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Porównywując postulaty wysunię- 
te przez p. Stanisława Wańkcwicza w 

jego referacie o potrzebach rolnictwa, 

wygłoszonym w dmu 2-go marca na | 

Zjeździe delegatów Związku Ziemian 

w Wilnie (streszczenie r«ieratu poda- 

liśmy w „Stowie* ubiegłej środy), z 

postułatami, które podnoszone były 

w imieniu rolnictwa ziem -północno- 

wschodnich, na konferencji gospodar- 

czej na Zamku w październiku 1930 

r—musimy przyjść do wniosku, że 

posiadają one współną platformę, jak 

kolwiek w odniesieniu do niektórych 

dziedzin, nieraz odbiegają jedne od dru- 

gich, i nie tylko w -szczegółach ale 

iw treści zasadniczej. Podejście do 
zagadnień kardynalnych, jak kredyt, 

podatki, świadczenia socjalne, taryfy 

it.p. jest mniej więcej jednakowe, z 

wyjątkiem zagad ienia reformy rolnej. 

Referat p. St. Wańkowicza, a memo- 
rjał opracov any przez Wilkńskie To- 
warzystwo Organizacyj i Kołek Rol- 
niezych (memorjał, który dyskutowany 
był 1a koniereńcji na Zamku) wzajem- 
ne uzupełniają się i po dokonaniu 

4 pewnych uzgodnień, mogłyby złożyć 
* się na całość postulatów rolnictwa wi- 

leńskiego. 

Wspolną cechę. referatu i memorja- 

łu stanowi io, że tak w jednym, jak 
drugim wypadku, może powstać—naj- 
riesłuszniejszy ‚ . zresztą —zarzut, że 
rzeczy zasadnicze nie zostały odse- 
parowańie ód. mniej ważnych, względ- 
nie żejest mowa-o' tych mniej waż- 

nych rzeczach. Taki zarzut” stawiany 
był jaż wzgłędem” memorjału Towa- 
„rzystwa, mie ominie ón 1 referatu p. 

Wańkowicza. Ale zdajmy: sobie spra- 

wę :z-iego, Czy na. naszym terenie, 
wobec stanu rolnictwa i tych  warun- 

"ków: konjuukturalnych i struktualnych, 
które ten stan powodują, może „być 
'mowa 0 ścisłem / rozgramczeniu 
potrzeb wediug stopnia ich ważności. 

Żdawałoby się że jeżeli p. Wańko- 
wicz mówi o stróżach polnych, —po- 

rusza zagadnienie niewspółmiernie 

mniejszej wagi, niż naprzykład obok 
poruszone przezeń zagaunienie Swiad- 

czeń przymusowych. A jednak od 
należytego zabezpieczenia mienia, od 

przykrócenia samowoli ludności, od 

wychowania jej w zasadach poszano- 
wania prawa własności—tak wiele za- 

-leży sama możliwość prowadzenia 
gospodarki. Przypuśćmy na chwilę 
nastanie takich idealnych warunków, 
że właściciel ziemski na „Kiesach“ 
będzie mógł gospodarować według 

planu—rie w niepewności jutra, nie 

z dnia na dzień jak dziś, —lecz planu 
obliczonego na przyszłość i rozwoj. 
Taki plan na dalszą metę nie ostoi 
się, o ile nie zostanie usunięta możli- 

wość, strat powodowanych zarówno 
złośliwą chęcią ludności. Czymienia 
szkody wogóle, jak dążeniem do 
przywłaszczenia lub _ wykorzystania 
cudzego dorobku. ' Na „ostatnim 
zieździe delegatów Towarzystwa 
Organizacyj i, Kółek Rolniczych w 
Wilnie, przytaczane hyły wypadki, że 
kilkakrotne nawet-karanie' w. ciągu 

„toku za: tajūe gorzelničiwo nie odstra- 

Sza od, kontynuowania tego 
przemysłu: kary są zbyt liberalne 

*tajnegorzelnictwo opłaca się. Opłaca 
_ Się widącznie, pomimo kar i kradzieży - 

: cudzego dorobku—i jeżeli zatem przy 
„innych wyimaginowanych * najbardziej 
sprzyjających, warunkach, ta ostatnia 

„okoliczność może decydująco zaważyć 
<a.poczynaniach. najbardziej postępo- 
wychi kulturalnych jednostek wśród 
rolników, to cóż tu mówić przy 

wzięciu pod rozwagę naszych rzeczy- 
wistych , rozpaczliwych _ warunków 

„Stnienia. W tem, życiowem — powie- 
działboym, oświetleniu, żatraca się u 
nas różnica ważkości potrzeb. Nie- 
ma] wszystkie potrzeby musimy trak- 
tować junctim, wszystkie one są 

| ważkie i jeżeli jaka specjalna różnica kom, 

| 
1 
i 
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0 wspólne postulaty Intero 

„dzeniu Senatu w dn u 17 b. 

rodzaju 

„Sejmu, tru 

Konto czekowe PKQ. 

między niemi zachodzi, to przeważnie 

w możliwościąch czasu im zadość 

uczynienia. 

Wspólne, analogiczne są w ogól- 

nych zarysach przesłanki, uzasadnia- 

jące potrzebę wyjątkowego traktowa- 

niprzez rząd potrzeb roliictwi ziem 
północno-wschodnich. Tak p. Wańko- 

wicz w swoim referacie, jak Wileń- 

skie Towarzystwo 'O. i K. R. w me- 

morjale o potrzebach rolnictwa wycho- 

dzą z tego żałożenia, że w stosunku 

do Wileńszczyzny powinna być utrzy- 

mana i stale stosowana polityka Nie- 

miec wobec Prus Wschodnich. W 

okresie poprzedzającym przewrót ma- 

jowy ówczesnym rządom obce były 

interesy ziem północno-wschodnich, 

Później interesy te były traktowane 

równorzędnie z potrzebami innych 

dzielnic, równorzędnie w sensie mniej 

więcej proporcjonalnego przydzielania 

kredytów i stosowania ulg. Takie 

jednak „równorzędne* traktowanie nie 

czyni całość istotnym potrzebom i w 

konsekwencji równoznaczne jest z 

dalszem, jakkolwiek nieporównalnie 

mnhiejszem upośiedzeniu. 

Jeżeli jednak chodzi o postulaty 
rolnictwa, — pomijając szczegóły co 
do których zawsze można dojść do 

uzgodnienia—zachodzi pewna zasad- 

nicza różnica stanowiska w odniesie- 

niu do zagadnienia reformy rolnej. 

„Memorjał Wileńskiego T-wa O.i K. R. 
główny "nacisk kładzie na potrzebę 
komasacji i naprawienia krzywd wy- 

rządzonych przez niedostatecznie prze- 

myślane ustawodawstwo w zakresie 

osadnictwa cywilnego i wojskowego. 

P. Wańkowicz wysuwa żądanie wnie- 
sienia ustawy o reformie rolnej. ' Za- 
sadniczo jesteśmy całkowicie po stro- 
nie p. Wańkowicza. Czechosłowacja 
przez reformę rolną na per: ferjach 

państwa, miała za zadanie zniszczenie 

niemieckiego stanu posiadania. Na 
złemiach północno-wschodnich za po- 
mocą ustawy o reformie rolnej, usta- 
wy osadniczej, ustawy o ochronie 
dzierżawców i t. p. zniszczony został 
nie stan obcego posiadania lecz ten 

element, na którym osnuta była pol- 

skość tego kraju. W obecnych jednak 
warunkach wykluczona jest możliwość 
zniesienia ustawy agrarnej. Z tem się 
należy liczyć i szukać innego wyjścia. 
Dla tego też bardziej realnem wydaje 
mi się postulat T-wa, który zmierza 
do wykorzystania z obowiązującego 

ustawodawstwa tych wszystkich po- 

stanowień, które w zasadzie swej są 

zdrowe i życiowe. WwW—l. 

  

Umowa likwidacyjna i traktat handlowy z Niemcami 
na wczorajszem posiedzeniu Senatu 

WARSZAWA. Pet. Na plenarnem posie- 
. m. po referacie 

sen, Wańkowicza Izba przyjęła projekt = 
wy, zmieńiającej rozporządzunie o utworze- 
niu b ura projektów "meljoracji Polesia, 

Następnie Izba przyst.piła do Sprawos 

zdania komisji sp aw Z-g anicznych: 0 szere- 
gu projektów ustaw, dotyczących ratyfikacji 
umów z państwami zagranicznemi. wszyst- 
kie powyższe projekty. ustaw przyjęto w 
brzmieniu, uchwalonem przez Sejm. 

-_* Przemówienie mi 
Po wyczerpujących dyskusjach w obu 

komisjach spraw zagranicznych i na płenum 
no jest zaiste znaleźć nowe ac. 

gumenty za i przeciw zawartym przez rząd 
traktatom z Rzeszą. Niemiecką s; 
cy. o nich iedzieć można, było już po- 
wiedziane. To też nie będę raz jeszcze ar- 
gumeatacji tej powtarzał. bo obu. stronach 
przytoczone argrn'enty ważkie i dałcki je- 
steni od lekceważenia tych krytyk, które 
zostały wysunięte przeciwko umowom z 
Niemcami. 

O ile chodzi o t. zw. umowy 
związaną z niemi umowę  wurszawską. to 
przedewszystkiem zaznaczyć trzeba, że pt 
przyjęciu przez mocarstwa sprzymierzone 
planu Younga, pole, na którer: decyzja po- 
została w rękach rządu polskiego, tak Się 
zmniejszyło, iż stosunkowo łatwe stalo 
się zbadanie podpisanych umów. Przekona- 
ny jestem, iż przy  taklem  bezstronnem 
tstosunkowaniu się, dojdziemy do przeko- 
nala, iż przedstawiają one Г 

  

Wszystko, juž 

haskie i. 
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pitt „Wither” odplynął na Mader 
Marszałek Piłsudski odbedzie podróż po morzu Śródziemnem 

WARSZAWA. 17-IM (tel. wł. „Sło 
wa"). — Z Gdyni donoszą, że z por- 

tu tamtejszego wypłyrąt na morze poł 

skie kontrtorpedowiec „Wicher* i udał 

PRZEDSTAW 
BARANOWICZE — ui, Szeptyckiego — A. Łaszuk, 
DUKSZTY — Baiet Kotejowy. 

GŁĘBOKIL —- ul, Zamkowa — W. Włodzimierow. 

GRODNO -- Księgarnia T-wa „Ruch”. ; 

HORODZIEJ — Dworzec kolejowy —- K. SŚmarzyński 

KLECK — Skiep „Jedność, 
LIDA — ul. Suwalska 13 — $, Mateski. 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
NIESWIEZ — ul. Ratuszowa — Ksiegarnia Jažwiūskiego. 

NOWOGRODEK — Kłosk St. Michalskiego. 

| CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy nastronie 2-ej i 3-=р & 
| nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 

| Zagraniczne 50%, drożej. JS kris cytrowe 

  

się do Cherbou-ga, a stamtąd da Fun- 

chialu na Mader;. Na miejscu w Gdyni 
panuje opinja, że statkiem tym uda 

się w dalszą podróż morską Marsza- 

Rozmowa z Marszałkiem Piłsudskim 
WYWIAD KORESPONDENTA „CORREIRO de MANHA“ 

WARSZAWA. 17.11. (tel. wł. „Sto- 
wa”). Wielki dziennik brazylijski 
„Correiro de Manha“ zamieszcza w jed: 
nym z ostetnich nume ów sprawozda- 
nie jednego ze swych współpracowni- 
ków z rozmowy odbytej z Marszałkiem 
Piłsudskim na M:derze. 

Współpracownik ten w drodze do 
Europy zatrzymał się w Funchalu I po- 
stanowił uzyskać wywiad z Marszał- 
kłem Piłsudskim. Zadanie to -jax pod 
kreśla na początku swe| koresponden= 
cji —wydawałe mu się ba dzo trud-*, 
jednak nie napot-ai żadnych 
poważnych trudności | po bardzo 
ograniczonej ilości forma ności 
protokularnych — jak pisze — został 
przedstawiony Marszałkowi przez płk 
dr. Marcina Woyczyńskiego i kpt. Mie- 
czysława Lepeckiego. 

R zmowę z Marszałkiem Piłsud- 
skim opisuje: dziennikarz brazylijski, 
jak następuje: 

Zersz zo zamienienin pierwszych 
słów stwierdziłem, że Marszałek nie 
jest człowiekiem, oc którego można 
wydostać więcej słów ponadto, co 
chce powiedzi-a. 

Dzien'ikarz brazylijski przyznaje, 
że na wszystkie jego z-pytania o cha- 
rakterze politycznym Marszałek odpo- 
wiedzi nie udzielił, dziwiąc się jedno- 
cześ ie, iż koresponoent zdołał odkryć 
go w zaciszu zdała od ojczyzny I załn-' 

w zamiarze. teresowań politycznych, 
uzyskania wywi du dia dziennika, któ- 
ry jest wydawany tak d. leko od. jego 
ziemi ojczystej, gdzie jak musię wy- 
dawało jego poglądy są bardzo mało 
znaczne. Przekonałem go pisze dalej 
kor=spordent —że jest inaczej, że nasz 
kraj I cała Ameryka Południowa śle. 

dzą bardzo płinie.jego działalność i że 
zag'dnienia _ poiltyczne, zajmujące 
obecnie Polskę i jej politykę zagra- 
niczeą. a w szczególności jej stosunek 
do Niemiec. interesują Ccły Świat. Z 
tych też względów pragrąłem podzie- 
lić się z czytelnikami brazyliįskimi kii- 
kusłowami Je.o Ekscelencji o aktua!- 
nych zagadnieniach, Jak również opinii 
Marszałka to do nowego dekretu bra- 
zylliskiego, dotyczącego imigracji. w 
tym momencie zauważyłem, že Mar- 
szałek zdecydow-ł się wreszcie coś 
powiedzieć, jecz omijając dyplomatycz- 
nie kwestje polityczne, podzielił się ze 
mną | dynie opinją na temat kwestii 
emigracyjnej, podkreślając, że akcja 
kolonizacyjna na terenie Brazylji jest 
bardzo dobrze zorganizowana w jego 
kraju I towarzystwo kolsnizacyjne w 
w Warszawie posłada już w stanie 
Espirito Santo 120 tys. ha . ziemi, upra- 
wianej w całości przez Połaków I że 
ostetnio rozpoczęte pertraktacje z rzą- 
dem st.nu Minas Geraes maą na ceiu 
uzyskanie większych terenów dla osied 
ienia się na nich polstich emigrantów 
kwestje te z-ajdują się obecnie w za- 
wle<zeniu z powodu naszych zarządzeń 
imigracyjnych w Brazylji. 

Na tem rozmowa została zakończo- 
-na. Przy pożeunaniu jednak Marszałek 
Piłsudski wyrazić miał « życzenie, by 
korespondent zapewnił. prasę brazyli|- 
skę I za jej pośrednictwem całą Ame- 
rykę Południową, że Pols«a przeżywa 
оКв5 spokoju wewnętrznego i ze- 
wnėtrzn go bez jakichkolwiek ambicyj 
iub-dążeń z borczych; dumna Jedynie 
i dbała o swą chwałę przeszłości i 
przyszłości, ttadycje swego narodu i 
swej suwerenności. 

  

Przed konferencją w sprawie federacji 
europejskiej 

PARYŻ, (Pat). „Petit Parisien* 

w Paryżu. 
przewiduje ważną bardzo wymianę 

zdań pomiędzy ministrami spraw zagrańicznych, mającymi się spotkać w Pa- 
ryżu w dniu 24 b. m. na konferencji, dotyczącej unji europejskiej, w której 
udział wezmą Henderson, Zaleski i może Grandi na temat pośrednictwa 
W. Brytanji w rozwiązaniu niezałatwionych spraw pomiędzy Francją 
a Włochami. 

Niektóre pisma wyrażają opinję, że pośrednictwo to, o ile okazało się 
bardzo skuteczne w sprawach ściśle morskich, o tyle w sprawie interesów 
francusko-włoskich byłoby zbyteczne. 

  

Osiemdziesiąt trzy wyroki Śmierci 
w związku ze spiskiem komunistycznym w armii chińskiej. 

KANTON, (Pat). Naskutek wykrytego spisku komunistycznego, 
prowadzącego do rozpoczęcia buntu wojsk rządowych w Swatcw, 
został wykonany wyrok śmierci na 83 oficerach i żołnierzach 
armji chińskiej. Około 100 innych 
nie wyroku. 

Po referacie sen. Rostworowskiago 
lzba przyjęła umowę polsko niemiecką o 
żegludze powie rznej, umowę  wetery naryjną 
z Włochami vi8z układ z Niemcami w Spra- 
wie rybołóstwa. ° ZĘ i 

Następnie p-zystąpiono . do : projektu 
ustawy, ratyfikującej porozumienie Warsz. W- 
Skie między Polską / i"Niemcanii. Po spra- 
wozdawcy sen, Wieiowiejskim zabrał głos 
min. Zaleski. : А 

nistra Zaleskiego | 
Proszę Panów, nie zapominajmy, iż 

zrzekliśmy się prawa say ida w 
stosunku do 30 chjektów miejskich 1 do 
23 tysięcy ha ziemi, z których. odkupiliśmy 

Žž 7 wolnej ręki 1C tysięcy ha, tak, -że wła- 
ściwie zrzeczenie się obejmuje tylko 10.000 
ra. Otrzymaliśmy umorzenie  miljonowych 
procesów paryskich Q odszkodowanie za 
Chorzów i td. P:oszę Panów, ośmieję sie 
twierdzić, iż gdybyśmy przeznaczyli na dal- 
szy wykup ziemi, której ;ikwidacji zrzekliś- 
my się, tyłko zewnętrznie, to wykup owych 
10 tys. ha nie pochłonąłby nawet tej surny. 

Co do sprawy zrzeczeniu się przez 
rząd polski prawa odkupu, to przedewszyst 
kien: należy Stwiardzić, iż i ta zrzeczenie 

się em Wy jednego tylko z siedmiu 
spo! ь e mamy prawnie do pozba- 
wienia kołonistów ich własności i że BE 
czenie ludzi, karanych za zbrodnie i wy- 

„stępki z postanowień umowy da, iż tylko 
„ludzie Iołalni pozostaną właściciełami osad 
ientowych, Zresztą nie zapominajmy, że 
osad rentowych w Połsce pozostało tyłko 

"nowem państwie stanowi 

wojskowych czeka na wykona- 

około 13 tysięcy, co w wielkiem  30-miljo- ysięcy, « * minimalny. Od> 

setek. +; m 

A zatem otrzymališmy  przėjęcie przez 
Niemcy wszelkiej oūpowiedzialnošci ma: 

terjalnej, | ze sporu o vesję rent by- 
łej Lomusji kolonizacyjnej gdańskiemu Bauer 
„Bankowi. 

Pomimo trudności, jakie przedstawia wy- 
liczenie $um; będących jeszcze w procesie, 
sądzę, iż możemy śobie powiedz że pod 
względem fimansowym interes, jaki zrobiliś- 
my jest całkowicie korzystny dla nas. Mógł - 
by mnie kto zapytać, poezja 10 
sprawdziė? o konieczności  rówioważności 
następstw przy zawieraniu umów. Otóż ca- 
ła rzecz połega na tem, że ustępstwa jednej 
strony, mają często znaczenie.inne dła dru- 
giej strony. W mojem przekonaniu, rząd 
niemiecki podpisał umowę tę z Polską а- 
"ego, że dlaniego zrzeczenie się. likwidacji 
miało: dałeko większe: znaczenie „moralne, 
niż faktyczne. Chodziło mu o zakończenie 
ego procesu fikwidacyjnego, który właści- 
wie mówiąc palety był jako kara za wywo- 
łanie winy. Wobec ogółnej dążności do nor- 
malizacji stosunków powcjennych w Euro- 
pie, która leży po linji ogolnej. politvki pol- 
skiej, ustępstwo tego rodzaju miało — На 
Nierriec daleko więcej znaczenia prestiżowe 
20, riż dla nas meterj. i dlatego mogliśmy 
otrzymać za nią ustępstwa finansowe. Wła- 
ściwie mówiąc, trudniej jest w: WAĆ 
straty i zyski umowy handłowej, gdyż dzia- 
łanie jej dotyczy przyszłości, ale dlatego 
też umowę zawarliśmy tylko no jeden rok i 
zostawilłśmy sobie możność” : podwyższenia 

„szego kontrabenta stała się powodem nad- 

at
 

ICIELSTWA: 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnis T-wa „Ruch“. ‚ 
OSZMIANŚ — Xsięgarria Spóźżz. Nancz, 

PINSK — Musięgurniu Polska — St. Bednarski. 

POSTAWY -- Księgacnia Pałskiej Macierzy Szkolnej. ź 

SŁONIM -—- Księgarnia T-wa „Ruch”*. 
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STOŁPCE — Ksłęgarmia T-wa „Ruch“, 

ST, SWIĘLIANY — mł. Rymek 2 -- N. Tarasiejski, 

WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. juczewsia 

WARSZAWĄ — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 3 

WOLKOWYSK -— Księgarnia T-wa „Ruch”. 
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Przydział referatów 
na komisji konstytu- 

cyjnei i 
OPOZYCJA UCHYLA SIĘ Ob. 

WSPÓŁPRACY 

WARSZAWA. PAT. — Na posie- 
dzeniu sejmowej komisji konstytucyj- 
nej w. dniu 17 b. m. wybrano na prze - 
wodniczącego komisji pos. Jana Pil- 
sudskiego. Po ogólnym referacie wice- 
mai. Cara w sprawie wniosku B B.W 
R., dotyczącego zmiany  konstytucj:. 
dokonano przydziału referatów. pomię- 
dzy posłów B.B. Przedstawiciele opo- 
zycji nie zgłosili swych kandydatu: 
do referatów. 3 

Po referacie pos. prof. Makowskie 
go uchwalono wniosek w sprawie ar- 
kicty, że komisją uważa za pożądane 
zasiągnięcie opinji znawców w przed- 
miocie zagadnień, poruszonych w -po- 
szczególnym podziale referatów o for- 
mie konstytucji W tym celu poleca 
prezydjum komisji porozumienie się z 
marszałkiem Sejmu co do zwrócenia 
sie do towarzystw naukowych, oraz 
do osób zajmujących się zagadnienia- 
mi ustroju państwowego, jak do pro- 
fetorów prawa, albo autorów prac 

2 naukowych w tym zakresie o wypowie 
„Wicher* zawinął już do portu w dzenie swej opinji. Nadesłane opinij 

Cherbeourgu i po dwudniowym  po- będą przedstawione przez poszczegól. 
stoja wyruszy do Funchalu. Kiedy nych referentów — Ewentualne zapra 
Marszałek wstąpi na pokład „Wichry SZenie znawców na posiedzenia będą 
dotąd nie wiadomo, ale w każdym przedmiotem ozobnej uchwały. 

razie, już w czasie niedługim, by kon- POS. Hołyński aeneralnym 
tynuować na „Wichrze* swój wypo- referentem budżetu. 
czynek. WARSZAWA, (Pat). Wobec choro- : by generalnego sprawozdawcy bud- 

żetowego pos. Miedzyńskiego referat 
po nim. przyjął 'pos. Hołyński, kióry 
na pos'edzenu sejmowej ł omisji bd- 
żetowej przedstawił poprawki Senatu 
do prelimiuarza budżetowego na zok 

  

łek Piłsudski. Obecnie dowiadujemy 

się w dalszym ciągu, że „Wicher“ 

udał się na Maderę, naskutek żądania 

Marszałka Piłsudskiego. Na statku 

tym uda Się Marszałek w podróż po 

inorzu Śródziemniem i zawinie do kil- 

ku portów w Palestynie i Egipcie. W 
drodze powrotnej Marszałek ma za- 

winąć do kiłku portów włoskich. 

Kontrtorpedowiec „Wicher“ jest 

statkiem wojennym najnowszej kon- 

strukcji. Dopiero przed rokiem został 

on spuszczony na wodę i oddany da 

użytku przez wielką stocznię francu- 
ską. „Wicher odznącza się wyjątko- 

wą szybkością, dochodzącą do 37 wę- 

złów. Kontriorpedowcem dowodzi je- 

den z najznakoniitszych oficerów poi- 
skiej marynarki wojennej kpt. Mor- 

genstern. 

200 TYS. POCZTÓWEK  IMIENINO- 
WYCH DZIENNIE 

FUNCHAL. PAT, — kiczba nad- 
chodzących pocztówek  iruieninowych 
z życzeniami dla Marszałka  Piłsud- 
skiego waha sie, według prowizorycz- „p; ki ik Minisiascie uel owlicedęiito 200 tysięcy e zabierał głos' kierownik: Ministerstwa 

nie, urząd pocztowy w Lisbonie zaa- 
wizował dzisiaj wysyłkę dalszych kil- 
kudziesięciu worków  z keresponden- 
cją dla Marszałka. 

ZWIEKSZENIE ETATU POCZTY 
W FUNCHALU 

FUNCHAL. PAT. — Urząd t w 
Funchal zaangażował kilku szędatkajć Spe- 
<jelnie dla załatwieria poczty * imieninowej 
Marszałka Piłsudskiego. 

ponowane [ przez Senat komisja przy» 
jęła. Н 

РОЗАВС! PRZEZ WILKI - 
KAIR. PAT. — Donoszą z Bevrouth 

że pomiędzy  Mossulem - a Deireszor 
burza zatrzymała w drodże na pusty- 
ni 4 automobilistów, , którzy, w. nocy 
zostali napadnięci przez _ wilki i po- 
żarci. 

ŁOTWA BĘDZIE. ZAKUPYWAŁA 
NAWOZY SZ1UCZNE W POŁSCE. 

RYGA. PAT. Dotychczas  wszyst- 
kie organizacje rolnicze łotewskie za- 
kupywały nawczy sztuczne w Niem- 
czech, wobec jednak postawienia 
przez Niemcv bardzo uciążliwych wa- 
ruńków j wytv'orzonej tem sytuacji, 
organizacje łotewskich importerów na 
wozów sztucznych zamierzają rozpo- 
cząć pertraktacje z polskiemi fabryka 
mi nawozów sztucznych. 

PILOT SZULCZEWSKI W RYDZE 
RYGA. PAT. — Samolot, prowa- 

dzony przez pileta Szulczewskiego wy 
lądował na lotrisku w Rydze o godz. 
13 min. 35. Lor przy sprzyjających 
warunkach atmosferycznych trwał go- 
dzinę 35 min. W środę p. Szulczewski 
zademonstruje akrobację, poczem od- 
leci w powrotną drogę. P. Szulczew- 
ski otrzymał odznakę lotnictwa łotew 
skiego. 

POŻAR ZAKŁADÓW GOERTZA 
W BERLINIE 

BERLIN. PAT, — W dniu 17 b. m. 
w południe wybuchł nagle pożar w 
wielkich zakładach Goertza, 
cych do towarzystwa akcyjnego Zeiss 
<. Płomienie ogarnęły parter, 
mieści się skład lampeX elektryczn 
W oddziale tym zatrudnionych b 
okcło 100. robotników, których zdoła- 
no w czas wyprowadzić. Wobec tego, 
że płomienie sięgały wyżej trzeciego 
piętra, opróżniono 
piętra, gdzie znajdowało 
botników. Stratv, poniesione przez fir- 

DR. PRZYBOROWSKI DYREKTO- 
REM BIURA SENATU. 

WARSZAWA. 17-11 (tel. wł. „Sło 
wa“) Dowaiduicmy się, że dotychcza- 
sowy inspektor departamentu politycz 
nego Ministerstwa Spraw Wewnętrz- 
nych dr. Marcin Przyborowski miano- 
wany zostaje dyrektorem biura Sena- 
tu i w dniu 21 L. m. objąć ma urzędo 
wanie na nowem stanowisku. Funkcje 
inspektora deperatamentu polityczne- 
go. Min. Spraw Wewn. objął już by- 
ły starostą grodzki we Lwewie p. Al- 
fons Klotz. jednocześnie komunikują 
nam, że dotvchczasowy dyrektor biu-- 
ra Senatu p. Zygmunt Karczerwski 
obejmuje stanowisko w Najwyższej 
Izbie Kontroli. 

  

stawek cełnych, co dało nam zupełnie do- 
stateczną możność korektywy na wypadek, 
gdyby c asza nasze były mylne, 
co nie wydaje mi się prawdopodobne, bądz 
też, gdyby jakakolwiek akcja ze strony na- 

wyrężenia równowagi na naszą niekorzyść. 
Jestem PY: że Wysoki Senat, 

powołany wypowiedzenia ostatniego sło- 
wa przy ratyfikacji przez Połskę umów ha- 
skich, umówy likwidacyjrej i umowy han- 
dłowej z Rzeszą Niemiecką, zadokumentuje 
raz jeszcze naszą szczerą chęć współpracy 
nad powrotem dc normalnego  ekonomicz- 
nego życia Europy. AE zbawi 

SENAT RATYFIKOWAŁ UMOowYy 

z AE : żaru dotychczas ni jaśniono. 
Pc przemówieniu ministra Zaleskiego, za y NIE. WYJASUWĄ 

Lierali głos senaterowie: Seyda, « Michejda, 
Kulerski, przedstawiciel rządu Mrozowski, 
oraz sprawozdawca Wielowieyski, poczem 
przyriąpioro do głosowania. Klub Narudo- 
wy zgłosił wnioszk o imienne głosowani>. 
Wotec brzku dos'atecznego poparcia mar- 
szałek zarządził zwykłe głosowanie. Znącz- 
ną większością gosów przyjęto projekt 
ustawy, ratyfikujący umowy haskie i umo- 
wę likwidacvjrą. 1 

Z kolei Izba przystąpiła da umowy go- 
spedarczej z Niemcami. | 

Powiedzenie :ekończyło się o godzinie obronić i zanim nadbiegła pomoc zem - . Ź ` т gła ° 2ег 23 min. 45, Senat bedzie obradował jutro dla! i wyzionął aucha. Okazało sie, że 
od godziny 10 rano. Porządek dzienny prze- ESA 
widnie 54 punkty. |. Sprawca zajścia dostał nagłego napa- 

ON du szału. 

PARYŻ. PAT. W mieście Sorbeił 
miało miejsce w szpitalu tragiczne zał 
ście, ofiarą któzego padł jeden z cho- 
rych, który przeszedł ciężką operacje. 
Gdy odwieziono go z sali aperacyjnej 
do sali głównej, niespodzianie zerwał 
się z. sąsiedniego łóżka jakiś nieznany 
chory, który si!nie pobił operowanego. 

1931—32. Po dyskusji, w której m. n. 

gdzie | 
ch. 
yło 

również i wyższe | 
się 700 ro- - 

me są bardzo zaaczne. Przyczyny po- 

TRAGICZNE ZAJŚCIE W SZPITAŁU 

Wycieńczony po operacji 1ie mógł się | 

Skarbu Matuszewski, zmiany. zapjo- 

Kronika telegraficzna | 

naležą- | 
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Akcja przeciwpowodziowa w p. Wil.-Trockim 
W dniu wczorajszym odbyło się posie- 

dzenie Powiatowego Wil. Trockiego. Komi- 
igtv Powodziowege pod  przewodnictwem 
zastępcy starostv p. Norberta Trzaska - P3- 
krzywińskiego. Zebrani na posiedzeniu przed 
stawiciele władz aaministracyjnych,  san.o- 
rządowych, organizacyj społecznych i przy 
sposobienia wojskowego po szczegółowem 
omówieniu akcji prewencyjno - ratunkowe; 
w stosunku do zagrożonych powodzią miej 
scowości postanow'li powołać do życia Ю- 
kalne Fomitety powcdziowe złożone z przed 
stawicieli władz i społeczeństwa celem 
| w akcji ratunkowej z Komi- 
tetem Powiatowym. 
- Niezależnie od pcwyższego Komitet po- 

WALOWKA NAD SWITEZiĄ 
-- Z naszego kącika. O 3 kim. od Świte- 

zi a 17 od Nowogródka leży wieś Wałów- 
ka, wieś „wzorowa". Przez nią prowadzi 
trakt z Nowogródka do Baranowicz, nie 
wszędzie, coprawda bity, tylko "miejscami, 
wijący się zato, wśród bardzo malowniczej 

icy Nowogródczyzny. To też » ile na- 
wet podróżny czasem narażony jest ua irzy 
musowy popas z [owodu jakiego błotniste- 

- go dołu, w którym ugrzęźnie jego auto, czas 

. teskie Kolo 

mu się nie zdłuży, gdyż okiem zachwyco- 
mem krąży po drzemiących wśród jiwów* 
wioskach, po pagórkach kwieciem / umaujo- 
aych i szmaragdowych łąkach. 

Wieś  Wałówkę nazywam „wzo - 
rową" niedlatego, by tam wszystko było: ez 
zarzutu, ale tak się nazywa urzędowo. Na- 
tazie niech sama nazwa wystarczy a z Cza- 
sem... zobaczymy! 

Jest już tam dosyć duża szkoła pcw- 
szechna, agencja pocztowa, 3 sklep a na- 
wet... restauracja. jest też i cerkiew prawo- 
sławna z zabranego przed stu laty tościoła 
Dominikańskiego przerobiona i dotychczas 
nie rewindykowana. To też ludność katc- 
licka Wałówki i jej okolic z tego: powodu 
jest mocno poszkodowana, gdyż na do naj 
liższego kościoła 14 klm. i marzy o tem, 
e to było dobrze, gdyby w Wałówce 
yła choć mała kapliczka katolicka! Żeby 

 iak w każdą niedzielę i święto można bvio 
się pomodlić i słowa Bożego posłuchać dez 
wzgledu na to, czy deszcz, czy zamieć 
śnieżna, czy czas roboczy, kiedy koń rol- 
mika wvpocząć musi. 4 

"Najwięcej do tego wzdycha niedawno 
zorganizowane, a już dosyć ruchliwe „Świ- 

Gospcdyń Wiejskich” ze swą 
rzewcdniczącą p. M. K, na czele. Podobno 

lóż maja zaofiarowany przez osobę poboż- 
ną płac w Wałówce na ten cel, ale wszyst- 
ku sie rozbija © brak funduszów. 

Chcac jednak zrobić początek, poszep- 
fały sie habinv, skorzystały z inicjatywy 
prehcszcza ze Starojelnej ks. Z. a urządzi- 
wszy iaknajpiękniej ołtarz w szkołe, I mar 

żeństwo odprawił. . 
I oto po stu latach przerwy rozległo się 

słowo Boże w Wałówce! Szkoła zamieniona 
na kzpłicę, zapełniona była szęzełnie modla- 

m się ludem, sędziwy kapłan przemówił 
oń w słowach prostych, lecz'z głębi ser- 

ca przywiczły księdza, który solenne nabo- 

| ga ołvracych, spora gromadka przystapiła 
do Stnin Pańskiego, korzystając z niebywa- 

- tej nkazji. Dzieci ze szkoły miejscowej, zdu- 
_ miewająco prędko nauczone przez swego 
sauczyciela p. |. i pod jego batutą, śpiewa- 

— Чу chórem i odpowiadały księdzu w czasie 
| smszy Św. ; 
  

    
- Tegoż dnia proboszcz poświęcił uroczy= 
ście skromny, na szarem płótnie wyhafto- 
wany sztandar. „Świteskiego Koła Gospodyń 
Wiejskich", ы 
a po mo nanofetteie, 

zętne „gosposie” przyjmowały swego 
ża 7 wsnółnarafian  smakowitem 

Kalna, pilnie bacząc, by dzieciom szkol 
mym niczego nie brakło, one bowiem przy 

sie w dużej mierze do, salenności 
: nal.ożeństwa, śniewając swemi dźwiecznemi 

` 
; Ohvż ta bvł kamień wesialry, na którvm 

* 

  

я 

— засу} ! Kółek Rolniczych. ' Odbyło się 

głoskami i wvnalazły dawne tabernakulum, 
© zaniedbaniu w kapliczce cmentarnej od 
stu lat porzucone * > 
-- Dzień 1 marca 1931 r. zostanie na dły- 
gm 'v pamięci mieszkańców  Walówki i jej 
okofie! 

Gdvbyż takich było więcel! 
Cześć ludziom dobrej woli i zbożnej 
rat 

włirńtłce się wzniesie kanWrzka ru Chwale 
Bożej! NowoovAAziantrą, 

. SLONIM 
— Zebranie Okręgowego T-wa  Organi 

tu 
aiedawno zebranie Organizacyj i Kółek Rol 
miczych Pierwsze zebranie po zunifikowaniu 
arganizacyi rolniczych w powiccie zwołano 
fuż po uchwaleniu przez samórząd gminny 
i'powiatowy budżetów na r. 1931 — 32, w 
Których dia Tawarzystwa są przewidziane 
subsydja w kwocia przeszło 40.000 zł. To 

_ też zainteresowanie się zjazdem było duże 
t powszechne. .Stawiano różne horoskopy, 

| <o;dć wyhoru władz T-wa 

          

sztuki, lecz chwila rozwagi doprowa- cod. 

Zebranie otworzył prezes żarządu p. E- 
mervk bi. Hutten - Czapski. Na sali okcło 

3 "delegatów zrzeszonych organizacyj rol 
ałczych; przedstawiciele władz powiatowych 
ze starostą. p. .Koślaczem na czele, delegaci: 

EWENTUALNOŚĆ WYKORZYSTANIA FILMU 
DLA CELÓW TEATRU 

* Skoro chcę rozważyć możliwość wy 
korzystania filmu dla sceny, muszę 
pr.edewszystkiem zastrzec, że nie u- 
ważam kina za specjalny nowoczesny 
todzaj teatru, lecz za samodzielną sztu 
%ę. Na pierwszy rzut oka kino į teatr 
wydają się być odmianami tej samej 

- dzi już do'sko stantowenia różnic bar 
dzo istotnych. Sceńa est podobna do 
gkranu, szczególniej, gdy Światło zgaś 
ate i zapomnimy o dwuwytniarowości 

eniów ekranu; w grze artystów zaró 
«no tu jak i tam wiele znaczy gest i 
mirsika; tu. i tam występują dekoracje. 

  

Ę jednak to wszystko są to podobień- 

   

5 

  

stwa powierzchowne; a różnice? — 
Sztuka teatralna opiera się przede- 
wszystkiem na wadze symbolicznej 
słowa,.a kino ne geście i inimice. Wy 
cji: co.do-tego możnaby było mieć na- 
czelne tworzywo gry kinowej 'zajmu- 
je stanowisko drugorzędre; a słowo 

   
   

  

_ pisane czy mówione (w dźwiękowcu) 
jest czynnikiem 'nałoważnym w filmie. 
o więcej, nieraz słowo jest ciężarem 

| 4 zawadą w filmie; przypomnijmy tyl- 
"ko jak przykre wrażenie robia częste, 

  

 orzerywające akcję napisy, — prze- 
_ cież reżyserzy fdmowi wszystkiemi si 
_ dami starają sie je usunąć, idac za mą 
dra radą Charlis Chaplina. Filmy mó- 

_ wione stanowcze się nie udały i to 

  

stanowi: zwrócić tię do władz KOP z proś 
bą c udziełenie pomocy zagrożonej łudnoś- 
ci w krytycznem momencie. Obecny na po- 
siedzeniu przedstawiciel Federacji Bzó0 p. 
Karol LB iński wyda z ramienia Fede- 
racji okółnik, wzywający koła gminne Fede 
racji de wzięcia ucziału we wspólnej akcji 
raturkowej. 

Na pomoc luūnošci  pošpieszy | Polski 
Czerwony Krzyż, który troszczyć się będzie 
o wyżywienie i zakwaterowanie ewentual- 
nych ofiar powodzi eraz zorgsnizuje służbę 
sanitarną i lekarską. Funkcjonarjusze Czer- 
wonegc Krzyża zaimą się opatrunkami can - 
nych, gdyby ktokciwiek doznat obrażeń cie 
iesrych. 

  

Urzędu Wojewódzkiego (inż. Białyniecki - 
Eirula), Wojewódzkiego T-wa OKR. (p 
Malski), Ponadto zauważyliśmy dużo wój- 
tów gmin i publiczności. 

Sprawozdanie 7 działalności dotychczaso 
wej i budżet na r 1931 — 32 przedstawił 
zebranym p. hr. Czapski i agrcnom powiato 
wy p. Gołoński. 

Budżet na rok przyszły (budżetowy) pre 
liminowany jest w kwocie zł. 59,615. Głów 
ne wydatki stanowią działy: hodowlany i 
roślinny. Mniejsze sumy przeznaczono na % 

> rolniczą i sekcję Kół Cospodyń Wiej 
skich. z 

Po ogłoszeniu sprawozdania wszczęła się 
bardzc ożywiona dyskusja. Mówcy wskazy 
wałi, że działalnośc T-wa winia być skier» 
wana na organizację i ułatwienie zbytu pro 
duktów rolnych. jeden z mówców p. Wt, 
jeśman wniósł nutę narzekania na stosunek 
rządu do rolnictwz. Twierdził, że w Polsce 
zawsze rolnictwo krzywdzono, że wszystkie 
rządy dbały tylko c miasta i robotników, że 
sejmy ustępowały  żądaniom. robotniczym, 
gdy ci robili denionstącje przed minister- 
s*wem lub sejmem, że w Niemczech cenv 
są lepsze, bo tam rząd dba o rolników. Ża 
równo starosta p. Koślacz, jak i p. prezes 
hr. Czapski rzeczowo sprostowali, ze p. 
Jeśman racji nie ma. Demorstracje nie 
wpływały i nie mogą wpłynąć na stan gos- 
darczy i postępowanie rządu. Opieka nad 
rołnictwem jest jedną z głównych trosk rzą 
du Rząd wydał znaczne sumy na zakup 
zboża w okresie omłotów (190 miljonów) i 
na premje wywozowe (90 milionów). W 
Niemczech są ceny wyższe, lecz tam łatwo» 
to przeprowadzić przez odpowiednie staw- 
Hi celne, Niemcy bowiem są krajem impor- 
SA 

rezultacie zebranie przyjęło sprawo- 
zdanie i budżet, uchwalając jednocześnie na 
stępujące rezołucje.: 

1) Walne zebranie przyjmuje ogółny bud 
żet, przedłożony przez zarząd i upoważnia 
Radę -do tych zmian w budżecie, które są 
konieczne ze wzgłędu na konkretne potrzebv 
rolnictwa, 2 to przedewszystkiem: organiza 
cje zbytu płodów rołnych i produktów ho- 
dowlanych, oraz nierogacizny. 

2) Zorganizować zbiornicę jaj i na tem 
cel przeznaczyć 4000 zł., przeznaczonych w 
budżecie na kupno ogierów, i przeprowadzić 
ią przy pomocy wszystkich ogniw orgźni- 
zacji, a szczególnu: Kół ' Gospodyń Wicj- 
skich. 

‚ 3) Walne zebranie stwierdza koniecz- 
ność podniesienia pewnych środków na ce- 
le kształcenia rolników do prowadzenia or 
gumizacyj handlowych przetwórczych, oraz 
zbiornić jaj, Z tych względów walne zebri- 
nie zwróciło się z prośbą. do p. p. dyrekto 
rów szkół rolniczych «w Żyrowicach i Gray 
hawie, by wychov:ankowie tych szkół brat 
i nadal żywy udział w życiu spełeczno - roł 
niczem powiatu. : 

„ Ciekawe i nader charakterystyczne stano 
wisko--zajeti rolnicy na zebraniu wobec sta 
rosty p. Koślacza, gdyż oto wyrazili mu 
płębokie i serdeczne podziękowanie za ser 
deczne ustosunkowanie się do potrzeb rolni 
ctwa. 

Następnie dokorane zostały wybory do 
Rady, do której weszli p. p.: Sako, Bo 

siacki, - zapski, Horodko, Godlewski 
Józef, Zasada Antoni,  Jeśman, Kołodzian 
Karol, Kostro, Aparasik, Kiersrowski, Du 
bicki, Reszkiewicz Michalski i Onacki. Na 
zastępców członków wybrano* p. p.: Gępot 
ka, Scńczyka, Chursę, Jurewicza, Jaworskie 
go 

Wybór delegatów na ziazd wojewódzki 
był także przedmictem obrad posiedzeni!, 
przyczem na delegatów wybrano p. p.: sta 
rostę E. Koślacza Jana Siemaszkę, posła 
E. hr. Hutten - Czapskiego, Konstantego 
Rertmana, Antoniego Zasadę, i Helenę Kło 
bukowską. ° Į 

Następnie wybrano komisję rewiżyjną. 
„ Po zakończeniu wvborów wład organiza 

cji i dełegatów na zjazd wojawódzki — ze 
branie zostało zamknięte. 

Odbyte po niem natychmiast zebranie Ra 
dv wyłoniło zarząd organizacji w składzie: 

P. p.: prezes — poseł E. hr. Hutten - Czan 
ski, wiceprezes — Siemaszko Jan, Wincen 
ty Bosiacki, Zasada Antoni i Józef -Apanasik 
— członkowie zarządu. $ 

, Bardziej szczeyółowe opisanie zamierzeń 
tej ważnej na naszym terenie płacówki no 
damy w swoim czasie. Ё 
  

wcale nie dla tego, że aparaty syczą 
i zgrzytają, niszcząc wyrazistość dyk 
cji: co do tego możnaby być mieć na- 
dzieję, że postep techniki przezwycię- 
ży tę przeszkodę, — ale chodzi Q to, 
że film mówiony staje się słabą imi- 
tacją teatru i zstępuje z. piedestału sa- 

zielnej sztuki. Dziesiąta Muza, 
samodzielna bogini, w pogoni za ma- 
moną, spróbowała zejść do poziomu 
cyrkowego błazna, którego dowcip 
polega na naśladowaniu, przedrzeźnia 
niu innych, lecz się wkrótce zawsty- 
dziła i wróciła na piedestał. Filin 
dźwiękowy (nie mający  współnych 
cech istotnych z filmem mówionym) 
jest właściwie tyłko  udoskonalonym 
filmem niemym i dlatego posiada wi- 
doki rozwoju. Dźwięki tam są tyiko 
tem, czem jest ilustracja muzyczna w 
teatrze. A wiec nawet najnowsze zniia 
ny w kinic nie sprowadzają tej twór- 
czości do rodzaju sztuk. teatralnej, 
lecz owszem pogłębiają jsi samodzisl 
ność przez udoskonalenie . własnych 

c” 
koro tak jest, więc kino nie jest 

groźne dla teatru, chociaż niewatpli- 
wie może oddziaływać na obniżenie 
wpływów kasowych. Jednak kasa nie 
decydi:je o: bycie teatru jako sztuki, mi 
mo, że nieraz pedcina byt tej lub owej 
instytucji teatralnej. Nie decyduje ona 

SBŁO W O 

religijnym w Bolszewii. 
Wielka akademja w Paryżu. 

PARYŻ, (Pat), Francuski narodowy komitet studjów społecznych 
zorganizował wczorai wielką akademję, poświęconą kwestji walki Rosji 'So- 
wieckiej z religją, W charakterze oskarżycieli wystąpili pastor protestantów, 
jezuita francuski oraz Rosjanin Włodzimierz Kaitaszew, prezes rosyjskiego 
komitetu narodowego w Pafyżu i były nadprokurator synodu przy rządzie 
tymczasowym. 

W roli obrońców wystąpili dwaj Francuzi podróżnik Edmund Tranin 
i dr. Piotr Dominique, którzy niedawno odbyli podróż po Rosji. Są oni 
zdania, że akcja.sowiecka przeciwko religji jest we wszystkich rewolucjach 
zjawiskiem zwykłem. To samo miało miejsce w czasie wielkiej rewolucji 
francuskiej, której córką z nieprawego łoża jest rewolucja sowiecka. 

W gorącem przemówieniu poseł jugosłowiański Spałajkowiez zbijał 
twierdzenia obrońców. Nie chodzi, według niego, wcale o stwierdzenie tego 
lub innego przejawu rewolucyjnego p dokonanym w Rosji przewrocie. 

Na przewrót ten należy zapztrywać się z punktu widzenia stosunku 
jego do cywilizacji. Otóż pod tym względem wszyscy przyjaciele cywili- 
zacji przyznać muszą zgodnie, że to się dzieje obecnie w Rosji, jest sta- 
nowczo cofnięciem cywilizacji wstecz. 

  

Katastrofa okrętu „Wiking”. 
NOWY-YORK, (Pat). Do miejsca katastrofy okrętu Wiking 

zdążają okręty ratunkowe kanadyjskie, z których pierwszy przy- 
będzie na miejsce wypadku „imogena”. jest to łamacz lodów, 
zaopatrzony w przyrządy do rozbijania kry. 

Ma także wyruszyć eskadra samoiotów, które zajmą się od- 
szukaniem pasażerów „Wikinga', błąkających się po położonych 
w pobliżu krach. Ci z rozbitków, którzy przybyli już na wyspę 
Herse, opowiadają, że przebyli oni znaczną część drogi w czasie 
ciemnej nocy, jedynie przy łun'e pożaru. Są oni wszyscy ogromnie 
wyczerpani. Niepodobna jeszcze ustalić liczby oflar. 

WYBUCH PROCHU PRZYCZYNĄ KATASTROFY 

ST. JEAN. (Nowa Ziemia). Pat. 
tastrofa statku „Wiging* spowodowana 
statku, Ofiarami wybuchu 

Island. 

padło wielu z pośród załogi 
50 osób, które ocalały w katastrofie 

Według ostatnich wiadomości,  ka- 
była wybuchem prochu na tyle 

i pasażerów. 
wybuchu, przybyło do Herse 

  

Zderzenie pociągu zsamochodem 
BERLIN. PAT. —- Pod miejscowością Simsholn pociąg osobowy, 

dacy do Hambwga, najechał na saimocheć ciężarowy z przyczepką, 
ieżdżającą w owej chwili przez tot. 

ja- 
prze- 

Nasstąpiło to w chwili zmiany dróżni 
ka, tak, že barjera nie była jeszcze opuszczona. Lokomotywa oderwaw- 
szy przyczępkę wlokła ją na przestrzeni kilkudziesięciu metrów. 

Z pośród trzech osób, znajdu-iących się w samochodzie, jedna po- 
niesła śmierć na miejscu, dwie inn: odniosły ciężkie ranv. Wskutek ekspio 
zji zbiornika z benzyną, 

LiL 

ułegły cieżkiemu poparzeniu jeszcze dwie osoby. 

  

  

ZAROBEK PEWNY 
Płacimy gotówką za wyrabiane dla nas skarpetek na spaciałnych małych  domto- 

wych maszynach pończosznicznych. Surowca dostarczamy. Odbiór produkcji gwaran- 
tujemy. Każdy te chce zarobić poważną sumię miesięcznie poza swą pracą zawodo- 
wą, a dysponuje kapitałem <ckoło 300 zł. może zorganizować we własnym domu i 
własnemi Fiłami placówkę przemysłową. która zapewni mu byt. Wszelkich uiformacyj 
udziela bezpłatnie Tow. Wymiany Handlosvej; z zagranicą, Warszawa, ul. Długa 2. 
  

KSIĄŻKI WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 
DO NABYCIA w KSIĘGARNI ZAWADZKIEGO 

ZARYS SATYSTYCZNO EKOWOM:CZNY ZIEM PÓŁNOCNO-WSCHOD. 1922 r. 4 zł. 
WSPOŁCZESNE PAŃSTWO LITEWSKIE 1922 r. 2 zł. 
REFORMY | PRZEWROTY AGRARNE EUROPY. POWOJENNEJ I! POLSKI 

1926 rok, 10 zł. 
„POLITYKA POLSKA I ODBUDOWA PANSTWA” odpowiedź na książkę 

Dmowskiego — 2 zł. 
ZAGADNIENIE USTROJOWE, PROJEKT KONSTYTUCJI DECENTRALISTYCZNEJ 

1928 r. 3 zł 
7 PRZEŻYĆ I WALK — 16 zł. 
ZIEMIE WSCHODNIE ! WARUNKI ICH ROZWOJU 1929 r — 4 zł, 
DALEKI WSCHÓD W POLITYCE ŚWIATOWEJ 1930 r. — 5 zł 
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rawet 0 poziomie teatru, gdyż wielka 
sztuka żyła zawsze o chłodzie i gło- 
dzie. Są sztuki jeszcze mniej popular- 
ne niż teatr. np. muzyka albo rzeźba, 
a jednak istnieją i rozwijają się, -- 
więc i teatr nie zginie, — a opierając 
się na utartym już zwyczaju posługi- 
wania się sztuk pięknych iedna drugą 
teatr, może i powinen  wykorzysłać 
film dla. swoich własnych cełów. 

Oczywiście kino może przyjść 2 
pomocą teatrowi przedewszystkiem w 
rzeczach o. W tej spra- 
wic istnieje pogląd, że wysoki pozioii 
kultury estetycznej zawsze. idzić w. pu: 
rze z ubóstwem dekoracyj Więc .po- 
wstaje kwestja: czy wogółe pożądany 
iest wzrost techniki dekoracyjnej, a w 
związku z tem, czy kino przez swą po 
moc nie obniży majestatu. estetyczne- 
go sceny? Zwolennicy ascetyzmu w 
dekoracjach lubig się powcływać ma 
teatr klasyczny grecki | na teatr Szeks 
pira, gdzie mimo ubóstwa dekoracyj 
sztuka stała na wysokości swego 2а- 
dania. Twierdzą oni, że brak lub skrom 
ność dekoracyj świadczy o wysokiej 
kulturze estetycznej widzów, o ich od- 
powiednio ukształtowanej wyobraźni, 
współpracującej z autorem i zapełnia- 
iącej scenę własqemi urojeniami. 

Jest w tem pewna doza prawdy, 
ale jest również dużo przesady. Nie- 
wztpłiwie grecki demos miał  wyro- 
bierie estetyczne, do którego nasi dri 
sieisł odbiorcy teatralni, tz inteliger- 
cja, nie prędko dojdą, — jednak nie 

  

  

CHWALI 
I 

POLECA 
ESS, 

# 
  

to bylo przvczvną prymitywnošci de- 
ko'acyj w greckim teatrze. W gr: 
wchodziła tam poprostu techniczna 
niemożliwość. Proszę sobie wyobrazi:, 
žak wyglądałyby tam dekoracje natu- 
ralnych rozmiarów, skoro widz” miu- 
siał na nie pat:zeć nieraz z odległos- 
ci kilkuset metrów, jeżeliby zaś wy- 
stawiać dekoracje olbrzymich rozmia- 
„rów, co stałoby się z nikłą postacią 
aktora? — Nie pomógłv tu nawet 
koturny, wyglądałby, jak mysz u pod- 
noża wieży kościelnej. Pewny jestem, 
że gdyby teatr grecki znał jakikolwiek 
sposób powiększania postaci  ludz- 
kiej równocześnie z dekoracjami, na 
podobieństwo tego, jak to czyni dzis 
kino, byłby zapełnił scenę przeróżne- 
mi -rekwizytami. Ponadło położenie 
sceny greckiej, przyczyniło się trochų 
do trudności w rozwinięciu strony. de- 
koracyjnej teatru. Przy rozmiarach 
greckiej widowni boczne kulisy były. 
zawsze strącone dla. oka-widza, więc 
ustawianie ich nie miało najmniejszej 
racji bytu. To też ustawiano tylko ku- 
lisy tylne, prawie zawsze te sanie 
(fronton pałacu. którego: rozmiary, jak 

i w świecie realnym, zależały wyłącz 
nie od widzimisię człowieka). Przy- 
tem. strona dekoracyjna bardzo - lużno, 
ałto i wcale nia była związana z bi2- 
giem akcji. 

"W teatrze szekspirowskim również 
chodziło nie 0 zupełny brak deko - 
racyj, ale o unsiar, może nawet o ich- 

ascezę, — fo zaś zawsze jest rzeczą 

  

Nowojorska poiicja odkryła  niespodzia- 
vie tajemny warsztat, gdzie wyrabiano od 
dłuższego Czasu er gross fałszywe perły. 

Z laboratorjum, w którem znaleziono 
szereg skomplikowanych aparatów, spływa-" 
ły tysiące. percł na nowojorski rynek, gdzie 
sprzedawano iako szlachetne — za 3grom- 
rą cenę. Kierownik laboratorium, 45-letni 
Hindus został aresztowany. 

TAJEMNICA WYROBU 
Naiosobliwszeni jednak zjawiskiem w 

tej sensacyjnej aferze jest to, że wszystkie 
zrodzone w tej fatryce Sztuczne perły, pod- 
dane specjalnej analizie okazywały Się iden 
tyczne z perłami prawdziwemi. 

Zrobiono więc ostatnią próbę. Poddano 
peiły sztucznie stworzone pod naświetlanie 
1eentgrnowskie 

gnik był zacziwiający. Perły fałszywe 
miały ten sam odbłask i odbicie, co perły 
prawdziwe. 

HINDUS I JEGO WSPÓŁPRACOWNICY 

Uwięziony wruz ze swymi dwoma asy- 
stertimi, Hindus uazywa się Braham Man- 
gun jest to mężczyzna krępej postawy, od- 
powiednio zbudowany, a jego zewnętrzny 
wygląd zupełnie uie przypomina  takira. 
Niema w nim nic z tajemniczego hinduskie- 
go jogi. jedynem, co jest tajemnicze — to 
jego iaboratorjum ы 

Braham Mangur zajmował się swoim 
inkrutywnym przemysłem dopiero od paru 
miesięcy. Wiele mu ten warsztat pracy mu- 
siał przynosić dociodu, kiedy miał na swo- 
em koncie w jednym z wielkich banków 
lowego Jorku milion dołarów. 

Dotąd w badaniach policji jedno tylko 
ustalono, że Hindus skupił wielką ilość ja- 
pońskich perel, które potem w swem labo- 
ratcijum przerabiał tak kunsztownie, że te 
perły rnabierały czystego ognia naturałnych 
i prawdziwych pereł. 

Jeden z jego asystentów, Pers z pocho- 
dzeria — imienien Twur, miał za zadanie 
zająć się sprzedażą pereł. Kupującymi, byli 
naiczęściej zagrariczni jubiłerzy, szczególnie 
pechodzący z Londynu i Paryża, którzy nie 

"EET TT ATR ЛЕр 

W WIRZE STOLICY. 

ŚMIERĆ DAWNEGO MILJONERA w 
NĘDZY 

  

  

Skromnym urzędnikiem,  koresponden- 

tem angielskiago w petersburskim oddzia- 
k „Tire Rubber Company" by! przed woj- 
ną Dzieciuchowicz A jednak tliły w tym 
człewieku jakieś iskry genjuszu finansowt- 

wego — on jeden z pierwszych na Świe- 

cie przewidział skutki zamachu w. Seraje- 

wie i potrafił swe przeczucia wykorzystać. 

Zaraz po zabojstwie arcyksięcia  Dzie- 
ciuchowicz pojechał do Londynu i tam zgła 

sił się do wielkich zakładów broni Wicker 
sa 7 propozycją że wystara się o ołbrzymee 

zamówienie karabinów maszyrowych wza- 
mian za stanowiskc generalnego przedsta- 

wiciela na państwc, które cbstalunków do- 
kora. Warunki były obustronnie bardzo ko, 
1zvstne, firma nic nie rvzykowała — Dzie- 
ciuchowicz pośpiesznie wrócił do Petersbur 
ga. = 

Uzyskawszy audjencję u. Suchomłinowa, 
miristra wojny, wytłómaczył mu, że wy 
btch wojny austrjacko - rosyjskiej jest nie- 

unikńiony i że nałeży czempiędzej myśleć 
o skompłetowaniu uzbrojenia. Leży to w m 
teresie Suchomlirowa zarówno urzędowym, 

E Przeciwko prześladowaniom FENOMENALNY TWÓRCA SZTUCZNYCH PEREŁ 
mielr żadnej wątbiiwości, że kupują praw- 
Gziwe perły. 

Braham Mangi'n mógł swój interes pro- 
wadzić jeszcze przez szereg lat, gdyby go 
cję z asystentów nie zdradził praed po- 
iicją. 

Kiedy policja chciała się destać do jego 
łaboratorjum, znalzzł jeszcze dość czasu, 
aby ама zparaty zniszczyč zupełnie. 

у ywali — tu i tam — licz 
że próbki z rozn:zitemi esencjami, a tak- 
że wiele fizykalnych i chemicznych instru- 
mentów. 

Hindus zachował nawet przed: <woimi 
asystentami tajemnicę erabiania pereł. W 
laberaterjum miał W mały pokoik, do 
którcge nikt wcjść nie mógł. Drzwi do te- 
go pokoiku miałv zamki skarbca. Dwa apa- 
raty, które Hindus w porę zniszczył, mieści- 
ły się w jego pokoiu. 

Fodczas przesłuchiwania sta 
na stunowisku, że nie widzi iR s 
wcdzie żadnej winy. Przeciwnie! jest szczę 
śliwy, że mógł dojść do wynalezienia takich 
środków, które ca perłę zamieniły na 
Pa. Na azek poprostu A> 
ryzcwał. Czyż tak nie robią alazcy? -- 
pytał sędziów. o 

O tajemnicy swego wynalezku nic 
chciał mówić. 

Przyznaje tyłkc, że perły japońskie od- 
prrwają w tem dużą rołę, choć same nie 
przedstawiają zbytniej wartości. 

Foza tem — 1iema nic więcej do po- 
wiedzeria. 

  

   

nie 

    

22 Polska Państwowa Loterja 
klasowa 

5-ta klasa, G-ty dzień ciągnienia. 

TABELA NIEURZĘDOWA 

PRZED PRZERWĄ 

Zi. 25.000 wygial nr. 49992 
Zi. 10.000 wygrał nr. 75610. 
Po zł. 5.000 wygrały n-ry' 10709 22215. 
Fc zł. 3.000 wygrały n-ry: 70433 172215 
Fo 2.000 wygrały n-ry: 25105 26383 

40017 46816 59736 72919 147201 161208 
146363 190334 

Po 1.000 zł. wygrały n-ry: 23591 25275 
28753 40512 60134 75266 82951 86337 
100416 136307 144354 168043 198347 

Po 500 zł. wygrały n-ry: 3865 5270 Gail 
11206 12230 14115 15358 16637 18096 30058 
31433 32875 40610 45133 45185 49990 
50:16 54761 6156! 64752 74143 77049 78501 
16405 85222 86743 83432 83463 88463 91089 
02818 98398 99713 101434 105763 106437 
106301 113598 113601 113399 115726 117632 
124058 124864 126517 130469 150804 139505 
143106 14600€ 146525 146635 152162 154962 
174607 158757 162247 163897 167551 171535 
172087 177004 177377 178814 180715 182056 
186409 187236 187740 188623 :92178 196142 
197376 197675 1970643 198609 200101, 200272 
200395 302565 206338 

PO PRZERWIE 

25.000 zł. wygrał nr. 104735 
20.000 zł. wygrał nr. 59331 
Po 3.000 zł. wygrały n-ry: 43251 81341 

107578 125698 132427“ 
Po 2.000 zł oaz : 16199 16815 

30934 50895 55294 61802 92731 99999 10214 
172956 190411 

Po 1.000 zł. wygrały n-ry- 19692 28510 
52002 53816 60508 69714 76263 111879 
111630 113434 116991 120221 135617 
143169 172810 179266 183826 186776 
185865 187764 196106 201230 

„Po 500 zł. wvprały + 1955 
11518 16057 10841 20600 26251 3040 31643 
35780. 35655 38074 39230 43055 44327 
47687 51018 54380 59747 50724 61143 92342 

3032 

śnić i pe 63071 65419 65815 66133 56870 70285 79634 
tak. ministra, i prywatnym — gdyż 00 10410 81052 84357 85006 40049 02119 10586 Dziecinchowicz dcpuści go. do udziału w 101809 101811 114917 116163 116836 

zyskach jeśli zariówienia zrobione będą u 116620 124059 124773 125037 126083 
"Wickersa. Minister przystał na tranzakcję : > AE a: ok zh 
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Wybuchła wojna. Dzieciuchowicz  stal 3 

ię personą. Był jednym z  główniejszych 
dostawców broni 1 amunicji dla Rosji, otrzy 

mał wysoką range urzędnika wojskowego, 

odpowiadającego generałowi. 

wem dwu lat był multimijonerem. 
Frzewrót bolszewicki pozbawił go ca- 

łego majątku — półtoraroczny zaś pobyt w 
czerezwyczajce zdrowia i sił. Kiedy w 1920 

r. tdało mu się przedostać do Polski, byt 

już tylko ruiną człowieka. Nie rotrafit wzbić 

się raz jeszcze, fortuna po jednym, krótkin 

uśmiechu odwróciła się odeń zdecydowanie. 

Dzieciuchowicz żył z dobroczynności pu 
blicznej. Pod łachmanami, warstwą brudu, 

skoltunionym zarostem — którżby się donty 

ślał że jest to dawny bogacz, człowiek о- 

brcatny, zręczny, dostojnik... 

Nieszczęśliwy Dzieciuchowicz mieszkał 
w „Cyrku”. W zeszłą sobotę znaleziono go 

rad ranem na pryczy ze Słab« mi oznakami 

życia. Przewieziony do szpitula zmarł nie 
odzyskawszy przytomności. Miał niespełna 

48 lat. K. 

dobrą i pożąduwą. Zapełnianie sceny 
wtedy jest należyte, jeżeli jest dalszym 
ciągiem komponowania sztuki, jeżeli 
każda rzecz na scenie jest związana £ 
akcją i myślą autora, jeżel, jest ona 
tara niezbędna. Ilość rekw'żytów i ich 
przepych, względnie skromność, zale- 
ży od stylu sztuki, Np. na tej saniej 
scenie skromną wystawę otrzyma sztu 
ra symboliczna a pełną przepychu — 
reahstyczna. Stosując tę zasadę „Re- 
dvia" wystawiała „Fircyka w zalo- 
tach" na tle pysznych ogrodów i pa- 
łaców, a „Wyzwołenie" Wyspiańskie- 
go na tle ciemnych draperyi z zachowa 
niem szekspirowskiego umiaru. 

Nie wydaje n* się prawdziwym sąd, 
že brak dekoracyj na scenie Świadczy 

© bujnej "wyobrzźni widzów; przynaj- 
mniej sąd ten niema nic na Swoje po-. 
pafcie. Masowe uczęszczanie do teat- 
„ru'w Grecji mogło wynikać poprostu 
7 braku innej sztuki, mogącej rywali- po: 
zować z teatrem: gdzieindziej mogło 
to wynikać ze suobizmu, z mniemania, 
że to jest właśnie dowodem wysokie- 
go gustu. U niektórych ludzi niechęć 
de dekoracyj noże (i teraz) wynikać 
z niereagowania na sztukę plastycz- 
na, co się zaznaczyło w iudaizmie i 
protestantyźmie. jako zjawisko — ро- 
wszechniejsze (wyrzucono tam ze 
świątyń obrazy i rzeźby), — pozatem 

mogłyby się zdarzyć pobudki . inne, 
aalury osobistej, których niepodobna 
ująć w kategorje ogólniejcze. 

Więc w tradycji teatru nie nożną 

Przed upły- 

400.000 złotych 
wygrał Nr. 203.769 

SIÓDMY DZIEŃ CIĄGNIENIA 

w słódmym driu ciągnienia 5 klasy 22 
Polskiej Loterji Państwowej  główniejsze 
wygrane padły no numery następujące: 
400 tysięcy złotych — Nr. 203. 
po 20 tys. — 36.794 i 70.498, 15 tys. -— 
204.119, 10 tys, — 61.654 I 52.308, 3 tys. 

58.428, 131,5J1, 132.235 136426 i 
167.345, 2 tys — 5714, 26.208, 119.470, 
153.005 i 198.017. 

  

56% POLAKOW EMIGRYUJT 
POROCZNIE I WYNARADAWIA 

SIĘJ 

2362 grosz ma „Fundusz Polskiego 

Śzkołnictwa zagranicą”, ma konie 

P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 

1a 25-locia Walki o Szkołę Polska. 

   

EET TOS NIN TEDS SIS IMNEST POGA 

znaleźć nic takiego, coby czyniło z 
dekoracyj ustepstwo na rzecz płaskich 
gustów niewysobionej publiczności; 

różsądek również nie powstaje prze- 
ciw udoskonalaniu rekwizytów sceni- 
cznych i domaga się jedyrie umiarko- 
wanego i celowego ich stosowania. 
Przeto z czystem sumieniem możemy 

myśleć i marzyć o uświetnieniu sceny 
rzez film. - › 

A teraz na tle paru przykładów roz 
ważmy, o iłe to jest potrzebne i o «łe 
10 może być pcżyteczne. Niedawno wi 
dzieliśmy „Noc listopadową*  Wys- 
piańskiego. Kierownik artystyczny, 
prof. Ruszczyc świetnie rozwiązał 
wiele trudności. wprowadzając wielo- 
planówość dekoracyj. Myśl  historjo- 
zoficzna autora została wspaniałe u- 

wydatniona, postacie mi zne 
szły górą, jakbv ponad miastem, a Ko 
ia zstępowała do Tartaru niżej, pod 

stument pomnika króła Jana. Widz 
zrczumiał, że chodzi o mistyczno - hi 
storyczny związek wszystkich na świe 
cie wałk o niepodłegłość i sprawiedłi- 
wc*ć względem indywidualności na- 
sodów. Co  wrażłiwsi i posiadający 
predyspozycię do ujmowania . zjawisk 
ze stanowiska mistyczno - historycz- 
nego (tak jak te czynił sam autor) da- 
li się nawet unieść fantazji, ale takich 
było niewiełu. "Większość rozutniała, 
ałe nie odczuwała, nie megła sobie 
tego mistycznego związku - urealnić, 
patrzyła na: sztukę, nie zapotninając 

ani na chwiłę, że to fikcja, że od sce 
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SEZON HOKEJOWY 
SKOŃCZONY 

A. Z. S. - MISTRZEM 
W niedzielnym decydującym, osta- 

tecznym meczu hokejowymi o  mist- 
rzostwo Połski A. Z. 5. (warszawski) 
zwyciężył Legję ):0. Dzięki temu A. 
Z. S. został iw roku bieżącym— po 
raz piaty zrzędu--—m.strzem _ Polski. 
Odkąd grają u nas w hokieja A. Z S. 
dzierzy berło nieprzerwanie— naprzód 
gromił przeciwników dwucyfrowo, po- 
tem bił lekko i pewnie, teraz walczy 
ciężko i nadal pewnie wygrywa. 

Od chwili swego powstania dru- 
żyna A. Z. S.-u nie przegrała ani ra- 
zu z krajowym zespołem Z zagra- 
Mmicznemi—owszem, zdarzało się, ale 
ze swojskim wyrobem—iugdy. 

Co to przegrywać. Tylko wogóle 
dwa razy A. Z.>. me zwyciężył. 
Przez tak długą karjerę tylko dwóm 
klubom udało się po razu zejść z lo- 
du niepokouanemi. W zeszłym roku 
Pogoń zremizowala 0:0, w tym--Le- 
gja. Na 5 lat, na setkę zgórą meczy 
—dwa remisy. A, Z. S. ustanowił re- 
kord nie: otow.ny w żadnym kraju. 
Międzynarodowa Liga hokwju prze: 
znaczyła piękny puhar dla klubu, kto 
pięciokrotnie zdobędzie m strzostwo 
swego kraju. Nigdzie się to nikomu 
dotąd nie udało—teraz puhar stanie 
stę własnością A. Z. S-u, 

Z dawnej swietnej szóstki zostało 
czterech graczy: Adamowski, Tupalski, 
Kowalski i Kulej. Bramkarz Czaplicki 
przestał grać, a Krygier opuścił ma- 
cierzysty klub, przenosząc - się ze 
względów materjalnych — 90 Polonii. 
Tych czterech / wystarczyło—dohrali 
sobie pierwszych z brzegu patałachów 
do pomocy i- pokazali, co waria sta- 
za klasa. Trudno pokazać: Tupalski 
pracuje w sto zni w Gdańsku, Ada- 
mowski w przedstawicielsiwie Samo- 
chodowen: w Gdyni, Kułej jest pro- 
kuratorem w Katowicach, Kowalski 
urzędnikiem w Warszawie. Nigdy nie 
trenują razem, nie trenują nawet wo- 
gole—bo czasu i ocpowiednich wa- 
tunkėw nie mają. A jednak... 

Na mecz zjeżdża się cała czwórka 
z tóżnych krańców Polski. Starzy, 
wypróbowani przyjaciele. Adamowski 
jest dopiero rozmówny, gdy widzi 
upaliskiego--wtedy zaczyna mówić 

z zawrotuą szybkością, 10 słów na 
minutę;  Kułuj przestaje myśleć o 
więzieniu i stryczku, a Olek Kowalski 
o żenie iinnych przykrościach. Nic 
tak me hartuje, nie zacieshia przyjaź- 
mi, jak sport zespołowy, jak wspólna 
drużyna. : 

Pewnie! Ilež razy weszli społem 
ua boisko, jak się przyzwyczaili wi- 
dzieć tego obok a tamtego. z tyłu, 
sleż iazy cieszyli się wspólnie ze 
zwycięstwa, mattwili po przegranej, 
A ile padróży w tejże paczce odby- 
tych! Budapeszt, Wiedeń, Praga, 
Semmering, Smokowiec, 
St. Moritz, Dawos i tyle innych. Do 
końca życia starczy im wspumnief, 
dawnych emocyj... 

Adamowski jest chory na serce, 
cięzko chory. Doktorzy zabronili mu 
jesienią grać. Każdemu życie miłe— 
Adamowski postanowił rzucić kij. Ale 
na mistrzoswa świata do Krynicy 
przyjechał=oh, jako widz, tylko jak 
zwyczajny gap, jak stary nałogowiec. 
Nie obliczył kolegów. „—Ralf, zawo- 
tał Tupcio, dasz mi się męczyć same- 
mu, pozwolisz bym się zarzynał, a 
byle chłystki Rumuny czy Szwedzi 
strzełali nam bramki?* Nim Kowalski 
i Kslej otwórzyli usta-—Rali już 
wdziewał łyżwy. 

Doktór badający w Gdyni  Ada- 
imowskiego po powrocie kręcił głową: 
„Nawet patrzenie na hokiej Szko- 

Nie podoba mi się ten 
poszerzona, nie —sta- 

nowczo nawet patrzeć na miecz pan 
mie powinien". — Zdobyliśmy _ wice- 
mistrzostwo Europy, bąknął cichutko 
Adamowski. 

Mistrzostwa Polski, — „Ostatni już 
raz zagramy, mówili koledzy, uwa- 

Likus S ZOROECZE 
ny dzieli ich tyle a tyle miniejwięcej 
cietrów, że to Wyspiański w sposób 
obrazowy chce to a t0. powiedzieć. 
„Kiedy te Niki takie naturalistyczne," 
— powiedziała jedna z moich znaje- 
mych, osoba bardzo wykształcona i 
intetigentna, wielka „zwolenniczka te- 
itru. — „Słyszę każdy ich ciężki 
krak, widzę złocone skrzydła i to ai 
psuje wrażenie, rozumiem. wszystko, 

ale asai współżyć, choć czuję się 
do tego zdołną”. Zacząłem się pilniej 
drzyglądać w następnym akcie, zbu- 
dził się mój zmysł krytyczny i obser- 
wacyjny, Zrozumiałem, że nie spostrze 

gałem tego dotychczas, bo patrzyłam 
przez. pryzmet 1woich wspomnień z le 
ktury Wyspiańskiego. Teraz już była 
sprawa nie ponsiędzy mną .a. autorem, 
ale między mną a wykonawcami ról. 
Musiałem zgodzić się, że ziemska о- 
ciężałość wykonawców zrywa bezpo- 
średniość kontaktu z nisziemskością 
kr.acyj autora Artyści. nie byli winni, 

grali bez zarzutu, — winna była konie 
<zność, niemożhwość przezwyciężenia 
warunków - inscenizacji. Wtedy przy- 
szło. mi na mvśl po raz pierwszy, że 

sytuację mogłoby uratować kino. Nie 
myšlę bynajmniej o prostem przenie- 
sieniu filmu na scenę, o umieszczeniu 
kranu. jako tylnej kulisy. — Nie. Ta- 

le rozwiązanie przysporzyłob: . tandety kinowej I obnižytoby * powa, 
go teatru. Wydaje mi się, że skoro ist 
bana, wieloplancwošč sceny, skoro mą 

Y možnošė skierowywač. šwiatlo а-- 

Chamonix, . 

W dniu imienin Pana Marszałka Piłsudskiego | Uroczysty akt dekorowania 

s t 

SZCZEGÓŁY PROGRAMU 

Przynom'nany w skićceniu szczegóły programu obchodu iasienia Pana 
Morszałka Piłsuaskiego. 

Q godz. 0.30 o.łpędzie się nabožeūstwc w Bazylice, oraz w godzinach 
porannych miedzy 9 a !1-tą nahożeństwa w Świątvrnach innvch wyznan. 
O go Iz. 1!-ej desillowac będą oddziały wojsrowe i P. W. na płacu Łukiskim. 
O godz. 1» rorjocznie się w Liniwersytecie uroczysta akaden:'ja. O tej samej 

godz. r. porze I0-ia urzodza Zwiyzek Pracy Obywateiskiei Kobiet zabawu 
„la dzieci w sali Miejskiej, Od godz 15 do 16 przygrywać będą na placach 
; ubi.cznvca orkiestry wojskowe. O godz. 16 akademia, organizowana przez 
Jgnisko Podoficerów w sułi Klubu Iandlowo-Przemysłowego, Mickiewicza 
23. jocz. 1%.3 uroczysta akademja w Ogrisku Kolzjowem. O godz. 20.3u 
ozyecznie sie transiwisja radjowa akademj* radjowwej. Prócz tego szerey 

cbchodów urządzaja kolejarze wiłeńscy j inne stowarzyszeria, organizacja 
W przeddzień imienin we środę o gcdz. 19 kcnceit orkiestr wojsko” 

wych na płacu Katedre!lnvm, następnie capstrzyk po ulicach miasta. 

AKADEMJA W. UNIWERSYTECIE > 

Akadeni> w Avli Koliunnoweį w dniu imienin Pana Marszalka o godz. 
\З rezpocznie chėr „Erho“ polonezem A-dur Fr. Chopina, przy akomparja 
merc e orkiestry 6 5 n Łtg Akademje zagai |.M. :cktor U S.B prof. Ja- 
nus”eiewicz. Nastąpią produkcje orkiestrzlre, poczem przemówi przedsta- 
wicit! wojska > ch. r odśpiecwa „Sziandary na Krenilu“. 

Z kołei zabierze złos prof. Witold Staniewicz. Chėr „Echo“ odśbiewa 
utwó: „Orzel Bialy“, 2 po kolajnenr: przemówieniu p-zedstawiciala młodzie- 
ży nkademickiej, oaśnicwa „Marsz Wojenny Rzecz; pospolitej" F. Nowo- 
wie'skiego N»* zakcńcrzenie akademii odbędzie sie uroczyste odsłonięcie 
tabłcy, ufindowanei w kołdzie Wsk-zesiciclowi Unife'sytetu przez młodzicz 
akagemicka. 

AKADEMIJA 

W Iniu imiema Pana Marszalka Jėzcfa Pilsudskiego, 

RADJOWA 

Tcwarzystw? 
Wiedzy Wojski wej urządza akademię redjową, która transn.itowana bedzie 
unia 19 marca w czasie od zodz. 20.30 do 21.30 prze: wszystkie rozgłośni: 
połasie. Progsam akudesnji przewiduie n.. in. zagajsnie, wygłoszone przez 
mov armii o»n Da -Bicrnackiega 
Stefusa Kirtiktisa. 

! przemówienie wojewody wileńskiego 

  

Pożar madazynów sowieckich 
Kolo Dry-sy zauwnaono duży pożar jaki wybuchł po stronie sowieckiej w po. 

htżu granicy, wyjasniło się iż pality się magazyny wojskowe straży  bołszewickiej, 
fałmt prowiantów, podpałone przcz ludność cierpiącą już obwcnie na brak żywności. 

Dwóch, rzekomych sprawców nodpnienia aresztowano. 

Defraudacja w spółdzielni spożywców 
W. spółdzielni spożywców w miasteczku Raduń pow. Łidzkiego, wła 

uze natzorcze wyktyiv Gelraudację na sumę 5.158 zł. 18 groszy, której do- 
konai skleprwy spółdzielni Wincenty Żeromski. Wvmieniona spółdzielnia 
będąc regulatorem cor na terenie miasteczka Raduń rozwijała się bardzo do- 
brze. Za czas ot 1-X 1629 r, do 4-III 1031 r., przy udziałowym kapitale 702 | 
z.. spółdzielnia dała 7.509 zł. zysku. Ofroty wynosiły 52.670 zł. 8] Ba > 
Veiraudacią zainteresowały „łę władze sądowe i polyjne. Sprawce 052“ 
dzore w więriesiu w Iidzt:. Członsowie spółdzielni na zebraniu w driu 
15-51 b. r. postanowili nie 
czielnia posiada nadwyżkę powyżeł 

powszechnej 

E pray, gdyż ponsimo defrandacji, społ 
Zi. 

rown'kiem spółdzielni został wybrany p. 
i może ualej się rozwijać. Kie- 

Rabe, kierownik miejscowej szkoly 

  

żasz Rali: 0-s-t-a-t-n-i razi Mój Boże, 
ktoby się oparł takiej pokusie, Jeszcze 
raz wyjść gromadką na lód, jeszcze 
raz przyczynić się do zwycięstwa 
zielonego gryfu, jeszcze raz pokazać 
tym młodym  łatkom jak to gra 
dawny A Z.S. Niech djabli. wezmą 
doktora: I Ralf nietylko zdecydował 
się zagrać, ale sam organizował zlot 
drużyny, sta ał się o pieniądze, ekwi- 
рипек. : 

Z Legją 0;0, z A, Z. S.-em  po- 
znańskim 2:0,-z Pogonią. 3:1—_ponie- 
waż Legja ma również — 5 punktów 
urządza się trzecią, decydującą roz- 
grywkę. 

Pierwsza tercja—nic. A. Z.S. ma 
rzewagę, ale nie może strzelić „gola, 

Tupal-ki pracuje jak maszyna, ale 
jest sam partnerzy z ataku nie do- 
piują, čala Legja go obstawia i pil- 
BIEL: 

Druga tercja—znowu nic. Przez 
obronę Kowalski— Adamowski nikt 
przedrzec się nie może, lecz i napad 
nie robi gola. W dalszym ciągu 0—0: 

Ostatni kwadrans. Adamowski 
chwyta krążek; rusza naprzód, mija 
jednego, drugiego, | trzeciego —strzał 
jak z armaty i bramka. Po raz piąty 
A. Z. S. mistrzem. Hip, hip, hurra. 

Dobrą setkę bra nek strzelił Ada- 
mowski dla A, 2. 5-u, w tym r ku 
gra na obromie—jest to jego jedyna, 
ałe zato jaka! Symboliczna 

Brawo Ralf, Tupcio; 

    
    

Kowalski i 
Kulej. Czy zabłysną jeszcze kiedyś 
razem? Wątpliwe. Ale stara . gwardja 
schodzi z pola niepokonaną. Karol. 

parztu kinowegc w dowoliym kierua- 
ku i ustawiać go w dowclriem  miej- 
scu, to możemy efekty filniowe łączyć 
z efektami dekoracyjnemi na podobień 
stwa tego jak się łączy efekty świet'- 
ne. Np. w obrazie na moście pod pom- 
niFiem Sobieskiego scena podzielona 
na trzy części w kierunku poziomym, 
mogłaby być wykonana w następujący 
sposób. Na górnym planie rołe . spi- 
skowców wykonane w półmroku prze: 
artystów, na dołnym planie. Kora i jei 
„natka w świetle odpowiednie kołoro- 
wanych refelekierów, w którem utoną 
zbyt naturalistyczne szczegóły stroju i 
dekoracyj, 1a środkowym zaś. planie 
inny aparat odtworzyłby za pomocą 
taśmy. fil mowej orszak Kory, który w 
takiem ujęciu mógłby posiadać wiel: 
efektów, wywołujących wrażenie re- 
alności postaci mitologicznych. Spój- 
nia przeszłości i terazniejszości we- 
szłaby do duszy widza nie tylko przez 
rozumowanie nad symbolicznościa po- 
staci, lecz i przez bezpośrednie prze- 
życie estetyczne Tak samo mogłoby 
być w scenie przedstawiającej marsz 
na Belweder. Maszerujące pułki mogły 
by być wykonane przez art. a wio- 
dące je do boju bóstwa na tle murów 
miasta w powietrzu mógłby przedsta- 
wić film, znowu zginęłoby wrażenie 
maskarady. Zastrzegam się że nic 
„mam na myśli ciążenia do naturalizmu 
(takie potraktowanie sztuki byłoby 
nonsersem) chodzi mi tylko o dąże- 
nie do zwiększenia ekspresyjności Sym 

HISTORYJKA W OBRAZKACH 

© PANU CIERPIAŁŁO ZE ŚNIPISZEK: 

  

    
  

To znów szkoła cierpliwości. 

Dołoż nasza nieszczęśkiwa. 

Ta przyjemność — półyodzinna , 
To „przesiadke" się nazywa. 

  

  

Wreszcie dosiad: autobusa. 
— I spóźniony tak dlaczego — 
Pan konduktor „rozsistdzony“ 
Wnet wymyśla podróżnego 

(C. D. N.) 

  

  

bołów. 
W podobny sposób możnaby byto 

urealnić np. „Dziadów* cz. II lub sce- 
ny Zz „Kordjana“, „Balladyny“, „Lili 
Wenedy“ i t.p. sztuk. Nie chodziłoby 
tu powtarzam o naturalizm, O przeniie 

nienie ldinych wytworów fantazji i 
mistyki na materjalne ziemskie war- 
tości, lecz o raalizm, sprawiający, że 
wicz przyjmuje te wytwory za rzeczy 
wiste, za naprawdę istniejące, przynaj 
trniej na czas „obytu na widowni. A 
przecież tyłko w takim wypadku moż- 
na mówić o ekspresji dzic! sztuki, o 
awidocznieniu ich wartości estetycz- 
nej dla jaknajszerszego kcła widzów. 

A oto na zakończenie słów parę 
na dowód, że przeczucie takiego uzu- 
pełnienia sceny w teatrze: istniało: w 
Mickiewiczu, mimo to, że on'i w snach 
swoich filmu nie widział W wykładzie 
o literaturze słowiańskiej z dnia 4. IV 
18843 roku czytamy: „Nie spodzie- 
wajmy sie oglądać rychło dramatu sio 
wiańskiego na scenie; żaden teatr dzi 
sielszy nie wystarczyłby rawet dla 

Nieboskiej Komedji. Możnaby wszak- 
że odgrywać ją w części odstąpiwszy 
niektórych zwyczajów. sceny tegocze- 
snej. Należałoby no. między aktorów 
wprowadzić samego poeta Opisy sta 
nowiące główną część tej sztuki, mit 
ciałby poeta opowiadać _ ustnie 
przed publicznością obok . ukazywa- 
nych w tejże chwili obrazów panori- 
micznych“... 
В Władysław Arcimowicz 

© w O 

zasłużonych 
W dniu imienin Pana Marszałka Piłsud- 

sklegc odbędzie się w Wilnie udekorowa- 
nie 9 oficerów Policji Państwowej, oraz 
45 »zeregowych Kizyżami Zasługi, nadany- 
mł im w roku bieżącym. Dekoracji dokona 

|. wojewoda Kirtiklis w czwartek na płacu 
edralnym przed nabożeństwem, zapowie 

dzisnem w Bazyłice:na godz. 9.30. 
Udekorowani będą następujący  oficero- 

wie i szer policji 
twa wileńskiego: Komisarze: Czesław Jacy- 
na, Stanisław Jastrzębski, Józef Rust, Mi- 
kołaj Szmieloff, я 

omisarze: Bołesław Dworak, Rv- 
szard Gadejski, Stanisław Janowski, Fran- 
ciszek Kurzeja,. Ryszard Nowokoński, 

Starsi przodownłicy: Czesław Bauman, 

dałam Oi, Edward Czokajło, R zak у „ard Cz o, Rom 
Głodek, Ignacy Gizeškowiak, Ignacy Józe- 

państw, wojewódz- $; 

policjantów 
Kazim'crczak, Alekcander Kłcieł, 

owski, Antoni Krutowicz, Michal 
eonowicz, Marcia Słewastiuk, Witołd Wil- 

Czyński. 
Przodownicy: Kazimierz Dzwonkowski, 

Stanisław Jankowski, Adam tagan, Steian 
Mauer, Ludwik  Mejnartowicz, Stanisław 
Meyer, Ernest Pankonin, Władysław Rusek, 
Piotr Sędzin, Jan Szczucinski,- Władysław 
zopis, Szydłowski, Bronisław 
Un ecki, Jozet Wegliūski, Kazimierz Wojciu 
kiewicz, Piotr Szczepański. 4 

Starsi terunkowi: Piotr Biesmanawicz 
Walenty Bucki, Aleksander Litwinienko, Fe- 
liks Nowakowski, Tan Prusakowski, zet 
Nakwius-Pugaczewski, Józef Sudnik. 

Że ją Szczepan Deiewski,. An- 
toni Gre. z, Władysław Legei, Klemens 
Sowiński, Bolesław Ziółkowski, Jan Janków 
ski i Antoni Zawadzki. 

fuwicz, 
an Kr 

  

Niesnaski rodzinne powodem tragedji 
w Podbrzeziu ‘ 

Wyjašnity sie pavocy, ktėre sklonity braci Koziowskich, mieszkad- 
(4w Podbrze7ia do poncinienia samobójstwa. 

Mtodszy Koztowski, Aleksander ostatnio oddawał się pijanstwu, za- 
rieduując gospodarstwo. zaś cały ciężar pracy zrzucając na barki starsże- 
20 brata. Jana. 

4 seu nawodi: dechodziło miedzy nimi do nieporozumień a onegdaj 
dy młodszy Kozłowski wrócił do domu pa trzydniowej birbantce, usłyszał 
d.-rata grożtę poznawieria go dachu rad głową. W pijanej głowie Kc 

złowskiego powsiała mysi pozbawienia się życia, więc udał się na strych 
i pcwviesit słę na pasku od spodni. Dopiero rano starszy Kozłowski zanie- 
pokorony nieohecnośsia brata wszczął poszukiwania i zajrzawszy na strych 
zial:zt już zinane zwłotd. 

Uważaja: się winayr” icgo śmierci bez namysłu zarzuci! зхпиг na 

telkė tuž przy irupie braia i powiesił się również. 

KTO OSZCZĘDZA DZIŚ — TEN JEST SPOKOJNY O JUTRO! 

POCZTOWA S PRZOD 

Centrala: Warszawa, Jasna 9 
Ekspozytury: Nowoli ki 1), 

Próżna 3, Hale Mirowskie 

Gwarantuje wkłady 
najpewnieįszemi  lokatami gotówka, 

nieruchomoś. iami. w złocie i licznemi 

Obrót P. K. O. wyniósł w 
Suma wypłaconych procentów 

- Oddziały: Ka'owice, Kraków, Poznań, 
Łódź, Wilno. = 

Zapewnia wkładom  oszczędno- 
ścdowym 

pełne bezpieczeń;two i tajemnicę, 
możaość natychmiastowego  wycvienia 

sol dne oprocentowanie. | 

r. 1930 24 miljardy złotych. 
za wnłady wyniosła w roku 1930 

: p nadl3 mljonów z otych 
Każdv urząd pocztowy przyjmuje wpłaty i uskutecznia wyp'aty, 

KRONIKA 
    
    

  

ŚRODA 

   18 Dziś | 5 ow sq5 w. 30 

a Ż. słońca s godz. 5 m. 24 
     

©. Józefa ; . 

*S$POSTRZEZENIA ZAKLADU. „METEORO- 
LOGJI U. S$. B. W WILNIE. 

z dnia 17 i. 31 r. 

. Ciśnienie średnie w mm. 780 

Temperatura średnia — 8 
, Temperatura najwyższe — 4 

Temperatura najniższe — 19 

Opad w mm. — 

Wiatr: półn.-wschodn. 
Tendeucja: wzrost 
Uwagi: pogodnie, & 

NABOŻEŃSTWA 
—Nabożeństwo z powodu imienin p. 
Marszałka ]. Piłsudskiego. Zarząd Sv- 
nayogi Głównej w Wllnie podaje do 
wiadomości społeczeństwa żydowskie 
£o, że w dńiu 19 marca r. b. o godz. 
11 1ano odbędzie się w Synagodze 
"iłówrej nabożarstwo z powodu imie- 
vin p. Marszałka ].: Piłsudskiego. 

' ZALOBNA 

— Nabożeństwo żałobne za spo- 
kój duszy ś.p. !ózefa Montwiłła. Dziś, 
© godz. 9 min. 30 rano staraniem za- 
rzycu Towarzystwa Popierania Pracy 
Społecznej odbędzie się w  Bazylicz 
Metropolitalnej nabożeństwo żałobne 
za spokój duszy ś. p. fózefa Montwil- 
ła, wielkiego działacza społecznego i 
niezrównanego filantropa. 

URZĘDOWA 
— Audjencja u p. Wojewody. W dniu 

wczorajszym wojewoda  Kiriiklis _ przyjął 
starostę powiatu postawskiego. Niedzwiec- 
kiegc w sprawach powiatu, prezydjum Ро!- 
skiego Czerwonege Krzyża w osobach pre- 

i p Leonowej Izy- 

  

zes: Uniechowskizgo 
dorczykowej, w sprawach PR Krzy 
ża, delegację pracowników Polskich Kolei 
Państwowych przybyła zaprosić p. wojew. 
& na akademię, którą kolejarze urządzają 
w Ognisku Kołejowem w dniu 19 bm. 0 
gedzinie 6.30 na cześć Pana Marszałka Pil- 
Sudskiego. : 

„ARE: MIEJSKA 
-— Tartaki a: Z dniem 1 kwietnia 

kiłka poważniejszych tartaków wileńskich 
= pracę i zatrudni przez to kilkaset 

oe: 
Zjazd radeów Izby  Przem.-Handicwej. 

W dńiu 22 b. m. c zie się wi Wilnie 
Fłazd radców izby Przem.-Handl. z terenu 
czterech województw wschod”ich, Omawia 
ne będą sprawy gospodarcze i budżet Izby. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 

X mosiedzenie naskowe odbęczie się we 
środę .dnia 18 marca 1931 r. c godzinie 20 
w Sal własnej przy ul. Zamkowej nr 24. 

Porządek dzienny: 1) odczytanie proto 
kwłi ostatniego posiedzenia, 2) doc. dr. J. 
Abramowicz: Nowy sp osób uperacji kata 
rakty w torebce (7 pokazem chorvch)., 3) 
doc. dr. S. Bagiński: Antygen metyłowy w 
łecznictwie gruźlicy, 4) dr. A Malinowski: 

' Reumatycy i cierpiący na bółe nerwo- 
we winni:we własnym interesie natychmiast 
wypróbować znane ze swej skuteczności 
tatletki Togal. Togal bowiem nietyłko - 
śmierza najsroższe bółe, lecz w naturałny 
spsób usuwa pierwiastki chcrobotwórcze. 
Nicszkodliwe dla serca, żoładka i innych or- 
gawów Przeszło E000 lekarzy wyraziło swe 
uznanie dla skuteczności działania Togalu. 
We wszystkich aptekach. 

  

Cysticercus cellulosač cerebri (Omówienie 
-przypodku i. demonstracja preparatu). 

— Autor „Czupurka* na Środzie 
rackiej. Dzisiejsza, 125 „Środa Literacka ', 
noświęcona będzie twórczości znakomitego 
tajkopisarza, satvryka i publicysty Bene- 
dykta Hertza, który m. 'n. wygłosi poga- 
darkę. o publiczności widzianej z estmdy. 
Następnie artyści Teatrów wileńskich LP 
Karol Wyrwicz>Wichrowsxi i Marjan. Wy- 
1zykowski odczytają szereg AE: ha- 
jek i satyr tak popularnego w Wilnie auto- 
ra „Czupurka“. : 

Początek o godz. 8 wiecz. Wstęp małą 
członkowie, sympztycy i. wprowadzeni go- 

— Z T«wa Eugenicznego. (Wałki ze 
zwyrodnieniem rasy). 3-ci odczyt z serji 
propagandowej wałki z choronami wenery- 

czremi wygłosi 19 marca w iokalu Poradni 
Engenicznej (ul. Żeligowskiegc 4) adjunkt 
kliniki dr. M. Mienicki na temst „Istota cho- 
„rób wenerycznych'. Początek o 6 wiecz. 
Wstęp wolny 

— Z T-wa Pediatrvcznego. Dnia 20-11 
t.r. w lokału Ośrodka Zdrowia (ul. Wielka 
46) o godzinie 2) walne - zebranie roczne 
Wit. Oddz..Pol. T-wa Pediatrycznego. 

Porzadek dzienny: 
1). Odczytanie protokułów z poprzednie- 

go posiedzenia: 2) nokazv chorych; 3) dr. I. 
i wicz: O dle wrodzonej watroby; 

4) sprawozdanie zarządu i komisji rewizy|- 
nej, sprawozdanie Koła Lekarzy stacyjnych, 
sprawa opieki otwartej nad matką i dziec- 
kiem w Wilnie refer. dr. |. Muraszko: 5) wy- 
bory nowego zarządu; 6) wolne wnicski. 

— Zarzad Zwłazkn Absolwentów Gimna 
zjum Jezuitów w Wiłnie podaic do wiado- 
mości. że dnia 19 bm. 6 godz. 15 w lokalu 
przy ulicy Wiełkiej 64 odbedzie się zebranie 
oreanizacyine Sekcji Zagadnień Prawno - 
Srdecznych. 

- Zebranie Walne T-wa Rozpowszech- 

nłania Kultury i Dobroczynności w Wilnie 

odbędzie się w dn 27 b. m. o godz. 7 w 

w łokalu własnvn: przy ul. św Anny 13 m 

to ezem zawiadamia członków Zarzad. 

POCZTOWA 

— Termin zmiany dolarówek — do kon 
ca kwietnia br. Prcztowa Kasa Oszczednoš 
ci — Oddział w Wilnie infornuje, że wy- 
miana Il Serji 5 proc. Premjowej Pożyczki 
Dołurowej na Serję Ilfcią trwać będzie tył 
ko do 30 kwietnia br. włącznie 

— Nowa agencja ztowa. Dyrekcja 
Pcczt i Tełegrafów w Wilnie zawiadamia, 
14 w dniu 24 marca r. b. zostenie urucho- 
micna agencja pocztowa Jeremicze nad 
Niemnem w pow. stołpeckim. 

ge "RÓŻNE 
— Konierencja 7 Sowietami. Na odcin- 

ku granicznym Łzzowicze, odbyła się k02- 
fciencja połsko-sowiecka w sprawie zajść 
granicznych. 

Poruszano również Ssprawę przepustčk 
granicznych w oktesie wiosennym. 

*— Policja w dniu imienin Marszał 
ka. Dzisiaj, we środę, o godz. 17 w 
świetlicy policyjnej przy w. Żeligow= 
skiego Nr. 4, odbedzie się -uroczysta 
akademja dla uczczenia imienin Mar- 
szałka Piłsudskiego, organizowana 
przez komitet wojewódzki P.P. w Wi 
nie. Na akademie przybędzie p. woj 
Kirtiklis. Zagai akademię komendant 
insp  Ludwikowski. Orkiestra: policyj- 
na odegra hymn narodowy. W. imie- 
niu Rodziny Policyjnej przemówi n. 
St. Izydorczykowa. Retera: „Roła Mar 
sze!ka Piłsudskiego w walce o niepot- 
ległość'* wygłosi komisarz lacyna. Na 
dalszy program złożą się / deklamacje, 
śpiew i produkcje orkiestry. 

świetlicę policyjną bardzo pięknie 
udekorowano. 

— Ponad 2000 imieni- 
rowych wysłał Słonim Marszałkowi 
Piłsudskiemu. Dowiadujemy sie, że 

   

  

    

      

    

ZABICIE SMOKA - BAZYLISZKA 
NA BAKSZCIE 

Komendy Chorągwi Wiłeńszich Związ- 
«u Harcerstwa Polskiego 2 w dn. 

Lik 

25 i 26 kwietnia rb. wi jo ludowe pł.: | 
„Zabicie Smoka-Bazyliszka na  Bakszcie". 

W sobotę dn. 25 marca Żl r. nastąpi 
zjazd rycerstwa z czterech stron Światła na 
zabicie bazviiszka. Na plącu Katedralnym 
spokczeństwo wilifskie powita przybyłych 
rycerzy. Wieczorem odbędzie się akademii 
kazyliszkowa, transmitowana przez Wiłeń- 
skit Radjo na wszystkie rozgk Śnie połskie. 

W niedzielę dn. 26. marca SI r. na dzie- 
dzińcu Pałacu Reprezentacyjnego rozpocz- 
nie się dałsza część uroczystości — ме 
ką naradą „Kspłanów”, a 

Na całokształt dalszej imprezy złożą: 
Się: zgrębienie bazyliszka na placyku obok 
Bakszty, powitanie pochodu: przez BO 
rzy wileńskich na stopniach Retusza, tanac 
repjonalne na Placu Katedralnym, defilada 
przed — św. jerzym — na IHacu Orzesz- 
kowej, hymn 2jedroczonych orkiestr wojsko 
wych — na Placu Łukiskim, misterjua: 
przekształce nia sn.cka - bazyliszka na po- 
Żytek ludzkości. ! 

Ciekawsze morrenty będę transmitowane 
na „wszystkie rozplošnie Radia Polskiego, 
eraz nakręcane ni film dźwięk: wy. 

w ciągu dwóch ostatnich dni Słonimski 

Urząd Pocztowo - Tetegraficzny jest. 

formalnie zasypywany  pocztówkanu 

na Maderę z życzeniami dla Marszałka 

Piłsudskiego. Ogółna cyfra wysłanych” 

miż pocztówek 7 samego Słonima się- 

ga cyfry ponad 2000 szt. Danych z po- 

wiatu narazie nie posiadamy, naležy 

jednak przypuszczać, że I tam ludność 

wysyła pocztówki masowo. 

— # Izby Przemysłowo-Handłowej. Da. 

28 lutego r. b. w Izbie Przemysłowo-Han- 

dłowej w Wilnie w obecności przedatawi- 

ciełi zainteresowanych urzędów, Oraz licz- 

nie zebranych . przemysłowców i kupców 

drzewnych, wygłoszony został przez inż. G. 

Guchmana referat „Przemysł čizewny So- 

wietów i jego wpiyw na międzyn: 
ryski drzewne". Po wstępnem słowie preze- 

sa > R. Rucińskiego, głos zabiera” prele-- 

gont, który przedewszystkiem zobrazował 

struxturę organizacji przemysłu drzewnego” 

Sowietów, rolę trustów oraz t. zw. „Les- 

Promchozėw“, jako pierwiastkowych orga- | 

"now produkcyjnych; z przytoczonych — па- 

stepnie danych statystycznych, wynikało, iż | 
Rosja Sowiecka odczuwa dotkliwy brak ma- 

* terjałów drzewnych mimo bardzo infensyw. 
nej produkcji i że deficyt ten ciągie wzra-- 
stę pa ee podkreślenia jest także i to, 
že zdaniem fachowców sawieckich, Rosja 

stoi w związku z przewidywanym wzrostem: 
korsumcj: własnej w obłiczu wyczerpania 
swoich zasobów drzewnych ża kllkadzie- 
siąt lat. Prełegent uważa na podstawie da- 
nvch o konsumcji światowej, oraz © obro- 
cie międzynarodowym, iż usliny | " 
terjałów drzewnych, który Rosja prowadzi 
ze szkodą dla swego rynku wewnętrznego, 

nic jest jednakże główną przyczyną obecnej 
depiesji na światowych rynkach drzewnych. 

Dalej na podstawie szeregu danych cyfro 
wrych, prelegent wykazał, iż koszty produk- 
cii sowieckiego przemysłu drzewnego Są 
hardzo wysokie w związku z czem stoją bar 
dze wysokie ceny materjałów gotowych na 
rynku wewnętrznym. Jako stronę dodatnią 
organizacji sowieckiego przemysłu drzewne- 
ge. prelegent podkreślił rozporządzenie rzą- 
du sowieckiego 0 rejonizacji . przemysłu 
drzewnepo, oraz o zabezpieczenie go w t. 
zw. bazy surowcowe. Nawiązując do tej 
cetatniej kwestji, prelegent poruszył takze 
sorawę zabezpieczenia w surowiec przetmy- 
sin drzewnego w Polsce, uważając, iż nieu- - 
regulowanie tej sprawy doprowadziłoby prze 
myst drzewny w Polsce do. upadku. | 

Referat został wysłuchany przez obec-- 
nych z wielkiem zainteresowaniem. 

— Komunikat prasowy. Izba przemys- 
łewo - handlowa w Wilnie komunikuje, że 
w czasie od 22-70 do 20 marca b. r. od 
pędą się wiosenne Międzynarodowe Targi 
w Pradze (Czechosłowacja) 

Bližszych informacyj udzieła biuro Izby 
s - H w Wilnie (ul . Trocka 3 pokój Nr 

, 
— 4 lzby Przemysłowo - Handlowej w 

Wilnie. Izba Przem -Handl. w Wilnie koma- 
nikuje że w czasie od 11 do 21 kwietnia 
1631 r odbędą sie w Bazyłeji (Szwajcarja) 
Targi Szwajcarskie. 3 

ližszych informacyj udzieła Izba Prz:- 
myskowo Handlowa w Wilnie Trocka 3 po- | 
kj 3. 

— Z izby 
Wilnie. Izba 

emysłowo - Hardiowej w | 
rzen ysłowo - Handlowa w 

- Wilnie komunikuje że Miaiste:stwo Robót 
Publicznych w Warszawie rozpisało na 30. 
HH 3! r. przetarg publiczny piemny па 40- 
stawę kamieni tri r.gulacyjnych (and 
wych) lub granitowych. SĘ 

Szczegółowe warunki, projekty umów, 
wyjaśnienia otrzymać można w. Biurze 
a Caen w Warszawie, Nowowisj- 
ska 4. й 

| SĄDOWA | 
— Nowy wicep+ jo, 

w Nowogródku. e hea Sądu Oki, 
gowego w Siedivach p. Pius Luczaj 204 : 

   

mianewany wiceprezesem Sąd Okręgnwegą” - 
'w Nowogrėdku na miejįsce p. P м- 
cza, który przeniesiony został do Sądu Okr 
gowegc w Wilnie. | indas S 

— Strój urzędowy obrońców sądowych. 
Z dniem | lipca cbowiązuje na rozprawach 
<ądcwych używarie przez obrońców > > 

> Ta biretu. -Krój wych: stroju urzędowego, togi i b „Krė 
togi taki sam jak u sędziów i prokuratorów. 
przyczem kołnierz i mankiety togi obrońcy 
tudzież biret mają mieć następujące as 
cia z czarnepo aksamitu (wełwetu). Na. 
przednich częściach kołnierza pasy z aksa- 
mit. dokoła zaś pozostałej: części kołnierza — 
aksamitna wypustka, mankiety togi — nbszy 
te aksamitną lamćwką, a brzeg biretu ob- | 
szvty dokoła paskiem aksamitu, Żabot togi 
uszyty jest z czarnego jedwabiu bez 'amów-= 
ki. B'retv obrońcy mogą wkładać na głowę 
pocczas wygłaszania mowy obrofcze! 

(dałszy ciag kroniki na stronie 4-ef) 
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SŁOWO 

60-letnia staruszka zginęła w płomieniach SPORT  „z;;_ o $emy, zatone: Parter 60 gr. Balkon 30 gr 
& W zaściaaku Uz1oga, rm. Zaostrowieckiej, pow. Nieświeskiego zdarzył się 

<fras.ny wypadek. — W nocy wytw:chł oożar w domie mieszkalnym Jana Bartoszewi- 
cza. )gień tak szvbko sie rozszerzy, że mowy rie bylo nietylko o ratowaniu wew- 

zęetrzvego urządzen'a, al: nawet nie zdołano wysieść chorej żony właściciela, Mavji 
nart szewiczowej, 60-letnej vtaruszki. W  płoniieniach znalazła ona Śmierć, — Spalił 
- е к.т mieszkalny ze -przęlani i schowiw.emi pieniędzmi i inne budynki gospodarcze 

orm. z Częścią ływego iswentarza. 

  

TEATR I MUZYKĄ 
- — Teatr ški na Pohulance, Ostatnie 
prredstawienie „Šalome“. Lziš po raz ostat 
ri ukaże się arcvdzielo O. Wilde“a „Salo- 
me“, w orypinaln=i inscenizac'i, w połącze- 
niu + muz E. Nziewulskiepo.  Žarėwno 
gra artystów z Eichlerówną (Sałome), Zel- 
weruwiczem (Hercd) i Kreczmarem (Joha- 
nan) na czełe jak też i nade: malowuicza 
i efektowna wyst:.wa dopełniają artystycz- 
nej. całości. W wykonaniu iego utworu 
hiorą udział: zwiększony zespół  orkiastro- 
wy, Oraz bałet ki::syczny. 

. „Papa — kawaier“ z K. Junoszą-Stępow 
skin, 1.5 wchodzi na reperiuar Teatru 
na Pohulance czwucjąca sztuke Carpentera 
„Psja-zawaler" z K. ji A Ce 
niez ównanym w *oli asila _ Wintert:n1. 
W szłuce zatrudiione są najwybitniejsze 
siły zespołu. — 

"Arje operowe i pieśni włoskie wykona 
w sztuce p. Zofja Wyleżyńska. Ceny miejsce 
normalne, przy ważrości biletów  zniżko- 
wych. 
— Teatr Miejski w „Lutni“. Wystepy 

K. Junoszy-Stępowskiego. Dziś po raz ostat 
ni pełna humoru i zabawnych sytuacyj, w*- 
soła komedja Verreuila „Azais”, z K. Ju- 
roszą-Stępowskim w roli barora / Wiirtza. 
Wszystkie biłety 1 przedare. 

— „Sztuba“ K. Leczyckiego w Teatrze 
„Ltńnia*. Od jutra powraca na afisz rewe- 
lacyjna sztuka K. Loczyckiegc  „Sztuba”, 
która zdobyła sobie olbrzymie powodzenie. 

— Naj 

  

do wystawienia najbliższych premjer w ca- 
łej pełni. W Teatrze na Pohulance z udzia- 
łem K. junoszy-Siępowskiego „Ten, które- 

e biją po twarzy" L. Ardrejewa. W Tea- 
je „Lutnia” ostatnia nowość scen war- 

szawskich „Koniec i początek", świetna ko- 
medja M. Maszyńskiego. 

Wiecz Krukowskiego w Wilnie. 
Znakomity humorysta Teatr „Qui pro quo", 
Kazimierz Krukowski wystapi w Teatrze 
gLitnia", w otoczeniu wvbitavch sił. war- 

„ szawskich w smbstę naib'ižszę o godz. 11 

   
  

wiecz.. oraz w poniedziałex o godz. 8 wiecz. 
zory K. Krukowskieso  obudziły 

powszechne zainteresowanie. Bilety już są 
do nabvcia w kasie zamawiań. 

— Olga Wizun znakomita pianistka, w 
sohctę 21 na koncercie Tow. Filharmonicz- 
nego w sali Konserwatorium wykona sze- 
reg utworów Chopina, Scarlałłego, Brahm- 
sa, Tocha i in. O!ga Wizun należy dziś l» 
najlepszych współczesnych piunistek i dla- 
tego jej recital fortepinnowy wzbudził w 
raszem mieście ogromne zainteresowanie. 
Res sprzedaje biuro „Orbis” Miekiewicza 

-a. 

CO GRAJĄ W KINACH? * 
- Heljos — Neapol, śpiewające miasto. 
*Kino Miejskie — Zuluska 

- Stylowy —:. Messalina. 
Światowid — Księżniczka Olga 

“|, Hollywóod — Raj dla kobiet. 
Wanda — Miłość na rozdrożu. 

" Pan Cierniowa droga miłości 
' Pan — Bohaterowie morza. 

Casino — Parada miłości. 

SE: WYPADKI 1 KRADZIEŻE 
-—' Wypadki w ciągu doby Od dnia 16 

do dnia 17 b. m. zanotowano w Wilnie ogo 

"Nowik, zam. pizy. ul. 

-dai wieczorem 

łem wypadków 59 w tem kradzieży 7, opil- 
stwa 6, przekrucztń  administracyjnych 31. 

_ — Napad, czy symulacja. Rzeźnił. 
7 Zarzecze 14 

mad!, jak twierdzi ofiarą napadu ra- 
hunkowego, 

Dwóch uzbrojonych weszło oneg- 
do mieszkania i p» 

steroryzowaniiu domowników,  zrabo- 
wali 5 tys. złotych. 

- Zachodzi przypuszczecie, . 
wik napad symulował. * 

— Robota pajęczarza. Rutkowskiej Emi- 
Jji, Horodelska Ńr 31 nieznani -sprawcy 
skradli ze strychu bieliznę męską i damską 
sa 500 zl. ж : I 

— _Ёс!е zlodzie niezamkniete; 
mieszkznia przy ul. Šwierkowei Nr. 2, i 
szkodę Kozłowskiej Katarzyny, Pietrzak Wa 
lenty, Ciasna Nr. 20, skredł zegarek war- 
tości 20 zł. Pietrzika ze skradzionym zegar- 
kiem zatrzymana. 

że No- 

E TT III IIA D TSS TT SS ITT AOOZEPOOOESKC 
SHFRIDAN. 

-„ Tajemnica amuletu 

4 

— Nie mów ojcze takich rzeczy. 
'W każdym razie niema się czem pó- 
chwalić. Żałuje bardzo, że nie pilno- 
wałam ciebie lepiej? 

‚ — А cóż ja ziobiłem takiego, Tom- 
my? - 

— Czyż niz widziałeś, że miałam 
duszę na ramieniu, podczas tej szalo- 
nej walki? 

— Dlacrego? . 
— Dlatego, že oba twoje rewolwe- 

ry były nie nabite i oboje bylibyśmy 
dia łasce i niełasce tego łotra! 

Amerykanin się roześmiał. 
- — Kacja Tomasku. już od trzech 

tygodni nie mam ani jednego naboju. 

* - ROŻDZIAŁ XI 

= Napąd i pogońw. 
Ezdra > el - Razuli leżał na dywa- 

nach w. sweim namiocie. i gryzł palce 
-poranionych rąk W całem ciele od-- 
czuwał bół i łamanie, ale - męczarnie 
fizyczne były niczem, w porównaniu' 

jes była śmier- 
o zemście byią 

70 auchowych. Duma 
telnie dotknięta i myś 

© feraz jedyna pociechą. Legendarna si- 
ja TS olbrzyma została zniweczona, 
 pohańbiona i to przez kogo? Przez 
psa nieczystego! Biały .pies nietylko. 
obraził go, ale wyrwał 7-rąk jego 
dziewczynę, którą "uważał za SWóją 

własność. A nacomiar złego, niewolni- 
"cv, których zdobył z 
"kiem, którzy stanowili ekwiwalent po- 

takim - wysił- 

  

ważnej sumy, rozbiegli się po lasach i 

  

> 

įbilžsze premjery. Przygotowania pc 

    

śni r st Sćwałetie Mackiewicz, Rrdrtne włpowiedzialn: Witołó wnydyka 

— Chciał jeść Na gorącym uczynku 
usiłewenia kradzieży artykułów spożyw- 
czych na szkodę Marmut Chaima, ul. Św. 
Mikołaia Nr. 3 zatrzymano Drzewieckiego 
Jana, Połocka Nr. 4. 

— Fałszywy bilon. Marcinkiewiczowa 
Anna, Nowogródzka Nr. 98 przy kupnie 
śledzi w sklepie, mieszczącym się w ty 
domu, usiłowała puścić w obieg fałszywą 
monetę _iednozłotową. 

— Podrzutek. "W bramie domu Nr. 2 
przy ul. Słowackiego znalezione podrzutka 
płci męskiej w wisku ekoło 4 tygodni. Pod- 
izutka umieszczonc w przytułku Dzieciątka 
Jezus. 

— Wypadek ra ulicy. Na ul. Końskiej, 
w czisie podnoszenia wywró:onych sań z 
naładowanych towarem  Unterszac _Josel, 
Ostrobramska Nr. 27 poślizgnął się i pa- 
dając doznał złamania prawej nogi powy- 
żej kolana. Pogotcwie Ratunkowe po udzie- 
luiu pierwszej pomocy ndwiożło Untersz 
ca w stanie nezagrażajacym życiu do szpi- 
tala żydowskiego. 

Od picca zapaliło się 
ubranie, Solmau Zalgs, Rydza-Śmigtego 
Nr. 58, będąc u swej koleżanki w domu Nr. 
71 przy ul. Nowogródzkiej doznała ogólne- 
go poparzenia ciała. Na Sołman zapaliło się 
ubranie od silnie napalonego pieca. Pogoto- 
wie Ratunkowe po udzieleniu pierwszej po- 
mocy przewiozło šolman w star je niezag 1- 
żajocym życiu do szpitala žydtwskiego. 

— Cztery zamachy samobėjcze w ciagu 
doby. W niedzielż w południe powiesił się 

odczas nieobecności domowników 59-letni 
Jankiel Chilisberg, właściciel skłepu z narzę 
dzitmi chirurgicznemi przy ulicy Niemiec- 
kiej 13. 

Powodem pozbawienia się życia, był zły 
stan interesów. 

Również tarenał się na życie po sprzecz- 
ce z rodzina 18-letni Mikołaj Szadryn (No- 
woprodzka 8), który przebił się nożem, zaś 
z pewrdu cieżkich warunków materialnych, 
wypik trucizny Wadaw Rvnkiewicz bez sta 

Ža mieisca zam. i Lyba Brojdo (Stefańska 
Nr 5). 
—Zranienie uliczne- 

go handlarza. Na ul. Zawalnej 
został cieżko norżniety nożem. Zelik 
Stiekolczyk (Kozia 4) domokrežny 
sprzedawcą galanterji. Napadu doko- 

nałi jakoby konkurenci Stiekolczyka 
na tle porachunków osobistych. Ran- 

nego ulokowano w szpitalu żydow- 
skim. 

—Kradzieže,. Krlakowskiemu Aleksandro 
wi, Wilkomierska 27 skradzione częšci sa- 
mechodowych przez Grusa Bolesława, Win- 
gdy 27, u którege w czasie rewizji skra- 

dzione przedmiotv cdnaleziono 

Ze strychu domu nr. 10 przy ul. Piasko- 

wej na szkodę Brajdo Samuela i Łabockicg > 

Włodzimierza dokonał kradzieży bielizny 

Hr:zkiewicz Konstanty, Piaskowa 10 
Najbergowi Aleksandrowi Mickiewicza 

nr. 4 skradł żarówki zawodowy złodziej Lur- 

je Abram, Lurie zatrzymano, skradzione ża- 

iówki adebrano. 

W dniu 15 bn. Jankowska Marja, - Po- 
pławsk: nr 21 skredia chustkę u Sanko Zo- 

fii Zarzecze 1. Chustki narazie nie odnalc- 

ziCno. НОУ 
-- Kradzieże.  Frvdmanawi  Izaakowi 

(Końska 26)) nieznani sprawcy skardli 
płaszcz męski bronzowego koloru wartości 
350 21. 

Na szkodę Farbera Mejera z wozu przy 
ul. Zawalnej skradziona macv na 50 zł. Kra 
dzisży dokonał Szmilgin Antoni, (Dobrej 
Rady 16)., SKR 

Z zajazdu przy ul. Werkowskiej 5 na 
szkodę Balukiewiczz Pawła (zaść. Rogów-, 
ka) i Przewłockiego Witolda (maj. Pieruń- 
ce) kdokonano krzdzieży jaj i masła. 

— Despeiacki krok ucz- 
nia. Z powodu niepowodzeń w nauce, 

    

   

  

  

awsiłował pozbawić się życia uczeń szko 
ły handlowej Edward Gardło. Młodo- 
cianego samobójcę w stanie ciężkim 
odwieziono do szpitala żydowskiego. 

— Nagle zachorował na uli- 
cy i zmarł. Na ulicy w Słonimie zacho- 
rował nagle na nieustaloną dotąd chorobę 

     nie było iei odnalezienia ich. 
Dręczony pragnieniem zetństy, pogra- 
żony w rezpaczliwych rozmyślaniach, 
z radością usłyszał wieść o przyjez- 
czie „Kunaka“ Antonio Parciry i jego 
pomocnika Larri — Szczura. Goście 
zmienieni do niepcznania, w ubraniach 
arabskich, weszh zą sługą do namiot 
i usiedli na hcnorowych miejscach. 

— Czego chcesz odemnie bracie? 
— zapytał Arab , po zwykłych powi- 
taniach i wypicir szklanki napoju kra- 
jowego, podanego przez stuge. 

-— Potrzebuję twej pomocy, Ezdra. 
Musze zdobyć «wa. drobiazgi, które 
nosi na szyi pewna Angielka. Mieszka 
ona w tej chwil: w Dolinie Wielkiego 

- Wąwozu. Naturzlnie mógłbym sam 
dać sobie z tem radę, zle jesteśmy tu- 
taj tylko we dwóch z Larri, a Angiel- 
ka * jej matka mieszkają. z człowie- 
Eee któremu towarzyszy wielu lu- 

žin: 
— jeśli ci dopomogę, co dostane 

wzamian, Toniu? 
-— Dostaniesz Angielkę i jej matke. 

'Dżiewczyna jest ładna, chociaż: tro- 
chę za chuda, sprzedasz ią za dobre 
pieniądze. Matka jest podstarzała, ale 

na, będzie z niej doskonałą służąca 
06 haremu. Obie są bardżo bogate. a 
jeśli ich trochę poducżysz kańczugiem, 
dostaniesz dobrą zapłatę. Będzie to 
dla cicbie doskonały kąsek. Ezdro. To 
są ludzie nietutejsi, nikt ich nie zna i 
Hikt szukać nie będzie, więć możesz 
spokojnie dowieźć obie do Arabji. Lóż 
ty na to? 

Arab targał brodę w zamyśleniu. 
|| -— To ryzykawna sprawa... gdyby 
nie to, że moja wyprawą skończyła się 

ZAWODY STRZELECKIE 

Celem uczczenie imienin Pierwszego Mar 
zzałka Polski Józcia Piłsudskiego, w dn. 
22 i 29 marca br. odbędą się w Wilme za= 
wody strzeleckie c „Odznakę Strzelecką” 
GE przez K-dę Obwodu Przyspo 
sokienia Wojskowego 1 ppleg. 

W dniu 22 br: zawody dla członków 
i.w. Obwodu 1 ppleg. zaś w dniu 29 bm. 
Gla członków klubćw, stowarzyszeń, oraz 
niestowarzyszonych 

Zg!cszenia osób nie będących członkami 
p. w. jak i również zgłoszenia zespołów klu 
lowych przyjmuj: K-da Obwodu PW 1 
pleyr (Dominikańska 13) w godz. 10.00— 
12.00 do dnia 25 III. br gdzie też można 
<trzymać informacje tyczące się warunków 
zawodów 

Zawody odbedą się z broni długiej woj 
skcwej i małokalibrowej. 

— Walne zebranie piłkarzy 1 p. p. leg. 
Nimeiszem zawiadamia się, że dnia 20-Н 
1951 r. o godz. Ir-ej w pierwszym terminie 
i o godzinie 18 w drugim terminie cdbę- 
dzie sie doroczne walne zebranie członków 
sekcji piłki nożnei W.KS. 1 p.p. Ler. w sali 
Ogniska Podoficerów Zawodowych Garnizo- 
ni Wilno przy ul. Tatarskiej Nr. 20 (w po- 
dwórzu). 

    

PADJOWILEZSK 

ŚRODA, DNIA 18 MARCA 1931 r. 

11. 58 — Czas 
12.05 — 12.50 Muzyka francuska (płyty) 
13.10 — Kom meteor. 
1545 — 1550 Program dzienny. 
15.50 — 16.10 „Nowy tom ,Pism“ Įėzeia 

Filsudskiego“ — cčczyt z Warsz. wygł. W. 
Mahnowski. 

16.10 — 16.15 Kom. dla żeglugi z Warsz. 
16.15 — 16.45 Audycja dla dzieci z 

Warszawy. 
16.45 — 17.15 Koncert dia młodzieży 

(płyty). е 
1715 — 1740 „Z wypraw rarciarskich“ 

— cdczyt z Katowic, wygłosi dr. K. Załuski 
17.45 — 18,35 Koncert z Warszawy. 
18.35 — 19.00 Chwilka strzelecka . 
16.00 — 19.30 Capstrzyk z Bełwederu (z 

Warszawy) 
19,30 —19.40 Progr. na czwartek i rozm. 
19.40 — 1955 Pras dzien radj z Warsz. 
19.55 —20.15 ,Ze šwiata radjowego“-- 

pogad. wygł. Alfsed Daun 
20.15 — 2030 „Pierwsze przejawy kryty- 

ki muzycznej w Polsce" — odczyt z Warsz. 
wygł. dr. A. Simonówna. 

2030 — 22.00 Koncert z Warsz 
£2.00 — 22.13 „Żvcie zanirożone" — 

felj 7 Warszawv wvgłosi dr. J Szpakowski 
2215 — 22.35 Muzyka z płvt. 
22.50 — 24.00 Kom. i muzzka taneczna 

r Warszawy 

  1Е 
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70-letni starzec Samuel Dalinik, pochodzący 
7e wsi Naguiewicze gm. Derewieńskiei po 
wiatu Słonimskievo. Zauważyli to przechod- 
ni i odwieżli Dalinika do szpitala państwo- 
Wezo, gdzie po kilkugodzinnym pobycie 
zmarł. ` 

—  Samobóiczyni - rekordzistką. 
Esencją octowa zatruła się Janina Sięn 
kiewiczówna (Maiowa 3). Fak sie oka 
zuje „„pozbawiała" się ona życia już ze. 
12 razy, lecz jak dotychczas wszystkie 
zamachy samobójcze skończyły sie 
„szczęśliwie”. : 

S'enkiewiczówna twierdzi, że ciež 
ka svtnacia materialna zmusza ją do 
zamachów na życie. 

— Zwyrodniałv ołciec. Przed 
kiten niami Pofiiia Państw. w Snowiu 
stwierdziła, że w stym r. b. w-c wsi Рого- 
rzelce, gm. Snowskief, Aleksander  Sudnik 
dotkiiwie pobił svoia żonę Marię, bedaca 
w cłażu w 8-mvn: miesiacn. która na drwyi 
dzień przedwcześnie porodziła nieżywe dziec 
ko płci meskiej. Sndnik, abv skrvć swoie 
przestepstwo i umiknać wvmiaru sprawiedli- 
waści. pokrvomn w 4 godziny po urodzeniu 
dziecka pogrzebał noworodka w śniecw w 
pobliżu wsi Pasorzelre, 9-90 marca policja 
pźristw. wiawniła zwłoki noworodka i zatrzy 
mała Aleksandra Sudnika, nrzekazniąc 90 
do dyspocii władz sądowo-śledczych. 

Odnalezienie bibuły ka- 
munistycznej. W lesie w pobliżu ma- 
jatko Użanka gm. Horodziejskiej, policja pan 
stwowa ujawniła 2 worki zakopane w śnie 

gu, w któryc-h byla bibuła komunistyczna 
ególnej wagi około 17 klg. 

— U.ęcie złoczieja. Zatrzymano zawo- 

dowcgo złodzieja Kirvłowa Antoniego Ponar 
Ska nr 43 na gorącym uczynku usiłowama 
kradzieży bielizny ze strychu domu nr. 43 

uicpowodzeniem. nie namyślałbym się 
cługo. Ale biorąc pod uwagę okolicz- 
ności, które pozbawiły mnie należnych 
mi dochodów, muszę wynagrodzić 
sohie jakoś straty. Mówiłeś o jakichś 
szeczach, Kióre chcesz odebrać dziew- 
czynie. Co to jest i w jaki sposób 
chcesz to zdobyć? 

— Są to dwa kryształowe amulety 
które nie przedstawiają żadnej warto- 
ści, ale pewien amator zapragnął je 
mieć za wszelką cenę. Podobno zwią- 
zana jcst z nieni' jakaś tajemnica, któ- 
ia mogłaby przynieść olbrzymie do- 
chody temu, kie ją odgadnie. Dziew- 
czyna nosi je na Szyi. 

— Niech socie nosi, póki nie polą- 
czymy się z tobą przeciw niej. Ja mu- 
szę jeszcze zobaczyć sie 7  wodzein 
Macesini, dla którego wysłałem całą 
paitję ładunków i broni. . Karawanę z 
bronią prowadzą dwaj mo: zaufani lu- 
dzie i ja... Czemu się śmiejesz? 

— Bracie niój, przyjaciele twoi, o 
których mówisz, siedzą , w więzieniu 
policyjnem, a skrzynie 7 ich bagażanu 
są skonfiskowane. Dowiedziałem się 'o 
tem od moich wywiadowców, "dziś 
1420. AA 

Pareira: zerwal sie, miotając prze- 
kleństwa. 

— Jak się to stało, FEzóro? Ależ to 
siraszra strata dla mnie, a przytem 
przyjechałem tu tylko w tym celu, ry- 
zykująć życiem i wolnością! : 

— I pan uważa, że postąpił pan 
uczciwie, zawricając głowę temu nie- 
wińnemu dziecku, nie mówiąc 6-tem 
ani słowa matce? Nie, Flły, milcz pro 
szę' Ja chce usłyszeć odpowiedż, tego 
-. tego .... pana. 

  

$ opowieść dziejów miłości wojownika zulusk'ego. Aktów 10. 
p Z G3 LU $ K Ą* Е Im odegrany przez Murzyuow. Nad pregr: „Ta noc, ta noc..“" kom. w 2 akt. 
Kasa czynna od g. 3.30. Początek seans6w od g. 4-ej. Następuy progran: „Krew za krew“ (4 cyklu „Nibelungów * 

SALA MIEJSKA 
OQstrobramsk2 3, 

  

  

Uczta artystyczna dla miłośników kina! Dziś wszechświatowe sławy król tenorów 

  

  

KINO-TEATR 
„HKELiO ge |! Brygida Helm NEAPOL ŚP EWAJĄCE MIASTO 
al. WILEŃSKA 38. Zdjęć dokonano w Neapolu, na Capri, w .Pompei i Wiedniu. Jan Kiepura odśpiewa po polsku 

Tel. 926 piosenki; „Zejdź do gondoli* i „Signiora, ja cię ujrzałem pierwszy raz*. 
Br Na pierwszy seans ceny zniżone Seansv o godz. 4,6, 8 i 10.15- 

Dz ši Wspani у — а pod ug głośnej powieści E. ZOLI 
Dźwięk «* Kiuo dramat miłosny sę BĘ DL 8 ROBIE p t „Au Beniienr des Dames“ 

° W rol. gł. Dita Parlo, Armand Banz, Nadia Sibierskzjai inne gwiazdy „Ufy . 
EZ Nad pregram: Rewelac: ine dodatki p Rad 

: В   Pocz. o godz. 4, 6, 8 i 10.15. Ce: y normalne, Na pierwszy seans ceny zmižone 

  

  

DŹWIĘKOWE KINO 

CGIIING 
czły 
świat 

Dziś! Największy 100 proc, dźwię:ow 

PARADA AILOŚCI 
którv odśpiewa w jęzvku f ancuskimm swoje piosenki oraz 

iec Film ten wystawą i śpiewem poruszył 

z ulubieńcem i Śpiewakiem 
Mauricem Chevalier, 

znana śpiewaczka Jeanette Mac 

  

  

| WIELAA 47. tel. 15-41 Donald. Fi'm jest osnuty na 'tl- głośnej sztuki „Ks ążę Małżonek* Leona Xaiurofa i Julesa 
Craneela. Pocz. seansów o g. 4,6,8110.15 w sob inieiz.o g. '-ej. Na '-Sry sea1s cenv zniżone 

Dziś! Monum, majestatyczna wizja krwawej epoki z czasów panowania Rzymskiego! Nowe wydanie produkcji I-3I r, 
was Teste = 88m Ei HA epokowy dramat w. 16 akt. arcydzieło, k óre przypomina „Ben-Huai „Quo 

„STYLOWY“ MA Vadis" w roli gł. Hr. Rina de Liguoro. 
WIELKA 36. Niebywały przepych, emocjonujące sceny wyrafinowanych rozk szyi zbrodni na temat „Miłości i namiętności" 

100 000 artystów. „Wyś.igi kw. dryg“ 
  

  

Poraz pierwszy w Wilnie 
Jak kochali dawniej! 

Dowiecie się z wielk:«go 
filmu p. t. [mn Bohaterowie morza 

z Jeanem Angelo 
w roli głównej 

wkrótce [11 
w kinie p AN 

33 
  

D.iś! Wielk. podwojny program! Monumentalne epok. we arcydzieło produkcji p. t. 
Polskie Kino 

„WARDA 

Wielka 30, Tel. 14-81 w roli 
głównej 

Nowe książki 
Knt. Stefan  Pomarański. Zarys historji 

woieniej 36 pułku piech. * Legji Akadeni- 
ckiej (Warszawa, 1931, str. 104.). 

W szeregu broszur, podających w zary 
sie dzieje naszych pułków, książka kpt. Po- 
marańskiego zajmuje honorowe miejsce. Au 
ter wyłamał się z pod szableru zwięzłych 
aż do bezbarwności -zarysów i dał krótki, 
lucz dość dokładny obraz całokształu dzie- 
jów jednego z najciekawszych i najofiarniej 
szych naszych pików piechotv. 

Lista poległych i zmarłych od ran wyka 
zwie 30 oficerów-: 404 szeregowych! Odzna 
czcnych Kkrzyżen: Virtuti Militari — 30 о- 
sób, krzyżem Walecznych — 623, w tej licz 
bie 35 dwukrotnie, 12 ktrzykrcetnie i 8 czte 
1okrotnie! 

Wymowa tych liczb jest tak wielka, iż 
trudne coś dodać i niema potrzeby tłuma- 
czeń. 

Dzieje Legji Akademickiej to nie за 
tylko dzieje oddziału wojskowego, — jest 
to jednocześnie jedna z najbardziej wzrusza 
jących kart h'storį: naszej młodzieży. 

Akademicy warszawscy, którzy stwoszyli 
te legie 1 złożyli olbrzymie i najczystsze 
tiizry na rzecz Ojczyzny, przekazali później 
szemu 36-mu pułrowi tak piekne tradycie, 
iż skromny ten pnłk ma niewiele równych 
obie. 

Hymnem pułkowym jest od 1922 r. pieśń 
akademicka „Gdy wieczorem marze san:... 
etc", przeplatana z „Gaudeamus igitur!” 

Kot: Pomarańsk: opracował dzieje pułku 
um'ejętnie i z należnym pietyzmem. Ozdobit 
pracę wielką ilością ilustracyj, zebrał i po 
dał utwory poetyckie, poświęcene Lecji, о- 
raz wszystkie piosnki, które sie. zrodziły w! 
szeregach akademików - żołnieży. 

Nicchże ta książka trafi nietviko do wszy 
stkich bibljotek wojskowych, ale i do biblio 
tek akademickich i uczniowskich. Dla tych 
zaś co bvli w szeregach Legji, stanie się 
ona szczególnie drogą pamiąiką. 

      

  

Profesor obeirzał się rożpaczliwie, 
jakby szukając ratunku i pomocy. Zda 
wało mu się, że spadnie z krzesła ze 
wzruszenia. Wreszcie wybełkotał: 

— Zawrócić głowę... o nie... Ja 
miałem najuczc'wsze zamiary. Ja tyl- 
ko... zanadto bałem się pani..... aby 
zdobyć się na tę rozmowę..... 

— Bał się!... Ach, on bal sie! Do 
prawdy, mój panie, gościom, których 
się pan obawia, nie pozostaje nic inne 
go do zrobienia. jak tylko zostawić 
pana i odjechać... i 

— Przepraszam ... proszę mi wyba 
czvć... — bełko*ał coraz bardziej znue 
szany, wylewajac herbatę na obrus. —- 
Ja nie chciałem tego powiedzieć... to 
tylko ze zdenerwowania... nie tak się 
wyraziłem... lapsus lińguae.... mam na 
dzieję, że panie zostaną... że się po- 
znamy lepiej 

; O, zna: m już pana dostatecznie, 
mó; panie, aby stwierdzić, że nie jest ° 
par odpowiednim  mężere dla mojej 
córki, która, jak pan, naturalnie, wie” 
"dobrze, jest bardzo bogata panna! 

—— Nie, nie, ie! — zaprotestował 
czerwieniąc się profesor. — Nie mia- 
łeń żadnych widoków 'tego rodzaju. ` 
przysięgam pani. Ja... sam jestem bo 
gaty, Ja... ja. kocham Elly i nie chcę 
niczego więcej | . 

— Nie chce kontyntować dalej tej 
rozmowy, panie King. Córka moja nie 
jesr jeszcze pełnoletnią i nie może 
wyjść zamąż bez mego , pozwolenia. 
Pan nie był'na tyle delikatny | by 
zwrócić się, do mnie, zreszią cdmowi- 
łahym panu odrazu. Proszę nie mieć 
żadnej nadziei i nasza znyiomość uwa 
żać za niebyłą. Chodźmy, Elly, musi- 

RIŁOŚĆ IA ROZDROŻ 
Olga Czechowa 

po'ęż”y dramat w lq akt. ilustrujący 
dzieje z „Raju bolszewickiego* 

Nad program: N jpopuł»'niejszy bohater Hoot Gibson w najnowszej sen- 
sacji p. t. Student z Moatany kom -d o-tr-mit 7 akt. 

  

* Codziennie od g. 10—38, 

Stowarzyszenie Właścicieli N 
m. Wilna 

powiadamia, że w niedzielę, 22 marca r. b.o 
niu w sali przy ul. Zawa nej |, odbed ie się 
Zg'omadzenie. Per ad k dzienny. Wybór p 
Sekretarza, zatw e dzenie protokółu dorocznego walnezo zebrania 
z dn, 26 I, 30, sprawo/danie Z:r ad: za rok 194%, :prawo-danie 
Komisji Rewizyjnej, spr. wa meldi nkćw, 
miejsce ustępują «go wybór 

„000 MARCHE” 
Wilno, Wielka 3. 

Najmodniejs'e krawa- 
ty już nadeszły po 
cenach powtórnie zni- 

  

ieruchomości 

godz. 5-ej popołud- 
Doroczye Walne 

orzewodniczącego i 

    

żonych. Prosimy 

wybory Zarządu na przyjść obejczeć. 
Komisji Rewizyjnej, wolne v uioski 

Zarząd Wylęgarnię 
  

[Akuszerk| W. Wilenkin i S-ka 
AKUSZERKA 

ŚMIAŁOWSKA 
Spółka z 

oraz Gabinet Kosmety- Istnieje od 1843, 2 Za 16.000 złotych 
czny. usuwa zmarszcz- Jadalnie, sypialnie, sałony,. gabinety, sprzed 'my dom dre- 
ki, piegi, wągry, łupież, łóżka niklowane i angielskie, kreden- wniay о 2 mie- 

broda“ ki, kurzajai, wy- sy, stoły, szaty, biurka, krzesła dębo- sk -nach 4 i 5 ро- 
padanie włosów we i t. p. Dogodne warunki i na raty, kojosich, placu 

ATI SONATA" - 275 sąż. kw. Mickiewicza 46. 

(ozna 
  

wWiino, ul Tatarska 20, dom własny, 

  

  

2 W. JUREWICZ 

  

amervk ńską oryginal- 
ną Biickeya na 210 jaj 
oraz sztuczną matkę 

bard'o dobrym stanie 
sprzedam. Obejrzeć 
mo*na u dozorcy domu 

ogr. od Subocz 6. 

  

Dom H.K. „Za- 
cheta“ Micklawi- 

Cza 1. tel. 9. 

  

  
KOSMETYKA Sw były majster. firmy Chcesz otrzymać po- 

й ы ; Paweł Bure sadę? Musisz ux Aczyč 
I ERESECE NE 2 kursy fachowo - ko,es- 

połeca wiefki "wybór zegarów i bie pondencyjne im. profe- 
GABINET żuterjij (Oraz  precvzvina naprawa sora Sekuło -'fcza. War- 

RACJONALNĘJ po cenach 21 žonych szawa Żurawia, 4? Kur- 
KOSMETYKI ŁECZ- Wiinc, A. Mickiewicza 4. sy wyuczają listownie: 

NICZEJ SERSZEE buhalte: ji, tav hunkowo- 
WI: NO, MICKIEWI- ści kupieckiej, kore- 

CZA BI nt. J99©OOOOOODOGO Nui” kobi : ‹ вгаЁ ., Е 
ишаек„‚‘,'„іі"„. OGŁOSZENIE dlu, "prowa, ka igrafji, 

je, dosko- _ Urząd Wojewódzki — Dyrekcja Robót Sania na maszynach, 
nali, odświeża, usuw: Publicznych w Newogródku cpłasza, iż w 
jej skazy i braki. Masa; dniu 25 marca 1931 r. odbędzi2 się przetarg 
twarzy i ciała (panie) publiczny na dostawę 
Sztuczne opalanie cer; drogi 3/20 na odzinku Nowogródek—Koreli 

włosów i cze w ilości 2.883 m3. 
Szczegółowe wgłoszenie umieszczono w 

Nowogródzkim Dzienniku Wojewódzkim. 
Za wcjewodę ż 

(—) Inż. A. ZUBELEWICZ 
Dyrektor Robót Publicznych. 

0600080006900€ 
E gwa 

POPIERAJCIE L.0.P.P. 

Wypa tanie 
łupież. . Najnowsze zdo- 
bycze kosmetyki racjo- 

nalnej. 

W Z. P. 43. 

  

Poszukiwana 
jest służąca z d« b'em 
samodzielnem gotowa- 
niem do 2 osób Słuc- 
ka 17 m. 1 od 8—10 r. 
i3 5po. 

  

mv się spakować, aby prećżej uwolnić 
tego jegomościa od mojej strasznej о- 
soby. ° 

Lady wstała z godnością i z wys: 
ko podniesioną głową wyszła z jadal 
ni. Elly podbiegła do uczonego i obię 
ła go serdecznie: 

-— Ach, biedaku, biedaku! Rozu- 
miem, co sie 2 tobą dzieje, ale nie 
trzeba rozpaczać, nie zwracaj uwasgi 
na tę odmowę mojej matki. Kocham 
ciebie i wierzę, że wszystko się ułoży. 
Muszę już uciekać. Pocałuj mnie, uko 
chany, i pamiętaj, że będę ciebie wiecz 
nie kochała i ciągle myśl moja będzie 
przy tobie. | : * 

Usta ich się spotkały w namietnym 
pocałunku. Panienka wyrwała się i u-- 
ciekła do matki. Zrozpaczory i oburzo. 
ny profesor zaczął chodzić po pokoju, 
przewracając krzesła. ©... 

За 
Samochód pędził przez dolinę. El-- 

lv miała chusteczkę mokrą od łez, Mat 
ka jej z wyrazem zadowołeria na twa 
rzy kołysała sie na miękkich skórza 
nych' poduszkach. Dziękowała Boyu. 
že tą głupia i uiebezpieczna przygoda. 
nie skończyła 
stanowczość, strach pomyśleć, coby 
wynikło z tej głupiej, dziewczęcej eg- 
zaltacii. 

Najważniejsze* było wyrwać zło z 
korzeniem i właśnie to zrobiła. Im dal- 

sza przestrzeń dzieliła obie panie od 
profesora, tem większy spokój i bło- 
gość ogarniały matkę. Zaczynała na- 
wet odczuwać pewne współczucie @а_ 
córki. „Młodzi mają zwyczaj przejma- 
wać się drobiazgamit* — myślała. 

się gorzej. Gdyby nie jej. : 

'owaroznawstwa, — an- 

gielskieg , - francuskie- 
a: „у 20, niemieckiego, piso- 

kamienia do budowy vni, grama klip. lskiej 
vraz ekonomji. Po н- 
tończeniu egzamin. 
Żądajcie prospektów. 

Służąca 
potrzebna do wszy- 
stkiego z dobrym go- 
towaniem. Ś iadectwa 

Zgłaszać 
8, m. 3 

w godz. 9 — 10 rano, 
4—%6 po południn. 

    

‚ >— Nie śmuć się, Elly, — poklepala 
ją po reku. — Kiedyś podziękujesz mi 
tama za to, co dziś zrobiłam. Wierz 
memu życiowemiu doświadczeniu. Kie- 
dy będziesz w moim wieku, przekonasz 
się sama, że miałam rację, jaka tu cu- 
dna okolica. Ach, tak mnie zachwyca- 
ią te piękne widoki. Patrz! Jak pięknie 
wyglądają ci jeżdźcy na tle szafirowe- 
go nieba! A 

Ruchliwe sylwetki jeżdzców  zbli- 
żały się wyraźnie ku jadącym. Białe 
turbany i wełniane płaszcze powiewały 
na tle gęstej, ciemnej zieleni, tworząc 
jasne, ruchliwe plamy. | 

*— Tak, — przemawiała dalej lady, 
każąc szoferowi zwolnić nieco, — Prze 
slicznie" tu jest. "Przypomina to obraz 
znanego malarza... Żapohiniałam jego 
nazwisko. Ci ludzie jadą ku'nam. Pe- 
wnie spotkamy się. na zakręcie. Ach, 
jakie to' ciekawe! Gdżie jest mój apa- 
rat iotograficzny. Ellv? Czyżbyś wpa- 
kowała go'do walzki? | 

„Samochód jechał wolno, zbliżając 
„sie do „wyjścia z doliny. Jeźdźcy bvli 
„już zupełnie blisko. |. 

*— Patrz, oni dają nam jakieś zna- 
ki. "Widzisz; Ellv? J4cy miti! Ten wy- 
soki, na przedzie, jest bardzo efektow- 
ny. Czego oni chca od nas? | 

-Arabowie ustawili się parami, kil- 
ku z nich. wyjechało na drcgę i zesko- 
czyło z koni.- 

— Ja... nie podoba mi się to, El- 
ly, — zmieniła nagle zdanie  mrs. 
Thcese. Oni najwyraźniej czekają na 
nas! 3 

Brukarnia Wydawnictwa „iiłowo” £amiuwa 

Jan KIEPURA 

  

  

 


