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ERENUMERATA miesięczna 

Wczoraj ogłosiliśmy protokuł pod- 

pisany przez Rzeszę Niemiecką i Re- 

publikę niemiecko-austrjacką upodab- 

niający stosunki gospodarcze obu 

państw do całkowitej unji celnej. Fakt 

ten ma znaczenie pierwszorzędne, 

prawie równe niedawno podpisanemu 

układowi morskiemu franko-anglo-wło 

skiemu, a kto wie, czy nie pozostaje z 

nim w pewnym logicznym związku. 

Również i dla Polski posiada ów układ 
znaczenie pierwszorzędne. Należy jed- 

nak tu rozróżniać kwestje gospodarcze 

od kwestyj politycznych. ; 
Co do tyčh pierwszych, to Polska 

zamiast uprawiania dwóch polityk 

traktatowych, jednej wobec Austrii, 

drugiej wobec Niemiec, będzie musiała 
stosować jedną politykę gospodarczą 

wobec połączonego obszaru celnego 

niemiecko-austrjackiego. Protokuł ni-- 
miecko-austrjacki przewiduje copraw- 

da „niezależność ' zawierania trakta- 

tów handlowych przez każde państwo 

z osobna, lecz oczywiście należy w 
tem widzieć tylko frazes. Po wejściu w 

życie omawianej umowy nie da się 

utrzymać odrębność polityki traktato- 

wej tych państw. W przyszłości więc 
nie będziemy mówili o traktatach i 

konwencjach handlowych z Austrją i 

o umowie gospodarczej z Niemcami, 

lecz będziemy. się zastanawiali nad 
naszą polityką gospodarczą wobec 

Austro-Niemiec. ; 
Ale „politigue d'abord“! Nie wzglę- 

dy gospodarcze kierują polityką 
państw, łecz przeciwnie, polityka jest 
twórczynią i rodzicielką stosunków 

gospodarczych, kształtów życia gospo 

darczego, kierunków ekspansji gospo- 

darczej. To też mówmy przedewszyst- 
kiem o. politycznem znaczeniu układu. 
Pamiętamy, że Bismarkowski „Zoll- 

уепи“, - 2гайи  północno-niemiecki, 
potem związek celny, pokrywający się 

z obecnem terytorjum Rzeszy Niemiec- 
kiej, były tylko formą, w którą się 

ubierała polityka zjednoczenia Nie- 
miec. Z tego, co o obecnym układzie 
austro-niemieckim wiemy, wynika jas- 
no, że niecałkowitość unji celnej, tło- 
maczy się jedynie względami na przy- 

jęte przez Austrję zobowiązania mię- 
dzynarodowe co do nie aljensowania 
swojej samodzielności gospodarczej, 
oraz, że ogłoszony układ, stanowi du- 

ży krok w kierunku Anschlussu. 
„x Jest to fakt dla Polski wyjątkowo 

- pomyślny. Powinniby pomyślność te- 
go faktu uznać nawet ci polscy publi- 
cyści, którzy nie życzą sobie Anschlus- 
su. W każdym bowiem razie jest to 
zaangażowanie ataku polityki niemiec- 

kiej, dotychczas przedewszystkiem 
obróconego na' nasze terytorjum w 

kierunku innym. Weźmy tu analogję 

z dziedziny strategii: gdy Niemcy 

przerzucili swe wojska z frontu za- 
chodniego na front wschodni, to ten 
front zachodni uzyskał swoją Marnę. 

Nie jesteśmy coprawda takimi op- 
tymistami, aby w ogłoszonym proto- 
kule widzieć naszą Marnę, albo też 

* Marnę naszej dyplomacji. Lecz w każ-   dym razie, w najgorszym razie daje 

to nam możność „pieredyszki“. Na 

„Niemcy i Austrję posypią się teraz 

Protesty państw innych, a nietylko 

Protesty wieców śpiewających „Rotę* 
Konopnickiej. 

Stanowisko. „Słowa* w sprawie 

Anschlussu jest naszym czytelnikom 
dokładnie znane. Jesteśmy zwolenni-- 
Kami Anschlussu! Ogłosiliśmy w SWO- 
im czasie szereg obszernych artyku- 

Ay motywujących tę tezę. Moje „Dziś 
i Jutro", staje się broszurą bardzo 
Aktualną. Nie chcemy wobec tego po- 
Wrącąć do argumentów specjalnie ob- 
Szernie i uparcie na naszych łamach 

POwtarzanych. Zapiszmy tylko nie- 

Óre glossy na marginesie kilku ar- 
tykułów, które się w prasie poolskiej 

" la wiadomość 0 -austro-niemieckim 
»<ollverein" ukazały. 

Pan senator Kozicki z „Gazety 
kę Szawskiej widać nie czytał książ- 
" B Romana Dmowskiego o odbudo- 
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wie Polski, gdzie się p. Dmowski wy- 

raźnie za Anschlussem opowiada i mo- 

że dlatego w swoim artykule o austro- 

niemieckiej umowie gospodarczej, wo- 

ła o niebezpieczeństwo, bije na alarm. 

Stanowisko jego pokrywa się tutaj zu- 

pełnie ze stanowiskiem prasy francu- 

skiej. Nie rozumie p. Kozicki, że w 

sprawie Anschlussu nasze interesy i 
interesy Francji są zupełnie rozbieżne. 

To przedewszystkiem trzeba wyraźnie 

powiedzieć. 
Pan Kozicki sam zresztą znakomi- 

cie zbija swcją tezę. Pisze naprzykład. 

Zaś kierownicy polityki połskiej powinni 

zdać sobie sprawę z tego, że według wszyst 

kich zjawiających się znaków na niebie i 

ziemi, Niemcy zdecydowali się na taką ko- 

lejno$ć — najprzód połączenie z Austrją, а 

potem wysunięcie sprawy rewizji granicy 

polsko-niemieckiej. 

Nie rozumiem jak można ogłas.1:, 

że Niemcy „zdecydowali się na taka 

kolejność” t. j. najpierw  Anschluss, 

potem rewizja granicy polskiej i ogła- 

szać to w formie żałobnej, w tornzie 

skargi, w formie płaczu i boleści. Ależ 

to właśnie doskonale, że na taką k.- 

lejność się zdecydowali. Przecież my 

Polacy słusznie twierdzimy ciągle, że 

w sprawie Pomorza, najlepszym пл- 

szym sprzymierzeńcem jest czas . Pol- 

skość rośnie w siłę na Pomorzu -— 

niemczyzna się przed nią cofa. Im 

później przyjdzie atak niemiecki, tem 

twardszy i silniejszy opór spotka. ]a- 

kim sposobem, z jakiej racji mamy 

stękać, że Niemcy zmieniły kołejność 

swych planów, że obrały właśnie „ta- 

ką”, kolejność, jak to wyłuszcza p. 

Kozicki. 

Poważniejszy argument można wy- 

łapać z dalszych zdań p. Kozickiego. 

Oto zacytujmy ustęp następujący: 

Austrja poprawia geograficzne położenie 

Niemiec, daje im nową pozycję w Europie 

środkowo-wschodniej, zbliża je do  Bałka- 

nów, no i zwiększa ich ciężar gatunkowy 
bardzo znacznie. A to wszystko robi je sił- 

niejszemi w dziedzinie dążeń rewizyjnych... 

Połączenie Austrji z Niemcami naruszyłoby 

radykalnie równowagę polityczną na wscho 

dzie Europy, przedewszystkiem na nieko- 

rzyšė Polski. 

W tych kilku zdaniach p. Kozicki 

popełnia szereg błędów. Nawet tam, 

gdzie wypowiada prawdę, nadaje te- 

mu wypowiedzeniu możliwie fałszywą, 

możliwie opaczną formę. Prawdą jest 

niewątpliwą, że Niemcy większe są 
dla nas mniej pożądane, niż Niemcy 

mniejsze, bo działa tu stara Makiave- 

lowska zasada, że państwo powinno 
dążyć do posiadania małych i słabych, 
a nie dużych i silnych sąsiadów. To 

tylko Napoleon III kierował się mak- 

symą inną, lecz też najgorzej na niej 

wyszedł. Z punktu więc czystej teorji, 

najlepiejpy nam odpowiadało rozbicie 
Niemiec, powiedzmy na republikę pru- 

ską, Królestwo Bawarskie, faszystow- 
skie państwo Turyngji i komunistycz- 
ną saską republikę rad. Ale mówiąc 
tak, bujamy w zupełnych obłokach i 

każdy publicysta, który odróżnia poli- 
tykę od pomysłów literackich, nie bę- 

dzie się nad taką receptą polityczną 

dłużej zastanawiał. To tylko p. Rue- 

cker, tak ceniony przez jednego wileń- 
skiego publicystę, buduje swoje ra- 
chuby na antagonizmach  dzielnico- 

wych  wewnętrzno-niemieckich. jeśli 

jednak powiększenie terytorjum  Nie- 
miec przez Anschłuss uznajemy za 

względny minus, to jednak wyrazy 

„zwiększa ich ciężar gatunkowy 

przez p. Kozickiego użyte są tu naj- 

fałszywiej. Bo właśnie ten „ciężar ga- 

tunkowy“ tej operacji historycznej, ma 

to do siebie, że nabiera stanowczo 

mniej antypolskiego zabarwienia, już 

choćby przez tak prymitywną. оКо- 

liczność, jak wlanie do Republiki nie-. 

mieckiej kilku miljonów katolików i 
kilkunastu setek tysięcy socjalistów 

austrjackich, czyli żywiołów  jaknaj- 
mniej zainteresowanych w pochodzie 
pruskiej ekspansji na Wschód. Pan 
Kozicki myli się fatalnie, gdy mówi, 
że Anschluss „przedewszystkiem“ za- 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
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DUKSZTY — Bniet Koiejowy. 

GRODNO -— Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

KLECK — Sklep „Jednošė“; 
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BARANUWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk, 

GŁĘBOKIĆ — ul. Zamkowa —- W, Włodzimierow. 

HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 

LIDA — ul. Suwalska 13 — S, Mateski. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

WOŁKOWYSK —- 

PIŃSK — Księgarni Poiška -— St. tiednarski, 

POSTAWY -- księgarnia Polskiej Macierzy Szkołncj. 

SŁONIM — Księgaruła T-wa „Ruch“. | 

STOLPCE — Ksiegarzia T-wa „Ruch“, 

ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 9 — N. Tarasiejski, 
WILEJKA POWIATOWĄ — ui. Mickiewicza 24. F. Juczawam, 
WARSZAWA — I[-wo Księg. Koi. „Ruch“, : 

Księgarnia VT-wa „Ruch”. 
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: Zoliverein Prijjaid Warszalka Pilsdskiego do WaTszany 
Na Święta Wielkanocne 

WARSZAWA, 25.II1. (tel, wł. Watykanie. Szczególnie szeroko 

„Stowa“). Na temat podróży rozpisywały się pisma o przy- 

Marszałka Piłsudskiego na „Wich- puszczalnym przyjeździe Marszał: 
rze“ prasa warszawska Snuje ka do Palestyny, gdzie powstał 

najrozmaitsze domysły. Mówi się nawet specjalny komitet żydow- 

© Londynie, o Cherbourgu, Oowy- Ski na przyjęcie gościa. 

ląndowaniu w jednym z portów Obecnie w kołach rządowych 

włoskich, wizycie w Kwirynale i stwierdzają, że Marszałek Pił- 

MARSZAŁEK PIŁSUDSKI DZIĘKUJE 
RZĄDOWI PORTUGALSKIEMU 

LIZBONA. PAT. — Minister Perłowski wyjechał w dniu 25 do Madrytu. We 
wtorek złożył minister rządowi portugalskiemi podziękowanie rządu polskiego za go- 
ścinność okazaną Marszakowi Piłsudskiemu. Ze swej strony Marszałek Piłsudski przesłał 
telegraficznie swe podziękowanie rządowi portugalskiemu, 

czy Anglja i Włochy 
przeciwko umowi 

PARYŻ, Pat. Dziennik „Petit Parisien* pisząc o spotkaniu 
Brianda z Hendersonem, zauważa, że Londyn zdaje się być zde- 
cydowany nie występować z protestem przeciwko protokułowi 
BRM przed dokładnem poznaniem się z jego 
reścią. 

Rzym, zdaniem dziennika, zdaje się zajmować to samo sta- 
nowisko. Diatego też jest rzeczą prawdopodobną, iż upłynie 
jeszcze kilkanaście dni, zanim mocarstwa, które zagwarantowały 
pożyczkę austrjacką, zajmą wSpólne stanowisko, które jedynie 
będzie mogło zapewnić krokom dyplomatycznym w Wiedniu iw 
Berlinie należytą skuteczność. 

NARADY BRIANDA, HENDERSONA I ZALESKIEGO 

PARYŻ. PAT. Ministrowie Briand i Henderson prowadzą w dalszym 
ciągu rozmowy w sprawie układu nietniecko-austrjackiego. żadnego komuni- 
katu nie wydano. 

„PARYŻ. PAT. Minister Zaleski miał w dniu 25 b. m. rano przeszło 
godzinną rozmowę z Hendersonem, a po południu konierował z  Briandem 
i sekretarzem generalnym Ligi Narodów Drummondem. 

Ambasador brytyjski u kanclerza Rzeszy 
у BERLIN. PAT. Biuro Wolffa komunikuje: W związku ze sprawą  niemiecko- 

austrjackiej umowy o zawarciu unji celnej ambasador brytyjski w Berlinie odwiedzi. 
w dniu 25 b. m. kanclerza Rzeszy, zawiadamiając go, że Henderson w interesie ogółu 
uważa za pożądane, ażeby z uwagi na protokuł genewski z 4 października 1922 roku, 
sprawa ta została wspólnie omówiona i ażeby Niemcy i Austrja do następnej sesji Ra- 
dy Ligi nie podejmowały ostatecznych postanowień. W odpowiedzi swej kanclerz Rze 
S-zy wskazał, że umowa niemiecko-austrjacka utrzymana jest w całości w ramach pro- 
tokułu genewskiego i że wobec tego, zgodnie z zapatrywaniami rządu Rzeszy i rządu 
Austrji, niema podstaw dlaczegoby Rada Ligi miała się tą sprawą zajmować. jeżeli 
rządy innych krajów domagają się badania kwestji prawnej, to rządy Niemiec i Austrii 
nie mają powodu obawiać się tego. Rząd Rzeszy uważa jednakże za niedopuszczalne, 
ażeby Rada Ligi ze stanowiska politycznego miała badać umowę, ponieważ umowa ta 
posiada charakter czysto gospodarczy. Kanclerz udzielił następnie wyjaśnień o celach 
rokowań niemiecko-austrjackich, które oczywista będą musiały być kontynuowane, jed 
nakże to zgóry było przewidziane, że ze wzglęau na cały szereg szczegółów technicz 
nych, wymagających uregulowania przed dwoma względnie trzema miesiącami, nie 
mogą być ukończone. 5 

Sowiety wobec unji celneį 
MOSKWA. PAT. Niemiecko-austrjacka unja cełna omawiana łest na łamach pra- 

sy sowieckiej z zadowołeniem, a to dlatego, że zdaniem tej prasy, ostatni krok  Nie- 
miec i Austrji godzi w traktat wersalski i w znienawirzony przez Sowiety projekt Рап- 
europy. „Izwiestja”* zaznaczają, że austrjacko-niemiecka unja cełna ma zna- 

czenie 1 to km ni I Go Ks połączenia tych państw. 
ii zypomina, że wła: w ten sposób w w. urzeczywistnione zostało 
On: Rzeszy Niemieckiej. я, 

Unja niemiecko-austrjacka, 

  

zdaniem dziennika, stanowi poważną pozycję w sto- 
sunku do państw innych. Unja ta, zbliżając pod względem okonomiczn Niemcy do 
granic Włoch, Jugosławji i Węgier. nie może nie wywołać dużych skutków | ycznych. 
Również wzmocni się wpływ Niemiec w stosunku do krajów bałkańskich. - Wreszcie 
niemiecko-austrjacka unja celna — kończy dziennik — da Niemcom pewniejszą pozyc 
zarówno na konierencji paneuropejskiej, jak i przy wszelkiego rodzaju KA 

  

Proces sabotażystów. ukraińskich | 
LWÓW. Pat. Przed trybunałem przysięgłych rozpoczął się 

wczoraj piąfy z rzędu proces przeciwko sabotażystom ukraiń- 
skim. Na ławie oskarżonych zasiadło 5 osób, przeważnie ucznio- 
wie i absolwenci gimnazjów, oskarżonych o zbrodnię zdrady 
głównej i zbrodnię podpaleń. Rozprawa potrwa trzy dni. 

RRRREZRTZYO REKA ZOO SZORC. ROR KOACWEOÓOTWCZNAREA WPKÓWZOBNZATEE NOCE 

graża Polsce. Jasne jest dla każdego, u p. Kozickiego myśl, że Bałkany są 
że „przedewszystkiem” zagraża Cze- naturalnym terenem dla naszej ро!- 
chom. Czesj więc zaczną oceniać nie- skiej ekspansji. Nic fałszywszego. Te- 
bezpieczeństwo ekspansji niemieckiej go rodzaju plany i zapatrywania były 
zupełnie inną metodą, niż ta, którą słuszne i aktualne nie za czasów p. 
stosował prezydent Massaryk, gdy tak Kozickiego, lecz Władysława IV-go. 
niedawno rozpatrywał możliwości po- Lecz ówcześni typowi, najtypowsi en- 
kojowej rewizji granicy polsko-rie- decy wielkie plany wówczas unice- 
mieckiej. Ta zmiana metody myślenia stwili. Już Aleksander II był tylko 
w Czechosłowacji stanowczo nie może spóźnionym naśladowcą polskiego mo 
nam wyjść na złe. narchy. Bałkańska polityka Izwolskie- 

Wreszcie p. Kozicki pisze o Bał- go i Sazonowa, była największem 
kanach, o niebezpieczeństwie, że Niem głupstwem rosyjskiem. Ekspansja Nie- 
cy zwrócą się w kierunku Bałkanów. miec na Bałkany ma dła nas, Polaków, 
Zabawni ludzie, ci endecy. Czyż jest jedne, jedyne znaczenie i odwraca, ta- 
lepiej, gdy Niemcy zamiast na Bałka- muje, osłabia ekspansję Niemiec na 
ny spoglądają na Tczew, Grudziądz, nasze terytorjim. Cat. 

Gdynię i Bydgoszcz? Prześlizguje się 

sudski nie jedzie do Palestyny, 
ani Egiptu, Włoch, czy Francji, 

lecz „Wicher* po zabraniu па 

pokład Marszałka Piłsudskiego 
odrazu wziął kurs na północ i 

pełną parą płynie do Gdyni. Bez 

zatrzymania się w jakimkolwiek 

z portów europejskich  przy 

wzmożonej szybkości kontrter- 

pedowiec „Wicher* może przy- 
być do portu gdyńskiego za 8 

dni, a więc na Wielkanoc Mar- 
szałek Piłsudski stanąłby w 

Warszawie. 

wystąpią 
e celnej 
LIGA NARODÓW ZAJMIE SIĘ 

PROTOKUŁEM 
PARYŻ. Pat. Briand przyjął prze- 

wodniczących komisyj śpraw  zagra- 
nicznych parlamentu i scharakteryzo- 
wał wobec nich sytuację, która się 
wytworzyła wskutek projektu układu 
celnego austiowęgierskiego. Briand 
przypomniał, że protokuł z roku 1922 
w śprawie pomocy finansowej Austrji, 
zawarty pod auspicjami Rady Ligi 
Narodów, jest przez nią zagwaranto* 
wany, Jest więc rzeczą niemożliwą, 
aby Rada Ligi Narodów nie zabrała 
głósu w sprawie projektowanego 
układu. 

  

    

  

TRAKTAT HANDLOWY LITEWSKO- 
ESTOŃSKI 

KOWNO. PA. — W dniu 25 b. m. 
została dokonana wymiana dokumen- 
tów ratyfikacyjnych tymczasowego 
traktatu handlowego między Litwą a 
Estonją. Traktat handlowy obowiązuje 
od dnia dokonania wymiany. | 

ZBLIŻENIE PRASOWE LITEWSKO-' 
ŁOTEWSKIE 

KOWNO. PAT. — W początkach 
kwietnia r. b. w Kownie odbędzie się 
litewsko-łotewska konferencja praso- 
wa w sprawie wyłonienia wspólnego 
komitetu prasowego dla obu państw. 
Na konferencję przybywa z Rygi 12 
dziennikarzy, członków związku dzien- 
nikarzy łotewskich z prezesem związ- 
ku Skalbe na czele. 

PRZEMYSŁOWCY LITEWSCY PRZE 
CIWKO DUMPINGOWI SOWIEC- 

KIEMU. 
KOWNO. PAT. Przed kiłku tygod- 

niami na posiedzeniu Izby handlowo- 
przemysłowej, znany finansista litew 
ski Wojłokajtis, bardzo ostro. wystę- 
pował. przeciwko. dumpingowi polityki 
sowieckiej, a specjalnie :przeciwko 
dumpingowi. leśnemu. Obecnię p. Woj 
łokajtis zawarł umowę z przedstawicie 
lami Sowietów. dotyczącą wwozu na 
Litwę 5.miljonów metrów manufaktury 
sowieckiej. Fabrykanci litewscy zało- 
żyli wobec powyższego .protest,, moty- 
wując swe stanowisko tem, że na tem 
ucierpi, względnie będzie . całkowicie 
zniszczony własny. przemysł. 

  

  

REPRESJE PRZECIWKO ' SZKOLNI- 
CTWU POLSKIEMU. -* 

PIŁA. PAT. Prowincjonałny sejmik 
pomorski w Szczecinie, na ostatniem 
zebraniu rozpatrywał sprawę polskich 
Szkół mniejszościowych i powziął u- 
chwałę, żądającą zawieszenia rozpo- , 
rządzenia pruskiej rady ministrów z 
31 grudnia 1928 roku, na podstawie 
którego polskie szkoły zostały w 
Niemczech utworzone. Sejmik żąda, 
aby rozporządzenie zawiesić na tak 
długo, dopóki państwo polskie nie 
zapewni całkowitej wzajemności. Za- 
znaczyć należy, że cytowane rozpo- 
rządzenie z dnia 31 grudnia 1928 roku 
o polskich szkołach mniejszościowych 
nie było w jakikolwiek sposób uzależ- 
nione od kwestji mniejszości niemiec- 
kiej w Polsce. 

jątecznych orzz z 2 

iny droku mogą być przez Admi 
OROWEĘ 

„Sikorski. Na zakręcie - 

     unikaty 
proc. @г@ 
nistrację zime 

     prowin 

Francuska lewica orga- 
nizuje się 

W parlamencie francuskim odbyła 
konferencja, w której 

wzięli udział członko:*e lewicowych 
firakcyj parlamentarnych, z wyiątkiem 
socjalistów. Inicjatywa wyszła —- zda- 
je 516 — ze strony radykałów. ) kon 
ferencji wydano komunikat, podpisa- 
ny przez Herriota, Borela : Chabruna, 
przewodniczących trzech lewicowych 
irakcyj parlamentarnycz. W komuni- 
kacie czytamy, że pewna ilość lewico 
wych posłów, zebrała się, by utworzyć 
ponadirakcyjne skupienie, obejmuią. + 
ce wszystkich posłów, którzy zdezydo 
wani są do obrony reform demokra- 
tycznych w dziedzinie oświaty, spra- 
wiedliwego., sozdziału podatków j or- 
ganizacji pokoju. 
Konferencja lewicy jest poważnem wy 
darzeniem w życiu politycznem Fran- 
cji. Mimo to zdaje się jednakowoż, że 
„Temps“ przecenia jej znaczenie, mó- 
wiąc o zmartwychwstaniu kartelu 
stronnictw lewicowych. Kartel stron- 
nictw lewicowych, który czynny był 
we Francji w roku 1924, uważał za 
najważniejsze swe zadanie 'uzgodnie- . 
nie taktyki wyborczej francuskiej le- 
wicy politycznej. Obecnie tego rodza 
ju punkt nie figurował na porządku 
dziennym konferencji. 

KLĘSKA LORDÓW 
PRASOWYCH 

si, onegdaj 

  

Uzupełniające wybory w okręgu wy 
borczym Sant George, jednej z dziel 
nic Londynu, które odbyły się w u- 
biegły czwartek, zakończyły się zwy- 
cięstwem kandydata oficjalnego partji 
konserwatywnej Duffa Coopera. Jak 
już donieśliśmy, okręg ten uchodził do | 
tychczas za twierdzę partji konserwa- 
tywnej, tak, że ani Partja Pracy, ani 
liberali nie wysunęli własnych kandy | 

я 

8 

datur, Uczynili to natomiast lordowie | 
Rothermeere i Beaverbrook, którzy roz 
winęli szaloną agitację za sir Ernestem 
Petterem. Mimo tej agitacji sir Petter 
skupił tylko 11532 głosów i pozostał 
w mniejszości przeciwko Duffowi Coo 
perowi, kandydatowi oficjalnemu par- 
tji konserwatywnej, który zdobył 
17242 głosów. i Klęska lordów praso- 
wych przyczyni się bezwątpienia do 
wzmocnienia stanowiska Baldwina w 
partji konserwatywnej. 

  

RAT :FIKACJA UKŁADU Z 
RUMUNIĄ 

- WARSZAWA, 25.II1. (tel. wł. „Sło- 
wa*). W „Dzienniku Ustaw* z dnia: 
25 marca ukazała się istawa, wyra- 
żująca zgodę na dokonanie przez Pa- 
na Prezydenta Rzeczypospolitej raty- | 
fikacji traktatu gwarancyjnego między. 
Polską a Rumunją, podpisanego w 
Genewie w dniu 13 stycznia 1921 r. 

O PŁOTY DROGOWE 
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=" WARSZAWA, 25,11. (tel. wł. „Sło: | 
wa*. W. związku z upraw omocnieniem, 
się ustawy o Funduszu Drogowym 
ukazało się rozporządzenie ministrów | 
robót publicznych i skarbu, wydane | 
w porozumieniu z innymi ministrami, 
w Sprawie wykonywania ustawy po- | 
wyższej. Rozporządzenie ustala wy-' 
miar i pobór opłaty od pojazdów 
mechanicznych. W zasadzie opłacie 
podlezają pojazdy zaopatrzone w do- 
wód rejestracyjny i znaki rejestracyj- 
ne. Natomiast pojażdy instytucyj i 
zakładów użyteczności publicznej, do 
których zalicza się również pujazdy 
Kas. Chorych, są wolne od' opłat. 
Wysokość opłaty zależy od wagi sa- 
mochodu, względnie motocykla.. 

KATASTROFA MOTOCYKLOWA 
KOŁO . BYDGOSZCZY. 

BYDGOSZCZ. PAT —. Dnia 25 
marca po południu ną szosie w pobliżu, 
Kcyni wydarzyła się katastrofa moto- 
cyklowa, która pociągnęła za sobą. 
dwie ofiary. Mianowicie motocyklem | 
zdążali do Bydgoszczy kupiec Helmut. 
Bunn i syn.restauratora w Bydgoszczy 

korski z powodu Śli- 
skiej od śniegu drogi, motocyki wpadł 
na drzewo przydrożne, ulegając zupeł 
nemu rozbiciu. Halmut Bunn poniósł 
śmierć na miejscu, Sikorski zaś doznał 
bardzo ciężkich obrażeń i w stanie 
groźnym został przewieziony do szpi- 
tala w Bydgoszczy. 

WAŻNIEJSZE WYGRANE 

WARSZAWA. PAT. We środę w 
14-tym dniu ciągnienia 5 klasy 22 Pol- 
skiej Loterji Państwowej  główniejsze 
wygrane padły na numery: 15 tys. zł. 
159.565, po 10 tys. zł. 12.578, 17.363, 
62.718 156.940, i 181.766, po 5 tys. 
zł. — 73.326, 139.828 i 209.431. 
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*  — Uroczysty obchód fmienin Marszałka 

Piłsudskiego w Lidzie, Niezwykle uroczyś- 

cie obchodzony był w Lidzie dzień Imienin 

Pierwszego Marszałka Polski. W dniu wi- 

gilji imienin Związek : Strzelecki zaciągnął 

honorową wartę przed pięknie udekorowa- 

nem popiersiem Marszałka,  ustawionem 

przed gmachem starostwa. Urządzony wie 

czorem capstrzyk dał znać społeczeństwu 

całego miasta, że rozpoczęte już zostały U- 

roczystości ku czci ukochanego Wodza Na 

rodu Polskiego. ią 
Miasto en dniu przybrało odświętną 

szatę, pięknie udekorowane zielenią i bar 

wami narodowemi oraz rzęsiście iluminowa 

ne. W dniu 19 marca o godzinie 10 w koście 

fe parafjalnym odprawione zostało sołenne 

aabożeństwo z okolcznościowem kazaniem 

a prócz tego zostały odprawione nabożeń- 

stwa w świątyniach wszystkich wyznań. 

'Po nabożeństwie komendant garnizonu: lidz- 

kiego p. płk. Śliwinski w otoczeniu miejsco 

wych władz przyjął defiladę wojska, oddzia 

łów PW, Strzelca, Sokoła, Straży Pożarnych 

i hufców szkolnych. ao М 

W sali Starostwa Lidzkiego zgromadzili 

się licznie przedstawiciele urzędów, instytu 

су} 1 organizacyj społecznych i złożyli na 

ręce p. starosty lidzkiego życzenia dla Mar- 

szaika j. Piłsudskiego, poczem p. „starosta 

Rogatkowski dokonał udekorowania krzy- 

żem zasługi 3 funkcjonarjuszów P.P. w 050- 

bach pp. st. przedownika „Mieszkowskiego 

Edwarda, przod. Sosnowskiego Celestyna i 

post. Rzeczyckiego Bronislawa. O godz. 14 

ла dworcu w Lidzie dokonano odsłonięcia 

pamiątkowej tablicy z popiersiem Marszał- 

ka i 84 słowami, które uwydatniły krótką 

treść życiorysu Marszałka Józefa  Piłsud- 

-skiego. Odsłonięcia dokonał p. starosta Ro 

gatkowski w otoczeniu licznych przedstawi 

cieli całego społeczeństwa lidzkiego. Frzed 

popiersiem Marszałka p. starosta wygłosił 

dłuższe przemówienie, podkreślając w szcze 

gólności serdeczne przywiązanie wszystkich 

«olejarzy węzła  lidzkiego do osoby Mar- 

szałka Józefa Piłsudskiego. Wśród grom- 

kich okrzyków na cześć Marszałka publicz- 

ność udała się do sali Ogniska kolejowego, 

gdzie odbyła się akademja popularna, zor- 

anizowana przez kolejarzy węzła lidzkiego. 

W tym samym czasie odbyła się akademja 
urządzona ku czci dla młodzieży szkolnej, gnackiu, Oil 

Marszałka J. Piłsudskiego w 

* nazjum Państwowego na Wygonie. 

Wieczorem o godz. 20 obszerna sala ki- 

no teatru Nirwana wypełniła się szczelnie 

mblicznością,” która zgromadziła się tutaj 

A licznie na akademię zorganizowaną 

przez miejscowy Komitet Obchodu Imienin 

Karszalka. Akademję zagait burmistrz m. 

tidy dr. Ordyłowski, poczem obszerny о4- 

czyt wygłosił prof. Brylski, który dokładnie 

streścił historję Wielkiego Wodza Naro- 
orowo wygłosiła człon- 

kini Oddziału żeńskiego Związku Strzelec 

kiego p. Rogalówna. W dziale koncertowym 

skrzypek amator mjr. rez. Ripper Aleksan- 

der odegrał z wielką precyzją kilka utworów 

muzycznych, za co publiczność nagrodziła 

skrzypka burzą oklasków. Orkiestra 77 pp. 

pod batutą kpt. Jana Wiltosa wykonała rów 

nież szereg utworów muzycznych, poczem 

akademja została zakończona, W Kiedis 

się również akademia po- 
Marszałka Józefa Piłsu-- 

    

godz. 13 odbędzie 
pularna ku czci 
dskiego. 

IGNALINO 

— Nasz zakątek. Tyle się pisze o roz 

maitych zakątkach naszego pięknego kraju 

w „Echach krajowych”, że i ja biorę pióro, 

aby opisać (gnalino. AŻ 

Z Wilna do ignalina parę godzin jazdy 
pociągiem. Stacja na miejscu. Ignalino, jak 
każde nasze m-czko, niczem nie różni się od 
innych — może tyłko tem, że latem na ryn 
ku i ulicach tumany kurzu zamiast błota, 
jak w innych. Gdy się przyjedzie do Ignali 
na, zupełnie się nie odczuwa, że to miaste- 
czko jest nad granicą — 3 klm. tylko do li 
tewskiej granicy, więc w Ignalinie dużo woj 
ska i oficerów KOP. To tylko prz. p omina, 

nad granicą. 3 
„udność żydowska i polska — w okolicy 

lgnalina mieszkają przeważnie Litwini — 
księża także Litwini — w kościołach oko 
licznych kazania się wygłasza po litewsku. 
Ignalino posiada kaplicę połską, do której 
co 2 tydzień przyjeżdża polski ksiądz z 
Dukszt. — Wszystko mamy po polsku. | 

Szkołę mamy 4 klas. pod sprężystem kie 
rownictwem p. Krasowskiego Bronisława. 
Naokoło szkoły ładny park, gdzie dzieci u- 
rządzają zabawy i gry. Często są przedsta 
wienia — duszą ich jest dzielna nauczyciel 

pełna poświęcenia, 
która pomaga i okolicznym szkołom  pol- 
skim (jak w r. 1930 w Żukcah) w urzą- 
dzaniu przedstawień. Społeczeństwo chętnie 
ł czynnie bierze udział w pracy społecznej 
jak p. Kunicka, p. kierownik poczty prowa 
dzi „Strzelca“. * 

Sirzelec ma swoją świetlicę i dobrze się 
rozwija. 

Okolice Ignalina są piękne: 4 jeziora (naj 
dalej 1 km. od miasteczka). Najpiękniejsze— 
pomiędzy górami i lasami ma wodę zielo- 
ną, 

Józef Oganowski. 

; ŚWĘCIANY 
— LE słów kilka o budżecie Sejmi- 

ku Święciańskiego. Z zadowołeniem przeczy 

Teatr na Pohulance 
SZTUKA ANDREJEWA 

" Występ Junoszy-Stępow- 
skiego 

Na Pohulance niesamowitą osobą 
w sztuce Andrejewa gra Ten, którego 

biją po twarzy. Obok jest inna osoba 
ani tak ważna, ani tak ciekawa. Od- 
wrotnie, jeśli chodzi o prawdę, naj- 
mniej ciekawa osoba. Tego hrabiego 
Manczini gra Junosza - Stępowski. 

Spoglądałem przez cały czas na 
tego hrabiego, nie odrywałem od nie- 
go oczu. Co to za dziwna, niezgłębio 
na tajemnica, wielkiego aktora. Wybie 
ra sobie postać niewiadomo nawet czę 
sto dlaczego, włazi w nią i cały wie- 
czór paraduje w jej skórze. Mózg, ser- 
ce, uśmiechy swe własne, jasności i 
wigory cielesne rzuca do kosza, na ja 

_ kie trzy godziny, i ogołaca się dobro- 
 wolnie ze wszystkiego, co ma. Wśliz- 
guje się w obcą skórę, ale jaką? 

Rozumiem, kiedy Junosza oddaje 
to swoje ciało takiemu imperatorowi, 
jak Paweł.  Dyryguje wojskiem 
krzyczy, na trambolinie kapryśnej czy 
ni szprynce, có' chwila staje na głowie 

„Za dużo życie mnie nauczyło, abym 

    

nie rozumiał, że wybierając hrabiego 
Manczini ]unosza wbrew może swo- 
je woli, fatalną maskę wkłada na sie- 
bie. 

Poco to robi? Obserwowałem go 

tałem korespondencję o budżecie Sejmiku 
Święciańskiego, zamieszczoną w nr. 56 z 
in. 10, III rb. „Siowa“ albowiem poraz pier 

y może w wileńskiem piśmie codziennem 

zamieszczono kilka krytycznych uwag na te 
mat gospodarki samorządowej. | 2 

Nieco pobiežne potraktowanie tak waž- 
nej sprawy przez p. XY nasunęło mi jeszcze 
kilka uwag w związku z akcją oszczędnoś 
ciową w budżecie. Oszczędności te dałoby 
się jeszcze uzyskać w następujących dzia- 

łach: 
1. Wobec tego, że kierownik biura Wy 

działu jest na bezpłatnym urlopie, a Sejmik 

korzysta z dodatkowego kancelisty, pobory 

tegoż kierownika można było zmniejszyć o 

4170 zł. Następnie można byłoby zmniejszyć 
pozycję na reprezentację o 500 zł. Wskutek 
zmniejszenia wydatków na roboty drogowe, 

rzeczy możnaby zmniejszyć wydatki na 
yjazdy samochodem, które wynoszą z u- 

trzymaniem szofera 29.000 zł. Sumę tę šmia 
ło można zmniejszyć o 6000 zł. : 

Dałoby się jeszcze uzyskać oszczędności 
w bidżecie żeńskiej Szkoły SW =kal z 

dukując dodatek kierowniczki tej szk z 

225 punktów na 75. Uzasadnić możemy to 
tem, że poprzednia kierowniczka żadnego 
dodatku nie otrzymywała. ь 

Można byłoby podnieść dochód. z wyro- 
bów w szkole zawodowej na które, šo tak 
w rozchodach jak i w przychodach figuruje 
kwota 1000 zł. Niewzięty jest natomiast pod 
uwagę ewentualny zysk, który mógłby wy- 
nieść conajmniej około Zł. 

Pobieżne obliczenie mogłoby jeszcze dać 
około 13000 zł. oszczędności, które ewentu 
alnie mogłyby być użyte na cele dokształca 
nia dorosłych, która to akcja obecnie przez 
samorząd jest całkowicie zaniedbana. 

    

   

— Rozwój instytucyj i organizacyj o 
charakterze rolniczym w pow. Święciańskim 
Zgodnie ze stetystycznemi danemi na tere 
nie powiatu Święciańskiego istnieje obecnie 
22 Kółka Rolnicze, 9 Kół Gospodyń Wiej- 
skich, 2 młeczarnie, 12 Kas Stefczyka, 3 
spółdzielnie roln. - handlowe, 7 spółdzielni 
spożywczych, 11 bibljotek rolniczych, — 17 
purktów czyszczenia zboża, 2 wypożyczał 
nie narzędzi rolniczych, 3 Koła Hodowców, 
3 Koła Kontroli Obór, 12 punktów kopula- 
cyjnych i szkoła rolnicza w. Święcianach, 

— Zdrowotność w powiecie święciań- 
skim. Dane statystyczne stwierdzają, że na 
terenie pow. Święciańskiego istnieją: 4 przy 
chodnie lekarskie, 1 ośrodek zdrowia, 
Stacje Opieki nad Matką i izieckiem i i 
szpital państwowy w Święcianach. (Ter) 

„WOLKOWYSK 
— Imieniny Marszalka Piłsudskiego. Du 

18 marca rozpoczęto obchód  capstrzykiem 
przez 3-ci pułk strzełców konnych. Naza- 
jutrz, t.j. dnią 19 marca odbyła się msza 
polowa, odprawiona przez miejscowego ks. 
Lukszę oraz defilada, w której wzięły  u- 
dział: 3-ci puł. strz. kon., przysposobienie 
wojskowe i wszystkie szkoły i organizacje, 
znajdujące się w Wołkowysku. Defilada 
przyjmowana była przez dowódcę 3 p.s.k. 
płk. Rozwadowskiego i pow. starostę p. 
Eustachiewicza.. 

W uroczystościach wzięło udziął przy- 
sposobienie pocztowe, zorganizowane przez 
p. naczelnika Stanisława Babickiego i pro- 
wadzone przez urzędnika p. Józefa Zady- 
kowicza, jako komendanta. , 

Spostrzegawczy. 

MIADZIOŁ 
— Imieniny Marsząłka  Józeia  Piłsud- 

skiego. Po odpowiednich przygotowaniach 
zgodnie z ustalonym programem, hód 
rozpoczęto dnia 18. Ill. capstrzykiem. O go 
dzinie 6 wieczorem zebrały się miejscowe 
oddziały przysposobienia wojskowego  har- . 
cerki, hufiec szkolny, strzelec i SMP (przed 
urzędem gminy i tu orkiestra straży ognio- 
wej odegrała kilka piosenek. 

Następnego dnia t.j. 19 marecą odbyty się 
uroczyste nabożeństwa w -kościele i сег- 
kwi z wygłoszeniem okolicznościowych ka- 
zań. 

Po nabożeństwach 'sformowano pochód, 
który przemaszerował ulicami Wileńską, Doł 
hinowską do Rynku. W pochodzie wzięło u- 
dział około: 1500 osób. 

Na rynku urządzono defiladę oddziałów 
przysposobienia wojskowego, przed starszy- 
zną w gminie (zarząd:i rada gminna, nau- 
czycielstwo, zarządy organizacyj  'społecz- 
nych przy dźwiękach marsza I Brygady: 

Dalej odbyła się uroczysta akademja pod 
gołem niebem na Ranku przy udziale naj- 
sa warstw ludności w ilości do 2000 
osób. 

W dniu 19 marca miąsteczko N. Mriadzioł 
było udekorowane flagami państwowemi, o- 
raz okna nalepkami z wizerunkami Marszał 
ka. Nastrój panował bardzo miły i podnio- 
sły. Pocztówek z terequ gminy z życzenią- 
ini dla Marszałka wysłano około 200 sztuk. 

| Wi karmowy 

  

  

    
      

  

KUPUJE 

WILEŃSKI SPÓŁDZIELCZY 
SYNDYKAT ROLNICZY 

w Wilnie, Zawalna 9, tel. 2-23 

adres telegr. „Rołnicze* 
inc 

   
    

na przedstawieniu, przedzierzgając - 
te swoje oczy na Argusowe oczy. 
Jedną rzecz dostrzegłem, chwyciłem. 
Nie gra dla publicznośći. Publiczność 
go właściwie nic nie obchodzi. Oczy- 
wiście od czasu do czasu rzuca jej, 
jaki ochłap, aby z nią kontakt utrzy- 
mać. Istota Junosży wzdrygnęłaby się, 
gdyby miała tę prawdę swoją gwoli 
publiczności prowadzić. Nie. Junosza 
żyje. Junosza cudownie żyje na scenie. 
Oddycha, chodzi, gada do siebie, ob- 
raca łaską jak wiatrakiem, skrobie się 
w kołano, zezem patrzy na kolana ba- 
letnic i wszystko to gwoli jednej je- 
dynej rzeczy: jakiegoś wewnętrznego 
musu (artystycznego czy moralnego 
na drodze karmy?), który mu kazał 
wejść w skórę nie bohatera, nie hero- 
ja, ale pobocznej figury, od począt= 
ku do końca na drugim płanie stoją- 
cej, sfingowanej przez autora, aby po- 
deprzeć akcję, uczynić ją bardziej wy 
raźną, i bardziej zrozumiałą. Junosza 
wślizguje się w tę postać, wciąż do 
siebie podobną, jak ta sama wytarta 
moneta, postać niemal manekina, po 
zbawioną własnego życia. 

Bo przecież to życie, ta mizerna 
chrapka na auto, gwoli czego dzie- 
wuszkę Consuellę (Kamińska) się 
sprzedaje okropnemu słoniowi Zelwe 
rowiczowi, - jest drobiną, jest kropelką, 
z której się nic nie wyciśnie. A jed- 
nak? Zadziwiające są tedy perypetje 
nie czyje inne, jak duszy samego Ju- 
noszy. Cóż to za cygan? Na tym świe- 

\ ; 

WARSZAWA. PAT. Dnia 25 b. m. 
kumentów ratyfikacyjnych traktatu handlowego i nawigacyjnego 

dokonana została 'w Warszawie wymiana do 
między Polską a 

Estonją, podpisanego w Tallinie 25 lipca 1927 r., oraz dokumentów ratyfikacyjnych pro- 
tokułu dodatkowego do powyższego traktatu handlowego, podpisanego w Tallinie dnia 
5 lipca 1929 roku. Powyższej wymiany dokonał ze strony polskiej podsekretarz stanu 
w Ministerstwie spraw zagranicznych p. Józef Beck, ze strony Estonji — poseł nadzwy 
czajny i minister pełnomocny w Rzeczypospolitej estońskiej w Warszawie p. Karol 
Tołier 

Krwawa potyczka z bandytami 
LUBLIN PAT. — Ostatnio policja, prowadząca poszukiwania za ukrywającymi 

się banklytami, stoczyła z nimi formalną potyczkę w powiecie Lubartowskim, w wyniku 

której bandyta Anyss jan został śmiertelnie zraniony. Pozostali dwaj bandyci zbiegli. 

Policja w toku prowadzonych dochodzeń wykryła jeszcze trzech członków bandy, któ 

rych aresztowała. Poza tem aresztowano jeszcze dwie osoby pod zarzutem ukrywania 

bandytów i stawiania czynnego oporu policji. Za zbiegłymi prowadzony jest energiczny 

pościg. Nadmienić należy, że w ręce policji dostały się dwa karabiny i rewolwer. 

  

Rozruchy na ulicach Berlina 
BERLIN. PAT. — W kilku dziełnicach miasta, ulice były ubiegłej nocy widownią 

krwawych bójek pomiędzy hitlerowcami i komunistami. W jednym z wypadków inter- 
wenjowało pogotowie policyjne, dając szereg strzałów na postach. Rannych zostało wte 

dy 10 komunistów 1 8 hitłerowców, przy których znaleziono naładowane  rewotwery. 

Pozatem w zaciętej bójce wiele osób zostało poranionych nożami. Policja aresztowała 

pięciu uczestników wałki. Wreszcie do jednego z lokali komunistycznych usiłowało we- 
drzeć się 30 narodowych socjalistów. Wywiązała się walka z użyciem kufli od piwa 

iuóg ой stołków. Rannych zostało 4-ch uczestników bijatyki. 

Strzały w uniwersytecie Madryckim 
MADRYT. PAT. — Według oświadczenia Ministerstwa spraw wewnętrznych 

na wydziałach farmeceutycznym i weterynaryjnym oraz w głównym gmachu uniwer- 

syteckim doszło do manifestacyj, jednakże dzięki akcji profesorów przywrócono spo 

kój. Ponieważ wydział lekarski był zamknięty, studenci weszli do grmachu bocznemi 

drzwiami, wieźli ina dach i zaczeli obrzucać policjantów, znajdujących się na ulicy, 
kamieniami. Następnie usiłowali wyjść przez główną bramę, atakując policję, która zmu 
szona była użyć broni palnej. Spokój na wydziale tym przywrócono dopiero o godz. 

11,45 Policja wkroczyła do: wnętrzna gmachu, poczem dziekan na czele studentów opu- 
ścił gmach. Podczas zajść zabitych zostało 2 osoby, a 7 odniosło ciężkie rany.. 

Katastrofa lotnicza w Helsingforsie 
HELSINGFORS. PAT. W czasie parady lotniczej, wydarzyła się tu katastrofa, 

której ofiarą padli dwaj lotnicy woskowi. Samoloty ich zderzyły się skrzydłami na wyso- 
kości 250 metrów. Obaj lotnocy ponieśli śmierć na miejscu.. 

Straszna ka:astrofa na morzu Czarnem 
WIEDEŃ. Pat. Dzienniki wiedeńskie donoszą ze stanbułu, że w porcie Songul- 

dak nad morzem Czarnem łódź, w której znajdowali 
i zmiażdżona 'przez Śróbę okręlu niemieckiego „Meksyk*. 1t robotu ków zginęło. 

robotnicy, została porwana się 
Šiedz- 

two zostało wdrożone. Dzisiaj oczekują przybycia parowca do Stambułu. 

  

NIECH WRACA ŻYWA ZDROWA KREW W ŻYŁY OJ- 
CZYZNY. NIE DAJMY SIĘ WYNARADAWIAĆ NASZEJ 

EMIGRACJII 
Złóż grosz na „Fundusz Polskiego Szkolnictwa zagranicą”, 
ma konto P. K. O. 21895, Komitetu Obchodu 25-lecia Walki 

o Szkołę Polską. 

W WIRZE STOLICY. 

NOWE WYNALAZKI 

„Dużo mamy pomysłowych ludzi — u- 

rząd patentowania nowości ma tego wymow 

ne dowody. Ot tylko w ostatnim miesiącu 

lutym zarejestrowiano takie curiosa: 

Jadalne nalepki na chlebie. Co to za 
przyjemność zdzierać brudną kartkę z fir- 

mą piekarni? Żadna. Dzięki panu Lejzerowi 

ze Lwowa będzie można połykać bochenek 

i adres piekarza bez obawy. 

Śnieg na ulicach i drogach / zawadza. 
Dzięki przyrządowi pana Kowalskiego z 

Sosnowca w najtęższą zimę nie będzie ni- 

gdzie ani płatka. Cóż dziwnego, że tak 

świetna maszyna będzie kosztować paręset 

tysięcy. 

Ktoś: jedzie kołeją. Pociąg staje. Jaka to 

stacja? Jak się nazywa? Dzięki dowcipne- 

mu panu Udryckiemu z Brzeżan podróżny 

nie będzie potrzebował ani wyjrzeć przez о- 

kno, by przeczytać napis, ani słuchać co tam 

wykrzykuje konduktor, ani pytać się sąsia 

dów. Wystarczy nacisnąć mechanizm tyle 
razy iłe razy już pociąg stawał — wysko- 

czy odpowiednia nazwa!!! 

A ta latarka elektryczna pana Burszyna 
z Falenicy. Latarka tem oryginalna, że świe 

ci tylko w kieszeni. Łóżko — szafa w jed- 
nej osobie, pręciki do spinania szyb, gwóźdź 
nie dziurawiący ścian. 

Pan Engel zrobił najdonioślejszy wyna- 

lazek: portfel do składania pieniędzy. Szko 
da; że nie obdarzył nas raczej pieniędzmi do 

wkładania do portfelu. Powodzenie takiego 
wynalazku byłoby zapewnione. 

SMUTNY JUBILEUSZ 
26 tyłko lat liczy sobie panna Antonina 

Wrześniewska, ale pod względem skonst 

mowanego alkohołu mało jaki starzec mógl- 

by z nią konkurować. Panna Antonina tak 

trąbi wódzię, że nawet w USA wzbudziłaby 

respekt. 

W XII komisarjacie ma swój stały ką- 

cik, wieczorem nikt go nie zajmuje bo — 

wiadomo, że przyjedzie. Policjanci znają do 

skonale obyczaje Antosi: upija się regularnie 

koło godziny 11 w nocy, poczem idzie do 

skwerku Hoowera i kładzie się na ławce , 

Wtedy wkracza pan posterunkowy — wzy 

wa ją do powstania i odejścia. Na nic. Roz 
kazuje iść za sobą do komisarjatu — Anto- 

si ani to w głowie. Niema rady — woła 

dorożkę i odwozi panienkę do „jej kącika”. 

Rezolutna Antosia jeszcze się: nie splamiła 

pieszym spacerem. 
Zdarzają się dnie kiedy zajmującej tej nie 

wiasty niema w areszcie. Wtedy dyżurny 

przodownik zaczyna się niepokoić: 

— Cóż to, powiada, nie przytranżołono 

jeszcze Antosi? — Czyżby się stało jakie 

nieszczęście? 

Dnie te jednak są bardzo rzadkie. W ro 

ku bieżącym Antosia była notowana w ko- 

misarjacie za pijaństwo: w styczniu 28, w 

lutym 26, a w marcu już 21 razy. 

W niedzielę przywieziono ją po raz 250- 
ty. Zapanował podniosły nastrój. Przodow- 

nik zaproponował oficjalnie powiadomić Ma 

  

Dr 
Jako środek odżywczy 

Jako źródło witamin. 

Jako. środek leczniczy 

  

0ždŽė ii 
Do wypieku chleba, bułek i ciast. Ę 

ganiez 

do zup, jarzyn t sosów. 

Książeczkę z przepisami o używaniu drożdży 
przesyłamy bezpłatnie 

Zrzeszenie Producentów Drożdży Sp. z o. o. 
Warszawa, Zielna 21. 

Iędny dla życia ludzkiego 
  

    

cie nie wie, jak się zapomnieć, w jaką 
wleźć skórę. Włazi też w jakąś 
figurę cały, za chwiłę potem w inną. 
Nie ogląda się na treść tej swojej figu 
ry. Sprawia mu satysfakcję, zadowole 
nie , rozkosz, to pogrążenie się bez 
reszty w jakiegoś ramoła. Nogami włó 
czy przez cały wieczór, oddycha ast- 
matycznie, zredukowawszy swe wital-- 
ne siły niemal do węchu. Co za bo- 
gactwo aktorów w Polsce, jeśli chodzi 
o paletę kołorów. Niezrównane skraj- 

ności. : : 
Stępowski, lubujący się w wyświech 

tanej figurze, jak dziecko zadowolone, 
że przez trzy godziny ma sfingowany 
paraliż postępowy, Leszczyński, który 
zawsze jest na desce i rękę wysuwa 
z patosem salto mortale, Jaracz, któ- 
ry muzykuje rolę, niczem smyczek na 
skrzypcach, Osterwa, który zamienia 
się w księdza na scenie i kapłańsko 
przeżywa inkarnację. Spoglądając na 
Junoszę, widzi się nadewszystko różni 
cę między nim, a drugim aktorem, do 
którego Junosza jest czasami podob- 
ny. 

Mówię o Kamińskim. Ten grał, 
Junosza żyje. Tamten żywioł swej arty 
stycznej natury prowadził, jak sok w 
kwiaty niewidzianych finezyj. Junosza 
odrazu jednym gestem wsuwa się w 
rękawiczkę, surdut, kapelusz, pończo- 
chę i staje się rewelacyjnie tą. ręka- 
wiczką,, surdutem, kapeluszem, poń- 
czochą. Ale to nie jest, broń Boże, 
wyszumienie. To nie jest wytańczenie 

się, aktorskie łatwe wypowiedzenie 
się przez zatracenie się kapryśne. Jest 
to mus, najdziwnieįszy mus, który 
znam, dobrowolne pójście na: wielką 
pustynię, i rozpoczęcie peregrynacji 
na jakimś zadziwiającym wielbłądzie. 
Oczywiście, tajemnica, dlaczego, jest 
w junoszy. Oto jedzie, kołysze się, 
i patrzy na skwarny  piasek,, choć 
gwiazdy. świecą w górze i jest plejada 
takich gwiazd, które nad ranem zbu- 
dzą słońce. . 

Osterwa wyrobił sobie obraz — 
ideołogję. dla gry aktorskiej. Twierdzi, 
że w teatrze dusza aktora przenosi się 
co wieczór na jakąś gwiazdę i patrzy 
się na swoje ciało, które zostało od- 
dane jakiejś postaci. W tej terminolo- 
gji Junosza, grając Andrejewa, ucieka 
w zaświaty i spogląda na samego sie 
bie, tego okropnego ramola, któremu 
oddał swe ciało, kości, muskuły, głos, 
serce, mózg i to wszystko na parę go- 
dzin, aby przez ten czas na gwieździe 
móc się oczyścić, wykąpać w aurze 
kosmicznej. 

Cóż może zrobić więcej recenzent, 
jak nie sygnalizować tej gry, tego ży- 
cia Junoszy? Cóż może więcej zrobić 
jak powiedzieć publiczności do ucha, 
„idźcie, zobaczcie, weźcie w siebie tę 
peregrynację, tajemnicę tej peregryna- 
cji*? To jest takie cienkie, że wielu lu 
dzi nawet. nie zrozumie, o co chodzi. 
Podczas Nocy Listopadowej Wyspiań- 
skiego rozległ się kiedyś niedawno na 
Pohulance głos: W czom dzieło? W 

trzeciej odsłonie, czy czwartej na ga- 
lerji jeden z synów Izraela absolutnie 
nie mógł dać sobie rady z tą sztuką, 
w której są polskie ognie, natchnienia, 
patosy, i ekstazy. Biedak pracował, 
wreszcie wykrztusił to swoje naj- 
szczersze: w czom dzieło? Tak może 
być i z publicznością, w sztuce Andre 
jewa, która widzi jedno cudowne zja 
wisko na scenie, Kamińską, a niedo- 
kładnie może sobie zdaje sprawę, z 
wielkiego enigmatu, który nazywa się 
Junosza - Stępowski, z tego jego ży- 
cia, tego jego zatracenia się w wiel- 
błądziej skórze, w tej jakiejś peregry- 
nacji pod gwiazdy. 

Kamińska. Ta nasza aktorka, naj- 
pokorniejsza ze wszystkich, nie znają- 
ca ogonów,, jak się to mówi w teatrze, 
jeśli chodzi 0 drugorzędne role, w 
sztuce Andrejewa rozkwita jak lilja. 
Świetnie wyraził to mój sąsiad, zna- 
komity krytyk Markow: ukąsiła ro- 
lę. Malutka, świeżutka, czyściutka, 

już zabłąkana w przeznaczenie gwiazd 
niewinna, nie wiedząca, co za tranzak- 
cja idzie, hypnotyzuje nas do końca. 
Junosza ją sprzedaje baronowi, miljar 
derowi. Chyba nigdy jeszcze Junosza 
nie sprzedawał, tak cudownej Consu- 
elli. Junosza ją sprzedaje bez skrupu- 
łu, cynicznie, okropnie, nigdy przeni- 
gdy król Lear. Kupuje ją Zelwerowicz 
okropny, straszliwszy milion razy, niż 
Herod w Salome. Ona zaś idzie w tę 
jakąś okropną bramę, paszczę rozwar 
tą. Za chwilę motyl -czarowny drgač 

Walerjan Charkiewicz 

Zmierzch Unji Kościelnej na Litwie 
i Białorusi—szkice historyczne zł. 6,— 

Uwaga: Książkę tę w okresie ta- 
niego tyg 'dnia książki—od 21 
marca do 4 kwietnia można 
nabyć we wszystkich wileń- 
skich księgarniach po «eme 
zł. 4.00 za eg . 

Placyd Jankowski (John of Dycalp) — 
zycie i twórczość -. Zł. 10.— 

Bez steru i busoli (Sylwetka 
x prof. Michała Bobrowskiego) 2.— 

Ostatnie lata Alumn tu Pa 
pieskiego w Wiirie . 0.50 

„Żyrowice—łask krynice . 0.50 
Pierwsze trudy i walki wi- 

leńskich kolejarzy . „ 0.80 

  

nopol Spirytusowy o tak zasłużonej pijacz 

ce — należy się jej medal za gorliwość. Po 

licjanci/ śmieli się do rozpuku. 

Jubilatka spała w swym kąciku jak ka- 

mień. 

PRAWDZIWA MIŁOŚĆ. 

Na ulicy Górczewskiej jest dom dła za- 

możnych starców. Od 9 lat mieszkał tam 92- 
letni pan Markus — ojciec znanego w War 
szawie lekarza. 

Pomimo tak pięknego wieku pan Markus 

był zdrów, wesół i zabawiał całe towarzy- 
stwo swen;e dowcipami i anegdotami. Nie- 

raz grono osób—liczące w sumie 1000 z 
górą lat — bawiło się szczerze słuchając z 

werwą opowiadanych kawałów. Cóż dziw- 
nego, że 84-letnia pani Rachela była pod 

jego urokiem. 

Pan Markus również zwrócił uwagę na 

sympatyczną damę. Coraz częściej przeby 

wał w jej towarzystwie, zapraszał na sp2 
cery, kupował kwiaty, czekoladki, upominki. 
Był zakochany i nie krył się z tem zupełnie. 

Oczywiście w domu szeptano,  płotko- 

wano... 
Pan Markus mówił każdemu co chciał 

go słuchać: — teraz dopiero poznałem praw 

dziwą miłość, wiem co to szczere uczucie. 

Ach, czemuż nie mam o 70 łat mniej. 

I przepraszał panią Rachelę, że on — 

stary niedołęga asystuje jej — smarkatej. 

Sędziwą parę, liczącą do spółki 176 lat, 
przezwano: „siwemi gołąbkami*. 

Szczęśliwie płynęły im dni; o ileż milej, 

niepostrzeżeniej niż innym pensjonarjuszom 
— wyłącznie zajętym sobą, swemi niedo- 

maganiami. 

Piękna to była miłość! 
I nagle w ubiegłym tygodniu pan Markus 

umarł. Wezwał lekarza, adwokata — po- 

dyktował im swą ostatnią wolę. Cały pozo- 

stały mu majątek — 2000 dolarów zapisał 

pani Racheli. Trzymając jej rękę — skonał. 

Pani Rachela rozchorowała się ciężko. 

„Nie przeżyję go, pójdę za nim; nie mam 

już cełu w życiu”. Dzieci jej — mają pońad 

60-tkę — nie mogą jej rozerwać. Wpadła w 
apatję. Lekarze wątpią o możności utrzyma 

nia jej przy życiu. K. 

22 Polska Państwowa Loterja 
Klasowa 

5-ta klasa, 13-ty dzień ciągnienia. 
PRZED PRZERWĄ " 

20000 zł. wygrał nr. 146982 
15000 zł. wygrał nr. 178230 
100( 4. wygrały nry: 4078 23446 
5000 zł. wygrał nr. 10151 
3000 zł. wygrał nr. 47057 
Po 2000 zł. wygrały n-ry: 5714 45034 

63858 80436 119637 122833 133423 
149615 164848 168440 187210 195387. 

Po 1000 zł. wygrały n-ry: 2059 10501 
20539 34238 48322 56890 91169 . 100386 
108701 136020 171756 176559 185408 
187601. 194900 191377 203890. 

Po 500 zł. grały n-ry: 5442 6484 
6912 7552 T901 10785 14357 16624 
18798 18797 21469 23377 26528 28230 
28646 37034 40413 42865 45658 48709 
51769° 51798 60830 63192 67809 70177 
70405 79509 80344 88848 89947 91001 
92515 93327 96319 100346 101217 
102421 104938 185119 107693 120083 
120420 '121023 125582 125541 126608 
127989 130487 130699 136600 141138 

PO PRZERWIE — — 
Po 5000 zł. wygrały n-ry: 170514 177452 
Po 3000 zł. wygrały n-ry: 162436 205449 
Po 2000 zł. wygrały, n-ry: 23375 24885 | 

49858 _ 56641 12 81655 126426 
132816 158953 196404 199154 157325 

Pi 1000 k. grały 32 0 n-ry: 3210 5943 
17335 27282 28854 Šonas 30207 40605 
44178 65209 79514 04603 104102 147828 
150445 151369 151568 156639 159739 
198384 203354 208879. 

Po 500 zł. wygrały n-ry: 16 4644 6008 
9574 10044 11032 11052 11690 15776 
18466 20414 21838 22160 24639 26930 

będzie na szpilce. To się nam jednak 
tylko tak wydaje. Genjalny jest Andre- 
jew Włosy nasze podnoszą się, groza 
nas wypełnia i nie widzimy przecież 
slepi, że teń baron, ten słoń, ten przed 
potopowy dynozaur, ten chrapiący 
wieloryb,  wyrzucający  wodotrysk, 
jest w gruncie rzeczy kwiatem 
kwiatów. Zetwerowicz go cudownie 
stworzył. To są pozory, bo nie zwierzę 
siedzi w baronie, ale kochanek, zako- 
chany Romeo, jak dowodzi rewolwer 
tam za sceną, W cyrku. Zamkną się 
oczki Consuelli na zawsze, duszyczka 
jej na rękach aniołów pójdzie w naj- 
wyższe i Andrejew pokaże wtedy na- 
czelną figurę: Tego, który dostaje po 
twarzy, ttpiora. 

Kreczmar jest za młody. Przez 
trzy akty i jeszcze czwarty siedziałem, 
nie rozumiejąc, O co chodzi. To takie 
okropne być w teatrze, spoglądać na 
scenę i nie rozumieć, o co chodzi. Są- 
dzę, że jest to cnota, gdy nigdy nie 
udaję, że rozumiem. kiedy nie rozu-- 
miem. 

Dopiero w czwartym akcie zrozu- 
miałem, że  Kreczmar od  po- 
początku powinien być  wypało- 
ny. złamany,  poćwiartowany żyw- 
cem na maszynie obłędnej tortu" 
ry, która nazywa się: uciekła mi żo- 
na. 

Nagle zrozumiałem, że to wszystko 
co on wyprawiał, było z powodu tej 
jego żony. 

s
 

  `а^  
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Szanowny Panie Redaktorze! 

Onegdaj dopiero dowiedziałem się o ko- 
-respondencji z Warszawy, zajnieszczonej w 
Ur. 56 (wtorek 10-II1 1931) pisma Sza- 
nownego Pana Redaktora w Sprawie Bibłjo- 
teki Uniwersyteckiej w Warszawie, kore- 
spondencji niesprawiedliwie, niezastuženie i 
krzywdząco atakującej prof. Uniw. Warsz. 
dr. Zygmunta Batowskiego. 

Byłbym niezmiernie zobowiązany, gdy- 
by Szanowny Pan Redaktor raczył łaska- 
wie zająć się tą sprawą serdeczniej, niż to 
ją załatwia suche sprostowanie w Nr. 61 
szac. pisma. 

Pan prof. Batowski od dwóch lat nie jest 
już kierownikiem  Bibljoteki Uniwersytetu 

ki a a przez 10-letni okres, kie- 
4 dy kierował Bibljoteka, pełnił te funkcje bez- 

interesownie zyskując wielokrotne uznanie 
i podziękowanie Senatu Akademickiego za 
swą owocną, pełną poświęcenia i zupełnie 
bezinteresowną, żmudną pracę. 

Zgóry dziękując Szanownemu Panu Re- 
daktorowi za jego ucrzejmość, kręślę się z 
wyrazami prawdziwego poważania. 

Rektor M. Michałowicz. 

List powyższy zaadresowany został 
do redaktora „Słowa*,  Władysła- 
wa Mackiewicza. Są ludzie, którzy nie 
znając czyjegoś imienia chrzestnego 
(co się dziś często zdarza), wolą jed- 
mak nie umieszczać pierwszego, tepsze 
go imienia z kalendarza na adresie 
koperty. Co zaś do pana profesora Ba- 
towskiego, to istotnie jest nam bardzo 
przykro, że nasz feljetonista wymienił 
przez nieświadomość to nazwisko, 
skoro prof. Batowski nic tu nie zawi- 
mił Wyrażamy z tego powodu uczu- 
cie naszego żywego ubolewania, lecz 
zdaje się nam, że zarówno p. Rygiel, 
jak p. rektor Michałowicz sprawę nie 
na właściwej rozpatrują płaszczyźnie. 
Nie o to chodzi, kto tu zawinił. Kwe- 
stja odpowiedzialności, jest tu kwestją 
wyrażnie i dobitnie drugorzędną. Czy 
winny jest tu kierownik  bibljoteki, 
czy Senat Akademicki, Ministerstwo 
Oświecenia, czy Ministerstwo Skarbu, 
ostatecznie — wszystko to może być 
rozstrząsane pomiędzy temi osobami 
i departamentami — lecz nie to inte- 
resować może prasę, jako organ opinii 
publicznej.Przedewszystkiem ustalamy 
sam fakt niepożądany, a już raczej nie 
do nas należy odpowiedź na pytanie, 
kto tu mianowicie zawinił. Fakt, że 

Bibljoteka Uniwersytecka od dwóch 
|Jlat czynną nie była, wydaje się być 

taktem bolesnym, faktem z galerii 
tych, dla których wrogowie nasi zna- 
leźli określenie w dwóch wyrazach: 
„Polnische Witshaft*. Remonty w 
bibljotekach należy przeprowadzać 
podczas wakacyj. Cóż to za uniwer- 
sytet, który przez dwa lata funkcjo- 
nuje bez bibljoteki j rozsyła swoich 
pupilów po wszystkich bibljotekach w 
mieście. Ze względu na metodykę pra- 
cy w uniwersytetach, jest to absolui- 
nie szkodłiwe. Nasz feljetonista może 
być tylko małym feljetonistą, a Senaty 
i Ministerstwa instytucjami, o wyjąt- 
kowym autorytecie, lecz nie możemy 
mu mieć za złe, że w danym wypadku 
skorzystał z dziennikarskiego prawa 
do krytyki i wytknął tę niewłaściwość, 
bo miał świętą rację. 

Otrzymaliśmy również taki komu- 
nikat harcerski: 

Na skutek umieszczonej w __„Słowie* z 
dnia 22 marca 1931 Nr. 67 (2575) w arty- 
kule  „Hipolit Gieczewicz" następującej 

zaa młodzieńcy, pracujący systema- U 
tycznie w skautingu, przyjmują. S i t.d. 
na y h szczebłach stanowisk spotecz- 

h aż do najwyższych*. Zarząd Oddziału 
Wiłeńskiego Związku Harcerstwa Polskiego, 
pragnie wyjaśnić, iż na terenie Zarządu Od: 
działu, ani też obu Komend Chorągwi, Huf- 
ców, jak też Drużyn, nikt dotychczas, od 

Listy do i odpowiedzi о0 Redakcji 
początku istnienia Harcerstwa na Wilef- 
szczyżnie, nie otrzymywał nietylko pensji, 
ale nawet najdrobniejszego wynagrodzenia 
za pracę w harcerstwie (skautingu), poza- 
tem Zarząd Oddziału pragnie podkreślić, iż 
właśnie pracownicy harcerscy i to nietylko 
młodzieńcy, ałe i ludzie dorośłi, obarczeni 
często obowiązkami rodzinnemi — cały 
swój czas poza godzinami swej zawodowej 
pracy, przeznaczają na pracę harcerską, pra- 
cujac bezinteresownie. - 

Nawet w wypadkach wyjazdu na wizy- 
tację urużyn harcerskich, co ma miejsce 
przeważnie w dnie świąteczne, przeznaczo- 
ne dla wszystkich na wypoczynek — Za- 
rząd Oddziału, pokrywa instruktorom tylko 
koszta rzeczywiście poniesione (przejazd 
pół trzeciej klasy, koszt spożytych  posił- 
ków i nic więcej), choć normalnie pracow- 
nicy ci w służbie swej zawodowej korzy- 
stają z prawa przejazdu drugą klasą. Na do- 
wód tego pragniemy także przytoczyć, iż 
delegaci wileńscy, wyjeżdżający na zjazd 
walny Związku Harcerstwa Polskiego w Kra 
kowie, który trwał od 314 1931 roku do 
3-11 1931 roku, otrzymali tylko przejazd 
trzecią klasą, a nawet koszty utrzymania 
pokryli z osobistych funduszów. 

Celem przedstawienia społeczeństwu rze- 
czywistego stanu, opartego na prawdziwych 
faktach, Zarząd Oddziału prosi wszystkie 
pisma o umieszczenie powyższego komuni- 
katu. Przewodniczący Zarządu Oddziału Wi- 
łeńskiego Z.H.P. (— )Ks. dr. Władysław 
Bandurski — biskup. 

Jak wynika z ustępu przez komu- 
nikat zacytowanego, autor omawiane- 
go artykułu, nie miał na myśli wcale 
specjalnie skautingu wileńskiego. Wo- 
bec tego, list harcerzy wileńskich, pro- 
stuje informację, która się do nich 
nigdy nie stosowała. Wobec tego, 
ostatni ustęp powyższego komunikatu 
harcerskiego, wydaje się nam być tro- 
chę przesadny, gdy mówi o koniecz- 
ności zapomocą wszystkich pism ogła- 
szania prawdziwych faktów, kładąc 
akcent na wyrazie „prawdziwych“. 
Jak się zdaje, „prawdziwe* jest właś- 
nie to, že są „mtodziency“  systema- 
"tycznie pracujący w skautingu“ i po- 
bierający za to wynagrodzenia, jak- 
kolwiek młodzieńcy ci nie mieszkają w 
Wilnie. Autor artykułu napisał zresztą 
to zdanie bez cienia zarzutu. Ktoś, kto 
pracuje w skautingu i tylko w skau- 
tingu może za swą pracę pobierać wy- 
nagrodzenie, bez żadnego wstydu, ani 
żadnej ujmy. Wkońcu czujemy się w 
obowiązku zaznaczyć, że te zupełnie 
przygodnie i bez żadnej intencji naga- 
ny, użyte porównanie, oparte było na 
wiadomościach, zasiągniętych u oso- 
by, która powinnaby być dobrze poin- 
formowaną. Jeśli tak nie jest, jeśli w 
całym skautingu połskim niema ani 
jednego młodego człowieka, pobiera- 
jacego wynagrodzenie pieniężne, to 
prosimy o sprostowanie ponowne, któ 
re zamieścimy chętnie, bez jednak żad- 
nych wyrazów ubołewania, gdyż ja- 
ko żywo nikomu nietylko dokuczyć, 
lecz nawet krytykować nie chcieliśmy. 

"red. 

SPORT 
ZAWODY STRZELECKIE W RZUTKOWIE 

W dniach 4, 5, 6 i 7 maja r. b. Zarząd 
Zakładów Amunicyjnych „Pocisk“ organizu- 
i na własnej strzelnicy w Rzutkowie (pod 

arszawą) wielkie zawody strzeleckie do 
rzutków (talerzyków). 

Bogaty program przewiduję kilkanaście 
konkurencyj o nagrody stałe i przechodnie. 
Wszyscy zawodnicy, podzieleni zostaną 

drogą zawodów eliminacyjnych, na trzy 
prupy. 

  

OFIARY 
Dla biednej, inteligentnej rodziny 

Surwiłowa zł. 5. 
pani 

  

> Тап 

. podaje do wiadomości, że z dn. 

   Telef.: ( 

qd Towarzyste a Kredytowego 
m. Wilna 

przeniesione do własnego gmachu 

przy Ul. Jagiellońskiej Nr. 14 
Biuro czynne od godz. 9-ej do 15-ej 
Kasa czynna od godz. 9-ej do 14-ej 

( Zarządu Nr. 18-68 
Biura Nr. 18 58 

26 b. m. biuro T-wa zostało 

  

W ciągu sztuki obróciłem się do 
Markowa, i szepnąłem: jestem jakiś 

' zmęczony, widocznie niebardzo rozu- 
miem.. Usłyszałem od Markowa: ja też 
nic nie rozumiem. 

Dłaczegośmy nie rozumieli? Czy- 
Śmy naprawdę widzieli Kreczmara, 
każdy jego gest, który powinien był 
mówić o tej żonie? Każde jego słowo 
czyż zdradzało pożar, idący w ob- 
błęd, załewający mózg? Nic innego 
bohater Andrejewa nie robi, tylko tę 
swoją żonę nazabój kocha, nią oddy- 
cha. Bez tego pożaru, obłędu, sztuka 
nie może mieć sensu. Cóż jest winien 
Kreczmar, że mu dali tę rolę, a on W 
sobie nie może znaleźć tego pożaru, 
który pali wnętrzności.? Serce jego i 
myślenie nie są porażone, w jedno je- 
dyne wciąż i do końca, aż do tego 
otrucia obrócone. Fingować, że się 
jest w kobiecie, że się obraca dokoła 

„Miej, jak upiór, że się nią żyje, w halu 
Tynacii jest Bogiem a prawdą, moc- 
no trudne, dla młodego aktora. 

Zadanie recenzenta nie jest łatwe. 
Obowiązany jest patrzeć, myśleć, w 
sobie odnajdywać pomyłki, wbrów czę 
sto sugestjom teatru, na które brać 
Sie można jak muchy na lep.. Nie ro- 
zumieć sztuki, to nie móc się jej pod- 
dać. Nie poddać się sztuce, to nie móc 
jej nałeżycie ocenić. Jakže okropne 
iest chwytanie była az ogon, a nie za 
rogi. Gdybym mógł, tobym erygował 
inkwizycję dla aktorów, grajacych,mo   

8ących grać, bez zrozumienia tego, co 
grają. Tak, naprzykład, w Salome Fizn 
lerówna i Kreczmar nie wiedzą ani, co 
mówią, ani.co czynią. Jak na dłoni wi- 
dać miejsce, w którem inkubacja na- 
stępuje, a Omi jak góry lodowe płyną 
dalej i rozpoczynają niewiadomo po- 
co, dlaczego, w niezgozzie rażącej z 
Wilde'm, z duchem sztuki, sx ompliko- 
waną jakąś szpulkę, z którei nić nietyl- 
ko nie wyprowadza. z Labiryntu, ale 
widza biednego jeszcze bardziej w za 
wiłe i poplątane pogrąża. Podo na w 
sztuce, którą omawiamy.. Przecież nie 
chodzi Andrejewowi o cyrkowe  ryki, 
szastanie nogami, pokazywanie pęp- 
ka? To wszystko można robić, ale to 
jest rezultat widomy, widoczny, kon- 
sekwentny czegoś, co jest w duszy 
u bohatera Andrejewa. Czego? A właś 
nie tego, czego nie było i dlatego nie- 
rozumieliśmy sztuki aż pod sam ko- 
niec, kiedy nie można było dalej już 
nierozumieć, skoro teraz autor z ja- 

kiejś gwiazdy zleciał i wszystkie uster 
ki i niejasności słowami swojemi sko- 
rygował, abyśmy wyszli przecież z te- 
atru wstrząśnięci tą tragedją, oślepia- 
jącą jasnością, że Zełwerowicz nie jest 
demonem i że Kreczmar trując, zrobił 
rzecz okropną. Tak, to jest upiór, a 
przyszedł do cyrku, bo to jest więcej 
niż morfina lub kokaina. : 

Mieczysław Limanowski. 

    

SEO 

Graniczne konferencje wiosenne z Sowietami 
W. rejonie Stołpców i Rakowa odbyły się konferencje graniczne w celu omówienia 

sprawy wy.awani prsepustek rolnych podczas prąc wiosenny.h. - 
kównież koło Dź. iny nastąpi spotkanie władz polskich i sowieckich przy udziale 

przedstawicieli kup ów dla omówienia spławu d zewa na Dźwinie. 

W obawie przed wylewem Dźwiny 
Koło Dźwiry o) cii'zni mieszkańcy przystąpiłi do usypywania wałów 

cchrornych rzd brzeg4mi Dźwiny, która rok rocznie występuje z brzegów 
powołując duże szkody. 

Również po stronie sowieckiej są czynione gorączkowe przygotowania 
do zabezpieczenia brzegów Dźwiny bowiem w roku ubiegłym podczas rozto- 
pów wiosennych 4 wsie sowieckie w tej okolicy były zupełnie zalane. 

Oszukańcza „Spółdzielnia Pracy" 
Z polecenia władz sądcwych zost.ł aresztewany jeden z założy ieli „Wileńskiej 

Spółdzielui pracy* nleszc siej się przy ul. Gartarskiej 8. Terajło Jó/ef. Spólnik jego Fe- 
rański w obawie przed « dpcwiedzialnością i oszukanymi, którzy chcieli rozprawie się do- 
tažnie z «szustem, ulotnił się. 

Wjmienieri dżięki oszukańczym praktyk: m zdołałi w.iągnać w swe sieci przeważ- 
nie poszukujących pracy i olsniwszy ich wysokimi zarobkami wyłudzali tytułem wpisowe- 
go różne sumy 

Poszkodowanych jest kilkadziesiąt osób. 

Komendant strażnicy sowieckiej 
zbiegł na nasze terytorjum 

Na odcinku granicznym Wilejka uciekł na nasze terytcrjum komendant 
strażnicy sowieckiej Paszkowicz. Zeznał on, że powodem przekroczenia gra- 

w 

  

  

nicy była obawa przed aresztowaniem na skutek denuncjacji komisarza po- 
litycznego, że Paszkowicz jest zwolennikiem t. zw. opozycji prawicowej. 

Zbieg prosił o u zielenie mu prawa azylu. 

Straszliwej zbrodni pod Mickunami 
dokonał parobek majątku 

Przed kilku dnizmi, jak donosiliśmy, w folwarku Wielkie 
Łaesze w tminie kFickufskiej zzmordcwzno w Łestjalski sposób 
„pienipotenia majątku Pciockiego i jego służącę. 

Ślecziwo peczętikcwo skiercweno na tory nieodpowiednie nie 
dało kcrkretrych rezultatćw. Przypuszczenia, że zbrodni doko- 
nała ekSpizyjaciółka Potockiego okazały się błędne. 

Sprzwcą morcu okazał się perobek folwarczny Bronicki 
mieszkający w odległości 2 kilometrów od Łasz. 

Zastępca kcmerdznta policji pow. wileńsko-trockiego aspl- 
rant Szimcńhski, który wziął po kiiku dniach śledztwo w swoja 
ręce, ustalił podejrzaną roię jaką Bronicki odegrał w tej spra- 
wie. W tym też kierunku, skierował śledztwo. W rezultacie, pod- 
czas rewizji w mieszkaniu pedejrzanego znaleziono ukrytą sie- 
kierę ze śladami kiwi na ostrzu. ; 

Po wstęprem śledztwie Bronickiego przywieziono do Wil- 
na i oszczono w więzieniu na Łukiszkach. 

Morcdu dokonał podczas sprzeczki o zapłatę, a gdy ochłonął 
z pierwszeco wrażenia i zdał sobie sprawę ze swego uczynku 
podpalił zzŁudccwania by zatrzeć ślady, zamknąwszy poprzednio 
służącą, kióćra mogła słyszeć sprzeczkę, bowiem w tym czasie 
leżała już w łóżku. 

  

  

Czy znamy Wilno? 
KONKURS FOTOGRAFICZNY „SŁOWA” 

   
Na pierwsze trzy totogratje, zamieszczo- 

ne w naszym konkursie, otrzymałiśmy od- 
iedzi moc. Wczoraj zamieszczonej cha- 

„ wyglądającej na obrazek z dalekiego 
'edmiešcia nie poznał dotychczas nikt. A 

kochani czytelnicy wiełu z nas co- 
dzień koło niej przechodzi. Zagadka dzisiej- 
sza jest niewątpliwie łatwiejsza. 

Od dnia dzisiejszego ważne będą jedy- 
nie iedzi, zaopatrzone w wycinek z 
gazety, przedstawiający rozpoznawany ch- 
objekt. Nałeży więc obok zamieszczoną -|-- 
tografię 1) poznać, 2) wyciąć i zaopatrzeć 
nadpisem i swojem nazwiskiem, 3) odesłać 
do redakcji „Słowa*. 

  

‚ „Polacy zagranicą* — Miesięcznik, '/ po- 
święecony sprawom społecznym, kulturalnym 
i gospodarczym. Organ Rady Organizacyj 
nej Polaków z Zagranicy. (R. II Nr 2). 

Czasopismo „Polacy Zagranicą" jest or 
garem centralnej instytucji społecznej w 
kraju dla spraw, związanych z życiem za- 
równo wychodżtwa naszego we wszystkich 
Praiach, jak i z bytem rodaków naszych, 
wchedzących w skład mniejszości połskich 
w krajach, sąsiadujących z Polską. й 

W artykule, zatytułowanyni „Współżycie 

  

  
Tęcza — zesz. 12. Pierwszy w tym roku 

numer regjonalny, obecnie poświęcony Fo- 
morzu. Numer zredagowany wzorowo! Trud 
no o bardziej wszechstronne, rzeczowe i ład 
ne ujęcie wszystkich zagadnień, związanych 
z tą, najciekawszą może, i niezwykle ważrą 
i drogą naszą dzielnicą O sytuacji politycz- 
nej Pomorza w artykule wstępnym mówi 
redaktor naczelny j. Drobnik, z dialektami 
pomorskiemi zaznajamia czytelnika dr. W. Pniewski, o motywach morskich w inalar- 
stwie religijnem wybrzeżnych kościolów о- 
powiada B. Chrzanowski, 0 folklorze kaszeb 
skim gawędzi |. Kisielewski, zarys dziejów Swiecia daje T. Borowski, o szlachcie ka 
szubskiej bardzo ciekawe szczegóły padaie 
dr. K. Górski, echa P omorza w literaturze 
pięknej zestawia dr. J. Jachimek. 

Wreszcie w dziale literackim  znaicuje- 
my utwory Jerzeso Bandrowskiego, Г Li- 
stowskiej, T. B. Sygi i Fr. Sędzickiego. Wieł 
ka ilość świetnych reprodukcyj zdoni ten 
wyjątkowo ładny i treściwy numer. Następ 
ny zeszyt regjonalny będzie poświęcony 
„Kresom wschodnim” (a więc terznom ro 
zakordonowym?) Z niecierpliwościa, zacie- 
kawieniem i.. niepokojem będziemy cczeki- 
wać tego numeru! 

naredowości* p. adam Stebelski czyni prze 
glad panujących w tej dziedzinie pogłądów 
teoretycznych. 

Pan Witold Sworakowski p. t. „Zagad- 
nienie spisu i statystyki Połonj: Zagranicz- 
nej,” roztrząsa sprawę, która ma podstawo 
"xe znaczenie dla wzmożenia kalturalnej wię 
zi z Macierzą Polaków we Węsa kra- 
jach. Ё 

-Wśród materiałów, dotyczących aktual- 
nych spraw ośrodków polskich zagranica, 
wyróżnia się w tym numerze artykuł nat- 
czyciela Polaka w Heerlen, p. B. Janika p. 
t. „O emigracji polskiej w Helandji', trak 
tujacy rozmieszczenie i stan liczebny polski: 
go wychodźtwa, dzieje polskiej emigracji 
w _Limbureji, oryanizacię szkolnictwa BO 
skiego i oświaty wśród 4000 góraików, 
wraz z rodzinami osiedlonych w tym kra- 
jm. й 

3 Pozatem ostatni numer „Polaków Zagra 
nica* zawiera kr ę polskiego życia w 
Danjt, Estonii, Fr. i, Holandį:, Jugosławii, 
Litwie, Persti, Rumunii, Turci, Brezylji, 
Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. 

    
  

Jakóba o g dz 930 ran . 

17-tej, o czem zawiadamia 

R 

  

KONRAD JODKO 
Mierniczy przysięgły, porucznik rezeiwy Wojsk Polskich 

po długich i ciężkich cierpienia. h /marł dnia 24 marca :93 
Nato eństw » żałobne odbędzie się dnia 27 b. m. w kościele Świętego 

Wyprowad enie zwłok na cmentarz W:jskowy teg ż dnia o god inie 

Zarząd W lerskiego Koła Związku Mierniczych Przysięgłych 

r. w Wieku lat 47 

Г 

Ч 

|
 

4łożone czasowo w Baranowiczach Zwłoki 

$. + P. 

ANNY KOTLUBAJOWEJ 
zmarłej w dniu 25 grudnia 1930 r. 

Zostaną przewiezione do Wilna. Eksportacja z Dworca osobowego. na cmentarz 
Benardyński odbędzie się dn. 27 maica o g-dz 8-ej rano, 

o czem zawiadamia k ewnych, przyjaciół i znajomych SIOSTRA 

  

  

JÓZEF NIE 
1 Generalny Sekretarz Kom. 

55 'і' P. : : 

MENCZYNOWICZ 
b. Dyrektor Departamentu Aprowizacji b. Litwy Środkowej 

Pomocy iInwal. Woj. w Wiinie 
Opairzony Ś». Sakram ntami, zmaił w dniu 25. IIL. 31 r. : 

Eksportacja zwłok z comu żałoby przy ul: Tartaki 20 de Kaplicy na 
Rossie, odbędzie się w dniu 26. II. r. b. o godz. 5 ppoł. Pcgrzeb w piątek 
dnia 2/ o godz. 10-j, 

o czem zawiadamia 
Zarząd Komitetu Pom inw. Wojennym 

  

KRO 
CZWARTEK 

Das 26 W. s. g. 5 m. М 
„N. M i. e i Z. s. g. 5 m. 38 

    

jutiė 

Emanvela    
SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 

LOGJI U. 5. B. W WILNIE. 
2 dnia 24 Il 8: : 

Ciśnienie średnie « mm. 162 

Temperatura śred. -1- 2 

Temperatura m: -- 4 

Temperatura ni 
Opad w mm. — 

Wiatr: zachodnt 

Tendencje. stan stały 

Uwagi: pochmurno 

   

      

URZĘDOWA 
— Pan wojewoda powrócił z podróży in- 

spekcyjnej. W dniu dzisiejszym powrócił z 
terenu powiatu Postawskiego i Dziśnieńskie 
go p. wojewoda Kirtiklis i objął urzędowa- 
nie. Na. terenie PORY powiatów p. 
'wojewoda zlustrował urzędy państwowe i 
zwiedził instytucje samorządowe i społeczne. 

MIEJSKA 
— Subwencja miejska dia bibljotek pu- 

blicznych. Magistrat przeznaczył sumę 12 
tys. złotych na R dla publicznych 
bibljotek na terenie m. Wilna. | : 

rodziału tej suuiy dokona miejska komi 
sja' kulturalno-oświatowa, której posiedzenie 
wyznaczone zostało na wtorek. 

— Organizacje kupieckie w sprawie ko- 
minikacji miejskiej. jak nas informują, tzba 
Przemysłowo-Handlowa, oraz Związek Kup- 
ców Żydowskich i Stowarzyszenie Kupców 
Chrześcijańskich, 4 do Magistratu 
memorjały w sprawie ruchu autobusowego 
w Wilnie. 2 у a 

Jakoby lzba wypowiedziała się za udzie- 
leniem koncesji firmie „Arbon“, natomiast 
obydwa związki za pozostawieniem konce- 
sji „Spółdzielni" z obowiązkiem przeprowa- 
dzenia przez nią jewnych ulepszeń i zmian. 

Wiadomość tę podajemy z obowiązku 
dziennikarskiego, nie biorąc na siebie odpo- 
wiedzialności za prawdziwość jej. 

— Obniżka cen na cement. isterstwo 
przemysłu i handlu komunikuje, że przemysł 
cementowy przeprowadził od dnia 9 b, m. 
na skutek pertraktacyj ministra przemysłu 
i handlu, z przedstawicielami tego przemy- 
słu, obniżkę cen na cement loco skład w 
Warszawie, jak nasi peles za beczkę 200 
kg. ze zł. 25.50 — na. 24,30 (7 proc.), 
za beczkę 180 kg. ze zł. 24 — 2450 na 
22.25 )9 proc.), za worek 50 kg. ze zł. 6— 
6.50 na 5.75 (12 proc.). 

Ceny cementu będą w całej Połsce ana- 
logicznie obniżone i przeliczone ik 
położenia frachtowego. Niezależnie od po- 
wyższych zniżek, przemysł cementowy pod- 
niósł stosowane skonto kasowe o 3 proc., 
oraz wyznaczył w stosunkowo do odbior- 
ców hurtowych specjalią prowizję dodat- 
kową 3 zł. od każdej tonny cementu, ode- 
branej ponad pewne ustałone odsetki od 
obrotu z roku ubiegłego. й 

W związku z powyższem uważać nale- 
ży akcję rządu w dziedzinie zniżki cen na 
cement za ukończoną. 

ы WOISKOWA 
— Ze Związku Oficerów Rezerwy Koła 

Wileńskiego: Powstał projekt zorganizowa- 
nia Sekcji Zawodowej Szkolnej, w skład 

której weszliby oficerowie rezerwy i podcho 
rążowie rezerwy, zatrudnieni w instytucjach, 
urzędach i szkołach prywatnych na terenie 
okręgu szkolnego, w związku z tem prosi- 
my Kolegów, oficerów rezerwy i podcho- 
rących rezerwy zatrudnionych w _ instytu- 
cjach, urzędach i szkołach, o przybycie w 
niedzielę, dnia 20 marca r. b. o godz. 11 do 
lokalu Kuratorjum (Wolana 10) na zebra- 
nie organizacyjne. 

„ Porządek zebrania: 1) Zagajenie i prze- 
mówienie powitalne, 2) referat na temat „Ce 
le i zadania pracy oficera rez w czasie po- 
koju* wygłosi mjr. Bąbiński, 3) referat na 
temat „Zadanie sekcji zawodowej”. wygłosi 
Kol. Obiezierski, kpt. rez., 4) dyskusja nad 
referatami, 5) wybór władz sekcji zawodo- 
wej Szkolne, 6) wolne wnioski. 

Uwaga: Na zebranie uproszeni są o 
przybycie oficerowie rezerwy i podchorążo- 
wie rezerwyn zarówno ci co należą do Ko- 
ła Z.O.R., jak też i ci co nie należą. 

— Rezerwiści kawałerzyści. Związek ofi 

NIKA 
cerów rezerwy podaje do wiadomości 
wszystkich b. wojskowych, że z dniem 2 
kwietnia b. r. przy Kołe Wileńskiem Z.O.R. 
zostaje zorganizowany oddział konny przy- 
sposobienia wojskowego, mogą należeć nie- 
tylko oficerowie rezerwy — członkowie Ko- 
ła, lecz też i wszyscy kawałerzyści, artyle- 
rzyści i inni bez względu na ich stopnie woj 
skowe, o ile tylko wykażą się dokumen 
wojskowemi z przebiegu służby w oddzia- 
łach konnych. ` 

Zapisy do dnia 30 marca r. b. w godz. 
od 18 — 20 w lokalu Związku Oficerów 
Rezerwy (Kasyno Garnizonowe) ul. Mickie- 
wicza 13, przyjmuje ppor. rez. Stanisław 
Aktonowicz — codziennie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Akademja żałobna. Dnia 26 b. m. w 

lokalu Kliniki Położn. - Ginekologicznej U. 
S. B. (ul. bogusławska 3) odbędzie się a- 
kademja żałobna poświęcona zmarłym «.ton 
kom Wil. Tow. Ginekołog.: ś. p. prof. dr. 
Władysława Bylickiego, i Ś p. dr. Marjana 
Obiezierskiego. O godz. 21 odbędzie się 47 
kołejne posiedzenie naukowe Wil. T-wa Gi 
nekologicznego. 

— Żebranie Stowarzyszenia Kobiet z 
Wyższem Wykształceniem odbędzie się dn. 
27 b. m. o ogodz. 20 w Seminarjum Muze 
um Etnograficznego (Zamkowa 11) 

Program zebrania: dyskusja „o powszech 
nej Ra 6 służbie kobiet". 

— Byłe maturzystki gimn. im. ks. A. J. 
Czartoryskiego proszone są o przybycie do 
lokału gimnazjum dnia 28 b. m. o godz. 18 
cełem porozumienia się w sprawie utworze 
nia Związku Byłych Maturzystek tegoż gim- 
nazjum. 

-- Posiedzenie wydziału powiatowego. 
W dniu 28 b. m. odbędzie się posiedzenie 
wydziału powiatowego sejmiku  Wił-Troc- 
kiego w: sprawie dalszego zredukowania no- 
wego preliminarza budżetowego. : 4 

  

U nerwowo chorych i cierpiących - 
chicznie, łagodnie działająca naturałna "> 
da gorzka „Franciszka-Józefa przyczynia się 
do dobrego trawienia, daje im 

Pony od ciężkich myśli sen. żądać w apte- 
ach. 

  

RÓŻNE 
— Nowy sądowy. Jak się dowia- 

dujemy, p. Stanisław Giecewicz mianowany 
został biegłym sądowym w: zakresie eksper- 
tyz buchalteryjnych. przy Sądzie Apełacyj- 
nym e Wilnie, EM 

— Sprawa y konty; przy- 
wozowych na II kwartał r. b. Stowarz 
nie Kupców i Przemysłowców Chrześcijań 
w Wilnie, gowiadamia, iż podania do Izb 
Przemysłowo-Handlowej na przydział kon- 
tyngentów przywozowych na Il kwartał r. 

b. RaZ składać najpóźniej do dnia 3 kwiet . 
"ma r. b. 

Lista kontyngentów na l kwartał nie 
od została jeszcze ustelona i wobec 

składaniu ай należy opierać m IŚcie 
kontygentów, obowiązującej w bieżącym 
kwartale, której odpis można przejrzeć w 
Biurze Stowarzyszenia w godzinach: 12 —2 
i 5-—8 wieczorem. * 

— Hazardowa gra na ulicach. Kilku na- 
szych Czytelników zwracało nam uwagę na 
zjawisko, jakiego mimowolnym świad i 
byli nieraz w Wilnie. 

Otóż na ulicach i rynkach jakaś garstka. 
podejrzanych <ypków, uprawia - 
hazard, wciągając do niej dzieci i żołnierzy. 

Mało tego, przy pomocy specjalnie pod- 
stawionych osobników, przedsiębiorcy ci za- 
chęcają maiwnych do wygrywania smzfjko- 
łyków (zresztą podejrzanej jakości). 

Osobnik taki za pomocą otrzymanych 
znaków odgaduje „para“, lub „nieparara“ 
i rzecz jasna wygrywa, a za jego przykła- 
dem idą przypadkowi przechodnie. mi - 
oszustów są najczęściej dzieci i dłatego też : 
władze bezpieczeństwa powinny zwrócić 
baczną uwagę. 

— Rekolekcje nauczyciełskie. Wobec licz 
nych zapytań ze strony  nauczycielstwa 
z prowincji w sprawie rekolekcyj nauczyciel 
skich, Zarząd Koła m. Wilna Stowarz. 
Chrz. Nar. Naucz. Szk. Powsz. podaje do 
wiadomości zainteresowanych, iż z powo- 
du nieudzielenia przez Kuratorjum ÓSW. 
urlopów, rekolekcje powyższe odbędą się 
jedyine dla nauczycielstwa m. Wilna. Po- 
czątek w sobotę dn. 28 b. m. o godz. 5 po 
poł. w kaplicy sodalicyjnej przy ul. Wiel- 
kiej 64 (wejście obok L Dalsze in- 
formacje bedą w swoim czasie zakomuniko- 
wane. Konferencje opprowadzi ks. dr. K. | 
Kucharski T. J. 

(dalszy ciąg kroniki na stronie 4-ej) 

  

Czy wiesz, że w każdym 

URZĘDZIE POCZTOWYM | 
i moeżna się 

UBEZPIECZYĆ NAŻYCIE 
(bez badania lekarskiego) w   
      

;
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HISTORYJKĄ W OBRAZKACH 
PAN CIERPIAŁŁO ZE ŚNIPISZEK 

Ciąg dalszy. 

  

  

  

Coś tam piszczy i narzeka. 
Ktoś się ciśnie: oj, ratunkuł 

Pan Cierpiałło twarz zasępił, 

Wszyscy suną „do meldunku". 

vi 
Tempus fugit! Czas ucieka... 

— Juž niedtugo będzie wiochna.... 

Szepnie w tiumie zamieszana i 

Po trzech męžach wdowa Zochna. 

+ jerą w teatrze „Lutnia“ 
komedja M. Maszynskiego „Koniec i począ 

WY KAZ 
p żołnierzy armii polskiej poległych w Iatach 1916 - 1920 

‚ na terenie Województwa Nowogródzkiego 
CMENTARZ WOJENNY W M. NIEŚWIEZU 

POW. NIEŚWIESKIEGO 

„ 1) Iwanowski Stanisław 2) Kolenda Po- 
likarp, 3) Januszkiewicz Józef, 4) Szydiow 
ski Konstanty, 5) Wołnisty Mieczyslaw 6) 
kapral 27 p. ułanów Kaperski Stefan 7) uł. 
27 p. ułanów Gała Wojciech, 8) ułan 27 p. 
ułanów Warapiej Antoni, 9) szer. Szpit. pol. 
nr. 108 Maksz j., 10) szer. 46 pp. Kaspiro- 
wicz Franciszek, 11) Szpitał Pol. nr. 108 
Dziedzic Józef, 12) szer. 56 pp. Uencher 
Antoni, 13) ułan 27 p. ułanów Kłudko Naum 
14) st. szer. 68 pp. Wiśniewski Władysław, 
15) -st. szer. kom. telegr. nr. 16 Kosiński 

{ Bernard, 16) ułan (akademik) 215 2 uł. U. 
W. P. Krystofiak Czesław, 17) szer. 63 j:p. 
Kuklan Antoni, 18) szer. 46 pp. Strzelców 
Kowalik Jan, 19. szer. 58 pp. Kleczkowski 

Bołesław, 20) szer. 63 pp. Wiatr Józef, 21) 
szer. 63 pp. Tomaszewski Jan, 22) stud. 
medyc. 7 sem. sanit. Szpit. Poł nr. 701 Pró- 
szyńska Hełena. 

CMENTARZ WOJENNY W M. SNÓW 
POW. NIEŚWIESKI 

1) plut. 3 baonu Strzelców  De-Nisan 
(Denizo) Witold. 2) szer. 29 Baonu Celn. 
Kukliński Teofil, 3) szer. 29 Baonu Celn. 
Wereszczyński Stanisław, 4) ppor. legjonista 
4 p. Strzełc. Czekański, 5) por. WOW Oddz. 
mjr. RY Steckiewicz Kazimierz, 
6) st. szer. 3 p. WP Płaczek Józef, 4) ка — 
pral oddz. mjr. Dąbrowskiego Rymkiewicz 
Edward, 8) strzel. Oddz. mjr. Dąbrowskie- 
go Kujawiak Franciszek, 9) szer. 22 pp. Mać 
kowiak Franciszek. 

tek", grana obecnie z nadzwyczajnem powo 
zeniem w Warszawie, 
Nowość tę reżyseruje K. Wyrwicz 

| Wichrowski. 
— Requiem* Mozarta. Z okazji 175-let- 

" detniej rocznicy urodzin Mozarta — w sali 
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Pani Zochna Kotlecińska,,,, 
Zuch nad zuchy to kobietka... 

' Ma dom mały, po trzech mężach, 
Literatka i poetka. 

VIII 
Wpadł jej w oko Pan Cierpiałło. 
Było nieco ceregieli. 
Wreszcie w tłumie umówili 
Randez - wous za dwie niedzieli. 

i LZY PARC EDR a i a 

POCZTOWA 
— Komunikaty pocztowe, Dyrekcja Poczt 

1 Telegrafów komunikuje, iż do ruchu tele- 
fonicznego z Połską dopuszczone zostały 
wszystkie urzędy norweskie. Opłata za trzy 
minutową rozinowę zwykłą między Wilnem 
a Norwegją, uzałeżniona jest od strefy nor- 
weskiej i wynosi od 13 franków 80 cent. 
do 16 fr. 20 cent., oraz że od I kwietnia 
r. b. zniża się opłatę za trzyminutową roz- 
gens zwykłą między Wilnem (łącznie z 

olonją Wileńską i Porubankiem) z jednej 
strony, a 1) Paryżem z drugiej strony z 
12 fr. 20 cent. na 11 fr. 50 cent., 2) wszyst 
kiemi miejscowościami francuskiemi, leżące- 
mi w departamentach Meurthe et Moselle, 
Mossel, Bas Rhin, Haut Rhin, Vosges z 10 
fr. 20 cent. na 9 ir. 70 cent. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski na Pohulance, Występy 
K. Junoszy - Stępowskiego. Dzis o godz. 8 
ukaże się po raz trzeci głośna sztuka L. An 

_ drejewa „len, którego biją po twarzy” w 
„rež. dyr. Zelwerowicza. Sztuka ta stała się 
_ jednym z najbardziej atrakcyjnych utworów 

m sezonie. 
Składają się na to: fascynująca treść, 

Se oryginalne tło, (rzecz dzieje się 
"za kulisami cyrku), oraz świetna obsada z 
" Kazimierzem junoszą Stęj 
Pomysłowe zat! Т 

5 dają świetnie charal 
U 
"Rolę barona Regnarda kreuje dyr. Zelwe 

rowicz. 
| — Teatr miejski w „Lutni”*, Dziś o godz. 
_ Bmej ukaże się „Sztuba”, aktualna sztuka 
_ Kazimierz-a Leczyckiego, osnuta na tle sto 
— sunków we 22 szkołe polskiej. 
‚ łnteresująca ta sztuka cieszy się na naszej 
scenie KBC RE, Obsadę 
tworzą czołowe siły zespołu cznego. 
Kazimierzem Junoszą Stawski ne da. 

: - iwienie popołudniowe w  tea- 
— trze „Lutnia”* W niedzielę nadchodzącą o g. 
3. m. 30 odbędzie się w teatrze „Lutnia“ 

' przedstawienie popołudniowe po cenach zni 
_ żonych — specjalnych. 
; ystawiona zostanie nieodwolalnie 

raz ostatni w sezonie świetna komedja Ver 
mewiła „Azais“ Zz udziałem K. junoszy Stę- 

9 Eo, niezrównanego w roli barona 
 Wartza. 

„Bilety już są do nabycia wkasie zama- 

— „Koniec i początek* Najbliższą prem- 

skim na cz le. 
awryłkiewicza od 

terystyczny nastrój cyr 

      

    
   

  

    

  

     
   

  

   

- SHFRIDAN. 

„Tajemnica amuletu 
Znów tłum zaszemrał, ale nikt już 

ie odważył się rozgniewać wodza i 
nikt się nie ruszył. Masela zniknął w 
tłumie. Macosini dał znak kapłanowi, 
który stał w pogotowiu, z nożem w 
ręku. Kapłan podszedł do swej ofiary. 
Chory zaczął krzyczeć jeszcze przera- 
źłwiej i szarpać się gwałtowniej. 

— — Śpiesz się, Budo, — rozkazał 
wódz, — mój syn umiera. 

‚ — Kapłan spojrzał w spokojne, nie- 
zmącone oczy ofiary. Z obu stron bia- 
łego człowieka stanęli dwaj murzyni: 

_ jeden z glinianą misą, a drugi z no- 
_ żem i gąbką. Nad tłumem zawisło cięż 

kie milczenie, pełne zgrozy i oczekiwa 
ma. W tej chwili rozległ się ostry 
Bad kuli, zagrzmiał strzał, i kapłan 

  

  

   

    

    
    

    

adł bez życia do nóg wodza. Wszyst 
ie głowy zwróciły się w kierunku wy 

strzału. Przerażony Masela pierwszy 
rzucił się do ucieczki, za nim skoczyli, 
ogarnięci paniką murzyni. Tłum, nie 
widząc wrogów i nie rozumiejąc skąd 
się wzięła kula, która powaliła kapła- 

poddał się zabobonnemu przeraże- 
ę ju. Ktoś krzyknął: Askari, askari! 
- Powstał tłok, zaczęto się dusić wzajem 
"nie, (ratować w ucieczce. Nie minęło 
_ kilka minut, jak plac opustoszał. Przed 
namiotem wodza pozostał tylko Maco- 
ini i dwaj murzyni, pilnujący jeńca. 
'_ Przeraźliwy krzyk chorego zbudził 
wodza z odrętwienia. 
,  — Ofiara musi być zł ożona! — 
krzyknął, miotając z oczu błyskawice 

kia Uratuję syna własnemi ręka- 
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Konserwatorjum Muzycznego (Wielka.47 — 
wejście od Końskiej), wykonany będzie w 
dniu 29 b. wspaniały utwór oratoryjny „Rę- 
quiem". 

, Słowo wstępne wygłosi prof. M. Józefo- 
wicz. 

Wykonawcami programu będą: 2 chóry 
— mieszany T-wa Muz.. „Lutnia" i męski 
-— pocztowy, Orkiestra, oraz soliści: W. 
Hendrich, N. Pekarówna, A. Ludwig i E. 
Olszewski. 

Dvrekcja J. Leśniewski. 
Bilety nabywač možna w biurze podrėžy 

„Orbis“  (Mickiewicza 1l-a) codziennie 
od godz. 9 r. do 4 po poł., a w niedziełę od 
6 wieczór w kasie Konserwatorjum. Począ- 
tek o godz. 8 wiecz. 

Cn GRAJĄ W KINACH? 

Kino Miejskie — Wrogowie ognia. 
Heljos — Melodja serc. 
Hollywood — Kobieta, która cię nigdy 

niezapomni. 

Casino — Wesoły Madryt. | 
Pan — Pojedynek w przestworzach 
Wanda — Miłość na rozdrożu. 

Światowid — Księżniczka Olga 

Mimoza —Tajemnica skrzynki pocztowej 
Stylowy — Słodycz grzechu. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Od 24 do 25 
b. m. zanotowano w Wilnie wypadków 36, 
w tem kradzieży 6, opilstwa 6, przekroczeń 
administracyjnych 13. 

— Kradzieże. Z mieszkania Žyliūskiej 
Chasi, Zawalna Nr. 37 skradziono 800 zł. w 
gotówce. 

Z podwórza przy ul. Stefańskiej Nr. 12 
na szkodę Łapida i Sitnickiego. skradziono 
mydło i brezent wartości 100 zł. 

— Trup noworodka w pociągu. W pocią 
gu osobowym przybyłym z Warszawy do 
Wilna w wagonie 3 klasy znaleziono trup 
noworodka płci męskiej w wieku około 2 
tygodni. Trup przesłano do kostnicy przy 
szpitalu św. Jakóba. 

— Aresztowanie poszukiwanej. Zatrzy- 
mana została Abramowicz Jadwiga, poszu- 
kiwana przez Sąd Powiatowy w Wilnie dła 
odbycia kary. 

—By pozbyć się konkurencji, pod 
paliły dom. Jačąc ul. Dominikańską, 
w nocy przed paru dniami, mieszka- 
niec m. Stołpców Antoni Łapkowicz, 
zatważył ogień w zagrodzie Niny Jan- 
czurowej. Wszczął natvchmiast alarm 

i pożar został stłumiony. Organa bez 
pieczeństwa publicznego wzięły jed- 
nak sprawę do serca i bo paru godzi- 
nach wyjaśniona została sprawa po- 
wstania zagadkowego pożaru. 

będzie najnowsza RADIO WILEŃSKIE 

CZWARTEK DNIA 26 MARCA 

1205 — 1230 M оч „05 — 12. uzyka taneczna ( ) 
12.35 — 14.00 Koncert szkolny z Warsz. 
14.00 — 14.50: Kącik dla pań z Warsz. 
14,40 — 15,20: Odczyt dia maturzystów 

z Warszawy. 
„ 15.50 — 16.10 „Co każdy Polak o Śląsku 

wiedzieć powinien* — odczyt z Katowic— 
wygłosi dr. W. Ormicki. - 

16.10 — 16.5 Kom. dla żeglugi z War 
szawy. 

16.20 — 17.15 Koncert symfoniczny *r* 
17.15 — 17.40 „Jeszcze O niedoli małych 

miasteczek“ — odczyt WIĘ, Mieczysław 
Limanowski, prof. USB w Wilnie. Tr. na 
wszystkie stacje polskie. 

17,45 — 18,45: Koncert popołudniowy Wy 
konawcy: Kłaudja Ottowicz - Stańska (so 
pran i orkiestra. pod dyr. Michała 
Szabsaja. 

19,00 — 19,15: Regjonalizm a literatu- 
ra“ —- odczyt wygł Tadeusz Łopałewski. 
„ 1915 — 19.25 Program na piątek - 
i rozm. 

19.25 — 19.30 Uwagi dia detektorowi - 
czów z Warszawy. : 

19.30 — 19.35 Kom. sportowy z Warsz. 
19.40 — 19.55 Pras. dzien. radj z Warsz. 
20.00 — 20.15 „Dawne węzły* — feij. 

z Warszawy wygł. Marja Szczepańska. 
20.15 — 20.30 Pogad. radjo* z Warsz. 
20.30 — 21.30 Muzyka lekka z Warsa . 
21.30 — Słuchowisko z Warsz. („Krół 

Lear" — Szekspira) 
22.15 — 23.55 Koncert z Krakowa. 
7..80 — 24.00 Kom. i muzyka taneczna z 

Warsz. 

W domu  janczurowei u lokatora 
Stefana Cygana — zamieszkały dwie 
prostytutki, które były sołą w oku za 
mieszkałym w sasiedztwie dwu innym 
prostytutkom: ladwidze Miśkiewicz i 
Oldze Ciuńczyk Obie postanowiły po 
zbyć się rywalek W tym cełu umyśliły 
spalić chlew Janczarowej. — aby ią 
zmusić do wypowiedzenia mieszkania 
Cyganowi, względnie wymóc na niim 
wyeksmitowanie mieszkających u nie- 
go rywalek. 

W dniu krytycznym, zaopatrzyłv 
się w potrzebne przedmioty do zreali- 
zowania zbrodniczego zamiaru. Kiedy 
miasto pogrążało się w śnie — obie 
zakradłv sie do zagrody Niny Janczu- 
rowej: Miśkiewiczówna stała na war- 
cie od ulicy, zaś Ciuńczyk oblała ścia-* 
ny budynku upatrzonego na ofiarę ben 
zvną i podpaliła. W tyni momencie 
radjechał Łapkowicz — dzieki które- 
mu pożar zosta! stłumiony. 

W wyniku cochodzenia inne zna- 
lazty się za kratkami aresztu, na sku- 
tek zarządzenia władz sadowvch, о- 
czekując wymiaru sprawiedliwości. 

  

KSIĄŻKI WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGJ | 
DO NABYCIA w KSIĘGARNI ZAWADZKIEGO 

ZARYS SATYSTYCZNO EKONOM:CZNY 7iEM POŁNOCNO-WSCHOD. 1922 r. 4 zł 
WSPOŁSZESNE PAŃSTWO 1.ITEWSKIE 1922 r. 2 zł. 
REFORMY I PRZEWROTY AGRARNE EUROPY POWOJENNEJ 

1926 rok, 10 zł. 
„POLITYKA POLSKA I ODBUDOWA PAŃSTWA" odpowiedź na książkę 

Dmowskiego — 2 zł. 

ZAGADNIENIE USTROJOWE, PROJEKT KONSTYTUCJI DECENT| RALISTYCZNEJ 
1928 r. 3 zł 

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

1 POLSKI 

    

, Wyrwał nóż z rąk nieżywego Budo 
i skoczył ku białemu wrogowi. Ale 
znów gwizdnęła kula i wódz runął, jak 
ścięty na ciało kapłana. Ostatni mu- 
rzyni uciekli, wydając dzikie okrzyki 
trwogi. 

Za chwilę na ich miejscu zjawili się 
Tommy i Maruli i uwoh nili Ralfa Ve- 
ston z więzów. 
Tommy wysłała Maruli po tragarzy, 

a sama z ojcem udała się na poszuki- 
wanie Traversa, który znalazł się w 
jednej z chat murzyńskich. Młody An 
glik był nieprzytomny i bredził, nie 
zdawał sobie sprawy, gdzie się znaj- 
duje. : 

Murzyni, straciwszy wodza, +07- 
biegli się po lesie, poddając się pani- 
ce. Wioska zupełnie opustoszała. Tom 
my drgnęła mimowoli, gdy przechodzi 
ła koło dwuch trupów i milknącego. jnż 
w przedśmiertnej agonji młodego sy- 
na wodza. 

W milczeniu wyszedł ojciec z cór 
ką z wioski. Tragarze nieśli za niemi 
chorego Traversa z poza krzaków, 0- 
taczających wioskę, śledziły  biatvch 
myśliwych setki błyszczących, przera- 
żonych oczu. Nad wioską zaczęły krą- 
żyć pierwsze sępy. 

— Mówiłam ci, ojcze, — rzekła 
nieśmiało Tommy, gdy już weszli do 
lasu, — że zawsze niepokoję się bar 
dzo, gdy jesteś beze mnie! Kiedy ie- 
steś sam, zawsze grozi ci jakieś nie- 
bezpieczeństwo. Mam nadzieję, że bę- 
dziesz na przyszłość ostrożniejszy i z 
większym szacunkiem będziesz się do 
mnie odnosić, jak przystało ojcu w sto 

sunku do córki, która uratowała mu ży 
cie. 

Ralf Veston roześmiał się. 

 Btaiataw Mackiewicz, Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyfo | 

'zaczyna warjować. 

— Skwitowaliśmy się, Tomasku. 
Widzę, że masz krótką pamięć. Zapo- 
minasz o: twoim przyjacielu Ezdrze. 
Ale czy widziałaś tego białego czło- 
wieka? Kto to taki? Mam podejrzenie, 
że to właśnie on był inicjatorem tego 
wszystkiego, co się stało. 4 

— Ten człowiek nazywa się Anto- 
nia Pareira. Raz już miałam przyjem- 
ność dać mu nauczkę, korzystając z 
jego własnego rewolweru. Ale teraz, 
mam nadzieję, że on się nie wykreci, 
postanowiłam się z nim porachować. 
Muszę się ziemścić za ciebie, ojcze, ia 
mu tego nie daruję. 

ROZDZIAŁ XIII 

Nad brzegiem Czerwonego Morza. 

Młodzież ma zdumiewające zdol- 
ności przystosowywania się do wszel- 
kich warunków życia. Może . dlatego 
Elly Theese łatwiej i spokojniej zno- 
siła niewolę, niż jej matka. Swem czy- 
stem serduszkiem wierzyła niezachwia 
nie w Opatrzność Boską i nie wątpiła, 
że wcześniej czy później nadejdzie po- 
moc i ratunek. : 

Ale mrs. Dernfold - Theese prze- 
chodziła straszne katusze. Były chwi- 
le, kiedy Elly obawiała się, że matka 

Troska o matkę, 
dodawała jej sił do znoszenia własnej 
niedoli ido zapominania o niej. Co noc 
skuwano razem matkę i córkę i pozo- 
stawiano w małym namiocie, pilnie 
strzeżonym przez wartowników. Elly 
masowała spuchnięte nogi matki, roz- 
czesywała jej splątane włosy, używa- 
jac do tego z cedrowych gałazek zro- 
bionego grzebienia. Przykro było pa- 
trzeć na mrs. Theese. Opalona, nieu- 

  

  

  

  

  

  

GUN Ceny zniżone: Parter 60 gr. Balkon 30 gr. 
M I EJSKIE Od dnia 23 do 27 m.rca 193] ' włącznie będzie wyśw 'e"lany film: 

Dramat sensacyjny w 2h serjach (20aktach) 
SALA MIEJSKA „WROGOWIE OGNIA** W rolach głównych: Jac« Daugherty i 
Ostrobramska 3. 3 Helena Ferguson Z-jmująca treść! Wstrząsające sceny! Pogoń za ztot-m! 

Serja J Aktów 10. Wyswietla się «d 23 do 25. III. włą z. Serj: li. Aktów 10. wyświetla się od 2n do 27 III włącz. 
Że "nns od z. 5.30. Początek ody 1-e'. Nastęonu program: „Cuda w Górach M><s<:biels i'h* 

Dzwiękowy Dziś! Największy wszechswiat «wy sunces ililiu UŹW sk. ! U.uvoi ud il SWlata 
KINO-TEATR Wilii Fritsch i prześlicna gwiazda Dita Pario y Kaa óRs = lk > elki film 

„H ELIOS“ tańczą, mówią i śpiewają w arcyfilmie RE LO DB; A $ER Ša miłosny 
UI. Wileńska 38 reżys. genjalnego Eryka Pomera. Zachwycając pieśni cygańskie w wyk. kapeli cyganow JANCZI BOLOGH*A- 

Tel. 926. Ka?dy musi usłyszeć jak trzmi „Melodja Serc*, którą odśpiewa Willi Fritsch Nad pr dram: „Ra>sod a Węgierska”. 
Na pierws y seans cenv zniżuni. Początek sednsów O grdz. 4, 6 8 i 10.15, 

ei ; UŁiŚ .UU pruc. pr ebój d.więkowy, Najwyn t iejs € gWiozuy EKiarów ciiupė) huh Lir Dagoveri iwan Pelrowicz 
Diwiękowe kino we wspaniałym poemacie dźwięko wym p t WR ai ao Gp 

. = ° ° * -“ 

wottrwooo | „Kobieta, któ d „MODIELA, racię nigdy nie zapomni 
Mic: ewi-”a ^°   Nad pr: gram Dodatek dźwiękowy p t. Płomvczek słoni +“, >ocz. o god: 4, 6, Ri 01. Na |-szy Sears ‹ епу zniżone ( 
  

  

ułwęnuwe miMU 

caiiNe znów zaspiewa przebojowe piosen 
ki w swoim naim wszym Sukcesie 

Daś! sensacyjny P zebój dźwiękowy! Bożyszcze kobiet, ulubieniec publiczności Ramon Novare 

WESOŁY Ą4ABRYT 
W rol. gł. kobiecej Doorthy Jordan. Nad progran Rewela:yjne dodaiki dźw ękowe. 3 

015 W sohote i niedz, o gode. 2-ej 
  
  

  

  

  

  

  

  

tel 15-41 Na pierws у seans ceny zniżone Począteś ogof: 1 R, R į 

KINO-TEATR Od poniedziałnu! » 1aZ pierws y w «1 lie udjpotęziniejsze arcydzieł» erotyczne p. l. 

„PA Na POJEDYKEK W PRZESTWORZACH 
Wzruszający d'amat życiowo-erotyczny w 10 akt, ilustrujacy dzieje nienawiści dwuch 'vwali. Zorodnia przeciw 

WIELKA 42 prawu! W rol. gł Mady Christlans i Gabrjei Gabrio Film ten g ą i wzruszającymi momentami p ru za każdego 
: wid/a C-nv 04 40 gr. 

P nnn 
7Е X N Н rošlin pastewnych, ogrodowych 

LEKARZE ĄBAJCIE d $ į 0 R d oraz kwiatów, 

DOKIÓR we wszystkich aptekach i . a u . oraz różne naczy- 
składach aptecznych znanego W k | z b Zeldowicz koda esa ITOWKI I MASINICE nia i przybory 

hat. skórne, - е 
‚су:‚т„_'.„:'‚':„,‚,‘;',‘;_ Prow. A. PAKA Ё Płu į į bron oraz rózue narzędzia do 
bri MADONNA E g V 

SW аее ZUG ELLA LL ELE SŁ SK uprawy 
sdm . ° ° o 

DOKTOR zaczna | | 7 "ia Siewniki do zboz i nawozów sztucznych 
ZELDOWICZOWA EI OKĄLE AMIENS 
KOBIECE, WENE- anona ma o Nawozy sztuczne 
O 7 -, PE DACSREZESEZYERYCZNAOOK y 
RYCZNE: NARZĄDÓW os'ukuje sięlokalu Puch" luh „F. N*. MOCZOWYCH B do 50 pokoi na Zgłoszeia od 5 do = 
od 12—2i1 od 4—6 szkołę śre!nią i/ P>. Senatorska 14 (Inkubztory) 

uł. Mickiewicza 74. Internat, Pożądane bo- m. 3 na 95 
iel. 277. isko i cg óadk Oferty _ —— —— — i 120 jaj ——————— ski dač w RedakojiSto- DO sprzedania 1a] 

Dr. Kenigsberg wa" —71 Ga'nit r mebii sa: POOŻECEC M 
  

choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe L 0 K A L 

Mickiewicza 4,do odnajęcia Nadaje 
tel. 10-90. sie pod biuro. Cały 

Od ©- 1% ; 4- & @отек — о$5оБтак. 
—н Dowledzieč się — ul. 

DOKTOR Sierakowskiego 4, 
tei. 7-84 

Biumowicz Wileńskie T-wo Orga- 

choroby weneryczae nizacyj i Kółek Rolni- 
skórne | mce opłciowe czych. Pośrednictwo 

WIELKA 21 
tel. 921, ody—113-* 

W, Z. P. 24. 

wyklnczone 

  

  

  

4 Przy wpłacie 
JAkuszerki| srdzia zł. 16.500 
Miao sprzedam nowy muro- 

ь wany dochoio:y dom 
AKUSZERKA na przedmieściu z *g 

ŚMIAŁOWSKA dka OKA 2 us 

© ах Gabinet Kosmety- E TA 
czny, usuwa zmarszcz- * 9 Karpacka 5-4 
ki, piegi, wągry, łupież, 
brodaw ki, k rzajki, wy- 

padanie włosów. 
„Mickiewicza 46. lek'je, kouwersac a. 

korepetycje. pomoc 
szkolna, cena bardzo 
przystępna. niade- 
ckich 1 m 7, dowie- 

  

  

drieč sie od god KOSMETYKA KE 

adres Mickiewicza 44, 

GABINET " ,, 
Taksówka I 

RACJONALNĘJ 
KOSMETYKI LECZ- półciężarówka 

NICZEJ do sprz dania wiado- 

WILNO, MICKIEWI- moć w firmie 
CZA 31 m. 4 _ Zy'munt Nagrodzki 

kobiecą Wiln , Zawalna 11-a 
Urod konserwu- tel. 6-87. 

‚ RA je, dosko- 
nali, odświeża, usuwa 
jej dzy i braki. Masaż R Y B Y 
twarzy i ciała (panie) ŻYWE Karpie z rybo'ó- 
Sztuczne opalanie cery. : # va majątku Czorwiaki 
Wypadanie włosów i MROŻONE _Sandacze 
łupież. Najnowsze zdo- W EDZONE, Bałyk, Ło- 
bycze kosmetyki racjo- soś, Węgorze 

  

nalnej. Najtaniej poleca 
Codziennie od g. 

W Z.P. 43. w Wilaie, 
cza 23, 

myta, rozczochrana, straciła swą py- 

chę i pewność siebie Niktby nie poznał 
w niej dumnej lady, która tak onie- 
śmielała profesora Kinga. Na rozkaz 
wodza, Arabowie zachowywali się bar 
dzo uprzejmie wobec panienki i stara- 
li się ulżyć jej w trudach podróży. jej 
życie i zdrowie stanowiło ekwiwalent 
znacznej sumy należało więc dbać o 
jej wygląd i zdrowie. Ale na starą mat 
kę nikt nie zwracał uwagi. Nie przed- 
stawiała ona żadnej wartości, a w naj 
lepszym razie mogła zostać służącą w 
drugorzędnym haremie. Mrs. Dernfold 
Theese milczała całemi godzinami, nie 
zwracając uwagi na słowa pociechy i 

otuchy, które wypowiadała córka. 
Wstrząs był tak nagły i gwałtowny, że 
nie mogło się jej pomieścić w głowie, 

w jaki sposób mógł się zdarzyć tak 

fatalny upadek z tronu, który sobie 
w ciągu wielu lat wybudowała. Chwi- 

lami wpijała się kurczowo rękami w 
córkę, gładziła jej ręce, i włosy jakby 
chcąc przekonać się, że ta żywa istota 
jest tą najbliższą, jedyną życzliwą oso 
bą, łączącą ją ze świetną przeszłością. 
Nie mogła płakać. Oczy miała suche, 
ale malował się w nich strach i roz- 
pacz tak beznadziejne, że serce Elly 
rozdzierało się na części. 

Nareszcie męczarnie nieszczęśliwej 

kobiety doszły do punktu kulminacyj 
nego. Nadszedł kryzys. Pewnej nocy 
obóz został postawiony na nogi przez 
ukazanie się lamparta, który goniąc 
gazelę, wpadł pomiędzy namioty. Prze 
rażone zwierzę, w przestrachu wpadło 
do namiotu dwach niewolnic į przytu 
liło się do mrs. Thees, patrząc na nią 
błagalnie, jakby prosiło o ratunek. 
Nawpćóliprzytomna kobieta spoglądała 

  

Francais | 

telefon 8-49 nie. Unieważnia się. 

lonowy. 1 Lustro salo* 
nowe 1 Dywan wielki 
1 Kanapa. 1 Lampa 
elektryczna Antokolska 
№ 6 m. |-a. 

Sandacze 
o'rzymała firma 
Zwiedryński 

Wileńska 28, tel. 12-24 
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Wiejskie 
wedliny 

Wed one: szynki 
westfalskie, balero- 
ny, polędwice, kar 
kowiny, kiełbasy i 
boczki — do naby- 
cia po cena h .ni- 
żonych— uł. Mont- 
wiłowska 10 — 2 
(don narožny). 

MAJĄTEK 
ziemski z d godną 
komunikacją auto- 
busową, na miejscu 
trakt i kolejka. Ob- 
szar około 110 ha 
ziemia 0 na, liki, 
las, jezioro. Zabu= 
dosania komipletne 
spreed'my za 5.000 

dolarów. 
Dom K.K. „Za- 
chęta** Mickiewi- 

cza 1, tel. 9-05. 

WREDNACE 
ZGUBY! 

RASTI IS, 

Zgubiono 
legit. mację urzędn'czą 
rewidenta +ontroli 
Skarbowej Adolfa Su- 

Bliższych 
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Pokój 

ZFDA 
         

i inne chockiego w drod e z nieduży ze wszystkie-z 6-iu pokoi ze wszel 
mia-1eczka Ilii do Wia- mi wyg dami 

10—8.D.-H S. BANEL IS ka zynia, wydaną przez najęcia osobie inteli- wynaęcia przy ul. Ko- 
Mickiewi- Izbę Ska.bową w Wil- gentnej i solidnej. Pań- KO. 

u dozorcy. ska 4 m. 4. 

ze zdziwieniem na zmęczone stworze- 
nie. Ale nagle objęła nieszczęsną ga- 
zelę i tuląc twarz do jej miękkiego fu- 
terka rozpłakała się głośno. Wzruszo- 
na Elly objęła matkę, ale nie próbowa- 
ła pocieszyć jej, przeciwinie, rozumia- 
ła, że łzy przyniosą ulgę zmęczonej 
i wyczerpanej kobiecie. Histeryczne 
łkanie stawało się coraz cichsze i wre 
szcie umilkło. Matka podniosła  gło- 
wę i Elly zrozumiała, że odzyskała 
przytomność. Mrs. Theese ze wstrę- 
tem obejrzała swoje nieumyte ręce, 
podarte ubranie i westchnęła głęboko. 

— Ach, Elly, kochana... Zdaje się, 
że dopiero teraz zrozumiałam, co się 
stało. Nigdy dotąd nie byłam w takiej 
sytuacji. ]ak myślisz, czy można popro 
sić tych ludzę o odrobinę wody do u- 
mycia się? ‚ : 

Elly podała dzbanek z wodą, który 
przyniesiono razem z kolacją. Matka 
wymyła się, jak mogła, oszczędzając 
wodę i uporządkowała ubranie i roz- 
czochrane włosy. 

— Ja myšlę, Elly, že los umyślnie 
karze mnie za grzechy, za mój egoizm, 
i dumę tśmiechnęła się blado, ledynie 
co mi teraz pozostaje, to znosić męż- 
nie ts karę Boską. W przyszłości, kie- 
dy zobaczysz że wracam do dawnych 
nałogów, przypomnij mi jednem sło- 
wem:  „Afryka” i, wierz mi, odrazu 
stanę się taką, jaką być powinnam. 
Pewnie jesteś bardzo zmęczona tą cią- 
głą opieka nade mną. Oprzyj głowę na 
moich kolanach, kochanie, i postaraj 
się zasnąć, a ja tymczasem będę roz- 
myślać nad swojemi grzechami i dzię- 
kować Bogu, że nareszcie otworzył 
mi oczy! 

Tej nocy, kiedy lampart  zmącił 

| 

      

mui Il 
Wilno, ul. Zawalna 11-a 

   
    

Sprzedają 
ji przy 40350 Nr. 21, 

oficyna, 9 mieszkań, 3 sklepy, składy. 
2) przy ul. Nadbrzeżnej Nr. 32 (ewent. Lelewela 

Nr. 3), parter, jedno piętro, dom niewykończony, re- 
alność o 2-ch frontach, lodownie. 

Oferty należy składać w Zarządzie Konkursowym 

——— Masy Upadłościowej Wileńskiego Banku Rolniczos 

— ' Przemysłowego ul. Micki:wi*za Nr. 21 m. 2 w go- 
dzinach od 11 — 3ej i od 6—7 wieczorem do dnia 

2-go kwietnia b. r. 
informacyj zasięgnąć można w tych 

samych godzinach i w tym samym lokalu. 

   

K. DĄBROWSKA 
SYNA IECIE 

  

do wy-kiemi 
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domy wWilnie się dwa 
parter, 2 piętra, 

  

           

    

        

      

        

  

Pianina i Fortepiany 
o światowej sławie Pleyel, Bechsteia etc., 
takoż Arnold Fibigier, Kerntopł i Syn, 
uznane rzeczywiście za najlepsze 
w kraju przez najwybituiejszych łachow= 
ców na Pow. Wystawie Kraj, w Pozna- 
niu w 1029 i w Wilnie wr. 1930 
(Grand Prix i Wielkie Medale Złote). 

WILNO, 
ut. Niemiecka 3, m. 6. 

CENY FABRYCZNE. 

Mieszkanie 
  

POPIERAJCIE 

L.0.P.P. 

spokój w obozie Arabów handlarzy 
niewolnikami, zdarzyło się nieszczęś- 
cie w oddziale, śpieszącym na pomoc 
niewolnicom. Idąc dniem i nocą, pogoń 
dopędziła nareszcie zbiegów i pod о- 
słoną nocy rozłożono namioty w po- 
bliżu Arabów. Uplanowano sobie, że 
dopiero przed świtem gdy sen jest naj 
twardszy, napadną śpiących Arabów. 
Wg planu Wortingtona Milisa miał 
on razem z profesorem Kingiem i Lolą 
wpaść do namiotu, niewolnic i obudzić 
je. King i Lola mieli odprowadzić je 
do swego obozu, a Mills osłaniać po- 
wrół z rewolwerem w ręku, z pomocą 
tragarzy tubylców, którzy będą strzec 
lać z karabinów. Mimo, że była to roz 
paczliwa próba, jednak liczyli na swe 
szczęście i na pomoc Boską. 

Plan był dobry i udałby się zapew- 
ne, gdyby nie lampart. Drapieżnik 
wpadł za gazelą pomiędzy namioty i 
ogniska, a przestraszony nagłem uka- 
zaniem się wielu czarnych sywetek !u- 
dzkich, skoczył w krzaki, za któremi 
ukrywał się Wortington Mills. W na- 
głym skoku padł na pierś miljonera, 
który wychylił się nieco, .by przekonać 
się, co było powodem ruchu i hałasu 
w obozie. Mills stracił równowagę i 

upadł a rewolwer potoczył się w krza- 
ki. Odzyskawszy przytomność, miljo- 
ner ujrzał dokołą sibie ponure, złe twa 
rze dzikich. Nie było czasu na podnie- 
sienie rewolweru, musiał więc rozpo- 
cząć walkę na pięści, która trwała tak 
długo, dopóki przeważająca liczba roz 
wścieczonych Arabów nie związała go 
i rzuciła przy ognisku. Słudzy i traga- 
rze, widząc porażkę swego pana, rzu- 
cili karabiny i znikli w ciemnościach, 
ratując własną skórę. 

wygodami do 

Dowiedz. 

    
\ a „Siowo“ Zamkoma © 
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