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U nas i w Europie  |J[DÓRY PRŁZYDENIA RTESZY BEL REZULIATU 
Hindenburg—18.659.304 głosów, Hitler—11.325.573 
WZROST GŁOSÓW NARODOWO-SOCJALISTYCZNYCH. — HINDENBURG 

STANIE DO DRUGIEGO GŁOSOWANIA 

NA NUTĘ BOJOWĄ 
Na dzień 16 marca przygotowują 

komuniści strajk antypaństwowy, de- 

monstracyjny, polityczny. Obowiązkiem 

każdego obywatela, każdego Polaka, 

każdego kto nie chce u n1s władzy 

sowietów jest przeciwdziałać straj- 

kowi. 

P. P. S. przyłączyła się do tego 

strajku. Ta stara lafirynda partyjna, 

chce jeszcze wyjść na ulice i oczami 

strzye do przech.dni. Chce oszuki- 
waś urząd obyczajowy i publiczność 

męską na chodnikach. Wszystko co 
jest u góry w P. P. S. jest zestra- 

chane, zdezcrjentowane, przygnębione, 

znajduje się w całkowitej depresji. 

Są to liberałowie, którym nastraszono 

ich liberalizm, są to socjaliści, którzy 

stracili wiarę w swój socjalizm, są to 

ex-niepodległościowcy, którzy żałują, 

że się dali nabrać na niepodległość, 
Boją się oni dziś własnego cienia, 

a przedewszystkiem boją się swoich 

dołów. W tych dołach rci się od kc- 

maunistów. Alfonsem tej lafiryndy 

P.P.S. jest komunizm zakonspiro- 

wany. On to powłada jej: „nie bój 
się ułicy*. Komuniści nie mają swo- 
jej zalegalizowanej ра w Polsce 
pchają się do innych partyj robotni- 

czych, zakładają tam jaczejki. Są 

ostrożni, nie wypychają swoich ludzi 

do pepesowskich sztabów ,niech te szta- 

by pozostają centrami dezorganizacji. 

Ale starają się kontakty z tłumem 

chwycić w swoje ręce. Dziś io te do- 
ły, ci zakonspirowani komuniści orga- 

nizują strajk, zmuszają pepesiackie 
sztaby do pójścia na strajk. 

Strajk ma być proklamowany 

dziś wieczór. Na dziś wieczór 
przygotowywane są zebrania w 

różnych śrocowiskach robotni- 

czych, gdzie będzie namawiało się do 

strajku. Jako hasło rzucany będzie 
protest przeciw ostatnim ustawom 

kryzysowym i ograniczającym niektó- 

re dobrodziejstwa socjalne. Każdy 

porządny obywatel powinien przeciw- 

działać tej agitacji, tłumaczyć że cho- 

dzi ta o macki kominizmu, chodzi tu 

o próbę sił. 

HINDENBURG 
Jakeśmy się spcdziewali Hinden- 

burg zwyciężył wczoraj znakomicie. 

Według koustyłucji niemieckiej może 

być w pierwszym głosowaniu plebis- 

cytowym obrany prezydentem kandy- 

dat który otrzyma więcej niż połowę 

oddanych głosów. Hindenburgowi za- 

brakło jedynie 150.000 a uzyskał 18 

miljonów. Hindenburg reprezentuje sta- 

rą monarchją. Jak właśnie i Wilhelm II 

i ojciec jego Fryderyk i inni panu- 

jący w Niemczech nie szli nigdy ze 

Skrajną prawicą. Głosowanie republi- 

kanów na Hindenburga, na tego ofi- 
cera, na monarchistę z przekonań, Z 

charakteru, z rodzaju i metod. dzia- 
łalności jest wielkim pozagrobowym 

zwycięstwem monarchii W zgiełku 

partyjnym republika schroniła sę pod 

zasady monarchiczne, jak pod para- 
sol. Na Hindenburga głosowali repu- 

blikanie,—bo partje republikańskie nie 
wystawiły swego kandydata i na Hin- 
denburga głosowali monarchiści, bo do 

ich sposobu myślenia i ich wyobraźni 
Feldmarszałek lepiej przemawia niż 
awanturniczy Offizierstellvertreter. Swo 

ją drogą Hitler zdobył 11 miljonów 
głosów, —to też potęga i dowód jak 
dałece dyscyplina organizacyjna tkwi 
w narodzie niemieckim. 

ŚBRIAND. 
Hrabia Sforza opowiada taką sce- 

nę w swych pamiętnikach. Rozmawiał 
z Briandem o Joannie d'Arc. Briand 
się zamyślił i powiedział. 

— „l poco ta Joanna d'Arc tak 
się męczyła wypędzaniem tych Angli- 
ków”. 

A potem dodał: 

„Francja 

„Po stu latach i tak byliby Fran- 
cuzami*. 

Jest to wspaniała, cudowna, prze 

cudowna anegdota o Briandzie. Cały 

Briand jest w tym. Karjerowicz, cy- 

nik—mėwiono o nim. Brudas moral- 
ny. Sutener. We wszystkim tym było 

trochę prawdy. Ale karjerowicze sa- 

modzielnie nie robią karjery. Muszą 

się kogoś trzymać. Briand był za- 

nadto samodzielny. Prawda nawet 

w czasie wielkiej wojny spekulował 

na przesileniach ministerjalnych,? nie 

zmienił tego cynicznego tonu z 

którym mówił o polityce z przy- 

jaciółmi ma żaden bardziej 7pate- 

tyczny. Ale ten Briand był Francu- 

zem, był (wielkim Francuzem i co 

więcej on kochał Francię. Wyżej 
zacytowana anegdota daje go całego. 

Cynizm: „poco ta cała wojna Joanny 

d'Arc“. Wzruszenie ramion na dzie- 

w:cę Orleanską. „Poco się męczyła?*. 

Jakby dziewczyna o bujnych warko- 

czach nie miała nic lepszego do ro- 

boty niż naciągać szyszak żelazny, 

gotycki. „Poco wypędzała tych Angli- 

ków*. Niechby sobie panowali nad 
Francją, komu to co szkodzi. 

Czytelnik, zwłaszcza polski jest 

oburzony takim, obrzydliwym, szka- 

radnym brakiem patrjotyzmu  fran- 

cuskiego ministra spraw zagranicz- 

nych, Ładny kierownik polityki, któ- 

remu jest wszystko jedno czy na- 

jeżdzca... 

AŻ tu: 
I tak zostaliby Francuzami... 

Nie patryjotyzm, łecz szowinizm, 
zarozumiały, zaślepiony szowinizm. 

mocniejsza niż wszystko, 

Francja nie potrzebuje oręża by zwy- 

cięžyč. 

Brianda gviazdem rodzinnem był 
Szynczek, czy też podejrzane pokoi- 
ki umeblowane, to co się mieś. 

ci w wyrazach „trzeciorzędny ho- 
telik*. Nie było to gniazdo rodzinne, 
w którym uczenie pacierza byłoby 
uważane za konieczność. W. młodości 
Briand został przez sąd kryminalny 
skazany za przestępstwo zgorszenia 

publicznego, za czyn niezgodny z do- 

bremi obyczajami. Potem jako adwo- 

kat broni dziennikarza, który wyd'u- 

kował trójkolorowy sztandar, przed- 

miot kultu narodu wetknięty w kupę 
gnoju. Życie młodego Brianda tojbruć- 
ne lokale kawiarniane, wyłgiwanie się 
na wiecach robotaiczych, łamanie wier- 

ności swoim towarzyszom partyjnym, 

gdy można było zostać ministrem. 

Briand przed wojuą pedniósł za- 
opatrzenie armat francuskich z kilku- 
dziesięciu pocisków do 1500 wbrew 
zdaniu generałów, którzy tego nie 
żądali, Briazd popierał operację Salo- 
nicką tę operację zwalczaną przez 
generałów-:fachowców, lecz operację 
genjalną, za którą opowiadało się 
dwóch najinteligentniejszych polityków 
Winston Churchiłe w Angfji, Biiand we 
Francji, operacja, która przez zała- 
manie frontu bułgarskiego dała jed- 
nak pierwsze poczucie zwycięstwa 

koalicji. Wogóle gdy się czyta o dzia- 

łalności Churchilla i Brianda podczas 

wojny, to aczkolwiek za Anatolem 
France uchylimy głowy przed talen- 
tami generałów w polityce, aczkol- 
wiek. uznamy za doświadczeniami 
że oficer sztabu generalnego to wy- 
kształcenie doskonałe, to arcydosko- 

nały typ rządcy i człowieka, który 
wszędzie sobie poradzi i umie 
wszystko prócz dwóch rzeczy... przy- 
gotowania wojny i prowadzenia wojny. 
Tutaj doprawdy, że daleko szczęgliw- 
szą rękę mają polityczni dyletanci 

Nie można szukać ideowości, ani 
zasad u Brianda. Mistrz intrygi, Ni- 

czego się nie uczył, nie wstydził 
swej ignoracji. W dzieciństwie, wieku 
męskim, starości nigdy nie wdziewał 
koturnów. Brudny socjalista zasma- 
kował w dobrych obiadach, pierwszo- 

BERLIN. PAT. — WYNIK WYBO- 
RÓW NA PREZYDENTA RZESZY Z 
ZASTRZEŻENIEM WPROWADZENIA 
DROBNYCH POPRAWEK CYFRO- 
WYCH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘ- 
PUJĄCO: 

GŁOSÓW WAŻNYCH 37.625.219. 
HINDENBURG _ OTRZYMAŁ 
18.659.304 — GŁOSY, HITLER 
11.325.573, THAELMAN — 4.970.398, 
DISTERBERG — 2.559.092, WINTER 
— 111.452. 

Z POWODU BRAKU NIEWIELKIEJ 

ILOŚCI GŁOSÓW, BO ZALEDWIE 

OKOŁO 150 TYS., HINDENBURG BĘ 

DZIE MUSIAŁ STANĄĆ DO WYBO- 
RÓW PO RAZ DRUGI. 

PRZEBIEG GŁOSOWANIA 

BERLIN. We wszystkich lokalach 
wyborczych w Berlinie punktualnie o 
godz. 18 zamknięto głosowanie. Prze- 
bieg głosowania w stolicy w  godzi- 
nach popołudniawych był również spo 
kojny, jak i przedpołudniem. 

Frekwencja wzmogła się, szczegól- 
nie w śródmieściu. Na ulicach miasta 
miały miejsce drobne zajścia, które na 
tychmiast likwidowała policja. 

Na prowincji niemal we wszystkich 
okręgach frekwencja głosujących  się- 

nych starć. Starcia miały miejsce m. in. 
w Schwerinie, gdzie jeden z uczestni- 
ków bójki został ciężko raniony. W 
Braunsbergu (Prusy Wschodnie) do- 
szło do bójki pomiędzy Hitlerowcami 
i członkami organizacji żelaznego tron 
tu. Wśród ciężko ranionych znajduje 
się m. in. przewodniczący miejscowej 
organizacji narodowych socjalistów. 

W Wrocławkiu doszło ub. nocy do 
ciężkiego wykroczenia. Wizerunek pre 
zydenta HHindenburga, wywieszony na 
głównej ulicy miasta został zamalowa- 
ny farbą czerwoną i czarną. 

HINDENBURGOW! ZABRAKŁO 
150 TYSIĘCY GŁOSÓW 

BERLIN. PAT. — Bezpośrednio po 
nadejściu ostatnich iniormacyj o wy- 
niku wyborów przedstawiciel berliń- 
ski PAT. otrzymał z kół urzędowych 
następujące oświetlenie tych wyników. 

Wynik głosowania w kołach rzą- 
dowych przyjęty został z wielkim za- 
pałem. Okazało się, że większa część 
narodu niemieckiego wypowiedziała się 
bez zastrzeżeń za feldmarszałkiem 
Hindenburgiem, oczekiwać więc należy, 
że powtórne głosowanie wypadnie bez- 
apelacyjnie na korzyść Hindenburga. 
O ile inne kandydatury zostaną utrzy- 
mane, to szanse Hindenburga mogą je 
dynie wzrosnąć. Kampanja wyborcza 
wypadła na korzyść Hindenburga. By- 
ło to zwycięstwo przedewszystkiem mo 

gała 80—90 proc. Przebieg głosowania *rałne, ponieważ kontrkandydat Hinden 
był naogół spokojny, aczkolwiek w kil 
ku miejscowościach doszło do poważ- 

  

burga uzyskał o 7 miljonów głosów 
mniej, niż Hindenburg, nie mówiąc już 

  

WOBEC WICHRZEŃ P. P. S. 
„LEGJA OCHRONY PAŃSTWE" BĘDZIE PRZECIWDZIAŁAŁA 

NARUSZENIU SPOKOJU 
WARSZAWA. (tei. własny). Wo- 

bec ргок!: томапа na dzień 16 
bm. przez PPS strajku powszech- 
nego, który na terenie Zagłębia 
Dąbrowskiego niemą większych 
szans powodzenie, prawdopodob- 
nem jest, że elementy wywroto- 
we starać się będą © wywołanie 
fermentu i zamieszek, które do- 
prowadzić mogą do ekscesów 
ulicznych. 

W związku z tem Szereg 
organizacyj i stowarzyszeń 
stojących na gruncie państwo- 

wym, Jako te: BBWR, Związek 
Ległonistów, POW, Związek ро- 
doficerów rezerwy, Związek Re- 
zerwistów i b. Wojskowych — 
przystąpiły do organizacji t. zw. 
„Legji O:hrony Państwa', która 
posiadąć będzie charakter straży 
obywatelskiej. Członkowie Legji 
z białemi opaskami na rękawach, 
krążyć będą dnia tego po ulicach 
miasta i Ingerować we wszyst- 
kich wypadkach naruszenia spo- 
koju przez czynniki wywrotowe. 

  

ZAKAZ SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 
WARSZAWA, (tel; własny). Na 

skutek zarządzenia Komisarza Rządu 
m. stołecznegp Warszawy, została 
wzbroniona sprzedaż i wyszynk napó- 
jów alkoholowych, począwszy od godz. 
20 dnia 15 marca, aż do godz. 8 ] 
dn. 17-go bm. Wobec  przekraczają- 

cych zakaz fbęćą stosowane Surowe 
kary, aż do odebrania koncesji włącz- 
nie. Komisarz Rządu zabronił urzą- 
dzania w daiu 16 bm. jakichkolwiek 
zebrań, zarówno pod gołem niebem 
is w lokalach zamknietych, oraz wie- 
ców. 

rzędny lakomczuch gastronom, 

ostrygi, dobra marka s:ainpana, iłu- 

sty brzuch. Były socjalista pieścił się 

rozmowami z księżniczką grecką pod- 

czas wojay. Wszelki heroiczny patos 

był mu obcy a gdy mówił coś z sen- 

tymentem, to jakby jednocześnie do- 

dawał komentarz; „o widzicie tak de- 

klamuje szanujący się sktor, ja bie- 

gły jestem w tym kunszcie i czynię 

ta nawet bez suflera*. Na otyłym 
karku, kudły o miedzianych refleks 
sach, gęba zarośnięta niechlujnemi 

wąsami. Wygląd zewnętrzny mający 

coś w sobie z dużej wszy. I wielkie 

niebieskie oczy, łagodne i o straszcej 
sile — coś ze iwa. 

Genjusz narodu francuskiego na 
tem polega, że z własnych narodo* 
wych, aktualnych potrzeb czyni ab- 
strakcyjne, wszecheuropejskie, wszech. 

światowe, cgólnoludzkie hasła. Tak 
było z wieloma rzeczami, tak jest 

dziś z pačytizmem, z paneuropą. 

l dziwne, że często to co jest naro- 

dowym egoistycznym interesem fran- 

cuskim naprąwdę odpowiada po- 
trzebie Europy. W każdym razie, gdy 

Briand deklamował o Paneuropie to 
nikt, nikż nie podejrzewał go że 
myśli tyłko o Francji. Byłoby to 
zresztą uważane za bluźnierstwo, prze + 

wszystkich _ prócz może... 
Brianda. 

Nas Polaków raczej nienawidził. 
Nasze cechy  charakterystyczne są 

chyba djametralnie przeciwne rysom 
z charakterystyki Brianda. Znany był 

jako autor wielu cyn'cznych, bardzo 
cynicznych powiedzeń o Francji i jej 

politykach, o Poincare, Clemenceau, 

parlamencie, o wszystkim co stano- 

wiło kiedykolwiek dumę Francji. Ale 
ten stary człowiek, gdy go zaczęła 

dusić gorączka już Śmiertelna, gdy 

już konał, gdy bredził konając, to 

bredził nie o posunięciach  intry* 

gach parlamentarnych, nawet do gło- 

wy mie przyszło mu Locarno, 

ani Streseman. Konając wymawiał 

koszmarne słowa: Boulogne, Verdun, 

Saloniki — to koszmar strategiczny 

obawa odcięcia od Anglji, strach prze= 
grany, Verdun—największe natężenie 

nerwów w największym z dramatów, 

Salomki — to wiara w zwycięstwo. 

—Strasznie bolesna wiara, ileż cier- 

pieniami obciążone było każde jej 

tchnienie. Boulogne, Salom:ki, Verdun, 

—ten koszmar umierającego smako- 

sza i obżartucha, cynika i intryganta 

międzynarodowca i pacyfisty — jest 

piękny. Cat. 

samego 

o kandydacie komunistycznym Thael- 
manie i kandydacie Stahlhelmu Dister- 
bergu, którzy ze wzgędu na otrzymaną 
ilość głosów nie mogą być poważnie 
brani w rachubę. 

Pod względem procentowym komu 
niści, którzy w wyborach do Reichsta- 
gu w roku 1930 uzyskali około 14 proc. 
głosów, obecnie otrzymali tylko 13 
proc.; niemiecko-narodowi, którzy wraz 
z przybudówkami zyskali 8 proc., obe- 
cnie łącznie z głosami Stahlhelmu zdo- 
byli tylko 6 i trzy czwarte proc. odda- 
nych głosów; narodowi socjaliści, któ 
rzy w czasie wyborów do Reichstagu 
dysponowali 20 proc. głosami, wpraw- 
dzie potrafili w obecnych wyborach 
podwyższyć ilość głosów do blisko 30 
proc., nie uzyskali jednak oczekiwanej 
absolutnej większości, mogącej pomóc 
im w dojściu do władzy. 

Natomiast Hindenburg w porówna- 
niu z rokiem 1925 uzyskał o 4 miljo- 
ny głosów więcej, co świadczy o je- 
go wielkiej popularności. W przekona- 
niu całego narodu stoi on ponad wszy- 
stkiemi stronnictwami. 

W tych warunkach koła rządowe o- 
czekują w drugiem głosowaniu abso- 
lutnego zwycięstwa Hindenburga. 

„NAZI* ZYSKALI 5 MILJONÓW 
GŁOSÓW 3 

BERLIN. PAT. — Ogtoszenie osta- 
teczne cyfry wczorajszych wyborów 
wykazują niewątpliwie olbrzymi przy- 
iost głosów partji narodowo - socjali- 
stycznej, która uzyskała 11,338 tysię- 
cy głosów wobec 6.406.924 gł., uzy- 
skanych w czasie wyborów ostatnich 
do Reichstagu w roku 1930. 

Przyrosr stanowi około 5 miljonów. 
Jednocześnie zmniejszyły się stosunko- 
wo wpływy komunistów, którzy w 0- 
becnych wyborach otrzymali zaledwie 
400 tysięcy głosów nadwyżki w po- 
równaniu z otrzymaną ilością głosów 
podczas wyborów do Reichstagu. 

ABSOLUTNA WIĘKSZOŚĆ 
- W 17 OKRĘGACH 

BERLM. PAT. — Według urzędo- 
wych obliczeń, we wczorajszych wy- 
borach uprawnionych do głosowania 
było 44 miljony osób. 

Z tego ważnych „głosów oddano 
37,6 milionów. Łącznie z 250 tysiąca 
mi nieważnych głosów oznacza to frek 
wencję w wyborach na 56,2  proc., 
podczas gdy w wyborach prezydenta 
Rzeszy w roku 1925 w drugiem głoso 
waniu na 39 miljonów upoważnionych 
oddano 30,5 miljona głosów, t. zn. 
77,6 proc. W wyborach tych Hinden- 
burg uzyskał 45,3 proc., podczas gdy 
wczoraj na prezydenta Hindenburga pa 
dło 49,6 proc. oddanych głosów. 

Zauważyć należy, że Hindenburg o0- 
trzymał absołutną większość głosów w 
17 okręgach wyborczych na ogólną ich 
ilość 35. Tę absolutną większość gło- 
sów prezydent Hindenburg zdobył w 
okręgach zachodnich i południowych. 
Również na Śląsku za prezydentem 
Hindenburgiem opowiedziała się pokaź 
na łiczba głosujących. 

HINDENBURG STANIE PO RAZ 
DRUGI 

BERLIN. PAT. — Prezydent Hin- 
denburg na zapytanie skierowane 
przez zjednoczone komitety wyborcze, 
które popierały jego kandydaturę, 0- 
świadczył dziś, że bezwarunkowo sta- 
nie do drugiego głosowania. 

HITLEROWCY GOTUJĄ SIĘ 
DO DALSZEJ WALKI! 

BERLIN, (Pat). W nocy pojawiły sł 
pogłoski, że Hitler zamierza nie stawa 
swe] kandydatury w drugiem, rozstrzy-- 
galącem głosowaniu. Jako nowy kan- 
dydst narodowych socjalistów wymie- 
niany był gen. von Epp 

Pogłoskom tym położyło kres o: 
głoszone dzisiaj oświadczenie Htiera, 

udzielone dziennikarzom, iż podtrzy- 
muje nadali swoją kandydaturę w dru- 
gim dniu. Hitlerewydał też na pismie 
odezwę do swych zwoienników, nawo: 

łuląc do sentynuowania dalszej bez- 
względnej walki wyborczej przeciwko 

wspólnemu frontowi socjalnej demo- 
kracji z centrum. 

Opublikowany przez biuro prasowa 
klerownictwa partii nerodowo-socjali- 

stycznej komunikat o wyniku wyborów, 
zapowiada również dalszą walkę. Ko- 
munikat zaznacza, ił przeciwnikom na. 
rodowych socjalistów udaje się tylko 

na pewien czas odroczyć godzinę roz- 

rachunku. 

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 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

do miejsca, Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za d 

| O O KO OE OWOCNE 

n-ru dowodowego 20 gr, 
  

SILVA RERUM 
Przyznanie literackiej nagrody pań- 

stwowej K. H. Rostworowskiemu spot- 
kało się z ogólnem uznaniem. 

Prasa poświęca  laureatowi szereg 
artykułów. 

Czas pisze m. in.: 
Każdy z wielkich twórców, to — swoisty 

świat idei, sądów wartościunjących, wyroków 
potępienia i tez bronionych, — to walka i 
miłość 

Takim też jest „Świst' Rostworowskiego. 
Szczególnie ostatnie określenie („walka i mi- 
łość*) stosuje się wybornie do niego. 

Restworowski nie jest kwietysta, nie jest 
refleksyjnym poetą w rodzajn Paul Ciaudela, 
do którego się zbliża tak ideologią nawskroś 
religijną i katolicką, jak soosobem tworzenia. 
Rostworowski walczy.,. Może nasi czvtelnicy 
pamiętsją świetny—jsk wszystko, co Rostwo- 
rowski pisze—artykuł pomieszczcny w „uło- 
sie Narodu** w związku z pewną polityczno- 
moralną dyskusją i użyty wówczas przez 
niego zwrot, który tylko z pamięci mogę 
przytocz: ć: 

— Trzeba ująć w jedną rękę krzyż, w 
drugą—miecz! 

Oto—cały Rostworowski... 
Dzień Poiski: 
Nagrodę państwa przyznano niemal je- 

dnogłośnie w roku bieżącym znakomitemu 
dramaturgowi i poecie Karolowi Hubertowi 
Rostworowskiemu za utwór teatrainy, grany 
na scenie Teatru Narodowego p. t. „Niespo- 
dzianka*, Nie był to wyłączny tytuł do na- 
grody. Piszrz ten posiada w swcim dorobku 
utwory drzinatyczne o tak wysokim polocie 
poetyckim, jak „Judasz*, „K»ligula*. Potrałi 
uplastycznić niepokoje swego pokolenia w 
wizjach scenicznych „Miłosierdzia*, „Strasz- 
nych dzieci*. Od l:t z górą trzydziestu wy« 
siłkiem swoim artystycznym buduje on dum- 
ną świątynię swoich poetyckich marzeń, nie 
znižsjąc się do łatwych powodzeń. Surowe 
trag czne piękno spojrzeń Rostworowskiego 
porywa i unosi w Świat o linjsch monumen- 
talnych. D'amaturg ten zns wagę czynów 
ludzkich. Sądzi i karze wszelka miłość, kłam- 
stwo, niezdecydowanie, Słowo jego promien- 
juje moralną kontemplacją. Żąda on odpo- 
wiedzialności za każde nastawienie wobec 
życia. Jest obecnie prawie jedynym pisarzem 
połskim o tego rodzaju tragicznym, tak  bar- 
dzo głębokim stosunku do rzeczywistości 
niekiedy z sarkazmem. Zawsze jednsk posia- 
da brzmienie czyste, o dużem nasileniu dra- 
matycznem, dA 

Gios Nerodu: 
Nam, katolikom, jest Rostworowski—zna- 

komity, newiasem mówiąc, porywsjący tłumy 
przekonaniem i gestem retor—bliski i drogi 
jako przedewszystkiem poeta powroto. Nie- 
tylko sercem i emocją artystyczną, ale móz- 
giem także i refleksją wiedzie on siebie, a ze 
sobą nas razem z-pcwrotem do Pana: 

„Aż mi zniknęło wszystko z Ciebie, 
Przeststeš mi być bratem, 
A zdałeś mi się czemś nie w niebie, 
Nie w Świecie, nie za Świstem. 
Czemś, czego oko nie zobaczy, 
Co naszych skarg nie słyszy, 
Czemś, co poczyna się w rozpaczy, 
Wśród strasznej, nocnej ciszy. 
Czemś, co bez końca i bez granic 
Nie może stać się ciałem — 
I tak za puste słowa, za nic 
Wiarę im odprzedsłem. 
Dziś oto wracam, Jezu Chryste, 
W matczyne, dawne strcny, 
By kolendowść, masz, zaiste, 
Granice, Nieskończonył* 
To też o Rostworowskim powtórzyć 

można to, co ou sam powiedział © Rydlu, 
I „przeniósł Boże Dziecię do Polski i Bet- 
zemu*. 

Obrady Sejmu. 
WARSZAWA. PAT. — Na wstępie po- 

niedziałkowego posiedzenia Sejmu _ przyjęto 
w 3 czytaniu, po sprawozdaniu pos. Osin- 
skiego, projekt ustawy o zaopatrzeniu inwa- 
lidzkiem, a po referacie posła Goetla — pro 
jekt ustawy o uregulowaniu stosunków służ 
wych pracowników instytucyj ubezpieczeń 
społecznych. 

Przystąpiono do sprawozdania komisji 0- 
chrony pracy i rządowym projekcie ustawy 
w sprawie nowelizacji ustawy © zabezpie- 
czeniu na wypadek bezrobocia. 

Referent pos. Goetel podkreśla, że no- 
wela ta zmierza do zmniejszenia niedoboru 
funduszu bezrobocia, którego zadłużenie w 
skarbie państwa wynosi 145.379 tysięcy. Do 
tych cełów oszczędnościawych nowela zmie 
rza przez wypłatę zasiłków przez tyle tyłko 
dni, za ile pobierane są składki, a więc za 6 
dni, a nie za 7 dniw tygodniu. Ustawa pod 
nosi minimum zabezpieczenia do 26 
ci zaś, którzy nie będą mieli 26 tygodni w 
okresie zabezpieczenia, a mają np. 20 tygo- 
dni, będą mogli korzystać tylko z zasiłków | 
doraźnych. 

Projekt przyjęto w 2 i 3 czytaniu, po- 
czem załatwiono w myśl wniosków komisji 
reform rolnych, poprawki Senatu do ustawy 
o nadaniu ziemi żołnierzom wojska polskie- 

10. 
Następnie Izba przystąpiła do projektu 

rządowego ustawy o upoważnieniu Prezyden 
ta Rzeczypospolitej do wydawania rozporzą- 
dzeń z mocą ustawy. 

Sprawozdawca pos. By rka podniósł, że 
rząd domaga się udzielenia pełnomocnictwa 
do dnia, kiedy Sejm zostanie zwołany na naj 
bliższą sesję zwyczajną. Chodzi o rozporza- 
dzenia z mocą ustawy w zakresie uporząd- 
kowania spraw finansowych i gospodarczych, 
uporządkowania stanu prawnego w państwie, 
wymiaru sprawiedliwości oraz Świadczeń 
społecznych. 

Po przemówieniu pos. Byrki wywiązała 
się dyskusja. 

KTO WYGRAŁ 
WARSZAWA, 

dniu ciągnienia 5 klasy 24 Polskiej Рай- 
stwowej Loterii Klasowej główniejsze 
wygrane padły na następujące numery: 
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W niedzielę 13 marca obradował 
zjazd delegatów powiatowych  kreso- 
wego Związku Ziemian. Zjazd był wy- 
jątkowo liczny. Sala związku na ulicy 

Żawalnej nie mogła pomieścić wszyst- 
kich delegatów i dużo delegatów stało 
podczas obrad. Wśród specjalnie ser- 
decznie witanych był czcigodny prezes 
Hipolit Gieczewicz, który wziął udział 
ww obradach zjazdu zaproszony do sto- 
u prezydjalnego. Byli także obecni se- 
natorowie i posłowie Bloku Bezpartyj- 
nego Współpracy z Rządem cztonko- 
wie związku ziemian. 

Zjazd rozpoczął się od uczczenia 
zmarłych członków Zwąizku ś. p. Wła- 

dysława Bandurskiego i innych, po- 
tem po krótkich przemówieniach prze- 
wodniczącego ks. Konstantego Cze- 

twertyńskiego i prezesa związku wi- 

leńskiego p. Zygmunta Bortkiewicza 
zjazd uczynił kilkuminutową serdecz- 

ną owację hr. Antoniemu  Jundziłłowi 

prezesowi wileńskiego związku  zie- 

mian. й 

Po załatwieniu szeregu spraw for- 

malnych (między innnemi pomimo nad 

wyraz ciężkiej sytuacji, zdecydowano 
się na dalsze utrzymywanie biura cen- 

trali Kres. Zw. Ziem. w Warszawie, ze 

względu na korzyści, które ta instytu- 

cja ziemiaństwa przynosi) nastąpiły 

uzupełniające wybory do władz związ- 

ku. Wybrano człońkiem honorowym 

Rady Nadzorczej p. Hipolita Gieczewi- 

cza, prócz tego Zarząd Giówny  izu- 

pełniono osobą senatora Stanisława 

Wańkowicza, a do Rady Nadzorczej 

powołano: pp. Zygmunta Bortkiewicza, 
ks. Konstantego Czetwertyńskiego, Cze 

sława Krupskiego i Sołtana. + 

Nad referatem senatora Wańkowi- 

cza o ratowaniu stanu ziemiańskiego 
na kresach wywiązała się obszerna i 

bardzo rzeczowa dyskusja, w której 

mówcy zabierający głos wykązywali 

jednocześnie doskonałą i przemyślaną 

znajomość stosunków, jak i prawdžiwy 
patrjotyzm kraju. 

Owocem zjazdu są niżej przytoczo 
ne rezolucje: 

- Walny Zjad Delegatów Kresowego Związ- 
ku Ziemian po zanalizowaniu ogólnej sytuacji 

gospodarczej w rolnictwie, oraz wysłuchaniu 

sprawozdań o akcji podjętej w celu ratowa- 

nia zagrożonych warsztatów rolnych powziął 

następujące rezolucje: 
Większa własność ziemska na terenie 

Województw Wschodnich weszła w okres 

ogólnego kryzysu gospodarczego już znacz- 

nie wycźerpana finansowo wskutek  cięża- 

rów poniesionych w związku z odbudową 

warsztatów pracy, zniszczonych w czasie woj 

ny światowej oraz kampanji 1920 r. Brak 

kredytu długoterminowego na niezbędne in- 

westycje gospodarcze jako to: zabudowania, 

inwentarz żywy i martwy, nasiona it. р., 

jak niemniej konieczność uiszczania danin pu- 

blicznych tak państwowych, jak komunal- 

nych, któremi obciążono rolnictwo od pier- 

wszej chwili na równi z innemi dzielnicami 

bez względu na stan wyjątkowego zniszcze- 

nia tego kraju — zniewolił ziemiaństwo do 

korzystania z kredytów krótkoterminowych i 

nadmiernie wysoko oprocentowanych, nato- 

miast okresy dobrej konjunktury rolnej nie 
mogły być wyzyskane wobec nieurodzaju i 

kłęsk żywiołowych  trapiących . północno- 
wschodnie województwa od lat pięciu. To 

też kryzys odbił się na osłabionym organiz- 

mie gospodarczym rolnictwa naszej dzielni- 

cy w sposób szczególnie dotkliwy, powodu- 
jąc kompletną ruinę wielu warsztatów pracy, 
© czem świadczą chociążby wykazy mająt- 
ków wystawionych na licytację przez insty- 

tucje kredyic ze. A równięż kompletny upa- 
dek zdolności nabywczej nawet w zakresie 

fezpędnyci aa gospodarstwa narzędzi i pro- 
duktów. Ziemiaństwo kresówe przyjmuje & 

uznaniem do wiadomości wysiłki podjęte 

przez Rząd w celu ulżenia losowi całego zą- 

srožonego rolnictwa, tak w dziedziajz zajegło 

ści podatkowych, jak i ochrony od bezmyśl- 
nego niszczenia poszczególnych warsztatów 

drogą egzekucji. Wyraża jednak opinię, iż 

podjęta akcja jest i pozostanie jedynie palja- 

tywem tak długo, dopóki nie będzie przywró- 
cony podstawowy warunek egzystencji każ- 

dego gospodarstwa t.j. opłacalność produk- 

cii rolnej. W przeciwnym bowiem razie zadłu 

żenie gospodarstw będzie nieuchronnie wzra- 

stało w dalszym ciągu, a wszelkie środki ra- 

townicze przedłużą tylko okres ostatecznego 

upadku. 

Drogi prowadzące do celu są dwie: 

1) odbudowa cen produktów rolniczych, 

2) obniżenie kosztów produkcji. 

'_ Obie te drogi powinny być wyzyskane 

jednocześnie. Odbudowa cen, zdaniem Zjaz- 

du, może się dokonać w poszczególnych ga- 

łęziach produkcji przy zastosowaniu nastę- 
pujących środków: 

1) W dziedzinie produkcji zbożowej nie- 
zbędnem jest utrzymanie ceł wwozowych, 

oraz utrzymanie, ewentualnie wprowadzenie 
premij wywozowych na 4 główne zboża. Roz- 
szerzenie akcji interwencyjnej P.Z., P.Z., o to 

w fen sposób, by zapobiec nadmiernemu 

spadkowi cen w okresie wzmożonej podaży 

zboża, a więc w okresie poźniwnym. Zjazd 

wyraża opinię, że stan zasiewu w roku bie- 

żącym uprawnia do przypuszczeń, że nadwyż 

ki eksportowe po zbiorach będą minimalne, 

oderwanie więc ceny wewnętrznej od cen 

światowych już w okresie jesiennym leży cał 

kowicie w zakresie możliwości, pod wartn- 

kiem skoordynowanej działalności P. Z. P. Z. 

oraz Ministerstwa Skarbu. Koniecznem jest 0- 

bniżenie taryf kolejowych na zboże i inne 

produkta rolnicze w stosunku do spadku war 

tości przewożonego towaru, a to w celu udo- 

stępnienia głównych rynków spożywczych 

produkcji miejscowej. 

2) W dziedzinie produkcji zwierzęcej nie- 

zbędną jest rozbudowa umów kontyngento- 

wych z krajami importującemi produkta 

hodowli, specjalnie zaś nierogacizny, a także 

dalsza pianowa organizacja eksportu produk- 

tów mięsnych i mlecznych, z zastosowaniem 

premij eksportowych dla standaryzowanego 

towaru. Również koniecznem jest utworze- 

nie rzeźni w Wilnie, oraz siinansowania dzia- 

łalności rzeźni w Wołkowysku. Powinny ulec 

zrewidowaniu stawki ubojowe w rzeźniach 

większych miast w sensie dostosowania ich 

do cen żywca. 

3) Gorzelnictwo jako jedyny przemysł rol- 

niczy na kresach, odbudowany ze znacznym 

nakładem kapitału i jedyny konsunrent pro- 

dukcji ziemniaczanej województwach wschod 

nich, a zatem dźwignia postępu gospodarcze- 

go, winno być otoczone specjalną opieką. 
Zmniejszenie kontyngentu nie powinno za- 

tem dotyczyć gorzelni wschodnich. Likwida- 

cja nadmiernych zapasów monopolu spirytu- 

sowego powinna być osiągnięta nie drogą ni- 

szczenia przemysłu gorzelniczego, lecz drogą 

obniżenia cen produktów monopolowych 1 

dostosowania ich do zdolności nabywczej 
ludności, co uniemożliwi jednocześnie tak roz- 

powszechnione tajne gorzelnictwo. — №е- 
mniej konieczne jest wprowadzenie przy- 

mūsu używania mieszanek spirytusowych, ja- 

ko środków napędnych. 

4) Spadek cen drewna o 2,3 wartości w 

porównaniu do cen z przed lat paru, wywo- 

łany zanikiem możliwości eksportowych, oraz 

kompletnym zastojem w ruchu budowłanym 
wewnętrznym, nietylko pozbawił rolnictwo 

wschodnie jedynego bodaj źródła dochodowe 

go, lecz i ludność miejscową źródła zarob- 
ków, potęgując przez to nędzę i bezrobocie 

wśród mas włościańskich. W tym stanie rze- 

czy polityka Ministerstwa Komunikacji, naj- 
większego odbiorcy na rynku wewnętrznym, 

polegająca na wstrzymaniu się od zakupów 
do końca sezonu rębnego, oraz obniżaniu cen 
na materjał gotowy —przynosi gospodarstwu 

leśnemu straty, nie stojące w żadnym sto- 

sunku do zysku, osiągniętego tą drogą przez 

Zarząd Kolei Państwowych. W. tych warun- 
kach import drewna sowieckiego chociażby 

upozorowany korzyściami, które daje przerób 
uszlachetniający, oraz zyski tranzytowe, przy 
nadmiarze surowca miejscowego, nie da się 
niczem usprawiedliwić. Zjazd przeciwstawia 
się najkategoryczniej wszelkim niewczesnym 
i nieobmyślanym projektom idącym w tym 
kierunku. 

5) W dziedzinie produkcji roślin włókien- 
niczych Zjazd uważa, iż nieodzowną jest o- 
chrona celna krajowej hodowli inu i konopi 
w formie ceł wwozowych na bawełnę i jutę, 
oraz możliwie szerokie zastosowanie tkanin 

Inianych i wyrobów powroźniczych z konopi, 

przedewszystkiem w tych dziedzinach, w któ 

rych ingerencję posiada Państwo, a więc w 

przemyśle nawozowym, cukrowniczym a 

zwłaszcza w armji. я 
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Rezolucje zjazdu powiaiozych delegatów 
KRESOWEGO ZWIĄZKU ZIEMIAN 

6) Spadek cen na ryby spowodowany 

jest w dużej mierze importem ryb słodkowod 

nych, a przez to samo ulega zahamowaniu 

rozwój gospodarstw rybnych, rokujący do- 

tychczas jaknajlepsze nadzieje. Ta galęž go- 

gospodarstwa winna się cieszyć troskliwą 

opieką Rządu i być chronioną od konkuren- 
cji zagranicznej. 

W dziedzinie obniżenia kosztów produk- 
cji Zjazd uważa za niezbędne: 

1) Przygotowanie reformy systemu po- 

datkowego i wprowadzenie jej w życie w 

możliwie najkrótszym okresie czasu. jedną z 

zasadniczych podstaw tej reformy winno być 

skasowanie progresji przy podatku grunto- 

wym, oraz oparcie podatku dochodowego na 

rozszerzonych podstwach przy jednoczesnem 

obniżeniu stawek. W okresie obecnym ulec 

powinien rewizji sposób wymiaru podatku 
dochodowego, urągający często najprostszym 
zasadom sprawiedliwości i logiki, Rozumiejąc 

iż przy obecnym stanie wyczerpania społe- 

czeństwa pierwsza troska każdego obywatela 
winna iść w kierunku zaspokojenia przede- 

wszystkiem potrzeb Skarbu Państwa — Zjazd 

wyraża przekonanie, iż obciążenia samorządo 

we winny ulec znacznej redukcji przy jedno- 

czesnem ich skomasowaniu i uproszczeniu. 

2) Zjazd stwierdza, że jedną z najwięk 
szych bolączek rolnictwa jest  nienormalnie 

wysoka stopa procentowa, tak krótkotermino* 

wego, jak i długoterminowego kredytu, nie- 

dostosowana do możliwości gospodarczych 
rolnictwa nawet w czasie normalnej konjun= 

ktury. W obecnych zaś warunkach prowadzą 

ca do nieuchronnej ruiny i załamania się pro 
dukcji rolnej, co w dalszej konsekwencji do< 

prowadzić może do niesamowystarczalnošci 

Państwa w dziedzinie wytwórczości rolnej i 
związanej z tem zjawiskiem katastrofy bilan 
su handlowego i płatniczego. Znaczne obni- 
żenie stopy procentowej kredytu długotermi- 
nowego, skapitalizowanie zaległych ratówek, 
oraz konwersja zobowiązań krótkotermino- 

wych na dłuższy okres wraz z obniżeniem 

ich oprocentowania, wydają się być jedyną 

drogą wyjścia z obecnej sytuacji. 

Zjazd zdaje sobie sprawę z trudności zre- 
alizowania tych postulafów, szczególnie w 

szczególnie w dziedzinie kredytowej, uważa 

jednak, że uzdrowienie sytuacji rolnictwa, ja- 

ko podstawowego czynnika gospodarstwa 
narodowego jest punktem wyjścia do przeła- 
mania kryzysu w warunkach istniejących w 

Polsce, wobec czego wszelkie wysiłki w tym 
cełu podjęte winny się Państwu sowicie opła 
cić, pod warunkiem jednakże, iż praca nad 
uzdrowieniem postępować będzie równomier- 

nie we wszystkich wymienionych dziedzinach 

życia rolniczego. Natomiast częściowe i doraż 

ne środki, powodując nawet chwilową nie- 

znaczną ulgę, nie dadzą trwałego efektu, któ- 

ryby. usprawiedliwiał konieczne ofiary i nie 
uratują rolnictwa od grożącej mu katastrofy. 

  

"NOC w BRATNIAKU 
PIERWSZE WRAŻENIA. 

Sobota 12 b.m. Godz. 20-ta. Z tru- 
dem można przecisnąć się przez tłumy 
zalegające korytarze, przedsionki i sa- 
Ig Śniadeckich U. S. B. Doroczne wal- 
ne zgromadzenie członków Stowarzy- 
szenia Bratnia Pomoc studentów U. S. 
B. Na wstępie rzucają się w oczy ino- 
wacje organizacyjne. Ścisła kontrola 
uczestników, straż z białemi opaskami, 
utrzymująca porządek na sali i rozda- 
nie broszur z drukowanemi sprawozda 
niami zarządu, Komisji Rewizyjnej etc. 

Obok tego wszystkie tradycyjne 
„sposobikk* — mnóstwo ulotek agita- 
cyjnych, często aż niesmacznych w 
swoim tonie. Kampanja przedwybor- 
cza nie żałowała słów. Chowam sobie 
na pamiątkę te wszystkie „kwiatki“ 
służące do otumanienia umysłów, 

ZACZYNA SIĘ. 

Około godz. 20 m. 30 — zebranie 
zostaje otwarte. Obradom przysłuchu- 

je się kurator Bratniej Pomocy p. prot. 

Wł. Jakowicki. Obecny również prof. p. 

Glixelli. в 

Od pierwszej chwili zaczyna Się 

nieopisany zamęt, hałas i krzyk półto- 

ratysięcznej rzeszy rzeczpolitej akade- 

mickiej. Skutkiem tego tempo obrad jest 

nadzwyczaj powolne. Całe godziny mi-- 

jają zanim z trybuny mówców padnie 
jakieś rozsądniejsze słowo. 

Po zagajeniu zebrania p. Dembiński 
wezwał obecnych do uczczenia przez 
powstanie Ś.p. ks. biskupa Bandurskie- 
go, ś. p. Wacławskiego, oraz Ś. p. Se- 
rafinowicza. Następnie przystąpiono do 
wyboru przewodniczącego. — Zostaje 
nim p. Ellert. Dopiero koło północy 
rozpoczynają się właściwe obrady. 

Wśród ciągłych krzyków i poryki- 
wań rozpoczęło się składanie sprawoz- 

dań. A więc najpierw Mensy Akad. 

Usiłowano zakrzyczeć referenta, przesz 

kadzano w odczytywaniu sprawozda- 

nia. Byłoby istotnie  niemožliwo- 

ścią poznać szczegóły sprawozdania 
wością poznać szczegóły sprawozdania 

gdyż o dwa kroki od trybuny nie sły- 

chać było słów referenta, mimo, że 

mówił głośno — ale Zarząd ułatwił 0- 

brady, wydając wszystkie sprawozda- 
na drukiem. Pożyteczna ta inowacja 
okazała się bardzo potrzebna. 

Dowiedzieć się tedy można było ze 
sprawozdań, iż Mensa (jak zresztą ca- 
łość gospodarki Bratniaka) była deficy 
towa, skutkiem nadużyć b. kierownika 
p. Zyblewskiego. Deficyt Mensy wyno- 
sił 26 i pół tysięcy zł. przy chaotycz- 

nym stanie interesów. Natomiast przez 

pół roku zaledwie gospodarki, wyzna- 

czonego przez ustępujący obecnie Za- 
rząd, kierownika Mensy p. Suroża, póź- 
niej Piekarca — Mensa, dała 14 tysię- 
cy dochodu! 

Nietylko Mensa, ale również i całość 
gospodarki Bratniej Pomocy przynio- 
sła w kadencji obecnego Zarządu zy- 
ski. Zaległe długi, grożące ruiną Stowa- 
rzyszenia, zostały spłacone przy jedno 
czesnem zwiększeniu sumy Świadczeń 
samopomocowych. 

„PARLAMENT AKADEMICKI 

Wobec zaniechania odczytywania 
spra9zdań, pozostawało jedynie u- 
chwalenie *qiosków Komisji Rewizyj- 

nej. Na tem tle przyszio do gwawow nei   

  

  

batalji między „młodzieżą naiodo 
a zwolennikami Zarządu p. Dziu 

skiego, Pomijając już sprawy mery- 
   

toryčzne, stwierdzić należy wyjątkową 

niski poziom obrad. Rażący Lrak kul- 

tury przejawiał się w niesamowitych 

rykach, gwizdach i tym podatnych 

przejawach rajcowania. Mówcom nie 
dawano przyjść do głosu. Zorganizo- 
wane grupy wdarły się na podjum i tu 
nieustannie utrzymywały podjętą ob- 

strukcję. — Przewodniczący p. Ellert, 

mimo wysiłków i ciągłego dzwonienia 

nie zdołał opanować sali. Audytorjum 

wykazało się również bardzo matem 

zrozumieniem powagi zebrania. Ci, 

którzy nie brali udziału w terrorystycz- 

nej obstrukcji, zabawiali się puszcza- 

niem strzałek z papieru, lub flirtem po 

kątach. Lista mówców była długa, lecz 

zrzadka tylko usłyszeć można było sło- 

wa rozsądniejsze. Mówiono o potrzebie 

wyjaśnienia celu Bratniej Pomocy, o 

oddaniu rządów w ręce ludzi uczci- 

wych i fachowych 0 wyeliminowaniu 

polityki — lecz na takie głosy odpo- 

wiadał krzyk i gwizdanie. Więk- 

szego sensu z  kilkugodzinnego sej- 

mowania wydobyć nie sposób -— 

Głosy mówców  chrypną,  wpada- 

ją w falset.  Ustužni  dosiaiczają 

mosiężną tubę — na sali wywołuje 

to wesołość. Brakuje tylko klaksonów 

i walenia w pulpit. — Napróżno prze- 

wodniczący tłucze w stół dzwonkiein, 

(samo dzwonienie nie pomaga!), na- 

próżno wzywa do opuszczenia podjum 

— bałagan nie ustaje. 

OSTATNIA WALKA. 

Po całonocnych obradach (czytaj: 
krzykach! Przyp. zecera) koło godz. 
6-ej rano dobrnięto wreszcie do punktu 
11-go — do wyboru władz stowarzy- 
szenia. 

Wysunięte zostały dwie listy kan- 
dydatów — Komitetu Kół Naukowych 
z p. Dembińskim na czele i Bloku Go- 

kryzys przyczyną samobójstwa Kreugera 
Niedotrzymanie zobowiązań przez Niemcy przyczyną katastrofy 
PARYŻ. PAT. — Prasa francuska 

w dalszym ciągu podkreśla, że jednym 
z najważniejszych kryzysów, przeży- 
wanych obecnie przez konsorcjum 
Kreugera była niemożność otrzymania 
525 miljonów marek, jakie Niemcy mia 
ły zapłacić 1 października ub. r. Zna- 
na jest powszechnie wybitna rola, ja- 
ką zmarły doegrywał w sprawach nie- 
mieckich. Podpisawszy transzę 56 mi- 
ljonów koron szwedzkich na pożyczkę 
Younga, Kreiger udzielił jeszcze w ro 
ku 1929 Niemcom pożyczki w wysoko 
ści 125 miljonów dol. co pozwoliło 
Rzeszy przeprowadzić sanację jej wa- 
luty. Gdyby istniała pewność—utrzymu 
ja przyjaciele francuscy Kreugera — 
że Niemcy zapłacą, to należy przypu- 
szczać, że Kreuger uzyskałby kredyty 
w Ameryce i nie doszłoby do samo- 
bójstwa. 

SZCZEGÓŁY SAMOBÓJSTWA 
PAPYZ, Pat. O tragicznej śmierci 

króla zapalczanego Iyara Kreugėra 0- 
publikowane zostały bliższe szczegoły 
Popełnił, on samobójstwo w swem 
mieszkaniu przy alei Wiktora Emanu- 
ela Nr. 111. Pobyt Kreugera w Pary- 

  

W sprawie koń 
Przed kilkudziesięciu laty, podczas 

kryzysu ekonomicznego, dziewiątego 
dziesięciolecia zeszłego wieku, Engels 
przepowiadał rychły koniec kapitali- 
zmu, który ma nastąpić po następnym, 
znaczniejszym kryzysie. Wkrótce po- 
tem nastąpiła dobra konjunktura go- 
spodarcza, która z małemi wahaniami 
trwała od 1899 r. do wojny światowej. 
Obecny kryzys ekonomiczny, kompli- 
kujący się kryzysem rolnictwa i pro- 
dukcji surowców, wywołuje liczne gło- 
sy o zmierzchu kapitalizmu. Kapitalizm 
ma zejść z areny dziejowej. Głosiciele 
tego hasła, gdy są zwolennikarii u- 
stroju gospodarczego Sowietów, mają 
przed sobą określony program, okre- 
ślony wzór do naśladowania. 

Przeciwnicy ustroju sowieckiego, 
wyznający ideę upadku kapitalizmu, 
muszą przyjść do wniosku o bliskim 
upadku cywilizacji. 

Co do 'upadku cywilizacji zachod- 
niej, to skonstatować musimy, że ist- 
nieje jeden groźny objaw, a mianowi- 
cie zmniejszający się przyrost ludinoś- 
ciowy krajów zachodniej kultury. — 
Współczesny przyrost naturalny we 
Francji częstokroć jest negatywny i je- 
żeli osiąga czasami nikły ułamek pro- 
centu, jako pozytywny przyrost, to 
jest on właściwie przyrostem 1migran- 
tów, których dzieci statystyka francu- 
ska regestruje jako francuzów, jest 
przyrostem Alzacji. Narodowość tran- 
cuska, zasłużona w dziejach, powstała 
ze skrzyżowania kilku pierwiastków 
etnicznych, amortyzuje się. Anaiogicz- 
ny objaw spotykamy w Stanach Zjed- 
noczonych wśród sfaro - amerykanów, 
tj. z ojców, urodzonych w Aineryce. 
Tendencja do zmniejszania się ilości 
urodzeń znajduje pewną rekompensa- 
tę w zmniejszonej stopie šmiertelnos- 
ci. Lecz to nie przyrost, a stopniowe 
zmniejszanie się ludności państw cy- 
wilizowanych, jest dziś poważną groź 
bą naszej cywilizacji. 

Grožbą cywilizacji może być tak 
znaczny wzrost bezrobotnych, że sta- 
ną się oni tą chmarą barbarzyńców, 
która zgubi naszą cywilizację przez 
wewnetrzne krwawe zamieszki, 

Jedynym groźnym objawem współ- 
czesnego kapitalizmu jest ta znaczna i- 
lość bezrobotnych, która pochodzi z 
szybkiego wzrostu udoskonaleń tech- 
nicznych, mechanizacji produkcji, ra- 
cjonalizacji przedsiębiorstw. 

W zeszłem stuleciu, kiedy maszyna 
parowa zwycięsko wkraczała do pvo- 
dukcji, przemnażając ją wielokrotnie, 
powstawała bardzo liczna rezerwowa 
armja robotnicza. Ciążyła ona na za- 
robkach klasy robotniczej, doprowa- 
dzając ją do minimum. Klapą bezpie- 
czeństwa była w owe czasy znaczna 

ы 46 
Dyrekcja kina „PAN 

prag ąc w dobie obecnej p zeżywane- 
go kryzysu ud stępnić naj czerszym 
masom odwiedzanie kina „Pan“ 

postanowiła 

CENY BILETÓW 
OBN/ŻYĆ: 

Dz'enny — Baikon 40 gr. 
Pa ter 60 gr. 

Dziec. i wojsk 40 gr. 
Wieczorowy — Balkon 60. 

Krzesła 80 gr. 
Uigowe 1 — zł. 
Fotela 1 20 

spodarczo-Narodowego z p. Ochockim. 
Rozwinęła się istna orgja agitacji. Z 
balkonu zrzucano masy bibuły i ulotek. 
Hałas wzmógł się jeszcze  bardziej.. 
Przewodniczący po kilkakrotnem ostrze 
żeniu zebranie rozwiązał. W ten sposób 
omal nie skończyły się całonocne obra- 
dy. х 

Za kandydaturą p. Ochockiego pa- 
dło 623 głosy, za Dembińskim 550, 
przy 86 powstrzymujących się. 

Młodzież endecka zwyciężyła, więc 
73 głosami przy 86 wstrzymujących 
się. 

żu trwał dopiero od piątku. Powrócił 
na Okręcie „Ile de France" z Ame- 
ryki, gdzie bawił w ciągu 6 miesięcy; 
tegoż dnia w południe miał się spot- 
kać z Kristerem Littorynem wice- 
przewodniczącym szwedzkiego koncer- 
nu  zapałczanego.  Littoryn, który 
również przyjechał do Paryża dnia 
poprzedniego ze Stokholmu stałego 
miejsca swego zamieszkania, potwier- 
dził, że już tego dnia Kreuger b ł 
silnie przygnębiony. Nazajutrź w so- 
botę miało się odbyć zgromadzenie 
dyrektorów i głównych akcjonarjuszy 
rozma tych przedsiębiorstw koncernu, 
których których wskutek poważnej 
sytuacji finansowej Kreuger sprowa- 
dził do Paryża. 

W piątek Kreuger był również w 
Izbie Deputowanych gdzie konferował 
z deputowanym Nomine. referentem 

spraw zapałczanych Według  infor- 

macji pokojówki Kreuger udał się w 
piątek wieczorem dość wcześn e na 
spoczynek. W sobotę dn. 12-go o 

godz. 10 rano przybył Littoryn aby 

udać się razem jak to było postano- 

wione. do hotelu Reńskiego na kon- 

ferencje dyrektorów i akcjonarjuszy 

emigracja do Stanów Zjednoczonych. 
Dziś, wobec restrykcji emigracyjnej w 
Stanach, w Australji, poczęsci w Ka- 
nadzie, klapa ta została zmniejszoną 
do minimum. Dawniej, gdy rezerwowa 
armja robotnicza ciążyła na zarobkach 
wzmagała się kapitalizacja, wzmagał 
się czynnik zwiększający zapotwzeba- 
wanie na pracę. Nie ulega wątpliwoś- 
ci, że automizm dawnego ustroju kapi- 
talistycznego jest naruszony społecz- 
nem ustawodawstwem, ubezpieczeniem 
od bezrobocia, zapomogi dla bezrobot- 
nych, i całem zresztą prawoiastwem 
społecznem. Dziś jest on czynnikiem 
zmniejszającym kapitalizację, lecz o i- 
le nie przekracza pewnych granic, nie 
niweczy tego procesu, lecz łagodzi tar 
cie. Istnieje 30 miljonów bezrobotnych 
w chwili obecnego największego na- 
prężenia kryzysu, wykazuje na żywot- 
ność kapitalizmu, który uioże, bez 
znaczniejszych wstrząśnień spolecz- 
nych, być obciążony . tak poważnem 
złem społecznem. Mieliśmy «kresy po 
wojnie, w których pomimo ołbrzymie- 
go postępu technicznego, liczba bezro 
botnych była nieznaczna. 

Pan Andrzej Falk w swym artyku- 
le dyskusyjnym „Kapitalizm, kryzys i 
gospodarstwo narodowe'* woła: „Czy 
wobec tego system gospodarczy, któ- 
ry nie umiał dać rady z nierówno!nier- 
nością podziału gospodarstwa i do- 
chodu, zarówno pomiędzy klasami spo 
łecznemi jak i narodami, system go- 
spodarczy, trzymający w kleszczach 
zależności finansowej państwa bogate 
i ubogie... czy taki system może wy- 
prowadzić nas z kryzysu?"  * 

Nierównomierny podział dochodu 
między klasami społecznemi i naroda 

   

   mi istniał cały czas w okresie ka 

  

początkowemi okresami kapitaliznu i 
w miarę kapitalistycznėgo rozwoju 
dobrobyt klasy robotniczej, <obsrabyt 
drobnego mieszczaństwa, a nawet in- 
teligencji zawodowej nie malał, ale 
wzrastał. Pojęminość rynku w państ- 
wach kapitalistycznych stale się roż= 
Szerza. Rozwój przemysłowy Japonii, 
Chin itd. wzmaga wywóz z krajów «- 
uropejskich do tych państw. 

Przyroda tworzy rozmaitość a więc 
i nierówność. Walka z bogactwem, pra 
ktykowana w Rosji Sowieckiej wywo- 
łała ogólną nędzę. Walka z bogac- 
twem była pierwiastkiem polityki cko- 
nomicznej wielu państw Europy powo 
jennej, między innemi i Polski. Nie- 
równomierność dochodów, olbrzymie 
dochody właścicieli czy to wielkich za 
kładów przemysłowych, czy watszta- 
tów rolnych, nie są zużywane na «:so- 
biste potrzeby poSiadaczy tych dóbr, 
lecz idą na kapitalizację, a więc przy- 
czyniają się pośrednio do rozwoju pro 
dukcji. Kapitalizm prywatny jest opar 
ty o dziedziczenie mienia, gdyż bez 
dziedziczenia jest nie do pomyślenia 
istnienie znaczniejszych fortun. 

Kapitalizm pfywatny musi być u- 
zupełniony kapitalizmem państwowym 
lecz udział w życiu gospodarczem ka- 
pitalizmu państwowego musi być uza- 
leżniony sprawnością aparatu państwo 
wego, zmysłem gospodarczym, wy- 
kształceniem fachowem i uczciwością 
warstwy urzędniczej. Państwowe ma- 
jątki w Prusach dowały dochód, były 
czynnikiem postępu rolnictwa. Te sa- 
me majątki, gdy przeszły w ręce na- 
szej administracji, stały się częstokroć 
deficytowemi i w życiu gospodarczem 
kraju, odegrały rolę ujemną. Prywatne 
przedsiębiorstwo źle prowadzone likwi 

duje się, lub przechodzi w lepsze rę- 

ce. Przedsiębiorstwo państwowe źle 

prowadzone ciąży coraz bardziej na 
budżecie państwa. 

W spółce akcyjnej powierzają kie- 
rownictwo zdolnemu człowiekowi, gdyż 
więksi akcjonarjusze spółki, decydu- 
jący o jej zarządzie, są zainteresowani 

a kapita 

Ivar Kreuger leżał jeszcze w łóżku i 
prosił swego przyjacieła o udanie się 
samemu na miejsce spotkan a dokąd 
i on przybędzie niezwłocznie. Oczeki- 
wano go jednak napróżno. Silnie za- 
niepokojeni Littoryn i sekretarka OS0- 
b sta zmarłego postanowili powrócić 
do mieszkania Kreugera przy alei 
Wiktora Emanuela. 

Po dłuższem i bezowocnem dobi- 
janiu się do drzwi postanowiono u- 
przedzić portjera domu, który oświad- 
czył. że pokojówka Kreuge'a wyszła 
po sprawunki przed 1 i pół godziną 
Po wyważeniu drzwi ujrzano Kreugera 
leżącego w łóżku w ubran u. Kami- 
zelka i marynarka były rozpięte, Po 
Szyi i kaiku zmarłego spływała krew. 
Z leżącego obok rewolweru typu 
95 mm wystrzelona była tyiko jedna 
kula, druga pozostawała w łożysku. 
Znaleziono 3 listy: jeden adresowany 
do Littoryna, pozostałe do p Shenn 
zamieszkałej w Stokholmie Dwa listy 
te nie zostały rozpieczętowane W 
liście do Łittoryna Kreuger zawiada - 
miał, że postanowił zakończyć życie, 
nie podał jednakże bliższych motywów 
swego kroku. 

w odpowiednim doborze sił kierowni- 
czych. Natomiast w przedsiębiorstwie 
państwowem powierzenie kierownic- 
twa jest częstokroć uwarunkowane 
względami nie gospodarczemi, lecz po 
litycznemi i polityki partyjnej. Jednak 
dla obrony państwa, dla wytworzenia 
odpowiednich środków lokomocji, dla 
zapewnienia zajęcia pracy pozbawio- 
nym, państwo musi i będzie musiało 
coraz bardziej powoływać do życia 
przedsiębiorstwa państwowe, kolejo- 
we, elektryfikacyjne, górnicze, oraz fa- 
bryki niezbędne dla bezpośredniej о- 
brony państwa. Niemcy zawdzięczały 
jednak swe zwycięstwa w wojnie świa 
towej zakładom Kruppa, które produ- 
kowały po kilkaset armat miesięcznie, 
nie zaś rządowym przedsiębiorstwom, 
które w Niemczech przy dobrej orga- 
nizacji prywatnych przedsiębiorstw i 
ich patrjotyźmie, były zbyteczne. U- 
strój gospodarczy doby obecnej wi- 
nien być kombinacją prywatnego i 
państwowego kapitalizmu, nie dość na 
tem, winien zawierać nawet pewien 
pierwiastek komunizmu i socjalizmu. 
Prawo do egzystencji, odczuwane we 
wszystkich niemal czasach i realizowa 
ne przez dobroczynność prywatną, 
przez zabezpieczenie na starość i od 
nieszczęśliwych wypadków, przez ren 
ty inwalidzkie, jest pewnym pierwiast- 
kiem komunizmu w obecnym ustroju. 
Prawo do pracy, odczuwane obecnie, 
lecz z trudnością dające się zrealizo- 
wać, chociaż współczesne państwa 
przejawiają tendencje do niego reali- 
zacji przez politykę protekcyjną, cła o- 
chronne itd., jest pierwiastkiem socia- 
lizmu w obecnym ustroju. 

Czysty kapitalizm jest dziś niemo- 
żliwością, jak jest niemożliwością u- 
strój przeciwległy. 

Żywotności * kapitalizmu dowodzi 
Rosja Sowiecka, która drogą koncesyj 
prognęła wciągnąć do siebie kapitał e- 

uropejski i nieeuropejski. W ekresię 
Nep'u kapitalizm państwowy okazał 
się niezdolnym do współzawodnictwa 

z kapitałem, prywatnym i objawy kapi- 
talizmu prywatnego: handel prywatny, 
przedsiębiorstwa prywatne, zostały na 
stępnie zlikwidowane drogą gwałtu 
przez rząd sowiecki w obawie, że się 
rozwiną w siłę, wobec której ustrój so 
wiecki nie ostoi się. Obecny kryzys 
tak zaciężył nad myślą współczesnych, 
że wydaje się, iż kapitalizm wiedzie do 
upadku gospodarczego. Nie tak dawno 
jednak przeżywaliśmy okres wysokiej 
konjunktury, szybkiego rozwoju gospo 
darczego. Wydawnictwo Ligi Narodów 
„Les cours et les phases de la depres- 
sion economique  mondiale'* z 1931 r. 
podaje następujące dane 0 wzroście 
produkcji przemysłowej różnych kra- 
jów Europy. 

Przy przyjęciu danych z 1925 ro- 
ku za 100 otrzymujemy następujący 
wzrost produkcji państw europejskich: 

  

  

Kraje: 1926 1927 1928 1929 
Francja 116 102 119 130. 
Niemcy 95 120 120 122 
Polska 98 123 138 138 
Szwecja 103 108 104 127 
Wielka Brytanja 77 111 105 113 

W powyższym okresie handel Eu- 
ropy wzrastał rocznie o 4 procent. ©- 
becne zmniejszenie się obrotów han- 
dlu zewnętrznego zostało wywołane 
kryzysem, który rozpoczął się nie w Eu 

ropie, lecz w Ameryce Północnej i Po- 
łudniowej. Kryzys ów jest wywołany 
nieprawidłowem rozmieszczeniem zło- 
ta i kredytów, co jest wynikiem nie 
czynników gospodarczej natury, lecz 
politycznej. 

Władysław Studnicki. 

PŁUGI, BRONY. 
KULTYWATORY 

craz różne inne narzędzia do uprawy 

roli i łąk poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-2. 
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Dziś 15  Wscn6d słońca g. 6.15 

5-08 Zachód słońca g. 1804 

i Cyrjaka 
PFETILORKENABOEEM 

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

Z dnia 14 marca 1932 roku. 

Ciśnienie średnie: 754. 

Temperatura średnia: — 3. 

"Temperatura najwyższa: +1. 

Temperatura najniższa: —10. 

Opad w mm.: 1. 

Wiatr: połud. ! 

Tendencja: silny spadek. 

Uwagi: śnieg, wietrźno. 

NABOŻEŃSTWA 
— Nabożeństwo za duszę śp. Józefa Mon 

twiłła. W piatek nadchodzący 18 bm. o go- 
dzinie 9 i pół r. w Bazylice Metropolitalnej, 
jako w wigilję dnia Imienin Józefa Montwił- 
ła, wielkiego działacza społecznego i nie- 
zrównanego filantropa odbędzie się nabożeń- 
stwo, na które zaprasza Zarząd Tow. popie- 
rania pracy społecznej. 

; URZĘDOWA 
— Koniiskata. — Niedzielne wydanie ga- 

zety żargonowej „Radjo“ zostało przyaresz- 
towane przez Starostwo Grodzkie za nieści- 
słe wiadomości o zarządzeniach władz na 
wypadek strajku. 

— Nadzór nad hurtowniami aptecznemi-— 
Inspektorzy wydziału zdrowia urzędu woje- 
wódzkiego roztoczyć mają nadzór nad kur- 
towniami materjałów aptecznych,: pozbawio- 
nych koncesji na sprzedaż środków cdurza- 
jących, aby nie dostarczały one aptekom te- 
go rodzaju środków. 

MIEJSKA 

— Na wypadek powodzi. — Po- 
dobnie jak to było w roku ubiegłym, 
odnośne sekcje Komitetu Powodziowe- 
go już obecnie przystąpiły do organi- 
zacji punktów żywnościowych i mie- 
szkaniowych dla ewentualnych powo- 
dzian. 

— Skargi piekarzy. Zrzeszenia piekarskie 
postanowiły zwrócić się do władz administra 
cyjnych, by jeszcze raz prosić o wydanie za 
rządzenia w sprawie zwalczania domokrąż- 
nego handlu pieczywem. Piekarze wskazują, 
że potajemny handel pieczywem ujemnie 
wpływa na ich handle, stwarzając niezdrową 
konkurencję. 

— Zawalczanie bezrobocia. — Ze WE 
du na potrzebę zatrudnienia miejscowych bez 
robotnych, gmina żydowska weźwie swych 
członków do zaniechania sprowadzania ma- 
cy z prowincji i czynienia zakupów wyłącz- 
nie z zapasów miejscowych. 

— lnterwencje fryzjerów i rzeźników. — 
Delegaci fryzjerów byli u p. wice-wojewo- 
dy w sprawie niezatwierdzanego przez wła- 
dze statutu cechu. 

Jednocześnie do władz wpłynął memorjał 
rzeźników w sprawie potrzeby zmniejszenia 

_ opłat miejskich na rzeźni. 

— Pracownicy miejscy wobec akcji 
strajkowej. W związku z usilną agi- 
tacją różnych niepewnych elementów 
wywołania w dniu 16 bm. demonstra- 
cyjnego strajku pracowniczego, funkcjo 
narjusze samorządu wileńskiego wy- 

‘ 

Dziś 

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

popołu śniówka o godz. 16 
wieczorem o godz. 20. 

Na żądanie publiczności przedstawienia 
prsedłużają się do niedzieli 20. III, wł, 

jutro pocz. o godz. 20-tej. 

Oryginalny odczyt 
Na niedzielę 13 bm. był zapowiedziany 

odczyt o instrygującym i obiecującym tyiu- 

le „Współczesne Wilnianki i Warszawianki”. 
Odczyt ten miał wygłosić .p. Antoni Borow- 

ski w Małej Sali Miejskiej przy ul. Końskiej, 

o godz. 13. 
Widocznie jednak feralna trzynastka była 

złą wróżbą dla prelegenta. Na zali znalazło 
się kilkanaście zaledwie osób. Po  godzin- 
nem (!!) oczekiwaniu dowiedzieli się niefor- 

tunni słuchacze, iż odczyt się nie odbędzie, 

gdyż wynajęcie sali kosztuje sporo, « w ka- 
sie jest zaledwie 30 parę zł.! Pieniędzy, nie- 
stety, zwrócić nie można, gdyż Vilety są 
osztemplowane przez Magistrat (!?). Odczyt 

zostaje odłożony na dzień 17 bm. gó 
Bardzo to wszystko pięknie, ale z jakiej 

racji ma tracić publiczność? (Ceny miejsc 
były dość znaczne — od 5 zł. do 1 zł. = 20 
gr. szatnia). Skoro się urządza co$ podob:.e- 
go trzeba pomyśleć o każdej ewentua:ności, 
nawet o tej, że ciekawe skądinąd imuresje 
o warszawiankach i wilniankach mogą nie 
zainteresować ogółu, który w tym względzie 
woli własne doświadczenie о@ cudzych.. 
wrażeń! (c) 

pocz. 

powiedzieli się przeciwko 
niu do strajku. 

Decyzja ta zapadła na skutek in- 
strukcji z Warszawy, gdzie centrala 
pracowników samorządowych postano- 
wiła dążyć do odroczenia ustawy pra- 
cowniczej wyłącznie na terenie Zejniu. 

— Wymówienia w magistracie. W związ- 

ku z uchwaleniem ustawy egzekucyjnej więk 

szość sekwestratorów miejskich otrzyma wy 

mówienie pracy. Jak wiadomo, zgodnie z no 

wemi przepisami Ściąganie należności po- 

dtkowych tak państwowych jak i niiejskich 

będzie uskuteczniane przez organa wykonaw 

cze lzby Skarbowej. 

przystąpie- 

AKADEMICKA 
, — Zarząd Koła Prawników st. USB. ni- 

niejszem zawiadamia, że dziś, o g. 20 odbę- 
dzie się zebranie Sekcji Naukowo-Badawczej 
z referatem kol. Witolda Krasowskiego pt. 
Istota Solidaryzmu Zawodowego. Wstęp wol 
ny. 
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ZEBRANIA ! ODCZYTY 
— 154 Środa Literacka w dniu jutrzej- 

szym poświęcona będzie Szwecji. Pani Wan 
da Pomian, działaczka polska stale mieszka- 
jąca w Szwecji, opowie swe wrażenia z ak- 
cji propagandy kultury polskiej w tym kraju, 
oraz mówić będzie o Lapończykach; w szcze 
gólności nakreśli sylwetkę ciekawego  pisa- 
rza lapońskiego, który mimo talentu literac- 
kiego nie zarzucił koczowniczego trybu ży- 
cia. 

Początek o godz. 8.30 wiecz. Wstęp dla 
sympatyków i członków. Wprowadzeni przez 
nich goście płacą 2 zł. 

— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. — 
X posiedzenie Naukowe odbędzie się we Śro 
dę dnia 16 marca 1932 r. o godz. 20, w sali 
własnej przy ulicy Zamkowej Nr 20, z nast. 
porządkiem dziennym: 

1. Odczytanie protokołu ostatniego posie- 
dzeńia. 2. Dr W. Krotow (ż I Kliniki We- 
wnętrznej) W sprawie rozpoznania zapalenia 
opłucnej śródpiersiowej. 3. Prof. Dr S. Schil- 
ling-Siengalewicz: O grupach krwi i ich zna- 
czeniu dla nauk lekarskich. 

— Wilenskie Koło Związku Bibljotekarzy 
Polskich. Dn. 17 marca br. (czwartek), o 
godz. 8 (ósmej) wiecz. odbędzie się w Uni- 
wersyteckiej Bibljotece Publicznej 97 zebra- 
nie członków, na którem Mgr. P. Kon wygło 
si odczyt pt.: Rzadkości bibljograficzne pol- 
sko-żydowskie w zbiorach Uniwersyteckiej 
Bibljoteki Publicznej w Wilnie. Goście mile 
widziani. 

— Posiedzenie naukowe Wil. T-wa Gine- 
kolog. odbędzie się we czwartek, dma 17 
bm., o godzinie 20, w lokalu Kliniki Położn.- 
Ginekolog. USB) ul. Bogusławska 3) z nastę 
pującym porządkiem dziennym: 1) Pokazy 
chorych i preparatów. 2) Dr R. Łuczyński— 
Historja położnictwa. 3) Dr E. Sedlis 
Wpływ cyklu miesiączkowego na przebieg 
operacji. 4) Wolne wnioski. 

POCZTOWA 
— Depesze do Sowietów i telefon do Nie- 

miec. — W ruchu telegraficznym między Pol 
ską i ZSSR wprowadzono telegramy listowe 
„L T“. Oplata od wyrazu takiego telegramu 
wynosi 17 cent., najmniej jednak za tele- 
gram 4 fr. 25 cent. Tekst telegrainu listowe- 
go winien być pisany w języku jawnym. 

„ W ruchu telefonicznym między Polską i 
Niemcami wprowadzono rozmowy abonowa- 
ne, tj. przeprowadzane codziennie także w 
godzinach silnego ruchu od 8-ej do 19-ej. Za 
aa takie pobiera się następujące opła- 

y: 
a) od godz. 8 do 11-ej i od 13 do 19-ej— 

pojedyńczą opłatę normalną. 
b) od godz. 11 do 13-ej — podwójną o- 

płatę normalną. 

KOLEJOWA 
— Uzbrojenie straży kolejowej. W celu 

zabezpieczenia transportów kolejowych przed 
ewentualnemi grabieżami drużyny  RNuduk- 
torskie pełniące służbę przy pociągach towa- 
rowych mają być odpowiednio uzbrojone. 

RÓŻNE 
— Ojciec Św. Pius XI do Litwinów wi- 

leńskich. — Jak wiadomo, w lutym r. b. w 
Wilnie, w b. sali „Apollo“ odbyła się litew- 
ska akademja, zorganizowana przez Litew- 
skie Towarzystwo Šw. Kazimierza w Wil- 
nie celem uczczenia dziesięciolecia rządów 
Papieża Piusa XI. Prezes pomienionego 
T-wa ks. Dr Antoni Wiskont, szambelan |e- 
go Świątobliwości, przesłał wtedy Ojcu Św., 
w imieniu zebranych, telegram hołdowniczo- 
gratulacyjny. W tych właśnie dniach, za 
pośrednictwem J. E. Arcybiskupa  Jałbrzy- 
kowskiego, nadeszła w języku francuskim z 
Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie odpo- 
wiedź z dnia 7 marca rb. Nr 11.063, którą 
poniżej podajemy w tłómaczeniu dosłownem: 

Do Księdza Prałata Wiskonta w Wilnie. 

Księże Prałacie, 
Ojciee Święty przyjął z przyjemnością 

homagjum z modlitwami i wyrażeniem uczuć 

synowskiego oddania, które Ksiądz Prałat ze- 

chciał Jemu przesłać właśnie za pośrednic- 

twem Nuncjatury Apostolskiej, z okazji dzie- 

Ssiątej rocznicy Jego koronacji. 
Jego Świątobliwości miło jest widzieć w 

tem zbiorowem powinszowaniu  najpiekniej- 

szą pochwalę dla waszeį wiary i dla waszej 
zawsze wierrej uległości wielkim Jego dy- 

rektywom w szerzeniu dobra i Apostolstwa. 

Tymczasem proszę przyjąć podziękowa- 

nie i Błogosławieństwo, które w wysokiem 
Jego imieniu wam przesyłam. 

F. Marmaggi, Arcybiskup Adrjanopolitań- 

ski, Nuncjusz Apostolski. 

  

Zakazany wiec strajkowy 
W małej sali miejskiej miał się od- 

być przedwczoraj wiec zw. zawodo- 
wych w sprawie proklamowania w dniu 
16 bm. strajku powszechnego. 

Władze nie udzieliły zezwolenia 

Nie wiedział co 
WILNO. — We wsi Mioły, gm. wisło- 

ckiej, na strychu domu Andrzeja Juchniewi- 
czą podczas rewizji znaleziono kilka karabi- 
nów ręcznych, dwa rewolwery oraz amuni- 
cię. Juchniewicz tłumaczy się, że nie wie- 

na urządzenie zgromadzenia wobec 
czego odbyły się zamknięte posiedze- 
nia w poszczególnych związkach i 
Okręgowej Komisji Zw. Zaw. 

ma na strychu? 
dział nic o znajdującej się na strychu boni i 
że prawdopodobnie pozostawili ją żołnierze 
bołszewiccy, którzy zamieszkiwali dom iuch- 
niewicza w czasie inwazji w r. :920. | 

  

Malwersacje w banku 
WILNO. — Komisia rewizyjna ujawniła 

w banku spółdzielczym „Rolnik* w Dokszy- 
cach nadużycia pieniężne. Stwierdzono, iż bu 
chalter tego banku Wacław Cybulski zdefra- 

pewną sumę gotówki, w księgach zaś 

buchalteryjnych wpisał kilka fikcyjnych pozy- 
cyj pieniężnych. W związku z tem Cybulskie 
go aresztowano i sprawę skierowaao do sę- 
dziego śledczego. 

SŁOWa 

— Zarząd Koła m. Wilna Stow. Chrz. Nar. 
Naucz. Szk. Powsz. urządza dla ogółu P. T. 
Nauczycielstwa m. Wilna rekolekcje, które się 
odbędą w dniach od 20 do 23 bm. w kaplicy 
O.O. Jezuitów przy ul. Wielkiej Nr 64. Re- 
kolekcje poprowadzi Ks. O. Kazimierz Ku- 
charski T. J. Początek l-ej konferencji o go- 
dzinie 9 rano w dniu 20 bm. Porządek kon- 
ferencyj można będzie nabyć w kaplicy w 
dnui iozpoczęcia się rekolekcyj. 

— Zatarg u studentów-żydów. — 
Wobec niemożności wybrania nowego 
zarządu stowarzyszenia pomocy studen 
tom-żydom, u kuratora prof. Wróble: 
skiego odbyło się posiedzenie rwświę- 
cone wytworzonej sytuacji. Poateważ 
o zwołaniu nowego zebrania nie może 
być na razie mowy, kurator zapropono- 
wał wybór tymczasowego zarządu 2 
pośród delegatów pięcii: najwększych 
trakcyj akademickich, lub też wvraże- 
nie zgody na zamianowanie komisarza. 
Po naradach postanowiono powołać do 
życia międzyirakcyjną konusję rządzą- 

cą. 
— Afera z przesyłką złotową. — W 

związku z zaginięciem z przesyłki ko- 
lejowej ukrytych tam przeszło 3 klg. 
złotych monet rosyjskich policja zatrzy 
mała funkcjonarjusza kolejowego, peł- 
niącego służbę w pociągu, który wiózł 
przesyłkę. Zatrzymany nie przyznaje się 
do kradzieży. 

Niezależnie od akcji władz imiejsco- 
wych, poszkodowani giełdziarze posta- 
nowili na własną rękę dochodzić kto 
sprzątnął im pieniądze i w tym celu 
jeden z zainteresowanych wyjechał z 
funkcjonarjuszem policji do Warsza- 
wy. 

    

TEATR I MUZYKA 
— „Mam lat 26" — na Pohulance. Dziś 

we wtorek, dnia 15 bm:, o godz. 8 w., fascy- 
nująca sztuka węgierska „Mam lat 26 Istva- 
na Mihaly — o temacie najbardziej aktual- 
nym i współczesnym — szalejącego dziś bez- 
robocia. Ceny od 30 gr. do 3 zł. 

Jutro, dn. 16 bm., o godz. 8 w. „Mam 
lat 26“. 

— „Ich synowa“ — w Teatrze Lutnia. — 
Dziś, we wtorek, dnia 15 bm., o godz. 8 w. 
najnowsza sztuka fenomenalnego pisarza A. 
Grzyrrały-Siedleckiego pt. „łch synowa”, cie- 
sząca się niezwykłem powodzeniem dzieki 
dosko: ałej grze artystów w osobach pp.: la- 
sińskiej-Detkowskiej, Zielińskiej, Kamzńskiej, 
Malinowskiej, Lubowskiej, Ciecierskiego, Wol 
łejki, Domańskiego, Dobrowolskiego i in. Po- 
mysłowe dekoracje W. Makojnika. 

Jutro, dnia 16 bm., o godzinie 8 w. „Ich: 
synowa“. 

— Jedyny recital fortepianowy Mikołaja 
Orłowa odbędzie się w nadchodzącą niedzie- 
lę, 20 marca, w Sali Konserwatorjum (Wiei- 
ka 47). Przedsprzedaż biletów od wtorku 
23 bm. w „Orbisie' — Mickiewicza 11-a. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Heljos — Gajda trojka, ,, 
Hollywood — Czterech z legji. 
Casino — Precz z miłością, 

Pan — Bał w operze, 

Stylowy — Noc pokusy, 

Światowid — Marokke, 

WYPADKI i KRADZIEŻE 
— Wypadek kolejowy. — Onegdaj na li- 

лу kolejowej w pobliżu Kamienna Nowa po= 
ciąg osobowy zdążający do Suwałk rajechał 
na żołnierza Antoniego Rutkowskiego, które- 
go zabił wraz z koniem. Na miejsce zjecha- 
ła komisja śledcza, która prowadzi dochodze 
nie. 

— Szczur hotelowy. — Z pokoju 
hotełowego przy ul. Niemieckiej 1 skradzio- 
no gotówką 1010 zł, 5 rubli rosyjskich w 
złocie, dwa złote pierścionki, zegarek męski 
i inne drobne rzeczy o nieustalonej narazie 
wartości. Sprawczynię kradzieży Nienarto- 
wicz Scholastykę, bez stałego miejsca zamie 
szkania, zatrzymano. - Znaleziono przy niej 
część skradzionych rzeczy. 

— Wrony rozdziobały trupa nowo- 
rodka. — Markiewicz Stanisław (Ar- 
chanielska 4), przechodząc przez uie- 
zabudowany plac przy zaułku Kościel- 
nym, znalazł trupa noworodka zmasa- 
krowanego przez wrony, skutkiem cze- 
go nie zdołano narazie ustalić płci i 
wieku. Trupa przesłano do kostnicy Św. 
Jakóba. 

— Nagły zgon. — W dniu 12 bm., o godz. 
11 wiecz. zmarł nagle w swojem :nieszkaniu 
przy ul. Mejszagolskiej 12 Borkowski Józef, 
lat 67, z powodu dusznicy oskrzelowej. 

— Kradzieżekolejowe. — 
Nie zdołano jeszcze ujawnić winnych 
kradzieży złota z przesyłki kolejowej 
na szkodę giełdziarzy wileńskich, a już 
wczoraj policja została powiadoriiona 
o nowej kradzieży nia stacji towarowej 
przy ul. Ponarskiej. Mianowicie nieziia- 
ni sprawcy urwawszy plomby w jed- 
nym z wagonów towarowych wykradli 
dwie bele jedwabiu, wartości około 
tysiąca złotych. 

— Pościg za wywrotowcem. — Na ulicy 
Niemieckiej, przechodzący podoficer zauwa- 
żył młodego żyda rozrzucającego ulotki ko- 

munistyczne. W czasie pościgu podoficer za- 
groził użyciem broni, co spowodowało, że u- 

ciekający kolporter zatrzymał się i dał się 
odprowadzić do komisarjatu. Przy aresztowa 

nym znaleziono całą paczkę odezw wywro- 

tówych. 

— Zagadkowa aresztantka. W 
areszcie policyjnym znajduje się aresztowa- 
na za włóczęgostwo pewna młoda kobieta, 

która mimo wysiłków policji nie chce wyja- 
wić, jak się nazywa i skąd przybyła. Wido- 
cznie jakieś ważne powody skłaniają ją do 
milczenia, bowiem tego rodzaju taktyka siłą 

rzeczy pociąga za sobą dłuższe przebywanie 
w areszcie. Policja zaintrygowana tajemniczą 

nieznajomą przy pomocy telefonogramów sia 

ra się ustalić jej tożsamość. 
— Epidemja kradzieży mieszkaniowych. 

Z kuchni mieszkania Sligitowicz Emilji (Kra 
kowska 32) nieznani sprawcy okradli na szko 
dę Chiściłowej Heleny (Wiledwka 42) futro 
imitacja fok wart. 500 zł., Baryborowej Ma- 
rji (Ostrobramska 9) jesienny płaszcz czar- 
ny wart. 60 zł., i na szkodę Soboiewskiej 
Anastazji (Chocimska 9) palto karaxułowe 
wart. 1000 zł. 

Nieznani sprawcy dostali się do spichrza 
w domu przy ul. Sołtaniskiej 19, skąd skradli 
na szkodę Bujwidowej Wiktorji garderobę 
męską i damską, dywan azjatycki, obuwie i 
rądle emaljowane, łącznie na sumę 1228 zł. 

Nieznani zlodzieje dostali się do mieszka- 
nia Abramowiczowej Chai, zamieszkałej przy 
ul. Niemieckiej 37, i skradli zegar Ścienny. 
patefon oraz samowar łącznie na sumę 500 
złotych. 

Michniewiczówi Antoniemu (Królewska 5) 
skradziono buciki męskie i łyżwy łącznej war 

Od kemornego do futer 
PP. Szlosberg, Lipkind i Grosman 

zwołali na niedzielę wiec w sprawie 
zniżki komornego. Żapisało się do gło- 
su mówców bez liku. Wszyscy ,„pogo- 
łowno'* wypowiedzieli się katiegoricze- 
ski za zniżką. Niektórzy szli dalej: żą- 
dali niepłacenia wogóle za mieszkania. 
Przyczyna? — Kryzys. 

W pewnym momencie doszło do a- 
wantury. Ktoś z mniejszości chrześci- 
jańskiej prosił o głos. Chciał dać ma- 
leńką charakterystykę p. Szlosberga et 
C-o. Zakrzyczeli. Zatupotali. Musiała 
wkroczyć policja. Trzeba było rozwią- 
zać zgromadzenie. A jednak rezolucje 
„uchwalono”. W stuku, huku i hałasie. 
Brzmią one jak następuje: 

zwracamy się do Rządu i Izb Usta- 
wodawczych z apelem o poddanie Usta 
wy o Ochronie Lokatorów z 1924 r. 
gruntownej rewizji w celu dostosowa- 
nia jej do zmienionych od chwili jej wy 
dania warunków, w szczególności: 

1) o ustawowe zawieszenie >ksmi- 
sji bezrobotnych do czasu ustania kry- 
zysu gospodarczego, 

2) o zmniejszenie komornego o 35 
proc. dotychczasowego, 

3) rozciągnięcie Ochrony Lokato- 
rów na mieszkania kapitalnie odremon- 
towane i domy nowo wybudowane, 

4) przedłużenie dopuszczalnej za- 
ległości komornego do 3 rat. Do u- 
chwalenia postulatów niniejszej rezo- 
lucji wzywamy Ogólno-Krajowy Zjazd 
Lokatorski, mający się odbyć w War- 
szawie dnia 20 marca 1932 r. 

Po rozwiązaniu wiecu publiczność 
rozchodziła się nastrojona bojowo i 
prowokacyjnie. Krzyczano niewiedzieć 
pod czyim adresem: 

— Oddaj futra! 
— (Coś zrobił z asekuracją?! 

UWAŻAJ SIĘ ZBITY 
W sobotę na rynku w Rakowie za- 

żywał przechadzki p. Abram Sznajder. 
Kto to jest Abram Sznajder” Każdy 
rakowianin powie, jaki to jest znany 
kupiec. 

Z przeciwnej strony nadchodził p. 
Grinholc. Jeszcze bardziej znany, je- 
szcze bardziej solidny... 

P. Grmholc zbli ył się do p. Sznaj- 
dera. Nie zrobił ani jeden ruch, ani 
nie splunął, ani nawet nie krzyknął. 

Powiedział tylko całkiem spokoj- 
nie i dobitnie: 

— Ty pies! Ty uważaj się zbity 
w twój nachalny pysk! — Dosłownie. 
I nic więcej. 

Ale p. Sznajder nie poznał się na 
spokojnym tonie p. Grinholca. Jedna 
chwila, i ciężka laska już w robocie. 
Pan Grinholc stracił panowanie: zaczął 
krzyczeć. P. Sznajder, rozgrzany wal- 
ką, wpadł w szał. Z błyskiem w o0- 
czach wyciągnął rewolwer. Bęc — raz 
i drugi. Jeden strzał ostrzegawczy, tw 
powietrze. Drugi naprawdę w nogę - 
Grinholca. 

Sk: ńczyło się, jak zwykle. Rarne- . 
go do szpitala. Zdrowego na policję. 

Ale jakież tło zztargu? Dlaczego 
ten krwi przelew? Dlaczego laska po- 
łamana? 

Rakowianie są wszyscy po stronie 
p. Grinholca, aczkolwiek rozpoczął 
brzydką awanturę, nazwawszy psem 
p. Sznajdera. Nietylko dlatego, że o 
mało nie zginął w nierównej walce. 
Dlaczego p. Sznajder bawił się w do- 
nosy i oskarżał przed policją solidne- 
go p. Grinholca, że jest komunistą? 

Skok komunistki 
Pewna dama zachowywała się do- 

syć niespokojnie w pociągu pošpiesz- 
nym, zdążającym wczoraj z Warsza- 
wy do Wilna. Wzrok spłoszony. Ruchy 
nerwowe. Co chwila rzut oka na waliz 
kę. 

Współpodróżni zaczęli przyglądać 

się jej z uwagą. Agent policyjny, znaj- 
dujący się przypadkowo w przedziale, 
rozpoczął dyskretną obserwację. 

Pociąg zbliżał się do stacji Leśniki. 
Nerwowa dama pochwyciła gwałtownie 
walizkę. Wybiegła na korytarz. Agent 
porwał się z miejsca. Drzwi zewnętrzne 
wagonu były otwarte. W zaspach śnie- 
gu zamajaczył kapelusz nieznajomej. 
Agent wywnioskował szybko, że wy- 
skoczyła ona w biegu. 

Hamulec bezpieczeństwa zatrzyniał 
pociąg. Piętnaście minut szukano do- 
okoła tajemniczej damy. Zginęła bez 
śladu. 

Jak się okazuje, była to komunist- 
ka, wysłanniczka KPZB. Obecnie 
wszczęto za nią planowe poszukiwatia. 

ZEZEWROW CEZ RCTEIOSESZ. ETOSĆ PŚ OOSEWĄ 

tości 90 zł. z niezamkniętej kancelarji parku 
Żeligowskiego. Sprawcę kradzieży Ławoczań 
skiego Aleksandra (Popowska 26) zatrzyma- 
no ze skradzionemi rzeczami. 

—Powiesiła się na pońf- 
czosie. — W niedzielę wieczorem 
przechodzący placykiem Orzeszkowej 
Jan Lisiecki (Zaniemeńska 7) zauważył 
młodą: kobietę usiłującą powiesić się 
na pończochach uwiązanych do ławki. 
Lisiecki uniemożliwił zamach, alarmu- 

jac pobliski posterunek policji. 
„_ Desperatkę, jak potem okazało się 

Stanisławę Gobisównę (w. Gliniszcze 
pod Szczuczynem) odwieziono do szpi 
tala Sawicz. 3 

Gobisówna podała, że przyczyną 
targnięcia się na życie był brak środ- 
ków do życia. - 

  

DZISNĄ 

—Rzekomy napad. — Szczerbiń- 
ski Ignacy, mieszkaniec wsi Woronki, fm. 
dziśnieńskiej, powiadomił policję, że wraca- 
jac w dniu 11 bm. do domu, na 1 kłm. od 
wsi Woronki, został napadnięty przez 3 osob- 
ników, którzy zrabowali mu 4 złote. 

Z SĄDÓW 
SPRAWA WARDEŃSKIEGO W SĄDZIE 

APELACY JNYM 

W dniu wczorajszym Sąd Apelacyjny w 
Wiinie przystąpił do rozpoznawania, bit Jf;- 
cej w mieście duże zainteresowanie sprawy 
b. administratora dóbr Woropajewskich Kon 
stantego hr. Przeždzieckiego, Aleksandra War 
deńskiego i nadleśniczego tychże dóbr Alek- 
sandra Chocianowicza. 

O godz. 9 m. 20 rano wice-prezes Sądu 
Apelacyjnego p. sęd. Dmochowski,  otwiera 
posiedzenie. Asystują mu sędzia-reiereat jo- 
dziewicz i sędzia-wotant Matasiewicz. 

Na ławie oskarżonych Al. Wardenski i 
AL. Chocianowicz. 

Ławę obrończą w zastępstwie dziekana 
Rady Adwokackiej K. Petrusewicza i adw. 
H. Zasztowtt - Sukiennickiej tymczasowo apl. 
adw. Iżycki, pozatem adw.adw. P. Andrejew 
i St Szurlej z Warszawy. a 

Oskarżenie wnosi wice-prokurator przy 
Sądzie Apelacyjnym p. Parczewski. Powódz- 
two cywiłne popiera adw. L. Kulikowski. Po 
ustaleniu personaljów oskarżonych Sąd przy 
stąpił do wysłuchania sprawozdania sędziego 
reterenta. 

AKT OSKRAŽENIĄ 

Zarzuca Wardeńskiemu, że w okresie czasu 
od połowy 1924 r. do 28 lutego 1930 r. bę- 
dąc generalnym plenipotenetm dóbr Woropa- 
jewo, przywłaszczył znajdujące się u niego 
z urzędu 669.825 zł. 28 gr., pozatem w okre- 
sie od 14 lutego 1928 r. do 15-go lutego 1930 
roku, będąc administratorem dóbr Postaw- 
skich z sum pobranych z tytułu parcelacji 
maj. Postawy, przywłaszczył 55,383 zł. Dałej 
akt oskarżenia zarzuca Wardeńskiemu, że w 
marcu 1930 r. przedstawił adw. Nowickiemu, 
działającego z ramienia hr. Konstantego 
Przeździeckiego, podrobione przezeń pokwi- 
towanie z dnia 13-go października 1928 r. 
stwierdzające pobranie od niego 86.000 zł. 
przez Lipę Zingera na opłacenie im Arcowi 
w związku z założeniem huty szkłanej „Hoł- 

biej“, A 

WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO 

Po długim przewodzie pęk podczas 
którego zbadano cały szereg dków i 
biegłych Sąd uznał, że wina oskarżonych 
nie została udowodnioną i uwolnił ich od wi- 
ny i kary. 

Od tego wyroku założył apelację zarów- 
no prokurator, jak i powód cywiiny. 

W dniu wczorajszym zeznawał w charak 
terze świadka hr. Konstanty  Przeździecki. 
Składając swe zeznania hr. Przeździecki 
całkowicie potwierdził swe zeznania złożone 
w Sądzie Okręgowym. Pozatem zeznawało 
dwóch świadków. 

Przy bólach 
nerwowych i głowy 

należy niezwłocznie zastosować tabietki To- 

gal, które skutecznie uśmierzają ie bółe, nie 

wywierając żadnego szkodliwego wpiywu na 

serce, żołądek i inne organy. Spróbujcie i 

przekonajcie się sami, lecz żądajcie we włas 

nym interesie tylko oryginalnych tabieiek 

Togal. Do nabycia we wszystkich aptekach. 

Ani mroźna i wietrzna pogoda, ani odle- 
głość nie odstraszyły kiikuset osób, zwolen- 
ników sportu konnego i narciarskiego od spa 
ceru ra Pośpieszkę — na tor. Za odwagę 
swą i przywiązanie do sportu zostali sowicie 
wynagrodzeni miłemi emocjami. 

Organizatorzy, ze swej strony, postarali 
się, by konkurencje postępowały jedna po 
drugiej tak, że widz nie miał czasu na nu- 
dzenie się i marznięcie. Zresztą od zimna bro- 
nii, a raczej zapobiegał buiet z winem grza- 
neri. 

Publiczność przybyła na Pośpieszkę 0 
12-ej na konkurs hippiczny podoficerów, pod 
czas gdy już przedtem odbył się 12 klm. nar 
ciarski bieg sztafetowy, wygrany przez ze- 
spół 13 p. ud. oraz bieg indywidualny, w któ 
rym pierwsze trzy miejsca zajęli przedstawi- 
ciele 23 p. uł. 

Konkurs podoficerski wygrał wachm. l.e- 
dziński 23 p. uł. na „Żmijce”, przed wachm. 
Pasternakiem 13 p. ul. na „Murza“. Trzecią 
nagrodą podzielili się wacihmistrze: — Ра!- 
kowski 4 p. ui. i Korwell. 

Następują biegi konno-narciarskie, w pierw 
szą kolej oficerskie. jest ich cztery, gdyż 
starano się, ze względu na bezpieczeństwo, 
nie puszczać więcej niż cztery konie naraz. 

W pierwszym zwycięża por. Bohdano- 
wicz za rtm. Cierpickim na „Bostonie*, eki- 
pa, jeśli tak można powiedzieć 4 p. uł. przed 
por. Konopko za ppor. Janowskim (23 p. 
uł.). Czas nieszczególny, czemu przyczyną 

ciężki tor. Bieg skjoeringowy — narciarz sam 

prowadzi konia. Staje trzech zawodników re 

prezentujących 23 p. uł. Prowadzi zdecydo- 

wanie rtm. Żukowski na „Oranie* lecz na 0- 
statnim zakręcie łamie nartę. Zwycięża por. 
Romaszkiewicz rtm. Druchowino. 

I znów ski-skjoering. W jedni 
zwycięża por. Lewak za rtm. Maleckim na 
„Rudolfinie* 23 p. uł, w drugim por. Cumpt 
> S Pei na „Leiku“ — 13 p. 

ym biegu drugie miejsce ma ppor. 
Czerniewski za rtm.  Choroszewskim na 

meza i is ats е wszystkici ich „katasi e 
na szczęście bez ratsołkordbacy wiska, 2 › 
kończące się tylko przerwaniem kontaktu 
między jeźdzcem a narciarzem. 

Nie psuło to humoru zawodnikom, ani nie 
gorszyło widzów. Trudno, pędzić co koń wy- 
skoczy na nartach, w tloku i po bardzo 
równym torze to nie fraszka. 

Konkurs hippiczny” oficerski. Dla wielu 
aa programu. Trzydziestu a 

wycięża por.. Jastrzębski, p. na 
„Rusaice“ w czasie 1'48 sek. Drugie. miejsce 
zajmuje rtm. Druchowino, 23 p. uł., na swej 
niezawodnej „Ordzie* — czas 1.52 sek., trze rej, 
cie por. Bohdanowicz 4 p. uł. na „Tałarze”. 

2 on doskonały czas 1,40 sek., ale punkty 
rne. 

Obserwując skoki czuło się. wprost, że 
śnieg jest przeszkodą nie mniej tradną do po 

konania, niż same koperty, pinerole, czy wa- 
ły. Niejeden koń nie mógł sobie dać rady z 

przeszkodą, nie mając dostatecznie twarde- 
go odbicia, to też zawodnicy, którym zły los 
kazał wylosować dalsze numery dawali w 

1 sposób tory swym szezęśkiwym poprzed 
'm. Zwycięzca skakał jako siedemnasty z 

rzędu, co jeszcze podnosi jego zasługę. 
Po konkursie znów skiskioering. Jeden 

bieg oficerski. Jadą tuzy narciarskie: kpt. Łu 
cki, por. 
ski (mistrz 

   
   

Wilna). Zwycięża por. Patyra za 

z biegów” 

Patvra, ppor. Wiścicki i Morzkow- nąć. 

з 

OŚWIADCZENIE 
Otrzymujemy następujące oświadczenie z 

prośbą o zamieszczenie: 

„Rada Wileńskiego Towarzystwa Orgaai- 
zacyj i Kółek Rolniczych po przyjęciu do 
twierdzającej wiadomości protokołu Ko! 

Rewizyjnej z dnia 5—7 marca 1932 r., 
protokołu Zarządu z dnia 12 marca i1 

całkowicie podziela, że zarzuty skierowane 

przeciwko osobie Dyrektora Towareystwa s 

bezpodstawowe i stwierdza, że podjęta w 

„Expressie Wileńskim* kampanja prasowa 
przeciwko Dyrektorowi Makowskiemu --jest 

zwykłem oszczerstwem, która godzi jedno- 

cześnie w dobre imię Organizacji. 

Rada wyraża swoje oburzenie, że podob- 

ne insynuacje, szargające honor i nieposzla- 

kowaną -opinį iužonego Dyrektora Towa- 
rzystwa p. Czesława Makowskiego znalazły 

miejsce na szpaltach „Expressu Wileńskiego" 

i wzywa opinję społeczną do odpowiedniego 

ich traktowania". 3 

(—) Zygmunt Ruszezye. (—) Aieksander | 
Soitan. (—) Antoni Kokociński. (-—) Marce- 
li Szymankiewicz. (—) Jan Puciata. (—) Fe- 
liks Zawadzki. (—) Jan Marcin Falewicz. 
(—) Aleksander Żyliński. (—) józef Borow- 
ski. (—) Józei Trzeciak. (—) Zygmumt Lort- 
kiewicz. (—) Edward Taurogiński, (—) Hen 
ryk Jasieński. (—) Bronisław Wędziagolski. 
(©) Juljan Burak. (—) Witoid Stamsen icz. 
(—) Witold Kwinto. (—) Włodzimierz Cyto 
wicz. (—) Leon Niewiarowicz. (—) W'ady- 
sław Kamiński. (—) Karol Wagner. 

LIST DO REDAKCJI 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze, 

   

  

   

Proszę o łaskawe umieszczenie sprosto- 

wania jak następuje: W N-rze 3 z dnia 5-go 

stycznia 1932 r. „Dziennik Wileński umie- 

Ścił wiadomość pod tytułem „Sprawa Ks. Ka 

nonika  Borodzicza przeciwko  redaktoro- 

wi „Dzwonu“ p. Łaszkiewiczówi. Wiado- 

mość ta jest zgoła fałszywą. Nigdy p. Łasz- 

kiewicz nie był redaktorem „Dzwonu* i ani 

na chwilę nasza przyjaźń z tym wielce zac- 

nym i szlachetnym człowiekiem nie byla za- 

mącona. Był on oskarżony przez pseudoloty- 

szy i socjalistów Sszowinistycznych, sprawę 

wygrał i tą drogą mu gratuluję. 

Racz przyjąć, Panie Redaktorze życzenia 
wesołych Świąt i podziękowania z góry za 

uczynność. 

Ks. Kanonik Józet Borodzicz. 
  

O KASIE CHORYCH SPROSTOWANIE 
W numerze „Słowa* z dn. 1 inarca 

umieszczona został natatka pt. „Co bę- 
dzie z p. Raczką*. Notatka owa doty- 
czyła, między innemi, i p. W. Tyszki, 
komisarza K. Ch., przedstawiając go 
w niejasnem świetle, co niniejszem pro 
stujemy. 

Do samej zaś sprawy powrócimy 
jeszcze. 

  

Wielkie zawody 
POR. JASTRZĘBSKI 23 P. UŁ. ZWYCIĘZCĄ KONKURSU HIPPICZNEGO, P. WASI- 

LEWSKA—BIEGU SKI-SK JOERINGOWEGO 

konno-narciarskie 

rtm. Choroszewskim, na „Równym”*, przed 
ppor. Wiścickimi. 

jadą narciarze - cywiłe. Ognisko i AZS. 
Dwa biegi Ogniska, jeden AZS'u. Dłaczegoś 
tylko w konkurencji klubowej, tak, jakby się 
na siebie dąsali. 

Zaczyna Ognisko. Zwycięża Nowicki za 
plut. Buszo na „Lincu”, przed Przemysławem 
Niecieckim za wachm. Uniewoszewskim na 
„Wegierce“. W drugim Łabuć za kpt. Józe- 
fowiczem na „Zuchu* przed Wójcickim za 
kapr. Czajką na „Panterką“. 

AZS. Bohdanowicz za por. Jeljaszewi- 
czem 4 p. ui. na „„Wišle“, Stankiewicz — za 
por. Bohdanowiczem na „Sacharze“, Dowbor 
za por. Mackiewiczem na „Para“. 3 

Omówienie biegu dia pań zostawiliśmy 
na koniec, na deser niejako — tyle budził 
zainteresowania i... obaw, czy też panie da- 
dzą sobie radę z ciężkim torem? й 

Na starcie cztery panie: Meysztowiczów- 
na, Łęska, Wasilewska i Dowborowa. 

Publiczność jest zdania, że zwycięży p. 
Meysztowiczówna. Takie głosy dało się sły 
szeć, a tymczasem. „Raptus* dosiadany przez 
por. Chmielewskiego, zapewne, aby uspra- 
wiedliwić swoją nazwę, raptownie skręcił do 
stajni. P. Meysztowiczówna... straciła kon- 
takt z orczykiem. 

Na czoło wysunęła się p. Wasilewska 
za ppor. ių na „Wadzi“ i ona też 
wygrała bieg apelacyjnie. P. Lęska zgu- 
biła jeźdźca na trudnym zakręcie, a p. Dow- 
borową prześladował pech. Z ostatniego miej 
sca wysunęła się na drugie. Dzielny leader jej 
rtm. Żukowski na „Markucie”, b. poważnie 
zagrażał już p. Wasilewskiej, cóż, kiedy upa 
dek narciarki popsuł szyki. Trzeba się było 
zadowolić drugiem miejscem. ы 

Motorzystom się nie udało. Stanęło trzech: 
Pimonow „ZSA“, Bohdanowicz „„Motosąco- 
che“ i Ronczewski „F. N.“ Żółwi bieg z tru- 
dem ukończył, jako pierwszy Pimonow po- 
pychany przez swego nar — Н . 
wicza. Nieodpowiednie warunki terenowe po- 
gorszone jeszcze zostały »poprzedaiemi bie- 
gami końskiemi. W rezultacie motocykl z0- 
stanie zapewne w przyszłości wykreśiony z 

lu zawodów. Zbyt dużo trudu i 
tów wymaga należyte przygotowanie tak du- 
z obwodu toru, tembardziej,. że motocy- 

nie zdradzają zbyt wiej zaintere: 
sowania zawodami. 

Po zakończeniu zawodów nastąpilo uro- 
czyste rozdanie nagród zwycięzcom-zawod- 
nikom. Szkoda, że nie były przewidziane na- 
grody dla organizatorów. 

Ich wielką zasługą jest powstanie w Wil- 
nie tej ciekawej i pożytecznej imprezy, о К6 

za rok — dwa — głośno w ca- 
łej Polsce. Panom. mjr. dypl. Monwid-Olech- 
nowiczowi, rtm. Twardowskiemu, kpt. dypl. 
Młoszewskiemu, rtm. Cierpickiemu, rtm. Ku- 
likowi i por. Cumftowi należy się pierwsza 
nagroda, a dowódcy Brygady p. płk. dypl. 
Przewłockim za udzielenie zezwołenia na 
organizację zawodów wdzięczność sportowe- 
go Wilna. 

Doceniajac wysiłek organizatorów nie mo | 
żna jednak zamykać oczu na pewne poważ- 
ne braki. Mamv na myśli tor. Jest on zbyt 
wielki, aby można go było doprowadzić do 
stanu wymaganego. Taki, w jakim był nie- 
zmiernie utrudniał narciarzom i jeźdźcom. Na 
przyszły rok ten brak trzeba koniecznie nsu- 

Jeżeli zawody mają się odbywać w wa 
runkach wymaganych. W. T.



  

Skazanie wywrotowców w Baranowiczach 379 
W dniu wczorajszym (14 bm.) odbyła się 

rozprawa Nowogródzkiego Sądu Okręgowe- 
go na sesji wyjazdowej w Baranowiczach 
przeciwko 8-miu mieszkańcom gminy Żucko- 
wickiej, powiatu stołpeckiego, oskarżonym z 

art. 102 cz. I KK. o należenie do K.P.ŹŻ B. i 
žąženie do obalenia obecnego ustroju puń- 
stwowego w Polsce. 

Rozprawie przewodniczył p. sędz'a Zapol- 
ski, wotowali pp. sędziowie: Górski i Bi *kak, 
oskarżał p. podprokurator Bogda1 z Nowo- 
gródka. Obronę wnosili p. niec. Waszkie- 
wicz z urzędu i p. mec. Ciordon z Wilna z 
umowy. Rozprawa odbywała się przy 
drzwiach otwartych. Oskarżeni do winy z 

miejsca się przyznali, wobec czugo po 2-q0- 
dzinnym przewodzie sądowyin zapadł wy- 
rok Sądu Okręgowego, s«azujący: Dymitra 
Szczukina na 5 lat ciężkiego więzienia, Żu- 
ję Józefa na 5 lat ciężkiego więzienia, Jana 
Duka, Eljasza lwaszko, Mikolaja Popoka, Ma 
chacheja Konstantego, Mikolaja Iwaszko i 
Linnika Wincentego, każdego -z osobna na 4 
łata ciężkiego więzien'a, wszystkich ze skut- 
kami z art. 28, 50 t 34 KK. 

Wszyscy skazani od powyższego wyroku 
zapowiedzieli apelację. Wzgięaem oskarżo- 
nych odpowiadających z wolnej stony, za- 
stosowano bezwzględny areszt. A-wicz. 

CZE 

Procesykomunistyczne wBrześciu Litewskim 
BRZEŚĆ n-Bugiem. PAT. — Wydział za- treści antypaństwowej robotnikom. Dąbiak, 

miejscowy Pińskiego Sądu Okręgowego w syn właściciela piwiarni, zbiegł, wobec czego 
Brześciu rozpatrywa: sprawę mieszkańców sprawa jego została zawieszona. 
m. Brześcia, 25-letniego Ranio Mordki-Lejby, Pozostałych dwóch oskarżonych Sąd, wo 
19-letniego Rachmana Josela i 22-letniego Nu bec udowodnienia winy, skazał: Ramo — na 
ty Dąbiaka, oskarżonych o przynależność i 3 fata ciężkiego więzienia, Kachmana zaś, 
zajmowanie wybitnyca stanowisk w  partji biorąc pod uwagę jego młodociany wiek, na 
komunistycznej w Brześciu, 3 lata więzienia, zastępującego dom popra- 

Przyłapano ich na gorącym uczynku t07- wy, ! 
dawania bibuły komunistycznej i odezw 0 

Zabytki bibljograficzne NA FILMOWEJ TAŚMIE 

    

polsko-żydowskie 
w BIBLJOTECE U. $. В. 

W dniu 4-go marca w Żydowskim Insty- 
tucie Naukowym na posiedzeniu naukowem, 
został wygłoszony referat przez p. P. Ko' na 
p. t.: „Rzadkošci bibljograficzne polsko-zy- 
dowskie w zbiorach Bibljoteki Uniwersytec- 
kiej w Wilnie", 

Prelegent omówił szereg wileńskich dru- 
ków polskich, żydowskich i hebrajskich, po- 
chodzących z końca XVIII i początku XIX 
wieku, mających znaczenie dla historji ży- 
dów na Litwie. 

Druki te, wśród których przeważnie znaj 
dują się unikaty, nie były dotąd notowane 
przez bibljografów, zarówno polskich, jak i 
żydowskich. 

Między innemi znajdują się ciekawe ulot- 
ki i broszury, dotyczące obchodu przez ży- 
dów, nadania konstytucji 3-go maja w Gro- 
dnie 1792 r. 

Następnie przedruk przemówienia, wygło 
szonego przez niejakiego doktora Salomona 
Polonusa w maju 1794 r., po wybuchu pow- 
stania Kościuszkowskiego na Litwie i opa- 
nowanie Wilna przez gen. Jakoba Jasinskie- 

Dr. Polonus wygłaszając swe przemówie 
nie w starej synagodze wileńskiej, podkreślił 
znaczenie tego powstania dla uciemiężonego 
kraju i wezwał żydów litewskich do wzięcia 
licznego udziału w niem. Z kolei prelegent 
pokazał zebranym egzemplarz parodyj he- 
brajskich p.t. „Sefer Hamundas* (Wilno 
1824). Jedyny egzemplarz parodyj znajduje 
się w zbiorach Bibljoteki Uniwersyteckiej, ca 
ły bowiem nakład tej parodji, skierowanej 
przeciwko ówczesnym prowodyrom Kahału 
wileńskiego, został w swoim czasie przez ka- 
hał spalony. 

Ciekawem jest to, że nawet w zbiorach 
petersburskich niema obowiązkowego egzem 
plarza cenzurowego, ocalał tylko egzemp- 
larz, znajdujący się w Bibljotece Uniwersy- 
teckiej w Wilnie. Innym bardzo ciekawym 
okazem była książka, wydana nakładem Ża- 
wadzkiego w Wilnie z roku 1817; jest to e- 
lementarz p. t. „Nauka języka polskiego dla 
dzieci żydowskich* (Limud stas polania a- 
wur naare Israel). 

Autorem tego ciekawego podręcznika, 
pisanego w języku żydowskim, był biskup 
Jan Chryzostom Gintyłło, ówczesny lektor 
Pisma świętego na Uniwersytecie Wileń- 
skim. 

Cały nakład podręcznika, zaopatrzonego 
w przedmowę, zawierającą bardzo cenne 
szczegóły, dotyczące żydowskiego ruchu 0- 
światowego na Litwie, został w bardzo krót 
kim czasie wyczerpany. 

Niemniej ciekawy był „Słownik Polsko- 
Żydowski* (Wilno 1827 r.), ułożony przez 
niejakiego Lejbę Ljondora, wychowanka 
Świeckiej szkoły dla żydów, otwartej z ini- 
cjatywy prof. Jana Śniadeckiego w 1808 r. 
i prowadzonej przy Uniwersytecie Wileń- 
skim. 

Niestety szkoła ta istniała tylko przez 5 
miesięcy. 

Referat był ilustrowany omówionemi e- 
gzemplarzami, wypożyczonemi dla tego cełu 
przez Dyrekcję Bibljoteki Uniwersyteckiej. 

__Radjo wileńskie 
Wtorek, dnia 15 marca 1932 r. 

11.58 Sygnał czasu. 
14.15 Włoska muzyka operowa (płyty). 
15.15 Kom. z Warszgwy. 
18.25 Odczyt dla maturzystów i aud. dia 

dzieci z Warszawy. 

fOHN LAWRENS 

„Promień Miłosierdzia 
— Czemu nie uprzedziłeś mnie? — 

— zaczęła od wymówki. — Czyż nie ro. 
zumiesz, że teraz Lanner nie będzie 
miał wątpliwości, co do tego, że jesteś 
„Promieniem“'? 

— Lanner wie o tem oddawna — 
uśmiechnął sią spokojnie Ryszard. Są- 

dzę, że powinienem był wcześniej 
jeszcze. to zrobić. 

„  — Ależ oni ci nie uwierzą — za- 
przeczała dziewczyna. — Ja znam tych 
ludzi. Gdy coś wpadnie im do głowy, 
żadną siłą ludzką nie wytłumaczysz im, 
że nie mają racji. Jestem pewną, że mój 
ojciec i Lanner uważają ciebie za mor- 
dercę Bilsaitera. 

— Twój ojciec — może, ale nie 
Lanner. A w każdym razie, nie mają 
żadnych dowodów. Wiem, że obaj da- 
"who już podejrzewali, że jestem „Pro- 
mieniem '', szczególnie twój ojciec. Po- 
licja dokonała kilkakrotnie rewizji w 
mojem mieszkaniu, w czasie mojej nie- 
obecności, myśleli, że nie zauważyłem 
tego. Śledzono mnie zagranicą. Żebyś 
wiedziała, droga Edyto, jak śmiesznie 
było prowadzić tę grę! List mój dzi- 
siejszy nie daje nowych danych policji 
przeciw mnie. 

— Tak, ale przyznajesz się, że ode- 
brałeś Bilsaiterowi dokument. A więc 
byłeś ostatnim człowiekiem, który tej 
mocy rozmawiał z Bilsaiterem! 

— Ostatnim był morderca. 

' — Twój rejent wie teraz, kim je- 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 
     
    
  

„PRECZ Z MILOSCIĄ“ — Casino 
Że publiczność wileńska wypowiedziała 

się za operetką, przypisać to należy dążno- 
ści do czegoś weselszego, beztroskiego 
prostu dla odprężenia nerwów potrze 
jest takie antidotum. 

Pamiętać jednakże trzeba, iż cperetna fl- 
mowa bardzo mało ma w sobie pierwiast- 
ków kinowych i na rozwój iiczyś me może. 
Chyba tylko najlepsze tego rodzaju obrazy 
przetrwają parę sezonów, podczas gdy 
reszta minie, pozostawiuąc mu:ejszą lub 
większą dozę radości. Że nie wSZ; е оре- 
retki filmowe są dobre, świadczy tno 
oglądana w Casinie -— „Precz z miłością”. 
Gdyby nie osoba rułej, powabnej i dosko- 
nałej w ruchu tiljaaki Нагуеу — nie bylo- 
by tu nic do podkreślenia. Szm bezsens, głu 
pawe i nierealne środowisko , ordyr.atne 
wstawki kabaretowe i caia masa błędów re- 
żyserskich. Litwak popsuł to, co usiłeweła 
poprawiać Liljana Harvejy. Kto kiedy widział 
na kanale La Manche lazurowe niebo i 
kojną toń morza? Chyba niemiecxi 
w przystępie natchnienia. Szkoda mie; 

wyszczególnienie różnych innych „wpzd- 

nięć* ze zbliżeniami ukazującemi nie te 

szczegóły co trzeba ze wskazówkami тера- 
ra, które w ciągu godziny robią tantastycz- 
ne harce i t. p. 

Jednem słowem, reżyser zrobił duże „pu- 
dło”. Aby dopełniać miary wymyślań, wyrazić 
należy szczere ubolewanie pod adresem „po 

ety", który tłumaczył tekst piosenek... Boże 
zmiłuj się! I że taki chodzi po Świecie! — 

Do stron dodatnich filmu policzyć należy do 
brze przeprowadzone i mile brzmiące dja- 

logi francuskie. Niezłe są pleinairy z Jasne- 
go Brzegu. Największa atrakcja całego 
obrazu — to, jak już zaznaczyłem, — Li- 
ljan Harvey. Z zawodu tancerka — daje 

ona tu popis swojej zręczności i lekkości. 

Taniec na statku jest jedyną dobrą sceną. 
A teraz z innej beczki. — Chyba tylko 

cierpliwość naszej publiczności sprawiła, iż 
nie zdemolowano wnętrzna za godzinne spó 
źnienie seansu w dzień t. zw. „premiery. — 
Jakieś wyjące melodje, ciągłe przerwy mię- 
dzy urywkami kiepskich dodatków — to 
zbyt wielka próba wytrzymałości. Jeżeli się 
pisze na afiszu „początek o godzinie 4-ej'— 
więc nie należy zwiekać do piątej w oczeki- 
waniu na widzów. Skoro się chce mieć opi- 
nję dobrego i porządnego kina — trzeba o 
tę opinję dbać. Tad. C. 
TYYYYYYYYTYVYVYVYVYYYYTYVYYYYYYVYYYVYYYVYY 

2150/VI. 
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OGŁOSZENIE 
Komornik Sadu Grodzkiego w Wilnie 6 re 

wiru W. Cichoń zamieszkały w Wilnie przy 
ul. Wiwulskiego 6 m. 19 na zasadzie art. 
1030 U.P.C. ogłasza, że w dniu 1 kwietnia 
1932 roku, od godziny 10 rano w Wilnie 
przy ul. Św. Jakóbskiej 16 m. 3, odbędzie się 
sprzedaż z przetargu publicznego ruchomo- 
ści należących do Henryka Przeździeckiego i 
składających się z umeblowania mieszkania, 
oszacowanych ra sumę złotych 645. 

Komornik Wł. Cichoń. 
MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

16.40 Codzienny odcinek powiešciowy. 
16.50 Przeboje kabarcicwe (plyty). 
17.10 „Rola podświadomości u człowieka” 

— odczyt z Krakowa. 
17.35 Popul. koncert symf. z Warszawy. 
18.50 Kom. Wileńsi2g5 Aeroklubu. 
19.20 Pogadanka radjotechniczna. 
19.40 Pras. dzien. ra:tj. z Warsz. 
20.00 „Przygoda  n: 

Lwowa wygł. dr. Zielińz 
20.15 Audycja wegorska z Wars 
21.55 Skrzynka techniczna z W; 
22.10 Koncert solisty z Wars 
22.40 Kom. i muzyka taneczna z Warsz. 
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steś. Magda Hollister ma w ręku dane, 
świadczące przeciw tobie!. 

— A do tego dodaj jeszcze Storid- 
ge'a — roześmiał się Ryszard. — Nie 
zapominaj jednak, że wspominałem w 
kiście o tem, że jestem na tropie. Zrobi 
to wrażenie, że „Promień* wie więcej 
o młorderstwie, niżby się zdawało, są- 
dząc z zachowania Ryszarda Woolvor- 
ta. Myślę, że Storidge zrobi wszystko, 
co będzie w jego mocy, aby obciążyć 
moje konto. Nie może teraz pozostać 
biernym. Ale gdy zacznie działać, mi- 
mo całej swej ostrożności, zdradzi się 
— a ja na to czekam. 

— Podziwiam cię, Ryszardzie, ale... 
Pukanie do drzwi przerwało jej. 

Wszedł Pellington. 
— Pan Dżesson chce się z panem 

widzieć. 
— Czego on może chcieć odemnie? 

— zdziwił się Ryszard, 
—. Może w sprawie tego listu w ga 

zetach? — zaniepokoiła się Edyta. 
Ryszard zamyślił się. 
— Zaczekaj na mnie na dole, Edy- 

to, póki ja się z nim nie rozmówię. Po- 
'proście pana Dżessona, rozkazał stu- 
żącemu. у 

' ROZDZIAŁ XXVIII. 
OPOWIADANIE BRANDA. 

List „Promienia*, wydrukowany w 
gazetąch nie zmienił jednak poprzednio 
ułożonego przez Lannera planu dzia- 
łania. 

. _ Zatelefonował więc do Beekonsteld 
i poprosił lorda Rowmanda. 

— Czy pan pamięta, jak zapytywa 
łem pana o gości? — zapytał. — Po- 
trzebuję: teraz kilku dodatkowych odpo 

cirska” — fełj. ze, 

  

  

  

SŁOWO 

Dźwiękowe 

. IE Kino 
omotnik Sądu Grodzkiego w Wilnie 6 

rewiru W. Cichoń zamieszkały w Wilnie HELIOS 
przy ul. Wiwulskiego 6 m. 19, na zasadzie 
art. 1030 U.P.C. ogłasza, że w dniu 1 kwiet- 
nia 1932 roku, od godziny 10 rano w Wil- 
nie, prży ul. Ludwisarskiej 1l m. 2 odbę- 

Na l-szy seans ceny zniżone. 

Niezwykłe powodzenie! Na żądanie publiczności jeszcze 2 dni. Najnowsze arcydz. doby obecnej 

MAJDA ТНО КА, , › 
w rol. gł OLGA CZECHOWA, H' Schletow Michał Czechow. Chór cygański. Śpiewy 

rosyjskie solowe i chóraine. Niech każdy śpieszy ujrzeć i usłyszeć. 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

  

dzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru _ Dźwiękowekino Dziś czarująca bohaterka „Upagłego Amioła* 

t. 

NANCY KARROL i 

RA| UKRADZIONY 
Nad program! Dodatek rysunkowy i najnowszy tygodnik Paramountu. 

Pocz. o godz. 4, 6, 8i 10.30, w dnie świąt. o godz. 2ej. — Na 1-szy seans ceny zni one, 

PHiLIPS HOLME> 

  

  

  

chomości należących do Antoniego Łotysza i w rewel film'e genjal- 
składających się z umeblowania mieszkania i oo nego ABBOTA p. 
maszyny nożnej krawieckiej, oszacowanych ickiewicza,22 
na sumę złotych 1825. tel. 15-28 

KoKmornik Wł. Cichoń. 

GK EEA A A DZWIĘKOWE KINO 
vw" т № OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 
3-go rewiru Wacław Leśniewski zam. w 
Wilnie przy M. Pohulanka 13—2, na zasa- 
dzie art. 1030 U.P.C. obwieszcza, iż w 

WIELKA 47. tel. 18-41 

Dziś! Najrozkoszniejsza operetka filmowa z dtychczas wyświetlanych w Wilnie 

„. PRECZ Z MIŁOŚCIĄ 
Cud nowoczesnej techniki filmowej. — Najczarowniejsza muzyka w świecie. — Niezrównanie- 
upzjające melodje — 
ARMANDA BERNARDA — Nad program: Najnowsze dodatsi dźwiękowe,— Początek scarsów 

Przebój nad przeboje 

  

Z udziałem boskiej LILJANY HARWEY oraz znakomitego komika 

o g. 4, 6, 8 i 1030, w dnie Świąteczne og 2ej. — Na I szy seans ceny znižone, , 

  dniu 15 marca 1932 roku, o godzinie 10 ra- 
no w Wilnie przy ul. Popławskiej 30, odbę 
„dzie się sprzedaż z licytacji publicznej ma- 
jatku ruchomego należącego do J. Kataczyń- 
skiego, składającego się z desek sosnowych, 
szat niewykończonych i pudełek do patefo- 
nów, oszacowanych na sumę 1.600 złotych 
na zaspokojenie pretensji Kasy Chorych m. 
Wilna w sumie 1371 zł. 25 groszy z procen- 
tami i kosztami. 

Komornik sądowy W. Leśniewski. 

Dźwiękowe kino 

PAN 
Upajający czar stolicy zabaw — Wiednia — miłość pięknych kobiet, najnowsze przebcje 
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. 

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.g 
  

MAAAAADAAAAAAAAADAAADAAAAAAAAAADAAŁAAAAAAA 
  

Dźwiękowy 
Kino-Teatr 

„STYLOWY 
Wielka 36 

YYYYYYYYYYYYYYYVYVYVYVYVYWV' 

Przetarg 
Wileński Urząd Wojewódzki (Dyrekcja Robót Publicznych) ogłaszą 

pisemny przetarg Ofertowy na: : 3 

1) oczyszczenie śmietników, wywiezienie Śmieci, gruzu, śniegu i lodu 

z gmachów państwowych w Wilnie i dostarczenie piasku do tychże gma: 
chów w okresie budżetowym 1932—33 г. 

2) roboty kominiarskie na tenże okres 
3) roboty asenizacyjne w tychże gmachach na tenże okres. — 

Przetarg odbędzie się w dniu 22 marce 1932 roku 0“ godzinie 12-ej 

w Dyrekcji Robót Publicznych w Wilnie przy ul. Magdaleny 2, pokój 91. 

Pisemne oferty oddzielnie na każdą robotę winne być złożone w tymże 

dniu do godziny 10-ej w kancelarji Oddziału budowlanego Dyrekcji, pokój 

92 łącznie z pokwitowariem Kasy Skaibowej na wpłacone wadjum  ргге- 

targowe w wysokości 150 zł. na oczyszczenie śmietników (p. 1), 75 zło- 

tych na roboty kominiarskie (p. 2),200 złotych na roboty asenizacyjne (p. 3). 

Przy zawarciu umowy kaucja winna być powiększona do 5 proc. 
od cferowanej sumy. я 

Do oferty winne być dołączone świadectwo pzremysłowe, dowód fa- 

chowości, referencje oraz pisemna deklaracja, że ogólne warunki wykonania 

robót oraz przepisy o przetargach M. R. P oferentowi są dokładnie znane. 

Ślepy kosztorys otrzymać można w Dvrekcji Rubót Publicznych, ро- 

kój 98 w godzinach urzędowych (od 12-ej do 13 ej). W tymże czasie są 

do przejrzenia projekt umowy i obow ązuiące warunki przetargu. 

Urząd Wojewódzki zastrzega sobie prawo wyboru oferenta uzależ- 

niając to od fachowości i finansowych zdolności przedsiębiorstwa oraz 

prawa zredekowania, albo zwiększenia ilości robót. 
Za wojewodę” Kierownik Oddziału W. Markiewicz 

    

  

  

Podaje się do wiadomości, że w majątku Landwarowie 

sprzedają się 

działki letniskowe 
położone w miejscowości terenowo urozmaiconej pomiędzy 

stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 

publiczności plażą z piaszczystym  dogódnym dla kąpieli 

brzegiem. 

Wiadomości udziela administracja majątku 

Landwarów 
i Pierwsza Wileńska Spółka 

Parcelacyjna 
WILNO, MICKIEWICZA 4,     

wiedzi. Ne znaczy to, abym kogoś wię — W każdym razie nie potrzebował 

  

cej od innych podejrzewał, ale chciał- 
bym posłyszeć jeszcze raz zdanie pana 
o Dżessdnie. Podobno pan go zna od- 
dawna? 

— Znam go od dzieciństwa — od- 
powiedział lord Rowmand — spodzie- 
wam się, że pan nie podejrzewa go 0 
morderstwo? 

—Niestety, nie mam żadnych po- 
dejrzeń. Od czasu, kiedyśmy się ostat- 
ni raz widzieli, śledztwo nie posunęło 
się prawie naprzód. 

— Mogę pana uspokoić co do 
Dżessona.Jesteśmy kolegami szkolnymi 
razem byliśmy w Oxfordzie i razem za- 
czynaliśmy karjerę dyplomatyczną. Po 
tem Dżesson odziedziczył po ojcu du- 
ży kapitał i został ekspertem malar- 
stwa. Pozostaliśmy w dobrych stosun-, 
kach, chociaż nie widywaliśmy się mie 
siącami. Słyszałem, że miał reputację 
bardzo dobrą, a interesy jego nie po- 
zostawialy nic do życzenia. 

Lanner wiedział to wszystko. Ale 
nie przerywał, w nadziei, że posłyszy 
coś nowego. 

— -Może powie mi pan coś o jego 
charakterze? 

— Jest to czławiek stanowczy i e- 
nergiczny. O jego sprawach wiem nie- 
wiele, bo on nie mówi o tem chętnie, 
nawet z przyjaciółmi. Wogóle jest bar 
dzo milczący. 

„Gdybyś posłuchał go, jaki był roz 
mowny w pociągu*! — pomyślał Lan- * 
ner ji zapytał: 

— Więc Dżesson jest tak bogaty, 
że nie potrzebował nigdy pomocy ma- 
terjalnej? 

  

S COW WAM napadu na niego. 

pomocy Bilsaitera — odpowiedział lord 
Rowmand. 

Lanner miał jednak wrażenie, że sło 
wa jego nie brzmiały zupełnie pewnie. 

— Może jednak Dżesson pożyczał 
gdzieś pieniądze? Proszę mi wierzyć, 
ŻE odpowiedź pana pozostanie między 
nami. 

Odpowiedź nastąpiła dopiero po 
chwili wahania. 

— Wolałbym jednak wpierw po- 
mówić z Dżessonem — głos brziniał 
już zupełnie niezdecydowanie. 

— Jak pan chce — mruknął inspek- 
tor — ale niech pan mi wierzy, że za- 
chowam dyskrecję. 

— Widzi pan... Jeśli waham się z 
odpowiedzią, to dlatego tylko, że spra- 
wa ta według mnie, niema nic wsypól- 
nego ze śmiercią Bilsaitera. -— Przed 
czterema laty, pożyczyłem Dżessonewi 
większą sumę. Potrzebował pieniędzy 
na kupno jakiegoś wspaniałego obrazu. 
W tym czasie zrobił duże zakupy i bra- 
kowało mu gotówki. Ale już dawno 
zwrócił mi te pieniądze. 

— Dziękuję panu bardzo. Mam na- 
dzieję, że nie będę już więcej niepokoić 
pana. > 

Lanner chciał już powiesić słuchaw- 

kę, gdy lord Rowmand z kolei izucił 

pytanie: 
— Czy dawno pan widział się z Ry- 

szardem Woolvotem? 
— Wczoraj. Musiaiem wysłuchać 

UWAGA: 
Następny program: 

  % 

Dzś! Po raz pierwszy w Wilnie! Prawdziwa bomba humoru i Śmiechu PAT i PATACHOH 

roześmieszą nawet głazy, swoją ostatnią przebajeczną i najdowcipniejszą kreacją jako 

KRÓLOWIE AGDY arcywspaniała komedja — farsa w 12 akt. 
Dla uczącej się młodzieży dezwolone. 

„BEN HUR“'. 

      

ii o 
Należy zapamię- £6 Mieszkanią 

tać, że do 33 „P052dY z 3 i 4 pokoi ze 

Nekrologi, komunikaty vvvvyvvevvvvvvvvvvvi vszelkiemi pazoda 
= Woczesne! waniia 

ogłoszenia oraz wszelkie bez wyjątku Młada, 4 elio "da I 
reklamy czerstwa i zdrowa dzie- najęcia. Wilnc, ul. 

najwygodniej umieszczać 
za pośrednictwem 

Biura Reklamowego 

wczyna poszukuje pos 
sady przy dziecku z 
szyciem — zna się na 
bielizniarstwie i kra- Potrzebne 
wiecczyznie — ucz.iwa 3 lub 4 pokojowe mie- 

Słowackiego 17 

  

„Szkanie od zaraz, wśród 
st. Grabowskiego iais — mieściu, na I craz li 

ul. Sarbarska 1. tel. 82. wiedzi proszę do Re-P £trze ze wszelkiemi + 
Kosztorysy na każde żądanie. dakcji Słowa pod lite- Wygodami. Czynsz — 

rami JO. płatny za  półroku 
ki M 

tai Fartepianów, Pianin, Fisbarmonji 

  

zgóry. Zgłoszenia nad- 
syłać do „Słowa”*. 

  

Od 150 — 250 
złotych mies. mogą za- żę Eras 

robić przy intel. pracy WRUGE NIENENEEZZNM 

      

młodsze Panie. Zgła- UPNO 

K. Dąbrowska szać się od 4—6. Sus K kopia r i SPRZEDAŻ 
(F-ma istnieje od r. 1874) 0062 3 m. Ś. SZK. KENKO wKIZY 

Wilno, Niemiecka 3, m. 11 Ogrodnik Pianino 
pszczelarz Okazyjnie sprzed je się 

AAAAŁABAAAAŁAŚŁAA RKA 7077 -——- z długoletnią praktyką śpiesznie. UL Tatsrska 
WUEWEEEZNENEKE  „„asżaakAAAAAŁAŁAŁAł | Z dobremi świa: 22—2. 

EEEEEEREEEN SKSZEREKA dectwsami oszukuje — 

Lekarze posady. Wiadomošč Kupię 
EEE SEB M TEYPYTTYYWYWYWYTYSY 

Kosmetyka 
Z: r 

GABINET 
Racjonalneį 

kosmetyk! 
leczniczej 

WILNO, 
Mickiewicza 31—< 

  

DOKTOR 
J. BERNSZTEIN 
choroby skórne, we- 
neryczne i moczo- 

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

Dr.Ginsberg kobiecą 
Chorcby skórne, we- Urodę:==::: 
neryczne i moczopłcio- je, dosko- 
we. Wileńska 56—3, od uali, s odświeża, nsauwa 
8—1 i 4—8. Tel. 567 jej skazy i braki, Masaż 

kosmetyczny twarzy. 
Masaż ciała, elektrycz- 
ny, wyszczupiający (pa- 
nie), Natryski „Hormo- 
na* według prot. Spah- 
1a. Wypadanie włosów, 
łupież. JOE 

O dobiersnie kosmetyków 
Kwiatowa 7, tel. 14-25 40 każdej cery. Ostat- 

mmm nie zdobycie kosmety= 
DOKTOR ki racjonalnej. 

Zeldowicz BA RH 

chor. skórne, wene- 
ryczne, narządów mo- —. 

wez Luis: h, od 9—do 1, w 
a a c srodę Panc 
DOKTOR muje, doskonali, odzwie- 

У ‚ srwa braki i skazy. 
ZELDOWICZOWA Gużinet 
KOBIECE, 

a ADO 

A ės s 4. Hryniewiczowej. 
оааа г od4_g m: WIELKA Mm. 
uł, Miekiewicza 24, 770/.wg. 0-11 6-7 

tel 277, W. Z, P, JA 8, 

  

Dr. Med. 

Krzemiański 
chor. wewnętrzne spec. 

žolądka i Jelit 
przyjmuje od 12 — 2 

i 4—6 

    

Leczniczej 

— Czy on nie wsporninał panu o 
swych podejrzeniach? 

„O czem on mówi? -— zdziwił się 
Lanner i odpowiedział wymijająca: 

— Owszem, mówił o tem, ale da- 
łem słowo, że będę milczał narazie... 

— Rozumiem. Ma pan rację! Nie- 
pokoiłem się bardzo, bo on obiecał po- 
mówić z panem o tem. Przykro mi by- 
ło, gdy się okazało, że Bilsaiter miał 
w swych sieciach jednego z moich go- 
ści. Lanner pożegnał się i stanął znów 
przed nową zagadką. 

„Kogo on miał na myśli? Czemu 

Woolvort nie mówił o tem ani słowa? 

Ten szczegół jest niezmiernie ważny. 
Może to o niego chodziło Wooivortowi, 
gdy groził, że odbierze jakiś dokunient? 
Może dlatego milczy, że nie chce ściąg 
nąć na tego człowieka podejrzenia o 
morderstwo?, 

Tymczasem inspektor postanowił 
rozmówić się raz jeszcze z Brandem i 
udał się w tym celu do biura Bilsaitera. 

Sekretarz przyjął go ze zwykłą u- 

° Mieszkanie 
WENE- Komety (e dIÓ > pokoje z  alkową,L. S, R. wydane 

Popowska 22 — 6. tani w dobrym stanie 
garnitur mebli szlono - 

Rządca-" wych oraz lustro tre- 
ekonom mo. Oferty adm. Re- 

lat 4) z dużą praktyką dakcji pod „Meble*. 
poszukuje posady  5a- 25aaaa4AAAAAA5444452/ 
modzielnej lub pod 

dyspozycję cd igo _ RÓŻNE 
wietnia. Łaskawe zgło шНН 

szenie Wilno, Eni 

Каг- 1а sprawdzonej prze 5ка 2 м. 3. L, 

б T-wo św. Winczutege 
iakankAkAŁAŁAAAŁAĄA, S Paulo rodziny : *mie- 

Lokale szkałej na salce nizc- 

ERERTOREKIEU ZAMPZE NEA NOZA 
TTYYYYYYYVYYYVYVYVVVY 

  

ci 12, 1014 ietnim 
Pawełkiem wcłamy с 
pomoc. Dziatki zzięb- 
nięte i zgłodniałe 
brak obuwia i opałn, 
Otiary składać vroszę 
do Redakcji „Słowa 
pod literą J. 

  

  

Potrzebne  mie- 
szkanie 3—4 poko- 
je, w śródmieściu, 
z wygodami, na pię- 
trze. Zgłoszenia do 
redskcji teieton. Nr. 
228 między godziną 

5 — 6, 

  

AAAAAAKAAKAALAI AAS 

= Zguby 
Mieszkanie Frei” 

z 4 pokoi i kuchni amm nam 
ze wszelkiemi wy- Dnia ' 11/IIl zgubiono 
godami do wyna- torebkę w której znaj* 
== ь dowały 'ię indeks. le- 
jęcia Ciasna 3 m. 9. gitymacja i kart»  bi- 

== blj teczua LN.BEW. 
legitymacja (związym) 

na 
przedpokojem kuchen-imię Heleny Więckie- 
ką dla iuteligentnej wiczówny oraz 41 zł 
nielicznej rodziny — 60 gr. Uczciwego zna- 
ul. Mickiewicza 24 m.lazcę uprasza sę od- 
6, Oglądać od g, 3 donieść na u). Konar- 

5 po poł. skiego 21 m. 1. 

      

  

ny numer i to pana uspokoiło. Szkoda! 
Mam tutaj nakaz zrobienia rewizji w 
pańskiem biurze i, jeśli uznam za po- 
trzebne, aresztowania pana. Jeżeli pan 
nie opowie mi natychmiast prawdy o 
obu telefonach do Beekonfeld, zaaresz- 
tuję pana, bez wahania, jako oskarżo- 
nego o udział w morderstwie Bilsaite- 
ra. Lanner mówił spokojnie, ale sta- 
nowczo. 

Brand zbladł śmiertelnie i stracił 
zimną krew. 

— Ale ja... ja nie wiedziałem nic o 
zabójstwie. Nie mam nic do ukrywania. 
Ja... Zapewniam pana, że... 

— Proszę do rzeczy — przerwał in- 
spektor, — do kogo pan telefonował? 

— Do Storidge'a — odpowiedział 
głucho Brand.Ale zapewniam pana, że.. 

— Nie chcę słuchać pańskich za- 
pewnień. Proszę o fakty. Ja sam będę 
wyciągał wnioski. A więc: pan telefo“ 
nował do Storidge'a. Po co? 

— Musiałem porozumieć się z nim 
w pewnej sprawie. 

przejmością. — Jakie pan ma sprawy ze Sto- 
— Słucham pana, czem mogę słu- ridge m? 

żyć? — pytał. — Zaraz to panu wytłómaczę... Pan 
Ale gdy Lanner wyjaśnił w kilku 

słowach ceT swojej wizyty, spokój 9- 
puścił Branda. : 

— W ciągu ostatniej doby udało mi 

się zrobić kilka ciekawych odkryć > 

zaczął inspektor. — A więc dowiedzia- 

łem się, że rano, w dniu Śmierci Bil- 

saitera, pan, wbrew przyzwyczajenia:n 
ogolił się, używając do tego zimnej wo 

dy. Spieszył pan widocznie do telefo- 

nu? Centrala telefoniczna dała nam inyl 
    

  

   

nie wie, że nasze biuro należy częścio- 
wo do Bilsaitera, a częściowo do Sto- 
ridge'a. Od pewnego czasu Storidge u- 
siłuje sprzedać swój udział. Prosił, że- 
bym znalazł kupca i musiałem się z nim 
w tej sprawie porozumiewać. Właśnie 
tego ranka dostałem odpowiednia: li- 

stowną propozycję i musaiłem zatele- 
fonować do Beekonsfeld. 

CN o 'a) 

palonej z trojgiem dzie- - < 

4 

 


