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PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z | 
przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K,O 
Nr. 80259. W sprzedaży” detal. cena ka) Ek n-ru 20 gr, 

  

Opłata pocztowa uiszczona „ryczałtem. 
Redakcja rękopisów  niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzgłędnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
| NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia faźwiiskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
' BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

/ HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
iWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzyński. 
KL ECK — Sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul. Suwaiska 13 — S. Mateski. 
MOLODECŽNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

"CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za 

nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 
Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

da dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia 

  

do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. 

N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM. — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewskė 

  

cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc droże 

  

WARSZAWĄ — T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 

tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

  

   
   

Urzędnik i związki zawotowe WILJĄ WYLAŁA NA PLAC KATEDRALNY 
Most Zielony podmyty na przyczólkach 

Elektrownia miejska zagrożona 
"Tragiczna sytuacja na Brzegu Antokolskim 

Teza, że zrzeszanie się urzędni- 

: Ra publicznych w związki zawodowe 

jest nietylko niedopuszczalne, lecz, że 

wręcz podważa samą ideę Państwa— 

była nieraz poruszana na łamach „Sło 

wa”. To też artykuł mój p. t. „Urzęd- 

nik i Państwo* nie był żadną rewe- 

lacją, lecz wyłącznie przypomnieniem 

tej tezy. Impuls bezpośredni do napi- 

sania tego artykułu dała mi odezwa 
„Stowarzyszenia urzędników  admini- 

strucji ogólnej z wykształceniem praw 

niczem*, nawołująca pośrednio, 

_ lecz wcale niedwuznacznie — właśnie 

do zawodowego zrzeszania się urzęd- 

ników publicznych. 
Artykuł mój wywołał replikę ze 

strony prezesa stowarzyszenia, p. Sta 
nisława Okęckiego, który w nr. 92 
„Slowa“: 

1) poucza mnie o różnicy prawnej 

pomiędzy stowarzyszeniem a związ- 

kiem zawodowym, ' zaznaczając, że 

stowarzyszenie urzędników państwo- 

wych z wykształceniem prawniczem 

jest „„normalnem* stowarzyszeniem, za 

rejestrowanem na podstawie  ogól- 
nych przepisów o stowarzyszeniach; 

2) wyjaśnia mi, że passus odezwy 

1ż „stowarzyszenie ma na celu obro- 

ne praw zrzeszonych w zgodzie z in- 

teresem Państwa", wzięty jest nie z 
powietrza. lecz z tekstu statutu sto- 

warzyszenia i że przeto ma „sankcję 

władzy”; 

3) pragnie mnie przekonać, iż do- 

datek „w zgodzie z interesem Pań- 

stwa" gwarantuje lojalność metod, ja- 
| kich stowarzyszeniu wolno używać ce 

 lem ochrony praw jego członków; 

4) tłumaczy mi, że Państwo ma 

zawsze w ręku środki dla poskromie 
nia szkodliwej dla Państwa działalno 

ci stowarzyszenia, czy to w postaci 
t zw. „dyscyplinarki*, czy to w for- 

mie rozwiązania całego stowarzysze- 

nia; 

5) wytyka mi, że interes Państwa 
w stosunku do urzędników określa 
nie Państwo (jak napisałem), lecz 
rząa; 

+,) powołuje się na ustawodawstwa 

zaborcze, które nie ziściły mego prag 

nienia, by urzędnikom państwowym 

łączenie się w związki zawodowe by- 

ło prawem zakazane (?) i wyraża 

zdziwienie, że ktoś chce, by ustawo- 

dawstwo polskie miało być w tym 

wzgjędzie mniej liberalne. 

+ Peplika p. Okęckiego raz jeszcze 

owiodła, jak często zdarzyć się może 
że dwaj ludzie, mówiący tym samym 

_ językiem, nie mogą się zrozumieć. Z 
kolei wypadnie mnie się zastanowić, 

nad argumentami p. O. 

Przedewszysikiem muszę mu  po- 
dziękować, że mi wyjaśnił różnicę 

prawną pomiędzy „stowarzyszeniem'* 
a „związkiem zawodowym*. Z rów- 
nem powodzeniem mógłbym wyjaśnić 

panu O., że jeszcze większa różnica 

istsieje między związkiem  zawodo- 
wym a Spółdzielnią, między spółdziel 
nią a spółką komandytową, i t. d. Z 
równem powodzeniem, ałbowiem nie 

9 to chodzi, że stowarzyszenia urzęd- 
nicze są rejestrowane na podstawie in 

nych przepisów, niż związki zawodo 
we, lecz o to, że włączenie do statu- 

tu stowarzyszenia paragrafu , głoszą- 
cego, iż stowarzyszenie to ma na ce- 

lu obronę praw stowarzyszonych iest 
niczem innem, jak przemyceniem do 
statutu stowarzyszenia elementu zwią 

zku zawodowego, którego zadaniem 
jest obrona i popieranie interesów e- 
koromicznych i kulturalnych pracow- 

ników (art. 1 Dekretu o zw. zawod.) 
Nietylko statuty, lecz i. ustawy pi- 

Szą ludzie. To też do statutu, nawet 
mającego „sankcję władzy”, może się 

wkraść błąd, lub niedociągnięcie, al- 
bo, jąk w danym wypadku — „prze- 

Ciąyniecie"... W świeżej pamięci ma- 
my wszyscy głośną sprawę zamknię- 

Cia przez władzę pewnego stowarzy- 
SZenią warszawskiego, właśnie z po- 

wocht niedopuszczalnego z punktu wi 
dzenia pe publicznego skomen 
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towania pewnego przepisu statutowe- 
go. Czy nie prościej jest usunąć ze 

statutu stowarzyszenia element obcy 

strukturze społeczno - prawnej stowa- 
rzyszenia, niż, przypuśćmy, doczekać 

się (daj Boże, jaknajpóźniej) wkrocze 

nia władzy państwowej w wypadku 

szkodliwej dla Państwa działalności 

Zarządu.? 
Dodatek, że stowarzyszenie ma 

bronić praw członków swoich „w 

zgodzie z interesem Państwa", nie 

jest żadną gwarancją, iż na czele sto 

warzyszenia nie staną ludzie niepowo 

łani, którzy interes Państwa rozumieć 
będą inaczej, niż rząd. Gdy wypadek 

taki, mówiąc z galicyjska, „zaistnieje” 

powstanie to, co nazwałem „buntem 

atomów władzy. Mam mniej bujną 
imaginację, niż się to panu O. wydaje 

i buntu tego bynajmniej nie wyobra- 

żam w formie np. jakiegoś marszu 

zgłodniałych rzesz urzędniczych na 

Warszawę. Dla załamania dyscypliny 

wystarczyłby jakiś łagodny strajk 

włoski, polegający na  chronicznem 

zaniedbywaniu służby publicznej... 

Środki represyjne, jakiemi Państwo 

rozporządza, czy to w stosunku do 

poszczególnych urzędników (dyscypli- 

narka), czy to w stosunku do zrzeszeń 
(rozwiązanie) — nie są wszystkiem. 

Łatwiej jest bowiem uprzedzić fakty, 
niż je post factum likwidować. Zwła- 
szcza, że likwidacja taka nigdy nie 

odbywa się bezboleśnie... 
Mówiąc, że interes Państwa okreś- 

la samo Państwo, nie miałem, rzecz 

prosta, =na-myśli Państwa, jako groma 

dy ludzi, na  określonem terytorjiim 

pod władzą suwerenną, lecz właśnie 
rzac, jako jedynego namacalnego re- 

prezentanta Państwa. Rządy bywają 

zmienne —- ich polityka , również. 

Święta racja, lecz z tego nie wynika, 

by związek zawodowy urzędników 

mógł,jako taki, pertraktować z rządem 
na temat interesu państwowego. 

Powołanie się p. O. na przykłady 

obcych ustawodawstw nie jest żad- 
nym argumentem. Mamy w chwili о- 

becnej takie państwa, w Europie, 

gdzie każdy urzędnik musi być człon- 

kiem partji, będącej faktycznym rzą- 
dem anonimowym.. Są bowiem syste- 

my * systemy. Czyż mamy te systemy 

małpować dlatego tylko, że gdzieś ist 

nieją? 

Zwłaszcza niefortunnie wybrał so- 

bie p. O. przykład Rosji przedwojen- 
nej, która słynęła wszak. z paradok- 

sów życia publicznego. Studenci pe- 

tersburscy pamiętają może taką 

sprzeczność, jak np. biwakowanie po- 

licii konnej na podwórzu uniwersy- 

teckiem, gdy równocześnie w jednej z 
sal profesor wykładał ekonomię  poli- 
tyczną w duchu Marksa... Zresztą 

wyraźnie napisałem, że nie chodzi mi 

o zakaz zrzeszania się urzędników wo 
góle, lecz o zakaz tworzenia przez 

nich związków zawodowych. 

Pau O przypuszcza, że posą- 
dzam urzędników naszych o nielojal 

ność. Nigdzie tego nie powiedziałem. 
Może posądzam ich en masse o co in- 
nego, ale tego również nie napisałem 

i zresztą to do sprawy bezpośrednio 

nie należy... Natomiast dziś powiem 
wyraźnie jeszcze jedno.  Zrzeszanie 
się urzędników czy to w wyraźne 

związki zawodowe, czy to w zamasko 
wane pod firmą stowarzyszeń, jest 

nietylko niedopuszczalne z państwowe 

go punktu widzenia, lecz nadto ude- 
rza w godność stanu urzędniczego. 

Nic nie ujmując żadnemu rodzajowi 
pracy, musimy jednak zrozumieć róż- 

nicę pomiędzy urzędnikiem, który jest 
owym atomem władzy, a tramwaja- 

rzem lub fornalem. M.K.P. 
  

ZASZCZYTNE ODZNACZENIA 

WARSZAWA. (PAT). — W dniu 
24 bm. p. minister komunikacji Kuehn 
został odznaczony wielką wstęgą or- 
deru Korony Belgijskiej, zaś p. wicemi 
nister inż. Czapski — komandorją z 
gwiazdą orderu Leopolda. 

Jeszcze onegdaj dały się słyszeć zda 

nia. iż należy się liczyć z rychłym spad 

kiem wody, który nastąpić miał wczo- 
raj. Tymczasem stało się przeciwnie. 

Woda na Wilii nie tylko nie spadła ale 

w przeciągu całego dnia wczorajszego 

poziom jej podnosił się ciągle, w nie- 

równych odstępach, wahając się po- 

między 3 do 5 cm na godzinę. Wiado- 

meść o nieustającym ciągle przyborze 

rzeki elektryzują w dalszym ciągu całe 

miasto i wczoraj, zarówno jak dni po- 

przednich niezliczone tłumy zalegały 

zagrożone miejsca, zwłaszcza zbierały 

się w „Cielętniku*, u wylotu Mostowej 

i Placu Katedralnego. 

wilja zalała całkowicie ulice Zygmuntowską, 
Arsenalską i Kościuszki 

Wczoraj przybór wód zalał ulicę 

Zygmuntowską do nr. 26. Niektóre nie 
szkania parterowe zostały zalane. Wo- 

da w podwórkach zalewając coraz dal 

szy teren sięga na ulicę Mostową, za- 
tapiając posesję nr. 27 i 25 oraz zagra 

żając domom pod nr. nr. 23, 21, 19i 

17. Mieszkańcy ulicy Zygmuntowskiej 

zostali ewakuowani. Niektórzy z loka 

torów do ostatniej chwili nie chcieli 0- 
puszczać :nieszkań, nie wierząc w dal- 

Aie+ Syrokomli za mostem na Wilence 

vfrzymiywana była normalna komuni- 

kacja przez pokrytą wodą ulicę, z Au- 

tokolem. Wczoraj komunikacja ta zo- 

stąła ostatecznie zlikwidowana. Ulica 

Kościuszki załana jest od Pałacu Ordy 

aacji Tyszkiewiczów do więzienia woj 
skowego na Antokolu, zagrażając ko- 

miendzie placu. Jednocześnie załane zo 
stały koszary 3 baonu saperów. Ko- 

szary te zostały całkowicie opuszczo- 

my: 

  

Mieszkańcy ul. Suchej (Antakol), wyławiarą z mieszkań pozostawione sprzęty. 

szy przybór wody, musiano ich po po- 
łudniu ewakuować łodziami. Woda w 

bliskości domu ur. 4 na Zygmuntow- 

skiej sięga powyżej klamki drzwi fron 

towych. Barjerą żelazna  odzielająca 

bulwar od Wilji nie widoczną jest pod 

powierzchnią wody. Z powodu silnego 

prądu nawet komunikacja łodziami 

wzdłuż ulicy Zygmuntowskiej nie jest 

bezpieczną. 

Jednocześnie woda z ulicy Zygmun 

towskiej przelewa się ulicą Bogusław 

ska zagrażając klinice położniczej 

U. S. B. 
Ulica Kościuszki zalewana jest co- 

raz szerzej. Jeszcze onegdaj wokół 

ie zaś sprzęt wojenny ewakuowany. 

Woda zalewa podwórko w więzieniu 

wojskowem. Wzmocniono znacznie о- 

chronę więzienia, co tem bardziej oka 

zało się niezbędnem ponieważ z powo 

du wszkodzenia kiosku rozdzielczego, 

zagasło tam światło. Więzienie zaopa- 

trzono w lampy naftowe. 
Ulica Arsenalska została do wieczo 

ra całkowicie załaną. Woda wylewa się 

na ulicę Mostową. Miesrkańców domu 

nr. 6 przy tej ulicy ewakuowano. To 

sariu dotyczy lokatorów niżej położo 
uyvci: mieszkań wszystkich domów na 

tej ulicy, Komunikacja odbywa się wy 
łącznie za pomocą łodzi. 

WILJA WYLEWA NA PLAC KATEDRALNY 
WCZORAJ O GODZINIE 9 WIECZOREM PRZY STANIE WILJI 7 

METRÓW 85 CM,, T. ZN. 5 METRÓW 49 CM. PONAD POZIOM NORMAL- 
NY, WODY DOSIĘGŁY JUż PLACU KATEDRALNEGO. WODA ZBLIŻA SIĘ 
DO BAZYLIKI ZWŁASZCZA OD STRONY CIELĘTNIKA. PÓŹNYM WIE- 
CZOREM DZIELIŁO JĄ OD ŚWIĄTYNI ZALEDWIE 15 METRÓW. — JE- 
DNOCZEŚNIE WODA ZAGRAŻA PODMYCIEM DOM BURHARDTA NA 
PLACU, WLEWAJĄC SIĘ DO PIWNIC. — UKAZANIE SIĘ WODY NA PLA- 
CU KATEDRALNYM WZBUDZIŁO 
MIEŚCIE. 

A SENSACJĘ W CAŁEM 

  

- PARK ŻELIGOWSKIEGO POD 
WODĄ. — WILJA ZATAPIA CIE- 

LĘTNIK 

Równocześnie z ulicą Arsenalską 
zatapiany jest systematycznie  Cielet-. 
nik. Woda w nim, jak już zaznaczyliś- 
my siega prawie do Katedry. Obydwa 
wejścia od ul. Arsenalskiej i Placu Ka 
tedralnego są niedostępne. W pewnem 
miejscu rozebrano sztachety tworząc 
prowizoryczną furtę, która wszakże do 
wieczora również została zalaną. 

Park Żeligowskiego tworzy - jedną 
płaszczyznę wodną. Poziom wody się- 

ga pół metra. Zalane są cztery nowe 

korty tenisowe, boisko siatkówki, bie- 
žnia i td. Z wody wystają jedynie siat 

hi tunisowe i szatnia. Na Alei Syrokom- 

KH woda sięga do podnorza Góry Zam- 
kowej. 

WILJA SIĘGA DO ULICY WILEŃ- 

SKIEJ 

Prawdziwą niespodzianką dla Wii 

na było ukazanie się wody na ulicy Wi 

leńskiej w pobliżu domów nr. nr. 43, 

45 i 47. Przedostała się ona od stro- 

ny ulicy Zygmuntowskiej, przez po- 

dwórka i kanały, Woda zagraża niektó 
rym sklepom, zalewa chodniki po pra 

wej stronie, oraz piwnice i suteryny. 

Właściciele skłepów wynieśli to- 

wary. 
Również z przeciwległej strony, 

woda przedostaje się od ulicy Lelewe- 

Ja na chodnik. — Na ulicy Lelewela 

sytuacja przedstawia się niepomyślnie 
z tej przyczyny, że woda przedostaje 

się tam pod mostem na ulicy 3 Ba- 
terji. 

Skład drzewa przy tej ulicy załany. 
  

Pełen tragizmu natomiast obraz wiel 

kiej powodzi przedstawia ul. Brzeg An 
tokołski. Wszystkie niemal domy w li- 

cztie kilkudziesięciu zalała woda, wy- 

pełniając pokoje i korytarze niemal do 

wysokości okien. Tu i ówdzie pionie- 
rzy utnacniają domy przy pomocy lin, 

gdrieindziej znów właściciele domów 
poprzywiązywali drutami i sznurami 

parkany, ażeby je woda nie zniosła. 

Rodziny mieszkańców, które były wła 

Śnie cwakuowane, obozowały chwilo- 

wo w ogrodach, strzegąc swego dobyt 

ku. Niektóre rodziny musiano niemal 

przemocą usuwyač z zagrożonych do- 

mów. Stosy miebli, sprzętów i wszel- 

xiego rodzaju drobiazgów, dziatwa usu 

mięta z domów, wszystko składało się 

na obraz ponury i przygnębiający. P. 

wojewoda, jak mógł, śpieszył z radą i 

pocieszał ofiary powodzi. Zwiedzono 

m. in. dom pod nr. 11. t.zw. Dom Św. 

Antoniego, w którym mieści się przytu 

łek. a skąd dziatwę przeniesiono w 

bezpieczne miejsce. Do jednego z za- 

łanych już mieszkań starali się dotrzeć 

jeszcze żołnierze, ażeby uratować przed 

mioty, pozostawione w kredensie. Wła 

ciciel ich miał do ostatniej chwili na- 
dzieję, że można je będzie pozostawić 

w mieszkaniu. 
Mieszkańcy, żyjący w tych samych 

domach ed lat zgórą 60, zapewniają, 

że tak wielkiej powodzi nie pamiętają. 

Runęfa garbarnia przy ul. Meczetowej.— 
Wszystkie tartaki zalane 

Wczoraj nad ranem skutkiem pod- 
mycia nasypu runęły do Wilji zabudo- 

wania garbarni Salmana przy ul. Me- 
czetowej. Na szczęście w tej chwili w 

brdynkach nie było nikogo z ludzi. W 

ten sposób należy sobie tłumaczyć, że 

kaiastrofa nie pociągnęła za sobą krwa 

wych ofiar. Ziemia w tem miejscu gro- 

zi daiszem usttwaniem się. Zapasy skó- 

ry zostały w czas wyniesione. Woda 

pocdmywą fundamenty garbarni „Uion* 
przy m. Tartaki 2. Z domu przy ul. Tar 
taki 33 ludność została ewakuowana. 

Wszystkie nieomal tartaki wileń- 

skie zostały zalane. 

Z mostu na Zwierzyńcu widać za- 

lane składy drzewa, woda spłukała па- 

syp budowany przez Magistrat i prze- 
zwaczony na promendę wzdłuż brze- 

gów Wilji. Dom Szapiry przy ul. Fa- 

brycznej za Witoldową na Zwierzyńcu 

mieszkańcy opuścili, gdyż zalała go do 

okoła woda. Fałe zaatakowały tartak | 

Swirskiege przy tejże ul. Fabrycznej i 

zabrały mu trochę budulca. 

х 
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Na pomoc zagrożonemu tartakow: z 

Szejniuka przy ul. Pijarskiej pośpieszy 

ty oddziały wojska, które umacniaja | 

zapasy drzewa stojącego już w wodzie, 

oraz budują wały ochronne dła zabez- | 

pieczenia maszyn. 

Trzy domy nadbrzeżne porwała Wilja 
Groźna sytuacja, która od począt- 

ku istniała w dzielnicy położonej nad 

brzegiem w okolicy Pijarskiej i Wiłko 

mierskiej, przybrała w dniu wczoraj- 

szym obrót tragiczny. Trzy domy dre- 
wniane podmyte wodą zostały całko- 

wicie zburzone, a Ściany i dachy unio- 

słą Wilja. Mieszkańcy, już przedtem e- 

wakuowaci przenieśli się wiaz z dobyt 
kiem do sąsiadów. 

Na Zwierzyńcu woda podmyła dom 
Gordona przy ul. Fabrycznej 32, Cy- 
mermana na Witoldowej i dom Sosno- 
wa 1. 

'W Zakrecie około godziny 9 wie- 

czorem począł usuwać się wysoki w 

tem miejscu brzeg. Wysokopienne se- 

sny z hukiem i trzaskiem padały do wo 
dy, budząc panikę wśród mieszkańców 

Zwierzyńca. Olbrzymie kłody drzewa 
uniosia Wiija. E 

W Nowych Zabudowaniach na u- 

licy Wroniej woda podeszła pod pose- 

sję nr. 20, 22 i 24 zalewając je częścio 

wo. Z domu nr. 22 zaszła potrzeba e- 

witakowania obłożnie chorego. 68-let- 

niego Rafała Kupina, którego wywiezio 

*no łodzia do wezwanej karetki pogo- 

* towia. 

WILJA | WCIĄŻ PRZYBIERA 
PO PÓŁNOCY POZIOM WILJI DOSIĘGNAŁ 8 METRÓW 20 CM. 

CZYLI 5 METRÓW .84 CM. PONADPOZIOM NORMALNY. TRAGIZM SY- 
TUACJI POWIĘKSZA TA OKOLICZNOŚĆ, żE WODA WCIĄŻ PRZYRIE- — 

RA, Z SZYBKOŚCIĄ OKOŁO 3 CM. NA GODZINĘ 

MOST ZIELONY ZAGROŻONY 
PO POŁUDNIU ROZESZŁY SIĘ ALARMUJĄCE POGŁOSKI O ZA- 

GKOŻENIU JAKOBY MOSTU ZIELONEGO. РО SPRAWDZENIU 
1NFORMACYJ OTRZYMALIŚMY POTWIERDZENIE. MIANOWICIE WILJA 
PODMYWA SYSTEMATYCZNIE PRZYCZOEK MOSTOWY OD ULICY KAL- 
WARYJSKIEJ CO GROZI POWAŻNEM NEBEZPIECZEŃSTWEM DLA 
MOSTU. ZAALARMOWANE WŁADZE CYWILNE I WOJSKOWE WYSŁA-- 
ŁY NA MIEJSCE NATYCHMIAST 60 
PRZYCZÓŁKA. NARAZIE KOMUNIKACJA NA MOŚCIE ODBYWA SIĘ 
NORMALNIE. 

TYCH 

SAPERÓW CELEM _ UMOCNIENIA 

Wilnu grozi pozbawienie światła — Woda 
podchodzi pod elektrownię 

JESZCZE W RANNYCH GODZINACH ONEGDAJ] ZATOPIONY Z0- 
STAŁ KIOSK ROZDZIELCZY ELEKTRGWNI, WSKUTEK CZEGO W DNIU 
WCZORAJSZYM STANĘŁY WSZYSTKIE WARSZTATY I FABRYKI, 
RZYSTAJĄCE Z PRĄDU STAŁEGO. ELEKTROWNI GROZI DALSZE NIE- 
BEZPIECZEŃSTWO. WODY WiLJIZBLIŻAJĄ SIĘ DO GMACHU GŁÓW 
NEGO, WDZIERAJĄC SIĘ DO SUTERYN MIESZCZĄCYCH MOTORY. ZA- 
RZADZONO WYPOMPOWYWANIE WODY. W POŁUDNIE WOBEC GROŹ 
NEJ SYTUACJI PRZYSTĄPIONO DO CEMENTOWEGO ZABEZPIECZENIA 
NAD STUDNIĄ DOSTARCZAJĄCĄ WODY DLA ELEKTROWNI. 

JEŻELI WODA PRZYBIERZE JESZCZE BARDZIEJ, ELEKTROWNIA > 
MIEJSKA MOŻE BYĆ UNIERUCHOMIONA, A LUDNOŚĆ MIASTA POZBA- | 
WIONA ŚWIATŁA. 

Przybycie gen. Litwinowicza do Wilna | 
-— W związku z wy- twinowicz i natychmiast po przyjeździe od- 

twvrzoną sytuacją powodziową na terenie był konierencję z wojewodą wileńskim Kirti 
WILNO. (PAT). 
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miasta Wilna przybył dziś w godzinach wie klisem w sprawie dalszych zarządzeń w 

ezornych do Wilna dowódca OK III gen. Li- przedmiocie  akcii  przeciwpowodziowej. = 
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NOWA-WILEJKA 
-— „Pedagog*. Miasto nasze, położone 

wzdłuż toru kolejowego, od strony Wiina, 
rozpoczyna się dzielnicą, zwaną Kuczkurysz 
%i. Ludność należy przeważnie do pracow- 
ńików miejscowej papierni. Mamy tutaj 
trzechoddziałowa szkołę powszechną, 

Qa połowy lutego rb. do Wiełkiejnocy 
szwoła w Kuczkuryszkach posiadała jednego 
tylko nauczycicla p. Tómasza Jackiewicza, 
Który do nas zawitał ze wsi Wierzby z pod 
4. Wilejki, po zlikwidowaniu tam szkoły 
powszechnej, do czego niemało się przy- 
wzyni, jako nauczyciel wraz ze swą mał- 
žonką, P. ]., posiadając kwalifikacje nau- 
czycielskie „dorobkiewicza* przedtem był 
Grganistą w parafjalnym kościele w N. Wi- 
leice, a jest bezwyznaniowcem i działaczem 
lewicowego PPS. ma swój cel i swoją spe- 
cyficzną metodę wychowywania dzieci, 

Dzieci korzystają u niego na lekcji z cał 
kowitej swobody: chodzą po klasie podczas 
Tekcji, bawią się, rozmawiają, zawieszają 
czerwone sztandarki na ścianach i t. d.,a nie 
kiedy a sam p. nauczyciel z dziatwą pomi- 
mo obfitości Śniegu urządza wycieczki po 
a zamiast lekcji, przyczem następne 
ebcie schodzą na suszeniu przy piecu ubra- 
nia, pończoch i bucików. 

Jako przykład metody „pedagogicznej” p. 
|. może słażyć wvpadek, jaki miał miejsce 
w powyższej szkole przed paru dniami, P. 
lackiewicz takim gniewem się uniósł na 
ucznia Il oddziału Michała Titowa, że bijąc 
go po twarzy i głowie, uszkodził mu słuch, 
Pomcev leharskiej na prosbę rodziców no- 
szkodowanemu uczniakowi udzielił łaskawie 
dr Siedlecki z N Wilejki. 

Dziwić się należy, jak władze szkolne 
moga tolerować takiego „pedagoga“ na sta 
nowiskt: nauczycielskiem. 

Po świętach znaleziono nareszcie nau- 
czycielkę, która już do nas przybyła, a z 
czego ogromnie rodzice się cieszą, przynaj- 
'aniej bowiem choć część dziatwy będzie 

  

przyietych. 

CUDZIENISZKI 
— Z ruchu kulturalnego. W dniu 12-IV 

rb. p. Szkolnicki, kierownik miejscowej szko- 
ły powszechnei wygłosił interesujący odczyt 
o ałkoholizmie i jego zwalczaniu, co w na- 
stępstwie zilustrował ładnemi  przezroczami 
p. Reszkowski, kier. szk. w Murowanej 
Oszmianie. 

Należy zaznaczyć, że wśród nauczycieli 
ludowych są liczne jednostki, które swojem 
poświęceniem się i pracą na polu oświaty 
ludu sprawiają, że nasza głucha, ciemna 
doniedawna wieś kresowa, coraz bardziej 
podnosi się do wyższego stopnia kultury. 

Szczęść Boże ideowym pracownikom w 
pracy dła dobra rodzinnego kraju! Świadek. 

DOKSZYCE 
— Podziękowanie. Ustępujący zarząd Od 

działu pracy obywatelskiej kobiet w Dok- 
szycach, pocznwa się do miłego obowiązku 
tą drogą złożyć serdeczne podziękowania 
Dowództwu 1 Baonu K.O.P. w Budsławiu, 
na ręce p. majora Juliana Czubryta, za oka- 
zywaną pomoc mora!ną i materjalną w okre 
sie zego działaności. Zarząd, 

TURMONT 
12 IV zespół amatorów Ogniska  Kołe 

jowego w sali dworca na stacji Turmont o- 
degrał trzyaktowy dramat W. Gutowskiego 
„Surdut i Siermięga* ze śpiewami, tańcami 
i muzyką. Sztuka przez cały zespół została 
odegrana bardzo dobrze, Dobrej grze arty 
stów znacznego dodawały uroku malowni- 
cze kostjumy  łowckie i ładna dekoracja 

eny ze zmianą dc każdego aktu, to też 
nic dziwnego, że po każdym akcie był 
hutegan oklasków przepełnionej sali. Nale 
ży się spodziewać, iż zarząd Ogniska po 
mimc trudności technicznych, jakie są do 
przezwyciężenia, przy wystawianiu sztuk, 
dołoży wszelkich starań, aby ta zewszech- 
miar godna rozry a na terenie Turmonfu 
odbywała się częś 

  

    

   

  

Kurs dla zarządów SMP w Wilnie 
Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, w 

ciągłe trosce: o nałeżyte wyrobienie swojej 
młodzieży, co roku przeprowadza specjalne 
kursy dla Zarządów SMP, celem należytego 
wykształcenia młodych społeczników 

Właśnie w dniach 11 i 12 kwietnia rb. 
odbył się w Wilnie taki kurs dla SMP, po- 
łożonych w pobliżu siedziby Centrali Na 
kurs ziechało się 70 osób, aby wspolnie i 
intensywnie pracować nad poznawaniem 
tajników życia społecznego. Następujące 
SMP męskie i żeńskie przysłały swoich de- 
łegitów. Czarny Bór, Troki, Rykonty, Ła- 
waryszki, Rukojnie, Kiena Panieńska, Rudo 
mino, Rubionka, Hajduny, Połuknie, Konwa- 
fiszki, Nowa-Wilejka, Biała-Waka i Zwirble. 

Zebrano się w lokalu Związku, gdzie 
poszczególni pracownicy Centrali prowadzili 
wykłady, uzupełniane dyskusją, z następują- 
cych działów: ogólno-organizacyjny, oświa- 
towo-wychowawczy, przysposobienia  rotni- 
czego, Oraz WF. i PW, Przerwy między 
wykładami były wykorzystane na gry to- 
warzyskie, śpiewy : dekłamacje, a szczera i 
symparyczna atmosfera, jaka panowała pod- 
Czas kursu dobitnie świadczyła, co można 
asięgnąć przez celową i rzeczową pracę 
oświatowo-wychowawczą. Między  innemi 
specjalnie uwzględniony był referat p. t. 
„Młodzież SMP a Akcja Katolicka", który 
wywołał nadzwyczajne zainteresowanie. 
Również godny uwagi jest fakt rzeczowego 
ustosunkowania się młodzieży do pracy spo- 
łecznej w SMP. pomimo napotykanych prze- 
szaód i trudności, 

W sobotę 11-IV wieczorem  uczeStnicy 
kursu udali się do Kina Miejskiego na przed 
stawienie ku swej wielkiej uciesze, gdyż 
niektórzy nie oglądali jeszcze „cudów* po- 
ruszania się ludzkich cieni po Ścianie. Magi- 
strat m. Wilna ułatwił młodzieży pobyt na 
przedstawieniu, za co mu należy się uzna- 
mie i podziękowanie, 

W niedzielę wieczorem odbyło się uro- 
Czyste zebranie kursu, na który przybył dy- 
rektor akcji katolickiej archidjecezji wileń- 
skiej P,Wielebny ks. Franciszek Kafarski i 
w gorących słowach zachęcił zebrane SMP 
do rracy nad sobą w duchu zasad akcji ka- 
tolickiej dla lepszego jutra wszystkich ze- 

hranych i naszej Ojczyzny. Wspólna fotogra 
На była uzupełnieniem atrakcyj kursowych 
poczem młodzież SMP druchny i druhowie 
udał, się tłtmnie do „Ogniska* kolejowego 
na przedstawienie „Obrona Częstochowy” 

Serdeczne i nader miłe były chwile po- 
Żegnania, gdy z całą prostotą, oraz wzru- 
szeniem, młodzież dziękowała za udzielone 
wskazówki, przyrzekając słowami hymnu, 
že „Oiczyžnie splacim święty dług" — tak 
nam dopomóż Bóg!* „Obserwator, 

OE ZYZZAA PZ SOYDREOA OTTO. 

Walerjan Charkiewicz 
Zmierzch Un]! Kościelnej na Litwie 
I Białorusi —szkice historyczne zł. 6. — 

Placyd Jankowski (John of Dycalp) — 
życie i twórczość zł. 19— 

" Bez steru I busoll (Sylwetka 

  

x prof. Michała Bobrowskiego) 2.— 

Ostatnie lata Alumnatu Pa: 
pleskłego w Wilnie . 0.60 

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

łeńskich kolelarzy ‚ 0.80 

Dr. Leprik ministrem 
pełnomocn. w Kowne 

TAŁLIN. (PAT), — Naczelnik pań 

stwa Paets podpisał nominację dr. Lep 

piką na stanowisko posła nadzwyczaj- 
rego i ministra pełnomocnego Estonji 

w Kownie. Pan Leppik pełnił ostatnio 
funkcje dyrektora departamentu poli- 

tycznego Ministerstwa Spraw Zagrani- 

cznych, a przedtem był posłem estoń 

skim w Warszawie. Dotychczasowego 

posła w Kownie p. Laretey przeniesio- 

no do centrali w Kownie. 

TT NAM MA O 
PROWADZĘ POSZUKIWANIA HERALDYCZNE 

i GENEALOGICZNE 
w hefbarzach i rękopisach, znajdujących się w bibljotekach i archiwach  wileń- 

skich, dla osób pragnących uporządkować swoje drzewo genealogiczne, 
Robię wyciągi z pamiętników i zbiorów, listów, oraz opracowują historje rodów, 
a także majątków, instytucyj i miasteczek na 

z całej 

Do listu z zapytaniem należy dołączyć 

podstawie źródeł sprowadzanych 
Polski. 

1 zł. w znaczkach poczt. na odpowiedź, 

Przyjmuję w piątki od 5 — 7 
Wilno, Mickiewicza 42 m, 11, telcion 7—94 „Dr. fil. STEFAN BURHARDT, 

Adjunkt Uniwersyteckiej Bibljoteki Publicznej 

Zryw RAWA 

TEATR „LUTNIA” 
GOŚCINNE WYSTĘPY MODZELEW- 

SKIE] I WĘGIERKI. 

Przywieziono z Warszawy sztukę 
Vernerilla pod tytułem  „Lamberthi- 
er“, —trzy akty, w których występu 
ją dwie osoby: Maurycy (Węgierko) 
i Żermena (Modzelewska). Sala wy- 
pełniona, ale pod koniec I aktu ta lub 
Owa osoba wychodzi, ma dość tej 
sztuki. Poco poddawać się dobrowol 
nie torturom, poco pozwalać szarpać 
sobie nerwy? 

Żeby było więcej osób, "nawet 
morderstwo na scenie lepiejby bylo 
wytrzymać. Ten i ów aktor zagra go- 
rzej, potknie się w jakiejś chwili i 
aatychmiast stracimy iluzję, że to praw 
da. Tu zaś są tylko dwie osoby i na- 
sza wyobraźnia, bo do niej apeluje 
sztuka. Tę naszą wyobrąźnię wzięto 

w arende. Zmieniono ją na niewolni- 
Ka, przykuto okropnym łańcuchem do 
Vorneuilla. Kto jest bez wyobrażni, 
może swobodnie oddychać, nawet się 
nudzić. Bo i takich pasażerów wi- 
działem. Konstrukcja sztuki jest bez 
zarzutu. Więcej, jest majstersztykiem” 
pisarskiego kunsztu.. Jest to klatka na 
naszą wyobraźnię. Nie puści nas ta 
klatka przez trzy akty, okaleczy, wy- 
magluje, pod sam konic wypluje. Żad 
nych niedomówień. „Pan Lamberthier 
dostaje się w nas, jak trucizna, i po- 
Czrie krążyć w naszej krwi. Nigdy- 

=: 

  

śmy go nie widzieli. Nie wiemy, czy 
jest smukły, czy otyły i czy ma oczy 
dziecka, lub satyra. Ani tego nie wie- 
my. czy ma na sobie piętno degenera- 
ta, czy może krew formuje z niego 
byka. Jednem słowem, nie widzieliśmy 
go. nie oglądaliśmy nigdy, a znamy 
go nagle. Zapomnimy Modzelewską, 
zapomnimy Węgierkę, ale nie zapom- 
nimy tej figury, którą nasza wyobraź 
nia w nas.jak upiora zbudziła. Z 
Łamberthier'em pozostaniemy po teat- 
IZ“ z jego teroryzowaniem, czy sa- 
dyzmem. Nikogo innego, jak jego, zo- 
baczymy uduszonego, z czerwonemi 

palcami na szyi. 
„Kiedy pod koniec sztuki Węgierko 

ubiera się w swój płaszcz i nakłada 
kapelusz, aby pójść ; oddać się wła- 
dzy, krew w nas rzuca się, i po przez 
głos schrypiały, krzyczy: oko та о- 
ko, krew za krew! 

Ponieważ są ludzie z instynktem, 
więc niejedna osoba zrywa się po | 
akcie i wychodzi. Przyznam się, że 
sam wyszedłem i dopiero nazajutrz 
wróciłem na drugie przedstawienie. 
Człowiek jest dziś zblazowany, nie 
działa na niego trucizna. Francuzi od- 
kryli w teatrze sposobv, aby dobrać 
się głebiej i wstrząsnąć jestestwem, 
kilku szarpnięciami powalić, Kiedyś 
ciało jednem uderzeniem maczugi wa- 
lono na ziemię, skierowując tę maczu 
ge w ciemię. Dziś skoro nie wolno jest 
tykać ciała, morderca dobiera się do 
wyobraźni. Sztuka Verneuilla działa 
sprawnie, przy końcu są Erynie, wy- 

СОМО 

ECHA KRAJOWE NADZWYCZAJNA SESJA SEJMU 
korzystała z nauk według Aa PROJEKT USTAWY Ww SPRAWIE KOLEI N. HERBY—GDYNIA PRZYJĘTY 

Demonstracyjne wystąpienia opozycji 
WARSZAWA. 24, IV tel. wł. „Stowa“. 

Konfiirt, jaki wy! w toku wczorajszego 

posiedzenia Sejmu pomiędzy obozem орогу- 
cyjnym a prezydjum Sejmu i klubem BB, w 

ciągu dnia dzisiejszego przeniósł się jeszcze 

na rząd. Jak wiadomo ze sprawozdań wczo- 

rajszych, prezydjum Sejmu postanowiło sta 

nowczo, ażeby bieżąca sesja nadzwyczajna 
Sejmu zajęła się wyłącznie zagadnieniem 
francusko - poiskiej tranzakcji kolejowo-po- 

życzkowej, a nie zajmowała się  żadnemi 
sprawami innemi. Opozycja nie godzi się sta 

nowczo na punkt widzenia obozu prorządo- 

wegoi i rządu, uważając, że otwarcie sesji 

nadzwyczajnej otwiera automatycznie drzwi 
inicjatywie poselskiej i zezwala na stawia- 

nie wszelkiego rodzaju wniosków, zwyk- 

łych i nagłych. 3 

Kiedy marszałek Sejmu dr. Switalski * ria 
posiedzeniu wczorajszem postawił sprawę 

jasno i odmówił przyjęcia jakichkolwiek 
wniesków innych, aniżeli poprawek do umo- 

wy pożyczkowej francusko - polskiej, tewi- 
ca postawiła wniosek o wyrażenie mu vo- 

tum nieufności. Atak wybrany był źle, Cho 
dzito przecież o spowodowanie dyskusji w 
Sejmie, któraky pozwoliła na wygłoszenie 

kilku przynajmniej mów i danie materjału 
agiiacyjnego. Tymczasem regulamin Sejmu 
przewiduje wyraźnie, że dyskusja nad wnio 

  

skiem 0 votum nieufności dla marszałka 
Sejmu jest niedopuszczalna. Wniosek może 

być postawiony i przegłosowany. Nic poza- 
tem 

Dzisiaj też jaż na wstępie posiedzenia 

marszałek dr. ŚŚwitałski złożył przewodnict- 

wu w ręce wicemarszałka księcia Czetwertyń 

skiego (Klub Narodowy) i ten postawił wnio 

sek 0 votum nieufności marszałka Sejmu pod 
głosowanie bez dyskusji, Wniosek oczywi- 

ście upadł, gdyż przeciwko niemu głosował 

k'ub BB i w ten sposób cała demonstracja 

lewicy okazała się najzupełniej bezowocna. 
Trwała zresztą dokładnie trzy minuty, jeże- 

v już wliczyć w ten czas manifestacyjne о- 

puszczanie sali przez PPS w chwili, gdy ksią 

żę Czetwertyński ogłosił, że wniosek przeciw 
ko dr. Świtaskiemu skierowany, upadł i 

wejście PPS na saię z powrotem, kiedy przy 

stąpiono do obrad nad ustawą pożyczkową. 

Klub Narodowy poprowadził akcje dałe- 

ko lep'ej. Natychmiast pod odrzuceniu wnio 

sku lewicy o votum nieufności dla dr. Świ- 
talskiego zgłoszono ze strony prawicy wnio 
sek, žadajacy na mocy art. 58 konstytucji, 

ustąpienia Rady Ministrów, Forma i treść 

tevo wniosku nadaje sie daleko lepiej do 
mawifestacji, o którą przecież tylko chodzi 
opozycji. Wniosek, żądający ustąpienia Ra- 

dy Ministrów, musi być motywowany i mu- 

  

Alfons XIII u króla Anajlii 
LONDYN. (PAT), — Król Jerzy 

byłego króla hiszpańskiego Alfonsa. 
przyjął dzisiaj w Zamku Windsorskim 

Echa mowy min. Benesza 
„BERLIN. (PAT). — Według biura Conti, mowa ministra Benesza w sprawie unji 

ceinej niemiecko - austrjackiej wywołała w kołach politycznych Berlina iiczne komen- 
tarze, 

unii 
Koła te protestują przeciwko stanowisku Benesza. zmierzającemu do traktowania 
celnej jako problematu politycznego, nie zać prawnego. Stanowisko to jest sprzecz 

ne nietylko z zapatrywaniami niemieckiemi, lecz również z pogladami 
ministra spraw zagranicznych Hendersona. Jest ono tylko wyrazem obaw rzą: 

angielskiego 
a czecho 

słowackiego, iż ponowne zbadanic umowy celnej niemiecko - austrjackiej mogłoby zakoń 
czyć się iej uznaniem. 

W. przeciwieństwie do obaw Benesza, że unja celna niemiecko austriacka może 
doprowadzić do powstania dwóch bloków w Europie, berliiskie koła polityczne wskazu- 
ja że Niemcy wcale nie są zainteresowane w stworzeniu nowego bloku gospodarczego. 

Dziennikarz francuski oGdańsku 
PARYŻ (PAT). — W dzienniku „I”Ord'e" p. Andre Charadame, który wrócił nie- 

dawno z podróży do Polski zamieszcza dłuższy attykuł o Gdańsku i o poważnej groźbie 
dla pokoju, jaką stanowią prowokacje hitlerowców i zachowanie się Senatu gdańskiego. 
Francuzi — pisze on, którzy są chloroformowani systematycznie przez pacylistów, wy 
ot:ażają sodie, że ewentualność wojny możliwa jest dopiero za kdka lat. Poza sprawą 
Anschlussu Francuzi nie przypuszczają istnienia utrzymywanych starannie przez Niem- 
ców w tajemnicy przyczyn zdolnych wywołać w Europie olbrzymi konflikt. 

Ankieta, jaką przeprowadził w Gdańsku autor artykułu dała mu możność poznania 
mechanizmu który może w każdej chwil: wywołać zatarg. Nienormalną bezwzglednie 0- 
kolicznością jest oberność na terytorjum wolnego miasta kilku tysięcy hitlerowców w 

nem umundurowaniu i uzbrojeniu, co jest wzbronione nawet w samych Niemczech. 
Tymczasem senat gdański nie sprzeciwia się temu. 

Dwie kaźżastrofy 
LONDYN. (PAT). — Na wschodniem wybrzeżu wyspy Borneo wydarzyły się 

wczoraj dwie wielkie katastrofy. Wybuch zniszczył niemal całkowicie dzielnicę handlo- 
wą zamieszkałą przez tubylców, iw mieście Sumarinda. Przy wybuchu ucierpiało zna- 
cznie kilka gmachów rządowych, Szkody są bardzo znaczne. 
miejsce na morzu. Parowiec chiński, płynacy z 

Druga katastrofa miała 
Sangkoe - Linag do Samarindy, zatonął 

przyczm 6 osób załogi i 30 pasażerów poniosło śmierć. 

Połacy na zawodach hippicznych w Nicei 
POR. KULESZA ZDOBYWA DRUGIE MIEJSCE 

NICEA (PAT) — Dziś rozegrano 
ki sabadzkiej. 

zawody hippiczne o nagrodę księżnicz- 

Por. Kulesza zdobył drugie miejsce i otrzymał nagrodę 2500 franków. 
Klasyfikacja dla tej nagrody ustałona jest przez sumowanie punktów, zdo- 
bytych przez tego samego jeźdźca w 
nych koniach. Por. Kulesza jeździł na 

czasie dwóch biegów na dwóch róż- 
koriach „Readgledt“ i „Vermeil III“. 

6-te miejsce uzyskał por. Korytkowski na koniach „Nuda“ i „Zefir“.- 

Ostry zwrot na prawo 
W SOWIECKIEJ POLITYCE GOSPODARCZEJ 

WIEDEŃ (PAT) — Korespordent moskiewski „Neues Freie Presse“ zwraca 

wagę na ostry zwrot naprawo „jtki się ujawnił obecnie w sowieckiej polityce 

A 
gospo- 

darczej. Radykalne reformy, zapowiedziane w kolejnictwie bezpośrednio po procesie 
sabotażowy:n, zostały obecnie cofnięte, ponieważ okazało się, że dezorganizowały one 
kolejnictwo. Stan dawniejszy został przywrócony Fachowo odzyskali znowu swe zna- 

czenie . To samo daie się zauważyć i w innych gałęziach gospodi arstwa. Odżył zara- 

zem i rynek prywatny. Sowiety zwracają się zwolna do metod gospodarczych kapita- 
lizmu. 

chodzą te Erynie na scenę. Sa ty- 
s'ac razy groźniejsze, niż Erynie Wys- 
piańskiego w „Wyzwoleniu*. Tamte 
sa niemal papierowe. Tak samo Ery- 
nie Ajschyla. Możesz drżeć, ale do- 
znajesz rozkoszy, że możesz je о- 
glądać. Najokropniejsze są te Erynie, 
któcych nie możesz oglądać, kiedy 
wijesz się, jak robak na haczyku. Po- 
cóż jednak budzić Erynie, kiedy się 
me do powiedzenia tylko tyle, ile ma 
do powiedzenia Verneuill. 

Maurycy i Żermena się kochają. 
To znaczy, że zmysły u obu są zbu- 
dzone. Niewolnicy zmysłów. Dlatego 
zaczną się tortury duszy. Żermena te- 
go swojego malarza odnajdzie, jak 
Manon w starej sztuce francuskiej, to 
swoie niewiniątko, chłopca, niemal 
dzieciaka. Jeden Bóg wie, jak bardzo 
płacić trzeba za te godziny, tam, w 
hotelu, potem w domu, już niby jako 
mąż i żona. Żermena - Manon, aby 
kochać i być kochaną, pieniądze od 
Lamberthier'a wyłudza. Potem kła- 
mie. Znać dusza nie ma udziału w 
miłości, skoro nie broni się przed 
kłamstwem Człowiek przypomina so- 
bie Baudelaira Fleurs du mal. O- 
bok tych dwojga jest telefon, który 
łączy ze światem. Zła siła jest w tym 
telefonie, działa przez ten teleton. Po- 
myśleć, niby się oboje odgrodzili od 
świata. A przecież jest ten drut sza- 
tański, po którym djabeł znajdzie dro 
gę do lewego ucha. 

Sztuka nie jest dla Wilna, nawet 
dla Warszawy. Jest to wielkomiejska 

sztuka paryska i dla Paryża, dla zbla- 
zowanych nerwów, jak heroina lub 
absynt. Jakże się cudownie w tej 
aurze kąpać może markiz de Sade! 
Szczęśliwi są ci, którzy przychodzą 
na sztukę Verneuilla i myślą, że to 
jest lemoniada trochę gorzka. Poczciw 
cv, są oni za tym Paryżem nie jak 
my, jakich dwieście lat wstecz, ale 
naprawdę całych lat tysiąc. 

Jeszcze nie mają nerwów poszar- 
panych. Jeszcze wyobraźnia nie rozpo 
częła tego swojego kankanu na tle 
natury roztrojonej. Jeszcze za wszel- 
kie zbrodnie przeciw naturze swej 
wiasnej nie zbudził się upiór, wsuwa 
jacy palce w mózg. 

W sprawie gry. Grają Modzelew- 
ska i Węgierko rzetelnie. Oczy wnik- 
liwe jednak zobaczą, że gra jest nie- 
równa. To jest suita od początku do 
końca bez zrywów wewnątrz. Raz w 
raz Coś się przerywa, aby z tekstem 
być w porządku. Przecież trudno wy- 
magać od Węgierki i Modzelewskiej, 
aby byli zblazowani i dali swej duszy 
postnięty rozkład Verneuilla. 

Oboje są zdrowi i śmiać się na- 
pewno potrafi Modzelewska i Węgier 
ko po polsku. W kręgosłupie u nich 
pacierz nie ma okropnych wzdęć , a 
potem owego rozejścia się, które syg 
nalizują koniuszki palców plamami 
rdzawemi. Pani Modzelewska umie 
kłamać na scenie, Węgierko histeryzo 
wać. Spoglądamy na te kłamstwa i 
na tę histerję przez trzy akty, ale py- 
tamy się, gwoli czego to wszystko ro- 

si się odbyć nad nim dyskusja, która da mo- 
żliwość wygłoszenia przemówień. 

Wniosek, żadający ustąpienia Rady Mini 

strów został postawiony na porządku dzien 

nyru specjalnie zwołanego posiedzenia Sej 

mu dnia 25 bm. o godzinie 10 rano. Wniosek 
uzasadniać ma ieden z czołowych mówców 

opozycyjnych, a wreszcie mówca klubu BB, 

Po dyskusji nastąpi głosowanie i wniosek bę 

dzie większością głosów klubu BB odrzu- 

cony, co już dziś oczywiście przewidzieć 

można. W uzasadnieniu swojego wniosku o 

wyrażenie votum nieufności rządowi Klub 
Narodowy stwierdza, że przez wprowadze- 

nie ograniczenia sesji nadzwyczajnej Sejmu 
jedynie do załatwienia umowy pożyczkowej 
złamaay został przez władzę wykonawczą 

art 25 konstytucji, a wobec tego, że za dzia 
ła'nosć Prezydenta Rzeczypospolitej odpo- 

wiedzialny jest rząd, wniosek kieruje się 

przeciwko Radzie Ministrów. 

PRZEBIEG WCZORAJSZEGO 
POSZCZENIA 

WARSZAWA. (PAT). — Marszałek о- 
tworzył 27 posiedzenie Sejmu i po odesł- 
niu do komisji skarbowej rozporządzeń rzą- 
du w sprawie uregulowania stosunków cel- 
nycb, ogłosił, że izba przystępuje do pierw- 
szego punktu porządku dziennego, poczem 
oddał przewadnictwo wicemarszałkowi Cze- 
twertyńskiemu. 

Wicemarszałek Czetwertyński, obejmując 
przewodnictwo, oświadczył, że na pierwszym 
punkcie porządku dziennego jest wniosek w 
Sprawie votum nieufności dla marszałka Sej- 
mu Kazimierza Świtalskiego. Przewodniczą- 
czący, zgodnie z regulaminem, poddał ten 
wniosek pod głosowanie, wzywając posłów, 
którzy są przeciwni temu wnioskowi, aby po 
wstah. Przewodniczący stwierdza, że stoi 
większość i że wobec tego wniosek o votum 
n'eninošci upadł, Posłowie na ławach BB 
oświadczenie przyjęli licznemi oklaskami, 

Po krótkiej przerwie, powitany  długo- 
trwałemi oklaskami na ławach BB marszałek 
Świta!ski objął przewodnictwo. Izba przystą 
piła do drugiego punktu porządku dziennego, 
to jest do sprawozdania połączonych komisyj 
skarbowej i komunikecyjnej o rządowym „pro 
jekcie ustawy o oddaniu Francusko - Pot. 
skiemu Towarzystwu Kolejowemu s-ka akc. 
w Patyżu kolei Herby Nowe — Gdynia z 
odnogą Siemkowice — Częstochowa do eks- 
ploatacji oraz n udzieleniu poręki. państwo- 
wej. 

Proiekt ustawy reierował poseł Strzyń- 
ski (BB) zaznaczając, iż idzie tu o pier- 
wszą, ściśle odpowiadającą naszym polskim 
potrzebom gospodarczymi, naszej geografji 
ekonomicznej, planowo budowaną wielką 
magistralą kolejową, Mówca uzasadnia ko- 
nierzność dokonania tej budowy w drodze 
tranzakcji zagranicznej między innemi tem, 
że suma długów, ciążących na nas z tytu- 
łu prowadzenia wojny i uzyskania niepodle 
głości wynosi 3400 milionów, kwota zaś dłu 
gów zagranicznych, które były zaciągnięte 
na ceie gospodarcze, wynosi zaledwie 1.300 
miljonow. Niewspółmierność tych długów 
wskazuje, że musimy znacznie obracać, aby 
wygospodarować środki na amortyzację i 
procenty, 

Tranzakcja dokonywana nie jest wcale 
pewną koncesją, gdyż kolej ta ma stać się 
odrazu własnością państwa i budowana. jest 
nie na własny rachunek  koncesjonarjusza, 
lecz ze srodków zaciągniętych pod gwaran- 
cja państwową. 

Następnie mówca przechodzi do rozpa- 
trywania koleinych artykułów umowy. Bar- 
dzo waznym punktem z to, że taryfy na 
tej kolei mają być takie same, jak na pol- 
skich kolejach PE Uprawnienia 
ministra skarbu sa tak olbrzymie, że zatrzy- 
muje on w reku właściwie całą eksploatację 
kolei. Do tego docho: jeszcze uprawnie- 
nia ministra skarbu co do lokowania fundu- 
szów oraz dotyczące walut i rozrachunków. 
Koncesja zabezpiecza parcownikom stosunki 
publiczno - prawne oraz wszelkie prawa, 
które posiadają pracownicy PKP, Niezmier- 
nie doniosłyn: punktem jest rzepis, że 
wszelkie zakupy mają być czynione całkowi 
cie w kraju. Kończąc swój referat, mówca 
oświadcza, iż wobec tych wszystkich dodat 
nich stron połączone komisje przedstawia- 
ja wnioski o przyjęcie ustawy w brzmieniu, 
zaproponowanem przez rząd. 

W dyskusji przemawiali pos. Stahl (Kl. 
Nar.) Minkowski (BB), Chadzyński (NPR), 

ai (Ki, Chłopski), Zaremba (PPS) i 
ni. 
PPS ż; Klub Chłopski wypowiadają 

przeciwko ustawie, natomiast Klub Ni 
dowy zgłasza pewne poprawki. 

W drugiem czytaniu ustawa została u- 
cnwalona w brzmieniu przedłożenia rządo- 
wego z odrzuceniem CH zgłoszonych 
E£ortawek. Wohec tego Klub Narodowy о- 
świadczył, że w głosowaniu nad  trzeciem 
czytaniem udziału nie weźmie. W głosowaniu 
w trzeciem czytaniu ustawa została osta- 
tecznie uchwalona. 

się 
laro- 

bione? Na scenie nie widzimy jednej 
rzeczy, gwoli czego idą Węgierko i 
Modzelewska do piekła. Że idą, to wi 
dzimy. Że pozwalają sobie na ekstra- 
wagancje, widzimy, Podejrzewamy, 
że za temi ekstrawagancjami są sadyz 
my. Ale dlaczego, dlaczego dwoje idą 
na tortury, gwałcąc duszę, gwałcąc 
miłość? Tego nie rozumiemy. Tego nie 
me na scenie. I chwała Bogu, że tego 
niema na scenie. Pani Modzelewska i 
par Węgierko nawet nie wiedzą, po 
czem się ślizgają. Pani Modzelewska i 
pan Węgierko w jednej chwili prze- 
staliby grać, gdyby wiedzieli, co gra- 
ją. To jest tak, jak z temi dziećmi, co 
bawią sie czemś, co może nagle ja- 
dowicie błysnąć. Widziałem raz dzie- 
cko, w Moskwie, które z pierścionka 
zaczęło wykręcać kuleczkę z cjankali. 

Rozumiemy, że bawi to panią Mo 
dzelewską i pana Węgierkę chodzenie 
po deseczkach nad straszliwą przepa- 
ścią. Bawi to też Warszawę. Warsza- 
wa, imituje Paryź i udaje zblazowane 
nerwy. Już kiedyś Żeromski wyrzu- 
cit pogardliwe: snobizm. 

Zatem , chwała Bogu, że gra jest 
nierówna. Zaraz na początku mowa 
est w tekście o winie Maurycego, kie 
cy mu Żermena mówi o nocy poślub- 
nej. Węgierko robi tu jakąś minę, bo 
wypada z tekstu. Mina tą nie urodziła 
się konsekwentnie na skutek tępego 
bólu w kości pacierzowej, czy móżdż 
ku. Jest dla tego, że tekst miny takiej 
żąda. Można się do rozpuku Śmiać, 
widząc, skąd ją  Węgierko wziął. 

* IRZE STOLICY. 
AGITACJA PRZEDWYBORCZA 

Za miesiąc odbędą się wybory do gminy 

żydowskiej Wielkie z tego powodu podniece 

nic, kampanja jur rozpoczęta. 

Leo Żóżłek, największy potentat  sto- 
łeczny w dziale przewozowym — posiada 

zgorą sto wozów i piatform z zaprzęgami 

-- próbował już przed paru laty zostać 

członkiem rady miejskiej Wszystkie jego wo 

zy jeździły z.transparentani on.sam,na gru- 

bej, brabanckiej kobyle w towarzystwie trę 

baca, cwałował po Pradze — mimo tak 

efektownej reklamy, przepadł sromotnie. 

Nie zniechęcił się jednak do pracy spo- 

łecznej i postanowił przynajmniej teraz za- 

siąść w gminie, Wystawił własną listę i 

wieczorami, po pracy, zmachane koniska ot. 

wożą po całej Warszawić zachęcające pla: 
katy z olbrzymiemi literami: Leo Żółtek!!: 

Groźnym konkurentem króla furmanów, 
a pferdiches Ford, jak go przezwali Żydzi, 

stał się nagle mało znany dotychczas Salo- 

inos Adelfang. 

Zwołał on wiec na rynku i oznajmił 

zaraz na wstępie, że potrzebuje 100 podpi- 

sów, celem uprawomocnienia swej listy. Kto 

podpisze, będzie mógł wziąć udział w Koj- 

zie na wielką skalę. Następnie zaczął wy- 

łuszczać swój program polityczny. Stucha- 

cze wnet mu przerwali: 

— Do luftu z programem. Ty !epiej po- 
dokładnie powiedz, jaka będzie kojza. 

—0 głupcy! Lepsza niż u Cadyka z 
Kalwarii. Leszcz faszerowany z ikrą, ozór 

peklowany, cymes z kiszką, kugel płaczący, 

-— Ale z rodzynkami! 

— Rozumie się. Dalej łejkach miodowy 
i kindybał z szeptałami. 

— Hip, hip, hurra, wrzasnęli rozentuzja- 

zmowani słuchacze, gdzie Żółtkowi do Tobie. 

Ceremonja podpisywania poszła  pioru- 
nem, poczem wszyscy udali sie do składu 

drzewa Adelfanga, gdzie istotnie uczta była 

już zastawiona. Czcigodny Salomon nic nie 

zbujał. Takiej kojzy nikt nie pamiętał. 

Przepadł Żółte — orzekli wszyscy, Cały 
kahał żałuje, że nie był w ten piękny dzień 

na rynku. Taka kojzokazja przepadła. 

KICHAJĄCY CELNICY 

Już w czasach biblijnych celnicy cieszyli 
się zasłużoną niepopularnością, Antypatycz- 

ni ludzie. Całe ich zajęcie, to szykanowanie 

bliźnich. 
Toteż jakie nie było zadowolenie — ре- 

tentów na warszawskiej komorze celnej, 

gdy wczoraj wszyscy znienawidzeni pracow- 
nicy jęji kichać w najlepsze. Od woźr4 > 

do naczelnika, każdy kichał, Nikt już nie 
życzył: — sto lat w kryminale! ani: — do- 
zgonnego małżeństwa, bo nie było czasu. 

Po garu godzinach urzędnicy mieli zawa- 

towane nosy, uszy i oczy. Łzy lały się ciur 

kiem. 
Powstały różne domysły. Sądzono nawet, 

że to złośliwy kawał któregoś z deklaren- 
tów. wezwano policję i doktora. 

Otwieranie okien nie nie pomagało. Po- 

liejancirównież zaczęli —kichać. — Doktór , 

ksztusząc się łaził i szukał tajemniczej przy- 
czyny, Wreszcie znalazł Z  nieszczełnie 
zamkniętej skrzyni dobywał sie proszek o 

i 

}   lotności podobny do talku. Proszek ten, 

służy do konserwacji opon samochodowych. 

Czemprędzej wyniesiono skrzynię, za- 
wiadomiono jej właściciela, by zabrał so- 
bie: kłopotliwy ładunek, Powoli kichanina 

ustała. K. 
  

21270 delegatów Stow. 
Młodzieży Polskiej 
(KAP) W dniu 9 ; 10 maja rb. od- 

będzie się w Poznaniu w sali Domu 
rzemieślniczego przy ul. Fr. Ratajcza- 
ka doroczny 14-ty zjazd związkowy de 
legatów Stowarzyszeń Młodzieży Pol- 
skiej. Przewidziany jest przyjazd około 
tysiąca delegatów z 470 stowarzyszeń 
ńależących do Związku Młodzieży Pol 
skiej, oraz licznych gości, którzy żywo 
interesują się sprawą -wychowania mło 
dzieży. › 

Zjazd delegatów przyczyni się nie 
wątpiiwie do dalszego pomyślnego roz 
woju największej organizacji młodzie- 
żv, jaką jest Związek Młodzieży Pol- 
sxiej. 

Podobnie Modzelewska jest za 
zdrowa, za radosna, zamało zbla- 
zowana, aby wiedziała chwiłami, co 
rokić. Modzelewska ma olbrzymią in- 
tuicię. Czasem jedzie po doskonałej | 
szynie. Nagle przychodzi zwrotnica. 
Modzelewska nie jest jeszcze zgubio- 
na w świecie kokainy. Jestem przeko- 
nany, że czytając Jana Cocteau, „opi-. 
vm* przeleci "swobodnie po - 
nad tem wszystkiem, co się nazywa 
„une pipe. sufftt* Stąd krzyczy nie- 
potrzebnie, tam, gdzie krzyczeć nie 
można. Wogóle to krzyczenie polskiej 
zdrowe, czyni ze sztuki Verneuilla saf 
macki dziwołąg. Zabawne są te sztuki 
paryskie w warszawskich piżamach 
z uerwami, pani Dulskiej. Przez to nie 
chcę nic więcej nadto  powie- 
dzieć, że byłoby raz dobrze 
aby Warszawa się zorjentowała w tem 
co Polsce jest potrzebne. 

Nie sądzę, abyśmy zyskiwali, oglą 
daiąc pana Lamberthier'a. 1 

Szkoda mobilizować Muzy, jeśli 
z wołu ma być mucha, to jest przekrój 
psycijatryczny, Nie mogę inaczej 
zakończyć; jak owa rasowa paryżan- 
ka, która w Warszawie oglądała Ver- 
neuilla, i swój sąd nad Żermeną w 
świetne zdanie ujęła: „Rien n'a man- 
gus a Madame Modzelewska sau 
d ėtre malade“. Co się po polsku Czy- 
ta: „brakowalo pani  Modzelewskiej 
chyba tego, že byla za zdrową“. 

Mieczystaw Limanowski.  



  

SŁO 
  

ZAGADKA MORDERSTWA NA OSQ- 
BIE KISIELA NIE WYŚWIETLONA 

Niemała sensację wywołały swego czasu 
dwa zabójstwa popełnione w różnych cza- 
sach , przez różnych osobników, a jednak 

twierdzi zgodnie opinja publiczna, ma- 
jące Ścisły związek. 

Wczoraj obydwie sprawy rozpoznawane 
były przez Sąd Okręgowy, któremu przewod 
niczy* sędzia Oku; icz 

„MISZKA GREK* UNIEWINNIONY 

Michał Zvgnol, znany w Wilnie pod pseu 
donimem „Miszka Grek“ zawodowy  zło- 
dziej, karany kilkakrotnie odpowiadał przed 
sądem za zabójstwo Władysława Kisiela. 

Jaz wynika z aktu oskarżenia sprawa 
przedstawia się następująco. 

Wieczorem 28. I. 1930 między osk. Zyg 

    

*nclem, a niejakim Kisielem powstała sprzecz 
ka, a nastepnie bóika, zlikwidowana przez 
kolegów powaśnionych. 

Po pewnym czasie Kisiel udał się ze 
swym serdecznym przyjacielem Świetlińskim 
Uławek) do knajpy gdzie upili się dokument 

1 . 

Qkoło godziny dziesiątej do sprzedającej 
w kiiosku z papierosami na rogu ul, Bakszta 
H. Sienkiewiczówny przyszedł _ przyjaciel 
jei Kisiel i pros.) aby zechciała odprowadzić 
go do domu. 

Sienkiewiczówna zamknęła kjosk i oboje 
poszl, po drodze jednak Kisiel odwołany 
został na chwilę przez kilku młodych ludzy, 

+ kiorvch jeden zapewnił usłużną panienkę, 
że sami odprowadza Kisiela. Sienkiewiczów- 
ra midziała jak wszyscy oni, wraz z Kisie- 
łem, poszli w kierunku ul. Niemieckiej. 

Tegoż dnia w nocy policja zaalarmowa- 
na została wiadomością, że na ul. Węgiowej 

2 jakiś mężczyzna, nie dający oznak ży- 

Przewieziono go do Pogotowia Ratunko- 
wego, 

Bvł to Kisiel. Okazało sie, że ma on trzy 
ciężkie kłute rasy. Chory odzyskał na chwi 
lę przytomność i złożył pod przysięgą ze- 

znanie, z którego wynika, że nie zdaje on 
sobie sprawy z tego kto go poranił. krót 
kiej rozmowy z chorym wywnioskować mo- 
żna było, że nie chce on ujawnić sprawcy 
zamachu. 

Kisiel zmarł, a Urząd Śledczy prowadzący 
dochcdzeni: aresztował Zygnola poszlakowa 
nego o dokonanie zamachu. Przy rewizji u- 
jawniono na kożuszku jego krwawą plamę. 

Zygnoł nie przyznał się do winy, a na 
rozpruwie sądowej przy pomocy kilku świad 
kow udowodnił sądówi, że po awanturze z 
Kisielesi, wrócił do domu i więcej w tym 
dniu z domu nie wychodził. 

Zeznania innych Świadków wypadły sprze 
cznie, 

Sienkiewiczówna oświadczyła wręcz, że 
Zygno'a nie o miiędzy trzema tajemnicze- 
mi panami, którzy „odprowadzali* Kisiela, 
natomiast badający ją w komisarjacie przo- 
downik twierdził, że wskazała ona podczas 
pierwszego badania na Zygnola. 

„KRÓL WIĘZIENIA OSKARŻA 

. Następnie zeznawało kilka świadków 
wieźniow. 

Zeznania ich nie wniosły do sprawy kon 
krutnego materiału dowodowego natomiast 
mogły każdego przekonać iż porachunki osob. 
w światku przestępczym nie kończą się z 
chwiłą zamknięcia tego, czy óinnego z zain 
tercsowanych o więzieniu gdyż nawet i wów 
czas powaśnione strony starają się „wkopać* 
przeciwników. 

Świadek lan Kwiatkowski odsiadujący 
kare cieżkiego więzienia za morderstwo, czło 
wiek e twarzy zbója, oświadczył sądowi, że- 
dowiedział się © udziale Zygnoła w morfer- 
stwie Kisiela od kompanów z celi więziennej 
jednak w obawie przed tzw. dintojra (sąd 
złodziejski skazujący na Śmierć „niedyskret 
nvch* kompanów) nie może ujawnić ich na- 
zwisk. 

Sąd nie przydał znaczenia temu zeznaniu 
biorar pod uwacę to,że właśnie oskarż. Zyg- 
nol bv! filarem oskarżenia w sprawie przeciw 
ko Kwiatkowskiemu. 

Nrstepni dwaj świadkowie - więźniowie: 

  

    

  

   
Sfynna i nieporównana mączka 

Ządajcie 

NU 
NUŻ 

PHOSPHATINE 
FALIERES 

zawdzięczają swoje zdrowie i śiłę, ufatwia ząbkowanie i wzmacnia kości 

Iko “ PHOSPHATINE FALIĖRES 'a“ 
na całym świecie i wystrzegajcie się wyrobów podrabianych. 

Do nabycia wszędzie 

I, OUAI AULAGNIER, ASNIERES-PARIS 

    
    

   
    ieci odżywcza, której miljony 
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KRONIKA 
      

  

    

SOBOTA 

Dziś 35 W. s. g. 3 m. 59 
Marka 2 ž 
įutro Z. 5. 8. 6 m. 35 

M. B, D. R. 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METE- 
OROLOGJI U.S.B. W WILNIE 

z dnis 24, iV, 31 r. 

Ciśnienie średnie w min. 764 

Temperatnra Średnia »l- 10 
Temperstura najwyższa -|- 16 

Temperatura najniższe -|- 5 
Opad w mm. — 

Wiatr: połudn.-wsch. 

Teudencja: bez zmian 

Uwag:fpogodnie 

    

MIEJSKA 
— Obniżenie pensyj pracowników miej- 

skich. Min. Spr. Wewn. rozesłało okólnik do 
wojcwodów, zalecający władzy nadzorczej 
spowodowanie w drodze nadzoru obniżenia 
pensji pracownikom komunalnym o 15 proc. 
od 1 maja rh., analogicznie do obniżenia upo 
sażeń funkcjonarjuszów państwowych na pod 
stawie uchwały rady ministrów, 

W Wilnie sprawą tą zajmie się na jed- 
s z najbliższych posiedzeń Rada Miej- 

a. 
— Lustracja ośrodków zdrowia. Przed 

kilku dniami bawił w Wilnie przedstawiciel 
fundacji Rockweliera dr. Licz w towarzyst- 
wie radcy Tubjasza, z depart. zdrowit Min, 
Spr Wewn. w cetu przeprowadzenia lustra- 
cji Wil. Ośrodka zdrowia, a w początku ma- 
ja ma przybyć ponedto generalny przedsta- 
wieiel tej fundacji na Europę dr. Trude, 

ы Ь”О]ЗКО“/А 
— Wydział ropagandowo - Prasowy 

Okres, Stow. Rezer. i b. Wojskowych. Dn. 
21 br. pod przewadnictwem p. posła Do- 
bos7> odbyto sie nadzwyczajne zebranie Za- 
rządu Okręgowego Stowarzyszenia Rez. i b. 
Wojskcwych. Między innemi postanowiono 
przy Okr, Zarządzie Stow. Rez. i b Wojsk. 
otworzyć biuro podań i porad prawnych 
.. W organizacji Zarządu Okr. Stow Rez. 
i b. Wojskowych zeszły następujące zmia-- 
ny: wydziały gospodarczo finansowy i Sa- 
mopomocy zostały połączony w jeden wy- 
dział, nad którym kierownictwo objał prezes 
Zarządy Okr. Stow. Rez. i B. Wojskowych 
p. Tadeusz Bruniewski — naczelnik wydziału 

bezpiecz, Urz. Woj, natomiast dotychczaso- 
wi kierownicy wymienionych wydziałów 0- W ra = У 
bieli kierownictwo referatów p. Karol Prze- 
galiński — referat samo samopomocy, p. Norbert rzaska - Pokrzewiński — т 
ЗНр iūski referat gospo 

Zmian tych dokonano w zwi le; 

szym rozwojem akcji samopomocy" koleżeń 
skiej. Е 

UNIWERSYTECKA 
— Wiosenny egzamin, Pafstwowa Komi- 

sja Egzaminacyjna przy Wydziale Sztuk 
Pięknych USB dla egzaminów z rysunku, ja- 
ko przedmiotu nauczania w szkołach śred- 
nich cgó'no - kształcących i seminarjach na- 
uczyc.eiskich podaje do wiadomości kandy 

  

datów życzących sobie przystąpić do egzami 
nu w terminie wiosennym, że podanie o do 
puszczenie do egzaminu wraz z załącznika 
mi należy skiadać 1a ręce przewodniczące- 
go w Dziekanacie Wydziału Sztuk Pięknych 
najpóżniej do dnia 9 maja rb. (ul, Uniwer 
sytecka 3 parter). 

AKADEMICKA 
— Sobótka akademicka. Dziś dnia 25 

kwietnia rb. w Salonach Ogniska Akademic- gi 
kiego (ul. Wielka 24) odbędzie się zabawa 
tareczna. Do tanca -przygrywa trio akade- 
mickie, P, g. 21. Wejście jedynie za о- 
kazaniem legitymacji akademickiej lub kar- 
ty wstępu. 

  

    

ZEBRANIA I ODCZYTY 
„„ == Posiedzenie T-wa Pedjratycznego. Du. 
27 S po 20 w lokalu Ośrodka Zdro 
wia (Wielka 46) odbędzie się siedzenie 
Wil „Oddz. Poiskiego T-wa PóndycZEKO. 
( Porządek dzientiy: 1) odczytanie proto- 
kułu z poprzedniego posiedzenia, 2) Pokazy 
chorych 3) dr. aranowski. Omówienie 
przypadku ziarnicy złośliwej, 4) dr. P. Lidz- 
ka Układ siatecżkowo - śródbłonkowy i jego 
znaczenie w kiinice dziecięcej, 

— Walne Zebranie Komitetu Społecznego 
Pomecy Biednych. W środę dnia 29 kwiet- 
nia rb. o godz. 7 wiecz. w pierwszym ter- 
minie, a o scdzinie 7.30 w: drugim terminie 
odbędzie się Walne Doroczne Zebranie Ko- 
mitetu Społ, Pomocy Biednym i Walki z Że- 
bructwem i Włóczęgostwem w lokalu Wy- 

działu >> Społ. Magistratu. (Dominikań 
5ка пг 

Prezydjum zaprasza _ jaknajuprzejmiej 
wszystkich członków . komitetu. 

-— Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Uni- 
wersyteckiej Biblioteki Publicznej w Wilnie, 
zawiadamia, iż dnia 11 maja 1931 r. (po- 
niedziałeky © godzinie 6,30 odhędzie się w 
gmachu Uniwersyteckiej Bibljoteki Publicz- 
ne] walne zebranie Towarzystwa z następu 
jącym porządkiem dziennym: 1) sprawozda- 
nie zarządu za czas ubiegły: 2) sprawozda- 
nie kasowe; 3) sprawa dalszego is 
Towarzystwa; 4) sprawa ulg w obi 
składek; 5) wybory zarządu i komisji rewi- 
zyjnej; 6) wolne wnioski. Zarząd 

— Walne zgromadzenie stow. Arch. 
tów. W dniu 28 IV r.b. odbędzie sie 
czajne wa!ne zgromadzenie Stow. 
Architektów w Wilnie ul. Wileń 

‚ — Zarząd Związku Absolwentów Gimna 
zjem Jezuitów w Wilnie. komunikuje, że 
zebranie miesięczne członków Związku od- 
będzie się w niedzielę 26 bm. o godz. i 
w lokalu przy ul. Wielkiej 64. Obecność 
wszystkich członków konieczna. 

— Komitet zwalczania raka. W dniu 23 
b. m, zorganizował się w Wilnie Komitet 
zwalczania raka. 

W Wilnie lekarze podjęli inicjatyw 
której wynikiem było wczorajsze organiz 
cyjne posiedzenie komitetu. : 

Obrady zagaił i przewodniczył na 
Wydziału Zdrowia dr. Rudziński, podkreś 
lając konieczność walki z tak strasznym wro 
gier:, jakim jest rak dla organizmu ludzkie 
go. W prezydjum posiedzenia uczestniczyli 
również JM, Rektor prof. Januszkiewicz 
dziekan wydziału prof. Michejda, były mar 
szałek senatu prof. Szymański, naczelnik 
Izbv Lekarskiej dr. Klott. Na porzadku ob- 
rod profesor patolcgji ogólnej USB. Kazi- 

  

   

  

  

      

   

  

    

_ Fa morderstw ma tle porathnnków osobisty 
Chaim Lewinson i Wł, Grabowski zeznali, 
że w czasie, kiedy zamordowano Kisiela „re 
welator“ Kwiatkowski był już w więzieniu. 
Mówiąc o Kwiatkowskim św. L.ewinson (od- 
siaduje karę, jak sam oświadczył, za... „sto 
sunki robotnicze”, jest to zabójstwo na mocy 
wyroku dintojry) nazywa-go „Ki ólem więzie 

  

Św. Jan Kwiatkowski, którego „reweła- 
cyvjnym* zeznaniom przeciwko osk. Zyg- 

nola Sąd nie dał wiary, 
Kwiatkowski odsiaduje na Łukiszkach 

karę za zabójstwo. 

nia", teroryzującym wszystkich i grożącym 
śmiercia w razie nieusłuchania jego rozka- 
zów. !nni mówili też niepochlebnie o Kwiat 
kowskim. 

`Мобес braku konkretnych dowodów winy 
oskarżonego sąd po wysłuchaniu przemó- 
wień stron uwzglednił prośbę obrońcy 
mec. Petrusewicza i wyniósł wyrok uniewin 
niający. 

W ten sposób zakończyła się sprawa ab- 
sorbujaca mocno siery, w których oskarżo 
ny „Miszka Grek* cieszył się wielka popular 
nością, sprawa odcaczana kilkakrotnie dla 
różnych powodów i nadal tajemnicza. 

ST. KRAWCZUN SKAZANY NA 4 L. 

Nie zdażyły jeszcze przebrzmieć echa 
moriestwa na ul. Węglowej jak już zaalar- 
mowano policję o nowym. 

Na ten raz ofiara zamachu padł M. Świe 
tliński, przyjaciel zamordowanego uprzednio 
Kisiela, a zabójca Stanisław Krawczun. 

"W okolicy ratusza Krawczun spacerują- 
cy w towarzystwie ]. Tołkaczewa zauważył 
Swietliiskiego, Po krótkiej wymianie ostrych 
słów Tołkaczew uderzył £ Świetlińskiego w 
twarz, a w chwilę p Krawczun błyska 
wicznym rttchem zatopił nóż w szy, Świe- 

i Krwotok spowodowat žylny 

Kravezuna aresztowano. Badany przvznai 
się do zadania ciosu, odpierajac zarzut, że 
działał on z zemsty za odmowe Świetliń- 
skiego ratowania „Miszki Greka“ poszlako- 
waneco o zabójstwo Kisiela. To samo zresz- 
tą zeznał przed Sądem. 

W rezultacie sąd uniewinnił Krawczuna 
z zarzutu zabójstwa lecz skazał za zadanie 
b. cieżkiego uszkodzenia ciała na cztery la- 
‘а więzienia zamieniający dom poprawy. 

Obrane Krawczuka wnosił mec, Engiel. 
Oskarżzał w obu sprawach  podprokurator 
Rabczewski. 
TREE" WEZ TD STATES OOERATY TWYWE PT PZERPPA 

miarz Pelczar wygłosił referat o zadaniach 
komitetu, wskazując drogi, wiodące do zwal 
czania raka. W ożywionej dyskusji uczestni 
czyli: prof. Szmurło, prof. Eiger, prof. Szy- 
mański, dr, Karnicki, prof. Michejda, dr. 
Pelczar, prof. Januszkiewicz i ms 

Rezultatem dyskusji było ustalenie pro- 
gramu prac. Akcja winna pójść w trzech 
kierunkach: naukowo -_ doświadczalnym, 
klinicznym i społecznym. Zadaniem komite- 
tu będzie urządzenie przytułku dla nieule- 
czalnie chorych na raka wraz z porądnią 
dła chorych. 

Do komitetu honorowego zaproszono 
ks. arcybiskupa Jałbrzykowskiego, EM. rek 
tora ]anuszkiewicza,, prez. Folejewskiego, 
hr. M, Broel - Platera, wojewodzinę Kirtik- 
lisową i b. Zofję Zyndram - Kościatkow- 
szą. Do rady komitetu wybrano 22 osoby, 

d nich najwvbitniejsze wileńskie powa 
lekarskie i naukcwe. 
Uchwalono preliminarz budżetu na rok 

1031 — 32 Komitet rozporządza gotówką 
5,206 zł, która pochodzi z dotacyj centrali 
neco komitetu warszawskiego na rzecz wi- 
leńskiego.  Preliminowane jest uzyskanie 

ych subwencvj od rządu i od miast 
wojewodztwa wileńskiego. 

RÓŻNE 
Na dzień 3-go maja. Prace przygo- 

towawcze komitetu -go maja, przy zorga- 
nizowaniu „Daru Narodowego” w całej peł- 
ni. Prowincja już otrzymała wszelkie mater 
jały. Codziennie jednak do biura Macierzy 
nadchodzą żądania dodatkowe, znaczków, 
nalepek i t.d. co dowodzi ogólnego zaintere 
sowania społeczeństwa potrzebami naszej 0- 
Światy. 

Posiedzenie Komitetu Pań odbyło się w 
dsiu 21 bm. Przeważna ilość placówek ro- 
zekrana została przez ofiarne obywatelki Wi» 
"a. Panie, które nie mogły być na tem posie 
dzeniu, proszone są o łaskawe zwrócenie się 
do biura Macierzy, Wileńska 23 — 9, ce- 
iem r»zebrania pozostałych placówke. 

— Przeniesienie służbowe. Dowiadnie- 
my Się, że dotychczasowy naczelnik III U- 
rzęd. Skarbowego w Wilnie o. Szerwejko 
Pa zestał na takież stanowisko do 
[V Urzędu. 

—Z robotniczego ruchu zawodowego. W 
drgiej połowie marca rb. po szeregu zebrań 
kcnferencvj i posiedzeń działaczy robotni- 

ukonstvtuowala się Rada Główna Ro 
iczych Związków Zawodowych Ziem 

Śłnoero - Wschodnich w Wilnie. Był to 
pierwszy konkretny wynik hasła — Zjedno 

     

   

     

   

  

t czenia robotniczego ruchu zawodowego rzu 
* conego przez Zespół Pracy klubu Parlamen 

BBWR.    

  

       

     

  

zjeżćzie Parlamentarnych Grup Regjo 
nh BBW R województw: wileńskiego, 

ogródzkiego, poleskiego i białostockiego, 
od»ytem w Wilnie dnia 27 marca rb., przy- 
ieto do wiadomości utworzenie Zjednocze- 
nie Robotniczych Zwiazków Zawodowych 
Ziem Północno - Wschodnich, uchwalajac 
zalecenie udzielenia mu najdalej idącego po- 
parcia. 
= lymczacowa Rada Robotnicza  Związ- 
ów Zawodowych Ziem Północno - Wschod ch z ob. B. Beduarowiczem na czele skła- 
a „z przedstawicieli poszczególnych 

Rady: pa wchodzęcych dotychczas w skład 
R: ь v. Zaw. t.zw. „gospodarczych“ oraz 

innvca związków, ktėre dotąd nie naležaly 
(T [Į TT——-————— ZES" 

Fabrvka mydła!” 
„Acelja", Rzeszów 
Dziś i jutro w kinie  „CASINO" 
dodaje do każdego biletu parterowego 
jeden kawałek mydła toaletowego 

„Achael“ bezpłatnie 

  

wo 
  

T-wo Przyjaciół Uniw. 
- Bibijoteki Publicznej 

w Wilnie 

Założone w r. 1924 z inicjatywy 
p. rektora USB, prof. Alfonsa Parczew 
skiego, Towarzystwo Przyjaciół Uni- 
wersyteckiej Bibljoteki Publicznej w 
Wilnie ma na celu opiekę nad instytu- 
cją, której kulturalny wpływ zasięgiem 
swym obejmuje cały kraj. Bibljoteka 
Uniwersytecka jest bowiem jednocześ- 
nie bibljoteką regjonalną, gromadzącą 
w swych zasobach prócz książek, rę- 
kopisów, rycin, map i wogóle wszel- 
kich wytworów drukowych, bezpośred 
nio niezbednych dla potrzeb nauko- 
wych Uniwersytetu, także materjały da 
tyczące historji, sztuki, literatury, pra- 
wa, przyrody, etnologji i t. d. ziem 
dawnego W.Ks. Litewskiego. 

W długim okresie niewoli, rząd 
rosyjski, usiłując zniszczyć polskość w 
tym kraju, rozumiał wartość propa- 
gandową takiej placówki kulturalnej, 
jaką była ówczesna Bibljoteka Publicz 
na i dbał przedewszystkiem o rusyfi- 
katorską linję jej rozwoju. W tym sa- 
mym Kierunku działało i szczupłe spo- 
łeczeństwo rosyjskie w Wilnie, składa- 
jące w darze Bibliotece cenne wydaw- 
nictwa i całe zbiory książek rosyjskich. 

Obecnie więc, chcąc odzyskać cha- 
rakter właściwy potrzebom  kultural- 
nvm kraju, należy szczególny nacisk 
złaść na uzupełnienie dotkliwych w 
tymi zakresie braków. Szczupłe stosun- 
kowo dotacje rządowe na zakupy ksią- 
żek z konieczności idą przedewszyst- 
kiem na zaspokojenie potrzeb profe- 
serów i studentów Wyższej Uczelni 
Wileńskiej; zabiegi zaś dyrekcji bibljo 
teki, idące dw Kierunku podniesienia 
wartości Bibljoteki, jako ośrodka re- 
giomalnej kultury, popiera i rozwija 
powołane do życia Towarzystwo Przy 
jaciół Bibljoteki Publicznej w Wilnie, 
idąc w ślady miast: Krakowa, Lwowa, 
i Poznania, gdzie podobne towarzy- 
stwa istnieją i owocnie działają. 

Na czele Towarzystwa stoi obecnie 
wybitny bibljofil wileński hr. Marjan 
Plater, członkami zarządu są: prof. 
St. Kościałkowski, p. rejent Jan Klott, 
p. prof. Fr. Bossowski, ks. prałat Sa- 
wicki; oprócz tego według statutu To- 
warzystwą wchodzą do zarządu jako 
przedstawiciele instytucji ]. M. P. rek- 
tor USB. j dyrektor Uniwersyteckiej 
Bibljoteki Publicznej. 

Towarzystwo skupia szereg wy- 
bitnych i zasłużonych na polu nauko- 
wem osób z elity umysłowej miejsco- 
wego społeczeństwa i w ciągu 5 lat 
swego istnienia przychodziło Bibljote- 
ce z wvdatną pomocą, ofiarowując 
nrzez swych członków szereg cennych 
dzieł i wydawnictw, względnie zaku- 
puiąc je ze swych funduszów, oraz 
przyczyniając się do publikacji wy- 
dawnictw Bibljoteki. 

Przez krótki okres uroczystości ju- 
bileuszowych U. S B. oraz w czasie 
dckonywującej się zmiany w zarządzie 
Bibljoteki, działalność Towarzystwa 
chwilowo osłabła, obecnie jednak bez 
wątnienia wzmoże się jeszcze, będąc 
zasilona dopływem innych osób z miej 
sccwej inteligencji, rozumiejącej wiel- 

kie znaczenie dla naszego kraju, jego 
centrum zbiorów kulturalnych. 
  

  

  

do żadnych centrali, stanowiąc jednostki sa- 
modzielne. 

Ubecnie do Zjednoczenia należą: zwią- 
zek robotników przemysłu | budowžanego, 
szklanego, drzewnego, skórzanego, doazorców 
i służby domowej. Pozatem cały szereg zwią 
zków już istniejących zgłosił przystąpienie 
względnie odbywają się w tym celu narady 
i zebrania ngólne. 

enie wbrew metodom dotych- 
£ \ idzie łatwą droga rozbijania 
crg“nizacyį istniejących, ani tworzenia orga 
nizacyj równoległych w tych samych prze- 
mysłach, lecz prowadzi akcję scalania zw. 
zawodowych, wyzwolonych z pod wpływów 

     

      

partyjnych. 
Śekretarjat Rady mieści sie w Wilnie, 

przy ul. W Tamże mieści się re- 
dakcju i adn ia organu Zjednoczenia, 
dwutygodnika „Przegłąd Robotniczy” Ziem 
Półsocno - Wschodnich", którego pierwszy 
numer ukaże się w dniach najbliższych. 

POCZTOWA 
—. Pocztowa. Dyr. Poczt i Telegrafów 

w Wilnie komunikuje: W urzędzie poczto- 
wyr» yłonim 2, mieszczącym się na dworcu 
kolejowym w Słonimie, zaprowadzono z 
dniem 18 bm. służbę telegraficzną i telefo 
niczną, 

TEATR I MUZYKA 
* -- Teatr miejski na Pohulance. Ostatnie 
przedstawienia „W nocy ze środy na czwar- 
tek", Dziś o godzinie 8 ukaże się arcycieka- 
wa sztuka Leo Lenza ,„W nocy ze środy na 
czwartek”, która okazała się jednym z naj- 
większych sukcesów w sezonie. Reżyserował 
R. Wasilewewski. 2 

Dyrekcja Teatrów Miejskich zawiadamia 
że bilety zniżkowe : kredytowane moga być 
wykorzystane tylko do dnia I maja br. wła- 
czrie, po tym terminie zaś zostaną unieważ- 
nione. 

— Teatr miejski w Lutni. Występy Ro- 
syjskiego Teatru Dramatycznego z Rygi. 
Dziś drugi dzień występów Rosyjskiego Te- 
atru Dramatycznego z Rygi. Wystawiona bę 
dzie głośna sztuka Bułąakowa „Biala gwar- 
dja”, która osiągnie niewątpliwie tak wielki 

Z jak pierwsze przedstawienie tego ze- 
społu. 

Jutro o godzinie 3 min. 30 pp. „Las” Ostro 
wskiego, o godzinie 8 w. Dobra wróżka. 

— „Ten, którego biją po twarzy" na 
przedstawieniu popołudniowem w teatrze na 
Pohulance. W niedzielę 26-g0 bm. odbędzie 
się o godzinie 3.30 w teatrze na Pohulance 
przedstawienie popołudniowe po cenach zni- 
žonvch. 

Wystawiona będzie doskonała sztuka L. 
Andrejewa „Ten, którego bija po twarzy“. 
Sztuka ta, jeden z wybitniejszych utworów 

„dysław Raczkiewicz, 

$ + P. A 

STANISŁAW BŁAŻEWICZ 
irżynier Drogi i Komunikacji, Obywatel m. Wilna 

po d'ugich i ciężkich cierpieniach, opatrzony w. Sasramentami, zasnął w Panu 
dnia 24 kwietnia 1931 r., w wieku lai 80 

Eksportacja z demu żałoby przy ul. Antokob*lej Nr. 8 do Košcicla 
Św. Piotra i Pawła na Antokolu od: ędzie się c godz.7-ej wieczorem dn, 26 
kwietnia w niedzi:lę, 

Nabożeń- two żałobne odbędzie się w tymże Ko ciele dn. 27 kwietnia 
o godz. 9 rano, poczem nastąpi w prowadzenie sułok n+ miejsce wieczuego 
Spoczynku na Cmentarz Antokolski przy Kościele 

smutnych tych obrzędach powiadamiają krewnych, о 
+ znajomych w giębokim sinutku pogrąženi 

x. Piotra i Pawła. 

przyja: iół 

ŻONA i RODZINA 

KUSS EEE 

Kara Śmierci za zamordowanie kobiety 
STRAŻAK MORDUJE NARZECZONĄ ABY SIĘ JEJ POZBYĆ 

W czerwcu ub. roku znaleziono w lesie przy szosie Wilno - Niemenczyn 
* zwłeki młodej kobiety. 

Ustalono, że zgon nastąpił wskutek rany postrzałowej w głowę. ъ 
Długo prowadzono dochoczenie zanim ustalono, że zamordowaną jest 

Мига Rotkiewiczówna od czterech lat żyjąca w konkubinacie z szeregowym 
miejskiej straży ogniowej Konstantym Rcjko. 

Naprowadziła na, ten ślad przyjaciółka zamordowanej, która zaniepoko- 
jona d'ugą nieobecnością zamordowanej złożyła policji oświadczenie. 

Okazało się, że zamordowaną niiała wyjechać do rodziców „narzeczo- 
nego* aby wziąć ślub. 

Rojkę aresztowano. 
W trakcie dalszego dochodzenia ust.'lono dalsze, nie mniej rewelacyjne 

szczegóły. 
Rotkiewiczówna miała maleńkie dziecko. Pewnego dnia, kiedy w mie- 

szkaniu pozostał tylko ojciec dziecka — Rojko, maleństwo zmarło. Ponieważ 
pożycie Rotkiewiczówny i Rojko było coraz gorsze zrozpaczona matka po- 
wzięła podejrzenie, że dziecko zostało zamordowane i po pewnym czasie dała 
znać policji. Ekshumcja zwłok nie dała rezuitatu gdyż ciało było już w stanie 
rozkładu. W międzyczasie stesunek Rojki do swej konkubiny zmienił się wy- 
raźnie. Oświadczył jej gotowość zawarcia Słubu i w tym celu właśnie miefi 
wyjechać. 

Jaki był dalszy ciąg jego niecnych zamiarów nie trudno odgadnąć. 
Za miastem skręcił do lasu, zamordował bezbronną, zabrał rzeczy i 

wrócił do Wilna. Część rzeczy i rewolwe* zostawił na strychu w straży, resz- 
tę zawiózł do domu rodzicielskiego i oddał krewnym. 

Aresztowany nie przyznał się do winy zarówno jak i podczas toczącego 
się wczoraj procesu. 

Nie przyznał się, nie odpowiadał na pytania zadawane mu przez Sąd, a 
tylko plótł coś bez sensu. Zresztą nie potrzebował się przyznawać gdyż ma- 
terjał dowodowy zebrany w tej sprawie mówił sam za siebie. 

Sąd, któremu przewodniczył sedzia Oktlicz, po wysłuchaniu przemó- 
wienia podprokuratora Rabczewskiego i obrońcy adw. Sienkiewiczówny udał 
się na naradę poczem wyniósł wyrokskazujący Rojkę ma karę śmierci przez 

owieszenie. 
Oskarżony przyjął wyrok spokojnie. 

ERZE ZZO TWORZE SZORC ZÓÓOOZZNOOY OTOZ DODY Z ORTOOROOCOTZZEOO 

tego autora, ukaże się po raz ostatni w se- 
zonie. 

— Występy J. Kurnakowicza w teatrze 
aa Pohułance. Zapowiedziane na poniedzia-,. 
łek 27 bm. występy ulubieńca publiczności 
waiszawskiej i wileńskiej, Jana Kurnakowi- 
cza wywołały w Wilnie żywe zainteresowa- 
nie. 

J. Kurnakowicz wystąpi w świetnej kome 
dji W. Rapackiego „W czepku urodzony“, 
będącej dowcipną satyrą na jednego z naj- 
wyb'tniejszych śpiewaków-=po'skich. 

Ceny miejsc zwykłe, bilety ulgowe i kre 
dvtowane ważne. 

—- Jubileusz Dyr. A. Zelwerowicza. We 
wtorek dnia 5 maja br. odbędzie się w tea- 
trze na Pohulance chchód 30-lecia pracy ar 
tystycznej dyr. A. Zelwerowicza, na który 
wy'rano nainowszą komedje Franciszka 
Molnara , Wróżka i adwokat".  Protektorat 
nad obchodem objęli: Prezes Rady Mini- 
sirów Walery Sławek, Marszałek Sejmu dr. 
Kazimierz Świtalski, Marszałek Senatu Wła- 

Minister WR_i OP Sła 
womir Czerwinski, oraz Minister Przemysłu 
i Handlu Aieksander Prystor. 

Ze względu na, zapowiedziany 
zjazd gości pozamiejscowych dyrekcja te- 
atrów prost osoby, pragnące być obecne na 
przedstawieniu jubijeuszowem o wcześniej- 
s”e zamawianie miejsc (osobiście lub tełef.) 
w administracji teatrów, W. Pohulanka 11, 
telefon 9-45. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heijos — Na Zachodzie bez zmian. 
Hollywood — Na Zachodzie bez zmian, 
Casino — Pieśniarz gór. 
Pan — Indyjski grobowiec 
Światowid — Diana 
Stylowy — Jakichi drwal 
Lux — Djablica z Trypolisu. 

Kiro Miejskie — Romans kadeta. 
Ignisko — Niewolnica miłości, 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby. Od dn. 24 bm 

zanotowanc wypadków 28, w tem kradzieży 
6. opilstwa i zakłócenia porządku publicz- 
nego 5, przekroczeń administracyjnych 10. 

— Katastrofa samocho- 
dowa. Szofer Dąbrowski Stanisław 
iNowogródzka 124) prowadząc auto 
asenizacyine po ul. Kalwaryjskiej w 
kierunku Bołtupia wskutek nieostroż- 
nej jazdy wprowadził auto do rowu, 
które przewróciło się,  przygniatając 
jego pomocnika Mitkowskiego Broni- 
sława (Nowogródzka 99). Witkow- 
skiego w stanie ciężkim  odwieziono 
do szpitala św. lakóba. 

— Dorożka wpadła na prze- 
chodnia. Szerer Mowsza( Werkowska 24) 
iadąc dorożła konrą po ul. Kalwaryjskiej 
oko'o domu nr. 4, najechał na Wenka Micha- 
ja, dozorcę kościoła św. Rafała. Wenka Po- 
gotowie Ratunkowe w stanie cieżkim odwio- 
zło do szpitala św, Jakóba. 

— Powiesił się zakrystjan. Liczący 64 
lata koście'ny Pieśla Stanisław z Iwja po- 
neinil samobójstwo, wieszając się w budyn- 
ku parafjalnym. Przyczyna rozpaczliwego 
Proku nie ustalona, 

— Nieszezešliwy wypadek. 
Qnegdaj podczas ładowania drzewa do wa 
gonów na stacji kolejowej Połonka, gminy 
nowomyjskieį, įeden z robotników  Stani- 
sław Skopiec, mieszkaniec wioski Albianki, 
wskutek własnej nieostrożności, spadł tyłem 
z wagonu naładowanego deskami, uderzając 
się lewem biodrem o szynę. Po udzieleniu 
pierwszej pomocy lekarskiej, nieszcześliwego 
przewieziono do szpitala sejmikowego w 
Baranowiczach, gdzie miejscowy lekarz 
stwierdził Za uszkodzenie ciała w po- 
staci pęknięcia kości biodrowej. 

— Kradzieże. W dziedzińcu domu nr. 6 
przy uł. Królewskiej na szkodę Żebrowskie- 

go Feliksa została dokonana kradzież łóżka 

wartości 50 zł, Ustalono, że kradzieży tej do 
konał Wosiłowicz Józef (Jerozolimska 26), 
którego ze skradzionym łóżkiem zatrzymano 

Z niezamkniętego mieszkania, przy ul. Za 
walnej nr. 33 na szkodę Muraszkówny Jadwi 
gi skradziono pierścionek złoty wartości 15 
zł. Ustalono, że kradzieży tej dokonała Kul- 
tynicka Sonia (Zawalna 33) którą zatrzy 
inano. Pierścionka narazie nie odnaleziono, 

Z piwnicy domu nr. 3 przy ul. Wileń- 
skiej na szkode Bohdanowicza Bolesława 

liczny ^ 

FILM i KINO 
HELJOS I HOLLYWOOD: NA ZA - | 
CHODZIE BEZ ZMIAN. W ROLACH 
. GŁÓWNYCH LOUIS WOLHEIM I — 

LEVIS AGRES. | 

Film, poprzedzony sensacyjnym 
rozgłosem, zjawił się wreszcie w Wil 
nie. Obiegł cały świat, z wyjątkiem 
Niemiec, gdzie go zakazano, zanim za 
witał do Polski. W Warszawie długo 
namyślała się cenzura, czy zezwołić 
na jego wyświetlanie. Nakoniec, 

ją opinji, uległa, ale w obłudzie 
j! uporze dokonała rzeczy strasz- 

nych: powycinała sceny, które uznała 
za niebezpieczne i „„demoralizujące”. 
podrabiała napisy i przekręciła w ha- 
niebny sposób dialogi, doprowadzając 
swą gorliwość niekiedy do šmieszno- 
ści: w usta nauczyciela Kanarka, za 
grzewającego swych pupilów do wstę- 
powania de szeregów, wkłada okrzyk: 
„Na Paryż! Na Warszawę!'* —. chcąc 
w polskim widzu budzić w tak naiw- 
ny sposób uczucie patrjotyczne. „Zła- 
godzone* również zostały droga pro- 
stej amputacji sceny z Himmelstosem, 
zwyrodniałym pruskim  podoficereni. 
Pokazano go nam na krótko, używa- 
jąc sprawnie nożyc w krytycznych mo 
mentach. Naprzykład: Himmelstos pro | 
wadzi kompanję młodych rekrutów. Z 
całą Schadenireude, z piekielnym u-- 
śmiechem, prowadzi ją wprost na ka- 
łuże i błota. Jeszcze sekunda: padnij! 
powstań! padnij! Ale o krok od błota 
cenzor przecina film, aby pokazać nam 
łaskawie po chwili utytłanych już chło 
paków i tryumiującego  Himmelstosa. 
Scena padania została usunięta, -aby 
nie budzić niepotrzebnych wspomnień i 
skojarzeń. В ZĘ 

Mimo znęcania się cenzury nad Re- 
marque'm i całą jej hipokryzją — nie 
zdołała ona zatrzeć potężnego wraże 
nia, jakie film ten wywiera. Trudno, 
prawda pozostaje zawsze prawdą. A 
prawdą w tym iilmie jest groza i bar 
barzyństwo wojny, oddane z krańco- 
wym naturalizmem. Szczególnie wstrzą 
sają sceny w okopach i scena ataku, 
wyreżyserowana w przejmujący spo- 
sób: karabin maszynowy na ekranie 
znaiduje się jakgdyby w rękach widza, 
który sam ścina jedną linję za drugą 
wśród huraganowegó ognia. Na takich 
efektach polega przedewszystkiem war 
tość techniczna tego filmu: wyreżysero 
wanie i wykonanie scen batalistycz- 
nych doszło w nim do szczytu dosko- 
nałości. Niemniej zasługuje na uwagę 
strona psychologiczna: znakomicie od- 
davy proces duchowy i przeobrażanie 
się głównego bohatera Pawła Baume- 
ra (Lewis Ayres), jak również gra 
zniarłego niedawno Louisa Wilh 
w roli Kaczyńskiego. Wreszcie, umiał 
reżyser (Milestone) wydobyć z książki 
Rernarque'a i te wartości ideowe, 0 
które pisarzowi chodziło. Więcej, żą- | 
dać od filmu nie można. *Er 4 

  

   

    

    
   

                                    

    

                      

     

   

                      

    
    

   

   
    

   

  

   

  

OFIARY 
W rocznicę śmierci ś. p. Władysława 

Łęskiego na kołonje letnie gimnazjum pań- 
stwowego im. E. Orzeszkowej A'ina i Jó- 
zef Łęscy składają zł. 20. 
LLS li i ° 

dotenano kradzieży piecyka wartości 8 zł. 
Ustalnno, że kradzieży tej dokonał Machnie. 
wicz Feliks (Filarecka 41), którego ze | 
dziorym piecykiem zatrzymano. 8
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Helena Zakrzewska, Dzieci Lwowa, War- 
szawa, 1931 Wyd. D. Ks. Pol. z ilustracja- 
mi M. Bukowskiej. że książka Zakrzew- 
skiej ukazuje się już w siódmem wydaniu 
i że jest przez M W. R. i O. P. polecona 
do bibljotek szkolnych, to jedno świadczy 
© jej wysokiej wartości, 

„Dzieci Lwowa* zdobyły sobie jedno z 
pierwszych miejsc w naszej literaturze dła 
młodzieży. jest to książka piękna, szlachet- 
na i tak zajmująca, że czyta się jednym 
tchem! Kto z młodzieży nie zna „Dzieci 

' Lwowa", niech przeczyta jaknajprędzej! 
Seweryn Przybylski. Goniec krėlewski, 

Lwów, 1951, Wyd. Książn. Atlas, Ilustracje 
wykonała J. Petry-Przybylska. Powieść ta 
została nagrodzona na konkursie miasta 
Warszawy w r. 1930, jako najlepsza powieść 
dła młodzieży. 

В Akcja rozgrywa się w ziemi prźemyskiej, 
w krytycznej dobie za Mieszka ll, w XI w. 

Bohaterem jest chłopiec, który przeżywa 
_ mo« niezwykłych przygód, na szeroko pod- 
malowanem tle zmagających się 'wielkich 
przeciwności dziejowych: Wschodu i Zacho 

- du, nowych wierzeń i starych przesądów. 
Książka zarysowuje chłopięcą żądzę czy- 

nów i rozwój poczucia dojrzałej odpowie- 
przy 

przemocy 
„dzialności, ałe wolna jest od częstej 
takin. wątku apoteozy brutalnej 
orężnej. 

Wydanie wyjątkowo estetyczne, 

  

  
> d Współczesny — kwiecień. Nu- 

mer zawiera następującą treść: Е 
4 Giuseppe Antonio Borgese — Duch lite- 

_ ratury włoskiej; Zygmunt Łempicki — Cele 
i zadania szkół akademickich w Polsce; 
Henryk Jasieński — Na marginesie nastro- 
jów krzyżowych. Stanisław Mackiewicz — 
Czterdzieści jeden posiedzeń Komisji Kon- 
sytuacyjnej; Stanisław Łoś — Reforma Kon 
styżucji; Tomasz Parczewski — Zabójstwo 
cesarza Aleksandra Il; Adolf M, Bocheński 
— Dookoła Napoleona III. , 
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SOBOTA, DNIA 25 KWIETNIA 
11,58: Sygnał czasu. 
12,05 — 12,50: Koncert popularny (pły- 

ty) 1) Rimskij-Korsakowa — Suita „Car- 
Sultan“ 2) Verdi -— Arja z op. „Aida” 3) 
Popper — Pieśń wieśniaków. (wiol. — G. 
Cassado) 4) Saint - Saens — „Potop“ 
(skrzypce — ]. Thibaud) 5) Mendelssohn— 
Majowy wietrzyk, 6) Puccini — Duet z op. 
„Cyganerja“. 

12,30 — 12,50: Transmisja z /Warszawy 
poświęcenia i uruchomienia dzwonów, prze 
znaczonych dia kościoła Opatrzności w 
Warszawie. 

15.30 — 15.50: Odcz. dla maturzystów z 
Warszawy. 

15.50 — 16,10: „Czartoryski a Chłopic- 
ki © — odczyt z Warszawy wygłosi płk, 

H. Hile. 
16,10 — 16,15: Komunikat dla żeglugi z 

Warszawy. 
16.30 — 16,40: „Mała skrzyneczka“ 

listy dzieci omówi Ciocia Hala. 
16,45 —17,15: Koncert z Warszawy. 
17,15 — 17,40: „Śląsk w polskim orga 

nizmie gospodarczym" — odczyt z Katowic 
wygłosi W. Ormicki, 

17,45 — 18,15: Audycja dla dzieci: 
„Dobre Mzimu wkracza do murzyńskiej 
wioski* — fragment z powieści Henryka 
Sienkiewicza. „W pustyni i puszczy”, 
zradjofonizowany przez Halinę Hohendlinge 
równę. Transmisja na wszystkie stacje, 

18,15 — 18,45: Koncert dla dzieci z 
18,45 — 19,00: Kom. Wił. Tow. t Org, 

Roln, 
19,25 — 19,35: „W świetle rampy” — 

nowości teatralne omówi Tadeusz Łopalew 
ski, 

19,35 — 19,55: Pras. dziennik radjowy z 
Warszawy. 

20,00 — 20,15: 
wii” 

2015 — 20,30: Skrzynka techniczna 
20,30 — 2100: Audycja 'iteracka w 

zwiazku z uroczystościami ku czci św. Je- 
rzego. 1) Słowo wstępne prof, M Limanow 
skiego na cała Polskę, 2) „Bazyliszek na 
Bakszcie“ — słuchowisko pióra Wł Char- 
kiewicza. Reżyserja Haliny Hohendlinge- 
równy, Transmisja z małej sali miejskiej. 

„Ciotka Albinowa mó- 

21,00 — 23,00: Muzyka lekka z Warsza- 
wy. 

723,60: — 23,15: „Na widnogręgu" — z 
Warszawy. 

23,15 — 23,35: Koncert chopinowski z 
Warszawy. 

23,35 — 24,00: Komunikaty i muzyka 
taneczna z Warszawy. 

Od dnia 24 do 27 kwietnia 1931 r. włącznie 

  

OBWIESZCZENIE 
Zarząd Towarzystwa Kredytowego Miasta Wilna niniejszem podaje do wiadomości 

dłużników, wierzycieli i innych osób zainteresowanych 
1) że za nieuiszczenie zaległości i innych należności z pożyczek przez Towarzystwo wydanych, odbędą się w łJokalu Towarzystwa przy 

w Wilnie, w obecności Komitetu Nadzorczego i Zarządu Towarzystwa licytacje publiczne niżej podanych nieruchomości, położonych w mieście Wilnie: 
ulicy Jagiellońskiej 14 

pierwsza — 15 

czerwca 1931 roku, a jeżeli pierwsza nie dojdzie do skutku, druga — 30 czerwca 1931 roku. Licytacje rozpoczną się o godzinie 12-ej w poł.; 2) że zgodnie z $ 84 statutu 

Towarzystwa, licytacja się rozpocznie od sumy nieumorzonej pozostałości wydanej pożyczki z doliczeniem do tej sumy raty bieżącej, wszystkich zaległości мл ratach, od- ° 

setek za zwłokę, wszystkich wydatków uskutecznionych na rachunek dłużnika, kosztów egzekucji, obciążających dłużnika, a również zaległości 

komuna!nych, o których informacje będą otrzymane przed dniem licytacji, przyczem na nabywcę: nieruchomości będzie 

fożyczka z ratą bieżącą, należnemi od niej odsetkami za zwłokę, oraz rozterminowaną zgodnie z planem konwersji pożyczek i listów zastawnych Towarzystwa 

za lata 1925, 1926 i 1927; 3) że osoby życzące wziąć udział w licytacji, mogą przeglądać w biurze Towarzystwa (Wilno, Jagielicńska 14) w godzinach 

podatkowych, skarbowych 

przelana obciążająca sprzedawaną nieruchomość 

częścią rat 

urzędowych 

(od 9 do 2 po poł.) lub w odnośnych ks. hip., o ile nieruchomość posiada uregulowaną hipotekę, akta dotyczące zastawu nieruchomości, wystawionych na sprzedaż; 4) że 

osoby przystępujące do licytacji winny przed rozpoczęciem przetargu złożyć wadjum w wysokości wszystkich zaległości (prócz rozterminowanych części rat za lata 1925, 

1926 i 1927), zaległych podatków, oraz wydatków związanych z wystawieniem nieruchomości na licytację; 5) że suma zaofiarowana na łicytacji, za potrąceniem złożonego 

wadium, nieuiszczonej pozostałości pożyczki, raty bieżącej z należnemi od niej odsetkami za zwłokę, oraz rozterminowanej części rat za lata 1925, 1926 i 1927, a również 

opłaty aljenacyjne, winne być uiszczone w ciągu dni 14-tu od dnia licytacji; w razie zaś niewniesienia w terminie wskazanym wyżej wymienionych należności, nabvwca 

traci złożone przy licytacji wadium, które będzie użyte na opłatę zaległości podatkowych, kosztów egzekucji, wydatkow, uskutecznionych na rachunek dłużnika i opłat, 

należnych Towarzystwu z wystawionych na sprzedaż nieruchomości, a ta pozostanie nada: własnością dotychczasowego właściciela: 

  

  

1 2 3 4 B 6 Z, 8 9 

538 74  Balter Ilja — — — —- — — — — — — — — — — — — Nowogródzka 10 618, 8 7193,91 4436.25 77833,48 = 
38 „831 Blacherowicza izaaka Spadkobiercy — — — — — — — — Witoldowa 13 2955, 6 5683,— 899,48 17137,07 1764,75 

nieureg. 
153 13032 Błocha Mowszy Spadkobiercy: Sonia, Łazarz, Henach, Dawid, 

i Masza Błochowie — — — — — — — — — — — — Wiłkomierska 15 3106,14 1152,87 516,83 9846,72 1014 — 
589 9794 ;Bołtupski Abram = — = — — <= —— = —— — — — Pośpieszka blok 351 8855 852,44 792,19 11438,11 — 
525 2644  Czarkowskiego Jozefa Spadkobiercy — — — — — — — — Brzeg Antokolski 3-b 2463,82 2016,89 970,43 17026,07 sa 

364 5364  Deweltowa Berki Spadkobiercy: Estera, Jankiel, Gabryel, Szo- 
łom, Note:, Szymon, Małka, Zelik, Leja, Sora-Rocha, Efim, 
i Roza Deweltowie, Milejkowska Mejta i Okuniowa Pesia. Kwaszelna 21 5300,57  17772,72 4546,56 87547,46 8989,50 

531 4231  Flekserowie Mejer i Sora i Glezer Rachela — — — — — — Lwowska 15 2002 3043,97 2772,66 49219.60 = 

535 (6028 ;G3SPEMMICZWINCENEY —— ROR R RNA Strycharska 26-a 2677,95 114389 91498 16053,16 — 

167 Alenas --Kowiec Ceniali ———- 2 —— RÓ TŽ Poplawska 27 1275 1405,54 263,39 5018,04 516,75 

537 9288 Morgenszternowa Henia — — — — — — — — — — — Tartaki 36 13152, 5 3280,22 1663,59 29187,55 E 

211 1735 Perkowscy Leon, Mieczysław, Bolesław i Małachowska Marja Królewska 9 1801, 8 — 10523,62 2051,39 39500,80 4056 — 
238 4302  Surawicz Józef — — —- — — — — — — — — — — — Witoldowa 33 5124, 8 2097,25 581,88 11204,56 1150,50 
578 S0IE SE Eomaszewski -JOzER ET z p R Ва аат нр Zarzeczna 21 2411, 5 5779,61 5268,05 93517,24 3 

Wyjaśnienie rubryk: 1) Numery pożyczek, 2) Numery hipotek, 3) Nazwisko i imię właściciela nieruchomości, 4) Ulica i Nr. domu, 5) Obszar w mtr. kwadr, 6) Suma 

zaległych należności w ratach, odsetkach i wydatkach poniesionych na rachunek dłużnika, która winna być uiszczona przez nabywającego nieruchomość; suma ta z dofi- 

czeniem do niej mających pierwszeństwo przed pożyczką Towarzystwa zaległości podatkowych, skarbowych i samorządowych, o których informacje będą otrzymane przed 

dniem licytacji, oraz wydatków, które ujawnione zostaną w dniu przetargu, winna być złożona jako wadium, przed rozpoczęciem licytacji, 7) Rata bieżąca z odsetkami 

gd niej za zwłokę, 8) Nieumorzona pozostałośc pożyczki na dzień licytacji, 9) Rozterminowana część odsetek za lata 1925, 1926 i 1927. 

Uwagi: Licytacja rozpocznie się od sumy należności objętych rubrykami 6, 7, 8 i 9. Należności objęte rubrykami 7, 8 i 9 mogą pozostać nadal na hipotece 

sprzedawanej nieruchomości. Kwoty wskazane 

ą świ lane "ny 

_ MIEJSKIE „„ROŃANSŚ KABETA: ć (Jakich MANDA kobiety) 

W rolach głównych: George O'brien I Helena Chandier. SALAM IEJSKA 
Ostrobramska 3. 

  

Kasa czynna od g. 3.30. Początek seansów od g. 4-ej 
Cena blietów Parter 60 gr. 

Nad program: „Podróż poślubna z przeszkodami'* Komedja w 2 aktach. 
Następny program: ,„Fajemnica kajuty okrętowej'" 

Balkon 30 

  

Dźwiękowe 
Kino-Teatry 

„Hollywood“ 
„HELIOS“ 

э 

  

frekwencji również w Wilnie arcydz 
A Dla uniknięcia natłoku uprasza się 

Film o którym mówi cały świat. Triumfalny Przebój Dźwiękowy 

Na Zachodzie bez zmian 
> ` według głośnej powiešci ERIKA M REMARQUE'A 

Wobec niezwykłego zainteresowania, które wzbudził ten film na całym Świecie 
В 

i soodziewanej nadzwyczajnej 

ieło to wyświetla się jednocześnie w dwóch kinach „Hollywood*i „Helios*. 

Sz. Publicznośc 0 przybywanie na wcześniejsze зеапзу i na początki 

seansów o godz 4, 6, 8 i 10,15 w sobotę i niedzielę o godz, 2-ej. 

Film który każden powinien obejrzeć. К * 
„Na pierwszy seans ceny znižone. 

  

  

FŹWIĘKOWE KINO 

Ca/ INS 
26 

    

Dziś! Przebój dźwiękowy! 100 proc, dżwiękowiec 

PIEŚNIARZ GÓR vizskoPRiszka) 
Arcydzieło ze śpiewem z udziałem najgłośniejszego śpiewaka, Fascynująca treść!  Przenych 

  

  

  

  

    
   
    

   

  

    
    

   

     

  

     
    

    

     

     
    

  

UL Kolejowa 19. 
(obok dworca kol.) 

  

KAZIMIERZ LECZYCKI 

„DWUDZIESTY 
e. (powieść) 
Prawa przedruku i przekładu zastrzeżone. 

Brak idei jest czemś strasznem. 
Idee zdruzgotane, jak dwie lokomoty- 
wy, we wzajemnem  wparciu się w 

_ siebie, są jeszcze okropniejsze. Z 
całego tego potopu idei, jakie w prze 

: gu kilku lat przeszły nagle przez 
Ę niemyślące ongiś, senne miasteczko, 

Ola mogła wyciągnąć tylko jeden 
wniosek. Dla mężczyzn sumienie jest 
głupstwem — życie wszystkiem.  Je- 
zcze nie zdąży nowa władza wejść 

na rynek. a już każdy mężczyzna wali 
naprzełaj, ażeby się jej sprzedać , pó- 
ki czas!.. dopóki go nie ubiegną inni 
konkurenci. A potem się denuncjuje 
przypochlebia, łasi, pozbywa się prze- 

_ ciwników i konkurentów, przy pomocy 
zasad  najsłuszniejszych i najświęt- 
zych. Dlaczegożby więc ona, kobie- 

ta, nie miała sprzedać na tym samym 
ryneczku swoich wdzięków, skoro in- 
ni sprzedają tam głowy i ręce? 

szakże nawet uliczka, przy której 
stoi domek jej rodziców, była ongiś 
Mikołajewską, potem „ulicą Kiereń- 
skiego”, w styczniu 1918-go „ulicą 
 Oktiabria*, a teraz „Aleją Zwycię- 
stwa“! 

Wychowana w atmosterze mę- 
skiej prostytucji, Ola Hryniewska mu- 

lała ulec prostytucji kobiecej. Z po- 
ztku zakłamywała swoją uległość 

_ „miłością*, tak, jak ojciec fluktuacje 
polityczne — zmianą przekonań. Z 

giem czasu stała się odważniejsza 

  

  

—
 

„NIEWOLNICA ĄAIŁOŚCI 
znanego nowelisty Józefa Redlińskiego. Rzecz dzieje się w Warszawie i jej okolicach. Bogata wystawa! 

gra artystów! Następny ptogram: „Czarne Domino" z Harry Liedtka i Hr. Agnes Esternazy 

WIELKA 47. tei. 15-41 wystawy! opery „Metropolitanin* w Nowym-Yorku LAW TIBBET. Cały fiim w naturalnych 

kolorach. Nad program: Re+elacyjne dodatki dźwiękowe. Pocz. o godz. 4,6, 8 i 10.30, 
Na 1-szy seans ceny zniżone. 

2- i tydzień rekordowego 2- a I ostatnia serja oraz streszczenie 1-ej serji 
g powodzenia g najpotęzniejszego filmu Świata 

m = [| 

65 
и; |А S Wielka epopea miłości i poświęcenia W rolach głównych 7 asów ekranu: Conrad Veidt, Mia May, 

A Lia de Puti, Paul Richter, Bernard Goetzke, Erna Morena i Olaf Fons. 
Pocz. o godz. 3-ej. W dnie świąt o godz. 1-ej. Ceny znižone tylko na 1-szy seans. 

Kino Kol. Dziś i dni następnych! 3 głośne gwiazdy polskiego ekraau. Jadwiga Smosarska, Marja Malicka i Brydzińska 
przy współudziale najwybitniejszych artystów scen Warszaws«ich: Węgrzyn:, Barnella, Jaracza, Fertnera, 

nOGNISKO* Al. Zelwerowicza, Ordonówny, Manowskiej i ianych w arcyflmie p. t. 

(Dramat serca kobiecego) 
Nowa przeróbka głośnego romansu 

Wspaniała 

Pocz. seansów o godz. 5 w niedzielę i święta o g. 4 p. p. 

i zaniedbała ubarwianie bagienka. Ja szkła. Jakże starą czuje się wobec nie 
ko „spec od miłości”, spełniała to, 
czego wymagało od niej życie. Ze sta 
nowiska zawodowej kochanki komen- 
dantów stoczyła się w ramiona ofice- 
rów.. i poszła dalej! Nie analizowała 
już teraz swojej sytuacji moralnej. Nie 
robiła niepotrzebnych dramatów. Za- 
to z pokoiku, w którym pełniła swój 
proceder, dyskretnie, zdala od cnotli- 
wego ogniska rodzinnego, wracała 
do sytego i zadowolonego rodzeństwa, 
do ojca, który nie tracił resztek sił 
i matki, która miała co włożyć do 
garnka. 

Życie jej stało się tragiczne dopie- 
ro po zakwaterowaniu się w  miesz- 
kaniu rodziców ochotnika Wierzbic- 
kiego. Inny zupełnie. Odwaga nie ma 
nic z fanfaronady. Entuzjazm dla idei, 
której służy, niema nic z asekuracji 
od strachu przed śmiercią. Asekuracji, 
którą znała tak dobrze, którą lubiła 
obserwować z całym sadyzmem spo- 
nioewieranego człowieka w momencie 
odejścia okupacyji poprzednich. Je- 
go męstwo jest szczere i co więcej — 
piękne. Grzeczność wobec dam nie 
jest chytrością dobrego myśliwego, a- 
le rycerskością człowieka, który sza- 
nuje przedewszystkiem siebie. 

A przedewszystkiem wiek, wiek! 
Młodość prawdziwa, istotna, jedyna! 
Nie ta młodość zewnętrzna, zwykła, 
młodość młodych oczu, głupoty i 
czupryny, ale młodość, buchająca z 
wnętrza duszy, jak szampan z otwar- 
tej butelki. Branie każdego intymne- 
go słowa uczciwie, bez dopuszczenia 
do siebie możliwości kłamstwa i pod- 
stepu. Widzenie Świata jako bryły 

  

go i jakże brudną! 
Początkowo Ola nie przywiązywa- 

ła znaczenia do jego asysty i komple- 
mentów. Była pewna, że chodzi mu o 
to samo, o co chodziło wszystkim in- 
nym, już obeznanym z tajemnicami 
małego miasteczka. Kiedy jednak — о- 
świadczył się jej „naprawdę” i z go- 
rącem wzruszeniem bąkał słowa banal 
ne i bez związku, kiedy „zupełnie se- 
rjo'' mówił o swojej nagłej miłości 
dla pięknej rodaczki, ogarnęło ją bez- 
graniczne, dech zapierajcące zdumie- 
nie. 

-— Czy pan wie, kim ja jestem?!.. 
— wyrwały się jej mimowoli straszne 
słowa. 2 

-— Wiem, że pani jest niezamożną 
urzędniczką kolejową , ale mnie nie 
chodzi o posag, —- brzmiała naiwna 
odpowiedź. 

Nie miała wówczas sił i odwagi 
powiedzieć mu o tym okropnym „po- 

sagu', a potem było już zapóźno. Baj 
ka o Kopciuszku stała się dla niej 
zbyt drogą, ażeby mogła zdobyć się 
na coś podobnego. Poczęła więc szu 
kaś wyjścia z labiryntu swego życia... 
ale labirynt nie byłby labiryntem, gdy 
by można było wyjść zeń tak łatwo! 

Zaprzestać uczęszczania do  dy- 
skretnego pokoiku?! Wówczas pijani 
goście pójdą jej szukać do rodziców. 
I tak skandal ciągle wisi nad nią... 
wówczas byłby matematycznie pew- 

Zresztą, co to pomoże?! Przeszło- 
ści i to tak niedawnej nie można prze- 
cież oderwać od teraźniejszości. Ra- 
czej należy ich prosić, błagać, pieścić, 
zgadzać się na rzeczy najbardziej po- 

w rubrykach 6, 7, 8 i 9 podane są 

LEKARZE | KOSKRETYK: 

Dr. Kenigsberg GABINET 
choroby skórne, wene- RĄCJONALN ĘJ 
ryczne i moczopłciowe KOSMETYKI 

Mickiewicza 4, LECZNICZEJ 
tel, 10-90. WILNO, MICKIEWI 

Od 9—12 i 4—8 CZA 31 m. 4. 
kobiecą 

  

od konserwu 
je, dosko 

nali, odświeża, nsuwa 
jej skazy i braki, Masaż 
twarzy i ciała (panie) 

Dr. 

Łukiewicz 
<horoby._skórne i We- Wypadanie włosów i 

CEC łupież. Najnowsze zdo- Przeprowadził się „UPICŽ- 
na ul. Mickiewicza 44, bYCZE kosmetykiuracją: 

nalnej. 
m. 20. Codziennie od g. 10—8. 

W Z. P. 43. 

  

km 

AKUSZERKA 

  

  

Pokój 
nieduży ze wszystkie- 

ŚMIAŁOWSKA mi wygodami do wy- 
najęcia osobie inteli- 

oraz Gabinet Kosmety gentnej i solidnej. Pań- 
czny, usuwa zmarszcz- 

ki, piegi, wągry, łupież, ska 4 m. 3, 
brodawki, ksrzajki, wy- Nowocześnie 

padanie włosów. 
Mickiewicza 46. urządzone 3 poxojowe 

mieszkenie do wyna- 
jęcia. Zakretowa 7, m. 
21. 

    

LOKALE 

Mieszkania 
różne z wygodami do RÓŻNE 

  

wynajęcia,  Kalwaryj- B Uno 
ska 31. 

m „ Sprzedaje się 
Pokój łódka  (spacerówka- 

sportowa) za 350 zł. 
Dowiedzieć się na 
przystani A. Z. S. An- 

tokol. 
p 

do wynajęcia. Oglądać 
od 3-ej do 5-ej. Gar- 
barska 14, m.1. 

  

niżające, ażeby nie otwierali mu oczu, 
ażeby mieli litość nad nią! 

I po napadach straszliwego ataku 
oesymizmu, przychodziły do niej chwi 
le dobrej wiary w przyszłość. Ludzie 
wojny są  lotni. Pójdą sobie gdzieś 
naprzód, w bok, w tył... ona wyjedzie 
do Polski i przeszłość utonie bez śla- 
du. Wojna pokrywa przecież wszy- 
stko! Któż będzie w gruzach spalo- 
nych miast doszukiwał się 'tajemnicy 
małego pokoiku. 

W tych. krótkich, przelotnych na- 
padach optymizmu pieściła siebie w 
postaci jego żony, prawowitej, szano- 
wanej, otoczonej dziećmi i dostat- 
kiem.. 

Przysięgała mu w duszy najgłęb- 
sza miłość i idealną wierność. Czuła, 
że zginąć za niego byłoby dla niej 
najwyższą rozkoszą. W ciągłej śmier 
telnej trwodze przed tą pėdną minu- 
tą, która ustawicznie wisiała nad jej 
życiem, pielęgnowała w swojej wyo- 
braźni bajkę o Kopciuszku, najcudow 
niejsza baikę biednych dziewcząt! 

14 
W końicu drugiego kwartału, Ro- 

mar Nawrocki składał się już wyraż- 
nie z 2-ch połów, z człowieka dnia i 
człowieka nocy. W dzień trzeba pisać 
nudne raporty. Jeździć na stacje towa- 
rowe. Pilnowač, ażeby regularnie od- 
chodziły do Hawru transporty najnow- 
szych zdobyczy cywilizacji zniszcze- 
nia. Wieczorem trzeba być paryżani- 
nem, po cudzoziemsku, t. j. umieć opo- 
wiedzieć kilka anegdotek nieprzyzwoi- 
tych i o starym tygrysie, chcąc, nie 
chcąc odwiedzić kilka muzeów, podać 
w razie potrzeby adresy spełunek mod- 

Sztuczne opalanie cery. + 

  

w złotych. 

Aj ki) M M M 
OBWIESZCZENIE 

Komornik Sadu Grodzkiego mw Motodecz- | 
nie na zasadzie art. 1030 UPC. podaje do 
wiadomości publicznej, że dnia 1 maja 1931 
r. od godziny  10-ej rano, w majątku 
Cheżów, gminy mołedeczańskiej, tegoż po- 
wiatu, odbędzie się sprzedaż przez publicz 
ną Žicvtację mienia ruchomego, należącego 
do p. Eugenjusza Chełchowskiego, oszaco- 
wanego na łączną sumę zł. 4530, a skła- 
dającego się z inwentarza żywego, t. ji. 
9-c'u krów, 25-ciu koni i innego bydła ro- 
zatego w ilości 10-ciu sztuk.. ' 

„Komornik 
Sędziwój Zieliński. 

ik) 

O ŽABAICIE 
a wa wszystkich aptekach i 

3 skłedach sptecznych rnanegė 

$гобка od odcisków 

° Ргом. A. PAKA | 
POEZJE STENA 

POSADY 

  

  

  

  

Bez 
wynagrodzenia 
osoba int liyentna zaj- 

Wykwalifikowana ię się gospodarstwem, 
freblanka- chorą i dziećmi. Łas- 

wychewawczyni kawe oferty proszę 
z dobremi rekomenda-kierować do Admini- 
cjami, poszukuje posa- stracji „Słowa* pod 

dy od zaraz do dzieci „oszczędna*, 
od 5 do 8 lat na wy- 
jazd do majątku. Wia- 
pam JZ 6 y 8 f 

> DIT, 2 

Rolnik nie 
lat 27, ma skończoną Zgubiono 
szkołę Czernichowskąi dwa weksle in blanco 
kilkuletnią praktykę, po 300 zł. podpisane 
poszukuje posady. Ła-przez pana Zdzisława 
skawe zgłoszenia do Umiastowskiego unie 

  

  

- „Słowa* pod „Czerni- ważnia się. 
chowiak* 

  

  

OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Mołodecz- 
m ena zasadzie art. 1030 UPC „podaje do 
wiadomości publicznej, że dnia 1 ruaja 1931 
r. od godziny  10-ej rano, w majątku 
Chażów, gruiny mołodeczańskiej, tegoż po- 
wiatu, odbędzie się sprzedaż przez publicz- 
na licytację mienia ruchomego, należącego 
do p. Eugenjusza Chełchowskiego, oszaco- 
wanego na łączną sumę zł. 4250, a składają 
cego. się z młocarni parowej, lokomobili 
parowej firmy „Robey”, samochodu osobo- 
wegc firmy „Ford* i pięciu stogów siana in 
koriczyny. 

Komomik 
Sędziwój Zieliński. 

  

     
OBWIESZCZENIE 

. Komornik Sądu Grodzkiego w Mołodecz- 
nie na zasadzie art. 1030 UPC. podaje do 
wiadomości publicznej, że dnia 1 maja 1931 
r. od godziny  10-ej rano, w majątku 
Chażów, gminy małodeczańskiej, tegoż po- 
wiatu, odbędzic się sprzedaż przez publicz- 
ną licytację mienia pono, nałeżącego 
do p. Eugenjusza Chełchowskiego, oszaco- 
wanego na łączną sumę zł. 1650, a składa- 
jącego się z fortepianu, dwóch otoman, 
dwóch obrazów olejnych i szafy do ubrania. 

Komornik 

Sędziwój Zieliński. 
m 

Kiri RRA 

RU RA A EE 
ZAWIADOMIENIE 

2 Okręgowe Szefostwo Budownictwa 
Groano zawiadamia, że w dniu 11 maja br. 
gocz. 10 odbędzie się przetarg nieograniczo- 
ny na remont budynków koszarowych w 
N. Wiejce, Helenowie, rej. Mołodeczno, Wil 
nie i Augustowie, 

Szczegółowe ogłoszenie ukaże = 
sce Zbrojnej” i „W przeglądzie 
nym* w Warszawie. 

3 Okręgowe Szefostwo Budownictwa 
GRODNO 

L. dz. 2573/Bud. 

w „Poł 
echnicz- 

no-niemoralnych, no i oczywiściełamać w nim wrodzonej sumienności. 
orjentować się doskonale w markach 
szampana, burgunda i bordo. 

Chwilami, kiedy ten nocny Roman 
Nawrocki zanadto zagłuszał człowie- 

ka ania, pocieszał siebie, że to prze- 

cież nic innego, jak postój, o wiele 
krótszy i o wiele bardziej egzotyczny 
miż inne. Ostatni karabin wyjedzie do 
kraju i ostatni wieczór grzechu znik- 
nie z pamięci wraz z ostatnim etapem 
czarownego postoju. Znowu zaczną 
się tak dobrze znane dnie w jakiejś 
wiosce, ziemlance, czy miasteczku. 
gdzie razowiec i kubek gorącej herba- 
ty będą tem, czem tutaj są trufle, 
Szampan i najwyszukańsze  mięsiwa. 

  

A co najdziwniejsze, że znów będzie: 
„bardzo dobrze* i „bardzo źle”... przy 
jaźń z nowymi ludźmi, nowe śmieszne 
typy, nowy żer dla obserwatora — 
postojowca, zastąpią z powodzeniem 
rozkosze ostatniego postoju. 

Więc poco się truć wyrzutami su- 
mienia za odchylenie od pionu życia, 
КК ‹у niegdyś składał się z samych 
ofiar. Jako Światopogląd moralny po- 
stojowość jest znacznie mądrzejsza 
od czystego idealizmu —— myślał Na- 
wrecki. W tych pozornych niekonse- 
kwencjach etycznych tkwi dzień od- 

czyńku, uznawany przecież przez 
wszystkie religje świata. Im bardziej 
intensywny jest dzień niedzielny, tem 
bardziej może się stać produkcyjny 
tydzień pracy. 

Jako człowiek dnia paryskiego, por. 
Nawrocki był człowiekiem nieskazitel- 
nie solidnym. Kontrast nudy i szarzyz- 
nv papierzysków z szalonem tempem 
swoich nocy paryskich nie mógł prze- 

Nieraz po nocy całkowicie bezsennej 
wchodził do biura ze swoim zwykłym 
uśmieszkiem serdecznym i nieco 
drwiącym,  nieposzlakowaną  oficer- 
skością stroju i zabierał się do pracy, 
jax człowiek najbardziej wypoczęty i 
świeży. Wchodząc do kancelarji, któ- 
rei organicznie nie znosił, jak każdy 
wielbiciel życia pełnego dynamiki i 
wrażeń, stawał się natychmiast czło- 
wiekiem atramentu zupełnie w tym 
samym stopniu, jak w salonie czło- 
wiekiem miłości, a w polu człowiekiem 
wojny. 

Pracy było rzecz prosta dużo, a 
jeszcze więcej przykrości 'i kłopotów. 
Organizacja „biura zakupów*, w któ- 
ter! siłą prawa inicjatywy i uczciwo- 
ści Nawrocki stał się  nieoficjałnym 
kierownikiem, nie nadawała się nieste- 
ty ao przymiotnika „wzorowa*. Fir- 
mowała tę instytucję, obecna przeważ- 
nie w restauracjach, generalicja, cała 
zaś praca właściwa spoczywała na 
Romanie, oraz na niższym personelu 
technicznym, włącznie z kuzynkami i 
kochankami członków misji, zatrudnio 
nemi w charakterze maszynistek. Jego 
największym antagonistą był „rzeczo- 
znawca od amunicji, oficer 
2 armij zaborczych, pół Połak, pół Bóg 
wie kto. „Rzeczoznawca* był istotnie 
niezłym znawcą w swoim  fachu,, je- 
szcze lepszym gatunków win od naj- 
młodszych do najstarszych, a pozatem 
człowiekiem niesłownym, niepunktual- 
rym i opieszałym, czem do wściekło- 
ści doprowadza „człowieka dnia* w 
Romanie Nawrockim. 

  

  'ydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło Drukarnia Wydawnictwa „Słowo Zamkowa & 
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