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Na tematy łotewskie J[Z(TI [ONSTITOCYJNA W KONMIÓJI SŁJNÓWE 
Ustalenie metody pracy — Ankieta 

Wczoraj otrzymaliśmy wiadomość 

z Rvgi, że rząd Celminsza podał się 

do dymisji. Kryzys gabinetowy na Łot- 

wsie jest zjawiskiem powszedniem i nie 

iest w stanie dokonać  jakichkołwiek 

poważniejszych zmian w państwie, a 

temcardziej w układzie stosunków po- 

litycznych nad Bałtykiem. Cecha „nie- 

omal wszystkich kryzysów rządowych 

Łotwy, jest ich ścisle wewnętrzno po- 

lityczny charakter. Jedynie być może 

rząd socjalistyczny Zeelensa i coimp., 

zwalczany był przez frakcję opozycyj- 

re ze względów polityki zagranicznej. 

Dlatego też opinja publiczna państw 

sąsiadującyc hz Łotwą zazwyczaj ma- 

ło udziela uwagi ideołogicznym pod- 

kładom łotewskich przesileń gabineto- 
wych. Większą atrakcję pod tym wzgle 

dem posiadają raczej zmiany personal- 

ne, zwłaszcza na stanowisku ministra 

spraw zagranicznych, niż zmiany partji 

u steru nawy państwowej. Ministrem 

spraw zagranicznych jest często czło- 

wiek wypadkowy. otrzymujący tekę 

w rezultacie targów międzyfrakcyjnych 
luónej przeważnie koalicji. 

+“ Temniemniej ostatni kryzys jest dla 
stosunków łotewskich nader charakte- 

rystyczny. Przesilenie wywołane zosta 

ło właściwie wewnętrzną kłótnią par- 

1 koalicyjnej, z których największą 

byłe stronnictwo Związku. Włościań - 

skiego. Chodziło o sytuację gospodar- 

czą i politykę ministra skarbu Petre- 
vitza. Główną rolę odegrały przyteni 

prejckty ustawy celnej przedłożonej 

grzez rząd. jednakże rząd Celminsza 

znalazł się w sytuacji krytycznej nić 
tylko z tego wzgledu. Gdyby nawet po 

między frakcjami, wchodzącemi w 

skład koalicji doszło do porozumienia 
w sprawie gospodarczej polityki rzą- 

dz, otrzymałby on zapewne votum nie- 

ufneści z innych powodów. Decydują- 

cym czynnikiem w danym wypadku by 

ło stanowisko Niemców. 

Niemcy popierali dotychczas гга 

kcalicji burżuazyjnej, zresztą wogóle 

starali się popierać możliwie częsta 

gabinety łotewskie. Doszło do tego, iż 

poprzednio tekę ministra sprawiedli- 

wości piastował w rządzie Celminsza 

Niemiec. Jednakże parlament 19 listo- 

pada roku 1930 przyją: ustawę, mocą 

której Niemcy walczący podczas pery- 

petji wojeń wyzwoleńczych, nie otrzy- 
mali równych praw z byłemi ochotni- 

kami oddziałów łotewskich. Chodziło 
"To niemiecką Landeswehr, walcząca 

przeciwko bolszewikom i o t.zw. „iż 

Tuckumsche Regiment" Żołnierze wal 

czący w tych iormacjach, nietylko nie 

otrzymali nadziału ziemi, ale zostali 

_wywłaszczeni z nadanych już im po- 

przednie działek Boleśnie to dotknęło 

trakcję niemiecką. Odwołuje więc ona 

swego człowieka ze stanowiska mini- 
stra i występuje z koalicji. Wystąpie- 

"ie to miało charakter raczej formalny. 

Podczas głosowania bowiem przeważ- 

fa iłość partyj rządowych wypowie- 
działa sie przeciwko ustawie, jedynie 

„centrum* głosowało razem 2 орогу- 
cją. Ta okoliczność zadecydowała O 

dalszem przychylnem popieraniu rządu 
przez Niemców. — Jednakże po pew- 

nym czasie rozeszły się pogłoski, że w 

łcnie partyj rządowych powstaje pro- 
jekt ustawy o wywłaszczeniu słynnej 

katedry ryskiej, t.zw. Domkirche. Był 
to ostry cios wymierzony Niemcom. 
Projekt ten wpivnął rzeczywiście pod 

obrady parlamentu. Niemcy głosowali 
przeciwko odesłaniu go do komisji, ale 
partje koalicyjne poparły wniosek i 

przekazały komisji. — Niemcy przeszli 

nio opozycji. 
W ten sposób rząd Celminsza wzie 

ty został we dwa ognie. Ze względów 

jednak taktycznych postanowił nie dc- 
czekać się obalenia w sejmie, a zło- 

żyć zawczasu dymisję na ręce prezy- 

denta. Chodzi o to, że konstytucja lo- 

‘` tewska przewiduje, iż W razie obalenia 
Tządu przez większość parlamentarną, 

Prezydent republiki powierza tworze- 

nie nowego gabinetu zawsze najliczniej 

     

szej partji w sejmie. Taką partją jest 

social - demokracja. Związek włościań 

ski natomiast, obawiając się aby pró- 

by socjalistów nie doprowadziły — сс 

pożądanych rezultatów, postanowił 

skorzystać z inrego paragrafu konsty- 

tucji, który orzeka, iż ile rząd nie zo- 

stał obalony przez parlament, a podai 

się do dymisji z własnej inicjatywy, to 

w takich wypadkach prezydent pan- 
stwa powierza misję tworzenia gabt-- 

netu  najlicznieiszemu  stronnictwu, 

wchodzącemu w skład koalicji rządo- 

wej. Takim właśnie jest Związek Włoś 

ciański i ma on ponoć widoki na stwo- 

szenie newego gabinetu na tych: sa- 

mych podstawach. Czy się mu to uda, 
najbliższa orozycja pokaże 

Wśsód opozycji panuje przekonanie, 

że „centrum* przewlekać będzie kry- 
zys rządowy, az otrzyma misję od pre 

zydenta i wtedy utarguje stanowisko 

ministra spraw zagranicznych, albo 

premjera. 

Dla polityki noiskiej okoliczność ta- 

ka nie byłaby nomyślną. Jeżeli chodzi 
o stanowisko Łutwy wobec Polski — 
to jak już nieraz zaznaczaliśmy, nai- 
przychylniej usposobione są stronni- 

nictwa prawicy, jakkolwiek traktując 

politykę zagraniczną wogóle po maco- 

szemu, dawały dotychczas pod tym 

względem daleko idące koncesje innyra 

stronnictwom, wzamian za poparcie 

takiej, lub innej kombinecji koalicyjnej. 

W prasie polskiej omal bez echa 

przeszły znamienne przemiany, jakie 

żaszły ostatnio w polityce łotewskiej 

*w stosuaku do Polski. Od czasu mini- 

stea Spraw zagranicznych  Balodisa 

którv poparł polski punkt widzenia w 
sprawie kolei libawo - rom'eńskiej na 
forum Ligi Naradów, doczekaliśmy о- 

becnego rządu Celmensza, który prze- 
ciwnie -— poparł raczej stanowisko Li- 

twy. Łotwa zgłosiła mianowicie osta- 

tnin swe desinteresment w sprawie tej 

kolei, przez co odebrała jej charakter 

międzynarodowy. — Układ handlowy 

łotewska - litewski, oczywiście, w .ad- 
nym wypadku, nie może być uważany 

za krok nieprzychylny względem Pol- 

ski, jednakże krytycy łotewscy dyplo-* 

  

acji posła Arciszewskiego wysuwają 

argument, że ostatecznie Łotwa tyle 

już lat obywała się bez tego trakta- 

tu... O wiele mniejsze znaczenie miało 

ostatnie zbratańia prascwe łotewsko - 

litewskie, wszelako jest niezwykle zna 

'niennem dla nastrojów — politycznych 

Łotwy. 

Widocznem jest jakieś osłabienie 

aktywności polskiej dyplomacji w Ry- 

dze, natomiast w przeciwieństwie 

prasa kowieńska zmieniła wyraźnie 

swe stanowisko i ton wobec Łotwy. 

Od szeregu miesięcy czytamy nieno- 

łowane dotychczas w Kownie duches- 
se'y pad adresem Łotwy. Doczekaliś- 

my wreszcie zasadniczego artykułu w 
„Lietuvos Aidas“, w którym urzędowy 
crgan litewski stwierdza z radością, 

że: „Łotwa zerwała z dotychczasową 
polanofilską polityką, przestała oglą- 
dać się ciągle na Warszawe i zmieniła 
kardynalnie linje swej polityki zagra- 

nicznej”. — Oczywiście o jakiejkoi- 
wiek „zasadniczeį zmianie linji polity- 

ki zagranicznej“ niema narazie mowy i 
obawiač się jej Polska nie będzie tak 
długo, jak długo Łotwa posiada wspól- 
ną granice z ZSSR, jednakże wszyst- 
kie, tu wymienione, okoliczności bar- 

czo są charakterystyczne dla przejścio 

wych nastrojów w Rydze. J. K. 

  

KOWIENSKIE RACHUBY 
KOWNO. (tel. wł.) Prof. Myszko- 

wiczius wygłosii odczyt o Wilnie, w 
którym wypowiedział zdanie, że Lit- 
wa droga pokojową nigdy nie odzy- 
ska Wilna. Nie może również liczyć 
Litwa na swoją siłę zbroiną. Jedyną 
możliwością odzyskania Wilna byłoby 
wykorzystanie sytuacji w razie wybu- 
chu wojny polsko - niemieckiej. 

WARSZAWA. (PAT). — W dniu 5 bm. 
rozpoczeło się posiedzenie komisji konstytu- 
cyjnej pod przewodnictwem pos Makow- 
skiego. Zagajaiąc obrady, przewodniczący 
zaznaczył, że komisja przystępuje do: pracy 
nad zmianą konstytucji, której zadaniem jest 
zapewnienie Rzeczypospolitej jak  najlep- 
szych form ustrojowych, stanowiących waru 
nek siły i trwałości państwa. 

Wicemarszałek Car oświadczył, 
że punktem wyjścia prac Sejmu jest art. 125 
konstytucji, przewidujący dwa tryby postępo 

Budżet na rok 1931— 
WARSZAWA. (PAT).— Budżet Prezy- 

derta Rzeczypospoiiiej referował sen. Druc- 
ki - Lubecki (BB), zaznaczając że rozpo- 
wszechnione jest u nas mniemanie, jakoby 
tudzet prezydenta Rzeczypospolitej był wyż 
Szy, niż budżety prezydentów innych państw 
Oscbiste uposażenie Prezydenta wynosi 300 
tvs zł, czyli mnui niż gdzieindzie. Budżzt 
Prezydenta jest niezmiernie skromny. a na 
żądane Pana Prezydenta poczynicne zosta- 
ły w nim jeszcze zna-czne oszczędności. Re - 
fercnt wnosi o przyjęcie preliminarza budże- 
towego w brzmieniu sejmowem bez zniian. 

Następnie sen. Drucki - Lubecki przed- 
stawił budżet Sejmu i Senatu, prosząc o 

iu preliminarza bez zmian w brzmie- 
riu uchhwałonem przez Sejm. 

Budżet NIK oraz budżet prezydjum Rady 
Miristrów referował równicż sen. ks. Diucki 
Lubecki nie wnosząc żadnych poprawek. 

Budżety, zreferowane przez sen. Durckie 
a - Lubeckiego, rie wywołały żadnej dy- 
Skusżj. 

Następnie budzet Ministerstwa WR i OP 
referował sen. Ehsenkreutz, podnosząc, że mi 
mo ograniczeń budżetowvch prace Mini- 
sterstwa nietylko nie wykazuią spadku. ale 
przeciwrie tendencje rozwojowe. Referent 
omawia sprawę szkolenia nauczycielstwa, o- 
raz budownictwa szkół powszechnych, Któ- 
ra jest obecnie szczególnie palącą wobec 
znacznego przyrostu dzieci w wieku szkol 
nym. 

   

    

  

  

wania: rewizję konstytucji i iej zmiany. }е- 
żeli idzie o rewizję, to bybų to tryb szcze 
gólny. przewidziany tylko dla poprzedniego 
Sejun:, przyczem zmiany konstytucji w tym 
trybie mógł dokonać wyłącznie Sejm bez u- 
działu Senatu. Poprawki w komisji nioże 
zgłaszac La jej członek, wskutek lego 
nawet małe kluby, nie posiadające dostate- 
cznej liczby członków, aby zgłosić własny 
projekt na plenun Sejmu, mają możność u- 
czynienia tego w toku obrad Komisji konsty- 
tucyjnej, zwłaszcza jeżeli zgłoszony został 

32 na plenum Senatu 
Referent podkreśla niedostateczne wypo- 

sażenie pracowników naukowych i uposaże-- 
nie neuczających «w szkołach. Zwraca wresz 
cie uwagę na konieczność podtrzymywania 
sztuki ludowej oraz koordynowa"ia zarzą 
dzeń Funduszu Kultury Narodowej i dzia- 
łalrość Ministerstwa WR i OP. 

W dyskusji przemawiał senatorowie Ry- 
dzewski, Nowak, Rostworowski i Siciński, 
peczem obrady przerwano do godz. 16 

Po przerwie na plenarnem posiedzeniu 
Senatu prowadzono dalszą dyskusję nid Lud 
żetem Ministerstwa TVR i OP. Sen. Kopciński 
(PPS) i Jabłońsk: (Kl. Nar.) poddali krytyce 
molitykę Ministerstwa w dziedzinie oświaty 
i wychowania e 

Šen. Utta (Kl. Niem.) uskarża na zbyt 
szczupłe kredyty, przeznaczone па szkolni- 
ctwo niemieckie. Sen, Thullie (Ch. D.) du- 
maga się podwyższenia kredytów na cele 
naukowe do sumv 600 tys zł. Sen. Pawelec 
przedstawia rozwój stronnictwa niemieckic- 

   
   

go na Śląsku Polskim i porećwnuje go ze 
stosunkami szkoln'ctwa polskiego na — лю- 
rieckiej części Górnego Śląska. 

Sen. Ewert poświęca swci« przemówienie 
polemice z sen. Utta, odpierając jego zarzu- 
ty o rzekomym ucisku dzieci niemieckch w 
Polsce. 

7 kolei przemawiał mnister WR i OP od- 
perając ataki poszczególnych mówców, czy- 
niane w czasie dyskusji. W dałszym ciąwu 
rozpatrywano preliminarz Mnisterstwa P. i 
Tel. Na tem posiedzenie zamknięto. 

  

ti 3 = 

(urtius o układzie francuska - 

projekt, obejmujący całokształt wyboru ge- 
neralnego -referenia ustawy konstytucyjnej, 
którym został wicemarszałek Car. 

Generalny referent ze swej strony zapro- 
ponował, aby oprócz niego wybrani byli re- 
ferenci aa działów konstytucji. 
Projekt ten został przyjęty. Dałej nastąpiła 
wymiana zdań w sprawie ankiety. Przevo- 
ałniczący przypomina, że komisja konstytu- 
cyjna poj iego Sejmu nosiła Się z 2a- 
miarem rozpisania ankiety w sprawie rewizji 
konstytucji i powołanie rzeczcznawców z 
głosaini doradczemi z pośród proiesorów u- 
tiwersytetów i znawców przedmiotu. 

Wicemarszałek Car, uznając w zasadzie 
powołanie rzeczoznawców za trafne, stawia 
wniosek, by przedmiotem ankiety była nie 
cała konstytucja. ale zegółne zagadnie 
nia z SA ustroju państwa, co zdaniem 
sego da praktycznie wyniki lepsze, ankieta 
howiem w ten sposób przeprowadzona ujeła 
by głębiej całokształt tych ien, Ko- 
misį4 poruczyla generamemu sprawozdawcy 
opracowanie szczegółowego wniosku w spra 
wie ankiety. 

Na tem obrady zakończono. Następne po- 
siedzenie komisji odbędzie się przypuszczał 
nie w przyszłym tygodniu. 

ZROPATRZENIE WIĘŹNIÓW 
POLITYCZNYCH 

WARSZAWA. (PAT) — Na czwartko 
wern posiedzeniu seimowej komisji budżeto- 
wej pos. Wagner (BB) zreferował wniosek 
PPS w sprawie zmianv i uzupełnienia nie- 
vtórych postanowień rozporządzenia Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej o zaopatrzeniu 
byłych skazańców politycznych. Referent 
wniósł szereg daleko idących poprawek, któ- 
re zostały przyjęte w  drugiem czytaniu. 
Trzecie Czytanie projektu ma się odbyć w 
przyszłym tygodniu. 

Na czwartkowem posiedzeniu sejmowej 
kamisji skarbowej pod przewodnictwem pos. 
Hołyńskiego przyjęto rządowy projekt u- 
stawy w sprawie zmiany ustawy o opłatach 
stempłowych. 

    

włoskim 
Układ morski nie jest związany z rozbrojeniem na lądzie 

WIEDEŃ. (PAT). — „Nene Freie 
Presse* donosi, że minister Curtius ©- 

świadczył dziennikarzom co następuje: 

. . Układ francusko - włoski oznacza 
nietyłko edprężeńie między obu naro- 

darni, łecz także i w stosunkach euro- 

pejskich. Z tego powodu witają go ró- 

wmież z zadowoleniem i Niemcy pod 

warnkiem, rzecz oczywista, że oka- 

żą się niesłyusznemi obawy co do przy 
rzeczeń w sprawie rozbrojenia na la- 

dzie, udzielone Francji przez Włochy. 

Mejem zdaniem, nie utworzono związ- 

ku między rozbrojeniem na morzu a 

rezbrojeniem mą lądzie, Miałem raz 
sposobność rozmawiać w tej sprawie 

7 Kendersonem i na tej podstawie imo 

gę wyrazić przekonanie, że układ 
morski francusko - włoski 
nie jest dokonany kosztem 

zagadnienia rozbrojenia 

na lądzie. 

W sprawie dumpingu sowieckiego 

wyraził minister Curtius zapatrywa- 
nie, iż wspólne postępowanie państw 

Europy przeciwko temu zjawisku nia 

doprowadzi do oczekiwanych rezulta- 

tów. Każde państwo posiada jednak 
możność obrony przed dumpingiem 
przy pomocy ceł ochronnych. 

Na pytanie a stosunkach między 

Niemcami a Polską minister odpowie- 

dział: Nie jest tajemnicą, że stosunki 

między Niemca:ni a Polską są  utru- 

dnione z powodu spraw mniejszościo- 

wych. Spodziewamy sie jednak, że na 

majowej sesji Ligi Naradów Polska bę 

OORZETOTROCWKE RE TOO ZOT 

Zablegi © Kanonizację 
Alberta Wielkiego 
Do Stolicy Świętej napływają licz- 

ne prośby o wszczęcie procesu kano- 

nizacyinego błaposławionego Alberta 

Wielkiego, „dominikanina, nauczyciala 
św. Tomasza z Akwinu. Znalazły one 
w Rzymie życzliwe przyjęcie. Episko- 
pat holenderski również wystąpił z li- 
stem do Stolicy Apostolskiej, w któ- 

rera „po omówieniu życia. działalności 
i znaczenia błog. Alberta, podkreśla 
iównież jego stosunki z Niderlandami. 

(K.A.P.) 

dzie mogła zakomunikować, iż rezo- 

łucja, powzięta przez Ligę Narodów w 

sprawie mniejszości niemieckiej, zosta- 
ła uwzgledniona. Wszystko będzie za- 
ieżne od tego. 

MIN. CURTIU$S OPUŚCIŁ WIEDEŃ. 

WIEDEŃ. (PAT). — We czwartek 
o godz. 18 opuścił Wiedeń po trzydnio 

WIEŚCI z 

  

wym pobycie niemiecki minister spraw 
zag:anicznych di. Curtius. Na poże- 
gnanie zjawił. się na dworcu m. in. 
kanclerz austrjacki Ender oraz wice- 
kanclerz Schober. Dr. Curtius przyjął 
w ostatnim dniu swego pobytu w Wie- 
dniv przedstawicieli kolonji niemiec- 
kiej w Wiedniu, a także  prezydjumi 
niemiecko - austrjackiego stowarzy- 
szenia Volksbund. 

MADERY 
  

MARSZAŁEK PIŁSUDSKI CZUJE SIĘ DOSKONALE 
WARSZAWA. 5. IHl. (tel. wł. „Słowa*). Dziś wieczorem nadeszły tu 

wiaaomości, pochodzące bezpośrednio 
Pisudski donosi z Madery, że czuje 

ou Marszałka Piłsudskiego. Marszałek 
się doskonale i rozpoczął prace nad 

przygotowywaniem całokształtu malerjałów do historii Legjonów. 
Jednocześnie dowiadujemy się, że nie należy oczekiwać powrotu Mar- 

szałka Piłsudskiego przed połowa staja. 

  

Projekt reformy wyborczej w Izbie Gmin 
LONDYN. (PAT). — W Izbie Gmin rozwinęła się ożywiona debat1 

nad pierwszym artykułem projektu ustawy o reformie wyborczei. Artykuł ten 
przewiduje wprowadzenie systemu głosowania alternatywnego. W głosowa- 
niu Izby Gmin przyjęto pierwszy artykuł projektu 277 głosami przeciwko 231 
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KRONIKI SEJMOWE 
Miiczą 

(Telefonem z Warszawy) 

W dzisieįszem „ABC“, najpoczy- 

tniejszym organie całej zjednoczonej | 

opozycji, czytamy taką notatkę: 

Brak posłów BB na komisji konstytucyj- 
rej. Dziś na godzinę pół do 11 naznaczono 
zestało posiedzenie sejmowej komisji kon- 

styłucvjnej dła ustalenia obrad nad projek- 

tem zmiany konstytucji.  Charakterystyczne 
jest, że niemal do godziny 11-ej posiedzenie 
nie mogło się rozpocząć, ponieważ stawili 

się punktualnie posłowie z opozycji, nie przy 

szedł natomiast nikt z BB. Opóźnienie to 
przypisać należy prawdopodobnie wczoraj- 
szem: uroczystemu bankietowi jaki sanacja 

urządzała dla p. marszałka Świtałskiego z 
okazji jego imienin. 

Najciekawszą cechą. tej dowcipnej 

notatki jest, że niema w niej ani słowa 

prawdy. „Wprost przeciwnie" — jak 

powiada żydówka w anegdocie — ot- 

warcie posiedzenia komisji konstytu- 

cv;nej odbyło się przy komplecie człon 

ków komisji, należących do BB., z o- 

pozycji natomiast był jeden jedyny p. 

Niedziałkowski. 

Jeśli to wszystko opisuję i prostuję, 

to nie dlatego, abym chciał polemizo- 

wać z żartem współpracownika „АВС“ 

na temat dnia $w. Kazimierza. Żart 

jest żartem, a my laurów wileńskieniu 

sędziemu p. Miłaszewiczowi nie га- 

zdrošcimy. Ale notatka A. B.C. 
nie jest tak niewinna, jak się zdaje. 

Jest to próba przerzucenia śmiesznoś- 

ci na klub BB, gdyż opozycja dała na 

dzisiejszem posiedzeniu śmieszny spek 

tak] klasy pierwszej, mianowicie mil- 

czała. cały czas, jak królewna zakięta 

iw żahę. Właśnie po etwarciu posie- — 

dzenia, czyli przy obecnych 18 człon- 

kach klubu BB. otwarły się - drzwi, 
wszedł p. Lieberman i siadł w  pier- 

wszej ławie, ale milczał przez cały 

czas posiedzenia. Potem znowu drzwi 

się otwarły, wszedł pos. Kiernik, siadł 
obok pos. Liebarmana, aby milczeć 

także. Na ostatku weszli pp Zwierzyń 

ski, Winiarski wraz z innemi mniejsze- 

go znaczenia osobistościami Klubu Na- 
iadowego. — lecz także milczeli. Mó- > 

wi Makowski —- oni milczą, mówi Pit. 

sudski — oni milczą, dówi Car н 

milczą; jest mowa o tem, czy komisja 

ma być, czy nie ma być uznana przez 
przedstawicieli żydów, — oni miłczą. 

G prof. Komarnickim przynajmniej da 
się powiedzieć, że milcząc czynił to, 

mu się zarówno w polityce jak w na- 

uce stanowczo najlepiej udaje. 

Taką jest ta wymowna odpowiedź. 

którą dała: opozycja na zaproszenie, 

wypowiedziano podczas debaty konsty 

tucyjnej przez jędrzejewicza, Hołówkę, 
Radziwiłła, do wspólnej narady nad 

naprawą ustroju Polski. Czy to milcze-* 
nie w tych warunkach może być wy- 

kładnikiem jakiejś ideologji? — Nie! 

Oznacza ono tylko śmieszną pustke 
ideową, która poza temi formami ta- 

niego melodramatu mieści się. Cat. 

    

  

Odpowiedź sowiecka na notę polską 
w sprawie włamania do poselstwa polskiego w Moskwie 

WARSZAWA. 5. III. (tel. wł. „Sła- 
wa”). — Rząd sowiecki odpowiedział 
rządowi polskiemu notą, datowaną w 
dniu 4. bm. na notę rzadu polskiego z 
daia 25 lutego rb. w sprawie tajemni- 
czego włamania do gmachu poselstwa 
potskiego w Moskwie. 

Rząd sowiecki donosi, że schwyta- 
my w gabinecie min. Patka włamy- 
wacz nazwiskiem Pietrow, nie ma nic 
wspólnego z organami GPU i jest zua 
nym: milicji moskiewskiej złodziejem 
zawodowym, karanym dotąd siedniio- 
krotnie. 

Dalej rząd sowiecki donosi, że Śle- 
dztwo w tej sprawie prowadzone jest 
w tempie przyżpieszonem j rozprawa 
przeciwko Pietrowowi będzie mogła 
odbyć się jaż w ciągu dwóch tygodni. 

Jednocześnie zawiadamia rząd So- 
wiecki, že posełstwo polskie w Mo- 
skwie może przez komisarjat spraw 2a 
granicznych otrzymywać stałe infor- 

macie o przebiegu śledztwa, a człon- 
kowie poselstwa mają otrzymać karty 
wstępu ńa rozprawę przeciwko Pietro- 
WOWI. 

Dowiadujemy się, że rząd polski 
przyjmie do wiadomości odpowiedź 
rządn sowieckiego. 

W związku z powyższem donoszą 
również, że w dniu 3 marca br. w po- 

selstwie polskiem w Moskwie zjawił 
się sędzia śledczy Gorin w towarzy- 
stwie wyższego urzędn. dypłomatycz- 
cego Morsztyna i przeprowadził na 
miejscu śledztwo dla stwierdzenia oko 
liczności, które towarzyszyły schwyta- 
niu Pietrowa w gabinecie min. Patka 
w mocy z dnia 16 na 17 lutego rb. 

  

Lody na Wiśle ruszyły 
„ ODDZIAŁY WOJSKOWE USUWAJĄ ZATORY LODOWE 

LUBLIN. (PAT). — W powiecie janowskim i puławskim ruszyły na Wiśle łody. 
W związku z zatorem lodowym pod Maciejowicami pow. garwolińskiego specjalny od- 
dział saperski rozpoczął pracę nad jego rozbiciem. Wedle dotychczasowych informacvj 
powodzi o większych rozmiarach udą sie uniknąć. Zator lodowy pod wsią Opoka pow. 
janowskiego jest przez saperów usuni unięty 

BYDGOSZCZ. (PAT) — Według danych inspekcji dróg wodnych, stan wody na 
Wiśle podniósł się wskutek utworzenia się zatoru między Świeciem i Fordonem. 4  io- 
aołamacze usuwają zator. Utworzył się też zator pod Niesz awą. Wobec mrozów nie- ° 
vezpieczeństwo powa narazie nie grozi. 

TCZEW. (PAT). — Zator na Wiśle który się utworzył powyżej Gniewu na dłn- 
gości jednego kilometra, został przy pomocy łodolamaczy przełamany. 
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kie „iragicznej” dy 
OSTATNI GŁOS W SPRAWIE i „OSU ABSOLWENTÓW SZKOŁY 

TECHNICZNEJ 

Pozwolą Szanowni Panowie i mnie ża 
brać głos w sprawie bardzo aktual- 
nych artykułów w NN-rach 19i 27 po 
czytnego pisma o tragedji absolwen- 
tów szkoły technicznej. 

Najpierw pod adresem autorów 
muszę powiedzieć, że powinni oni by: 
skromniejsi, muszą się pogodzić z roz- 
'poczynaniem pracy na stanowiskach 
podrzędnych, dopóki są młodzi i nie- 

"doświadczeni. Nie mogą oni od same- 
go wstąpienia na praktyke porywać 
Się da decydowania o metodach pra- 
cy. Wpierw trzeba samemu w tę pra- 
cę duhrze się wdrożyć i w praktyce 
dobrze się zaznajomić z temi meto- 
dami. 

Niesłuszne są pretensje względem 
władz szkolnych, bo szkoła używa 
wszelkich  rozporządzalnych środków 
ku zdobywaniu praktyk dla absolwen 
tów i posad, ale ponięważ żadne in- 
stytucje i zakłady, zatrudniające tech- 
ników, nie są zależne od szkolnictwa, 
węływy jej nie mogą być dostatecznie 
ЧнЫ МСТе : 

Nie złem, lecż dobrem i bardzo 
pożądanem zjawiskiem jeśt przyjnio- 
wanie przez koieje ludzi $ wykształce 
mors gimnażjaltem na kańdydatów 
służby eksploatacyjnej i adininistracyj 
nej. 
"za rządów rosyjskich w wydziale 

ekspłodtacji panowało straszne niet:- 
ctwo. Cały prawie personel, zwłaszcza 
na kresach zachodnich | imperjum, 
składał się z wypedków, iudzi ze zwi- 
chnięta karjerą. 

Nasze polskie wydziały eksploata 
cyjae, handlowe. administracyjne pu- 
znały konieczneść posiadania ludzi m 
teligentnych. Joksziałconych w swo- 
im zawodzie, bo tacy są uczciwsi, bar 
dzicj patrjotyczni, a praca ich jest iep 
szą i wydajniejsza. 

Następnie, zwracając się ku praco 
dawcom, odbiorcom przygotowyw:r- 
nego przez szkołę materjału ludzkiego, 
mtszę podkreślić rzecz bardzo godną 
pożałowania, że jedna z instytucyj, w 
której technicy najbardziej i w ilości 
największej są potrzebni, nie doszła 
do tego przeświadczenia. 

Jest to wydział mechaniczny kolei 
żelaznej nie w iednej, lecz w kilku dy 
rekcjach. : 

Zaw6d mechanika ze wszystkich 
sawodow technicznych wymaga naj- 

_ więcej wiedzy i praktyki. Personel u- 
rzgdniczy fabryk mechanicznych, bu- 
dujących parowozy, wagony, silniki w 
większej połowie składa się z inżynie 
sów i techników. Tak iest teraz, tak są 
me było, gdy fabryki jeszcze nie roz- 
poczęły budowv taboru kolejowego, a 
otrzymywały zamówienia tylko na na- 
rawę starych, bo tak być musi. Cat- 

_ kiem przeciwnie jest na kolejach. Tech 
aikėw zatrudnia się nieznaczną ilość 
w stosunku do potrzehy; pracujących 
techników trakluje się nie lepiej, niż 

_ peastycł. robotuików, przeważnie go- 
rzej niż absolwentów szkół rzemieślni 
czych, opłaca się bardzo nedznie. 
Dzięki temu znalezienie posady nie 
na kolei obecnie jest szczytem  ma- 

_ śzgeń.ltechnika, absolwenta wydziału 
mechaniczno= kolejowego. Jednocześ 
mie ludzie bez wykształcenia technicz- 
nego, często nawet bez żadnego, zaj- 
mują techniczne posady i awansują. 

Różne są tegc przyczyny i różnemi 
sposobami musimy się im przeciwsta- 
wiać. 

Wpływa tu jeszcze nieprzeżyta spit 
šcizna przyzwvczajeniowa po zabo:- 
cach ze Wschodu, u których potęga 

we 
_ wszystkich instytucjach i w całem ży- 
cin była bardzo wielka, 

Wpływa kierunek oszczędnościowy, 
zadraniający przyjmować nowych pra 
cowników, nakazujący*. zadowalanie 
się siłami tańszemi, a lichszemi. 

Tymczasem tutaj można przeprowa 
dzić zupełnie słuszną 
wojskiem, bo koleje są niemniej po- 

Ukazał się dziewiąty zeszyt wiłeń- 
kiego akademickiego czasopisma, któ 

re już zdobyło sobie taką ilość przyja 
 ciół, iż może być pewne życzliwego 
przyjęcia nawet wówczas, gdy  nie- 
żupełnie sprosta oczekiwaniom. 

„Alma Mate:“ jest osobliwem cza 
sopismem: łączy siły profesorskie Zz 
akademickiemi, reprezentuje wszystkie 
wydziały Wszechnicy Batorowej, a 
wskutek tego (ze względu na Wydział 
Sziuk Pięknych) dba i o wytworną 
szatę zewnętrzną. 

Podobnego pisma niema nietyiko 
_ w Pelsce, ale i w całej Europie; to też 
wiłeński organ Zrzeszenia Kół Nauks 
wych U.S.B. na wystawach między- 
narodowych zwracał powszechną uwa 
ze e: 

- Iniwersalizm czasopisma, zazna- 
czenv w samym tytule, jest najbar- 
dziej oryginalną jego cechą, lecz jed- 
nocześnie -— słabą jego stroną. 

 Skomponowanie dobrego i konsek 
ientnego w swej budowie numeru 

jest niczwykle trudne. 
Zaczynają sę trudności od ustale- 

ia pewnej równowagi w pracach pro 
| fesorėw i studentów. 

Ukazywaly się nieraz numery „pro 
tesorskie", które sprawiały, iż podty- 

analogję z ma 

  

trzebne, dla obrony panstwa, niż woj- 
sko, nietylko dla obrony, lecz dla roz- 
waju i dobrobvtu i niemniej wymaga- 
ja wysiłku intelektualnego dla swego 
innkcjonowania, niż wojsko. 

W cóżby sie zamieniło po kilku la 
tach wojsko, gdyby tam przez oszczęd 
ność nie przyjmowano absolwentów 
szkół wojskowych i awatsowano na 
ctceroėw tyłko małopiśmiennych  zoł- 
rierzy? 

Nie zważając na wszełkie kryzysy, 
gospodarcze, coraz 'to nowi ludzie ut 
szą być kształceni na dowódców i mu 
szą być przyjmowani i, nie zważając 
na najgorszy stan finansowy, podobnie 
mus, być i na kolejach. 

Oszczędności można robić na nie- 
kwalifikowanyct. pracownikach  linjo- 
wych i biurowych, których rzeczywi- 
ście jest nadmiar. 

Wreszcie na wspomniany stan rze 
czy na kolejach wpływa ta okoliczność 

+ zawód mechanika jest najtrudnie|- 
czy do opanowania nietylko dla tech- 
ika, lecz nawe: dla jego zwierzchni- 
ra inżyniera. 

Tak dla jednego, jak i dla drugie- 
mo potrzebna iest paraletnia praktv- 
ka z przenikariem, zagłębianiem się 
we wszystkie drobiazgi i szczegyły 
pracy, z ciagłem stosowaniem zdeby- 
tej wiedzy i trzeba też ciągle śledzić 
za postępami 1ci wiedzy. 

Potrzebne jest specjalne zmechani 
zowanie siebie samego, wyrobierie 
Charakteru i takiu, bez czego w dziaie 
mechanicznym nikt nie może się stac 
dobrym pracownikiem. 

Opanowanit zawodu we właściwy 
sposób nawet dla inżyniera jest trud- 
ne; a ciężko pracować nad sobą, nie 
każdemu się chce, — chce się odrazu 
rządzić, kierować ludźmi, więc sie je 
go często nie opanowuje. Wchodzi 
się na drogę rządzenia, ale rządzenia 
powierzchownego, pozostawiając sa- 
me szczegóły techniczne właśnie do 
opanowywania i załatwiania pracowni 
kom niższym: drużynowym, przodowni 
kom, robotnikcm, nie zwracając uwa- 
gi na to, jak nieprzebaczalne błędy i 
niedórzecznośc: ci ludzie ciągie popet- 
niają, jak nieprodukcyjnie, z jak matą 
wydajnością oc: pracują. 

Pozostawieai własnej inicjatywie 
pracownicy niżsi, zamiast być kierowa 
vą siłą roboczą, stają się jedynym w 
warsztacie. w remizie znawcami, eks- 
perfami i dźwigaczami całej sprawy; 
vrastają w zarozumiałości; zaczynają 
głosić, że tylko oni coś umieją, że tvl 
ro oni ze swoją praktyką, a nie iaży 
nierowie i technicy z „teorią* są po- 
trzehni, że ich rola jest główna. 

To przeświudczenie powoli się u- 
dziela wielu inżynierom. Zdarza się 
słyszeć wśród inżynierów kolejowych 
zdania, że w warsztacie należy się 2- 
pierać wyłacznie na majstrach, wzię- 
tych z pośród robotników; że wydzia- 
ły mechaniczne w szkołach kolejowych 
są zupełnie niepotrzebnie. 

Otwieram książkę: Przepisy o służ 
bie przygotowawczej i egzaminach pra 
cowników Polskich Kole: Państwa- 
wych par. 43. „Na stanowiska pomoc- 
ników zawiadowców . sekcji warszta- 
tów przy naprawie parowozów: po- 
trzebne jest świadectwo z ukończenia 
średniej szkoły technicznei, względnie 
conajmniej Świadectwo wyzwolenia 
na rzemieślnika metalowca!...* 

Posiadam piętnastcletnią praktykę 
w warsztatach kolejowych, z których 
czicry przeszła lata przesiedziałen: па 
tej właśnie posadzie, nie mogąc awan 
sować, jako Polak. : 

Na podstawie tej swojej praktyki 
mogę stanowczo powiedzieć, że czio 
wiek, nieposiadający conajmniej sied 
niego technicznego wykształcenia, nie 
nadaje się na pomocnika zawiadowcy 
sekcji warsztatowej przy naprawi? ja 
1owozów, o ile od niego będziemy wy 

gać świadomego, właściwego  peł- 
nienia swoich obówiązków 

   

    

tu -- „czasopismo akademickie" za- 
czynał brzmieć nieco fałszywie; zda- 
rzała się innym razem przewaga arty- 
kułów akademickich, ale przewaga, 
niestety, tylko ilościowa: różnica w 
poziomie prac bywa czasami rażąca. 

Driigą trudrością w zmontowaniu 
numeru jest pogodzenie nauki z litera- 
turą i sztuką. 

Muza akademicka nieraz bywa 
frywolna i pusta, 'ani rusz nie uznaje 
koturnów, a wskutek iego wywoływa 
1а głosy protestu ze strony łatwo się 
gorszących przyjaciół, przedewszy- 
stkiem zaś sprawiała kłopot redakto- ; 
rem. To samo dotyczy sztuki, która 
nic zanadto się przejmuje obecnością 
poważnych artykułów i nieraz rzetel- 
vie im dokucza, czego przykładem 
noże być pierwszy artykuł omawiane 
go zeszytu, którego układ graficzny 
teoretycznie jest słuszny, fecz w czy- 
ianiu — nieznośny. 

Wreszcie trzecia trudność, 
samem — nieraz wada nimeru, po- 
lega na  nierownomiernem reprezen- 
towaniu Wydziałów. Rej, rzecz natu- 
ralaa, wodzą poloniści i sztukmistrze, 
nistorycy przeniawiają rzadziej; teolo- 
gja i medycyna przemówiły w ciągu 
dziewięciu lat po jednym razie, przy- 

a. tem 

ALMA MATER VILNENSIS 
ZESZYT Je 9 ORAZ Je 1 BIBLJOTEKI A. M. V. 

a L MV 

Cofnięcie zakazu cenzury w Hiszpanji 
MADRYT. (PAT). — Hr. Ron'anoness oświadczył, że z dniem wczoraj 

szym zniesiono cenzurę wiedomośc:. wychedzących zagranicę Decyzję w 

sprawie zniesienia cenzury dla prasy hiszpanskiej poweźmie rząd hiszpański 

skoro to będzie tylko możliwe. 

* 

  

Dziatalnošė prof. Biržyszki w Ameryce 
(gan Ukraińców w New Yorku 

„Swoboda“ zainieścił dn. 4 lutego ka 
munikat narady prezesa Związki Od- 
zyskania Wilna prof. Birżyszki z pre 
zescm organizacji amerykańskich U- 
xrażńców O. Rewiukiem i sekretarzem 
Mvszigą. Komunikat" wzywa do wy 
korzystania przviazdu proi. Biržyszki 
w celu połączenia się Litwinów, Bia- 
iorusinow i Ukraińców dla współwej 
akcji przeciwpolskiej. 

Du. 5 lutego prezydjum Federacji 
žvdėw Litewskich w Amervce z horo 
towym prezesem sędzią Lenirem : pre 
zesem Hurwienem na czele zaprosiło 
generalnego konsula p. Żadejkę i pzot. 
nirzyszkę na bankiet, w czasie które 
go prof. Birżyszka wygłosił przemówie 
nie na temat zadań i celów T-wa t- 

  

  

tewsko - żydowskiego zb!iżenia kultu 
raluego. W bankiecie wzieli udział ży 
dzi z Kowna, Szawel, Birż į in. litew 
skich miast i miasteczek. Podobne 
Żwdzi z niektórych miast Ameryki ma 
ią azamiar zaprosić prof. Birżyszkę do 
siebie. 

Dn. 7 lutego profesor odwiedził 
wieczór, urządzony przez studentów i 
alumnów, j rozmawiał z nimi o ich ży 
ciu i działalności. 8 lutego prof. Bir- 
żyszka uczestniczył w obchodzie rocz 
nicy zjednoczenia ziem ukraińskich, w 
czasie którego pozdrowił zebranych w 
imieqiu związku litewsko - ukraińskia- 
go i wskazując na akcję Litwy, opie- 
rającej się imperjalizmowi polskien:a, 
nawoływał do dalszej walki o niezałeż 
ność Białorusinów i Uxraińców. 

   

  

0 wystawac! artystów naszych 
W WARSZAWIE I WILNIE 

W nadchodzącą niedzielę dnia 8- 
go b. m. zostanie otwarta, w jedej z 
sal Warszawskiego T-wa Zachęty 
Sztuk Pięknych wystawa dzieł sztu- 
ki artystów wileńskich, wśród któ- 
rych znajdzie się kilka nieznanych do 
tąd w Warszawie nazwisk malarz 

Ponieważ w roku bieżącym "WH. 
T-wo Artystów Plastyków 'zrezygno- 
wało z różnyca powodów z urządze- 
nią dorocznej wiosennej swojej wy- 
stawy, przenosząc termin jej na 1.k 
przyszły, więc utworzyła się w Wilni» 
grupa artystów. że się tak wyrazimy, 
niezależnych, aczkolwiek pod egidą 
kilku znanych naczelnych sił z pośród 
członków pomienionego T-wa Piasty- 
kóww z art. mal. Marjanem Kuleszą na 
czele. Przygotowali oni na obecna wy 
stawę warszawską około 80-ciu war- 
*ościowych prac, będących owocem 
twórczości ich 2 czasów ostatnich. 

Rzeczy te niewątpliwie - dobrze 
zaświadczą o niepospolitym poziomie 
sztuki wileńskie; i potrafią zainteres” 
wać bliżej wybredniejszych zarówno 
miłośników, jak i kompetentnych krv- 
tvków sztuki ojczystej w Warszawie 

  

   

  

Oszust w roli homeopaty i amanta 
Aresztowanie w Warszawie rzekomego dyrektora wileńskiej 

Zaczęło się od ogłoszenia matrymonial- 
aego w lutym r. tb. 

Zofja R., właściciełka pensjonatu w War 
szawie przy ul. Współnej, dała anons treści 
następnjącej: 

„Poszukuję towarzysza na doczesną 
drogę życia, Przystojna w wieku lat trzy- 
cziestu kilku. Od przyszłego męża mojego 
żądam inteligencji, wyższych  studjów,. 
Must mi odpowiadać pod każdym wzglę- 
dem. Jestem właścicielką pensjonatu. Do- 
brobyt zapewniony”. 
Odpowiedź nadeszła szybkc, szybciej ani 

żeli kandydatka się spodziewała. 
Podpisany pod „ofertą* p. Wł. Piekarski, 

magister praw na blankiecie tirmowym „in- 
stytutu wydawniczo - reklamowego „Glob* 
w Krakowie, Warszawska 17* w tonie nie- 
zwykle uprzejmym, stylem wyszukanym i 
„górnołotnym* zaotiarował swoje usługi, za- 
znaczając między innemi, że jest „młody, 
zdrowy, sportowiec, prawnik, redaktor „ży- 
cia gesnodarczego i ceniony literat(1)". 

Dałej że „odbywał studia w akademji han 
cłowej w Wiedniu; pochodzi z rodziny oby- 
watelskiej, jest wicedyrektorem ,Clobu" ge- 
ner”invn: przedstawicielem kilku firm, rotmi 
strrem wojsk poiskich i byłym adjutantem 
ministra wojny; ma lat 35, był dyrektorem 
fabryki tytoniowei w Wilnie i td. i t.d. 

W zakończeniu „ofertant* na męża pod 
kreśli, iż gorącem życzeniem jego jest za- 
iastalować się w stolicy, ieważ ma tam 
wielu znajomych i kolegów, zajmujących 
wysokie stanowiska w wojsku i w rządzie 
(wymienił nazwiska wybitnych osobistości). 

„Szukam osoby — pisał Piekarski — sub 
teinej, o gładkie sercu... Szukam duszy o 
wzniosłych celach... jestem artystą... Brzy- 
dzę sie dwulicowością i obłudą... Mam wa- 
iory wewnętrzne i zewnętrzne. Jestem wy- 
smukły szatyn i abstynent. Mąż, kochanek i 
brat... Podpis — i wielokropek. 

Od tej chwili pani Zofja R. nie mosgia 
zaznać spokoju. Dnie i noce spędziła na а- 
tzeriach.... Tęskniła.. 

Nastąpiła długa korespondencja. 

Pan P. zasypywał właścicielkę pensjona- 
tu metylko proza, ale i... zją. Silit się na 
erotyki „wiersze iniłosne i aforyzmy. 

Poprostu oczarowana i wniebowzieta 
„literackim talentem nieznanego krakowia- 
nina, pani Zofja R. w lipcu 1930 r. wysłała 
doń depeszę treści następującej: 

— „Przyjedź czemprędzej! Dłużej czekać 
nie mogę!" 

Przyjechał i zamieszkał w pensjonacie. 
0 ożenku nie było narazie mowv. Pan P. 

zwiekał pod różnemi orami. Mówił, iż 
musi wpłerw pomyśleć o jakiemś intrataem 
stanowisku. Tłomaczył się, iż firma „Enipe- 
Film" w Krakowie (głośna z różnych „in- 
pre7“) splajtowała 
Wyczytawszy w „,Kurjerze Warszawskim” 

fabryki tvtuniowej 
ogłoszenie firmy „!. Waguer Marszałkowska 
151“ o poszukiwaniu pracownika z wyższem 
prawniczem wykształceniem, Piekarski zło- 
żył ofertę. 

Wnet został przyjęty na kierownika han- 
diywegn, Przedstawił odpis dyplomu uniwer 
sytetu w Warszawie (wydziału prawa i 
nank politycznych) poświadczony przez kan 
celarię sądu powiatowego w Krakowie, za- 
świadczenie wyższej szkoły handłowej w 
Wiedniu i referencje wielu osób O znanych 
nnzwiskach. 

W biurze pani Wagnerowej pracował do 
15 stycznia 193i r. Posadę stracił Wcho- 
dziły tu w grę jakieś nadużycia, oszustwa i 
B-P: 

Znów przez pewien czas pozostawał na 
„łaskawym chłekie'* narzeczonej swej w 
Warszawie. 

„Literacki* kandydat na męża wyczytał 
nowe ogłoszenie. 

Tym razem, prof. Adam Czerbak - Acski 
prezes związku homeopatów i magnetopa- 
tów w Polsce, z siedzibą w Poznariu, Po- 
znańska 52 — poszukiwał sekretarza. 

Świetna gratka... Piekarski _„wystylizo- 
wał* po swojemu efektowna oiertę. 

Prof. Czerbak był olśniony..  Kaadydat 
ra sekretarza wymarzony jak z bajki. 

Kontrakt: honerarjum i procenty od za- 
WYCH odczytów o nowej sztuce ie- 

czenia. 

Wreszcie — prof. Czerbak oświadczył ка 
ewemu sekretarzowi, iż czymi Starania u 
władz centralnych o udzielenie pozwolenia 
członkort związku - homeopatom na samo- 
dzielne leczenie i cabywanie praktyki, gdyż 
dotychczas (z wyjatkiem zaboru pruskiego) 
istnicje zakaz. 

Profesorze! — odezwał się Piekar- 
ski. —- Ja to wszystko załatwię! Mam oibrzy 
mie stosunki ł szerokie plecy. W Seimie je- 
stem łak u siebie w domu... Znam..." 

. Piekarski dał delikatnie do zrozumienia, 
że Jak się da — to się zrobi Oczywiście, nie 
może to być „łapówka ale... „ 

Wysoki urzędnik - referent, w którego re 
sorcie znaidują się sprawy ma pewną, zna- 
jomę panią. 

Та oto pani iak zechce, może być miu 
wiete pomocną. 

Tej damie trzeba „pożyczyć* 2.000 zł., 
referentewi zaś —. jako nałogowemu myśli- 
wem — trzeba w prezencie jakiegoś cudow 
nego psa. | 

Profesor Czerbak wyraził życzenie p0- 
rozmawiania w „cztery oczy” ze znajomą 
pana reierenta, Co robi Piekarski? 

W kinie „Mewa” poznał się z Anną Wę- 
arzynowską (Wrenia 21). Przedstawił się 
jej iako major rczerwy. 

Kilka randek. Ostatecznie panna Anna zgo 
dziła sie odegrać tolę „zawoalowanej damy” 
raającej dostęp do referenta ministerjatnego. 

Takie przepisy są wynikiem odbv 
wania przez wielu kolerów inżynie- 
rów praktyki warsztatowej w sposób 
zanotowany powyżej. 

Zanoszę apel do władz o uchyle- 
nie podobnych przepisów j o zaopie- 
kowanie się wydziałami mechanicznz - 
kolejowemi szkół technicznych w in- 

roda, matematyka, rolnictwo —. mil- 
czą. 

Nie może to = świadczyć o małej 
intensywności pracy akademików aa 
niektórych wydziałach, jest natomiast 
dowodem zby: szeroko zakreślonych 
granic pisma; — samo życie je zwę- 
%5 

Ale wskutek tego niema nic łatwiej 
szego, jąk wytknać  czasopismu nie- 
konsckwencje w budowie i braki w tre 
ści. 

To są uwagi, które mogą być od- 
niesione do wszystkich poprzednici 
numerów i do wielu następnych. Każ- 
dy redaktor „A.M.V.* ma i będzie 
miał przed sobą wielkie trudności, któ 
re są tem nieznośniejsze, iż w ciągu 
tilku ostatnich lat redaktorzy zjawia 
ią się jakgdybv-na gościnne występy: 
każdy zeszyt jest podpisany przez ko 
go innego. - 

Praca redakcyjna cierpi jednak na 
ciągłych zmianach. 

Otwórzmy wreszcie dziewiąty ze- 
szyt „Almae Matris“. 

Numer jest poświecony Kochanow 
skiemu, pierwszy więc artvkuł daje 
syntetyczny obraz twórczości naszego 
wielkiego poetv. Autorem jest dr. Wił 
hełm  Bruchnalski, profesor Uniw. fa- 
na Kazimierza we Lwowie. 

Dobrze się stało, że akademicy wi 
ieńscy zdobyli dla swega czasopisma 
rozprawę nestora polonistów i znako 
mitego uczonego, bo w ten sposób 

  

teresie nietvle szkolnictwa, które pa- 
trafi się przystosować de wszelkich 
warunków, iłe dla przyszłości kolejni- 
ctwa polskiego i państwa. 

Franciszek Ostrowski. 
Kierownik Wydz. Mechaniczneyo 
Kolejowego w Państw. Szk. Techt. 

im. |. Pifsudskiego w Wilnie. 

eszcze bardziej zacieśnili węzły sym- 
patji. i życzliwości, jakie istniały po- 
między profeserem, a uczelnią, któ- 
ra wychowała wielkiego Adama. | 

Prof. Bruchnalski, mający, jako v- 
czony, niesłychanie szeroką skalę za- 
interesowań, zna doskonale Wilno z 
przed stu kilkunastu lat, Wilno ю- 
matów i filaretów; w Wilnie dzisiej- 
szem ma swych uczniów... na -ka- 
tedrach profesorskich, poznał i współ- 
czesnych akademików, z którymi się 
zetknął na ogó!no - polskim zjeżdzie 
<ół Polonistycznych we Lwowie w r. 
1925. 

W roku įubileuszowym  naszęj 
Wszechnicy prof. W. Bruchnalski о- 
trzymał tytuł doktora honoris causa 
USB: 

Jest serdecznym przyjacielem mło- 
dzieży akademickiej, Szczególnie zaś 
— zgrupowane! w Kole Polonistów. 

Nazwisko więc wybitnego uczone- 
go polskiego, którego rozprawę o 
Kochanowskim mogła poznać  Euro- 
pa. drukowaną w „The Slavonie Re- 
view“), nazwisko to jest nietylko ©- 
zdobą numeru. lecz i dowodem Ser- 
decznej życzliwości. dla młodzieży a- 
kademickiej. 

Kochanowskiemu również poświe- 
ca rozprawke p Czesław Zgorzelski, 
asystent U.S.B., który skrzętnie ze- 
brał i starannie opracował wszystkie 
wzmianki o Svcynie, Czarnolesie i 

Spotkanie z profesorem Czerbakiem. Sce- 
na odegrana Świetnie. 

I po p dniach Piekarski -— ku nierna- 
łej ra i prezesa — przyniósł mu, stoso- 
wnie do żądania, 16 oficjalnych świadectw z 
podpisami 1 pieczęciami urzędowemi dła na- 
stepujacych homeopatow: 1) prof. Czerna- 
ua 2) luljana Halsnera z Poznania 3) Mur 
cina Osłeckiego w Lesznie, 4) Antoniego 
Michałowskiego w Gnieźnie, 5) Tomasza 
Kwiatkowskiego w Tczewie, 6) Józefa Ki- 
szaka w Poztaniu, 7) Adolia Samuela w 
Rostażewie, pow. Wolsztyn, 8) Jakóba Ku- 
kiełkowskiego w Krotoszynie, 9) Andrzeja 
Thałupca (kuzyna Pn Negro) w Poznaniu ° 
10) Dam]ana Potojskiego w Gnieźnie. 

Teraz dalszy ciąg: obaj prof. Cz. i se- 
zretarz ubrali się w Ssmokingi i udali sie do 
referenta dla wyrażenia mu podziękowania. 

Dalej: za pośrednictwem pewnego biura 
miał być kupiony w Pradze Czeskiej pies ra- 
sy „Gordon - Ceter“ za 1000 zł. 

Sumę tę pobrał Piekarski,  przedsta- 
wiwszy prof. Cz. ttkcyjne potwierdzenie po- 
cztowe. 

Pies tniał być dosta"czony pani R. z ul. 
Wsnėlneį dla przekazania reierentowi mini- 
sterłalnemu 

2.006 zł. dła „tajemniczej damy" przesłał 
Piekarski w kopercie, wyjąwszy z niej u- 
przedmo 1.500 zt. 

List z 500 zł znalazł się w biurku referen- 

, Pani R, miała kłopot z psem. Zatęskniła 
tównież za.. przyszłym mężem Teleior do 
reterenta. Depesza do Czerbaka. 
я 'Осі nitki do kłębka i wszystko się wy- 
ało. 

Piekarskiego aresztowano. 
Włodysław Henryk Kletscha, wielokrotnie 
karany pod różnemi nazwiskami: jan Wil- 
czyński, Władysław Łebkowsł, Wacław Pie 
karski. 

Oszust, szantażvsta i fałszerz. Zbiegł 
sweon czasu z więzienia. 

Dyplom uniwersytecki i inne dokumeaty 
sialszow al. 

bBlankiety i pieczęcie zamówił w drukar- 
ni Rachmila Lesera (Świetokrzyska 39). 

7 sądu wydostał sfałszowany „dowód 
rzeczowy i t.d. 

Należy jeszcze dodać, że oszust faktycz- 
ne przed 3 laty grasował w Wilnie pod na- 
zwiskeim Jana Wiczyńskiego i jako taki był 
skazany przez Wil. Sąd Okręgowy na 10 
miesięczne więzienie, za różne oszustwa. 

Nazywa sie. 

Wsród- kilkunastu  pomienionych 
atystów wileńskich znajdują się ta- 
kie talenty, jakiemi np. są u nas. sz. 
Beuedykt Kunicki, prof. U. S. B, 
portrecista, oraz zasłużony działacz 
na terenie spraw kultury estetycznej 
w Wilnie M. Kulesza; dalej tacy po- 
ważaii artyści, jak: Adam Międzybło- 
cki, doskonały akwarelista, Stani- 
sław Jarocki, autor krajobrazów pa- 
stelowych, Czesiaw Wierusz - Kowal 
ski, portrecista. Wacław Dawidowski, 
pejzażysta, Szwanebach, marynista, 
Floryd, wychowaniec wydziału Sztuk | 
Pięknych USB., 
iałgowska. niegdyś nuczenica Szkoły 
3zt. Pięknych w Krakowie, wreszcie 
kilku innych. 

Nadto uczestniczy w tej wystawie 
warsz. paru wileńskich artystów - 
rzeżbiarzy, z których ruchliwy czła- 
nek T-wa Art. Plastyków Piotr: Her- 
manowicz zaeksponuje model projek 
towanego pomnika Władysława Sy- 
rokomli. 

Wobec tego, że na ts zw. stałej 
wystawie artvstów wileńskich figuru 
je obecnie coś około 250-ciu . prze- 
różnych dzieł sztuki, prac mianowicie 
artystów polskich, żydowskich,  li- 
t:wskich i innych, więc z tego wniosek 
że produkcja malarska. rzeźbiarska i 
graficzna znakomicie się tu u nas roz- . 
wiia, aj ta zmiana obrazów, która ra 
Stąpiła l-ga b. m. cieszy sie równi=ż 
dużem zainteresowaniem. 

Dzięki poparciu tej ostatniej wysta 
wy przez wileńskie Kuratorium Szkol 
ne, oraz nasz magistrat, który nie po- 
skąpił sukursu materjalnego, kierow- 
nictwu wystawy. frekwencja jej wy- 
niosła przeszło 4000 osób. 

W ogólności rezultat zabiegów or- 
qanizatorów tej wystawy, zawdzięcza- 
iącej swe powodzenie  sprężystemu 
kierownictwu  iej administracyjnemu, 
jest nieomal świetny. Co zaś do ruchu 
zprzedażnego na tej wystawie, to --- 
jak tymczasem —iest on dosyć skrom- 
nv, bo wynoszący 
ście prac, zakupionych przez poważ- 
rieiszych znawców sztuki. W liczbie 
rzeczy sprzedanych spotykamy warto- 

ściowe dzieła M. Kuleszy, Į. Hoppena, 
B. lamonta, A. Międzybłockiego. s» 

    

14,000 kim. pieszo 
W tych dniach przybyli do Pragi oryzi- 

nalni podróżnicy: bessarabski dziennikarz z 
Kiszyniewa w Rumunji V. Gafenko, jego żo- 
ra i towarzyszący im piesek „Mimoza”. Ga- 
fenko założył się, że za rok zajdzie piecho- 
tą da lizbony i razem z żoną i psem wyrn- 

szył w podróż. Zadaniem jego było nadsy- 
łać korespondencje z podróży do pisma „Bes i 
sarabskoje Słowo” Odwaźry dziennikarz wy - 

grał zakład, W iesieni 1929 roku, przeszedi 
Szy przez Jugosławię, Włochy, Monaco, Fran 
cię i Hiszpanję dctarł do Portugalji, gdzie 
zabawił 5 miesięcy. W przeciągu roku prze- 
byli podróżnicy 6,506 klm. W Lizbonie zde- 
cydowali się powrócić do Kiszyniewa  ró- 
w piechotą, aie inną ćrogą, prowadzącą 
przez Francję, Belgję, Niemcy, Czechosto- 
wację, Austrię i Węgry, która mieszyć bę 

dzi: 7.500 kim. Ogółem przebyli podróżni- 
cy 12.000 kilometrów, a do celu pozostaje 
im jeszcze 2.000 klm. Podróż ukończa w 1е- 
cie br a więc po Ź latach, Z wędrówki swaj 

napisał V. Gafento około 6C.000 wierszy 
korespondencyj, ujętych w formy wrażeń z 

podróży. Również zebrał wielki album wycin 

ków z 400 przeszło pism, które mówią o je- 

go podróży. We wszystkich imiastach, które 

modtóżująca trójka  wiedziła, wystawiono 

im potwierdzenia. kontrolne, które tworzą 
dwa grube zeszyty i są jakby dziennikiem 
podróży. W Pradze zabawią wędrowcy kil- 

   
   

  

UWAGA! 
PRZESTRZEGAMY PRZED FALSIFIKATAMI 

2 CZEKOLADY -L£OMU 
PROSIMY PRZY ZAKUPIE TAKOWEGO 
UWAŻAĆ NA MA 

Zwoleniu, które się znajdują w opi- 
sach wędrowca po kraju. 

Bardzo głębokie i ciekawe uwagi 
sa temat zjazdu naukowego im. J. Ka- 
chanowskiego w Krakowie wypowia 
da prof. St. Pigoń. 

Artykuł ten powinienby był otwie- 
rać zeszyt: wówczas cała treść nume 
iu nabrałaby większej siły i wyrazi- 
<tości. 

Ro to jest słabą stroną omawiane- 
go zeszytu „A. M. V.” — brak kon- 
sekwencji. Już okładka mocno akcen 
tuje jubileusz Kochauowskiego, ale 
żaraz po artykule prof Bruchnalskie- 
go wypływa na widownię nowy ju- 
biłat - Jan Śniadecki. 2 

Dwie różne. postacie, dwie epoki, 

dwa światy. e 
Należałoby więc albo mniej zdecy 

dawanie podkreślać „jubileuszowość* 
ameru, albo też podzielić go — па 
dwie części, przeprowadzając wyraźną 
granicę. Przeplatanka artykułów, me 
co krzywdzi tax Kochanowskiego, jak 
ji Śriadeckiego, oraz rozprasza uwagę 

czytelnika. : 
O Śniadeckim mówi prof. K. Kol- 

buszewski, właśnie: mówi, gdyż Z0- 
stało wydrukowane / przemówienie 
profesora na Akademji w Auli Kolun:- 
nowej U. S$. B. dn. 21. XI. 30 r. 

O wycieczce do Jaszun („U gro- 
bu Jana Śniaceckiego”*) pisze p. J. 
Wierzbicka. 

Nowościa w tym numerze jest sze 
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*okc i żywo notraktowany dziat žy- 
cia akademickiego. 

Nie znajdujemy szabłonowych spra | 
wozdań z działalności Kół Nauko- 
wych, urządzaiacych herbatki j tancuł 
ki i „mających zamiar“ dokonać czy- 
nów wiekopomnych. Zamiast kroniki 
mamy... „Zamiast kroniki": dowcip 
ią * żywą przechadzke po sprawozda > 
niach organizacyj akademickich. Au- 
torowi, p. W. Dąbrowskiemu, pogra- 
tulować: ma dowcip, dobry styl i za- 
cięcie inteligentnego 
Niech ten przykład zachęci innych do 
naś!adowania tale nie 
nia!). Inni feljetoniści (szczególnie p. 
Jędrychowski) nieco nie dopisują: są 
nierówni, niezawsze panują nad formą. 

P. Korabiewicz, mając temat, któ- 
ry mógłby zrodzić ciekawą książkę, 
dał nikłą notatkę. 

Poeci, jak zwykle, przemówili dość 
głośno. 

Co powiedzieć 
-— Są dobre, 3 

Kierownik literacki puścił do wal 
ki zastęp grenadjerów, — czołowych 
przedstawicieli dzisiejszej muzy aka 
demickiej, i walkę wygrał. W poprzed 
nich numerach nieraz trafiały się rze- 
czy n wiele słabsze. 2 

W bardzo ciekawy sposób rozwi- л 
la się zapoczątkowany w poprzednim 
numerze dział recenzyj. : 

Recenzje są potraktowane bardzć 
poważnie i stoja na poziomie, któ 

o ich utworach” 

p. Sienkiewicz-Przy=“ | 

zaledwie kilkana- | 

feljetonisty. | 

do malpowa- Т. 

  

  

     

     

  

    

  

    
   

  

     

    

   



| Dyrekcja Polskiego Radja postano- 
wiła swego czasu przystąpić do budo 
wy kilku jeszcze większych stacyj na 
dawczych. 

Jako jeden z punktów, w którym 
miała powstać stacja , wyznaczono 
wówczas Wilno, jako niezwykle — z 
uwagi na bliskość granic. oddzielają- 
cych nas od ziem, przez Polaków za- 
mieszkałych — ważny punkt. 

Mało kto o tem wiedział i zapewne 
nie wszyscy wiedzą, .że budowa no- 
wej tej stacji prowadzona już jest cu 

ecu „miesięcy. 
„_ Każdy wjeżdżaj 

tem lidzkim, lub o 
r! zapewne dwa 
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io Wilna trak- ; 

  

Radjostacja wileńska 
ul. Witoldowej, a audycje, łapane 
przcz nową stację, przesyłane będą li- 
nia telefoniczną mna Witoldową i tu 
wypromieniowywane. 

Nowa linja telefoniczna, łącząca 
stację odbiorczą na Lipówce z cent- 
rałą stacji przy ul. Witoldowej, jest 
jaż na ukończeniu. 

Nowa radjostacja Korzystać będzie 
z energji elektrycznei, produkowanej 
przez elektrownię miejską, a konsum- 
cja jej wyniesie około 1200 kilowato - 
godzin dziennie. 

Tyle informacyj o stanie budowy 
technicznych możliwościach nowej 

ad,ostacji wileńskiej. 
Jaki będzie los dotychczasowej sta 

  

Maszty w stadjum budowy. 

iazne, oraz nawpół już zbudowany 
dom. jest to właśnie powstająca sta- 
cja nadawcza. 

Tyle tylko — mniej więcej — wie 
przeciętny mieszkaniec Wilna o nowo- 

orze rądjowyn: i dlategc udaliśmy 
ę na miejsce, aby uzyskać garść 

rzeczowych informacyj. 
Nowa radiostacja wileńska, obli- 

czcna na siłę 16 kilowatów, w antenie 
(niemodulowanei mocy) posiadać bę- 
dzie silną aparaturę Oraz antenę o 
dwóch żelaznych masztach, wysoka- 
ści 76 metrów 

Budowy podjęła się firma Marco- 
vis Wizeless Telegraph Co ltd. z ra- 
„wenia której prowadzi ją inż. Peter- 
sen o 

Pucdowa giuachu oraz obu masz- 
*ów jest już na ukończeniu i obecnie 
odbywa się montowanie aparatury. 
Według przypuszczeń p. inż. Peterse- 
aa, uruchomienie stacji będzie mog- 
10 nastąpić w drugiej połowie kwiet- 
RB 
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s 
—- Jak nas poinformowano, nowa 

a zapewni radjosłuchaczom lep- 
„t.j. głośniejszy i niezrównanie 
ażniejszy odbiór. 
Ponadto audycje słyszane będą na 

detektor w promieniu około 150 kilo- 
metrów (zasięg 6 — 8 razy większy, 
uiż dotychczas), a przy dobrej antenie 
nawet i dalej. W nocy zasięg ten bę- 
dzie jeszcze większy. 

Połacy, mieszkający na terenie Lit- 
му kowienskie;, będa mogli słuchać 
audycyj wileńskich, a przy dobrych 
»łarunkach atmosferycznych detektoro 
wicze w Mińsku usłyszą też głos - 2 
Wilna. 

Możliwe jest, że pewne trudności 
odbiorem audycyj wileńskich będą 

mieli tylko radjosłuchacze mieszkający 
w promieniu kilku kilometrów od in- 
qych stacyj, jak np. Kowno, lub 
Mińsk. 

Praktyka wykazała, że audycje ze 
stącji lwowskiej (bliźniaczo podobnej 
do budującej się w Wilnie) słyszane 

жр па detektor w Wilnie, a nawet w 
Kazaniu, odległym o 1800 km. od 
Łwcwa. = 

Studja i biura  radjostacji wileń- 
skiej pozostaną nadał w lokalu przy 

    

  

cji — niewiadomo jeszcze. Zapew- 
ne tedzie ona użyta jako stacja prze- 
kanikowa w jednym z większyci 
ias“. jak: Toruń, Stanisławów, Pińsk, 
lub Brześć, Ta kwestia nie została u- 
stalona definitywnie i to nas zresztą 
izniej interesuje, natomiast interesują 
ca nas kwestja ewentualnej zmiany po 
lityki programowej, — jak zdołaliśmy 
stwierdzić — przedstawia się niezbyt 
pomyślnie. 

Svstem centralizacji 
(nasj informatorzy używają słowa: 
„koncentracja”), wprowadzony w 
czerwcii przez dyrekcję Polskiego Ra- 
dja, obejmie i programy wzmocnionej 
ragjostacji wileńskiej. 

lak stwierdza dyrekcja radjostacji 
wileńskiej, system ten dał już widocz- 

programów 

  

  

Budynek stacji 

ne rezultaty in plus, gdyż dzięki nie- 
mu właśnie Polskie Radjo miało moż- 
ność podnieść wysokość honorarjów 
fprawie o 100 proc.) i w dalszej 
konsekwencji tego zwiększyć wyma- 
gania w stosunku do prelegentów i 
solistów. 

Tak samo i słuchowiska zbiorowe 
przygotowyware są staranniej, pod 
czas, gdy dawniej, w okresie progra- 
mowei autonomji Wilna, nadawane 
były po jednej próbie. 

Czy tak jest? Czy poziom audycyj 
Gbccnie nadawanych podniósł się rze 
czywiście i czy odpowiadają one spec 
jałlrym wymogom regjonalnym? 

Ziesztą na to pytanie odpowie już 
stoś inny. Ww. T. 

  

Na żądanie publ. -E 
B 
“y pismu przynosi zaszczyt. 

pióra G. Achrem - Achrentowicza. Su- 
rowy krytyk, wywodzący początki pol 
skiei tradycji graficznej od... Wyspiań 
skiego, dość szpetnie przemówił pod 
adresem redaktora „Formy”, a kierow 
nika artystycznego „A.M.V.'. 

Coprawda kierownik artystyczny 
wyraźnie nie dotrzymuje kroku inny 
kolegom z kontetu redakcyjnego. 

Dział artystyczny iest słaby. [est 
*iłenie się na oryginalność, brak in- 
wencji twórczej, (okładka!), zbyt la- 
godne kwalifik»wanie do reprodukcji 
lżcczy niedojrzałych, lub wymagają- 
cych reprodukcji barwnej. Szczegól- 
tie nędzne są 
tret Kochanowskiego mmsi zaciekawić 
wszystkich biografów wielkiego poc- 

„dy: okazuje się że Kochanowski był... 
—mańkutem!... 

Wyraźnie trzyma pióro w lewej ręce. 
Bardzo ciekawe są karykatury p. 

T. Gedziszewskiego, — więcej takich 
karykatur! 

Słowem — kto ma ośm zeszy- 
tów „A. M. V.*, musi nabyć i dzie- 
wiąty, kto zaś nie ma, niech żałuje, ho 
kompletu nie dostanie i niech rozpecz- 

„Nie badanie życia -akadenickiego cho 
<iażby od dziewiątego numeru. 

jednocześnie z kolejnym numerem 
„A. M. V.“ ukazai sie Nr. 1 Bibljoteki 

3ZOBKA AKADEMICKA 
w piątek, sobotę i niedzielę o g..-20. 

linoleoryty, choć por- Ab. 

Ww „OGNISAU" Wielka 24 E3 

: „M. V. — „Ksiega Wergiljuszowa“ 
Szczytem lojalności redakčji je ydana pod red dr 

umieszczenie recenzįi „„Naszej Formy“ celų uczczenia 
red dr. ]. Rybickiego, w 

dwutysięcznej roczni- 
cy urodzin genialnego poety. 

‚ ‚ Koło filologów U.S.B., które  za- 
iniciowało to wydawnictwo, zrobiło 
wielki i piękny ' gest,  wskrzeszając 
świetne tradycje wiedzy  filologicznci 
Jniwersytetu Wileńskiego. : 

Ksiega, zgodnie z założeniem idec- 
wem czasopisma „A. M. V.* zawiera 
artykuły profesorów i akademików. 

Z profesorów spotykamy wśród 
auterów: p. p. St. Glixellego, K. Gost 
zewskiego, K. Kołbuszewskiego,. I. 
Oko, j. Otrębsxiego, St. Pigonia, oraz 
dr. |. Safarewicza. 

Studentów reprezentują: p. p. 2. 
ramowiczówna, Z. Biernacka, 7. 

Riessówna, W. Sienicki oraz B. Smusz 
kirówna. 

W miscellaneach znajdujemy drob- 
ne przyczynki, opracowane przez p. 
p. M. Ambrosa, prof. J. Oko, dr. |. 
Ryh:ckiego i dr. J. Safarewicza. 

Bardzo esteivczna i ładna okładke 
projckiował p. R.  Rynczewski. 

Nie wdając się w ocene treści 
Księgi Wergilitszowej, podkreślić mu- 
simy jej wielkie znaczenie, jako nie- 
pospolitego zjawiska w naszem życiu 
kulturalnem, a iednocześnie wyrazić 
szczcie życzenie, aby tak pięknie za- 
potzatkowana Bibljoteka „A. M. V“ 
rczwijała sie nadał know, 

  

х о у 

W sprawie zniżki cen RAID POWIETRZNY WARSZAWA-—TALLIN | 
Konferenija w Izbie H-rdlowo-Przemy- 

stowej w W inie 

We wtorek dnia 3 bm. odbyła się w loka 
lu izby Przemysłowo + Hedlowej w Wilnie 
konierencja w sprzwie rządowej akcji zniż- 

ki cen, Dyrektor Peche z minisierstwa Prze 

ysłu 1 Handlu wygłosił referat, charaktery- 
r genezę i podłoże akcji rządowej, jej 
hczasowy przebieg oraz oświetlający 

zneczonie czynników rządowych w tej spra 
gie. Na wstępie prelegent zaznaczył, że pro- 
ces zniżki cen nie został wywołany przez 

Rzad. Tendencja zniżkowa cen istniała już 

od dłuższego czasu i akcja Rządu miała na 

celu jedynie uregulowanie tej tendencji, mia 

ncwicie ujęcie jej w pewne łożysko, a to 

da zapewnienia równowagi cen wszelkicn 

artykułów. Szczególną uwagę zebranych kun 

ców * przemysłowców zwróciły te części 

referatu, które mówiły, że żniżka cen nie 
jest sama w sobie celem akcji Rządu, któ 
1emu chodzi przedewszystkiem o przywró- 

terie rownowagi cen artykułów rolniczych 
i rrzemysłowych z iednej strony — cen hur 
tu i detalu z drupiej strony. Akcja rządowa 
nie jest skierowana przeciwko  zyskom 

    

przemysłowców i kupców, odwrotnie — dą 
ży do zapewnienia normalnej i należytej ren- 
towności wszystkim dziedzinom produkcji 
przez zniżkę jej kosztów. Z tego też powodu 
zniżka cen musi mieć charakter powszechny 
-— generalny, i jeśli dzięki dotychczasowej 
akcji Rządu, noszącej charakter propagandy 
styczny „nastąpiła zniżka cen na szereg ar- 
tytułów w przemyśle i handlu nieskartelizo- 
wanym, to już obecnie Rząd jest w trakcie 
fiakzowania pertraktacyj z kartełami ca 42 
przeprowadzenia zniżki can na szereg arty- 
kułow. Prelegent zwrócił uwagę zebranych 
na kcnieczność przeprowadzenia akcji zniżki 
cen vw Polsce, gdzie proces ten w stosunku 
dn analogicznych objawów we wszystkich 
Frajach Europy uległ znacznemu opóźnieniu. 
Z tegn też powodu grozi Polsce zalew obce- 
go (szczególniej niemieckiego) importu. No- 
"roczesne życie gospodarcze stwarza tyle 
więzów wzajemnej zależności, że odseparo- 

się od innych krajów barjerami cel- 
neimi nie jest możliwe. 

Rząd w swej akcji w kierunku racjonalne- 
ga nstosunkowania się cen zdaje sobie spra 
w, że np. ciężary świadczeń socjalnych, cię 
żary podatkowe i t.p. stanowią czynnik sil- 
nie oddziaływujacy na kalkulacię. W dzie- 
dzinie opłat socjalnych zostały już poczynio- 
"e pewne kroki, zmierzające do ich zreduko 
wama. O ile chodzi o podatki : monopole, 
to tutaj kompresje mosą nastąpić tylka bar- 
dza wolno i w tei dziedzinie jako mającej 
dla Państwa znaczenie wyjątkowej wagi. na- 
leży postępować hardzo ostrożnie.  Prele- 
gent z całym naciskiem podXreślił, że Rząd 
rie wywierał i nie zamierza wywierać w 
sprawie zniżki cen nacisku administracyjne- 
go. Pragnie osiaznięciu zamierzonych celów 
i ccie te niewątpliwie osiągnie w drodze po- 
roz:imienia i wsnółdziałania z  przedstawi- 
cielami samorządu gospodarczego. 

Dvskusie, jaka się nastzpnie wywiązała 

        

  

  

  

  

„zagai krótkiem przemówieniem prez. Izbv p. 
Ru ki, poczem zabrał głos Dyrektor izby 

Zawadzki. Iyrektor Zawedzki nie wy- 
zasadniczych zastrzeżeń ce do tez, po- 
n,ch przez pielegerta, zaznaczył - 

innk, žė rozpoczęcie akcji zniżki cen Od Sui 
generis agitacji za zniżką, a nie od przejrze 
ria składników kosztów produkcji oraz kalku 

upieckiej, nie mogło nie budzić zastrze 
. Sfery gospodarcze musiałyby być za- 

pytane o zdanie w powyższej sprawie nie 
w toku już rozpoczętej akcji, lecz przed jej 
wszczęc'em. 

W toku dalszej dyskusji zabierali głos 
prof. A. Chełmowski, - waiewoda wileński 
Kirtiklis oraz liczni przemysłowcy i kupcy, 
L odpowiedziai generalnie referent p. 
eche. 
Panowie Radcowie Izby Taub,  Żejmo, 

Epsztejn, Chomiński, Dudziński, Fried 1 Kin- 
kuikin poddali analizie dyskusyjnej poszcza- 
gólnie części refertu p. Pechego. 

Wiekszość mówców wysuwala powažie 
zastrzeżenia wząlędem dotychczasowego 
sposobu przeprowadzania akcji zniżki cen. 
Twierdzono, że na naszych gospodarczo osła 

'orvch terenach. akcia ta nie mogła i nie 
mnże bvć realizowana, jako środek kuracji 

t ostrv i gwałtowny. Niektórzy z mów- 
zobrazowali katastroialną sytuacię, w 

jakiej znalazły się poszczególne branże prze 
mvsłu i handlu w ostatnich czasach. W osta- 
tecznym wyniku dyskusji doprowadzono je- 
rak do uzgodnienia zdań co do koniecz- 
rości ścisłej współpracy samorządu, gospa- 
darczego z Rzędem w dziedzinie dalszych 
ctanów akcji, mającej na celu obniżenie kosz 
tów własnych w przemyśle i handlu. Posie- 
Gzerie zamknął p. prezes Ruciński dziękując 
p. Pechiemu za referat i wyrażając nadzieję, 

Rząd okaże w stosunku do interesów 
>myslų i handiu to samo zainteresowanie 

óre już wykaza: względem interesów rol- 

    

   

  

    

    

    
    

    

   

  

CO CIEKAWEGO JEST 
W CZASOPISMACH? 
Sprawy nauczycielskie — Marzec 1931 

„O dążeniach wychowawczych" mówi K. 
Horodniczy, L. Łyszczarczyk w dalszym cią- 
gu omawia zagadnienie bibljoteki geogra- 
licznej w szkole powsz. P. Gawronska po- 
daje plan lekcji śpiewu dla Il oddziału szk. 
powsz. P leon w sposób naiwny rozważa 
zagadnienie rozkazów, jako czynnika peda- 
gozicznego. Kronika zamyka numer. 

Centralnaja Jewropa — Nr. 3 — zawiera 
rrzeważnie przepląd życia kulturalnego 
czeskiego. 0 Polsce sporo wzmianek znai- 
dujemy tylko w dobrze prowadzonym dzia- 
le recenzyj. : 

g zesz. 1 czasopismo Pol. Tow. 
Nerfilologicznego, poświęcone nauce i na- 
uczeniu języków nowożytnych w Połsce, 
przeszło w tym roku z kwartalnika na dwa 
miesiecznik. Doskerale redagowane to pi- 
sme polecamy uwadze wszystkich naucza- 
jączch jez. obcych. 

SPORT 
DALSZE MECZE W HOKEJOWYCH 

MISTRZOSTWACH POLSKI 

Wiłno przegrywa z Pogonią. 

We wtorek w godzinach wieczornych 
odbyły się dwa dalsze mecze w hokeju na 
lodzi: o mistrzostwo Polski. 

Cracovia — Łechja 4:2 (2:1, 2:1, 0:0). 
Cracovia wykazała ogromną poprawę i gra- 
ła we wszystkich liniach doskonale. Wyróż- 
mił się napad. 

Pogoń (Lwów) — AZS (Wilno) 2:0 
(0-9 2-0, 0:0). Zasłużone zwycięstwo Po- 
goni choć gra naogół wyrównana. AZS 
nie umiał wykończyć akcji. 

W AZS najlepsi bracia Godlewscv i 
bramkarz Wiro— Kiro. Mecz ten był jed- 
nyn: z najciekawszych w obeenych  roz- 
E o mistrzostwo. Sędziował  prok. 
suie]. 

We środę po południu grali: 
Legia — Lechia 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). 
Toruński KS — AZS Wilno 1:0 (0:0, 

1:0, 0:0). Z trudem wywalczone zwycię- 
stwo drużyny toruńskiej. 

Po tych meczach drużyna nasza, zajęta 
trzecie miejsce w swojej grupie. 
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DZIŚ APARATY ODLECĄ Z WILNA 

Samoloty, hiorące udział w raidzie 
Warszawa — Tallin wystartują z Wil- 
na w.dalszą drogę do Rygi, w. godz:- 
"ach południowych. Projektowany na 
wczoraj odlot zosiał odłożony do dnia 
dzisiejszego ze względu na złe warun- 
ki atmosteryczne oraz ze względu na 
tę okoliczność, iż w Tallinie uczestnicy 
-aidu oczekiwani są dopiero w sobotę. 

Drobne uszkodzenie śmigła, jakic- 
go doznał jeden z aparatów przy lądo- 
waniu w Wilnie zostało natychmiast 

    

usunięte przez wymianę śmigła, tak iż 
wszystkie aparaty stoją gotowe da 
drogi., 

Lotnicy Szulczewski i mjr. Długo- 
szewski, lecący-na 2 aparatach bęcią 
podczas etapu Wilno — Ryga lądo- 
warn w Dyneburgu celem uzupełnien:a 
zapasu benzyny. Dwa inne aparaty 
kpt Hulewskiezc i por. Żwirko poleca 
z Wilna wprost do Rygi. Przestrze: 
Wilno — Ryga wynosi 370 klm. 

  

Niezwykła wizyta u dentystki 
ZDEMASKOWANY WŁAMYWACZ PRÓBOWAŁ UJŚć POŚCIGU. 

Ujętymi sprawcami włamania do kolektury i hurtowni tytoniowej zw. inwalidów 
przy ul. Niemieckiej 3 okazali się: Mowsza Przedmiejski, zneny policji opryszek wiień-- 
ski i Bajwel Bern, występowicz z Warszawy. - 

Aresztowani negują, by mieli spoólników, 
„obiiczone na wprowadzenie policii w błąd. 

co jak się zdaje nie jest prawdziwe i jest 
W każdym bądź razie w tym kierunku pro- 

waczone jest śledztwo. W trakcie śledztwa wyszło na jaw, że w chwili zauważenia wła- 

mywaczy do kołektury, wszedł svn dozorczyni »nężczyzna o znacznej sile i bez namysłu 
rzucił się na jednego z opryszków, mianowicie Kerna, unieszkodliwiajac go zupełnie 
przez trafny cios w brodę a następnie w okclicę nosa. : 

Bern zalany krwią począł prosić trzymajacegc go dozorcę o zwolnienie z uścisków 
by mógł wytrzeć twarz lecz nic nie wskórał, bowiem dozorca podejrzewał, że ujęty ciwe 

sięgnąć po rewolwer( faktycznie nie miat on przy sobie broni). 3 
" W tym czasie Przedmiejski korzystając z zamieszania wybiegł na podwórko, lecz 

widząc bramę zamkniętą, wbiegł na najbliższe schody i bez uamysłu zadzwonił do mie- 
szkania dentystki Kleiman - Orlańskiej, prosząc o udzielenie niu pomocy. 

Zawezwana przez służącą dentystka p. Urlańska, zdziwiona śpóźnicna wizytą, za- 
pytała co dolega choremu. 

— Okropnie boii ząb. Prosihym o wyrwanie — sycząc 7 bólu wyjaśnił Przedniej 

ski. Za chwilę, gdy Przedmiejski sadowił się na fotelu dentystycznym, do mieszkania 

wpadło kilku policjantów, którzy poznali w niedoszłym paciencie znanego włamywacza. 

Można sobie wyobrazić zdziwienie p. Orlańskiej, zaskuczonej tak niezwykłym M- 
uałem wizyty spóźnionegio pacienta, 
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uPOSTRZEZENIĄ ZAKŁADU МЕТЕОКО- 
LOGI U. 8. B. W WILNIE. 

1 dnia5 L Ši r 

Ciśnienie Šie       

   9 zachodni 

Tenden ja: lekki spadek 

Uwsgi: półpochmurno, wietrzno 

NABOŻEŃSTWA 
— Adoracja. Zarząd Katolickiego Związ- 

ku Polek przypomina, że 6-go b. m. jako 
w nierwszy piątex miesiąca udbędzie się w 
kaplicy Serca Eucharystycznego (Mickiewi- 
сга 19 — 2) adoracja Przenajświętszeyo 
Sakramentu od godz. 4.30" do 7.30 wiecz. 
zakończona błogosławieństwem _ Przenaj- 
świętszym Sakramentem. 

URZĘDOWA 
— Zatwierdzone koniiskaty prasowe. Sąd 

Ovręgowy w Wilnie na posiedzeniu gospo- 
darczem zatwierdził konfiskaty Nr. 40 cza- 
sopisma „Wilner Tog“ Zz dn. 16-11 1931 r., 
Nr. 4 czasopisma „Biatoruskaja Krynica" z 
date 7-II 31 r, Nr. 2 czasopisma  „Unzer 
Weg”, z datą luty 1931 r. — zarządzone 
przez Starostwo Grodzkie wileńskie, ponad- 
to zatwierdził nałożony przez Wił. Staro- 
stwe Grodzkie areszt nakładu czasopisma 
„Dziennik Wileński" 1) Nr. 7 z dn. 10-I 1931 
r., 2) Nr. 21 z 27-I 1931 r. za artykuł p. t. 
„Niedopuszczalne metody", 3) Nr. 23 z 20-1 
1931 r. za notatkę „Brześć na łamach za- 
granicznych pism” i 4) Nr. 32 Zz dn. 10-11 

„1934 r. za art. p. t. „Mniejszošci“ i „Zgro- 
madzenie Stronnictwa Narodowego“. 

Opieka nad dziećmi umysłowo - upo- 
śledzonemi. lak nas informują wydział pra 
cy i opieki społecznej Urzędn Woj. zapro- 
jextawał budowę zakładu opiekuńczego dla 
dzieci umysłowo upośledzonych. Na cel ten 
wyasygnowana została suma 35 tys. zł. 

— Psy - przewodniki dła ociemniałych 
inwalitów. Min. P i OS nadeslalo do urz;- 
su wojewódzkiego okólnik w sprawie do- 
starczan'a ociemniałym inwalidom wojennym 
PSów - przewodników na koszt państwa. 

Psy te mają być tresowane w specjalnej 
szkole tresury w Bydgoszczy. 

MIEJSKA 
— Likwidacja pożyczki į. Pre- 

zvdent Fotejewski oraz radny senator Jun- 
dziłł wyjechali do Warszawy aby odbyć sze- 
res konferencyj i rozmów w sprawie likwi- 
dac pożyczki angielskiej. R; 
‚ Sprawa ta jest już omawiana oddawna 
jedn?k dotychczas nie udało się dojść do po- 
rozumienia. 

Jak nas informują rządowy projekt likwi. 
dacji pożyczki odbiega znacznie od projek- 
tu wysuwanego przez zarząd m. Wilna. 

—-Budżet gminy żydowskiej. Na onegdaj- 
szem posiedzeniu gminy żydowskiej został 
p'zyięty preliminarz budżetowy gminy. 

Frzeciwko budżetowi występowali demo 
traci i Bund. 

— Wiosenny remont domów. Posesje w 
śródmieściu sa lustrowane przez policję, któ 
ra ustala gdzie nałeży przeprowadzić nie- 
zbędnv remont. W razie wątpliwości па 
miejsce przybywa komisja porządkowa. 

WOJSKOWA 
— Noszetnie murdurów przez oficerów- 

emerytów. Władze wojskowe za pośrednict- 

ERIRTERIR A RAR RE 
Zawisdamiam Szanowną Klientelę, 

że od 1 stycznia 1931 r. ziikwidowa- 
łem moją Filję"przy ul. Ś-to Jań- 

skiej Nr. 1, "i Yuprzejmie proszę „9 

załatwianie zakupów w moim sklepie 

przy ul. Mickiewicza Nr. 5, tel. 372 
z poważaniem 

w. Borkowski 
Sklep materjałów piśmiennych, kre- 
ślarskich, malarskich, zabawek, obra- 

zów i ram. 

  

NIKA 
weni PKU ponownie przypomniały oficerom 
ctmerytom w jakich wypadkach nie mają oni 
przewa nosić murdury. W pierwszym rzę- 
dzie tyczy to zatrudnionych w handlu, przy 
kwestach i w urzędach cywilnych. 

UNIWFRSYTECKA 

—- Egzaminy niagisterskie na  Wydziaie 
MHumaristycznym USB. W okresie egzamina- 
cvjnvm zimowym br. od 8 do 27 stycznia, 
przystąpiło do egzaminów 231 osób, skła- 
dając 242 egzaminów częściowych z któ 
rych 212 dało -wynik pomyślny Stopień ma 

gistra filozofii w tymże okresie uzyskało 12 
osób. 

AKADEMICKA 
— Z T-wa Fizycznego. W sobotę 7 

marca h r. o godz. 19 w Zakładzie Fizycz- 
nvn' U.S.B. (Nowogródzka 22), odbędzie 
się drugi z cvklu wykładów  popułarnych, 
urządzanych przez Oddział Wileński Polskie 
go Towarzystwa Fizycznego. 

Odczyt wygłosi p. dyr. Aleksander Dmo- 
chowski p. t. „O fotografji barwnej”. Wej- 
ście ! zł, dła uczącej się młodzieży 50 zr. 

— Koło Prawników. Dnia 7-Il] w sobotę 
w sali Śniadeckich U.S.B. o godz. 19 od- 
będzie się Turniej Krasomówczy, urządzany 
staraniem zarządu Koła Prawników stud. 
H.SB. Po Turnieju zostaną rozdane 3 cen- 
me nagrody. Temat „Kradzież z nędzy”. 

Weišcie: 1 zł. i 2 zł. akademicy 50 gr. 
Przvpuszczamv, že starsze społeczeń- 

stwc zechce posłuchać najmłodszych mów- 
ców. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Posiedzenie Wydziału T-wa Przyja- 

ciół Nauk odbędzie się w piątek, dn. 6 mar- 
ca o godz. 7 wiecz. w lokalu Seminarjum 
Historycznego (Zamkowa 11). Na porządku 
dziermym referat p. prof. J. Iwaszkiewicza 
p. t« „ Wsprawie rzekomego katolicyzmu 
cesarza Aleksandra I“. 

— Odczyt prof. dr. St. Władyczki. Sta 
taniem Koła Medvków USB w niedzielę dn. 
8 marca b. r. prof dr. Stanisław Władyczko 
wygłosi w sali Śniadeckich _ Uniwersytetu 
na rzecz Koła odczyt p t. ,Ć sugestii". 

Początek o godz. 7-ej wiecz. Wstęp. 1 
ał., dła n.łodzieży 50 gr. 

-— Koło Wileńskie Polskiego Towarzv- 
stwa Filologicznego podaie do wiadomości, 
że w sobotę dn. 7 marca r. b. o godz. ń 
po го! м lokału Seminarjum Filologiczne- 
go U.S.B, (Zamkowa 11), odbędzie э о- 
czyt p. dr. Tana Safarewicza p t* „Komu- 
nikaty naukowe”. Wstęp dła członków Kola 
i wprowadzonych przez rich gości, bez- 
płatny. 

= Odczyt prof. St. Arnolda p. t. „Zada- 
rie i organizacja prac nad nowem wyda- 
niem słownika geograficznego" odbędzie się 
w sohote dn. 7 b m. o godz. 8 wiecz w 
Oddziale Polskiego Tow. Historycznego (Se 
miaarium Historyczne U.S.B., Zamkowa 11). 
Ze względu na doniosłość tematu, zwłaszcza 
dła badań recjonalnych, pożądany jaknaj- 
liczniejszy udział inteligencji. 

    

Konferencja prasowa w sprawie 
Komunikacji miejskiej 

Wczoraj wieczorem  cdbyła się konfe- 
rercja prasowa zwołana przez bawiącego od 
kilkr dni w Wilnie p. R. Mikuckiego, dv- 
rektora sprzedaży Państw. Zakładów Inży- 
nieryjnych. 

Nie trudno się było domyśleć że 
tematem rozmów będzie oferta firmy „Ar- 
ban”, oferta o której od szeregu tygodni mó- 
wi całe Wilno. Tak się też i stało: Pan dy- 
rektor Mikucki w przemówieniu swem zobra 
zował akcję Państwowvch Zakł. Inż w re- 
kach których skoncentrowała się obecnie 
polska samochodowa wvtwórczość. 

»o długich badaniach, wybrano typ sa- 
mochodu, odpowiadającego naszym potrze- 
bom i warunkom, samochodu, nadająceyo 
się dla komunikacii miejskiej i towarowej. 
Wybrano Szwajcarską fabrykę Saurer, któ- 
rego fahrykaty odpowiadają tym właśnie wa * 
runkom . 

PZI uzyskały licencję i zaczęły wprowa- 
ćzać Satrera na rynek polski, przechodząc 

| stopniową do samodzielnej wytwór- 

   ierwszy etap tej pracy — to montaż 
podwozi z części wyprodukowanych w 
Szwajcarji. Drugi przyniesie już częściowe 
cbrabianie w kraju półfabrykatów szwajcra- 
skich i trzecim (co ma nastąpić przypuszezał 
nie za 2 tata) bedziemy już sami fabry- 
kowałi własne, niemal stuprocentowe sa- 
mnriody polskie. 

      

    

  

„W SŁUŻBIE” 
Pod takim tytułem ukazał się Nr. I mie- 

siecznika, wydawanego przez wileński kato- 
ficłi Instytut: Wydawniczy  „Marianum” i 

redagowanego przez p. Tadeusza  birec- 
diego. zy 

Trudno na podstawie pierwszego ZeSZy- 
tu mówic o czasopismie wogółe, nie spo- 
só» przewidzieć, jakiemi drogami  pójdz 
rozwój miesięcznika i jak długi będzie je- | 

żywot, jednak już teraz możemy stwier- | 
dzić iż mamy do czynieria ze zjawiskiem 

niepospolitem. : 
„W służbie" jest pismem  katolickiem 

marjańskiem, przeznaczonem Фа najszer- 
szerszych mas. Mamy już dziesiątki popu- 
larnych katolickich czasopism. „W służbie 
jednak wyróżnia się pośród nich, ze = < 

    

    

du na wysoki poziom, oraz wybitny 
w pracy osób Świeckich. « rym 

To są dwie zasadnicze cechy pisma, | 
1zucające się w oczy i nadające pismu cał- 
kowicie oryginalny charakter. 

Nikt z autorów nie klepie prostaczka — 
czytelnika po ramieniu, nie prawi mu bez- 
nadziejnych komunałów, każdy mówi do | 
miego Ww sposób przystępny lecz nie banal- 
nc-ponularyzatorski. 5 х 

Wskutek tego pismo może zaciekawić 
czytelników inteligentnych, mało zaś przy- 
gniuwanych czytelników zmusi  coprawd: 
do pewnego wysiłku, ale nie da rzeczy nie 
do panowania. 

Ca co składu uutorów, spotykamy dwóch 
księży i czterech świeckich, w tem trzech 
profesorów uniwersytetu. 3 

Zeszyt ma podwójną okładkę, zawieraja- 
cą kalcndarjum, przysłowia, drobne notat- 
ki, ogłcszenia i t. p. а 

Tekst otwiera cdezwa Instytutu „Maria- 
num*, znana już z ulotek. Pierwszym arty- - 
pułom jest „Zwiastowanie" prof. M. Lima- | 
nowskiego. jest to artykuł — rewelacja ze 
względu na wysnnięcie i uzasadnienie cie- 
śawej hipotezy o źródle natchnienia Mic- | 
kiewicza — autora Hymnu na dzień Zwia- 
stowania. Prof. Limanowski z wielką dozą 
prawuopodobieństwa twierdzi, iż _ obraz 
Zwiastowania w Hymnie powstał pod wtt- 
żcniem znajdujacego się w kościele Bernar- | 
dyńsnim w Wilnie (w lewym bocznym ołta- 
rzu) obrazu Zwiastewania N. Panny. 

Znany polskt hagjograf, x. Wi Ę 
Staich kreśli wizerunek św. Kazimierza — 
Królewicza. Walerian Charkiewicz sue=yc4 

drcgi rozwoju kultu Najświętszej Panny na | 
"V/schodzie i Zachodzie. Prof. Feliks Konecz- 
ny mówi o Powstaniu listopadowem. X. gen. 
Piotr Niezgoda daje nowelkę p t. „Aniol 
Pański". Wreszcie prof. Jan Sas-Zul 
twmzący własną etymołogję i nieuznają: 
cy, hu rozpaczy wydawców, nowej pisow- 
ni, w artykule p. +. „Momocy z niebios naród 
potrzebujacy” podkreśla wartość tradycyj 
narodowych i zwyczajów ludowych. - 

Zcszyt zdębią liczne ilustracje, oraz ory: 
ginalne rysunki Jerzego Hoppena 1 Zbignie 
+ Wa a żetytko 3 

zasopismo „W. Służbie” mi cO p 
du Wilny nie zrobi, lecz przeciw Žas k 
innym miastom dobry przykład, B 
pojmować prasową akcję kaioliekgmičiki 
šnjac dla nici szerokie granice. J 

Piemo drukuje się w kilkunastu tysigcas 
egzemplarzach — rzecz w Wilnie niebvwa- 
łe, pójdzie więc szeroko po całej Połsce, 
tri w pokaźnej ilości egzempłarzy i do 
Ameryki. 

Staje się więc pismo niezwykle ważną 
w "Wilnie placówką kulturalną wymagającą 
pewnej opieki ze strony społeczeństwa. 

Zapomocą tegan sympatycznego pisenki 
Wilnc bedzie przypominało o sobie całej 
Polece, będzie rozpowszechniało kult Naj- 
świętszej Panny * będzie się zwierzało ze 
swych przeżyć najgłehszych, najserdeczniej- 
szych. Niech więc każdy Wilnianin — ka- 
telik zwróci uwage na to jedyne w swym 
rodzaiu pismo w Polsce i stanie się jego 
czytelnikiem i przyjacielem. 

Pismo jest wyjątkowo tanie: prenumera- 
ta roczna wynosi trzy zł., poszczególne nu- 
mery po trzydzieści groszy. ©. в 

Lili 122224 
-— Komunikat Związku Pań Domu. W. 

niedzielę o godz. 4 po poł. w Sali Miejskiej 
Końska J odbędzie się „Dzień Lnu*. : 

Zebranie to zaszczyci udziałem Generał 
Lucjan Żeligowski, który wygłosi odczyt na 
ulubieny temat Inu. S 

— Chrześcijański Uniwersytet Robotni- 
czy w Wilnie powiadamia, że w niedzielę 
dn. 8 marca r. b. o godz. I po poł. odb 
dzie się w sali Chrz. Domu Ludowego przy 
ul. Metropolitalnej Nr. 1, odczyt z cyklu 
Encyklika Rerum Novarum p. t. , ŚĆ”, 
(dalszy ciag kroniki na stronie 4-ej) 
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Szeroka ta akcja państwowa (PZI są 
przedsiębiorstwem państwowem) musi, w. 
cela zapewnienia sobie rynku zbytu po za. 
armią i instytucjami państwowemi( stwo- 

rzyć R L i а 
Firma Arbon będąc placówką sprzed: 

PZI idac konsekwentnie po jei linii zlożyla 
ofertę zarządowi m. Wilna. S 
Chce tu wprowadzić połski samoch: 

(ra razie może tyiko pół - polski) chce zaj: 
niezwykle ważną placówkę, jaką jest m 
ska komumikacja m. Wilna. SA 

Długo i obszernie mówił p. dyrektor Mi-- 
hucki o podstawach finansowvch PZ: oraz 
Arbonu, udowadniając rzeczowo, e 
plecėwki silne, przygotowane do prowadze- | 

tej akcji technicznie i finansowe. Słowe: 
"YnE. й 
„ Oferta firmy Arbon, tak naležalo zrozu 

miec, jest oferta państwową, cfertą niewąai 
plivóe dla interesów Wilna korzystną i | 
walerami jej truóno będzie się komu 
wiek licytować. 

Oferta Arbonu nie daje gwarancji, że w 
Flnczone są pewne „a a. ale drobne te 
rasy (mala ilość wozów te i 
da'cnia zredukowanego personelu „Spó 
dzielni“) muszą ustąpić, gdyż w rezuń 
chodzi tu o interes państwowy, 
na, które nareszch* znajdzie rozw 
trudnej kwestji komunikacji mi 

     

    

  

    

    
   

   



DZIEJE PEWNEJ ESKAPADY PRZEMYTNICZEJ 
NIEDOSZŁY ZIĘĆ OSKARŻONY PRZEZ ZEMSTĘ © SZPIEGOSTWO. 

W dniu wczorajszym wysiedlono do Litwy po odbyciu kary 2 letniego 
więzienia Lejbę Fiszera, mieszkańca Malat, ujętego w 1oku 28 w chwili prze- 
kraczania granicy do Polski z większą partją sacharyny. 

Fiszer został zadenuncjowany przez pewnego żyda z Podbrodzia, jaxo 
szpieg i winny zbrodni gwałtu na córce denucjanta. 

Sąd Okręgowy w Wilnie skazał go na 13 łat więzienia, lecz w wyz- 
szej instancji wymierzono mu karę 2 lat wiezienia i to jedynie za przemytni- 
ctwo. Szpiegostwa i gwaitu nie udowodriono, zachodziło bowiem przypu- 
szczenie, że iniormator policyi kierował się zemstą osobistą, gdyż Fiszer nie 
chciał się ożenić. 

wczoraj właśnie upływał termia kary, lecz Fiszera nie zwolniono, a je- 
dynie pod eskortą odstawiono do granicy. 

” Śmiertelna libacja w Lidzie 
DWIE OSOBY ZMARŁY, JEDNA W AGONJI. 

LIDA. (tel. wł. „Słowa”) i przy ulicy Piłsudskiego 28 w Lidzie zna- 
iezioio dwa zastygte już trupy jana i 
tch 15 letniego wychowanka Wład 

kerji Dembskich oraz w stanie nieprzytomnym 
jysława Misiaka. 

Okazało sę, że Ddembscy .uządzili poprzednicgo wieczoru libacie suro zakrapianą 

denaturatem, z racji urodzin Misiaka. 
Dembscy, jako 

Misiak zaś uległ ciężkiemu 
że wypili denaturatu większa ilość, natychmiast wyzionęłł ducha, 

i zatruciu, 

OS NS SIT KI ARENOS 

"który wy! p. Henryk Chmielewski. 

— Kronika Harcerska. W piątek dnia 6 

merca br. o godzinie 20 w lokalu Związku 
Osadnikow Zygmuntowska 16, odbędzie się 

posłedzenie Rady Akademickiej Drużyny Har 
cerskiej. Na porządku sprawy bardzo aktu- 

ałre- 
Na skutek zaproszenia złożonego dla Dru 

żyry Akademickie; na ręce drużynowego, 

drużyna weźmie udział w zakończeniu kursu 

dla pracowników oświatowych związku Osa- 

drików Ziemi Wileńskiej, które odbędzie 

dnia 7 marca br. o godzinie 18 w sali 

Śzkołv Powszechnej „Swit“ Mala Pohulan- 

ka 4. Ze względu na charakter uroczystości 

winni się na niej znaleźć wszyscy członko- 

wie Akademickiej Drużyny arcerskiej. 

Zbiórka drużyny w Świcie, o godzinie 18. 

RÓZNE 

-- Perypetje  „Sztuby' Łeczyckiego. 

Dziś wchodzi na scenę teatru w Lutni sztu- 

ka Kazimierza Leczyckiego „Sztuba" — Ро- 

nieważ porusza cna zagadnienia związane 

ue szkołą, Kuratorium Wileńskiego Okręgu 

Szkolnego zażądało tekstu sztuki celem po— 

wzięc ia decvzji co do stosunku władz szkoł 

uych i ewentualrego zalecenia lub zaka- 

zaria miadzieży szkolnej bywania na tej 

sztnec. Kuratorju'n po przejrzesiu rękopisu 

uznrdo, že ze wzylędow pedagogicznych wy 

stawianie sztuki nie jest wskazane i wysto- 

sowało w tej sprawie memorjał do starosty 

grodzkiego. 5 

© ile nam wiadomo  memorjai zložony 

staroście jest dłuąim elaboratem, uzasadnił 

jącym ogólnikowo punkt „ widzenia Kura- 

torjum. — Starosta Grodzki odwołał się w 

tej sprawie de. opinji Rady Teatralnej Magi 

stratu. Wobec tego, w dniu wczorajszym od 

byłe się próba generalna „Sztuby” w obe- 

cności Rady Teatralnej, Starosty Grodzkie- 

go, przedstawiciel Kuratorjum, prasy | za” 

proszonych gości. Ро probie miała miejsce 

Konterencja Rady "Featralnej w obecności 

Starosty (irodzkiepo, która uznała, iż nic po 

dzieła zdania Kuratorjum. Rada uznała, że 

sztuka nie zawiera momentów antypcdagogi 

cznych * że wobec tego nie widzi powodu 

dła zakazu je! wystawienia. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski na Pobulance. Dziś z 

powode próby generalnej ze sztuki „Salo- 
me“, Teatr nieczynny. 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Dzisiejsza 

oremjera. Dziś, o godz. 8 ukaże się po raz 
pierwszy oryginaln: sztuka Kazimierza Le- 
czyckiego,Sztuba' Cały niemal zespoł Tu- 
atrów Micjskich zajęty jest w tej sztuce, 
którą reżyseruje dy!. Zelwerowicz. 

i miasteczku - cja toczy się w małem 1 

na sach Wschodnich, treścią zaś sztuki 

są stosunki we współczesnej szkołe pol- 

i 
— jejsza premjera „Sałome”. Ри- 

błiczność wileńska oczekuje z wielkiem za- 
interesowaniem jutrzejszej premjery „Sało- 
me“ Jscara Wilde*a. Nieśmiertelne to dzie- 
ło ukaże się w inscenizacji Eugenjusza Dzie- 
wułskiego, który również skomponował ar- 
cybozatą oprawę dekoracyjno-kostjumową, 
oraz wspaniałą ilustrację muzyczną. 

" Obsadę stanowią najwybitniejsi artyści 
naszego zespołu z Eichlerówną, Sawicką, 
Sever'nówną, Kreczmaren: Mileckim, oraz 

pr. Zelwerowiczem na czele. W wykon1- 
matu: sztuki biorą udział: orkiestra, balet kla- 
syczny, oraz liczni statyści. 

Foranck taneczny Anety Rejzer-Kapłan. 
W radchodzącą niedzielę c godz. 12 w poł. 
' sali teatru „Lutnia" odbędzie się popis 
taneczny Anety Rejzer-Kapłan, oraz jej 50 
uczenic. й i 

Bogaty program zawiera balet fanta- 
styczny „Królewicz i kot w butach”, oraz 
szereg efektownych produkcvj tanecznych 
do muzyki Chopina, Moszkowskiego, Pro- 

- kotjewa, Rimskiego-Korsakowa i innych. 
Aknmpanjuje B Bursztejn. 
—. Niedziełne przedstawienia popołudnio- 

we. W nadchodzącą niedzielę w obu Tea- 
trach Miejskich odbędą się przedstawienia 
popołudniowe po cenach zniżonych. 

W teatrze na Pohulance ujrzym dwie 
__ świetne jednoaktowe komedje F. nara: 

  

„SHFRIDAN, 

Tajemnica amuletu 
Travers uśiuiechnał się: 
— Zadziwiająco proste, gdy się 

słyszv tłumaczenie. Ale skąd pani 
wzięła naprzykład, że jeden z tych 
białych pochodzi z południa? i że ma- 
Ją zamiar zaprosić nas a obiad? 

° — Bo papicros, który wypalii, le 
| żąc tu, pochodzi z fabryk południo - 

wej Afryki. Co do zaproszenia, to -— 
rzecz jasna, — bo w nocy ma być bu 

„rza, a istnieje tu zwyczaj łączenia się 
karawan w takich wypadkach. dla 
większego bezpieczeństwa. Jeśli się 
nie mylę, właśnie nadchodzi zaprosze 

| mie 1 ' 

“| Rzeczywišcie, Wooli i Shultze zbli- 
| žali się do nich.. Powitanie odbyto się 
— bardzo uprzejmie i karawana ruszykų 

ku ebozowi. 
*. «— Państwo odbywają_zapewne po 
Czóż poślubną? -— zagadnął przymil- 

| nie Woolf, przyglądając się ładnej 
| iwarzyczce Tommy. ы 
("Na ustach dziewczyny 'ukazał się 
 swawolny uśmiech, Mrugnęła porozu 
miewawczo w stronę Traversa i ski- 

Ё „nęła głową. 

   

  

ž 
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„Rankiet“ i „Raz, čwa trzy“, w režvserji i 
z udziałem dyr. Zelwerowiczu. W teatrze 
„Lutnia” ukaże się Bano komedja Krzy 
weszewskiego „Nec Syłwestrowa" w režv- 
sej; dyr, Żełwerowicza, z Niwińską, Sa- 
wicką, Szurszewską, Balcerzakiem, Ciecier- 
skim, oraz Wyrwiczem-Wichrowskim w 
ralach głównych. 

-— Koncert. W sobotę 7 marca r. b. o 
odz 5 m. 30 p. p. w sali gimnazjum im. 
d Mickiewicza — Dominikańska 3—5, — 

cdhedzie się koncert na rzecz Bratniej Pa- 
riocy wymienionego gimnazjum. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos — Serce na ulicy. 
Bo: — Parada Paramountu 
Casino — Warta nocna, 
Światowid — Tan Tadeusz 
Stylowy — Bitwa pod Sommą е 
Wanda — Niewolnica детопа 
Kino Miejskie — Zwiazek podłotków. 
Pan — Stargane struny. 
Ognisko — Uroda życia. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Aresztowanie „delegatów* а- 
brycznych. Do uruchomionej niedawno 
pesownie fabryki obuwia Kamieniec- 
kiego na Zwierzyńcu zostali przyjęci 
1obotnicy częściowo nie zarejestrowani 
w związku szteperów. 

Z tego właśnie powodu do fabryki 
wdarło się dwóch „delegatów* związ- 
ku, żądając przerwania pracy. © 

Wcbec tego. że przybyli poczęli gro 
16 represjami, wynikła awantura, co 
w rezultacie pociągnęło za sobą inter- 
wencję policji. Obu „dełegatów* osa- 
dzono *w areszcie. 

— Samobóistwo żołnierza. 
Szeregowiec 6 pp. leg. Paszkiewicz  Kazi- 
mierz wypił esencji octowej w mieszkaniu 
u sweł matki. Pogotowie Ratunkowe odwio- 
zło desperata do szpitala wojskowego. 

— Wojowniczy ułan. Na tle osobi- 
atvch porachunków wynikła bójka po- 
między Bartoszko Edwardem. Wiłko- 
mierska 103, a szeregowcem 13 p. ul. 
Joczem Edwardem w czasie której Bar 
toszko został dotkliwie pobity i pora- 
niany. Pogotowie Ratunkowe przewio- 
zła go do szpitala św. |akóba w stanie 
ciężkim. * 

— Też szoter. Semiowicz Abram, 
Bazyljańska nr. 2 prowadząc autobus 
bez prawa jazdy najechał przy ul. 
Tramwajoweį na słup telegraficzny i 
połamał karoseiję. Policja zatrzymała 
g0. 

RADIO WILEŃSKI: 
PIĄTEK, DNIA 6 MARCA 

11,58: Czas. 
12,05 — 12,50. Koncert popularny (erkės 
15.50 — 16,10: Lekcja francuskiego z 

Warsz. 
16.30 — 17,15: Koncert życzeń. płyty). 
17,15 — 17,40: „Generał Józef Chłopi- 

tki* — odczyt z Warsz. — wygl. kpt. |. 
Kozolubski. 

17,45 — 18,45: Muzyka lekka z Warsz. 
1845 — 10,00 Kom. LOPPu. 
19,15 — 19,30: Kom. „Sokoła”. 
20.06 — 20.15: Pogadanka muzyczna z 

Warsz. 
20.15: Recital fortepianowy J. Turczyń- 

skiego z Warsz. (Utwory Debussy'ego) W 
pzwie „Przegląd filmowy" ze studja 

Pc koncercie komunikaty. 
23,00 — 24,00: „Spacer detektorowy po 

Eurorie". 

OFIARY 
Anonimowo złożono w administracji dła 

rajbiedniejszych zł. 5. 3 

Weszli do obozu. Tommy przy- 
glądała się badawczo ludziom i ba- 
gazom. Kilka twarzy znała i ludzie ci 
wvzbudzili w niej pewne podejrzenia. 
Kształt paczek zainteresował ją rów- 
rież W milczeniu weszli do namiotu. 
Młodv małżonek nie zdążył jeszcze u- 
siąść, gdy Woolf skierował ku niemu 
rewolwer, z okrzykiem: 

-— Stać, ręce do góry! 
Zaskoczony tem , wykonał rozkaz. 

Ale w tejże chwili prawie rozległ się 
strzał i rewolwer wypadł z zakrwawio 
nej ręki. Woolia, który zawył z bó- 
lu. 

—. Nie ruszać się,! — 
spokojnie Tommy. 

Travers orjentował się szybko w 
sytuacji i zanim wrogowie zdążyli się 
opamiętać, skierował swój rewolwer 
ku Shultgowi. 

Szybka i zręcznie dali sobie radę 
z dwoma doświadczonymi o>"yszka- 
mi. Rozkazy Tommy były godne stare- 
go wodza. Za chwilę obaj nayvastricy 
leżeli w kącie namiotu związani i bez- 
bronni. 

— Co robić dalej? — zapytał Tra- 
vers. 

Tommy namyšlala się. 
» Sytuacja nie była bynajmniej tak 

rozkazała 
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DYREKCJA POCZT I TELEGRAFOW 
W WILNIE 

z poszukuje łokału z wejściem od frontu (po- 
żądare na parterze) w dzielnicy ul. Zawat- 
na, róg Nowogródzkiej do ul. Wszystkich 
Świętych, składającego się z 2 do 4 po- 
kejów. 

"Jferty składać do Oddziału Budowiane- 
go Dyrekcji, ul. Sadowa Nr. 25. 
815—0 

AREA CE 
LICYTACJA 

Dnia 14 marca 1931 r. o godzinie 10 ra- 
no w sali posiedzeń Sądu Okręgowego, ul. 
Mickiewicza 36, odbędzie się licytacja nia- 
jątku Wołokumpje, położonego w obrębie 
in. Wilna w składzie 25 hektarów ziemi z 
łasem i zabudowaniami nad Wilją. Suma 
początkowa zł. 35.000. Licytuje komornik 
przy Sądzie Grodzkim Franciszek Legiecki 
(ul. Jakėba Jasińskiego 1). 

A i ij A R AN 

AAA 
OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

X rewiru, Władysław Cichoń, zam. w Wilnie 
przy ul. Biskupiej 12, hotel £rmitaż na za- 
sadzie art. 1030 U.P.C. obwieszcza, iż w 
dnie 13 marca 1631 roku od godziny 10 
rane w Wilnie przy ul. Truskolańskiej %, 
odhędzie się sprzedaż przez drugą licytację 
publiczną, majątku ruchomego, należącego 
de Maksymiljana Pietraszewskiego, składa- 
iącego się z umeblowania domowego, osza- 
cowanego na sumę 582 zł na zaspokojenie 
pretensji Marji Pietraszewskie;. 

Komornik W. Cichoń. | 

  

817—0 

RAA AUR EF 
"LL Lai si 

Krajowy Bank Spółdzielczy 
przzjmie jeszcze kilku Pań i Panów w 
charakterze zastępców. Zgłaszać się do 
Oddziała Banxu w lokalu Biura Ogło- 

szeń S. Jutana, uł. Niemiecka 4. 

ARA RH 25662 
p === 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie, 

rewiru ll-go z siedzibą w Wilnie przy ul. 
Lubelskiej I zgodnie z art. 1030 U.P.C. no- 
daje do wiadomości publicznej, że w dniu 
10 marca 1031 roku o godzinie 10 rano w 
Wilnie, przy uł. Trockiej 9, odbędzie się 
sprzedaż z licytacji należącego do Zjedno- 
czonego Towarzysiwa Elektrycznego majat- 
ku ruchomego, składającego się z silników 
i kablu, oszacowanego na sumę zł. 750 

Komornik sądowy H. Lisowski. 
810—0 
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M P E į 
OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

VII rewiru mieszkający w Wilnie przy ul. 
Ponłackiej 14 m. 3 zgodnie z art. 1030 U.P.C. 
obwieszcza, iż w dniu 10 marca 1931 roku 
o godzinie 10 rano w maj. Tuskułany, po- 
łożonego w obrębie m. Wilna odbędzie się 
sprzedaż z licytacji publicznei majątku ru- 
chomego Czesława Woyszwilły, składajace- 
go się z mebli, cszacowanego na sumę zł. 
1.000 na zaspokujenie pretensji Anny Le- 

mivszewskiej. i 
Komornik sądowy A. Uszyński. 

ik Ei e 

ZĄDAJCIE 
we wszystkich zpiekach i 
*kłsdach apt h zusaego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA 

[Roz] 

Zegar 

818—0 

śgódśódiłk 
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KAMIENICĘ | 
dochodową, skana- 
izowaną Z wodo- 
ciągiem 0 25 mie- 
szkani-ch z płacem 
własnym — przeszło 

350 sąż. kw. sprze- 
szafkowy L saa 

staroświecki kupię. Dom bh.K. „Za- 
Wiadomość do Adm 
„Słowa* pod $. М. 

cheia“ Mickiewi- 
cza 1, tel. 9-05 

ĮŽeusy| 
Bella Teper 

[to KALE 
uniew żnia zgubione 

2 pokoje świadectwo doj: z»łości, 
prawern korzystania wydane przez Żeńskie 

skuchni do wynajęcia Seminarjum Nauczy- 
nl. Piłsudskiego 2 m. 17 ci-Iskie U. P. T. who 
—— lomyi: 

    

prosta, jakby się mogło zdawać. ( zter 
dziestu nieznajomych tubylców, wśród 
których zauważyła kilku znanych jej 
dobrze z jaknajgorszej strony, nie był 
to łatwy orzech do zgryzienia. Czy 
posłuchają jej rozkazów? Czy nie ze- 
chcą walczyć? 

Wyszła przed namiot, by zbadać 
sytuację. Na szczęście, w obozie pano- 
wał hałas i ruch, więc na wystrzał 
nikt nię zwrócił uwagi. 

Nagle do jej wyostrzonego słuchu 
doleciały znajome odgłosy. Jucyś iu- 
dzie byli w pobliżu. Przychodziła po- 
mec. Zawahała się, czy pomoc — mo- 
że byli to również wrogowie? Ale lu- 
dzie nadchodzili od strony, w której 
leżał posterunek policji. Może to była 
policja? 

, Jak zwykle, szybko zapadła decy- 
22 \ młodej, lecz doświadczonej 
główce. 

Należało czekać. 
Po pewnym czasie męczącego ocze 

kiwania, wreszcie westchnęła z uiga: 
Ujrzała przed sobą oddział policyinv. 

— Panie  inspektorze, zawołała 

  

„Szybko —— przybywa pan w samą po- 
rę. (Qddaję w ręce pana dwóch białych 
łudzi, a tam, na lewo pod brezentem, 
znajdzie pan skrzynki z amunicją i bro 

  

KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 3. 

Ceny zniżone: Parter 60 gr. 
Od dnia 6 do 9 m.rca 1931 r. włącznie będą wyświetlane filmy: 

„ZWIĄZEK PODLOTKÓW" 
Komedja w 1? aktach. Przygody 15 dziewcząt na samotnej wyspie! 

W roli głównej KATHY NAGY. Nad program: „WW paszczy krokodyla** komedja w 3 aktach. 
K»sa czynna od g. 3.30 Po'rstek <ransów od g. 4-0]. Następny p 

Balkon 30 gr. 

am: „„Więcej gazu” 

  

KINO-TEATR 
„AELIOS“ 
eL WILEŃSKA 38. 

Tel. 926. 

SZRCE NA ULIC 
Najnowszy połski przebój dźwiękowy w-g powieści St. Kiedrzyńskiegoe 

Dramat miłosny.W rol. gł. asy polskiege ekranu 

sceny; NORA NEY, ZBYSZKO SAWAN, 
HANKA ROZWADOWSKA, Kaz. JUNOSZA-STĘPOWSKI, MODZELEWSKA i inni. 

Dodatki dźwiękowe. Początek  ogodz. 4,6, 8 i 10.15. Na pierwszy seans ceny Zniżone. 
  

      

Polska imOwa 

Dźwięgows Kino 20l ki Śnieu 

AHOLETWOCJY" 
MWEBIKIG ŻA, 

  
Dziś nłubieniec 

publiczności 

PARADA PARAĄŃOWETU 
Roth I wiele innych gwiazd „Paremountu”. Przepych Wystawy! Muzyka! Śpiew! 

Numery rewjowe w jęryku polskim wykona ą Mira Zimińska i Marjusz Maszyński Nad program: Rewela- 
cyine dodatki dźwiękowe. Na I-szy seans ceny Zzniżone. Sransy o godz. 4, 6, 8 i 1.30 

Maurice Chevalier w największym filmie sezonu 1931 г. 

W rołach pozostałynh: fłemcy 
Carroll, Gary Cooper, blijan 

  

ŁAWIĘROWE Rimo Dziś Zachwyca, 
Super Przebój dźwiękowy! WA RTA BOCKA g pb 

W rol. gł. Н Mikołaj Suzanin Nad program: Dodatki dźwiękowe. 
e GI į X % czarująca Bille Dove i Aja Na May seans ceny Rat. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. W sobotę i niedz. początek o g. Z-ej. 
  

  

WIELRA 47, tel. 15-41 

Dziś wieika preinjeral $ G 3 U Potężny dramat ero- 

AO Poraz pierwszy w Wilnie! TAR ės B i 8Y tyczny w 10 skt. po- 

„PAN“ dług słynnego utworu Henry Balallie'a „La possesion*. 

Wielka 47, 
W roli glowneį najeenjalniejsza tragiczka Świata 

Nad program: Arcywesoła komedja w 2 akt. Ceny od 40 gr. 
Franceska Bertini ini 

  

  

Dziś! 
Kino=Teatr 

„STYLOWY“ 
WIELKA 38.   
  

FABRYK! SZWAJCARSKIEJ 
© WSZECHŚWIATOWEJ SŁAWY 

6 SILNIKi ROPOWE SAURER-DIESEL — 

e 
e 
® SOWANIE, 

e Poleca: FTawarzystwo 
m Handlowo-Przemysłowe 

Dział sprzedaży: Telefon 855-82 Warszawa Ujazdowska 9. 

AARONA NAA 
ALI TI ATMINTIS KET PAJERO EZ DUZO TENS 

Na marginesie sprawy autobusowej 
RADA OKRĘGOWA 

GOSPODARCZYCH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 
W WILNIE, ul. żydowska 15 da. 3 III 1931 r. L.dz. 118 

ZAŚWIADCZENIE 
„ Na skutek wnicsku zainteresowanej organizacji stwierdzamy: 

1. „Związek Właścicieli Autobusów Kierowców i Kondukto- 
rów w Wilnie" wchodzi w skład grupy gospodarczej reprezen- 
towanej przez nasz (ospodarczy Związek Zawodowy w Wil- 
nie, ktory iest w ścisłym kontakcie z BBWR. 

2. Członkowie tego Związku Właścicieli Autobusów Kerow- 
ców i Konduktorów pracują zarobkewo 
przez siebie „Spółdzielni Autobusowej" która utrzymuje obec- 
ine komunikację pasażerską,w Wilnie. 

Z uwagi na poczynione *zabiegi wspomnianej 
Autobuscwej uzyskania. koncesji na prawo utrzymania komuni- 
kacji autobusowej w Wilnie 'w ciągu najbliższych dziesięciu - 

A estu lat, jako instytncja zawodowo - gospodarcza, a 
więc ujsrawniona do opinjowania, że przyznanie koncesji na 
dwud 

  

prawo utrzymywania komuni 
Autobusowej” leży w interesie: ze % 

1. Spałeczno - gospodarczym, 
wielkiej 
«darczej nad zagadnieniem nawpx 
gadnienie komunikaci'. 

2. Państwowym., gdyż pozhawienie związanych z egzystencją 
„Spółdzielni Autobusowej" około 500 żywicieli (a z rodzinami 
około 1.500 osóh) może, w razie nie przyznania jej koncesji a 
przez to i pozbawienie jej członków i pracowników dotychcza- 
sowyck zarobków — spowodować przerzucenie troski utrzy- 
mania tych ludzi na ciężar Państwa t.j. Państwowego Fundu- 
jszu Bezrobocia. 

Zaświadczenie niniejsze wydane dia przedstaw. Magistrato- 
wi m. Wilna. 
"Pieczęć okrągła: 
Zawodowych w Wilnie. 

Sekretarz (- -; Mackiewicz 

  

nią. Sądzę, że były przeznaczone dla 
tego starego lisa Macosiniego. Radzę 
panom przedsięwziąć  jaknajwiększe 
ostrożności. Macosiniemu nie można 
wierzyć Koloniści tutejsi są moimi 
wielkimi przyjaciółmi i byłoby mi bar- 
dzo smutno, gdyby panowie nie obro- 
nili ich przed napadem tego bandyty 
i. jego bandy! S 

— Przepraszam, kim pani jest? -— 

zapytał inspektor. 
— Tommy Veston, bzapomniałam o 

tei formalności! — roześmiała się 
dziewczyna. 

Inspektor przedstawił się z kolei i 
ciekawie zaczął się jej przyglądać, 
widocznie imię iej nie było mu "obce. 

Za chwilę ludzie inspektora włożyli 
kajdanki na ręce dwóch więźniów i 
wyprowadzili ich przed namiot. Tom- 
my schowała rewolwer. 

-- Nie zapomnijcie Tommy Veston 
— zaśmiała sie do wieźniów, — gdy- 
bvście nas nie zaczepiali, nie mielibv- 
ście tej przygody! Ale cieszę się, że 
tak się stało. Widziałam, jak takie ban 
dv, jak wasze. paliły wsie, zabijały 
kobiety j dzieci, nie chcę, żeby się to 
powtórzyło. Jesteście oszuści i łotry, 
szukacie łatwej zdobyczy, kosztem 
krwi i śmierci. Chodźmy, Traversie, 

niejsze arcydzieło jakiego doty hczas 
nie było i nie będzie 

C€IĘŻARÓWKI 

OSZCZĘDNOŚCI NA PALIWIE, WPROW ADZONE 
ZACHODNIO-EUROPEJSKICH I ZNAJDUJĄCE CORAZ WIĘKSZE ZASTO- 

MONTAŻ I PRODUKCJA KRAJOWE. 

(zgórą 500 osóh) ró do współpracy gospo- 
phblicznem, jakiem jest za- 

Rada Okręgowa Gospodarczych Związków 

prezes (-—) Szczukiewicz. 
Uwaga: oryginał znajduje się w Wieńskim Oddziale Związ- 

ku Spółdzielni Polskich — Wiłne ul. Mickiewicza 18. 
ES IPTC AFK UIOEGZZJĘTEZOOEFĘEE KE PEKESEOLYTE KOP PTY ZDRE TZPOTREEŃSZCOTZO 

ihihihihihIRIRIA IRENA AAA RR! $ 

O cz m mowi cały swiat? O okropnościach wojny w powieściach E REMARQUE'A. Najnowsze i majpięk- 

„BITWA НАБ ЗОАМА 
Monumentalny epokowy dramat Narodow. Żadna księga i žadne piėro — nie potiafi opisač co ten i Im, 

Jedyne prawdziwe dzieło zaczerpnięte z powieści E. REMARQUE'A, które wyšwieila się tylko u nas i nigdzie 
w żadnem ianem uinie nie będzie 

  

     

W SZEREGU 

+s% o X 

SER LTEWSKi : 
kilo 2.80 

poleca firma „„Zwie- 
dryński'* Wileńska 28 

Nie reklama, a 

rzeczywistość! 
Udzielamy długotermi- 
nowych do łat 2 nie- 
wypowiedzianych po- 
życzek budowlanych, 
Szczegółowe warunki 
wysyłamy po nades'a- 
niu znaczka poc/towe- 
go na odpowi dź. Zgło- 
szenia kierować: Brześć 
n-Bug Skr;tka poczto- 

w _ zorganizowanej 

Spółdzielni 

wa 199. s 

ZEE 

jn autobusowej „Spółdzielni ji POSAY 
ž umożliwia to wciągnięcie Wykwalifikowany 

pracownik no ariatu i 
hipoteki z długoletnią 
praktyką biurową i 
gruntowną  Znajemo- 
Ścią fachu, poszukuje 
zaręcia. Chlubne świa- 

de.twa i recepcje. 
Oferty do Administra- 
cji „Słowa* pod „Pra 
cownik notarjatu“. 

Ogrodnik 
dyplomowany z rilku- 
letnią praktyką zakła- 
da ogrody, parkł oraz 
inspekcje stałe  Sło- 
wianska 4 m. 8 (Nowy 

wiat) od 8 — 10 rang 

trzeba zobaczyć, czy nasi ludzie już 
*ozłożyli obóz. Tutaj ci panowie @а- 
dzą sobie rady bez nas. Widzę, że ty- 
tuł męża nie pasuje do pana, wobec 
tego zwracam panu wolność! 

—- Muszę pani podziękować za po- 
«noc. Wyszliśmv właśnie, bo dano nam 
znać o tem, że ci zbóje wiozą partję 
broni dla Macosiniego. 

Tommy skinęła głową z uśmiechen: 
i odeszła w towarzystwie wesołego i 
zachwyconego  Traversa. _ Odchodząc 
słyszała, jak Woolf syknął: 

—- Boże, żebym wiedział, że to 
Tommy Veston, byłbym teraz daleko i 
uciekałbym co sił! 

ROZDZIAŁ IX 

Wybuch. w więzieniu 

Antonio Pareira chodził po podwń 
rzii więziennem w Wimbory. Ponieważ 
sąd nad nim się jeszcze nie odbył, 
pozostawiono mu jego własne ubranie. 
Spacerował tam i z powrotem, patrząc 
w górę, na niebo, to na wysokie mu- 
rv, to na stojącego pod niemi nieru- 
chomo wartownika. Usta miał zaci- 
śnięte, twarz wyrażała skupienie. Myśl 
jego pracowała intensywnie. Mimo, że 

  

    

  

BEZDYMNE, DAJĄCE 75% 

wyświetlane, 
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Z LEKARZE 
g 0r.Ginsberg 
8 hat paai 

8: 2 Wlieńska 5 od SB 
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e "Tokio — 
rwindt 
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MIAST 
S|Akuszerk 
BARU 

e 
@ ŚKIAŁCWSKA 

  AKUSsZERKA 

S. A. 
era ОсоБуе! Kozme- 
tyczny, Gzawa zmarsze2 
Aš, piegi, wzszy, tapież 
bredawaj, karzejki, - 
padanie” włosów, Mie- 

kiewicza 46. 

    

Potrzebny 
od zaraz do większego 
majatku pisarz - ma- 
gaz;nier kawaler. 
Wymagana znajomość 
prowadzenia obory i 
chlćwni. Ofer'y do 15 KGSME 
marca r. b Wilno, ul. 
Zygmuntowska 6 m. 4 ROE 

ES GABINET AS : zgłoszenia 
od godz. 10—12 i od 

8— 6. Olerły nie- KOSMETYKI ТЕЕЕ uwzględnione bez od- NICZEJ 

PREZ WILNO, MICKIEWI- 
CZA 31 m. 4. 

ż 
U d kobiecą 

długoletnią praktyką rū ę 
knserwu- 
je, dosko- 

p: siada ący chlubne nali, odświeża, usuwa 
Świedeciwa, poszukuje jej skazy i braki, Masaż 
posady. Ant kolska 46 twarzy i ciała (panie) 
m. i. Pawłowski. Sztuczne opałanie cery. 
———— Wypadanie włosów i 

Paryżanka łupież. Najnowsze zdo- 
kószuńńie 2 GS bycze kosmetyki racjo- 

  

Ekonom 
w wieku średnim 

  

posady do dzieci. Wy- „ nalnej. 
magania skromne. Do- mecie gig. B 
skonate rekomendacje, 
Chetnie demiplace, — 
Zygmuntowska 22 —4 

3 ŚBPWI iz 
© przyciemnia kezną 

  

  

  

ieško Śreguluje. Mequiliage. 
Osoba da, Kama (Ge © j 
obarczona dzieckiem, Kosmetyki die 
świeżo wypisana zeleemiczej _— = 
szp tala prosi o pomoc/, Hryniewiczewej. 
a MA CY dła gł, WIELKA J6 76 wi$. 
a, przyjmuję Admini- к 7 8 
stracja „Słowa”. Przyj. EE s 8 

więzienia afrykańskie są źle zorgani- 
zowane i pilnowane, ucieczka, bez po- 
mocy zzewnątrz jest rzeczą niemożli- 
wą. Gdyby nadeszła ta upragniona 
pomoc, ucieczka byłaby zupełnie łat- 
wą: jedyny Furopejczyk — dyrektor 
więzienia j kilku tubylców — stróżów 
nie potrafiliby w tem przeszkodzić. | 
Koniecznem było jednak uzyskanie ja- „| 
kiejś broni (można było nocą prze-/ | 
rzucić ją przez mur, a Pareira podniósł, 
bv ja rano. Wówczas czułby się panem 
sytracji. Przed kilku tygodniami pacz- 
ka znudzonych tubylców dała sobie w 
ten sposób rady: odebrali karabiny od 
wartowników, steroryzowali dyrektora 
i uciekli w góry. 

O dziesiątej rano następowała 
zmiana warty, podczas, gdy zamienia- 
no zwykłe formułki i broń, — poprzez 
mur przeleciał kamień, który padł nie” 
daleko od Pareiry. Nachylił się szyb- 
ko i uchwycił paczuszkę, przywiąza- 
ną do kamienia. Był w niej nieduży 
nabój i kartka: 

„Dostałem przepustkę na jutro. 
Przyjdę się z tobą zobaczyć w godzi- 
nach przyjęć. Przygotuj się. Przypro- 
wadzę Lolę. Trzeba odwrócić uwagę 
stróży i innych więźniów. Nabój za” 
wiera materjał wybuchowy. — Lari*. 
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