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Układ morski a Sowiety i Niemcy. 
Podpisany ostatnio w Paryżu układ 
morski pomiędzy Anglją, Francją i 
Włochami jest niewątpliwie wydarze- 
niem, które będzie posiadało doniosły 

wpływ na zmianę konstelacji politycz- 

nej w Europie. Znaczenie układu pod- 

kreślają dwa fakty : konsternacja w 

Niemczech i milczenie w Moskwie. 

Ostateczne sfinalizowanie układu wy- 

padło wówczas, gdy minister Curtius 

wybrał się w podróż do Wiednia dla 

omówienia — jak głosił oficjalny ko- 
mu"uikat — regjonalnego porozumienia 

gospodarczego z Austrją. 
Zapytany przez dziennikarzy wie- 

deńskich min. Curtius znalazł się. w 

pozycji bardzo trudnej, a to, co im 

oświadczył na temat układu morskie- 

go, dowodzi, że układ był dla samego 

p. Curtiusa niespodzianką. Minister 

niemiecki podkreślił, iż jego zdaniem, 

niema związku pomiędzy  rozbroje- 

niem morskiem a rozbrojeniem na lą- 

dzie. Co to znaczy? To znaczy, że 
według pizypuszczeń min. Curtiusa, 

Francja, zgadzając się na pewne ogra- 

 niczenia tonnażu swojej floty, nie uzy- 

skała żadnych zobowiązań ze strony 

Anglji i Włoch w sprawie poparcia jej 
z na konferencji rozbrojeniowej, 

01а та się odbyć w lutym r. 1952. 

Teza francuska polega na tem, że ogra 
niczenia sił zbrojnych na lądzie nie 
mogą dotyczyć tk. zw. rezerw wyszko- 

lonych. Na sesjach przygotowawczej 
komisji rozbrojeniowej, Francja dotych 
czas miała przeciwko sobie przy dy- 

„-$kusji nad tem zagadnieniem Sowiety, 
Niemcy, Włochy i Anglję, która acz- 

"kolwiek nie popierała projektów  nie- 

mieckich otwarcie, jednakowoż sym- 
Fatyzowała z niemi. 

P. Curtius wykazał zdaje się ma- 

Ximum optymizmu wyrażając pogląd, 

iż układ morski nie został zawarty ko- 
Sztem porozumienia w sprawach roz- 
Srojenia na lądzie, o które Francji 
szczególnie chodzi. 

O ile min. Curtius starał się w ca- 
łej tej sprawie robić piękną minę w 

_ drzydkiej zabawie, o tyle Sowiety mil- 
 Czą, jakby nabrały wody do ust. Poza 

drobnemi wiadomościami  telegraficz- 
nemi, w prasie sowieckiej, zawarcie 

układu morskiego pominięto całkowi- 
iem milczeniem. Prasa sowiecka nie 
jest niezależna, nie wyraża opinji kra- 

I, a jest odbiciem dyrektyw Politbiu- 
ra, kierującego polityką Sowiecką i 
dlatego właśnie to milczenie jest szcze- 
gólnie wymownc. Co może опо огпа- 

czać? Tylko jedno, a mianowicie, że 

podpisanie układu zaskoczyło Moskwę 
do tego stopnia. iż do czasu wyjaś- 
nienia szczegółów porozumienia zde- 
cydowano się o układzie nie pisać i 
Stanowiska nie zajmować. : 

Ježeli 'w prasie, Sowiety nie wypo- 
Wiedziały się o układzie, to są jednak 
Pevrne posunięcia polityczne ze strony 
Moskwy, które wskazują w jaki spo- 

sób bolszewicy zareagują na zawarty 
Układ morski. 

Mieckich w Moskwie. Posunieciem, 0 
którem mowa wyżej, jest wizyta prze- 

. Mysłowców niemieckich w Moskwie. 
Witano ich bardzo serdecznie, 1ozpi- 
£ując się Szerokc na temat możliwości 
współpracy gospodarczej z Niemcami. 
Wycieczka, w której skład wchodzi 
Szereg przedstawicieli poważnych tru- 
stów niemieckich (A. E. G., Krupp, 
Farben Industrie), zwiedzić ma fabry- 
ki i warsztaty sowieckie w różnych 
skręgach Rosji. 

Wycieczka przemysłowców _nie- 
mieckich była zorganizowana oddaw- 
"a; mówiono o niej jeszcze za czasów 
Stresgemana, ale wciąż jakieś prze- 
Szkody polityki bieżącej. uniemożliwi- 
у jej zrealizowanie. Dopiero teraz. 
Sdy Rzeszą kieruje rząd centrowy kan- 
Чегга Bruenniga doszła ona do skut- 
"U. Ma to też swój „pieprzyk“. 

› Bolszewicy wiele sobie obiecują po 
4 Wizycie. Rosja gwałtownie potrze- 
Ule kredytów zagranicznych, jedynym 

| Wycieczka przemysłowców  nie- 
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pośrednikiem, który może jej ułatwić 

dopływ tych kapitałów są Niemcy, a 

zwłaszcza przemysł niemiecki, związa- 

ny z kapitałem amerykańskim. To jest 

jedna strona medalu. Drugą zaś test 

fakt, iż każde zbliżenie gospodarcze 

pociąga za sobą zbliżenie polityczne, 

które zaraz, po układzie morskim, bę- 

dzie zdaje się witane z jednakową syin 

patją zorówno w Moskwie, jak Beuli - 

niz, 
Sir Oswald Mosley, Trade — Unio- 

ny. teforma wyborczą. Wystąpienie z 

partji Pracy lorda Mosley'a i założe- 

nie przez niego nowego stronnictwa, 

jest jednym z tych sztychów w plecy, 

które rząd Mac Donalda otrzymuje 4 

łona swego obozu. Gdyby nie liberało- 
wie i to, że konserwatyści nie śpiesz. 

się do objęcia sukcesji po rządach 

Partji Pracy, Mac-Donald już dawno 

nie byłby premierem. Największe Ко- 

rzyści z tego stanu rzeczy, czerpią 

liberałowie. Mała ta grupka jest j7- 

zycekiem u wagi i stale wytargowy- 

wuje rozmaite dla siebie ustępstwa. 

Między innemi ostatnim handlowym 

interesem liberałów bylo porozunieni? 

w sprawie reformy ordynacji wybor- 

czej za cenę poparcia projektu zmie- 

niającego ustawę © związkach zawo- 

dowych wydaną po generalnym straj- 

ku w Anglji. Ustawa ta, uznawała 

strajki za przestępstwa i związki za- 

wocdowe, przedstawiające jak wiadc- 
mo główne oparcie Labour Party 4- 

żą za wszelką cenę do jej zmiany. 

Wszystko byłoby dobrze, gdyby w 
stronnictwie p. Lloyd George'a pano- 

"ała większa karność. Brak właśnie 

dyscypliny partyjnej spowodował, że 
iząd został znwszony wycofać swój 

projekt w obawie, iż zostanie on od- 

rzucony. Stało się to, dlatego, że do 

rządowego projektu liberał sir Jahn Si- 

mor, wniósł takie porawki, które szły 

znacznie dalej pod wzgłędem. obo- 

strzeń i kar za organizowanie straj- 

ków, niż to przewidywała ustawa, wy- 

dava za rządów konserwatystów. Po- 

prawki te w kemisji uzyskały więk- 

szość i dlatego rząd zdecydował się 

ustawę wycofać. 

Aby zrozumieć dlaczego sprawa 

wzięła taki obrėt, należy pamiętać, że 
w stronnictwie liberalrem posiadają 

źanzczne wpływy przemysłowcy an- 

gielscy, dla których rzecz jasna, po- 

dobra ustawa jest nie do przyjęcia. 

Zaaranżowany pomysłowo pizez 
Lioyd George'a i Mac Donalda kom- 

  

  

promis nie doszedł do skutku, a sir 
Simon okazał się liberalnym Mo- 
sley'em. 

Równocześnie z ustawą o trade- 
unionach, na perządku dziennym zna- 

lazł się projekt reformy wyborczej. 

zgłoszony przez liberałów. Naraz:2 

wszystko idzie bez przeszkód. Izba 
gmin przyjęła kilka pierwszych arty- 
kułów, mówiących o t. zw. głosowaniu 

alternatywnem, większością 277 gła- 
sów, przeciwko 251. 

Walka z dumpingiem _ sowieckin:. 
Po Belgji, Fintandji i Francji, rzad 

kanadyjski zakazał wwozu: towarów 
sowieckich, motywując to tem, iż pio- 
dGukty sowieckie są wytworem pracy 

riewolniczej. W ten sposób krąg 
państw, bojkotujących handłowo So- 
wiety 1ozszerrza się. Bojkot towarów 
sowieckich jest jedynym skutecznym 
środkiem na dumping sowiecki, rujnu- 
lucy gospodarczo państwa europej- 
skis i potęgujący kryzys ekonomiczny. 

Że jest to broń skuteczna, najlepiej 
dowodzą wybuchy wściekłości w pra- 
sie sowieckiej z powodu zarządzeń Ка- 

nady. Bolszewicy nie piszą tylko nic, 

że zakazy wwozu towarów  sowieC- 

kich są kopją sowieckiej kontroli han- 

dlu zagranicznego, którą wprowadzili 

sami holszewicy. W tym wypadku 3o- 

wiety stosują się dokładnie do powie- 

dzenia: co twoje, to moje, ale co moje, 

to tobie nic do tego. Kontrola handlu 

zagranicznego jest dobra dia Sowie- 
tów, ale jęst zła, gdy stosuje ja ktoś 
inny. Sz. 
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KARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk, 

GŁĘBOKI. —- ul. Zamkowa — W, Wiodzimierow. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Kuch”. 
UDŁMIAĄNA -— Msięguzcumu SPORZ, NAUCZ, 

FINSK — Asiegarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY 

HORODZIEJ — Dworzec koiejowy — KR. Smarzyństa 

LIDA — ui. Suwalska 13 — 5, Muteski, 

MOŁODBECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*”. 

NIESWIEŻ — vi. Ratuszowa -—- Księgarnia jażwinskiego. 

NOWQOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

ST. SWIĘCIANY 

WARSZAWA — 

UULUSZEN: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 5-żj gr. 3 gi 4 

zdesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

Zagraniczne 509% drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50% drożej. Terminy druku i mogą być przez Administrację zmie 

ż i dowołnie. Ża lowodowego 20 gr dostarczenie numeru d! 

Wczorajsze posiedzenia Senatui Sejmu 
BUDŻET MINISTERSTWA SKARBU W OBRADACH SENATU 

WARSZAWA. PAT. — Na 12-tem posiedzeniu Senatu w dniu 9 b. m. przystą- 

piono do budżetu Ministerstwa Skarbu. : ” 

Sprawozdawca sen. Szarski, omówiwszy budżet tego resortu w wydatkach i do- 

chodach, zwsocił uwagę, że po ustabilizowaniu walutv 1 zrównoważeniu budżetu, stoi 

przed Ministerstwem Śkarbu centralne zagadnienie retormy podatkowej. Reforma taka 

jednak podjęta na wielką skalę, obewnie nie iest na czasie i dopiero po wyjaśnieniu 

Sytuacji stanie się aktualna. Do tej chwili obowiązkiem zarządu skarbowego jest łago- 

dzenie szkodliwych skutków obecnego systemu podatkowego przez wykluczenie fiska- 

-«|zmu. Komisja senacka przyję'a ten budżet w brzmieniu, uchwalonem przez Sejm, z 

jedną zmianą, a mianowicie ze względu ra uchwalenie ustawy © 10 proc. dodatku do 

podztku dociiodowego od uposażeń, zwiększonn wpływ z danin publicznych o 9 milj. zł. 

Następnie sen. Szarski zreferowa! kolejno budżety emerytur i zaopatrzeń, oraz 

rent inwalidzkich, a następnie dugów panstwowych. Mówca podkreśla m. in. braki 

ustawy emerytalnej. Reforma tej ustawy stała <ię koniecznością i może dać oszczęd- 

ności 20 miljonów zł. rocznie. W referacie swo'm o preliminarzu długów państwowych 

sen. Szarski pokreśla, że na 1 Fstopada 1930 1. dług wynosił 4.454.200 zł., czyli od 

roku 1926 wzrósł o 26,4 proc. Mimo wz'ostu zadłużenia i wzrostu kosztów „obsługi 

długów stan naszego zadłużenia jest skromny. Sprawozdawca wnosi © przyjęcie prze- 

dłozżonych budżetów w brzmieni:: seimowem bez zmian. я i 

Nastennie przemawiali senatorowie Zaczek (B.B.), Gross (PPS) i Kulerski (KI 

Chłop.), poczem zabrał głos min Matusz*wski, który w dłuższem przemówieniu zobra- 

zował sytuację finansową państwa. + " Н 

Po przerwie zen. Karłowski referował budżety przedsiębiorstw 

panstwowycn, a nasrępnie sen. Zaczek (B.B.) rafer iaspreliminarz budżetowy mono 

poli państwowych Z kolei budżet Ministerstwa Przem. i Hanclu referował sen. Ewert. 

*Wśrja przyczyn polskiego kryzysu mówca podnosi niefortunra ustawe walorvzacvjna, 

która poderwała zaufanie do napierów. Lekarstwo mówca widzi w stabilizacji gospa 

darczej, przez którą rozumie staoilizację obciążeń podatkowych, świadczeń społecznych, 

taryf celnych, ulę tarvfowych. wywozowych, kredytów ekspertowych, premij wywoz? 

wych, oraz zasad ochronv celnej, kióra dziś wohec dumpingu nie grozi już wprowa 

dzeniem atmosfery cieplarnianei do naszego przemysłu. 
W dvskusji przemawiali senatorowie Regcwicz, Wieckhowicz i Iwanowski, Na 

tem ayskusię nad preliminarzem budżetowvm wyczerpano. Następne posiedzenie we 
wtorek o godz. 4 po poł. Na porzadku dziennym dvskusia nad projektem ustawy skar 
bowej, oraz głosowanie nad preliminarzem i netawa skarbową. : 

PRZEMOWIEMIE MIN. MATUSZEWSKIEGO 
Wpływy tego roku — mowił p. min'ster — osiągnęły 2.700 miljonów, ale wy- 

datki mimo wszelkich wysiłków, aby je Skurczyć, przekroczyły jednocześnie 2.700 mi- 
„jonów i zatrzymają się prawdopodobnie na 2750 miljonów tak, że bieżący rok budże- 
itowy zakmrie się niedoborem około 50 miljonów zł. 

Przechodząc do kwestji -Awnowagi budżetowej roku przyszłego, p. minister po- 
wiedział: Nasz budżet ma budowę dość charaktervstyczną. Ivwie trzecie cpiera się na 
wpływach z monopoli i przedsiębiorstw państwewych, 'jedna trzecia — na wpływach 
7 pcdatkow bezpośrednich. Nie jest wykluczene, że dochody budżetu przyszłoroczne 
go bedą wyższe, niż dochody tezoroczne w tej właśnie części, która zależy od konjun- 
ktury, natomiast niewątpliwie jest, że ta jedna trzecia część budżetu, onarta na kon 
junkturze tegorocznej, musi dać wyniki niższe, niż w roku bieżącym. Równie dobrze 
moż.a przypuścić, że dochody wvniosą znacznie mniej, gdyż spadek może trwać dalej. 
Fesymiści oceniają możliwość naszych przysz*ch dochodów na 2 i pół miljarda Moż 
na uznać i to przewidywanie za pozbawiune pedetaw realnych, choć icst pesymistyczna. 
jakżeby wyglądał budżet? Wówczas luka, która powstuje między pórnvm plafonem, 
1. j. największą suma, do której wvdania tzad ma upoważnienie, ale którei wydać nie 
musi a pewnem minimum wyn*esie około 350 miljonów, co zostało zrobione w roz 
ważonym przez panów budżecie, aby te ewentualność mniejszych wpłvwów uwzględnić 

Mamy poważną kr pe bezpieczeństwa, odnowiadając kwocie 200 miljonów przez 
obnizenie pensyj urzedniczych » 15 oroc. dódziek. Z caiem poczuciem odpowiedziałno 
ści stwierdzam, że jeżeli uzna e sytuacja hędzie tego wyriagała, to ma zawaham sie 
odpowiedni wniosek postawić i przenrowadzic ale zostaje jeszcze 100 miljonów. Nie 
waątpuwie można ucz”nić te oszczedności przy wykonywaniu budżetu w  wvdatkach 
zwyczajnych. Te oszczędności r'e można zgóry nrzewidzieć, ani zasugerować, ani wska 
<ać, "iogą wynieść jeszcze 50 milionów. Reszte oszczędności na około 100 tys. musi 512 
<należć, mojem zdaniem, w ten sposób, xtórv wskazałem w mojem pierwszem przemó 
wiemu przy przedstawianiu budzetu. Mianowicie chcdzi o retormę ustaw, r akładaiacvch 
na państwo ćwiczenia, m. in taxże nowela da ustawy emerytalnej, wniesiona na Sejm, 
da ram oszczędności około 20 milionów. 

Pod dwoma kątami widzenia — kenieczności -zachowania równowagi budżeto 
wej i znalezienia nowych źródeł podatkowwck, mających terdencję rozwojowa, bedzie 
my jeszcze opracowywali dalsze projektv rządowe. z którem: do panów przvidziemy 
1 įešlibv nawet najpesymistyczniejsze obliczenia miały się sprawdzić, przygotowaliśmy 
w naiosólnieiszvch zarvsacn, bez ogłaszania snecjalnej ustawy sanacvjnej plan odpar 
cia tych trudności, jakie nam grożą. Akcja rządu, zmierzająca do zwierania nożyc, 
wydaje już pewne rezultaty. 

Mówca poiemizuie z poglądami opozvcji;, podkreślając, że poglądom rządu nie 
przeciwstawiono nic konkretnego ani pozytvwrego. To też wwdaje sie, że głosowanie 
opozycji przeciw budżetowi nie jest słuszne. Bvłobv niem, -dvbv naskutek starcia się 
dwóch programów, ieden z nich został odrzuconv. Możnaby wstrzymać sie od głoso 
wania, aie głosowanie przeciw wyraża niecnęć wzięcia współcdpowiedzialności za losv 
statku państwowego który prowadzimy checnie wśród burzy. Kiedy przvidzie, a wię 
rzę, że przyjdzie — mówi rrinister — mo"ient, w którym państwo i gospadarstwo wv 
prow2dzimv z krvzvsu, wówczas wolno nem hedzie przypomnieć, że w tem nie wzieli 
panowie udziału. To, co łączy rzad i obóz wsnpółnracv, to jest cel wspólnego ułożenia 
fundamentów politvcznych, sospodarczvch i konstytucyinvch pod gmach państwa, za 
stalismy bowiem Polske nawet ruż nie drewniana, ale spalona przez woinę, a mocną 
decyzją rządu i tvch. którzy z nim współnracują, jest, abv ia pozostawić po sobie 
murowaną twardym kamieniem thuczne oklaski na ławach B.B.) 

Trzęsienie ziemi na półwyspie 
Bałkańskim 

BIAŁOGRÓD. PAT. — Według ostatnich wiadomości, katastrofa trzęsienia zie 
mi, „spowodawałą wszędzie znaczne szkody materjalne, zwłaszcza w okolicy Demir- 
Capiu. Most kotejowy ma Wardarze został zniszczony, wskutek czego przerwana została 
komunikacja kolejowa pomiędzy $КерНе i Jewgeli. Najbliższa okolica Balandara ulegia 
całkowitemu spustoszeniu. 

KRÓL ALEKSANDER NA MIEJSCU KATASTROFY. 
Gity tylko nadeszła wiadomość o katastrofie, natychmiast król Al 

się na miejsce katastrofy. Przed wviazdem wydał ua 209 atychmiasń = odl 
urlopu wszystkim żołnierzom, pochodzącym z tamtych okolic. 

KILKA TYSIĘCY ZABITYCH I RANNYCH. 
WIEDEŃ. PAT. Dzienniki nodarą dalsze szczesóły o trzesieniu ziemi 

na Bałkanech. Terenom, nawiedz onym trzęsieniem ziemi, grozi klęska głodo 

wa, poriieważ ludność zaopatrzona jest w żywność tylko na kilka dni. Więk 
sza część składów żywnościowvch została zniszczona. Sytuacia zaostrza się 
również wskutek panujących na tym terenie dotkliwych mrozów. Do Biało- , 
grodu przybyło okoła półtora miljona uchedźców. 

Liczba ciężko * lekko rannych sięga kilku tysięcy. W zwiazku z tekto- 
nicznemi zmianami ujawniły sie na terenic trzesienia ziemi ciekawe zjawiska. 
W kilku miejscach powstały gorące źródła. W wielu miejscowościach utwo- 
rzyły się szerokie szczeliny. : 

Wyrok wprocesie moskiewskim 
MOSKWA, PAT. W procesie moskiewskim ogłoszono w po- 

niedziałek o godz. 18 wyrok, skazujący 7 oskarżonych, a miano- 
wicie Grehmanna, Suchanowa, Ginsburga, Szera, Jakóbowicza, 
Piltunina į Finn-Jenotajewskiego na 10 lat więzienia, 4-ch oskar- 
onych Załkinda, Sokołowskiego, Beriawskiego i Ikowa na 8 lat 

więzienia oraz 3-ch oskarżonych —Wołkowa, Rubina i Tettolbau- 
ma — na S$ lat więzienia. Oskarżeni przyjęli wyrok spokojnie. 

Trudności z utworzeniem rządu 
HELSINGFORS. PAT. — Rokowania 7e stronnictwami i i koalicji, o którąby się mógł oprzeć nowy rzad, stopą SZYBKO, Gapa. Wejóżna platiorma została już omówiona i najprawdopedobniej w ciąsu wtorku misja tworzenia 

2abimetu zostanie powierzona leaderowi stronnictwa chłopskiego Kallio. 

        

    

    

  

  

    

      

  

  

DEBATY SEJMU NAD PROJEKTAMI 
USrAw. 

WARSZAWA. PAT. — Na 19-tem pc- 
siedzeniu Scjmu w dniu 9 b. m. pos. Mo- 
czulski zreferował 26 projektów ustaw o 
sprzedaży lub zamianie różnych drobnych 
nieruchomości państwowych w różnych miej 
scownśriach Polski. Ogółem obszar tych 
placów wynosi 15 ha, a suma, którą uzyska 
skarb państwa, wynosi 2.922.659 zł. Ponie- 
waż do tych ustaw nie było żadnych wnio- 
sków, marszałek zaproponował głosowanie 
en bloc. 

lzba przyjęła w en  bloc 
wszystkie projekty. 

Żkolei w pierwszem czyteniu odesłano 
do komisji projekt ustawy w sprawie zmian 
niektórych postanewień ustawy o zaopatrze- 
niu emerytalnem funkcjonarjuszy państw?- 
wych i zawodowych wojskewych, dalej ne- 
welę do rozporządzenia Prazydenta o wie- 
"zytolnościach w walutach obcych, projekt 
o reformie konwencji konsulatrej z Rumunią, 
konwencji z Węgrami w sprawie zapobie- 
żenia podwójnemu opodatkowaniu, konwen- 
cji weterynaryjnej z Wiochami, konwencji 
s» Rumunją o pomocy sądowe; w sprawach 
cywilnych, konwencji z Węgrami o zapobie- 
żeriu podwójnemu opodatkowaniu spadków, 
araz projekt ustawy o ratyfikacji traktatu 
gwarancyjnego, wreszcie projekt ustawy w 
sprawie ratyfikacji międzynarodowej kon- 
wencii, dotyczącej statvstyk gosnodarczych 

Na tem posiedzenie zostało zakończone. 
Następne posiedztrie we. wtorek: 10 b. m. o 
godz. 11 rano. Na porządku dziennym m. in. 
nastosć wniosku klubu B.B.W.R. w sprawie 
projektu ustawy o zabezpieczeniu robotni- 
ków na starość. 

głosowaniu 

      

  

ŻEBY TAK WSZĘDZIE 

BIAŁOGRÓD. PAT. — „Politika“ dono 
Si z Aten, że opracowano tam projekt sj 
nstrnwy wojskowej, która przewiduje zmnie. 
szenie terminu służby wojskowej do jedne 
90 roku Ma się zaoszczędzić w ten sj 
przeszło 200 miljonów drahm rocznie. 

JAPONIA „ A UKŁAD MORSKI 
ak PAT. S i pra 

sowych, Japonja 7 ać się na V, e 
widziane w u > morskim Panne do 
skim, natomiast zgłasza zastrzeżenia co do 
A dotyczących tonnażu łodzi podwod- 
nych. 

  

Niemiecka socjalna de- 
mokracja i Sowiety 
Niemiecka socjalna demokracja, pro 

wadząca walki z parcia komunistycz- 
ną w Niemczech, jest jedną z najbar- 
dziej antysowieckich grup w tem pań 
stwie. Na zjezuzie w Magdeburgu 
„Bloku obrony Republiki" prezes tej 
organizacji, socjal - demokrata  Her- 
sing, powiedział: 

„Na międzynarodowym , a prze- 
dewszystkiem na niemieckim rynku 
pracy nastąpi zdecydowana zmiana 
wówczas tylko gdy obalony będzie 
bolszewizm. Jest on źródłem złego set 
ki miljonów ludności  SSRi Azji, to 
jest tej potencjonalnej masy spożyw- 
ców, których niedokorsumcja szkodzi 
przemysłowi narodowemu*. 

Hersing w szeregu przemówień w 
Prusach Wschodnich dowodził potrze 
by zbliżenia się z Polską, gdyż Niem 
cy i Polska posiadają wspólne intere 
sy w stosunku do głównego wroga na 
wschodzie. 

Pismo komuristyczne „Rote Fac- 
ke!' występuje przeciwko antysowiec- 
kicj tendencji niemieckiej socjalnej 
demokracji i przytacza między innemi 
jak w zeszłym „roku oficjalny organa 
niemieckiej socjalnej demokracji wy- 
stępował przeciwko traktatowi z Ro- 

ą: „nie chceniy polityki prestiżu, lecz 
to, czego pragniemy ico uważamy za 
niezbędne, to obrona niemieckich inte 
resów z odpowiednia godnością. 0- 
tóż wobec bezczelności kolszewików, 

    

jest to możliwe tylko wówczas, jeżeli 
raz nazawsze zakończymy z obecnym 
iniękkim kursem naszego Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych w stosunku do 
Sowietów. 

Kościół polski w Mil- 
waukee bazyliką 

Ks. arcybiskup Strick, dokonał 
aktu poświęcenia kościoła św. józafa- 
ta vw. Milwaukee do godności bazyliki. 
Jesi to pierwsza bazylika polska w 
Stanach Zjednoczonych. Parafją Św 
Jozafata od 22-ch lat zarządzają O.C. 
Franciszkanie prowincji polskiej. Do 
bazyliki przywiazane sa pewne przy- 
wileje i odpusty. (K.A.P.) 
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(TWOJE DZIECI UCZĄ 
W OJCZYSTYM JĘZYKU. 
POMYŚLAŁ © TEAGEDJI MA- 
TEK, KTÓRYM O ŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA 
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— Kmirparmia łolskiej Macierzy Szkolnej. 

SŁONIM — Kaięgernia T * 

STOLPCE -—- Księgarnia I-ws „łłuch”. 

wa „Kuo     

— wł. Hynek 9 — N, Tarnsiejski, 

WILEIKA POWIATOWA — Al. Mickiewicza 24, F. juczewssa 

f-wo Księg. Kol, „face, ` 

WOLKOWYSK — Księgarnia T-wa „Kuch“. 

  

4vu. Ża tekstem 15 gr. Komunikaty via. 

OZBROJENIEaPOKÓJ 
Senator Motz przeszło 30 lat prze- 

był we Francji, zajmując się medycy- 
ną i szukając natchnień politycznych 
we francuskich lożach masońskich. 
Centrolew wprowadził go do Senatu, 
jakkolwiek związek jego z 1uchem ro- 
botniczym wogóle, a polskim w szcze- 
gólności, był żaden. Obecnie senator 
Motz wystąpił z mową z zakresu poli- 
tyki zagranicznej, w której twierdził, 
że „wzmagające się w państwach eu- 
ropejskich z każdym . dniem napięcie 
politycznych 1 społecznych  przeci- 
wieństw jest bez porównania większe, 
aniżeli to, jakie obserwowaliśmy przed 
ostatnią wojną, że grozi ono nowym 
międzynarodowym konfliktem'*. Dowo- 
dem na to dia pana Motza jest to, že 
pisał o tem  „Journall“ i posei Paul 
Boncour jest tego zdama į takie zda- 
nie wypowiedziało 4-ch innych Fran- 
cuzów. Jedyne lekarstwo na to, według 
zdania tych panów, jest porozumienie 
w kwestji rozbrojenia i to niezwłocz- 
nie, bo inaczej w ciągu lat trzech wy- 
buchnie wojna. 

Przed wojną mieliśmy antagonizm 
angielsko-niemiecki, pragnienie Anglji 
zniweczenia niebezpiecznego dla niej 
współzawodnictwa niemieckiego. Mie- 
liśmy dążność Rosji do  zawvarniecia 
Galicji Wschodniej i cieśnin. Wszystko 
to razem odtwarzało nadzieję 11 a..cj: 
na uzyskanie Alzacji i Lotaryngji. Woj- 
na rosyjsko-japońska nie stała się od- 
straszającym przykładem, przeciwnie, 
zmieniwszy układ sił w Europie, zni- 
weczywszy ubawę przed Rosją, przy- 
czyniła się do aktywnej polityki Au- 
strjj i Rzeszy niemieckiej. Wysoka 
ko:junktura gospodarcza Światowa, 
przyczyniła się do wytworzenia olbrzy 
mich sił materjalnych dla przyszłego 
kolliktu. 

Obecnie sytuacja jest całkiem od- 
mienna, przedewszystkiem we Francji, 
w Niemczech i ..Anglji żyje pokolenie, 
które ucierpiału przez wojnę świato- 
wa. Francja straciła 37 proc. mężczyzn 
ой 17 do 55 roku życia, Niemcy 24 
proc., Anglja 22 proc. Straty materjal- 
ne dokonane przez wojnę dziś jeszcze 
inszczą się na życiu gospodarczem Eu- 
rapy. (0ne to wywołały niekorzystny 
podział złota niiędzy Europą a Ame- 
svką, który dziś jest ważnym czynni- 
kiem Światowego kryzysu gospodat- 
czego. Europa jest dziś mniej skłonną 
do wojny, niż kiedykolwiekbądź. 

Jest jednak jedno państwo, które 
pragnie starcia że światem  kapitali- 
srycžnym ze względu na to, że uważa 
to za warunek rewolucji socjalnej, tem 
państwem jest Rosja sowiecka. Im 
bardziej będą rozbrojeni jej sąsiedzi, 
im korzystniejszy stosunek sił zaistnie- 
je między nimi a Rosją sowiecką, tem 
prawdopodobniejsza wojna. Pacyfiści: 
winni więc w imię interesów pokoju 
rietylko nie przeciwdziałać  zbrojeniu 
się Polski, lecz to ułatwiać. Polska dla 
rozwoju swych sił gospodarczych, bę- 
dących podstawą sił militarnych, win- 
sa znależć kredyty międzynarodowe. 
Obecnie jednak widzimy całkiem od- 
mienne zjawisko; Rosja sowiecka ko- 
szysta z kredytów dla wytworzenia sił 
gospodarczych, mających zwrócić się 
przeciwko Europie. Polska zaś ma 
kiedyty minimaine. Przyczyniają się. 
do tego pewne błędy naszej polityki 
międzynarodowej i gospodarczej. Pier- 
wsze polegają na ciągłych alarmach, 
że jesteśmy zagrożeni od Zachodu, 
drugie na braku polityki inwestycyjnej 
na szerszą skalę: podjęcie budowy 
dróg żelaznych, kanałów i elektryfika- 
cji przy Ściągnięciu na to obcego ka- 
piiału. Przed kiłkoma !aty konsorcjum 
42g:aniczne starało się o koncesję na 
nudowę drogi zelaznej Chełm, Wie- 
dzimierz, Łuck, Równo. Odmówilismy, 
mając nadzieję, że będziemy budowak 
sani. Doświadczenie powiano nas na- 
uczyć, że inwestycje dokcnywują się 
ric z pozycji budżetowej, lecz z kre- 
dytów zewnętrznych. 

Dla kredytów zewnętrznych nie- 
zbędne jest - wymazanie z chorobli- 
wej wyobrażni zmory wojny europej- 
skiej. Władysław Studnicki. 

   

OBCHÓD POWSTANIA LISTOPADO- 
WEGO W KOWNIE. 

Z Kowna donoszą, że wbrew do- 
tychczasowym pogłoskom Litwa uto- 
czyście ma obchodzić stulecie powsta- 
nia listopadowego. Obchód wyznaczo- 
ny został na dzień 25 marca, to znaczy 
ną dzień, w którym Litwa chwyciła za 
broń i przyłączyła się do powstania 
polskiego. -— Urzedowy organ kowień 
ski „Liet. idas“. zamieszcza dłuższy 
artykuł profesora  Janułajtisa w tej 
sprawie, który zawiadamia, że na ca- 
łej Litwie organizowane będą odczyty, 
pogadanki w szkołach, przewidziane 

  

  

jest również wydanie jubiledszowyei A 
1 książek i t. d. 
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Kilka uwag do budżetu Sejmiku święciańskiego 
W sobotę, 21 lutego sejmik święciański 

odbył swe posiedzenie, poświęcone głównie 
sprawie budżetu na rok 1931 — 32. 

" _ Trzeba stwierdzić bezstronnie, że spra- 
wie tak ważnej, jak budżet, Sejmik nieste- 
ty, nawet w tym roku, a więc w okresie 
ciężkiego kryzysu gospodarczego nie wie- 
łe czazu poświęcił, albowiem w ciągu kilku 
godzin, ba od godziny 11 do 16 oprócz bud- 
žetu załatwiono cały szereg spraw jak: sta- 
iuty żeńskiej szkoły zawodowej, уе 
w przedmiocie przepisów budowlanych wy- 
słuchano sprawozdania i działalności wy- 
działu od I-IV 1930 r., sprawozdania z dzia 
łalności Komunalncj Kasy Oszczędności, do- 
konano wyborów uzupełniających do Rady 

asy a wreszcie wysłuchano ciekawego re- 
feratu p. Izyrki, wcjewódzkiego inspektora 
związków komunalnych o konieczności akcji, 
zmierzającej do obniżenia cen na wyroby 
„przemysłowe. 

Jek z tego widać, Sejmik dość pobieżnie 
potraktował sprawę budżetu i przyjął pro- 
jekt budżetu, opraccwany przez wydział po- 
wiatewv z dwiema zaledwie poprawkami, a 
mianowicie obniżył specjalne opłaty drogo- 
we od gruntów o 15 groszy od hektara, tu- * 
dzież wstawił do budżetu pozycję 1600 zł. 
ra oprocentowanie pożyczki w wysokości 
20000 zi., jaką Seimik uchwalił zaciągnąć w 
Polskim Banku Komunalnvm dla zwiększe- 
nia kapitału zakłaaowego Komunalnej Kasy 
Oszczędności. 

To szybkie załatwienie sprawy budżeto- 
wej napozór mogłoby wydawać się wyra- 
zem sprawności, riestety, tak nie jest a jest 
tylka wynikiem dość małego zainteresowa- 
ria się sprawami publicznemi samorządu po- 
wiatowcgo, że tak a nie inaczej jest, do- 
wodzi przejście S<imiku do porządku dzien- 
nego nad wnioskiem p. Adamowicza, by 
eimik uchwalając cbniżenie specjalnej opia- 

ty drogowej, przeplądnął budżet wydatków 
drogowych. 

Wniosek ten Sejmik odrzucił uchwałając 
upoważnić Wydział Powiatowy do sporzą- 
dzenia budżetu drogowego w granicach 

“| zmniejszonych. 
Jakże się cyfrowo przedstawia budżet. 

| Otóż według projektu Wydziału Powia- 
iowepo, budżet sejmiku zamykał się w sen- 

SZCZUCZYN 

-- Znamienne uchwały Koła Porad Są- 
siedzkich. Koło Porad Sąsiedzkich w Szczu- 
"czynie Nowogródzkiem na zebraniu w dniu 
15 lutego 1031 r. po dyskusji w związku z 
ohcenym kryzysem gospodarczym zważyw- 
42: 

"1, że odbudowa gospodarstw rolnych, 
położonych na teranie województw wschod- 

- nich przez wojńy doszczętnie zniszczonych, 
od samego początku napotykała niezmierne 
trudności jak: brak kapitału, stale wzrasta- 

__ jące nenad nasze siły płatnicze, obciążenia 
; państwowe i samorządowe a szczegolnie: 

_ denina lasowa, podatek majątkowy i do- 
chodowy, różne krzywdzące progresje poda- 
tek wyrównawczy i szarwark Oraz šwiad- 
czenia socjalne, reforma rolna i umowy zbio 
rowe które to trudności nie dały możności 
odbudowania naszvch warsztatów; 

2) że obecnie trwający od dłuższego cza 
g' krvzys, doszczętnie zabija nasze gospo- 
darstwa i podcina naszą tutaj egzvstencje, 
zaś bez natychmiastowych zarządzeń ze 
strony państwa utrzymać się na naszych 
placówkach nie zdołamy, a rola  ziemiań- 
stwa kresowegn nie jest jeszcze skończoną 
i dla istnienia Polski, na kresach, obecność 
nasza iest tu konieczną — uchwala, za po- 
średnictwem Rady Naczelnej Organizacji 
Ziemiańskich w Warszawie, zwrócić się do 
rzndu z propozycją zastosowania następują- 
cych środków ratowniczych: 

1) Eo wszystkich zaległych podatków i 
świadczeń winno być natychmiast zastoso- 
wane 3-letnie moratorjum zaś spłatę należy 
rozłcżyć na 10 lat, w równych ratach bez 
ods -tek. 

Ё 2) Całkowite wmorzenie odsetek i kar 
egzekucyjnych od zaległości podatkowycn, 
gdvż powstały one nie z naszej winy, lecz 

" wskutek nadmierzych obciążeń, a gdzie 
"  niem.a winy, (am nie może być i kary 
| „ /3) Wszelkiego rodzaju dotychczasewe 
__ pożyczła jak: siewna, nawozowa, zastawo- 

wa it. p. winne być zamienione na kredyt 
šrednicterminowv. niskoprocentowy przynaj 

|. mniej na okres 10-letni. 

A 

  

sie 420.678 zł. bez wydziełonego 
weterynaryjnego. 

Był on przeto mniejszy od budżetu ro- 
ku zeszłego ale te tylko pozornie, bo wy- 
dziełono z budżetu administracyjnego cały 

budżetu 

szereg spraw. 
Naskutek obniżenia specjalnej opłaty 

drogowej o 15 uroszy z hchtara, budżet 
drogowy, zamykający się w pierwotnej su- 
mie 174.000 zł. zmniejszony został przez Sej- 
mik o 26.000 zł. » więc prawie na taką su- 
mę. jaką w budżecie zajmuje pozycja „utrzy 
manie środków lokomocji” (samochód i je- 
den koń). 

Uchwalony w roku bieżącym budżet sej- 
miku święciańskiego nie wiele różni się za- 
sądniczo od budżetu roku ubiegłego w pa- 
szczególnych pozycjach. Koszty administra- 
cji pozostały te same, tak w administracji 
ogólnej, jak i w działach specjalnych. Jest 
tylko duża różnica w wydatkach na utrzy- 
manie żeńskie: szkoły zawodowej. O ile w 
latach poprzednich Sejmik otrzymywał nie 
dużą stosunkowc subwencię ze Skarbu Pan- 
stwa na opłacenie poborów personelu nau- 
czycielskiego tej szkoły o tyle obecnie, już 
i me przyszły rok budżetowy. Sejmik 
otrzymuje ze Skarbu Państwa subwencję na 
pełne pobory tegoż personelu. Sejmik zaś 
ze swych funduszów dopłaca personelowi 
tylko 15 proc. dedatku komunalnego i kie- 
rowniczce szkoły dodatek za kierownictwo 
w wysokości 225 punktów miesięcznie, któ- 
a pozycji w latach poprzednich nie 

Administracja ogólna wyrosi przeszło 
83.000) zł, wydatk: na drogi około 150.000 
ra rolnictwo bez weterynarji 56.000 zł., na 
wydatki weterynaryjne przeszło 50.000 zł. 
ua opiekę społeczna 19.000 zł., wydatki na 
zdrowie publiczne 30.000 2ł., na oświatę po- 
zaszkolną 9650 zł, zwiększono wydatki na 
porzec strażom pożarnym do 5000 zł, 
zmniejszyły się wydatki różne Oo przeszło 
200C zł. przez niepreliminowanie sum na opał 
Фа mieszkania przewodniczacego Wydziału 
i no budowę dom wypoczynkowego  pra- 
ceowników samorządowych. 

J3yć może, że gdvby Sejmik nie byt tak 
powierzchownie budżetu potraktował, dało- 
by się faktveznie niejedną oszczędność fak- 
tyczną w budżecie zrobią. CER 

4y Usunąć dotychczasową | dowolność 
wymiaru podatku dochodowega i oprzeć wo 
na rzeczywistym dochodzie, oraz wynuar 
uskuteczniać na podstawie zapisek  gospo- 
darczych, które winny być podjęte za pod- 
stawe wymiaru, niezależnie od ich warto- i 
ści btchalteryjnej Przy ustaleniu norm do- 
chodowości z gospodarstw rolnych, czynnik 
ziemiafski winien posiadać decydujący głos. 

5) Skasować wymiar podatku majątko- 
wego, zaległe raty umorzyć. 

6) Podatek spadkowy w linji zstępnej 
jako wymierzony przeciwko prywatnej wła- 
smości znieść, zaś w linji bocznej zmniejszyć 
do rorm nie rujnuiących warsztatów. 

7) Wszelkie nrogresje jako niesprawie- 
dlivze i wymierzone przeciwko kapitałowi, a 
załujające indywidualizm i bodziec @0 ш-, 
ensywniejszej pracy, skasować. 

8) Stosowanie ustaw o świadczeniach 
socialnych w rolnictwie zawiasić. 

0) Dla wprowadzenia czyrnika kon 
rencyjnezo w ubezpieczeniu od ognia zn 
dotychczasowy przymus ubezpieczeniowy. 

     

Ki 
    

  

10) Budžet samorządėw zmniejszyć do. 
rozmiarów z przed siedmiu laty w tym celu 
zawiechać wszelkich inwestycyj i gwałtow- 
rei budowy dróg. 

  

Skrzynka pocztowa 
„ECH KRAJOWYCH" 

Kolo Hodowców Koni w  Oszmianie, 
Uczestniczka Kursów Roln. w  Budsławiu. 
Komunikatów wysyłanych do szeregu dzien- 
ników, ze względów zasadniczych w 
„Echach“ nie umieszczamy. Prosimy o spe- 
cjlne wzmianki i artykuliki, 

P. I. B. w Smorgoniach. Notatka wyma- 
ga uzupełnienia i komentarzy, jednocześnie 
nie jest aktualna. Nie skorzystamy. 

P. Sulima w Lidzie. Korespondencja jest 
ciekawe ale niestety już spóźniona. Pro- 
sa o inne. 

P. Pawan w Mołodecznie. Odpowiedź 
„Wilejczukowi* już dał p. Radiwanowski w 
Nr. 50 „Slowa“. 

  

  

KSIĄŻKI WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 
DO NABYCIA w KSIĘGARNI ZAWADZKIEGO 

ZARYS SATYSTYCZNO EKOWOM:CZNY ZIEM PÓŁNOCNO-WSCHOD. 1922 r. 4 zł. 
3 WSPÓŁCZESNE PAŃSTWO 1.ITEWSKIE 1922 r. 2 zi. 
о REFORMY | PRZEWROTY AGRARNE EUROPY POWOJENNEJ I POLSKI 

1926 rok, 10 zł. 

Dmowskiego — 2 zł. 

1928 r. 3 zł. 
7 PRZEŻYĆ I WALK — (10 zł. 

RADJO NA 
Sprawa radjostacji wileńskiej, sto- 

iącej wobec wieikich możliwości, wsku 
dek bliskiego zwiększenia jej siły, na- 
biera cech poważnego zagadnienia. 
Radjo zdobyło sobie prawa obywatel- 
stwa w życiu kulturalnem wszystkich 

__ narodów, jego rola jest wyjątkowo po- 
: wažna, možliwošci niezmiernie wielkie, 

wpływy na szerokie masy — wprost 
olbrzymie. 

To też z dumą i radością można 
spoglądać na budujące się w całej Pol 

- sce duże radjostacje i z pewnem zacie- 
kawicniem (a. niestety i z niepoko- 
em) należy zastanawiać się nad przy- 
szłemi programami radjowemi. 

Poco w epoce powszechnego kry- 
zysu ekonomicznego budują sie olbrzy 
mie radjostacje. kosztujące dziesiątki 
miljonów złotych? 

* Odpowiedź łatwa: w celu większej 
rentowności przedsiębiorstwa, (gdyż 
ilosć abonentów znacznie wzrosnie) 

_ oraz w celu kulfuralnego podniesienia 
szerokich mas. 

„ Właściwie, istnieje tylko drugi cel 
— akcja kulturalno — społeczna, gdyż 

__ nie wiem, czy się opłaci budowa  du- 
- żych lokalnych stacyj, koncentrując je- 
dnocześnie programy w Warszawie. 

Możnaby było zabawić się w ćwi- 
zenia arytmetyczne. Budawa nowych 

lekalnych stacyi będzie kosztowała ty-       

   

    
     

  
   

  

„POLITYKA POLSKA I ODBUDOWA PANSTWA” odpowiedź na książkę 

ZAGADNIENIE USTROJOWE, PROJEKT KONSTYTUCJI DECENTRALISTYCZNEJ 

ZIEMIE. WSCHODNIE I WARUNKI ICH ROZWOJU 1929 r. — 4 zł. 
| DALEKI WSCHÓD W POLITYCE ŚWIATOWEJ 1030 r. — 5 zł 

ROZDROŻU 
le miljonów. Przypuszczalna ilość no- 
wych radjoabonentów będzie taka a 
taka; więc każdy nowy abonent będzie 
kosztował Radjo sumę taką a taką. 

Otóż mi się zdaje, iż gdyby poto- 
wę sumy, użyte: na budowanie nowych 
stacyj (poza Raszyńskim olbrzymem, 
przeznaczyć na produkcję tanich, wy- 
jątkowo tanich aparatów lampowych, 
gdyby tysiące iakich aparatów rozdać 
bezpłatnie — kończącym szkoły pow- 
szechne i gimnazja, zawodnikom spo:- 
towym, bardziej zasłużonym  żołnie- 
rzom. wychodzącym do rezerwy i t. p. 
— wówczas iłość nowych  radjoabo- 
nentów byłaby znacznie większa, niż 
ta, którą stworzą kryształkowicze, ko- 
"zystający ze zwiększonej mocy loka!- 
ych stacyj. Ale wówczas może byłby 
większy zysk, tembardziej, że odpadły- 
hy koszty utrzymania wielu stacyj, ale 
zostałaby utrudniona propaganda ide- 
Gwa, gdyż lampowicze słuchaliby nie- 
ryłko Warszawy, ale całej Europy. 
, _Przypuszczać więc należy, iż prze- 
įecie się kierowników Polskiego Radja 
misłą kulturalną, zadecydowało o bu- 
dowie dużych prowincjonalnych  sta- 
cyj, co będzie niezmiernie dogadzało 
najwiernieiszym słuchaczom  poszcze- 
gólnych stacy! — kryształkowiczom. 

lakąż rolę odegrają te stacje w 
pracy nad podniesieniem i krzewie- 

ABS ŁO 

n. Tennison zastępcą naczelnika państwa 
TALLIN. PAT. Na zasadzie postanowienia rządu zastępcą naczelnika 

W 

państwa mianowany został Tennison, minister spraw zagranicznych Estonji 
  

Turecko-sowieckie porozumienie 
w SPRAWIE ROZBROJENIA MORSKIEGO 

ANKARA, PAT. Wczoraj podpisano w Ankarze protokół sa- 
wlecko-turecx! w sprawie rozbrojenia morskiego. Obie strony zo- 
bowiązują się nie powiększać eskadr na morzu Czarnem i przy- 
legtych bez uprzedniego zawiadomienia strony drugiej na 6 mie- 
sięcy naprzód. 

Echa wystąpienia Vandervelde'a 
PAARYŻ. PAT. — Niedawne wystąpienie w parlamencie rzywódcy socjalistów 

belgiiskich Vanderveldego wywołuje w prasie przeciwnych obozów obfite komentarze. 
Dziennik „L Ordre* przypomina, że w roku 19(6 Vandervelde oświadczył, iż wystarczy 
jedno słowo międzynarodąwki, ażeby kaiser schował do pochwy miecz. 

Jeszcze na trzy dni przed wybuchem wojny w roku 1914 giosił on, iż wojna jest 
niemożliwa . przepowiadał szybkie zażegnanie konfliktu. Popelnia on ten sam błąd — 
konczy auter artykułu — co i niektórzy Francuzi. Chciałbym jednak wiedzieć, czy 
Leon Blum, a głównie Paul-Pancour, są zdecydowani podtrzymywać kampanię, któ 
se ptowadzi Vandervelde, przeciwko sojuszow? francusko belyijskiemu. 

Karę Śmierci za nieuwagę 
WYNIÓSŁ „SĄD SOWIECKI 

MOSKWA. PAT. W Samaikandzie skazano na śmierć maszynistę, 
ponadto starszego konduktora oraz dyżurnego stacji za nieuwagę, która 
wywołała zderzenie się pociągów. 16 oskarżonych skazano na kary wię- 

zienia. х 

  

Zniechęcony do życia przez bóle reumatyczne 
W dobie obecnego kryzysu codzienne 1го- 
ski materjalne łożą się już ciężkim na każde- 
go brzemieniem. Gdy dręczą kogoś jeszcze 
nieustanne bołeści, temu doprawdy zycie u- 
przykrzyć się może. Dlatego też bardzo tie 
kawem jest pismo p. Pawta Menna, Warsza 
wa, Konarskiego 5, w którem czytamy m. 
iu.» cd lat cierpię na reuma:vzm. Dokuczli- 
we bólć wprost obrzydziły mi życie, czyniąc 
niezdolnym do pracy. tosowałem wiele 
środków, ale skutek był niestety tylko przej- 
ściowv, gdyż po krótkim czasie bóle powra- 
cały. Przypadkowo o mojej niedoli opowie- 
działem jednemu zrajomemu. Poradził mi 
spróbować tabletki Togal, które sam z nad- 
zwyczajnym wynikicm stosował, cierpiąc na 
bółe neurałgiczne. Posłuchałem jego rady i 
i nabyłem w aptece Togal. Z radością stwier 
dzić muszę, iż rezultat jest wprost bajeczny. 

Już od trzech miesięcy nie dokuczają mi żad- 
ne bóle i czując się. teraz zupełnie zdro- 
wym, powróciłem dc pracy. Z wdzięcznością 
1 czystem sumieniem polecam każdemu cier- 
piącemu tabletki Togal, jako zbawienny šro- 
del. Rzeczywiście przeciwko bólom reuma- 

ym, podagrze, bólom i rwaniu w sta- 
ch, łamaniu w kościach, bólom  nerwo- 

wym i głowy, grvpie i przeziębieniom niema 
tepszego nad Togal! Potwierdza to do- 

przeszło 6000 lekarzy, mw tej liczbie 
wielu słynnych profesorów. Togal w natu- 
ralny sposób usuwa pierwiastki chorobo- 
rwóicze i jest nieszkodliwy dla serca, żołąd- 
ka i innych organów. Tysiące udręczonych 
cdzyskało dzięki tebletkom Togal swe zdro 
wie. Wyprobójcie i przekonajcie się saini! 
Do nabycia we wszystkich aptekach. 

    
  

  

   

    

W WIRZE STOLICY, 

STUDENC!, A POLITYKA. 
Ogromna bibljoteka pubłiczna im. Kier- 

bedzia otwiera swe podwoje u 9-ej rano. O 

pół do dziewiątej dlugi wąż studentów i stu 

centek stoi już przed drzwiami. Choć czy- 

telnia liczy przeszłe 250 miejsc—wiadomo, że 

o dziewiątej niema poco przychodzić 

wezystko zajęte. jeżeli przyjść po południu 

to trzeba stać w kolejce i czekać czy kto nie 

wyjdzie — wtedy szczęśliwiec stojący na 

czele ogonka włazi, a inni znowu czekają. 

W ten sposób nim się kto dociśnie do ksią 

żek, straci na czekanie 2 — 3 godziny. 

Dlaczego tak jest? 

Bibljoteka uniwersytecka obszerna i za- 

paśna w książki oć dwóch lat jest zamknię- 
tą. Kierownik bibljoieki prof. Batowski jest 
skończonym niezdarą. Trzeba było w jed- 

rej Sali wytynkować ścianę, w drugiej 
poprawić klamkę u drzwi,w trzeciej wsta- 
wić szybę w okno. Pozatem należało wciąg- 
nac do katalogów książki, kićre ostatnio 

tihljoteka uzyskała. Ddla tylu i tak skom- 

glikcwanych czynności — dwa lata to ie 

dwo dość. To też prof. Batowski, ceniony 

histcryk, ogłosił, że bibljotekę się remontuje 

studenci mogą się uczyć — gdzie chcą. 

Stąż przepełnienie i anormalne warunki u 

Nierbedziów. 

Kto powinien reagować? 

Profesorowie nic nie tracą, — im, bibljo- 
tela, mimo zamknięcie, wydaje jakie tylko 

chcą książki — więc nie przejmują się. 

Ale studenci! Czy nie powinni naprzód 
energicznie prosić rektora o udzielenie dy- 

misji Batowskiemu, wystosować do niego 

samego petycji z zachętą, by zrzekł się god- 

ności i pensji na które nie ma kwalifikacji. 

7. pewnością pomegłvby i biblioteka po ty- 

godniu byłaby otwarta. 

Takie objawy byłyby i sympatyczne i 

Świadczyłyby  pochlebnie o uczącej się 

"aci. Walczą o wiedzę, chcą czytać, uczyć 
się — byłe zapora w rodzaju zaspanego pro 

  

  

niem kultury? ' tu ze szczerym smut- 
kiem trzeba  skonstatować, -— 1# —- 
iaczej tylko pośredników,  biernycn 
wykonawców zleceń Warszawy, kie- 
ruiącej całą akcją. 

Zastanówmy się więc nad celowe- 
ścią centralizacji programów wogóle, 
w Warszawie zaś w szczególności. - 

Jedno przedewszystkiem  przema- 
wia za centralizacją: oszczędność w 
wydatkach. Koszty jednego prograniu, 
transmitowanego na wszystkie stacje, 
są, rzecz jasna, mniejsze, niż koszty 
szeiegu programów kilku stacyj, pra- 
cujących samodzielnie. Oszczędności 
dadzą się posunąć i dalej, bo przecież 
personel, układający programy dla 
poszczególnych stacyj, może być zre- 
dukowany do jednej osoby, któraby 
przesyłała do Warszawy nazwiska 
ewentualnych prelegentów, oraz załat- 
wiałabyl korespondencję. 

Taka jest niewątpliwa: korzyść 
centralizacji programów, którą akcen- 
tuią dyrektorzy Radja, zaznaczając, iż 
ju? obecnie... honorarja prelegentów 
zostały zwiększone o 100 proc., „a 
więc" poziom odczytów podniósł się, 
kdyż teraz można zwiększyć wymaga- 
nia. 

Są jednak bardzo wielkie strony 
ujemne. 

Wyobraźmy sobie, że Warszawa 
ma w szeregach swych prelegentów i 
artystów wyłącznie jednostki genjalne 
—- samych Koperników,  Mickiewi- 

   

  

fesora nie powstrzymuje ich, zwalczają ią. 

Oczywiście nic z tego wszystkiego. To 

marzenia. Może dawniej studenci zajmowali 

się swą uczelnią, przejmowali jej sprawanii; 

dzis polityka! Wyłącznie i jedynie polityka 
Wybory do brutniaka. My przeciw mar- 

czałkowi — więc ras popierajcie. My jesteś- 

my socjaliści, a my endecv; a my komuniś- 

či, ale kraść potrafimy niegorzej cd was. 

Co to kogo obchodzi i co to ma do rze- 
czy. 

Dlaczego przy swych wyborach  stu- 

denci wysuwają na pierwszy plan przeko 

rania polityczne? Powinno być zupełnie obo 

j czy skarbnik bratniaka jest czytel- 
Gazety Warszawskiej czy też Robot- 

ika "Tymczasem tylko to interesuje wybor 

cow; wiadomo, że X jest tłomok, jego nie- 
zaradność jest przysłowiowa, ale podobno 

jeszcze nigdy nic nie zdefraudował i nape- 
wno jest prawortyślny. Więc niech będzie 

skarbnikiem. 

  

   

Niema wstrętriejszej lelttury od pism а- 

kademickich. Wychodzi w Warszawie  ja- 

kiś „Akademik Pclski*,, jakaś „Trybuna 
Akademicka" i t.i Lekarstwo na wymioty. 
Bezmyślne małpowanie starszych, nieznośne 
powtarzanie za inremi, Ten naśladuje Nowa 
czyńskiego, a tamten Strcńskiego. 

eśli studenci chcą się zajmcwać polityką 

— proszę bardzo, ale z tą chwilą powiani za- 
pomrieć, że są studentami, powinni  prze- 

skoczyć do innego milieu. Studenci, jako stu 
denci — mają prawo wypowiedać się jedy- 
nie w kwestjach ich dotyczących,  jakieby 

głupstwa nie plet!i o reformie bezpłatnych 

chiadów bratniaka, o tępieniu pluskiew w 
audytorjach czy suszeniu trupów w anato- 
'aicum — będą w swoim prawie. 

Nie poto społeczeństwo dzje tym tysią- 

com drągali naukę darmo, laboratorja dar- 
mo, budują im się domy zkademickie, udzie 

la zniżek tramwajowych, by klekotali o pr 
lityce, marnotraw:li czas na połajanki par- 
tyjre. 

Student, który się uczy nie ma czasu na 

politykę. Karol. 

czów, Chopinów... Wówczas Warsza- 
wa posiadałaby niewątpliwie prawo 
przewodnictwa, narzucania swej woli, 
ba wszystko, coby dawała, zawierało- 
by w sobie nieśmiertelne pierwiastki 
zbiorowej duszy narodu polskiego i 
byłoby szczytem wiedzy i artyzmu. 
Ale i wówczas taka całkowicie uza- 
sadniona supremacja ideowa stolicy, 
wyrządzałaby pewną krzywdę mia- 
stom, reprezentującym poszczególne 
ziemie, czy jak się obecnie mówi, — 

regiony. A 
Przecież zadaniem prawdziwej ak- 

cji kulturalnej jest wydobywanie sił 
duchowych ze wszystkich ziem, z każ- 

dego kątka, — z każdej najmniejszej 
jednostki. Nie dość wskazywać j pro- 
wadzić, — trzeba poruszać i zmuszać 
do inicjatywy. 

Kulturalna supremacja Warszawy 
zabijałaby inicjatywę poszczególnych 
miast, jak supremacja polityczna sto- 
licy spycha do roli „dziur“ — miasta 
© wielowiekowej przeszłości i świet- 
nycn tradycjach. 

Zresztą my, w Wilnie, już od dłuż- 
szego czasu odczuwamy takie kultu- 
ralne izolowanie od świata, reprezen- 
towanego  przedewszysikiem przez 
Warszawę. . 

Jesteśmy w tragicznej sytuacji, po- 
legaiącej na wyjątkowej trudności wy- 
zysłania własnych sił kulturalnych, 
czego przykładem jest smutny łos na- 
szego Uniwersytetu. ь 

Teatralne sceny w procesie 
mienszewików w Moskwie 

TELEGRAFICZNA KONFRONTACJA MIĘDZY BERLINEM A MOSKWĄ. 
TAJEMNICA ABRAMOWICZA 

ioskiewski proces przeciwko so- 
cjalnym demokr. t.z. w Rosji Sow. men 
szewikom, obfituje w mnóstwo  teat- 
ralnych scen j na zewnątrz efektow- 
nych sytuacyj. Prokuratoria państwo 
wa ZSSR w osobie prokuratora Kry- 
ienki, postanowiła w procesie skoncen 
trować rzekomą „kortrrewolucję”, za- 
giażającą rzekomo ustrojowi sowiec- 
kiemu. Temu należy także przypisać, 
że do procesu powołani zostali w cha- 
rakterze świadków, bohaterowie nie- 
dawnego procesu „partji przemysło- 
wej” z Ramzinem na czele, jak również 
i Kondratjew, odpowiadający przed są 
dem w sprawie t.zw. „partii rolniczej“ 
Wszyscy ci świadkowie mają swemi 
zcznaniami, złożonemi przed audytor- 
jum dowieść, że trudności stawiane 
przez nieprzyjaciół sowietów na dro- 
dze do uskutecznienia planu pięciolet- 
niego są znaczne i dlatego niepowodze 
nia przy realizowaniu planu, wypraco- 
wancgo przez przywódców komunisty 
cznych, są usprawiedliwione. Już samo 
wystąpienie profesora Ramzina w pro 
cesie „partji przemysłowej, jasno wy- 
kazało, że Ramzin odegrał zgóry przy- 
gotowaną rolę nawet w tym procesie, 
którego sam byt bohaterem. 

Opinja moskiewska potrafi to sobie 
uzmysłowić, lecz brak wolności słowa 
i prasy, jak również ostry reżim, nie 
pozwalają o tem otwarcie mówić. 

Przy przesłuchiwaniach, jakie mia- 
ły miejsce w dniu 3 marca uwaga ca- 
ej sali skoncentrowana została na ze- 
znaniach przywódcy „partji rolniczej'* 
Kondratjewa, który mówił o współpra- 
cy menszewików z „partią rolniczą”, 
przyznając, że uważali oni za koniecz- 
ność interwencję i stosowanie sabo- 
tażu, w celu obalenia rządów sowiec- 
kich. Szczególną uwagę zwróciło pyta- 
nie, czy przywódca rosyjskich socjal- 
nych demokratów Abramowicz, stale 
żyjacy w Berlinie, był w r. 1928 w Ro- 
sji sowieckiej. Abramowicz kategorycz 
nie oświadczył w prasie berlińskiej, że 
do Rosji nigdy nie wyjeżdżał j z nikim 
się nie stykał. 

"Tymczasem oskarżony Szer, oma- Fi 
wia na procesie w dniu 3 marca szcze 
góły swej schadzki z Abramowiczem 
w roku 1928, która miała miejsce w 
parku. Sokolniczeskim w. Moskwie, a 
następnie w jego mieszkaniu. W rozmo 
wie z Szerem, Załkindem i Grincbur- 
giem miał się wyrazić Abramowicz, że 
wsżelkie nadzieje na wewnętrzne prze 
tworzenie się władzy sowieckiej nale- 
ży uważać za stracone i dlatego konie- 
cznem jest przejście do taktyki sabota- 
żowej, która jest nieuniknionym wstę 
рет do interwencji. Szer oświadczył 
dalej, że Abramowicz zaznaczył w Mo 
skwie, jakoby przywódcy II Międzyna 
rodówki a przedewszystkiem niemiec- 
ekiej socjalnej demokracji, doszli do 
przekonania, że w Rosji Sowieckiej 
jest konieczna interwencja, ponieważ 
rząd sowiecki musi zostać za wszelką 
cenę obalony. 

Kiedy podczas rozmowy mówiono 
o interwencji, Abramowicz miał rzeko- 
ma cznajmić Załkindowi (członek so- 
cjal - demokratycznej partji, sądzony 
obecnie w Moskwie), że zagraniczna 
delegacja rosyjskich socjal - demokra- 
tów zapatruje się na interwencję jako 
na konieczność. Oskarżony roman 
„ównież potwierdza, że Abramowicz 
był w roku 1928 w Moskwie, i że w 
rozmowie z nim oświadczył, że inter- 
wericja taka jest dla socjalnej demokra 
cji do przyjęcia. Abramowicz zatwier- 
dził w Moskwie skład rosyjskiego Biu- 
ra socjalno - demokratycznej partji i 
zaznaczył, że zagraniczna delegacja 
tej partji zatrzymuje sobie podstawo- 
wc kierownictwo polityki. 

Po tych zeznaniach, dotyczących 
pobytu oskarżonego Abramowicza w 
Moskwie, prokurator Krylenko uczynił 
efektowny gest. tak, jakoby przeprowa 
dzono telegraficzną konfrontację pomię 
dzy Berlinem a Moskwą. Oświadczył 

en: Chcę spełnić prośbę obywatela 

  

Nie mamy właściwie Uniwersytetu, 
— posiadamy tylko zlepek akademij, 
kształcących specjalistów różnych za- 
woOdów... 

Posiadanie tak ważnej placówki 
kulturalnej, iak mocna stacja radjowa, 

którą na kryształek będzie słychać w 
promieniu 150 klm., mogłoby ožywis 
ruch kulturalny na naszych ziemiach. 

A więc: gdyby Warszawa posiadała 
w swem Radjo Koperników, Mickiewi- 
czów i Chopinów, nawet i wówczas 
należałoby udzielić stacjom lokalnyra 
większą samodzielność, w celu wywo- 
łania intensywniejszego ruchu kultu- 
ralnego. 

Niestety, jedaak Kopernikami War- 
szawa poszczycić się nie może... 

Radjostacja warszawska mą dwa 
niezawodne — Нагу: niezmordowany 
gramofon, zastępujący operę, orkiestrę 

symfoniczną i chóry, oraz równie nie- 

zmordowanego profesora, zastępujące- 
go gramofon. 

Programy warszawskie są pstre, 
niekonsekwentne, przypadkowe. Jest 
w nich wszystko i nic. Zawierają nie- 
iaz wiele bardze ciekawych głosów, 
ginących jednak we wrzaskach framo- 
ianowo — kabaretowych. Warszawa 
chce dogodzić wszystkim i nie wiem, 
czy komu dogadza naprawdę. Warsza- 
wa wreszcie daje program dla mie- 
szczuchów. Odczyty rolnicze dawane 
wyraźnie „na odczepnego“, sytuacji żyje i mówi w pow 

   
   

                    

     

   

     

  

     
   
   
    

                    

    

  

    
   

      

     

      

      

    

   

    

    

  

radjotelegraficzną z Berlina. Następnie 
odczytał telegram, w którym Abramo- 
wicz oznajmia, że oskarżeni nie byti 
uigdy członkami Biura menszewików, 
i że wszelkie obwinienia składane na 
paitję socjalnych demokratów - men- 
szewików, są złośliwem kłamstwem, a 
zezrania o jego pobycie w Moskwie w 
roku 1928 są najzwyczajnieszem uroje 
niem. Takie same oświadczenie, zło- 
żone przed przysięgą a uwierzytełnio- 
ne przez sąd niemiecki, przesłano 7 
Beslina do Moskwy pocztą. į 

Po odczytaniu tego telegramu, wszy | 
scy oskarżeni kat. egorycznie oświad- 
czyli, że Abramowicz kłamie i zazna- 
czają, że jeśli Abramowicz przystęgał, 
co nienszewicy uważali dawniej za nie 
godne rewolucjonisty, to przysięgał je- 
dynie dlatego, zby urabiać opinję „nia 
mieckich kół niieszczańskich', które 
gotowe są uwierzyć w to, na co przy- 
sięgał". 

Akt ten był nowym epizodem efek 
tywnym w procesie menszewików, a 
celem jego było dostarczenie prokura 
tosowi materjału obciążającego. 

Następnie przystąpi! sąd do rozpa- | 
twvwania szczegółów spotkania oskar- 
żonych z innym. członkiem zagranicz- 
rcj delegacji nenszewi ków Brunsztej 
nem, który miał udzielać im informacyt | 
dotyczących kwestyj interwencyjnych. | 
Wreszcie oskarżeni Szer, Jakubowicz. 
Ikow i Suchanow potwierdzili swą 
współpracę z zagranicznym organem 
menszewików „Socialisticzeskij Wie- 
snik', wychodzącym w Berlinie. W 
całei Rosji sowieckiej urządza się w 
czasie trwania procesu zgromadzenia 
robotnicze, na których uchwalane są 
rezolucje, domagające sie surowego u- 
karania oskarżonych sabotażystów. 

Nowe ksiażki 
Wacław Gąsiorowski „Miłość Krółewi- 

cza”. Powieść historyczna z XVIH wieku Z 
cyklu „Pułaski* (Małżeństwc Karoła, księ- | 
cia Kurlandzkiego — syna Augusta Ш — # 

zką a i A Kazimierza 
ego, późniciszego konfederata  bąv- | 

skicgo) Str. 424, Wydawnicawo Dora“ 
Ksiązki Polskiej w Warszawie. ag 

Jreścią powieści są młodzieńcze lata Ka- 
zirycrza Fułaskiego, który oddany przez oj 
ca na dwór królewski, został paziem krółe= 
wicza Karola a po kilku latach głównyn: se- | 
kretarzem jego dworu. Nieszczęśliwa miłosć 
do Franciszki Krasińskiej,j wydanej przez | 
rodzinę za królewicza Karoła, który małżeń 
stwa tego nie traktował dostatecznie serjo, 
pozostawiła ślad na życiu Pułaskiego | 

„Miłość Królewicza” obfituje w sceny ro 
i i e barwne, co łącznie Z. 

treścią czyni książkę lekturą niemniej god 
ną peznania, niż poprzednie powieści-zna- | 
komitego autora „Huraganu”. & 

Alain Gerbault „Na powrotnej drodze”, 
przełożył L. Szwvkowski, Warszawa 1931 
Główna Księgarnia Wojskowa, Warszawa, 
1031 str 136. a 

„ Świeżo ukazała się ostatnia część pamięt 
nika słynnego żeglarza — samotnika A. | 
Gerbault'a p. tt „Na powrotnej drodze”. 
obejmuiąca końcowy etap jego podróży nar | 
około świata, a mianowicie z Tahiti do 
Francji. Droga, ktorą tym razem odbył jego 
„Tirecrest', prowedzi z Polinezji przez @аг 
ckipclag Samca, grupę wysp Wallis, morze 
Koralowe, cieśnine Torresa, wyspy Kokos? | 
we, ocean Indyjsk., południe Afryki i wzdłuż 
zachodniego jej wybrzeża do Hawru. (O po 
cząttach podróży patrz tegoż autora 
„W pogoni za słońcem"). : 

žerbault z żalem rzuća Polinezję, kramę 
swych marzeń |: tęsknot i niejednokromić 
wraca do niei myślami, uwiedziony iej cza* 
rownem pięknem. Jednak cel — walka £ 
ocennem i nieznana dal przyciąga go zbyt | 
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silnie, by mogła go zatrzymač nawet naj< | 
p'ekniejsza, najbardzieį pierwotna i słonecz- 
na kraina. | dlatego „Firecres:" znowu piy= 
ris tygodniami sam, wśród niezmierzonych 
przestrzeni ocearów, walczy z burzami, 
przemyka się wśród raf, płynie często sa- 
osterowcia gdy  Gerbault spoczywa we 
nie. а 

Jednak charakier jego podróży zmiienia 
się. Nazwisko podróżnika stało deja sław 
ne na wszystkich szlakach żeglarskich i 
stąd każdy jego postój przemienia się w 
triurafalną owację, pełną wizyt, igrzysk spore 
tev'vch, przyjęć i t.p. 
„ Prezkladu dokonał wilnianin, dyr. . 
Szwykowski, sam zapalony podróżnik, mają || 
= doskonałe zrozumienie dla przeżyć au || 
tora 

  

nie ratują, zresztą, transmitowane n. 
całą Polskę, są one nieraz tylko ko- 
micznę. 

Język prelegentów jest tego 
dzaju, że chłop nasz niewiele zrozumie; 
rady -— rzadko w porę, no bo i jak: 
dogodzić wszystkim, — jeżeli np. 
Poznańskiem już orzą ziemię, to w 
Dziśnie — może być śniegu po kla” 
na i mróz za uszy chwyta. 

W obecnych warunkach, przy ma- 
łej sile radjostacji wilejskiej, niema. 
powodu do zmartwień z racji narzu- 
<aria przez Warszawę swych progra 
mów: słuchają przeważnie mieszkań- 
cy Wilna; — przy zwiększonej stacji 
Sytuacja zmieni się w sposób kardy- 
ualny. 

, Przedewszystkiem przybędzie wieś. 
Co tej naszej wsi daje dzisiejsze Ra-- 
djo? Prawie nic. A jednak właśnie 
wsią trzeba zaopiekować się jakna! 
soliwiej, bo ona jest, a tembardziej 
będzie, bardzo ważnym czynnikiem w. 
żvciu  politycznem i  kulturalnen= 
Uwzględnienie potrzeb wsi w przyz | 
szłych programach radiowych wileń* 
skich jest koniecznością, ustalenie tych 
potrzeb jest niesłychanie trudne. Max | 
my najmniej jednolitą wieś, niż gdzie* | 
indziej w Polsce. Nie mówiąc już 9 
tem. że mamy na wsi Polaków, Biało” 
iwsinów i Litwinów, ale * chłop, „tu 
tejszy”, dotychczas nie określający 
swej narodowości, inaczej wygląda, 

Trockim, nieco



„SALOME“ 
| TEATR WIELKi NA POHULANCE. 

„Salome“ Oskara Milde'a jest 

dzielcin | klasycznem.  Nietylko ze 

względu na klasyczną „trojednošė“, 

brak podziału na akty lub — posługi- 

wanie się chórami, lecz przedewszyst- 

kiem wskutek ujęcia postaci bohate- 

rów, zarysowanych Z niezwykłą wy- 

razistością i stających się potężnemi 

symbolami. 
Postaci Proroka, Salome lub Hero- 

da są tak mistrzowsko wykończone 

goć względem artystycznym, są tak 

wycaziste, mocne i prawdziwe (wbrew 

prawdzie historycznej). iż nie wyma- 

gają żadnych komentarzy. Akcja jest 

niesłychanie prosta, niemal naiwna, 

lecz w tej prostocie jest niezmiernie 

głęboka i nieskończona. | 
Widz staje wobec odwiecznego za 

“| gadnienia wzajemnego ścierania się 

dwóch biegunowo odmiennych, żywio- 

łowych potęg, walki dobra ze złem, 

triuinfu nieśmiertelnej prawdy nawet 

w motnencie jej pozornego zniewecze- 

nia. 
| Sałome i Prorok Johanan. 

Salome Wilde'a nie ma nic AB 

nego z historyczną postacją. Jest to 

dziecko gad i zbrodni, „córka Ba- 

| bilcau“, dźwigająca przekleństwo 

'_ Boże. Salome nie jest tylko uosobie- 

| niem grzechu, jak Herodjada, stoi jak- 

'_ bv ponad grzechem i zbrodniami, na 

: jakichś tragicznych wyżynach szatań- 

'_ stwa, skąd niema powrotu, lecz gdzie 

/_ jednak błąkają się blade wspomnienia 
“| zgubionej anielskošci. 

° Salome įest wulkanem, który może 

się nigdy nie zdradzić z tkwiącej w 
nim potęgi, może straszyć ludzi swem 

pomrukami i może wreszcie wybuch- 

nąć w sposób szaleńczy, okrutny, ni- 

szcząc i miażdżąc wszystko naokoło i 

spałając się sam. 3 
Salome spotkała kogoś, kto w ni- 

czem nie był podobny do niej — pro- 

roka Johanana. Dwa bieguny. RS 

Mogłyby przejść koło niego i nie 

zauważyć. ale pada iskra, zapalająca 

całą istotę Salome: miłość. Miłość ziem 
ska, namiętna, zmysłowa, grzeszna, ale 
szlachetna, bo bezinteresowna. 

I ta właśnie iskierka szlachetności 
zapali drzemiący wulkan, rozpęta 

: wszystkie złe inoce, doprowadzi do 

_ mgotwornej zbrodni i do otchłannej klę- 

4 ski w szczytowym momencie zwycięst- 

„wa. I jeżeli w pierwszej odsłonie tra- 

gedji Wilde'a widzimy Ścieranie się 

dwi! światów, w osobach Proroka i Sa 

lome, w drugiei jesteśmy Świadkami 
i:agicznego spalania się Salome, która 
wkroczyła na straszną drogę przezna- 
czenia... 

Sałoine jest samotna w swych prze- 
życiach, lecz je: los zaważy na losach 
innych: padnie trup młodeko żołnierza, 
złamie się szczęście młodej dziewczy- 

(7 "hy: nawet Heho, mocny i straszny, bę 
dzie się szamotał, czując lek przed Pro 
rokiem i ulegając urokowi Salome, aż 
wreszcie wyda dwa wyroki śmierci... 

„Salome'* Wilde'a w inscenizacji p 
Eugenjusza Dziewulskiego jest nieza- 
wednie niepospolitem zdarzeniem arty- 
Stycznem. Sztuka Wilde'a wymaga 
przestrzeni, subtelnie zaznaczonych 

ram, domaga się wystawienia pod go- 
łem niebem. P. Dziewulski właśnie roz 
szerzył teatralną scenę. dając bardzo 
ciekawe i eiektowne dekoracje, w spo- 
sób dyskretny dzielące scenę na trzy 
części: w centrtim znajduje się na tle 
olbrzymiego księżyca wejście do lo- 
chn, w któryn: jest wieziony Prorok; 
po stronie prawej od widza, a lewej 
Gd miejśca kaźni Proroka. pod pada 
iacemi kolumnami zbiorą się Nazareń- 
czycy, nie uznający Proroka, oraz do 

biesiadnego zasiądą goście hero- 
dowi; po stronie przeciwnej, na - Не 

kolumn, rozszeizających się ku górze, 
Dęcą się grupowali wyznawcy Proro- 

,—%a, tam też ucieknie Herod, przerażo- 
p m zbrodnią Sałome. 

Inscenizacja E. Dziewulskiego jest 
przemyślana w każdym szczególe a 
wskutek tego imponuje i ujmuje harmo 
nijną całością. 

Q grze artystów przykodny zastęp- 
Са teatralnego sprawozdawcy mówić 
właściwie nie powinien, tembardziej, 
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„Ja się pana boję"! 
Jest w naszym współczesnym, połskim 

stosunku do piśnuennictwa coś, co pomimo 

fundacyj, nagród, stypendjów i t. d. utrud- 
nia, jeżeli nie uuemożliwia, jego rozkwit. 

Jest to zabobonny lęk w stosunku  nietyl- 

ko do silnych indywidualności, zle i do spa 
radycznych eksplozyj indywidualizmu. Po- 
mimo zniesienie cenzury wojennej,  istnie- 

je wciąż jeszcze u nas o wiele silniejsza cen 

zura obskurantyzmu!.. Pogląd na słowo jako 
na coś co musi być potulne, ciche i nie- 

śmiałe, a przedewszystkiem utylitarne. 

Dzicje 10-lec.a literatury „niepodłegłej” 

obfituje w taki szereg przykładów, że ilu- 
stracja tez powyższych na specjalne trud- 

nośc. nie napotyka. Sprawa wierszyka p. Ry 

dzewskiej, terror zastosowany ongiś do nie- 
zmiernie ciekawege artykułu Stanisława 

Pietkowskiego, naganka na Tuwima za 

wiersz „Do żołnierza**, wydalenie Ejsmon- 

da za bajkę awantury na odczytach Bandr> 

wskiego, bojkot dramatów Nowaczyńskiego 

za artykuły tegoż pisarza-oto jest strona od 

wrotna medalu w stosunku do  fundacyj, 

ragród i stypendrów. 

Mało tego, że się książek polskich nie 
Czyta, że się woli przekłady, że się literatom 

zadnych odpowiedzialnych funkcyj nie po- 
wierza (bo chocieżby był najbardziej pro- 

zaiczny, ale jest „poetą” ), lecz oto jeszcze 

stoi przed takim symboliczny chochoł (ni 
io konferencier, ni to żanderm literacki) i 

cświeca ciemna publiczność. 
..„Ja się para boję 

„i wy go się bójcie...' 
bo albo to jest endek, albo to jest mason... 

albo to jest monerchista, albo socjalista... 

albo broń Boże Bey, albo Bože broń Nowa- 
czyński.. albo Żyd, albo entysemita... a my 
lubimy tylko tych, którzy są do nich w 

czambuł wziętych absolutnie niepodobni. 

! chciałoby się tak zawołać: Kochany 
żandarmku! Primo, pomyśl, coby się stało z 

twoją książka „d” poduszki”, gdyby ucie- 

lesrily się twoje marzenia. Jest, jest owszem 

paru ludzi powszechnie kochanych, jest pa- 

ru powszechnie cenionych... ale tej pary 

drzew to zamało na čaly ogród! Sambyś 

zesnął w nim z nudów, albo przeszedł na 

Dekobrę. 

Ą sekundo, kochany żandarmku,  prze- 

cież ty sam jesteś najzawziętszym wielbi- 
cielem swcich ofiar. Jeżeli jesteś ciotką 1» 
napewno czytasz Boy“ a... rozumie się, aże- 

by go należycie o tego... przed siostrzenica- 

1ai.. jeżeli jestes antysemitą, to napewno za 

czynasz „Wiadomości Literackie" od małego 

zrtykuliku na ostatniej stronie, podpisanego 

Tterami as.....a, a potem mówisz do siebie: 

„ten Żyd ma talent, psiakrew”... jeżeli je- 

+teš pilsudczykiem, albo mascnem, napew- 

no znasz najlepieį zrtykuly, a. n..., ježeli jv- 

ies socjalistą to napewno w głębi dusz 

zaclwycasz się piórem c. a.t... więc pocóż, 

kochany żandarmku, włazić na beczki i krzy 
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2 Nowość! 

JULJAN EJSMOND 

„Patrząc na moich 
svrkėw...“ 

DZIECIĘCY ŚWIATEK 
Zbiór utworów prozą i 

wierszeni o dzieciach 

Wydanie pośmiertne 

Cena zi. 8. 

  

Nakładem Ju ja 10wej Ejsmondowej 
Czerwonego Krzy?a 25, Warszawa, 

Do nabycia w księgarniach    
że za parę dni ukaże się cbszerna fa- 
chowa ocena wystawicnej sztuki. Ale 
trudno powstrzymać się od jednej u- 
wagi pod adres:m p. Eichlerowny, od- 
twórczyni roli tytułowej, lejj Salome 
tyła jednak nie tą Salome. którą stwo- 
rzył Wilde. 

Salome p. Ejchlerówny była za ja- 
sna, za szlachetra, za czysta, była cza- 
Sami raczej uzupełnieniem Proroka, niż 
jego przeciwieństwa, i dlatego żądanie 
głowy Johanana brzmiało potwornie i 
nieprzykonywająco w ustach pięknej i 
wzruszającej.... niemal zakonnicy... 0- 
dartej ze szat!... 

Ale to są wrgżenia 
kogoś z tłumu. 

Całość jest bardzo, bardzo cieka- 
wa i z wielu względów godna uwagi! 

Zastępca (c). 

„Zastępcy“, 

czeć jak na wiecu... „wyrzućcie ten chwast”. 

Najlepiej zacząć ud samegc siebie. 
* * * 

Żandarma można jednak jeszcze od bie- 
dv zrozuniieć. Ale szylitwacha „własnej fir 
my* trzeba wogołe wyrzucić na zbity leb. 

Taki pan, wydelegowany od cbozu danego 
zutora, który pocichu uważa go z reguły za 

enfant terrible, stoi przy nim i szepcze ja- 

lieś parę setek razy na rok „tss.... bój Się 

pan Boga, nie kon:promitvi pan nas”. Jeżeli 
jednak i szyldwach nie pomoże, wówczas 

narodowo - kołtunerscy wyrzekają się poci 
chu Nowaczyńskiego, radykali — Boy'a, 'i- 

berali — Tuwima, konserwatyści — Mackie- 

wicza, b. aktywiści—Studnickiego ...w. razie 
zaś jakiejś zbiorowej sprawy spółka szyldwa 
chów pada plackiem na ziemię i daje komen 
dę, „nie podnosić głowy, nie tworzyć celu 
dla przeciwnika". 

* * * 

jest jedna z wieczystych utopij, najmil- 

sza, pajserdeczniejsza zawsze! Jest wiara w 

tak zw. młodzież. która ma jakoby być in- 
ne niż ludzie doświadczeni i zasłużeni. Niech 

se więc przyjdzie tu do nas i powie nam kii- 
ka słów na pocieszenie... a my posłuchajmy 

tej kajki.. „oto kiedyś po wszystkich socja- 
lizmach, nacjonałrzmach, faszyzmach, hitle- 

ryzmach, komunizmach i innych  izmach... 

przyjdą ludzie, którzy będą chodzili po о- 

grodzie ludzkich mózgów i oceniali je jak 

piękne kwiaty, według stopnia ich oryginal- 

rości... nie będą oni poniżali tylko kwiecia 
będą je cenili inaczej, niż przekupnie warzyw 

w egrodzie warzywnym. Ludzie , kėrzy 
właśnie w tej obustronnej kanonadzie mysl, 

w tym gejzerze temperamentu, w wyostrzo 

nych ostrzach słów, niekiedy brutalnych, nie 
kiedy raniących, ale zawsze swobodnych 

stworzą prawdziwą europeiskość naszej lite- 

ratury. 

Kazimierz Leczycki. 

  

о 

$. Р. 

Celestyna Kirkorowa 
W Warszawie zmarła śp. Celestyna 

z Bboczkowskich Kirkorowa. Urodzona 
ла Litwie w r. 1840, w rodzinie zie- 
iniańskiej w młodych latach wyszła za- 
maż za Adama Honorego Kirkora, zna- 
nego archeologa, publicystę i działa- 
cza na teienie Wilna, redaktora „Kur- 
jera Litewskiego". Wcześnie owdo- 
wiawszy poświęciła się wychowaniu 
swoich siostrzeńców. W tym celu prze 
niosła się w r. 13891-szym z Wilna do 
Warszawy, gdzie dom jej był ogni- 
skiem rozpoczynającego się wówczas 
ruchu niepodległościowego. W latach 
1891 — 1894 skupiała się w nim licz- 
nie ówczesna miodzież uniwersytecka. 
Aresztowana w dn. 17 kwietnia 1894 
r. za udział w manifestacji ku czci Ki = 
lińskiego, śp. Kirkorowa osadzona by- 
ła w więzieniu, poczem wraz z całą ro- 
dzina zesłano ja do gub. permskiej na 
Uralu. 

Po powrocie z wygnania osiadła w 
Krakowie, gdzie odegrała wybitną rolę 
wśród zgromadzonego tam wychodżt- 
wa politycznego z Królestwa. Przez 
czas jakiś była sekretarką „Žycia“ za 
redakcji Stanisława Przybyszewskiego. 

Obdarzona wielkiemi zaletami to- 
war.yskiemi, szeroko wykszta łcona i 
pełna zapału parijotycznego miała roz- 
ległe stosunki nietylko wśród elity in- 
teligencji całej Polski, lecz i poza jej 
granicami — we Francji. Szczególnie 
blisko była zaprzyjazniona z śp. Janem 
Kasłowiczem i śp. Baudouin de Cour- 
tenay'em. 

Ostatnie lata życia spędziła w War 
szawie. Za działalność swoją otrzyma- 
ła krzyż niepodległości z mieczami. 

Żyła lat 90. 

  

Utarczka KOP-u ze strażą sowiecką 
Na odcinku granicznym Michniewicze wadrł się na nasze  terytorjum _ patrol 

sowiecki i w chwili aresztowania stawia: zbrojrv opór. W wyniku wymiany strzałów, 
które nic pociągnęły ofiar, dwóch bolszewików ujęto i rczbrojono. 

Siekiera w reku szaleńca 
RANNE TRZY OSOBY, W TEM JEDNA CIĘŻKO. — INTERWENCJA 

STRAŻY OGNIOWEJ. 
Ciężki dzień 

robotnika Teodora Miedźwiedziewa. 
eżyli mieszkańcy domu Nr. 16 przy ulicy Prostej — sąsiedzi 

dąc rzekomo chory na grypę, Miedźwiedziew dostał nagle w niedzielę w po- 
iudzie ataku szału i pochwyciwszy siekierę, usiłowar zamordować: 

alarmując sasiadów, Uciekła ona z domu 
matkę 

którzy próbowali szaleńca  rozbroić. 
Nie udało się im to jednak, a trzy kobiety — sasiadki w walce z Miedźwiedziewym, 
zostały ranne ostrzem siekiery. Jedna 7 nich Anna Kowalewska otrzymała ciężki cios 
w głowę i padła na progu swego mieszkania, brocząc obficie krwią. W stanie b. ciężkim 
pogotowie odwiozło ją do szpitala żydowskiego. 

Z podniesionym toporem szaleniec wybiegł na ulicę wywołując panike wśród 
przechodniów, którzy widząc riebezpieczeństwo, chronili się w najbliższych domach. 

Wreszcie wezwano policję i straż ogniową. Furiata z trudem  chezwładniono 
i uiokowano w oddziale psychjatrycznym szpitala św. Jakóba 

Samobójstwo przed rozprawą sądową 
OSKARŻONE] O FAŁSZERSTWO I BIGAMIĘ. 

Wczoraj rano targnęła sie na życie 23-letnia Bronisława Ławrynowiczowa, pra 
cowniczka kuchni higjenicznej przy ul. Wileńst'ej 27. 

Będąc mężatki Ławrynowiczowa złożyła podanie do władz z prośhą o wydanie 
jej świadectwa moralności, podając w tor.nularzu swe panieńskie nazwisko i zaznacza 
sąc, że jest panną 

Jednocześnie Ławrynowiczowa poczyniła odpowiednie kroki by wyjść po raz 
drugi zamąż, mimo, że z żyjącym mężem aiz iniała rozwodu 

Wobec tego została pociągnięta do odbewiedzialności i właśnie w dniu wczo 
1ajszvm miała się odbyć rozprawa sądowa. Obewa przed skazaniem, podsunęła Ław 
rynowiczowej myśl o samobójstwie. Odwieziono ją do szpitala Sawicz w stanie ciężkim. 

Dcieczka zbankrutowanego kupca 
W OBAWIE PRZED WIERZYCIELAMI ZBIEGŁ DO LITWY 
Znany w dzielnicy żydowskiej handlarz manufakturą Izaak Mejerczyk 

znikł przed paru dniami z niieszkania i iak chodzą wersje, uciekł na Litwę. 
Prowadząc rozległe interesy z całym szeregiem firm łódzkich, Mejer- 

czył. znalazł się ostatnio w ciężkiej sytuacji i nie mógł uiścić się z powziętych 
zobowiązań, które sięgały 200 tysięcy zł. 

Chcąc się ratować, Mejerczyk poiechał przed kilku dniami do Łodzi, 
by spowodować sprołongow anie terniinu płatności, a gdy to mu się nieuda- 
ło, wrócił do Wilna, skąd następnie przedostał się do Kowna. 

Koło wsi Wiełkie Sioto w pow. 
pilotowany przez sierżanta Nowaka. - 

Samolot w walce ze Śnieżycą 
Oszmiańskim opadł samolot wojskowy 

Powodem wypadku była silna burza Śnieżna, w orbitę której samolot 
podczas swej podróży trafił. 

Opadnięcie nie pociągnęło za sobą poważniejszych następstw, bowiem 
sierzant Nowak wyszedł bez szwanku, saniołot zaś jest nieznacznie uszko- 
dzony. 

ARA TTT TOD RODOOZSZE PROTEZ | WOYTZAYIE TRZE OZZIE Z OTACZA AEO 
inaczej --- w Oszmiańskim, a zgołą 
odmiennie — w pińskim. Trzeba jed- 
nak trafić do wszystkich, każdego za- 
interesować i przygarnąć do siebie. 

Czy Warszawa potrafi to zrobić? 
Z pewnością niel.. My sami, tu, na 
miejscu, mielibyśmy trudność w roz- 
wiązaniu tego zadania, cóż mówić o 
załatwieniu sprawy z odłegłości pół 
tysiąca kilometrów!.. Ale jest jeszcze 

_ jedna kwestia: oto o wsi, której my 
naogół nie znamy i którą nie opieku- 
ieniy się należycie, myslą uporczywie 
nast sąsiedzi!... Mińsk niezawodnie nie 
gorzej orjentuje się w stosunkach na 
naszych ziemiach, niż Warszawa, ale 
działać potrafi znacznie energiczniej. 
grama Arszawa potrofi swemi pro- 

ainaimi zi & i Mińska?.. niweczyć możliwe wpływy 

idźmy dalej, Litwa Kowieńska. Kor- 
don nie doprzebycia, ale na kryszta- 

(„tek można będzie słyszeć Wilno dale- 
kG poza Kownem. 

Czy w Warszawie 
ności specjalnych punktów pr - 
wych dla Litwy, dla Lentinė: akva. 
tei: nowego państewka i dla Polaków 
żyjących w potwornych warunkach? 
Przecież dla nich muszą być nietylko 
obszerne komunikaty © życiu w Pol- 
sce, ale jeszcze coś, coby paraliżowało 
Szowinistyczne zacietrzewienie rządu 
owieńskicgo i zarysowywało w wy- 

obraźni obraz Polski — wielkiej, moc- 

myślą o koniecz 

ko 

nej, pomimo wszystko życzliwej 
biatniego narodu... 

Co mianowicie trzeba dać dła Lit- 
wy kowieńskiej i w jakiej formie, — 
nad tem trzebaby było zastanowić się 
poważnie, przemyśleć dokładnie, opra- 
cować i wykonać bez zarzutu... 

Tego w Warszawie nikt nie zrobi.. 
A wreszcie — co Radjo da tym, 

śtórzy giną w kraju krwawej blagi?.. 
Czy myśli kto w Polsce o ludziach, 
ztórych myśmy sami przed dziesięciu 
laty skazali na pewną zagładę? Ich 
los jest straszny. więc przedewszyst- 
kiem o nich pomyśleć należy! 

Co dać im? Przypuszczam:  jak- 
najwięcej pierwiastków religijnychod 
nabożeństw, kazań, nauk  rekolekcyj.. 
nych, do audycyi literackich, na tema- 
ty religijne. Później —- jaknajwięcej 
polskości w formie może naiwnej, nie- 
wyszukanej. Pamiętać musimy, że np. 
piosnki ludowe lub żołnierskie będą 
tam robić stokroć większe wrażenie i 
głębiej wzruszać, niż  najdoskonalej 
wykonane arje operowe. 

Historja szczególnie powinna być 
uwzgledniona. Ale nie tyle w formie 
suchyci! odczytów, ile raczej w posta- 
ci gawęd, legend, audycyj literackich.. 

1 tego w Warszawie nik nie zrobi.. 
Svtuacja, w jakiej sie znajdujemy, 

iest wyjątkowa, obowiązki, spadające 
ra nas, są olbrzymie, odpowiedzial- 
NOŚĆ - -- przeogromna. 

Mocna radjostacja wileńska moża 

dla (i powinna) zbudzić wiełkie rzesze, 
pogrążone w drzemce, przygnębiona 
maaotonią życia codziennego, lub upa- 
dające pod ciężarem beznadziejnej 
rczpaczy. Ale tym, którzy drgną na 

dźwięk polskiej mowy, posłyszanej z 
Wilna, trzeba dać coś, coby między 
nami wytworzyło nierozerwalną łącz 
ność. 

Żadna radjostacja w Połsce nie ma 
rrzed sobą tak skomplikowanych i 

kich zadań, jak radjostacja wileń- 

  

ska 
Nie sztuka ošwiecač zapomocą ra- 

dja. Wiemy, że Warszawa doskonale 
te zrobi. 

Nie sztuka — bawić i rozweseła: 
-- Warszawa, lak nikt, potrafi to zro- 

Ale w Wilnie, zdobywającem choć 
w eterze swe kistoryczne stanowisko. 
trzeba nietylko bawić, lub oświecać, 
lecz przedewszystkiem walczyć i apo- 
stołować!.,., 

2 takiego zadania Warszawa sie 
nic wywiąże. 

„ Dlatego też jedynym wnioskiem, 
który R: wysnuć po uświadomie- 
ciu sobie mającej się wytworzyć sy- 
tuacji, będzie: Z: 

Wilno musi mieć jaknajszerszą au- 
tonomie w dziedzinie programów ra- 
djowych, inaczej mocna  radjostacja 
będzie mu niepotrzebna, a nawet mo- 
że być szkodliwa! w. Ch. 

HISTORYJKA W OBRAZKACH 
© PANU CIERPIAŁŁO ZE SNIPISZEK 

1. 
  

  

  

    

Zęba bół, to. ból okrutny, 
Męczy, jakhy bazyliszek, 

Do dentysty się wybiera 

Pan Cierpialło ze Snipiszek. 

  

  

Mija kwadrans i godzina, 
Ząb dokucza, cierpnie dusza, 

Pan Cierpiałło na przystanku, 
Czeka ciągle „autobusa”. 

z (c. d. n) 

  

Ś. 

OLIMPJA ZASZTOWTOWA 

P, 

  

zmarła w dn'u 8 marca 1931 r. w wieku lat 78. 
Eksportacja zułok z domu żałoby przy u. Przejassd 8, do Kościoła 

Św. Piotra i Pawła na Autekołu od: ędzie się w poniedziałek dnia 9 b m. 

o godz. 4 mn. 30 ppoł. Pegrzeb — w« wtorek dn. 10 marca o godz. 8 min. 
30 rano na cmentarzu Ant. kolskim, 

« €'em 
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SPOMIKZKEENIĄ ZAKŁADU METEURO- 
ŁOGH 6. ® BE W WILNIE 

z dmis9 I. 31 r. 

Ciśnienie ŚL 

    

   Wiatr: półaccno wschedai 

Tendencja lekki wzrost 

Uwagi: półpochmurnuo, 
  

— Od Administracji. Przy dzisiejszym nu 
me”ze „Słowa” załączamy dła wszystkich 
saszych przedpłatuków cennik firmy Zyg- 
munt Nagrodzid w Wilnie. 

Ježeliby kto nie otrzymał, niech napisze 
do wyżej wymien'cnej firmy, a niezwiocz- 
nie zostanie mu wysłany. 

URZĘDOWA 
— Audjencje u p. wojewody. W. dniu 

wczorajszym, p. wojewoda Stefan Kirtiklis 
przyjął deputację, złożoną z dyrektora szko- 
ły technicznej Świdzińskiego, pułk. Nekan- 
ca-Trepki i inż. Cywińskiego. Deputacja ta 
„przybyła zaprosić b. wojewodę na akademię 
w dniu 22 marca z okazji imienin Marszał- 
ks» Piłsudskiego i na poświęcenie sztandaru 
czkoły technicznej. 

M. in przyjęci byli w dniu wczorajszym 

REBTNUSSERZTY, RORWIZTZYCZZAYZZORYCY: ZROBI 

Będziemy mieli stałą 
galerię obrazów 

Od pewnego czasu dały się tu i ówdzie 

słyszeć wersje o tem, że grono osób wysu- 
nęłto projekt stworzenia w Wilnie stałej 

galerji obrazów. „Wersje te _przy- 
brały ostatnio zupełnie realne formy, czego 

najlepszym dowodem, że w dniu wczoraj- 

szym odbyła się na ten temat konferencja u 

p. wojewody. Wzięli w niej udział p.p. pre- 

zvčent Folejewski, profesorowie Ruszczyc i 
Śleńdziński, konserwator dr. Lorentz, oraz J. 

Hoppen. 

Jakkolwiek o przebiegu korferencji pra- 
sa me została poinformowana, udało nam 

się uzyskać garść informacyj w tej nieza- 
wodnie całe Wilno interesującej sprawie. 

Pomysł stworzenia w Wilnie muzeum, a 

raczej stałej galerji obrazów, jak już można 

wnioskować obecnie, może liczyć na popar- 

rie czynników państwowych i samorządo- 
wych. w 

Iricjatorzy mają na myśli stałą galerję 
obrazów malarzy wileńskich (ostatnich łat 
pięćdziesięciu) a to z uwagi na charakter 

Wilna iako centrum zgrupowania szeregu 

wybitnych malarzy. 

Galerja ta mieściłaby się narazie w Pa- 
łacu Reprezentacyjnym, a z czasem, Bóg da, 

we własnym, okazałym gmachu. 

Jakoby Dyrekcja zbiorów państwowych 
przyrzekła przysła do Wilna zbiór prae 

innvch, znanych malarzy polskich, tak, aby 

każdy zwiedzający galerję miał możność 
porównania z niemi prac wilnian. 

Projektowany ież jest (nieco później) 
dział rzeźhy, craz dział fotografji z obrazów 
malarzy wileńskich. 

Crganizatorzy galerji przypuszczają, że 
prócz pomocy państwowej i miasta, sani 
artyści przyczynią się, w drodze darów, do 
zrealizowania projektu. 

Zaznaczyć tu należy, że powstanie ga- 
lecji nie wykłucza organizowania tradycyj- 
nych wystaw Wil. Zw. Artystów Plastyków 
ani innych wystaw ruchomych, ani też nie 
będzie konkurowało z muzeum T-wa Przy- 
jaciół Nauk. W. T. 

NOWY POMYSŁ 
3-LAMPOWY ODBIORNIK, GŁOŚNIK 
I ODDZIELACZ W JEDNEJ SKRZYNI 

Prawdziwą rewelacją jest 3-lampowy ud 
biornik d0. dei I AA AR 
łączeniem na 120. 150, 220 i 230 V. z wba- 
dowanym głośnikiem 4-biegunowym i od- 
dzklacaem, marki „NORA* Odbiornik ; 

głośnik wbudcwane są w esteryczną skrzyn 
kę z pierwszerzędnego materjału izolacyjna 
go. Wbudowany głośnik odpuwiada najnow- 

  

| szym wymogom techniki — nosiada zrówno 
ważony system  4-magnesowy i odtwarza 
czysto i naturalnie mowę ludzką i muzykę 
od najniższych do najwyższych tonów 

W dobie obecnej, gdy moc stacyj na- 
dawczych w kraju i zagranicą stale jest 
zwiększana, specjalną uwagę zwrócić należy 
na wbudowany oddziełacz krótkofalowy, któ 
ry znakomicie zwiększa możliwości odbioru 
stacyj dalekich. 

Zainstalowanie odbiornika „NORA“ nie 
przedstawia żadnych trudności i polega je- 
dynie na wetknięciu zatyczki sznura połą- 
czeniowego do dowolnego kontaktu oraz 
przeprowadzeniu uziemienia. 

Założenie anteny jest zbędne, gdyż od- 
biornik posiada wbudowaną anrenę świetlną. 

Stroienie odbiornika i regulowanie sprzę- 
żenia sprowadza się do nastawienia dwóch 
nakarbowanych kółek. Odbiornik posiada 
wbudowane cewki na zakres ial od 170 do 
2006 m. regulowany specjalnym _ przełącz- 
nikiem. e Ё ; 

leszcze jedną zaletą odbiornika „NORA” 
jest wzmacnianie muzyki  gramofonowej, 
przy zastosowaniu membrany elektrycznej) 
i odtworzenie jej przez wbudowany głośnik. 

Ofbiornik posiada zwykłą ko ńcową lam 
pę głośnikowa, lub dła znacznego wzmoc- 
nienia siły odbioru — ekranową lampe kon 
cowsu (pentadę). 

Cana odbiornika z lampami zł. 743, — 
hub 756 

rewnych i nrzvia iół zawiadomia RODZIYA         

= 

przez p. wojewodę poseł Stanisław Mackie- | 
wicz, prezes Izby Skarbowej Ratyński i wi- | 
ccprezes zw. Org. i Kół. Roln. Zygmunt | 
Bortkiewicz, starosta oszmiański, Suszyński | 
i inni ы й 

— Podziękowanie za depeszę hołdowni- | 
cza. Kancelarja Cywilna z połecenia Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej nadesłała na rę 
te p wojewody wileńskiego ziekowanie 
d!a obecnych i b. członków Šwieciaiskiego | 
Seimiku Powiatowego, zebranych w. Święca | 
nach na jubileuszu 10-lecia Sejmiku za de- 
pesze hołdowniczą przesłaną Panu Prezyden 
tewi w dniu 25 lutego rb. 

-- Kary za różne przewinienia. Starosta 
Grodzki w Wilnie ukarał: Abrama Skapiera, 
właściciela domu m. 8 przy uł. Szawelskiej 

ypuszczanie ścieków podwórzowych na 
grzywną 100 zł. z zamianą na 14 dni 

aresztu, Piotra Jackiewicza, Nowogródzka 
e e b endayj wyrobów masarskich nie- | 
plomhowanych aresztem _ bezwzględny A 
przez 5 dni, Chławrę Swirskiego, Wam 3 
ska nr 8 za sprzedaž wyrobėw masarskich | 
rieplombowanvch aresztem bezwzelednym 
"rzez 5 dni, dorożkarzy Bolesława Płaskowi 

Chełmska nr. €4, Stefana Bohdanowicza 
Strucharska nr 38 i Adama Wervka, Tusku- 
lańska nr. 15 za uprawianie procederu doroż- 
karekiego w stanie nietrzeźwym, każdego а- — 
resztem w przeciągu dni 3. 

WOJSKOWA i 
— Nowy zarząd Federacj Z. 0. 0 w — 

dniu wczorajszym w lokalu «deracji Związ | 
ków Obrońców Ojczyzny vdbyło się zebra | 
nie konstytucyjne wybranego zad okrę | 
gowego Stowarzyszenia hb. Wajskowych 
Rezorwistów. jak wiadome, prezesem 1ej or 
gan'zacji jest p. Tadeusz Biuniewski, wy- 
brany na walnem zebraniu W toku otrad 
wytranc na pierwszego wiceprezesa okręgu 
p. nosła Stanisława Dobosza, na drugiego 
wiceprezesa płk. Iwona Ciżycwiego, na pierw 
zzego sekretarza zestępce <iarosty  Norber 
ta Trzaskę Pokrzewińskiego, na drugiego 
sekretarza p. Iwan.ckiego t zesława. Następ 
nie przystąpiono de obsady wydziałów za- 
rządu okręgowego w sposob nastepujacv: 
wydział gospodarczy i stanowisko skarbnika _ 

p. Fręchowicz  Eugerjusz, wydział 
owo - buchalterviny -- p. Podziunas 

Viltor, wydział organizacyjny i inspekterat 
ckręgowy — p. Kemiszewski Wacław, wy- dzia! PW i WF — p. płk. 'iiżycki Iwo, wy 
dzia: kulturalno - oświatowy — p. Grvelew- 
ski Wacław, wydział prasowy — p. Alsk- 
sarder Budrys - Budrewicz, wydział samo 
pomocy — p. Gołyński Karol. W dalszym 
toku abrad omówiono cały szereg spraw _ 

zacyjnych, mjędzy imnemi sprawę wy 
*nia czasopisma pod tvt.: „Armja Re- 

zerwowa”. i 

ZEBRANIA I ODCZYT 
124 Środa literacka poświecona będzi 

dyskusji na temat granej obecrie w teatrze. 
skim sztuki Kazimierza  Leczyckiego 
ztuba”. która jeszcze przed premierą 

duże zainteresowanie i wywołała 
synńanę zdań ze względu na aktualne za- ; 
gadrienia z dziedziny szkolnictwa, poruszo- 
ne w tym utworze przez autora. | 

— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie: 1. 
posiedzenie naukowe odbędzie się we Śro- 
dę dnia 11 marca 1931 r. o godzinie 20 w 
zali własnej przy ulicy Zamkowej nr. 24. 

Porzadek dziennv: 1) odrzvtanie proto 
kułu1 ostatniego posiedzenia, 2) dr. H. Kauł- 
bersz - Marynowska: O stosowaniu jabłek | 
surowych w nieżytach jelit u niemowlat. 3) 
dr. Kenigsherg: () leczeniu promieniami gra 
ricznemi. Pokaz chorych. ; 

— _ Wileńskie Koło Zwiazku Bibł'otekarzy 
Polskich. We czwartek, dnia 12 marca br. 
n godz R wiecz. w gmachu Uniwersyteckiej х 
Biblioteki Publicznej odbędzie się zebrame 
rzłonków Koła z referatem p. Tadesza Tur_ 

EŃ p.t. „Księgarstwo wileńskie w w. 

L, 
r
 

  

   

  

   

  

          
   

  

    

   

    
   

   Wprowadzeni goście mile widziani. 
— Z Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W. 

daria, iż w nieczielę 15-90 marca 1934. 
myśl brzmienia art. art. 244 i 45 Statutu | 
rc podz. 4 po poł. w lokalu TPN. (Lelewe | 
TPN. zarząd Towarzystwa uprzejmie powie. 
la 8) odbędzie się walne doroczne zgroma 
dzenie członków T-wa. Na porządku dzien- 
nvm: sprawozdaniea za lata 1929 — З 
wybory członków zarządu i kom. rewizyj- 
nej, wnioski zarządu w sprawach bieżących. 
Zebranie zakończy odczyt naukowy. 3 

AKADEMICKA 
x" Rekolekcje Sod. Marj. Akademiczek 

USB rozpoczynają się we środę 11. II o 
19.30 i bedą trwały trzy dni 12, 13 i 14. U 

   

   

  

    

  

   
   

    
      

      

   

    
    

  

   
    

    

    

     

  

    

    
  

o godz. 7 rano i 10,30. = 
— Zebranie Zrzeszenia Asystentów USB 

W niedzielę 15 marca rb. w sali II Gm.“ 
Głównego USB. odbędzie się nadzwyczajne 
welne zebranie Zrzeszenia Asystentów Uni- 
wersvtetu Stefana Batorego z następują 
cvm porządkiem dziennym: 1) Odczytanie | 
protokułów poprzednich walnych zebran. 2) 
Sprawa Zakładu Ubezpieczeń Pracowników 
Umysłowvch. 3) Sprawa Kasy Pogrzebowej 
4 Sprawa regulaminu Kasy Pożyczkowej. | 
5) ze m zebrania w 1 
szym terminie o godz. 12. w im termi 
nie o godz. 12 m. 30. ZA ką: > 

> - RÓŻNE 
— Niegrzeczny konduktor. j z 

naszych czytelników tevas © 
pisusęcy jeden z wielu wypadków arogan- 
ckiegn zachowania się kondwktora autobusu 
„Spėldzielni“ 2 — W dniu 5 b m. — pisze nam р. $. K. -— wracałem r godz. 3 m. 25 z pracy 
autobusem Nr 14373 (linja Nr 1) w @ 
Zwierzyńca, mając bilet do ulicy Dziel SSR 

Konduktor (n.h, w cywilnej czapce + 
bez żadnych odznak), kazał szoferowi za- 
'rymać maszvnę przy uł. 'asnej (gdzie nie 
ma przystanku), pomógł wys'aść jakiejś pa 
sażerce i chcąc zarewne zrekompensować 
kierowcy ten nadliczbowy przystanek nie 
zatrzymał autobusu na przepisowym przy+ 
stanku przy ul. Dzielnej. Na a mu 
uwzgę, że mam bilet do wl Dzielnej — 
pan ten odpowiedział opryskuwie: — Trze 
na bvłe wysiaść ra Įasnei, nie hede za! ; 
mywał się co kilka kroków, dojedzie pan 
do końca. | 

Kiedy poprosiłem konduktora o nada 
mi swego numeru (który w mvśl prze 
chowiazuiacveh powinien nosić na © 
ter po chwili nanvsłu zatrzymał mas 
otworzył drzwi autobusu . wówczas. 

(dalszy ciąg kroniki na stronie 4-ej) 

 



Akt oskarżenia w sprawie rozruchów 
baranowickich 

WALKA O MOST I ROZBROJENIE SZEŚCIU POLICJANTÓW. —SPRAWCY 
STANĄ PRZED SĄDEM W NOWOGRODKU 

Duże błota, położone w pobliżu wsi Olesiewicze i Zakunowicze w gininie Sto- 
łowickiej, pow. baranowickiego, uniemożliwiały normalną komunikację. W roku ubieg- 
łym zbudowano w tem miejscu niost, który jednocześnie Kozy alcza RAMY wymiadić 
s” wši, наю to powód uo 

go konserwować i t. d. 
różnych nieporozumien, nprz. kte ma pilnować most, a 

Wreszcie w miesiącu 'ipeu r. ub. doszło do poważnych zaburzeń na tem tle. 
cy wsi Olesiewicze odburzen: przez kilku awanturników wylegli gremjalnie 

iony o zajściu pobliski posterunek policji wydelegował na miejsce 6-ciu 
na a i zęli go niszczyć, usiłując następnie podpalić. 
: 'owi 
policjaiow. «Xuzgu.ączkuwani chłopi zaatakowali posterunkawych kosami i otoczyw- 
szy zawitei kołem rozbroili. Sottys, który stanął w obronie policjantów omal nie po- 
sliadał życia i ratował się ucieczką. Roznarsiętnieni utarczką chłopi zapomnieli O 110- 
ście i wiócili do wsi, uprowadzając ze Sob: 
tysa, pizyłapanego wreszcie na drodze do 

ków. 
„‚ Dopiero po paru godzinach zaalarmowane rozruchani Starostwo wysłało 

miejsce t. j. do wsi Olesiewicze silny odział policji z oficerem na 

„wziętych do iiewoli* policjantów i sol- 
par aranowicz. 

więźniów tłum ulokował w jednym z domów, w środku wsi pod strażą parob- 

czełe i wówczas 
dopieio internowanych udało się uwolnić. Poskromieni chłop. w obawie przed odpo- 
wiedzialności zrzucali winę jeden na drugiego. lecz sprawców podburzania zdołano po 
zmudnych dochodzeniach ustalić aresztować. 

Pod kluczem znalazło się dwudziestu mieszkańców Olesiewicz, ze znanym w 
okolicy awanturnikiem Pawłem Szyło na czele. 

Obecnie, dowiadujemy sie, że śledztwo j'rokuratorskie zostało ukończone i przy- 
gotowano akt oskarżenia, tak że rozprawa 
się niebawem przed Sądem Okręgowym w 

a sprawcom rozruchów odbędzie 
lowogródku. 

Student i 12-ietni uczeń uciekają od życia 
/ 

student z Warszawy 
Pod pociąg przybyły z Zemgal rzucił się w niedzielę reno Abram Szrajbman — 

_„.Smierć jegonastąpiławoczach restauratora Popowa z ul. Kolejowej, który gonił 
Szrajbmana aż do przejazdu na ul. Beliny żądając uregulowania rachunku za zjedzone 
śniadanie. W momencie gdy Popow doganiał zbiega, ten wpadł na tor i rzucił się pod 
pociąg, który przeciął go na kilka części. 

Wczoraj po sprzeczce z matką o lekcje, wypił esencji octowej uczeń 24 szkoły 
powszechnej 12-letni Bolesław Kusta (Dominikańska 5). W stanie poważnym odwiezio 
no go do szpitala żydowskiego. 

BEATS ITT ESS TEST STT PRESS EEST 

ro wysiadłem, żegnany soczystemi epifeta- 
mi konduktora i +zofera. 

Tyle nasz informator. 
Należałoby zapytać, czy pasażer, płacą- 

cy za bilet, ma rrawo wymagac, aby au 
tobus zatrzymywa! się na jrzystankach | 
czy ma on  zagwarantoware bezpieczeń- 
stwo? 

-- Welne Zgromadzenie Członków Zw. 
Absolwentów Gimn. OO. Jezuitów. Dn 4 bm 

cdbylo się Walne Zgromadzenie członków 

Związki Absolwentów Gimn. jezuitów w 
Wilnie. ъ 

Przewodniczącym Zgromadzenia został 

obrany p. Pawłowski Piotr, prezes ustępu- 

iąceqc Zarządu. ‹ A у 
Zgromadzenie Walne między innemi u 

chwzlilo statut Związku, oraz nadało człon 

kostwo honorowe ks. dr. Kazimierzowi Ku- 

charskiemu T.]. za zasługi połcżone przy or- 

gatizacji Związki: Następnie przystąpiono 

do obioru nowych władz Żwiązku. Prezesem 

Zwiazku został cbrany p. (łowecki Jan, 

członkami zaś zarządu zostali: Monkiewicz 

Herr k —— wiceprezes Hlinicz Zdzisław - 

sekretarz, Pawłowicz Czesław — skarbnik. 

Do komisji rewizyjnej na prezesa powo- 

Jann p. Pawłowskiego Piotra, na członków 

zaś Dzierżyńskiego Stanisława i Kalnkina Pa 

wła. W godzinach wieczorowych odbyła stę 

tradycyjna herbatka. 
— Panie Gospodynie Honorowe X!-go 

Dorocznego Bału Ogólnoakademickiego, о4- 

bvtego dnia 2 lutego r. b., pfoszone są © ta- 
skawe nadesłanie ricsprzedanych kart wstę- 
gu ra powyższy bal pod adresem: Wilno, 
ul. Wielka 24 Bratnia Pomoc. 

— Rekolekcje Pań. , Staraniem Koła B 
Wychowanek Gimn. SS. Nazaretanek odbęda 

_ się rekolekcje prowadzone przez ks. Andrze 
ja lastrocha, w kaplicy klaszternej w cza- 
sie sd 18 — 22 marca r.b. Foczatek w dniu 
18 marca o godz. 5 pp. Karty wstępu otrzy- 
cywać można w timn. SS. Nazaretanek od 
dnia 16. III. w godz. 11 — 12. 

| — Wystawa Artystów _Wileńskich w 
Warszawie. W sobotę dnia 7 tm. została о4- 
warta w gmachu Tow. Zachęty Sztuk Pięk- 
rych, Kystawa Artystów Wileńskich, Sale 
Zachęty przez sobctę i niedzielę zapelnialy 
tłumy zwiedzających. Z Wilna na otwarcie 
wystawy przybyfi: art. mal. prof „Kubicki, 
Kulesza, Jarocka i Wierusz Kowalski. 

— Komunikat Związku Pań Domu. Zw. 
Pań Domu komunikuje, że Sekretarjat z0- 
stał przeniesiony na ulicę Zamkową Nr. 8, 
do Bazaru Ludowego. 

Sekretarjat czynny w poniedziałki, środy 
i soboty od 5 — 7. 

— Z lzby Przemysłowo - Handlowej w 
| Wilnie. Izba Przeriysłowo - Handlowa w 

Wilnie powiadamo, že na tegorocznych 10- 
_ tych Targach w Foznaniu w czasie od 26- 

kwietnia do 3 maja zostały znacznie о- 
ь ijone wszelkie oplatv za stoiska, bilety 

wstępne, kwatery i t.p. 
Fźszych informacyj udziela Izba Prze- 

mysłowo - Handlowa w Wilnie, Trocka 3. 
— Z życia Harcerskiego. Z pośród wa- 

żnieiszych przejawów życia Akademickiej 
Drużyny Harcerskiej, na łamach pisma wspo 
mnieć można o odbywającym się w Wilnie 
kurzie zastępowych wileńskich drużyn Har- 
ce”skich, któr! zorganizowała i: prowadzi 
Akademicka Irużvna Harcerska. W kursie 
bierze udział RO-sią' harcerek i harcerzy, któ 
rzy są lub będą zastępowymi, w naszych 
drużynach. Kurs potrwa do miesiąca maja, 
a nawet do czerwca przeciągną się prakty- 
czne ćwiczenia. 

Poza kursem ważniejszem zagadnieniem 
rozwiązywanem przez drużvnę jest wyprawa 
Akoceniickiej Drużyny Harc ej na Łotwę 
z pewnym programem kulturalno - oświa- 
towym. 
W dniu 7 marca 1931 r. w Sali Konfe- 

rencvjnej Wileńskiego Urzędu Wojewódzkie- 
Bao się waine zebranie członków Koła 
Przyjaciół Harcerstwa Oddziału Wileńskiego. 
Na zebraniu prezes Koła p. Stanisław Łą- 
czyński złożył sprawozdanie z działalności 
Zarządu za rok 1930. Koło, liczące cbccnie 
137 człcnków, zadaniem którego jest dostar 

_ czanie pomocy niaterjalnej Oddziałowi Wi- 
teńskiemu ZHP udzieliło w roku 1930  po- 
mocy materialnej w sumie zł. 1.300 

Fo przyjęciu sprawozdania dokonano wy- 
borów władz Koła na rok 1031, obierając 
Zarząd w składzie: prezes — p. Stanisław 
Łączyński, członkowie: pp. płk. Wacław 
Juszkiewicz, |anina Daukszanka, mjr  Ro- 
man labłoński, Tadeusz Miskiewicz, prof. 
Marja Hillerowa, Konrad Bułhak i Komisję 
Pew'zyjną w skłaczie członków: pp. Wiesła- 
wa Cywińskiego, prof. Juliusza Rudnickiego 
i kpt. Stanisława Paczosy oraz zastępców: 
pp. Stanisława Meieckiego i Władysława Ba- 

__ hiekiego. 

“ 

   

  

TEATR I MUZYKA 

-— Teatr miejski na Pohulance. Dziś o go 
dzirie 8 „Salome* Oscara Wilde"a, sztuka, 
która zdobyła sotie wielkie uznanie u pu- 
Jiczności wileńskiej. Fascynująca treść, bo- 

gaciwo językowe uwydatnia ilustracja mu- 
Zyczna, oprawa  dekoracyino - kostjumowa 
pomysłu E. Dziewulskiego, oraz | świetna 
gia zespołu, składają sie na całość, pełną 
grozy i tragicznego piękna. : 

— Teatr miejski w Lutni. Dziś o godzi- 
nis 8-cj „Sztuba“, aktualna sztuka K. Le- 
czyckiego, która wywołała w naszem mieś 
cie łatwo zrozumiałe zainterescwanie. Reży- 

    

    

  

«lew Stwełstuw Mackie wie 

  

  

serja dyr. Zelwerowicza, oraz Świetna gra 0% wnioskował, iż 

łedaktor odpowiedzialny Witold Woydyfie 

zespołu wróżą tej sztuce długotrwałe 
wadzenie. 

— K. Junosza  Stępowski w Wilnie. 
Zr.akomity artysta teatrów warszawskich K. 
Juncsza - Stępowski rozpoczyna wkrótce 

Wilnie szereg występów. 
Fierwszy wystęn K. Junoszy - Stępowskie 

go odbędzie się w czwartek nadchodzący 12 

po- 

  

tm. w teatrze Lutnia w świetnej sztuce 
Verneuila „Azais”. Bilety już są do nabycia 
w kasie zamawiań od 11 — 9 w. 

„-- Konceit kameralny. Jutro o godz. 20 
min. 30 w sali Konserwatorjum Muzycznego 

ńskiej) zostanie powtórzo- 
‚ С meralny, z działem świetnej 

pianistki Rozalji Uadelmanówry, prof. Kan- 
terowicza (skrzypce) i Al. Kałza. Świetny 
ten zespół wykona trio Czajkowskiego, So- 
uatę Francka: „Passacaglia Hamdea. Bilety 
sprzedaje „Orbis* Mickiewicza 11-a. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Heljos — Wyspa zakochanych serc. 
Casino — Pocałunek. 
Światowid — Władca Sahary. 

Stylowy — Gios z zaświata. 
Pan — Studentka z Quartier Latin 
Kino Miejskie — Więcej gazu. 
Hollywood — Na falach namiętności. 

   

  

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w cyfrach. Od dnia 7 do 

dria O b. m. zanojowano w Wilnie ogółem 
wypadków różnych 71, w tem kradzieży 7, 
opilstwa 9, przekroczeń  administracyj- 
nych 20, 

-— Fiasco „międzynarodowego dnia ko- 
biet“. Mimo szumnych zapowiedzi, komuni- 
ści nie zdołali wywołać żadnych zamieszek 
w wyznaczonym na 8 b. m. „międzynarodo- 
wym dniu kobiet". Jedynie w dzielnicy ży- 
dcwskiei rozrzucono trochę odezw i wywie- 
szero trzy transparenty komunistyczne. 

Również na powiatach było zupełnie spo- 
kojnie. 

— Śmierć od alkoholu. W dniu. $ 
b. m. Kwieciński Franciszek. Wielka 
Nr 33 zatruł się alkoholem wskutek 

  

nadmiernego użycia. Po odwiezieniu 
* przez Pol.otowie Ratunkowe do 

szpitala żydowskiego, Kwieciński po 
paru godzinach zmarł. 

— Kradzież obrazów. Budżko 
Pranisławowi, ul. Łokieć Nr. 3, nieznani 
sprawcy skradli 27 obrazów i 33 luster war- 
tości 2239 zł. 

— Zatruł się witriole:n. An- 
toniewicz Józef, Garbarska Nr. 2 wypił wi- 
trios „1. Antoniewiczowi Pogotowie Ratunko 
we okazało pomoz na miejscu. | 

— Samobójstwo policjanta. Wczo- 
gońzinacl obietovvch popełnił 

saniobójstwo posterunkowy I komisar 
jatu PP m. Wilna 31 letni Franciszek 
Kiimczewski zamieszka!v przy ul. Po- 
ua:   

Samobójca strzelił do siebie z re- 
woiweru leżąc w łóżku trafiając w o- 
kolicę serca. Śmierć nastąpiła natych- 
miast. Powody nie są dostatecznie wy- 
jaśnione. 

Samobójstwo właściciela  ivl- 
watku. Z powodu ciężkich warunków 
życiowych popelnił samobójstwo wła- 
ściciel folwarku Rakiszki w gm. mic- 
kuńskiej pow. wil. - trockiego Olgierd 
Szyszko. 

Powiesił się on w zabudowaniach 
iclwarcznych i nim pośpieszono z po- 
mocą, Szyszko iuż nie żył. 

— Wybierali się dokrew 
nvch w Mińsku. Na odcinku gra- 
nicznym Domaniewicze ujęto dwóch u- 
uczniaków z Warszawy w chwili gdy u:- 

0 przekroczyć granicę do Sowie 
tów. 

Zatrzymani zeznali, że udawali się 
do Mińska, by odwiedzić tam swych 
krewnych. 

Uczniacy zostaną odesłani do ro- 
dziców. 

—- Do notatkki „Odnalezienie ręki 
fudzyiej'. Przed kilku dniami donosili- 
śmy, że w mieszkaniu p. Boczkaro- 
wa odnaleziono podczas rewizji rękę 
ludzką, która — jak twierdzili domow- 
nicy —- miała być przywieziona jako 
by z Rosji. 

Obecnie po powrocie do Wilna Ba 
czkarowa, nadesłał nam list, w 
którym wyjaśnia, że w r. 1920 jako 
słuchacz Wydziału Lekarskiego USB, 

bedąc przypadkowo obecnym podczas 
robót ziemnych na górze Boufałłowej 
odnalazł wysuszoną rękę, znajdującą 
się w ziemi od łat przeszło 300. Ponie 
waż palce tej ręki złożone były w spa 
sób oddawania znaku krzyża, Boczka 

  

  

pochodzi ona z 2 

$ 

czasow  patrjarchy Nikona i dlatego 
vrzcdstawia dużą wartość archeologi- 
czną.. 

— Banda wła:nywaczy w gminie kiernie 
Fskiej. Ostatnio ne terenie pow. wileńsko - 
trockiego szczególnie w gminie kiemieliskiej 
dokcnano całego szeregu włamań do mie- 
szkań i zabudowań w folwarkach i u zam>- 
żniejszych chłopów. 

c dłuższych dochodzeniach policji po- 

wiatewej udało się tę bandę włamywaczy 

zlikwidować. Należeli do niej mieszkancy 

wsi Konty, gm. kiemieliskiej z Józefem Kiv- 

szewiczen na czele. Osadzono ich w wię- 

zieniu. 

— Kradzieże. Sialewiczowi  Boruchowi 
(Zawalna 32) skradziono z dziedzińca du- 
mų Nr. 9 przy ul. Bazyljańskiej beczkę war 
tości 32 zł. Kradzieży dokonał Bachman 
Szioma, (Dynaburska 13) którego zatrzyma 
no 

Na szkodę Łomickiej Helenv (Legjonów 
142) została skradziona suknia przez Brej- 
wo Julię, zam. tamże. 

— Fałszywy bilon. Łazowski Alfons 
(Pcpławska 13), kupując papierosy w kio- 
sku przy ul .Wileńskiej usiłował wręczyć 
fałszywą jednczłctowkę. 

8RADIO WILENSKIE 

WTOREK, DNIA 10 MARCA 
11,58: Czas. 

12,05 — 12.50: Muzyka taneczna (ptv- 
ty) 1) J. Strauss — Tysiąc 1 jedna noc. — 

  

  

     

walc 2) Bixio — Radjówka — polka. 3) 
Roter — Hallo — Margot — boston. 4) 
Heldciherg — Droga — es. 5) Carpen- 
ter — Ca mogę Ci dać? -— walc. 6) Ca- 
nuvo — Tango. 7) Ouiros -- 1а Apacheso 
— feokstrott. 8) semers — Wiązanka wal- 
ców 9) Carlton — Schinan.ki - @а - one - 
step 10) Delfino — Mil-ngvita — tango. 
11) Coguelot — „Sobieski“ — polonez 

13.10: Kom. msteor. 
14.30 — 14.55: „Czytelnictwo i jego zna 

czenie społeczno - kulturalnc" — odcz. z 
Krakowa wvsł. dr. E. Kuntze, dr. K. Dobro 
wolski i A. Bar. 

15.50 — 16160: „Teatr narodowy z 
przed 2000 lat" — odczy*. zc Lwowa wygł. 
j. Jedlicz. 

1625 — 16.30: Progr. dzienny. 

16.30 — 17,15: Utwory Saint - Saen- 
sa (płvty) 1) Koncert q-m>il (fort. —- Ar- 
thrr de Gref) 2) „Potop”* -— prelud.  (j. 
Thibaud — skrz.) 3) Taniec szkieletów. 

17,15 — 17.40: „Cuda z życia storczy- 
ków” —. odcz z Krakowa wygź. prof. dr K. 
Rouppert. 

17,45 — 18.45: Koncert z Warsz. 

18.45 — 19.00: Radjowa pazetka rzemieś! 
nicza 

13,00 — 19,10: Program na środę i 
rozm. 

19.10 — 19,25: Komurikat rolniczy z 
Warsz. 

19,25 — 19,35: Rezerwa. 

19,35 — 19,50. Prasowv oziennik radi. z 
Warsz. е 

19,50: Opera „Casanowa* L. Różyckie 
go z Warszawy. W przerwie „Tygodnik Ar 
tvstyczny” ze studja R. W. (prowadzi Wy 
szomirski.). 

Po operze komunikatv i muzyka tanecz 
na z Warsz. do godz. 2404: 

OFIARY 
Ku uczczeniu śp. ojca swego Eugenjusza 

Węckowicza, w riątą rocznicę śmierci je- 
go, Wacław Weckowicz składa 25 złotych 
ra koło przyjaciół drużyny harcerskiej Błę- 
kitna jedynka przv gimnazjum im. Żygm 

  

  

Augusta. 

Chmarzyna Marja dla biednej kobiety z 
chorem dzieckien: — zł. 2. 

is 
OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 
£-go rewiru z Siedzibą w Wilnie, przy ul. 
Jakóba Jasińskiego nr. 1 m. 3, zgodnie z art 
1020 UPC podaje do wiademceści publicz- 
rej, że w dniu 18 marca 1931 г., о godzinie 
10 rano w Wilnie, przy ul. Poełockiej nr. 1 
udbedzie się sprzccaž z licytacji należącego 
do Eljasza Milejkowskiego majątku rucho- 
mego, składającego się z umeblowania mie- 
szkaniowego, oszacowanego na sumę 952 zł. 

Komornik (—) Fr. Legecki 

596) Ai bk" 

HRLREGLALRLLALA RAL AP 
OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie. VI 
rewiru, jan Lepeszo, mający siedzibę w Wil 
nie, przy ul. Zamkowej 15 m. 2 na zasadzie . 
art. 1030 UPC obwieszcza, iż w dniu 17 mar 
ca 1931 roku od godziny 10 rano w Wilnie 
przy ulicy Portcwej 5 (sklep) odbę- 
dzie się sprzedaż z licytacji publicznej rucha 
mości, należącej co dłużnika Leona Kace- 
lcrbogena, składziącej się z walizek ręcz- 
rych i torebek damskich, skórzanych, osza- 
cowenych dla licytacji na sunie złotych 650 
ra zaspokojenie pretensji Zofji Emanowej. 

Kon'crnik Sądowy ]. Lepieszo. 

it ihifinicefiehih 
    

Na raty S5zł.tygodniowo 
Wyżymaczki amerykański gwaranto- 
wane, oraz wszelkie wy'ohy platero- 

wane Nerbiina i Frageta. 

F-ma, Wygoda”, WPohulanka 16, m. 36 | 

| RZPTEBOOWAĄC ORNE 1 "ZNA W TIT ES   

Snrzedam lub zamienię na dom w Wilnie 
Foiwar w obrębie m. Hol- 

szany o przestrzeni 

52 ha wraz z budvn ami. Komunikacia 
antoousowa. Dow. Piłsudskiego 8, m 1 

u właś iciela.     

  

  

POQSAD Zamiłowana 
w sw'im _ zawodzie, 
starsza, inteligentna 
wy'howawczyni 

poszukuje posady do 

udz'ela le:cyj jęsykadzieci w wieku przed- 
niemieckiego. _ Adres szkolnym; posiada refe- 
dowiedzieć się w Ad-rencje Wino, 3 Maja 
ministracji „Słowa*. Ne 15 m. 3, 

Poszukuje się Ogrodnik 
młodej służącej, z do- dyplomowany z *ilku- 
bremi  świadectwemi, letnia praktyką zakła- 
umiejącej czytać i pi- da ogrody, parkl oraz 
sać, Wiadom ŚĆ w ad inspekcje stałe  Sło- 
ministracji „Słowa*.  wianska 4 m. 8 (Nowy 

- Świat) od 9 —10 rsno 

Niemka 

  

  

EO 

  

KINO 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrobran:ska 3, 

Kasa czynna od g 3.30 

„WIĘCEJ GAZU 
Ernest Torrence | Karol Dane (SI m) 

Ceny zniżone: Parter 60 gr. 
Od dnia ;0 do 13 m rca 1941 r. włącznie ędzie «vswietlsry tilm: 

Wielki film sportowo-sensacyjny. Aktów 10. W rolach gi 
ulubieńcv pu' li 

Ząt-+ seanso ab 

Baikon U gr. 

zucś.i Wlilicm Haines, Anita Page, 

spi ло 7 m* „Zuluska' 

  

KINO-TEATR czarująca behaterka 2 fiimow 

„H ELIO S$: „rarada Miłosci” i „Król Żebraków* 

UL. Wileńska 38 
Tel. 926. 

Dziś! Rewela.yjny przebój Už 4 kowy! Rekord humoru na całym Swiecie! „Ulubieni.a swiaia, 

JEANETTE MAC DONALD , „eepięknym imie 
„WYSPA LATOBIOKYCH $ERC* 
Cu owne egzetyczne kr acjel Przepych wystawy! Doditki fźwiękow:! Pacz. o godz. 4. 6, Ri 1015 

  

Przep ska muzyka rosyjsko | Dziś ulubiemec publicznści Włodzimierz Gajdarow i bolialc'na uuu 

„Skąd uiema powrotu ita Rina poraz pierwszy Dźwiękowe Kino 

KOLLYWOO 2: 
UskieWwicza 24 

Nad program: Rewe'acyjne dodatki dźw e owe, 

w ar.ydzi le dźwiękowo-Śpiewnym p. t. 

NA FALACH NAAIETKOŠCI 
S ansv o g d7. 4.6. 81 1. 5. 

Wspaniały porywający film 
z żysia rosyjskiego. 

  

оыа & РО 

C8/INS POCAŁUKE 

Dziś! -rzevój dzwiękony 
kra ów Świata, boska Greta Królo *a 

targanej 
Wielki dramat romantvczny . 

w swej Maj OW>Zej i naj epszej 

z najlepszyc kreacji Garbo 
Dzieje duszy kobiecej, 

hu zą zmysłów i namiętności. Najwytworn. 
pa'a kochanków Greta Garbo I Conrad Naget. 

  

  

  

  

WIELAA 47. tel. 15-41 Począt-k o g 4,6, 8 i 1 5 % sovotę i niedieeo godz. 7-ei 

KINO Dziś! Najwięks'y przebój, który oczarował Świat! Cud -film sezonu N piękniejs y m u! eurovy, bozyszcze kcbiet. 
PA an ECZICE w ot czeniu czarujicych gsiazd Carmen Boni (Miss Italia) i Gina Manes w  najp'ękniejs em 

Ne aicsdriel £ EB i T PAN | zm $TUDEKTKAZ QUARTIER LATIN 
A Dan t cygau'rji parysciej, iej u$niechów i łez. Ws ędzie kol salne powodzenie Ceny od 40 er. 

KŻ lai Dzis! Naj owsze arcydzieło kióla maski Len Charey'a. to „l zwuiaku z Netie-Dalne” , „Lpiuize w Opesze” 

S nie bylo i nie będzie Czyli Londyn 
„3TYLOWY” takiego filmu jax GO z ZA ŚWIATA o północy ) 

WIELKA 36. Potężna t'ag dja w 10 aktach Grozą przejmująca treść i niebywała gra. To prawdziwa perła, jedyny 10' proc. 
film Lon Chane;'a. W pozostałych r:ach Konrad Nagel i Farcel na Dcy: Olo gwarancja naprawdę wybitnie   

artystyczn go fi mu. ktory wyświeila się pierwszy raz w Wilnie 

  

KINO 

„ŠWIATOWID“ 
Mickiewicza 9.   

wspaniałem ><. Włodzimierz Gajdarow i Claire Rommer “Za 
WŁADCA SAHAR 

monuinentalny d'amat wschodni w iQ akt 
o miłości szeika ku białej kobiecie 

  

ki 

120 woltowe baterje 

ж 

| 

Ifo 
oklasy 

po szc ęśliwe losy. 

Już się wszyscy przekonali, 

szczęście stale sprzyja naszym P.T. Graczom 

Główna wygrana 4 klasy obecnej Loterji 

zł. 100.000 na Nr. 
również padła w naszej kolekturze. 

E. LICHTENSTEIN i S-Ka 
WILNO, WIELKA 44 

Centrala kolektury: Warszawa, Marszałkowska 146. 

Konto P. K. O. 81051 Fi ma e 7. od 1835 r. 

  

miu w 1929 1. 

w K. DĄBROWSKA 
35P*7BD 1 VYNAaIRCIP 

  

  

zj rozpoczyna się 
ciągnienie 
Wielkiej 

22-eį Lot. 
i trwač bedzie do 18 

kwietnia r. b. 

85.000vyzranych na sum 28 miljonėw zł. 
Kto o dobro domu swego dba niech Śpieszy do nas 

Pianina i Fortepiany 
0 świstówej sławie Pleyel, Bechstein etc., 
takoż Arnold Fibigier, Kerntopł i Syn, 
uznane rzeczywiście za najlepsze 
w. kraju przez najwybitniejszych iachowe 
ców na Pow. Wystawie Kraj. w Pozna- 

iw Wilnie w r. 
(Grand Prix i Wielkie Medale Złote). 

ni, Niemiecka 3, m. 6. 
"ENVY PĄBRYCZNE, 

(TEST PER RES 

Unikali, 

Zawiadomienie 
„DEMON“ w cenie fabryczneį 18 ziotych 

już są do nabycia w firmie AGROTECHNIK, Wilno Wileńska Nr. 26 

Obniżenie kosz baterji o całe 6 złożych osiągneliśmy przez wyłączenie 

pośrednictwa handlowego, jak również przez zastosowanie najnowszej tech 

niki produkcji. 

Baterje anodowe „DEMON* mają cynki wytłaczare z jednego kawałka bez 

lutewanych szwów! 

Przez zastosowanie nowego wynalazku udało się osiągnąć równomierną de 

popularyzację, co znakęmicie wpływa na czystość audycyj. 

NA PROWINCJĘ WYSYŁAMY BATERJE W CENIE 18 ZŁOTYCH 

za zaliczeniem pocztowem natychmiast po otrzymaniu zamówienia. 

KOSZTA PRZESYŁKI PONOSI FABRYKA. 

UWZGLĘDNIAMY WSZELKIE SŁUSZNE REKŁAMACJE W CIĄGU MIESIĄCA 

FURURFURURURURURURERERURUR RUR URYRURURAERURURLRARURURIEARRAEAY Or. Kenigsberg 

GABINET 

   

   

  

    

          

         

Państwowej KOSMETYKI 
NICZEJ 

WI! NO, MICKIEWI 
CZA 31 m. 4. 

kobiecą 

že 
Wypaianie włosów i 
łupież. Najnowsze zdo 

nalnej 73.313 1 
W. Z. P. 48. 

  
  

Ai Masaże: 
ręczne, wibracyjne i pla: 

c Epliacje. 
labinet 2 2 go 
osmetyki kame (e dić 

J. Hryniewiczowej, 

xi, WIELKA 3 i8 m.9 
Prsyj.wg. 10-11 4-7 

w. Z. P. № & 

Įžeunv 
  

  

    ZGUBY 
Zginął kot 

ango Ski, popielaty, pu- 
szysły, proszę wskazać 
za wynag odzenie, Se- 
natorska 19. 

1930 

ILNO, 

KeSnETYKA| TEO 
kemm d Ach przy ul. Arse- 
soezzzccwen pwp ih skiej nalez'ono pe- 

TREE BENEM M 

RACJGRKALNĘJ 
LECZ- 

Urod fo mies 
je, dosko- 

nali, odświeża, usuwa 'rontosy, Z 
je! skazy i braki. Masaż lub bez z niekrępvją- shoroby weneryczne, 
twarzy i ciała (panie) cem wejściem, do wy-:kórne i moczopiciowe 
Sztuczne opalanie cery. najęcia. Oglądać można 

bycze kosmetyki racjo- 

Codziennie od g. 10—8, 

mh | 
Z ELEKARZE 

DOK ÓR 

Zeldowicz 
chor. skórne,  wene- 
tyczne, narządów  mo- 
czowych, od 9—do I, 

5—8 wiecz. 

D' KTÓR 
ZELDOWICZOWA 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE NARZĄDÓW 

MOCZOWYCH 
d 12—2i od 4—8 

tel. 277. 
  R

A
A
 

R
U
R
A
 
A
A
A
 

RE
A 

Br. medycyny 

A. Cymbier 
Choroby weneryczne, 
*kórne ł narządu moO- 
czowego. Mickłewicza 
12, róg Tatai sksej przyj- 

8.      

  

choroby skórne, wene- 
vczne i moczopiciowe 

Mickiewicza 4, 
t.el. 1.90. 

Od 9—12 i 4—8 

DOKTOR 
Szyrwindt 
horoby weneryczne, 
skorne ! moczopłciowe 
Mielka 19, od 9 do 1 
3—7 

m na schodach 

мпа sumę  g tówki. 
Poszkodowanego pro- 
szę o zgłoszenie się 
do Adm. „Słowa* 

LOKALE 

Pokój duży 
meblami 

  

DOKTOR 

Biumowicz 

! WIELKA 21 
od 10 — 12 1 о 5 — Ziei, 821, 0d9—113-9 
р:ро)и‹іпі;. Jegieilofń- W Z. P. 26. 
ska / m. Ч L Dr Ginsberg 
Do wynajęcia horoby skórne, wę- 

zeryczne i moczopłcio- 1 lub 2 pokoje.-* wtieńska 3 od 
z łazienką i wsgodam 8 — 1 i 4 — 8. Tel, 
Meniwiłłowska 14. 267. 
Od g. 10—12 i 3—6. — 

"3 pokoje |Akuszerk! 
do wynajęcia, Sosno-! 
wa 8 m. 6 
A ,, AKUSZERKA 

Pokój 1 lub 2 ŚMIAŁOWSKA 
do odnajęcia ina Gabinei Ковте- 
2 m. 16 у yczny, A$tws zmsziSZCA 

, |, piegi, wągcy, żapieł 
fodewai, kRrzajki, Wy- 
adsnie włosów. Мис- 

diewic'a 46. 

ОНа па 

Okazyjnie sprze- 
d<my 2 kamieni- 
ce dochodowe w 

  

  

dob'ym stanie w 
rejonie  Pohulanki 
2 mieszkań kana- 
lizacja, _ *» odociąg. Ekonom 
D. chód N-tt 10 proc. |potrzebny do majatku. 
Dom H. K. „2a, [Zgłaszać się ze Šwia- 

ectwami: Piłsr dskiego 
13 — 5 godz. 4—6 
p 

chęta** Mickiew!- 
cza 1, tel. 9-05.   
  

SHFRIDAN. 

„ Tajemnica amuletu 
-— Będę milczeć, jak śmierć, bwa 

na! 
— Więc słuchaj. Dziś w nocy, kie- 

dy księżyc wzejdzie, wyjdziesz ra 
dwór i złożysz siedem pokłonów aż Ja 
ziemi, powtarzając imię tej, którą ko 
chasz. Potem zaszyjesz to, co ci dan 
nitką, wyciągnietą z tkaniny, w któsą 
ubrana jest ta kobieta. A jutro, kiedy 
zobaczysz że mnie prowadzą do pocze 
kalni, gdzie mam się zobaczyć z od- 
wiedzającymi mnie, powtórzysz po- 
wcli sto razy imię ukochanej, podno- 
sząc ręce nad głową, w ten sposób i 
iącząc wielkie palce. Widzisz?... Po- 
'tem weźmiesz ten przedmiot, który w 
nocy zaszyjesz i rzucisz do ognia w 
kuchni. Wtedy życzenia. twoje będa 
spełnione. Ale nie rozwijaj tej rzeczy, 
którą ci dam, bo by wszystko prze- 
padło. Zrozumiałeś? 

  

— Zrozumiałem, bwana, czuję, że 
to prawdziwy sposób. Zrcebię wszyst- 
ko, jak kazałeś, bwana. 

Pareira skiisął mu głową i z uśmie- 
chem triumfu wrócił w głąb celi, wy- 
iął ze skrytki nabój, przysłany przez 
Larri — Szczura i podał przez okienko 
Jumie, zupełnie pewny. że wszystkie 
wskazówki będą ściśle przez zabobon- 
nego wartownika wykonane. 

— Pana proszą do poczekalni, 
bwana. 

Stróż otworzył drzwi i cofnął się. 
Antonio Pareira tłumiąc wzruszenie 
przestąpił przez próg i poszedł wślad 
za tubylcem de poczekalni. Zachodząz 
za 1óg, obejrzał się i spostrzegł Jumo, 
kłariającego się przed murem, powaz- 
nie i powoli, w sposób, przepisany mu 
wczoraj przez białego „„bwana”. Więz- 
niowie — tubvicy zbierali się już na 
dziedzińcu, koło kuchni, trzaskając i 
rzęcząc blaszanemi miskami i zajimu- 
jąc koleikę dla odebrania południowe- 
go posiłku. Trudno byłoby wybrać 

    

  

lepszą chwilę dla wywołania popło- 
chu. 

Z uśmiechem zadowolenia szedł 
Parcira do poczekalni, Nz jego widok, 
s ławki wstał brodaty starzec, w któ- 
rym bystre oko złoczyńcy poznało bez 
irudu Larri — Szczura. bok stala 
Lola. Dziewczyna miała na sobie czar- 
ną, długą suknię, a z ramion spływała 
szeroka marty!a. 

— Toniu, - rzekł Larri, — przy- 
prowadziłem tu 1.olę. Powiedziałem jei, 
że jesteś skruszony i presisz o prze- 
baczenie. Dobra z.,niej jest dziewczy- 
na, przyszła wiec, bo gotowa jest ra- - 
tówać iwoją chrześcijańską duszę. 

Lola roześniiała się sucho. 
-- Nie osznkacie mnie. Przyszłam 

tu ra prośbę tego głupca, nie dlatego, 
żeby prosić cichie o coś, albo poma- 
gać ci. Przysztam zobaczyć, jak się 
czujesz w tych warunkach i miejscu, 
które sam Bóg dla ciebie przeznaczył. 

  

Brukarnła Wydawnictwa „Słowo” Zamikywi ©   

  
ui. Mickiewicza 24. кО


