed-
atników zamiejscowych Cennik
asion firmy ZYGMUNT
AGRODZKI w WILNIE.
zeliby kto cennika nie otrzymał,
ch napisze do wyżej wymie-

a niezwłocznie zo
anie mu wysłany

SPRAWY MIEJSKIE.
— Dookola sprawy Pogotowia

aluakowego. Pomimo uporczy-
łego milczenia Magistratu dowia-
lujemy się, że sprawa pozbycia
ę Pogotowia Ratunkowego na
ecz instytucji prywatnej jest o-
tenie w Sekcji Zdrowia aktualną

dalece, że zainteresowany zo-

ał tą sprawą Związek Lekarzy
olskiego, który, jakoby,

Ma wynaleźć radykalny sposób na
ieficytowość Pogotowia. Ma tu
hodzić w rachubę dobroczyn-

1086 społeczeństwa, które jest
pdecnie zubożałe do ostateczności.

Pięknie więc będzie wyglądało
isze Pogotowie, oparte na tak
twiejnej podstawie, jak dobro-
ynność zubożałego społeczeń-

jlwa, gnębionego wszelkiego ro-
*łaju podatkami. ы

› 7Биглуб, nawet to, co stoi na
Wcnym fundamencie — łatwo,
dbudować natomiast w obecnych
"Żasach — trudno, pomimo opty-

Mizmu radosnych twórców. | (S)

_— Wybór typu nowoczesnej

Gzdni dla Wilna. W pierwszej po-
Owie kwietnia ma podobno zapaść
tcyzja Magistratu w sprawie wy-
Oru typu nowoczesnej jezdni. O-
konie Magistrat zbiera wciąż je-
ze dane co do kalkulacji trwa-

Kci i konserwacji poszczególnych
Jpów współczesnej jeźdni. Do-
chczas odpowiedziały już Magis-

laty Paryża, Stokholmu i kilka in-

łych miast zagranicznych. Po zgru
łowaniu tych wszystkich opinii, od
dzie się posiedzenie Magistratu
ileńskiego, na którem powzięte
Ostanie ostateczna decyzja. W
iołach miejskich liczą się już o-
cnie z tem że najbardziej odpo-
lednią i dostosowaną do Wilna
tdnią jest asfalt. Poważnie brana
dd uwagę jest również kostka ka
ienna i kostka drzewna. Najpra-

 

    

 

     

Z MIASTA.
— W sprawie kwesty 3-go

dja. Pan minister spraw we-
ętrznych udzielił Polskiej Ma-

lerzy. Szkolnej Z. W. w Wilnie
ha obszarze Województwa Wi-
ńskiego, zezwolenia na urzą-
nie w dniach od 3-go do9 go

aja 1932 r. włącznie zbiórki
Publicznej p. n. „Dar Narodowy
go Meja*. Powiadamiając o

dowyższem, Polska Macierz Szkol-
a Z. W. pozwala sobie prosić
szelkie Towarzystwa urządzające
iórki i kwesty na swój dochód,
łaskawą pamięć i przestrzega-
„iż tydzień od dn. 3go do
go maja przeznaczony został

 

      

 

    

    

   
   

 

ilnie i na terenie Wileńszczyzny
ądzać w powyższym czasie
nych zbiórek i imprez docho-
wych.

— Harcerska Akademja ża-
ma. We czwartek odbędzie się
Małej Sali Miejskiej (ul. Koń-
a 1) Harcerska FAkademja Ža-
Obna urządzana przez Žarząd
ddziału Wil. Z. H. P. ku uczcze-
lu ś. p. ks. bisk. Dr. W. Ban-

durskiego Honorowego Harcerza
Rzeczplitej i długoletniego prze-
wodniczącego Oddziału Wileń-
skiego Zw. Harc Polsk.

Zarząd Oddziału prosi uprzej-
mie rodziców harcerek i harce-
rzy, oraz członków Kół Przyjaciół
Harcerstwa i sympatyków harcer-
stwa o przybycie na wymienioną
Akademję. Zaproszenia nie będą
rozsyłane.

Początek Akademji o godz. 18
(6 wiecz. Wstęp bezpłatny.

Równocześnie zarząd Oddziału
zawiadamia, że tegoż dnia o g. 8
zostanie odprawiona Msza św. za
duszę Zmarłego, w kościele św.
Michała (ul. Wolana), której wy-
słuchają drużyny harcerskie, Za-
rząd Oddziału, grono instruktor-
skie i inni.
— Na dzisiejszej Środzie

Literackiej działaczka polska ze
Szwecji, pani Wanda Pomian,
mówić będzie o propagandzie
kulturalnej na dalekiej północy.
Wrażenia pani Pomian obfitują
w ciekawe obserwacje, np. nz
temat działalności pisarskiej pe-
wnego koczującego Japończyka.
Dowiemy się też z bezpośrednie-
go źródła, jak się przedstawia
znajomość literatury polskiej u
Szwedów. Początek o g. 830 w.
Wstęp dla członków i sympaty
ków bezpłatny, dla wprowadzo
nych gości 2 zł.

— Powstanie Obywatelskiego
Komitetu do walki o tani prąd
elektryczny. Na odbytem w. dniu
13 bm. w sali Konserwatorjum
wiecu lokatorów zapadła uchwała
utworzenia w Wilnie Obywatel-
skiego Komitetu do walki o tani
prąd elektryczny. W związku z
tem projektodawcy wniosku zwró-
cili się do wszystkich organizacyj
zawodowych 1 gospodarczych na
terenie Wilna o przystąpienie do
akcji Komitetu i o wydelegowanie
swych przedstawicieli. Szereg
tych organizacyj postanowił pro-

jekt ten zaakceptować. (a)
— Zatwierdzenie nominacji

Jana Gradowsklego w Kasie
Chorych. Władze nadzorcze Kas
Chorych zatwierdziły w wyniku
rozpisanych konkursów nominacje
dyrektorów wszystkich Kas na
terenie całej Polski.

Na terenie Okręgowego Urzę-
du Ubiezpieczeń w Warszawie,
między innymi dyrektorem Kasy
Chorych w Wilnie mianowany zo-
stał p. Jan Gradowski, dotych-
czasowy długoletni dyrektor tej
instytucji.

ZE STOWARZYSZEŃ.

—Zarząd Koła m. Wilna Stow.
Chrz. Nar. Naucz, Szk. Powsz.
urządza dla ogółu P. T. Nauczyciel
stwa m. Wilna rekolekcje, które
się odbędą w dniach od 20-go do
23-go b. m. w kaplicy O. O. Jezu-
itów przy ul. Wielkiej nr. 64. Re-
kolekcje poprowadzi X. O. Kazi-
mierz Kucharski T. J. Początek
I-ej konterencj: o godz. 9-tej rano
w dniu 20 b. m. Porządek konfe-
rencyj można będzie nabyć w ka-
plicy w dniu rozpoczęcia się reko-
iekcyj.
— Doroczne walne zebranie

Ligi Robotniczej św. Kazimierza
odbędzie się w niedzielę przewo-
dnią dn. 3 kwietnia r. b. o godz.
12i pół w lokalu przy placu
Orzeszkowej m. 11.
— Z Ogniska Kolejowego.

W dniu 20 b. m. o godz. 4eej
popołudniu w sali „Ogniska”

(Kolejowa 19) odbędzie się wielki
koncert-odczyt w Ż:ch czešciach.

ODCZYTY.
— Staraniem Wydziału E-

lektrycznego Magistratu miasta

BZIENNIK WILEŃSKI.

Wilna dnia 18 b. m. o godz. 8w.
w sali Stowarzyszenia Techników
w Wilnie, odbędzie się odczyt
inż. Piaseckiego z Warszawy treści
następującej: „Zasady racjonal-
nego oświetlenia wnętrz i jego
wpływ na pracę człowieka” oraz
„oświetlenie okien wystawowych
i światło w' reklamie*. Odczyt
będzie ilustrowany przezroczami.
Wstęp bezoł»tny.

Z ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO.
—Skreślenia w budżecie $mi-

ny żydowskiej. Ministerstwo W.R.
i O.P. z budżetu gminy na rok

1931 wykreśliło subsydjum dla ży-

dowskiego instytutu naukowego,

dla t-wa sportowego „Makabi” i

kilku innych organizacyj społecz-

nych i oświatowych. (a)

— Po raz irzeci walne zebra-
nie studentów żydów nie doszło do

skutku. Zapowiedziane na niedzie

lę 13 b. m. ogólne zebranie Stowa-

rzyszenia Studentów Żydów nie do
szło po raz trzeci do skutku.

Przed mającem się odbyć zebra

niem kurator prof. Wróblewski
zwołał konferencję przedstawicieli
5 żydowskich frakcyj studenckich,
którym zaproponował wydelegowa
nie po jednym przedstawicielu każ

dej frakcji do zarządu. Gdyby pro
pozycja ta nie została przyjętą za-

rząd zostałby utworzony przez no-

minację. Ponieważ i tę propozycję
delegaci odrzucili wobec tego przy

puszczać należy, iż kurator mianu-

je komisarza. a
a RÓŻNE.

—Podziękowanie, W chwili otwar-

cia herbaciarni-czytelni dla bezrobotnej

inteligencji, której poświęcenie odbędzie

się w piątek, dn. 18 bm. (godz. 11), Naro-

dowa Organizacja Kobiet czuje się w

obowiązku złożeniaz tym

wszystkim, którzy Ё

szybkiego uruchomienia tej

a w. szczególności: Е
Jego Eks. Ks. Arcybiskupowi R.

Jalbrzykowskiemu za ofiarę 100 zł.,

p. Helenie Dowgiałłowej za bezintere-

sowne udzielenie lokalu, Magistratowi
m. Wilna, Kołu Polek oraz restauracjon
„Bristol* i „Zacisze* za wypożyczenie

umeblowania, p. Justynowi Strumille
z maj. Korwie za ofiarowanie 3 litrów

mleka dziennie, jak również za ofiary

w naturze i pieniężne pp. Zofji Zawadz-
kiej, Marji Macułewiczowej, Ludwice

Życkiej, Z. Strawińskiej i dr. Erdmaro-

wej. vali *

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
— „Mam lat 26“ — na Pohulance.

Dziś o godz. 8 wiecz. „Mam lat 26 +
Jutro — „Mam lat 26".
— „ich synowa” — w Teatrze Lu-

tnia. Dziś arcywesoła, pełna humoru i

werwy, najnowsza komedja A.Grzymały-

Siedleckiego p. t. „Ich synowa”.

Jutro „Ich synowa”.
— Wieczór uczn. Konserwatorjum,

W piątek dn. 18 bm. o godz. 7 m. 30 w.
м sali Konserwatorjum, Wielka 47 (wej-
ście od ul. Końskiej) odbędzie się wie-

czór szkolny uczniów i uczenic Konser-

watorjum Muzycznego w Wilnie z kursu

średniego i wyższego.
Popisywać się będą klasy: fortejianu,

skrzypiec, wiolonczeli, śpiewu solowego
i instrumentów dętych.

Karty wstępu otrzymać można w se-
kretarjacie Konserwatorjum od godz.
4— 7 wiecz.
— Jedyny występ Mikolaja Orlowa

w niedzielę 20 bm. urządza Wileńskie
Towarzystwo Filharmoniczne (sala Kon-
serwatorjum — Wielka 47). Po wielkich
sukcesach artystycznych w Ameryce

Centralnej oraz — świeżo — w Warsza-

wie (3 koncerty z rzędu!), przejazdem do

krajów Bałtyckich i Skandynawskich, da
ten sławny mistrz pianizmu współczesne-
go jedyny swój recital. Niezmiernie in-
teresujący i ca'kiem nowy program obej-
muje arcydzieło muzyki klasycznej, ro-
mantycznej i najnowszej — polskiej i ro-

placówki,

-syjskiej (Szymanowski, Strawiński, Pro-
kofjew).

Bilety w przedsprzedaży w „Orbis'ie”,
Mickiewicza 11a — od godz. 9 rano do
7 wiecz. Ceny niepodwyższone. Zniżki
ważne.

POLSKIE RADJO WILNO.
Środa, dnia 16 marca 1932 r.
11.58. Sygnał czasu.
14.10. Program dzienny.
14.15. Muzyka rosyjska (płytyj.
15.15. Kom. z Warsz.
15.25. Odczyt dla maturzystów z

Warsz.
16.10. Muzyka z płyt.
16.15. Kom. sportowy z Warsz.
16.20. „Wśród książek — z Warsz.
16.40. Codzienny odcinek powieścio

wy.
16.65. Lekcja angielskiego z Warsz.
17.10. „Zachowawczość w  przyro-

dzie” — odczyt z Warsz. wygł. inż. J.
Bornstein.

17.35. Koncert popularny w wyk.
Witolda Jodko (cytra).

18.05. Recytacje utworów Józefa
Aleksandra Gałuszki, w wyk. Haliny Ho-
hendlingerówny.

18.20. Muzyka z płyt. Muzyka po-
pularna.

18.50, Kom. Zw. Młodz. Polskiej.
19.00, Przegląd prasy litewskiej.

3) gowieszczeńska jakby stolicę ziem złotonośnych.

opomogli do tak .

Z T:wa Nauczycieli Szkół
rednich i Wyższych.
Zagadnienie domowej pracy

ucznia nie schodzi z porządku
obrad Wileńskiego Koła T.N,S.W.
W dniu 7 marca br. odbyło się

zebranie dyskusyjne, drugie z za-
powiedzianego na powyższy temat

cyklu. P. Dyr. Stanisław Turkow-

ski omawiał tym razem sprawę

czytelnictwa młodzieży jako pod-

stawy wykształcenia zdobywane-
go poza godzinami szkolnemi. Ze-

brało się kilkadziesiąt osób z po-

śród  nauczycielstwa, rodziców i
kierowników czytelń.

Prelegent stwierdził, że w dzie-

dzinie czytelnictwa przeżywamy

ostry kryzys. Jest on zjawiskiem

normalnem po wielkich wstrzą-

śnieniach wojennych, jednak obec-

nie zdaje się on być głębszym i

groźniejszym niż kiedykolwiek

dawniej, np. w dobie ponapoleoń-

skiej. Składa się na to między in-

nemi charakterystyczne dla' współ

czesności dążenie do wszelkiego

rodzaju uproszczeń i ułatwień:

książkę w pełnej mierze zastępują

skróty dostarczane przez kino lub

radio. Jest to jednak surogat, a

narzędziem prawdziwego  wy-

_ kształcenia pozostanie nadal prze-

dewszystkiem książka. Nasuwasię

konieczność nauczania młodzieży,

jak się tem narzędziem „posługi-

wać. P. Dyr. Turkowski jest zda-

nia, że obowiązek ten ciąży głów-

nie na inteligentnym, kulturalnym

domu. :
Szkoła nie jest w stanie spro-

stać mu w całej rozciągłości.

Prelegent poruszył następnie

szereg zagadnień, które stają przed

rodzicami, chcącymi kierować lek-

turą swych dzieci. Omawiaf zna-

czenie czasopisma dla młodzieży,

informował, gdzie szukać wskazó-

wek przy wyborze książek, pod-

kreślał wreszcie wartość wycho-
wawczą choćby najskromniejszej,

ale własnej bibljoteczki. Piśmien-

nictwo dla młodzieży ma w Polsce
piękną i dawną tradycję, awspół-

cześnie daje się zauważyć bujny

jego rozwój. Przytem szereg ide-
owo prowadzonych wydawnictw

daje książki bardzo tanie, dosłow-

nie groszowe i pozwala na ich na-

bycie przez najmniej nawet za-

możne rodziny. й
Po odczycie wywiązała się

dyskusja, w której omawiano ko-

nieczność szerzenia kultu dla
książki, rolę domu, szkoły, świe-

tlicy i czytelni w budzeniu zami-

łowania do lektury i wreszcie

sprawę selekcji wydawnictw czy-

tywanych przez młodzież. W tej
ostatniej kwestjj zwrócono się

z apelem do rodziców, aby nie

używali dzieci jako posłańców po

książki dla siebie, gdyż uniemożli-
wia to rozciągnięcie przez bibljo-

teki kontroli nad literaturą trafia-
jącą do rąk młodzieży.  A.K.

PESZEKRUDFECYKOTARKWNEW1PETZ

19.15. Muzyka z płyt.
19,20. „Co nas boli?“ — przechadz-

ki Mika po mieście.
19.30. Kom. sportowy z Warsz.
19.35. „Ratujmy dzieci* — pogad.

wygł. Zofja Kossowska.
19.40. Ргойг. па czwartek i rozm.
19.45. Pras. dzien. radj. z Warsz.
20.00. Felj muzyczny z Warsz.
20.15. Muzyka lekka z Warsz.
21.10. Kwadr. liter. z Warsz.
21.25. Utwory fortepj. na 4 ręce z

Warsz.
21.35. Recital skrzypcowy Totenber

ga z Warsz.
22.35. Kom. z Warsz. -
22.45. Fragmenty z szopki X. klasy.
23.00. Spacer detektorowy po Euro-

pie. Przewodnik Karol Wyrwicz - Wich-
rowski art. dram.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Przykład do naśladowania.

Aby zachęcić pianistów do muzyko-
wania na cztery ręce, urządza Polskie
Rądjo dzisiaj o godz. 21,25 interesującą
audycję, w której wystąpią profesorowie
Ludwik Urstein i Jerzy eteld i odegrają
na 4 ręce utwory Moszkowskiego i Pa-
derewskiego. Ten gatunek muzyki, nie-
słusznie lekceważony, dzisiaj obfituje w
literaturę wdzięczną i nietrudną, jak się
to_okaże w czasie omawianej audycji.

Wileńskie aktualja na wesoło.
Fluidy sątyry i humoru na tematy

bardzo aktualne rozniesie dzisiaj po Wil-
ńie fala radjowa o godz. 22,45. Będą to
fragmenty najnowszej szopki akademic-
kiej, obchodzącej w tym roku dziesiąty
rok wesołego istnienia. Chociaż więc
z tej racji autorowie ochrzcili ją mianem
„Szopki X klasy”, w tekście znajdzie się
sporo dowcipów pierwszej klasy.

Moje osobiste sprawy posunęły się w Błago-

lyromadzenie Wileńskiego Tow.
Opieki nad Zwierzętami.

Onegdaj odbyło się w Dużej Sa
li Konierencyjnej Wojewódzkiego
Urzędu Wileńskiego doroczne wal
ne zgromadzenie członków Towa-
rzystwa Opieki nad Zwierzętami
pod przewodnictwem p. Kowal-
czyńskiego.

Po zatwierdzeniu porządku
dziennego w imieniu ustępującego
zarządu p. prezes Olszewski zło-
żył sprawozdanie z całokształtu
działalności Towarzystwa w roku
ub. Ze sprawozdania tego wynika,
że Towarzystwo liczy obecnie 260
członków. Zarząd Tow. przepro-
wadzał w roku 1931, 26 inspekcyj
i lustracyj. Zlustrowano 1812 koni,
9 stajen, 5 obór, 125 bud podwórzo
wych dla psów, tar$owisko przył
rzeźni miejskiej, 5 razy rzeźnię
miejską, rakarnię ptactwa, handel
rybami i ptactwem, oraz kilkakro-
tnie przeprowadzono inspekcję ryn
ków wileńskich. W wyniku tych
lustracyj sporządzono cały szereg
protokułów sądowo-karnych, z
pozbawieniem prawa jazdy kilku-
nastu właścicieli koni dorożkar-
skich.

Wskutek interwencji Towa-
rzystwa Magistrat opracował no-
wy sposób zabijania bezdomnych
psów przy pomocy prądu elektry-
cznego. Również na skutek inter-
wencji Tow. sposób łapania psów
na ulicy dokonywany będzie przy
pomocy siatki, a nie pętli, jak do-
tychczas.

Towarzystwo zainicjowało spro
wadzenie sztucznych gniazd z Ra
wicza w celu ustawienia ich w o-
grodach miejskich i plantacjach
prywatnych oraz zamierza w naj.
bliższej jesieni ustawić w ogrodach
karmniki dla ptaków.

Po przeprowadzeniu pertrakta-

cyj z województwem i Izbą Rze-

mieślniczą zostanie w najbliższym

czasie uruchomiona szkoła kucia

koni, ze schroniskiem dla bezdom-
nych zwierząt.
W początkach bież. roku To-

warzystwo zorganizowało Tydzień
Propagandowy Opieki nad Zwie-
rzętami, podczas którego został
wyświetlony film p. t. „Co zwie-
rzęta mają do powiedzenia”. Film
ten zgromadził przeszło 8000 mło-
dzieży szkolnej.

Po uzupełnieniu skład zarządu
Tow. na rok 1932 następujący: p.
p. Wacław Olszewski (prezes);
generał Z. Rymkiewicz (I. vicepre-
zes); W. Jeżowski (Il. viceprezes);
L. Izydorczyk, J. Kwiesielewicz,
G. Czapliński, J. Baranowski, i H
Zawadzki — jako członkowie, zaś
p. p. kom. M. Waligóra, M. Suszyń
ska i W. Święcicki—jako zastępcy.

Skład komisji rewizyjnej stano
wią: p. p. ławnik J. Łokuciewski,
Ludwik Ostrejko i Gumowski —
jako członkowie, a p. p. Jachimo-
wicz i Terejewicz — jako zastęp-
cy.

W. końcu przyjęto jednogłośnie
wniosek p. Czarneckiego o zorga-
nizowanie konkursu z nagrodami
dla młodzieży szkolnej na najlep-
sze wypracowania z dziedziny o-
chrony ptaków i zwierząt. s

TTAKTAI| iai PIESZEе

Dalsze dochodzenie w spra-
wie zagadkowej kradzieży

przesyłki złota.
E” Dalsze dochodzenie w  spra-
wie zagadkowej kradzieży tran-
sportu złota z przesyłki bagażo-
wej na linji Wilno-Warszawa, a
nie pocztowej jak mylnie po-
dano, znajduje się już obecnie na
dobrej drodze.

Aresztowany w związku z tą
kradzieżą urzędnik kolejowy Żej-
mo przewieziony został w dniu
wczorajszym z aresztu central-
nego do więzienia łukiskiego.
W toku dalszych dochodzeń

przeprowadzona została w dniu
wczorajszym rewizja w mieszka-
niu jednego z kupców wileńskich,
który został narazie zatrzymany,
lecz po przesłuchaniu go w po-
licji zwolniony.

Według przypuszczeń władz
śledczych, sprawa zagadkowej
kradzieży transportu złota wyja-
śniona zostanie całkowicie . już
w dniach najblizszych. (c)

skim kozakiem,

EB

Z sali sadowe|l.
PROCES O NADUŽYCIA W MA-
JĄTKACH HR. PRZEŹDZIEC-

KICH.
(Drugi dzień rozprawy.)

W ciągu wczorajszego dnia pro-
cesu w sprawie Wardeńskiego i
Chocianowicza sąd badał kilkuna-
stu świadków.

W] grupie zbadanych przewa-
żali włościanie z okolic ma;ątku,
którzy skupywali ziemię i las.

Opowiadają oni o dokonanych
tranzakcjach i sposobie załatwia-
nia forma|ności.

Świad. Korkozowicz, rządca w

dobrach Przeździeckiego, powtó-
rzył zeznania złożone przed sądem
okręgowym.

Dziś od godz. 9 rano przed są-

dem przewinie się następna grupa

świadków, występujących w to-

czącym się procesie. Kos.

Najmłodsza dynastja królewska
w Europie.

Najmłodszą dynastję w Europie po-
siada królestwo Albanji. Dwór albański
posiada bardzo znamienną właściwość:
nieusiłuje on zupełnie zwracać na siebie
uwagi. Nie posiada on żadnych zamków
i pałaców, żadnych gwardyj i samocho-
dów dworskich, pędzących ulicami z
szybkością straży pożarnej. Niejeden
turysta przez tydzień i dłużej przebywał
w stolicy Albanji, Tiranie, i codziennie
przechodził kilkakrotnie główną ulicą, nie
wiedząc, że mija rezydencję króla i jego
dworu. Musi on też mieć wyjątkowe
szczęście, jeżeli uda mu się zobaczyć
króla, królową matkę lub którą z księż-
niczek. Król sam unika wszelkiego roz-
głosu i tylko w wyjątkowych wypadkach
daje dostęp do siebie obcym  dziennika-
rzom. Wyjątkowego tego szczęścia do-
znał pewien publicysta Amerykanin, któ-
ry wrażenie swe z audjencji opisuje na-
stępująco:

Już na samym wstępie do domu kró-
lewskiego doznałem bardzo ciekawego
wrażenia. Poza dwoma żołnierzami, peł-
riocymi straż przy bramie żelaznej, nic
nie zdradzało specjalnego charakteru te-
$o gmachu. Budynek sam nie wiele róż-
nił się od domu zamożnego Albanczyka.
Wyróżniały się jedynie ubikacje recep-
cyjne, urządzone w stylu reprezentacyj-
nym, oraz pracownia króla, mieszcząca
się w długiej i szerokiej komnacie, w któ-
tej końcu stoi olbrzymie biurko. Kiedym
wszedł do pracowni król siedział za biur-
kiem w olbrzymim, na kształt tronu zbu-
dowanym fotelu. Uprzejmość swoją król
posunął tak daleko, że powstał z totela
i podszedł ku mnie kilka kroków. W
pierwszej chwili rzucała się przede-
wszystkiem w oczy wyniosłość postaci
króla, jego niezwykła uprzejmość i młó-
dzieńczość. Ani jedno spojrzenie, ani jed-
no słowo, ani jeden gest nie przypomniał
dyplomaty, który w niezwykle  zręczny
sposób z antagonizmu włosko-jugosło-
wiariskiego potrafił ciągnąć korzyści dla
swego kraju, ani żołnierza, który nie tak
dawno temu tłumił powstania. Rozmowa
toczyła się w sposób tak naturalny i nie-
wymuszony, iż niepodobna było przy-
puszczać, że myśli się o czem innem, niż
się mówi. Prosiłem o objaśnienie mnie w
kilku sprawach, szczególnie polityczno-
skarbowych. Kiedy rozmowa weszła na
sprawę katastru, którego Albanja jeszcze
nie posiada, doznałem drugiej niespo-
dzianki: król, doskonale z tą sprawą o-
beznany, zaczął mnie interwenjować i w
ten sposób całkiem fachowy wypytywać
o stosunki odnośne w moim kraju. Póź-
niej dowiedziałem się, że król także w
innych ważniejszych dziedzinach życia
państwowego i społecznego orjentuje się
doskonale, i że niema prawie ważniejszej
materji, w którejby osobiście nie konfe-
rował ze swymi ministrami. Jakkolwiek
ocenia się charakter niezwykłego tego
człowieka, nie ulega wątpliwości, że jest
on wybitną indywidualnością. Jeszcze 10
lat temu nazwisko jego poza Albanją zu-
pełnie było nieznane, a i w Albanji sa-
mej rozgłos jego był niewielki. Doptero
dzięki rozruchom powojennym Achmed
Zogu stał się potężny. Podziwu godną
roztropnością potrafił on się utrzymać
najpierw jako minister, a następnie jako
prezydent republiki albańskiej. Dnia 1
września 1928 roku obwołano go królem.
Spełniło się tem samem marzenie, jakie
Achmed nosił w duszy swojej od lat
dziecięcych.

O życiu prywatnem króla niewiele
wiadomo. Liczy on obecnie lat 38 i jest
nieżonaty. Obowiązki reprezentacyjne
królowej powierzył on swojej matce i
siostrom, których ma 6. Jako następca
tronu uchodzi 5-letni książę Essad, syn
zamężnej siostry króla.

Bestjalskie morderstwo w kościele
leningradzkim.

(Kap) Leningradzka „Krasnaja
Gazieta“ donosi o bestjalskiem
morderstwie popełnionem na oso-
bie zakrystjana katolickiego ko-
ścioła w Leningradzie przy ul. Ki-
ryłowskoj 19, Polaku Albinow-
skim. Trupa jego znaleziono w jed-
nej z nisz zakrystji okrytego 38 ra-
nami zadanemi nożem. Zabójstwo
miało być popełnione na tle ra-
bunkowem.
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ale uparty gość nie dawał wiary,

o Syberji i Mandżurii.
Koło tygodnia czekał na statek. Do Błagowiesz-

'zeńska jedzie się rzekami Szyłką i Amrurem; 350 kilo
etrów jedną i 850 drugą.

Podróż po Szyłce obfitowała w przygody. Ta
owo górska rzeka wysycha z biegiem lata, utru-

niając mocno komunikację. Nie było dnia, żebyśmy
ie utknęli na mieliźnie. Kilkakrotnie kapitan wy-
dzał pasażerów na brżeg, każąc im robić po kilka-

Aaście kilometrów piechotą po dziewiczych bezdro-
ich, zanim statek nie wyminie najbardziej trudnych
iejsc. Podróż, w tych warunkach, przeciągała się
nieskończoność. Dopiero na Amurze rozwinęliśmy
ybkość, rokującą dotarcie do celu. *

Brzegi Amura są malowniczo piękne, zwłaszcza
tzeg prawy, rosyjski. Wysoki, zalesiony, pełny głę-

  

    

   

  

 

    
   
  

  

  

   

rozedrganym szafirze horyzontu. Mnóstwo wodo-
adów i potoków, pieniących się na zboczach skał;

iączne płomyki, samozapalających się gazów, do-
niają piękna obrazu. Sama rzeka poważna, głę-
a 0 odcieniu czarnego szafiru.

ść murowanych domów, ładnych will i magazynów,
,viadczyła o dobrobycie. Nie mogło zresztą Ze

ej, gdyż najbardziej złotodajne pola Sybierji kon-
trują się przy rzekach Zei i Burei, tworząc z Bła-

kich skalistych jarów i szerokich dolin, tonących.

rące źródła, wynurzające kłęby pary, a w nocy”

„Do Błagowieszczeńska płynęliśmy 12 dni. Po:
eteńsku miasto te wydało mi się wielkiem. Spora.

Wielki hotel „Rosja“, położony na brzegu Amuru,
pamiętał napewno nie jedną hulankę tych szczęśliw-
ców, którzy w jednym sezonie dorobili się miljonów.

Dziś było tam pusto. Kilka dziur w ścianach, wy
bitych pociskami chińskiej artylerji z przeciwnego
brzegu — nie było najlepszą reklamą. Zresztą wszel-
kie niebezpieczeństwo już minęło. Bogate chińskie
miasto Sachalan, z którego strzelali chińczycy, nie
egzystowało. Z okien mego numeru widziałem na
przeciwległym brzegu tylko zgliszcza, z których wy-
dobywał się jeszcze dym i przenosił przez rzekę czad
spalenizny i gnijących trupów.

Komendantem miasta był smutnej pamięci gene-
rał Grybski. Zaniepokojony wieściami o zaczynają-
cych się w Chinach rozruchach, a dbały, jak pisał w
meldunkach do cesarza, o spokój w mieście, powie-
rzonem jego pieczy, rozkazał on wysiedlić wszystkich
chińczyków zamieszkałych w mieście. Było ich zgórą
3.000 osób; handlarzy, fryzjerów, praczek, a zwłasz-
cza służby domowej, nadzwyczajnie wiernej i przy-
wiązanej do swoich chlebodawców. Cały ten tłum,
wraz z żonami i dziećmi, otoczono policją i wojskiem
i kazano im przejść na drugą stronę rzeki, nie dając
żadnych środków przewozowych. Wszystkich — w
ubraniach, z tłomokami w ręku, zepchnięto do rzeki
„o silnym prądzie, kilometrowej szerokości i głębi do
25 metrów. Nie chcieli iść. Pchano więc ich kolbami
drągami, rękami, aż potopiono co. do jednego.

Sam czytałem w komendanturze wniosek 6 na-
grodzenie kogoś medalem zato, że siedząc w łódce

wać.

dzenie I "dalowskie :
topił dużym drągiem tych, którzy lepiej umieli ply- ы

wieszczeńsku o tyle, że po kilkunastu dniach udręki,
posłano mnie do Chabarowska, czyli jeszcze 1.100 ki-
lometrów na wschód. W Chabarowsku urzędodwał
główny naczelnik kraju general-gubernator Grode-
kow. Nawet ja, już dobrze doświadczony, nie miałem
najmniejszej wątpliwości, że takie źródło ukoi wszyst-
kie moje pragnienia. Przestrzeń przestała już mnie
frapować. Pojąłem cały sens syberyjskiego powiedze-
nia, że sto wiarst — nie dystans, sto rubli — nie pie-
niądz. Niestety, po zapłaceniu hoteli i wykupieniu
biletu na statek — daleki byłem od takiej sumy.
W przeddzień odjazdu byłem świadkiem, a po-

niekąd uczestnikiem charakterystycznej sceny.
Siedziałem w hotelowej restauracji z kozackim

esaułem od amurskich kozaków, Wandalowskim.
Prócz nas i jakiegoś kupca z Moskwy, nikogo więcej
nie było na sali. Kupiec poprosił nas przyjąć go do
towarzystwa. i

Po pewnym czasie, wesoły i rozmowny dotąd,
kupiec stracił jakoś kontenans i podparłszy głowę
rękami, pogrążył się w zadumę. Zapytałem go prze-
lotnie czy nie tęskni za krajem, lub rodziną. Odpo-
wiedział, że gorzej; bo go sumienie gryzie; że chociaż
Sybir wszystko rozgrzewa, to jednak podłości nie wy-
boczy. A czyż nie jest podłością, że on, który w Mo-
skwie bije po licję po pyskach, tu w Błagowieszczeń-
sku siedzi z prystawem przy jednym stoliku i razem
z nim wódkę pije.

Zrozumieliśmy zaraz, że to przemowa do Wan-
którego srebrne szlify wprowadziły

kupca w błąd. Nie obrażając się, a raczej śmiejąc się,
,„Wandałowski starał się wytłomaczyć że jest amur-

twierdząc, że każden policjant wstydzi się przyznać,

że jest policją. Upór ten zaczął już nas irytować, gdy

kupcowi przyszła widać genjalna myśl, bo uśmiecha-

jąc chytrze zapytał Wandałowskiego, przechodząc

odrazu na „ty“. — A chcesz, ja ci dowiodę, że nie

jesteś kozakiem, a prystawem? Ja ci zaraz+dam

w twarz i zapłacę ci 100 rubli, a ty mi będziesz
jeszcze dziękować.

Tego już było trochę za wiele. Wanddałowski

człowiek niedźwiedziej siły walnął kupca tak, że ten

potoczył się pod stół, krzycząc stamtąd: karauł! po-
licja bije! ь

Po tygodniu prźyjemnej podróży wylądowałem,
a raczej wgrzęzłem literalnie po kolana w błoto Cha-
barowskiej przystani, Nie wiem czemu Chabarowsk
był tak przepełniony, że w żadnym hotelu nie znalaz-
łem sobie miejsca. Ostatecznie pozwolono mi noco-
wać w garnizonowem kasynie na bilardzie, bo wszyst-
ko inne było też zajęte. :

Chabarowsk należy do najłagoddniejszych miast
Syberji, dzięki swemu położeniu. Dodaje mu uroku
duży, śliczny ogród-park, u stóp którego w głębokiej
dolinie łączą się dwie wielkie rzeki Ussuri i Amur.
Widok roztaczający się z parku, przed pomnikiem
Murawjewa Amurskiego, jest pięknym...

W. sztabie general-gubernatora nie zatrzymano
mię długo. Na trzeci dzień, bez pieniędzy coprawda,
siedziałem znów na statku i płynąłem z powrotem
300 klm. do stanicy Michajło-Siemionowskiej, gdzie
miał się właśnie znajdować mój oddział. Tam zakoń-
сга się wreszcie moje peregrynacje!

(D. c. n.)
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Z KRAJU.
Wielkie opady śnieżne.

Groźby powodzi.

W ciągu wczorajszego wie-
czora i nocy znaczne opady śnież-
ne w całej Wileńszczyźnie poza-
sypywały drogi i linje kolejowe.
Komunikacja kolejowa na linjach
wąskotorowych znacznie ucier-
piała, gdyż pociągi poprostu grzę-
zły w zaspach śnieżnych. Na za-
śrożone linje kolejowe niezwłocz-
nie rzucono pługi odśnieżne z od-
działami robotniczemi, którzy w
ciągu wczorajszej nocy i ranka

bez przerwy pracował nad uprzą-
taniem śniegu z torów.

Przerwana została komunikacja
autobusowa na linji Wilno—Lida
i Wilno—Grodno oraz na kilku
innych linjach województwa wi-
leńskiego i nowogródzkiego. U-
szkodzone były dwukrotnie linje
telefoniczne na szlaku Warszawa
—Wilno, Wilno—Grodno i innych.

Ostatnie opady wywolują nie-
bezpieczeństwo powodzi. (a)

Wstrząsający wypadek z pociskiem
armatnim we wsi Romaliszki gm. twereckiej

2 osoby rozszarpane, zaś dwie ciężko ranne.

Ze Święcian donoszą o wstrzą-
sająsającym wypadku, jaki wy-
darzył się onegdaj we wsi Ro-
maliszki gm. twereckiej, podczas
którego dwie osoby poniosły
śmierć zaś dwie odniosły ciężkie
rany. Mieszkańcy tej wsi bracia
Romalowie oraz Józef Turło znale-
źli w starym schronie wojskowym
pocisk od działa ciężkiego, który
przynieśli do kuźni i poczęli przy

, nim manipulować. Podczas ma-
nipułacji nastąpił ogłuszający wy-
buch, a po chwili pocisk eksplo-
dował. Odlamkami rozrywające-
go się pocisku zabici zostali:
Piotr Romalow i Józef Turło, zaś

ciężkie pokaleczenia odnieśli bra-
cia Adolf | Romuald Romalowie.
których w stanie ciężkim odwie-
ziono do szpitala w Święcianach.
Od silnego wybuchu pocisku, w
kużni oraz pobliskich įdomach,
wyleciały z ramami okna i drzwi.
Na odgłos potęźnego wybuchu
we wsi powstalo przerażenie.
Mieszkańcy pobliskich domostw
rzucili się w popłochu do uciecz-
ki, dopiero później sytuacja się
wyjaśniła, kiedy śmielsi włościa-
nie zajrzeli do kuźni, gdzie ich
oczom przedstawił się wstrząsa-
jący widok. (a)

Sąd doraźny nad szpiegami.

W dniu 15 b. m. w Baranowi-
czach skazani zostali przez sąd
doraźny na karę śmierci przez
powieszenie mieszkańcy wsi Bobki
gminy sieniawskiej pow. nieświes-
kiego Jan Bobko i Konstanty Bob-
ko, oskarżeni o uprawianie szpie-
$ostwa na rzecz państwa ościen-

nego. Obrońca oskarżonych adwo-
kat Duracz z Warszawy odwołał
się w imieniu oskarżonych do łaski
Pana Prezydenta Rzeczypospoli-
tej. Wyrok wykonany będzie w
dniu 16 b. m. do godziny 12 w po-
łudnie, o ile Pan Prezydent nie
skorzysta z prawa łaski. — (PAT.)

Aresztowanie niesumiennego sekwestratora.

W dniu wczorajszym na Po-
sterunek Policji w Bienicy zglo-
sił się wójt gminy bienickiej A.
Markowski, który złożył meldu-
nek, iż sekwestrator gminy Szy-
mon Goworeń ze wsi Janunie-
wicze przywłaszczył sobie 2000
złotych z sum podatkowych ścią-
gniętych przez niego u — ©-
kolicznych włościan za podatki.

Wójt Markowski wpadł na

trop sprzeniewierzenia podczas
kontroli ksiąg sekwestratorskich.
W związku z oświadczeniem

Markowskiego niesumiennego se-
kwestratora aresztowano i osa-
dzono w więzieniu powiatowem.
Prowadzone jest dochodzenie
eelem ustalenia czy sekwestrator
nie popełnił czasem większych
nadużyć. (a)

Zamiast komunistki ujęto reemigrantkę powracającą do kraju.

We wczorajszym numerze na-
szego pisma donosiliśmy już o

zagadkowej ucieczce kobiety z

pociągu pośpiesznego zdążające-

go do Wilna. Przypuszczenia, że

jest to komanistka nie okazały
się słuszne. Udało się stwierdzić,
że jest to niejaka Eugenja Kozioł

mieszkanka wsi Ziabki pow. dziś-

nieńskiego, chorująca na manję

prześladowczą. Negla ucieczka
Koziełówny wprowadziła na fał-
szywwy trop agentów mniemają-
cych, że zbiegła jest poszukiwaną
przez nich komunistką, wobec
czego zaczęli ścigać Koziołównę,
Okazję tę wykorzystała prawdzi-
wa komunistka, która podczas
popłochu ulotniła się. a.

Zlikwidowanie szajki złodziejskiej w pow. wileńsko-trockim.

W dniu wczorajszym policja ..
po dłu- |; śledczej udało się zdemaskowaćpowiatowa Wilno—Troki

gich wysiłkach zlikwidowała na-3 herszta bandy.

reszcie niebezpieczną szajkę zlo-į

dziei i włamywaczy, która od

dłuższego już czasu grasowała na

terenie powiatu Wileńsko-Trockie- ..

go szczególnie zaś na terenie:

gminy rymszańskiej. й

Członkowie szajki byli nie-
zwykle dobrze, jak na złodziei,

zakonspirowani, tak że policji
przez dłuższy czas nie udawało
się ustalić tożsamości złodziei,

którzy „operowali”  jaknajlepiej

kradnąc w rozmaitych miejsco-

wościach powiatu i przerzucając

nawet występną swoją działalność
również i na teren sąsiednich

gmin.

Przed kilku dniami policji

Okazał się nim
niejakl Kamilewicz, brat S. Ka-
milewicza, którego przed kilku
tygodniami znaleziono zamarznię-
tego i związanego na trakaie
Mejszagolskim w pobliżu Wilna.
Kamilewicz zeznał wówczas, że
padł ofiarą napadu rabunkowego,
lecz jak się to później wyjaśniło
napad symulował.

Okazuje się że Kamilewicz
wracał wówczas od swego brata
herszta bandy złodziejskiej, od
którego żądał p'eniędzy grożąc
zdemaskowaniem go,za co sprzy-
mierzeńcy brata związali go i po-
zostawili związanego w polu.

Wraz z Kamilewiczem areszto-

DZIENN IKMILENSKI

Z pogranicza.
Pociągi sowieckie

śnie
grzęzną w zaspach
żnych.

Obrabowanie pociągu z żywnością koło Kamienia Koszyrskiego.

Z pogranicza donoszą, iż na
terenie Mińszczyzny od kilku dni
panują niebywałe zamiecie śnie-
żne połączone z wielkiemi opa-
dami. Pociągi na linji Bohinin-
Mińsk stanęły w polu, jeden z
pociągów z żywnością, który u-

Zbłądzenie patrolu li

Wobec wielkiej zadymki śnież-
nej w dniu wczorajszym w rejo-
nie Olkienik na teren polski zbłą-
dził litewski patrol straży gra-
nicznej w sile trzech ludzi. Koło

grzązł w pobliżu stacji Kamień-
Koszyrski został jakoby obrabo-
wany przez. głodnych „włościan.
Również znacznie szwankuje
sprawność kolejowa na linji cen-
tralnej Mińsk-Niegorełoje. (a)

tewskiego na granicy.

Łoździej na teren litewski również
przez zmylenie drogi z powodu
wichury śnieżnej zbłądził żołnierz
K. O. P. z patrolu rontowego. a.

Masowe przekraczania włościan sowieckich do Poiski po zakup
artykułów żywnościowych.

Podczas onegdajszej burzy
śnieżnej, która panowała w pow.
wilejskim, w. rejonie Dołhinowa
na teren polski przedostała się
grupa włościan z terenu Białoru-
si sowieckiej celem poczynienia
zakupu artykułów spożywczych

w Polsce. Zatrzymani włościanie
uskarżają się na brak żywności
w pogranicznych okręgach Miń-
szczyzny i proszą władze polskie
o zezwolenie czynienia zakupów
żywności na terenie polskim. a.

 

SPORT.
NOWE WŁADZE WILEŃSKIEGO

TOWARZYSTWA CYKLISTÓW i MO-
TOCYKLISTÓW

Na tegorocznem walnem zebraniu
Wil. Tow: Cykl. i Motoc. wybrane zosta-
ły nowe władze Towarzystwa, na czele
których stanął dyrektor p. Wysocki. Do
zarządu ponadto weszli p. p.: Stelmasie-
wicz, Urniaż, Hałasiński, Felitan, Her-
manowicz, Wojciechowski i Białokur. Ja-
ko zastępców wybrano: p. p. Andrukowi
cza, Pipera i Rybaka.

Do komisji rewizyjnej wybrano p. p.
YE PCHE Godlewskiego i Szmej-

isa.

PILNIK WICEMISTRZEM POLSKI

Cała prasa sportowa jak najlepiej od
zywa się o bokserze wileńskim Pilniku,
który nareszcie udowodnił, że jest utalen
towanym pięściarzem i że przez ustawi-
czny trening, nawet w Wilnie, możną
dojść do wyników.

W finale Pilnik spotkał się z b. dob-
rym bokserem z Łodzi Seweryniakiem,
który spotkanie wygrał po bardzo ostrej
walce ze strony Pilnika.

Jest to pierwszy wypadek dojścia
wilnianina do finału, gdyż dotychczaś
wszyscy nasi reprezentanci odpadali po
pierwszej walce.

Sukces Pilniaka zwrócił uwagę nie-
tylko na niego, ale również i na cały
boks wileński, który ogromne czyni po-

stępy.

SZKOŁA HANDLOWA GRAŁA
W GRODNIE.

Odbył się w Grodnie mecz hokejo-
wy pomiędzy wileńskim mistrzem szkół
średnich — Szkołą Handlową, a uczniami
Grodna.

Handlowcy wystąpili w Grodnie w
następującym składzie: _Andrzejewski,
Pol, Janczys, Kiernowicz, Gasztowt, Częr
wiński i Kruczkowski.

Mecz wygrali wilnianie w stosunku
F7 4%

Bramki strzelali: Andrzejewski 3, Jan
czys 3 i Pol 1.

Honorową bramkę dla Grodna zdo-
był Brzozowski.

Razem z uczniami Szkoły Handlowej
jeździł do Grodna p. prof. Godlewski,
który żywo interesuje się sportem wśród
młodzieży szkolnej.

HOKEJ W SZKOLE,
Doskonałe warunki atmosferyczne

pozwalają w dalszym ciągu uprawiać o-
bok narciarstwa hokej.

Ostatnio odbył się mecz między u-
czniami Gimn. Zygmunta Augusta, a dru-
Żyną Gimn. A. Mickiewicza.

Mecz wygrali ,zyśmunciacy” w sto-
sunku 2: 0.
й Bramki strzelili: Puszkarzewicz i Głu

$K1.

Najlepszym na boisku był uczeń Gimn
Zyg. Augusta Nuszel.
KAUPALTALPA ASA MAPAOLA MAKI

wano jeszcze 6 osobnikėw, ktė-
rzy wchodzili w sklad tej niebez-
piecznej bandy  zlodziejskiej.
Wszystkich aresztowanych osa-
dzono w areszcie. a.

WALNE "ZEBRANIE „SOKOLA“,

Zebranie zagaja p. Olszewski pro-
sząc na przewodniczącego p. Z. Jasińskie

Do stołu prezydjalnego poproszono
p: p: St KE W. Henrycha, Z.
Rymkiewicza, Kowalczyńskiego, B. Kole-
sińskiego, W. Orzewskiego.

Walne zgromadzenie przez powstanie
uczciło pamięć zmarłych członków „So-
koła”: Ks. Biskupa Wł. Bandurskiego,
dr. L. Rudziewicza, J. Hejbera, A. Jar-
mołowicza, M. Bohdanowiczówny, Wł.
Gregorowicza i J. Pieczorówny.

Przystępując do porządku dziennego
p. B. Kolesiński odczytał sprawozdanie
ustępującego zarządu, a p. Gryłowski
przedstąwił sprawozdanie kasowe. Oba
sprawozdania wraz z wnioskiem komisji
rewizyjnej o absolutorjum ustępującemu
zarządowi: przyjęto aklamacją.

W sprawozdaniu wykazano, iż prócz
pracy na zewnątrz zwracano baczną uwa-
$ę na życie wewnętrzne,„Sokoła”. Wśród
szeregu sekcji największą popularnością
cieszyła się sekcja lekkoatletyczna, któ-
ra pod kierownictwem druha Balcewicza
poczyniła poważne postępy. Lekkoatleci
„Sokoła” wygrali w poprzednim roku
wszystkie poważniejsze biegi, a nawet
zdobyli drużynowe mistrzostwo Wilna.
Prócz sekcji lekkoatletycznej dużem po-
wodzeniem cieszy się sekcja szermier-
cza, którą prowadzi znany w Wilnie
fechmistrz i przyjaciel młodzieży prof. Ja
rocki.

Nowe władze na rok 1932 ukonsty-
tuowały się następująco: prezesem został
p- St. Januszewicz, do zarządu weszli p.
p.: R. Grygiel, W. Olszewski, W. Gry-
łowski, B. Kolesiński, W. Mirski, J. Ko-
dziowa, B. Mienicki, P. Kuleszo, J. Grudz
a: Wojdat, A. Miko, Tajun i K. Buł-
ak.

W wolnych wnioskach wyłoniła się
kwestja finansowa i dalszej pracy „So-
koła”. Walne zgromadzenie postanowiło
w tej sprawie w końcu kwietnia zwołać
nadzwyczajne walne zgromadzenie, by po
ważnie zastanowić się nad trudnemi wa-
runkami finansowemi.

Zebranie zakończono odśpiewaniem
„Marsza Sokołów”. Ja. Nie.

Nowe władze Związku Gier Sportowych.

Nadzwyczajne walne zebranie Wil.
Okr. Zw. Gier Sportowych miało roz-
strzygnąć cały szereg poważnych kwe-
styj.

Przedewszystkiem walne zebranie
rozpatrzyło działalność byłego zarządu,
wyrażając mu votum nieufności.

Do nowego zaś zarządu powołano
pp.: mjr. Szeligowskiego, Holownię, kap.
Karolczaka, Kudukisa, Wierzbickiego, Le-
wona, Kaczergińskiego, Lisieckiego, Ża-
mejcia i Balcewicza.

Do wydziału gier powołano pp.:
Szumańskiego, Zapolskiego, Abramowi-
cza, por. Kowalczyńskiego i Bruna,

Sprawy sędziowskie powierzono pp.:
Pietkiewiczowi, Malanowskiemu i Zien-
kiewiczowi.

Mamy nadzieję, że nowe władze
gier sportowych dołożą wszelkich starań,
by galęž ta nareszcie zdobyła uznanie
szerszych mas sportowców.

Ja. Nie.

Listy do Redakcji.
Szanowny Panie Redaktorze!

Podajemy do ogólnej wiado-
mości, że w dniu 13 marca rb. na
plenarnem posiedzeniu Rady Głó-
wnej Robotniczych Związków Za-
wodowych Ziem Północno- Wscho-
dnich przy pełnym składzie zosta-
ło wybrane nowe Prezydjum Rady
w składzie: prezes — Stefan Wa-
siewicz, sekretarz — Józef Lu-
dwisiak, wicepręzesi — Włady-
sław Bujko i Mackiewicz, skarb-
nik — Konstanty Walukiewicz,
członkowie — Edward Karnecki i
Feliks Godlejewski. Na wspólnem
posiedzeniu Prezydjum ustępują-
cego i nowoobranego w dniu 14
marca rb. w lokalu Rady przy ul.
Wielkiej 34, ustalono, że zgodnie
z wyborami, ustępujące Prezydjum
zda akta i majątek Rady nowo
obranemu.

Na żądanie prezesa Walu-
kiewicza, by pracownik technicz-
ny p. Mrozowski przedłożył wszel-
kie akta, pieczęcie i spis inwen-
tarza, p. Mrozowski oświadczył,
że odmawia przekazania nowemu
Prezydjum, gdyż ma takie zarzą-
dzenie.

Wobec powyższego Prezydjum
sporządziło odpowiedni protokół
i podaje do wiadomości, że dzia-
łalność Prezydjum została zaha-
mowana i do odwołania unieważ-
nia, będące w posiadaniu p. Mro-
zowskiego, pieczęcie Rady Głów-
nej.

Wszelkie pisma wysyłane z ra-
mienia Rady ważne są tylko za
podpisem wyżej wymienionych
członków Rady.

Ponieważ uniemożliwiono wy-
konywanie czynności Prezydjum
w lokalu własnym przy ul. Wiel-
kiej 34, przeto Prezydjum Rady,
tymczasowo, urzęduje w lokału
Zarządu Głównego Kresowego
Związku Zawodowego Robotni-
ków Rolnych przy ulicy Popław-
skiej 4, dokąd we wszystkich
sprawach należy się zwracać.

Ustępujące Prezydjum.
Prezes: Walukiewicz, wiceprezes:
Bujko, sekretarz: Tarasow, skarb-

nik: Karnecki.
Prezydjum nowoobrane.

Prezes: St. Wasiewicz, wicepre-
zes: Bujko. wiceprezes: Mackie-
wicz, sekretarz: Ludwisiak, skarb-
nik: Walukiewicz, członek: Kar-

necki, członek: Godlejewski.
Wilno, dnia 15 marca 1932 r.

Szanowny Panie Redaktorze!

Rozszerzająca się akcja, mająca na
celu obniżenie ceny na energję elektrycz-
ną, musiałaby dać dużo do myślenia kie-
rownikom innych instytucyj użyteczności
publicznej. pobierających za swe usługi
opłaty niewspółmierne do stanu ekono-
micznego ogółu. — To „memento“ mu-
siałoby w pierwszej mierze zaniepokoić
dyrekcję telefonów, gdzie wyzysk abo-
nentów doszedł bodaj do kulminacyj-
nego punktu.

Przed kilku jeszcze laty abonent po
opłaceniu kosztów instalacji i miesięcz-
nego abonamentu mógł rozmawiać w
obrębie całego powiatu bezpłatnie, po-
tem dyrekcja wprowadziła dodatkową
opłatę w sumie 30 gr. za 3 minutową
jednostkę, dziś cyfra ta podskoczyła do
1 zł. 20 gr. (dla odległości powyżej
25 km.).

Przedstawię kalkulację jednorazowej
rozmowy z urzędem powiatowym, odle-
głym o 26 klm. od abonenta. Biorąc pod
uwagę, że dla załatwienia sprawy z urzę-
dem 3minutowa rozmowa zwykle nie
wystarcza, przyjmujemy, iż trzeba będzie
na to zużyć dwie jednostki. Będzie to
kosztować 2 zł. 40 gr.. do tego dojdą
jeszcze następujące koszta: 1) plus-minus
1/ig część miesięcznego abonamentu w su-
mie 1 zł, 2) %o od wydanego na insta-
lację kapitału (plus-minus 600 zi.) 'w su-
mie 0,50 zł. na każdą rozmowę i 3) amor-
tyzacja tegoż kapitału 0,50 zł., razem
więc za «jednorazowe porozumienie się
z urzędem powiatowym abonent musi
zapłacić 4 zł, 40 gr. Posłańcowi zaś za
odniesienie listu do tegoż urzędu i dorę-
czenie odpowiedzi płaci się obecnie 1 zł.
15 gr. Czyż Dyrekcja: telefonów nie
uprzytamnia sobie, że, jeżeli sprawy tak
dalej pójdą, to wzdłuż linij telefonicznych

ZE SWIATA.
Rozbudowa Rzymu.

(Kap) Jak wiadomo, Mussolini
zakreślił dla Rzymu bardzo szero-
ki plan rozbudowy. Znane są jego
słowa, wypowiedziane do pierw-
szego gubernatora Rzymu: „Za lat
pięć Rzym wzbudzać będzie po-
dziw, stanie się on obszernym, jas-
nym, uporządkowanym, potężnym
jak za czasów cezara Augusta. Re-
alizując ten plan rząd włoski przy-
stąpił do olbrzymich prac w obrę-
bie miasta. Również prawy brzeg
Tybru, t. zw. miasto Leona, gdzie
znajduje się także Watykan, uleg-
nie wielkiej przebudowie. Stara
Citta Leonina otrzyma przede-
wszystkiem nowy most przez Ty-
ber, przez co uzyska wygodną ko-
munikację z położonemi po dru-
giej stronie rzeki częściami miasta.
Bardzo oryginalnym jest projekt
przywrócenia przejścia pomiędzy
Watykanem a Zamkiem św. Anio-
ła, t. zw. korytarza Aleksandra,
które jest obecnie zakryte.

Nowy, trzeci Rzym, ma się roz-
wijać, zgodnie z zapowiedzią Mus-
soliniego, wzdłuż Tybru poprzez
wzgórza aż do morza tyreńskiego.

Nowa fała niszczenia świątyń
w Sowietach.

(Kap) Przed zbliżającemi się
świętami wielkanocnemi rozpo-
częli bezbożnicy bolszewiccy no-
wy atak na świątynie, niszcząc je
po miastach lub przeznaczając do
innego użytku. I tak cerkiew Zba-
wiciela w Leningradzie, jak donosi
„Krasnaja Gazieta“ z 16 ub. m.,
zamieniona została na drukarnię,
warsztaty i składy, słynną zaś ka-
tedrę Kazańskiej Matki Bożej od-
dano do dyspozycji bolszewickiej
Akademji Umiejętności, która
otwiera tam muzeum antyreligijne.
Uroczyste otwarcie tego muzeum
ma nastąpić w piętnastą rocznicę
rewolucji październikowej. Tym-
czasem katedra ta została już obra
bowana ze wszystkich przedmio-
tów kultu i oUskakona ze wszyst-
kich sprzętów. To samo pismo do-
nosi dalej, że w zamkniętej nie-
dawno wspaniałej cerkwi św.
Krzyża pomieszczono robotniczy
klub komunistyczny.

Według wiadomości nadcho-
dzących z innych okolic Rosji, i
tam komuniści mieli już przystąpić
do wielkiej akcji kasowania świą-
tyń

 

GIEŁDA.
wi (Pat.) 15. III. 1932 r.

Dolary 8,90—8,92—8,88.
Belgja 124,50 —124,8! —124,19.
Gdańsk 173,00—174,33 —173,47.
Holandja 359 65—360,55—358,75.
Londyn 32,50—32,45—32,62—32,32.
Nowy York £,917—8,937—8,297.
Nowy York kabel 8,922—8,942 —8,902.
Paryż 35,12—35,21—35,12.
Praga26,42 —26,48—26,42.
Szwajcarja 172,80—173,33—172,47.
Berlin w obrotach nieofie. 272,20.

procentowe:
4, pożyczka Inwestycyjna 95,75—

95,50. Seryjna 101—10v,25. 6% Dołarowa
61. 40,, dolarowa 49,50. 7%, Stabiliza: ja
5d,75- 59,50—58,87. 8%, L. Z. B.G. K.
1 B. R,obligacje B. G. K. 94 Te same
7 83,25. 8% оЫ. bud. BGK. 9%. 89),
Warszawskie 62,25—62,70. 8'1, Często-
chowy 54. 5,0 obl. 54,50.

Bank Polski 85,50—86.
w No Yorkns

Dolarowa 57 Dillonowska 62.75, Stabili-
zacyjna że. Narsaneka 43.

olar w o prywatnychi
8,90'/, płacą, 8,90'|, żądają.

Rubel złoty: 4,52'),.

DKAIMO ROOT03OWRZOKORAZENKA

pójdą jak za dobrych starych czasów
piesi „umyślni”, a telefon stanie się co
najmniej drogim i niepotrzebnym w domu
gratem. Już wzdłuż naszych kolei suną
poczciwe furmanki z towarami, dlacze-
gożby „umyślni* nie mieli zastąpić nam
telefonu? Jak postęp, to na wszystkich
polach!

Jeden z abonentów.

  

ET ÓO AAAA ONA TAAAAAAAIŁE

HOLANDJA AURORA HOLANDJA

CEBULKI KWIATOWE

pokojowe lub ogrodowe z Polski.
mia naszej firmy na rynek polski,

stała skompletowana
klimatu. Kwiaty „Aurora”
i bogatym. Kolekcje „Aurory”
w prawdziwy raj ziemski.

raźnie nazwisko, imię i adres.

15 Roślin trwałych różnych barw.

15 Montbrelias różnych barw.
15 Dalilas „Auróra's Roem“,

śiczny.

Tiśrelilies.
Jeśli nie otrzymujemy żadnych

5 fr. (1 zł. 75 gr.) na koszta porta.

r о.

Sprowadzajcie cebulki bezpośrednio z najlepszej firmy w Но!ава

Otrzymujemy od jakiegoś czasu zamówienia cebulek na kwiaty

W celu ostatecznego wprowadze-

sądzimy, że najlepiej będzie ofia-

rować Sz. Państwu kolekcję korzeni i cebulek, tak bogatą w odmiany,

barwy i najpiękniejsze zapachy, jakiej jeszcze nie było w handlu.

Kolekcja zawiera 350 cebulek i roślin wszelkiego rodzaju i zo-

przez specjalistów i zastosowana do polskiego

dają radość młodym i starym, biednym

zmieniają wasze pokoje lub ogrody

Z uwagi na to, у

dużo zamówień, prosimy o zawiadamianie nas zawczasu, pisząc wy-

Nikt nie powinien zaniedbać zamó-

wienid tej kolekcji jak najprędzej pod naszym adresem:

Aurora Bulb Nurseries
Hillegom — Hollande — Europe

Nasza wspaniała kolekcja zawiera:
100 Gladjolusów o wielkich kwiatach,

czerwone, różowe, łososiowe.

50 Gladjołusów*'o małych kwiatach w pięciu pięknych barwach.

20 Begonji (10 prostych i 10 złożonych) różnych barw.

10 Hiacyntów (Hyacinthus Candicans) królowa kwiatów.
50 Anemonów, znany kwiat o tęczowych barwach.
50 Rononkułów „male różyczki” w różnych barwach.
30 Oxalis Deppil zwane „roślina szczęścia”.

350 Cebulek i roślin za 70 fr. (24 zł.
Podwójna kolekcja 700 sztuk za 130

Usługa szybka. Wysyłka bez kosztów na miejsce. Swiadectwo

„zdrowia” załączone przy każdej wysyłce przez urząd phytopalo-

Opakowanie każdego gatunku z etykietą. g ilustr:

wany ze wskazówkami w języku angielskim, francuskim i niemieckim

wysyła się gratis z każdem zamówieniem. Do zamówień z opłatą

zgóry dołączamy gratisowo sześć nowych odmian słynnej „Aurory

zamówienia, wysyłamy je za zaliczeniem pocztowem,

TOMMI

Młydawca:, MLEKSANDER ZWIERZYNSKI,

ŚWIATOWEJ SŁAWY E

    

    

że otrzymujemy codzień

701—8 o

5 różnych barw: lila, żółte,

50 śr.)
tr. (45 zł. 60 śr.)

lazca
Katalog ilustro- wi: M

wskazówek co do wykonania
doliczając

KIFJSKI_ KIKŁRATOGRAF
Ostrobramska5.

wakino CASINO
Wielka 47. tal. 15-41.

Skredz. weksel na 300
zł. na imię Damulewicea
Władysława | na 100 zł.
na imię Nikołaja Toma-
szewicza—un.

ui. Popowska 34 8480

Ples wilk dn.

 

Styczniowa 52. Przy- lustra | inne. Ul.
właszczenie będzie są- meja 7 m. 8
downie karane.

Najnowsze dodat

HEMOROIDY

 

CZOPKI HEMORODALNEGĄSŁCERGO

„VARICOL   (z nos

MeaPIECZNWE. ©

Ersj   

się. Zna-
zwróci właścicielo-
ichał Tomaszewicz

€ PP.

znakomity dramat
4, 6,81 10 w. Ceny miejsc: balkon

Precz 1 Miłością

| | Od pasza 14 marca
r. b.

Dziśl Najrozkoszniejsza operetka filmowa z
d<tychczas wyświetlanych w Wilnie p. t.:

upejające melodje. Z udziałem boskiel Liljany

Do sprzedania duży
błam tchórzowy, skóry
sarn i rysia, rogi jelenia
brauning nowy śrótowy

 

13111 u- mieszkania do sprzeda-
ciexł z Wołokumpia — nia różne meble jak biur- szkockiej Jonny założył Pokoju z wygodami w cza w dniach 16 i 17
Potpieszki. Zwrócić za ka, łóżka, garnitur wie- się, że zje gęś | pół tu- rejonie
wynagrodzeniem pod adr. deńskich mebli, szefy, zina kiełbas. Zakład wy- skiego, Portowej poszu: tografjami i dowodami

3 go grał. W drodze powrot- kuje samotny pan. Wia- osobistemi od g. 10—2 I
nej do domu prosi swe- domość Mickiewicza p 5—7 wiecz. Niemiecka 4.

ZEMSTA LOSU
 

w roli głównej
pod batutą

SO gr. parter 60 gr.

 

 

Pracownia WAFLI
STANISŁAWA PIECZULA

Wilno, Wileńska 39.
Poleca wszystkim oszczędnym gospodyniom
1 przedsiębiorcom Atu YE lewy

—0 o| zawsze świeżych WAFLI.

mej żonie!"
„Dlaczego?“

lacji”.

ODNROŻENIE
Inal: śćORĘ kogatkiem)

„ MROZOL *
leczy | gol ranki,
powstałe od odmro-

żenia.
Sprzedają apteki|
składy apteczne. |] "óme |

 

 W pewnej gospodzie

zyjaciela: „A nie m. 7.
A

  

E mów o tem ani słowa

„Bo nie dałaby mi ko-

I"V

LEKARZE

l Blumowicz
Cnoroby weneryczne,

Dili gentnych, poważnych |
ul. WIELKA 21

'Różnica.

„Tatusiu, co to jest
zdrajca” — pyta pewien
syn sanatora.

„Zdrajca, synu, to ta-
ki łajdak który wystąpi
z sanacji I przejdzie do
endecji*.
„A taki który z en-

decji przejdzie do sana-

wi rozpromieniony sa=
nator — nazywa się na-

PRACA
 

Poszukujemy inteli-

wymownych akwizytorów

rektor organizacji pou-

m. 20.

 

Przebój nad przeboje. Cud nowoczesnej techniki filmo-
wej. Najczarowniejsza muzyka w świecie. Niezrównano-

Harvey orsz znakomitego komika Armanda Bernarda Nad program:

ki dźwiękowe. Początek seansów o sat 4, 6, 8 I 10,30, w dnie świąt. o g. 2. Na 1 seans ceny
zniżone.

BAN O VSAAANN, VTIT СОРИТУА BUKAKAS

1 UKUWWENOZNENECMM Młody, samotny poszu-
kuje posady wožnego,
stróża | ž d. za > —
wynagrodzenie. res w

Administracji. cz) NAUKA |
Administratora docho- Do
dowego domu w Wilnie wanie gruntowne szy
poszukuję
Kaucja 1500 zł. wymaga* miotów. Pomoc w nau-
na. Zglaszać się Zawalna kach I obce f
10 m. 12 od 5d07 wlecz. cuski e |

?
CJTaki, mój synu—mó- IIINKININNIUNIKANNNNANI

Strajk listonoszy.

wrotowa
niech  posłuchają nastę-
pująceej autentycznej hi- willa „Niemen” Cresła-

* storyjki. |

Mieszkałem kilka dni dzierżaw enia 22
w P. małem miasteczku
pomorskiem. Kiedyś о’
szóstej rano ktoś puka "9
do drzwi. Otwieram —li-

strajkujemy dziś więc

MI

Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAMI NIECIECKŁ

Bernard Goetzke. Koncertowa orkiestra
. Salniekiego. Początek seansów o godzinie

Kasa czynna od godziny 3,30 do 10 w. ! Akuszerki.
—

AKUSZERKA
MARJA LAKNEROWA
przyjmuje od godz. 9 do
7 w. Kasztanowa 7 m. 5.

____WZP69
AKUSZERKA

MARJA BRZEZINA,
Zwierzyniec, ul. Grodzka
21 (Koło A Zakaž-
nego). „ Z. Nr. 3003
 

 

matury przygotowy-

od zaraz. kie ze wszystkich przed-

niemiecki oraz
klasyczne. Nauczają b.
nauczyciel Gimn. iabsolw.
USB. Oferty do Admini-
str. pod „Matura“.

7962—7
ам-пуеШ:. Х|Мгутsię
zdaje,żeuda imsię ja- |
kakolwiek agitacja w. | DZIERŻAWY  na Pomorzu,

DRUSKIENIK!

 

wa falskiego do wy-
pokol

pod pensjonat lub 38
Zgłoszenia do g. 11. WII-

Bazyljańska 5 m. 1.
8482—2
 el 923, od 11 2—8. k:

zszyną|futeralem, nowy kwowa Toi odda jamrajcy SOROGE me
po . .KAARERCWZGWIE Mieszkania į me =SE — Panie, dlaczego tak Ro żona pyta swe-

gólne powiaty. Facho- wcześnie? go męża: °
Z powodu likwidacji PSD: į i pokoje | wość nie konieczna. Dy- ||išsl to, zaś ale _;CÓŻbYŚ sobie życzył,

mój drogi, gdyby ci się
ukazala wróżka | chcia-

ulic Sierakow- b.m. Zgłoszenia z 2 fo- sobie pomyślalem, że do ła spełnić każde tweósm dążę listy roz- Pena
Er ATA JB życzenie?

„Poprosiłbym ją, żeby
mi przyszyla wieszadło
do. płaszcza.
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