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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
ŁARANOWICZE -— mi, Szeptyckiego — A. Łaszuk. ; N. SWIECIANY — Katęgerzia T-wa „kuch  - 2 
DUKSZTY — Bniet Kolejowy. OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 3 

SLĘBOKIL — ul. Zamkowa — W, Włodzimierow. PIŃSK —- Księgorniu Polsko -— St. Bednarzki. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, POSTAWY — Księgarmia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
HORODZIEį — Dworzec kołejowy — K. Smarzyński. SŁONIM — Księgarnia T-wa „Ruch*. . 
KLECK — Sklep „jednošė“, STOŁPCE -— Kzięgaraia T-ws „Ruch”, A: 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. ST. SWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N, Tarasiejski, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. WILEJKA POWIATOWĄ — ul. Mickiewicza 24. F, Juczewska 
NIEŚWIEŻ — uł. Ratuszowa -— Księgarnia jaźwińskiego. WARSZAWA — f-wo Księg. Kal. „Ruch”, 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. WOŁKOWYSK -- Księgarnia T-wa „Ruch“, 
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W PERSPEKTYWIE TYGODNIA 
„— Stany Zjednoczone A. P. Wo- 

bec Sowietów. Podsekretarz stanu do 

spraw zagranicznych p. Stimson przy- 

stąpił do zbadania całokształtu pro- 

błemu rosyjskiego. Ma być to związa- 

ne ze zmianami, w oficjalnej polityce 

Stanów Zjednoczonych wobec Sowie- 

tów. Jak wiadomo, Ameryka dotych- 

czas nie uznała de jure Z.S.S.R., mimo, 

ze kwestję tę kilkakrotnie podnosili 

rezmaici senatorowie, a głównie rzecz- 

nik iriteresów sowieckich na drugiej 

półkuli sen. Borah. Niedawno sen. Bo- 

rah, wygłosił dłuższe przemówienie, 
w którem ponownie dowodził o ko- 

nieczności uznania Sowietów i nawią- 

zania z niemi stosunków handlowych. 

Czy więc postanowienie p. Stim- 

nera, wygłoszone w związku z budo- 

wa głośnego już krążownika pancer- 

nego „B'* jest żywo komentowane w 

prasie, jako swego rodzaju odpowiedź 

Niemiec na zawarcie porozumienia 

morskiego Francji z Włochami. W mo- 

wie swej min. Groener zaprzeczył 

wywodom francuskiego min. wojny 

Maginota zarówno co do zbrojeń Nie- 

miec * jak i rozbrojenia Francji, twier- 

dząc, że Francja nie rozbraja się, a 

tylko przeorganizowuje swoją obronę. 

Wskutek przeprowadzonych reform w 

armji francuskiej, siła iej nie zmniej- 

szyła się, a zwiekszyła się. W bardzo 

poirytowanych wyrażeniach żądał min. 

Groe ner usunięcia z poważnych dy- 
skusyj, sprawy rzekomych zbrojeń 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 
    

WCZORAJSZE POSIEDZENIE SEJMU 
poprawki posłanki Grossmanówny (KI. 
Nar.) do art. 8, aby zakaz sprzedaży alko- 
holu dotyczył nie nieletnich do lat 12, lecz 
do lat 21 i poprawkę posła Ciołkosza do art. 
4 w sprawie zakazu sprzedaży podczas wy- 
borów do ciał ustawodawczych, lub ciał sa- 
merządu terytorjalit go, gospodarozego i 
ubezpieczeń, zem  lzba przystąpiła do 
głosowania. Pos. Ciołkosz (PPS) prosi o 
imienne głosowanie, lecz wniosek ten po- 
parło tvliko 60 posłów, wobec czego nie 
przeszedł. 

Projekt ustawy przyjęto w trzeciem czy- 
taniu w brzmieniu drugiego czytania z po- 
prawką posłanki Grosmanówny i posła Cioł- 
козга. 

Z kolei pos. Gliński (BB) referował pro- 
jekt nstawy o zabezpieczeniu praw posiada- 
czy listów zastw. i cl lig. w razie wykużu Jub 
odkupu przez państwo na cele reformy rol- 
nej nieruchomości, obciążonych  pożyczka- 
mi, zabezpieczającemi listy zastawne i obli- 
gacje. Referent wskazał, że projekt ten ma 
na celu zwiększenie pewncści kredytu dłu- 

USTAWA PRZECIWALKOHOLOWA dfugiego czytania. Po dyskusji, w której za- 
bierali głos pos. Kornecki (Kl. Nar.), Ciot- 

WARSZAWA. PAT. W dniu 16 b. m. o kosz (FPS), wiceminister Starzyński, oraz 
ne 10 rano lzba na wstępie przystąpiła pos. Rymar (KI. Nar.), lzba przystąpiła do 

lo trzeciego czytania projektu ustawy prze- głosowania. 
ciwalkoholowej. Sprawozdawca pos. Dratwa | Sprawozdawca pos. Dratwa wnosi o od- 
wnósł o przyjęcie projektu w brzmieniu rzucenie wszystkich poprawek z wyjątkiem 

       

Konferencia rozejmu celnego 
GENEWA. PAT. Zebrali się w poniedziałek na 3 cią sesję konieren- 

cji skoordynowanej akcji gospodarczej przedstawiciele 33 krajów. Polskę 
reprezentują wiceminister Doleżal, radca Łychowski z M-stwa Przemysłu i 
Handlu, oraz p. Stebelski z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

Rozpoczęta obecnie konferencja pod nazwą konferencji rozejmu  cel- 
nego pracowała w Genewie w ciągu 5 tygodni w lutym i marcu 1930 r. 

iw wyniku swych obrad podpisała trzy akty, między któremi była między- 

narodowa konwencja Handlowa, przewidująca stabilizację taryf celnych. 
Po otwarciu obrad przedstawiciel Polski wicemimster Doležal ošwiad- 

     

    

  

Zagraniczne 50%, drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50% drożej. Terminy druku i mogą być przez I ias 
niane dowolnie. Ža dostarczenie numeru dowodowego * . 

    

FUZJA STRONNICTW CHŁOPSKICH. 

Zgodnie z zapowiedzią odbyło się 
w redzielę w Warszawie zebranie upeł 
nomocniorych delegatów trzech partyj 
chłopskich: P.S.L. „Piasta*, P.S.L. 
„Wyzwolenia* ; „Stronnictwa Chłop- 
skiego". ; ‹ 

Na pizewodaiczącego obradom po- 
«.„wołano p. Witosa. Feferat polityczny | 
wygłosił p. Kiernik. 

Po dyskusji zdecydowano połączyć 
wszystkie trzy partje w jedno „Stron- | 
nictwo Ludowe““. 

Na prezesa Rady Naczelnej powo- 
łano p. Witosa. Postanowiono utwo- 
rzyć komitet wykonawczy, złożony z 
12 osób. Uchwzlono szereg rezołucyj 
natury organizacyjnej, oraz  politycz- 

nej : 
„Stronnictwo Ludowe“ wstepuje 1w 

szranki polityczne rezolucją, składają 
cą hołd więźniom brzeskim!! 

Komitet wydać ma odezwy do chło | 
Pów, 
„St'onnictwa Ludowego". 

zawiadamiające o stworzeniu 
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sona wiąże się z przemówieniem sen. niemieckich, jako nieistniejących, do- czył, że rząd zdecydował się przedstawić konwencję do ratyfikacji Sejmo- goterminowego i zachęcenie kapitału krajo- : 
: Da + ’ > 5 в Ą z i i ‚ > 

Botah'a?—Ta sobie przynajmniej prag wodząc, że armja francuska mimo wj, Jednakże wobec stanowiska, jakie zajęły niektóre państwa Europy esiedcy W 4 zpw waze 0) UKŁAD LIKWIDACYJNY Z NIEMCA- | 

nęliby tłomaczyć bolszewicy, aczkol- wyprowadzenia jednorocznej służby Środkowej, rząd polski będzie musiał podporządkować sprawę ratyfikacji rent zaznacza, iż projekt ten nie narusza w MI W KOMISJi SPR. ZAGR. SENATU | 
wiek jest i inna wersja. a mianowicie, wojskowej jest dziś równie silna, jak Stanowiskyginnych krajów iinterpretacji niektórych klauzul konwencji przez Zi EEEE WARSZAWA. PAT. — Komisja 2 

że zbadanie problemu rosyjskiego wią- + roku 1912, kiedy obowiązywała Заа EEE gół wyższa, aniżeli ciążące na_ nieruchomo a ECA Senatu na e < 
SE . ž ia : Н + s  ŚCi pożyczki. Taryfe szacvnkowa  polskich dzeniu w dniu „m. przeprowadzi- || 

że. Bie. 2 waja pienjetą a trzyletnia służba WOJSKOWA у ytas“ e stanowisku Chadecji instytucyj kredytowych, jest stesunkowo bar ła debaty nad projektem awe: ratv- | 
go Bennetta, który miał konferować Ten atak na Francję i poirytowany E dzo niska, nie zachodzi więc obawa, NY fikującej umowy haskie, oraz układ | 

panstwo z powodu tej ustawy musiało + 
z p. Stimsonem na temat wspólnej 

walki z dumpingiem sowieckim. 

Kwestja uznania Bolszewji de ju- 

re przez Amerykę, jest niesłychanie 

ważna dla Sowietów, stanowisko bo- 

*%iem Białego Domu, jest wyrazem 

potępienia rewolucji bolszewickiej i 

traktowania spraw międzynarodowych, 

przez nowych Rosji władców. Uzna- 
nie Sowietów przez Amerykę, ma nie- 

tylko moralne znaczenie, ale jest rów- 

zież sprawą wielkiej praktycznej wagi, 

ponieważ teraz 1ząd Stanów  Zjedno- 
czonych aczkolwiek nie krępuje sio- 

sunków handlowych swych obywateli 
7 Sowietami, jednak nie ponosi za nie 

żadnej odpowiedzialności i zawsze 
podkreśla, że wszystkie operacje, któ- 

re załatwiają kupcy, lub przemysłow- 

cy amerykańscy, są czynione przez 

nich na ich własne ryzyko. Z chwilą 

uznania, stan ten, oczywista. uległby 

zasadniczej zmianie. 
Przed paru laty w okresie wybo- 

„tów prezydenta w Stanach Zjednoczo- 
nych w Moskwie łudzono się nadzie- 
ją, że nowy prezydent przeprowadzi 

uznanie Sowietów de jure. Bolszewję 

ton niemieckiega ministra, jest wyso 

ce charakterystyczny dla nastroju k 
sternacji, jaki zapanował na Wilhelm- 

strasse po ogłoszeniu nowego paktu 

morskiego. 
VI Zjazd Sowietów Z.S.S.R. zakoń- 

czył się rezolucją, wzywającą masy 

pracujące Z.S.S.R.. „aby w ciągu lat 
10-ciu dopędziły i wyprzedziły pod 
względem ekonomicznym i technicz- 

nym Europę i Amerykę". Oprócz licz- 

nych akcentów wojowniczych, zjazd 

minął pod znakiem różowego optynii- 
zmu. Wszystko w Rosji dzieje się jak- 

najlepiej. „„Piatiłetka* będzie wykona- 
na w ciągu lat 4-ch, a w miektórych 

gałęziach przemysłu nawet w ciągu 

trzech, praca przymusowa w Rosji nie 

istnieje, a to, o czem cały świat mówi, 

iest niecnym wymysłem „kapitalistów 

i imperjalistów*, słowem w Rosji Sta- 

lina — „tiszda glad“ da Bužia blago- 

dat". 

Oficjalny ten optymizm jest oczy- 

wista daleki od rzeczywistości. Dłu- 

gie ogonki przed sklepami aprowiza-- 

cyjnemi, system kartkowy, setki tysię- 
cy zesłańców, chaos kolejowy, o któ- 

   

   
wyższyć cenę wykupu. 

Po. przemówieniach B Madejczyka 
(KI Chł.), Langera (KI. Chłopski) i Nowic- 
kiego (PPS), sprawozdawca Gliński wska- 
zuje, że przy tej ustawie idzie o zabezpie- 
czenie posiadaczy listów zastawnych. W 
głoscwaniu odrzucono wniosek  odsyłający 
projekt do komisji Przvjęto ustawę w dru- 
giem i trzeciem czytaniu. 

Z kolei pos. Grzesik (BB) referował pro- 
jekt ustawy o pożyczce długoterminowej 
dla przedsiębiorstwa Państwowych Zakła- 
dów Wodociągowych na Górnym Śląsku. 
Dla zadośćuczynienia konwencji genewskiej, 
która wygasa w roku 1927, zazłady wspon- 
niane muszą uzupełnić swe urządzenia przy 
wykonaniu noweye ujęcia wody z koryta 
Białej Przemszv i rozserzenią, sieci rur wo- 
dociagowych. Koszty robót przewidziane są 
ną 20 miljonów zietych. Projekt ustawy 
przyjęto w drugiem i trzeciem czytaniu. 

PROJEKT SKUPU KOLEI. 
Następnie pos. Brzóska (BB)  re'erował 

projektu ustawy o skupie kolei Chabówka z 
odnogą Nowy Tag — Sucha Hora, oraz 
proiekt ustawy o skupie na rzecz skarbu 
państwa kolei fabryczno-łódzkiej. Po krót- 
kiej dyskusji obyuwa projekty ustaw przy- 
jęto w drugiem i trzeciem czytaniu. 

USTAWA EMERYTALNA 

Z kolei Izba przystąpiła do sprawozda- 
nia komisji budżetowej o rządowym projek: 
cie ustawy w so.awie zmiany niektórych 
postanowień ustawy o zaopatrzeniu +mery- 
talnem funkcjonariuszy państwowych i za- 
wodowych wojskowych. Głos zabrał kierow 
„ik Ministerstwa Skarbu Matuszewski, wy- 

KOWNO PAT „Kvtas* zamieszcza artykuł, w którym oriawia kwe- 
“tie politycznego stanowiska, zajmowanego przez Ch. D. 

Gdy cha tecia miałą w sejmach absolutną więtszość, nie dążyła ona 
nigó, od wvłacznej władzy swego tylko stronnictwa. Chrześcijańska Demo- 
«racja starała się władzę okalicji rozszerzyć do możliwie najszerszych gra- 
ric co w skutkach wvwołało wielkie i dodatnie wrażenie przed forum Ligi 
Narcdów, gdy w ten sjosób przedstawiciele Litwy reprezentowali ogromną 
częś. narodu l'ewskiego. 

Wkońcu a:tykuł zwraca wwagę na wiadomości „Lietuvos Aidas“, w 

których to pisino twierdzi, 'ż chadecja wszelkiemi środkami i sposobami 
tążi do władzy, co — wedłvysłów autora artykułu — jest jedynie złą wolą. 
Chrześcijańska demokracja, prowadząc walkę z narodowcami, nic ma zamia 
u rozbawiać ich władzy. a istotnym celem walki, jest dążenie do skonsolido 

wa'iia wszystkich sił narodowych, azeby wyprowadzić kraj z chaosu, w 
którym znalazł» się państwo litewskie. 

Zamach na urzędnika poselstwa 
ODPOWIEDZIĄ NA METODY STOSOWANE PRZEZ SOWIETY 

TOKIO. PAT. Nieznany osobk dokonał zamachu rewoiwerowegG na radcę 

handlowego ambnsady sowieckiej w Tokjo Pawła Anisjewa. Anisjew został ciążko ranny 

ZAMACHOWIEC ZGŁOSIŁ SIĘ SAM DO POLICJI 

TOKIO. PAT. Sprawca zamachu oddał się dziś dobrowołnie w ręce połicji. Jest 
to niejaki Nobukatsu-Satu były dyrektor orcedsiębiorstwa zainteresowarego w połowie 

ryb ru wodach północnych. 
Sato oświadczył, że postępek iego spowodowany zosta oburzeniem za metody, 

stosowane rzez Sowiety w sorawie koniiktu o prawo łowienia ryb w Amurze, w 
4tórvm to konflikcie naruszone są postanowienia konwencji rosyjsko-japońskiej z 
roku 1925. 

  

likwidacyjny z Niemcami. Projekt zre- 
ferował sen. Wieloweyski. W imieniu 
rządu wyjaśnien udzielił prezes Mro- | 
zowski, Przeciwko ratyfikacji wystąpił 
w imieniu Kłubir Narodowego sen. Sey 
da, oraz Klubu Chł. sen. Kulerski. Za- 2 
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rzuty opozycji odpierał sen. Kamieniec | 
ki (BB). Za raiyfikacją przemawiałr | 
senatorka Kłuszyńska (PPS), poczem 
komisia większością głosów projekt 
ustawy ratyfikacyjnej ustaliła. Następ A 
nie przystąpiono do dyskusii nad umo 
wą gospodarczą między Pciską a Niem | = 
cami, ktėrą refėrowa! sen. Wielowiey- 
ski Komisja proiekt ustawy ratyfika- | : 
cyinej po dyskusji przyjęła wiekszo- | 
ścią głosów. SE 

Z POSIEDZENIA KOMITETU EKO- = 
NOMICZNEGO MINISTROW 

WARSZAWA. PAT. — Komiret. 
ekonomiczny ministrów rozważał w о- — 
statnich dniach między innemi uchwa- 
łę w sprawie wykonywania zamówien 
prywatnych przcz nieskomercjalizowa- 
ne przedsiębiorstwa państwowe, w. 
sprawie powołinia komisji do spraw 
zamówień rządcwych w roku 1931 — 
32, oraz w sprawie utizyniania stanu 
zatrudnienia i poziomu płac w przed- 
siębiorstwach państwowych i prywat- | 
nych. 

OTWARCIE BiBLJOTEKI UNIWER- 

  

    

     

    
          

    

    

    

  

spotkało jednak gorzkie rozczarowa- rym można wyczytać w surowo cenzu- Z h Ai t ł h в b ią gaszając dłuższe przemówienie, omawiające VA : 2 

н ; ч esi rojekt. Po p. miuistrze zabrał SYTETU WARSZAWSKIEGO 
nie.. Prezydent Hoover wypowiedział rowanej prasie sowieckiej jest ponu- d 0js Wi DOS d amburskiego W auto USIE an te62 OK GE AA Po- WARSZAWA. PAT. W. dniu s 
się publicznie, że stanowisko Stanów 
Zjednoczonych w tej sprawie nie ule- 

gnie zmianie i Ameryka nadal pozosta- 
nie wierna swym zasadom, mimo, że ZA Henninga i wstaliwszy jego tożsamość oddali do niego szereg strzałów, zabijając go na młod с mówieniach odbył si i о, 

Mara żałoby | i miejec czem szybko wysiedli, oddając jeszcze kili 1 i si rytów, zarówno cywilnych, jak i wojsko- WIET Żył się pokaz nowyci 

TRA DA: SP RAWA USTĄPIENIA 153 Žeaniomo przytem Sy osoby. Wata Grenada 0) wych. jeżci rząd chce i ias urządzeń. Gmach przebudowany i roz: 

emerytalne, to powinien korzyS! ь >>,Zarówno to zasadnicze stanowisko 
>fak 1 szereg faktów, jak np.  działal- 
ność specjalnej komisji Fisch'a, Zaj- 
mującej się sprawą dumpingu sowiec- 
kiego, pozwala przypuszczać, że ba- 

danie problemu rosyjskiego przez p. 
Stimsona, pójdzie raczej w kierunku: 
wytkniętym przez Kanadę, która zaka- 

zala wwozu wyrobów sowieckich, ani- 
żeli po myśli sen. Borah'a. 

— Zwycięstwo rządu premjera 
Lavala. Ostatnie budżetowe posiedze - 
nie parlamentu francuskiego było jed- 
nem z najdłuższych, jakie znają kro- 
niki parlamentarne, trwało bowiem 34 
godziny z drobnemi przerwami. Za- 
kończyło się one wspaniałem zwycię- 
cięstwem rządu Lavala, który z deba- 
ty tej wyszedł wzmocniony, uzyskując 

przy ostatecznem głosowaniu całości 

budżetu 240 głosów większości. 

Debatę budżetową poprzedzi! atak 

kartelu lewicowego, który wykorzystał 
ajawnioną przed paru dniami aferę 

'nansową towarzystwa „Aeroposta- 
le“, utrzymującego komunikację lotni- 
Czą pomiędzy Francją a Ameryką. Na- 
tarcie opozycji szło głównie w kierun- 
« S min. skarbu p. Flandin, który byt 
SYndykiem T-wa „Aero, # mpatię i : У postale". "W: odwołanie nadzwyczaj ; o synpatję dla Francii. W dalszym ciągu obrad Izba w głosowa- 5 tysiecy złotych — 00 ; jej z A zy yczajnych' rozporzą- 8 В : А a _„ po 5 tysięcy złotych — Nr. 10.709 
dł Ugiej dyskusji min. Flandin i prem- dzeń, postanowił albo cha pić z zajmo Auter artykułu pisze, że otrzymał od 'icznych partjotow alzackich sze- ba ee b agi ych goi 22.215. : 
!er Laval odparli wszystkie ataki i 
Sdy przyszło de głosowania, okazalo 

się, że siły kartelu, który chciał przy 
tej okazji obalić rząd, są nikłe. Wnio- 
sek o votum zaufania postawiony 
Przez min. Flandin'a, uzyskał 125 gło- 

sė 2 2 2 S = ы 2 Jutach obcvch i vw zlot złocie, hi; ; e 
w. większości. Sejm ważnych JO służą- traktat e S imienis rzadu sowieskiego traktat podpisał Karachan, ze stromy nie rosa, moki RPO: Złóż grosz na „Fundusz Polskiege 
= е > CyCh interesom aństwa, nieważ 'urec eį — pos2! turecki w Moskwie Nagib-Bey. Podpisanie odbyło si pewnieniu czasowtch mieszkań dl > i icą”, mi а Polemika Maginot-Groener. Prze © p po g y. pisanie odbyło się. bandzo_uca- OWU 23S0W1 i a kań dla zwol: Szkolnictwa zagranicą”, za konte 

mówienie min. Reichswehry gen. Groe- 

  

rem uzupełnieniem oficjalnego opty- 
mizmu dzisiejszych gospodarzy na 
Kremlu. Sz. 

HINDENBURGA 
W tych dniąch prasa niemiecka 

zamieściła wiadomość, że prezydent 
Hindenburg zamierzał w roku ubieg- 
łym dymisjonować ze stanowiska pre- 
zydenia Rzeszy. niemieckiej. Niektóre 
pisma wiadomość tę podały 7 zastrze 
ženiem. Pobudką do podania tej infor 
macji do wiadomości społeczeństwa 
niemieckiego. było przemówienie nie- 
mieckich nacjonalistów  Hugenberga, 
który oświadczył publicznie, że prezy 
Gent zamierzał ustąpić ze swego urzę 
du tylko w tym wypadku, gdyby nie- 
mieccy nacjonaliści nie zgłosowali za 
rozporządzeniami _ nadzwyczajnemi. 
Sam przywódca nacjonalistów, wiado- 
mość tę „otrzymaną od ministra Schie- 
lego, przyjmuje z zastrzeżeniem i 
przypuszcza, że chodziło tu o manewr 
polityczny, w którym operowano na- 
zwiskiem prezydenta. 

W dyskusji, jaka sie wywiązała w 
tej sprawie, wziął udział minister rolni 
ctwą i aprowizacii, Schiele, ktorego 
prezydent Hindenburg upoważnił do 
złożenia publicznego oświadczenia w 
tej sprawie. Minister Schiele oznajmił, 
że pan prezydent Rzeszy wyraził się 
w czerwcu 1930 roku, przed głosowa- 

niem w sprawie zniesienia nadzwyczaj 
nych rozporzadzeń, . iż w wypadku 
przyjęcia przez parlament i to głosami 

iiemieckich nacionalistów wniosku 0 

wanego stanowiska prezydenta Rze- 
szy, albo rozwiązać parlament. 

Pan prezydent upoważnił mnie wy 
raźnie, abym oznajmił to panom - z nie 
miecko - nacjonalnej partji i abym do 
dał, że nadal zaimuje się kwestją swej 
dyinisji na wypadek zniesienia przez 

wątpi w dogodność rozpisania nowych 
wyborów do parlamentu Rzeszy. 

lakiewicz, й 
Fo przerwie zabrał głós pos. Kornecki z 

KI. Nar. Mówca wywodzi, że przyczyna ol- 
brzymiego wzrostu wydatków emerytalnyca 

leży w polityce en:erytalnej rządu, wskutek 
której mnoży się ilość t zw. młodych eme- 

BERLIN. Członek stronnictwa komunistycznego w Seįmie hamburgskim R. Hen 
ning w wieku Ia: 39 został wczorajszej nocy zabity w autobusie, którym jechał da 
Haraburga. Na jednym z przystanków przed Hamburgiem wsiadło do autobusu trzech 
oscbników, wtórzy zajęli narazie spokojnie miejsca. Po chwili jednak pod groźbą rewot- 
wcrów wezwali pasażerów do podniesienia rak, Następnie zwrócili się oni do posła 

sz <prewcy zabójstwa pochodzą z radykalnych kół prawicowych. Henning był człon- 
ksem sejmu hamburskiego od r. 1928. Е 9 

Hitlerowcy zabėjcami posta Henninga . 
„BERLIN. PAT. Trzeį osobaicy, którzy zamordowali posła do seimu hamburskiega 

Hentinga, zostali w iedziatek ujęci przez policje. Wszyscy są czynnymi członkami 
orgar izacji bifierowstdej. 

Jeden z rusrderców był policjantem, wydalonym przed pół rokiem za udział w 
ruchu hitlerowskim. 

KRÓL HISZPANJI PRZYBYŁ DO LONDYNU 
LONDYN. *AT. Z związku z przyjazdem do Londynu króla Alforsa hiszpańskiego 

przecsięwzięte zostały nadzwyczajne środki ostiożności. Na dworcu kolejowym prze- 
Мгте!, dzieląca Jubliczność od angielskiej pary Frólewskiej, przybyłej na powitanie 

króle Alfonsa, bv': wypełniona prze” licrnych detektówów. Żadnego indydentu nie 

tvło 
Króla Alfonsa, je+dżającego do pałacu Kensington, który zamicszkuje chora 

vbecnie księżna Restrice tłum witał owacyjrie. 

„Le Journal de Debats'' protestuje 
PARYŻ. ŁAT. Z powodu konferencji, która odbyła się niedawno w Pa- 

ryże pomiędzy przedstawicielami niemieckiego centrum i francuskich kół ka- 
olickich, w dzienniku „Le Journal des Debats* ukaza: się artykuł, w którym 

duto. protestuje przeciwko obecności na tych naradach wiceprezesa stron- 
nictwa ceatrowego Joosa pcsła do Reichstagu. Udzial jego w rokowaniach 
w sprawie zbliżenia francusko-niemieckiego nie był — oświadcza autor ar- 
tykutu — wcale wskazany. 

nień i powołać dc służby tych młodych 
emervtów, którzy w wielu wypadkach Sie- 
dzą bezczynnie. W sprawie podniesienia 
składki emerytelnej, stanowiska Kłubu Nar. 
naogół nie odbiega od stanowiska ministra 
skarbu. Klub Narodowy pragnąłby jednak, 
aby rząd rychło przystąpił do utworzenia 
funduszu emervtalnego, któryby oparty by! 
na pewnej samowystarczalności. || 

Następnie pos. Ciołkosz, podkreśla, że 
nowela wprowadza szereg zmian na lepsze 
w porównaniu z dotychczasowym stanem 
rzeczy, ale ma także i duże wady. Osią spo- 
ru jest kwestja wysokości składek emerv- 
talnych, które podnusi z 3 na 5 proc. Nie- 
pokojące jest zwłaszcza to podniesienie, 
rzez co obniża się pobory urzędników. 

Takich zniżek w ostatnich czasach nastąpi- 
ło cały szereg. Zn*żki te w sumie działają 
dotkliwie. Pos. Pulakiewicz (BB) uważa, 
że głównej przyczyny wzrostu emerytur szu 
kać należy w brakach ustawy emerytatnej 
i pewnego przywileju urzędników państw 
zaborczych. Co do funduszu emerytalnego, 
to mówcy nie wydaje się możliwem wy- 
Gzielenie kilkuset milionów na fundusz eme- 
rytainy. Po przeprowadzeniu rewizji uposa- 
żeń emerytów, ustawa bedzie wprowadzo- 
na dopiero od 1 vazdziern'ka 1031 r. W gło- 
swaniu odrzucono wszystkie poprawki 
mniejszości, projekt zaś ustawy przyjeto w 
drugiem i trzeciem czytaniu w brzmieniu 
kcmisvinem z rezclucjami, zaproponowane- 
mi przez komisję 

ZAOPATRZENIE B. SKAZAŃCÓW 
, =.jJeos jest z pochodzenia Alzatczykier:. „Wyrósł i wychował się w rodzi- Następnie pos. Wagner zdawał sprawę o 

"ie zianej ze swego przywiązania do Francji. Później jednak dostał się pod wnicsku PPS w sprawie nowelizacji rozpo- 
wpływy niemieckie i stał się gorącym rzecznikiem pangermanizmu, biorąc fzączenia, Prezydenta Rueczypzee. o = 
nawet czyany udział w podsycaniu ruchu autonomiczrego w Alzacji. W cza- gpztrzenia byłych skazańców. politycznych. 

rj Sowiał аь еа į Nowela osi pewne zwiększenie wy- 
s.e wojny wyrózniał się on okrucieństwem wobec Alzatczyków, podejrzanych datków Pafotwowycdć z Ё 

  

” - św 7 + 
"g tistow. wy-azajacych zdziwienie. iż dopuszczono do tego, aby w Paryżu 
przemawiał czławiek, którego uważają Oni za regenta w pełnem znaczeniu 
'ego słowa 

Turecko-sowiecki traktat handlowy 
MOSKWA PAT. W dniu 16 b. m. został podpisany w Moskwie turecko-sowiecki 

i trzeciem czytaniu według wniosku komisji 
wraz z rezolucią tejże. 

Następnie Izba przyjęła w drugiem i trze- 
ciem czytaniu szereg projektów ustaw, mię- 
dzy innemi projekt ustawy 0 dowodach 
praw własności dl» gruntów szalonych, pro- 
łekt noweli do, rozporządzenia Prezydenta 
zeczypospolitej o wierzytelnościach w wa- 

zyścće w gmachu Narkom!xdiełu, w obecności przedstawicieli sowieckich i członków 
poselstwa tureck'eqo w Moskwie. Na tem obrady zakończono. Następne 

posiedzenie 17 marca o godzinie 10 rano. 

b. in. nastąpiło otwarcie nowoprzebu- | 
dowanej bibljoteki uniwersyteckiej w | 
Wauszawie, w obecności pana ministr. 
W. R. i O. P. Czerwińskiego. Po prze 

szerzony, dostosowany został do na- 
woczesnych wymagań techniki i higje: 
ny. Powiekszono ilość mieisć w bibljo 
tece, oraz zastcsowano po raz pierw 
szy w Polsce transporter elektryczny, | 
podaiący automatycznie książki ze 
składu do czyteini, tak, 
sam odbiera zamówione książki. 

OBROŃCA INTERESÓW LITWY W 
SPORZE POLSKO-LITEWSKIM 
KOWNO. PAT. [Interesów Litwy. 

przed rTybunałem Haskim w sporze 
polsko-litewskin będzie bronił obecny 
dyrektor Banku Litewskiego. adwoka: 
Staszinskis. * 7 

510 TYSIĘCY POCZTÓWEK IMIE- 
DO“ 'NINOWYCH NAZGO7ŁO JUŻ 

| FUNCHAMO — 
FUNCHAL (MADERA) (PAT) 

ilość nadesłanych do dnia 14 bm. pe- 
cztówek imienionych z życzeniami dla 
Marszałka Piłsudskiego wynosi około 
100 tys. sztuk. " 

KOMU SIĘ LOS UšMIECHNAL | 
WARSZAWA. PAT. 16 b. m. w 

6-tym dniu ciągnienia 5 kiasy 22 Pol- 
skiej Państwowej  Loterji Kiasowej 
główniejsze wygrane padły na nunie- 

ry pt o 
o ięcy złotych — Nr. 19.922 : 104.735, > 

# 

żę, 

20 tysięcy złotych — Nr. 59.331, | 
10 tysięcy złutych — Nr. 75.610, 

  

TWOJE DZIECI UCZĄ 
W OJCZYSTYM JĘZYKU. = 
POMYŚLAŁ O TRAGEDJI MA- | 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKO 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA 

P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 
"du 25-lecia Walki o Szkołę Polskę, 

że czytelnik | 

SĘ 
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IGNALINO 
— Poświęcenie Stacji Opieki nad Matką 

Dzien Ю marca r.b. był zaiste wielkiem 
kulturalnem dla mia 

sttczka Ignalina, w którem to dniu odby- 
łe się woczyste poświęcenie Stacji Opieki 
nad Matką i Dzieckiem. Na wyżej wymie- 
wioną uroczystość przybył do Ignalina p. 
starosta Mydlarz. Przewodnicząca  Oddzia 
łu Powiatowego Zw. P.O.K. w Święcianach 
— ‘!‘› Irena Mydlarzowa, komendant P. P. 
p Hołówko i wiele innych osób z komen 
dartem wojewódzkim P.P. inspektorem Lud 
wikowskim na czele, znajdującym się przy 
padkowo w Ignalinie. 

Punktualnie o godz. 11 w świeżo odno 
wionym lokalu Stacji Opieki nad Matką i 
Dzieckiem przy licznie zgromadzonych 
przedstawicielach crganizacyj społecznych i 
miejscowej ludnosci, ks. Śtupkiewicz doko 
nał poświęcenia tej tak niezmiernie ważnej 
lacówki społecznej W przemówieniu swo 

jem ks. Stupkiewicz, życząc placówce tej 
pemyślnego rozwoju, podkreślił jej humani 
arne znaczenie dła ludności. 

Następnie zabrał głos p. starosta Mvdlarz 
który z ramienia Rządu i Samorządu zapew - 
nił pomoc i całkowite poparcie w pracy Sta- 

cji Opieki nad Matką i Dzieckiem. 
W dalszych przemówieniach przewodni- 

cząca Oddz. Powiatowego Zw. POK. w 
Święcianach p. I. Mydlarzowa scharakteryzo 
wała aziałalność i zadania, jakie ma przed 
sobą nowa placówka na terenie Ignalina i 
ckalicy. 

Z ramienia Samorządu gminnego p. 
wćjt Adamowicz zapewnił również pomoc 
materjalną, wyrażając zadowolenie z powo- 
du powstania na terenie jego gminy tak 
pożytecznej organizacji dla dobra ludności. 

W imieniu dowodcy 20 baonu KOP. zło 
żył życzenia pomyślnego rozwoju Stacji O- 
deki nad Matką . Dzieckiem — p. kpt. Ku- 
lesza, deklarując równocześnie swoją współ 
prace 

Na zakończenie zabrała głos sekretarka 
Związku p. |. Rudzińska — miejscowa nau 
czycielka, W przemówieniu swem p. Ru- 
dzinska wyraziła podziękowanie p. staro- 
ście Mvdlarzowi, p. przewodniczącej Oddz. 
Pow. Zw. POK. -— p. I. Mydlarzowej, pod- 
kreślając ich obywatelska działalność spo- 
ieczrą, dzięki której w powiecie święciań 
skim powstaje coraz więcej pożytecznych 
crpanizacyj społecznvch.. Nastepnie p. Ru- 
dzińska wvraziła podziękowanie miejscowe- 
mu snołeczeństwu za szczerą współpracę. 

Należy wsnon'nieć, że prócz wymienionej 
wyżej placówki Zwiazek POK w Ignalinie 
zorganizował i prowadzi świetlicę, w której 
praca zmierza do nadniesienia kulturalnego 
poziomu swvch członkiń. 

Po poświęcentu Stacji Opieki nad Matka - 
i Dzieckiem, odbyła sie t. zw. „Czarna ka- 
wa” przy licznym udziale miejscowego spo 
łeczeństwa, spędzaiacego kilka chwil w b. 
seraecznvm i svn patvcznym nastroju 

W dniu tym p. starosta Mvdlarz, korzy 
staiąc ze swei bvtności w Ignalinie, urzą- 
dził ałarm Straży Ogniowej celem snraw- 
dzenia jej sprawności. w wwniku którego 
stwierdzono dodatnia sprawność strażaków, 
natemiast pewne niedomagaria w dostarcze 
niu taboru. Pan starosta ofiarował na cele 
Straży Ogniowej kwote zł. 30. 

O godz. 16 zwołana została przez p. sta 
rostę Mvdlarze konferencja międzyorganiza- 
cviua, celem skoordynowania prac społecz- 
ne - oświatowych na terenie miasteczka 
Ignalina. Do zarzadu konfere"cji z prawem 
zweływania zebrań, wvhrann: p. Miesnie- 
da (nrzewodniczacv), knt. Kuleszę, p. Ru- 
dzińską, i p. Jeleniewskiego (członkowie). 

. Reasumując p'*wvższe, widzimy, że spo- 
ieczeństwo m. Ignalina 7 całem zrozumie- 
niem oddaje się pracy społeczno -- gospo 
darczej dla dobra Państwa, to też życzymy 
ww tych poczvnariach osiągnięcia jairnailep 
szych wyników. . Przyjezdny. 

: ЗУЛЕСТАМУ 
— Budžet Sejmiku šwiecianskiego. Pan 

X. Y. ukrywajacy swe nazwisko, w „Sto- 
wie” z dnia 10 marca b. r. peruszył sprawę 
uchwalenia budżeru przez Sejmik święciań 
ski. Jako samorządowiec, chciałem rów= 
nież zabrać głos w sprawie tego budżetu. * 
Przedewszystkiem muszę stwierdzić, że Sej 

__ mik już nie po raz pierwszy rczpatruje bud 
żet, każdy zaś z nas wie dobrze, że procz 
tego, nrzed wniesieniem pod obrady Sejini 
ku jest on rozważany na szeregu komisyj 
fachowych i Wydziału Powiatowego, który 
w tym roku 3-krotnie rozważał budżet na 
rok nrzyszły. „Nie wiem, czy możliweby to 
było aby Sejmik, który zbiera się normal 
nie 4 rezy do roku, rozważał w najdrobniej 
szych szczegółach ile ma zjeść dziecko wi 
schronisku, starzec w przytułku, lub ile ma 
kosztować metr bruku. To wszystko, — są 

" dzę, — byłoby zbyt dużą fatvgą dla Sejmi 

i 
RE 

  

ku I nie wiem, czv moglibyśmy przez tydzień 
w ten sposób uchwalić budżet |estem zda 
dia, ze Sejmik musi rozpatrywać budżet dob 
„rze przygotowany i opracowany przez kcmi 
sje 1 Wydział, biorąc pod uwagę tylko pod 
stawowe rzeczy i ogólny plan prac w każ 
dym: dziale. 

Dalej przechodzę do sprawy zmniejszenia 

Zaczęłoby sie od rozmów w gronie 
moich prawe kolegów: 

— Słyszel'óżs, kolego: 
napisał jakąś"S7(uke i. 

— E-e.. On juž ma z półtuzina 
tych sztuk, ale dyrektorzy teatrów ja- 
kos nie mogą poznać się na talencie 
aa i jego arcydzieła, rzucają do ko- 
sza 2 

— Ale Zelwerowicz, podobno, 
chce wystawič! a 

— Chyba zwarjował? 
— A 00: rzecz słaba? Czytaliście? 

— Nie czytałem, ale wiem, że to 
są bzdurstwa! Co taki, za przeprosze- 
niem, literat może napisać? Wogóle 
cała ta nasza wi!eńska literatura —- ta-- 
ka nędza, że... Kto właściwie z czion- 
ków związku literatów naprawdę zasłu 
guje na miano literata? No, wy, kole- 
go, ja. Któż pozatem? Bryndzal.. 

Po pewnym czasie ukazałyby się 
anonse w kronice teatralnej: „Azais“ 
— sztuka rodowitego wilnianina.... Pró 

by są w toku... Byłbym nieco zasko- 
czony: skad dy: Zelwerowicz tak do- 

kładnie wie o mej rodowitości wileń- 
skiej? — ale, naturalnie, nie zaprote- 
stewałbym. Rzecz jasna, iż lepiej byc 
rodowitym wilmaninem, niż, nie przy 
mierzając, galileuszem!... 

Przed samą premjerą — bomba: 
rektor uniwersytetu kategorycznie żą- 
da, aby sztuka nie była wystawiana. 
Użycie nazwiske wybitnego myślicie- 

a za tytuł komedji, niesmaczne kpin 

Wachicz 

       

opłat drogowych о 15 gr. od hektara. 
Wprawdzie jest te zmniejszenie ciężarów 
dla rolnika, ale — gdy weźmiemy pod uwa 
FE sumę, przypadającą od gospodarza 5 -— 

0) - hektarowego gospodarstwa — to nie 
stanowi ona poważnej sumy 1awet l-gc pu 
da żyta, natomiast w całym budżecie wyno 
si 26.000 zł., za które możnaby zrobić ładny 
kawałek drogi. Skreślenie tych 15 groszy w 
rezultacie dałoby 1сп wynik, że zmniejszona 
zostałaby suma na pomoc gninom przy bu 
dowie wiekszych :'nastów o 10.000 zł. i prócz 
tego mniej zrobin'y dróg w roku przyszłym 
na 16.000 zł. Budżet zmniejszono —- ale ad 
ministracja przecie z tego powodu chyba 
nie będzie mogła być zmniejszona. a prze 
cie musimy się starać, żeby na administra 
cje procentowo wydawać jakriajmniej. Ko!2 
ga radny Sejmiku nie zadowolił się upoważ 
nieniem Wydziału Powiatowego do przejrze 
nia budżetu drogowego, aby zmniejszyć 
wydatki o skreślcne 26.006 zł., a przeciz 
w tak dużem gronie 34 radnvch ra posie 
dzeniu Sejmiku, wyszukiwać, co należałoby 
skreślić, bez szczaprAlowego i fachowego za 
stanowienia się, magłoby wypaść przypadko 
wo, skreślenie tego, co jest najpilniejsze. 
Administracja ogóina oczywiście wynosi tę 
samą sumę, co i w roku ubiegłym, lecz 
wiem dobrze, że zmniejszyć wydatków tych 
tez strat na poczekaniu rie możemy, a jed 
rakowož to, co można było, to zostało zro 
bicne, a mianowicie uchwalono zmniejszyć 
pohory kierownikowi biura. Muiem zdaniem, 
zresztą moge mówić na nodstawie doświad 
czeń z lat ubigełvch — w budżecie terorocz 
nym zrobione są poważne oszczędności i 
bwvdżet ułożony jest lepiej. W uchwalonym 
budżecie widzimy poczynione oszczedności 
ma wydatki nieprzewidziane, stypendia, Do 
nieranie przemvsłu i handln, w różnych wy 
datkach, wreszcie przewodniczacy się zrzekł 
częsci dodatku, zaprojektowanego przez Wy 
dział Powiatowy, pozatem skreślona została 
pozycja na opał dla przewodniczacego, a 
nawet członkowie Sejmiku zmniejszyli so- 
kie dicty. Jak podliczyłem, olobalna suma 
budżetu mniejsza jest od roku: zeszłego w 
wydatkach netto o 24.000 zł, zsóra to 
też widzimy, że oszczędności w uchwalonym 
budżecie zrobiliśmy a tutaj muszę  pod- 
żreśńć że chociaż zaciaenięto wszę- 
dzie pźsa, — w xaźdvm działe, to iednak 
rolny dział w dalszym ciągu wynosi brutto 
okoła 20 proc. budżetu, jak i w latach po 
przednich, a uważam to za słuszne, bo rol 
nik płaci i rolnik musi za to troche wiecej 
ctrzyvmać. Poważnieisze oszczędności zrobio 
ro w vtrzymaniu weterynarii, która po zre 
organizowaniu utrzymywać się ma ze spec- 
ialnych wpływów za badanie miesa i onła 
tv, które poprzednio bvłv obracane na inne 
cele Nie można za:tawić hez uwagi wniosku 
członków  Seimiku w sprawie podwvższe 
nia konitału zakładowego Kasv Komunalnej 
o 20.000 zł. 

Ciežko było nam decydować o zacaignięciu 
20.000 zł. požyczk' na ten cel, ale jeżeli roz 
ważymy sobie, że zdvbvśmv tego nie zrobili 
— to przy обеспут kanitale Bank Rolny 
wycofałby część kredvtów, a skutki tego od 
czulibv-śmv mocno na własnei skórze, szcze 
gólnie w dzisiejszym krvzvsie. To też, koń 
czac tę pare słów. chciałhym nenu XY  na- 
pisać, że krvtvkować łatwo, ale zrobić trud 
niej, oszczedzać trzeba, ale madrze i osttoż 
nie. Płacić jest dziś trudno. ale trudniej je- 
szcze jeździć po dziurawych mostkach i po 
błocie. Saninrządowiec. 

  

  

WIEŚ R... 
-— Niedobrze się dzieje, Wieś R..., położo 

na na terenie powiatu wileńska - trockie 
go, ma dość znaczną liczbe mieszkańców, 
z przewagą elementu  nolskiego, i posiada 
szkołę powszechną polska, której kierowni 
kiem jest Polak  Katechetą zaś w tejże 
szkole jest mieiscowv proboszcz, z nocho= 
dzenia Litwini Ksiedz ten. aby uniknąć ko- 
rieczności posługiwania sie podczas wvkła 
dów z relioji jezykiem nolskim. wszedł w 
ferozumienie z kierownikiem szkoły i czyn 
rości swe jaka wvkładowcy religii. prze- 
lał na niego. Fakt napozór b!ahy, lecz jak 
że wymowny! 

Naturalnie przewodnicy szerszych | mas 
Judu — kantan i nauczvcief -- zapominają 
v owielkości i odpuwiedzialności swych sta 
nowisk!. 

Mojem zdaniem, iedvnym środkiem, któ 
ryby  tnormował zabagnione obecnie sto 
sunki i zagwarastował Państwu całkowite 
cnanowanie sytuacj: na jego wschodnich ru 
tiežach, jest odpowiedni dobór i Nrzeerupo 
powanie sił we wszystkich dziedzinach ży 
cia społecznego 

Potrzeba nam tutai ludzi młodvch, ener 
gicznych, a przedewszystkiem takich, którzy 
by z samozaparciem propagowali hasła kul 
turv polskiej i stopniowo a wvtrwale przy- 
gotowywali grunt pod całkowite skonsoli- 
dowanie stię narodu. 

Tadeusz Leškiewicz. 

TROKI 
— Kłopoty sejmikowe. Któż z nas nie 

ma dziś kłopotów? Ma je każdy, począwszy 
od ministra, skończywszy na „Wincuku z 

z filozofji, a tem samem wogóle z 
nauki, — wielka doza sprzeczności, 
wszystko to może oddziałać na mło- 
dzież akademicka w sposób deprawują 
cy. Sztuka jest paszkiwiem na uniwet- 
sytety, podrywa autorytet nauni i pro 
iesorów, ma wreszcie jakieś obce pier- 
wiastki, niezgodne z duchem polskim. 
Jeżeli już autorowi tak zależało na po- 
ruszeniu zagadnień filozoficznych, dla 
czego on nie wziął Hoene -— Wrońskie 
go lub Trentowskiego, lecz Azaisa? 
Uwzględniając to wszystko, rektor za- 
bronił akademikom oglądania tej sztu- 
ki, robiąc tylke wyjatek dla słucha- 
czów medycyny i Wydz. Sztuk Pięk- 
nych, których nawet filozofia zgorszyć 
nie potrafi. 

Dyrektor Zelwerowicz, 
maniu tak kategorycznego 
tyłkoby ręce zacierał: 

— „Co za reklama. co za pyszna 
reklama!... Komplet murowany”. 

Aby jednak formom przyzwoitości 
stało się zadość (co za przyjemność 
tu!), zostałaby zwołana komisja rzeczo 
znawców z przedstawicieli Kasy Cho- 
rych, zgromadzenia św. Wincentego 
a Paulo oraz Towarzystwa Hodowców 
Kani. Komisja ta zdecydowaną więk- 

„szością głosów orzekłaby, 17 sztuka nic 
zdiożrego nie zawiera i akademików 
zgorszyć nie może. 

Premjera odbyłaby się przy prze- 
pełnionej widowni i  nienotowanej 
przedtem ilości osób, korzystają 

po otrzy- 
protestu, 

sto NAŃ; ai 

Ostatni etap raidu Warszawa— Tallin— 
Warszawa 

POR. ŻWIRKO ODLECIAŁ WCZORAJ 

Por. Żwirko wzniósł się wczoraj o godz. 2.15 po południu do lotu do Warsza- 
wy, startując na piozach. Por. Żwirko zamicrza wylądować po drodze w miejscu, po 
kryfem jeszcze śniegiem i zamienić płozy 

Mrj. Długoszewski ma wystartować 
na koła, które zabrał ze sobą. 

2 Wilna dziś około godz. 10 rano i zamierza 
również lądować po drodze do Warszawy, żeby zamienić narty na koła. 

  

inowacja w pociągach francuskich 
PARYŻ. P: T. — Froncuskie kolej: 

siągach bezpośresiie instalacje radjotelegraficzne, pozwalające 
państwowe wprowadziły w niektórych po- 

pasażerom _wysylać 
otrzymywać dorisze w c7.sic biegu pociągu. Wczoraj odbyło się otwarcie na linji 

*aryż-Havre, no4ych instalacyj dokonanz przez ministra poczt i telegrafów Gournier, 
„łóry wymienił depesze z prezydentem republiki, z premjerem Lavalem. Wysłano ogółem 
„1 depesz, które wszystkie Joszły du adrwsatów i na które odpowiedzi nadeszły już w 

rrzeciągu 12 — 45 min. 

„Samoopodatkowanie * na czerwoną armję 
MOSKWA. PAT. Poszczególne związki i zrzeszenia 

Sowietach powzięły uchwalę o samocpcdatkowaniu 

w związku z 

czych związków zawodowych o złoże- 

Podatek ten pozostaje 

robotnicze w 

się na ceie wojenne. 

postanowieniem centrali robotni- 

niu przez robotników pewnej daniny 

na czerwoną armię z okazj: nadchoczącego pierwszego maja. 

pod Oszmiany“ — Wałłejki. 
ani żadnej rzeczy nie mają, za wyjątkiem 
może jednej łódki, co to rada uchwaliła dla 
burmistrza, jako środek ratowniczy, na wy 
padek wylewu jezior," — zakończył mój 
rozmówca „kaziukowy”. odchodząc z „wie 
uikami* pod pachą. 

z kaka „Wwywiadu“ možemy wnio 
skcwać, że Sejmiki . wogėole przežywaią 
istctnie ciężkie chwile pod względem finan 

. Ma, takie to już nastały czasy na Świe- 
cie. 

Nie mniejsze też kłopoty mają nasze Sej 
miki, co to się same rządza i same w kłopo 
ty włażą, jak nie przymierzając, ćmy do lam 
py. Nawet lew Sejmików — Sejmik Wileń 
sko - Trocki opuścił czegoś ostatniemi czasy 
swoją kitę. 

nim właśnie chcę rzec tu coś na ucho. 
Będąc na „Kaziuku”, zauważyłem wożne 

go Sejmiku, kupującego brzozowe „wieniki* 
Cóż to znowu, na co to potrzebne, 

pvtam z ciekawością. — Aj, panok, bieda, 
aż piszczy, — szczctki się wytarli, choć ty 
łokciem zamiatej, a pieniądzów niema, wie 
niki i te za swoje kupuję; imówią, że w 
kwietniu mi zapłacą, jak nowe biudżety ze 
wsi przywiozą. A nasz naczelnik, to taki zro 
biwszy się teraz skąpy, że Boże zachowaj 
Kiedyści wspomniałem mu tylko, że niema 
czem kurzu zamiatać, a on na to z hałasen : 
nie macie tam w domu jakiejś starej spódni 
cy, czy czego innego?! — Ha, milczełem, 
wisdcmo — naczalstwo, to i jezyk zgubiłem. 
Na vstatniem posiedzeniu Wydziału mówio- 
no coś © naruszeriu jakiegošvi „żelaznego 
kapitału" (ja myślę, co to musi złote ruble), 
ale naczelnik krzyknął: „po moim trupie"! 
Jak te radne posłyszeli słowo — trup, 
wybiegli na korvtarz, kużdyn chwyci za 
swoje kapoty i haida na dół po schodach... 
Z tego powodu rie zarobiłem ani kopiiki 
Albo z temi Bukiszkami za Wilnem, gdzie 
to szkcła rolnicza. 

Jedne radne chcą połowę ziemi sprze 
dać, a zostawić tylko szkołę, inne znowu 
chcą sprzedać wszystko, i zakupić aftana 
busv dla Wiłna, dla dobrego interesu. Mó- 
wią, na co nam puskać tych za przeprosze 
niem, Szwancarów, niech serem i zegarami 
gh Halą handlują, a nie Wileńczuków wo 
zić 

Jeden radny mówił, coby z tych pienię 
dzy komunalna kasa zołożyć, 

*łdpowiedziano mu na tc, że to pachnie 
komunizmem, i projekt ten niech schowa so 
bie do tabakiery ... 

Drugi znowu kłopot — to z Żukami,, ma 
iątkiem magistratu, Trok, które ani własne 

  
  

o budynku  magistrackiego, ani szk 
ORGA Oczywiście — Sejmik Wil. - Th. 
cki należy do najbogatszych i — dodam je 
szcze — d 0— najzaradniejszych Projekt 
sprzedaży Bukiszek powstał już bodaj że 
zrzed rokiem, lecz gdzie znaleźć dziś kupca, 
htóryby posiadał gotówkę i dał pełną war 
tość ? 

Wreszcie, co uczynić z pieniędzmi w ra 
zie sprzedaży? Założyć kasę pożyczkową 
,(komunalną), rozdać pieniądze chyba poto, 
by ich więcej nie oglądac? 

I w tem tkwi poważny kłopot, gdvż. pro 
wadzenie gospodarki rolnej w obecnych cza 
„sach daje minus. I tak udało się jakoś Sej 
mikowi w tym roku, wyprowadzić rachun 
kowość Bukisezk na zero. Zdradzę tu jed- 
nak przy okazji pewien sekret  Bukiszki, 
posiadające przeszłe sto hektarów zieni, 
prowadzą też szkołę rolnicza. Nad  cało- 
ścią czuwa jedna csoba, to znaczy: dyrek 
tor szkoły zarządza równocześnie, raczej 
„prowačzi całą gospodarkę. Trudno zaś po- 
godzić te dwie funkcie: dobrego rolnika i 
dotrego pedagoga w jednej osobie. Bukisz 
ki dlatego szwankułą i dadzą wnet deficyt. 
dlatego też sprzedaż 70 ha jest rzecza — -— 
sine aua non. 

Pozostanie jedvnie szkoła, z 30 (z 
c2emš) hektarami ° to bedzie jedyne wyj- 
ście. Im więc wcześniej Sejmik to uczyni, 
tem piędzej pozbędzie się poważnych kłopo 
tow 

Sprawa zaś Żuków za I andwarowem 
jest też ważnym tematem obred Wydziału. 
Troki są gołe. Macistrat urzęduie w cndzym 
iokaln, a co do T-klasowej szkoły powsz., 
rozrzuconej po miasteczku w czterech coś 
ruderach, gdzie zbiera się kilkaset dzieci, 
różnych wyznań —- to lepiei nie wsnominać. 
Na tem bezsprzecznie cierpi ambicja Sejm 
ku, Magistratu, wreszcie... i Rządu, gdyż 
Trcki są punkter wvcieczkowym, a więc 
jakbv — reprezentacyjnym. 

Troki muszą mieć wnet własną, nową. 
siedmioklasową szkołę powszechną i to, o 
jle wiem, jest marzeniem starosty Radwań 
skiego.. Bez sprzedaży zaś maj. Żuki reali 
zacja budowy szkoły jest niemożliwa, gdyż 
Macistrat środków innvch nie ma, a niepo 
flohna przecież, by tam, gdzie jest Magistrat, 
szkołę budował Seimik. lub kio innv. Każ 
dv howiem Macistrat musi się zdobyć na 
v:lasne wybudowanie przynajmniej jednej 
szkuły, — szkoły powszechnej, jako jedno- 
stk» oświatowej zaszdniczej. 

Takie oto sa kłopoty Iwa Sejimików na 
pierwszv początek o innych kłopotach po 
'viem „drugą raza”. LE 
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KSIĄŻKI WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 

1 DS NABYCIA w KSIĘGARNI ZAWADZKIEGO 

ZARYS SATYSTYCZNO EKONOMICZNY 7i1EM PÓŁNOCNO-WSCHOD. 1922 r. 4 zł. 
WSPOŁCZESNE PAŃSTWO 1.ITEWSKIE 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 
1928 r. 3 21 

7 PRZEŻYĆ I WALK — 10 zł. 

DECENTRALISTYCZNEJ 

ZIEMIE WSCHODNIE I WARUNKI ICH ROZWOJU 1929 r. — 4 zł. 
DALEKI WSCHÓD W POLITYCE ŚWIATOWEJ 1030 r. — 5 zł 
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(oby było, gdybym ja napisał... „„Azais”? bezpłatnych biletów. 
Triumf byłbv całkowity. 

a drugi dzień w Wilnie wrzałoby 
jak w ulu. 

Nikt właściwie nie rozumiałby, co 
chciałem powiedzieć. 

Jedniby twierdzili, iż moim zamia- 
rem było spoptiaryzowanie poglądów 
filozoficznych Azaisa i że cel został o- 
siągnięty w sposób mistrzowski, — in- 
ni, przychylając się do opinji rektora 
uniwersytetu, widzieliby w sztuce nie- 
smaczny paszkwil na naukę; inni znów 
oskarżaliby mnie o poglądy socjalisty- 
czne ze wzgledu na to, że baron 
Wūrtz („buržuj“) jest przedstawiony 
jako karykatura ludzka; byliby tacy, 
którzy wytknęliby mi uprawianie por- 
nografji, ale ten zarzut zostałby obało- 
nv przez ieszcze innych, wskazującyci! 
iż na scenie nie było nawet łóżka i nikt 
się nie rozbierał. Wreszcie rozlegiby 
się nieco spóźniony głos dyrektora kon 
serwatorjum, któryby wskazał na kpi- 
ny z muzyków. Typ Bornereta jest 
absolutnie nieniożliwy: można się po- 
godzić z jego pechowością, nieśmiałoś 
cią, nędzą, można uwierzyć w niezwy- 
kłą metamorfoze i późniejszy nadmiar 
szczęścia, ale, żeby muzyk mógł być 
d yrektorem jakiegoś hotelu z ruletka 
— % jest nie da pomyślenia! Przecież 
gdyby takie możliwości istniały, jakiż 
warjat chciałby bębnić na fortepianie? 
A więc — cóż jest w sztuce? Czy 
kpiny z nauki i sztuki oraz pornogra- 
fja, czy też niej:rzebrane skarby myśli 
i artyzmu? Z niecierpliwością oczeki- 

` fachow) M i 

Na drugi dzień miałbym dwie cie- 
kawe recenzje. 
W pierwszej możnaby było przeczy- 

tać: 
—,„W sztuce „Azais* niewiele jest 

ładu i składu. Typy są karykaturalne, 
Baron jest stanowczo przeszarżowany, 
więc budzi niesmak. Czy sztuka może 
kogoś zgorszyć”? Przypuszczam, że tak, 
ale nie wskutek swej treści, lecz ze 
względu na nieudolność literacką auto- 
ra. I gdyby autor nie był „tutejszyni”, 
należałoby przemówić do niego nieco 
inaczej!“... 

Druga recenzja brzmiałaby tak: 
— „Azais* jest Sztuką przez wiel- 

kie „S“. Niezawodnie matolki w pro- 
fesorskich togach przylecą do teatru, 
jak ćmy na światło i będą się gorszyś, 
szukając bohaterów w _ baronostwie, 
zwarjowanym nivzyku lub bandzie pró 
źniaków. To są bzdurstwa! Treścią sztu 
ki nie jest żadna filozofja! Bohaterką 
jest Maszynistka!.. Tak: skromna ma- 
szynistka! Pomyśleć tylko: w sztuce 
są kobiety, piękne kobiety, młode, w 
sile wieku. Każda ma kochanka, kilku 
kochanków, kilkunastu kochanków. 
Najbardziej skrzywdzone przez los 
mają choć meża fub paru narzeczonych 
i tylka Maszymstka nie ma kochanka! 
To jest straszne! Los — ten potwór, ra 
bestja infernaln» pastwi się nad biedną 
dziewczyną, miażdzy ją... Autor gen- 
ialnie odczuł tragedję kobiety, nie ma- 
jącei kochanka. Panna. Zelwerowiczów 
na odtworzyła tę rolę zdumiewająco: 
wżyła się, wczuła w te tragiczną 
S! _Maszynistka L „OOO 

W_WIRZE STOLICY. 
PRASA A RADJO 

Wielka radość w całej Warszawie. Ota 
parę dni temu miano transmitować o pół- 

necy koncert jazzbandowy z Gastronomii. 

Orkiestra w pogetowiu, kapeimistrz podno- 
si połeczkę, mikrofon włączony,-speaker już 
zapowiedział... Nagle jeden z gości zrywa 

się od stolika. podbiega do mikrofonu i wo- 
ła na całe gardło jakieś przekleństwo. 

Konsternacja, zamieszanie. _ Jegomościa 

aresztują, legitymują. Okazał się znanym w 

stolicy inżynierem — Nowickim. Był pijany 
ćo nieprzytomności, ale niestety, nie do nie- & 
mości. Tego wieczoru nie było transmisji. 

Obecnie wszyscy komentują ten wypa- 
dek Jeden pan żali się przeć przyjaciółmi: 
„dzień w dzień chodzę do Gastronomji, a 
tegc wieczoru akurat djabli mnie zanieśli do 
Cristalu. Już ja mam takiego pecha!" OQczy- 
wiście przyjaciele mu współczują, klną też iż 

«ni sami nie pomyśleli o wybraniu się do 
Gastronomji. Ha, nie mieli nosa. 

Radio - słuchacze są podrieceni i za- 
wstydzeni. Z ich powodu wynikła awantura 

(bo gdyby nie byłu radio - słuchaczy —- in- 

żynier nie krzyczałby do mikrofonu) i jak 
na złość nic nie usłyszeli. Ten spał, ten czy 
tał, ten grał w bridża Nie sposób znależć 
człowieka, któryby mógł się pochwalić, zia- 

paniem audycji. 
Jednak o wybryku inżyniera wszyscy wiz 

dzą. Tylko nie z radja, ale z gazer. To daje 
do myślenia.  Twierdzono, że radjo ma 
wplyw na masy, že jest konkurencją dla pra 

sy, że słowo wypowiedziane w mikrofonie 

cdrija się echem pc całym kraju. Owszem 

cdbija się, jeśli to same słowc powtórzy 

prasa. ч 

SKANDAL NAJLEPSZĄ REKLAMĄ. 

Ten i ów słyszał już w Warszawie, że w 
Wilnie wystawiają obecnie „Sztubę”* Leczyc 

liego, że kuratorjt.n zaprotestowało przeciw 

ko tej sztuce, że utrygowało by nie dopuś- 

cić do premiery, ze zabroniło uczniom wstę 
pu... 

— Pewnie jakaś - dobra sztuka? 

— Ach, proszę pana, ręczę że  świet- 

na i prawdziwa, skoro te mastodonty kura- 

torskie się obraziły 
— Mam nadzieję, że i u nas to wysta- 

wią, chciałbym zobaczyć... 
— No, jabym zaraz poleciał i dzieci za- 

brał ze sobą. 

Od czasu „wystawienia”*  Przestępców 

nie słyszałem by mówiono o repertuarze wi 

leńskim. Ale tak jak ówczesny sławetny za 
kaz sprawił, że sztuka cieszyła się w całej 
Folsce zdwojoneri powodzeniem, tak obec- 

nie protest kuratorium zwrócił uwagę па 

sztnkę. Szkoda, że Furatorjum tak łatwo ska 

pitulowało, że tak szybko zamknięto mu 

twarz. Gdyby tak wystosowało petycję de 
wojewody, zaapel: wało do ministerstwa >- 
światy, zwróciło się do prezydenta, zagró- 

ziło strajkiem, zamknięciem szkół, harakiri---- 

efekt byłby jeszcze stokrać większy. 

Wiedy wszyscy, dosłownie wszyscy wie 
dzicliby o istnieniu sztuki, znaliby jako taxo 
jej treść z gazet, podzielaliby, lub nie, zapa- 

trywania autora, dyskutowali, krzyczeli, 
chwalili. 

A swoją droga nikt nie widziałby „Sztu- 

by“ na scenie, bo uparte kołtuństwo u nas 

zawsze przemoże г sztukę wzbronionoby na- 

prawdę. K. 

Nowe książki 
Dr. med. Stanisław Kopczyński Szkoły 

— uzdrowiska. Książnica - Atlas, Warsza- 
wa, 1931, str, 14. 

Autor broszurki, naczelny wizytator hig- 
jeny szkolnej w Min. WR. i OP., odbył w r, 
1024 podróż zagraniczną i zwiedził urządze 
nia higjeniczno - szkolne w Enropie 7achod 
ricy szczególnie zaś — w Arglji, Belgi, i 
Fclandji. Wrażenia, wyniesione z tej podrė- 
ży, pozwoliły autorowi z przerażającą do- 
kładnością uświadomić sobie, jak mało się 
robi w Polsce w dziale opieki zdrowotnej 
nad młodzieżą... Sten tej młodzieży jest 
groźny, bo z pośród dzieci, uczących się w 
newych szkołach powszechnych, 2 proc. cha 
rujc na suchoty, tkoło 6 — 38 proc. jest po 
ważnie zagrożone gruźlica, wreszcie 40 proc. 
ma powiększone gruczoły chłonne i wyniaga 
— 0 ile można — lekcyj na wolnem powie- 
trzu. 

Dlatego też autor występuje z konkretne 
mi projektami urządzenia szkół - uzdrowisk. 

  

niepokoi, instryguje widza: jeżeli ko- 
bieta w tak młodym wieku nie ma ko- 
chanka, to cóż z niej bedzie w przy- 
szłości?! Autor musi napisać nową 
sztukę, poświęconą dalszym dziejom 
Maszynistki“... 

Korzystając z tak kardynalnej r6ž- 
nicy w poglądach na sztukę oraz Z 0- 
gólnego podniecenia, Związek Litera- 
tów zorganizowałyby „„śrocę* dyskusyj 
па, 2 której sprawozdanie wyglądało- 
by w sposób następujący: 

„AZAIS* NA „ŚRODZIE” LITERAC- 
KIEJ. 

Wczoraj odby' się jedna z najciekaw- 
szych „śród”, na której w żywej dyskusji 

omawiano treść efektownej i głębokiej sztu- 

ki -wilnianina, p. Wachicza. Sala byla prze 
pełniona. Na ławkzch przy Ścidnie oraz pod 
ławkami ukrywali się akademicy, pragnącv 

chociaż tylko postyszeć coś 0 zakazanej 
sztuce i drżący na widok kilku profesorów 
i dwóch dziekanćw uniwersytetu. „(Rzecz 
znamienna: dziekani głosu w dyskusji nie 

zabierali!) Zebranie zagaił członek zarządu 
ZZLP p. Palewsk:, który włożył amerykań- 
skie okulary i tem wytworzył bardzo poważ 
ny nastrój, Pierwszy głos zabrała p. Ponior- 
ska, która w treściwem i ładnem przemówie 
niu skonsta towała, że sztuka Wachicza nie 

jest wolna od usterek, lecz wykazuje 
„wicle dobrych chęci ze strony autora, uni- 

kającego doktrynierstwa. W sztuce widocz- 

na jest równowaga: tyle jest w niej zdrowe- 

go sensu, ile bzdurstw, tvle prawdy, ile 

świadomego naciąpania faktów. Bywaia 
sztuki znacznie gorsze, ale autorzy rzadko 

__ strzępy różową ciszę klasy, pomyślałam n 

JAKICH ŻEBRAKÓW 
POSIADA ANGLJA 

Anglja i Londyn — opowiada korespon 
dent pewnego niemieckiego pisma — ma 
daleko więcej żebraków, czy, powiedzmy 
grzeczniej, „łudzi, liczących na miło— 
siedzie ludzkie*, aniżeli inne kraje zachod 
nie, aniżeli nawet Włochy, słynne ze swo 
ich „laz aronów*. 

Bo nam się zdaje, że w krajach zachod 
nich o wielkiej kulturze, żebranie jest wytę 
pione, tymczaseni sprawa przedstawia się 
zupełnie inaczej. Różnica tylko w tem, że 
to „žehractwo“ angielskie posiada swój 
szczegółny wyraz i swoje „Szanowne“ tra 
lycje. |: 

-Ludzi, żyjących w Anglji z miłosierdzia 
ludzkiego i szczodrebliwej dłoni ludzkiej, 
można podzielić na kilka kategoryj. й 

Pierwsza kategorja, to ludzie, oczekują 
cy przyjezdnych na dworcach i ofiarowują 
cy się z odniesieraem walizki i najrozmiait- 
szemi przysługami. Na kolejach odbywają 
się wprost bitwy 0 odniesienie kuferka. 

Druga kategorja — to muzykanci, a jest 
ich tvlu i w tvlu rodzajch, że zasługują na 
csctną monografję. Najczęściej występują, 
jak u nas katarvniarze, ale nie brak i takich 
graików, co grają na flaszkach i Szklankacn 
(znamy to i my z cyrków!), całe pieśnie i 
operetkowe „kawzlki*. Pomysłcwość tych 
_grajków jest niewyczerpana. Są tacy, co do 
w*6ru katarynki graja np. na dwóch starych 
łyżkach, jak na tamburynie, przytem tańczą 
skaczą, stroja najkomiczniejsze grymasy, jak 
jacyś 'wesołkowie ludowi z cawnych wie- 
rów., Istnieją też całe kapele żebrzących 
grajków, złożone nieraz aż z dwunastu lu- 
dzi, grających na różnych trąbach, trąb- 
kach i fletach. a popisujacych się na festy-- 
nach i wielkich urzczystościach narodowych. 
Pedczas jarmarków ogląda się również całe 
chćry śpiewaków. żyjących tv:ko z ludzkiej 
dobroczynności 

Szkocja ma swój odrębny gatunek — 2е- 
brzacych muzvkaniów. Są to — jak i u nas 
dotąd — kobziarze w słvnnych szkockich 
surdutach, z, dudami, nasadzonemi poza u- 
Szy 

"Niktbv poprostu nie zliczył tych skrzyp 
Fów. wiolonczelistów, bandurzystów i Śpie 
waków, którzv uwijają się po całej Anglji i 
żyją tylko z owych „pennv“, wywabionych 

;z kieszeni ludzkich Anglicy m»ią słabość do 
tyci: wędrownych ' muzvkantów, a nawet 
skanv Szkot rie żałuje im datków. 

Śpiewacy i graikowie uliczni Londynu 
„rzadko tvlko popisuią sie po podwórzach i 
przed drzwiami mieszkań. Zwykłem ich sta 
rowiskiem jest wejście do barów i restaura 
cyj. których w Londynie iest całe mnóstwo. 

Gsobna erupe angielskich żebraków - 
wydrwigroszów stanowią t. zw. malarze as 
faltewi., t i ludzie, którzy za małv datek ry 
suią pastelam* na egromnvch płvtach as- 
fal towego bruku portrety znanych 050 
bistości i przechodniów, karykatury, krajo 
brazv ly komiczne i t p. < 

Nie widzi się natomiast w Londvnie — 
to prawda — dwóch kategoryj żebraków: 
Nie widzi sie nieszczęśliwych inwalidów wo 
iennvch, żebrzacych o jałmużnę, bo tych 
zacratrzyło państwo: nie widzi się też 0- 
hvdnvch, chorvch żebraków, brudnvch i z 
rarnmi.. bo ci znaidują miejsce w szpitałach 
i przytułkach. 

A zatem w Anglii jest „ludzi żehrzacych* 
bardzo wielu, zle iest to fakydvby pewna 
lepsza. Fnituralnieisza sorta Żenraniny. 

Dzieje im sie naogół nieźle, bo zimny 
Arelik ma iednak czułe serce pod dziesię 
cioma skórami, a Angalja uchodzi za kral 
„tr nyeldów* i jałmużny. 

'. Zresztą żebracy engielscy mają swoją 
kartę nawet w  Xulturze teatralnej kraju. 
Przecież za dawnvch czasów — naprzekór 
wie!kopańskiej operze — organizowali w 
Lerdviie swoją dowcipną operę z życia 
dziadowskiego („the beggar“s opera“), kto 
ra, mimo łechmany kostjumowe, miała wiel 
kie powodzenie u sfer szerokich. 

Bo że pomysłowości im nie brakło i do 
dzisiai nie brakuje — to rzecz stwierdzona 
nad wszelką wątp'iwość, 

DYREKTORA 
TECHNICZNEGO 

Do zarządzania masową gospoda ką 
autobusowo - g'rażową potrzebuje 

SPÓŁDZIELNIA AUTOBU- 
SOWA w WILNIE” l Kró- 

lewska 1. 

Wymagane kwalifikacie: dyp!em inży- 
niera, dłuższa praktyka w podan; m za- 
kresie. Wynagrodzenie do 1000 zł. 
miesięcznie. Podanie wraz ze szczegó- 
łovyn: życiorysem i referencjam  kie- 
rować należy pod podanym adresem 

do 2. IV. 1931 r. 

  

    

    

     

  

Sakołnictwa zagranicą”, za konie 

P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 
| lu 25-lecia Walki o Szkołę Polska. 

nian. 
Profesor Chwelinski przeprowadzit dok- 

ładnb analizę sztuki. Spokojrie, rzeczowo 
powiedzienbyśmy, ściśle naukowo stwier- 
dził, iż sztuka bynajmniej nie ośmiesza nau- 

ki i uniwersytetów. łecz jest nawet wysoce 
tudnjąca. W sztuce uderza prawdziwość 
postaci. Niekwtórzy zarzucają, i$ wszystkie 
kobiety w „Azais” niezandto są moralne. Za 
rznt słuszny. Profescr stwierdził, że sam znał 
barćzo dobrze kcbiety, które były jeszcze 
mniej moralne, sootykał te kobiety nietylko 
w domach hrabiów i baronów, ale i gdzie- 
indziej, Zastrzeżen'e natomiast budzi postać 
Bornereta. Ma to być człowiek szczęścia, 
tymczasem jest to ordynarny oszust, który 

korzysta z roztargrienia i głupoty barona i 
przyjmuje 4000 frarków za dwie lekcje!.. 

Ta słuszna uwaga p .profesora wywołała 
nżywioną dyskusję, która się zakończyła о- 
gólnem stwierdzeniem, iż Borneret byłby o- 
słeni, gdyby nie skorzystał z dobrej okazji: 
cztery tysiące, to przecież kawał grosza. 

Ostatnia uwaga profesora dotyczyła fia- 
£zynistki. Autor każe wierzyć w jej cnotę. 

Tego jest zamało. Musiałby jakoś pokazać, 

jakcś udowodnić, že Maszynisika nie posia- 
Cała kochanka. Następnie przemawiała p. 
Basia Ewska, urocze, nieco naiwne, lecz wy 
bitnie inteligentne dziewczę. : 

— „Nie będę mówić jako kobieta... Będę 
natomiast mówić o kobietach... Znam je do- 

brze.. Przecież sama jestem kobietą.. Więc 
będę mówić jako kobieta... Pamiętam. 4 
było dawno.. w szkołe... Nauczycielka, sta- 

7   ra panna, opowiadała nam o miłości Mickie- 
wicza do Maryli... Słuchałam w upojeniu. I 
kieay metalowe drzazgi dzwonka podarty w



JAKIE MUSZĄ BYĆ PROGRAMY 
Wielkiej Radjostacji w Wilnie? 

NASZA ANKIETA 

P. Stanisław Wańkowicz (senjor) 
Radja słuchają wszelkie warstwy 

ludności, a że „jeszcze się ten nie na 
rodził, któryby wszystkim dogodzit“, 
wiec znaleźć wspólną platformę dla 
wszy stkich jest niepodobieństwem. 

Z tego wynika, że wszelkie działy 
wiany być uwzgiędniane, w zastosowa 
niu do poziomu i rodzaju słuchaczy. 
Za wzór schematu do układania progra 
mu możnaby było przyjać jadłospis: 
dział przekąsek, zup, rv, mięs, pieczy 
stych, zwierzynv, deserów, napoi i t. 
4., а więc: czas, meteorologja, wiado 

k mości polłtyczne, faits divers, komuni 
katy sportowe, jako te rzeczy, które 
jednakowo wszystkich interesują. 

Muzyka lekka dobra dla słuchaczy 
"mniej wybrednych, którym „Ojra*, lub 
szlagier z „Morskiego Oka* bardziej 
do duszy przemawiają, niż Mozart, 
Bach, Verdi lub Beethoven. Należałoby 
więc mieć dnie poświeccne muzyce 
łekkiej, a inne — produkciom muzyki 
symfonicznej, kameralnej lub operową 

Odczyty z wiedzy fachowej musia 
łyby narówni z odczytami popularnemi 
Lyć rozmieszczone w pewnych progra 
mach dni poważnych audycyj 

Gdy słuchacz będzie wiedział, że 
np. w poniedziałki, środy, piątki pro- 
gram stale będzie się składał z poważ 
nych odczytów, wiadomości z pew- 
nych dziedzin, np. rolnictwa, ogrodni- 
ctwa, hodowli lub elektryki medycyny 
lub t. p., a następnie z muzyki koncer 
towej lub operowej, —. to w te dnie 
spędzi przy aparacie, o ile wyinaga- 
nia jego są większe, — w inne dnie 
słuchacz o niższych wymaganiach bę- 
dzie pewien, że program mu się spo 
doba.. Stanowczobym zrezygnował ze 
„Skrzynki pocztowej” ; czy może całą 
Pciskę i kraje sąsiednie interesowac, 
czy p. Jadzia z Łotoczka lubi Charli 
Chaplina, albo panna Hania z Piekieł 
ka żąda fokstrota? Mogą pisać -do 
stacji i załączać znaczki na odpowiedź 

P. Michał Obiezierski (W.-prezes R.0.K.) 
Trzeba sie należycie orjentować w 

pytaniach wysusiętych przez ankietę 
raajową „Słowa*, aby w krótkiej od- 
powiedzi  utrafić w sedno sprawy. 
Chce więc ankieta zbadać: „jaki dział 
programu interesuje szczególnie?" Po- 
wstają wątpliwości, o czyje zaintereso 
watie chodzi? Czy mamy słuchaczy ? 
Czy — poszczególnych działaczy spoie 
czno - oświatowych? czy — zarządu 
prywatnego przedsiębiorstwa pod fir- 
ma „Polskie Radjo*? Każda z wy- 
szczególnionych grup ma tak odmien-- 
ne zainteresowanie, iż można je porów 
nac do ognia i wody. które nie dają się 
2e sobą pogodzić. Ponieważ jednak 
ankieta nie dotrze do duszy i myśli 
mas, jak również nie odgadnie ce moc- 
niej „Polskiemu Radjo* przyświeca — 
interes materjalny, czy moralny — po- 
zostanie więc kcententowanie się jedy- 
nie przetrząsnięciem myśli i sumień po 
szczególnych ludzi, których głos mógł- 
by znacznie zaważyć na decyzji, o ile- 
by mieli oni do czynienia z przedsię- 
biorstwem państwowem, gdy znów 
znacznie są skrepowani, niaiąc do czy 
nienia z przedsiebiorstwem _ prywat- 
neri, rozliczonem na doraźne zyski. 

Tego samege porządku w systemie 
myślenia należy się trzymać przy da- 
uiv odpowiedzi na pytanie trzecie an- 
kiety: „co szczególnie będzie należało 
uwzględnić w programach. radjo- 
wych?** „Panem et circenses!* — wy- 
krzykną masy, 1 to poziome pragnie- 
nie wiąże się ściśle z materjalną trek- 
wencją abonentów „Polskiego Radja“. 
Inaczej odpowie działacz społeczno - 
państwowy, który rozuniie, iż dobro 
państwa na ziemiach naszych wymaga 
propagowania trzech kanonów: 1) 
wzmożenia produkcji, a przez to —- 
zamożności wśród wiejskiej ludności; › 
2) pogłębienia oświaty i wychowania 
mas; 3) ochronv granic, któraby stwo- 
rzyła odpowiednie warunki do rozwoju 
dwóch pierwszych kanonów. 

Następnie czwarte rytanie ankiety: 
„Czy zależność programowe Wilna oa 
Centrali warszawskiej będzie korzyst- 
na czy szkodliwa?* I tu paść muszą 3 
odmienne odpowiedzie. Przez masy, u 
których odruch nóg wyprzedza pracę 
myśli, każdy modny „szlagier war- 
szawski będzie mile słuchany, a przez 
to stanie się kcrzystny dla kasy „Ро!- 

gezkiego Radja“, Z odpowiedzią działa- 
cza społeczno - państwowego, opiera- 
jącego swą prace na trzeca wymienio- 
nych kanonach, jest trudriejsza spra- 
wa. Mamy bowiem do wyboru dwie 
szkodliwości: większą — płvnąca z 
mińskiej i moskiewskich stacyj radjo- 
wych i mniejszą — z warszawskiej Sta 
cji. Jeżeli więc „Polskie Radio“ nie mo 

że wykrzesać z siebie jedvnie korzyst- 
nego stołecznego - wileńskiego progra 
mu, to lepiej mieć mniei szkodliwy od 
bolszewickiego — program warszaw-- 
ski. 

I właśnie ze splotu trzech czynni 
ków, działających na naszych  tere- 
nach: masy, interesu „Pclskiego Ra- 
dja i irttellekt. państwowego, wyła- 
nia się piąte pytanie, którego w ankie- 
cie „Słowa* nie znajduję. Pytanie to 
bzrmieć powinno: Kto może ten pro- 
gram stołeczny w Wilnie stworzyć? 

Odpowiedź jest jedna. 
Sama wileūska dyrekcja „P. Ra- 

dje“ — nawet najbardziej sprężysta — 
takiego programu nie stworzy. Do za- 
dań tych powinne być powołane insty 
tucie, hołdujące trzem wymienionym 
kanonom, a mianowicie: rolnicze, о- 
świafowo - kulturalne i woiskowe. Nis 
mogą to jednak być luzem chodzące i 
zwalczające się organizacje. Dotych- 
czas uporządkowane we wspólnym 
społeczno - państwowym kierunku ma - 
my tylko organizacje rolnicze. Związ- 
ków i związeczków oświatowych ma- 
my dziesiątki, na dziesiątki też rachu- 
jemy rozmaite związki wojskowe, 
deklarujące o obronie państwa. 

Jeżeli wiec chcemy wziąść „Pol- 
skie Radjo* w żelazne kleszcze logiki 
państwowej, mvsimy jeszcze stworzyć 
wspólny front kulturalno - oświatowy, 
jak również — iedna wielką rodzinę ar 
mji rezerwowej, stojącej w obronie na 
szych rubieży państwowych. Wtedy 
dopiero stworzymy realne źródło stołe 
cznego programu wileńskiego. 

  

Rozgłośnia wileńska a rozwój 
i przyszłość m. Gradna 

Reorganizacja stacji wileńskiej winna na 
stacič w kierunku nadania jej pewnej au- 
toromji. Posiadarty Uniwersytet w Wilnie 
tzereg towarzystw naukowych, oświato- 
wych i innych w łizju, mamy własne bołącz 
ki i sprawy, które wymagałyby pewnego 
oświetlenia, a nawet obronv. Radjo współ- 

acjąc z PAT wogłoby w wielu wypad- 
ach być pożvteczne, szczególnie w dobie 

cbvcnej, kiedy mówimy wiele c wartościacn 
Grodna, o możliwości przeniesienia siedziby 
wciewództwa do naszego grodu nadniemen 
skiego. 

Związki komur.alre, instytucje i organi 
zacje społeczne winnv wystąpić z odpowied 
nim wnioskiem dc. cdnošnvch władz, ażeby 
radiostacja wileńska: 1) została wzmocnio- 
na. i 2) otrzymała autonomię. A radiostacja * 
wileńska przyjdzie wówczas nam nieraz z 
pomoca i poparciem w nas zych dążeniach. 
Zorgenizujemy wówczas no. „Dzień Grod- 
na”, cykl odczytów i komunikatów i tp. 

Oczywiście zależeć nam,  grodnianom, 
pewinno ną tem, eżebv sprawy nasze były 
należycie ujęte i oświetlone. Ktoś nad tem 
czuwać winien w celu uniknięcia naprzykład 
takiego reklamowania „Budzacego sie Grod- 
na", jak to już miało mieisce му „Teczv“, i 
wywołało zastrzeżenia. Józet Jodkowski. 

® 

Do Pracowników Wil. 
Dyrekcji Kolei Państw. 

Kolejarze! 

Zbliża się dzień 19 marca — dzień 
imienin Pierwszego Marszałka Polski, 
Józefa Piłsudskiego. 

Rok rocznie, dzień jego imienin 
jest jednocześnie świętem Polski Wy- 
zwolonej i Pracującej. 

W dniu tym przypominamy sobie 
Jego bohaterskie czyny w okresie walk 
o niepodległość Połski, oraz uprzytom- 
niamy istotę i doniosłość Pclski znacze 
nie jego Wysiłków i genialnej prac 
naa odbudową mocarstwowości Pań- 
stwa Polskiego. w której całe społe- 
czeństwo bez różnicy narodowości \' 
wyznania znalazło urzeczywistnienien: 
istotnych marzeń! 

My kolejarze wileńscy, którzy ja- 
ko wołni obywatele na zew Naszego 
Wielkiego Wodza stanęliśmy w zwar- 
tyn: szeregu do wytężonej pracy nad 
odbudową i rozwojem polskiego kolej- 
nictwa, zdecydowani jesteśmy i wie- 
izymy, że ped wodzą Marszałka, zdo- 
łamy przezwyciężyć wszelkie trudności 
jakie nam jeszcze przyszłość może 
zgatować. 

Dzień imienin Marszałka Józeia 
Piłsudskiego. my kolejarze wileńscy 
święcimy tem serdeczniej i uroczyściej, 
że On dla nas nietylko Wodzem Na- 
rodu, lecz i Synem naszej ukochanej 
Ziemi Wileńskiej. 

Uczyńmy wiec i w tym roku dzień 
19 marca świętem serc i dusz naszych 

i złóżmy hołd Najdostojniejszemu Oby 
waielomi Polski Marszałkowi  Józeto- 
wi Piłsudskiemu. 

Niech żyje Rzeczpospolita Polska! 
Niech żyje Marszałek Józet Piłsud- 

ski. 

Honorowy Komitet Kolejowy 
Obchodu ini. Józefa Piłsudskiego 

Prezes inż. K. Falkowski. 

Vice-prezes inż. St, Mazurowski 

Sekretarz B. Bachowski. 

a: 616 

— Program uroczystošci imieninowych 
u kolejarzy. Program uroczystości, ustalony 
przez Okręgowy Komitet Kolejerzy Obchodu 
linienin Marszałka Piłsudskiego w związku 
z cbchodem Iniienin Marszałka Józefa Pit- 
sudskiego na dnie 18, 19 i 20 b. m. przed- 
stawia się następująco: 

Dnia 18: o godz 18 capstrzyk orkiesty 
kolejowej z gochodiijaii z udziałem kolejo- 
wego Przysposobienia Wojskowe i straży 
ogniowej kołejowej 

Dnia 19: godz, 7.30 uroczyste odsłonięcie 
tablicy z popiersiem Marszałka na dworcu 
koleiowym, w obecności przedstawicieli Dy-. 
rekcji Kolejowej i delegatów Związków i 
Zrzeszeń kolejowych. 

Godz 8.15: uroczyste nabożeństwo w 
kościele św. Teresy przy Ostrej Bramie, 

Godz. 9.50 udział przedstawicieli Dyrek- 
cji Kolejowej. delegatów związków i zrze- 
szeń kolejowych w nabożeństwie w Ba- 
zylice. 

Godz. 11: udział Kołejowego Przysposo 
bienia Wojskowego i orkiestry kolejowej w 
defiladzie na płacu Łukiskim. 

Godz. 14: zabawa dla dzieci kolejarzy w 
Ognisku Kolejowsm. 

Godz. 17.30: uroczyste odsłonięcie tabli- 
cy pomiątkowej w parowozowni. 

Godz. 18.30: Uroczysta akademja w 
Ogrisku Kolejowem i odsłonięcie tamże ta- 
blicy z popiersiem Marszałka. 

W dniu 19 b. m. wszystkie pociągu 050- 
bewe wychodzić będą udekorowane i opa- 
trzone nalepkami z popiersiem Marszałka, a 
wieczorem iluminacja gmachu Dyrekcji Ko- D 
leiowej i budynku dworca. 

Dnia 20: godz. 12.30 uroczvste odsionię- 
cie w gmachu Dyrekcji Kolejowej tablicy 
pamiątkowej z popiersiem Marszałka. 

k A g т 

Przy neuraloji. migrenie i bėlach wszel- 
viego rodzaju, działają tebletki Togal szyb- 
bo 1 pewnie. Nawe* w chronicznvch wypad- 
kach osiągnięto przy pomocy Togalu nia- 
zwykle pomyślne rezultaty. Przeszio 6000 
lekarzy wyraziło swe uznanie dla skutecz- 
ności działania Togalu. Wypróbujcie wiec 
sari, lecz żądejcie zawsze tylko oryginal- 
rych tabletek Togal, niema bowiem nic iep- 
szego! We wszystkich aptekach. 

    

EE 373 III TIE gle- jakież to szczeście mieć żywego kochan 
ka. |] co za tragedja, nie mieć kochanka!. 
Poce mówię o tem? Bo auter wyraźnie 
ośmiesza baronową która udaje, Że ma ko- 
chanka i sama przysyła sobie kwiatyl. Gdy- 
by autor lepiej znał duszę kobiecą, nie śmiał 
by się tak szydercza. | dlatego błagam was, 
© zebrani nie żariujcie z kobiety, która aie 
ima kochankal“ 

Przemówienie te wywarło olbrzymie wra- 
żenie, co szczególnie zaakcentował w swej 
mowie dyr. Źrodlicki, podkreślając, iż 
„Azais”” jest szturą dobrą, ale związek lite- 
ratów sprowadza do Wilna jakichś galije- 
uszy i że wogóle p. Basia Ewska zawsze ma 
rację. 

Wreszcie głos zabrał dr. Szczygieł, nasz 
znakomity dentysta. 
Mowa pana dcxtora odznaczała się szcze 

g€lną siłą. 
— „Dość — wołał on — gry w cCiuciu- 

babkę. 
a cy uczniowie pierwszej klasy już nie 

„€rzą w bociana, — cóż dopiero — ucze- 
lice! Młodzież trzeba uświadamiać. Mam 
SiIestrzeńca w trzeciej klasie: sam mu przy- 
prawiam wąsy i zazem chodzimy na niedo- 
zwolone filmy! Co do „Azais”, jest to sztuki 
niezmiernej głębi, jest prawdziwa w kaz- 
dym słowie * ruchu aktorów. Ktoś powie- 
dział, że typ baronz — zidjociałego degene- 
rata, jest przeszarżowany. Nieprawda! Sam 
znalem w Mejszagole starego łajdaka, któ- 
Ty miał nawet kilka spraw sądowych za czy 2Y lubieżne. Sztuka Wachicza jest rewelacją, 

"St pochodnią, wskazującą drogę. Autor bę- 
Ja = i zagranicą. Dlatego 
j „mieniu cz) itej składam mu | dzięki : ypospolitej       
  

Huraganowe ollaski stwierdzily zachwvt 
Audytorjum z powodu mowy doktora oraz 
z okazji wnoszone na tacach herbaty. 

Po kwadransowcj przerwie _ przemówił 
wreszcie sam auzcr. 

Triumf mój jest całkowicie przeze mnie 
zasłużony. Wiem, że stworzyłem arcydzieło. 
Uznanie, które wyraził mi p. doktór, dowo- 
dzi jego inteligencji i doskonałego zrozumie- 
nia mej sztuki, czyli tych cech, których nie 
posiadają zawodowi krytycy. Proszę  pań- 
stwa, ja wcale nie miałem zamiaru kpić z 
fiłozofji, nie! Ale chciałem dowieść, że egza- 

miny z zakresu iitozofji są absurdem i ma 
szą być zniesione». Jaki jest w nich sens? 
Przecież ja w sposób przystępny podałe'» 
w swej sztuce teorję Azaisa, mogę napisać 
sztukę na temat Kanta, Hegla, lub Schopen- 
hawera. 

Wierzę, iż po wystawieniu „Azais” egza- 
miny z zakresu flozofji zostaną na uniwer 
Ssytetach zniesione. A druga idea, której ja- 
koś nikt nie spostrzegł, jest głębsza. Raro- 
nostwo... Kłócą się, zdradzają wzajemnie 
wreszcie się godza. Jest to... Nikt z państwa 

się nie domyśla? lest to obraz stosunków 
polsko - litewskich!., Tak! Od Unji Horo- 
delskiej aż do naszych dni! 

Zarzucają mi brak konsekwencji w opra- 
cowaniu poszczególnych scen, usterki, pod 
wsylędem artystycznym. Dziwne zarzuty! 
Przecież mi o żaden artyzm nie chodziło!... 
Pragnąłem wskrzesić dawne świetne trady- 
cje: kiedyś uk ładeno wierszem podręczni- 
ki gramatyki łacińskiej, ja chciałem napisać 
diałogowany artyknł publicystyczny w ce- 
lu wywołania polemiki. z 

Dziękuję więc państwu za już wyrażone 
uznanie i prosze © jeszcze.  Dowidzenia!* 

  

Na tem się zakończyła niezwykła „Środa” 
  

I na tem właściwie możnaby było k. 
skończyć marzenia o tem, coby było, 
gdybym ja, a nie Verneuilie napisał 
„Azais“. ю ‚ 

Bo cóż jeszcze dałoby się dodać? 
Chyba tylko to, że w parę dni po „śro- 
dzie'* mógłby się ukazać artykuł p.t. 
„Stary niedołęga *, domagaiący się sza 
cuuku dla zbłazowanego barona; że 
jeszcze później ktoś, krvjacy się pod 
pseudonimem „Stary wróbel", dałby 
mi radę, dotyczącą zmiany tytułuł sztu 
ki. 

—- Możnaby niemiłe, bo obce na- 
<wisko w tytule zastąpić np. przez: 
„Filozofja eksperymentalna", lub 

„Genjusz uścisków*, lub „Nauka i ży- 
cie“ i t.p. 

Byłbym sławny!... Byłbym powsze 
chnie znany!.... Więc po pewnym cza- 
sie mógłbym posłyszeć na ulicy tak: 
np. dialog: 

—Patrz; ot —: tam, ten, co koło mu- 
1u idziel... 

— No i co? 
— To literat... Kochankę ma! 

ty pieciesz, znam go do- 
brze!... Cnotliwy jak anioł. Zresztą 
nie ma pieniedzy na kochanki... 

— Też bedziesz mi mówił... Nape- 
wno ma. Aza się nazywa!.. 

— Nie Aza, lecz Azais, i nie ko- 
chanka, ale sztuka, w której, copraw- 
da, są kochanki .. 
A nie wszystko jedno? Wtem, że 

coś tam było! 

Jan Wachicz. 
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DOROCZNE WALNE Z£BRANIE 
T-WA PRZYJACIÓŁ NAUK 

w Wilnie 
W niedzielę, 13 b. m. o godz. 4 min. 30 
poł. w gmachu Towarzystwa Przyjacićł 

lauk, odbyło się doroczne walne zebranie 
człoków '-wa. Zebranie zagaił wice-prezes 
T-wa pori. St Kešciaikowski, poczem po- 
wolanc na pirat r zebrania R 
prezesa sądu apelacyjnego Wł. Dmochow- 
skiego i przystąpiono do wysłuchania spra- 
wezdawma rocznego. Sekretarz T-wa, p. sę- 
dzia A. Jodziewicz, dokładnie / zaznajomił 
zebianych z przebicgiem prac zarządu, oraz 
zarysował wyrażny rozwój T-wa, którego 
= już się donriagają rozszerzenia gma- 

u. 
Korzystając z otrzymanej w r. 1928 z 

Funduszu Kultury Narodowej znacznej za- 
pomogi, T-wo przebudowało fasadę gma- 
chu, nadając jej poważny wygląd, oraz 
uporządkowało i rczszerzyło swe zbiory. 
Obecnie wyłania się konieczność dobudowa 
nia skrzydła do gmachu, co kosztowałoby 
ckoło pół miljona złotych i jest więc obec- 
nie nie do zrealizowania, Zarząd, dbając o 
większą sprawność w swych działaniach, 
dokonał podziału iunkcyj pomiędzy członka- 
mi, oraz postonowił zwoływać zebrania w 
pierwszych miesiącach każdego roku z tem, 
aby rok sprawozdawczy pokrywał się z ro- 
kiem kalendarzowym. Tem się tłumaczy, że 
po walnem zebraniu, które się odbyło w paź 
dzierniku 1929 r., drugie zebranie odbywa 
się dopiero obecnie, obejmując prawie pół- 
torarcczny okres czasu. 

Dzielalnošė naukowa T-wa byla bardzo 
ożywiona. 

Wydział I (fiołogji, literatury i sztuki), 
liczący obecnie 23 członków, zorganizował 
w r. 1929 pięć naukowych zebrań z 9 od- 
czytami, w r. 1930 — sześć zebrań z 13 re- 
feratami. Z wydawnictw Wydziału ukaza- 
"2 w r. 1929. C. Baudouin de Courtenay- 

renkreutzowej „Ze studjów nad obrzęda- 
mi weselnemi ludu polskiego", M. Dunajów- 
ny — „Dziennik Tomasza Zara“, J. Otreb- 
skiego „O t. zw. baudoninowskiej palatali- 
zacji w językach słowiańskich", oraz zesz. 
1 —- 4 1-Il. Rozprawa i Materjałów Wyazia- 
'u 1 P N. W r. 1930 wydano pracę M. 

Znamierowskiej Priifferowcj: _„Rybołó- 
stwo jezior trockich”. 

Zarząd Wydziułu I stanowią: przewoda:- 
czący — prof. M. Zdziechowski, zast. prze- 
wodniczącego prot F. Ruszczyc, sekretarz 
— prof. St. Pigoń. 

Wydział II (nauk matematyczno-przyrod 
niczych i lekarskich) liczy 35 członków, Na 
zebraniach naukowych  zreferowano w r. 
192: — jedenaści: prac, w r. 1930 — pięt- 
naście. W r 1929 ukończono druk t. V Prac 
w Prz. Nauk, w r. 1930 rozpoczęto druk 

Frzewodniczącym Wydziału II jest prof. 
Wł Dziewulski, zastępcą przewodn. prof. Ъ 
Т{/е!›ппзю‚ sekretarzem — prof. Br. Rydzew 
ski 

Wydział MI (historji, filologii 1 nauk 
prawno-społecznych), liczący 35 członków, 
zorganizował w r. 1929 ośm zebrań nauko- 
wyl, na których wygłoszono 12 referatów, 
w r. 1930 na 8 zebraniach zreferowano 11 
prac. W r. 1029 został wydany pod redak- 
cja prof. T. E. Modelskiego VI -ocznik 
„Ateneum Wileńskrego", oraz  ogłoszon> 
drukiem praca prof. T. Konecznero- „Lit- 
wa a Moskwa w latach 1449 — 1492", oraz 
ks. orof. B. Wilarowskiego — „Rozwėį hi- 
stervcznv procesu kanonicznego t. 1“ W r. 
1930 wydano również pad red. prof. T. E. 
Mcóelskiego zesz. 1 — 2 rocznika VII „Ate- 
neum”, oraz w cziale rozpraw: St. Mała- 
che wskiego-Łempickiege  „Wolnomułerstwo 
w dawnem W. Ks. Litewskiem“ (1776 -— 
1822) i rozpoczete druk Al. Łowmiańskie- 
go ,Studja nad początkami społeczeństwa i 
państwa 'itewskiego“. 

Przewodniczącym Wydz. [II jest ks. prof. 
Br. Wilanowski, wice-przewcdn. prof. R. 
Mienicki, sekretarzem dr. H. Łowmiański. 

Walne zebranie z uznaniem: przyjęła spra 
wozdanie Komisji Rewizyjnej  (referował 
pref. R. Mienicki), która stwierdziła dobry 
stan gospodarki T-wa,, lecz podkreśliła sta- 
łe niebezpieczeństwo, które grozi zbiorom 
-wa wskutek zbyt bliskiego sąsiedztwa z 

gazownią miejską Gazownia ta stanowcza 
musi być przeniesiona gdzieś do dalszych 
dzielnic miasta. 

Po przyjęciu przez walne zebranie 
wczdań zarządu, dokonano wvboru nowega3 
człenka (p. W. Wejtko), oraz członków 
hororowych, na którvch poweleno: prof. dr. 
Mariana Zdziechowskiego, pref. dr. Ienace- 
go Chrzanowskiege i prof. dr. Stanisława 
obrzyckie go. 

„ Na tem c7ešč urzędowa walnego zebra- 
nia została wyczerpana. 

Drugą część wypełnił bardzo ciekawy i 
głęboki referat prof. St. Pigonia p. t. „Mic- 
kiewicz podczas wiesny ludów" W  refera- 
cie tym: zarysował profesor drogę rozwojo- 
wą myśli społeczne-politycznej Mickiewicza 
w okresie poprzedzającym rok 1848, oraz 
w sposób wyrazisty | nowv ustalił stosunek 
Mickiewicza do Legjonu włoskiego. 

Po tvm referacie, słowo zabrał prof. St. 
Kościałkowski, zaznaczając, iż wystąpienie 
proż. Figonia, jakc sprawozdawcy i prele- 
genta ra gruncie T-wa, iest ostatnie Ze 
względu na opuszczenie Wilna i bliskiego 
wyiazdu na stały pobyt do Krakowa, prof. 
Pigcń nie będzie jwż mógł brać bezpośred- 
niego udziału w pracach T-wa To też 7a- 
rząd T-wa, żegnając jednego z najwvbitniej 
szvch i nalczvnnieiszych swvch członków, 
wviaža prof. Pigoniowi serdeczne podzię- 
owanie za poniesione dla T-wa trudy. 

Zebrani gorączmi oklaskami zamanifesto- 
wali swą solidarneść ze stanowiskiem zarzą 
du, który ze wzeledu ra wyjazd pro. Pi- 
gonia ponosi wiełką stratę. 

Na tem zebranie zamknięto * (c). 

spra- 

  

Wyniki prac sądu kon- 
kursowego 

W SPRAWIE PROJEKTU GMACHU 
IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE] 

Sąd konkursowy powołany przez 
Izbę Przemysłowo-Handlową w Wil- 
nie. celem wybrania najlepszego pro- 
jektu na gmach Izby w składzie p.p. 
juliusza Kłosa prof., Krasnopolskiego 
Ottona arch., Narębskiego Stefana 
a'ch., Rucińskiego Romana prezesa 
Izby P. H. w Wilnie, Ruszczyca Ferdy 
nanda prof., Siła-Nowickiego Stefana 
dyr robót publiczn., Sokołowskiego 
Ludwika  prof., — zakończył swoje 
prace. Z nadesłanych 119 prac zostały 
nagrodzone następujące: Nagroda pier 
wsza zł. 3000, projekt 113  otrzyniał 
Zygmunt Tarasir inż. arch. z Otwocka 
nagroda druga zł. 2000, projekt 38 
otrzymali Jan Klimaszewski i Tadeusz 
Rytarowski architekci z Warszawy;. 
nagroda trzecia 1500 zł., projekt 122 
otrzymali Jerzy Pańkowski, Włady- 
sław Mieszkowski i Andrzej Węgrzec- 
ki architekci z Warszawy. 

      

$ P. 

JÓZEF SUZIN 
emeryt, b. Naczelnik Wydziału Eiektrotechnicznego P. K.P. 
Opatrzony Św. Sakramentami zmarł 15 marca 931 r. w wieku lat 70. 

Wyprowadzenie zwłok ze szpitala na Wilczej Łapie do Kościoła Serca 
Jezusow:go odbędzie się we wto ek dn. 17 b. m. o godz. 17-ej. 

Nabożeństwo żałobne odbęd'ie się dn. I8 marca o godz. 10-ej w Ko- 
ciele Serca Jezusowego, poczem nastąpi pogrzeb, 

   

JÓZEFA M 
na które zaprasza 

Zarząd Towarz 

w środę i8-go marce 1931 r. o godz. 9 m. 20 raro 
* © wigilję dnia Imienia 

wielkiego d/iałacza społecznego i niezrównanego filantropa, w Bazylice Me- 
tropolita nej za spokój duszy zmarłego, odbędzie się nabożeństwo żałobne, 

       
ONTWIŁŁA 

      

  

   
stwa Popieraria Pracy Społeczne| 

    

Czy znamy Wilno? 
Konkurs Radakcji „Słowa” 

Od dnia dzisiejszego rozpoczyna- 
my reprodukowznie widoków Wilna, 

oraz fragmentów  architektonicznych 

w celu zbadania znajomości Wilna 

wślód naszych czytelników. Każdy z 

  

naszych czytelników zechce nadsyłać 

do redakcji wyjaśnienie, dotyczące 

sfotografowanego objektu, aby móc 
wziąć udział w podziale nagród za naj- 
tratniejsze odpowiedzi. 

LL i 

Muzeum sztuki współczesnej w Wilnie 
Wojewoda wileński w dniu 16- b 

m. zatwierdził statut stowarzyszenia 
pod nazwą „Muzeum Sztuki Współ- 
czesnej w Wilnie". Stowarzyszenie to 
ma na celu: a) zorganizowanie i utrzy 
manie w Wilnie stałego zbioru współ- 
czesnych dzieł sztuk plastycznych ze 
specjalnem uwzględnieniem dzieł arty- 

  

Miesiąc żałoby białoruskiej | 
Białoruscy studenci w Wilnie z po- 

wodu ostatnich prześladowań  bolsze- 
wickich w stosunku do działaczy bia- 
łoruskich w Mińsku, rezultatem  któ- 
rych były zamachy samobójrze poety 

Afera przemytniczo-fałszerska 
Na_ pograniczu polsko litewskiem w re- 

jonie Filipowa i Suwałk, zlikwidowano ban 
dę, składającą się z 10 osób, która trudni- 
ła się przemycaniem do Litwy i Prus po- 
borowych i ukrywających się od odpowie- 
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KRONIKA       
WTOREA 
17 pas | №. нойса o g. 5 m. 40 

eh Z, słońce o godz. 5 w. 22 
Gabriela 

О WAJAZTOWWACU WECO 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOGJI U. S. B. W WILNIE. 

z dnia 16 1. 31 r. 

Ciśnienie średnie w mw. 758 

Temperatura średnia — 7 

Temperatura najwyższe — 2 
Temperatura najniższa — 8 

Opad w mm. — 

Wistr: półn.-zachod, 
Tendencja: wzrost 

Uwagi: pochmurno, 

ZALOBNA 

— Nabożeństwo żałobne za dusze 
śp. Józefa Montwiiła. Jutro w środę 18 
bm. o godzinie 9.30 r. jako w wigilję 
dnia Imienin wielkiego działacza społe 
cznego i niezrównanego filantropa, w 
Bazylice Metropolitalnej odbędzie się 
za spokój duszy zmarłego nabożeńst- 
wo żałobne, na które zaprasza wszyst- 
kich zarząd Towarzystwa Popierania 
Pracy Społecznej im. Montwiłłów. 

— Kronika żałobna W drugą rocznicę 
śmierci śp. Stanisława Ławrynowicza w dn. 
20 marca br. o godzinie 8 rano odhędzie 
się nabożeństwo żałobne w kościele Boni- 
fraterskim. 

MIEJSKA 
— Specjałna komisja do badań zakładów 

Fri. wy W dniu A rozpoczyna 
swe prace specjalna komisja sanitarna, za- 
daniem której bedzie badanie stanu sanitar- 
nego zakładów frvzjerskich. я r 

— Magistrat budcje kanały, W niedługim 
czasie Magistrat zamierza przystąpić @с bu- 
dowy kanałów w następujących punktach: (dalszy ciąg kroniki na stronie 4-€j) > 
  

„ Szyldów, ostatnio zaś kamasznicy. $> 

WARUNKI KONKURSU: 

1) Udział w konkursie może wziąć 
każdy czytelnik „Słowa. 

2) Zaraz po umieszczeniu fotogra- 
iji, najpóźniej w ciągu dwóch dni w 

Wilnie i w ciągu tygodnia dla prowin- 

cji — trzeba nadesłać odpowiedź, za- 

wierającą tłumaczenie fotografji i pod- 

pisaną pełnem imieniem i nazwiskiem 
autora z podaniem jego adresu. 

3) Dla czytelników, którzy nadeślą 

  

1) „Wilno i Ziemia Wileńska* — 

monografja, wyd. przez Wojewódzki 
Komitet Regjonalny. 

najtrafniejsze odpowiedzi, redakcja 

przeznaczą dwie nagrody, a mianowi- — 
cie: 3 

2 
A 

2) 3-mies. prenumerata „Stowa“. 

Uwaga. W razie nadesłania więk- 
szej ilości trafnych odpowiedzi, odbę- 
dzic się losowanie nagród. 

i) Wyniki konkursu zostaną ogło- 
szone w dziesięć dni po umieszczeniu 
ostatniej fotograrji. 
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stów wileńskich, b) organizowanie | 
stałych wystaw współczesnych i dzieł 
sztuk płastycznych, c) organizowanie 
hiezących wvstaw z zakresu sztuk pia- 
stycznych. Członkami — założycielami 
stowarzyszenia są: p.p. Stefan Kirti- | 
klis, Józef Folejewski, Stanisław Lo- 2 
rentz. Ferdynand Ruszczyc, Ludomir 
Śleńdziński i Jerzy Hoppen. 

Janko Kupały i prof. Ihnatowskiego-— | 
postanowili ogłosić miesiąc marzec 
„miesiącem żałoby białoruskiej* i na | 
znak żałoby okryli swe czapki czarną 
krepą. 

działności. i 
W mieszkaniu j & 

znaleziono kilkadzicsiąt sztuk sfałszowanych | 
faszportów, w które zaopatrywano ucieki- 
nierów. 

Przy, zaułku Krupniczym, ul. Ludwisarskiej 
i Wiwulskiego. 2 

— Posiedzenie komisji tecbni We. 
średę odbędzie się posiedzenie komisji tech- 

nicznej, na którer« omówiona zostanie spra- | 
wa akcji, mającej pa celu zabezpieczenie 
mostów, położonych w obrębie miasta. 
.. Mosty te zostaną zbadane przez spe- 
cjałną komisję techniczną. n 

Murftjat podaje do wiądcmości muzuł- | man, że 19 marca we-stwartek, w dniu imie nin Merszałka J. Z:Isudskiego, o inie 10 | 
rano odbędzie się w meczecie nabožeūstwo. | 

— Godziny pracy w szpitalach. Ośmio- | 
gcczmny dzień pracy w instytucjach 
skich nie może być z całą dokładnością sto-_ 
sowany w zakładach opiekuńczych i w szpi | talach. Nie wszystkie rodzaje mogą | 
być jednakowo traktowane, Pilrowanie cho- | rych wymaga pracy ponad 8 godzin. a 

; W sprawie tej w: okėlnik minister- stwC pracy i opieki społecznej, z re wynika, że, 0 ile kic zajęty jest a dirvai mcże pracować dużej. Nie mcże on wyko- | nywać pracy pobocznej. 4 „„Okėlnik nie jest dokładny i wymaga wy | 
jaśnień. Zachodzi I-westja, jak należy pojmo 
wać pracę poboczną. was 

— Rozłam w Zw. S 
skich. W ostatnich tygodniach my 2 
wśród rzemieślnikow żydowskich, za * 
cze zmiany. Działające od dłuższego Ё 
fermenty, wywołane brakiem jakiejkolwiek: Z 
rzeczowej pracy ze strony t.zw. iązka 
Rzemieślników Żydowskich, — борго: й- 3 
do otwartego roztamu, ktėry zapoczątkowa | 
ny został secesją fryzjerów Z kolei uczyni- 
li to samo fotografowie, krawcy, malarze | 

Cechy te grupują się w lokalu na Zawał 
nej nr. 28 i TARCE iż są zwulczana przez 
stary związek rosną liczebnie. W ost 
dniach rozpoczęto pracę nad r 
centrali cechów żydowskich. Ze stai 
społecznego 48 Kia ends A 
bardzo korzystne, gdy E 
mieślniczego, który nie przejawia żadnej dzia 
łalności wpłynie na ori n 
nie rzemiósł żydowski 

  



| Nowy sposób nasyłania agitatorów da Polski 
W rejonie Domaniewa wysied- 

-__ lono na nasze terytorjum dwóch osob- 
- ników, którzy się podali za techników 

niemieckich i usvniętych z Sowietow 
po wygaśnięciu kontraktu. 

| W wyniku jednak dalszych badań, 
okazało się, że wysiedlonymi są fak- 

   

+ 

Wczoraj wieczorem, w jednym z 
domów w miasteczku Podbrzeziu, zna- 
p na strychu dwa trupy młodych 
mężczyzn, którzy, jak należy przypu- 

'szczać popełnili wspólne samobójstwo. 
Tragicznie zmarłymi okazali się 

   

tycznie, agitatorzy komunistyczni, przy 
słani na roboty do Polski. 

Komedję wysiedlania w asyście 
straży sowieckiej, zainscenizowane zu- 
stało w celu uśpienia czujności na- 
szych władz. 

_ Zbiorowe samobójstwa w Podbrzeziu 
dwaj bracia Kozłowscy: Jan lat 26 i 
Aleksander lat 21. 

Co było powodem, że targnęli się 
oni na życie, ustali dochodzenie, bo - 
wiem o tem wstrząsającem odkrycia 
powiadomiono natychmiast władze = : 

+ śledcze. 2 

ESEKENTNY STEP ENA T EZR Y TWE RA 

brały one jako nodstawe swego działania 
"program gospodarczy, w szczególności zaś 

- popieranie ruchu spółdzielczego. > 
W OD Pa ZA jest 

powstanie wytwórni s! zielczej kamaszni- 
| kėw i powolanie dc žycia banku spėldzie!- 

Е ое 

  

  

  

jącego zarządu i komisji rewizyjnej oraz 
władz T-wa. W «z. I goście mile widziani. 

RÓŻNE 
—Kongres Eucharystyczny w Wii- 

nie. |uż cały szereg wyłonionych sek- 
cy; Komitetu Kongresu prowadzi wy- 
teżona pracę. D:a prowincji istnieje se- 
kcje prowincjonalna, która opracowała 
specjalny program i udziela infornfa- 
cy; Sekcja propagandowa wyda 
wkrótce artystyczny afisz dla Wilna i 
dła Kongresów prowincjoralnych, któ 
re po cenie kosztów własiych możni 
kcja prowincjonalna, która opracowała 
wany przez pana profesora F. Ruszczy 
ca, lauretata m. Wilna. Mimo urządza- 

      

WOPSŁOWA 

`  — Baczność Legjoniści! Dnia 18 b. m. 
"we środę, jako w wigilję imienin Komen- 

danta, cdbędzie się o godzinie 18 w Świet- 
licy Związku Strzeleckiego przy ul. Domini- 
 kańskiej Nr. 13 Urcczyste Zebranie członków 
Związku Legjonistów z okolicznościowemi 
przentówieniami, na które wszystkich Legje- 
mistów w rezerwie i w czynnej służbie, oraz 
sympatyków zaprasza, Zarząd Okręgu i 
2“ Związku Legjonistów Polskich w 

      

    

  

   

SZKOUŁNA nych kongresów na prowincji * wielu 
— Dyrekcja gimnazjum Sióstr Najświęt- jednak zechce z poszczególnych para- 

szej Rodziny z Ńazareta w Wilnie, podaja fij przybyć do Wilna. Zniżki kolejow2? 
do wiadomości, że w I i Il klasie gimnazjal- 
nej uczenice uczą się dwóch języków nowo- 

ych obowiązkowo — język francuski 
wszystkich — zaś język angielski шо 

niemiecki fakultatywny. 
L Przy NS wstepnych na wiosnę 

do klasy II 1 III gimnazjalnej. wyinaganiom 
powyższym kandydatki podlegać będą. 

"._ — Przygotowania do akcji budowy gma- 
chów szkolnych. Władze szkolne opracowu= 
"ją szczegółowy plan budowy gmachów 

_ szkolnych na teryterjum okręgu szkolnego. 
Szeroka akcja budowłana nieodzowną 

jest z uwagi na znaczny przyrost dzieci, 
oraz na wielki brak budynków szkolnych, 

| zarówno na terenie moj wileńskiego, jak i 
| nowogródzkiego 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— „Publiczność widziana z estrady". Po 
gadankę na ten temat wygłosi jutro, ua 125 

odzie literackiej" świetny | bajkopisarz 
ledykt Hertz, przeplatając ją szeregiem 

własnych utworów wierszem i prozą. 
_ —Drugi odczyt o sztuce na temat' sztu 

— Ка -prymitywna — ideoplastyczna” (sztuka 
neolitu, sztuka murzvńska i in ludów „dzi- 
kich", sztuka dziecka i szt. ludowa) hędzie 
wygłoszony dzisiaii we wtorek 17 tm w 

_ Newej Sali Miejskiej, ul. Końska 1 (u wy- 
a Hetmańskici). Prelegent art. malarz 

ifold Kajruksztis, podając materjał history 
'czny, ilustrowany przezroczami i reproduk- 

są już uzyskane Sekcja zaś kwateruw 
kowa zabiega o lokale dla poszczegól 
rych osób jak i dla całych  pielgrzy- 
mek. Osoby czy też pielgrzymki chcąc 
skorzystać z lokalu zechcą najdalej do 
dma 20 kwietnia rb. przysłać zgłosze- 
nie gdyż stararia późniejsze moga na- 
potkać na trudrości j będą uwzględnia 
ne w miarę możności. 

— Rekolekcje Pań. Staraniem Koła b. 
wychowanek gimn SS Nazaretanek odbędą 
si rekolekcje prowadzone przez ks Andrze- 
ja Jestrocha, w Faplicy klaszternej w cza- 
sie od 18 — 22 marca rb. Początek w dniu 
18 marca o godzic 6.30 pp. Karty wstępu 
„ctrzymać można w gimnazjum SS Nazare- 
tanek od dn. 76 HI w godz 11 — 12 

— Akademja radjowa w dniu imie- 
min Marszałka Piłsudskiego. W dniu 
imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego 
Towarzystwo Wiedzy Wojskowej urzą 
dza akademję radjową, która transmi- 
towana będzie w dniu 19 marca w cza- 
sie od godz. 20.30 do 21.30 przez 
wszystkie rozgłośnie Polski. Program 
akademji przewiduje m. in. zagajenie, 
wygłoszone przez inspektora * armii 
gen. Dab-Biernackiego i paai ae 
wcjewody wileńskiego Stefana Kirti- 
k!'sa. 

— Starosta Strzemiński złamał nogę. W 
dniu wczorajszym uległ nieszczęśliwemu wy 
padkowi starosta piotrkowski Strzemiński, 
Ltóry był poprzednikiem obecnego starosty 
groazkiego w Wilnie. ы 

Starosta Strzen ifski, przechodząc ulicą 
w Warszawie, poślizgnął się i upadł tak nie- 
szczęśliwie, że uległ złamaniu rogi. 

-— Wyjaśnienie. 

W związku z notatką, umieszczoną w 

Nr. 4 dn. 19-XII 1929 r. p. t. „Pan Komisarz 
Kasy Chorych działa", wyjaśniamy, że dr 
S. Margolis nie prowadził zakonspirowanej 

szkoły w pracowni rentgenowskiej Kasy 

Chorych, a jedynie za wiedzą i zezwoleniem 
Naczelnego Lekarza Kasy Chorych, praco- 
walt tam praktykanci. Kierownik tej pracow- 

ni dr. S. Margolis udzielał wskazówek i 

kierował ich pracą bezinteresownie. 

— Perypetje z fałszywą złotówką. Proszę 
uprzejmie o łaskawe umieszczenie co nastę- 
puje: w NUr. 59 poczytnego pisma Sz. Pa- 
nów pojawiła się notatka, że niejaki Stani- 
sław Muszyński, zam. przy ul. Bernardyń- 
ski zaułek, Nr. 10 usiłował puścić w obieg 
fałszywą złotówkę. 

D
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_cjaimi barwnemi, — porusza zasadnicze pro       

   

     
    

_ blematy sztuki: realizm, abstrakcji i kon- 
strukcji. Początek o godz. 19.30. Wejście 1 
zł. 50 gr akadem, 1 zł. dla uczniów szkół 
artystycznych 50 groszy. 

О — zy Wil. Koła Tow. Naucz. Szkół 
Średnich i Wyższych (TNSW) podaje do 
wiadomości swoich członków, że w dn. 17 
bm we wtorek oubędzie się o godzinie 19 
w fimnazjum E. Orzeszkowej doroczne Wal 
ne Zebranie z odczytem p W. Narwoysza 

„Środowisko wychowawcze a nauczy- 
Ei  ozyciel". W cz. II — sprawozdania ustępu- 

re
 

  

    

   
   
      

  

- HISTORYJKA W OBRAZKACH 
"._ 0 PANU CIERPIAŁŁO ZE ŚNIPISZEK 

Ciąg dalszy 

   о s Г. W domu Nr. 10 przy ul. Bernardyński 

Więc policja, protokuły, zawłek zamieszkuje Stanisław Moszczyński, 
Generalja * nazwisko, przemysłowiec, a nie uuszyński, sprawa 

zaś cała przedstawia się jak następuje w 
dniu 10 b. m. kupilem zioła lezznicze w skła 
dzie aptecznym Bielica (Zamkowa Nr. 15), 
(za które zapłaciiem 2 (dwa) zł. monetami 
nowego typu. Biehc przyjmując monety wy- 
próbował je na marmurku. Kiedy wyszedłem 
ze sklepu i byłem około domu Nr. 2 przy ul. 
Wielkiej, podszedł do mnie chłopiec, sklepo- 
wy Bielica i pokazując ołowianą monetę 
starego typu, objaśnił, że takową rzekomo 
„wręczyłem Bielicowi, przeto on prosi zamie- 
rić. Wzburzony vezczelnością Bielica, gdyz 
"monet starego typu wogóle nie posiadałem, 
chłepca tego odprowadziłem dc posterunko- 
wego, stojącego vie a vis aptcki Wysockie- 
go. Posterunkowy interwencji odmówił, 
twierdząc, że to Fompetercja III Kom. Po- 
lich. Chłopiec do komisarjatu pójść nie 
chciał, twierdząc, że jest bez palta i kapelu- 
sza, sprawy tei nie zaniechałeni i o postepku 
Biehca odpowiednim władzom  zamełaowa- 
łem. Tak rzeczywiście przedstawia si: spra- 
wa w świetle prawdy. 

Biorąc pod uwagę moje stanowisko 50- 

Pan Cierpiałło skamie z bólu, 
Zęba złego kieby psisko. 

    

   

Już jedziemy. Boże Wielki, 
Auto dymi, trzęsie gniecie, 
Za pięćdzies'ąt polskich groszy, 
Tyle szczęścia na tym świecie. 

  

     

     

  

  

Ek 
| SHFRIDAN. cfiarę, obezwładnił jej ręce... lecz w 

: tej chwili za jego plecami rozległ się 
rozkazujący głos: 

— Stać! 
Arab puścił ręce dziewczyny, od- 

wrocił się i wydał głuchy okrzyk. 
Ма ргеси namiotu stał biały człowiek 
z 1ewclwerem w ręku. Tommy, ujrzaw 
szy przybysza, skoczyła na równe no- 
gi i z krzykiem podbiegła do niego. 

— Ojcze! — szepnęła drżącym od 

i З 
zyj, 

wała się taka wściekłość, a w głosie 

w ciemnościach. Wróciwszy do siedzą 

® ® -, 

„ Tajemnica amuletu 

brzmiało takie rozdrażnienie, że wszy- 

bt tapczanie i odrętwiałej ze stra- 

(Na pobladłej twarzy wodza malo- 

scy odskoczyli od ognisk i zniknęli 

ćhu dziewczyny roześmiał się złośli- 

      
   

    
   
   
    

wie: ы "Кай с!озет. — Ach ojcze, chwała 
'-— Teraz jesteśmy sami, biaia Bogu! 

dziewczynko! Czy będziesz znowu Ojciec objął ią serdecznie. 
anturować się, czy może mnie po- ze 
łujcsz? Ale przysięgam na Proroka, 

e nie wyjdziesz z namiotu, dopóki nie 
asycę swojej żądzy. 
— — Psie! — krzyknęła Tommy, dła 
wiąc się z nienawiści i oburzenia. — 
Raczej potniesz mnie na kawałki i 

spalisz, zanim mnie pocałujesz! Fóki 
' żyję, nie pozwolę dotknąć do siebie! 

/ Arab rzucił się z rykiem na swą 

Tommy, moja droga Tommy,-— 
szzpnął serdecznie, ale ciemne jego 
oczy nie odrywały się ani na chwilę 
vd Araba. — Czy on ciebie skrzyw- 
dzia? 

— Nie, ojcze, przyszedłeś w porę. 
— Niech za to dziękuje Bogu, — 

głos ojca dreną. Gdyby skrzywdził 
ciebie, rozbiłbym jego łeb, bez chwili 
namysłu. Odejdź Tommy i usiądź, ale 

     

      
  

  

Wiza a Gtestiow Mecziewiez. Rzósiów odpowiedziały WŁ 

® 

cialne i społeczne, powyższe oświadczenie 
dostatecznie usprawiedliwia. 

Dziękując zgóry za łaskawe sprostowa- 
nie, kreślę się z poważaniem 

Stanisław Moszczyński. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski na Pohułance. Ostatnie 
przecstawienia „Sa'ome*. Dziś ukaże sie po 
raz 10-ty monum*rtelne dzieł» O. Wilde'a 
„Sniume”, w przepięknej oprawie dekoracyj- 
nej i kostjumowej, z muzyką E. Dziewulskie 

. Wykonanie i wystawa tego utworu sto- 
Ja «a wysokim pozicmie artystycznym. Rolę 
tytułową odtwarza J Eichlerowna, rolę zaś 
Heroda kreuje A. Želwerowicz. Podniosly 
rasój wywołuje nadwyraz ciekawą :lu- 
stracja muzyczna w wykonaniu zwiększone- 
go zespołu orkiestry symfonicznej. 

Cery miejsc zwykłe. Zniżki ważne. 
— Ostatnie przedstawienia „Azais”%. Wy 

stepy K. Junoszy - Stępowskiego. Znakomity 
artysta K. Junosza - Stępowski wystąpi dziś 
w arcywesole; komedji Verrevila  „Azais“, 
tworząc z głównej roli barona Wiirtza nieza 
pomnianą kreację. Występy K. junoszy Stę 
powskiego cieszą się wvjątkowem powodze 

„niem, gromadząc codziennie na widowni wy 
twcrną publiczno ść. 

Ceny miejsc nermalne, — riepodwyższo 
re, przy ważności biletów zniżkowych. 

— Przedstawierie popularne. Od dnia 
dzisiejszego kasa zamawiań  rezpoczęla 
sprzeaaż biletow na poniedziałkowe przed- 
stawienie popularne, po cenach najniższyca 
od 30 gr., przeznaczone dla  najszerszych 
warstw społeczeństwa. 

Repertuar zapowiada dwa utwory Mol- 
nara „Bankiet" i „Raz, dwa, trzy *w ob- 
sadzie premjerowej. 

Cu GRAJĄ W KINACH? 

Reljos — Neapol, śpiewające miasto. 

Kino Miejskie — Zuluska 
Stylowy —- Messalina. 

Światowid — Księżniczka Olga 
Hollywnod — Raj dla kobiet. 
Wanda — Obrońca kobiet. 
Pan Cierniowa droga miłości 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w cyfrach. Od 14 do 16 bm 

zanctowano w Wilnie wypadków 106, w tem 
kradzieży 9, opilstwa 16, przexroczeń admi- 
nistracyjnych 54 

— Lekomyślny uczeń. Nieznany narazie 
uczeń szkoły techi icznej strzelił przy zl. Kiej 
dańskiej z flowert i trafil przechodzącego 
wówczas Zejfa Zelika w rękę Dochodzenie 
w toku. Е 

— Wypadek na ulicy. W dniu 14 bm. 
Stachiewiczowa Marja, Podgó'na nr. 1 prze 
chedząc przez ulicę Sierakowskiego, padajac 
złamała nogę. Pogotowie Ratunkowe 0d- 
wiczło ją do szpitula św. Jakóba. 

(030 WILEŃSKIE 
WTOREK, DNIA 17 MARCA 1931 R. 

11.53: Czas. 
1205 — 12.50: Muzyka taneczna. 
13,10: Kom. meteor. 
14.40 — 15.20: Odczyty dla maturzystów 

z Warsz. 
15.45 -— 15:50: Progr. dzienny. 
1550 — 16.10: „Historja mola książko 

wego" — "odczyt wygłosi Adam Łysakowski 
dyr bibl. Uniwers. w Wilnie. Tr. na całą 
Polske. 

1615 — 17,15: Muzyka lekka: (płyty) 
1715 -— 17,40: „Kultura stowian pomor 

skich* — odcz. z Warsz. wygl. St. Poraj. 
1745 — 18,45: Koncert symfoniczny Z 

Warsz у а 
13.45 — 19,00: Kom. Aeroklubu Akade 

mickiego. " 
1900 — 19,15: „Tygodnik artystyczny” 

  

RA 
3 8   

  

—- prowadzi Jerzy Wyszomira 
198,15 — 19,25: Program na środę i 

rozm. 

19,25 — 19.30: Uwagi dla detektorowi 
czów z Warsz. 

19,35: Prasowy dziennik radjowy z War 
szawy. 

19.50: 
wy 

20.00: 
Warsz. 

Pogadanka muzyczna z Warsza- 

Opera z płyt gramofonowych z 

: „Nad merzem w zimie" — ielį. 
„wygł M Jaroslawski 

22.50: Komunikty z Warsz. 
23,00 — 2400: Kabaret (płyty) Konie 

ransjerka Karola Wyrwicz - "Wichrowskie- 
go. 
  

   NA RATY 
oai Szł.tygodniowo 

+ Ę==w= WWyżymaczki amerykań- 
E "skie gwarantowane, oraz 

wszelkie wyroby platero- 
wane Norbiina i Fracgeta, 

F-ma „„Wygoda”, W. Pohulanka 16, m. 36. 

      

  

  

W Złotn'kach Wielkich poczta Kalisz 
skrz. poczt. Nr. 100 jest 

do sprzedania 

en irlandzki I. W. S, 
(pedigree) 

pierwszy ods ew po 100 21. za 100 kilo 
włącznie worek, loco stacja koleji 

Opatówek. 
  

  

Z: wypożyczenie 800 1/00 dolarów 
oddam bezpłatnie mieszkani* w d- 

brym punkcie miasta, 4 pokoje z ku- 
chnią, wszelkie wygody, wolne od po- 

datku okalow:go. Zgł: 
Ajencja „POLKRES“ 

Wilno, ul. Królewska 3, tel. 17-80 
  

  

WSie oszczędności w różnej wa- 
lucie  lokujemy przy d'brem 

oprecentowaniu na pierwszorzędne hi- 
* poteki miejskie i wiejskie, 

Ajencja „POLKRES* 
Wilno ul. Królewska 3, tel. 17-80       

wpierw wyjm z za pasa mój drugi re- 
wclwer i odbierz broń temu łotrowi. 

Dziewczyna z uśmiechem triumfu 
wyięła rewolwer, sterczący za pasem 
ojca. Nigdy w życiu nie odczuwała 
tak silnej przyjemności, gdy ściskała 
w dłoni zimną stal, jak dziś. Odebrała 
Arabowi pistole* i nóż i usiadła na 
stronie, przyglądając się ojcu z dumą 
: zachwytem. 

Ojciec zbliżył się. do olbrzyma i 
zaczął mówić po arabsku, słowa jego 
przecinały powietrze jak stal, a drżą- 
cą w nich wściekłość wzbudzała prze- 
strach: 

— Pies... —- padalec, pełzający po 
błecie... krzywoprzysięzca. zdradzają- 
ty Proroka, ja cię nauczę rozumu! Ale 
nie tak, jak ci się wydaje. Nie bronią, 
przeciw której nie możesz się bronić, 
ale temi oto rekami. Ty myślisz, że je- 
steś silny i wszechwładny Ale jest 
siła, większa od twojej, zaraz to zo- 
baczysz. 

    

łe ® 

  

Ceny zniżone: Parter 60 gr. Balkon 30 gr. 
Od daia 16 de I8 marca 1931 r. włęcznie oędą wyświetłane tilmy: 

% @# opowieść dziejów miłości wojownika zułuskiego. Aktów 10. 
8 „ŁUBEU $ 4 % F Im odegrany przez Murzynów. Nad progr: „Va noc, ta nac..** kom. w 2 akt. 

Kasa czynna od g. 3.30. Początek seansów od g. 4-ej. Następuy program: „Krew zakrew”'' (z cyklu „Nibelungów * 

KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 

Ostrobramska 3. 

  

  

Uczta artystyczna dla miłośników kina! Dziś wszechświatowe sławy król tenorów 
KINO-TEATR : = Jan KIEPURA 
„kELiO s" |! Brygida Helm NEAPOL ŚPIEWAJĄCE MIASTO 

al. WILEŃSKA 38 Zdjęć dokonano w Neapolu, na Capri, w Pompei i Wiedniu. Jan Kiepura odšpiewa po polsku 
Tel. 926. | piosenki; „Zejdź do gondoli* i „Signiora, ja cię ujrzałem pierwszy raz*. 

Seansy o godz. 4,6, 8 i 10.15 

  

Na plerwszy seans ceny zniżone 

pod'ug głożnej powieści E. ZOLI 
RAJ EL Žž £GOBIET p. t. „Au Benheur des Dames“ 

W rol. gł Dita Pario, Armand Banz, Nadia Siblerskajai inne gwiazdy „Ufy . 
„| Uwagał Nad program: Jedna noc qui pre quo  wiclka sewja ulutienic Warszawy i całego kraju: Hanka 

Ordonówna, Mira Zimiūska, K. Krukowski, F. Jaroszy, A. Dymsza ora: 12 gi Is zespołu tanecznego. 
Pocz. ogodz. 4,6, 8i 015. Ce y no malne. Na pierwszy seans ceny zniżene. 

Dz ś! Wspaniały 
Dźwiękowe Kino dramat miłosny 

ROLLYWOOB* 
Micsiewicza 22, 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

CGJING 
WIELKA 47. tel. 15-41 

cały 
świat 

Dziś! Największy 100 proc. dźwiękowiec, Film ten wystawą i 

PARADA MIŁOŚCI 
który odśpiewa w języku francuskim swoje 
Donald. Film jest osnuty na tle głośnei sztuki „Ksążę Małżonek* 

piosenki oraz 

śpiewem poruszył 

z ulubieńcem i špiewakiem 
Mauricem Chevalier, 

śpiewaczka Jeanette Mac 
Leona Xaurofa i Julesa 

znana 

Cnaneela Pocz. seansów o g. 4,6,8i10.15 w sob iniedz.o g. !-ej. Na l-szy seans ceny zniżone 
  

  

  

  

  

  

Kino-Teatr Dziś! Movum. majestatyczna wizja krwawej epoki z czasów panowania Rzymskiego! Nowe wydanie produkcji 1931 г 
epokowy dramat w 16 akt. arcydzieło, k óre przypomina „Ben-Hura i „ о „STYLOWY“ REŚSSA LiIBA Vadis" w rołi gł. Hr. Rina de Liguoro. = 

Niebywały przepych, emocjonujące sceny wyrafinowanych rozk szyi zbrodni na t«mat „Miłości i namiętności” WIELKA 36. ь 100600 artystow. „Wyšcigi kw: dryg“ , 

Dziś! Poraz pierwszy w Wilnie! Szlagier Sezonu! w arcyfilmi 
KINO : Wszechświatowej sławy królowa ekranu Olga Czechowa o: 

„PAN „CIERNIOWA DROGA MIŁOŚCI 
Wielka 42. Wielki potężny dramat obyczajowy na tle nękanej i prześladowanej młości. W pozostały h rolach gwiazdy ekrann 

Walter Rilia | Erna Morenna. Cery о! 40 gr. 

Dziś  Zachwycający przebój! Triumfalny i jego $ 
KINO film ulubieńca publiczności, niezrównany Harry Liedtke partasii Hildy Kosz 

„ŚWIATOWID* $ а Žž FEKG Z : 
Mickiewicza 9. SĘ Ę 22 2 2 £ 6 Ż   Wybitn'e emocjonujaca tr ść, Porywające momenty. Rekordowy sukces na całym świecie 
  

Lo Woo 
Zł. 25.000 ra Nr. 
   

zł. 5.000 na Nr. 10709 zł. 1.000 
» 2.000 -„ „59736 | „ 1.000 

2000 > 72919 1.000 
Ciągnienie wielkiej 5 klasy trwa 

do dnia 1 8 kwietnia 

Szczęśliwe losy w dalszym ciągu połecamy. 

Wszystkie większe wygrane znajdują sę w kole szczęścia. 

Najszczęśiwsza w Polsce kołektura 

„LIEDIENSTBII 
WILNO, WIELKA 44. Ma'szałkowska 146 

uznane rzeczywiści 

ców na Pow. Wystawi 
niu w 197991. i w w 

K. DĄBROWSKA 
$-"B7RED ŁYNĄTECIR 

      

B. madycyw 

LEKARZEJA, Cymbier 

  

  

  

Pianina | Fortepiany 
6 światowej siawie Pleyel, Bechstein sic., 
takož Arnold PFibigier, Kerntopł i Syn, 

w kraju przez ozjwybitniejszych iachow- 

(Grand Prix i Wielkie Medale Złote). 

Mieszkanie 
3 pokoje z kuchnią 
i wygodami dowy* 
najęcia dowiedz eć 
się u dozorcy, Mi- 
ckiewicza 37, 

Dwa pokoje 
do wynajęcia. Stycz- 
niowa ! m. 3. 

palto 
49392 

  
na Nr. 69192 OR EC 

‚ » 86337 A Mieszkanie 
„» 1836307 z 2 pokoi z kuchnią z 

wygodami nowoczesne- 
mi wanna, elcktrycz- 
ność . do wyna €cja. 
Informacje na miejscu. 
Ul. Słowackiego 17. 

r. b. 

  

  

Ё GONTY sprzedaje Ро!- 
ski Lloyd ul. Kijowska. 

@ m T S 

į KAMIENICĘ 
w centrum, punkt 

WARSZAWA, handlowy, o 7 skle- 
ра В 1 7 mieszka- 
niach z dochodem 
17.000 zł. sprzeda 
my za 10.500 dola- 

rów. 
Bom H.-K. „Ž:- 
cheta“ Mickiewi= 
cza 1, tel. 9-05.       ie za najlepsze 

e Kraj. w Pozna- 
Wilnie w r. 1330 

WILNO, 
al. Niemiecka 3, m. 6, Potrzebny 

CENY FABRYCZNE ekonom 

samotny, dokładnie obe 
я znany z gospodarką, 

JMlasa że” bezszgtęnie sumien- 
> "37 ny, energiczny i trzeź- 

ręczne, widracyjne £ pla- wy. Wymagany życio- 

  

A Choroby weneryczne styczne, Epflącje. tys i świadectw. Zgło- 
DOKTOR skórne i narządn mo / adinet e di RC aj maj 

; rzowego. Mickiewicza Kosmetyki poczt › . 
„Szyrwiadi 12, róg Tatarskiej paie) #а Teklinopol. 
choroky weneryczne, muje 9—2 |! 5—8. JH iewi Į 
skėrne i moczopiciowe Rel, 15-64. 2 WILKA sma $ z 
Wielka 19, od 9 do 1 mmm BL BK I łużąca 
3—7 myk Z potrzebna do wszy-         

        Dr Glnsberg | - 
Choroby skórne, №е- 
teryczne i moczopłcio- 
we. Wileńska 3 od 
8 — 114 — 8. Tel, 
567. 

Dr. Kenigskerg 

    

GABINET 
RACJONALNĘJ 

NICZĘJ 

choroby skórne, wene- WILNO, MICKIEWI: ki, piegi, wągry, łupież, brodax ki, korzajki, wy- ryc:ne i moczopiciowe A 31 m. 4. CZ. 

Mickiewicza + rod ZE 
tel 10-90. e: dosko- 

Có 9-11 1 4—8 nali, odświeża, usuws 
jej skazy i braki, Masaż   

— БоктоЕ zh i S (panie) 
ztuczne opalanie cery, 

Blumowicz Wypadanie włosów i 
choroby SZ: Najnowsze zdo- 
skórne i moczopiciowe bycze kosmetyki racjo* 
ZS m BCE nalnej, 

tei, 921, od 8—l i 8--9 Codziennie od g. 19—8, rakowskiego 20—13. 
SWZ. P. %. W Z. Bas A 

Rzucił rewolwer w kąt namiotu i 
počszedt blisko do pobladiego į držą- 
cego Araba. Ten rzucił się na niego ze 
zwierzęcym krzykiem. 

Nieznacznyra prawie ruchem, my- 
śliwy cofnął się w bok i spotkał Ara- 
ba tak strasznem uderzeniem pięścią 
w twarz, że ten jęknął i zachwiał się. 
Odzyskawszy równowagę, dławiąc się 
pianą z krwią, która wystąpiła mu na 
vsta, rzucił się znów ra przeciwnika, 
ale myśliwy nie dopuszczał go blisko 
i z zimnem okrucieństwem bił z całej 
siły. Razuli, oszalały z bólu, płuł krwią, 
1zucał się naoślep, jak wściekły byk 
na arenie. Amerykanin uczynił nagie 
coś takiego, że Tommy nie mogła po- 
wstrzymać okrzyku przerażenia: po- 
zwolił Arabowi objąć swe ciało, ale 
jednocześnie prawie ścisnął jego szy- 
ję : przerzucił go przez swe ramię. 
Ciało Araba przeleciało nad nim i upa- 
dło na ziemię. Ale myślimy nie dał za 
wygrane i zanim wróg oprzytomniai, 

  

KOSMETYKI LECZ- oraz Gabinet Kosmety- 

Miekiewicza 46. 
ua аоаа ееа 

  

W. £. P. Jė 8. stkiego 2 dobrym go- 

puczy czzznwzzą towaniem. Świadectwa 
wymagane. Zgłaszać 

jJAkuszerki| 3, Fortow 47m. 3 
w godz. 9 — 10 rano, 
4—%6 po południu. 

ZBUBY 

AKUSZERKA 

ŚMIAŁOWSKA - 

    

    
    

    

czny. UStWA ZMarszcz- 

      
padanie wł V. osów 15 

W niedzielę dnia 
ma'ca b. r. w rejonie 
placu Łukiskiego ginął 

pies myśliwski 
ray „Griyton“ 
zowy z białą łatą na 

  

LOKALE 

Do wynajęcia g:eniem pod adresem | $ 
wadzerie za wynagro 

pokój z wygodami Sie- Pańska 19 Przyswoje- 
nie psa będę ścigał 
sądownie. 

  

zerwał ze Ściany wiszący tam batog i 
zatknąwszy połą kaftana usta Araba, 
zaczął go bić, aż dopóki nie zniszczył 
batega. Wtedy dopiero odrzucił dale- 
ko resztki skóry i otarłszy pot z twa- 
rzy. 

—- Wstawaj psie, — rozkazał 
pchrąwszy go nogą. — Każ swoim lu- 

dziom, żeby natychmiast uwolnili jeń- 
ców, ho w przeciwnym razie rozbiję 
ci zaraz głowę. 

Ralt Veston podniósł rewolwer i 
Areb, chwiejąc się krzyknął z progu, 
by uwolniono jeńców. Rozkaz ten przy 

ięto z głuchym pomrukiem  niezado- 
wolenia, ale za chwile rozległ się 
zgrzyt zdejmowanych łańcuchów, a po 
ten, uwolnieni ludzie rozbiegli się, kry- 
jąc się w mrokach nocy. 

Vston wyszedł z namiotu nie mó- 
wiąc ani słowa do Araba, a za nim 
ukazała się dumna i szczęśliwa Tom- 
my. Minąwszy wrogi obóz, wkrótce 

> 

ФэБ аг 

       

bron- | 

piersi. Prozę o odpro- | 

142 
15 

wWędawnictwu „Nłuba” śr 

|86458563686238 
ZARZĄD SPÓŁKI AKCYJNEJ 

„PAPIER* W WILNIE 
Zawiadamia p.p. Akcjonarjuszów, że w dniu 
28 marca 1931 r. c godzinie 6 po połndmu, 
w lokalu S-ki przy ulicy Zawalne ł3 w 
Wilnie, odbędzie sie Zwyczajne Wałne Zgro 
madzenie Akcjonariuszów S-ki z następują- 
cym porządkiem dziennym: 

1. Wybór przewodniczącego; 
ź. Zatwierdzenie sprawozdania i biłansu 

za rok operacyjny 1930; 
3. Sprawozdamce Komisji Rewizyjnej; 
4. Podział zysków; 
5. Zatwierdzenie budżetu i planu działań 

na rok operacyjny 1931; 
6. Wybór jeduego członka 

dwóch zastępców; 
7. Wybór dwóch członków Rady Nad- 

zorczejX 
„ 8. Upoważnienie Zarządu do kredytowa- 

nia się w instytucjach finansowych, jak 
również i u osób prywatnych, oraz do zapi- 
sywania ewikcji hipotecznej na zaciągnięte 
zobowiązania; 

9. Wolne wnioski $ 15 statutu. 
P. P. Akcjonariusze, życzący sobie wziąć 

udział w Wałnem Zgromadzeniu, winni na 
7_dni przed terminem złożyć Zarządowi 
(Zawalna 13) swoje akcje, względnie świa- 
dectwa $ 17 statutu 

вОВОФ ® 
nnn AE 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie IX 

rewiru Konstanty Karmelitow, zami 
w Wilnie przy ul. (jimnazialnej 6 — 12 па 
zasadzie art. 1030 U.P.C podaje do wiado- 
mości publicznej, że w dniu 24 marca 1931 
roku o godzinie 1G rano w' Wilnie przy ul. 
Beltupskiej 26 odbędzie się sprzedaż z licy- 
tacj. mienia ruchomego, należącego do Kar- 
powiczów Aleksandra i Albertyny, składają- 
седс się z prawa do połowy autobusu fir- 
my CHEVROLET. 6-cio Ein silnik 
Nr. 1278453 Nr. registracji 8254, uszacowa- 
negc na sumę złotych 500 na zaspokojenie 
preiensji Włodawskiego Judela w sumie zło- 
tych 240 z proc |j.roc. i kosztami. pis 
rzeczy i szącunek takowych przejrzany być 
mcże w dniu licytacji zgodnie z art. 1046 
U.P.C. 

Komornik sądowy K. Karmelitow. 

Zginął pies — 

4 

Zarządu i 

  

biały we Najłatwiejsza 
rasy asker-Spanie 
ogon krórki. Proszę i BA peuna A nauczania się języ- 

ków obcych „Lingua 
phone*. Wilno, uLNie- 
miecka 3, m. 6. 

odprowadzić za wvna- 
grodzeniem na ul, T.r- 
taki 28 m.. 2-b Tel. 
7-51, .Przywłaszczenie 
będzie ścigane sądow- 
nie, 

  

  

R 

EPR, POPIERAICIE 
2-29 Ę 2 
5OBRA 64. 

0 я 

  

      

    

      

1 

  

spotkali swoich ludzi i wolno wracali 
ku obozowi Tonimy. 

-— Skąd się wziąłeś ojcze, tak w 
porę? 

Słyszałem od krajowców, że widzia 
no ciebie dzisiaj w  pobiiżu. Wiesz 
peizecie, że ci ludzie mają jakieś nie- 
uchwytne dla nas sposoby porozumie- 
wania się ze sobą z błyskawiczną szyb 
kością. Otóż udałem się na poszuki- 
wania. W drodze spotkałem tych han- 
dlarzy niewolnikami i czekałem w le- 
sie w nocy, by móc przejść niepostrze- 
żenie. Nagle na tle ognisk, zobaczy- 
łerz ciebie. Kiedy ten łotr kazał swoim 
ludziom odejść od namiotu, podpeł- 
złem. pomiędzy ogniskami. Widzę, To 
masku, — ciągnął dalej ojciec, mrużąc 
chytrze oczy, —że nie można puszczać 
cię samą. A ty mówisz często, że boisz 
się o mnie, kiecy jestem sam. Teraz, 
powiedz: o kogo się trzeba niepokoić 
więcej, o mnie, czy o ciebie? 

4


