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PRENUMERATA mięsięczna z odnjesjeniem do domu, lub z 

przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł, Konto czekowe P,K,O, 

Nr, 88259, W sprzedaży detal, cena pojedyńczego n-ru 20 gr, 

  

Redakcji — 17-82, Administracji —- 

OWO 
WILNO, Piątek, 11 marca 1932r. 

Redukcja | Administracja, Wilno Zamkowa 2. Otwarta od x. 8 do 4. Telefony: 228. 

Opłata pocztowa ujszczona ryczałtem, 

Redakcja rękopisów fiiezamówionych nie zwraca, Adminjstra- 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń do co rozmieszczenia ogłoszeń, 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BRASLAW — Ksiegarnja T-wa „Lot“, 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Laszuk, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K, Malinowskiego, 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzjmierow 
GRODNO — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S, Zwierzyński, 
KLECK — Skiep „Jednošė“ 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateskį, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

s POZYCJĘ rozy" 
CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaitowy na stronie 2-ej i 3-ej gr, 40, Za tekstem 15 gr, Komunikaty, 

š NIEŚWIEŻ — @& Ratuszowa — Księgarnia Jazwiiskiego, 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 
N.-ŚWIĘCIANY — Ksjęgarnja T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz, Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macjerzy Szkołnej, 
STOŁPCE — Ksjęgarnia T-wa „Ruch*, 

K. Smarzyński, SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul, Mickiewicza 13, 

ST, ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Bjuro Gazetowe; ul, 3 Maja 5 

WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F, juczewska 

WARSZAWA — Tow, Księgarni Kol, „Ruch”, 

  z 

oraz 
nadesłane, milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej 
Zagraniczne 50 proc, drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabełaryczne o 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie n-ru dowodowego 28 gr, 
    

Zwłoki biskupa Władysława Bandurskiego spoczęły w krypcie katedralnej 
Nad trumną przemawia x. rekter Czesław Falkowski 

Żegnamy na wieczny spoczynek Te- 
go, który nad sercami polsk'emi miał 
władzę, a serca polskie zdobył włas- 
uem sercem, potęgą ducha i słowem— 
co z serca płynęło. 

Duszą Jego duszy, treścią żywota, 
przedmiotem miłowania — to Polska: 
każdym fibrem ciała, każdem tętnem 
żył, każdą kroplą potu i krwi, pracą 
rąk — ukochał Ją i służył Jej, jako 
Prorok Wolności, szczęścia i majesta- 
tu. 12 

Nie archiwalną, zakurzoną, ale Žy- 
wą, otwartą księgą była dlań Prze- 
szłość: w niej szukał walorów istotnych 
i tych czynników, które kiedyś wynic- 
sły Polskę na wyżyny wielkości. | 

Z Przeszłości czerpał natchnienie 
i moc, — w dobie czarnej niewoli — 
contra sperń — przeciw nadz'ei utwier- 
dzał siebie i innych w przekonaniu, iż 
naród mus: powstać walny i niepodle- 

sly. : es 
„Oto siła wspomnień dziejowych do 

was przemawia. Oto mówią do was 
© kościoły, Zamek, ruiny, dzwony, pa- 

m'ątki, grobowce, wszystko to, co się 
oparło niszczącym wrogom, co trwa i 
nie da się zniszczyć, co powtarza głoś 
mo i mieustannie, iż naród nasz żył ja- 
ko potęga dziesęć wieków, iż naród 
nasz świecił wzorem cnót, poświęceń i 
bohaterstwa, iż naród nasz krzywdą się 
nie tuczył, łzami się nie karmił... dla 
tego ma cały szereg Świętych polskich, 
dlatągo ma tyle miejsc cudami znaczo- 
nych, dlatego wszystką mocą wrogów 
zabijany, nie zginął”. 

Ujrzał, zrozumiał, odczuł, co sta- 
nowiło istotę sły i majestatu dawnej 
Polski: nie siła materjalna, ale duch 
rycerski, duch ofiar, duch poświęceń 
c'chych, wiara w posłannietwe: i wier- 
ność w posłannictwie. 

Jeżeli przeżywał chwile niepokoju, 
to dlatego, iż serce kurczyło się na 
myśl, by Polska rozdarta na trzy czę- 
ści — nie utraciła najświętszego skar- 
bu w swem sanktuarjum: — ducha. 

Wijęc słowami św. Pawła wołał, za- 
klinał: „Ducha nie gaście!” 

„Ten — nauczał — kto się odwa- 
żył być wolnym, uczy drugich targać 
więzy.. a zimni, senni, leniwi, karmie- 
ui bezdusznem zniechęceniem, ci tylko 
zabijają ducha w narodzie i ci mogiłę 
coraz większą sypią nad ciałem — Ма+ 
ki“, 

Duch pokona, zwycięży, zatriumfu- 
je nad siłą materjalną, zbrojną, brutal- 
ną, zaborczą. Wiiara w to nasuwała Mu 
wizię Przyszłości. Gdy po ludzku są- 
dząc nic jeszcze nie zapowiadało w 
mrokach niewoli świtu odrodzenia — 
Biskup Bandurski widział Polskę wol- 
ną, szczęśliwą... 

„Mocy ducha nam trzeba — wo- 
łał — a pokonamy wrogów i w wol- 
ności trwać będziem. 

Ta wizja Niepodległości to 
dźwignia jego żywota, bodziec do wy- 
iężonej pracy, a pokrzepienie i ochło- 
da dła serc polskich. 

Ą krzepiąc serca, jednocześnie od- 
woływał się do sumienia narodu, gdyż 
mimo żywej wiary w potęgę ducha 
polskiego, nie łudził się płytkim opty- 
mizmem, że wszystko jest dobre, że 
Jakoś tam będzie, że zwycięstwo jest 
łatwe. 

Pod tęczę swej wizji — na funda- 
ment — rzucał sumienie. 

„Kto nie rozłoży — mówił — ży- 
cia na szereg cnót, ten nie ujrzy boha- 
tera — kto się nie rozdwoi, nie roztroi, 
nie rozerwie krwawą pracą na czyny 
olbrzymie, ten nie-pokona złego w do- 
brem, nie stanie się zwycięzcą, nie bę- 
dzie żył wiecznie w pamięci narodu, 
choć zamknie oczy, dłoni martwej nie 
ruszy, sercem zastygłem ogrzewać nie 
może, 

Właśnie w tej walce ciągłej i bezu- 
stannej, w walce zła z dobrem, tylko 
Ci zwyciężali, którzy rozdzierali życie 
swe na tysiączne nici i pasma, w każ- 

dym mieli cel wielki i dobry przed so- 
bą, w każdym jdeę dobra, sprawiedli- 
wości I cnoty szerzył, w każdym nie- 
šli czar przykładu i męstwa, a tem sa- 
mem dźw:gali watlych na wyżyny”. 

Od najtiudniejszej sprawy  rozpo- 
cząć należy: wykrzesać z własnej pier- 
si i duszy cud pracy i ofiary. 

„Od siebie zacząć trzeba, od swe- 
go lenistwa, swej pychy, swej chwiej- 
ności i trwoeżnego ducha, od swych wy- 
gód i pieszczot, od swej niezgody z 
braćmi i rcdakami, od swej niewiary 
w przyszłość i wolność narodu“. 

Taranem namiętnego miłością — 5- 

wa bił w te sumienia, kruszył kajdany 
niewoli, pęta rwał i odrzucał precz da- 
leko, nawoływał do odrodzenia się re- 
l:gijnego i moralnego, do zgody, do za- 
niechan'a kłótni partyjnych, de: prawo- 
ści dusz. „Zdaje się — mówił — że się 
wszystko wysiliło na to, zžeby pomącič 
między nami warstwy, stany, braci, 
ojców, 5упу, lud, słowem wszystko i 

  

wszystkich rozbić na czerepy, jak cza- 
rę, strąconą na głazy”. 

Czuł w duszy swej powołanie Boże 
na proroka, na apostoła Odrodzonej 
Polski: serce wybutchało żarem uczucia, 
entuzjazmu do wszystkiego, co zmie- 
rzało do odrodzenia, do prawości, do 
prawdziwego szczęścia.  Patrjotyzm 
bowiem — to przecież nie szumny, 

choćby najpiękniej rzeźbiony frazes,— 
nie słowa, lecz pot, krew, czyn. 

I-dlatego czas swój, siły, zdrowie, 
talent, ostatni często kęs od ust odjęty 
— oddawał młodzieży. 

Siły — z narażeniem zdrowia — 
poświęcał Wojsku. Szedł do okopów, 
na pola, do koszar z modlitwą, z bło- 
gosławieństwem, stał się żołnierzowi 

bratem — sam — kapłan-żołnierz, na 
szańcu Ojczyzny walczący. 

Jakże szczęśliwy się czuł, iż Bóg po- 
zwolił Mu „modlić się znowu... na polu 
bitwy... przed ołtarzem zrobionym z 
bębnów i dział, pod baldachimem, zro- 
b'onym z oiłów i chorągwi naszych” 
(Mckiewicz). Uczył żołnierzy, iż ich 
powołanie jest szczęściem: „Bądźcie 

  

Uroczystości pogrzebowe 
PRZYJAZD PREZYDENTA 

PAŃSTWĄ 

Sypecojalny pociąg P. rezydenta Rze- 
czypospol'tej przybył do Wilna o godzi 
nie 8 m. 30. ‚ 

W momencie zbliżania się pociągu 
kompania honorowa 1 pp. Legjonow 
prezentuje broń, orkiestra zaś wita P. 
Prezydenta hymnem narodowym. 

Po prezentacji obecnych P. Pre- 
zydent udaje się do sali recepcyjnej 
na dworcu kolejowym, a stamtąd w to 
warzystwie woj. Beczkowicza do Pa- 
łacu, eskortowany przez honorowy pluł 
ton 4 pułku ułanów. 

Wraz z P. Prezydentem przybyli 
na uroczystości pogrzebowe: premier 
Prystor, marszałek Sejmu Świtalski, 
min. J. Piłsudski, min. Neugebauer, pre 
zes Sławek, gen. Górecki, prezes Krze- 
miński i gen. Galica. 

NA PLACU KATEDRALNYM 

Uroczystość złożenia zwłok śp. ks. 
biskupa Bandurskiego na wieczny spo- 
czynek zgromadz'ła koło Bazyl'k', po- 
dobnie jak podczas eksportacji, nie- 
przeliczone tłumy ludności. 

Wobec tego, że plac przed świąty- 
nią był zarezerwowany dla organ'za- 
cyj, rzesze wiernych zaległy dalsze te 
reny i wyłoty ulic Mickiewicza, Arse- 
nalskiej, Zamkowej i Biskupiej. 

Zgodne z programem, oddziały woj 
skowe ustawiły się naprzeciw główne- 
go wejścia do Katedry, wysujwając na 
czoło kompanję honorową dla powitania 
Głowy Państwa. Strzelec, hufce szkol- 
ne, Przysp. Wojsk. i harcerze ustawiły 
się pod wieżą w kierunku ul. Zamko- 
wej, b. wojskowi zaś zajęli miejsce 
przy ul. Bonifraterskiej. 

Wzdłuż placu Magdaleny  ugrupo- 
wały się organizacje akademickie, о- 
bok nich młodzież szkół polskich, ro- 
syjskich, litewskich i innych, wreszcie 
przy ul. Królewskej zajęły miejsce 
związki sportowe 1 związki młodzieży. 

Delegacjom z poza Wilna wyzna- 
czone były: róg ul. Mickiewicza i pl. Ka 
tedralnego. Poza niem: znalazły miej- 
sce organizacje społeczne i zawodowe. 

Już przed rozpoczęciem  uroczy- 
stośc: cały plac był usiany lasem sztan 
darów, osłoniętych krepą. 

Na krótko przed godz. 10 przyjeż- 
dżają ministrowie z premjerem na cze- 
le, rektor USB f profesorowie, wojewo- 
dowie, generalicja z gen. Żel gowskim 
duchowieństwo obcych wyznań, zajmu- 
jąc miejsce na podwyższeniu koło wej- 
ścia. 

MOWY POGRZEBOWE 

Nieco potem przybywa P. Prezy- 
dent Mośc'cki witany hymnem narodo- 
wym. P. Prezydent, otoczony członka- 
mi domu cywilnego i wojskowego za- 
jał miejsce na specjalnie zbuklowanem 
podjum w celu wysłuchania przemó 
wień przedstawiciela rządu: i miasta. 

Pierwszy wstąpił na mównicę p. mi 
nister Jędrzejewicz, w pięknych i uro- 
czystych słowach żegnając Wielkiego 
Kapłana-Patrjotę, który - 

„Jeszcze w czasach niewoli rozdarł 
przeczuciem mrok; przyszłości i po- 
przez te mroki ukazał dzieło wskrzesze 
nia niepodległości państwowej, jako 
dzieło pracy orężnej i prawa mieczowe 
go. Jeszcze w czasach niewoli zrozu- 
miał i odczuł dziejową rolę Wielkiego 
Człowieka, który miał się stić Wodzem 
i Wskrzesicielem naszej Ojcyzny. I we 

rzeniu temu przez całe swe życie wier- 
ny pozostał. Kapłan i dostojnik Kościo 
ła staje się żołnierzem  legjionowym. 
Pamięta go brać żołnierska z tych cza 

sów, B'skupa w szarej z małym orzeł- 
kiem maciejówce, jak swego  starsze- 
go kolegę, przyjaciela, a zarazem prze 
wodnika i ojca duchownego". 

W imien'u Rządu żegna p. minister 

na zmartwychwstałej Polski; żegna Do 
stojnika Kościoła, który, służąc wiel- 
kiej Boskiej sprawie, ani na chwiłę Po- 
lakiem być me przestał. 

Podkreśleniem, że duch Jego żyje 
w nas, a dzieło jego życia nasze poko- 
lenie przekaże pokoleniom następnym 
jako wzór godny naśladowania — za- 
kończył min. Jędrzejewicz swe przemė- 
wienie. 

Z kolei zabrał głos p. prezydent mia 
sta Folejewski, jako wiceprezes Komi- 
tetu uroczystośc; żałobnych i w sło- 
wach pełnych uczucia pożegnał zmar- 
łego w imieniu miejscowego społeczeń 
stwa. „Dumni jesteśmy, mówił prezy- 
dent Folejewski, że dane nam było być 
z Tobą, słyszeć Twoje słowa natchnio 
ne, pełne miłości Ojczyzny i miłości 
człowieka. Dzisiaj.z głębok:m smutkiem 
składamy Ci wszyscy hołd  pośmiert- 
ny“. 

Po przemówieniach P. Prezydent w 
otoczeniu dostojników państwowych. 
skierował się ku Bazylice. A 

W BAZYLICE 

U wejścia do Bazyliki wita P. Pre- 
zydenta ks. biskup sufragan Michalkie- 
wicz i duchowieństwo. P. Prezydent 
przechodzi wzdłuż nawy głównej do 
prezbiterjum, gdzie na skromnym kata 
falku, tak skromnym jak życie Zmarłe- 
go, spoczywa trumna. U stóp jej wid- 
nieją wszystkie ordery i odznaczenia 
śp. biskupa. Poniżej wieniec od Mar- 
szałka J. Piłsudskiego, a pod nim ko- 
lejno: od Wojska Polskiego, od P. 
Prez. Mościckiej, od Marszałka Sejmu 
i od Prezesa Rady Ministrów. Na 
dwóch rogach katafalku zwisają wień 
ce od Marszałka Senatu i od Rektora 
i Senatu USB. Bezpośrednio za n'm wie 
niec od Wojewody Wileńskiego. 

Z prawej strony przyjjotowano miej 
sce dla P. Prezydenta. 

P. Prezydent zbliża się do katafal- 
ku i składa na nim wieniec laurowy, 
poczem, nie zajmując przeznaczonego 
dla Siebie miejsca, opuszcza prezbite- 
rjum i zasiada w nawie głównej. Dalej 
zajmują miejsca: rodzina Zmarłego, p: 
prezes Rady M'nistrów Prystor, p. mar 
szałek Sejmu Świtalski, wicemarszałek 
Senatu Leszczyński, wszyscy przybyli 
członkowie rządu, senat USB, gen. L. 
Żeligowski, generalicja, prezes pułkow 
nik Sławek, wojewoda wileński, Rada 
Miejska, duchowieństwo innych  wy- 
znań i inni dostójnicy. 

Resztę nawy głównej wypełniają 
przedstawiciele władz, organizacje spo 

SEAT ATARI 

Pan Prezydeni 

łeczne ze sztandarami, liczne delegacje 
zamiejscowe, nawy zaś boczne — zwar 
ty tłum wiernych. 

Wnętrze Bazyliki przedstawia się 
imponująco. Świątynia pełna była sztan 
darów, mury zaś jej okrywały niezli- 
czone wieńce. 

Pontyfikalną mszę żałobną celebro- 
wał arcybiskup metropolita Jałbrzykow 
ski w asystencji ks.ks. biskupów Przeź- 
dzieckiego, Łukomskiego i Michalkiewi 
cza Podniosłe kazanie wygłosił prore- 
ktor ks. prof. Czesław Falkowski. 

Po mszy św. nastąpiły egzekwje 
oraz Castrum doloris. Trumnę zdjęto z 
katafalku. Nieśli ją do krypty legjoni- 
ści. 

SALWY ARMATNIE 

W chwili kiedy trumnę wnoszono do 
podziemi Bazyliki rozięgło się na płacu 
przed Bazyliką trzykrotne hasło wojska 
polskiego, orkiestry wojskowe grały 
aymn wojskowy, oddziały prezentowa* 
ły broń, artylerja na Górze Boufałłowej 
oddała salwę honorową z 12 strzałów 
armatn.ch. 

W czasie nabożeństwa krążyły nad 
placem Katedralnym samoloty 4 pułku 
lotniczągo, które zrzucały wianki. 

METROPOLITĄ WILEŃSKI 
U. P. PREZYDENTA 

Po skończonej uroczystości żałob- 

nej p. Prezydent Rzeczypospolitej odje 
chał do pałacu, gdzie w pół godziny 

później przyjął na audjencji bawiących 

w Wilnie ks. biskupów z metropolitą 

Jałbrzykawskim na czele. 

IMPONUJĄCA MANIFESTACJA 

We wspaniałej manifestacji żałob 
nej, jaką był pogrzeb ks. biskupa Ban- 
durskiego wzięły udział tak liczne dele- 
gacje z całego kraju, iż niepodobień- 
stwem jest je zarejestrować. Przysłały 
delegacje wszystkie pułki 2 i 3 dywizji 
legjonowej, z 13 dywizji piechoty, puł 
ki szwoleżerów 1 i 2, pułki piechoty 
86, 76, pułki ułanów 7 i 11 i wiele in- 
nych. Reprezentowane były wszystkie 
okręgi j oddziały związku legjonistów, 
strzelca i innych organizacyj, delega- 
cje KPW itd. 

Pogrzeb nosił charakter imponują- 
cej man festacji narodowej i państwo- 
wej. 

KRYPTĄ 

Zwłoki śp. biskupa Bandurskiego 
spoczęły w krypcie pod kaplicą Św. 

opuścił (ilno 
  

W godzinach popołudniowych Pan Prezydent odbył samochodem 
przejażdżkę po mieście, ulicami Mickiewicza, Sierakowskiego, Zakretową, 

następnie przez Górę Bouffałową i Nadbrzeżną wrócił do Pałacu. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
powrotem do Warszawy. 

odjechał o godzinie 23 min. 40 z 

Na peronie dworca, rzęsiście oświetlonym girlandami lampek elekt- 

rycznych, Pan Prezydent przeszedł przed frontem kompanji honorowej 3 
baonu saperów oraz przed frontem, utworzonym przez poczty sztandaro- 
we Federacji P. Z. O. O. i korporacyj akademickich, 

Odjeżdżającego Pana Prezydenta żegnali wojewoda wileński Zygmunt 

Beczkowicz, metropolita ;ks, arcybiskup Jałbrzykowski, inspektor armji 
gen. Dąb-Biernacki na czele władz wojskowych, pp. prezesi Okręgowej 
Izby Kontroli, Sądu Apelacyjnego, pp. prokuratorowie Sądu Apelacyjnego 
i Okręgowego, p. wicewojewoda, szefowie urzędów niezespolonych, rektor 
USB, prezydent miasta, prezes Dyrekcji Kolejowej i inni 
władz. 

przedstawiciele 

Specjalnym pociągiem Pana Prezydenta odjechali również do War- 
szawy p. prezes Rady Ministrów Prystor, p. marszałek Sejnu Switalski 
oraz wszyscy członkowie rządu i inni 

pogrzebie Ś. p. biskupa Bandurskiego. 

dostojnicy, którzy brali udział w 

egna p. Publiczność żegnała Pana Prezydenta Mościckiego gromkiemi okrzy. 
Kapłana-Żołnierza, najwierniejszego sykami „Niech żyje!” 

Piotra. Krypta ta, jak wiadomo, została 
niedawno odkryta. Jej starożytne, becz 
kowe sklepienie było złamane i wnę 
trze zasypane gruzem, który zawalił 
również dawne wejście, znajdujące się 
na zewnątrz Bazyliki, od strony Cie- 
lętnika. 

Pod kierownictwem konserwatora 
dr Lorentza kryptę szybko odrestauro- 
wano it gruntownie zabezpieczono. No+ 
we wnijście przeprowadzone zostało 
w posadzce kaplicy Św. Piotra, napra- 
wo od drzwi wchodowych. 

Tu pogrzebano biskupa Bandurskie- 
go. 

Architekt J. Pekszo projektował i 
wykonał w ciągu dwu dni podstawę 
dla trumny. Ma ona kształt arki, długo- 
śe; 2,40 mtr., wysokości 1,20 mtr. Zbu- 
dowana jest z cegły i otynkowana; 
łuk arki wyłożono czerwoną cegłą. Na 
tej podstawie ustawiona została dębo- 
wą trumna, zamykająca w sobie druga, 
metalową, załutowaną. Na wezgłowiu 
trumny widnieje posrebrzana tablica z 
infułą biskupią, projektowana przez 
art. malarza J. Hoppena. Na niej nastę 
pujący napis: 

SEP: ' 

Biskup Dr Władysław  Bandurski 

Znakomity Kaznodzieja 

Apostoł Ducha Niepodległości 
Kapłan Żołnierz 

urodzony w Sokalu 25 maja 1863 r. 

Zmarł w Wilnie 5 marca 1932 r. 

Tabliczka srebrna z takim samym 
wyrytym napisem została włożona do 
rąk Zmarłego. 

DELEGACJA WOJSKA Z BA- 
RANOWICZ 

Brygada kawalerji „Baranowicze* repre- 
zentowana przez deleg:cję w składzie: pułk. 
Szslewicza d cy 9 D.A.K'u jako przedstawi- 
ciela generała Grzmot-Skotnickiego, majcra 
Kozakiewicza z 25 p. uł, rotmistrza Koszar. 
skiego z 26 p. uł, majora Kopcia z 27 p. 
uł. por. Grodzickiego z 3 pułku strzelców 
konnych, por. Wieleżyńskiego z 9 DAK., 
złożyła wspaniały wieniec o barwach bryga- 
dy i wszystkich podległych puł:ów. 

DELEGACJA POLICYJNA NA 
POGRZEBIE. 

« Wczoraj przybyła de Wilna na pogrzeb 
ks. biskupa Bandurskiego reprezentacja Poli- 
cji w składzie zastępcy komendenta główne- 
go P. P. nadinsp. Juliusza Geiba, nsdkomis, 
Kotlarewicza Jana, nadkomis. Bol. Kosińskie- 
go st. przod. Koziełły i st. post. Kotlawskie- 
go Reprezentacja wzięła udział w p: grzebie 
składzjąc wieniec z napisem: Kapłanowi — 
Patrjocie — Policja Rzeczypospolitej. Poza- 
tem w pogrzebie wzięła udział delegacja po- 
licji wclewóditwa wileńskiego na czele z 
wojewódzkim komendantem P. P. podinsp, 
Konopko i złożyła w imieniu policji wileń- 
skiej wieniec. Również przybyła z Warszaw: 
deleg:cja zarządu Rodziny Policyjnej, która 
RE wieniec w imieniu stowarzyszenia * „R. P.". 

REPREZENTANCI ZIEMI 
RADOMSKIEJ. 

Wśród delegacyj, przybyłych na uroczy= 
stości pcgrzebu ks. biskupa Bandurskiego 
ze wszystkich stron Rzeczypospclitej, zje- 
chała między innemi do Wilna liczna dele- 
gacja ziemi radomssiej, W skład delegacji ra- 
domskiej wchodzili przedstawiciele samorządu 
miejskiego na czele z płk. Jażdżyńskim, za- 
stępcą komisarza miasta Radomia, Federacji 
P. Z. O. O., Związku Legjouistów, Zw. Strze- 
leckiego, Zw. Inwalidów, Peowiaków, Kol. 
Przysposobienia Wojsk. oraz reprezentanci 
glejsrokei organizacji BBWR na czele z red. 
Stef. Reymondem Delegacja radomska zło: 
żyła na trumnie Ś. p. biskupa Bandurskiego 
4 wieńce: od samorządu, od rady grodzkiej 
i powiatowej BBWR, od Federacji PZOO i 
od Zw. Legjonistów. Delegacje radomskich 
organizacyj wojskowych przybyły ze sztan- 
darami, В 

UCHWAŁA OGNISKA PODOFI- 
CERÓW REZERWY 

Ż powodu śmierci J. E, Ks. Biskupa Dr. 
Bandursk ego Władysława Zarząd Ogniska 
Podoticerów zawodowych Garnizonu Wilno 
uchwałą posiedzenia Zarządu z dnia 8 marca 

szczęśliwi, boście Wy potęgą miłości i 
ofiary przed ludami Świata wskrzesił 
imię Polski i uczyniliście z jej nazwi- 
ska pacierz, co! płacze i piorun, co bły- 
ska”, — a ukazując Wolność i Maje- 
stat Polsk: — owe promieniejące złote 
Gwiazdy — wołał: „Lečcie tam — 
gdzie płoną słońca Wolności i narodo- 
wej chwały! 

To serce wrażliwe i czułe na niedo: 
lę: inwalida, sierota, wdowa, ubogi ro- 
botnik czy wieśniak, akademik w bie- 
dzie — też to przecie obywatele Kró- 
lestwa Bożego. Więc dla ich pomocy 
rzucał swe wpływy, kołatał, orędował, 
rozdawał — co miał — do  wytartej 
siftanny. Ofiarną dobrocią służył Chry- 
stusowi, który rzekł: „Cokolwiek jed- 
nem z tych maluczkich uczyniliście — 
Mnieście uczyniłi'* — a więc cokolwiek 
dobrego tym maluczkim — to Chrystu- 
sowi, cokólwiek dobrego tym braciom 
— to i Polsce. 

* * * 

„Idž na pėlnoc w imieniu Chrystu- 
sa — idź i nie zatrzymuj się — aż sta- 
niesz na ziemi mogił i krzyżów... Idź 
i zamieszkaj wśród braci, których Ci 
daję — tam powtórna próba twoja“ 
(Krasiński). i 

I poszedł. Stał się naszym, — nas 
ukochał, jak braci najbliższych: ziemia: 
W:leńska została zroszona potem Jego 
pracy. Na ostatnim w swem życiu 
Szańcu tu miał promieniować  najbar- 
dziej promienisty, duchem prawy F la- 
reta. 

* .& * 

Nad trumną Jego spytajmy  siebie, 
czyśmy Go dobrze rozumieli? Czyśmy 
Go nie chcieli skurczyć, zamkuąć w 
zbyt ciasne ramki, gdy serce Jego ogar 
n'ało wszak całą Polskę. A 

„Znam i kocham jedną Połskę i to 
całą, niepodzielną. Ani nie wiem, co za 
różnica w pojęciu: my stąd — a wy 
stamtąd. Wiiem, żeśmy dziećmi Jej — 
jednej". Jeszcze daleko jesteśmy i dzi- 
siaj od ideału, jaki stawiał, jeszcze 
wiele egoizmu, prywaty, ambicyj, wal- 
ki partyjnej, jeszcze daleko do szczę- 
ścia i tej wolności, o jakiej On marzył 
i jakiej nauczał. z 

Pochylmy czoła, otoczmy tę trum- 
nę wieńcem serc naszych, weźmy do 
nich testament Jego. 

„Umiej miłować każdego rodaka — 
a ukochasz całą Ojczyznę”. 

„Nie będzie lepiej w Ojczyźnie, pór 
ki prawym nie będzie każdy syn i każ- 
de jej dziecko”. 

„Gdy inne narody idą drogami, peł- 
nemi błota i zbrodni, gdy mają dłonie 
obryzgane krwią krzywd bezlitośnie 
spełnianych, gdy na czołach nie mają 
znamion człowieczeństwa — naszemu 
narodowi inną wypada iść drogą”. 

„Wyżej, wyżej! W nauce, w pra- 
cy, w wyrabianiu ducha, woli, hartu, 
w wychowywaniu dzieci, w poszanowa 
niu godności każdej pracy, w wytrwa- 
niu na drodze obowiązku, w czci dla 
przeszłości i w wierze dla przyszłości!” 
Moc ducha, dążenie naprzód i wyżej— 
oto testament Jego. 

* * * . 

Za trud żywota, za siejbę myśli zło- 
tych, za bój o Niepodległość, za serce, 
tęskniące do szczęścia i wolności — 

y niech Bóg zorzę rozwiedzie nad Tobą, 
niech udaruje Cię, czem aniołów 
Swo'ch obdarzył 
szczęściem wiekuistem —- i tem, 
co obiecat ludziom na szczycie Golgo- 
ty — wolnością. Amen. 

  

1932 roku postanowił, akademię ku czci imie- 
nin Marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu 
19 marca 1932 roku odłożyć i wzamian "Za 
to wyssygnować 100 złotych na Dom  Sie- 
rot Imienia Marszałka Piłsudskiego w Wilnie 
przy ulicy Piaski. 

Ponadto Zarząd Ogniska postanowił za- 
kupić wieniec w imieniu Korpusu Podofice- 
rów Zawodowych Garnizonu Wilna dla ucz. 
czenia zasług Ś, p.J. E. Ks. Biskupa Ban- durskiego Władysława na polu pracy nsd 
żołnierzem polskim. 

Posiedzenie Senatu 
WARSZAWA, 10.III. (tel. własny). W 

dnia 11-go marca odbędzie się 36 posiedze- 

nie Senatu na którem rozpatrzone zostaną 

projekty ustaw o ustroju szkolnictwa o szko- 

łach niepaństwowych i o zgromadzeniach, 
— — į 
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MOWA KS. JANUSZA RADZIWIŁŁA 
zona dn, 8 b,m, na plenum Sejmu 

Zz: dyskusjj nad ustawą © składkach 

kośc,einych. 2 
Ustawa, nad którą obecnie debatujemy, 

projekt ustawy, który maszemi głos: 

wkrótce ma sję stać ustąwą, traktuje nie o 

duchu, ale traktuje o materji, į na tem sta- 
nowįski formalnem stanął jeden z moich 

przedmówców, p, poseł Wierczak, który wy 

razji tu swoje zdziwjen,e, że z powodu tej 
ustawy, traktującej, jak mówię, wyłącznie 0 

' materj., © 1zeczach mateyjalnych, o šwiad- 
czen,ach pieniężnych, mówi Się także 10 

szerszej sprawe, 0 iczej sprawie, o 
sprawie stosunku Państwa do Koscioia, 

Jeżeli zdiem ze strony formalnej niewąt- 

pliwie p. poseł Wjerczak ma rację, to jed- 

nak sądzę, że mamy rację i my, którzy głę 

Niej traktujemy tę sprawę { 2 iczego 

punktu widzenia, || : 
C.eszę się niezmiernie, że przed chwilą 

tutaj mówił p, pos, Czapiński, bo mi nie- 
zmuernie ułatw,ł moje zadanie, P, poseł Cza 

p.ūskį wyraźnie, jasno — į Zresztą dla ni- 

kogo z mas nie było to niespodzianką, — 
umiotywował swoje zasadnicze  siazowisko, 
które jest stanowiskiem stronnictw  socjali- 
stycznych na człym świece, to jest stanowi 

sko zupełnego rozdzjału Kościoła od Pań- 
stwa, W,emy, proszę Panów, co to znaczy. 

Ci, którzyby noże dotychczas o tem nie 
wiedzie;, mają świeży bardzo przykład w 
Hiszpanii, jak socjaliści na całym świecie 

ten rozdzfał Kościoła od Państwa pojmują, 
(Głos na e: 0 Jezuci dopomogli, 

Przerywanja na lewicy), й 

Otóż jako katolik i jako Polak į jako 

członek Bloku Bezpartyjnego Współpracy 
z Rządem, mogę wyrazić swoją radość, że 
Rząd Rzeczypospolitej w ten sposób swe- 
go stosunku do Kościoła nie rozumie, 

Jeżeli ze strony różnych stronnictw оро- 

zycyjnych systematycznie į nie od wczoraj 
* ale gd szeregu lat, jnja publ,czna polska 

i opinja publiczna katolicka stale jest nie- 
pokojona, że — Kościołowi Katolickiemu, 
że interesom Kościoła katolickiego ; ludno- 

„ści katol,ckiej,*która stanowi mw Polsce 0l- 
brzymą większość, grozi to właśnie niebez- 

płeczeństwo, o którem mówił p, Czapiński, 
„to muszę skonstatować z przyjemnością, 1 
„to jest dla mnie chwilą wielk,ego zadość: 

uczynienia ga te wszystkie obelgi, za 
te wszystkie  potwarze, których ja 

i przyjaceile moj poł,tyczni, zasiadający 
w  Bioku byli celem, że ta chwila 

zadośćuczynienia przyszła wtedy, kiedy 
Rząd Rzeczypospoł.tej wł tę wła- 

śnie ustawę pod obrady izby i że właśnie 

głosami Bloku Bezpartyjnego ta ustawa bę 
dzie uchwalona, (Oklaski na ławach B.B), 

- Wysoka Izbo, pod jednym względem mu 
szę się zgodz.ć z p. posłem Czap.ńskim, B. 

poset Czapiūskį niewatplįwie miał rację, kie- 

dy mów,ł, że ta ustawa nie wynika bynaj- 

mej z żadnego obowiązku, który Rząd Pol 
ski, zawierając konkerdat w r. 1925 przyjął 
ra siebie, Konkordat nie nakłada żadnego 
otlowigzku, z któregoby wypływała koniecz- 

ność przedstaw,enia jzbom ustawodawczym 
polsk,ej niniejszej ustawy. Ale mogę pójść je 
szcze dałej, Nawet prawo kanoniczne, to 
jest wewnętrzna ustawa Kościoła katolic 
kiego, bynajmniej tego rodzaju ustawy, anį 
nie przewiduje, anj wymaga, bo kanon 1186 
mówą że ciężar utrzymywania Košc,ola kate 
dralnego lub parafjalnego spada między in- 
nemi na djecjezjan, względnie paraijan, w 
których jednak Ordynarjusz więcej namową, 
niż przymusem powinien nakłanjać do zło- 
żenia potrzebnej sumy, stosown,e do jch 
możności, 

*. Proszę Wysokiej Izby, co z tego wyni- 
ka? P, poseł Wierczak, fałszywie cytując 
słowa i zdan,a p, reierenta, twierdził, że p. 
referent i my stojmy na stanowisku, że 
Rząd, względnie stronajctwo rządowe chce 
przez tę ustawę Kościołow; jakąś zrobić ła- 
skę, Tak nie jest! Ale z tego, co tutaj mó- 
wiłem, wynika niezbicie, że Rząd Rzpijtej 

ssstoj na stanowisku Ścisłej, intymnej i przy 
F'aznej współpracy z najwyższym czynnikiem 
; moralnym, którym, jak mów,ę, dla oibrzy- 
+ miej większości narodu polskiego, wyznają. 
„cej relgję katolicką, jest Kościół katolicki, 

Nic janego nigdyśmy nie twierdziij ; nic 
"innego równ,eż nie powiedział p. relerent, 
+ jeżeli zatem niektórzy Panowie w tej 
idyskusj,, między fnnemi p, Madejczyk, a 
inuszę wyrazjś swoje zdząwienie, że nawet 

"p. poseł Czapiński potwferdził to zdan,e — 
ku ucjesze zresztą Panów na prawicy — że 
Rząd, względnie większość rządowa chce 
przez (o sove skaptować łaski į poparcie 
duchowieństwa katolickiego (Przerywanja), 
to niusżę powiedzieć, że nie wy! 2 $0 
bie w,ększej obrazy duchowieństwa katolic 
kiego, jak to zdanie (Głos na ławach B,B,: 
Słusznie), i nie wyobrażam sobie więcej 
pz e aj ok zasadniczej, a = 

cej sprawy, zasadniczy stosum 
Kościoła do Państwa, (P, Polakiewicz: Bar 
dzo słusznie, Oklaski, Głos na lewicy: Pe- 
cumia non olet), Ta sprawa jest tak stara, 
jak Kościół katolicki, Nie potrzebuję cyto- 
wać tutaj przykładów ewangelicznych, bo 
wszyscy Panowie je znają; ale mogę wska- 
zać, że sprawa stosunku do Państwa i trud 
mości z tego stosunku 'wypływających, była 
przecież powodem najgłębszych  dawniej- 
szych prześladowań pierwszych chrześcjjan, 

POTOMKOWIE BOGINI 
SŁOŃCA 

Czytając noty państw, interwenju- 
jących w sprawie „koniliktu* Japońsko 
Chińskiego, przypomniałam sobie sło- 
wa rosyjskiegd pisarza: 

° — Japończycy nie mówią nigdy 
„nie*, tradycyjna uprzejmość nie po- 
zwala im na to, więc kiedy muszą po- 
wiedzieć „nie, przestają sami słyszeć 
irozumieć!.. 

Jakże różne, mimo wielu pado- 
bieństw, są te dwa państwa wojujące! 

Kiedy się czyta o Chinach, jedno 
wrażenie powraca ciągle, dokuczliwe, 

„sugestywne, jak powtarzające się co 
chwila brzęczenie uprzykrzanej muchy. 
Wrażenie przeraźliwego brudu i zapa- 
chu nie do zniesienia dla Europejczyka. 
Jak robactwo, stłoczone na dużych 
obszarach, pracują z wytężeniem, bru 
dni i zamknięci w sobie chińczycy. Coś 
nieprawdopodobnie  makabrycźnego 
rodziny chińskie, stoją dwie „Sampa- 
kińskiego, na którym, wśród mnóstwa 
małych łodzi z dachem, zwanych „sam 
panami“, a zamieszkałych przez całe 
mołdziny chińskie, stoją dwie „sampa- 
ny“, pelne trupow i czekają aż się za- 
pełnią, by odwieźć zmarłych do miejsc, 
gdzie spoczywają ich przodkowie. 

I trudno jest pod tem wraże- 
niem uświadomić sobie, że jest to 
naród o najstarszej kulturze, posiada- 
jący wielkiego filozofa Konfucjusza, u- 
rodzdnego w pierwszym wieku przed 
Chrystusem, a którego nauka dotąd jest 
żywą w Chinach i ciekawą swą głębo- 
ką mądrością. 

jeszcze w państwie rzymskiem, Przecież ta 
sprawa była powodem daleko idących nie- 
porozumień i walk po przez całe średujowie 
cze, (P. Smoła przerywa) ,Przecjeż była ona 
powouem wielk,ch walk, głęboko  sjęgają- 
cych nieporozumień w ostatn;ch, nowoczes- 
nych czasach, I ujmowanie tej rzeczy w ten 
sposób, jak to dziś Panowie ujmują, że to 
jest porostu mechaniczny sposób kaptowa- 
na sobie benevolentjae, jest rzeczą, nad 
którą rzeczywiście niewarto się zastanawiać, 

Ustawa ta sjęga bardzo głęboko w życje 
i Państwa i Kośc,oła į jest zupełnie słuszną 
įzeczą, (P, Smota przerywa), ze jeżeli z jed 
nej strony ta ustąwa nakłada duże j znaczne 
obowiązki na wiernych drogą ustawy cywil 
nej, to z drugiej strony jest zupełn,e słusz- 
ną rzeczą, że ij Państwo samo, ujmując w 
ten sposób zasadniczy stosunek do Kościoła, 
ma także iwszelkie prawo w przyjazny spo- 
sób dyskutować i bronįė swo;ch įnteresow 
i swoych obywateli, I to, a nie co innego, 
mijały w swojem rozumieniu na oku rezolucje 
które były 'w komisji zgłoszone, które w 
komisji były przyjęte j które tu przez wnio- 
ską nasze, które Panowie słyszeł,, zostały do 
pewnego stopnia zinodyfikowane, Mogę po 
wiedzieć, że osobiście n.e jestem zwolenni- 
kžem takich rezolucyj, nic sobie po takch re- 
zolucjach pozytywnego n,e obiecuję, Nie 
jestem zwolennikiem pisania publicznych 
listów, jak to w ostatnich czasach w Polsce 
weszło w pewien zwyczaj, — myślę 9 ie- 
zolucjach senatów un;wersyteckich, które by 
ły pisane do Sejmu — ale muszę z drugiej 
strony powiedzieć, że te rezolucje traktują © 
bardzo ważnych sprawach, jedna z nich, to 
sprawa t, zw, obrządku bizantyjskiego, Spra 
wa ta, chocjaż znowu Panow,e mają rację, 
że nje wiąże się specjalnie z tą materją, nad 
którą dyskutujemy, była jednak przedmiotem 
już niejednokrotnych roztrząsań opinjj pu- 
biącznej i właśnie Panowie z N, D, na ła 
mach swojej prasy parokrotnie tę sprawę 
poruszalj, N,e kto jnny, jak obecny tu proi, 
Stroński rok temu, wspólnie z p. 
Mackjewiczem, naszym kołegą klubowym, 
poruszał tę sprawę na posjedzenia Komisji 
Spraw Zagranicznych, Miałem wtenczas już 
5 ść z p, proiesorem o tej sprawie dy 
sputować, a niedawno temu, bo zaledwie 
przed paroma dn,amj p, sen, Skirmunt tę 
samą sprawę omawiał w Senacie przy ogól 
nej dyskusji nad budżetem Ministerjum wy 
z-nań, 

Nie chciałbym analizować jnnych spraw, 
które są w tych rezolucjach poruszone, Nie 
chcfałbym specjalnie mówić szerzej o agj- 
taejj połtycznej pewnej części kleru, bo o 
tem mówili jam i rozumiem, że dla katolika 
sprawa ta jest niezmiernie drażliwa,  nie- 
zmiernje często bolesna j z niezmierną ostro 
żaością trzeba do nie przystąpić, ale muszę 
jedno powiedzieć, Była tu cytowana rota 
przysięgi dła bjskupów, ustanowiona w kon 
kordacje i była robiona różnica między 10- 
jalnością w stosunku do Państwa į lojalno- 
ścią w stosunku do Rządu, która jakoby ni- 
kogo nie obowiązuje, Nie wiem, czy wszyst- 
kim Panom jest wiadome, niewątpliwie n.e- 
którym, że ta rcia przysjęgi, która jest usta 
now;ona w naszym konkordacie, jest do- 
słownie wzięta z konkordatu, który zawarł 
w r, 1801 Napoleon ze Stolicą Apostolską, 
I tu proszę Panów, zapytam Panów, czy np, 
cesarz Napoleon, jako autor tej roty przysię 
gi, byłby się na to zgodził, by ona w ten 
sposób była komentowana, że ówcześni bi- 
skupi byli obowiązan; do lojalności w sto- 
sunku do Państwa. Jakiego państwa? Czy 
tego prawdz,wie podług legitymfstów upra- 
womocn,onego państwa. Ludwika XVI, czy 
wobec rewolucji francuskiej, czy wobec 
państwą Napoleona I-go, który jednak tak 
że przyszedł do władzy drogą zamachu, 
- . Otóż, proszę Panów, przypomnienie to 
i wspomnienie autora, mnie sję zdaje, wy- 
starczającym jest komentarzem, jak ta rota 
przysięgi ma być rozumiana, 

To też muszę oświadczyć, że nikt z nas 
nie ma pretensji, ażeby duchowieństwo ka- 
tolickie gremialnie np, zapisało się do Bez- 
partyjnega Bloku, ale mamy pretensję — i 
słuszną pretensję — do tego, ażeby *lojal 
ność, wypływająca z tei przysięgi, która Pa 
nom była cytowana, nie była opacznie ko- 
mentowana, jako lojalność w stosunku do 
państwa, w stosunku do narodu, albo może 
w stosunku do Stronnįctwa Narodowego, 
ale w stosunku.do Rzadu, który obecn'e jest 
za to państwo odpowiedzialny, (Długotrwa 
te huczne oklaski na ławach EB.) 

  

KOMISJA OPINIODAWCZA DLA 
SPÓŁDZIELCZOŚCI ROLNICZEJ 

WARSZAWA, 10. III. (tel. własny). 
Jak się dowiadujemy projektowane 
jest powołanie do życia w  najbliż- 
Szym czasie specjalnej komisji opi- 
njodawczej dla spółdzielczości roini- 
czej przy ministerstw e rolnictwa. Ko- 
misja taka wydawałaby opinje o za- 
mierzonych nowych  zarządzeniach 
rządowych dotyczących tej dziedziny 
gospodarki rolnej. W skład komisji 
ma wchodzić 9 osób. 

XJaponja — kraj idealnej czystości, 
państwo-minjatura! Wielkie, niezłomne 
tradycje i wiecznie nawa energja, wo- 
la i czyn. 

Spójrzmy na mapę: wąskie pasmo 
wysp na Oceanie Spokojnym. Mali, 
grzeczn: i cisi ludzie mrowią się na tej 
ziemi, pięknej, jak obrazek, jak wspa- 
niała dekoracja w teatrze, na którą się 
patrzy przez pomniejszające szkło. Ma- 
leńkie pola ryżowe, karłowate drzewa 
na górzystej, skalistej, zoranej w ciąg- 
łych konwulsjach ziemi. 

Słońce i kwiaty... Wszystko jest 
piękne, wymierzone. Każda piędź zie- 
mi wyzyskana, każde ziarenko ryżu 
wydarte pracą wielką. 

Bo ziemia ta nie jest tak słodką, 
jak się wydaje podróżnym — o nie, — 
jest twarda, okrutna, zła nawet! A 
przedewszystkiem wiecznie ruchoma, 
niepewna! Wschcklnie brzegi Japonji 
podnoszą się stale, zachodnie osuwają 
się w morze — kształt wysp jest 
zmienny. Istnieje wioska, stająca w mo 
rzu. — —Ziemia ucieka z pod domów, 
które niedawno były zamieszkałe, te 
raz jest to zabytek muzealny. 

Japończycy mają wyrob'oną opinję 
w całym świecie: siła woli, wytrwa- 
łość, zaparcie się siebie dla ojczyzny, 
heroizm i pogarda śmierci — oto ce- 
chy charakterystyczne, które wydają 
nam się nieodłączne. od tega narodu. 

„ Nasz minister opowiadał o trzęsie- 
niu ziemi w Tok'a w 1923 r. Podziwiał 
opanowanie Japończyków w tej prze- 
jażającej chwili, kiedy ziemia ucieka z 
Hod nóg, woda morska zalewa ją, tze- 
ki i jeziora występują z brzegów, a o- 
gień ogarnia domy, których ściany pę- 

S_E70 w O 

(owiety oskarżają Polaków o zamach ma Twardowski 
Tajemnicze zeznania w G.P.U.—Sztern i Wasiljew 

MOSKWĄ. PAT. — Dziś Narkomin 

dieł podał do wiadomości koresponden 

tów zagranicznych komunikat następu- 

jącej treści: 

Według informacyj władz śledczych, 

aresztowany w związku ze sprawą za 

miachu na radcę ambasady niemieckiej 

von Twardowsky'ego Juda Sztern ze- 

znał, że dokonał zamachu wespół Z 

niejakim  Sergjuszem  Sergiejewiczem 

Wasiljewym na polecenie pewnych © 

bywateli polskich. Wasiljew został a- 

resztowany. Ostatecznie wyjaśniło się, 

KRÓL S 

że Sztern chciał zabić nie Twardaw- 

skiego, lecz samego ambasadora Dirck 

sena, gdyż według jego przekonań taki 

właśnie akt mógł spowodować odpo- 

wiedni efekt zewnętrzno - polityczny i 

Szteru był przekonany, że strzela do 

Discksena. Śledztwo wstępne  dobeza 

końca i sprawę przekazuje się prakura- 

turze celem skierowania jej ło sądu. 

Proces odbędzie się w koiegjun: wojen- 

nem najwyższego trybunału ZSSR w 

Moskwie. е 

ZWECJI 

  

  

rozstrzygnie sprawę kłajpedzką 
GENEWA. PAT. — W dniu 10 

marca kontynuowane były rozmowy 
między reprezentantami sygnatarjuszy 
konwencji kłajpedzkiej a reprezentanta- 
mi Litwy Zauniusem i Sidzikauskasem. 
Uchodzi obecnie za rzecz pewną, że 
kwestja, czy odwołanie Boetchera było 
naruszeniem statutu kłajpedzkiego, bę 
dzie poddana pod arbitraż głowy pań- 

stwa jednego z mocarstw europejskich. 
Przy poddaniu sprawy decyzji arbitra: 
żowej będzie zaznaczore, że nie stano- 
wi to precedensu na przyszłość, Co się 
tyczy osoby arbitra, to powszechnie 
się przewiduje, że będzie nim jeden z 
monarchów skandynawskich, najpraw- 
dopodobniej król Szwecji, 

  

Naprężona sytuacja w Kłajpedzie. 
WZMOCNIENIE ODDZIAŁÓW GRANICZNYCH W OBAWIE 

NAPADU STAHLHELMU. 
KRÓLEWIEC, 10. ill. (tei. wła- 

sny). Prasa miejscowa donosi, 
że wzmocnienie oddziałów nad 
granicznych litewskich na pogra. 
miczu z Pruszmi Wschodniemi 
miało być spowodowane pogło- 
ską © przygotowanym przez 
Stahiheim nasadzie na Kłajpedę. 

Równocześnie prasa donos Z 
Kłejpedy. że wszystkie rozmo- 

wy telefoniczne są tam podsłu- 
chiwane, że ltwini mieli obo- 
Strzyć znacznie mały ruch gra- 
niczny. Kontraię paszoortów na 
granicy dokonywują abecnie nie 
urzędnicy ceini, lecz straż grąni- 
czna, a celnicy Sitewscy otrzymaj: 
Surowy zakaz przechodzenia n2 
teren niemiecki. 

EEERETJE CRO OTYCTA ECO CPRZECOTO SERWO TZROROR EDASTRA 

Min. Zaleski wyjec 
GENEWA, 10. III. (tel. własny) 

Dowiadujemy się, że minister Zaleski 
wyjechał dziś wieczorem do Paryża 
w celu wzięcia udziału w pogrzebie 
Brianda. Oprócz oficjalnej delegacji 
Ligi Narodów w osobach Hymaasa, 

hał ma pogrzeb Bri nes qda 
Paul-Boncoura i sic Erica Drummonda 
na pogrzeb Brianda wyjeżdza z G-- 
newy większość szefów delegacyj po- 
szczególnych państw. W dniu jutrzej 
Szym wyjeżdza sir. John Simon w oto- 
czemu członków delegacji aagielskiej. 

Wielka afera firmy А. Е. 6. 
KATOWICE. Pat Sląska straż grani- 

czna wpadła w ostatalch dniach na 
Slad wielkiej af:ry przemytnizej, któ: 
ra osła była generaina reprezentacja 
barliń:ki:i firmy A E. 6., mająca sie- 
dźibę w Katowicach. Firma ta za pošra- 
dnictwem przedsiębiorstwa Wulkan w 
Królewskiej Hucie sprasadzała z Nie 
miec da Połski szereg artykułów te- 
chnicznych i alestrotachnicznych, podie- 
gających wysskiemu ocieniu. W zwią: 

Jeszcze 10 tysięcy 
SOSNOWIEC. Pat. W dniu 10 b. m. 

w Sytuacji strajkowe] nie nastąpiła ża- 
dna zasadnicza zmiana. Strajsuje 9 372 
górników. Na pierwszej zmiania obser- 

zku z tą afarą aresztowany został hie- 
rownik firmy A.E G. w Katowicach 
Maksymiijan Brada oraż kierownik fr- 
my Woaikan w Królewskiej Hucia Tsi- 
Mena. 

W aferę, Która zakrojona Įest па 
szerską skalą, zamiaszanych last sze- 
reg firm Śląszich. Mochedzsnie trwa 
nadał. Nie j«st wykluczone, Iż nastąpią 
Gaisza aresztowania. 

górników strajkuje. 
wazja bez przeszkód zjechały do ko- 
paiń w liczola 1211 osób 759 robotni- 
ków zgłosiłe się dobrowolnie do pracy. 
Bezrobotnych zaangażowano około 100. 

Niezwykłe samobójstwo w Sądzie. 
BYDGOSZCZ Pat. W ubiegły wto- 

rek cdbywała się przed Sądem Oxrę- 
gswym w Cnojmcsch na sesji wyjazda 
wej w Kościerzynie rozprawa przeciwko 
strażnikowi granicznemu Zygmuntawi 
Dębows lamu, oskarżonemu o opór 
wiadzy i znieważenie policjanta. Gdy 
© godzinie 18-2] min. 45 Sąd ogłosił 
wyrok uwainiający Dątowsniego, tan 
ostatni niespodziewania wyciągnął ra- 
wolwer i strzelając sobie w usta, padł 
trupem na miejscu. Po spisaniu przaz 
Sąd protokółu o wypadku odstawiono 
zwłoki do kostnicy miejscowej. Przy- 

kają i padają, przygniatając mieszkań- 
ców. Ą wszystkd to dzieje się przy a* 
kompaniamencie strasznego huku. Lecz 
paniki nie było prawie — ci mali lu- 
dzie potrafią okiełznać swe nerwy, so- 
lidarnie przeciwstawić wielk: spokój 
strasznej chwili. Tak w spokoju, bez- 
ruchu prawie umierały, dusząc się w 
dymie, tłumy ludzi na placu, otoczo- 
nym płomieniami. Pdd zwęglonemi cia 
łam” dorosłych odnaleziono potem ży- 
we dzieci, które oni osłonili swem cia- 
łem przed ogniem. 

Ludzie szukali s'ebie z latarkami, a 
gdy rodzice znajdywali dzieci, nie wy- 
buchali radością, kłaniali się sobie ni- 
sko, sycząc w charakterystyczny spo- 
sób, który oznacza powitanie. 

Claude Farrere opisuje autentyczny 
wypadek z XII wieku, który legenda o 
brała sobie za temat wielu opowieści. 
Ota skazany na wygnanie przez ówcze 
snego władcę Japonji, Narota, zebrał o 
statniego wieczoru niezliczoną ilość 
swych przyjaciół na ucztę. A gdy sake 
rozgrzało ich uczucia, jeden z gości za- 
wołał: Naroto, jesteś zbyt wielkim 
człowiekiem, abyśmy mogli pozostać, 
po twofm wyjeździe takimi, jakimi nas 
znałeś, więc obetnę sobie uszy. A gdy 
tegc dokonał, inni poszli za jego przy 
kładem, ©bcinając sobie nosy, ręce, 
palce... Wzruszony, okazaną miłością, 
Narota wolał umrzeć, niż odjechać — 
zabił się w'ęc. Uczta zakończyła się о- 
gólnem charakiri, a przerażona służba 
padpaliła dom. ° 

Rzeczywiście, tego rodzaju przy- 
jaźń nie istniała chyba nigdy w Eu- 
ropie! 

Jeponja żyła oddzielona morzami 

czyny niezwykłzgo tago Simsbójstwa 
nie zdołano dotychczas ustalić. 

CĄGNIENIE LOTERJI 
WARSZAWA. (Pat) Pod:zas ciąg- 

nienia Loterji Państwowej główne wy- 
grane padły na numery następ jące: 

Złotych 20 tysięcy wygrał numer 
134.539, Do 5 tysięcy złotych — 111.678. 
78 724, 27.437 i 13.410. 

dd reszty świata, wsłuchana w jedno- 
stajny klekot drewnianych „geta* , de- 
seczek, przymocowywanych do nóg ta 
siemkami, a służących jako obuwie). A 
klekot ten jest równie charakterystycz 
ny dla miast japońskich, jak charakte- 
rystycznym również jest sładki zapach 
geranjum. ° 

Minęło wiele wieków od czasu, kie 
dy, jak mówi legenda, bogini słońca A- 
materas obrała sobie te piękne wyspy 
na stałe osiedle. : 

Nagle, w 1854 roku przypłynęły da 
brzegów Japonji duże czarne ; białe 0- 
kręty. Gwiaździsta bandera powiewa- 
Ja nad: nimi. Jakiś statek amerykański 
zatonął przy brzegach Japonii... ktoś 
skrzywdził obywatela Stanów Zjedna- 
conych... Wielka Ameryka żąda zadość 
uczynienia Mali Japończycy wzruszają 
ramionami — nie słyszą tych nieuzasa- 
dnionych pretensyj! Zagrzmiały działa 
okrętowe, pociski posypały się na Ka- 
goszimę. Tego nie znano jeszcze w Ja- 
ponjj, nie było ratunku: trzeba było 
prosić a pokój. Szogun podpisał trak- 
tat, ale był to pokój poniżający dla 
„synów Słońca”. 

Było to silniejsze wstrząśnienie, od 
trząsienia ziemi — da nich Japończycy 

są przyzwyczajeni! : 

„Japonia przełknęła upokorzenie, 
lecz nie zapiła likworem zemsty.. — 

musiała nadejść chwila rewanżu. | 

I oto w cągu kilkunastu lat silna 
reakcja zmienia zapomniany kraj, wul- 
kan drzemiący w wulkan czynny. Za- 
brano się da nauki, zerwano łańcuch 
odosobnienia, uczono się od Świata 
zwyciężać go, jega własnemi meto- 
dami. 

UWAGI P.A.T. 
(W związku z powyższą depeszą PAT 

stwijerdza: Wobec niemożności stwierdzenia, 

co zeznąjwiał Juda Sztern przy: dochodzenjach 

w GPU w sprawje zamachu na radcę amba 

sady niemieckiej von Twardowsky'ego, brak 

jest dotychczas fnnych podstaw dla oświe 

tlen'a samego zamachu, który żywo zainte- 

resoiwizjł opinię publiczną, Stwierdzić można 
jedynie, że nje jest to oderwany wypadek 

konstatowanja przez czynniki związkowe ak- 

cji sił zewnętrznych na terenie ZSSR, mają 

cych wpływać na rozwój stosunków wewnę 

trznych i zagranicznych Rosji Sowieckiej, 
Można także skonstztować, że podawanie 

przez Narkomjnd;eł komunikatu o takiej tre 

ści jest przejąwiem specyficznych metod dz:a 

łanfa). 

BELEK TSS EEA 

OBRADY KOMISJI 
KONSTYTUCYJNEJ 

UPRAWNIENIA REPREZENTACYJNE 
PREZYDENTA 

WARSZAWA. PAT. — Na czwart- 
kowem pos'edzeniu sejmowej komisji 
konstytucyjnej pos. Mackiewicz z BB 
wygłosł referat w sprawie uprawnień 
reprezentacyjnych Prezydenta Rzplitej. 

Mówca wysunął następujące tezy: 
1) Prezydent Rzeczypospolitej repre- 
zentuje państwo polskie na zewnątrz, 
przyjmuje przedstawicieli dyplomatycz- 
nych państw obcych i wysyła przedsta 
wicieli dyplomatycznych państwa pol- 
skiego do państw obcych, zawiera i roz 
wiązuje. umowy z innemi państwami, 
stanowi o wojnie i pokoju. 2) Prezy- 
dent Rzeczypospolitej może wypow'e- 
dzieć wojnę tylko za uprzednią zgodą 
Sejmu. 3) Umowy celne, handłowe, ob 
ciążające stale skarb państwa, a także 
poc'ągające za sobą zmianę ustaw obo 
wiązujących 'w państwie polsk'em, 
przed ratyfikacją przez Prezydenta po 
w'nny uzyskać zgodę Sejmu i Senatu 
w trybie ustawodawczym. 

0 SAMORZĄD TERYTORJALNY 
Następnie poseł Duch z BB wygło 

$' referat o samorządzie terytorjalnym, 
wysuwając tezy: 1) Dla celów admini 
stracji państwo podzielone będzie pod 
względem terytorjalnym na wojewódz 
twa w drodze ustawodawczej. Rada 
Ministrów w drodze rozporządzeń usta 
l podział województw na powiaty, po- 
watów zaś na gminy wiejskie i miei- 
skie. 2) Jednostki samorządu posiada- 
ją oscbowość publiczno - prawną i 

wydawać w zakresie okre- 

  

władne są 

ślonym ustawami normy ogólne w for 
me rozporządzeń i: statutów oraz nor- 
my indywidualne w formie orzeczeń i 
zarządzeń. 

W „organizacji admin 'stracji rządo- 
wej obowiązuje zasada dekoncentracji. 
Organa adm'nistracji rządowej w po- 
szczególnych jednostkach  terytorjal- 
nych powinny być, z wyjątkiem woj- 

  

  

W_WIRZE STOLICY. 
KONKURS IM. SZOPENA: 

Il-gi Konkurs pianistów ma wielkie po 
wodzenie, u zawodników — bo zgłosjła się 

ich 93, i u publiczności, która zapełnia Fil- 
heemonję, Konkursiścj produkują sję dwa ra 

zy dzjennje: od 11 rano do lszej į od Jej 

do $ej popołudniu, Wieczorem sała musi być 

wolna dla kjna, Muzyka jest oczywiście cu 
dną rzeczą, pociąga tlumy, ałe głupie tjl- 
misko į gdakająca maszynerja są zyskownjeį 

Sze, niż najlepsj szopeniścj šwjata, Filhar- 

monja utrzymuje się tylko z kina, muzyka 

przynosj tyżko deficyt. 

Cjekąwie było, gdy wszyscy uczestnicy, 

zgrupowani na estradzje, kolejno się prezen- 

towali, Nażeżą do 19 państw, tak; Turek, 

Norweg i Amerykenin tyle mają wspólnego, 

że grają ny tymże gnstrumencje, 

Wszyscy młodzi, wszyscy brzydcy — 

muzyka uduchawja, ale stanowczo nie u- 

p.ększa, Kobiet mnóstwo — jak grają, jesz 

cze nie wiadomo, jak zbudowane, już stwier 

dzone, Można jm tylko życzyć, by odwrot- 

nie proporcjonalnie, 

WSZYSCY MAJĄ OCHOTĘ 
STREJKOWAĆ. 

Medal się należy tym  Piotrkojwianem, 
Wpadlj na myśl bojkotu elektryczności, za- 
częli bojkotować, zarazjłj całą Połskę, Dziś 

przeciw Swym elektrowniom nie protestują 

tylko takje mjosta, jak Kozi Dół, Bęcwawo- 

lice, Łajdaczynów — tem są jeszcze w fa- 

zje dóopominanja się o elektryczność, 

W Warszawie ludność ma wielką ocho- 

tę strejkojwać; nie wiadomo tylko, jak się 

do tego zzbrać, brak organizzcjj! Różne to- 

warzystwa Przyjaciół Saskjej Kępy, Grocho 

wa, Woli, Mokotowa uchwały na swych 

szczupłych zebraniach przyłączyć się do 

strajku — gdy tylko wybuchnje. Ale kjedy 

iwybuchnie, kto da sygnał? 

  

   

Już chodzjły wersje: w poniedziałek za- 

czynemy, gdzie oświetlone będzje okno — 

walniemy kamjeniem, A'matorów do tłucze— 

nia szyb nie brak, okazja jednak jeszcze nie 

nastąpił, strajk odłożono, 

Kinar rcbją fatalne interesa — widzów: 

mnjej, podatkj coraz 'większe; toteż 

ze skłonni są przyłączyć się do straj- 

»kran oświetlony będzje świecą, 

szkańcy Czerniakowa i Wolį są w 

strz. czy po cjemku n'e wzmoże się ban- 

dytyzm? czy chuliganerja :ne skradnje resz- 
tek, ocalażych od komorników, nie zgwałci 

niedob tek od narzeczonych, No, ale dla do- 

bra ogółu! 
Nastrój straįkūwiy już wydał dobry re- 

zultat: gerzownia pobierająca nachalną opła- 

tę za licznik — 3 zł, objecuje zredukować 

ten hanacz, boj się, że } przeciw niej zacznie 

się agitacja, Opłata za licznik gazowy jest 

kradzjeżą, 'mate mieszkanko płaci przecęjt- 

nie rachunek: 5 zł, w tem 2 zł, gaz, 3 zł, 

licznik, Rabunek? 

co    

    

    

Kar, 
ESET BUTAS BSS 
ska i sprawiedłiwości, połączone. pod 
zwierzchw'ctwem wojewody lub staro- 
sty. Personel urzędniczy  adm.nistraci: 
samorządowej wszystkich stopni samo 
rządu terytorjalnego może być w. ca 
łości lub częściowo przyjęty na etat 
urzędników państwowych, lub też 
przez urzędników państwowych zastą- 
pony w trybie ustawowo  przepisa- 
nym. 

  

Dzieck o Lindbergna żyje 
PERTRAKTACJE OJCA Z BANDYTAMI 

NOWY YORK, PAT, — Donoszą ze źró 
det jakoby zupełnie miaredajnych, że dzie- 

cko Lindbergą żyje i jest zdrowe, Zwrot 

dziecka uzależniony jest od sfinalizowania u- 
kładu pomiędzy Lindbergiem a osobn kami, 

którzy uprowadzili dziecko, 

LONDYN. AT, — Wiadomości, jakie krą 
żyły, że dzjecko Lindbergha zostało już zwró 

cone rodzicom, okazują się narazje bezpod- 
stawne, Natomiast uchodzj za fakt, że spraw 

cy porwania dzjecka są w kontakcje z Lind 

berghiem, którego powiadomić mieli, że nie 
czują się jeszcze dość bezpieczni, aby z nim 
pertraktować i wydać mu syna, Złoczyńcy 

Nadeszły lata zwycięstw wobec 
Chim, Rosji, Niemiec. Władza szogu- 
nów przeszła do rąk cesarzy. Mło- 
dzież japońska płynęła ku Europie pa 
wiedzę, wracając z nią, by sił swemu 
krajowi przysporzyć. 

Sercem — tkwi wciąż Japonja w 
przeszłości, rozum — każe się jej zwró 
cić ku przyszłości. 

Najwyższym ideałem Japoficzyka 
jest „być gddnym swych  rzodkėw““. 
Kult przodków jest prawdziwą religją 
tego kraju. Ale, aby być godnym 
przodków — trzeba zwyciężać. 

Wśród I'cznych, a dziwnie potwor- 
nych  bożków japońskich, poczesne 
miejsce zajmuje leś. Oto krótka histo- 
rja tego bożka. | zai ° 

Pewien człowiek, imieniem Kibi, w 
czasie długich podróży po Chinach, u- 
kradł w kraju prastarej kultury trzy 
reczy, niezbędne dla młodej Japonii. 

Czy pojęcia jego o potrzebach kra 
ju rodzinnega były zawsze równie uza- 
sadnione — zobaczymy! 

Pierwszą zdobyczą, którą okupił 
więz'eniem w Chinach, był kalendarz 
—nie znano go wówczas w Japonii. 

Drugą, niezbędną wiedzą, zdaniem 
Kibi, była znajomość czarnej magji, 
którą zaszczepł w swej ojczyźnie. 

A trzecim darem dla ojczyzny był 
Kitsune — lis. Nie chodziło mu bynaj- 
mniej o wprowadzenie nowego ckazu 
do fauny na wyspach. Był to lis szcze 
gólny — był on reinkarnacją starych 
cesarzowych chińskich, zdolnych pod 
tą postacią do rzucania uroków, do naj 
przeróżniejszych czarów, z których pły 
nąć mogły szczęścia | nieszczęścia na 
świat. 

  

    

mieli zażądać od Lindbergha, aby po odebra 

miu dziecka nie zawiadamiał wcześniej, jak 

w 72 godziny policji, Aczkolwiek wszyscy 
w demu Lindbergha zachowują ścisłe mil- 
czenie, to jednak nie ulega wątpliwości, że 
za kulisami odbywają się ważne posunięcja 
i rozmowy, W każdym razie jest pewnem, 
że dziecko żyje i że znajduje się jeszcze w 
rękach tych, którzy je uprowadzjiij, 

NOWY YORK. PAT, — W związku z 

pogarszającym się stanem zdrowja swej żo- 
nyLińdbergh rozpoczął nową serję pertrak- 

tacyj w celu odzyskania dziecka, które do- 

tychczas nie doprowadziły do niczego, 

I odtąd lis—bóg Inari zwyciężył 
inme, stał się opiekunem rolnictwa, ry- 
żu w szczęgólności. Około dwuch ty- 
sięcy świątyń posiada bóg—lnari. 

Mówi się często © Japonkach, że są 
jak motyle. Kołorowe, wyszywane ki- 
mona. duże kokardy obi, rdb'ą je po- 
dobnemi do motyli, ale na tem się koń- 
czy poddbieństwo do skrzydlatego 0- 
wada, który jest symbołem beztroski, 
swobody i pogodnego, łatwego życia. 

Japonki muszą być uległe i wy- 
trwałe. Muszą umieć słuchać i nietylko 
słuchać rozkazów, -ale zgadywać, u- 
przedzač wolę swego pana. Bo, jak 
i wszystkie kobiety wschodu, nie nale- 
żą do siebie, są własnością ojca, potem: 
męża, wreszcie syna. W dniu ślubu do- 
staje od roklziców sztylet, — jako sym 
bol tego, że jest to odtąd dla niej je- 
dyna droga, wiodąca od męża — ku _— 
śmierci. 

I nie wdlno pana swego nudzić, nie 

cierpliwić. Łagodny, cichy uśmiech nie 
schodzi z twarzy tej kob'ety—motyla a 
nawet w chwiiłach  najstrasznieįszego 
bólu nie powinien się wydrzeć z jej ust 
jęż albo skarga. 

W każdym sklepiku można kupić 
symbole cnót niewieścich: trzy małpy 
— zatykająca uszy, „zasłaniająca oczy 
i zaciskająca usta. 

Uczucie zazdrości jest nieznane Ja 

ponce, dumna jest z tego podobno i 
dziwi się Europejkom, w które wciela 
się często „zły duch zazdrości*. Bie- 
daczki, možeby chcialy nauczyč się od 
Japonek zasłaniać sobie oczy, jak owa 
symboliczna małpka, ileż tragedyj za- 
oszczędziłyby sobie! 

Ale „złego ducha zazdrości* tylka 

  

 



  

SYLWETKI TEATRALNE 
а     

P. Szursząwska w rolį Krystyny 
w sztuce „Virtuti Militari", 

  

RADOŚĆ ŻYCIA 
traci wiele ludzi, których dręczą оКго- 

pne bóle reumatyczne i nerwowe. Lecz 

niema powodu do rozpaczy, gdyż już 

wielu cierpiących odzyskało swe zdro- 

wie przy pomocy Togalu. Tabletki To- 

gal bowiem zwalczają te niedomaga- 

nia, wstrzymując nagromadzanie się 

kwasi moczowego, który, jak wiado- 
mo, jest przyczyną tych cierpień. Nie- 

szkodliwe dla serca, żołądka j innych 

organów. Spróbujcie i przekonajcie się 

sami, lecz żądajcie we własnym intere 

Sie tylko oryginalnych tabletek Togal. 

Do nabycia we wszystkich aptekach. 
W. Z. P. Z. A. I — 40/9 

  

  

uilóhrka 
PIĄTEK 

Dziś 1 1 

Sofronjusze 
jutro 

Gizeg. rza 
EMIR KO LB 

Spostrzeżenia Zakładu _Meteoroiogicz- 
nego U.S.B. w Wilnie. 

Z dnia 10 marca 1932 roku, 
Ciśnienie Średnie: 754, 

Temperatura średnia: —15, 

Temperatura najwyższa: —10, 

Temperatura najniższa: —16, 

Opad w mm.: 0,3, 

Wiatr: przeważający północno - zachod- 

Tendencja: silny wzrost, 
Ujwiagj: pochmurno, 

Wscenód słońca g. 6.38 

Zachód słońca g. 17.46 

. ŻAŁOBNĄ 
— W sobotę dnia 12 bm. obędzie 

się o godz. 8,30 rano w kościele św. 
Kazimierza uroczyste nabożeństwo za 
spokój duszy ś. p. ks. biskupa Włady- 
sława Bandurskiego, nieoddżałowanego 
przyjaciela młodz.eży gimnazjum OO. 
Jezuitów. Na powyższe nabożeństwo 
zapraszają przyjaciół Zmarłego i wier- 
nych OO. Jezuici. i ® 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Walne zebranie Bratniej Pomocy Słu_ 

chaczy INBEW, — Zarząd Bratn'ej Pomocyj 
Słuchaczy Wyższej Szkoły INBEW w 
Wiłnje podaje do ogólnej wiadomości człon 
ków Stowarzyszenia, iż w dnju 13 marca 
rb., Q godz, 10,40 w oierwszym terminie, 
zaś o godz, 11,40 w druzjm, odbędzie się 
w lokalu Szkoły Doroczne Walne Zgroma- 
dzenje członków Stowarzyszenia z następu- 
jącym parządk' em dziennym: 1) Zagajenie, 
2) Wybór prezydjum Zgromadzenia. 3) Spra 
wozdanie Komisji Rewizyjnej, 4) Sprawo- 
zdanje Zarządu Stowarzyszenia, 5) ZŻatwjer 
dzen'e preliminarza budżetowego, 6) Wybo 
ry do władz Stowarzyszenia, 7), Nadanie 

ny Ji acid y Braid 
O władzę w Bratniej Pomocy U. S. B. ubiegają się dwie grupy. 
Obydwie są nam ebte ideowo, obie są ekspozyturami star- 

szego Społeczeństwa. į Zarówno różnimy się ideowo z kol. 
H. Dembińsk'm, iak również z kol. moca et c 0, и 
w nącjonałizmie H tlerą,— są oni dla nas 

rozkochanym 
przedstawicielami gasną- 

cego Świata zbankrutowanych idei, są kapłanami obcych bozów, — 
a tem samem zaprzeczeniem hasła buntu młodych w sensie wyd bywania 
nowych wartości i prawd z nieprzebranej skarbnicy Ducha Polskiego. 
Między nami i niemi jest taka róźnica, 
wolnego od niewolniką. 

jaka dzieli człowieka 

‚ , Tem Samem, żadnej ze wspomnianych grup nie moglibyśm 
nigdy powierzyć naszego przedstawicialstwa dóowego: A 

Inaczej jedaak ma się sprawa, gdy chodzi o zagadnienia gospodarcze. 
W tym wypadku różnica ideowa nie jest rzeczą istotną. 

: Вгайт!ак U. S. B. to instyłucja gossodarcza, której jedynem 
i wyłącznem zadaniem jest jak najinteasywniejsza pomoc matejalna sze- 
rokim rzeszom młodzieży akademickiej. Tanie obiady, liczae pożyczki, 
tanie mieszkania w 
się od władz naszego Bratniaka. 

domu akademickim i t. d. — tego damagąmy 

Natomiast od reprezentacji ideowej — warą. 
Należy ona wyłącznie do kompetencji 

dzieży akademickiej. 
ugrupowań ideowych mło- 

Tak rozumując, łatwo jest powziąć decyzję przy obecnych wyborach. 
Do Zarządu Brątniej Pomocy U. 5. В. winni wyłącznie 

dobrzy i uczciwi gospodarze mienia młodzieży akademickiej. 
rządząca Bratnia Pomocą w b. r., 

Sprężystej gospodarki. 
„Narodowa“ grupa kol. Ochockiego i Co, to dawni 

organizacyjni defraudantów z U. S. B., 

Grupa koi. Dembińskiego, 
zdała egzamin z uczciwości i 

wejść 

: współkoledzy 
Politechniki Warszawskiej, Wyższej 

Szkoły Handlowej w Warszawie i W. S. H. w Krakowie. 
Koleżanki i Ко!ейгу! 
Wybierajcie teraz komu bezpieczniej jest powierzyć mienie ogółu 

n.łodzieży akademickiej w Wilnie. 

Myś! Mocarstwowa 
Akademicka Młodzież Państwowa 

Koło wileńskie 
BMK KS TTT TDIA NSS TT TASTE AOREOO OT ZRTZAAZTKCTE 
wieki ciężkiej szkoły, mogłyby tak przy 
tłumić, czy wyjgnać. A zresztą, kto wie, 
co się za tą uśmiechniętą wiecznie twa 
rzyczką kryje 

Takie są zwyczaje w tym kraju, 
niezrozumiałych dla nas ludzi, którzy 
n.e znają zależności od rzeczy, bo wszy 

stko, cd mają, może być każdej chwili 
zniszczone przez trzęsienie ziemi, ale 

podległych twardym,  niewzruszonym 
prawom tradycji. 

Wiara. i wytrwałość zwycięża 
wszystko: kruszy skały i wzrusza ser- 
ca. Tak, jak w legendzie o tunelu, wy- 
bitym w skale przez Samuraja w Ao. 

Na wyspie Kusu, koło miasteczka 
AO pokazują podróżnym wąski, długi 
tunel, przebity w skale w XVIII wieku. 
Ota historja tego tunelu: 

Pewien samuraj zabił przypadkiem 
swego pana i zrozpaczony, rzucił się w 
wir zabaw, grzechów i zbrodni. Lecz 
opamiętawszy się, zerwał z tem ży- 
c.em grzesznem i udał się w pielgrzym 
kę po kraju. Przyszedł wreszcie do 
wioski ddległej, stojącej przed skałą 
olbrzymią, pochyloną nad przepaścią, 
bez dna. Na drugą stronę skały prowa 
dził wątły, wiszący mostek, z powią- 

zanych b.erwian, opasujący skałę. Wie 
le ludzi, których horoskopy były zło- 
wróżbne, zginęło w przepaści. Rjokaj- 
grzeszny samuraj zapragnął dokonać 
wiekopomnego dzieła, aby  zmazač 
hańbę j grzech ze swego imienia. We- 
zwał więc ludność wioski i uzbrojo- 
nych w łopaty i młoty, poprowadził ku 
skale. Lecz oni nie wierzyli, by możli- 
wem było dokonać dzieła, które zda- 

ała się przerastać siły ludzkie. Rjokaj 

pozostał sam przy skale. Przez osiem- 
naście lat uderzał w skałę swym mło- 
tem,. a ludnaść okolicznych wiosek do- 
pomagać mu zaczęła w końcu pracą 
i znosła żywność. Nagle zjawił się w 
wiosce młody samuraj, który słysząc 
imię Rjokaja, wydał okrzyk tryumfu i 
z wyddbytym mieczem rzucił się ku 
skale. — Był to syn zab.tego przez 
Rjokaja samuraja, ciężył na nim obo- 
wiązek odnalezienia i zabicia mordercy 
ojca. I dto po latach straconych bez- 
powrotnie na drogach Japonji — na- 
deszła słodka chwila zemsty!Ale ludzie 
obronili Rjokaja i wybłagali, by młody 
samuraj zaczekał na zakończenie tune- 
lu. Rjokaja nie miał już siły stać i peł- 
zał w długiem, ciemnem przejściu, u- 
derzając w ścianę przed sobą. 

Młody samifraj siedział pdnuro na 
uboczu, pilnując swej ofiary, by się mu 
nie wymknęła, ale wreszcie rzucił się 
do roboty z zapałem, chcąc przyspie- 
szyć chwilę zemsty. Klęcząc obok wro 
ga swego uderzał w nieruchomą ścianę 

A po dwudziestu latach młot Rjo- 
kaja dźwięknął dziwnie jakoś i przed 

nawpół oślepłem; jego oczyma ukazała 
się próżnia. ž 

Dzieło było skończone! W росги- 
ciu bezgranicznego szczęścia, padł do 
nóg mściciela, Oczekując ciosu. Ale 
mładego samuraja ogarnęło wzrusze- 
nie: podniósł i objął wroga — nie pra- 
gnął żemsty wobec wielkiego dzieła, 
któręgo on dokonał. 

/ 0. 
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godności członków honorowych, 8) Funda- 
cja sztandaru, 9) Regulaminy kół ; sekcyj, 
10) Wolne wnjoski, 

— Odezyt-koncert w „Ognisku“ kolejo- 
wem, — W dnju 13 mepca 1932 r., o godzi 
nie 4 po południu w lokalu „Ogniska Kole 
jowego“ przy ul. Kolejowej 19, odbędzie się 
„Odczyt-Koncert* pod tytułem: „Nad Poi- 
skiem Morzem“, 

Prelegentka — pan; Wanda Kluczyńska, 
Udzjał bjorą: pp. Wanda Hendrychówna — 
Śpiew, prof, Adam Ludw.g — śpiejw, Haljnej 
Hohendi'ngerówna (C'ocia Hala), Kazimįera 
Aleksandrowiczowa (Ciocia Albjnowa), Przy 
fortepanie p. Zofja Godzjszewska, 

RÓŻNE 
— Z Wydzjału Handiowego Sądu Okrę 

gowegc w Wilnie, W dniu 8 merca rb, w 
Wydzjale H:ndlowym Sądu Okręgowego w 
w Wilnie odbyło się pod przewodnictwem 
Sędzjego p. Wąsowieza, walne zebranie 
w'erzycielį firmy Zygmunt Nagrodzki w 
W Inie, 

Ce) zebrania — układ z dłużnikiem. 
Reprezentowanych było, bądź osobiście 

bądź przez złożenie odpowiednich deklara- 
cyj, czterdzieścj klka frm tak krziowych 
jak i zagranicznych, 

Sprawozdanie za okres Nadzoru Sądowe 
go nad tą firmą, wygłosł p. Nadzorca Są- 
dowy Meceras Br, Olechnowicz, 

o krótkiej dyskusii, zaproponowzny 
przez firmę łącznie z Nadzorem Sądowym 
układ, zosta: przyjęty wszystkiemj głosami 
przeciw jednemu, Ten jeden głos, podany 
przeciw układowi, a więc za upadłością, na 
leżał do przedstąwyciela szwedzkiej febryki 
„Munktels“ (traktory, silniki) a tak się skła 
dało (głosujący za układen powinni by/i 
reprezentować 2/3 zadiużenja Firmy), że 
usiłowanie owego pana 0 mały włos nie 
uwieńczyły s'ę powodzeniem, 

Układ został zawarty, 
— żołnierze sowieccy chcą 

do armji polskiej, — Na odcinku 
Dzfsna na teren polski zbiegło dwóch żołnie 
rzy z sowieckiej straży granicznej oraz pię 
cju włościan 4 okręgu drysskiego, Żołnierze 
zbiegli wyraz,li chęć zaciągnięcia się do woj 
ska polskiego. 

TEATR I! MUZYKA 
— „Virtuti Miljtari* — na Pohulance, — 

Dziś, w piątek, dna 11 bm, o godz. 8 w, 
bohaterska sztuke Kazimierza Czyżowskijego 
pt. „Virtuti Mitarj*, w której autor daje 
przekrój dziejów, począwszy od wybuchu 
wielkiej wojny — poprzez walki legionowe 
— aż do czasów obecnych, 

Jutro, rwi sobotę dn, 12 bm, o godz, 8 м. 
„Virtut; Militari“, 
— Premjera „Ich synowej* — w Teatrze 

Lutnja, — Dziś, w piątek, dnia 11 mzeca, O 
godzinie 8 w. po raz pierwszy ujrzymy na 
scen e Teatru Lutnja — rwesołą, pełną nje- 
bywałego humoru ko.medję Adama Grzyma- 
ły-Siedleckiego pt. „Ich synowa". Świetną 
obsadę stanową pp.: Jegińska-Detkowska, 
£ielińska, Kamińska, al nawska, Lubow- 
ska, Cjec/erski, Wołłejko, Domański, Dobro 
wolski i in, 

Jutro, w sobotę dnja 12 bm,, o godz 8 w. 
po raz drugi „Ich synowa”, 
— Baśń dla dzieci „Czarodzjejskje wizecjo 

no“ — w Lutnį, W niedzjelę, dnia 13 bm., 
o godz, 12 m, 30 w poł, odbędz.e sję przed 
stawienie dla grzecznych dzieci uroczej ba- 
šnį, ze šp'ewamį į tancamį pt, „Czarodziej- 
skie wrzeciono“ į „W/eszczka lalek" wi wy * 
konaniu uczen'c baletu Lidji Winogradzkiej, 

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE: 
„Dwunasta noc““ — na Poliulance, W nie 

dzielę dnia 13 bm,, o godz, 4 pp. ukaże sję 
wesoia i o wysoce artystycznej treścj kome 
da Szekspira pt, „Diwunaste noc“ po ce- 
nach popołudn owych, Zalecona dla młodzje 
ży przez Kuratorium Szkolne, 

„Co może kobieta" — w Teatrze Lutnia, 
W niedzielę dnja 13 bm, o godz, 4 pp., po 
cenach popołudniowych dana będz'e fascy 
nująca, arcywesoła komedja Antojne'a pt. 
„Co może kobreta", 
— Wielki koncert symfoniczny jutro już 

odbędzie sję iw Sali Konserwatorjum (Wiel 
ks; 47), Będzje to jedyny w tym sezon.e — 
na wielką miarę artystyczną — koncert sym 
foniczny, urządzany staraniem  Wjleńskjego 
Towarzystwa  Filharmonicznego. — Wysoce 
wartościowy program koncertu (Chopin — 
Koncert e-mob, R, Strauss — poemat symfo 
nįczny „Don Juan“, ktėry Wilno usłyszy po 
rez perwszy, oraz Czajkowskiego — VI-ta 
symfonja „Patetyczna“), jak też świetna dy 
rekcja W, Brerdjajewa, doskonała pianistka 
R. Nadelmanówne, oraz zwiększony zespół 
Wileńskiej Orkiestry Symfon'cznej — ze 
strony wykonanją — złożą sję na istotnie wy 
bjtnąa audycję, 

Bilety w przedsprzedaży można jeszcze na 
być w „Orb's'ie* — Mickjewicza Ila — od 
godz. 9 do 7 iwfecz. oraz w dzień koncertu 
w kasie Konserwatorjum od godz. 7 wiecz. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos — Gajda trojka, ,, 
Hollywood — Czterech z legji. 
Casino — Szyb L, 23, 

Pan — Ludzje morza, 

Stylowy — Miłość Żorżety, 
Światowid — Marokko, 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Samobójstwo w wydziale śled- 

czym. — W dniu wczorajszym w Wy- 
dziale śledczym usiłowała popełnić sa 
mobójstwo przez wypicie trucizny nie- 
jaka Szejna Cieśla, lat 44 (Nowogródz 
ka 20), posądzona o kradzież. Cieśla 
w stanie ciężkim odwieziona została do 
szpitala Sawicz. : 

Rachna Chana (Kalwaryjska 1) z 
zamiarem popełn'enia samobójstwa na- 
piła się denaturatu. W stanie groźnym 
przewieziono ją do szpitala Sawicz. Po 
wód cężka sytuacja materjalna i niepo 
rozumienia rodzinne. | 

„— Fałszywy bilon, — № dn. 7 bm, W:- 
twinsk: „Konrad (Kalwaryjska 82) zameldo 
wał policji, że Sztolper Boruch (Zarzecze 
42) regulując należność za papierosy, dal 
mu fałszywą monetę 1-złotową, : 
— Podrzutek, — W klatce schodowej 

domu Nr 44 przy ulicy Zawalnej został zna 
soy Pe płoj męskiej wi wieku oko 
lo 3 tygodni, Umjeszc: Daece ala judo ieszczono go w przytułku 

‚ — Podrzutek, Watkowska Janina (Wodo 
ciągowa 5) dostzrczyła do 5  kom'karjatu 
PP, dziecko płci żeńskiej w wiieku około 7 
miesięcy, które Gryszkjewiczówna Wanda 
(bez stałego miejsca zamieszkania), pozosta 
ма u niej w dnju 1 bm, Dziecko ulokowa 
no w przytułku Dzieciątka Jezus, 

Dziecko zmarzto na 
śmierć. — Budrewicz Ryszard (Wił 
komierska 22) znalazł około domu Nr 4 
przy ul. Bołtupskiej trup noworodka, 
owinięty w papier. Oględziny lekarskie 
nie ujawniły na trupie śladów gwaitu. 

— Dla Oczyszczenja krwi pijciė Tano przez 
к ka dni z rzędu szklankę natur:lnej wody 
gorzkiej Franciszka-Józefa, żądać w aptek, 

CO ZROBIĆ Z TĄ STARUSZKĄ? 
Franciszka Ussakowska, wdowa, 

lat 76, bezdomna. Zamieszkuje tym- 

czasem kątem u poczciwych ludzi przy 

ul. Slepej Nr. 1. Ci ludzie obecnie sa- 

mi są bez pracy. Franciszka Ussa- 
kowska żyje z tego, co jej z łaski 
dadzą znajomi i sąsiedzi. 

Takie szczegóły można znzleźć w 
zaświadczeniu, wydanem przez Wy- 
dział Opieki Magistratu m. Wilna w 
dniu 9 marca 1932 r. Nr. 45/4. 

Franciszka Ussakowska, siedem- 
dziesięciosześcio letnia staruszka, po- 
śrzgnąwszy się dn. 4 marca, łamie 
żebro. Ze złamanem żebrem udaje się 
sama do szpitala św. Jakóba. Dyżur- 
na siostra «dziela porady: trzeba się 
obwiązać prześcieradłem. Ale miejsc 
w szpitalu niema. Ё 

Franciszka Ussakowska otrzymuje 
diagnozę lekarską: Dr. Pelerman stwier- 
dza na piśmie, że istotnie żebro jest 
złamane. Skierowuje gorączkującą sta- 
ruszkę do szpitala żydowskiego. 

Wiozą ją tam dobrzy ludzie. Ale 
miejsc w szpitalu niema. 

Więc Franciszka Ussakowska po- 
wraca do ssego kąta przy ul. Slepej. 
Jej przygodni opiekunowie powiadają: 
piąty dzień nie może j ż wyjść na 
podwórze. Trzeba ją jakoś leczyć. Chy- 
ba rycyną. 

Ale trudno trzymać w ciasnym ką- 
cie chorą, zgorączkowaną, starą ko- 
bietę. Co z nią zrobić? Co zrobić, 
kiedy sżpitale jej nie chcą? 

W samej rzeczy: co zrobić ze sta- 
rą, bezdomną kobietą, która złamała 
sobie żebro? : 

Kantor już schwytany 
Złoty Sztandar, ów chicagowski 

Złoty Sztandar, który uprowadził małe 
go Lejbowicza, został, jak wiadomo, 
szybko przez policję zlikwidowany. 

Dwóch tylko hersztów zdołało zbiec. 
Lewinson i jego prawa ręka Kantor 
Rubin. Narazie przypuszczano, że prze 
kradli się do Litwy. Przypuszczenia 0- 
kazały się mylne. Kantor w swem do- 
świadczeniu bandyckiem uważał, że naj 
lepiej ukryć się na miejscu. Tu go 
przecie szukać nie będą. Ale przeliczył 
się. Wczorajszej właśnie nocy znalezio 
no go u jego kompanów w dzielnicy 
żydowskiej. Poszedł na Łukiszki, aby 
skompletować osadzoną tam bandę. 

Teraz kolej na ostatniego, Lewinso- 
na. 

I i 
LEKARZ DENTYSTA 

Stanisław GINTUŁT-GINTYŁŁO 
przeprow:d ił się 

uł. Jagiellońska 9, tei. 15—16 
Przyjmuje od 12 —2 i 3—7 godz. wiecz, 
Wieczorowe godziny wedłaig uprzed- 
nich zspisów. Gab net Roe tgenowski, 

Lampa „.SOLLUX* 
V ILS ai ia i 

Zwłoki przesłano do kostnicy św. Ja- 
kóba. 
— Złodzieje w spiżarni, — W nocy z 7 

na 8 bm, njeznanj sprawcy, po wybjciu szyb 

w oknie, dostali się do śpiżarki Smolńskjej 

Agnieszki 'wi domu przy ul, Senatorskiej 9, 

skąd skrzjdli bieliznę męską i damską oraz po 

ścielową i wędliny — łącznej wartości 528 

    
   

zh 

OSZMIANA 
— Dzieciobójczyni. — Z Oszmia- 

ny donoszą, iż w dnu onegdajszym w 
piwnicy domu Zofji Piskorówny znale- 
zino martwego noworodka płci żeń- 
skiej. Ustalono, iż noworodka  udusiła 
Piskorówna i w piwnicy go ukryła. 

POSTAWY 
— Organįizacla Powiatowego Komitetu 

Obchodu Im;eniq Pana Marszałka Józefa Pił- 
sudskjego w Postawach, W dniu 5 marca 
br, w lokału Starostwa inicjatywy Rady 
Powiatowej BBWR, w, Postawach odbyło 
się organizacyjne zebranie Kom tetu Obcho- 
du imienfn PanaMarszałka Józefa Piłsud- 
skiego, Zebranju przewodniczył p. Starosta 
Niedzwjeckj W., sekretarzował p, Polit M, 
Kierownik Sekretarjatu BBWR, Na zebran:u 
uczestniczyło przeszło 60 osób, przedstawi- 
c'eli władz, duchowieństwa, organizacyj j 
społeczeństwa, Uczestnicy zebrania utwo- 
rzyłj Komitet, w składz'e: pp. Kęstowicz Jó- 
zef przewodniczący, Polit M sekretarz, mjr 
Kaminskį E, Protassewicz K, Balun M, Bal- 
cerzak E, Liss Wł,, Porzecka, Bartoszewi- 
czowa, Mikuckį C, Turczynowicz R, Pietron 
A, Kepelawiczówna — czionkowje, Na prze- 
wodniczącego honorowego wybrano p Sta- 
rostę N edźwieckjego W. Powołany Komitet 
zaraz obradował nad ustaleniem wytycznych 
programu uroczystości, 

„Uroczystość rozpocznie się wieczorem w 
dniu 18 marca capstrzykjem oddziałów Fe- 
derzicia, Zw, Strzełeck'ego i Straży Pożarnej 

„W sobotę dnia 19 marca sołenne nabo- 
żeństwa w Świątyniach, defjlada oddziałów 
Federacjj, Zw. Strzeleckiego j organ zacyj, 
popularna ekademia popołudniqwa i akade- 
mije| wfeczorem, zczegółowe opracowanie 
programu powierzono p. Protassew;czowi 
Kazimįerzowi, 

„Nat,“ 
— śmiertelny 

wicz Jan, mieszkaniec 'wsj, Pokrajewszczy- 
zna gm, postawskiej wsiadając na konia po 
ślizgnął się j upadł na lód rozbijając sobie 
głowę, Rana była tak c'ężką, iż przed we- 
zwaniem lekarza Kołowicz zmarł, 

Z POGRANICZA 
— Wysiedlony starzec. — 

Na odcinku granicznym Orany z granic 
Litwy wysiedłono 65-letniego  Bolesła- 
wa Grzywińskiego b. urzędnika, który 
rzekomo nie posiadając obywatelstwa 
litewskiego zajmował pewne stanowi- 
sko w Olicie. 

— Konie przez granicę. — W pa- ty 
sie pogranicznym gm. kołtyniańskiej i 
sąs'edniej ginęły mieszkańcom okolicz- 
nych wsi konie. Obecnie zdołano usta- 
lić, iż grasuje tam dobrze zorganizo- 
wana szajka koniokradów, która kra- 
dz'one kon'e przemyca na  terytorjum 
litewskie. Właśnie onegdaj na granicy 
zostali ujęci dwaj osobnicy, którzy u- 
słowal: przemycić konie do Litwy. Za 
trzymani przyznali się do kradzieży i 
wydali dwóch swoich wspóln'ków. 
Wszyscy należeli do zorganizowanej 
szajki, na której czele stał Michał Kuły 
lanis 

upade k, — Koło- : 

3 

Paweł Rymaszewski 
po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony Św. Sakramentami zmarł 10-go 

marca 1932 r. w wieku lat 46. 

Eksportscja zwł.k z domu żałoby ul. A. Mickiewicza 31 m. 8 do kościoła 

św. Jakóba odbędzie sę dn. 11 b. m. o godz. 6 wiecz Pogrzeb na cmentarzu 

Rossa dn. 12 o godz. 5 wieez. 

O tych smutnych obrzędach zawiadami: ją krewnych i znajomych pogrąź*ni 

w żałobie 

ŻONA, BRAT, BRATOWA i 

  

BRATANEK 

   

Po krótkich i ciężkich clerpizniach zmarł dnia 10-90 

marca r. b. nasz ukochany i nieodżałowany (JCEC 

r. b. o god. 12-ej w: poł.    
WILNO Na odcinku Suchodowszczyzna 

odbyła się polske-sowiecka konf:rencja gra: 

niczna. Tematem narad była sprawa postrze- 

lenia patrolnjącego żołaierza K.O.P. przez 

dwóch pijanych żołnierzy sowieckich, oraz 

Zbrodnia podpalenia na wsi. 
WILNO. — We wsj Zachorce, pow, dzi- 

śnieńskiego podp: 
darskie Stefana Szawiaja, p 

padła stodoła ze zbożem, Podpalenia doko 

nei bratanek Szawłaja — Aleksy, którego 

aresztowano i osadzono w więz,enia w Głę 

bokiem, Prokuratura przeciwko podpalaczo- 

и 

Pastwą płomieni 

Z Izby Przemysłowo- 
Handlowej 

W dniu 1 III, rb, została przyjęta rzez 

Prezesa lzby Skarbowej w Wilnie delega- 

cja lzby Przemysłowo-Handlowej w Wilnie 

w składzje Prezesz, Izby R Rucińskiego, Wi- 

ceprezesa A, Załkinda j Dyrektora W. Barań 

skiego, Delegacja zwrócjła uwagę P. Pre- 

zesa Izby Skarbowej na fakt bardzo znacz- 

nej obniżki obrotów w roku 1931 w po- 

równaniu Z z. 1930 i wynikającą stąd ko- 

niecznošč T iais teį okokcznošcį W! 

wymjarach podatku przemysłowego od obro 

tu za r, 1931, й 
W odpowiedzi na wywody delegacji, p. 

Prezes Izby Skarbowej uznzł za miesporny 

fakt obniżki obrotów, wynikający „zarówno 

ze spadku cen jak & skurczenia się obro- 

tu, względem  iłoścjowym,  Kwestja 

ta została należycie oświetlona na ostat- 

n'm zjeźdzje nacz, Urzędówi skatb, przyczem 

skanstatowano, że w przecięcju spadek ten 

dochodzy do 20 proc, w porównaniu z obro 

tami z r, 1930, : iż 2 

Cyfra ta oczywiście nie jest sztywna į 

nie będzie miała szablonowego zastosowa- 

nia za r, 1931, Wymiary te traktowane będą 

w poszczególnych branżach w sposób indy- 

wjduałny, przyczem w dążeniu do znałezie- 

nia sprźwiedljiwej oceny brane będą pod u- 

wagę przedewszystkiem wyniki obrotów, wy 

kazane w poszczególnych bremżach przez 

przedsiębiorstwa prowadzące prawidłowe 

księgi handiówe, oraz opinie rzeczoznawców 

Konferencję zakończył p. Prezes lzby 

Skarbowej oświadczeniem, jż człkowicie zda 

je sobie sprawę z konieczności uwzgłędnie- 

uja zarówno interesów Skarbu Państwa jak 

i wyjątkowo trudnej sytuacji płatników orez 

wyraził nadzjeję, że problem ten da się roz- 

strzygnąć przy ścisłej współpracy Władz 
Skarbowych z reprezentacją sfer gospodar- 
czych, przedewszystkiem w osobach rzeczo- 
znawców, wyznaczonych przez lzby Prze- 
mysiowo-H > 

Zz SĄDÓW 
B, NADKOMISARZ ST, GRAFF SKAZANY 

NA 3 MIESIĄCE WIĘZIENIA 

Przy końcu 1927 r. do Głównej Komendy 
PP, zaczęły napływać raporty funkcjonarju 
szów policyjnych o tem, że ówczesny kierow 
nik policji politycznej nadkomsjarz — Sta- 
nisław Michał Graff zalega w wypłacaniu na 
leżnych pracownikom djet za czasokres od 
1925—1926, : 

Zarządzone przez komendanta policji p. 
Przeszałowicza dochadzenie ustaliło, że b. 
nadkomisarz Graff pienądze na wypłatę 
djet z Komitetu oO otrzymał, 
Wypłat jednakże nie dokonał, Prowadząc lek 
komyślny sat E anek Graff 
sprzeniewierzył część tyci pisa jędzy. 

Suma ta sięgała 6,432 zł, 30 gr, 
. Badany nadkomisarz Grafi oświadczył, 
że sprzeniewierzenia żadnego nie popełn.ł, 
a rzekome braki gotówki powstały z powo- 
du zagubienia pewnych rachunków į wadlį 
wje prowadzonej księgi, * 

Na zapytanie dlaczego nie „a 
Przaszałowicza dochodzenie ustalilo, że 
nie miał na to czasu, uważając, że przede- 

wszyskkiem należy dbać o bezpieczeństwo 
raju, 

Tłomaczenia te okazały się niedostatecz 
nemi ; sprawię skierowano na drogę sądo- 
wą, 

'Onegdaj sprawa znalazła się na wokan- 
dzie Sądu Okręgowego w Wilnie, я 

Na rozprawie sądowej oskarżony potwier 
dził swe pierwotne zeznania, złożone w śledz 

ża, 3 
Po zbadanju calego szeregu šwiadkow i 

wysłuchaniu wienia p. uratora 
G'edrojcja, Sąd ogłosił wyrok, mocą które 
go b. nadkomisarz Graff został skazany na 
osadzenie w więzjenju na przeciąg 3 miesię 

cy. 
S kasio zapowiedział apełację. 
  

Dziś | 
| 

Szopka X-tej Klasy 
w saliKresowej (Zawalna 1) 

pocz. o godz. 20-tej. 

alono zabudowan,a gospo- po 

  

+». ADOLF GORDON 
O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 

DZIECI i RODZINKA 

Eksporłacja zwłok odbędzie się w niedzielę dnia 13-go marca 

z mieszkania przy ul. Jakóba 

Jasińskiego 24. 

POST 0 

Rozmowy z bolszewikam 
uprowadzenie dwóch drwal z końmi na ta- * 
ren sowiecki. W wyniku narad delegaci sG=* 

wieckiej komisji zobowiązali się zwrócić Za= 
trzymanych drwali z końmi oraz udzielić ode | 
szkodowania raanemu żołaiefzowi, Ra: 

wi wdrożyła dochodzenie w drodze postę- 
wania doraźnego, ее 
W tymże dniu usłowano jć dom 

mieszkalny Klemińskiego Józefa, zam, w 
Giębokiem, Zbrodn,czy zamach + 

no w sam Czas, Przeciwko podpalaczom 
wdrożono śledztwo. 

SPORT. 
Tr) 

Wilnianie na mistrzostwach P*lski. 
W dniach 11, 12 j 13 bm, odbędą sję w * 

Poznaniu zawody bokserskie o mistrzostwo 
Polski, Będzie to największa jmpreza bok= 
serską w tym sezonje į tem ciekawszą, że 
uczestnicy walk, miistrze poszczególnych о-^ 
kręgów, są dziś zawodnikami o wyrówna 
nej klasie. Ez: * 

Wilno wyszle, a -przynajmniej nosį 8е * 
z zamiarem "wystania na mįstrzostwa tylka 
czterech zawodników:  Wzitera lub Bagiń- - 
skiego — waga musza, Lukmina — piór-* 
kowa, Maciukowa — lekka ; Pilnika — pół 
średnia, 45 

Anį Walter anį Bagiūskį nie są jeszcze 
ziwodnikamj, którzy mogliby stawać, jak 
równy z równym, przeciwko Moczce 'ub 
Wijeczorkowi. 

Łukmin wprawdzie popraw'ł się znacznji 
ale czy da radę Andersowi 'ub Rudzkjemu 
Daj mu Boże, ale to wątpliwe, 

Pdnik, niepokonany (w Winie) Pilnį 
kwiat boksu wileńskjego, ma na rozkładzą 
m. j. Sewerynjeka j Arskiego, Ciężki orze. 
do zgryzienia j samego zapału może nie 
starczyć do pokonania jch, zwaszcza, że 
pozostał. współtowarzysze wagi, to też ni 
utomki, : -ч 

Szkodz, že Wojtkiewicz wycofał się z 
czynnego życja sportowego, Na mįstrzost- 
wzch Polski walczył on już niejednokrotnie 
ij mógł w tym roku pokazać, że Wilno ma 
"mocnych zawodników, 

Bokserzy wileńscy wyjeżdżają dzjś pod 
opieką p. Kłoczkowskiego, Będziemy czekać 
zajnteresowanjem nej wyniki jch walk (t). 

Łekkoatleci myślą już o sezonie, $ 
Narciarze j łyżwiarze anj myślą jeszcze o 

kapitulacjj, Korzystają z zimy, oczekują z 
nżecjerpliwoścją niedzielnych zawodów, ani 
chcą sluch:ė o wiośnie, Nie było zimy w zi 
mie, niech będzie przynajmnjej na wjosnę— * 
powiadają — nie licząc sję zupełnie z lekko- 
atletami j piłkarzami, którym już о do 
roboty. ч 

Głównie niecierpliwią się lekkoatleci j "mj * 
'mo zapowiedzj późnej wiosny, zapow: edzielj 
na 17 kwietnia inaugurację sezonu biegiem 

naprzełaj, (t). 
W NIEDZIELĘ NA POŚPIESZCE 
Powiodło się organizatorom zawodów kon 

no-narciarsko-motocyklowych,  Zainteresowa 
nie ogromme, a dziś już można być pew- 
nymi, że warunki śnieżne będą doskonkie, | 

Zawodnicy, zapisani do konkursów hip- 
piczriych trenują zawzięcie rozimniejąc, że 
w zawodach z mowych, jeszcze bardziej niż 
w letnich, decyduje przygotowanie konia, 
dia którego miękkość gruritu jest przeszko- 
dą przed,, przeszkodą, 

Nie ej kłopotu mają  skjocringjści 
z ujeżdżanjem  konja, a skiskjoerįngišcį z. 
koniem ji partnerem — narciarzem, Wobec 
niemożności rowadzania treningów na 
torze, zmuszeni byli wyszukać sobje odpo- 
w:ednich terenów, » i 

Najmniej może trenowali  motocyklišci 
mając pod względem terenowym najtrud: 
niejsze przeszkody do przezwycjężenia, Na 
szosje „obojętnje”* pędzić z szybkością wy- 
za (ową, na bocznych drogach śnieg przesz- 

adza, 
Jeśli jaż mówimy o trudach zawodników 

liwością byłoby pominąć a 
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to niesprawiedł; 
czeniem wielkich trudów gospodarza 
16m, Twardowskiego, na którego barki 
spadł obowiazek doprowadzenie toru na. 
ośpieszce do stanu należytego, Oczyszcza- 

nie toru ; walcowanie edbywa się już od 
szeregu dnj, . 

Prócz toru dla skjoeringu trzeba było 
przygotować teren dla konkursów hippicz-. 
nych specjalnie dbając o to, ażeby miejsce 
cdskoku przed przeszkodami nie było zbyt 
mękkie, co utrudniałoby skok j mogło byč 
przyczyną katastrof, ANA 

Jak widzjmy więc z tego, zorganizowa 
nie omawianych zawodów wymagało wielki: 
ge wysiłku erganijzatorów i zawodników, 
Szczęście zostaną onj sowicie wynagrodze- w 
m milem przešwjadczeniem, „że przyczynii || 
się do stworzenia stałej, wielkiej imprezy. | 
W to n'e należy już dziś wątpić, ‹ 
łą stanowczością można twierdzić, jż zawo 
dy przyjęły sę zarówno w sterach woj- 
skowych, jak sportowych j u pul 5 

Przekona nas o tem w niedzfelę irekwen 
cja publiczności. (t) 2 

PAMIĘTAJCIE 
GQ BEZROBOTNYCH 

   



  

  

  

  

    

    

  

  

  

ВОМО 

. ъ я - - 

N FILMOWEJ TAŚMIE : Najznakomitsze arcydzieło doby obecnej. Arcyfilm, który tnumfalnym : Н 3 S p «lm i pocho- 
A A LL RAK | і\ Ё @ Rosja Sowiecka Diwiokowe dem kroczy na ekranach wszystkich stolic Świata! Pieśń miłości, tęsknoty i rozpaczy 
Ostatnie tygodnie przyniosiy szereg do- į Ne ЕВВ G A i R K A 

brych filmów, wyśwjetanych już przedtem 4 NONEKSIĄZK MOSKWA. Jak już telegramy do- Ro ' п A T © Ф Ф + 
ЁЦЁЁЁЁЁЁ:…‘;“Ё;;ЁЪ?Ъ“ЁТЁСГЁ e pa ; i у niosły, pod koniec lutego odbywała się H ELIOS | w rol. gt. czarująca OLGA CZECHOWA, niezrównany H* Schletow i art. teatru Stanisławskiego 
pominenie dobrych obrazów ma swój cel _ Ks, Dr, Zyg'nunt Bielawski — Katechezy W Chabarowsku, położonym w pobliżu Michał Czechow. >piewy rosyjskie solowe i chóraine. Cudowne melodje. Szalone ra- 

choćby ze wzg!ędu na tych, którzy nie mieli Byblijne na p,erwszą klasę szkoły powszech- granic mandżurskich, gdzie obecnie pro pięcie. Rzecz dzieje się w Rosji. Dcdatki dźwiękowe. 

czasu lub sposobności danego filmu zoba- nej, — Wydanie trzecie poprawfone. Str.322 wadzone są operacje wojenne, wielka Na |-szy seans ceny zniżone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 
= AE ab. jeżeli 0- p» 7,50 zł, Nakład: „Bisbjoteka Religijna demonstracja kierowniiczych czynni- 

raz specjalne się t - LWÓW, 6 6 ji ieckiej й iš / i tydzień bieżący daje znów okazję do 2 Od diutepego CAS wyczerpane kate- ah a 7 > a Dźwiękowekino Dziś! Wstrząsający dramat na tle martwych obszarów Sahary p. t. 
bejrzenja trzech dobrych filmów, Są to: chezy na . ukazały sę w nowem, roz- dzie. iabarowska rada „js LLYW 2 

„Mitošė Žoržety“ w „Stylowym“, „Mzirocco“ szerzonem wydanju, dostosowanem do plo- urzjądziła uroczyste posiedzenie dla u- no J e CZTEREEHM Žž LEGJI E Warnera Bastera oraz „Marny 
w „Światowidzje" j„Porucznk Armand" w nów szkolnych, Wartość nowego wydania czczenia armji czerwonej, w której JOW EE : : 0y. ad program: aktualne dodatki dźwię- 
Lux'je podnoszą "licze uzupeinienia" i. TOZSZETZEME - żeli. udztał wybitni  przedstawicele 1:1. 15-28 kowe. Ceny znacznie zniżone. Pocz. o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt. o godz. 2-ej. 
Szczegółowe omówienie wszystkich 3 о- 

obrazów zamieszczał śmy w swojin czasję, 0- 
becne więc ograniczymy się do pobijeżnego 
przegiądu, 

„Miłość żodżety* — to dobry film fran- 
cuskį, zdolnego reżysera Augusta Gen'na z 
doskonała tragiczką  Danjelą Parolą, Film 

„jest ciekawy ze względu na ujęcie tematu 
(mitošė Żorżety) i świetny montaż, Zeszło- 
wieczny taniec kankan z filmu tego dostał 
się na deski teatru („Mam !:t 26%), Całość 
ma subtelny podkład dramatyczny, co w po- 
tączeniu z miłą (lustracją muzyczną j do- 
brem. wstawkami choreografjcznem: (zespo 
ły tzmeczne z Fal'es Bergere ) — pozosta- 
wja trwiałe wrażenie, 

„Marocco“ — reklamy mie potrzebuje, 
Nazwiska Marleny Dietrich į Gary Coopera 
mówią same zz s'ebie, Niejednokrotnie już 
było podkreślone, iż „Marocco* w szeregu 
Emo osnutych na motywie Legji Cudzo- 
zjemskjej, jest najsepszym obrazem. 

Gra Marleny i Coopera to koncert i mze- 
strją, N*eruchomoścj | drażniącemu chlodo- 

„wi Marleny znakomicje odpowiiada niedba- 
tość ruchów Coopera, Razem są doskonalj, 
Każda scen: jest peina ukrytego pod skoru- 
pa obo'ętności uczudia, mocnego j pałącego, 

"jak powiew wiatru pustyni, — Szkoda, że 
film tracj nieco na ekranje j w zparaturze 
„Šwliatowida““. 

„Porucznik Armand" — uraduje niewąt- 
płiwie wielbicielį Ramona Novarro, gdyż 

„wygląda on tu świetnie, Mundur oficera 
gwardjj cesarskiej dodaje uroku dzjarskiemu 

icznikowi Domandowj, który w obronie 
ebywającego na Elbie cesarza nietylko, że 

nie trzcj anįmuszu, ałe podbija serca nie- 
wieście różnego, wijieku. Akcesorja historycz 
ne, jak zwykłe w filmach amerykańskich, 
przesadne, lecz główna uwaga widza skupie: 
51е raczej na perypetjach miłosnych piękne- 
go porucznika j powabnej dzieweczki (Do- 
tothy jorden), Tło mogłoby być z powo- 
dzeniem każde jnne. 

Tak wyglada program  „odgrzewany“, 
który mimo to znajdzie amatorówi. 
; Tad, C, 

„LUDZIE MORZA". 

„Pan“. 

Setki bodaj razy wyzyskiwany był na 
<kranie motyw dwóch zaw djackich przyja- 
<iót tłuzących się przy każdei ckazji mimo, 
že łączy ich jakiś sentyneit. Zazwyczsj 

zjawia się między takimi zabij-kamami Lobie- 
ła. Wszystko to według utartych w sposoób 
wprowadzono do .Ludzi morza. N ezbyt 
szczęśli»i" wybrano bohaterkę —, Jessie L»n 
io, która jest zbyt drewniana *ez wyra: 
fu choć m: chwilami w tyarsy błyski od- 
„€zucia swej roli—k bi*ty c d'rąconej. Georg" 
'Bancratt „bierze* swoja oryginalnością, — 
ciężkim ru hem i mocnym charakterem 

. Wartość filmowa „Ludzi morza* poleg: 
mie na treści, ani też na grze akterów lec: 
ma doskonałych, umiejętnie zmontowanych 
zdjęciach merza. Purza, zrobiona jest w atel- 
„er lecz bardzo realistycznie. Dla ty h zdjęć 
ylko warto iŚćĆ na , Lndzi morza", 

Tad. C. 

Ee>A0AR060608828 
 „CENTROOPAŁ" 

° МОН 
kopalń górnośląskich i drzewo opałowe 
suche i zdrowe z dostawą do domu 

po cenach konkurencyjnych 

Zamkowa 18 teł 17 90 

"—TITTIIIJIIIJIJIJ 

Ofiary 
‚ Zamjast wieńca na trumnę delegacją z 

- powiatu słonimskiego składa zi, 50 jako za- 

   

  

  

    

    

    

|. początkowanie zbiórki na pomnik-grobowjiec * 

$.p. Biskupa Bendurskjego. р 

^° Bratnja Pomoc Słuchaczy Wyższej Szko 
ty LN.B,E,W. w Wiilnie, zamiast wieńca na 
"grób $.p, biskupa Bandurskiego, składa zło 
tych 25 na ochronę dłzj dziecj im, ks, bisku 

pa Bandurskiego na Zwiierzyńcu, prowadzo 
ną przez Związek Pracy Obywatelskiej Ko- 

0/et. 

  

«08N LAWRENS 

„Promień Miłosierdzia 
— Storidge'a? — zdumiał się ins- 

pektor — czy pani dobrze słyszała? 
Może się pani myli? ` 

— Nie mylę się. Dlatego zdziwiłam 

- fonowano z biura B:lsaitera. Nie przy- 
chodziło mi to do głowy. Ciekawa je- 
stem, jakie stosunki łączyć mogły Sto- 

„ ridge'a z bankierem Bilsaiterem? 
— Tak, to ciekawa rzecz. W każ- 

- dym raze to, co pani mi powiedziała, 
zmienia zasadniczo sprawę. Ach, jaka 
szkoda, że pani odrazu prawdy nie po- 
wiedziała! — wymawiał inspektor. — 

_ Wiedziałem, że pani rozmawiała telefo- 
niczmie z biurem Bilsaitera j wiem, że 
Pojechała pani tam, podając się za 
dziennikarkę. Jakże mogłem obronić się 
przed podejrzeniami, wobec tych fak- 
tów? 

— Rozumiem pana w zupelnošci,— 
zgodziła się Edyta. — Ale w takim ra 

zie pan powinien był wiedzieć, gdzie 
pojechałam potem! 

— Tak, pani pojechała wślad za 

się tak, kiedy pan powiedział, że tele- 

materjału 
— lilemo Camelfi, — Od socjal zmu do 

kapłańsiwa, Z 4. wydania włosk, przełożyła 
Krystyna Szczuka, Przejrzał | wstępem po- 
przedził ks, A, Bogdanowicz, Stron216: Ce 
na 3,60, Nakład: „Bibljoteka Religijne" 
Lwów, 

Tytul książki w całej pełni odpowiada 
treścj, bo autor kreśli własne przeżycja w 
obozie socjalistycznym, gdzie mógł poznać 
wszeżkie jego tajnik', Szukając dobra i pra- 
wdy, po krytycznem przemyśleniu zasad so- 
cjałjzmu, które zdołały go przez czas dłuż- 
szy utrzymać w zupełnej obojętności reli- 
gijnejj a nawet niechęc; do rel'gjį, „młody 
soc'alista przekonywa się do religjį katolic- 

ej j tak się w wierze utrwiała, że przyw- 
dzjiewa suknię kapłańską, — Książka godna 
największego rozpowszechnienia wśród in- 
tel.gencji i młodzieży studjującej, 

„Ernest Drouven S. J, — O duszę 
chłopięcą. Z drugiego wyd, niem, przeiożył 
Ks, Dr Kaz'mierz Thullje, Str. 87, Cena 1,50 
Nakład: „Bibljoteka Relig'jna“ Liwow. 

Według zapisków rodzjnnych podzmo tu 
szkic stoSti ksjędza wychowawcy do 
młodzieży w wieku dożrzewan a, często za- 
grożonej popadnięcjiem w grzędy tajemne, 
Problem odpowiedniego traktowania tej dz.e 
dziny życia młodzieży rozwiązuje podany w 
książce przykład księdza wychowzwcy, któ 
ry szczególnie taktąwnie umfał dotrzeć do 
zamkniętej duszy chłopca, — Szkic ten może 

     

  

   

"oddać duże usługi księżom katechetom, a 
także mlodzjeży, ucząc ją zauianja do swych 
przewcdników duchowych, 

Józef Spillmann Т. ]. — Miłujcje nie- 
ptzyjacjół waszych! Opowieść z wojen Ma- 
orysów w Nowej Zelandji, Przekład z 20 
i 21 wyd, niem, Tłumaczył Ks, Karol Wie- 
czorek, Str, 114, Cena 1,20, Nakład „Bj- 
bljoteka Religijna" Lwów, 

„Miłojce Nieprzyjaciół waszych należy 
do tak bardzo poszukiwznej przez młodzjeż 
opowieść: przygód wśród ludożerców, Nie 
brakue w niej obrazków życia w puszczy, 
tropienia, wa!k, ucjeczek przed nieprzyjacje 
tem i fcznych przygód, Opowieść Spillman- 
na, dając młodzieży : takfe opisy, tem się 
szczególnie zaleca, że nie wywołuje u czy- 
teln'kzj zawziętości, ale przeciwnie w calej 
swej treści daje naukę chrześcijańskiego od- 
noszenįa sję do wroga w myśl zasady: „Mi 
łujcie nieprzyjaciół”, 

  

Gełda warszawska 

Z dnia 10 marca 1932 roku, 

WALUTY I DEWIZY: 
Dolary 8,90 — 8,92 — 8,88, 
Hośzndja 359,35 — 360,25 — 358,45. 

Londyn 33,00 -— 33,16 — 32,84, 
Nowy York 8,918 — 8,938 — 8,898. 

Nowy York kabel 8,923 — 8,943 — 8,903 
Paryż 35,09 — 35,18 — 35,90, 
Praga 26,41 — 26,47 — 26,35, 
Szjwtajcarja 172,90 — 173,33 — 172,47, 
Berlin w bro. nieof, 211,80, 

PAPIERY PROCENTOWE: 
Pożyczka budowlana 37,75 — 38,50, 

Iawestycyjna 94,75, 

5 proc, konwersyjna 39, 

6 proc, dolarowa 59,50 — 60. 

4 proc, dolarowia 48 — 48,25, 
Stabjł:zacyjna 58,62 — 61 — 58,75, 
Kolejowa 10 proc, 103,50. 

8 proc, L, Z, BGK į BR, obi, BGK 94. 
Te same 7 proc, — 83,25, 

5 proc, warszawskie 51,50. 

8 proc, rwiarszawskie 63 — 62 — 62,30, 
ĄKKCJE: 

Bznk olski 84, Starachowice 6,50, 

Dotar w obr, pryw, 8,90, 

Rubel zołty: 4,86, 

ŻĄDAĘCIE 
we wszystkich apiekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 2 

  

potem, jak podano fotografię jej w ga- 
zetach i powiedział, że byt w przyjaźni 
z jej mężem, którego, jęgo zdaniem, 
wsadzono niesprawiedliwie do więzie- 
m'a.Nie mógłe on swego czasu wpłynąć 
na bleg sprawy, ale opłacał adwoka- 
tów, broniących Jacka Hollistera. Po- 
wiedział prócz tego, że pozostał w do- 
brych stosunkach z jego żoną, usiłując 
ją uwolnić z pod wpływu bankiera. 
Wogóle dał wyczerpujące informacje, 
dotyczące małżeństwa Hollister į nie 
mam powodu wątpić w prawdę jego 
stów. 

— Dlaczego nie dał panu jej adre- 
su? — zapytał Ryszard. — Przecież 
musiał go znać. . 

— Nie sądzę. Twierdził, że żądał, 
by Magda Hollister zerwała stosunki z 
bankierem, naco nietylko, że się nie zgo 
dziła, ale nawet zmieniła mieszkanie. 
Od tego czasu nie widzieli się więcej. 

— Jednak to on widział się z nią w 
parku nocą, — wtrąciła Edyta. 

— Dlaczego pani tak myśli? 
— Bo — odpowiedział za nią Wool 

vort — Magda Hollister napewno cze- 
kała kogoś z niecierpliwością, wpatrzo 
na w lokna pałacu. Wychodząc z poko- 

Magdą Hollister, ale od chwili, gdy we ju, zamknąłem drzwi na klucz, a klucz 
szła pani do jej domu, ludzie moi stra- 
cilį pani ślad. 

Edyta opowiedziała całą swą przy- 
godę z Magda Hollister, zaczynając od 
spotkania w wagożie. Zamilczała tylko 
o spotkaniu z bratem. 

— Czy pan widział u niej fotografię 
Storidge'a? — zapytała na zakończe- 
nie — Jeśli się nie. mylę, Storidge już 
od dawna zna Magdę Hollister? 

— Tak, Storidge przyszedł do mnie, 
   

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz, 

włożyłem do kieszeni. Tymczasem słu- 
żący mój, Pellington twierdzi, że kiedy 
wnoszono mnie na górę, drzwi były o- 
twarte, a klucz leżał na stoliku nocnym 
Ten kto napadł na mnie w parku, u- 
kradł mi klucz. 

— Cóż to ma wspólnęgo ze Sto- 
ridge'm? 
— Zaraz to wyjaśnię! Jedna z po- 

kojówek opowiedziała mi, że Staridge'a 
znalazła w pokoju Ryszarda, gdy wy- 

  

specjalnej wschodnio-azjatyckiej armji 
z generałem Bliicherem na czele, oraz 
Rewolucyjnej rady wojennej Bergowi- 
now i Mezis. 

Bliicher, który dawniej był minis- 
trem spraw wojskowych sowieckiej 
Republiki Dalekiego Wschodu a na- 
stępni pod nazwiskiem Gal'ny odgry- 
wał wybitną rolę w organizacji chiń- 
skich arm*j rewolucyjnych, wygłosił na 
tem posiedzeniu wielką mowę o sytua- 
cji międzynarodowej i stanowisku ar- 
mji czerwonej. W swem przemówieniu 
generał Bliicher poruszył zwłaszcza 
zadania, jakie oczekują armję czerwoną 
na Dalekim Wschodzie w związku z 
tamtejszym konfliktem. W warunkach, 
jakie obecnie .panują na Dalekm 
Wschodzie — mówił generał Bliicher 
— musimy być nadzwyczaj ostrożni... 
Specjalna wschodnio- azjatycka armja, 
zasilona w ostatnich latach i zaharto- 
wana w miedawnych bojach, jest przy- 
gotowana wystąpić w każdej minucie 
w obronie państwa budującego socja- 
lizm. Nie pozwolimy, aby białogwar- 
dyjska imperjalistyczna zgraja trato- 
wała swemi brudnem: nogami ziemię 

jalstycznią, naszą rolę kolektywna. 
Jeśli komuś zapodoba się wyciągnąć 
brudną łapę bo nasz węgiel, drzewó 
lub inne bogactwa, to może być pe- 
wny, że za każdą tonnę wegla, za ka- 
żdy metr drzewa, za każdy centnar 
ryb walczyć będątemy o wiele zawzię= 
ciej niż w roku 1929 (w czasie konflik 
tu sowiecko-chińskiego). —- Niech za 
pamiętają to sobie wszyscy ci, którzy 
próbowaliby nas zaatakować. — Taką 
przestrągą zakończył Bliicher swą 
mowę. : 

Następnie przemawiali przedstawi= 
ciele różnych oddziałów załogi chaba- 
rowskiej, którzy również podkreślali 
gotowość stawienia  oporu' wszystkim 
tym, którzyby chcieli dotknąć się do- 
robku rewolucji komunistycznej. 

   

    

  

  

DZWIĘKOWE KINO 

CGIINe 
upajają e 

Dzś! Najrozzoszniejsza operetka filmowa z diiychczas wyświetlanych w Wilnie 

„. PRECZ Z ŃIŁOŚCIĄ 
Cud nowoczesnej techniki filmowej — Najczarowniejsza 

LILJANY HARWEY ora: melodje. — Z udziałem toskiej 

Przebój nad przeboje 
mo'zyka w Świecie. — Niezrównanie- 

znakomitego komika 
ARMANDA BERNARDA — Nad program: Naj :owsze dodstsi dźwiękowe.— Początek seansów 

o g. 4, 6, 8 i 1030, w dnie Świąteczne o g 2ej — Na [szy seans ceny zniżone. 

  

DZIŚ WIELKA PREMIERA! 

Dźwiękcwe kino 

PAN 

WIELKA 47. tał. 13-41 

| | 

Upajający czar stclcy zabaw — Wiednia — miłość pięknych kobiet, najnowsze przeboje 
Świata -— tango „Santa Lucia", walc angielski „Muzyka, taniec i śpiew* w najnowszym filmie 

BAL W OPERZE 
W rolach głównych FHWAN PETROWICZ, Liana Haid i Georg Aleksander. 

Nad program: Najnowsze aktualja dźwiękowe, — Początek o godzinie 4, 6, 8 i 10.30, w dnie 
świąteczne o g. 2-ei. — Na I-szy Seans ceny zniżone. 
  

  

Dźwiękowy 

Kino-Testr 

„STYLOWY“ 
Wielka 36 

Radio wileńskie 

PIĄTEK, DNIA 11 MARCA 1932 R, 

11,58: Sygnał czasu, 14,10: Program 
dzienny, 14,15: Muzyka z płyt, 15,15: Kom, 
z Warszawy, 15,25: Odczyt dla maturzystów 
z Warszawy, 16,10: Audycja dla dzieci: „Jak 
to dawniej bywało”,, słuchowisko, 16,40: 
Codzjenny odcjnek powieścjowy, 16,55: Le- 
kcja angielskiego z Warsząwy, 17,10: „So- 

cjal zm polski* —odczyt z Warszawy, 17,35: 
Pieśni Modesta Mussorgskiego w wyk. Не- 
leny Dal (sopran), 18,05: Recytacje: Marjzn 
Bieleckį art, dram, odczyta fragmenty z po- 
ematu Puszkina „Jeżdzjec miedzieny” 18,20: 
Muzyka rosyjska (płyty). 18,40: Kom, LOP, 
19,00 „P,olakom nz, Kow'enszczyžnie“, 

19,15: „Przegląd prasy rolniczej krajowej 
i zagrar ji, 19,25: „Ciotka Aibinowa mó- 
wf”! — monolog regjonalny, 19,40: Program 
na sobotę, 19,45: Prasowy dziennik radjo- 
wy z Warszawy, 20,00: Poged, «muzyczna z 
Warszawy. 

20-15: Koncert symfoniczny z F'iharm, 
zawskiej, 22,40: Komunikaty z Warsza 

wy, 22,50: „W perskim ogrodzje* — muzyka 
Lizy Lehman w wykonan'u solistów i kwar 
tetu wokztnego. 
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Podaje się do wiadomości, 

położone w miejscowości 

publiczności plażą z 

  
słano ją, by przygotowała dla niego 
łóżko. Storidge tłómaczył się, że szuka 
szlafroka Ryszarda, który wisiał wprost 
przed nim! * 

Lanner zatarł ręce z zadowoleniem. 

To, co usłyszał, zmieniało zasadniczo 
postać rzeczy i ukazywało nowy ślad. 
Chociaż sprawa się z tego powodu nie 
wyjaśniała, a wprost przeciwnie, kom- 
plikowata się... 

— Dziękuję za szczerość — odpo- 
wiedział uprzejmie. — Dowiedziałem 
się od pani bardzo ciekawych rzeczy. 
Odpłacę się szczerością za szczerość. 
W nocy, w wilję wyjazdu gości, obser 
wowałem pałac i wiecie państwo, co 
zobaczyłem? 

— Domyślam się! — roześmiał się 
Woolvort. 

— Widziałem, jak Pellington prze- 
dostał się przez okno do pokoju Stó- 
ridge'a i jak pan spotkał go na balko- 
nie. 

— Pellington chciał zrewidować 
pokój Storidge'a. Uważaliśmy za sto- 
sowne sprawdzić nasze podejrzenia — 
wyjaśniał spokojnie Woolvort. 

Słowa te wydały się inspektorowi 
zupełnie prawdopodobne, gdyż nie znał 
historji listu. 

— Jednak pan ryzykował powa- 
żnie. Coby było, gdyby Storidge obu- 
dzit się i przyłapał służącego pańskie- 
go па gorącym uczynku? 

— Nicby się nie stało. Pan nie zna 
Pellingtona. 

— Chwilę później widziałem drugie 
go człowieka, mówił dalej Lanner — 
który wylazł ze swego okna i przedo- 
stał się do pokoju pana. Czy pan spał? 

— Nie. 

  

sprzedają się 

działki letniskowe 
terenowo urozmaiconej 

stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 

piaszczystym 

brzegiem. 

Wiadomości udziela administracja majątku 

Landwarow 
i Pierwsza Wileńska Spółka 

Parcelacyjna 
WILNO, MICKIEWICZA 4. 

— нн о8 
  

° — 

że w majątku Lands arowie 

pomiędzy 

dogodnym dla kąpieli 

  
  

— Był to ekspert Dżesson, niepraw 
daż? Wyznaję, że mnie to szczerze 
zdziwiło. 

—. Mnie również. Udałem, że śpię, ale 
obserwowałem go przez rzęsy. Dżes- 
son zrewidował moje ubranie, przejrzał 
wszystkie kieszenie, ale widocznie nie 
znalazł tego, co szukał. Potem wyszedł 
tą samą drogą, którą wszedł. Gdyby 
pan zechciał mi wytłómaczyć cel tej nie 
zwykłej wizyty, byłbym szczerze wdzię 
czny, bo rola Dżessona w całej tej hi- 
storji jest dła mnie zupełną zagadką. 

— ]а również nic nie rozumiem — 
przyznał się Lanner. — Trzeba będzie 
zebrać o nim trochę informacyj. Jecha- 
liśmy razem z Beckonsfeld. Wszyscy 
twierdzą, że to bardzo małomówny: je- 
gomość, ale ze mną rozmawiał całą 
drogę. To mnie zastanowiło. 

— O czem mówił? 
— O „Promieniu Miłosierdzia” 
Edyta i Ryszard zamienili przestra- 

szone spojrzenia. 

ROZDZIAŁ XXVI. 

OMYŁKA W NUMERZE. 

Niespokojne spojrzenie, które za- 
mienili narzeczeni, nie uszło uwagi Lan 
nera. Ale nie zdradził się z tem i ciąg- 
„nąt dalej rozmowę w tym samym u- 
przejmym tonie.Najpierw trzeba znaleźć 
mordercę Bilsaitera, a potem zajmę się 
wyjaśnieniem tajemnicy „Promienia Mi 
łosierdzia”. 

— Czy niczego mie dowiedział się 
pan o Dżessonie? — zapytał Ryszard. 

— Nie wiem nic. Dotąd robit na 
mnie dodatnie wrażenie. Pozatem lord 
Rowmand zna go i chwali go. 

   Już wiedzą Panie! 

OGŁOSZENIE 

Komernik Sądu Grodzkiego w Wilnie X 
rewiru zamieszkały przy ul. Wiwulskiego 6 
m. 28 na zasadzie srt 1030 U.P.C ogłasza, 
że dnia 18 marca 1932r. od godziny 10 rano 
w domu przy ul. Kalwsryjskiej 4 odbędzie 
się licytacja ruchomości należących do dłu- 
żników Jana i Zotji Emeljanowych, składa- 
jących się z mebli i urządzenia mieszkanio- 
wego, oszecowanych ua 860 złotych. Spis 
rzeczy i szacunek tzkowych przejrzany być Mickiewicza 81—4 wynajęcia, 
może w dniu licytacji, 

Komornik sądowy Jerzy Fiediaj. 

OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie IX 
rewiru K. Karmel tow zam, w Wilnie przy 
ul. Gmnazjalnej 6—14 na zasadzie zrt. 1030 
U. P. C. cglas:a, że w dniu 17 marca 
roku od godziny 10 rano w Wilnie przy ul. 
Mostowej Nr. 2a—30 odbędzie się s rzedaz 
z przetargu publicznego ruchomości należą- 
cych do Bronisława Jagody i składających 
Się z pianina, otomany, szatki do książek 
lustra tremo, biurka damskiego, stolika i eta 
żerki, oszacowanych na sumę złotych 2.750. 

_ Komornik K. Kzrmalitow. 
    
OGŁOSZENIE Nr, spr, Z—504/32 

  

    

   

że nadszz:dł nowy transport pięknych koszul dzien- 

nych, kombinacji, pantalonów i najmodn. pończoszek 

do Polskie] Składnicy Galanteryjnej 

Franciszka Frliczki 
Zamkowa 9, tel. 646. 

kosmetyka 
EECZEBETZZE ER KOTY 

  

kosmetyki 

Urodęjc";::: 1 
je, dosko- 

uali, odświeża, nsuws 
jej skazy i braki, Masaż 
kosmetyczny twarzy. 
Masaż ciała, elektrycz- 
ny, wyszczuplający (ps- 
nie). Natryski „Hormo- 
ua" według prot. Spah- 

1832 18. Wypadanie włosów, ° 
łupież. 
dobiersnie kosmetyków 
do każdej cery. Ost-t- 
nie zdobycie kosmeiy- BPG UKE 

VYVYVYVYVYVYVYVYVYT" 
* Codziennie od g. 1C—% 

Brwi 
te przyciemnia henmę 

Przewodniczący Wydzjału VI Sądu Okrę- t regaduje. 
gowego w Wiinie niniejszem ogłasza, iż w Gabinet 
dnju 23 mzrca 1932 roku, o godzinie 10, 'wi osmetyki 
sal Nr 1 Sądu Grodzkiego będzie rozpozna- eezniczej 

Dziś! Czołowy 100 proc. Polsk! Dzwiękowiec! Realizacji Jozefa Lejtesa 

p. t. BCE PORUSY (ARTYŚCI) 

W rol.gi: NAMY KARQL, ANDRZEJ м. HAMERSZTEJN i CHARLES ROGES, 
Przepiękne melodyjne piosenki, cndowne 1ańce. Rozmowy i djalogi w języsu polskim. 

Tragedja wielkiej miłości i bclesnego ukojen'a 
w 14 aktach. 

  

Młoda, 
czerstwa i zdrowa dzir- 
wczyna poszukuje po= 
sady przy dziecku z 
szyciem — zna się na 
bielizniarstwie i kra- 
wiecczyznie — ucz įsa 
chętna, łatwy i pagod- 
ny charakier. Odpc- 
wiedzi proszę do Re- 
dakcji Słowa pod lite- 

rami JO, 
   

  

Potrzebna 
Francuzka 

przychodnia 6 god'. 
tygod. Konwersacje do 
dziewczynki 6 lat. Za- 
rzeczna 16 m. połkow- 
nika Bołtucia od 8—9 
rano. 

EO 
Mieszkanie 

z 3 pokoi i kuchni z 
elektryczn. niedrogo do 

Podgórna 

GABINET 
Racjonalnej 

ieczniczej 
WILNO, 

kobiecą 
  

Potrzebne  mie- 
szkanie 3—4 poko- 
je, w śródmieściu, 
Zz Wygodami, na pię- 
trze. Zgłoszenia do 
redskcji te.efon. Nr. 
223 m ędzy ah 

э — ©;   
AAAAAASA4AAAAAAAA AAS 

Zguby 
Indywidnalne 

ki racjonalnej. 

Skradzioną 
W. Z. P. 48 książeczkę  wojskovą 

wydaną na imię Jana 
traęaxy Bzeskiego, zam. we 

wsi Łohowiny gm. Ko- 
bylnickiej pow. Po 
stawskiego, wydaną — 
przez P. K. U. Posta- 

sŚ wy, uniev ażnia się. Ge 
MAAAAMAAMA LAA AAA AAA A 

wana sprawa firmy „Dom Bankowy F, Wi- /. Hryefewticsowe! 
niski w Wjłnje' o odroczenie wypłat. 

Wszyscy wierzycjełe wspomnianej firmy 
'mogą przybyć na rozprawę celem udzjele- 
nia Sądowi wyjaśnień, 

Przewodniczący Wydziału 
St. Sekretarz (—) 

M“ zkanie Ś-ciu po- 
kojowe z wygoda- 

  

Od 150 — 250 
złotych mies. mogą za-mi do wynajęcia przy 
robić przy intel. pracy ul. Tatarskiej Nr. 20. 
młodsze Panie. 

bocz 9 m. 3. Szklar. 
  

u Wileukina. 

  

To mówiąc inspektor wstał. 
— Prosiłbym bardzo państwa o in- 

formowanie mnie o wszystkiem, czego 
się dowiecie. Ja ze swej strony, 
będę robił to samo. 

Pożegnał się i odszedł. 
Wychodząc spojrzał na zegarek, by- 

ło wpół do piątej 
— Zobaczymy, co powie nam pan 

p. Brand, — mruknął, decydując się 
ma wyczerpującą rozmowę z sekreta- 
rzem Bilsaitera, który już byt badany 
przez agentów Scotland Yardu. 

Ру!апо go mianowicie, kto mógł te 
lefonować z biura Bilsaitera o wpół do 
dziewiątej rano; ale Brand zapewniał, 
że niema pojęcia. 

— Czy mogę widzieć p. Branda?— 
zapytał Lanner, młodego urzędnika w 
biurze Bilsaitera. 

— Tak, sit. Kogo mam zameldo- 
wać? 

— Inspektor ze Scotland Yardu. 
Nie uważał za stosowne podać swe 

nazwisko. 
(Brand spotkał go uprzejmie, podał 

fotel i przysunął pudełko z cygarami. 
— Nie spodziewałem się pana — 

rzekł. — Zdawało mi się, że powie- 
działem już policji wszystko, co mogło 
ją interesować. 

> Chciałem poznać pana osobiście 
Nazywam się Lanner, prowadzę śledz- 
two w sprawie zabójstwa Bilsaitera. 

— Aha! Pan chce sprawdzić 0s0- 
biście! Jestem do usług. Ach, Panie, 
gdyby pan wiedział, jak głęboko 
wstrząsnęła mną wieść o śmierci mego 
pryncypała. 

Sekretarz mówił tonem naturalnym 
i doświadczony inspektor nie mógł zła 
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Posady 
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Różna 
FYTYYTYYVYYYTYYVYYVY" 

О1а sprawdzonej przex 
T-wo św. Winciwiego 
a Paulo rodziny .. mie- 
szkałej na salce ni:c- 
palonej z trojgiem dzie- 
ci 12, 10 1 4 tetsim 

YV Pawelkiem wolamy o 
pomoc, Dziatki zzięt- 

Rządca Ekonom  nięte i zgłodniałe 

e-ltó 

ZP R 

    

Zgła- Nad:je się również dla długiej lesnej i rolnej brak obuwia i opałr. 
szač się od 4—6. Su- instytucji. Dowiedzieć praktyki 

się u właściciela domu p, Chadrynski W. Po-do Redakcji 
tamże mieszkanie 26hulanka 25. 

rekomenduje Ofiary składać proszę 
„Slows“ 

pod literą J. 
  

  

BOYS 3 
  

pać fałszywej nuty w jego głosie. 
— Rzecz jasna, że Śmierć Biłsaite- 

ra musiała pana dotknąć. Ale muszę 
przyznać, że mnie znów dotknęło i zdzi 
wito to, że w parę godzin po morder- 
stwie, ktoś .telefonował z biura o tak 
wczesnej porze. 

— To jest niemożliwe, — odrzekł 
kategorycznie Brand. 

.Zapalając papierosa, dodał obojęt- 
nym, zimnym tonem: 

— Mówiłem już policji, że nie tele- 
fonowałem do pałacu Rowmanda. Po- 
wtarzam, że mieszkam w hotelu „Ro- 
na", gdzie potwierdzą panu, że codzień 
piję kawę za kwadrans dziewiąta. Mo- 
że pan to sprawdzić. Gdybym raz je- 
den postąpił inaczej, służba hotelowa 
zwróciiaby na to uwagę. 

Ton sekretarza wywarł pożądane, 
wrażenie: 

„Jeżeli ten człowiek kłamie, to tru- 
dno mu będzie rozwiązać język* — 
pamyślał. u idz! | 

— Pozatem mogę bardzo szczegó-...<% 
łowo cpowiedzieć, co robiłem tego ran 
ka. Kwadrans po siódmej miałem ką- 
piel. To potwierdzi służba hotelowa. 
Potem ubrałem się i za kwadrans dzie- 
wiąta byłem w restauracji hotelowej. 
Spędziłem pół godziny przy kawie i 
dwadzieścia po dziewiątej wyszedłem 
do biura, gdzie byłem punktualnie o 
wpół do dziesiątej. To wszystko może 
pan sprawdzić 

„Któż więc mógł telefonować?* — 
dziwił się inspektor. 

— O której otwierają drzwi wej- 
ściowe do tego domu? — zapytał. 

(D. C. N.) 
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