
  

R3K KI. M 59 (2866) 

  

   

  

wo 
FILNC Sobota, 12 marca 1932 r. 

Raqakcja 4 Administracja, Wilno Zamkową 2. 

EO 0 LEE KATEOS TOW DAD ZT RAKA AE ZIE DST SESI SRITIS LS = 

PRENUMERATA mięsięczna z odniesieniem do domu, lub z i 

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

pojedyńczego n-ru 20 gr. į 

  

Nr, 80259, W sprzeda: 

PRE TEOOBEEI A 

() ЛО1 1 
Odwieczne przymierze połsko-li- 

tewskie nie było dziełem przypadku, 

a wypływało z konieczności dziejowej, 

z utładu sił, z konstelacji polityczej 

w tej części Europy. Ogólne historjo- 

graficzne położenie Polski i Litwy nie 

uległo zasadniczej zmianie po upływie 

wieków. Oto z jak pierwotnych wy- 

chodząc założeń, z tej i tamtej stro- 

ny „linji administracyjnej”, z lad 

okazji, z lada wypadku politycznego, 

zupełnie logicznie oczekuje się... zmią- 

ny. Nie potrzebujemy dodawać o ja- 

kiego rodzaju zmianę tu chodzi. Tak 

się też stało w związku z ostatnem 

konfliktem niemiecko- litewskim o Kłaj- 

pedę. Ledwo b. prezesa Dyrektorjum 

kłajpedzkiego odprowadzili oficerowie 

itewscy do kasyna, ledwo depssza o 

tem dotarła do Berlina, a już w pis- 

mach niemieckich, w gazetach war- 

szawskich, szwajcarskich, francuskich, 

pojawiły się sążniste artykuły na te- 

mał mozżłiwości zmiany kursu polity- 

łi litewskiej w stosunku do Polski, 

Za»tórowały im echem pisma litew- 

ski: w Kownie, oficjalnie myśl samą 

odrzu.ając, wypierając się tych moż- 

liwości, cytując urzędowe enurcjacje 

swych połitycznych przedstawicieli, 

wszełako przy okazji sprawę tą pod- 

dając krytycznej ocenie i motywacji. 

Nie potrzebujemy ukrywać i wstydżić 

się tego, że kowieńskie nasiroje w 

tej sprawie są dla nas w Wilaie, Z 

dziedziny najbardziej interesującej, 

frapującej, © posmaku zawsze senty- 

mentu, związane z najtajniejszemi na- 

dziejami kraju i ludności, Zdaje się, 

Że z tej i tamtej sirony kordonu, nie 

wielu jest mieszkańców Litwy histo- 

rycznej, którzyby swój morainy placet 

zechcieli położyć pod obecne status 

Guo. : 
Nie wdając się w głębszą ocenę 

i polemikę, poprostu z obowiązku po- 
iaformowania chcielibyśmy zapoznać 

naszych czytelników ze stanem obec- 

mych nastrojów, z tem co mówią ipi- 

szą w Kownie właśnie o możliwości 

zmiany polityki litewskiej względem 

Pelski. 

Już dwa tygodnie temu ukazał 
się w prasie kowieńskiej artykuł O... 

pegłądach na tą sprawę kół polskich. 

Artykuł miał charakter koresponden- 

cj. Być może traktować go można 

jako szczerą korespondencję przyjętą 

przez redakcję za dobrą monetę, na- 

tomiast niektórzy chcą w nim widzieć 

swojego rodzaju balon próbny. Mniej 
więcej te same tematy  terytorjalne: 

Polska utrzymuje Wilno i zagarnia 

część Prus Wschodnich. Litwa zabie- 
ra sobie drugą połowę Prus, otrzymu- 

je prócz tego łotewską Libawę. Jak 
widzimy w grę tu wchodzić noże 

tównież obecne naprężenie stosunków 

poisko-łotewskich. Rzekomo na pod- 
stawie takiego układu mogłoby dojść 
do obopólnego porozumienia. „Trimi- 
tas* pisząc o tem dodaje, że tego ro- 
dzaju koncepcja zrodziła się w pew- 

nych kołach wileńskich. 

Chadecko-nacjonalistyczny „Rytas“ 
zamieścił obszerny artykuł, znanego 
i poważanego w Kownie dzisłacza li- 

tewskiego Yczasa, który obszernie roz- 

trząsa; możliwości pogodzenia z Pol- 
ską. S 

Wreszcie i urzędowy “Lietuvos 

Aidas* pozwolił scbie na poruszenie 
kwestji, jak widać bardzo w Kownie 
aktualnej. Ni mniej ni więcej tylko 

sam Puryckis wystąpił z dłuższym ar- 
tvkułem p. t. „W sprawie zmiany na- 
szej polityki. 

Społeczeństwo litqwiskie poruszone zosta- 

ło nietyle samą istotą sprawy  kłajpedzkiej, 
łe stanowiskiem w tej sprawie prasy niemie 
€kiej, społeczeństwa i przedstawicieli rządu. 
„M. in, jeden z najwybitniejszych polity- 

ków titewskich i twórców Niepodległej Li- 

twy b, minister Fjnansów dr Marcjn Yczas 
wyraził się na łamach „Rytasa”, że należa 

ży detal, ce: 

    

  

Otwarta od g. £ de 4. Telefony: 

SONATA 

ИУЕ МИН, 
łoby szukać Litwie przyjaciół gdziejndziej i 

zatrzymać sfę pnzy możliwościach zmiany 

polityki względem Poiski, 

Co się tyczy poł(tyki względem Polski, 
iwiszyscy S'ę zgodzą z dr Yczasem, że zmia 

na tej polityki byłaby bardzo. pożądzna, 

Obecne stosunki z Polską nie są dla Litwy 

pod żadnym względem korzystne. Niestety 

zmiana stosunków zależy nie od Litwinów, 

a od Polaków, Łamiąc traktet sięwalski | oku 

pując Wilno, Połacy zerwzłj z Litwą stosun- 

ki. Wprawdzje wyciągają Pcłacy do Litwi- 

nów rękę, ale przez trupa Wlieńszczyzny, 

Litwie zależy na dobrych stosunkach z 
Polakami, Niemcami f ze wszystkimi sąsja 

dami, O ile Niemcy nie będą dalej kroczyć 

droga wymyśłzń i pogróżek, to stosunki z 
nijmi znów będą dobre, W jaki jednak spo- 

sób zmienić dotychczasowy układ stosunków 

z Polską skoro Połacy nic zmieniać nie chcą? 

Zarówno katolicki „Rytas* jak lu- 

dowo-socjalistyczne „Lietuvos Żinios*, 
w szeregu artykułów ostro napadają 

na Niemcy. Ten ostry ton prasy ko- 

wieńskiej nie ustaje już od kilku ty- 

godni. Opozycyjne „Lietuvos Žnios“ 

reasumując swe wywody pod adre- 
sem Niemców, również  oświetłają 

sprawę ewentualnej zmiany kursu w 

stosunku do Pclski. Ale pismo opo- 

zycyjne, jak to opozycyjne—byle na- 
» й 

przekór.—Swojego czasu zostało ono 

zaatakowane za cykl artykułów p. t. 

„Listy Warszawianina*, w których 

ośmieliło się poddawać rewizji stosu- 

nek do Polski. Obecnie, wobec uka- 

zania się artykułu Puryckisa w urzę- 

dówce, skłonne jest do twierdzenia, 

że chwila obecna: najmniej sprzyja 

zmianie polityki. : 

Artykuł паме! га!у!ш! мапу: *Czy 
powažnie“. 

Jeden z leaderów parti; tautininków Mar 
qm Yczas podkreślając przy pomocy swych 

dawinych tytułów (ministra Fjnansów) do- 

niosłość wykładanych przez siebie myśl, 

twierdzi, & należy Litwie orjentować się w 
kierunku Angijj oraz zatrzymać się orzy mo 

żliwościach zmiany polityki wzgłędem Pożski 

Myślj p. Yczasa umieszczone zostały w urzę 
dowym „Lietuvos Afdasie", 

W swojm czasje, gdy „Lietuvos Žinios“ 

zamieściły listy „Starego Warszawianine* z 

Warszawy f dr Grinius włyrazjł w tej spra 

wie pogląd, wszczął się wijelkj alarm, Co 

zaś obeenje skłonjło tautin'nków do porusze 
nia zakazanej kwestjj? Rzecz prosta niepowo 
dzenja i rozczarówanie z pojwodu dawnych 

przyjaciół, Czy jest to jednak poważne? Nie 
zarzucając tautjninkom poruszania tak'ch 
kwestyj, stwierdzić jednak należy, że zbyt 
wolno kwestje te są formulowiane, Tautinin 

kowie ; w tym wypadku zaczynają rozważać 

sprawę onjentacjj w myś!ł przysłowia „jak 
trwoga, to do Boga", 

Ko 

„Jak trwcga to do Boga“... Dale- 
cy jesteśmy od dosłownego komen- 
towania tego wykrzyknika, który się 
wyrwał autorowi litewskiemu. Czyż 
nie jest on jedaak charakterystycz- 
nym dla dzisiejszych nastrojów panu- 
jących w Kownie? m. 

NA TEM3T PODRÓŻY 
LEDNICKIEGO 

BERLIN, (Pat). „B:riiner Tage- 
blatt" w dereszy z Kowna do. 

nos;, że edroczenie przyjazdu p. 

Lednickiego nastąpiło z powo” 
dów czysto osobistych. Dziennik 
zaprzecza pogłoskom, Įakoby 
rząd litewski czynił Įakiskolwiek 
trudności Lednickiemu. 

PRASA SOWIECKA O ZMIANIE 
ORJENTACJI LITEWSK:EJ 
MOSKWA, (Pai). Prasą sowie- 

cka uporczywie twierdz, że Pol- 
ska zamierza wykorzystać kon- 
flikt niemiecko.litewski dla na- 
wiązania z Litwą bliższych sto- 

sunków. Szczególnie żywo ko- 
meniowana |Jest podróż Ledni- 
ckłego do Kowna. 

Opierając się na doniesieniach 
gazet, zarówno litewskich, Jak 
kłajpedzkich, dzienniki moskiew- 
skie dowodzą, że Lednicki cieszy 
się w kołach kowieńskich po- 
ważnym autorytetem i posisdą 
tam wielu osobistych przyjąciół, 

  

Opłata pocztowa ujszczona ryczałtem, 

Redakcja rękopisów niezassówi 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń do co rozmieszczenia ogłoszeń, 

Redakcji — 17-82, Administracji —- 228. 

   nych nie zwraca, 

  

Administra- 

4ENIAKONIE — Buiet Kolejowy, 
BAKANOWICZE — ui, Szeptyckiego 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 

FWIENIEC — Skiep tytoniowy — S, 
KLECK — Sklep „Jednošė“ 
ŁIDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateskį, 

„Ruch“, 

ATEITIS SESI 

Е CENY OGLOSZEN: Vie milimetrowy įednoszpaltowy. na stronįe 2-eį i 3-ej gr, 40, Za tekstem 15 gr, Komunikaty, oraz 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa 

BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K, Malinowskiego, 

GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzimierow 
GRÓDNO — Ksjęgarnia T-wa „Rach*, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyūski, 

— A, Łaszuk, | N-    

i 
i 

Zwierzyūskį, | 

WARSZAWA — 

PRZEDSTAWICIELST WA: 
NEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jazwińskiego, 
NOWOGRODEK.— Kiosk St, Michalskiego, : 

SWIECIANV — Ksiegarmnja T-wa „Ruch“, 
1IANA -—— Ksiegarnia Spdidz, Naucz. 

PINSK — Księgarnia Połska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkołoej, 
STOŁPCE — Ksjęgarnia T-wa „Ruch”, 
SŁGNIM — Księgarnia D. Łubowskjego, ul, Mickiewicza 13, 

ST, ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Biuro Gazetowe, uł, 3 Maja 5 

WILEJKA POWIATOWA — ui, Mickiewicza 24, F, Juczęwska 

Tow, Ksiegarnį Kol, „Ruch“, 

  

nadesłane, milimetr 50 gr, Kronika rekłamowa milimetr 60 gr, W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej 
Zagraniczne 50 proc, drożej. Ogłoszenia cyfrowe j tabelaryczne o 54) proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

do miejsca, "Terminy druku mo; 
          GROSZ 

Protest rzgin lilemskiego 
GENEWA. PAT. — Litewskie biu- 

ra prasowe w Genewie donosi, że rząd 

litewski ziożył sygnatarjuszom konwen 

cji kłajpedzkiej memorandum w spra- 

wie Kłajpedy.W memorandum tem rząd 
Itewsk zwraca uwagę na takt ciągłej 

ingerencji konsula niemieckiego w Kłaj 

pedzie de spraw wewnętrznych Litwy. 

Konsul niemiecki utrzymuje stały kon- 

takt z posłami Izby Reprezentantów i 

daje im instrukcje. 

Rząd litewski protestuje dalej prze- 

  

_ przeciwko pastępowaniu Kiemiec wobec Litwy 
ciwko przyjęciu przez kanclerza Brue- 

niaga reprezentantów organizacji Meme 

ier Landbund, której celern jest odłącze 

nie Kłajpedy od Litwy. Rząd litewski 

wokację w stosunku do Litwy. Zwra- 

uważa postępowanie kanclerza za pro 

wokację w stosunku do Litwy. Zwra- 

cając uwagę na te fakty, rząd litew- 

ski eświadcza, że utrudniają one utwo 

rzenie nowego dyrektorjatu w Kłajpe 

dzie. 

gą być przez Administrację 

   

zmieniane dowolnie, Za uo?starczenie n-ru dowodowego 20 gr, 
  

ANGIELSKI PROTEKCJONIZ 
Przejście Anglii do protekcjenizmu 

stało się faktem dokonanym a nastą- 
piło tu o wiele radykaln'ej, niż tego 
można się było spodziewać, przy ist- 
nieniu gabinetu zjednoczenia narodo- 
wego. M'arodajne koła przypuszczają, 
że zarządzenia,. jakie Anglja poczyniła, 
nie są jedynie przejściowe, lecz ozna- 
czają nowy zwrot w polityce, jaka w 
przyszłości prowadzona będzie przez 
wszystk'e rządy, bez względu na ich 
zabarwienie partyjno-polityczne. 

Ze względu na to, że Anglja zaj- 
muje dominujące miejsce w handlu 
światowym, którego jest ośrodkiem, 
żwrot w polityce handłowej państwa, 
rozporządzojącego największą flotą 

  

Boseł polski © Moskoie żąda wyjaśnień 
WARSZ -WA. (Pat). Po ukaza- 

niu się komunikatu Narkomin- 

diełu z dnią 10 marca r.b. o wy- 

nikach dochodzeń w Sprawie Za- 

machu na radcę ambasady nie- 

mieckiej von Twardowsky'ego, 

w-g którego Judą Sztern miał 
zeznać, że dokonał zamachu „na 

polecenie pewnych obywateli 
poiskich*, poseł R.P. w Mo- 
  

TAJEMNICA MOSKIEWSKIEGO 6. P. U. 
PRĄSA NIEMIECKA O RZEKOMEM ZEZNAN U SZTERNA 

BERLIN, (Pat). Prasa niemiecka 
egłasza znany komunikat Nar- 
komindiełu, inkryminujący za- 
machowcom Szternowi i wspól- 
nikowi Įego Wasil]ewowi dzisia- 
nie na skutek podžegania pew- 
nych obywateli polskich. 

„Wsssische Ztg.* opatruje wla- 
domość powyższą następującym 
komentarzem: Proces przed naj- 
wyższym sądem przypuszczalnie 
wyjaśni, co sądzić należy o ze 
znaniąch zamachowców, że ich 
mocodawcami byli obcokrajowcy 
i to obywateie polscy. 

„Boersen Kurjer'' pisze: Trze- 

  

ba będzie zaczekać, czy zapo- 
wiedziany przewód sądowy wy- 
świetli tajemnicze podłoże za- 
machu. Dotychczasowe informacje 
władz śledczych były tego ro- 
dzaju, że raczej mogły stan fak- 
tyczny zatuszować, niż wyświet- 
lič, przyczem zagadkową rolę о- 
degrywa nawet GPU. 
Raz powołując Się na 

ieckie informacje urzędowe, 
podkreśla, źe Sztern w śledztwie 
złożył zeznania © swych stoSun- 
kach z kołami polskiemi. Zezna- 
nia te z powodu śledztwa nie 
mogą być narazie ogłoszone. 

  

MINISTER ZALESKI W PARYŻU 
PARYŻ, (Pat). Minister spraw za- 

granicznych Zaleski przybył w dniu 
Il b. m. do Paryża, ażeby wziąć u- 
dział w pogrzebie Brianda. Minister 
Zaleski skorzysta ze swego pobytu w 

Paryżu, który przeciągnie się do nić? 
dzieli wieczorem, aby przeprowadz! 
ważrą rozmowę z francuskim mini" 
strem spraw zagranicznych Tardieu' 

Pełnomocnictwa dla Prezydenta 
CBRADY SEJMOWEJ 

WARSZAWA. (Pat). W dniu 11 
b. m. sejmowa komisja. prawnicza 
przystąpiła do obrad nad rządowym 
projektem ustawy u upoważnieniu 
Prezydenta Rzeczypospolitej do wy: 
dawania rozporządzeń z! mocą ustawy. 

Projekt zreferował pos. Paschalski, 
podkreślając, że światowy kryzys go- 
spodarczy zmusił wiele' państw, m.in. 
Anglję, Francję, Niemcy, Austrję i 
H.landję do dania rządowi bardzo 
szerokich pełnomocnictw w dziedz nie 
ustawodawstwa. Głównem zadaniem 
pełnomocnictw, nad któremi obradu- 
jemy, jest-danie rządowi skutecznej 

KOMISJI PRAWNICZEJ 
broni do wałki z kryzysem gospodar- 
czym. Ponadto pełnomocnictwa obej- 
mują takie materje, które pozostają 
w związku z niezakcńczonemi jeszcze 
pracami nad unifikacją prawa w Pol- 
sce. 

W końcowem przemówieniu refe= 
rent poprawkę pos. Rybarskiego, któ- 
iy zaproponowsł wyłączenie z pełno- 
mocnictw zmiany statutu Banku Pol 
skiego i zmiany dekretu Prezydenta 
Rzeczypospolitej o stabilizacji złote- 
go. Komisja ustawę uchwaliła w 2 i8 
czytaniu zgodnie z piopozycją refe- 
renta. 

Szwedzkie zamówienia na węgiel polski 
SZTOKHOLM PAT. — Szwedzkie. 

węgla polskiego. 
koleje państwowe zakupują 32,500 ton 

Górnicy zgłaszają się do pracy 
SOSNOWIEC, PAT, — sytuacji straj 

kowej nastąpiła dziś dość poważna zmiana, 
liość strajkujących zmniejszyła się o prze- 
szło 1600 osób i wynosiła 8229 (wczoraj 
9372 robiotn ków) na pierwszej zmianie, 
Przy robotach koniecznych pracuje 1190 0- nie, prócz t,zw, obserwacji, 1 

  

sób. Dobrowolnie z; 
zmianę do pracy 17 4 
750, Žaangažowanych przez kopalnie _ по- 
wych robotników jest dziś na rannej zmianie 
102, razem więc pracuje na SI zmia 

66 robotników 

lo się na pierwszą 
górników, wczoraj — 

  

Tajemnicze morderstwe w Helsingforsie 
HELSINGFORS, (Pat) W piątek rano 

została zamordewana strzałam! гемо!- 
wserowemi miss Inna Craucher. Morder- 
stwa dokcnano w jej doru w Helsing- 
forsie. Jak słychać, miss Craucher miała 
być międzynarodawym szpiegiem Po- 
dobno dawnie] pozostawała ona w 
kontakcie z ruchem łappowców. Wed» 

EEE T ISSSSI 
do których zaliczyć należy rów- 

nież byłego ministra skarbu 

Yczasą. Wyjazd Lednickiego do 
Litwy poprzedzać miały pertrak-. 

tacje w Warszawie. W kałach. 
partji tautininków powaźnie za- 

starawiają się nad możliwością 

ugody z Paiską. 

ług krążących pogłosek, miss Craucher 
miała w czasie ostatnich wydarzeń pa: 
litycznych dostarczać informacyj © Fu- 
chu iappowtów prasie labou:z stów. 
Policja zachowuja w te] sprawie mii- 
czenie. istnieje podejrzenie, iż zbrodni 
dokonana z motywów politycznych. 

SPROSTOWANIE 
W numerze „Słowa”* z dn, 9 marca w de 

peszy sygnowanej z Alieksandrjj myśnie wy 
drukowane zostało nazwisko p, Maljńskjego 

(Malinowiskj), sekretarza poselstwa, który w 

zastępstwie posła  Dzieduszyckiego witał 
Marszałka P.łsudskijego po przybyciu parow 

ca „Romznia“ do Kajru, co niniejszem pro- 

stujemy, 

skwie Patek udał się niezwłocz- 
nie do zastępcy komisarza Spraw 
zagranicznych Krestińskiego z 

żądaniem wyjaśnień to do treści 
komunikatu. Pan Krestiński 0- 
świadczył, że szczegółów śledz- 

twa nie zna i tłumaczył, że wy- 

rażeniu „niektórzy obywatele 

polscy' nie naieży nadawać zna- 

czenia politycznego. Zaznaczył 
przytem, że nie uprzedzano „po- 
sła polskiego © komunikacie, 

gdyż nie widziano w nim zabar- 
wienia politycznego. 
ESTA TSS SIT IN RSNE RASTENIS, 

Sensacyjny Ślub 
księcia szwedzkiego 
CÓRKA PRZEMYSŁOWCA. — 
TRAGICZNE LOSY WNUCZKI 
CARA ALEKSANDRA II. — WY- 
WIAD Z ANNĄ PAWŁOWNĄ. 

LONDYN, PAT, — W piątek przed połu 
dniem odbył się tu ślub Kksięcja  Lenarta 
szwedzkiego z miss Nissvandt. Matka księ 

cja ij birat matki byli nieobecni podczas aktu 

ślubu, jak przypuszczają z tego powodu, że 

książę nie zgodził się na wzięcie ślubu w 
kościele, pragnąc uniknąć zbyt wielkiego ce 

remonjału, 

LONDYN, PAT, — Ślub ksęcja Lenarta, 
wnuka króla szwedzkiego Gustawa, a syna 
wielkiej ksjężny Marjj Pawłówny, z panną 
Nissvandt, córką przedsiębiorcy budowłane 

go ze Stokholmu, ujawnił sensacyjne sprawy 

rodzinne, w których tragiczną rolę odegry 
wa ksjężna Marja Pawłówna, wnuczką cara 

„Aleksandra II. > 
Matka Lenarta nie była obecna na šlubje 

i wogółe nie widziała się ze swym synem, 

który, po wzięciu ślubu cywilnego, odjechał 
ze swą małżonką jako pan į panį Bernadot 

te do Szwecji, Stosunk; między synem a 

matką uległy zerwaniu, Doprowadziły do te 
go dwie okoliczności, Pierwszą z nich by- 
ło, że Lenart, wbrew  życzenju wielkiej 

księżny Marji Pawłówny, postanowił wzjąć 
ślub cywilny, 
W wywiadzie prasowym wielka księżna 

oświadczyła, że rodzina Romanowych nie u- 

znaje ślubów cywilnych, Jej zdaniem, ślub 
winien się odbyć w kościele w sposób uro- 

czysty, Drugim motywem zerwania były nie 

porozumienia ną tle majątkowem, Swego cza 
su, gdły księżna Marja Pawłówna, zniechę 

сопа sztywną atmosferą szwedzkiego dworu 

królewskiego, opuściła swego małżonka, 

szwedzkiego następcę tronu, nie zwrócono 

jej posagu, stanowiącego wielki majątek, Ma 
jatek ten przelano na syna jej, co stanowiło 
podstawę utrzymania księcia Lenarta, 

Po wybuchu rewolucji rosyjskiej księž- 
na Marja Pawłowna znalazła się w nędzy. 
Wówczas zwrócono jej ze Stokhołmu klejno 
ty, które umożliwiły iwyjaza do Ameryki i 
skromną egzystencję, Obecnie księżna Ma 
rja -Pawtowna, znajdując się w krytycznej 
sytuacji materialnej, zażądała od syna zwro 
tu części majątku, pochodzącego z jej posa 
gė, 

Książę Lenart stanowczo odmówił temu 
żądaniu, jak również udzielenia matce jakiej 
kolwiek stałej pomocy finansowej, W kołach 
legitymistycznych emigracji rosyjskiej w 
Londynie oraz w sferach dworskich i arysto 
kratycznych Angljj postępek ten wywołał 
wielką niechęć do osoby księcja Lenarta. 

WAŻNIEJSZE WYGRANE 
WARSZAWĄ, (Pat). W. drugim 

dniu ciągnienia 5'ej klasy 24 Pol kiej 
Państwowej Loterji Klasowej głów- 
niejsze wygrane padły na numery 
następujące: 

10 tysięcy złotych — 47.461, po 5 
tysięcy—120.530 i 33.908. 

handłową, mus; wywrzeć wpływ na 
cały światowy obrót handlowy. 

Protekcjonizm angielski zaraz na 
początku przybrał nadzwyczaj ostre tor 
my. Zaprowadzono 10cio procentowe 
cło ad vałorem prawie na wszelki do- 
wóz angielski. Tak wysokiemu ocleniu 
nie podlegają jedynie pszenica, mięso i 
wszelkie surowce przemysłowe, jak 
również dowóz z dominiów, kołonij i 
mandatowych krajów, związanych z 
Anglją. Wyjątek ten ustanowiono dla- 
tego, że rząd angielski 1) nie chce pad 
nieść kosztów utrzymania n'ższych klas 
ludności, 2) nie chce podwyższyć cen 
surowców, wzgl. podnieść kosztów pro 
dukcji przemysłowej i 3) zamierza już 
obecnie położyć podstawy dla wytwo- 
rzenia jednolitej całości celnej Imper- 
jum Brytyjskiego. : 

Angielscy łiberali zupełnie słusznie 
wskazują na to, że poz.om życiowy lud 
ności angielskiej jest tak wysoki, że je- 
śli od cła uwolniona zostanie tylko psze 
nica i mięso, to wątpić należy, czy uda . 
się utrzymać wydatki na środki żywno- 
ściowe na  dawniejszym poziomie. Z 
drugiej strony uwolnienie surowców 
przemysłowych od cła ma swe dóbre 
strony, ałe zarówno i to rozporządzenie 
nie gwarantuje, że przejście do pretek 
cjonizmu nie spowoduje podniesienia 
kosztów produkcja przemysłu angiel- 
skiego. Pdziom cen w państwie przez 
stosowanie polityki ochronnej napewno 
ulegnie zmianie, bez względu na to, ja- 
kie zarządzenia rząd poczyni. Nie mo- 
żna z góry twierdzić, jak ceny te się u- 
łożą i jaki wpływ wywierać . będa na 
przemysł i handel angielski, Ё 

Uwolnienie od cła dowozu z domi- 
nji, kolonij i krajów mandatowych jest 
do pewnego stopnia pierwszym kro- 
kiem do rozpoczęcia realnych przygo-- 
towań konierencji gospodarczej lmper-. 
jum Brytyjskiego w Ottawie. Kryzys 
światowy. wywiera silny wpływ na о- 
pinję publiczną w dominjach i kolo- 
njach, tak jak w Anglji samej i dlate- 
go może nie można sobie przedstawić 
karzystniejszej chwili do zwołania kon 
ferencji, która ma zbliżyć gospodarczo 
poszczęgólne części Imperjum brytyj- 
skiego i wytworzyć stan podobny zwią 
zkawi celnemu. Niektóre dominja jesz- 
cze niedawno stanowczo wypowiadały 
się przeciwko takiemu zbliżeniu, ale 
panujący kryzys zmusza ich do zmiany 
poglądów. 

Przy wyeliminowaniu tych ogrom- 
nych terytorjów, tworzących imperjum 
brytyjskie z obrotu handlu światowego 
i odgrodzenie ich od innych państw 
dotknięcj zostaną znacznie inni uczest- 
nicy obrotu światowego i dlatego też 
lipcowa konferencja w Ottawie może 
doprowadzić do pewnych kotmpl.kacji 
w dziedzinie handlu międzynarodowego 

Pod kdniec nie od rzeczy będzie 
zaznaczyć, że przejście do protekcjoniz 
mu wywałało już w swem następstwie 
rewizję angielskiej polityki rolnej. W 
Anglji dopiera w ostatnich czasach po- 
święcano znaczniejszą uwagę rolnic- 
twu (pomoc dła rafinerji cukru). Rząd 
dawniej zawsze stał na stanowisku, -że 
interes ogrdmnych mas spożywców nie 
może być poświęcony w ofierze małej 
liczbie rolników i dlatego rolnictwo po 
zostawiono na łasce losu. Wobec przej 
ścia dd protekcjonizmu, tj. ochrony 
wszelkiej produkcji krajowej, koła rol- 
nicze w Anglji poczęły domagać się po 
mocy dla prddifkcji agrarnej. Rzeczy- 
wiście też minister roln.ctwa w gabine= 
cie narodowym sir Juh Gilmour oświad 
czył w parlamencie, że rolnictwu przy- 
sługuje takie samo prawa na ochronę, - 
jak przemysłowi i że rząd  engielski 
dbać będzie o to, aby wytworzone zo- 
stały warunki nowego, korzystniejsze- 
go rozwoju roln'ctwa. Produkty rolni- 
cze z wyjątkiem pszenicy, mięsa i weł 
ny chrdnione będą cłami ale oprócz 
tego poczynione będą i inne zarządze- 
nia dla ochrony rolnictwa. Zaprowa- 
dzone zostaną przedewszystkiem kon- 
tyngenty dla dowozu pszenicy i tłusz- 
czów, co przyczynić się ma do rozwo- 
ju rolnictwa i chowu bydła. Ustanowie 
nie tych kontyngentów dla produktów 
rolniczych będzie jednym z głównych 
zadań konferencji imperjum brytyjskie 
go w Ottawie. 

Uprzytomniwszy sobie ta wszystko, 
przedstawia się nam charakterystyczny: 
obraz: Anglja przeszedłszy do protek- 
cjonizmu, natychmiast uważała za ko 
nieczne rozwiązać wszystkie skampliko 
wane kwestje, które stanowią poważne 
zagadnienie również w wielu państ- 
wach europejskich. 

żk. 
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W SPRAWIE POMNIKA MICKIEWICZA 
OPINJĄ P. K. W. ZAWODZIŃSKIEGO 

Jako nie Wilnianin, z zażenowaniem 
zebieram głos w tej sprawie. 

Ale tylu węzłami krwi į wychowa- 
nia jestem związany z krajem, którego 
stolicą jest Wilno, że nic, co wileńskie, 
mie może mi być obojętne; jako Pola- 
kowi nie może mi też być obojętną 
sprawa reprezentatywności Wina. 

Ami sprawa pomnika największego 
w języku polskim twórcy, w mieście, 
które było jego duchową kolebką. 

Trudności me powiększa nieogląda 
nie w rzeczywistości projektów pomni- 
Ka: znam je tylko z reprodukcyj. — 
Ale przynajmniej pomnik Kuny widzia 
łem na tylu fotografiach, że mogę się 
uważać za wystarczająco poinformo- 
wanego i twiardzić, że szlachetne to 
dzieło rzeźbiarskie jest skażone teatrał 
nością gestu prawej ręki, gestu, który 
utrwalony w wystawionym na nieustan 
ne oglądanie posagu, będzie raz+ ; dra 
żnit przechodnia wileńskiego, mającego 
założoną w najgłębszych pokładach du 
szy odrazę do wszelkiejprzesady i tea- 
trałnośc., do zbytniego uzewnętrzniania 
najmocniejszych nawet ekstaz we- 
waętrznych, 

. Gest ten, rzucający się w oczy od 
początku (por. słuszne uwagi p. Ilario 
Alvigini, choć jako Włoch, skłonniejszy 
by był do pobłażliwszego traktowan a 
teatralności), ż każdym dniem jego о- 
glądania będzie się stawał nieznośniej 
szy, aż wkońcu stanie sę zmorą W:l- 
na, przedmiotem szyderstwa każdego 
przechodnia, nienawiści znacznie więk 
szej i znacznie słuszniejszej, niż kolos 
Pronaszki, lub rozwalony iuż na „pow- 
szechne żądanie* pomnik „wdzięczno- 
ści Ameryce' w Warszawie. Dodać 
jeszcze trzeba, przytwierdzając zdanie 
redaktora „Słowa”, że newątpliwie w 
miarę, jak odchodzimy od czasów nie 
woli, znaczenie Mickiewicza jako pto- 
roka ujarzm onego narodu będzie ustę 

ało pojmowaniu go jako świetnego 
Sy. poprostu poety i tak'm zosta- 
nie on dla nas Polaków, podczas gdy 
dla Europy może zostać tylko tym, 
którym go poznała za życia — proro- 
kiem, natchnionym człow ekiem, prze- 
wodnkiem gromady dziwnych pielgrzy 
mów. 

Takim jest Mickiewicz na pomniku 
paryskim. I dzieło to jest zarazem przy 
kiadem, jak wychodzące z tej samej 
koncepcji wieszcza co Kuna, można 
stworzyć dzieło pełne prostoty i głębi, 
dzieło rzeźbiarskie i pomn*k publiczny 
o walorach nieprzemijających. Mickie- 
wicz jest tam pełen dynam'ki; a jego 
ruch, naturalny przy całej gwałtowno- 
ści, tłumaczy się w oczach każdego 
przechodn'a, nawet tego, któ jego dz'eł 

° ойу ne czytał. Trzeba jednak pamię- 
tać, kto ten pomnik (ustawiony zresztą 
w nieszczęśliwie dopasowanem otocze 
niu i trochę zamały w stosunku do nie 
go) stworzył. Kuna obok Wittiga i Du- 
nikowskiego należy do najbardziej bez 
sprzecznych sław rzeźbiarskich Polski 
współczesnej Ale być dobrym rzeźbia* 
rzem, ne znaczy to jeszcze być powo- 
łanym do stworzenia udanego pomn- 
ka. Takich zaledwie kilka, najwyżej kil 
kanaście znają dzieje sztuki eurogjej- 
skiej. Bourdelle jest może jedynym w 
XX stuledu, który obok ich twórców 
może stanąć. Nie wystarczy go sądzić 
na podstawie pomnika na placu d'Al- 
ma. 

Wracając do pomnika wileńskiego, 
o innych jego projektach nie chcę wy- 
rażać sądu, znając je tylko z newyraź 
nych reprodukcyj. Projekt Madeyskie- 
go wydaje mi się jednak zbyt „kame- 
ralny“, įešli nie zbyt banalny i nale- 
żący wyraźnie do gatunku pomników, 
stawianych w parkach.  Modern'zm w 
niektórych innych projektach stanow- 
czo (tu znów przychodzi mi potakiwać 
redaktorowi), nie pasuje do otoczen'a 
wileńskiego. Co więc robić? Zadowolić 
się skromnym znak'em hołdu dla poety, 
gdzieby było więcej poczeiwego serca 

i zacnych intencyj, niż walorów arty- 
stycznych? Czekać kilkanaście lat, mo- 
ze bezskutecznie na dz'eło genjalne? A 
może zrezygnować z ambicj, postawie- 
nia dzieła oryginalnego, dzieła polskie- 
„go rzeźbiarza, zwrócić się do Paryża 
z prośbą reprodukowania tamtejszego 
pomnika Mickiewicza i umieścć go, 
wiecznie dążącego na placu Katedral+ 
nym? Wyjśce pod względem artystycz 
nym napewno najlepsze, a kopje staw- 
nych dzieł rzeźby po wsze czasy m.ały 
walor powszechny i były umieszczane 
we wsystkich krajach, nigdzie nie ra- 
żąc i zawsze cen'one. A pomniki obce- 
go dłuta stawiano i u nas w Polsce, 
przykładem choćby  Thorwaldsenow= 
skie, Kopernik i Książę Józef. 

UWAGI P. WITOLDA HULEWICZA 

S=E"O w o 

ODPOWIEDŹ CHIN NA MEMORJAŁ JAPOŃSK 
PARYŻ. (Pat), Korespondent 

„Le Petit Parisien* donosi z Da- 
lekiego Wschodu: Minister pełno' 
mocny Jąponji w Chinach wyste- 
sował do władz chińskich me- 
morjał, głoszący, że Japonja go- 
towa jest prowadzić z Chinami 
pertraktacje w sprąwie defini- 

MASOWE PALENIE TR 
MOSKWA. (?at). Według doniesień z 

Szanghaju, w rej'uie niedawnych waik od 
bywa się od kilsunastu dai palenie trupów 
poległych chińskich żołaierzy. Trupy pr y- 
wożune są samochodami cięzarowemi w po- 

tywnego zawieszenia działań 
zbrojnych. Rząd chiński odpo- 
wiedział, że będzie pertraktował 
z Japonią doplero po wycofaniu 
wejsk z Szanghaju, na co Japoń- 
czycy znowu oświadczyli, że po 
wycofaniu wojsk wszelkie roko- 
wanla są zbędne. 

UPÓW W SZANGHAJU 
rze nocnej i po przykryciu brezentem pod 
pslaue. Duchowni buddyjs y odmawiają przy- 
tem modły. Chińskie osopy przeistoczone są 
w bratnie mogiły. 

— 

————————- 

Nowe groźby bandytów amerykańskich 
NOWY YORK, PAT. — „Evening Post“ 

podaje, że Sp.taler, który obiecał Lindber- 
kiwań, Spitaler, jego wspólnik Bit; oraz 14 
innych, należących do tej samej bandy, sta 

Nie uważam siebie za fachowego gnowi swą pomoc w poszukjwaniu dziecka, wił; się dziś przed sądem jako skarżenj O 
rzeczoznawcę. Wypowiadając tur swo- 
je zdanie (na zaproszenie redakcji 
„Słowa'*), skłonię jednak z szacunkiem 
g'owę przed opinią zbiorowego grona 
wybitnych artystów i historyków sztu- 
ki. Oto moja krótka charakerystyka pię 
cu ostatnich wystawionych mak.et: 

1. Model Przybylskiego nie jest 
pomnikiem Mickiewicza. 

2. Model Tołwińskiego, aczkolwiek 
piękny i szeroko pomyślany, nie jest 
realny, a z Mickiewiczem również nie 
ma bezpośredniego związku. 

3. Model Dunikowskiego, szkic wy 
bitnego artysty, ma wielkie walory; 
powinien być gdześ (poza Wilnem) 
zrealizowany, jako pomnik religijny. 

4. Model Madeyskiego, wykazują- 
cy łatwość rzemiosła i ogładę rzeźbiar 
ską, jest banalny, mdły, antymonumen- 
talny, ckliwy, kałamarzowaty, budva- 
rowy, krawiecki, paniczykowaty, wert- 
herowski, spleenowy, dziecinn' e marzy- 
cielski. Jednem słowem, nietylko zaprze 
czenie życia i twórczości dojrzałego Mi 
ckiewicza, ale wypranie ze znamion 
buntu, fantazji, płomienia i czynnej 
ekstazy „Ody do młodośc:*. Opatrzył 
by się, nawet dzisiejszym swoim entu- 
zjastom, po krótkim czasie. 

5. Model Kuny jest prosty w kon 
cepcji, zrozum ały w symbolicie, szla- 
chetny w proporcjach, artystyczny w. 
przepracowaniu proflów ze  wszyst- 
kich stron. Z projektów, branych do- 
tychczas w Wilnie reałnie pod rozwa- 
ge, Pronaszko raził Wiln'an nowoczes- 
nością bryły, Szukalski dziwactwem po 
mysłu i przeładowaniem  lterackiem 
(mimo wagi ogromnego talentu); Ku- 
na daje monument bardzo spokojny, 
wysokiej klasy rzeźbiarskiej, tłumaczą 
cy się bez komentarzy. Źwieńczenie 
pomnika łukiem podniesionego ramie- 
nia jest bardzo szczęśliwem zamknię- 
сет kompozycyjnem. Jedno chyba za: 
rzucić można Kunie, że zbytnio poszedł 
na kompromis z gustem szerszej publi- 
czności. 

Dnia 17 marca walne zebranie Ko- 
mitetu Głównego Budowy Pomnika 
ma powziąć decyzję ostateczną. Komi- 
tet składa się z 300 osób. Wystawę 
modeli w Pałacu zwiedziło wogóle 300 
osób, w tem sporo młodzieży. Stąd 
wniosek, że o zakwalif kowaniu jedne- 
go z modeli decydować ma znaczna 
ilość ludzi,którzy na oczy projektów nie 
widzieli. W (ogólnym Komitece zasiada 
większość ludzi niefachowych. Dia nich 
jedynem kryterjum będzie: „To mi się 
podoba, a to nie*, Tymczasem ротп К 
nie ma być stawiany „na zdrowy chiop 
ski rozum““, lecz na w'eki —— i ma świad 
czyć o naszej kulturze i o naszym sma- 
ku wobec przyszłych pokoleń, jak o 
braku gustu naszych ojców Świadczą 
jaskrawo pomniki M*ckiewicza w War 
szawie, Lwowie i Krakowie. 

Trzysta osób ' zwiedziło wystawę 
modeli. Niech więc nikt nie mówi o tem, 
że „Wilno*, że dwustutysiączne Wilno 
interesuje się sprawą pomnika! Intere- 
suje się naprawdę garstka ludzi, zdol- 
na pomieścić się w jednym autobusie. 
Drugi wn'osek: takie sprawy musi gar- 
stka rozstrzygać. I to garstka najgod- 

dostał list, w którym grożą mu, że jego 
dwoje dzjecj zostanie uprowadzonych, о # 
nje zaprzestanie on wtrącania się do poszu 

  

przemyt alkoholi O dziecku Lindbergha 

brak jakichkolwiek pewnych wiadomości, 

Ponura zbrodnia w pociągu 
PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM W RÓWNEM 

BRZEŚĆ N/BUGIEM, (Pat). 15 b. m. 
odbędzie się w Równem, przed tamtej- 

szym Sądem Okręgowym, rozprawa 
przeciwko Bazylemu Pugaczowi, Stanl- 
sławowi Zeze*owi, Aleksandrowi Duna- 
Įowi, Piotro «i Hixitiukowi i Konradowi 
Krupczykowi. Wymieni:ni oskarżeni są 
z art. 51 i 455 cz III. K. K. o taiż w dn. 
1 m»]a r. ub zamordowali w pociągu 
na sziaku Kowel - Sarny około stacji 
R.fałówka kpt. Łopatko | sirrżanta 
Brojka, wiozących większą ilośc go- 
tówki na wypł.<tę poborów dla garni- 
zonu w Sarnach. Zwłoki sierżanta wy- 

rzuciii z pociągu i zakopali obok toru. 
Następnia zamordowali włościanina 
Cnwesiuka. 

Zbrodniarże ukrywaił się przez czas 
dłuższy. Dopiero w lipcu, podczas ob- 
ławy, zostali schwytani częściowo w 
pow. koszyrskim, częściowo w pow. 

pińskim przez funkcjonarjuszy urzędu 
śiedczego w Brześciu n/Bugiem. Wszyst- 
kim 5 grozi kara Śmierci, gdyż proku- 
rator żąda zastosowania art. 15 przepi- 
sów przechodnich do K K. Wszyscy 
oskarżeni do winy się przyznają. 

  

Sukcesy „Šztuby“ Leczyckiego zZagranicą 
„Sztuba* Kazimierza Le- 

czyckiego, która ujrzała po raz pierw 
szy światło kinkietów teatralnych w 
Wilnie i cieszyła się tak wielkiem po- 
wodzeniem w całej Polsce, święci nie- 
mnejsze tryumfy zagranicą. 23 lutego 
br. wystawił sztukę Teatr Narodowy w 
Splicie, w ]ugostawji. — Jak się do- 
wiadujemy, „Skola“ (Sztuba) w Na- 
rodno Kazaliste przyjęta była entuzja- 
stycznie, zarówno przez publiczność, 

jak krytykę. Wszystkie gazety zamie- 
Śściły o sztuce pochlebne recenzje. — 
Wabec gomącego przyjęcia, jakie do- 
znała sztuka w Splicie, jeden z teatrów 
stołecznych Jugosławji zamierza wysta 
wać ją w Belgradzie. 

Dowiadujemy się równocześnie, że 
jeszcze w tegorocznym sezonie teatral 
nym „Sztuba“ zostanie wystawiona 
przez jedną z włoskich kompanij tea- 
tralnych. 

  

„Sztuba“ na scenie jugosłowiań 

niejszych. A miarą godności jest talent 
połączony z wiedzą nabytą przez dłu- 
gie studja fachowe. „Wox popułli* bę- 
dzie tu absurdem. Fachowcy (i to nie- 
bylejacy) wypowiedzieli się już: w 
jednomyślnej decyzji „jury* i Zarządu 
Komitetu. Fachowcy również niech wy 
powiedzą się w ankiecie. Tylko w wy- 
borach do Sejmu głos Kiepury tyleż 
znaczy, co głos kancełisty. Oby ci człon 

skiej w Splicje. Akt I-gi, 

kowie ogólnego Komitetu Budowy, któ 
rzy całe życie zajmują się wszystk'em 
poza estetyką, rzeźbą, architekturą 4 
historjąa sztuki — zroumieli, że ich 
głos nie może tyleż ważyć, co głos fa- 
chowca - artysty, który na tych spra- 
wach zęby zjadł... Żądamy poszanowa 
nia kompetencji! ; 

Bo (naczej dzień 17 marca rb. bę- 
dzie dniem wstydu i skandalu. 

KONFERENCJĄ W SPRAWIE 
SYTUACJI MATERJALNEJ ZA- 

KŁADÓW UBEZPIECZEŃ 
WARSZAWA, 11.III (tel. własny). 

W dniu ll-go b. m. odbyło się pod 
przewodnictwem ministra Pracy i Opie- 
ki Społecznej konf.rencja w sprawie 
połużenia mateijalnego zakładów u 
bezpieczeń społecznych. W konferen- 
cji wzięli udział wice miaister Szubar- 
towicz, przedstawiciele ministerstwa 
Skarbu biura ekonomicznego prezy- 
djum Rady Minist ów oraz delegaci 
Zakładów Ubezpieczeń społecznych. 

Na konferencji omówiono sprawę 
dotychczasowej lokaty f.nduszów za- 
kładów ubezpieczeniowych, akcji bu- 
dowlaneį na rok 1932 oraz projekto- 
wane zmiany o dotychczasowym try- 
bie ściąganis składek ubezpieczenio- 
wych. Materjał jaki dostarczyła kon- 
ferencja będzie podstawą do powaię- 
cia odpowiednich decyzyj przez czyn- 
mki miarodajne. 

„J J A J ii 
KalgZkę  WOjSsa04W4 į ZgubiONĄ oz” tatę” mov. 

Wydarą przez I iśaon Radjotelegraficz- 
ny w B-njaminowie na imię Jaua 
>4czepanika, roczn, 1901, uniewaźnia się 

V WIA 

Zaproszenie Magistra- 
tu i Izby skarbowej 

na pogrzeb 
NIEZWYKŁY WYPADEK SAMOBÓJSTWA 

WE LWOW:E 

We Lwowie popełnił w niezwykły sposób 
samobójstwo Emanuel Tomaszewski, kra- 
wiec z zawodu, 

Komįisyjnie stwierdzono, że Tomaszew 
ski popejmił samobójstwo przez zaczadze- 
nie się, W tym celu wieczorem w sobotę, 
napali dobrze węglem w piecu swego war- 
sztatu, poczem ubrany na czarno położył się 
na kanapie į usnąl na zawsze, 

Tomaszewski na dwa dn; przedtem w 
jednej z tutejszych drukarń zamówił dia sje- 
bie 50 sztuk żałobnej klepsydry, w której 
na swój pogrzeb zaprasza jedynie Mag,strat 
Graz lzvię $xarbową, Fakt ten świadczy © 
tem, że Tomaszewski nie mógł podołać 
wszelk,m oplatom į podatkom mejskim, jak 
też państwowym, W sobotę kiepsydry te ©- 
debrał w drukarni, Leżajy one w warsztacie 
na stole z poiecenjem, aby je rozklejono na 
murach miasta, Kiepsydry po przeprowadzo 
nej wizji lokalnej koledzy Tomaszewskiego 
zabrali do b,ura Korporacji krawieckiej, 

DZIENNIK PRZEDSMIERTNY 
Następnie na stole znalezjono arkusz pa 

pieru, na którym Ś.p, Tomaszewski dokład- 
nie, z całą świadomością, spisywał przeb,eg 
cstaiajch swoich chwił, począwszy od mo- 
mentu zatkania pieca, Oraz uszczein,enja 0- 
kna i drzwi, aż do utraty 
tomnoścj, Ś, p. 
napisał tak: 

11,15 — Zamknąłem piec, 
11,30 — Czuję swąd j dym, 
11,45 — Dym mne dokucza i gryzje w 

oczy, zaczynam zasypiać, 
12,00 — Czuję się lepiej f czuję, że dym 

wsiąka w mój organizm, śm,ercj się oba- 
wiam i chcfałoym już zasnąć snem wiecz- 
nymi, 

12,10 — Wstałem, aby zobaczyć, czy 
piec dobrze zatkany, pokój pełny dymu, 

2 M — Nos mi zatkało, ciężko oddy- 
chać, 

12,35 — Chcjałbym już być bratem tru 
Pa. 

12,37 — Zdaje mj się, że już zasypiam, 
a tymczasem biorę ołówek i piszę banialu- 
ki, rękę opaiłemi na czole, a puls bije, jak 
wahadło od dużego zegara „tak-tak*, czu- 
ię, że głowa moja zaczyna być w! n.epo 
rządku, usnąć nie mogę, bo lampa się 
świeci, 

zupeźnej przy- 
Tomaszewski ołówkiem 

1,13 — Piszę ostatnie słowa, Kto ma od- 
wagę żyć w: obecnych stosunkach  ekono- 
nicznych, ten pow,ńjen mieć odwagę um- 
rzeć, gaszę lampę, naprawdę zaczynam za- 
sypiać, 

Powyżej przytoczony dosłownie „dzien- 
nik przedšmiertny“ ś, p. Tomaszewski pod- 
pisał trzema literami „Tom,  Wjdocznie 
nie mjał on już tyle sjł, aby podpisać się 
pełaem nazwiskiem, 

Z zap,sków tych wynika, że ś, p. Toma- |. 
szewski poniósł śmierć po północy, a samo 
bójstwo popełnił z Roa nędzy, nie mając 
roboty i środków do życia, 

Zwłoki ś.p, Tomaszewskiego odstawjono 
do Instytutu medycyny sądowej, 

W WIRZE STOLICY. 
STARZY 1 MŁODZI 

Gdy się pomyśli, że Briand mjał 70 lat 
i był czynnym do ostatniej chwili, że pierw 

szy raz został mjmistrem, licząc 44 lata į 

przez te 26 let piastował 36 tek, gdy się zwa 

ży, że apogeum swej karjery osiągnął: w 0- 
statnim dziesiątku lat, każdy czuje respekt 

d'a tego starca, 
Co to za człowiek, co zostaje dygnita- 

rzem, 'mając trzydzjeści parę lat, potem kla- 

pa — j żyje do stu — w zapomnienju, wspo 

mnienjamj, Człowiek naprawdę mądry, zaw 

sze wypłynie, czy przystosowując sję do 0- 

toczenia, czy naginając otoczenie do sjebje, 

Można nienąwyjdzjeć sterega Brianda, ałe wy 
bitnej jedrostki nie uznać w nim n.e sposób, 

Być premjerem 11 razy! 

Co to jest, że we Francji Judzje trwają 

tak długo? Poircare, Clemenceau į Briand 
wyplywalį po x razy. Padzją, wydźwiyają 
Sję znowu, Njezdarte siły, niezmożona ener 

gja. | wszyscy w późnej starośąj dochodził: 

do szczytu, Teraz jest takj Tardieu, można 

być pewinym, że przez dobre kjłkanaścje r:- 

zy będzje odchodził, wracał do steru —. jak 

tamci, 

Kobiety lubią młodych ludzj — to wy- 

starczy, by fch zdyskredytować, Na tysjąc 

młodych może się trafjć jeden genjusz, ale 

999 będzie napewno głuptasów, Na tysiąc 

starych bedzie jeden ramoł zdziecjnniały, a 

999 zrównąwiażonych, rzeczowych, doświad 

czonych ludzi, jeśkj obsadzić wszystko mło- 
dymj to j ten genjusz (jeśk; się trafj), nic 
nie zdziała, bo kołedzy—matoty wszystko ze 
psują, sterzy bez cudów, rewelacyjnych ino 

wacyj doskonale wiszystko poprowadzą, 

Przykrem jest, że u nas ludzje tak krót 

ko trwają, Ledwo, się nauczymy czyjegoś 

nazwiska — już ogłaszają, że to dureń, że 
80, pędzą won, że jdzje nowy! I iw rezulta- 

cie ludzje nie wraczją — wcjąż nowi, nowi. 
We Francjj gabinety padają jak gruszki, ale 

ludzie mało sję zmieniają, co pewien czas 

— ci sami iwgramadają sję na widownię. U 

nas doświadczenie uważane jest za nic, a z 

pewnością świeżo  upjeczony minister, jak 

wožny w nowym lokalu, nim oswoi się z 

klurkjem, sekretarką | swoją dostojną miną 

straci miesiąc czasu, Obznajomienie z re- 

sortem — pół roku, po 8 miesjącach wyłe- 

wają go — na zawsze, I da capo, 

Dziwne, że dziś przywiązują tak wielką 

wagę do jdeologji młodzieży. Wjadomo, że 

"młodzież jest tępa j wi miarę lat mądrzeje, 

zj zatem zmfenjia poglądy na 3ensownjejsze. 

Idea popułarna wśród młodz/eży jest zawsze 
głupawa ; skazana na uwiędnięcie, Przed 30 
laty — kto tylko był bez wąsów, był socja- 

listą — dz/ś socjalizm jest anachronizmem, 
Wielka szkoda, że @% па uniwersytetach 

tylko wyjątki są komunistamy — czyżby |- 
dea ta mjała mieć rzeczywyście wjelką przy 

szłość? 

  

Karol. 
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$uład Fortepiaców, Piasta, Firtarmgoji 

>, K, Dąbrowska 
(F-ma istaieje od r. 1874) 

Wilno, Niemiecka 3, m. 11 
wv' 

$ ZĄBAJCIE + 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 
CK-SGEBA_ X; 
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MEBLE nowoczesne pierw- 

5 szorzędnej jakcści 

|z gwarancją.—Ceny Źniżone. 
Poieca firma 

JB. ŁOKUCIEWSKI 
w Wiino, ul. asa 23. 
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NIECH WKACA ŻYWA, ŁWRÓWA KREW W ZYŁY Uj- 
CZYZNY, NIE DAJMY SIĘ WYNARODAWIAĆ NASZEJ 

EMIORACJI 
Złóż grosz na „Fundusz Polskiego Szkolnictwa zagranicą“, | | 
na konto P. K. O. 21895, : Komitetu Obchodu 25-lecia Walki 

  

22 Ll 1 222 L i Li i i i i L a i a i i iii iii 

dźwięków wojennych, tu, to tam wscho sierdzie boskie trzeba mieć artystycz- z niej panoptikum z graniem na pły- 

i Z teatrów wileńskich 
VIRTUTI MILITARI CZYŻOWSKIEGO 
"Nowa sztuka autora „Dziwnej uli- 
cy“ nie daje się opowiedzieć. To bo- 
'wiem, co jest jej treścią da się bardziej 
wyrazić przez środki teatralne, niż sło- 

_ wa. Wilno na prenijerze było niezwy- 
kle biorąc uczudowo rapsod żołnierza. 

Po pokolei przesuwają się przed 
' naszem; oczami świętości narodu. Nie- 

potrzeba znowu długich scen, aby dać 
w skrócie rok 31 i lub 63. Tu wystar- 
czy ułan i dziewczyna, tu ksiądz z ka- 
rabinem, który klęczy. Toczą se wy- 
padki, wybuchła wielka wojna. Teraz 
zaczyna się ten rapsod rapsodów śpie- 
wany przez poetę. Wizje płyną ze sce- 

_ my. Po kolei suną nazwy legjonowych 
etapów na wschodzie, na zachodze, 

na północy i na południu. Antek — po- 
eta nan'zuje na jeden i ten sam sznur 
zdarzenia pozornie rozstrzelone. Ze 
wszystkiego rodzi się pieśń jednolita, 
Hiada, jakaś mająca nawet katalog o- 
krętów. Akcja rwie. Towarzyszą jej 
huki i stuki, echo kroków i dudnienie 
pocisków. Wszystkiemu przewodzi 
„On*. Jego to kroki, Jego rozmyślania, 
Jego to szukania, są esencją rzeczy. 

' lLegjonowy duch prezyduje wszystkie- 
mu. Mamy też przed sobą  żołu erzy 

_ swoich, ducha naszego narodu, nawet 
groteskę, szczyptę owego humoru pol- 
skiego, który nie wygasa na chwilę. 

Spoglądając przed się na scenę, na 
— 10 wszystko, co na niej kręci się i obra- 

ca, otwieramy serce. Żywot rozpoczął 
się nasz z powrotem w takich okopach, 
wśród salw karabinów maszynowych, 
kiedy jest gorąco i staje się tragicznie 
groźno. 

Czyżowski robiąc skrót przez wajen- 
ne perypecje narodu naszego podczas 
wielk:ej wojny prowadzi rapsod w fo:- 
mie improwizacji in statu nascendi. 

Wreszcie skoro jest Polska znowu 
wolna j silna, chciałby chaos ukrócić, 
który płynie z tego, że już chcemy od- 
poczywać na laurach i już spokłojnie 
delektować się słońcem. Nie widzimy, 
że jesteśmy dalej w obozie, że choć 
nie lecą granaty i gazy trujące, to w 
powietrzu jest dalej harmider wojenny 
i wrzawa. Na posterunku każdy musi 
trwać i bić się dalej, jak lew, skoro 
leci ten kryzys ze wszystk'ch stron i 
wywołuje w sercach panikę. Czyżow- 
ski z chwili dzisiejszej czyni dalszy 
ciąg legjionowych szturmów, wciąż 0 
tę Polske najwyższą i przez antenatów 
— ojców utęsknioną. Przecież nie po- 
to płynęły tęsknoty serca i nie poto 
oddawano krew, aby się stworzył cha- 
os i chlew na naszej gleb:e? 

Zdajemy sobie sprawę, że wydobyć 
sztukę Czyżowskiego teatralnie nie jest 
łatwą rzeczą. Już to samo, że trzeba 
szukać form syntetycznych pozwala 
uświadomić sobie, jak bardzo zadanie 
jest trudne. 

Akt drugi jest rapsodem Antka — 
poety. To, co mówi jest brane z gło- 
sów, krzyków, strzelania naokoło. Z 
tego całego chaosu i wiru rozmaitych 

dzących, tu, to tam lecących i znowu) ną intuicję, aby wiedzieć, 
odnawiających się, dusza ludzka wizyj- 
nie konstruuje ten swój rapsod. To 
nie jest pole bitwy realne. A jednak 
na tem polu realna się rodzi synteza. 
Wyrazem jej jest pieśń, rezultat duszy, 
która obejmuje wypadki. Z chaosu 
powstaje słońce — pieśń. Ona to ży- 
wi nas, nad narodem świeci i grzeje. 
Serce ją urodziło, obdarza skrzydłam . 

Kiedyś w Reducie Warszawskiej 
„Dziwną Ulicę“ inscen'zowat  Dobro- 
dz'cki, dając sztuce styl formistyczny. 
Nie myślę, aby Wirtuti militari w tym 
stylu nie mogło też być podanem, sko- 
ro właśne Czyżowski potrzebuje sil- 
nego skomprymowania, aby  wszyst- 
ko żyło wyraźnie. W każdym razie do- 
brze zrob'ła pani Wysocka, że reżyse- 
rując starała sę stylizować i przestyli- 
zowywać. Widać iednak, że było mało 
czasu i że nie wszystko dojrzało do 
formy. Najsłab'ej szedł II akt, który po 
trzebuje tej wojenności, choćby w prze 
żytych skrótach, które tylko mężczyz- 
na może mieć w swojej krwi. 

Gdy chodzi o aktorów Wyrzykow* 
ski schwycił intencje autora. Ma on w 
sob'e sztych Konrada, który i tu jest 
esencją Antka—poety. Gorzej trochę 
Szpakiewicz. N'e daje ognia, który po- 
winien dawać Andrzej. Stąd patos III 
aktu leci w formie więcej frazesów, 
niż płomieni, które elektryzują i stawia 
ją na nogi. 

N'epotrzebnie Dejunowicz jako 
ksiądz Brzózka błaznował. Na  miło- 

ile dać ze 
s'ebie syntezy a ile drobnostek i aktor 
skich numerków. Czyż Dejunowicz nie 
rozumie, że postacią swoją daje skrót 
roku 1863, wiarę nieludzką, że nawet 
z kijem w ręku można zwydężyć. Po- 
łykanie papierków i robienie ze siebie 
pajaca, nie jest treścią sztuki. 

Wspomnieliśmy umyślnie o tym 
epizodzie, bo nieznośnie rozrywał nam 
pierwszy akt i wywoływał śmiech na 
widowni. WE 

Nie możemy się pogodzić z muzyką 
w teatrze, która płynie z nakręconych 
płyt. Chodzi © oszczędności. Niemniej 
jest czemś potwornem, że maszyna za- 
stępuje duszę ludzką i że Ersatze mają 
miejsce w królestwie, które dotąd w 
teatrze było dziedziną artystów. Już na 
Szekspirze słyszelśmy tę muzykę, te 
wszystkie piski, ryki, szelesty, które to- 
warzyszyć muszą płycie, która się obra 
ca pchnięta przez sprężynę. Jeśli tak 
dalej pójdzie to i aktora można na le- 
karstwo czasem znaleźć. Po co ma a- 
ktor grać, kiedy za niego też moga pły- 
ty mówić. O muzyce co mówię, nie jest 
drobnostką. Są bow'tem ludzie, którzy 
nie mogą słuchać płyt i dla których 
meczarniią staje się teatr pełen Ersat- 
zów i falsyf'katów. Jeśli nne można da- 
wać prawdziwej orkiestry, to nie da- 
wać sztuk, które potrzebują orkiestry, 
przecież to jest jasne jak słońce. 

Lwia część nieporozumień w sztuce 
Virtuti mikitari jest w tem, że uczyniono 

tach. Nietylko jednak muzyka szwan- 
kowała. Makojnik dał nam w 2-g'm ak- 
Gie dekorację, która przybijała widza 
szarością i brakiem formy. To jest nie- 
prawda: rapsod polskiego żołnierza nie 
mógł się urodzić w takiej kaszy bez 
słońca. Nie wiem jak zrob'ono w War- 
szawie, ale wiem, że w Wilnie rozpacz- 
liwa nuda płynie, skoro otworzyć oczy 
na miejsce, ową przestrzeń, gdzie 
Antek — poeta swój rapsod wyśpie- 
wai. 

REDUTA I SZTUKA MILASZEW- 
SKIEGQ 

Przyznaję, że sztuki tak czystej, 
tak schludnej nie widziałem dawno. 
Miłaszewski jest antytezą brudu, n'e- 
chlujstwa i szmiry, która panoszy się 
w naszej literaturze, gdy jest komedja 
na scenie. Żadnych zdrad, żadnych 
kłamstw, ani kradzieży, ani morderstw. 
Nierogacizna jest wygnaną ze sceny, 
świnia uległa antene: a kysz, a kysz 
Dlaczego się Miłaszewskiego tak mało 
gra? Dlaczego M łaszewski nie był do- 
tąd w Wilnie pokazywany? 

Cóż się dzieje, że autor ten trzyma- 
ny jest za kratami i że jest mocna 
kłódka, którą ktoś dorobił. Tuzy za- 
b'erają nam świeże powietrze. Jakaż to 
klika w Warszawie trzyma się za ręce 
i nie daje wyfrunąć białym, czystym 
gołębiom. Przyznam s'ę, m'azmaty sto- 
licy naszej są mocno nieciekawe. Bra- 
kuje im sztychu paryskiego. Bezeceń- 
wa amostne sprzykrzyły nam się moc- 

no, zwłaszcza skoro jeszcze artystycz- 
nie wszystko kuleje i kuksztyka. Miła- 
szewski jest rewelacją. Publiczność, 
która była na „Drugie imię miłości”, 
oddychała świeżem powietrzem, nie po 
trzebując zachłystywać się tą zgniliz- 
ną, którą nas karmi la comedie  con- 
temporaine polonaise. 

Drugą rewelacją była Stanisława 
Mazaryk, jako bohaterka tej sztukż. 
Wśród aktorek polskich przedstawia 
Mazarykowa fenomen. Wprost jest nie- 
prawdopodobnem, aby kwiat tak świe- 
ży wyrósł w naszym teatrze. Zaczęła 
Mazaryk stawiać kroki w Warszawskiej 
Reducie i dziś jest artystką, bez prze- 
sady, z Bożej Łaski, Ani jednej pozy- 
cji zniżenia się do banalnych  szablo- 
nów, czy sztamp. Szczerość artystycz 
na i czystość gry, na rzetelnem  prze- 
żywaniu, są zaiste nieznane u nas w 
tej mierze, jak u Mazaryk, która ni- 
gdzie i nigdy nie potrafi rozmienić tego 
swojego grania na klamstewka i udawa 
nia. Woąż i zawsze jest rzetelną. Rze- 
telność ta jest tak wielką, że dodana do 
talentu sprawia, że Mazaryk może być 
dumą polskiego teatru. To jest sztuka 
tak grać, że ani jednej pozycji nie ma 
fałszywej. N'gdzie tandety, zamaskowy 
wania próżni czy pustki, Mazarykówna 
jest bez żadnej szminki, gdy chodzi o 
grę, niepotrzebuje tej szm nki. Publicz- 
ność szaleje, bo ma wreszcie czysty 
ton i może się skąpać w muzyce czy- 
ściutkiej. Dwa tylko były przedstawie- 
nia, ale możemy powredzieć, że Wilno 
było pod urokiem wielkiej artystki, o 
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PQ ZGONIE ś. p. BISKUPA 

Wł. Bandurskiego 
PIELGRZYMKA DO KAPLICY 

W ciągu całego dnia wczorajszego 

ludność wileńska tłumnie odwiedzała 

Bazylikę. Przed zamkniętą kaplicą św. 
Piotra, gdzie znajduje się krypta ze 
Zwłokami, widziało się bez przerwy 

pobożnych. Nie mogła ich przecie wszy 
stkich pomieścić w dniu pogrzebu Ba- 
zylika. Pielgrzymują więc po zakończo 
nych uroczystościach — ci maluczcy 
przedewszystkiem — aby uklęknąć u 
drzwi kaplicy. 

A potem przechodzą wzdłuż długie 
go szeregu wieńców, opartych o mu- 
ry katedry. Czytają napisy na wstę- 
gach. Podziwiają te najpiękniejsze: od 
sądowników wileńskich, od kolejarzy, 
od D. O. War. i od Tatarów polskich, 
od garnizonu grodzieńskiego i od lud 
mości powiatu wileńskiego. Opowiada 
ją sobie i o tamtych, wspaniaiych: od 
Marszałka Pźsudskiego, który przysłał 
Biskupowi na trumnę same białe kwiaty 
ze wstęgą o barwach Virtut: miliari; o 
innym od premiera Prysora i o wieńcu, 
złożonym przez armję. 

Wreszcie zapytują, dłaczego drzwi 
kaplicy są zamknięte. Czy będzie tak 
zawsze? Czy nie móżna będzie znijść 
tam, nadół, aby pomodlić się u samej 
trumny umiłowanego przez wsystkich 
Biskupa? 

DYSONANSE 

Smutne dni pogrzebowe miały swo 
je zgrzyty. Są one zresztą nieodłącz- 
nym warunkiem wszystkich naszych, 
wielkich i publicznych, ceremonij. Moż 
na je krótko wyliczyć. 

Pierwsze, to nadmiar połicji. Nie 
wywiera to dodatniego wrażen'a. Ro- 
zumiemy, że konieczne jest utrzymywa 
nię porządku, ale w takich momentach 
jak pogrzeb biskupa  Bandtfrskiego, 
można ludności pozostawić więcej swo 
body. Nie nadużyje jej ona z pewnością. 
Zdaje sobie bowiem dobrze sprawę z 
powagi i pogrzebnego dostojeństwa 
chwil. 

Po drugie, sprawa wydanych kart 
wstępu do katedry. Czy po to podkre- 
śla się na czerwono kolejne numery, 
zapewniające dostęp do nawy głów- 
nej, by posiadaczy ich nie dopuszczać 
do wnętrza? By odpychać tych, co 
przyszli na pół godziny przed czasem 
oznaczonym na kartach? By głośno i 
niegrzecznie, w przedsionku katedry, o 
kilkadziesiąt kroków od Trumny, pe- 
wien tęgi pan z opaską na rekawie wo 
ła: 2 

— Byli tacy, co stali tu od szóstej 
— i nie weszli! 

Po trzecie. są takie miejsca j takie 
okoliczności, gdzie rozpychać łokciami 
nie wolno. Niedobrze więc jest, kiedy 
oddział żołnierzy w przedsionku kate- 
dry bierze się na komendę pod pachy 
i naciera plecami na zgromadzonych. 
Albowem, oto za chwilę nadejdze P. 
Prezydent Rzeczypospolitej. Myślę, że 
na widok zbliżającego sę Pana Prezy- 
denta wszyscy, absolutnie wszyscy, bez 
żadnego przymusu zewnętrznego, roz- 
stąpią się z najwyższem uszanowaniem 
Rozstąpią się samorzutnie, z tą godno 
ścą i dumą narodową, jaką odczuwa 
każdy obywatel w obliczu Tego, który 
reprezentuje Polskę. dox. 

„CENTROOGPAŁ" 

оо ОЙЕ „osa 
kopalń górnośląskich i drzewo opałowe 

suche i zdrowe z dostawą do domu 

po cenach konkurencyjnych, 

Za”kowa 18, tei 17 90. 

  

  

    
  

Dziś | 

Szopka X-tej Klasy 
w sali Kresowej (Zawalna 1) | 

pocz. o godz, 20-tej, 
  

(ARNE ORZEKA OERETWOZTSDRIAREZANCKIA 

której przyjdzie nam w przyszłości wie 
le jeszcze mów'ć. 

Grał Adwentowicz i jak zawsze z tą 
swoją techniką, która mu nie pozwala 
wywrócić się, skoro są śliskie miejsca, 
nawet mocno m'ebezpieczne. W sztuce 
Miłaszewskiego jednak wirtuozerja jest 
trochę niebezpieczną. Tąki trzeci akt 
powinien być przebudowany. Ojcec 
bowiem kocha syna i w tym akcie już 
walczy o synowę a nie żonę dla siebie. 
To trzeba dać. Ne pomogą surogaty i 
arzatze. Prawdę dnia tego ojca trzeba 
dać, wielki przełom, który nastąpił mię- 

° Чгу aktem drugim i trzecim. To, co my 
widzimy, jest niepełne, zarazem niewy- 
raźne, nawet potwornie zamazane, gdy 
chodzi o wnętrze. Myślimy bowiem, 
że ojciec zabierze synowi ukochaną, a 
mie widzimy, że ta złuda w taki spor 
sób zamyka nam oczy na to piękne i 
głębsze, niż hokus-pokus sceniczne. Mi- 
łaszewski dał sklarowanie się serca oj- 
oowskej miłości dla syna. 

Zapach takiego kwiatu powi- 
nien leceć ze sceny i dać mam ra- 
dość życia.—Balcerzak robił co mójgł 
jako syn, któremu niebiosa dadzą war- 
toścową kob'etę. W każdym raze je- 
dzie Reduta z czystą sztuką, mocno in- 
teresującą i z aktorką, która zasługuje 
na pochwały, wyróżniające się, W reży- 
serji czuć mimo wiele rzeczy popsutych 
leszcze wciąż wielki „ddech Osterwy. 

Mieczysław  Limanowski 
+ zi 
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HARO ZYCZE | 
SOBOTA 

Dziś 1 2 

Grzegorza 
jutro 

Krystyny 
L i is 

Spostrzeżenia Zakiadu  Meteorologicz- 
nego U.5.B. w Wilnie, 

Z dnia 11 marca 1932 roku, 
Cišuienie średnie: 763, 

Temperatura średnia: —10. 

Temperatura najwyższa: —5, 

Temperatura najniższa: —18, 

Opad w mm,: 0,1. 

Wiatr: cisza, 

Tendencja: silny wzrost, 

Uwagj: zachmurzenie zmienne, mgła. 

    

Wscnód słońca g. 6.20 

Zachód słońca g. 1800 

  

URZĘDOWA 
— Przyaresztowanie „Expressu  Wileń 

skiego", Wczorajszy „Express Wileński" u- 
Jegł zajęciu przez władze administracyjne, 
za wiadomość o zarządzeniu władz bezpie 
czeństwa z.racji pobytu w Wilnie dostojni- 
ków państwowych, Wiadomość tą władze 
uznały za niezgodną z prawdą. 

Konijskata ulotek strajkowych. Staro 
stwo Grodzkje przyaresztowało ulotkį wy- 
dane przez żydowskie związki pracownicze, 
w których nawoływano do strajku protesta- 
cyjnego pracowników wi dniu 16 bm, 

MIEJSKA 
— Roboty kanalizacyjne, — W przyszłym 

tygodn(u rozpoczną sję roboty kanał zacyjne 
na ul, Szerokjej, Piekiełko j Stromej, Zatrud 
nionych przytem będzje około 100 robotni- 
ków. 

— Na wypadek powodzi. Na 
wypadek powodzi wiosennej, władze 
administracyjne wydały już zarządze- 
nia, zmierzające do zapobiegania wyle 
wów i do zabezpieczenia budynków 
mieszkalnych. Przy usuwaniu lodów 
zapewniono współdziałanie wojsk te- 
chnicznych oraz przygotowano odpo- 
wiednie środki przewozowe w razie 
przerwania komunikacji z miejscami 
dotkn'ętem* powodzią. Wznowiono dzia 
łalność lokalnych komitetów powodzio 
wych i zorganizowano służbę obserwa- 
cyjną 1 informacyjną. й ° 

Ješli chodzi o samo Wilno, komitet 
powodziowy zwródł specjalną uwagę 
na odcinki, dotknięte w roku ubiegłym 
klęską powodzi, magistrat zaś czyni 
odpowiednie kroki, by na wypadek pod 
niesienia się wód zapewnić elektrowni 
normalne funkcjonowanie. Prąd rzeki 
w tem miejscu ma być tak skierowany, 
by rury, doprowadzające wodę do ko- 
tłowni, nie uległy zamuleniu. 

— Herbaciarnia dla bezrobotnej jnteligen 
cji. Z inicjatywy N. O. K. w piątek dn, 11 
bm, o godz, 8ej rano otwartą została her- 
bad arnia-czytelnia dla bezrobotnej inte 
gencji przy zaułku Dobroczynnym Nr, 2a, 

Herbacjarnja czynnej będzia codziennie 
od godz. 9 do 12 1 ой 5 @ Bej, 

AKADEMICKA 
—- SKMA „Odrodzenje“, W n'edzielę, 13 

marca, o godz, 16, w lokalu „Odrodzenii“ 
odbędzje sję zwyczajne 'miesęczne zebranie 
„Odrodzenia”, Obecność członków konjecz- 
na, 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Towarzystwo Polsko - Węgier- 

skie. W sobotę 12 bm. o godz'nie Gej 

w lokalu Seminarjum Prawa (ul. Uni- 
wersytecka7 w dziedzińcu na lewo) od-, 
będzie sę posiedzenie Tow. Polsko- 
Węgierskiego pod przewodnictwem 
Rektora M. Zdziechowskiego. 

Na porządku dziennym referat Wła 
dysława Studnickiego pt. „Sprawa Pol 

sko-Węgierska*. Goście mile widziani. 
Wstęp. wolny 

— Walne Z je członków Polskie 
go Białego Krzyża w Wilnie odbędzie się 

| w sobotę 12 marca, o godzinie 18, w Małej 
sałj karferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego. 
Porządek dzienny przewiduje: sprawozdanie 
ogólne z dzjałedności PBK, sprawozdanie fi 
nansqwe, prelimjnarz budżetowy, Z za 
rządu į komisji rewizyjnej oraz ne wnjo 
skį, 

—Odezyt prof, A, Lotockičgo, W sobo- 
tę dn, 12 marca 1932 r. w lokalu Instytutu 
zjiuikowo-Badawczego Europy Wschodniej, 

Zygmuntowska 2 (wejście od Arsenalskiej) 
© godz 20ej Profesor A, Łotocki, prezes Na- 
ukowego Instytutu Ukrajńskijego, wygiosj 2- 
godzinny odczyt pt: „Problem rel giiny w 
Z.S.S,R.'. Wstęp dla szerszej pubłiczności 
wolny, 

— Chrześcijański Unjwersytet Robotnį- 
czy** powijadamia, że w niedzielę dn, 13go 
marca rb. o godz. iej mw salį Chrześć. Domu 
Ludowegc przy uł Metropołjtałnej Nr, 1, p. 
Michał Sadowski wygłog odczyt pod tyt,: 
„Niemcy współczesne”, Wstęp wolny, 

— Akad“mja ku czej lego, Dzisiaj, 
"wi sobotę odbędzie się Akademja ku czai 
Goethego w Sali gimnazjum Wełera, ul. Dą 
browskiego 5. Początek o godzinie 8 wie- 
czorem. Wejście 1 zł. Dla uczącej się mło- 

dzjeży 50 gr. RÓŻNE 

— Plotki o Mandżurjj, Stałe ponawiają 

ce sję wersje o werbunku w» Połsce urzędmi 
ków i lekarzy do Mandżurjj jeszcze raz na 

leży zdementować, Przestziwfcielstwo japoń 

skie żadnych wi tej mierze kroków nie czy- 
niło i nie czyni, 

— Co było przyczyną samobójstwa 

  

„w wydziale śledczym. — Szejna Cieśla 
(Nowogródzka 20), która, jak noto- 
waliśmy wczoraj, targnęła się na ży- 
cie, będąc zatrzymaną przez wydział 

śledczy, walczy obecnie ze śmiercią w 
szp'talu żydowskim. 

Do pol'cji wezwano ją w zwiazku 
z kradzieżą. Podziałało to na wrażl'wa 
kobietę tak silnie, że wpadła w niezwy 
kłe podniecenie. nerwowe. 

Mimo, iż Oieśla zapewniała o swej 
niewinności, zagrożono jej  wysiedle- 
niem do itwy, gdzie dotychczas przeby 
wała. Groźba ta wytrąciła nieszczęśli- 
wą z równowagi duchowej: bez namy- 
słu sięgnęła po ukrytą w ubran'u fla- 
szeczkę, zawierającą silną truciznę i 

ЗЕВА 

NIKA 
przyłożyła ją do ust. Nim zdołano jej 
przeszkodzić, Cieśla wypiła większą do 
zę trucizny. W zwiąku z okolicznościa 
mi, w jak'ch ten wypadek miał miejsce, 
władze policyjne otrzymały polecenie 
przeprowadzenia najściślejszego docho 
dzenia. 

— Paczki dla więźniów w B"lsze- 
wji. — Włobec zbliżających się świąt 
Wielkiej Nocy wzmogła się znaczn'e 
wysyłka paczek z żywnością, odzieżą 
dla Polaków - więźniów lub zesłańców. 
Paczki te wysyłane są za pośrednic- 
twem Czerwonego Krzyża. Wobec te- 
go, że wyznaczonego przez  bolszewi- 
ków wysokiego cła wwozowego więk- 
szość odbiorców nie może uiścić, na 
przyszłość będą przyjmowane jedynie 
paczki z zagwarantowanym zwrotem 
należności. 

TEATR I MUZYKA 
— „Virtuti Militari" — ra Pohulence 

Dziś, w sobotę dn. 12-go marca o godz. 8-ej 
wiecz.—głośna sztuka K Czyżowskiego p. t. 
„Virtuti Militari", która niezwykł.ś ią tema- 
tu wzbudziła wielkie zainteresowanie, Auter 
w sztuce swej zobrazował szereg Zdarzeń 
oraz nastrój z okresu bojów legjonowych, 
podał w skiótach to, co dała wojna i Zasta- 
nawia się nad przyszł. ścią Cały utwór sta- 
nowi niejsko rapsod żołnierza, kióy pierw - 
szy kładł podwaliny gmachu wolności i pań- 
stwow: Ści. 

Jutro, w niedzielę 13-go b. m. 
3.ej w. „Virtuti Mslitan*. 

— „Ich synowa“ — w Teatrze Lutn;a— 
Dzjś, w sobotę, dnia 12 bm,, o godz, 8 w. 
po raz drugj Świetna komedja Adama Grzy 
ma'y-Siedleck'ego pt. „lch synowa”, która 
na wczorajszej premjerze odnfosła wielki 
sukces artystyczny, jest zarazem  najnowi- 
szem dziełem tego ogólnie lubjanego auto- 
ra, Obsedę sztuk. stanowią wyb.tne siły ze- 
społu, 

Jutro, w niedzielę, dnja 13 bm., o godz. 
8 w. „Ich synowa” 

— Niedzielny poranek dła dzjecj — w 
Lutni, — W medzielę dn. 13 marca o godz, 
12 m, 30 wi poł. odegrzna zostanje fanta- 
styczna baśń pt. „Czarodz ejski “ 
i „Wieszczka lałek* ze śpiewa 
w wykonaniu uczenic baletu Lidji 
gradzki ej, ° 

POPOLUDNIOWKI NIEDZIELNE: 
„Dwunasta noc“ — na Pohulance, — W 

njedz'elę dnja 13 br., o godz. 4 pp. ukaże 
się świetna komedja Szekspira pt. „Diwuna 
sta noc“, która ze wzgjędu na wesołą j wy 
soce artystyczną treść — zostałą polecona 
dla młodzieży szkolnej przez Kuratorjum, Ce 
ny popołudniowe, : 

„Co może kobieta* — w Teatrze Lutnia, 
W n.edzjelę dnia 13 bm,, o godz, 4 pp. u- 
każe się po cenach popołudniowych, - wybor 
na komedja Antojnea pt. „Co może kobje- 
ta“. Fascynującej tej komedji słucha sję z 
prawdzijwem za nteresowaniem, ; 
— Wielki koncert symion,czny, — Dzįš 

w sobotę, 12 merca, o godz, 8 wjecz, punk 
tualnie, w Sak; Konserwetorjum (Wielka 47) 
odbędzie sję staranjem Wileńskiego Towa- 
rzystwa Filharmonjcznego — dawno oczeki 
wany świetne się zapowiadający Wielki 
Koncert Symfon:czny, 
Dyryguje — Wałerjan Bierdjejew; solist- 

Ка — Rozalja  Nadelmanówn:, — odegra 
pierwszy koncert Chopfjna; W'leńska Orkie- 
stra Symfoniczna wystąpi w składzje zwjęk 
szonym, W programie: y czaru koncert 
e-moli Chopina, potężna symfonja „Patety 
czna" „Czajkowskiego oraz neznany  jesz- 
cze Wilnu 'njstrzowski poemat symfonicz- 
ny „Don Juan“ Ryszardų Straussa, 

Žaznacza Sę — 'mobec faįszywych pogto 
sek — jż nje będzje nadawana, przez radio 
an; człość koscertu, ani żadna jego część. 
Pozostałe błety można nabyć w „Orbjs'je“ 
— Mick ewicza 1l-a — od 9 do 7  wiecz., 
po 7 zaś w kasie koncertowej (Wielka 47), 

— „Powrót z piekła”, W niedz'elę, dnja 
13 m:rca rb, na żądane publiczności, po 
raz wtóry zostan'e odegrany wstrząsający 
dramat w 4-akt pt. „Powrót z piekła” z cza 
sów rewolucji rosyjskiej, oraz „W piekle" z 
ostatnich wypadków w Rosji Botszewickiej 
w I akt, przez zespół dramatyczny soda- 
licii Klawerjeńskiej, A wjęc. wszyscy śpiesz 
my przez bramę USB do sali paraf, kościoła 
šw. Jana, 

Początek o godzinie 7 wiecz, 
Reżyserja: K, Wojcjkowski, 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Heljos — Gajda trojka,,, 
Hollywood — Czterech z legji. 
Casino — Precz z miłością, 
Pan — Bal w operze, 
Stylowy — Noc pokusy, 
Światowid — Marokko, 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Samobójcza śmierć aptekarza — 

W dniu 7 bm. Biel'c Izaąk (Św. Michal 
ski 4) w celu pozbawienia się życia 
przyjął weronalu. Lekarz pogotowia ra 
tunkowego, po udzieleniu pierwszej, po 
mocy, odwiózł desperata do szpitala 
Żydowskiego. Tam dnia 9 bm. Bielic 
zmar. Przyczyna samobójstwa — c'ęż 
ki stan materjalny. 

Zmarły był właśc'cielem składu ap- 
tecznego przy ul. Zamkowej. 

Bachman Chawa (Kalwaryjska 1) 
wypiła w celach samiobójczych  spiry- 
tusu denaturowanego. Lekarz pogoto- 
wia udzielił desperatce pierwszej po- 
mocy i przewiózł ją do szpitala Sawicz 
w stanie niezagrażającym życiu. Przy- 
czyny nie ustalono. 

— Zatrzymanie złodziejów, — Obecnie 
ustalono, że sprawceimj kradzieży garderoby 
męskiej, damsk'ej oraz bjżuterjj, wartości, 
1000 zł., na ulicy Orzeszkowej 5 u B'ndziu 
ka lgnacego, są Januszkiewicz Jan, bez sta 
łego miejsca zem/eszkania, Kozłowski Wła 
dyslaw (Chocimska 63) į Borowski Romuald 
(Lwowska 11). U tego ostatniego 'w czasie 
rewizji odnalezjono skradzjoną garderobę i 
biżuterię i zwrócono je szkodowanemu. 
Wszystkich trzech z pór: 

— Zatrzymanie komunistki. — Na 
skutek Fstów gończych w. pobliżu Ko- 
łowicz w rejonie odcinka granicznego 
Markowicze zatrzymano poszukiwaną 
komutn'stkę Esterę Kaganównę vel Frun 
kin, która w przebran'u wieśniaczki- 
mleczarki ukrywała sę u znajomych 
zamieszkałych w Kołowiczach. Kaga- 
nówna mimo pościgu ani na chwilę 
nie przerywała swej występnej działal 
ności prowadziła usilną agitację ko- 
munistyczną. 

o godz, 

   

WILEJKA 
— Zrewotwerem po pijanemu, 
„We wsi Ciereszkį „ wilejskiego, w 

mreszkaniu Haras'ma józeta zebrało s'ę na 
piłatyce kilku handlarzy, w celu załatwienia 
rozrachunków, Jelen z pijanych w pewnym 
mmomencje wyciągnął rewolwer ? przez nie- 

  
W dniu 10 marca 1932 roku zmarł 

ADOLF GORDON 
Kawaler Złotego Krzyża Zasługi, Długoletni Honorowy Prezes Wi'eńskiego 
Związku Kupców Żydowskich, Prezes Stowarzyszenia Przemysłu i Handlu w 
Wilnie, wiceprezes izby Przemysłowo-Handlowej w Wilnie, Radny m. wilna, 

wiceprezes Zarządu Komunalnej Kasy Oszczędności m. Wwiina 
O czem zawiadamiają ze smutkiem 

Wileński Związek Kupców Żydowskich 
Stowarzyszenie Przemysłu : Handlu w Wilnie 
Wileński Związek Przemysłowców i Kupców Drzewnych 

Pogrzeb odbędzie się w niedzielę dri: 13 marca r. b. o godz. 12-el w południe z mieszkania przy ul J'kóba Jasińskiego 24 

  

Światowid z „6alilei'' 
ody Komitet budowy pomnika księcja 

Witoldz, obstalował pomnjk u siawnego rna- 
łarza, prof, Śleńdzińskiego, cokół do tego 
pomnika zaprojektował p. dr, Marjan More- 

lowski. 

Projekt dr, Marjana Morelowskiego z0- 

stał z małemi. zmianami przyjęty przez prof. 

Siendzinskiego į spotkał się Zz prawdziwem 

uznaniem znakomitego wileńskiego krytyka 

artystycznego, p. dr. Marjana Morelowskje- 

go, który o tem napiszł parę serdecznych 

słów, 
Podczas rozprawy sądowej: Śleńdziński 

contra Jachimow.cz — bjegły — p, dr. Ma- 

rjan Morelowskį, historyk sztuki, "nejący 

zlecone wykłady na naszym Unfwersytecje, 

przekonywaigco tłumeczył, że jedną z naj- 

większych zalet projektu prof, Ś!łeńdzjńskie 

go (pomijając twórczo spłaszczony cokół), 
jest zbroja, jak najścjślej odtworzona podług 
angielskiego dzieła: Lakinga, 

Zaś świadek oskarżenia, p. dr. Marjan 

Morelowski stwierdził z całą stanowczością, 

[ż dzieło Lakinga było sprowskizone z An- 

glji i zbroja została wybrana, zawdzięczając 

iwskazówkom f radom uczonego historyka 
. Sztuki p. dr, Macjana Morelowskiego, 

Po procese sądowym szczegółowe (choć 

nie zanadto ścjsłe) sprawozdanie w jednym 
z dzienników umieścił wi!eński dzjenn:karz 

— p. dr. Marjzn Morelowski, który ze szcze 

gólnym objektywizmem odtworzył zeznanie 

świadka oskarżenia — p, dr, Marjana Mo- 

relowskiego, oraz rzecząwie wyjaśnienia bie- 

głego — hstoryka sztuki, p. dr. Marjana 

Morelowsk;ego, 

Jeżelj wierzyć krążącym „w wileńskim 

świecję artystycznym pogłoskom, p, dr. Ma- 
rjan Morełowskj otrzymał od p. H, Kuny 
propozycję pozowanję do czterech głów 

Śwfatowida, zdobiących cokół wyróżnionego 
pomnika Mickiewicza, - 

Propozycję tę, jak podają te pogłoski, p. 
dr, Marjan Morelowisk; odrzucił, gdyż słusz 

nie uważa za niedopuszczalne, aby na czte- 

rech głowach doktora miał stać tylko ma- 

$gister, 
z 

CIENKO i DELIKATNIE. 
Jeżeli wszystko zniżkuje, dlaczego 

niema zniskować komorne? Bardzo 
przyjemnie płacić 100 zł. za pięcio- 
pokojowe mieszkanie i odnająć trzy 
pokoje po 50 zł, każdy To jest czy- 
sty interes. Tak myśli Zwą ek Loka- 
torów, i urządza na ten temat wiece, 
i gwałtuje, że komorne jest wygóro- 
wane. 

Jeden i drugi tajemniczy pan uwija 
się w Związku, przekłada, tłumaczy i 
i agituj:: 

— Żądamy obniżki komornego. 
Cóż z tego, że ów tajemniczy pan 

zrobił świetny kawał na asekurzcji? 
Że szczęśliwie spaliły mu się futra? 
Pardon, to właśnie dobrze o nim 
Świadczy: ten człowiek ma głowę na 
karku. 

1 dlaczego jeden z drugim, tajem- 
niczy panowie, nie mogą rozumować 
w ten sposób: 

— Już teraz większość dużych 
mieszkań stoi pustkami. To bardzo 
dobrze. Właściciele domów narzekają. 
Nie mają pieniędzy. To dobrze. A 
jeżeli my im zmżymy jeszcze komor- 
ne? Jeżeli zniżymy komorne na male 
m eszkania? To co będzie? To cni 
zaczną całkiem zwyczajnie bankruto: 
wać. A jak zaczną bankrutować, to 
będą musieli sprzedawać kamienice. 
Kamienice pójdą na licytacje. A kto 
będzie kupować te kamienice? 

— My. 
I to będzie czysty interes. Jak z 

temi futrami. Dlaczego cała Mickie- 
wicza czy cała Zamkowa nie może 
być nasza? 

ostrożność wystrzelił, raniąc ciężko kolegę 
A. Szupenko, ae postrzelenja zatrzy- 
mano, jest to W, Bondarenko ze wsj Ło- 
cewicze gm, wilejskiej, nie posiadający zre- 
sztą zczwolenia na broń. 

Z POGRANICZA 
— Baptysta uciekał przed 

poborem. — W rejonie Rakowa u- 
jeto dwóch osobników, którzy usiłowa 
fi nielegalnie przedostać się na teren 
sowiecki. Zatrzymanymi okazali się wło 
ściane uchylający sę od służby woj 
skowej. Jeden z zatrzymanych B. Szew 
czenko jest członkiem sekty baptystów. 
— Strzały do przemytników, 

W ub, środę w pobliżu ws; Zańcze na od- 
cinku F tipowo, patrol KOP zauważył kilku 
osobników, usiłujących z sanfamj przekro- 
czyć granicę. Na wezwanie patrolu osobni 
cy poczęl; uciekać j ostrzełfwać się, Żołnie 
rze odpowedzjeli strzałami, Przy wymianie 
strzałów został śmiertelnie zraniony przemyt 
nik Michał Mucka, który po pewnej chwili 
zmarł, Dwóch jego towarzyszy ujęto z sania 
mi naładowanemi skrzyniami towaru, 
chodzącego z przemytu. Jeden z żołnierzy 
KOP zraniony został w rękę, 

PAMIĘTAJCIE 
0 BEZROBOTNYCH 

  

B. P. 

ADOLF GORDON 
Wiceprezes [zby Przemysłowo-Handiowej w Wilnie 

Kawaler Złotego Krzyża Zasługi 

zmarł w dniu 10'go b. m. 

W Zmarłym traci Izba nieodżałowanego Kolegę i Współtowa- 

rzysza pracy. Cześć Jego pamięci. 

IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA 
W WILNIE 

   

  

W dniu 10 go marca 1932 r. po krótkich i ciężkich cierpieniach 
zmarł : 

a.s. ADOLF GORDON 
Wiceprezes Zarządu Komunainej Kasy Oszczędności 

i : Wilna 
o czem ze smutkiem zawiadamiają 

Komunalnej Kasy Oszczędności m. Wiina 

  

      

  

Rada i Zarząd 

   

Rzemieślnicy zapowiadają bojkotelektrowni 
W RAZIE NIEZMNIEJSZENIA CENY PRĄDU ‚ 

WILNO. — Na specjaliem zebra- 
uiu Zwiącku Cechów, wspólnie ze 
Związkiem Drobaych Kupców, przy 
współudziale przedstawicieli od Rze- 
miosła żydowskiego, Z-ku Drobnych 
Kupców Żydowskich, właścicieli nie- 
ruchomości i innych organizacyj han- 
dlowych i zawodowych powzięto na- 
stępującą uchwałę: 

Zarócić się do Magistratu m. 
Wilno i Rady Miejskiej z prośbą o 
zmianę warunków korzystania z prądu, 
wytwarzanego przez elektrownię miej- 
ską, a mianowicie: 

1. Obniżenie ceny za klw-godzinę, 
bez różnicy na przeznaczenie oświe= 
tlanego lukalu do groszy-60 (bez 
dodaikowych opłat). 

2. Orniżenie ceny za prąd do ce- 
łów przemysłowych,  zastosowując 
odpowiednią, procentową zniżkę, 

3. Obniżenie dopłaty za wynajęcie 
licznika do groszy 50. 

4. Obniżenie kary za ponowne włą- 

czenie prądu—w wypadkach gdy abo- 
nent nie mógł w terminie opłacić ra- 
chunku— stosowanej dotychczas w su- 
mie 2 złotych do groszy 50. | : 

Motywacja niniejszego podania: 
ogólny kryzys, trudności fnan- 
sowe, zubożenie ludności zwła- 
Szcza w Wilnie, ogólaue  połanienie 
wszystkich artykułów pierwszej po- 
trzeby, oraz zbyt wygórowana cena 
prądu elektrycznego w W.lnie w sto- 
sunku do innych miast. i 

Przy omawianiu sposobów doma- 
gania się od Magistratu jak najszyb- 
Szego załatwienia powyższych żądań — 
zebrani wypowiedzieli się, że wrazie. 
by M-gistrat żadość nieuczynił — re< 
prezentanci potrafią przy wsypółudzia- 
le szerszych mas ludacści zmusić Ma- 
gistrat, stcsując newet tak ostateczne 
sposoby, jak bojkot, zmniejszene zu- 
Życia prądu, a nawet przeprowadzić 
odpowiedni strejk elektryczny. 5 

: Jeszcze jeden proces 

o skonfiskowany majątek powstańca 
W dmiu 8 marca rb. Sąd Apelacyj- 

ny w Wilnie rozpoznał jeszcze jedną 
sprawę z cykłu spraw o konfiskaty 
majątków powstańców. 

Tym razem rozchodziło się o rewin- 
dykację dóbr powstańca 1863 r. š. p. 
Ignacego Łaskowskiego. 

Ś. p. Łaskowski był komendantem 
partji w pow. Wołkowyskim. Za udział 
w powstaniu został zesłany na Sybir 
da Tobolska i mocą ukazu carskiego zo 
stały mu skonfiskowane dobra  Ja- 
twiesk. 

Dobra te następnie w roku 1865 
przeszły do rąk generała armji rosyj- 
skei, biorącego udział w zduszeniu po 
wstania, Aleksandra Bułgaryna: 

Po jego zaś śmierci w drodze spad 
ku do córki jego, obecnej właścicelki 
p. Dublańskiej. Franciszek Łaskowski, 
wnuk śp. Łaskowskiego, wytoczył pro 
ces o uzranię jego praw do ojcowizny. 

5 listopada 1930 r. Sąd Okręgowy 
w Grodnie powództwo w całej rozciąg 
łości zasądził na rzecz Fr. Łaskowskie 
go. Strona pozwana nie dała jednakże 

SPRAWA LOMBARDU 
DYR. JAGODA PO ZOSTAJE W ARESZCIE 

WILNO. — Afera z fantami zasta- 
wianemi w lombardzie przy ul. Bisku- 
piej powoli wyjaśnia się. 

Aresztowany w związku z tem dy- przez zbiegłych następnie magazynie 
rektor Jagoda, złożył obszerne zezna- 
nie wyjaśniające, z którego wynika, że 

nie przyznaję się on do przywłaszcza- 

nia zastawów. 

P. Jagoda utrzymuje, że jedynie 

ciężka sytuacja powierzonej mu: insty- 
yt tucji zmusiła go do samowołnego wy- 

dofywania z magazyńu niektórych cen 

ten sposób gotówkę zużywao następ- 

mo, że zakończenie lustracji ma na | 

na wygranę i zaskarżyła wyrok Sądu 
Okręgowego. Kilkakrotnie sprawa ta by | 
ła tematem obrad Sądu Apelacyjnego | 
w Wilnie, jednakże dla rozmaitych 
względów formalnych ciągle była odra 

czaną. : 
I tym razem strona pozwana wyto- 

czyla cały szereg argumentów, dla któ - 
rych jej zdaniem trzeba byłoby spra- | 
wę odroczyć. : 

Przeciwstawił sie temu penomocnik 
powoda adw. Wł. Szyszkowski z War 
szawy udowadniając, że wszełkie ter | 
miny dla złożenia jakichkolwiek bądź 
dokumentów dawno już upłynęły. 

Po wysłuchaniu wniosków stron 
Sąd udał się na naradę, poczem oznaj- 
mł, że decyzja w tej sprawie zosta: 
nie ogłoszoną w dniu 22 marca 1932 r. 

Nałeży zaznaczyć, że obecna wła- 
ścicelka, obawiając się utraty mająt- 
ku wysprzedała prawie wsżystkie ob- | 
szary leśne. A 
szary leśne, jak również zdołała część | 
majątku sprzedać w obce ręce, o co 
również proces się toczy. 

     

  

właszczenia ich. Co zaś tyczy się zagi | 
nionych poprzednio zastawów, Jagoda 
zapewnia, że zostały one wykradzione      

    

   

rów, 

W sprawie zaś zarządzonej przez 
policję rewizji agend lombardu, wiado | 

stąpić już w dniu dzisiejszym. 
Niezależnie od rewizji w biurach po 

licja zrewidowała mieszkanie Jagody 
przy ul. Mostowej 3. Trudno powie- | 

Po- niejszych fantów i zastawienia ich z ko dzieć, czy znalezione tam przedmioty 
lei w immym lombardzie. Uzyskaną W nie są własnością ° 

aresztowarego, | 
tembardziej, że są opisane przez komor | 

nie ra opłacenie niecierpiących zwłoki nika na zaspokojenie pretensyj jednego | 
zobowiązań. P. Jagoda uważa więc, że 

wypożyczał tylko fanty bez myśli przy 
z dłużników, wynoszących 2750 zł. 

(Dokończenie kroniki na str. 4-07). 

  

 



Wilczyca z 6grodu doświadczalnego 
POKĄSAŁA CIĘŻKO ROBOTNIKA 

WILNO, — Wczoraj w dzień, w niezna 

nych bliżej okolicznoścjach, zdołała wydo- 
stać się z klatki złośliwa wilczyca, nabyta 

przez stację doświadczałną przy ul, M, Po- 

hulance dla celów eksperymentalnych, Pierw 
Szy zauważył ucieczkę pracujący w tym 

czasie w ogrodzie, robotnik P, Dubicki, któ- 

ry usjiował zapędzić zbiega z powrotem 

do klatki, 

Wilczyca nietylko nie wróciłą na swe 
miejsce, lecz rzucjłą się na Dubickjego, dra 

piąc go i gryząc dońkliwie, Na krzyk napad 
niętego pośpieszyła z pomocą służba do- 

świadczalna i wyratowała go z opresji. 
Dopiero po półgodzinie wilczycę zdoła- 

no obezwładnić i wepchnąć z powrotem do 

klatki, 
  

Świntówki na targu 
WILNO, — W dniu wczorajszym pod- 

czas targu w Mołodeczuje ua wiościanina Ze 
noną Poszenickiego, lat 34, napadio dwóch 
osobników, którzy Świncówkamj. zmasakro- 
wai; mu kompieinie głowę ; połamali żebra 
4 ręce, Po dokonaniu pobjcią sprawcy napa 
du tzucjii się do ucjeczki, Kqfiku włościan, 
którzy  usjiowałz napasinįkow, zatrzymać 

  

również dotkłiwie zostało pobitych,  mimo 
to przy pomocy policjantą zdołano po dłuż 
szym pościgu napastajków ująć. Są to Wła 
dysław Rodźko į Józef Kukiel, 

Poszen,ckiego w stanie bezsadzjejnym 
przeniesfono @© OO szpitala, Przy 
czyną napadu były porachunk; osobiste. 
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Już jutro na Pośpieszce 
STU ZAWODNIKÓW NA STARCIE 

KONNO, NA NARTACH I MOTOCYKLU 

Przeszjo sta zawodników ujrzymy jutro 
w akcji obserwując przebieg wielkich konno 
narcjarsko-imotecykiowych zawodów na Po 
śpieszce, 

- Pięć dzielnych narcjarek, kilkunastu nar- 
cjaczy (wojskowych ij cywilnych) oraz kil. 
kudziesięciu jeźdźców—najlepszych jeźdźców 
naszej brygady zmagać się będzie o palmę 
zwycjęstwa 'w szeregu konkurencyj, 

Konkursy h.ppiczne, wyścigi narcjarzy za 
konjem į e a czyż nie o į uroz 
ma.cony program? Nie wįidzieliš jeszcze 
tego w W,lnie, > 

rogram rozpoczmie się w 12 podoficer- 
skim konkursem hippicznym, 

Siedemnastu zawodn;ków na starcie, 
„© 12 m,'30 rozpoczynają się biegi skjoe- 
ringowe i skiskjoeringowe oficerskie, 
skjoeringu (jeżdziec za koniem) trzech tyi- 
ko zawodników, trzech of,cerów 23 p, uł, 
rtm. Druhowino, rtm, Żukowski j por, RQ- 
-maszkiewicz, 
-_W skiskjcerjngu (jeździec na koniu, a za 
mim narcjarz) trzynastu zawodników, raczej 

e par. i P. p 2, 3: p. uł, — 3, 

P. 4, — 6 1 1 рр, — 2, będzie więc 
„kilka biegów, 
cia tych biegach konkurs hippiczny 

К rski, Glou programu, Dwudzjestu dzje 
więciu zawodników, a w jch liczbie: 4 p, uł. 

5, e p. uł, — 6, 23 p, uł. — 12 f 3 DAK 

„0d trzeciej biegi o Eecinzowh dla cy- 
wiłów, pań ij panów. Pań pięć zapisało się 
do tej trudnej i wymagającej niemałej od. 
wagi konkurencji:  Cumitowa, Dowborowa, 
Łęska, Meysztowiczówna i Wasjlewska 0- 
raz hitrafa panów z AZS'u i Ogniska, Nie bę 
dziemy ich 'wyłiczać, będą to najlepsi nar- 
ciarze tych klubów i to wystarczy, 

Na zakończen.e: narciarze za motocykia 
mi. Prowadzą pp, Pimonow, Ronczewski, 
Bohdanowicz i Macnowjecki, na nartach cj 
sami narcjarze co j za końmi, 

Czyż mało tego? Czyż wiele mieliśmy 
w Wiinje imprez. sportowych z takim obfi 
tym programem? K,edy? 

Nie od rzeczy będzie nadmienić, że połą 
czenie z torem zorganizuje „Arbon”, a poza 

- tem dorożki samochodowe, liczac 70—80 gr 
od osoby, Na miejscu bułet; w,elki, ogrze- 
wany namiot dla zmarzluchów, dwie orkie 
stry | — czego się należy spodzjewać — 
doskonała pogoda, Tyle naraz udogodnień 

„przy min,malnych cenach biletów: 2,50 ku- 
pon do loży, Ż zł, trybuna j 1 zł, wejścio- 
we i 50 gr, ulgowe į maksimum wražei nie 
codziennych, 

A więc jutro o 12-ej na Pošpjeszce. (t) 
ZAWODY NACIARSKIE O ODZNAKĘ PZN 

. Ośrodek Wychowania F'zycznego orgzr- 
nizuje w dniu dzisiejszym zawody narcjat- 
skie o odznakę Pol. Źjw. Narciarskiego z pro 
gramem następującym: b'eg 12 klm @а паг 
ciarzy w wjeku ponad 18 let, bieg 8 klm dla 
pań w wieku ponad 17 lat į bieg 12 klm, 
otwarty, 

Zawody rozpoczną się o godz, 14 m 30, 
przyczem start | meta wyznaczone zostały 
na ul, Borowej Nr. 32, gdzie też o godzinie 
13 odbędzie się losowanie j rozdanie nu- 
BORÓW. 

lej orjentacja podać 
zdobycia odznaki: 

Nargarze w wjeku od 18—31lat muszą 
mieć czas | g. 24 sek., od 32—39 lat 1 g. 
33 min, 24 sek,, jeszcze starsį 1 g. 36 'm. 
48 sek, 

Pan'e-narcjarkį 
1 g. 20 sek, 

Starsze (doprawdy jest to grubym nie- 

możemy warunki 

do lat 29 iwłącznie — 

084 LAWRENS 
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„ł temień Miłosierdzia 
— Rozumiem. Pan myśli, że ktoś 

mógł dostać się do biura, przed moim 
przyjściem i zatelefonować? Myślałem 
już o tem i przeprowadziłem badanie. 
Drzwii wejściowe otwierają się o ósmej. 
Praca zaś w biurze zaczyna się o dzie- 
wiątej. Służące, które sprzątają, mają 
Swoje klucze, może która z nich zate- 
lefonowała? Ale czy pan inspektor nie 
mógłby mi powtórzyć rozmowę telefoni 
czną? Kto w pałacu odpowiedział na 
telefon? 

Lanner wykręcił się od odpowiedzi. 
— Niestety, ja sam tego nie wiem. 

Gdybym wiedział z kim i o czem mó- 
wiono, nie dokuczałbym pytaniami. 
- Czy to wydało się tylko insepktoro- 
wi, czy rzeczywiście sekretarz Bilsaite- 
ra westchnął z ulgą? 

„On mówi nieprawdę, to jasne!“ — 
zdecydował Lanner — „ale jak tu wy- 
łowić prawdę?“ 

Gdyby nawet rozmowa trwała dwie, 
lub trzy minuty, sekretarz musiałby 
stracić conajmniej pół godziny, by wró 
cić do hotelu. A pozatem — nie mógł 
przecie wyjść z hotelu niepostrzeżenie. 

Dziękuję panu, — zakończył in- 
dagację Lanner, teraz rozumiem 
wszystko: zapewne ktoś dostał się do 
biura, zanim pan nadszedł. Ważnem 
byłoby ustal'ć, kto to zrobił? 

— Gdyby moja pomoc była panu 
potrzebna, jestem do usług, — odpo” 

  

wiedziat Brand, wstając. Teraz wažnem było rozstrzygnięcie — Proszę. 

Wydawca Siadieiaw Mackiewicz. 

  

ktem zmuszać panie do legitymowania się 
tetryką) tj, 30 i więcej letnie — 1 g, 50 m, 

we do tych zawodów przyjmuje do 
godz. j dn, 
tizycznego, Opłata: złotówka, 

Doskonałe warunki śnieżne ; stale wzra: 
stające zajnteresowanje narcierstwem nie- 
wątp:iwie zgromadzą na starcie Кстпу та- 
stęp uczestników, 

&) 

   
    

Rad]> wileńskie 
SOBOTA, dnia 12. marca 1932, 

14,10—15,15: Muzyka z płyt: 1) Utwo- 
15,20—15,40: „Mała skrzyneczka“ — li. 

sty dzjecj omówi, Ciocia Hala, 
15,40—16,10: Koncert dla młodzieży (pły 

ty). Objaśnia Zofja Zawęska, 
16,10—16,30: Odczyt dla maturzystów z 

Warszawy, 
16,30—16.40: Muzyka z płyt, 
17,10—17,35: „Józef Weyssenheff" (z 

powodu 40-ecia pracy pisarskiej) — odczyt 
w iwygł, Antonj Wysocki, Transm, z Warsz, 

17,35—18,05: Aud, muz, dla młodzieży 
18,05—18,50: Słuchowisko dla młodzieży 

z Krakowa į koncert z Warszaw, 
18,50—19,00: Komunikat Wii, Tow, Org. 

i Kółek Roln. 
19,30—19,35: 
19,35—19,45: 

z Warszawy, 
20,00—20,15: 
20,15—21,15: 

Kom, sportowy z Warsza, 
Progr. na niedzielę j rozm, 

„Na widnokręgu” z War, 
Koncert życzeń (płyty). 

21,15—21,55: Koncert z Warszawiy, 
21,55—22,10: „Na śladach legendarnej A- 

tlantydy“ — felį. z Warszawy wygł, H. Po- 
rębska, 

22,10—22,40: Koncert chopfnowski z 
Warszawy (P, Ląwiecki), 

23,00—83,30: „AKUKU* — odcinek z 
docinkami. Redaktorowie: Jerry į Teddy. 

23,30—24,00: Muzyka z płyt, 

2 bm, Ośrodek Wychowania : 

SŁ O w O 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„Czterej z legii" — „Hollywood“. Pierw 

sza część fimu ne zapowfada nic szczegół 
nego. Znów legj:, cudzozjemska, znów ten 
sam, w*elekroć wyzyskiwany motyw.., Dal- 
Szy ciąg przynosi jednakże miłe rozczaro- 
wam'e, Tytuł oryginalny tego filmu brzmi 
„Renegaci” f to właśnie jest tematem obra- 
zu, Czterej wykolejeńcy (a z takich prze- 
wijżnie Legja się składa), nie umieją pod- 
dać się žečnemu rygorowj į po różnych a- 
wanturach uciekają do obozu Rfienów, zdra 
dzając sztandar Legjj. Sytuacja steje się nie 
korzystna dia oblężonej i pozbawionej wody 
Legii, lecz w sercach byłych legunów budzi 
się skrucha f w ostatniej chwijfj ratują za- 
grożonych towzirzyszów. Dramatyczna sytu- 
acja wikia się, gdyż w grę wchodzi kobi eta- 
szpieg, która pod maską cudnej urody kryje 
pedf'dne f mścjwie serce, Wairner Baxter i 
Myrna Loy są doskonali j pełni wyrazu, — 
Szczególnie ta ostatnix jest niesamowita (np 
w końcowej scenie zabójstwa). Filnrowo są 
doskonałe sceny batalistyczne, Rzadko widzi 
się tak. realizm zdjęć. : 

Dodatk: przecd'ętne, Cfekawe tylko, kie- 
ną zmjenjone płyty flustrecji mu- 

zycznej, Zawsze ten „Walc o północy”, „Le 
šne nastroće' i tak w kółko, Przydałoby się 
nieco staranności, 

„Alda trojka", — Jakoś n'ebardzo po poł 
sku brzmj ten tytuł, ale z całością obrazu 
harmonizuje, Rzewne wspomnienje „matusz- 

ki Rasiejj”, kamarjnskij, czej, monastyr — 

przefwiijają s'ę w dobrze zmontowanych о- 

brazzch, Metodje popularne „Trojka”, „Ach 

zeczem eta nocz”, „Połk usaczej” itd, dopeł- 

niają całości wrażenia, Filmowo obraz jest 

dobry, tylko w scenach montowanych (ta- 

niec, zmora Śm'echu), pozatem więcej tu 

jest teztru, Stuprocentowa  rosjanka Olga 
Czechowa tworzy ze Szletowym dobre pen- 

dant do kct:trastowo ujętych dwóch sfer gó 
ry i dołu drabiny społecznej. Wypl'eszczona 
nóżka rozpustnei damw i potężny tors „mu- 
žyka“, cto początek tragedjj, a zarazem į jej 
rozw*azanie, Wine, — więc kara, a na jej tle 
nieszczęście, Teatralność ffimu zwiększa się 

       

      

jeszcze dźęki doskonałej zresztą, nastrojo- , 
wej j cherakterystycznej kreacji Michała 
Czechcwia, Również ciasne dekorźcje nie są 
potraktowane filmowo, W dodatku zła syn- 
chrorlzacja śpiewów psuje wrażenie, Taśma 
znmiszczena i z brakzjmi, O aparaturze „Hei- 
josu* głośno rawet poza Wilnem, W War- 
Szawie podcbro pytano, w jakiem to pierw- 
szorzędnem kinie wileńsk'em jest aparatura 
skombinowana ze starego gramofonu, tele- 
fonu j maszynki do iodów? DAĆ 

аа, ©. 

Ofiary 
Dyrekcja i Filja Teatrów Miejskich Z. A. 

S. P. w Wlinje składa zamiast wieńca na 
grób śp. J. E. ks. Biskupa Władysł<jwa Ban 
durskiego zł, 50— (pięćdziesjąt złotych) do 
rozporządzenia p, Wojewody. 

Stowarzyszenie Of'cerów, przeniesionych 
w stan spoczynku Oddziału Wileńskiego za- 
miast wieńca na trumnę śp, biskupa Bandur 
skiego składej złotych 20 na ochronkę įm. 
ks, bskupa Bandursk'ego na Zwierzyńcu, 
prawiadzoną przez Związek Pracy Obywatel- 
skjej Kobiet. 

Eleonora Rybska dlzi rodziny J. zł. 5 

  

  

  

—к оЕ 

pałożone w miejscowości 

publiczności plażą z 

  

  

  

   
Wprost z biura Lanner udał się do 

hotelu „Rona“. Zarządzający wydał 
doskonałą opinję o Brandzie, ale, na 
prośbę inspektora, wezwał służącego, 
który usługiwał rankamj gościowi. 

— (Czy nie zauważyłście nic nie- 
zwykłego tego rana, po morderstwie 
Bilsaitera? — zepytai. — Pan Brand 
nie prosił was, o nic specjalnego? 
Przypomnijcie sobie dobrze! Każdy 
drobiazg jest bardzo ważny. 

Służący zamyślił się. 
— Nie, nie zauważyłem nic szcze- 

gėlnėgo... Chyba tylko kołnierzyk? 
O co chodzi? Jaki kołnierzyk? 

— Wfdzi pan, panie inspektorze, 
pan Brand jest bardzo systematyczny i 
nie zmienia nigdy swoich zwyczajów. 
Codzień przygotowuję mu gorącą wan- 
nę. A potem przynoszę mu gorącą wo- 
dę do ogolenią. Kiedy przynoszę wodę, 
pan Brand jest zawsze w spodniach i 
koszuli, ale bez kolnierzyka. A tego 
dmia miał już kołnierzyk na sobie, kie- 
dy wszedłem. 

— Czy pamiętacie napewno, że to 
było właśniie tego dnia? 

— Nie mogę twierdzić napewno. 
Może wtedy, a może następnego dnia. 

— Czy pewni jesteście, że pan 
Brand nie golił się przed waszym przyj- 
ściem? 

Nowa myśl błysnęła w głowie Lan- 
nera. 

— Nie mogę powiedzieć napewno, 
— odpowiedział służący, — ale to nie- 
prawdopodobne, bo on boi się zimnej 
wody. - 

    
Podaje się do wiadomości, że w majątku Lavdwarowie 

sprzedają się ; 

działki letniskowe 
terenowo urozinaiconej 

stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 
piaszczystym 

brzegiem. 
Wiadomości wdziela admiristracja majątku 

andwarėw 
i Pierwsza wileńska Spółka 

Parcelacyjna 
WILNO, MICKIEWICZA 4. 

   

k 

pomiędzy 

dogodnym dla kąpieli 

  

  

tego pytania: czy Brand nie ogolił się, 
nie czekając na gorącą wodę. Mógłby 
w takim razie zdążyć zatelefonować z 
biura i wrócić na Śniadanie. 

— Czy można wyjść z hotelu tak, 
że nikt nie zauważy? 

— Nie, sir, — brzmiała stanowcza 
odpowiedž.— Przy wejściu stoi woźny. 
A zresztą pan Brand nie wychodzi n:- 
gdy przed śniadaniem. 

Lanner uwolnił służącego i usiadł 
nj. fotelu w salonie. Paląc papierosa roz 
myślał nad nową zagadką. 

„Jednak ten kołnierzy wbrew zwy- 
czajowi! — powtarzał uparcie. — Čo 
mogło spowodować taką zmianę przy- 
zwyczajeń? Każde takie naruszenie 
zwyczaju u pedanta powinno wzbu- 
dzić podejrzenia. Dlaczego pośpieszył 
z włożeniem kołnierzyka? Rzecz jasna 
— bez kołnierzyka nie można wyjść na 
ulicę... Marynarki można nie wkładać, 
Bo można włożyć palto ; nikt nie zau- 
waży braku w tualecie. A kołnierzyk 
jest niezbędny. Ale jakże on mógł wyjść 
z hotelu i wrócić tak, że nikt go nie w: 
dział?” 

Zagadka była nie do odgadnięcia. 
Lanner wstał i poszedł pożegnać się 

z zarządzającym. 
— Dowiedziałem się wszystkiego, 

czego chciałem, — rzeki. — Niech pan 
się nie obawia — nie będzie pan miał 
żadnych nieprzyjemności. Chciałem tyl 
ko sprawdzić pewne fakty. Proszę mi 
dać numer telefonu hotelowego, na wy 
padek gdybym potrzebował jeszcze ja- 
kich informacyj. 

  

  

   
   

Upajający czar stolicy zabaw — Wiednia — miłość pięknych kobiet, najnowsze przeboje 
Dźwiękowe kino 

tt 

świata — tango „Santa Lucia", walc angielski „Muzyka, taniec i Śpiew* w najnowszym filmie 

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

  

  

  

  

33 Nad program: Najnowsze aktualja dźwiękowe. — Początek o godzinie 4, 6, 8 i 10,30, w dnie 
świąteczne o g. 2-ej. — Na I-szy seans ceny zniżone. 

Niezwykłe powodzenie! Najznakomitsze arcydzieło doby obecnej. Arcyfilm, który tnumfalnym 
Diskas pochodem kroczy na ekranach wszystkich stolic świata! Pieśń miłości, tęsknoty i rozpaczy 

Kino HADBA TROSIJKAS.-- 
KELIOS | vw rol. gl. czarująca GLGA CZECHOWA, riezrównany H' Schletow i aut. teatru Stanisławskiego 

Michał Czechow. Spiewy rosyjskie solcewe i ckórzine. Cudowne melodje. Szalure na- 
pięcie. Rzecz dzieje się w Rosji. Dodatki dźwiękowe. 

Na I-szy seans ceny zniżone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, 

Dźwiękowekino Dziś! Wsirząsający dramat na tle martwych obszarów Sahary p. t. 
HOLLYWOOD z udziałem Warnera Bastera oraz Marny 
Mickiewiczaż22 

tel. 15-28 

0 | CZTERECH Z LECH Ley. Nad program: aktualne dodatki dźs ię- 
kowe. Ceny znacznie zniżone. Pocz. o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt. o godz. 2-ej. 
  

  DZWIĘKGWE KINO 

ca/iNe 
šai, 14-41 

Cud 

  

upajejące 

Uziś! Najcozsoszniejsza operetka filmowa z dotychczas wyświetlanych w 

„. PRECZ Z MIŁOŚCIĄ 
ifilmosej — Nsjczarowniejsza 

LIŁJANY BARWEY 
towo zesuej techn 

melodje — Z udziałem boskiej 

Wilnie 

Przebój nad przeboja 

inuzyka w Świecie. — Niszrównsnie- 
cra: znakomitego komika 

ARMANDA BERNARDA — Ned progrem: Naj owsze dcdat:i dźwiękows.— Początek seansów 
o g. 4, 6, 8 i 1020, w dnie Świąte zne rg 2ei — Na Iszy Seans cenv zni*one, 

BILANS KOMUNALNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI MIASTA WILKA 
   

       

  

  

AKT WA w dniu 31 orudnia 7931 roku PASYWA 

| Ziote i grosze Złote i grosze 
Kasa i sumy do dyspozycji 469 2:259 Kapitał zakładowy 100 000.— 
Papiery wartościowe własne 215 31287 Fundusz zasobowy 31.083 60 

2 > funduszu zasabowego 6.460 — Wkłady: 5.142.473.:5 
Weksle zdyskontowane 908 541.82 Rachunki bieżące (saldo kred. otwartego kredytu) 1.220.76 

„- ргофез!ожапе 48.908 44 Kredyt udzielony Kasie na remont dcmów 203 270— 
Pożyczki zabezpieczone hipotekami i inacze| 3238.163.79 Zobowiązania inkasowe 491684 

% terminowe na zastaw papier. wartość. 110 4:9,32 Różne 1.712.25 
5 na remont domė+ 216.725.60 Naležnoš i Skarbu 4.519,12 
= „ Zobowiązania dłużne 241 942.79 Procenty.roku przyszłego 12 000.— 

Korespoxdenci 8482 50 Czysty zysk 27 347.0! 
Ruchomości 32 423 49 
Orgsnizacja Zakładu Zastawniczego 9.49*34 | 
Różne 18.754 13 
Waluty obce własne 84945 
Naležnošci wątpliwe 23 — 

5.538 543.13 5.533.543 13 

Dokumenty do inkasa 241.102,24 Różni 7a inkaso 241 102 24 
Depozyty 2 784 30098 Depczyt”rjusze 2 284.300.98 

8 058 946.35 80.8 946.35 

RACHUNEK STRAT I ZYSKÓW ZA 1931 ROK 

Procenty zapłacone 346 373.61 Procenty i prowizje ctrzymane 609.903.67 
Koszty Handlowe 201.658.C8 
Odpisy: 
Strata po cszacowaniu papier. wartość, i walut obce, 776.37 
Na amortyzację rnchcmości 3.602.61 
Koszty organizacyjne 13.800 — 
Strata na cłużnikach niewypłacalnych 16.345 99 
Czysty zysk 27.347 01 

609.913.67 609 903 67 

(—) Józet Koralec 
Prezes Zarządu 

L lao Wii ł”zęig 

PRACOWNIA WAFLI 
STANISŁAWA PIECZULA 

Wilno, Wileńska 39 
poleca wszystkim oszczędnym gospo- 
dyniom i przedsiębic rcom ( ukiernianym 
nabycie tanich i zawsze świeżych wafii 

    

  

: A JA4]8 m$. ny charakte. Odpo- 

a B= E 2 „11 4-7 wiedzi Bac EE 

a sieć dakcji Słowa pod lite- 
: OWE RURY YW. Z. P. 38% : 
AAAAAMADAAAAAASAA A AI rami JO. 

irreraiiiLIaS wakiii 
„LekKarze Racjonalnej Poszdy Kupno 

. етуутутеччестятут K = m L | k! zu |; SPRZEDAŻ 

DOKTOR eczn EET STRÓŻE 

N WILNO, YVVYVYY 
J. BERNSZTEIN 
choroby skórne, we- "IlEKlewicza S1—4 Giugiej Iesnej i rolnej 

praktyki 
p. Chadrynski W. Po- 
hulanka 25. 

kobiecą 
rodei 

je, doske- 
uałi, odświeża, nsnwa 
jej skazy i braki, Masaż 
kosnietyczny twarzy. 

Doktor Massž ala, | 
ny, wyszcznpiający (ps- 

Szyrwind nie). Natryski mo 
choroby weneryczne, pa” według proł. Spub- 
skórne i moczopiciowe. ia, Wypadanie włosów, 

Wielka 19,0d 9-1 i3-7. łąpież. Indywidualne 

neryczne i moczo- 
płciowe. 

Ul. Mickiewicza 28,m. 5 
przyjmuje 9—1 i 4—8. 

<w dobieranie kosmetyków złotych mies. mogą za- 
do każdej cery. Ostat- robić przy intel. pracy 

młodsze Panie. 

Akuszerka 
Marja Brzezina. Zwie. nie zdobycie kosmety« 
rzyniec ul. Grodzka ki racjonalnej, 
27 (Koło Szpitala Za- Cedsiennie od @. 10—8 szać 

W. Z. P. 88 Ь kaźnege) Wyd. Zd. 3093 

  

Zarządzający podał inspektorowi 
blankiet z adresem i numerem telefonu. 
Lanner przeczytał machinalnie: 

„Hotel „Rona“ — Skaftsbury 
avenue — tel. Bloomsbery 00484“. 

Cyfra ta wydała mu się dziwnie 
znajomą. Lanner powtórzył ją machinal 
nie i nagle prawda stanęła mu przed 
oczyma: 

— Samochód! —- rozkazał chłopcu 
we drzwiach. 

Samochodem śpiieszył 
telefonicznej Bloomsbery. 

„Zdaje się, że teraz wiem, dlacze- 
go Brand miał na sobie kołnierzyk — 
mruczał do siebie W centrali urzędnik 
sprawdził w księgach i znalazł szybko 
to, o co go proszono. 

— Pan ma rację, panie inspektorze. 
Tele:onowano o 8-ej min. 23. Linja by- 
ła zajęta sześć minut. Numer abona- 
mentu: Bloomsbery 99484. 

A w Beekonsfeld powiedziano mi 
99684.. numer biura Bilsaitera. Teraz 
kołnierzyk już nie jest zagadką! Brand 
biegał na dół, do telefonu. Często cen 
trala podaje mylny numer. Ile czasu 
straciłem przez tą głupią omyłkę! No, 
można Branda zostawić w spokoju! 
Ale jutro, przyjacielu, będziesz się 
miał zpyszna!* 

ROZDZIAŁ XXVII. 

UKAZANIE SIĘ PROMIENIA 

MIŁOSIERDZIA 

Jack Hollister leżał na tapczanie 
ięziennym gnębiony myślą, jak długo 

: pod kluczem. 

do centrali 

(—) Antoni Niiniez 

kerno Ge di 
J. Hryniemiesewej. chetna, Litwy i pogod- 

  

Rządca ekenom 
20 lat prakt;ki 1-šnej i 
rolneį rek menduje p. 
laż. górniczy Chądzy ū- ORE 20022 705 
kt, -Pabilanka; 25) vYYv 

   

    
Dyrekcja 

(—) Anatol Fried (-) Michał Grużdź 
GŁ. Buchalter 

PEZET TAS 

Młeda, 
czerstwa i zdrowa dzie- 

łe srzychemela hennę ст k yna poszukuje po» 
treguluje. Niaqstltage. sady przy dziechu Z 

szyciem — sna się na 

LEKCJE JĘZYKÓW francuskiego i 
niemieckiego, specjalnie do matury 
udziea nsurzyciel z długoletnią praktyką 
pedsgogiczną. Svkces zapewniony. Dow, się 
w sklepie p. Mędzyńskiego, Sadowa 12, 

od 8 do 10 rano i 4 - 630 wiecz. 
  bielizniarstwie i kra: 

wiecczyznie — ucz iwa 

  

Rządca Ekonom Sprzedaje się 

ckazyjnie jeden apa- 
rat redjowy 3 lampowy 
na prąd i jeden na 
baterję. Wileńska 32 

m, 5 

Lokale 

rekomenduje 

Potrzebne mie 
szkanie 3—4 poko- 
je, w śródmieściu, 
z wyęgodsmi, na pię- 
trze. Zgłoszenia do 
redskcji te:eton. Nr. 
228 m'ędzy godziną 

5 — 6. 

Od 150 — 250 

Zgła 

się od 4-6. Su- 
ocz 9 m. 3. Szklar.       

AAAŻŁAŻŁA: AADAŁAAŁ AC. 

CENNIK |_Różne”" 
FEWYWYWWYVYTYVYYYYVY" 

główny Dla sprawdzonej prze: 
T-wo šw. Wincautego 

NASION: a Paulo rodziny ..mie- 
szkałej na salce nieoc- 
ad z trojgiem dzie- 
ct 1 1014 ietnim 

na 1932 rok Pawełkiem wołsmy © 
wysyła się na pomoc, Dziatki zzięb- 

żądanie nięte i zgłodniałe — 
niezwłocznie brak obuwia i opału, 

Ofiary składać proszę 
U WELER do Redakcji „Słowa* 

. pod literą J. 

WILNO WAAGŁARAŁAŁAAAAAAAAĆ 

KEG EDEEESKS S 

UL. SADOWA 8 Zauby 
Tel. Nr. 10-57. | EESEETES RE Umos 

NAJ5TARSZY Skradzioną wą 
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== MASION | Łohowiny gm. Ko 
Na bylnickiej pow. Po 
MZ : stawskiego, wydaną — 

Wileńszczyźnie. przez P. K. U. Posta- 
wy, uniev ažnia się. 

  

  

W środę, gdy wypuszczono go, po 
trzech latach, myślał, że koszmar ten 
skończył się raz na zawsze. Tylko Bóg 
jeden wie, jak gorąco żałował w ciągu 
tych trzech lat głupiej zapalczywości, 
która go do więzienia wtrąciła! Więzie 
mie zmieniło nietylko jego charakter, a- 
le i pogłądy na życie. Po przeżyciu ty- 
lu rozczarowań, musiał się zmienić! Ie- 
dyną myślą jasną byłó wspomniznie 
wiernego przyjaciela —  Storidge'a... 
Ach, gdyby mógł prędzej zobaczyć si 
ze Stonidge'm, on pomógłby rozpocząć 
nowe życie, odkupić zmarnowane la- 
ta! 

I oto znów jest w więzieniu, oskar- 
żają go o wykonanie groźby, którą rzu 
cił w gniewie, przed trzema laty. 

Hollister uśmiechnął się gorzko na 
to wspomnienie. 

Naturalnie, trzy lata temu nie wiele 
brakowało, by groźbę wykonał. Ale te- 
raz? Po trzyletniej męczarni?... Teraz 
nie byłby zdolny do zabicia muchy na- 
wet... 

W korytarzu rozległy się kroki, 
trząsnął zamek i do celi wszedł inspek“ 
tor Lanner. 

Przykro mi, że pana tak długo za- 
trzymujemy — rzekł, witając się przy- 
jaźnie. — Ale pan sam rozumie, že“ 
śledztwo potrzebuje sporo czasu, a mu 
sieliśmy określić ściśle, jak pan spędził 
czas od środy. 

-— Więc tefaz wypuścicie mnie? — 
zapytał, ożywiony nadzieją, więzień. 

— Nie mogę nic obiecać. To nie 
zależy ode mnie, ale jestem przekona- 

    

my, że już prędko odzyska pan wolność 
Przyszedłem zadać panu kilka pytań. 
odpowiadając na nie pan przyśpieszy 
chwilę uwolnienia. 

Hollister machnął ręką ponuro Już 
niema sił czekać dłużej, wciąż odpo- 
wiadać... Ale skoro trzeba —- odpowie. 

— W jakim celu jeździł pan do 
Beekonsfeld? | 

— Chciałem odpocząć kilka dni w 
ę. zupełnym spokoju, przed powrotem do 

Landynu. Bałem się tego powrotu, 
myśl o spotkaniu ze znajomemi była 
nie do zniesienia. 

— I nie mógł pan znaleźć cichsze- 
go zakątka od Beekonsfeld? 

— Nie byłem tam nigdy, ale nie 
miałem powodu sprzeciwiać się, gdy 
mi poradzono tą miejscowość. Zapew- 
niiano mnie, że nie spotkam tam znajo- 
mych. 

Inspektor zainteresował się. A więc 
ktoś mu doradzał ten wyjazd? Należa- 
ło tę sprawę wyjaśnić, ale ostrożnie. 

Zmieniając temat rozmowy i zaczy- 
mając z rozmaitych „beczek*, Lanner 
przyszedł do przekonania, że Hollister 
wybrał Beekonsfeld, idąc za radą swe- 
go przyjaciela Storidge'a. Stanowczo 
rola Storidge'a stawała się coraz bar- 
dziej podejrzaną... 

Przejęty tem odkryciem, Lanner wy 
szedł z więzienia. 

Czyżby Storidge. był mordercą? W 
takim razie byłby on również „Promie- 
niem Mitosierdzia“? 

(D, C, N.) 

      

Redaktor w. z. Witold Tai 

 


