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ARSZAWA. (PAT) 22posiedzenie 
jmu z dnia 13 marca br Seim przyjął w 

drugicim i trzeciem czytaniu projekt ustawy 
w sprawie ratyfikacji konwencji. o uproszcze 
niu formalności celnych. Również przyjęto w 
drugiem i trzeciem czytaniu ustawy, ratyfi- 
kujace przystąpienie Polski do traktatu doty 
асеро Spitzbergu porozumienie międzyna- 
*edcwe w sprawie wywozu skór oraz poro 
Zwmienie w sprawie wywozu kości. 

Dek'j przyjęto ratyfikację protokułu do- 
fdstkowego do polsko - francuskiej konwen 

handlowej oraz ratyfikacje konwencji pol 
о - węgierskiej w celu zapchieżenia po- 

dwójnemu opodatkowaniu, ratyfikację kon- 
wencjj weterynaryjnej polsko - włoskiej, 
$edem ustaw ratyfikacyjnych, dotyczących 
konwencji polsko żustrjackiej i t.d. 

Nastejnie pos. Podoski (BB) przedstawił 
› S$prawczdanie komisji prawniczej o zmia- 
) Bach, zaproponowanych przez Senat do pro- 
| u ustawy o uchyleniu przepisów wyjąt- 

wych, związanych z pochoczeniem, naro 
dowością, językiem, rasą i religją. Komisja 
prawnicza uznaje poprawki za słuszne i wno 

  

| 
| Si o ich przyjęcie. 
| W dałszym ciągu przystąpiono do projek 
| Ju ustawy o ograniczeniach sprzedaży, po- 

dawania i spożycia napojów alkoholowych. 
| Pos Rymar (Kl. Nar.) powołując się na pu- 

jczną tnuncjację episkopatu polskiego, któ 
| TV uznał tę ustawę za niebezpieczną, wno- 

Si o odesłanie projektu do komisji. Wniosek 
, ten został odrzucony, wobec czego p. Drat 
| wa (BB) przystąpił do referatu. 

ie Rzeczą nową w tym projekcie jest pod- 
, Miesicnie w piwie procentu alkoholu do 4 i 

Pół. Kontyngent mieisc sprzedaży detalicznej 
losić ma 22 tys Zwiększenie ilości miejsc 

srzedaży przeciwdziała tajemnemu gorzel 
EKtwu i handlowi wódką. Wprowadzenie 

zoszeniem do domu lub Z | 

Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego numeru 20 gr. 
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IT 
sprzedaży do klubėw, bufetów stacyjnych i 
wagonów restauracyjnych dotyczy tylko 608 
miejsc. Godziny sprzedaży na stacjach będą 
ściśle określone. lotychczasowy zapas picia 
w lokalach w dni świąteczne spowodował 
wzmozenie picia alkoholu w domach, wsku- 
tek tego wzrost alkoholizmu wśród dzieci. 
Zakaz sprzedaży alkoholu w niedzielę jest 

uzasadniony właściwie tylko podczas nabo 
żeństw, t.j. przed południem. Kary w obec- 
nej ustawie będą © wiele surowsze. Zakaza- 
no bezwzględnie sprzedaży ałkoholu młodzie 
žy Go lat 20. Bezwzględnie zakazano sprze- 
daży detalicznej na kredyt. Wszystkie  u- 

  

WILNO, Sobota 14 marca 1931 r. 
seózkeła 1 Administracja, Wilno, Zamkowa 2 i Ad. Mickiewicza 4. Otwarta od g. 9 do4. Telefony: Redakcji 1782, Administr. 245 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 

e uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

K 

MEJ I ŠE 
chwały prohibicyjne w gminach snuszą być 
powtórzone nie później, iak w _6 miesięcy 
po wejściu w życit tej ustawy. Daje to mo- 
zność gminom utrzymania nadal prohibicji 
ale zmusza do poważniejszego zastanowie- 
nia. Kończąc referent zaznacza, że ustawa 
jest dostosowana do naszych 
warunków życiowych oraz jest lepsza pod 
wzęlędem kodyfikacyjnym. W dyskusji za- 
bierali głos pos. Ponikowski, pos. Liwo («! 
Nar), pos. Langa er (Kl. Chł.) i posłanka 
Wasniewska (BB). 

Obrady Seimu nad bardzo obszernym po- 
rządkiem dziennym około północy trwają 
w. dalszym ciągu. 

Zamknięcie rachunkowe 
ZA ROK 1927128 i 28—291 : 

bm. 
1927 
mu budžetu. Jednoczešnie 
za wspomniane lata. 

WARSZAWA. (PAT). — Na posiedzeniu sejmowej komisji budżetowi dniu 
po referacie pos. Czumy m'zyjęło rad ego Pakas, + 
— 28 i 19288 — 29 oraz uwagi kontroii Państwa o tych zamknięciach i wykona- 

przyjęto wniosek referenta o udzielenie rządowi absolutorjam 

h za lata 

Posiedzenie plenarne Senatu 
WARSZAWA. (PAT)ż — Najbliższe nlenarne posiedzenie Senatu odbędzie się w 

nadchodzący wtorek 17 marza o godz. 16. 

Sprawa 6 zamach bombowy 
KATOWICE, PAT. Po dwudniowej roz i ) 1 „ATOV „PAT. prawie zapadł wyrok w sprawie 

Wożźniczki i Żychonia, oskarżonych o udział w usiłowanym Fanicna doń: 
bowym na dom Schroedera w Michałowicach. Sąd uwolnił obu oskarżo- 
nych wobec braku dowodów winy. 

| RUDENS AT ITS ASTA TATTO STT TT D TIT TEN TTT KTS 

WARSZAWA. (PAT). — Silna śnieży- 
<a, która miała miejsce w nocy z 12 na 13 
bm. zaklėcila regu'arnošė ruchu kolejowego 
W kilku dyrekcjach kolejowych, a prze- 

wszystkiem w dyrekcji warszawskiej, po- 
znańskiej, gdańskiej i wileńskiej, W dyrek- 
cji kolejowej ae się odczuć 
trudności w związku ze Śnieżycą na linji 
Nasielsk — Sierpc na której ugrzęzły dwa 

poci. osobowe. Kilkadziesiąt robotników 
kilkogodzinnej pracy odkopało iągi tak 
mogły one dążyć do najbiłżeżćj głacji: Na 

Odcinek ten wysłałz dyrekcja pług odśnież 
P“ as L koo — Śniadowo 

у Fociąg os i 
6 godz. 8 został Goras, 2a. doniyo 

W dyrekcji poznańskiej śnieżyca dała się 
bardzo we znaki, zasypując wysoką wa- 
Ka śniegu niektóre odcinki linji kolejowych 

8 lotuły — Międzychód warstwa 
= gu doszła do półtora metra wysokości, 

erząc zbity wał dwu i półkilometrowej 
długości, W śniegu tym ugrzązł pociąg to- 
warowy. Na linj, Poznań — Chodzież — 

, Gniezno — Nakło i Gniezno Iłowo śnieg 
aa ią ruch. a nawet między Gniezneni a 

| = €m utknęły w >aspach dwa pociągi ©so- 
ВЕа Rownież na linji Inowrocław —- Bar- 

| ugrzązł w śniegu g towarowy, a 

  
także na linji Inowrocław - M 
m tamują ruch. Pod pacać: sk 

| acz wykolejło się R 
| towarowych. Na linji 

| Soki PIK koce) ara оан | metrowej dłu, | 
, tam pociąg mieszzny. в йо 1 
| W wileńskiej dyrekcji kolejowej zanoto- 

wano trudności w związku ze śnieżycą. Piu- 
Ei ndšnicžne pracują intensywnie. Linja nor- 
malne -torowa Suwałki — Trakiszki i wą- 
skotorowa Dukszty Druja zostały zamknięte 

wiza czasu uprzątnięcia śniegu. 
wnież dużo szkody wyrządził śnieg 

w dyrekcji gdańskiej, gdzie śnieżyca szalała 

BARAS DTM TTT EEST 

Czy Litwa chce wojny? 
| WYNURZENIA P. ŁAPENASA NA 

ZJEZDZIE NARODOWCÓW W PO- 
: NIEWIEŽU 

lak podaje poniewieski organ na- 
rodowców „Musu Krasztas" | marca 
odbył się w Poniewieżu doroczny 
zjazd przedstawicieli Zw.  Narodow- 
" ców w powiecie Poniewieskim, na 
którem prezes centralnego zarządu Zw. 
P. Łapenas wygłosił dłuższe przemó- 
Wieniec. Zdaniem prelegenta Litwa w o 
kresie kadencji sejmowych znajdowała 

SIę ną skraju przepaści i jedynie prze- 
Wrót 17 grudnia r. 1926 uratował nie - 
Pociległość kraju.  Poruszając m. in. 
oprawy polityki zagranicznej, p. Łape- 
а5 oświadczył, iż nowa wojna jest rze 
SĄ nieuniknioną, a wybuch jej jest tyl 
i vestją czasu, gdyž Rosja, Niemcy 
Inc paūstwa w przyśpieszonym tem 

Pie przygotowują się do nowego wy- 
qpienia zbrojnego. Z tego też wzglę- 

4 Naród litewski, jako znajdujący się 
\№ szczególnej sytuacji etnograficznej, 
1 Posiadający niespokojnych sąsiadów, 
Powinien czuwać. W końcu prełegent 
Podkreślił iż jakkolwiek Litwa wojny 
Ki.ę chce to jednak pragnąc utrzymać 

; “IPedę i odzyskač Wilno — powin- 
Boon na wszelkie nie- 

nki. 

óżnych wago- 
aszyn — Mię- 

trzymetrowe; wy 

  
  

czesie zasypał ой a zasypał leg tak, że 
został na nich dwyilowo 

й) о! kalnego zna- Mekfupnki donoszą o ugrzęznięciu 
ruch kolejowy towzrewych i osobowych w zaspach kilku 

wstrzymany. metrowej nieraz wysokości. - 

Zaspy śnieżne pokryły całą Polske 
; Zakłócenie komunikacji. — Odkopywanie pociągów 

pociągów 

  

Burze śnieżne na Łotwie 
RYGA (PAT). — Szalejava nad całem terytorjum Łotwy burza Śnieżna wyrządzi 

la ćuże szkody. Wiele iągów ugrzęzło w zacpach śnieżnych. Parowóz pociągu, zdąża 
„ącego z Libawy, wykoleił sie, p'zyczem maszvrista i „stali ci у Ke piast RÓW A WR palacz ze ciężko ranni. Wszyst 

Grożba powodzi w Małopolsce 
TWóW: (PAT). — Wg nadesz.yct, ostatnio relacyj, rzeka Stryj, w mieście Pod- 

horce pow. Skrie coraz silniej wystęcuje z brzegów, a poziom wody w tej okolicy jest 
6 jeden uietr wyższy od normałnego. Między wsią Kruszelnice a Korczynem utwo:zył 
się zator długości Ł km. Z tego powodu Synowóczko Wyżne jest w wielkiem niebez- 
pieczenstwie. Na miejscu pracuje oddział saperów. Również z Turki nad Stryjem 40- 
noszą 0 posuwaniii się kry. Do zagrożonych okolic wyjechali przedstawiciele władz. 

PORZE O ORAI T KTS UA T EET S SRT ORK TTK АСЕ 

Lotnicy polscy w Rydze 
‚ RYGA. (PAT). — Lotnicv pu 

obiadem przez oficerów tute 
Skuroe wreczył polskim lotnikon odznaki 

Iscy w dniu 13 hm. i podej i BA palic iu 13 hm. byli podejmowani 
lotniczego, poczem dowódca pułku 
łotewskiego lotnictwa. Wieczorem 

klub lotniczy wydał obiad, W dniu 14 bin 0 ile warunki atmost. 
zwolą, lotnicy wystartują, udając się w drogę powrotną. SAL 

Sensacyjna afera na Litwie 
* Kowno. (PAT). — W Poniewieżu zakończone zostało śledztw. * o w sprawić 

wana dowodów osobistych. Akcja fałszerska zakrojona była na szeroką stę, A 
które nie mogły z rozmaitych powodów otrzyniać paszportów zagranicznych, sprzeda- 
waro za 300 litów dowody na fałszywe nazwiska. Głównyn: sprawcą tego do- 
chod>wego interesu okazał się komisarz policji m. Poniewieża Ragackas. Aresztowany 
także został wyzszy urzędnik .ninisterstwa spraw wewnętrznych, kierujący oddziałem 

pasz; ortowym. 

Wyrok na komunistów w Berlinie 
BERLIN, PAT. W procesie przeciwko 30 komunistom, oskar- żonym o kradzież broni z magaz ynów wojskowych io prz to- 

wanie do zdrady stanu, trybunał Rzeszy ać piątek S ok 
Główny oskarżony Pestnėr skazany został na 5 lat ciężkiego 
więzienia, 13 oskarżonych otrzymało kary więzienia od 9 miesię- 
cy do 3 lat, 9 zaś skazanych zostało na twierdzę od roku do 2 lat. 

Niezwykła katastrofa górnicza 
BERLIN. (PAT). — W szybie „Eagelsbmę” pod Bochum wydarzyła się w dniu 13 bm. niezwykła katastrofa górnicza. Weda podskó, he rna wdaria 

sing tzybu i załału większa częsč podziem'a Dzieki ais aa 
ką Roe zmiany górników cała załoga z500 osób zdołała na czas ustrzec się od nie- zyieczeństwa. W kopalni wstrzymano pracę. Woda wciąż przybywa Przyczyna ka- tastrofy dotychczas jest nieznaną, prawdopodotrie jednak 
snie, zostanie zatopiony na zawsze, wskutek czego utraci pracę około 1900 górników. 

Plaga bandytyzmu w Ameryce 
PRZYWRÓCEMIE KARY ŚMIERCI 

NOWY YORK. (PAT). — Niesłychany wzrost przestępczości ' 
umerykańskiej opinji publicznej n:stąp'ł »wrct za itczdio: kary Śmierci w 
w których została ona zniesiona. Ruch ten 
riach Michican i Cansas, raležacych do pi 
W stanie Michigan 
hędą traceni na elektrycznem 

iż w 
stanach 

DG woo ea rozmiary w sta- 
erwszych у ik czekac Е VC) nów, które zniosły karę śmierci. 

od stu lat. W obydwu stanach przestępcy 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ui. Szeptyckiego — A. Łasztk. 

DUKSZTY. — Bnfet Kolejowy. 

GLĘBOKIL —- ul. Zamkowa — W. włodzimierow. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. т 
ec koiejowy — 

OŚĆ". 
HORODZIEJ — Dw 

KLECK — Sklep 
LIDA — uł. Suwałska 13 — S$. Mateski. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Rach”. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 

N. Ś$WIĘCIANY — Księgarnia 1-wa „Kuch*. * 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PINSK — Księgarniu Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgacnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
STOŁPCE — Księgarcia T-wa „Ruch”, 
ST. $WIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejeki. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F, Jaczewste 
WARSZAWĄ — T-wo Księg. Kol. „Ruch“, 

WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

K. Smarzyūski. 

NOWOGRODEK — Kiosk St. Michalskiego. 

Szyb ten, urzadzony nowocze- P08 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. 

Zagraniczne 5095 drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabełaryczne o 50% 
niane dowolnie. Za dostarczeme numeru dowodoweg: 

BURZA 0 WÓDKĘ 
W SZKLANC 

(telefonem z Warszawy) 

Chodziło o nowelę do ustawy an- 

tyalkoholowej. Ustawa antyalkoholo - 

wa, uchwalona w czasach, gdy lu- 

dziom się zdawało, że dość wydać u- 

stawę, aby życie się zmieniło — nie 

odpowiada zupeinie stosunkom, któ- 

re istnieją w Polsce. Stosunki te mo- 

żna zmienić, lecz nie drogą przez usta 

wę. Gdyby posłowie ludowi połowę 

czasu w swoich przemówieniach wie- 

cowych, zamiast na gadanie głupstw, 

obracali na wyjaśnienie zgubnych skut 

ków pijaństwa — oddaliby może pew- 

n6 usługi idei, której, jak się okazało, 

są tak entuzjastycznymi kapłanami. 

Jak to wiemy z parsiętników ks. Kalin- 

ki, propaganda antyalkoholowa, pro- 

wadzona przed powstaniem 1863 roku 

przez dwory i plebanje, miała istotne 

wpływ ogromny na zmniejszenie się pi 

jaństwa po wsiach. 

Rząd wystąpił z niesłychanie nie- 

śmiałym projektem — należało oczy- 

wiście pójść daleko dalej — kasuje 

się tylko zakaz sprzedaży wódki w 

bufetach stacyjnych i zezwala się na 

sprzedaż alkoholu w soboty i niedzie- 

le i to tylko po 2-ej po południu — 

taktycznie też ustawa sankcjonuje stan 

który dziś į tak istnieje. Przecież każ- 

dy przyzwoity człowiek, nie będący 

hipokrytą do szpiku kości, przyzna, że 

kto chce i jak chce pije dziś w Polsce 

wódkę w każdej restauracji. Wytwa 

rza się stąd tylko zwyczaj nieszanowa 

nia prawa, bardzo demoralizujący. A- 

meryka zrobiła ze swoją prohibicją zu 

pełnie koszmarne doświadczenia. Nie- 

tylko nigdy tyle nie pito i tak się nie u- 

pijano, jak w „suchej'* Ameryce, ale u- 

sława prohibicyjna zalała Amerykę 

talą bandytyzmu takiego rodza ju, 0 

którym najgorsze stosunki europejskie 

w jakiejś Albanji nie dają nawet zielone 

go pojęcia. U nas tego wszystkiego nie 

była, bo przecież u nas dotychczas ka 

żdy restaurator zamiast w kieliszku da 

wał wódkę w szklance czy filiżance . 

na tem koniec. Walka pomiędzy naszy 

mi „suchymi“ a „mokrymi* sprowa- 

dza się więc tylko do walki, czy pić w 

niedzielę wódkę w filiżance względnie 

szklance, czy też w kieliszku. Ustawa 

1ządowa usuwa tylko tę demoralizację, 

która istniała i zwalnia szynkarzy od 

drobnych szantażyków małych poli- 

cjantów. 

Hipokryzia uprawiana przez angli 

kańskiego pastora, może mieć swój u- 

rok, czy też przynajmniej swoje kultu- 

ra!ne metody, aie hipokryzja uprawia - 
na z tiybuny sejmowej przez wiecow- 

nika, występującego w imieniu rąk 

czarnych od pługa, jest obrzydliwa 
Czegośmy się też dzisiaj nie nasłu- 

chali: „Chłop nie chce pič“ — wołał 

poseł Langner z Wyzwolenia — „to 

szlachta chce zpowrotem chłopa roz- 

paiač“. — Pan  Ponikowski, były 
premjer i profesor politechniki, czytał. 

listy jakiegoś swego wychowanka, któ 

ry powiada, że lubi pić i z dziewczy- 

rą się zabawić. Profesor używał tych 

zwierzeń jako argumentu za piciem ze 

szklanki. Cat. 

  

Sprostowanie. We wczorajszym artykule 
wstępnym przy poprawianiu xorekty zosta- 
ły przestawione wiersze zniekształcające sens 
poszczególnych zdań, które powinny mieć 
brzmienie następujące: 

Szpalta 4-ta wiersz 31 od dołu — 
„„Mów'ac potoczną gwarą, człowiek z natury 
rzeczy jest zachowawcą czyli burżujem uro- 
4zonym, a socjalista burżuiem  niedoszłym, 
gdy zaś stanie się burżujem chociażby drogą 

przez O prowadzącą, "zmienia swe 
ady". 

W szpalcie piątej ostatni ustęp od doł": 
— „Przewrót majowy zahamował rozkład 
Państwa, ale iednocześnie położył tame de- 
magogj. "PPS zawiodła się w swych na- 
dziejach poddania Polski pod wpływ drugiej 
inięfzynarodówki, która jest  antykamerą 
trzeciej t.j. moskiewskiej, stając w onozycji 
dc obecnego rządv jak również do zmianv 
wadliwej niezmiernie konstytucji marcowej”. 

POPIERAJCIE L.0.P.P. 

Na marginesie ratyfikacji 

stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

drożej. Terminy druku i mogą być przez Administrację zmie 

   

  

   

traktatu z Niemcami 
W dokumentach rządu rosyjskiego, 

przedwojennego. ogłoszonych po prze- 

wwrocie bolszewickim znajduje się mię- 

dzy innemi charakterystyka endecji na 

pisana przez jakiegoś dobrze poinior-- 

mowanego w stosunkach polskich in- 

formatora rządu rosyjskiego: 

„Jest to partja niepoważna zban- 

krutowanych właścicieli ziemskich dro 

bnych mieszczan i różnych aferzystów. 

Dziś jest nam (Rosji) przyjazna i mani 

festuje swą przyjaźń. Lecz nie zasłu- 

guje na zaufanie. Jest bowiem grupą 

demagogji narodowej i musi na kogo- 

kolwiek bądź szczuć (nauskiwat'). Był 

czas, kiedy zwracała się przeciwko 

Rosjanom, potem przeciwko Żydom, 

nbecnie przeciwko Niemcom". 

To szczucie antyniemieckie jest od 

chwili wybuchu wojny światowej, a na 

wet przed tem od 1906 roku, kiedy Li- 

ga Narodowa postanowiła zaniechać 

wszclkiej agitacji antyrosyjskiej i pro- 

wadzić agitację antyniemiecką, jest za- 

sadniczą linją endecji. Rekwizycje, cię- 

żary okupacyjne. wspomnienia wynaro 

dawiającej polityki Niemców w zabo- 

rze pruskim, obawa Niemiec w Poznań 

skiem i na Pomorzu, wreszcie chęć po 

żywienia się mieniem niemieckiem wła 

ściwa jednostkom o niższym poziomie 

duchowym w tych prowincjach — oto 

kapitał polityczny endecji. Nic dziwne 

go, że główną jej twierdzą jest Poznań 

skie i Pomorze, jakkolwiek polityka en 

‚ ЧесКа najbardziej zagraża tym pro- 

wincjom, a zachowanie ich przy Pol- 

sce wymaga porozumienia polsko - nie 

mieckiego na szerszych  podstawaci 

politycznych, które może się rozpocząć 

tylko przez rozwój współpracy gospo- 
darczej polsko - niemieckiej. 

Przyjęcie umowy likwidacyjnej pol- 
sko - niemieckiej, ratyfikowanie trak- 
tatu handlowego z Niemcami — to wa 
żne posunięcie polityczne i gospodar- 

cze dla całej Polski wogóle, dla jej 

prewincyj zachodnich w szczegółności. 

Nie mamy jeszcze pełnego stenogra 

mu dyskusji w sprawie traktatu han- 

dlcwegu z Nien:cami. Mamy tylko spra 

wożdanie prasowe i opinje posłów en- 

deckich które podaje skrzętnie „Gaze 
ta Warszawska. 

Poseł Lasota (Klub Narodowy) о- 

mawiał bolączki stanu rzemieślniczego 
i diobnego przemysłu, który zasobny 

w kapitały i wiedzę z rzemieślnikiem 

niemieckim skutecznie konkurować nie 

jest w stanie. Zapominał jednak, że w 

byłej dzielnicy pruskiej przy zetknię- kt 
ciu się z rzemieślnikiem niemieckim 
„zasobnym w kapitały i wiedzę”, wy- 
tworzył się rzemieślnik polski, bardziej 
zasobny w kapitał i wiedzę, niż rze- 
mieślnicy. innych naszych dzielnic, 
gdzie wpływ kultury niemieckiej był 
znacznie mniejszy. 

Poseł Lewandowski mówił .,o kur- 
czeniu się polskiego stanu posiadania* 
na ziemiach zachodnich, zapominając, 
że żywioł niemiecki w Poznańskiem i 
na Pomorzu stopniał j stanowi bardzo 

nicznaczną mniejszość. W. dalszym cią 

gu poseł Lewandowski obawia się, że 
pe „ratyfikacji traktatu może nadejść 
moment zażądania plebiscytu przez lu- 

dność zarobkującą na tychże  tere- 

nach*. Otóż nie można przypuszczać 

że zawarcie traktatu handlowego z 

Niemcami naszą ziemię zachodnią po- 
stawi w tak świetne warunki gospodar 
cze, że napływać będzie do niej lud- 
ność dziesiątkami tysięcy z Niemiec i 
nas zmajoryzuje dla plebiscytu. Na- 
tomiast można się obawiać, że w razie 
usyvchania gospodarczego bądź Śląska 
bądź Pomorza nastąpi silny odruch 
antypolski w tych prowincjach i 
tameczni mieszkańcy przyznający 
sie @0 narodowości polskiej 
gotowi będą domagać się odłączenia 
od Polski. Poseł Lewandowski powo- 
łuje się na mowę Trewiranusa i innych 
wybitnych parlamentarzystów niemiec 
kich, rzeczników rewizjonizmu. Nie u- 
względnia jednak tego, że najgorliwsi 
rzecznicy rewizjonizmu są też najbar- 

dziej żarłiwymi przeciwnikami trakta- 
tu handlowego z Polską. 

Poseł Stroński wystąpił jako głów- 

ny przeciwnik umowy likwidacyjnej i 
umowy handlowej z Niemcami. Poseł 
Stioński jakkolwiek romanista z wy- 

kształcenia ma umysł przedewszyst- 
kiem prawnika, myślenie zaś prawni- 
cze różni się zasadniczo od myślenia 
politycznego. Poseł Stroński, powołu- 
jąc się na szereg paragrafów, dowodzi, 
że mogliśmy nie zawierać układu li- 
kwidacyjńego. Przypuśćmy że tak, lecz 
cóżby to nam dało, moglibyśmy pozo- 

stając w ramach zaleceń konferencji w 
Hadze zlikwidować 15000 h. własnoś- 
ci niemieckiej. I cóżby nam z tego przy 

szło. Czy zwiększyłoby stosunek sił na 
naszą korzyść. Chodzi o drobiazg sa- 
mo przez się. Lecz ten drobiazg ma pe 
wne psychologiczne znaczenie. Niech 
poseł Stroński przypomni, jakie wra- 

żenie w swoim czasie w Polsce zrohi- 
ło wywłaszczenie dwóch majątków 
polskich przez Niemcy w 1912 roku. 
Wywłaszczenie w 12 lat po zakończo- 
nej wojnie: przy zapanowaniu stosun- 

ków pokojowych rzuca cień na wy- 
właszczyciela i byłoby wykorzystane 
przez wrogą nam prasę w Niemczech. 
Poseł Stroński mówi, że po 1937 roku 

moglibyśmy wywłaszczyć własność 
przemysłową niemiecką na Śląsku. 

Bardzo dobrze, że uchyliliśmy ową mo 

żliwość. Dla rozwoju gospodarczego 
Sląska potrzebny jest pewien stai 

bezpieczeństwa mienia i spokoju. Czy 

przedsiębiorstwa mogą funkcjonować 
prawidiowo, dokonywać potrzebnych 
inwestycyj jeżeli wisi nad nieini mo- 
żliwość j groza wywłaszczenia. 

Śląsk winien stać się ogniwem 
współpracy gospodarczej polsko - nie-. 
mieckiej. Czynnikiem nie antagonizimie 
lecz zbliżenia, to zaś można byłoby 0- 
siągnąć tylko przez poszanowanie 
piaw majątkowych i osobowych lud- 
ności nieniieckiej i do tego przyczyni 
się traktat. Wł. Studnicki, 

  

Echa środowej nocy 
w Sejmie 

środowe posiedzenie Sejmu, które trwało 
od godziny 4.15 pp. do godziny 5.45 nad ra 
nem, wskutek obstrukcji posłów z Kl. Nar. 
obfitowało w momienty humorystyczne. 

Zmeczeni uprawianiem obstrukcji posło- 
wie Kl. Nar. domagali się odroczenia posie- 
dzenia. Gdy wniosek ten upadł pos. Stroński 
rzuca pod adresem przewodniczącego wice- 
marszałka Cara: 

„To nie dancing a Sejm!“ 
Za dowcip ten proi. Stroński został przy- 

wołany do porządku z zapisaniem do - 
kułu, za co zapłacić musi 65 zł. Pos. Stronski 
zarierza odwołać się do komisji reguiamino- 
wej, 
; iw dalszej dyskusji wywiązał się następu- 
Bo djałog między pos. Strońskim a pos. 

'alewskim. 
Pos. Stroński do pos. Rzóski (BB) „Ile- 

kroć pan będzie się starał moje rozumowania 
prowadzić do swego rozumu, będzie pan па 
zupełnie mylnej drodze”. 

Pos. Walewski: „Może dlatego, że kol. 
Rzóska w talmudzie nie jest biegły”. й 

Pos. Stroński: „Je się o talmud nie obra- 
żan: i nie odwdzięczam się panu 5 2 POPE 
szczeniem, że pan jest z tych Walewskich, 

jórzy po mieczu i rozumie od Napoleona. 
1 pochodzą.“ 

Pas. Walewski: „To nie jest argument, a. 
w :nterpretowania  talmudu panu zawsze 
pierwszeństwo oddamy*. 

W pewnej chwili na sali sejmowej drze- 
mie 15 — 20 posłów. Marszałek Se - 
szcza krzesło marszałkowskie i udaje się do 
Łufetu, by wypłoszyć kolegów z kl. ВВ : 
skierować ich na salę. ; 

Na chwilę sała zostaje zapełniona, 
lecz po pewnym czasie PZA jak żaki, 
wysuwaią się znów Z sali. Wśród nustki po 
sel na trybunie przemawia d kilkunastu 
sennych słuchaczy 

Na trybunę wchodzi pos. łassota z klt- | 
hu narodowego. Ma moc argumentów scho 
wanych w kajeciku, które zamierza odczy- 
tać. Ma świadcewto „wybitnego nieża sta- 
nu'* b. starosty Lipskiego, obywatela ziem- 
skiego, który uważa Że należy Prusaków 
wyplenič. Czytalby tak ze dwie godziny, gdy 
by nie uwaga marszałka, że nie wolno od- 
czytywać mów. 

Zrcęczeinie ogarnia już wszystkich. ob- 
strukcjoniści w drchu błagałą klub BR, 
żeby nastąpił już ten „straszliwy* moment 
kneblowania ust i przerwania cłyskusfi. 

Poseł Hołówke wnosi ©  przer- 
wanie dyskusii, protestwą z msn pos, 
Winiarski z Klubu Narodowego, choć oko 
wdziecznie spogląda w strone posła Hołów- 
ki. „Zgwałcony* Klub Narodowy odetchnał, 
Sejm: przystepuie do głosowania. Marszałek 
Kazimierz Świtalski o godzinie 5. min. 45 
zarwyka posiedzenie. 

DUSZPASTERSTWO WŚRÓD POLA- 
KÓW ZAGRANICA 

Księża, korzystający z urlopu i prag-- 
nący odwiedzić rodaków naszych za- 
granicą, by ofiarować im usługi dusz- 
pasterskie, powinni mieć na to upowaź 
nienie swej Kurji diecezjalnej, wydzia- 

  

łu dla duszpasterstwa zagranicznego 
przy kancelarji Prymasa Polski, oraz | 
władzy kościelnej odnośnego terytor- 
jum. (KAP) w 

ZAKAZ PRZEWOZU RIBLJI DO 
SOWIETÓW e 

(KAP). Donoszą z Rygi, iż rada | 
ko:nisarzy ludowych na wniosek związ 
ku wojujacych  bezbożników wydała 
dekret, zabraniaiący przywozu  biblji 
oraz innych książek treści religijnej 
granice: ZSSR. jednocześnie wszyst! 
urzęay celne otrzymały polecenie bez- 
względnej konfiskaty wszystkich ksiąg 
treści religijnej 
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— ЕСНА 
— Nasza praca. Miasteczko  Worniany, 

.ponirmo, iż jest oddalone cd większych аг- 
teryj komunikacyjnych, jest bardzo ruchli- 
wc. W m-ku Wornianach jest Spółdzielnia 
założona i prowadzona przez szereg lat pod 
dzielnemi i światłen: przewodnictwem miej- 
sccwego wójta p. Czarm ckiego, oraz p. 
Choromańskiego Władysława. Jest również 
utworzony przez p. Czarneckiego Bank Lu- 
dowy. który skupia przeszło 1000 członków 
okazuiac niezmierną pomoc dla miejscowej 
łudności. Kółka rcinicze, które są prowa- 
dzone przez p. Clioromanskiego, agronoma 
sejonowego wiele zrobiły i jeszcze więcej 
zrobią w Wornianach, jak również i w oko- 
icznych miejscowościach. Jest też Sąd Po- 
wiatowy, apteka, szkoła powszechna i ko- 
ściół I byłoby bardzo pięknie, gdyby nie 
trzeba było się przyznać, jak wielce jest 
jepłakany stan młodzieży męskiej i żeńskiej, 
opuszczającej próy szkolny, a która bezpo- 
śred:so wchodzi w wir życia nieprzygoto- 
wana do samodzi::lnej walki z prądami, dzia 
łającemi na szkodę Kościoła i Państwa. To 
niebeznieczeństwo bodaj że najniebezpiecz- 
niejsze dła Kościcła i Państwa powoli się 
da usunąć, nawet całkowicie, zawdzięcza- 
jąc miejscowemu P.W. księdzu dziekanowi 
„Janowi Sielewiczowi, który przyjął na swe 
barki tak trudną pracę zorganizowania i 
„prowadzenia Stowarzyszenia Młodzieży Pol- 
śskrej meskiej i żeńskiej, Stowarzyszenie Mło 
dzieży, Polskiej bedzie miało za cel oświe- 
cić i wychować tę młodzież, która nie po- 
siada jeszcze znamion ducha dojrzałego, 
wśiód wrzenia miodocianego fermentu nie 
wyrnb:ta sobie jeszcze charakteru, dopiero 
go budować i formować pragrie. 

Te też na pierwszy zew przewodnika i 
kapłana swego księdza dziexana młodzież 
meska i żeńska chętnie się zyromadziła w 
pletanji, aby się oddać pod kierownictwo 
Temu, komu najbardziej zaufała. 

Podkreślić należy, iż praca kulturalno- 
oświatowa i wychowawcza młodzieży po- 
zaszkolnej jest trudna, wobec czego grono 
osćb, a mianowicie p.p. Choromańska Wła- 
dys'awa, Adam Jankowski, Bronisława |an- 
kowska, Emilja Jabłońska, Kam'lla Tatarzyń- 
ska ofiarowało swą pomoc moralną i ma- 
terjalną. 

Praca nasza rad wyrobieniem mtodzie- 
ży nie może ustać, nie może ani na chwilę 
zatrzymać się, gdvż jest to żołnierskie czu- 
wanie na posterunku. Tak pójdziemy przez 
życie z młodzieżą, z tvm ogromem pracy 
dla riej. A jeżeli kiedyś przyjdzie się wam, 
młodzieży, z trudem się złożyć, myśl was 
pokizepi, że dziś wam przypadło nie prze- 
S$złość wskrzeszać, ale przyszłość DT 

SŁONIM 
— (Czy Słonimowi i okolicy grozi po- 

wódź? Tegoroczne obfite opady Śnieżne i 
trwziące dotąd chłody mimowoli zastana- 
wiają każdego  słonimianina, a zwłaszcza 
rnieszkańców  posesyj, położonych nad 
Szczarą * Kanałem, czy z nastaniem wio- 
sny — dom i mieszkanie jege — nie zosta 
ną zatopione. Sprawa ta była przedmiotem 
żywego  zainterescewania się miejscowych 
władz, które kwustję tę szczegółowo roz- 
ważyły i, o ile nan: wiadomo, zorganizowa- 
ły aparat przeciwnowodziowy, który w wy- 
padku konieczności, niezwłocznie zostanie 
truchomiony i pomcc ewent. otiarom po- 
wodzi zostanie udzielona. 

Wracając jednak do kwestji, czy Słoni- 
- mowi grozi powódz, — musimy nadmienić, 

że pomimo obfitych opadów Śnieżnych i 
bliskości rzeki, — powodž jest uzaležnioną 
od warunków, w jakich nastąpią roztopy. 
Raptowna zmiana temperatury grozi niewąt- 
pliwie wylewem rzeki, którego rozmiaru, 
rzecz oczywista, — trudno przewidzieć 

GRÓDEK K/MOLODECZNA 
— Sprawy Spółdzielni, Proiekt utworze- 

mia nowej spółdzielni czy kocperatywy w 
_ Moełodecznię jest na dobie i gorąco przez 

in'cjatorów takowej popierany Czy można 
zarzucić organizaterom brak słusznej ku te- 
mu racji, czy jest i skąd wypływa potrzeba 
jeszcze jednej placówki? 

Sięgnijmy pamięcią wstecz. W r. 1928 
ź inicjatywy i sturaniem  nieżałującego sił, 
czasu i pieniędzy, działacza społecznego p. 
Jane. Puciaty, grono ziemian weszło w po- 
rcezumienie ze spółdziełgzym  Syndykatem 
Rolniczym Wileńskim i zatożyło w Mołodecz 
„nie oddział tego Syndykatu, który miał peł- 
nić funkcje pośrednika, jak w kierunku do- 
stawy potrzebnych rolnictwu artykułów z 
„jednej strony, tak też zbytu produkcji rol- 
nej z drugiej. 

Jaka była działalność Syr.dykatu, czy 
ziściły się pokładane w nim nadzieje? Co 
zrobił syndykat poza dostawą sztucznych 
nawozów na łatwy kredyt, dany przez Bai 
ki Państwowe, otrzymanych? Pośrednictwo 
to nie wymagało ani dużych rozchodów, 
aui kłopotu, a dało poważne zyski, z czyich, 
jednakże kieszeni czerpane? Syndykat się 
utrzymał kosztem naszym i spoczął na lau- 
rach, a rolnicy biedzili się dalej, przez przy- 
RH handlarzy wyzyskiwani. 

bieżącym roku, kiedy trudno było o 
zbyt produkcji rolnej, prywatni kupcy po- 
trafili wywozić z raszego terenu dziesiątki, 
z może i setki wagonów zbcża i trzody 
chlewrej. Sławetna firma Niemcewicza, z 
braku konkurencji, w niemożliwy, w normal- 
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Teatr „Lutnia“ 
AZAIS 

Komedja Lidwika Verneuillą. 
Występy Kazimierza Junoszy - 

Stępowskiego. 

O, tak: są na świecie rzeczy, 
których nie śniło się filzofom!: 

> Z całą pewnością przecież można 
twierdzić, że skromnemu  filozotowi 
dwojga imion, — Piotrowi Hjacyn- 
towi Azaisowi ani się śniło, iż w 
osmdziesiąt sześć lat po swej śmierci 
stanie się on znany w Wilnie, zawdzię 
czając występom  Junoszy - Stępow- 
skiego, w komedji Verneuila!... 

_O, sławo ludzka! — jak dziwnemi 
chadzasz ścieżkami!.... 

Ale bądź co bądź Azais jest szczę 
_ śliwszy od swych znakomitych po- 

_ przedników: recydywę swej popular- 
ności zawdzięcza pomimo wszystko 2- 
fektowności swej teorji iilozoficznej, 

jest więc w lepszej sytuacji, niż Sok- 
rates, nieśmierrelny ze względu na 
Ksantypę, lub Diogenes, którego spo 
pularyzowata — beczka!.. 

- AMzais nie jest więc wymysłem kpia 
rza Verneuila: jest postacią historycz 
ną. Urodził się w Sorrćze, w r. 1770, 
jaka syn: dość znanego muzyka, prze- 
chodził w życiu 1óżne koleje, był, co 
się zowie, — „na wozie i pod wo- 
zem” i może właśnie dlatego wysnuł 

o 
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nych warunkach, sposób wyzyskuje sytua- 
cję: robi zrzutki, dochodzące do 3% pudów 
cd sztuki nierogacizny, zabiera towar bez 
pieniędzy, obiecując zapłacić w ciągu ty- 
godnia, BY przeciąga na długie miesiące, 
w czasie których nieszczęśliwy dostawca, 
zamieniony w proszącego łaski żebraka, cho 
dzi za p. N. żebrząc o swą należność. Cóż 
jednak począć, jest to jedyna firma, która 
umie zt.ywać setkami wagonów brany u 
nas towar, sprzedac go musimy, a nie ma- 
my komu, 

ileż to wysiłku kosztowało byłemu pre- 
zesowi O.T.0. i K.R. aby wykołatać, by 
Syudykat zdobył się wreszcie pod koniec 
sezonu zimowego na przeprowadzenie tran- 
zakcji z dwoma wagonami nierogacizny, co 
podniosło natychmiast ceny na rynku o 30 
proc. He rolnictwo straciło na tem, że Syn- 
„dykat byt pogrąženy we šnie letargicznym? 

Nasz owies, zakupywany przez kupców 
po 10 — 12 gr. klg., idzie do intendentury, 
która piaci po 19 gi., nie nam, niestety! 
Ciexawe, ilė wagonow owsa i cd jakich pro 
ducentów dostawii do intendentury Syndy- 
kat Rolniczy Wileński i Spółdzielnia Polic 
czo-Havdlowa? Debrzeby bylo, gdyby te 
dwie nasze rolnicze firmy handlowe wy- 
jaśnity czyj owies za ich pośrednictwem do- 
stał się do intendentury. Rada Nadzorcza 
Syndykatu winna dobrze wejrzeć w prowa- 
dzenie przez Zarząd tej instytucji i odpo- 
wiednio zareagować, aby takowa stala na 
wysokości zadanta. 

P. profesor Staniewicz dn. 4 marca b. r. 
na zjezdzie rolniczym w Wiinie wygłosił 
słiszne zdanie, że nie należy tworzyć no- 
wych pośredników, lecz co robić tam, gdzie 
starzy pośrednicy są niedołężri. Jedyna ra-- 
da chyba poczewac trochę, może się sta- 
rzy pod naciskieni cpinji ogółu zbudzą, po- 
ruszą i do czynu zabiorą, jeżeli zaš nie 
będą mogli, lub umieli, wtedy dopiero za- 
stąpić nowymi. 

Czy nie możnaby zwrócić uwagi practr- 
jących w Syndykacie, by zmienili sposób 
ustcsunkowywania się do klienteli, która 
wchodząc do instytucji handlowej ma wra- 
żenie, że się znalazła w jednym z urzędów 
Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej. $. 

LEKARZ 
prosi o informacje, gdsie w wojew. 
Wileńskiem, Nowcgródzskiem, Poleskiem 
jest rzeczywisty brak pomocy lekarskiej, 
jakie warunki zarobkowe, mieszkanio- 

we, (ogród) komunikacyjne 
Adres: dr. Napoleon Czarnocki, 

Wilno. Antokcl 49. 
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Po5000 zł. wygrały nr: 176241. 
Po 3.000 zł. wygrały n-ry.: 108046 

170925. 
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41666 44.182 80316 96482 107484 137390 
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Po 500 zł. wygrały n-ry: 6023 11783 
21591 23134 24821 24930 25362 26490 30131 
„1539 53687 60241 60793 61982 69182 
31108 33892 38000 41624 45704 46463 
70088 76902 94610 100566 107929 125511 
70088 70766 72660 74577 75630 76746 76902 
£1515 83802 84840 87257 03842 94619 04734 
96601 99122 99412 100180 100566 100637 
100599 101325 105033 107929 114880 117462 
110050 120298 125511 126060 129053 131222 
136950 138064 141080 145231 146530 149345 
149831 149967 150285 150355 158276 158562 
160454 160810 161050 163179 163882 171704 
175146 185131 190601 198807 204438 207566 
208759 209234 

PO PRZERWIE 

50000 zł. wygra: nr.: 185652 
10.000 zł” wygrał nr. 63865 
3.000 zł. wygrał nr. 143304 
Po 2,000 zł. wvgrały n-ry: 3018 45572 

55652 629071 67117 90768. 
Po 1,000 zł. wygrały n-ry: 29228 33577 

64340 76879 103405 108580 118191 122322 
126632 136260 140409 142419 144751 146924 
151505 157029 161991 164171 167490 170936 
179530 107287 

Po 500 zł. wygrały nry: 1163 1221 1905 
5000 11478 16080 10057 21184 23331 23750 
24014 25003 30376 31910 35268 26525 38029 
38607 39360 40900 41808 51880 53504 
54068 57184 57046 58626 61273 64221 66547 
57648 67910 „354 €8518 R0853 70412 70924 
73044 73407 73390 77057 77505 79094 79760 
82108 34203 34527 86596 89065 90351 90971 
61486 94476 05960 97019 €9189 96240 
106550 109896 110131 112671 114982 115305 
116540 1182298 122039 12740 126780 
131673 135760 130129 145470 149556 14085 
151112 152919 155430 158698 160041 160282 
162959 164366 170159 171461 174425 
176026 177841 179234 180260 186779 198022 
201276 206336. 

optymistyczną teorję prawa kompen- 
sacji. 

Twierdził, że jak, świat fizyczny 
rządzi się prawem równowagi, tak sa- 
mo losy ludzkie mają równowagę, któ 
rej wyrazem jest kołejność, a raczej— 
równość chwi! 
czynników pozytywnych i negatyw- 
nych. 

Uzasadniając swój pogląd filozo- 
ficzny, napisał Azais najpierw rewe- 
lacyjną rozprawę p.t. „Des compen- 
sations dans les destinćes humaines', 
później zaś długi szereg różnych 
dzieł. у : 

Dziš jest zapomniany — zapomnia 
ny z kretesem, tak, że niekażdy współ 
czesny doktor filozofjj słyszał cho- 
ciażby tylko nazwisko Azaisa. 

Co ciekawsze: niewszyscy uwierzyli 
w atfentyczność teorji Azaisa, o któ- 
ej krótko a węzłowato (choć nie za- 
nadto ściśle) poinformowała p. Niwiń- 
ska p. Ciecierskiego, a tem samem -—. 
całą publicznośc. 

Po pierwszym akcie „on* i „ona“ 
prowadzili historyczno - filozoficzną 
rozmowę. 

Ona. — Czy naprawdę istniał ja- 
kiś Azais, który wysnuł taką ciekawą 
teorję? 

„On. (wymijająco) — Ach, ta filo- 
zofjal.. Tyle jest w niej dziwactw i 
śmieszności, że doprawdy dziwić się 

smutnych i jasnych, 

э 

Kolonizacja niemi 

LG M 

ecka na Wschodzie 
BERLIN. (PAT). —. Do Reichstagu wpłyneły projekty ustaw © pomocy 

wschodniej i usiawy o popieraniu kolonizacji rolniczej na obszarach wschod- 
nich Niemiec. Na budowę linii kolejowych oraz innych dróg komunikacyjnych 
ra terenach wschodnich rząć wyasygrować ma 130 m:jonów marek w posta- 
ci pożyczki, udzielonej towarzystwu kclei niemieckich. 

Rezolucje kongresu sowieckiego 
MOSKWA. (PAT) —. Agencja Tass podaje: Drugi kongres rad przyjął 

jednomyślnie rezolucje, aprobującą całkowicie politykę wewnętrzną i ze- 
wnętrzną rząd. Rezolucja zaznacza m. ia. że kongres za największą zasługę 
rządu uważa to iż pomimo bezpośredniej prowokacji wrogich imperjalistycz- 
czns ch sił, jak np. w sprawie kolei wschodnio - chińskiej, rząd sowiecki za- 

  pewnił utrzymanie pokoju i wzmocnienie międzynarodowego położenia ZSSR 
Aongres wyraża przekonanie, że rząd prowadzić będzie ńadal wytrwale poli. 
*ykę pokojową celem wzmocnienia więzów ehonomicznych i stosunków z + 
innemi państwami umacniając zdolność obronna ZSSR i siłę armji czerwonej 
Konyres zdaje sobie jasro sprawę 2 wzrastającego niebezpieczeństwa wojny, 
uważa jednak, że w obecnych warunkach pogłębiaiącego się kryzysu w pań 
stwach kapitalistycznych atax zbrojny przeciwko ZSSR jest niebezpieczny dla 
tych. którzy ośrielihby się naruszyć pokój i zaatakować Związek Sowiecki. 
Następnie kongres wyraża zadowolenie z powodu planu pięcioletniego, do- 
puszczając możliwość wykonania go w ciągu czterech lat a w niektórych gałę 
ziac'i przemysłu nawet w ciągu trzech lat. Zdaniem kongresu rok bieżący 
iest rokiein decydującym w wykonaniu tego planu. 

Moskiewska edpowiedźnapismo 

  

' Vanderweldego 
MOSKWA. (PAT). — Agercja Tass podaje" Po dyskusji nad sprawozdaniem rzą- 

aa m1 VI korgresic rad przewodniczący Radv Komisarzy Ludowych Mołotow, omawiając 
pismo Vanderveldego do Pady Komisarzy Ludowych w związku z procesem mienszew!- 
ków, eślił iż w dokumencie tym przewodniczący drugiej międzynarodówki sam 
stwierdził sclidarność i popierar'e przez II Międzvnarodówkę kontrrewolucyjnej dzia: 
talnošci mienszewików rosyjskich którzy, jakto wykazał zdaniem mówcy, proces  usi- 
nłwali przygotowzć interwencję i obiuić władzę sowiecką. Nawiązując do wzmianki, u- 
czynionej przez Vanderveldego, co do współnego frontu robotników, Mołotow zazna- 
czył, że ci, którzy faktycznie prpieraią interwencje przeciwko ZSSR, nie mają nic do 
powiedzenia w sprawie wspólnego frontu. Wsp”lny tront robotników ZSSR z robotnikami 
innych krajów, może się opierać ,edydie na podstawie walki przeciwko interwencji. 

Straszliwa lawina ziemna 
CHAMBERRY. (PAT) — Pod Chate!ard obsuwająca się ziemia zniszczyła dwie 

wsie. Widok olbrzymiej masy ziemi o powierzchriw 40 ha, posuwającej się z szybkością 
150 mtr. na godzinę, jest przerażający. Obsuwająca sie ziemia posuwa się wprost na do- 
my miasteczka, kióre ludność opuściła. Wicle domów 
łzj dolinie rozlega się huk i toskot. Patok, 

ziemia już  zasypała. W ca- 
przenły .wający przez dolinę, zmienił łoży 

sko, co akcja ratunkowa będzie usiłowała wyzyskać dążąc do zmiany kierunku w którym 
postwają s'ę masy ziemi W ciagu nocv miano wvsadzić w powietrze kilka mostów. 

MONTAUBAN. (PAT).—: Wwzsórze, ciągnące się wzdłuż drogi do Berdeaux 
noczeło obsuwać się na przestrzeni trzech k ilometrow. Domy, znajdujące się w tej oko- 
licy ewakuowano oraz podjęto zarządzenia zabezpieczające. 

Transport 200 więźniów politycznych 
HAWANA (PAT) — Wczoraj o świcie kiika samochodów ciężarowych podjechało 

pod port Principe. gdzie umieszczono na nich 200 więźniów politycznych, których na- 
stępnie odstawiono statkiem do wiezienia na wyspie Ile des Pins. Przewiezienie to od- 
było się w całkowitej tajemnicy i zostało ujawnione dopiero po południu, kiedy rodziny 
więż'iów udały się do portu Principe w celu odwiedzenia uwięzionych. Jak słychać, 
zarządzenie to zostało wydane na skutek wykrycia spisku, mającego na celu ułatwienie 
więzaiom ucieczki. 

    

Wznowienie głośnego procesu w Wiedniu 
We środę 11 bm. rozpoczyna . się 

w Wiedniu poncwnie proces przeciw- 
ko Gustawowi Bauerowi, który to pro- 
ces przed kilku miesiącami byt  pra- 
wdziwą sensacją. Tło procesu jest na- 
stępujące: 

Dnia 17 lipca 1928 r. znaleziono w 
parku w Lainz koło Wiednia spalone 
zwłoki pewnej kobiety. Obok zwłok 
zna!cziono małą flaszeczkę benzyny i 
specyficzny gaiunek  suche- 
go spirytusu. Przez rok cały nie można 
było stwierdzić kim była zamordowa- 
na. Dopiero dzięki przypadkowi uda- 
ło się wpaść na ślady prowadzące do 
jej rozpoznania. Jeden z urzędników 
kryminalnych prowadzących śledztwo 
leczył się u pewnego dentysty i opisał 
au dokładnie uzębienie zamordowa- 
nej. Dentysta rozpoznał w tem uzębie- 
niu swoją robcię, a to właśnie dopro- 
wadziło do ustalenia. że zamordowana 
nazywała się Katarzyna Fellner. Z ро-- 
czątku aresztowano jei męża Andrzeja 
Fellnera, który iednak wykazał swe ali 
bi. Bauer, przyjaciel zamordowanej, 
dowiedziawszy się o ustaleniu jej na- 
zwiska, wyjechał do Berlina, gdzie 
nastąpiło jego aresztowanie. 

Przeciwko Bauerowi przemawiają 
samie tylko poszlaki. I tak widziano za- 
mordowaną jeszcze w dzień dokonania 
zbrodni w mieszkaniu oskarżonego. 
Stwierdzono, dalej, że sprzedawał jej 

rależy, jak ludzie, skądinąd poważni, 
mogą twierdzić coś podobnego? Wie 
pani, czytałem kiedyś... 

Ona. — A ten Azais dawno żył”... 
On. —. O, tak... Więc ja zacząłem 

MÓWIĆ... 
Ona. (nie mając litości) — A kie- 

dy żył? I gdzie? 
On. (rozpacznie) — Tego właści- 

wie uczeni dobrze nie wiedzą... W 
każdym razie bardzo dawno.... Zresz- 
tą w jego teorji niema nic nowego.... 
Przecież nauka jogów.... Zresztą w E- 
gipcie wogóle... Niezawodnie i wpły- 
wy greckie tu są znaczne... 

Ona. (z podziwem dla jego wie- 
dzy) --Więc Azais był Egipcjaninem? 

On. (niepewnie) —- Ta-a-k.... 

Jednak „on'' miał rację: brzmienie 
nazwiska filozofa, a tem samem 
tytułu sztuki jest bardzo egzotycz- 
ze, efektowne i nasuwa na myśl cieka 
wą krainę nad Nilem. 

Verneuile z iście francuską werwa 
i lekkomyślnością skorzystał z dziw 
nego nazwiska filozofa: Azais, po- 
chwycił jego zasadniczą tezę o rów- 
uowadze losów ludzkich i na tej pod- 
RE zbudował przezabawną kome- 

je: 
Feliks Borneret jest pechowcem, 

jest człowiekiem, którego od kolebki 
prześladuje nieszczęście i który zna 
tyiko klęski i niepowodzenia. Ma lat 

futra, a niektórzy świadkowie rozpo- 
znali w zajętych przedmiotach u Bau- 
era niektóre drobiazgi zamordowanej. 
Nie udało się natomiast odnaleźć bar- 
dziej kosztownych rzeczy i wielkiego 
kufra Katarzyny Fellner. Bauer nie 
przyznawał się do winy. Futra wpraw 
dzie sprzedał, ale stanowiły one jego 
własność, ponieważ on je zamordowa 
nej rupił i zamordowana zgodziłą się 
na ich spieniężenie. Drobiazgi stano- 
wiły też jego własność, a zresztą mo- 
żna je było nabyć wszędzie. Obrona 
destarczyła też parę kolorowych kol- 
czykow, które były zupełnie podobne 
do kolczyków Katarzyny Fellner, które 
znaleziono u oskarżonego. 

Podczas procesu przesunęła się 
przez salę sądową cała gałerja kobiet, 
które były kochankami Bauera. M. in. 
pewna dama z towarzystwa i pewra 
kelnerka z Tyrolu. Wojnę przebył Ba- 
uer jako oficer rezerwy i utrzymywał 
żywe towarzyskie stosunki we Wied- 
niu Na żądanie prokuratora przerwano 
rozprawę dla uzupełnienia śledztwa, 
Obecnie nastąpi wznowienie procesu. 

NAJKORZYSTNIEJ. 
kupuje się towary gwarantowanej dob- 
roci u GŁOWIŃSKIEG ». Polecamy na 
sezon zimowy materjały mundurkowe, 
tweedy na kostjumy i suknie, flanelety 
w pięknych deseniach | 4 
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35, jest biednym, wygłodzonym nau- 
czycielem muzyki. Szczęśliwym  tra- 
fem zdobywa lekcje w demu barona 
\/ а, lecz już po czterech lekcjach 
z córką barona, Zuzanną, zostaje wy- 
rzucony z domu za niby-flirt z piękną 
panną, on, — który się beznadziejnie 
kocha w gospodyni domu, uroczej pa- 
ni baronowej. 

Pecliowiec stoi, zdawałoby się, 
nad brzegiem przepaści. Ale panna 
Zuzanna, biorąca lekcje nietylko mu- 

-zyki, ale i filozofji, a więc znająca 
teorię Azaisa, zapewnia nieszczęśliw- 
ca, iż jeżeli on w ciągu trzydziestu 
pięciu lat ponosił same klęski į byt 
ofiarą wielorakich katastrof — musi 
zastąpić dla niego - okres szczęścia, 
który będzie trwał również trzydzieści 
pięć lat. 

Tak się, naturalnie, j staje. 
Aby, jednak. zrobić teorję Azai- 

sa bardziej przekonywującą, wprowa 
dza autor człowieka, który nieszczę- 
ścia i niepowodzeń w życiu nie za- 
znał ani razu i który, jak  Borneret, 
ma też 35 lat, 

Szczęśliwiec staje się nagle niczem, 
- ponosi straszliwą klęskę, która jest 

zapowiedzią i początkiem dalszych 
nieszczęść, — biedak Borneret prze- 
nbraża się fizycznie i duchowo i za- 
сгуга być ofiarą... szalonych powo- 
dzeń!... 

Jaka jest treść komedji, jakie się 
wytwarzają nieoczekiwane sytuacje, 

W WIRZE STOLICY. 

TELEFON 

W parę miesięcy po smutnym obrzędzie 
który bezpośrednio poprzedził noc poślubną 
— stosunki między małżonkami ułożyły sie 
nainormalniej w świecie. 

Wymyślania, cała zoologja na końcu ię- 
zyku, furkot talerzy, trzaskanie drzwianii,; 

potem miiczenie parodniowe, potem gwał- 

towny wybuch — „to się musi skończyć, 
musimy się rozejść” i znowu milczenie gro 

bowe, posępne, nienawistne. Pan Kazik nie 

odzywał się do Agatki, a ona nawet pa- 

trzec nie chciała w jego stronę. Byli sobie 

obcy, zupełnie obcy. 
mle mieszkali nadal razem w tymże apar 

tamencie. Żadne nic chciało się wynosić, każ 
de twierdziło, że mieszkanie jest jego, że 
tamten musi się wyprowadzić. Ponieważ 

byty cztery pokoje, więc wypadło po dwa 

ra każdego. я 
Wejna srożyła się coraz bezwzględniej: 

Agatka nie dopuszczała wcale Kazika do 

kucnni, nie dawała mu zagrzać sobie wody 

ra gazie, — on wzamian za to zaanekso- 
wał łazienkę, nie pozwalał na kąpiel, umy- 
cie się. . Mur antypatji rósł z dnia na dzień. 

W korytarzu, na neutralnym gruncie wi 
siał telefon. 

I Kazik i Agatka mieli doń dostęp. Gdy 

telefon dzwonił, na mocy milczącego ukła- 
du, podchodzili kołejno. Dobry Boże! Co to 
były zą rozmowy! Wszystko, co czuli, cze- 

go mie rzucali sobie w twarz, wypowiadaii 

w telefonie. Czego się biedni ludzie, dzwo- 

niący do któregokolwiek, nie nasłuchali. 
Dryń, dryń, dryń, dryń.... 

Kolej Kazika: grube — „Halło!* 
—- Czy mogę prosić panią Agatę? 
— Panią Agatę? Ałeż pana źle skiero- 

wano, proszę dzwonic 10-08-57 do ogrodu 

znołogicznego, trzecia klatka na lewo — 

tylko nie wiem, czy pan teraz zastanie ją, 
ho o tej porze maipy są na spacerze. 

Trzask. Kazik wiesza słuchawkę i za- 

dowaolony wraca co siebie: 
Dryń, dryń, dryń, dryń,...... 

Zrywa się Agatka:  piskliwe:— 
cham”. 

— Czy pan Kazimierz jest w domu? 

— Niestety, pan Kazimierz jest chwilo- 

wo nieobecny, ale wkrótce wróci! Odsiedzi 

ieszcze tylko rok i cztery miesiące w kry 

miaale za zgwałcenie nieletniej, poczen: bę 

dzie panu służył. 
— A to babskc podłe! — Kazik aż się 

zżyma ze złości. --- No, niechno teraz telė- 
foa zadzwoni... Da on jej bobu. Jest. 

Dryń, dryń, dryń, dryń,...... 
-- Hallo! 
— Proszę poprosić panią Agatę do apa- 

reti. 
-- Dobrze, zaraz  proszę panių 

* Kazik rozwala się w fotelu i czyta dalej 

„Słu- 

azetę. Po dobrych 5 minutach znów bie, 
EA e ,wadzają do tragxznych finałów walki przy | ize słuchawkę: 

— Hallo, niestety, proszę panią, 
tka jest obecnie zajęta... 

— Jaka pacjentka? Przecie to mieszka- 
nie pani Agaty i ią właśnie prosiłam. 

Nie, proszę panią, Tu jest szpital warja- 

iów i pani Agata bierze teraz zimny prysz 

nic — może biedaczce pomoże. 

Och, tego już za wiele. Pani Agata 
zgrzyta ząbkami. Ż takim bałwanem niema 
się co ceremonjować. Akurat: 

Dryń, dryń, dryń, dryń,...... 

pacjen 

— Słucham. 

— Pan Kazinuerz jest? 

— Będzie za chwilę, jeszcze go nie 

zdjęli z szubienicy. Idjota!! 

Znajomi młodych małżonków są w siód 
mem niebie. Taka wspaniała rozrywka. Jeśli 
się kto nudzi, albo jest w złym humorze —- 
dzwoni do Kazikostwa. Gdy usłyszy „hallo” 

-— pyta o panią Agatę, jeśli „słucham” 
odwrotnie, a potem śmieje się do rozpuku i 
opowiada innym. Co za pomysłowa para, 

zawsze wymyślą coś nowego. coraz dow- 

c'pnicisze kawały. 

Kazik i Agatka nie są tak zadowoleni. 
Ostetecznie dzwonią do nich i poważni ш- 

dzie, mają interesa... ale i na to znależli 
sposóh, mówią nowym znajomym, dając 
im swój, numer: 2 

= leśli za pierwszym razem powiedzą 
panu jakieś głupstwo przez telefon — niech 

się pan nie przejinuje i po chwili zadzwoni 
po raz drugi. Wtady podejdę już ja, a me 

to bydlę. Karol. 

jak się gmatwają stosunki, jakie są 
słówka, Świ. — o tem próżno mó 
wie: to trzeba zobaczyć na scenie! 

Jak w każdej komedji francuskiej, 
miłość, raczej zimysłowość. ubrana w 
formę żartu, jest tu czynnikiem decy- 
dującym. 

Bason Wiirtz ma kochankę, która 
go zdradza, więc oburzony opowiada 
o tem swej żonie. 

Baronowa chce dąć mężowi naucz 
kę, więc angażuje zakochanego w niej 
Bornereta do udawania kochanka, póź 
niej ma w nim prawdziwego kochan- 
ka, następnie znów symuluje zdradę, 
rujnując się na kwiaty dła siebie, — 
wreszcie zdcbywa dla siebie rozkocha 
nego w niej... męża. 

Borneret ma kilka kochanek, 
wreszcie, żeni się z baronówną. 

inne osoby kochają się, zdradzają, 
znów się kochaja i znów się zaopatru 
ją w kochanków i kochanki. 

Typowa komedja francuska: wie- 
le sytuacyj nieco ryzykownych, wiele 

aż 

„dowcipów „gorszących”, jeszcze wię- 
cej lekkomyślności, a nawet bezmyśl- 
ności, ale całość jest zbudowana tak 
zgrabnie, humor, acz niewyszukany, 
jest tak porywający, zakończenie zaś, 
(zgodnie z tradvcją—czy szablonem? 
— francuskiej komedji) tak pogodne, 
szczęśliwe , budujące, że widz całko- 
wicie jest zadowolony. 

Gościnny występ K. Junoszy - Stę 
powskiego śŚciagnął do Lutni tłumy 

HRABIA D'ORMESSON 
o porozumieniu francusko- _ 

niemieckiem 
Przed paru tygodniami podawahśs- | 

my tesć artykułu hr. D'Ormessona, u- 
mieszczonego w „Europe nouvelle* w 
sprawie porozumienia francusko - nie- 
mieckiego, obecnie ów wpływowy po- 
lityk francuski zabiera głos w tej spra- 
wie na łamach „Berliner Tageblatt'. 

„W ciągu ostatnich ośmiu miesięcy 
niemiecko - francuskie stosunki ulega- 
ły pewnym wahaniom, pisze D'Ormes- 
Son, w czerwcu zeszłego roku rachowa 
ło społeczeństwo francuskie, że przy- 
śpieszenie dobrowolnego zniesienia о- 
kupacji będzie miało płodne następ- 
stwa dla stosunków niemiecko - fran - 
cuskich. Różne okoliczności zniweczy- 
ły tę nadzieję i wybory niemieckie i4 
września wywołały niepokój wśród о- 
pinji francuskiej". 

D'Ormesson uważa, że kryzys świa 
towy gospodarczy, który nawiedził 
wszystkie kraje ij Francji nie oszcze- | 
dzi" ., nakazuje dążyć do porozumie-” 
nia. Francuzi ocenili, według niego, wy 
siłki kanclerza Rzeszy dla sanacji sto 
sunków gospodarczych. Wywołało to 
pewną zmianę w nastawieniu Francji 
w stosunku do Niemiec, co przyjęło 
konkretną formę w głosowaniu francu- 
skiego parlamentu co do udziału ban- 
ków francuskich w wypłaceniu zalicz- 
ki państwu niemieckiemu dla zwalcza- 
n'a bezrobocia. Jeszcze niedawno za- 
der z francuskich rządów nie mógłby 
uzyskać podobnego votum w francu- 
skim patlamencie. To jest ważniejszy 
psycnologiczny moment, niż materjal- 
ne skutki tego głosowania. Votum to 
dowodzi, że nastąpiło odprężenie sto- 
cunków między Francją a Niemcami. 

Dalej D'Ormesson wyraża nadzieję, 
że Stany Ziednoczone zgodzą się na 
zmniejszenie długów  miedzysojuszni- 
czych, co da możność zmniejszyć cię 
żary płatnicze, nałożone na Niemcy, 
jako odszkodowanie. 

Wkońcu autor wspomina o dum - 
pingu rosyjskim. który pogłębia kry- 
zys europejski i musi zmusić narody 
europejskie do porozumień gospodar- 
czycii, dla wspólnej akcji ekonomicz- 
nej obronnej. 

ŻONA ZABIŁA MĘŻA W SZALE 
BRIDŽOWYM 

SĄD JĄ UNIEWINNIŁ, — BO MĄŻ GRAŁ 

Manja bridżowa przyjęła na całym świe- 
cie nietylko olbrzymie, ale niekiedy i wręcz 
niebezpieczne rozmiary. Mimo, iż gra nie 
jest hazardowa, temperamenty graczy dopro | 

zielcnym stoliku... 
W Kansas City przed dwoma miesiącami 

žona 'wystrzałem 7 1ewolweru zabiła swego 
męża podczas partji bridża. Na rozora 
sadowcj, która odbyła się przed. kilkoma 
dniami mrs. Bennet opowiedziała, jak się to 
wszystko działo. Girała z mężem jako partne 
rem przeciwko inrej parze znajomych. Mąż 
naznaczyt „piki“. Wobec tego, że mrs. Ben- 
net miała w swoich kartach dobre „podtrzy 
manie", a prócz tego inne karty w innych 
kolorach byłv dość mocne, odrazu podwyż- 
szyła gr ę do „4-ch pik”. 

Jednak podczas rozgrywki mąż popełnił 
bład i małżeństwo — partnerzy, zostali bez 
„dwóch iew", 3 

Wzburzyło to do tego stopnia  missis 
Bernet, że wybiegła do sypialni i chwyciw- | 
szy za rewolwer, dwoma strzałami położyła |, 
trupem swego męża — niefortunnego part- 
nera. - 

Rozprawa sądowa nad CE ob- 
tżowała w niezwykłe momenty nad któremi 
obszernie rozpisuj: się prasa amerykańska 

Sędzia nie zadowol ił się wyjaśnieniami 
oskarżonej i pozostałych partnerów, ale ka- 
zał przynieść do stołu sędzicwskiego karty 
i rokonstytuował całą fatalna partję.  Ró- 
wnież sędziom przysięgłym zademonstrowa 
no od początku do końca wszystkie fazy 
ewej partji, przyczem doszło do burzliwej 

ad o uchybieniach w grze ofiary zbro- 
ni. 

Narady i roztrząsania przysięgłych, któ- 
"zy z kartami w ręku sadzili te sprawę, 
trwały całą noc. Nad ranem sędziowie wy- 
dali wyrok uniewinniający missis Bennet! 

Widocznie sędziowie sami są zapalonymi . 
„bridżistami” i bardziej liczyli się z prawf- 
dłam* gry i „świętem oburzeniem" partner- 
ki, która została pobita, aniżeli z tragicz- 
nym losem jej nicża, ofiary bridża. 

Fisma amerykańskie, omawiające ten wy 
rok wyrażają obawę, by w dziejach krymi 
nologii nie powstała nowa kategorja prze- 
stęnstw, popełnionych w „szale bridżowym* 

  

  

publiczności, co jest dowodem popu- 

  

larności znakomitego artysty. 
U grze tego artysty, który miał ro- 

lę barona Wiirtza, cóż można powie- 
dzieć, aby nie nadużywać superłaty- 
wów? z 

Baron Stępowskiego był może za- | 
nadto wielkim degeneratem, ale był 
tak wykończony w każdym szczególe, 
tak zdumiewajaco konsekwentny w 
swych manjackich niekonsekwencjach, 
iż się z podziwem patrzało na wiel- 
kiego artystę, mającego tak olbrzy: 
mią skalę talentu. > 

Od barona Wiirtza do Stefana Ba- 
torcgo — to przecież droga, dla śred- 
niego talentu nie do przebycia! 

P. Ciecierski dał doskonałą sylwet 
kę zbiedzonego nauczyciela muzyki i 
przeobraził się w sposób bardzo efek- 
towny. | 

Pę. Niwińska (Zuzanna) i Jasińska- 
Detkowska (baronowa) były b. dob- 
re w Swych rolach. P. Niwińską tro- 
chę zanadto się przejęła swa rolą w 
końcowej scenie II aktu. 

Biedny p. Ciecierski! 
Całość jest dobra, choć akcja pro- 

wadzona trochę nierówno. 
Publiczność była zadowolona, śmia 

ta Się szczerze, oklaskiwała głośno i i 
z temperamentem. Nawet artyści cza- 
sem trochę „wypadali z roli'*, bawiąc © 
się razem z publicznościa. 

Zastępca (c). 

   



JAKIE MUSZĄ BYĆ PROGRAMY 
Wielkiej Radjostacji w Wiinie? 

NASZA ANKIETA 

Dr. Wygodzki 
Znany i ceniony działacz społecz-- 

ny, radny m. Wilna dr. Wygodzki, za- 
pytany przez nas w sprawie omawia- 
nei w ankiecie, oświadcza, że jest 
zwałennikiem  radja, słucha często 
audycyj stacji wileńskiej i uznaje, że 
nacgół są one dobre. 

Nowa, wzmocniona radjostacja, 
powinnaby z uwagi na wieś i miastecz 
ka podawać ujęte w forme popularną 
pogadanki na tematy sanitarno-higje- 
niczne. 

Radjo musi służyć  przedewszyst- 
kiem interesom szerokich mas, pozba- 
wionych możności dokształcania się 
i dlatego popularne pogadanki z za- 
kresu higieny będą miały ogromne 
znaczenie. 

Ludność żydowska ma moralne 
prawo domagać się krótkich audycyj 
w języku żysowskim, lub hebrajskim, 
oraz muzyki (śpiew) żydowskiej w 

  

większych, niż dotychczas porcjach. 

Przeciwko centralizacji programów 
wypowiada się dr. Wygodzki z całą 
stanowczością, uznając, że ścisła cen- 
tralizacja w każdym wypadku, a w 
tym najwięcej pizyniesie tyłko szkode. 

Taki centr, jak Wilno, musi mieć 
szeroką autonomię. 

Warszawa może nie rozumieć po- 
tczeb miasteczka prowincjonalnego, 
lub wsi, a przecież stacja wileńska, 
zwlaszcza {а — zwiększona, nie jest 
dla Wilna, a tylko dla obsługiwania 
głębokiej prowincji. 

Pozatem Warszawa nioże się nie 
interesować potrzebami kiesów i mo- 
ze ich niedoceniać. 

Wstawienie do programów audy- 
cyj żydowskich. — mówi dalej nasz 
szanowny rozmówca, — ma politycz- 
ne znaczenie, bo zrobi dobre wrażenie. 

P. M. Matuszkiewicz 
Wizytator szkół przy  wileńskiem 

Kuratorjum Szkolnem p. M Matusz- 
kiewicz jest staiym słuchaczem Radja 
Wileńskiego i interesuje go szczegól- 
nie ten dział programu, który miał na 
cełu oddziaływanie  kułturalno-oświa- 
towe. 

— Uważam, mówi wizytator, 
— że dotąd Radjostacja Wileńska, 
obliczona na Wilno, najbliższą okolicę 
i inteligentniejszych odbiorców z Wi- 
leriszczyzny, spełniła chlubnie į w ca- 
łej pełni swoje zadanie. 

(dtąd, gdy Radjostacja obejmie 
na kryształek przeszło 100 klm. w pro- 
mieniu, program jej -— mojem zdaniem 
— będzie musiał ulec zmianom. \М1- 
leńskie Rrądjo musi dotrzeć do jak- 
najszerszych mas, niosąc im radę, nau- 
kę i jasną radość; dlatego też dział, 

P 

zmierzający do podniesienia poziomu 
owych mas, musi znaleźć w nowym 
programie szerokie uwzględnienie. 

Odtąd też wyłania się możliwość 
iealizacji radja w szkole. Myślę, że 
temu zagadnieniu powinna Radjosta- 
cja poświęcić teraz bardzo pilną 
iiwagę. 

— A załeżaość programowa od 
Centrali, — zapytujemy. 

Z odrębności zadań wynika nieza- 
jeżność programowa Wiina od cen- 
trali warszawskiej. Wilno czuje swe 
głębokie tradycje, miało i ma do speł-- 
rienia misję wobec Rzeczypospolitej 
i — wypełni ią niewątpliwie. 

Warszawa winna j może spokojnie 
pozostawić swobodę Wileńskiej Ra- 
djo-Stražnicy. 

związek Młodzieży Wiejskiej 
Pan Katieszczenkow, instruktor rol 

ny Związku Młodzieży Wiejskiej, z 
„tytułu swojego stanowiska zna potrze- 

"cy
 

by wsi, to też 
rodajne. 

— Koła nasze — mówi nam 
mają radja, a įonadto nagrody pie- 
niężne, zdobywane na konkursach rol 
siczych, prawie zawsze używane są 
ra zakup radjoaparatów. 

Członkowie Kół zbierają się wie- 
czorami, aby słuchać audycyj. Intere 
sują ich najwięcej zagadnienia rolni- 
cze, dostępna miuzyka : popularne od- 
czyty. 

Często słyszałem skargi na to, że 
niewvrzględniony jest dział sadowni- 
čtwa i warzywnictwa. 

Nowa radjostacja musi poświęcić 
więcej uwagi programom rolniczym, 
podawanym w formie możliwie popu- 
larnej. ` 

Pozatem. czekamy na odczyty i po- 
gadanki (swego czasu audycje p. Wyr 

zdanie jego jest mia- 

wicza — o dobrem wychowaniu cie- 
szyły się na wsi wielkiem powodze- 
niem), komunikaty z życia Wilna. 

Nadawanie nabożeństw (koniecz- 
nie z kazaniem) z uwagi na to, że nie 
wszyscy mieszkańcy wsi moga  cho- 
dzic do kościoła, niekiedy b. odległe- 
20, powinno być stałym punktem pro 
gramu niedzielnego. 

Pozatem nabożeństwa popularyzu- 
ią „radjo.* To musi nie takie złe, jeśli 
ksiądz kazanie mówi — tłumaczą so 
bie !udzie ciemni. 

Należy też wziąć pod uwagę, że 
audycje, przeznaczone dla wsi, powin- 
ny być nadawane w godzinach od 5,30 
—- 9 wiecz., t. i. po robocie. 

Wilno musi mieć autonomję pro- 
gramową, gdyż patrząc zbliska „na 
wieś kresowa i jej potrzeby, lepiej 
sprosta zadaniom. Warszawa, boję 
się tego, zbagatelizuje nasze potrzeby. 
a przecież gdzie więcej, niż na wsi, 
radio ma tyle da zrobienia? 

  

KSIĄŻKI WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 
DO NABYCIA w KSIĘG 

ZARYS SATYSTYCZNO EKONOMICZNY 
WSPOŁCZESNE PAŃSTWO !.ITEWSKIE 

ARNI ZAWADZKIEGO 

ZIEM PÓŁNOCNO-WSCHOD. 1922 r. 4 zł, 
1922 r. 2 zł. 

REFORMY | PRZEWROTY AGRARNE EUROPY POWOJENNEJ I POLSKI 
1926 rok, 10 zł. 

„POLITYKA POLSKA I ODBUDOWA PAŃSTWA* odpowiedź na książkę 
Dmowskiego — 2 zł. 

ZAGADNIENIE USTROJOWE, PROJEKT KONSTYTUCJI DECENTRALISTYCZNEJ 
1928 r. 3 zł. 

7 PRZEŻYĆ I WALK — 10 zł. 
ZIEMIE WSCHODNIE I WARUNKI ICH ROZWOJU 1929 r. — 4 zł. 
DALEKI WSCHÓD W POLITYCE ŚWIATOWEJ 1930 r. — 5 zł 

"CO CIEKAWEGO JEST 
W CZASOPISMACH? 
Prądy — Nr. 1 — Regjonalne czasopi- 

sma Łódzkiego Klubu Literackiego — pod 
iedakcją.p. G. Timofiejewa. 

Jeżeli świat się nie przewraca do góry 
nepami, to pojęcie regjonalizmu już się 
przewróciłot.. Łódzki regionalizm! To, coś 
tak nieoczekiwanego, tak bezsensownego, 
że aż zakrawa na kiepski żart!.. Czy pan 
redektor Timofiejew, oraz jego koledzy re-“ 
T — p.p. Tuwim, Piechal, Len, Mil- 
łer i Wagner, czy wszyscy. lódzcy „regio- 
raliści" zdają sobie sprawę z tego, co to 
znaczy: regjonalizm?... 

Zresztą autorowie nie zanadto się przej- 
mują tym „regjonalizmem”, bo ich utwory 
są tak idealnie „interregionalne", że naj- 
sultelniejszy krytyk nie znajdzie ani cienia 
Łodzi!.. т 

Tylko p. Piechal, autor artykułu p. t 
„Łódź jako Źródło doznań artystycznych" 
= ko „przejęty swą misją. Boleje nad tem, 
że Łódź, prócz kupryśnej karykatury rey- 
montowskiej, nie doczekała sie jeszcze swe- 
go entuzjasty" „(!) Stwierdza, że — „jakiś 
jednak nieprzeparty urok jest w tem mie- 
Ście, skoro wszyscy, którzy są pozą niem, 
muszą (?) tęsknić za niem, a wszyscy, 
którzy w niem mieszkają, tęsknią znów do 
czepoś nazewnątrz, poza nient*.... | 

Nic dziwnego* 
„Łódź — to ojczyzna ubogich, ta Stoli- 

ca proletariatu polskiego i kolebka polskie- 
go bohaterstwa"... ^ 

 Panie Piechal, czy nie zadaleko posuwa 
się pan w swym .reojoralnyni" entuziazmie 
dla jednego z najmłodszvch (i nie najpiek- 
niejszych) miast polskich?.... 

No — no! 

Droga Nr. 3. Aleksander Hertz mówi o 
Stosunku inteligencj: do bolszewizmu, Igna- 
cy Czuma rozważa metodę Wł. L. Jawor- 
Skiego, Jozef Jankowski rozpaczyna Artvkuł 
D. +. „Ekonomia społeczna Hocne — Wroń- 
Skiego“, Skowron w dalszym ciągu zasta- 
nawia się nad emipracją sezonową do Nie- 
miec, leszek Cembarzewski wskazuie na 
rnzbieżność w programie państwowym 
faszystów a konstytucją z r. 1848, Literatu- 
ię rcprezentują: G B. Show (d. c. „Rady 

binetowej"), oraz M. Elinówna 1'K į. 
K zyfiski, którzy dali swe poezje. Ё 

„Przegłąd Powszechny* — marzec 1931 
zowiera następujące artykuły: }. Rostworow- 
skiego — „Świętego R. Bellaimina  histo- 
ryczne znaczenie”, F. Sawickiego — „Era 
zeńska w czasach zamierzchłych”, A, Waś- 
kowskiego — „Dzisiejsi formiści krakow- 
scy* A. Tretiaka — „H. Belloc", F. Konecz- 
nego — „Etyki i cywilizacje”, Z. Olsza- 
nuwskieį — „U źródeł rusyfikacji Kościoła 
na Litwie po r. 1863%. H. Weryński stre- 
szcza niesłychanie ciekawą dyskusję, która 
ię: wywiązała w ostatnich czasach w prasie 

niemieckiej na temat... kapłaństwa kobiet!... 
_Kobiety i w tej dziedzinie domagają się 

1ównouprawnienia i przekonywująco dowo- 
dzą, że kapłaństwo kobiet dogmatycznie jest 
możliwe. 

= zeszyt lutowy. W artykule 
wstępnym itołd Giełżyński zarysowuje 
ewolucje, która już się właściwie dokona- 
ła w dziennikarstwie i domaga się ustale- 
nia norm kwalifikacyjnych dla dziennika- 
rzy. — „Wszystkie t. zw. wolne zawody 
zamknęły drogę profanom, wymagając cen- 

  

-ZLsu naukowcgo i pewnej praktyki... Dzien- 
nikarstwo natomiast jest fachem, dostępnym 
dla każdego bez ograniczeń; — tutaj, w za- 
kr.sie propagowania myśli i urabiania opi- 
nji snołecznej, wpływania na losy kraju, a 
czasem i Świata, futaj każdy, bez względu 
na poziom umysłowy i moralny, może być 
zatrudniony”. = $ = 

I konkluduje — całkiem słusznie: 
- — „Musi być wprowadzony pewien cen- 

zus, zamykający dostęp do dziennikarstwa 
osoham nieodpowiednim". е 

Zeszyt lutowy zawiera bogaty i ciekawy 
material, с ” 

L“Europe centrale, Nr. 10. W numerze 
tym, jak zwykle hogatym w treść, o Polsce, 
znajdniermy artykuł K. Smogorzewskiego p. 
t. „Offensive on dófensive"?.. W. artyku- 
le tvm antor porusza zagadnienie stosunku 
Polski do Niemiec, streszczając i rozważa- 
jąc przemówienia, wygłoszone na posiedze- 
niu ; Dwor? komisji do Spraw zagranicz- 

nyc! : 

  

BFIARVY 
Zainiast kwiatów na trumnę śp. nieod- 

żałowanej Józefy laxa Kwiatkowskieį na O- 
chronke im. Piłsudskiego składa Ludwika 
Zawadzka zł. 5. 

Fugenja Błażvsowa dła chorej kobiety 
» dzieckiem — zł. 5. 

ЭЕ О 

Niespodziewane zamiecie Śnieżne 
Od dwóch dni bezmała szaleje nad województwem wileńskiem burza śnieżna, kto- 

'a jak donosiliśwy wczoraj utrudnia u w wielu miejscowościach wprost uniemożli- 

wia norinalaą komunikację. 

Mialki śnieg gnany Ssiinym wiatrem utworzył zaspy na drogach i torach kolejo- 
wych zaś w miejscowościach niżej położonych zasypał domy mieszkalne i zabudowa- 
«a ge'spoda:skie. 

Jednocześnie nadeszły wiadomości że wichura w pobliżu Wilna zerwała dachy na 
kilku domach. 

Zaspy dały się również we znaki pociąsom idącym do Wilna z Królewszczyzay 
* Nowogródka, kture przyszty ze хпастпега 

Ostatnie opady śnieżne z: względu ra swą obiitość jeszcze bardzie; zwiększyly 
obawę powodzi. 

Litewski patrol narciarski 
na naszem terytorjum 

Koło Łozdziej przekroc-ył granicę patrol straży litewskiej na nartach i natknął się 
ua pizechodzących żołnierzy K('P. Litwim zostali rozbrojeni i skierowani do dowództwa 
odcinka. 

Aresztowanym ra 
okazał się technik K.P.Z.B. 

Aresztowany* aa dwcicu kołejowyta w Wilnie komuniste przy którym, jak dono- 
niliśw y wczoraj, z saleziono .óżae notatki i adresy osób, vprawiejących agitację wywro- 

KURSBIBLJOTEKAFSKI 
Poradnia Bibljoteczna Warszawskiego Ko 

ła Związku Bibljotekarzy Polskich organizu- 
je 6-tygodniowy kurs Bibljotekarski w cza- 
sie cd 9 kwietnia dc 21 maja br. Kurs prze- 
znaczony jest dla czynnych już  pracown- 
ikow bibliotek ogólnokształcących miejskicn 
i wiejskich, referentów oświatowych przy 
wydziałach powiatowych i kurtorjach oraz 
poważnych kandydatów do pracy w bibljo- 
tekūch ogėlnokszialcących, kiórzy  posia- 
dają conajmniej Cimiesięczną  calodzienną 
praktykę bibljcteczną oraz pewne wyrobienie 
w dziedzinie pracy społeczno - oświatowej. 

Minimum wykształcenia — w zakresie u- 
kończonej szkoły Średniej. 

opóźnieniem. 

dów i 115 godzin ćwiczeń praktycznych. 
Kurs jest bezpłatny. Liczba uczestników 

ograniczona do 30. 
Dla umożliwiezia pobytu w. Warszawie 

kardydatom  zamiejscowvm _ Ministerstwo 
WR i OP udziela stypendjów w wysokoś- 

śle cgraniczona. 
Podania o przyjęcie na Kurs wraz z do 

łączeniem kopij swiadectw szkolnych oraz 
treściwego zyciorysu, własnoręcznie — пар 
заперо, z zaznaczeniem rodzaju, miejsca i 
lat pracy bibljotekarskiej, należy nadesłać 1» 
dnia 15 marca br. dc Poradni Bibljotecznej— 
Warszawa, ul. Nowogródzka 21 m. 51. 

# 

dworcu kolejowym 

Nowość! 

JULJAN EJSMOND 
towa okaza. się tchnik K.P.Z.R, który przybył do Wilna z Warszawy w celu zorga- „Patrząc na moich 
aizow ania akcji propagandowej za pomocą 
znac. rie osłabła. Przy ul. Siraseuna 12 ичебсй się skład bibuły, prowadzony przez zna- 
"ą w sferach żydowskich komunistkę В. I ichtsensównę, która 1ównież znalazła się pod 

kluczem. 

Co się tyczy innych adresów, znaleziocych przy zatrzymanym techaiku, władze 
- ezpieczeństwa p'owadzą dochodzenie, 

Ždrajca-marynarz skazany na karę Śmierci. 
W Baranowiczach aresztowsno 

'estouracy| w tern mieście 1 marynarza *"lotviji pińskiej Grzegorza Maciutę, 

ism i ulotek, kićra ostatnich aresztach е = synków..." 
DZIECIĘCY ŚWIATEK 

Zbiór utworów prozą i 

wierszem , o dzieciach 

Wydanie pośmiertne 

й Cena zł. 8. 

Nakładem Ju janowej Ejsmondowej 
Czerwonego Krzyža 25, Warszawa, 

Do nabycia w kslęgarniach Wasyla Jugowa, właściciela jednei 7 

: ŠIO PES 
ktorzy jak stwie:dzono byli na usługach wywiadu sowieckiego. Maciuta na- 
tychmiast po ujawnieniu afery został postawiony przed Sąd Doraźny (wcj- 
skowy) w Brzeeviu i skazany na wydalenie z wojska i karę Śmierci przez 
rozstrzelanie. 

Jugow bęazie odpowi”dał przed sądem: cywilny m. 

    

SOvOTA 
14 П4 W. słońce o g. 5 m 40. 

мНЫ 0) 
4 Środop. 
ОЕ 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU 
LOGIJI U. S. B. W WILNIE. 

< dmia 13 1. dł r. 

e średuie w maa. 743    

  

Tempersicia najniższa 5 
5 

Wiatr: połudn.-zachod. 

acja wzrost ciśnienia 

pochmurno, śnieżyca 

    

   

w mi 

MIEJSKA 

— Stróż, „dentysta* i odważny Boruch 
skazani przez starostwo. Starosta Grodzki 
Wileński ukarał: Włodzimierza Wołyńca, do 
zorcę składu opałowego, mieszczącego Się 
przy ul. Witoldowej nr. 39 za pobieranie 
cen za węgiel wyższych od ustalonych przez 
komisję rzeczoznawców, a zaiwierdzonych 
przez starostę — grzywną w kwocie 100 zł. 
z 7amianą w razi2 nieściągalności na 14 dni 
aresztu. 

Oszera Wołożyńskiego, technika dentysty 
cznego, zam. przy ul. Wielkiej nr. 36 za nie- 
legalne uprawianie praktyki dentystycznej--- 
aresztem bezwzględnym przez dni 30 oraz 
grzywną w kwocie 300 zł. z zamianą na 14 
sni aresztu. 

Rorucha Kotłowskiego, W. Stefańska nr. 
24 — 32 za nielegalne posiadanie broni (2 
"cwołwerów) aresziem bezwzględnym przez 

„dni 14. 
-— Nie wolno parcelować bez powiado- 

mienia Magistratu. Magistrat powziął —- 
chwałę w myśl której właściciele obszarów 
na peryferjach miasta zamierzający rozpar- 
celcwać swoje obszary na działki powinni 
przedstawić uprzednio Magistratowi plan par 
celacyjny, w przeciwnvm bowiem razie nie 
będą wydawane zezwolenia na wznoszenie 
budowli aż do czasu opracowania planu roz 
bućcwy miasta. 

— Tylko elektrownia miejska będzie mo- 
gła sprzedawać prąd. W sprawie zabezpie- 
czenia elektrowni miejskiej prawa do wyłą- 
czrego sprzedawania prądu wydelegowany 
został do Warszawy dyrektor eletkrowni p. 
inż. Glatman. . е 

Inne elektrownie istniejące dotąd w Wil- 
nie będą musiały zaprzestać sprzedawania 
pradu. 

— Dorożki samochodowe na przedmieś- 
ciach. Wydział ruchu kołowege Magistratu 
wyznaczył szereg nowych miejsc postoju do 
rożek samochodowych. Miejsca te wyzna- 
czone zostały na przedmieściach, gdzie do- 
tychczas nigdv nie można był» znaleźć auta. 

— Zwiększone porcje żywnościowe. Ma- 
gistrat postanowił zwiększyć w d. 19 bm tj. 
dniu imienin Marszałka Piłsudskiego, porcje 
żywnościowe w owhronkach, przytułkach i 
schroniskach miejskich. 

— Przygotowania do powodzi. Wobec 
spodziewanej powodzi Masistrat wwnajqł 
już nrzy ul. Szeptyckiego lokal, przeznaczo 
ny dla ofiar powodzi, oraz, mieszkańców 
miasta. którzy ze względów na bezpieczeń 
= będą „ewakuowani ze swoich miesz- 

kan 
Jednocześnie z tem prowadczona jest ak 

cja, mająca na celu zabezpieczenie mostów 
i.przyczułków mostowvch na terenie Wilna. 
Pomocnvm w tej akcji jest 3 p. saperów, 
Bór podjął się czynności rozsadzania zato 
rovr. 

Dowiadujemy się też, że Urzad  Woie- 
wódzki zwrócił się do Ministerstw P i OS, 
craz_R Publicznych z pdośba 0 wvasygnowa 
ne 70 tvs. zł. na akcię zabezpieczenia woj. 
Wileńskiego przed powodzią oraz na pomoc 
dln_ ofiar powodzi. 

WOJSKOWA 
„„— Pobór rekrutaw roku 1931. W „Dzien 

niku Ustaw" z dnia 11 marca ogłoszona z0- 
stała ustawa o poborze rekruta na rok 1931. Wszvscy poborowi uznani za zdolnych do czyrneś służby woiskowej powirni otrzymać 
wyszkolenie wojskcwe w ramach liczebnegc 
Z jska, ustalonego w budżecie na rok 1931- 

| — Kto może trafić do podchorażówki. 

  

Komendant PKU Wilno - Miasto podaie do. 
wiadomości, że do szkół podchorążych re- 

  

RON 
, poborowi i ochotnicy z pełnym cenzusem ofi 
„cerskim którzy posiadają maturę lub ukoń- 

METEORO- + 

spoieczna — dr. Jerzy Dobrzański 3) wol- 
ne wnioski. 

— Chrześcijański Uniwersytet Robotni- 
czy w Wilnie powiadamia, że w niedzielę 
dn 15 marca r. b. o po 1 po poł. odbę- 
dzi* się w sali chrz. Domu Ludowego przy 
ul. Metropolitalnej Nr. 1 odczyt p. t. „Pań- 
stwo a robotnicy" (z cyklu: „Encyklika 
Rerum Novarum*). Wstęp wolny, 

— Zarząd Zwiazku Niższych Funkcjonar 
juszów Państwowych Rzeczypospolitej Pol- 
skiej Okręgu Wileńskiego uprzejmie ma 
zaszczyt powiadcmić członków, że ogólne 
zebranie odbędzie się dnia 15 marca r. b. 
© godz. 1 m. 30 przy ul. Zawalnej 1, 

RÓŻNE 
— Stała Wystuwa Maszyn i Narzędzi 

rzemieslniczych w Grudziądzu. Izba Rze- 
mieślnicza w Wilnie komunikuje zaintereso- 
wanym osobom, że Izba Rzemieślnicza w 
Grudziądzu przystąpiła do zorganizowania 
Stałej Wystawy Maszyn i Narzędzi Rzemie- 
śliniczych. mającej na celu dokładne zapo- 
znanie tzemieślników z potrzebnemi im 
maszynami narzędziami i przyborami pro- 
Gulcii firm krajowych. 

Otwarcie wystawy nastąpi 10 maja rb. 
— Termin składania deklaracji upływa dnia 
30 kwietnia rb. 

Zainteresówane w wystawie firmy, wy- 
rabizjące jakiekolwiek maszyny, narzędzia 1 
inne przedmioty potrzebne dla _ rzemiosła, 
lub też posiadające na składzie surowcę po- 
trzebne dla rzemiosła, zechcą zgłaszać się 
po čedatkowe infcimacje do Biura Izby Rze 
mieślniczej w Wilnie w godzinach — иггейо- 
wych (ul. Niemiecka nr. 25) od godz. 9 do 
15 lub bezpośrednio do Izby Rzemieślniczej 
w. Grudziądzu 

  

zerwy w roku bieżącym będą wcieleni tylka 

czyli równorzędną :2kolę średnią, uprawnia- 
jącą da skróconej czynnej służby wojskowej. 
cborowi posiadający 6 do S klas szkoły 

średniej lub równerzędnej nie będą wciele- 
ni do szkół podchorążych rezerwy, lecz do 
pułków jak zwykli poborowi. 

Podama takich poborowych o przyjęcie 
do szkoły podchorążych rezerwy składane 
do władz wojskowych nie będą uwzględnio- 
ne i pczostaną baz odpowiedzi. 

— Ze stowarzyszenia Rezerwistów i By- 
łych Wojskowych. Zarząd Koła Wileńskiego 
towarzyszenia Rczerwistów i Byłych Woj- 

skowych powiadamia, iż zapewiedziany od- 
czyt w dniu 15 marca na temat „Zbrojenia 
chemiczne Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej i Rosji Sowieckiej nie odbędzie 
się 7 powodu wyjazdu prelegenta. 

Natomiast w dniu 15 marca (w niedzielę) 
o godzinie 10 w lckalu Federacji Polskich 
Związków Obrońców Ojczyzny p. profesor 
Muszyński wygłosi odczyt urozmaicony prze 
źroczami ną temat — Wojna Chemiczna w 
przyredzie. Na powyższy odczyt prosimy o 
punktushie przybycie, gdyż po godzinie 10 
drzwi zostaną zamknięte i nikż nie zostanie 
wpuszczony na salę, aby nie przeszkadzał w 
odczycie. 

TEATR I MUZYKA 
-— Teatr miejski na Pohulance. Dziś v 

godz. 8 ukaże się „Salome” Oscara Wilde“a, 
jedno z największych arcydzieł literatury 
wszechświatowej. 

Nawa oryginalna inscenizacja, arcyboga- 
ta cprawa muzyczna, kostjumewa i dekora- 
cyjna pomysłu Eugenjusza _ Dziewulskiego 
nadają temu wspaniałemu widowisku wyso- 
ce artystyczne piękno. Doskonała obsadą 
stan”wią: Eichlerowr.a, Sawicka, Severinėw 
na, Kreczmar, Milecki oraz dyr. Żelwerowicz. 
„Salome”, która cieszy się kolosalneri powa 
dzeniem, wkrótce będzie musiała zejść z afi 
sza, ustępując miejsca następrym Ssztukom. 

-- 1eatr miejski w Lutni. Dziś o godz. 8 
ulaże się po raz trzeci „Azais” L. Vernenila 
po cenach zwyktvch. Kazimierz Jurosza - 
Stępowski, świetny artysta scen warszaw- 
skrth, kreuje w „Azais”* kapitalną rolę baro- 
na Wurtza, którą zalicza do czełowych -po- 
zycyj w swym bcgatym dorobku artystycz- 
nym. Niezrownanv humor, oraz iście gallij- 
ski dowcip, którym Junosza-Stępowski prze- 
poił swoją rolę, wywołują niemilknące burze 
oklasków. Partnerami znakomitego gościa 
są Detkowska, Niwińska, Balcerzak,  Cie- 
cierski oraz Łubiakowski. 

— Niedzielne przedstawienia popołudnio- 
we. W nadchodzącę niedzielę dnia 15 bm. 
w cbu teatrach miejskich odbędą się przed- 
stawienia popołudniowe o godz 3.30. 

W teatrze na Pohulance ukaże się „Papa 
kawaler" RE ra, po cenach zniżonych— 
specjalnych. Rolę tvtułową odtworzy Kazi- 
mierz Junosza Stępowski. Nie rależy wątpić 
że występ znakomitego artysty w roli, która 
oczarowała Warszawę, wzbudzi w Wilnie 
duże zainteresowznie. 

W teatrze Lutnia ukaże się o godz. 3.30 
crypinalna sztuka Kazimierza  Leczyckiego 
„Sztubz”, ciesząca się w Wilnie dużem po- 
wodzen'em, ze względu na aktualną treść, 
oraz świetne wykonanie. Ceny zniżone spe 
cialne. 

— Poranek wokalno - muzyczny, Komi- 
tet Rodzicielski szkoły powszechnej Nr. 19 
urządza w niedzielę 15 marca o godz. 
w Sali miejskiej vl. Końska 1 poranek wo- 
kalno-muzyczny. Na program złożą się: Kon 
cert mandolinistów, „Kaskada”, przedstawie 
nie i solowe występy znanych artystów. Cał 
kowity dochód na kolonie letnie dla naj 
biednieiszej dziatwy. 

— Koncert W dniu dzisiejszym o godz. 
8-mej wiecz. w sali gimn. I.elewela, odbę 
dzie się koncert z udziałem p.p. Plejewskiej, 
Korsak  Targowskiej i Milewskiego. 

Ilochód z koncertu przeznaczony został 
na wpisy dla niezomożnych uczniów. 

Wstęp od 50 groszy. 
— Porarek - koncert. W niedzielę 

dria 15 marca br o godzinie 12 min. 30 w 
sali miejskiej (Ostrobramska 5) odbędzie się 
Poranek - Koncert. którego program wypeł- 
nia: 

Orviestra 6 ppleg. (kapelm. kot. Bogumił 
Reszke), Chór drukarzy (dvrvgent Wacław 
M.łodecki, Humor* dyr. Aleksander Zelwero 
wiez i Karol Wyrwicz - Wichrowski, Tańce: 
Zofia Niwińska i Ziemowit Karpiński, artyś- 
ci teatrów miejskich. 

Na zakończenie: Film—komedja. 
Cery biletów: parter 80 gr. balkon —- 

40 gr. Cały dochód przeznaczony na kolonie 
letnie dla biednych dzieci Szkoły Powszech- 

AKADEMICKA 
— Komunikat A. K. Misyinego. Dn. 19. 

II br w lokalu Koła (Wielka 54) o godz. 12 
ndbędzie się zebranie akademickiego Koła 
M'syjnego z referatem kol. Tomaszewskiej 
ra temat: „Zarys historyczny norm praw- 
nych określających stosunek Hiszpanji do 
misyj katolickich w kolonjach kiszpańskich*. 

Goście mile widziani. 
— Staraniem Zarządu Bratniej Pomocy 

przy gimnazjum im. T. Czackiego w Wilnie 
ndbędzie się dnia 15 marca o godz. 20 w 
gmach ES przy ul. Wiwulskiego 13 
„koncert chóru Towarzystwa  Śpiewaczego 
„Hasło" pod dvrekcją prof. Żebrowskiego. 
Ceny miejsc od 50 gr. do 2 zł 

Całkowity dochód na Bratnią Pomoc Gim 
nazjum. 

— Zarząd Aksd. Koła Kownian zawiada- 
mia iż walne zebranie odbęczie się w s0- 
botę, dn. 14-111 1931 r. o godz. 6.30 w ter- 
minie l-ym, zaś o godz. 7 w terminie 2-gim 
przy ul. Zamkowej © — 3. Wszystkich człon 
ków obecność obowiązuje. 

SZKOLNA 
— Dyrekcja Gimnazjum Sióstr Najświęt- 

szej Rodziny z Nazaretu w Wilnie podaje 
do wiadomości, że w I i II klasie gimnazjal- 
nej uczenice uczą się dwóch języków no- 
wożytnych obowiązkowo — język francu- 
ki dla wszystkich — zaś język angielski luh 

riemiecki fakultatywny. 
Przy egzaminach wstępnych na wiosnę 

do klasy I! i III gimnazjalnej, wymaganiom 
powyższym kandydatki podlegać będą. 

POCZTOWA 
— Tele, ю graf i telefon w Bezdziežu Dy 

zekcia poczt i telegrafów komunikuje, -iż w 
agencji pocztowej  Bezdzież (pow. Drohi- 
czyn) z dniem ') m. b. zaprowadzono służ 
bę telegraficzną i telefoniczną. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Olczyt prof. Wacława Staszewskiego. 

W sobotę 14 marca br. o godz. 19.00 w za- 
kładzie fizycznym USB (Nowogródzka 22) 
odbedzie się czwarty z cyklu wykładów po 
pulernych urządzanych przez Oddział Wileń 
ski Polskiego Towarzystwa Fizycznego. . 

(dczyt wygłosi prof. dr. Wacław  Sta- 
szewski p.f. „Krople, ich tworzenie się i 
własności". 

Wejście 1 zł, dla uczącej się młodzieży 
50 gr. 

— Walne zebranie Wil. Zw. Lekarzy 
Państwa Polskiego W dniu 22 marca r. b 
c godzinie 19 w pierwszym terminie, zaś 
c godzinie 19 m. 30 w drugim terminie bez 
względu na ilość checnych odbędzie się do- 
roczne walne zebranie obwodu wileńskiego 
związku lekarzy Państwa polskiegyw lokalu 
Towarzystwa Lekarskiego (ul. Zamkowa 
24) z nastenuiacym porzadkiem dziennym: 

1) Zagajenie zebrania i ukonstytuowa- 
nie się prezydjum; 2) sprawozdenie zarzadu 
i komisji rewizvinej; 3) wybory nowego 
zarządu i komisji rewizvjnej na nowe trzech 
lecie: 4) sprawozoanie delegata głównego 
zarządu zwiazku L.P.P.; 5) sprawa opłatv 
za pomoc lekarska urzednikom państwo- cej nr. 44. 
wtm — dr Lewonde: 6) sorawa wytycz | —: Wierzór zrtystvcznu, Starzniem 7n- 
rvch do umów з lekarzami kasowymi —- stęnu „Wilków* Czarnej Trzynastki  Wil. 
dr Narkiewicz: 7) lekarz dzisiejszy i praca Druż. Harc zostanie urządzony w sobotę 

Program kursu obejmuje 80 godzin wykła 

vi 250 zł. na osobę. Liczba stypendjów ści 

12. 

ludcżerców. 

do 13 bm. zanotcwano wypadków 51, w 

Jagre wyraziło sw: wysokie uznanie dla nie- 
zwykłej skuteczności działania Togalu. Gdy 
irne środki zawiodłv, osiągnięto przy zas 
sowariu Togalu s:adspodziewanie dobre rl 
zultaty. Nieszkodliwe dla serca, żoładka i 
innvch organów. 
tvchmiast w najbliższej antece w Togal -- 
niema bowiem nic lepszego! 

„Ak:demik Wileūski“ 
Ukazało się pod tym tytuiem „pierwsze 

w Wilnie perjodyczne pismo akademickie", 
którego redakcja przezornie jednak milczy 
Cc zraczeniu wyrażu  „perjodvczne*. Nie 
wiemy, czy ta ma być miesięcznik, tygod- 
rik, kwartalnik, czy tcż trymestralnik. Dość, 
że będzie!... 

Każdy zbiorowy wysiłek twórczy mło- 
dzieży akaderzickiej należy witać ze szczerą 
życzliwością, widząc w nim dowód ener] 
i siły młodych obywateli Rzeczypospolitej 
Akademickiej. EA 

Ale każdy taki wysiłek musi być dobrze 
przemyślany i celowy, inaczej energja bę- 
dzie zmarnowana, później zaś nastąpi roz- 
goryczenie (na bierny ogół, na cały Świat, 
tylko nie na siebie) i zniechęcenie do dal- 
szej pracy. 3 

Obawiač się można, że taki los spotka 
redzktorów „Akad Wil.“, ježeli nie prze- 
prowadzą kardynalnych zmian, w układzie 
i kierunku pisma, które w obecnym stanie © 
nie jest żywotne. = 

Frzedewszystkiem trzeba zupełnie wy- 
rażnie zaznaczyć swe stanowisko wobec je- 
dyrego dotychczas czasopisma  akademic- 
kiegn w Wilnie „Alma Mater Vilnensis“. 

Musi być albo otwarta wojna z niem, 
albo ścisły sojusz. - o 

jeżeli wojna. trzeba przeciwstawić 
„AMV““ trešė niepodobna dc tej, którą 
zawierają albumowe zeszyty  kceturnowego 
czasopisma Trzeba dać życie, — burzliwe, 
niestorne, pełne temperamentu, radości i 
buntu — życie dnia bieżącego, ze wszyst- 
kiemi jego nawet drobnemi zmartwieniami, 
radosciami i przemijającemi, lecz choć chwi 
lowe porywające, zdarzeniami. 

Ta „wojna” nietylko nie zaszkodziłaby 
„A M. V.*, lecz przeciwrie, ułatwiłaby za- 
dan:e pisma, jako Crganu Kół Naukowych. 
Jednocześnie zmusiłaby „Akad. Wil." do 
większego wysiłku w celu dotrzymania kro- 
ku „A M. V.“ cnociažby pod względem 
sterennieįszeį szacy zewnętrznej. 

„_ Jeżeli zaś ma być sojusz z „A. M. V.“— 
trzetr przeprowadzić ścisły podział w za- 
kresie materjału, czyli należy zrobic to, <o 
i podczas „wojny*1.. R. 

„Akademik Wi." w obecnym stanie jest 
kiepską kopią „A.M.V". k 

Artykuty prof St. Pigonia, prof. A. Par- 
czewskiego, oraz p. St. Kowalczewskiego 
powinnyby były znaleźć się na łamach „A. 
M. V.“. Giędzenia p.p. Branickiego, Kowal- | 
skiego.i Wesołowskiego, craz „Kartka z hi- 
stori o głupim Wawrzynie" Dybowskiego, 
lub jego „dowcipy”, całkowicie kwalifiku 
się do kosza, reszta zaś, po stoczeniu dość 
cięzkiej wałki z czerwonym ołówkiem, mo- 
głaby trafić na sznalty czasopisma. 

„Akademik Wilenski“ nie jest  "wcale 
akedenukiem: jest dziadem: dość grzecz- | 
nym i układnym, ale bezsilnym i nadrabia | 
jgcym minę zapomocą wysuwania na płan | 
pierwszy nazwisk wybitnych uczonych. 2 

I nie jest wileńskim, bo Wilna nie widać 
w nim ani źdźbła 

Miesięcznik, lub nawet tygodnik aka- | 
Gemicki jest bardzo potrzebny już chociaż- 
by z tego względu, że wówczas dadzą się | 
tezhboleśnie złikwidować rachitvczne kąciki 
akaaemickie w dziennikach wileńskich, ale 4 

4 

  

do praąvy muszą stanąć mniei płodni, lecz 
bardziej dzielni redaktorzy. 

Nie sztuka zadrukować tyle a tyle szpalt, 
lecz sztuka zmusić czytełnika do uwagi i 
wywołać w nim pragnienie stałego obco- 
wania z pismem. 

-Tej sztuki liczuce grono redakcyjne „Aka- 
demika Wileńskiego* wyraźnie nie posiada | 

  

    

    

    

    
   
   

     

   
   
   

   

   

     

HISTORYJKA W OBRAZKACH 
O PANU CIERPIAŁŁO ZE SNIPISZEK. 

Ciąg dalszy 

  

Oto motor znów zawarczy,.. 
Więc wsiadają wszyscy radzi — 
Pan Cierpiallo postekuje,. — | 

Wśród przekleństwa aut czeladzi, | 

  

  
Na zielonyni, pięknym moście | 

Katastrofa znów niemiła... 
Szofer kinie, aż uszy puchną, 
— Lewa kicha nawaliła + 

(c. d. n.) : 

ТННЗРЫРЕДЕТИСРМ TAT RODOWI, 
dn. 14*b. m. Wieczór artystyczny w 
Seminarjum. Nauczycielskiego im. 
(ul Ostrobramska 29). 

Udział biorą: 3 
1) Chór Państw. Semin. Naucz. pod ba- | 

tutą p. prof. Dziwiłła. е 3 
2) PPM Luczko i Į; Kotter (skrzypce) 
3) P. S. Apanasik (špiew). Ž 
4) P. A. Lubowiczówna (akompanja- 

ment). з 

Zana 

51) Zastep „Wilkėw“ odegra. komedję 
„Nikt mnie nie zna” AL hr. Fredry. 

Początek  Wieczoru o godz.  19-tej. 
Wstęp cd 50 gr. do 1 zł. 50 gr. 

СО GRAJĄ W KINACH? 

Hollywood — Neapol, śpiewające miasto. 
Heljos — Neapol, śpiewające miasto. 
Światowid — Władca Sahary. 
Stylowy — Głos z zaświata. 
Wanda — Obrońca kobiet. 

Pan — Cierniowa droga miłości. 
Casino — Wszyscy na pokład. 3 
Kino Miejskie -— W krainie nieznanych — 

z WYPADKI I KRADZIEŻE © 

— Wypadki w ciągu doby. Od dnia 12 

(dalszy ciąg kroniki na stronie 4-ej) 
  

> Tysiące cierpiących na reumatyzm i po- 

Zaopatrzcie się więc na- 

 



® 
  

- Niezwykłe misterium umysłowo-chorego 
ы TRZY DNI SPĘDZIt МАО 1RUMNĄ ZMARLE] MATKI. 

Przed czterema miesiarami z:mar'a po Giužszeį chorobie 60-Ietnia Anna 
Lukaszewiczowa, niieszkenkia wsi Nowosiołki gminy 1akowskiej, pów. moło- 
aeczanskiego. Zwłoki zniariej pogrzebino na miejscowym cmentarzu prawo- 

_ sław nym i o chym wypadku powoli zapomniano. 
| Wczoraj obiegła osady hiobowa wieść, że grób Łukaszewiczowej zo 
_ stał sprofanowany, a co ważniejsze trumna że zwłokami w tajemniczy spo- 
- sób zniknęła. Zaalarmowano natychmiast policję i rozpoczęło się śledztwo. 

W pierwszym rzędzie udaro się do n:ieszkania zmarłej lecz znaleziono 
drzwi zamknięte i okna pczawieszanc t3k jakgdyby wikogo wewnątrz nie 

 hyło. Przez szpary jednak wychodziły 7 mieszkania blade płomienie światia 
+0 skłonuo poucję do wyłamania drzwi. 

: Oczom wkraczających do mieszkania ukazał się oświetlony. świecami 
kataidik ustawiony na $zodku pokoju z ułożonemi na rim zwłokami Łukasze- 

_ wiczowej, obok ;aś klęczał modląc się żarliwie syn „marłej Jan 
: Chłopca z t.udem oderwano od zwłok niatki i oddano pod opiekę leka- 
rza, zdradza on bowiem wyraźnie oh;awy choroby un:ysłowej. 

Ponadto chłopiec iest wyczerpany do ostatnich granic. 

oni 
Okazai0 Się, ze pozostawał On sa:* na sam ze zwłokami matki od trzeci 

nie oddalając się ani na chwiię i nie przyjmując żadnego posiłku. 
/. /- Zwłoki Łukaszewiczowej pogrzebaay poraz drugi. 

V ARM ii i I k ROKOKA ŁEDAOCAKA KOZIENIC ZEADEZOWCCAE 

| tem kradziežy 7, unilstwa 5, przekroczeń ad: 
- ministracyjnych 25. ' 
: — pusc.zetemie przemytnika. Koło 
_ Filipowa postrzelono podczas przekra- 
— сгата granicy przemytnika Antoniego 
Witkowskiego. Znaleziono przy nim 
10 zwoi jedwabiu wartości 2 tys. zł. 

—Sotys deiruudant. Do sądu okrę- 
wego skierowano sprawę Bazylego 

alczyka b. sołtysa wsi Jakszyce gmi 
ny Kleckiej powiatu nieświeskiego któ 
ry w roku 1930 ściągnięte od płatni- 
ków podatki w sumie 178 zł. przywła- 

_ szczył sobie a następnie podając się za 
upoważnionego przez gminę przywła- 

 szczył opłaty scaleniowe ściągane na 
 zecz Państwowego Banku Rolnego w 
sumie 912 zł., sfałszował kilkanaście 

_ pokwitowań i przywłaszczył należące 
do gminy kleckiej ksiażki płatnicze. 

: Bazylego Palczyka do rozprawy о- 
_ sadzono w więzieniu. 

_ — Nieuważny szofer. W dniu 
12 bm. Ambrosow Witold, prowadząc  ta- 
ksówkę nr. 58 najechał przy ul. Finnej na do 
rożkę konną Bublisza Bronisława, skutkiem 

> taksówce zaś 

м 

      

   

  

   
- czego został skaleczony koń, w 

. 
wybito latarnie, 

— pobili 1 obrabowali. Koło 
wsi Klinica gminy graużyskiej czterech osob 
pików napadło na przejeżdżającego drogą 
BZ ulko i pó pobiciu zrabowali mu 

— 60 zł. 

  

   

    

— — — Nagly zgon. Zmart nagle 
wskutek udaru sercowego Kuncewicz 

- Stanisław starszy dozorca więzienia Pa 
wiatowego w Lidzie. Według oświad- 
czenia rodziny, zmarły cie.piał na tę 
cherobę od dłuzszego czasu. Wyniie- 
riony osierocił żonę i troje dzieci. Po- 
grzeb odbył się dn. 12. III. br. : 

° — — )з11о ма1а оёгиё dziec- 
ko. W dniu 9 bm. o godzinie 17 nie- 

_ jaka Huszczyńska Wiera, córka Pawła, 
lat 22, panna mieszkająca we wsi Po- 
rzecze, gm. bielickiej usiłowała popeł 

- nić zabójstwo przez otrucie esencją v - 
ctową swego 6-cio miesięcznego dziec 
ka nieprawego łoża. 

. Dziecko w stanie b. ciężkim  po- 
- zostawiono na wniosek lekarza powia- 
towego w Bielicy w domu. 

-  Wyrodną matkę aresztewano. Do- 
«hedzenie prowadzi policja. 

— Pożar w Lidzie. W dniu 10 marca w 
Lidzie przy ul. Wvzwolenie 25 niejaki Bur- 
ski Benjamin wysypał gorący popiół 
ścianę domu, wskutek czego takowa się za- 
parła, powodując pożar. Miejscowa ludność 
zdążyła jednak ogień ugasić przed przyby- 
ciem straży pożarnej. A 

— — Kradzieże mieszkaniowe.  Lubeckiej 
' Basi, Kacza 4 skradziono z mieszkania 800 

mł. oraz szal wartości. 100 zł. 
Menakier Moiżesz, Sawicz 11, zameldo- 

wał policji o systematycznej kradzieży syto 
_ nów przez Partika Edwarda Subocz nr. 90 
- którego zatrzymano. Е 
ъ* Na szkodę Euszeliwiczowej Józefy, Piłsu 
S dskiego nr. 37 dokonano kradzieży bielizny 
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„ Tajemnica amuletu 
" _—A Gazela? zabity? 
— Nie. Chcieli go zabić, ale wy- 

soki człowiek z orlą twarzą podniósł 
rękę i kazał odprowadzić Gazelę do 
obczu. Widziałem to biegnac. 
" —_ Dobrze zrobiłeś. Maruli. Jestem 
zadowolona z ciebie. Teraz leż spokoj- 
nie i odpoczywaj. 
' Pół godziny później z obozu wy- 
zę nieduży oddział uzbrojonych 
ludzi, z Tommy Veston na czele. Wkrót 
ce ujrzeli dym nad pogorzeliskiem, a 
 putem do uszu ich doleciały jęki i krzy 
ki jeńców i zgrzyt żelaznych  łancu- 
chów. Nie dojeżdżając do wrogiego 
obozu Tommy zatrzymała swoich lu- 
dzi 1 rozkazała, aby ukryli się i nie 

_ pokazywali, dopóki nie usłyszą dwóch 
wystrzałów rewolwerowych. 

_ _ Zostawszy sama, dziewczyna od- 
ważnie ruszyła naprzód i zawołała na 

_ wartownika, któremu powiedziała spo- 
_ kojnie po Arabsku: 

8 — ldzie pržyjaciel. 
mnie do wodza. 

Wartownik zbliżył się, przyjrzał 
się jej uważnie i pociągnąwszy nosem, 

_ wskazał w milczeniu namiot, dokoła 
którego paliły się ogniska. Kilka posta- 
ci podniosło się z ziemi, na widok ob- 
cego przybysza. Poznawszy w nim 

_ dziewczynę, zasypali ją drwinami i 
wwagami. 
— Jeden z nich wszedł do namiotu i 
за chwilę wrócił. 

‚° — Tommy spokojnie przestąpiła za 

— aim próg namictu. Przy stole siedział 
_ olbrzymi Arab. Burnus jego leżał na 

ziemi, a szeroka Orla twarz wyrażała 
2dziwienie na widok niespodziewane- 
go gościa. 

"Nie wstając, przyglądał się badaw- 
dziewczynie, gburowatym tonem 

zapytał po arabsku: 

    

  

  

  

  

     

  

   

  

      

  

Zaprowadź 

     

   

  

    

   

  

  

RADJG WILEŃSKIŁ 

SOBOTA DNIA 14 MARCA 
-11,58: Czas.ł > 
12,05 — 12.50. Koncert popularny 
1530 — 15.50: „Co nas boli?* — prze 

chadzki Mika po mieście, 

15.30 — 15.50: Skrzynka techniczna z 
Warszawy. 

16.10 — 16.15: Komun. dla żegiugi z 
Warszawy. + 

1€15 — 16.45: Koncert życzeń (płyty). 
1€.45 — 17,15: Uroczystość Związku Bu 

chalterów z Warsz. 
17,15 — 17,40: „Dziwactwa i ciekawo- 

stki współczesnego mieszkania” — odcz. 
ze Lwowa wat . Cieśla. 

17,45 — 18,45: Audycja i koncert dla 
dzieci z Warsz. 

18,45 — 19.00. Kom. Wil. Tow. Org. i 
Kół. Roln 

19,0. — 19.20: Progr. na tydzień następ 

19,20 — 19.35: Recital Michała Flety. 
(płytv). 1) Martinez — Tęsknota andaluzyj 
ska. 4) Castadena — De mi aragon. 3) 
Ramo —- El Cazerjo 4) Padilla — Prince- 
sita. 

19,40 — 19.55: Prasowy dziennik radj. * 
20.00 — 20.15: „Skok Warszawy przez 

półwiecze” — felj. z Warszawy wygł. B, 
Hestz, 

2015 — 20.30: 
пу“ — 
drzm. 

2030 — 21,10: Recital Alberta Katza 
(Wiolenczela) Przy fort. Izydor Szabsaj. 
1) Bach —- Suita wiol. e-dur. 2) De Falla 
— Suita hiszpańska. 3) Respighi — Adagio 
con_variazioni Ч 

21,10 — 22,00: Muzyka lekka z Warsz. 
24,00 — 22,15: „Wyspa słoneczna Mes 
A — feljeton z Warsz. wygł. H. Win 

nicka 
2215 — 22,35: Koncert chopinewski z 

Warszawy. 
22.59 — 24,00: Kom. i muzyka tan. z 

Warszawy. 

DTS PRESPTASS OCZOREYZOZTRZKORA 
— Zatrucie alkoholem. 

Matuszewicz Michał, Mińska nr. 4 za- 
truł się wskutek nadmiernego użycie 
alkoholu. Matuszewicza  przewiezio- 
no do szpitala żydowskiego. 

— Śmierć po niedozwoło 
nei operacji. Wskutek sztuczne- 
go spędzenia płodu zma:ła Krupsku 
Bronisława, mieszkanka wsi Smorko- 
wo, zm. ilskiej. Zabiegu dokonała Głu 
chodowa Helen: z m-ka Olkowicz. 

ry. 

„Feljeton humorystycz 
w wyk. Wecława Malinowskiego art. 

— Zabity podczas bójki. Samalak - 
E ljasz ze wsi Puczewo został pobity 
przez mieszkańca wsi Pietraszewo Wa 
sylewa Bazylego, tak ciężko, że zmarł 
niebawem wskutek upływu krwi. 

— Usiłowanie samobójstwa. 
Drwzele Janina łat 17 W. Pohulanka nr. 22 
wypiła esencji octowej. Pogotowie Ratunko- 
we odwiozło ją do szpitala Sawicz w sta- 
nie niezagrażającym życiu. 

— Zaczadzenie Panak Paweł, Kijowska 
nr. 4 uległ zaczadzeniu Pogotowie Ratunko 
we ocwiozlo go do szpitala żydowskiego w 
stanie ciężkim. 

- — Kim jesteś? 
— Nazywam się Veston, — odpo- 

wiedziała Tommy w tym samym ję- 
zyku. . 

Spojrzenie Araba stało się bardzo 
badawcze. Nie wielu białych zna ję- 
zyk arabski. Dziwnem mu się wyda- 
ło słyszeć mowę ojczystą w ustach 
białej kobiety. 

— Czego chcesz? 
—- Clicę odebrać mojego służącego 

Gazelę, którego wziąłeś dziś do nie- 
woli. 

— Tego psa, który zranił dwóch 
moich ludzi? 

Możesz sobie chcieć, ale jego nie 
dostaniesz! 

— Odmawiasz mi wydania jeńca? 

— Naturalnie, że odmawiam. W 
Abisynji, albo w Arabji dostanę za 
niego pięćdziesiąt lirów! Radzę ci wra- 
caj, skąd przycnodzisz, póki czas, do- 
póxi nie zatrzymuję ciebie, zachwy- 
согу twoją pięknością. 

Arab patrzał na nią chciwie, z lu- 
bieznym uśmiechem. Tominy „sięgnęła 

"do pasa i zbladła śmiertelnie: rewol- 
wery zniknęły. Zrozumiała. że zosta- 
ła okradziona w czasie przeciskania 
się przez tłum. 

Wysiłkiem woli odzyskała pano- 
wanic nad sobą, ale Arab - zauważył 
strzch w jej oczach. Starając się nie 
tracić spokoju, odwróciła się ku wyj- 
ściu, ale Arab wyciągnął rękę i chwy- 
cił ją za ramię. Był tak silny, że dziew 
сгупа rie próbowała walczyć. Spoj- 
rzała na niego odważnie i powiedziała: 

— Radzę ci, puść mnie* nie jestem 
tu sama. Moi ludzie zaraz tu będą. 

„Lecz dotknięcie do ramienia białej 
dziewczyny, rozbudziło zmysły Araba, 
krew uderzyła mu do głowy: 

— Głupia! — uśmiechnął się, po- 
żerając ją rozpalonemi oczyma. Jak 
śmiesz zjawiać się nocą do namiotu 
Ezdry?el-Razuli? Czy myślisz, że to ci 
tjdzie bezkarnie? Myślisz, że boję się 

M 

ZSĄDÓW 
BRATUBÓJS: WO W CELACH 

ZYSKU 
Wśród niewielu mieszkańców zaść. Ma 

cinciszki była rodzina  Parweneckich: sta- 
ruszka miatka, oraz czworo dorosłych dzie 
ci: dwaj bracia i tyleż córek. 

Jeden z braci, Karol, nielubiany był 
ogólnie, gdyż ustawicznie WySZuki- 
wał. powody do awantur i był postrachem 
wszystkich. 

Jesienią 1929 1oku Karoł zginął, a rodzi 
ma _ opowiadała , že  uzradl on 
gcbowaną w kuirze gotówkę i odjechał. 

Po pewnym czasie drugi Parwenecki, Al 
fons, zwrócił się do sąsiada Skirela, pro 
sząc go o przeczytanie hstu. List był nada 
ry z Wilna i pisany przez  zbiegłego, 
który oświadcza, że do domu nie wróci. 

Wszystko poszło w zapomnienie, 9 Karo 
łu nikt już i nie wspominał. i dopiero, kiedy 
Alfons zechciał się ożenić, a co zatem 
1dzic, wysunęła się kwestja podziału mająt 
ku, zawrzało w domu Parweneckich. 

Skorzystał z tego Skirel, aby wyjaśnić 
tajemnicę nagłego wyjazdu Karola. Nie wie 
rzył on w ten wyjazd, a list z Wilna wydał 
mu się odrazu podejrzanym. 

Prawda wyszła na jaw prędzej, niż s0- 
bie tego detektyw amator życzył, bo 
w trakcie jednej z kłótni, wywołanej przez 
nicge sztucznie, matka powaśmionych dzieci 
RADE się do Alionsa: ty zboju, morder- 

„ Dalsze dochodzenie prowadziła już poli- 
cja. 

Qkazało się, że brat, matka i siostra byli 
sprawcami zbrodni. On podczas kłótni ude 
rzył Karola wałkiem drewnianym, a  na- 
stępnie poderżnął nożem gardłr, one poma 
galy zakopać zwłoki w: stodole. 

List i Wilno tyły sprytnym kawałem, 
obf'czonym na zatarcie śladów. i gdyby nie 
spryt Skirela, zapewne udanym. 

Bratobójca przyznał się: de winy, 
zaś kobiety zeznauły, że 
trupa jedynie pod presją. 

Sprawa trwała kilka godzin i w rezułta 
cie Sąa skazał bratobójcę na bezterminowe 
ciężkie więzienie. 

Matka 1 siostra zamordowanego zosta- 
ty uniewinnione. 

diana 
OGŁOSZENIE PRZETARGU 
Zarząd Oiicerskiego Kasyra Garnizono- 

wego ogłasza przeturg na roboty malarskie 
konserwacyjne w budynku Oficerskiego Ka- 
syna Garnizonowego, Mickiewicza 13 

lintormacyj dotyczących przetargu i rm 
bót udzieli reterent Administracji Koszar w 
Komendzie Placu, Wilno, ul. Kościuszki 7, 
pokój 29, gdzie można nabyć kosztorysy 
ślepe. 

Oferty w zalakowanych kopertach należy 
składać w Komendzie Placu do dnia 24 mar- 
ca br. pokój 29. 
Rd NAN ER ERARLR5 

26090©6068656 
OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

Bc 1ewiru Wacław Leśniewski, miesz, w 
ilnie przy ul. 3-gx Maja 13 m. 6 na zasa- 

dzie art. 1030 UPC obwieszcza, iż w dniu 
23 marca 1931 r. © ER: 10-ej rano w 
Wilnie przy ul. Wielkiej 66 odbędzie się 
sprzedaż z licytacj publicznej majatku ru- 
chomego, należączyo do firmy „Optyfot" w 
Wilnie, składającego się z towarów sklepo- 
wych, oszacowanych na sumę 3090 zł. na 
zaspokojenie pretensji Banku Polskiego Od- 
dział w Wilnie w sumie 2200 zł z procenta- 
mi i kosztami. X S 

omornik Sądowy 
—) W. Lešniewski. 

G6G665%8woGoc0W 

kj i) 
OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

3-go rewiru Wacław Leśniewski, miesz. w 
Wilnie przy ul. 3-gc Maja 13 m. 6 na zasa- 
dzie art 1030 UPC obwieszcza, iż w dniu 
18 marca 1931 r. o godz. 10 rano w Wilnie 
przy ul. Pióromom % odbędzie się sprze- 
daž z licytacji publicznej majątku ruchome- 
go, należącego do Franciszka Zacharewicza, 
sklaaującego się z urządzenia mieszkania, 
oszacowanego na sumę 995 zł. na zaspoko- 
jenie pretensji Basji Rabinowicz w sumie 
576 zł. z procentami i kosztan.i. 

Komornik Sądowy 
(—) W. Leśniewski. 

2 bi 

obie 
pomogły zakopać 

twoich ludzi? Mogę zrobić z tobą co 
mi się podoba: wziąć ze sobą i sprze- 
dac twoje białe ciało za dobrą cenę, 
na brzegach morza Czerwonego, za- 
płacą ile zechcę. Albo mogę zatrzymač 
siebie przy sobie dla własnej przyjen- 
ności, dopóki moje sprawy zmuszają 
mnie do pozostawania w tych stro- 
nach. Co wolisz? 

Usta jego rozwarły się w uśmie- 
chu i pomiędzy czarnym  zarostem 
błysnęły mleczne-białe zeby. Wolną 
ręką podniósł głowę dziewczyny i wpa 
trywał się w jej rysy. Tommy wytę- 
Żyła całą siłę woli, aby zachować spo- 
kój. Ogarnęła ją chęć krzyczenia, rzu- 
cania się na niego i walki, choćby 
gołemi rękami. Wzbudzał w niej 
vstręt nie do opisania: 

-— Podobasz mi się. — syczał 
Arab przez zeby, a oczy jego pociem- 
niały. — Jeżeli ciało twoje jest rów- 
nie piękne, jak twoja twarz, nie sprze- 
dan: ciebie za żadną cenę! 

Dotknął kołnierza żakietu, chcąc 
go rozpiąć. Strach i wściekłość ogar- 
nęły dziewczynę. Zaczęła walczyć, bi- 
iąc naoślep pięściami, drapiąc twarz 
Araba, wyrywając pęki włosów z je- 
go brody, kopiąc go swenii ciężkiemi 
butami. Oszołcmiony tą  napaścią, 
Arab puścił ją na chwile, potem znów 
rzucił się na nią, podnióst wysoko i 
rzucił na tapczan. 

— Ach, hjeno przeklęta! — zgrzyt- 
nął zębami Arab. — Ty chrześcijańska 
psico. ośmielasz się podnieść rękę na 

zę Proroka? ja cię nauczę, pocze- 
aj 

Podszedł do zasłony przy wejściu 
i DE głowę z namiotu rozka- 
zał: 

—- Odejść stąd! I żeby nikt nie 
zbliżał się na odległość piečdziesię- 
ciu kroków do namiotu, dopóki nie 
pozwolę. Zrozumiano? Kto nie usłu- 
cha rozkazu, będzie miał ze mną do 
czynienia. No, prędko! 

  

  

  

    

= 

Ceny zniżone: Parter 60 gr. Balkon 30 gr. 
W dn. 14 i 15 marca I93l r. będą wyświetlane tilmy 

o o ° ° РО 66 
KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 99 
Ostiobramika:3, Aktów 8. Obraz te" został nakręcony p dczas dwóch słynnych na Świ t cały ek-pedycyj kpt. Franka Hur a 

i wyobraża jego przeżycia w najbard iej dz kich n ezmanych dotąd europejczykom częściach Nowej Gwinei je 
przebywał w 1926—27 r. Hydroplany przydzielone do ekspedycji umożliwiły bohaterskim podróżnikom dotarcie do 

serca Nowej Gw'nei i wylądowanie wśród jej błotnistych pól w centrum wyspy. 
Nad program: Japonja, Chiny, Jawa, Borneo — zdjęcia z natury Aktów 4. 

Kasa czynna od 2. 3.30. Początek seansów od g. 4:ej. Następ:v v'ogr m: „Zuluska“ 

Dżwiękowy * Ożwiękow 66 kino.teaty „MOLLYWOOD anet w „HELIOS 
Cud nad Cudy dźwiękowców! Uczta artystyczna dla miłośników kina! 

i największa Wszechświatowej sławy Ja n K Ę ga D a f a gwiazda ekranu Brygida Helm 
król tenoró 

, w arcydziele śpiewno-dźwiękowem 

NEAPOL, SPIEWAJĄCE MIASTO ::::. 
Zdjęć dokonano w Neapolu, na Capri, w Pompei ; Wiedniu. Jan Kiepura odśpiewa po polsku piosenki; 

„Zejdź do gondoli* i „Signjora, ja cię ujrzałem pierwszy raz*. 
Na plerwszy seans ceny zniżone. 

Dramat 

Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.30 

  

DŹWIĘKOWE K NO 

CGIJING 
Dziś | Wspaniałe arcydzieło dźwiękowo-śpiewne 

„WSZYSCY NA POKŁAD TUE" 
Bogata wystawa. W rol. gł. arcywesoły Jask Oakle i przešli zna June Glyde. Nad program“ 
Dodatki dźwiękowe. ocz. o godz. 4,6, 8 i 10.15. W s: butę i niedzielę o godz. 2-ej. Na 1-szy 

  

  

WIELKA 47. tel. 15-41 seans ceny zniżume Anons! Wkrótce Maurice Chewaller | Jeanette Mac Donald w najwięk- 
szym i00 proc dźwięk. „PARADA M ŁOŚCI* 

Dziś! Pora: pierwszy w Wilnie! Szlagier Sezonul w arcyfilmie 
KINO Wszechświatowej sławy królowa ekranu Olga Czechowa 

jas PAW | -„CIERNIOWĄ DROGA MIŁOŚCI 
Wielka 42. Wielki potężny dramat obyczajowy na tle nękanej i prześladowanej m łości. W pozostały,h rolach gwiazdy eksanu 

Walter Rilla i Erna Morenna. Cery o' 40 gr. 

  

Dziśl Najuowsze arcydzieło króla maski Lon Chaney'a. Po „Dzwouniku z Nutre-Dame* i „Upiorze w Operze* 
* Kino-Teatr $ 

nie było i nie będzie Czyli Londyn „STYLOWY" i im e GROŚ Z ZA ŚWIATA Croecz") 
WIELKA 36. Potężna tragedja w 8 aktach. Grozą przejmująca treść i niebywała gra. To prawdziwa perła, jedyny 100 proc. 

film Lon Chaney'a, W pozostałych roach Konrad Nagel i Marcel'na Day. Nad program: Najnowszy fiim pol- 
skiej produkcji Niewolnicy życia. Potężny dran at obyczajowy w 8 akt. W rol. gł. Jerzy Marr i Dina Gral 

aint than inten 

R Przetarg 
cznego „Dźwięk* w Warszawie Komisja iKonkursowa przy- Wileńszi Urząd Wojewódzki (Dyrekcja Robót Pubficz- 
ttąpiła do przejrzenia nadeszłych odpowiedzi na muzyczne nych), vgłasza piśmienny przetarg ofertowy na: 

zadenic konkursowe „Columbia“. , 1) oczyszczenie smietników, wyw:czienie smieci, gruzu, 
Rozwiązanie śniegu i lodu z gmachów państwowych w Wilnie i dostarcze- 

nie piasku do tyci:że gmachów, 
2) roboty kominiarskie, 
3) robot asenizacyjae w tychże gmachach. 
Przetarg odtędzie się w dniu 23 marca 1931 róku, © go- 

dzinie 10 w Dyrekcj” Robót Publicznych w Wilnie przy ul. 
Magdaleny 2, pokój 78. Piśmienne oferty oddzielnie na każdą 
robotę winny byc złożone w tymże dniu do godziny 9.30 w 
karcelarji oddziału budowlanego Dyrekcji, pokój 92 łączme z 
pokwisowaniem Kasy Skarbowej na wpłacone wadjum przetar- 
gowe w wysokości 150 zł na oczyszczenie smietników „p. 1), 
"5 złotych na roboty kominiarskie (p. 2), 200 złetych na ro- 
boty asenizarvine (p 3). 

Przy zawarciu umowy kaucja winna być powiększona do 
Z proc "d oferowanej sumy. 2 

"=D" oferty winne być dołączone świadectwo przemystowe, 
dówód fachowości, refrencje oraz pisemna dekłaracja, że o- 
Só sarunki wykonania robót oraz przepisy o przetargach 
MKP oferentoawi są dokładnie znane. 

= Sl:py kosztorys wr2z z warunkan:i przetargu otrzymać mo- 
żna w loyrekcii Robó* Publicznych, pokój 92 w godzinach urzę- 
dowych od i2-ej do 13-ej. 

W tymże czasie są do przejrzenia tamże: prcjekt umowy, 
ogólne warunki i przepisy MRP o p"zetargach. Urząd Woje- 
wódzk' zastrzega schie prawo wvburu oferenta, uzależniając 
to od 1nchowości i finansowych zdolności przedsiębiorstwa ©- 
taz prawo zredukowania zlbo zwiększenia ilości robót. 

Za wojewodę 
kierownik cddziału A. Przygodzki. 

zadania: 

INSTRUMENT PROF. THEREMINA 
Trefnvca odpowiedzi bvło S8. Drogą rozlosowania otrzymali: 
1-szą nagrodę Orygin. luks. szafkowy aparat mahoniowy mar- 

ki „Columbia“ nr, 120 — p. Jan Romanowski, 
Kałusz $ 
Grygin. aparat walizk luks. marki „Columbia“ 
Nr 201 p. wiż. Róża Gotheilowa, Sławków, pow. 
Clkuski 

“ „Cyganerja“ opera G. Pucciniego, w ozdobnym 
album 13 płyt — p. Ryszard Merle, Warszawa- 
Zoliborz, ul. Sułkowskiego 43 m. 2. 
Gryginalny aparat walizkowy model nr. 50 mar- 
ki ,Tolumbia* — p. Jen Borkowski, Lublin ul. 
Fabrvczue 24. 

у Szcherezada Rym'skij — Korsakowa wyiącznie 
na plvtach „Celumbia“ (6 płyt) — p. Eugenjusz 
Weiss, Warszawa, Polna 36 m. 15. 
Nokturny Chopina nagiane przez Leopolda Go- 
dowskizego w ozdobnym albumie (5 plyt) — 
p. larzsław Gilewicz, Warszawa, 
3 miesz. 16. 
Serja przebojów tanecznych (4 płyty) — p. dr. 
Stanisław Hendrychowski, Stanisławów. 

Bližsze szczegóły konkursu w ni. 3 miesięcz- 
nika „Dźwięk”*, Redakcja Warszawa, Mar- 

szalkcwska 62. 
PŁYTY „COLUMBIA* NIE SZUMIĄ. 

Do nabycia we wszystkich lepszych składach 
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Dr. Kenigsberg 
horoby skórne, wene- 

rvczne i moczopłciowe 

Mickiewicza 4, 
tel. 10-90. 

Od 9—12.1 4—8 

Zawiadomienie 
120 woltowe baterje „DE MON" w cenie fabrycznej 18 złotych 

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

Obniżenie koszru baterji o całe 6 złotych osiągnęliśmy przez wyłączenie 

pośrednictwa handlowego, jak również przez zastosowanie najnowszej tech 

niki produkcji. 

  

Br. medycyny 

A. Cymbler 
choroby weneryczne, 
skórne i narządu mo- 

я Ati czowego. Mickiewicza 

Baterje anodowe „DEMON mają cynki wytłaczare z jednego kawałka bez 12, PER 

lutowanych szwów! Tei. 15-64. 

Przez zastosowanie nowego wynalazku udało się osiągnąć równomierną 

depolaiyzację, co znakomicie wpływa na czystość audycyj. 

NĄ PROWINCJĘ WYSYŁAMY BATERJE W CENIE 18 ZŁOTYCH AKUSZERKA 

za zaliczeniem pocztowem natychmiast po otrzymaniu zamówienia. ŚMIAŁOWSKA 

KOSZTA PRZESYŁKI PONOSI FABRYKA. S 
UWZGLĘDNIAMY WSZELKIE SŁUSZNE REKLAMACJE W CIĄGU MIESIĄCA 

oraz Gabinet Kosmety- 
czny, usuwa zmarszcz- 
ki, piegi, wągry, łupież, 
»rodax ki, k..rzajki, wy- 

padanie w!osów, 

    

      

i НЕНЕ НЕНАЫА НАЫА НА ААА ЫАНА НЕНАЫА НАНАЧАЧАЧА НЕЧАНБ НАНБ ННЕ ЧАЧАЧАНААЕ др Мисктемиста 46. 

Okazja — Dobra ziemskie Potrzebny Kids POSADY ekonom obszaru 8 ha KOSMETYKA 
Mamy do sprzedania na b. dogodnych wa- Е pszennej glebie, zie- 
runkach uprzemysłowione dobra ziemskie samotny, dokładnie obe | mia orna, łąki, las, | gamos, 
położone niedałekc Wilna, obszaru około Potrzebny znany z gospodarką, | ogród owocowy, Za 
1800 niorgów w kulturze — czynna gorzel- hłopi bezwzględnie sumien-| budowan a komplet- GABINET 
nia, cegielnia, wapiclnia — 600 morgów 1a- chłopiec ny, energiczny i trzeź-| ne w stanie dob- RACIOWALAGI 
su. Ziemia drenowena. Pałac i wszystkie na praktykę sklepową. wy. Wymagany życio-| rym sprzedamy о- OSMETYKI LECZ- 
zabudowania gospodarcze murowane. Ślicz- Pożądane wykształce- rys i świadectw «. Zgło- godnie Ki SA CZES 

ne ctoczenie Kompletny inwentarz żywy i"ie w zakresie szkoły szenia pod adresem:| gom H.K. „Za- WILNO, MICKIEWI- 
martwy. Przy stacji kolejowej i szosie. powszechnej. Adres w poczta Wilejka, maj.| cnęta" Micklewi- CZA 31 m. 4. 
2 objęcia przy wpłacie od 30 do 50.000 Administracji „Słowa* Teklinopol. cza 1, tel. 9-05. kobiecą 

la * . i k ы 

AJENCJA „POLKRES Na wieś - RZĄDCĄ 5a П d acze Urodęz==:- 
nali, odświeża, usuwa 

t Wilno, ul. Królewska 3, tel. 17-80 po rzebna energiczna mA o: 2 

` 9 a : 80000806668654 LL ALP ano ny, ата лу ol 
sko, zn jąca dobrze ię a r = w upra- 

gospodarkę mleczną igor roli, hodowli, ry- 

hodowlę, również po- bołóstwie, (hodowli 

uzebna  ogrodniczka karpia) poszukuje po- 
sady od 1. IV b. r. 

odnik — ps cze- ko kę 

i e uica Went. później, Łaska- 
we oferty  uprasz-m 

Oranżeryjna Nr. 4 m. pod „Rz у 
„Rząica* Majątek 

„043 — 6. Frydmian Gołębie Wyszki, poczta 
wskaże, Świercze woj. Warszaw- Zgubioną kobdaną legitymację Wydz. Pra- Uro dę kamanos = skie. 

' ' ENO SU. S. Brada h ; 
ERA. Bardzo tanio! | uk ERN Sys K suje, doskeneśi, odswie- 

Do wynajęcia 2 poko- RÓŻNEJ chaijusza uniewažniam zwei 

POPIERAJCIE je umeblowane z $ о:м’мум Ce i 

оба- 

т‘і'.‘:›'г":'; аы Юма роКо]е оот murowany = Zgubioną Lerzniczej 
[.О'Р.Р' cza, osobne wejś ie. ze wszystkiemi wygo-z оргбак!ет zara” do legitymację wydaną , Hryniewiczewej. 

jej skazy i braki. Masaż 
kilo 3.70 twarzy i ciała (panie) 
Poleca wński aig opalanie cery. 

ryńs ypalanie włosów i 
Zwiedry 28. łupież. Najnowsze zdo- 

и bycze kosmetyki racjo- 
nalnej. 

    

Na raty —5zł.tygodniowo 
Wyżymaczki amerykański gwaranto- 
wane, oraz wszelkie wyroby  platero- 

wane Norblina I Frageta. 
F-ma,,Wygoda'', WPohulanka 16, m. 36 

  

    

  

  

  

  | rata dmaistaw Mačkiowiz, Kodr "Nr odpowieGziatny WVitolo Woydylia 

Infor. Biuro Ogloszef dami i osobnem wej-sprzeda ia w Kolonji przez U. S. B. za M ; WIELKA JE 
S. Jułana, | Niemiec- ściem do wynajęcia dla Montwiłłowskiej. Zgło- 4-03 na imię Zinaidy rzyj.wg. 10-41? 22 
ka 4. solidnych lokatorów. szenia do Redakcji Sinicynówny, uniewa- RY S @ 

Kasztanowa 4—12. „Stowa“ dla „S*. Žnia się. V. Z В. № № 

2 ©rukarnfa Wydawnictwa „Słowo” Zamkor i


