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ROLNICTWO | | 
A POLITYKA GOSPODARCZA 
Poruszaliśmy niedawno sprawę 

ujednostajnienia polityki gospodarczej 

w sensie wytknięcia wytycznych, od 

których nie może być odchyleń, a któ- 

iym podporządkowane winno być po- 

stępowanie wszystkich resortów, cho- 

ciażby te wytyczne uderzały w inte- 

resy, stanowiące przedmiot opieki ze 

strony tych resortów. 

Przeszłość dawna i niedawna oraz 

rzeczywistość obecna stwierdzają nie- 

zbicie, że główna uwaga musi być 

zwrócona na rolnictwo, jako tę dzie- 

dzinę wytwórczości, która z jednej 

strony reprezentuje sobą źródło naro- 

dowych zasobów materjalnych, z dru- 

giej zaś — stanowi naturalną podsta- 

wę sił produkcyjnych. Wielkim grze- 

chem i błędem rządów przedmajowych 

było lekceważenie roli rolnictwa i bu- 
dowanie przyszłości gospodarczej Pol- 

ski kosztem rolnictwa. Do czegoż bo- 

wiem doszliśmy? 

O to rolnictwo, które powinno by- 

łoby być najpoważniejszym konsumen 

tem różnych wyroków przemysłowych 

na rynku wewnętrznym, utraciło cął- 

kowicie niemal : zdolność . nabywczą. 

Dziś rołnik zmuszony jest nie tylko o- 

graniczać najniezbędniejsze wydatki, 

lecz wogóle wykasować większość 

pozycji wydatków w swojej księdze 

rachunkowej. Ileż to majątków nie ku- 

puje już od dwóch lat gwoździ, użyt- 

kując stare zardzzwiałe, na poczeka- 

niq wyjęte z różnych budowli, — nie 

nabywa nowych narzędzi, nie stosuje 

już nawozów sztucznych. Na wsi drob 

ny rolnik wkrótce zapomni, jak wygla 

da pudełko zapałek, do czego "służy 

nafta, jaki użytek jest z mydła. 

Oto rolnictwo, które powinno by- 

łoby być najpoważniejszym płatnikiem 

podatków i świadczeń, nie może dziś 

wywiązać się ze swych zobowiązań, — 

jest bankrutem, lub prawie bankrutem. 

Przez rolnictwo przeszła fala _maso- 
wych egzekucyj, które zniszczyły po- 
ważną część substancji warsztatów 

rolnych. Potencjalne siły rolnictwa 

uszczupliły się przez to bardzo znacz- 
nie, co w najbliższej przyszłości, na- 

wet przy bardziej pomyślnych niż o- 

becnie konjunkturach, zaznaczyć się 
iusi szeregiem ujemnych zjawisk 
ewolucji rolnictwa. 

Stan rzeczy jest zatem taki, że z 

jednej strony traci przemysł, z dru- 

giej — traci skarb państwa. Łączy się 

z tem dalej zjawisko wzrostu bezrobo- 

cia we wszystkich niemal dziedzinach 

w 

wytwórczości, — a co gorsze, rynek 

bezrobocia zasila się coraz bardziej 

kontyngentami bezrobotnych ze wsi. 
Traci wreszcie konsument miejski, 

który pomimo niskich cen na produk- 
ty rolne nie może tej sytuacji wyko- 

rzystać na swoją korzyść wobec utra- 
ty możliwości zarobkowych lub zmniej 

szenia się ich do minimum. 

W historji ewolucji polityki doty- 
czącej rolnictwa możemy dotychczas 
stwierdzić trzy etapy. 

Pierwszy — najdłuższy, od począt- 

ku odzyskania niepodległości do po- 

łowy 1926-go roku. Budowano wów- 

czas przyszłość gospodarczą Polski 

na niszczeniu rolnictwa. Z całą sta- 

nowczością stwierdzić należy, że ni- 

szczenie rolnictwa było premedytacyj- 

ne. Premedytacja była ze strony przy- 

wódców partyj lewicowych, którzy 

celowo dążyli do wytworzenia anar- 

chji w dziedzinie wytwórczości zatru- 

dniającej trzy czwarte ludności, 
premedytacja miała miejsce ze strony 
tych również, którzy byt państwa о- 

pierali na rozkwicie przemysłu. Nie 

stawia kropki nad i, nie odzwierciadla 

rzeczywistości p. senator Jan Stecki, 

mówiąc w łagodnej formie, że w 'o- 
wym czasie sfery, którym przypadało 

ponosić odpowiedzialność za polityke 

gospodarczą Polski, „traktowały z 

zupełną beztroską rolnictwo, jakby 

niewyczerpane i niezniszczalne zródło 

bogactwa, jakby coś w rodzaju po- 

wietrza lub wody bieżącej, które uj- 

mować można w dowolne tamy, śpię- 

trzać lub rozlewać, czerpać albo za- 

niedbywać, komprymować albo roz- 

rzadzać, nie żywiąc nigdy obawy, że- 

by czegoś w tej sile i w tym zasobie 

zbrakło, żeby zaszły jakieś tam powi- 

kłania, trudności, niespodzianki", Tu 

chodzi nie tylko o beztroskę, bezmyśl- 

ną, zabójczą dla interesów państwa 
beztroskę — lecz o coś gorszego w 

skutkach: o to, że naturalne zasoby 

materjalne kraju stały się przedmio- 
tem zaniedbania i nawet grabieży, 

bądź w imię dążeń utopijnych do 

stworzenia z Polski państwa przemy- 

słowego, bądź w zbrodniczych celach 
podważenia bytu państwa. 

Drugi okres — od przewrotu ma- 

jowego do, mniej więcej, 1931 roku— 
zaznaczył się zasadniczym zwrotem w 

polityce gospodarczej ster miarodaj- 

nych w kierunku zwrócenia. większej 

uwagi na rolnictwo, jako podstawową 

dziedzinę wytwórczości kraju. Tu mo- 

żemy śmiało powiedzieć, że „beztro- 

ska“ ustąpiła miejsce czujności, że 

zerwano z dotychczasowym systemem 

zaniedbywania interesów, potrzeb i 

znaczenia rolnictwa. Lecz szkodliwe u- 

stawodawstwo z okresu poprzedniego 

działało wciąż, działało nadal z nie- 

słabnącym efektem  destrukcyjnym. 

Do tego dodać należy niebezpieczne 

wyłomy czynione w współpracy sfer 

rolniczych z rządem przez czynniki na- 
siąknięte duchem etatystycznym, zro- 
dzonym na tle warunków wojny świa- 

towej, kiedy siłą rzeczy państwo mu- 

siało podporządkować swej woli i 

swym celom całe życie gospodarcze. 

Pogłębiający się kryzys gospodar- 

czy zmusił sfery miarodajne do zwró- 

cenia na rolę rolnictwa baczniejszej 

uwagi, do zajrzenia wgłab zagadnień 

związanych z bytem gospodarczym i 

z rolnictwem. Jeżeli o drugim okresie 

można powiedzieć, że dużo zmieniło 

się na lepsze, ale i dużo błędów prze- 

trwało, — to poczynając od ubiegłego 

roku, możemy stwierdzić wejście w 

nowy okres, który ma charakterysty- 

czne cechy walki, jakkolwiek jeszcze 

nie całkiem świadomej, z błędami po- 

lityki gospodarczej lat ubiegłych. 

Świadczą o tem ostatnie posunięcia 

rządu, mające na celu ochronę inte- 

resów rolnictwa, świadczą o tem  za- 
mierzenia rewizji szkodliwego dla rol- 

nictwa ustawodawstwa. 

Zaznaczyłem powyżej, że walka z 

błędami poprzedniej polityki gospodar 

czej nie ma jeszcz? cech walki świa- 

domej. Do tej walki popycha czynni- 
ki rządowe kryzys gospodarczy. To 

jest dobra strona kryzysu. Kryzys wv- 

równa zygzakowatą linję naszej poli- 
tyki rolniczej. Zawdzięczając jemu 

zwyciężyć musi ostatecznie pogląd, że 
rolnictwo w naszym kraju stanowi pod 

stawową dziedzinę . wytwórczości. 

Wszystko dla rozwoju rolnictwa, 

wszystko dla zabezpieczenia rolnictwa 

przed ujemnym wpływem  niepomyśl- 

nych warunków — to musi być zasa- 

dą naszej polityki gospodarczej. Dziś 

ta zasada powoli zdobywa uznanie 

pod przymusem, który wywiera kry- 

zys. Im prędzej do tego zagadnienia 

podejdziemy z całą świadomością, tem 

prędzej wkroczymy na drogę właści- 

wego rozwoju, decydującego o naszej 
przyszłości i roli w gospodarce świa- 

towej. Z. H—ski. 

STYPENDJA DZIENNIKARSKIE 
WARSZAWA. PAT. Ministerstwo 

Oświaty przyznało stypendjum dziennikar- 

skie na rok bieżący Józefowi Mackiewiczo- 

wi w Wilnie i Eugenjuszowi Szrojtowi w 

Warszawie. 
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Koniki chińska 
OBRA 

GENEWA. PAT. — Szwajcarska 
Agencja Telegraficzna donosi: 

Komitet 19-tu zebrał się w czwar- 
tek po południu pod przewodnictwem 
Hymansa na pierwsze publiczne posie 
dzenie, na którem obecni byli również 
przedstawiciele Chin i Japonji. Hy- 
mans zakomunikował zebranym, że 
kroki nieprzyjacielskie w Chinach z0- 
stały zawieszone i rozpoczęte zostały 
rokowania o rozejm. 

Delegat japoński Sato zakomuni- 
kował o rokowaniach, które miały 
moejsce w Szanghaju w ostatni ponie 
działek. Pomimo jeszcze pewnych róż 
nic poglądów Sato wyraził nadzieję, 
że rokowania będą mogły pomyślnie 
zakończyć się już w najbliższych 
dniach. 

Delegat chiński Yen protestuje prze 
ciwko temu, że Japonja przy rokowa* 
niach o rozejm wysuwa polityczne wa 
runki takie, jak np. przerwanie bojko- 

tu, gdy tymczasem Liga Narodów bez 
jakichkolwiek zastrzeżeń zażądała prze 
rwania kroków nieprzyjacielskich. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“, 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K, Malinowskiego, 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamko 
GRODNO — Księgarnia 

[WIENIEC — Sklep tytoniowy — S, 
KLECK — Sklep „Jedność” 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateski, 

„Ruch“, MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa 
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BY KOMITETU 
Przewodniczący Hymans ošwiad- 

cza, że całe Zgromadzenie Ligi podzie 
ła tę opinję, że jednak rozumie ono żą 
dania japońskie jako propozycję, a nie 
jako warunek polityczny, coby  istot- 
nie stało w sprzeczności z rezolucją 
Zgromadzenia Ligi. Do tego oświad- 
czenia Hymansa przyłączył się Sato. 

W tym samym duchu wypowie- 

dzia się następnie Paul-Boncour. Sa- 

to skierował następnie do przewodni- | 

czącego Hymansa oraz do członków 

komitetu 12-tu zapytanie, jak oni wszy 

scy wyobrażają sobie dałszy tak prac 

komitetu — czy komitet ma zamiar da 
wać dyrektywy dla rokowań odbywa- 

jacych się w Szanghaju, czy też prag- 

nie tylko być au courant rokowań 

szanghajskich. 

KOMISJA ANKIETOWA 
W SZANGHAJU 

PARYŻ. PAT. — Komisja, która 
przybyła z ramienia Ligi Narodów do 
Szanghaju pod kierunkiem  Lyttona, 
według tutejszych informacyj cieszy 

ESET TS ZOREERTAWRETCO NJ KEIRA T TEŻ OEGZSKEODRTA 1 WOBDACA 

Doekoła samobójstwa Kreugera 
DUMPING SOWIECKI I NIEMCY PRZYCZYNIŁY SIĘ 

DO KATASTROFY 
PARYŻ. (Pat), „Echo de Paris" do-. 

nosi, że rząd sowiecki proponował kil- 
kakrotnie Krevgerewi odstąpienie ma“ 
nopolu eksportowego zapałek wzamian — 
za znaczną pożyczkę długoterminową. 
Kreuger wszystkie te propozyrja odrzu-. 
cit. Wówczes dała to hasło do rozpa- 
częcie gwałtownej kampanii dumpio=. 
gowej. Zapełki rasyjskie sprzedawane 
były po cenie niźszej kosztu 'wa wszy- 
stkich krajzch, gdzie nie było mono- 
psiu zspałczanego. Aby sparaliżował 
tan manewr Kreuger postarał sę O uzy: 
skania moncpolu zapałczanego w Niem- 
czech, zadając iem Śmiertelny cios ro 
syjskiemu eksportowi zapalczanemu, 
łacz tem ssmem Kreuger unieruchemił 
įadnoczešnie 500 miljonėw marek nie: 
misckich w kraju, ktėrego bankructwo 
grzysporzyło tak wiele kłopotu kon- 

„mężczyzn wyniosło na ramionach 

cernowi Kreugera | doprowadziło do 
śmierci samego Krevyera. 
1 POGRZEB UGERA 

PARYŻ. PAT. — W dniu 17 bm. o go- 
dzinie 14 min. 30, odbyła się eksportacja 
zwłok Iwara Kreugera. Przed mieszkaniem 
zmarłego zgromadziło się około 100 osób z 
publiczności oraz około 30 fotografów. 6 

trumnę, 
okrytą czarnem suknem i umieściło ją na 
platiormie oczekującego samochodu. Na 
trumnie złożono wielką ilość kwiatów oraz 
kilkanaście wieńców, z pośród których wy- 
różniał się wieniec, ofiarowany przez dyrek 
cję i personel francuskiego towarzystwa za- 
pałczanego. Samochód odjechał w stronę 
dworca Północnego, gdzie trumna umieszczo 
na została w specjalnym wagonie, doczepio 
nym do ekspresu, odchodzącego w kierun- 
ku Stokholmu. 

DEMARCHE POSŁA PATKA. 
W SPRAWIE ZAMACHU JUDY SZTERNĄ 

WARSZAWA. (Pat). Poseł Rze- 
czypospolitej w Moskwie p. Patek 
zwrócił się dnia 14 bm. z ipolecenia 
iządu polskiego do zastępcy komisa- 
тга spraw zagranicznych p. Krestiń: 
skiego z żądaniem podania wszelkich 
danych, związanych z przytoczonym 
w komunikacie z dnia 10 marca udzia- 

  

łem obywateli polskich w zamachu 
Judy Szterna na radcę Twardowskie- 
go gdyż rząd polski pragnie ze swej 
strony przeprowadzić dochodzenia w 
tej sprawie. Zastępca komisarza spraw 
zagranicznych p. Krestiūski ma udzie- 
lić odpowiedzi na demarche p. posła 
Patka. 

— W, Włodzjmierow 
wa „Ruch“, 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzynski, 

NIEŚWIEŻ — ul Ratuszowa — Księgarnia Jazwińskiege, 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 

— A, Łaszuk, 
OSZMIANA — 
PIŃSK — Księgarni „Bednarski, 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej, 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul, Mickiewicza 13, 
Zutsižsalėį, ST, $WIĘCIANY 

WARSZAWA — 

N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
Spółdz, Naucz. 

ia Polska -- St, 

— M, Lewin —Bjuro Gazetowe, ul, 3 Maja 5 
WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickjewicza 24, F, juczewska. 

Tow, Księgarni Kol, „Ruch*, 
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pański na fona Ligi Narodów 
19-tu 

się wielkiem uznaniem. Wszyscy о- 
czekują od niej likwidacji konfliktu z 
korzyścią dla Chin. 

BILANS STRAT 
PARYŻ. PAT. — Biuro spraw so- 

cjalnych miasta Szanghaju otrzymało 
komunikat rządu chińskiego w spra- 
wie strat wojennych i cywilnych, po- 
niesionych przez Chiny podczas walk 
pod Szanghajem. 

Według tego komunikatu, straty w 
okręgu Sza-Pei, Kiang-Wan i Woo- 
sung wynoszą 6.080 osób zabitych na 

cywilnych, 2 tys. rannych oraz około 
10 tys. zaginionych rodzin. 

Pozatem 160 tys. rodzin wygna- 

mych zostało ze swych ognisk ro- 

dzimych, bądź w czasie ofenzywy ja- 

pońskiej, bądź w czasie odwrotu wojsk 

chińskich. Starty raterjalne, wyrzą- 

dzone gmachom oraz dziełom sztuki, 
wynoszą ponad 8 milį. fr. 
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Zamach na konsulat ; 

litewski w Berlinie 
BERLIN. PAT. — Na gmach konsulatu 

litewskiego w Berlinie dokonano w dniu 
wczorajszym zamachu. Trzech młodych lu- 
dzi obrzuciło okna konsulatu kamieniami. Po 

licja aresztowała jednego z nich, który do- 

tychczas nie podaje jednak 

ska. Bezpośrednio przedtem kilku redakcjom 
dzienników berlińskich zakomunikowano te- 

legraficznie, iż członkowie rewolucyjnej par 

tji narodowo - socjalistycznej, t. zw. grupy 

Strassera, dokonają zamachu na litewski 

konsulat generalny. 

NIEMCY WCIĄGAJĄ LONDYN 

BERLIN. PAT. — Donszą z Londynu, iż 
ambasador niemiecki otrzymał z Berlina 
polecenie zwrócenia rządowi brytyjskiemu u- 
wagi na ważna sytuację, jaka wstała 
w Kłajpedzie. Już z początkiem bieżącego 
tygodnia przedstawiciel ambasady niemiec- 
kiej zwrócił się w tej sprawie do urzędu 
spraw zagranicznych W. Brytanji. Ze strony 
niemieckiej oczekują, iż niemiecki charge 
d'affaires poczyni w czwartek w związku z 
tą sprawą odpowiednie kroki u czynników 
brytyjskich. 

POSEŁ WALERON 
ZWOLNIONY Z WIĘZIENIA 
WARSZAWA. PAT. — Prasa donosi: 

Wczoraj zwolniony został z więzienia wice- 
prezes Stronnictwa Ludowego pos. Andrzej 

Waleron, który odbywał karę 3-miesięczne- 

go więzienia za przemówienia wiecowe w 0- 

kresie przedwyborczym. 

  

PLENARNE OBRADY SENATU 
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. — SKŁADKI 

WARSZAWA. PAT. — Na czwartkowem 
posiedzeniu Senat przyjął bez zmian ustawę 
o chowaniu umarłych, ustawę o uregulowa- 
niu stosunków służbowych w instytucjach 
ubezpieczeń społecznych oraz ustawę o za- 
opatrzeniu inwalidzkiem. 

Następnie sen. Szarski przedstawił spra 
wozdanie o noweli o finansach komunalnych 
zmieniającej ustawę z roku 1923. Nowelę 
przyjęto po przemówieniu sen. Głąbińskie- 
go, który wypowiedział się przeciw niej, o- 
raz replice referenta. 

Po załatwieniu paru dalszych punktów 
porządku dziennego lzba przystąpiła do pro 
jektu ustawy o składkach na rzecz kościo- 
ia katolickiego. Sen. Zaczek (BB) uważa, 
że przedłożona ustawa ujednostajnia prze- 
pisy obowiązujące «w. tym przedmiocie w 
różnych dzielnicach. Uzgodniona jest z usta- 
wodawstwem polskiem i konkordatem. Mów 
ca prosi o przyjęcie ustawy bez zmian. 

Sen. Dębski (BB) stwierdza, że kościół 
i jego przedstawftiele w ciągu wieków przy 
czyniali się do dobra i wielkości państwa 
polskiego. Sen. Thullie (Ch. D.), omawiając 
ustawę podnosi, że ogromna większość ka- 
tolików uważa, że współdziałanie kościoła 
z państwem jest jedynym możliwym stanem 
rzeczy dla współczesnej Polski. Sen. Głą- 
biński (Kl. Nar.) oświadczył, że będzie gło- 
sować za ustawą, opowiadając się za Ści- 
słą współprącą Naństwa z kościołem. Pro- 
jekt ustawy przyjęto bez zmian. 

Po przerwie Senat przyjął kolejno nowe 
lę do ustawy o ubezpieczeniu społecznem w 

byłej dzielnicy pruskiej, projekt ustawy w 
sprawie zmiany ustawy o zabezpieczeniu na 
wypadek bezrobocia, projekt ustawy o ko- 
sztach sądowych oraz projekt ustawy o za- 
twierdzeniu zmiany art. 53 statutu Banku 
Polskiego. (Chodzi tu o podwyższenie kre- 
dytu skarbu w tym Banku z 50 na 100 mi- 
ljonów złotych). 3 

Po przyjęciu noweli do rozparządzenia o 
przymusowem ubezpieczeniu od ognia, sen. 
Perzyński (BB) zreferował projekt ustawy o 
po azgoccletwachi dla Prezydenta Rzeczypo 
spolitej. 

  

PEŁNOMOCNICTWA. 
Przeciwko projektowi wypowiada się sen. 

Głabiński (Kl. Nar.) zarówno dlatego, że 
klub jego nie ma do rządu zaufania, jak i 
z przyczyn rzeczowych. * Sen. .Wożnicki 
stwierdza, że Stronnictw Ludowe nie ma 
zaufania do rządu i nie weźmie udziału ani 
w dyskusji, ani w głosowaniu. = Podobnej 

NA RZECZ KOŚCIOŁA. — 

treści oświadczenie złożył sen. Kopciński 
(PPS), jak również sen. Karliński w imie- 
niu Ch. D. i NPR. Po przemówieniu referen 
ta projekt ustawy o pełnomocnictwach przy 
jęto. Na tem zakończono posiedzenie. Na- 
stępne jutro o 11 rano. 

  

Zamknięcie sesji budżetowej 
WARSZAWA. 17.3 (tel. własny). 

Jutro nastąpi na zamku zamknięcie se 
Sji budżetowej. Na g. 11 zostało wy- 
znaczone posiedzenie Senatu dla za- 
łatwienia ostatnich 8 ustaw, znajdują- 
cych się jeszcze w Senacie. Na g. 3 

wyznaczono posiedzenie Sejmu dla za 
łatwienia poprawek Senatu do kilku 
ustaw. Na ostatnim punkcie porządku 
dziennego znajdują się poprawki Se- 
natu do ustawy skarbowej i prelimi- 
narza budżetowego na rok 1932—33. 

Dyskusja samorządowa 
w komisji konstytucyjnej 

WARSZAWA. PAT. — Na czwartkowem 
posiedzeniu sejmowej komisji konstytucyj- 
nej po krótkiej dyskusji nad reieratem po- 
sła Mackiewicza o uprawnienia reprezenta- 
cyjnych Prezydenta Rzeczypospolitej przy- 
stąpiono do dyskusji nad referatem posia 
Ducha o samorządach. 

Pos. Mękarski (BB) uważa, że zo- 
stala przekreślona przeciwstawnošč  admi- 
nistracji państwowej i samorządowej. Reie- 
rent — oświadcza mówca — stanał na sta- 
nowisku daleko posuniętej decentralizacji. 
Mówca jest za wprowadzeniem do samorzą f 
dów przedstawicieli organizacyj kulturalnych, 
gospodarczych i zawodowych. 

Pos. Chowaniec (BB) podkreślił, że 
aby samorząd terytorjalny mógł spełniać 
wszystkie zadania mu powierzone, musi być 
załatwiony problem ordynacii wyborczej. 

Pos. Mackiewicz (BB) oświadcza, 
że ze względu na różnice, zachodzące mię- 

dzy poszczególnemi dzielnicami państwa, 
np. między Górnym Śląskiem a Polesiem, 
wypowiada się on przeciw  zunifikowaniu 

ustroju samorządów w całem. państwie. 
Pos. Car w związku z toczącemi się roz 

prawami nad ustawą samorządową w komi- 
sji administracyjnej proponuje dzisiejszą dy- 
skusję uważać za zamknięcie debaty na ten 
temat, lecz w przyszłości, gdy prace komi- 
Sji administracyjnej posuną się naprzód, od- 
być łączne posiedzenie obu komisyj. 

Po oświadczeniu posła Ducha i pos. Bie- 
leckiego przewodniczący komisji 
łek Makowski złożył krótkie sprawozdanie 
z działalności komisji i zaznaczył, że cała 
raca w Iwiej części spadła na członków 

BBWR. Udział przedstawicieli innych ugru- 
powań zasadniczo był nieżyczliwy i wyrażał 
się bądź to w całkowitej abstynencji, bądź 
też był niesłychanie niewłaściwy. Powinniś 
my dążyć — oświadcza mówca — do na- 
dania państwu nowej organizacji, któraby 
zapewniła mu potrzebne siły, prężność, zdol 
ność zadośćuczynienia różnorodnym potrze- 
bom rozwijającego się życia społecznego we 
wnątrz państwa i w stosunkach międzyna- 
rodowych. 

swego nazwi- 

SILVA RERUM 
Raz po raz rozlegają się w prasie 

poważne głosy, pełne troski i niepo- 
koju o los naszej młodzieży. Kryzys e- 
konomiczny dotkliwie się daje we zna- 
ki i pod tym względem, że zamyka 
drogę do posad młodym maturzystom, 
zgóry skazanym na uzupełnianie szere- 
gów bezrobotnych. Dobrze, jeżeli mło- 
dzież, opuszczając szkołę średnią, ma 
możność studjowania na uniwersyte- 
cie, w przeciwnym wypadku sytuacja 
wytwarza się naprawdę tragiczna. 

O tem pisze Dziennik Poznański - 
Nr. 62: 

Za kilka tygodni około 14 tysięcy matu- 
rzystów polskich opuści szkołę średnią. Sta 

oni wobec poważnego w dzisiejszych 
stosunkach problemu: wyboru zawodu. Prze 
ważająca większość zdecyduje a oczy- 
wiście — na wyższe studja w uniwersytecie 
czy politechnice. Bo — „coby powiedzieli 
znajomi, krewni, koledzy, gdyby nauka skoń- 
czyła się tylko na szkole Średniej!" Rodzice 
miodego abitarjenti są również przekonani 
o konieczności dałszych studjów, nie pró- 
bują więc nawet protestować lub zachęcić 
do wyboru tańszej uczelni. 

Cyfra 14 tysięsy młodych osób, które sta 
ną się narybkiem wyższych uczelni w Pol- 
sce, nie jest w normalnych warunkach go- 
spodarczo-społecznych zbyt wysoka. Można 
ją uważać nawet za znikomą w porównaniu 
choćby z 50 tysiącami abiturjentów w Niem 
czech. Nabiera ona jednak wartości, się 
te czternaście tysięcy doda do liczby stu- 
djujących (w roku akademickim 1931/32) 
na wyższych uczelnach studentów. W sa- 
mych bowiem tylko szkołach peństwowych 
zapisanych jest obecnie przeszło 40 tysięcy 
słuchaczy! jeżeli więc corocznie szkolnictwo 

wyższe otrzyma taki „zastrzyk* 8—10 ty- 
sięczny (bo odsetek kończących studja jest 

minimalny), możemy sobie wyobrazić, jaka 
będzie za lat kilka „gęstość zaludnienia“ na- 
szych uniwersytetów i politechnik. 

„A więc uniemożliwić młodzieży dostęp 

do wyższych uczelni* — powie ktoś skłon- 
nv do zbyt pospiesznego wyciągania wnłos- - 
ków. 

Oczywiście, że na to uproszczone zapy- 
tanie nie może być rozsądnej odpowiedzi. 
Któż bowieni mógłby riedoceniać  watoru 
społeczno - kułturałnego warstwy wykształ- | 
conej, która— silna liczesnie — spełnia prze 
cież ogromną rolę w życiu publicznem. Ża- 
dne też chyba społeczeństwo, należące do 
zachodnio - europejskiej kultury, nie odwa- 
żyłoby się celowo obniżać normalny przy- 
gocj inteligencji zawodowej wszelkiej kate- 
gorfi. 

To też punkt ciężkości nie leży wyłącznie 
w fakcie przeludnienia wyższych uczelni. Da 
leko ważniejsza jest sprawa, z czego obecni 
i przyszli absolwenci naszych politechnik bę 
dą żyli. Dziś do tych szkół pcha ich zdrowy 
instynkt zdobycia możliwie najlepszego гуп- 
sztunku umysłowego do przyszłego zawodu. 
Młody człowiek rozumie, że dziś — wodec 
ogromnej liczby osób, wstępujących na u- 
niwersytet — (inna rzecz, czy — kończą- 
cych) wyższe studja stają się koniecznością 
dła zdobycia względnie przyzwoitego kawał 
ka chleba. I tu właśnie dotykamy bołesnej 
sprawy. Czy młodzież, która za rok lub kil- 
ka łat opuści mury wyższej uczelni, znajdzie 
stanowiska i zarobki odpowiadające kilkołet- 
nim studjom uniwersyteckim? Co więcej: 
czy wogóle znajdzie chleb? Bi 

Autor artykułu nie pozwała sobie 
na beznadziejny pesymizm: A 

Nie będziemy załamywać rąk, dlatego że 
w Niemczech 5 tysięcy prawników nie ma 
posady, a 22 tysięcy nauczycieli i nauczy- 
cielek zostało zredukowanych. Nie pozwofi- | 
my się zasugerować smutnej wymowie tak- 
tu, że w Budapeszcie 5 tysięcy dyplomowa- 
nych inżynierów nie może znaleźć pracy. 

Bo u nas dziś nie jest jeszcze tak źle. 
Ale groźna sytuacja może być jutro. A nie 
zapominajmy, że zdeklasowany inteligent, to 
najzaralniejszy materjał w akcji rewolucyj- 
nej. Sprawa jest więc poważna i w intere- 
sie całego społeczeństwa trzeba przystąpić 
do naprawy, któraby raz wreszcie zapobie- 
gła masowemu marnotrawstwu zbiorowej e- | 
nergii. Przedewszystkiem chodzi ta o tych, 
co dopiero mają się poświęcić wyższym 
studiom. ` 

W Polsce istnieje cały szereg zawodów, 
które nie maja specjałnych szkół facho Ё 
Czy nie należałoby już teraz tworzvė №е- — 
alnych szkół zawodowych, jakie zagranica 
ciesza sie takiem powodzeniem? 

Szkolnictwo współczesne musi iść po ł- 
nii specjalnej. Wystarczy zaznaczyć, że w 
Polsce niema np. ani jednej szkoły papier- 
niczej. Francia posiada doskonale postawio- | 
ną „Ecole de papeterie* w Grenoble. Nie 
posiadamy wyższej szkoły kolejowej. Nie- | 
dawno dopiero powstała w Krakowie szka- | 

ła dla urzędników pocztowych. Przemysł fil- 
mowy i radiowy nie posiada ani jednej 

szkoły. Szkół tego typu mogłoby powstać 
wiecej, a zaletą ich byłaby rnieisza koszto- | 
ność. osiagana okresem dwuletnich studjów. | 

Jest to jeden tvlko ze środków zarad- | 
czych. Znajdzie sie ich wiecej. Trzeba się je- | 
dnak sprawą zająć, spojrzeć prawdzie w 0- 
czy i — zdobvć sie na rozumna naprawe | 
stosunków. Chodzi o walke z bezrobociem | 
inteligencji. I to iekiei? Tei — najlepiej i 
najkosztowniej przygotowanej. > 

Nad zagadnieniem ksztalcenia na- 
szej młodzieży należy jak najpoważniej | 
się zastanowić. 

Lector. 

USTAWA INWALIDZKA A 
WARSZAWA, 17.3 (Tel. własny). 

16 bm. w Ministerstwie Skarbu odby- 
ła się konferencja kilku prezesów Izb 
Skarbowych i naczelników Wydziałó 
emerytalnych i inwalidzkich celem u- 
stalenia szczegółów wejścia w życie 

uchwalonych przez Sejm ustaw inwa-- 
lidzkiej i emerytalnej. 4 
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LATAJĄCA SZKOŁA KULTURY i SZTUKI 
UwAGI O TEATRZE MIEJSKIM W GRODNIE 

Oceniając obecny sezon teatralny 
w Grodnie, — należy podkreślić jego 
wybitną inność w stosunku do sezo- 
nów poprzednich. 

Nie powiem, że ta inność leży w ja 
kimś specjalnie koturnowym repertua- 
rze, czy nadzwyczajnych, Szyllerow- 
skich i Osterwowskich  eksperymen- 
tach teatrologicznych. Ta inność i tak 
trudna do osiągnięcia, tkwi w tem, że 
obecna dyrekcja teatru (P. Józei Kra- 
kowski i Kazimierz Opaliński) i ze- 
spół, umieli zdobyć dla teatru i sztuki 
jednomyślny szacunek i sympatje ca- 
łego grodzieńskiego społeczeństwa. -— 
W tem, że znaleźli złoty środek poro- 
zuimienia się z duszą i myślami społe- 
czeństwa, — że do tej duszy umieli 
trafić i zdobyć ją dla kultury. — W 
tem, że ludzie wszystkich warstw spo- 
łecznych, ugrupowań  narodowościo- 
wych i wyznaniowych, mówią 0 tea- 
trze, interesują się nim, i... chodzą do 
teatru... Od 11 łat istnienia teatru w 
Grodnie, żadna z dyrekcyj i żaden z 
zespołów nie potrafiły znaleźć tego zło 
tego środka. Na czem ten złoty środek 
połega? W pierwszym rzędzie na nie- 
zwykle intensywnej i szalenie ambitnej 
pracy kierownictwa i zespołu. Wyobra 
zić sobie, że od początku obecnego se 
zonu, teatr grodzieński dał 18 premjer, 
przy 134 spektaklach. 

W przetłumaczeniu na język pracy 
scenicznej, to znaczy — co tydzień pra 
wie premjera; to znaczy — co tydzień 
przepracować nową sztukę, z wyucze- 
niem się ról, reżyserją, dziesiątkami 
prób. jedna sztu ka wchodzi na afisz, 
a dwie na próby. Od godz. 9-tej rano, 
do 12 i 1-ej w nocy. I tak w kółko. Ale 
gdyby to w kółko w granicach sceny 
grodzieńskiej. Teatr grodzieński obsłu 
guje przecież miasta województwa bia 
łostockiego: Białystok, Sokółka, Augu 
stów, Wołkowysk, Suwałki, a nawet 
czasem daleka Łomża!... 

Środkiem lokomocji jest stary gru- 
chot, autobus, do którego ładuje się 
cały zespół, personel techniczny, deko 
racje, i wśród zimnych wiatrów i śnie 
życ, pruje się dalekie, 200 kilometrowe 
przestrzenie województwa. 

Jak już donosiły pisma, na począt- 
ku zimy, zespół jadąc z przedstawie- 
niem „Płomiennej nocy'* do Białego- 
stoku, uległ w drodze strasznej kata- 
strofie autobusowej. Kilka osób,-a mia 
nowicie: dyr. Krokowski, p. Winklero- 
wa, p. Millerowa, p. Czechowiczówna, 
p. Rymsza i kilka osób z personelu 
technicznego uległo bardzo ciężkim i 
niebezpiecznym  okaleczeniom. Kilka 
osób doznało lżejszych potłuczeń i o- 
Drażeń. Dziś wszyscy już zdrowi i ze 
zdwojonym zapałem pracują. 

Otóż niezwykle intensywna, ofiar- 
na i sumienna praca zespołu, budzi w 
społeczeństwie powszechny szacunek. 

Wyjątkowo życzliwą opinją cieszy 
się obecny zespół personalnie i pod 
tym względem opinja społeczeństwa 
jest jednomyślna. Zespół jest kochany 

przez wszystkich. Tak się jakoś szczę- 
Śliwie teń zespół dobrał, że przy roz- 
maitości talentów i uzdolnień, panuje 
w pracy dziwna harmonja i atmosiera 
życzliwości. 

' W teatrach to się rzadko zdarza. 

Ta aimosteha udziela się widowni, spo 
łeczeństwu. Ważnym momentem wy- 
jątkowego powodzenia obecnego sezo 
nu, jest również tak skrojony — герег- 
tuar, że umie wymogi kasowe teatru 
uzgodnić z wysokiemi wymogami kul- 
tury. 

Przy 7 współczesnych komedjach 
(niżej podanego repertuaru) nie znaj- 
dziemy ani jednej zalatującej wulgar- 
nym erotyzmem, ani jednego brukowe- 

klasyczne 
miały również dobrze uzasadnione 
przeznaczenie. 

Najlepszem powodzeniem  (mie- 
rząc ilością przedstawień) cieszyły się 
następujące sztuki. Wesele Wyspiań- 
skiego, (którem sezon był inaugurowa 
ny) szło 12 razy, „Sztuka* — 12-cie, 
„Azais* — 14-cie, „Rywale — 13-cie, 
„Roxy“ — 13, „Dziewczę z Chin* — 
10, „Człowiek z teką“ — 9 razy. 

Z ZAMIERZCHLEJ 
PRZESZŁOŚCI 

Nie szukajmy tej zamierzchłej prze- 
szłości w czasach, gdy na górze Tu- 
rzej ku zdziweniu księcia Giedymina 
wył żelazny wilk, ani wtedy, gdy kra- 
jem rządził waleczny Olgierd, mając do 
pomocy brata Kiejstuta, ani wówczas 
nawet, gdy dumny i odważny książę 
Witold... 

A kysz! a kysz!... Witold — niedo- 
bre imię dla wileńskich artystów, a 
właśnie o nich chciałem rzec słówko, 
korzystając z tego, że jakoś nieoczeki- 
wanie z półek bibljotecznych zawędro- 
wały na moje biurko piękne zeszyty 
przedwcześnie zgasłego oficjalnego or- 
ganu Wil. Tow. Artystów = Plastyków 
p. t. „Potudnie“. 

W zamierzchłej przeszłości było 
wydawane to pismo, bo aż przed... 
dziesięciu laty, więc jakże przyjemnie 
jest porównać myśli i uwagi ówczes- 
nych plastyków wileńskich z myślami 
i nastrojami ich pra-prawnukow, 
szczęśliwie żyjących obecnie. 

W roku Pańskim 1922 w związku 
z rozstrzygnięciem losu Ziemi Wileń- 
skiej panowało pewne radosne podnie 
cenie, które m. in. zaznaczyło się w 
wystawienia pomników różnym 0so- 
bom. Czytamy więc na ten temat u- 

Rzut oka na repertuar wskazuje, 
że mamy tu do czynienia z materjałein 
bardzo dodatnim. Obok poważnych 
dramatów, dobre i wartościowe kome- 
dje. Obok rzeczy klasycznych -— 1e- 
wje. Na 18 premjer, 10 polskich. Re- 
pertuar jest tak pomyślany, aby do- 
brą, wesołą, lub poważną treścią za- 
spokoił potrzeby kulturalne  najszer- 
szych warstw społecznych. O to wła- 
śnie chodzi. O to, aby budzić potrzeby 
kulturalne najszerszych warstw spo- 
łecznych. O to, że kto pójdzie też na R 
nem Kimlem, ten pójdzie też na Ry- 
wali, Czowieka z ieką i Wirtuti Mili- 
tari. O to organizowanie ruchu kul- 
turalnego w szerokich warstwach spo- 
łecznych. 

Frekwencja dobra jak nigdy. Gdy- 
by ministerswo W. R. i O. P. i magi- 
strat m. Grodna nie cofnęły były na 
sezon bieżący subwencyj przyznawa- 
nych w sezonach ubiegłych, teatr in4gt 
by kasowo operować pewną nawet 
nadwyżką. Przy cofniętych suhwen- 
cjach Teatr pracuje jednak  deficytc- 
wo. Tragiczną jednak sytuacja iego 
nie jest. Zespół wypracowuje przedsta 
wieniami 76 proc. swoich gaż, co w 
stasunkach grodzieńskich jest fenome- 
nalnem. Były zespoły (czasy „Skąp- 
szczyzny“), gdy przy 100,000  złoto- 
wych subwencjach rządowych i magi- 
strackich, wypracowywano zaledwie 
50 — 60 proc. gaż. 

Takiego sezonu teatrałnego życzył 
bym wszystkim miastom teatralnym w 
Polsce. 

O grze specjalnie nie piszę, gdyż 
czytelnicy „Słowa” mieli możność wi- 
dzieć ją na scenie wileńskiej w czasie 
gościnnego występu z Rywalami i 
Dziewczęciem z Chin. 

Do całości powodzenia obecnego 
sezonu przyczyniają się wybitnie świe 
tne i bardzo pomysłowe dekoracje ar- 
tysty dekoratora p. Hawryłkiewicza. 

Antoni Patla. 

L AAAAAAAAAAAAAAAKALAASAAALAAAADASAAAKAA AS 

BARDZO WAŻNE DLA 

BIBL JOTEK 
I WYPOŻYCZALA KSIĄŻEA 

Wydawnictwo „Gutenberg“ Kr»ków, 
ul, Dunajewskiego L 2, rozpo:zyna 

wydawanie 

szeregu najznakomitszych 

powieści 
Bibijoteki, wypożyczalnie, które praeną 
uzyskać szczegóinie korzystny rabat 
zechcą się zgłosić wprost do naszego 

wydawnictwa. 
Prosimy zatem nie zwlekać we wła 

snym interesie z nadesłaniem nam 

swoich adresów. 

Wydawnictwa „GUTENBERG“ 
Fergo i Ska 

Kraków, ul. Dunajewskiego L. 2. 

RADOŚĆ ŻYCIA 
traci 'wiełe ludzi, których dręczą okro- 
pne bóle reumatyczne i nerwowe. Lecz 
niema powodu do rozpaczy, gdyż już 
wielu cierpiących odzyskało swe zdro- 

p 

wie przy pomocy Togalu. Tabletki To- - 
gal bowiem zwalczają te niedomaga- 
nia, wstrzymując nagromadzanie się 
kwasu moczowego, który, jak wiado- 
mo, jest przyczyną tych cierpień. Nie- 
szkodliwe dla serca, żołądka i innych 
organów. Spróbujcie i przekonajcie się 
sami, lecz żądajcie we własnym intere 
sie tylko oryginalnych tabletek Togai. 
Do nabycia we wszystkich aptekach. 

W. Z. P. Z.'A. I — 40/9 

| " ""14“. 

KŁOPOTY 
PANI NIUŚKI 
humorystyczna opowieść 

Eugen]i Kobylińskie]j 
wyszła już z drukarni „Lux* 

i jest do nabycia w księgarniach 

wileńskich 
— Cena 5 zł — 

SKŁAD GŁÓWNY W KSIĘGARNI 
ŚW. WOJCIECHA 

    

wagi w „Południu* (z. III, str. 60): 
„Od czasu zniesienia pomników 

moskiewskich Wilno nie zdobyło się 
na poważniejszy pomnik. Wmurowa- 
no zaledwie kilka tablic pamiątko- 

wych... ‚ 
Coprawda tworzono mnóstwo pro- 

jektów na przyszłość. Już podobno są 
nawet gotowe projekty pomników mo- 
numentainych: Mickiewicza i Zygmun- 
ta-Augusta... wykonane, oczywiście, 
przez artystę - malarza (u nas tak 
zawsze!) F. Ruszczyca...* 

Co za dziwne poglądy mieli pra- 
dziadkowie obecnych członków Tow. 
Plastyków, oburzający się na samą 
myśl, że artysta-malarz może dać w 
szkicu projekt pomnika  monumental- 
nego!.. 

„Podobno“ są gotowe projekty 
pomników! Wykonał je „oczywišcie“ 
artysta - malarz!.. „U nas tak zaw- 
SZER A, 

Znać w tych słowach ból serdecz- 
ny, ironję bolesną, skargę krwawą... 

Biedacy!.. Życie pastwiło się nad 
nimi bez litości, bo nie dość, że wów- 
czas malarze projektowali pomniki a- 
le i literaci nie byli bezczynni. 

Myślano wówczas o wystawieniu 
pomnika Syrokomli. Więc — 

„Zamówiono u p. Jachimowicza 
biust poety, zaś projekt cokółu žyczli- 
wie przedłożył sam... p Cz. Jankow- 
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Hitlerowcy przygotowywali zamach stanu 
Oficjalne rewelacje Prusk.ego Ministerstwa Spraw Wewnętznych 

BERLIN. PAT. — Olbrzymie wra- 
żenie wywołały w Berlinie ogłoszone 
wczoraj oficjalne rewelacje o przygo- 
towywanym przez partję narodowo - 
socjalistyczną na dzień 13 marca nie- 
doszłym do skutku zamachu stanu. W 
świetle znalezionych przy rewizjach w 
koszarach hitlerowskich oddziałów 
szturmowych /v Berlinie i na prowin- 
cji dokumentów zamach miał być prze 
prowadzony w sposób następujący: 

Zmobilizowane już w dniu 12 mar 

ca oddziały szturmowe berlińskie na 
dane hasło miały zająć gmachy rzą- 
dowe w stolicy i opanować wszyst- 
kie posterunki policyjne oraz punkty 
żywnościowe. Oddziały z pobliskich 
miast prowincjonalnych miały  doko- 
nać jednocześnie marszu na Berlin, 
otaczając stolicę ze wszystkich stron. 
Po nawiązaniu łączności z oddziałami 
berlińskiemi miano poprzeć dyktator- 
skie zarządzenia partji narodowych 
socjalistów w razie zwycięstwa przy 

———- === 

Rozejm polityczny w Niemczech 
BERLIN. PAT. — Z inicjatywy 

władz kościoła ewangelickiego i kato 

lickiego prezydent Rzeszy ogłosił de- 

kret, wprowadzający od dnia 20 mar- 

ca do 3 kwietnia (nie 30 kwietnia, 

jak mylnie podano w zapowiedzi) rb. 

przymusowy rozejm między stronnic- 

twami politycznemi w Niemczech. W 

tym okresie zakazane jest odbywanie 
zgromadzeń publicznych, organizowa- 

nie pochodów oraz rozrzucanie i rozie 

pianie afiszów i odezw treści politycz 

nej. Tem samem akcja wyborcza stron 

nictw politycznych przed drugiem gło 

sowaniem na prezydenta Rzeszy ogra- 

niczona została do jednego tygodnia. 

Poszukiwanie syna Lindberghabezrezultatu 
NOWE PORWANIE 

LONDYN. PAT. — Dzisiaj minął 15-ty 
dzień od daty porwania dziecka Lindberg- 
ha. Według wiadomości. nadchodzących z 
Ameryki, zaczynają znikać nadzieje odnale- 
zienia dziecka. W związku z tem wśród 

zamożnych obywateli amerykańskich wytwo 

rzyła się panika. Koła te obawiają się, że 
porwanie dziecka Lindbergha znajdzie licz- 
nych naśladowców. 

Znakomity gracz w bridge'a Culberston, 

który dzięki systemowi gry, jaki wynalazł, 

zdobył znaczną fortunę i popularność, otrzy 

mał wczoraj list, giążący porwaniem dzie- 

ci. Wobec tego rodzice zaangażowali detek 

tywów, którzy stale czuwają nad „dwoma 

chłopcami. Wydarzenie to wywołało w Ame 

ryce wielkie poruszenie i wzrastający nie- 

pokój. 

ZLIKWIDOWANIE STRAJKU w ZAGŁĘBIU 
WARSZAWA, 17.3 (Tel. własny). 

Dziś został zlikwidowany strajk w 

przemyśle węglowym Zagłębia Dą- 

browskiego. O g. 10 rano odbyło się 

zebrańie Kasy Okręgowej Centralnego 

  

SES DAC si = 

Posiedzenie R 
Mielišmy wczorej w sali posiedzeń 

na Dominikańskiej pracowity wieczór. 
Duży porządek dzienny, a wśród 

niego kilka spraw zasadniczych oto 
zarys pracy, z którą Rada Miejska w 
ciągu swych obrad uporać się mu- 
Siała. 

Doszły do tego 3 wnioski nagłe 
i na dodatek ustne sprawozdanie ko- 
misji „Arbonowej*. 

Zdecydowano sprawę subwencyj 
miejskich dla instytucyj społecznych, 

Związku Górników, który zainicjował 

strajk w Zagłębiu. Na zebraniu tem 

postanowiono zawiesić strajk wobec 

braku szans na powodzenie. 

ady Miejskiej 
oświatowych i kulturalnych, które to 
zasiłki, jak wiadomo, skutkiem fatal- 
nego stanu finansów miejskich zosła- 
ły utrzymane. Postanowiono po dłuż- 
szej dyskusji, udźwiękowić Kino Miej- 

  

skie. 
Ze względu na spóźnioną porę 

(posiedzenie p. prez. Folejewski zam- 
knął o godz. 12. m. 45 w nocy), 
szczegółowe sprawozdanie z Obrad 
Rady podamy w N-rze = 

m. 

  

Wczoraj o godz. 18 odbyło się w 
Sali Konferencyjnej Województwa wal 

ne zebranie Głównego Komitetu Bu- 

dowy Pomnika A. Mickiewicza. Po- 
siedzenie trwało niespełna godzinę i 
wykazało niemal całkowitą jednomyśl- 
ność w zaakceptowaniu do wykona- 
nia projektu Henryka Kuny. 

Przy stole prezydjalnym zasiedli 
pp.: generał L. zeligowski, wojewoda 
Beczkowicz, X. prof. Falkowski, rek- 
tor prof. Januszkiewicz, gen. Litwi- 
nowicz, prof. Ruszczyc, prez. Folejew- 
ski, prof. Kościałkowski, prez. Korolec 
i,sekretarz Komitetu konser. dr. Lorentz. 

Po zagajeniu zebrania przez przew. 
gen. Zeligowskiego nastąpiło odczy- 
tanie przez dra Lorentza protokółu 
ostatn'ego walnego zebrania z dn. 29 
IV. 1928 i sprawozdania sekretarjatu 
oraz sekcji propagandowej. 

Następnie kolejno: 1) sprawozda- 
nie sekcji fiaansowej (prezes Korolec), 
z którego wynika, że obecnie Komi- 

ski, sądząc widocznie, że literat nie 
gorzej to zrobi od malarza...' Co za 
gryząca ironja... Choć oświetlenie, do- 
tyczące współpracy śp. Cz. Jankowskie 
go było całkiem nieścisłe. 

Ne udał się cokół znakomtetu lite- 
ratowi, jeżeli wierzyć redakcji „Połu- 
dnia": | iai 
" „Kwadratowy trzon  niewysokiej 
podstawy, uwieńczonej w górze przez 
nikły gzymsik o okroju piątki, u dołu 
łączący się maluśkim wyskokiem z co- 
kólikiem  rachitycznym — wzniesio- 
nym na dwóch płytkich stopniach, — 
jest typowym, szablonowym wzorem 
tysiąca prowincjonalnych pomników 
dość licznych projektach, dotyczących 
rosyjskich. Całość jest pomyślana nie 
w skali, rozczłonkowania są chybio- 
NEK 

Jeszcze raz: a kysz! a kysz!... 
Wciąż mi się błąka przed oczami co- 
kół-widmo... Właśnie, właśnie... I wy- 
skok maluśki, i cokólik rachityczny i 
całość pomyślana nie w skali... Tylko, 
że spłaszczony nieco. 

Niebezpieczne jest rozczytywanie 
się w starych drukach aż z przed dzie- 
sięciu lat:.. 

Dziwne wówczas panowały stosun 
ki. Literaci stawali się specjalistami od 
cokółów pomników i choć  literatami 
byli, o swoich pracach recenzyj po- 

Projekt Kuny uchwalony 
tet rozporządza kwotą około 300 ty- 
sięcy zł; 2) sprawozdanie Komisji 
Rewizyjnej (prezes Pietraszewski) i 
udzielenie Zarządowi zbsolutorjum; 3) 
sprawozdanie sekcji artystycznej (prof. 
F. Ruszczyc) wreszcie 4) wniosek Za- 
rządu, stormułowany przez dra Lo- 
rentza, o przyjęciu przez Walne Ze- 
br:nie uchwały Komisji Rzeczoznaw- 
ców, która wyróżniła projekt H. Kuny. 

Na wniosek p. W. Hulewicza Wal- 

ne Zebranie przyjmuje przez aklama- 
cję powyższy wniosek. . 

W tym jednak momencie prof. Li- 

manowski zgłasza voturm separałum, 

wypowiadając się za projektem Duni- 

kowskiego. 
Wobec powyższego przew. ger. 

Żeligowski zarządza głosowanie. Re- 
zultat jego był następujący: na орб!- 

ną ilość 90 głosujących, 85 głosów 
pada za projektem Kuny, który w ien 

sposób został definitywnie i nieodwo- 
łalnie przyjęty. 
  

chlebnych nie pisywali; malarze zaś 
przeszkadzali swoim kolegom pomniki 
projektować!... 

Dziś, chwała Bogu, jest inaczej... 
Przedewszystkiem inne uczucia i my-- 
Śli żywią wileńscy artyści - plastycy 
do najwyższej wileńskiej placówki 
twórczej, jaką jest uniwersytecki Wy- 
dział Sztuk Pięknych. ` 

Tak... tak... Wydział Sztuk Piek- 
nych... I o nim są wzmianki na kar- 
tach pięknego pisma Wil. Tow. Pla- 
styków... 

Dziesięć lat temu, w r. 1922 taką 
opinję o Wydziale Sztuk Pięknych 
USB miało Tow. Plastyków (zesz. IV, 

оЗ); 
„Zamknięta hierarchicznie wyższa 

uczelnia sztuki przy braku całej sieci 
odpowiednich szkół średnich i niż- 
szych jest mało celowa. 

Niecelowa, gdyż brak. profesorów 
wykwalifikawanych, jakich Warszawa 

nawet znaleźć nie może, brak niezbęd- 

nych dla tego typu uczelni bibljotek, 
muzeów artystycznych, rozwiniętego 

życia artystycznego — czyni z niej 
przygodę prowincjonalną, niepoważ- 
ną, tragedję dla nielicznych profeso- 
rów zdolnych, przytułek litościwy dla 
inwalidów sztuki!...* 

W r. 1925 „Południe', zawsze peł- 
ne troski o los artysty polskiego i dą- 
żące do jak najwspanialszego rozwo- 

  

wyborach na prezydenta Rzeszy Hitle 
ra. 

Jak wynika ze znalezionych planów 
była szczegółowo przygotowana orga 
nizacja zajęcia Berlina i innych miast 
niemieckich. 

Wyznaczone były oddziały do prze 
jęcia służby komunikacyjnej, opanowa 
nia magazynów broni, składów żyw- 
ności, sieci kolei podziemnych, tram- 
mai, służby telefonicznej i telegraficz- 
nej. Wyznaczony był również dozór 
nad służbą informacyjną. Przygotowy- 
wane były ponadto uspakające ode- 
zwy do łudności i wezwanie do poli- 
cji, by nie stawiała oporu hitlerowskim 
oddziałom szturmowym. 

Hasłem do wymarszu oddziałów 
miała być umówiona treść depeszy, 
nadanej z komendy z  Monachjum. 
Przygotowania były dokonywane rów 
nież i w miastach i miasteczkach po- 
granicza wschodniego. Wiele materja 
łu rewelacyjnego znaleziono między 
innemi w Pile, gdzie przez dłuższy о- 
kres czasu mobilizowały się do prze- 
wrotu miejscowe oddziały  hitlerow- 
skie. 

Pruskie ministerstwo spraw we- 
wnętrznych, które ogłosiło powyższe 
dane, stwierdza, że rewizje wykryły 
w różnych miejscowościach dobrze 
zaopatrzone składy broni i amunicji, 
będące w posiadaniu hitlerowskich 
oddziałów szturmowych. Pozatem, do 
wszczęcia tej akcji przez Hitlera, mia- 
ły być oczekiwane zaburzenia komu- 
nistyczne. Władze pruskie zapowiada- 
ją energiczną akcję przeciwko wywro 
towym dążeniom hitlerowców. 
POTEM MTT EDSTÓROSRCO ZONK 

BRUTALNE TRAKTOWZNIE 
w WIĘZIENIACH NIEMIECKICH 

Będąc uwiezionymi w Centralnem Stuhm- 
skim wiezieniu w' Niemczech, litewskie 
polit. emigranci Filipowicz Józef i Żemajtis 
Albin podali Międzynarodowemu  Socialde- 
mokratycznemu Jurydycznemu Biuro skargę, 
żądając zbadania i wykrycia publicznego 
barbarzyńskie traktowanie lit. więźniów Do- 
litycznych ze strony administracji Stuhm- 
skiego więzienia. 

W swem oskarżeniu zaznaczają, że w 
1930 r. dnia 16 listopada administracja wię- 
zienna zgóry wyplanowała pobicie Filipowi- 
cza i Żemajtisa, żeby to dało prowokacy|- 
ny wywód nieodpowiedzialnego  zacłiowa- 
nia ich i niewypuszczenia z więzienia wcześ 
niej wyznaczonej im kary. 

Do tego dodają, że obecnie tamże uwię 
ziony litewskiej emigracji polit. działacz He- 
ronim Pleczkajtis z tych powodów również 
nie jest wcześniej zwolniony z więzienia. 

        

  

W _WIRZE STOLICY. 
TRZEBA SPRAWDZIĆ INTELIGENCJĘ. 
Oczywiście, że Agasia ma ładne nogi, pu 

«szyste włosy, białe zęby, klasyczne ramiona, 
gładkie plecy i jeszcze inne ukryte (nie dla 
wszystkich) wdzięki, ale co do jej mentai- 
ności, mam poważne wątpliwości. 

Podobają się jej polskie filmy i twierdzi, 
że Smosarska jest najpiękniejszą gwiazdą 
białego prześcieradła; dziwi się, że ludzie na- 
rzekają, skoro jest w Polsce całkiem dobrze; 
czyta czasem moje bajdułki i czasem mówi: 
„wcale niegłupio napisałeś"... 

Wobec tak widomych poszlak jej tępoty, 
postanowiłem sprawdzić, czy Agasia jest in- 
teligentna, czy też skończoną idjotką. Nie lu- 
bię i nie uznaję tych półokreśleń: zdolny u- 
mysł, choć nieco przyćmiony.. co tu się wy- 
migiwać, kiedy są tylko dwie miary: głupi 
— normalny! 

Otóż przedstawiłem Agasi dwa zadania, 
pierwsze: Dwóch staruszków 72-letnich roz 
mawia. — Ja, oświadcza jeden, śpię od uro- 
dzenia równo po 8 godzin na dobę! — Ta 
dużo, powiada drugi, ja zawsze regularnie 6 
godzin! Pytanie: ile lat swego życia przespał 
pierwszy staruszek, a ile drugi? 

Wolno myśleć minutę. Kto w przeciągu 
minuty nie obliczy, ten jest tumanem, bęc- 
wałem, gamoniem. ё 

Drugie zadanie: 
Nazwiska maszynisty kolejowego, kon- 

duktora i palacza brzmią (nie po porządku): 
Kowalski, Piotrowski, Zawadzki. 

Nazwiska pasażerów brzmią: Dr. Kowal- 
ski, dr. Piotrowski, dr. Zawadzki. Dr. Kowal- 
ski mieszka w Warszawie. Konduktor miesz 

ka w połowie drogi między Warszawą i Po- 

znaniem. Pasażer, noszący to samo nazwi- 

sko co konduktor, mieszka w Poznaniu. Dr. 

Piotrowski zarabia rocznie 12.500 zł. 

Pasażer, który mieszka w najbliższem są 

siedztwie konduktora, zarabia dokładnie 3 

razy więcej niż konduktor. Zawadzki wygrał 

od palacza partję bilardu. 

Pytanie: Jak się nazywa maszynista? 

Wolno myśleć 6 minut. Kto po 6 minu” 
tach nie powie, jak nazywa się maszynista 

i jak doszedł do tego — ten jest zdyskwali- 
fikowany umysłowo! 

Z przykrością zaznaczam, że Agasia spa- 

sowala wobec obu zadań. Teraz jestem w 

rozterce: czy Agasia jest unikatem wśród 

kobiet, tłomokiem niezrównanym, czy też 

rzeczywiście dwa te zadania przewyższają 

możliwości kobiecego intellektu? 
Nie wątpię, że każdy mężczyzna rozwiąże 

oba zagadnienia w mig, ale apeluję do zac- 

nej, piękniejszej płci, — czyby nie zechciały 
zakomunikować mi wyniki swych dociekań. 
Czy wogóle rozwiązały zadania? czy w 

przyzwoitym czasie? Na podstawie takich 

listów mógłbym się ustosunkować do móz- 

gownicy Agasi a — wyznaję szczerze — 

nieproporcjonalnie mi na tem zależy. 

Ewentualne łaskawe odpowiedzi należy 

adresować: Warszawa, Polna 66, mieszka- 

nie 63, 6-te piętro, dla Karola. 
  

  

Przeciwko bólom głowy, zębów i koń 

Mądry szef. 
Wszystko pokręcone . . . . « 
Co? głowa boli? z 
Dlaczegóż więc Pani nie zażyje 

tabletki oryginalnej Aspiriny? 

czyn, przeciwko reumatyzmowi, grypie 

i wogóle wszelkim zaziębieniom zawsze najlepiej pomagają niezawodne 

tabletki Aspirin. Na każdej tabletce i na każdem opakowaniu (po 20 lub 

6 tabletek) znajduje się krzyżowy 
ochronną ozyginalnej * Aspiriny. 

napis BAYER, który stanowi markę 
Do nabycia we wszystkich epiekach. 

  

  

  

   
LUžNAKA 

ZA KAILEPSZĄ KERBATA @ 

z KOPERNIKIEM 
Warszawskiego T wa Handiu Herbatę 

A. DŁUGOKECKI 
i W. WRZEŚNIEWSKI 

S-ka Akcyjna Warszawa — Bracka 23. 

ŻĄBAĆ WSZĘDZIE 
Przedstawiciel St. Zatorski, — Wilao, ul. J. Jasińskiego Ne 1. 

  

ju sztuki, — dwukrotne poruszyło spra 
wę Wydziału. 

W jednem miejscu czytamy (t. II, 
str. 61): 

„Pęć lat właśnie mija od założenia 
Wydziału Sztuk Pięknych przy Uni- 
wersytecie Stefana Batorego i rok każ- 
dy coraz bardziej obnaża bezsilność w 
podjęciu odpowiedzialnej pracy nau- 
czania sztuki...“ 

I w konkluzji (b. str. 65): 

„Na wydziale Sztuk Pięknych na 
Uniwersytecie Wileńskim nie zanosi 
się na żadną poprawę. Świeższe i kul- 
tuarlniejsze siły profesorskie ze wzglę- 
du na panujące stosunki nie mogą się 
tam zainstalować na dłuższy okres cza- 
su. Po paru semestrach porzucają Wy- 
dział (Czajkowski, M. Kotarbiński, Z. 
Pronaszko), co wpływa 'na ustawicz- 
ne obniżanie poziomu uczelni. 

l czyż nie lepiej byłoby założyć w 
Wilnie średnią, dobrze  postawioną 
szkołę artystyczną (odpowiednie bo- 
wiem do.tego siły są na miejscu), niż 
robić kosztowny, lecz marny surogat 
wyższej uczelni. Gwoli czemu?..* 

Towarzystwo Artystów Plastyków 

w Wilnie, jako jedyna organizacja, po- 
wołana do opinjowania w sprawach 
sztuki, skonstatowała beznadziejny co- 
raz się pogorszający 
Sztuk 'Pięknych. 

stan Wydziału 

  

To też niespodzianką dla wszyst- 
kich było iście obywatelskie, bohater- 
skie nawet, ofiarowanie przez Towa- 
rzystwo swego prezesa na stanowisko 
profesorskie celem ratowania  sytua- 
cji na Wydziale. 

Dziś Wydział jest uratowany. Ziściły 
się marzenia plastyków wil. z przed 
10 lat: są w. Wilnie „imuzea, hib'jote- 
ki, wystawy artystyczne, rozwinięte 
życie artystyczne..." Na czele tego ży- 
cia kroczy Wil. Tow. Artystów - Pla- 
styków, które niegdyś tak ujmow ało 
swój stosunek do artystów: 

„Prawych artystów chcemy! Arty- 
stów, którzy w codziennej, Żmidnej, 
zawziętej pracy uczą się "ierzchliwe 
natchnienie przekuwać w kształt do- 
skonałego piękna. Podkreślać i padno- 
sić więc będziemy każdy rzetelny wy- 
siłek twórczy, skądkolwiekby on po- 
chodzł, podamy dłoń wszystkim szcże- 
rym artystom bez względu na obóz i 
zawołanie, dopomożemy im w mozol- 
nym trudzie uświadamiania własnej 
indywidualności artystycznej *... 

Czy zmienił się ten program Tew. 
Plastyków? zapewne... Wszystko sie 

zmienia z czasem... na lepsze, rzecz 

jasna... W. Ch. 

 



Co zrobič 
z Kinem Miejskiem? 

Ogólnie wiadomo, że Magistrat za 
mierza udźwiękowić Kino Miejskie. 
Jak z tem będzie istotnie, narazie trud 
no przesądzać, lecz na marginesie ca 
łej tej sprawy uwag parę wypowie- 
dzieć należy. 

Popularnie mówi się w Wilnie „Ki 
no Miejskie" — rzeczywista wszakże 
nazwa brzmi nieco inaczej, mianowi- $ 
cie „Miejski Kinematograf Kulturalno- 
oświatowy”. Mniejsza o to, czy ta ro- 
la kulturalno - oświatowa była zaw- 
sze na właściwym poziomie utrzymy- 
wana. Ważniejsze jest — jak to bę- 
dzie wyglądać z chwilą udźwiękowie- 
nia kina. Produkcja dźwiękowa bardzo 
mało uwzględnia postulaty kulturalno- 
oświatowe, skąd więc Kino Miejskie 
weźmie odpowiednie obrazy? Wątpli- 
we również, aby sprowadzano drogie 
zeroekranowe obrazy i  szlagierowe 
filmy. Stworzy się jeszcze jedno kino 
drugoekranowe, jakich w Wilnie ma- 
my dość. Powstaje również pytanie, 
jak udźwiękowienie Kina Miejskiego 
odbije się na całości życia kinowego 
w Wilnie? Mamy osiem kin dźwięko- 
wych, które aż nadto wystarczają na 
zaspokojenie zapotrzebowań  publicz- 
ności. lstnieniem swojem dają te ki- 
na znaczny dochód Magistratowi w 
postaci podatku od widowisk, który 
stanowi poważną sumę w budżecie 
miasta. 

Kino Miejskie odciągnie większą 
ilość publiczności od kin pozostałych 
— zmniejszając tem samem ich zdol- 
ność płatniczą. Czy to dobry interes— 
wątpliwe. Przypomina trochę rąbanie 
gałęzi, na której się siedzi. 

Wreszcie sprawa trzecia. Zainsta- 
lowanie aparatury dźwiękowej wyma- 
ga nakładu pieniężnego i to dość zna- 
cznego. Nowej aparatury Magistrat 
nie kupi. Za używaną zapłaci również 
sumkę pokaźną, bo około 70 tys. zł. 
Czy na taki wydatek należy sobie po- 
zwalać wobec tylu innych potrzeb? 
Odpowiedź jest jasna. Tem jaśniejsza, 
że jednocześnie zmniejszą się wpływy 
z podatków od kin, którym Kino Miej 
skie zamknie źródło dochodów. A .czy 
Kino Miejskie samo przyniesie dość 
zysków — niewiadomo! 

W takich warunkach  najracjonal- 
1iejszem bodaj rozwiązaniem  kwestji 
byłoby zupełne zlikwidowanie Kina 
Miejskiego. Tad. C. 

SABA KAŻ AAAA ADAAAA DA KAB AŃRDARADAAAAZAAAABADA 

Dziś 

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

Pocz. o godz. 20'ej. 

NIE POKLEWSKA 
lecz Kieszyńska 

WILNO. — Dokooptowane do to- 
warzystwa dyr. Jagodzie dwie jego b. 

urzędniczki udawadniają jak mogą, że 
w machinacjach z fantami, zastawio- 
nemi w lombardzie przy ul. Biskupiej 
nic nie mają wspólnego. 

Policja wątpi jednak cokołwiek w 
prawdziwość tych zaklęć i obie damy 
siedzą nadal za kratkami. 

Szczególnie z jedną z aresztowa- 
nych jest kłopot nielada. Pomijając 
już trudną do udowodnienia winę 
współdziałania z jagodą, wyszło na 
jaw, że pani ta nieprawnie podaje się 
za Koziełł-Poklewską, podczas, gdy 
prawdziwe jej nazwisko brzmi  cał- 
kiem inaczej, bo Kieszyńska. 

Nie pomogły żadne tłumaczenia, 
że kary sądowe spotykają przestęp- 
ców niezależnie od noszonego nazwi- 
ska, więc niema potrzeby ukrywać 
swego prawdziwego nazwiska, tem- 
bardziej, że brzmi ono jak na obecne 
ciężkie czasy całkiem obiecująco. 

Baba jednak uparła się i wciąż 
twierdzi, że się nazywa Koziełł - Po- 
klewska. * 

Upór ten jednak nie wyjdzie jej na 
dobre, gdyż właściciel nazwiska nie- 
prawnie nadużywanego wyciągnąć 
ma odpowiednie konsekwencje i skar 
ży Kieszyńską do Sądu. 

Będzie więc miała dwie sprawy. 

NA SIEKIERY 
WILNO. — We wsi Gniecewicze, gm. 

rakowskiej na tle zatargu między sąsiadami 
wynikła bójka, w czasie której Węcławski 
Feliks z żoną Felicją i Józefem Nowickim 
śmiertelnie poranili siekierami Drozdowskie- 
go Wincentego oraz pobili kilku sąsiadów. 
Wezwana pomoc policyjna przerwała  bój- 
kę. Rannych po opatrunku skierowano do 
szpitala, winnych zaś osadzono w areszcie. 

Przeciw obstrukcji, hemoroidom,  zabu- 
rzeniom w żołądku i kiszkach, zastoinie w 
wątrobie i śledzionie, bólom krzyża zaleca 
się picie naturalnej wody gorzkiej Francisz- 
o kilka razy dziennie. Żądać w apt. 
i dr. 
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ZAWSZE JA 
»yelązją KOSZULE i KOŁNIERZE 

prane mechanicznie w pierwszej warszawskiej pralni parowej 

ASKO Sp. Akc. 
Asko posiada nsjwiększą pralnię w Polsce, pierze wykwintne, tenio, 

punktualnie, bez chlorku. 

Najlspsze magazyny kontekcji męskiej w Wilnie 
przyjmują koszale i kołnierze do prania w Asko. 

ВОМО 

NIKA 
struktor Ošwiaty Pozaszkolnej. 3) Deklama 
cje w wykonaniu członków ZMR iP. 4) 
Więzień Magdeburga, dramat w 4 aktach, 
w wykonaniu zespołu dramatycznego Od- 
działu ZMR i P. im. Szymona Konarskie- 
go. 

Obecność wszystkich członków jest po- 
żądaną. Wstęp bezpłatny. 

Odczyt spółdzielczy. — W dniu 20 
marca 1932 r., o godzinie 11, w lokalu Se- 
minarjum Nauczycielskiego (Ostrobramska 
Nr 29) odbędzie się odczyt pt. „Znaczenie 

Wsenód słońca z. 6 08 

Cyryła ; e + społeczne spółdzielczości”, wygłoszony przez 
jutro Zachód słońca g. 18£9 p. Stefana Matuszkiewicza, instruktora Zw. 

Jó eła Spół. Spož. Rzplp. 
RSS Wstep wolny. 

ROŽNE 
— Nabożeństwo w Meczecie. 19 marca, 

w dniu Imienin Marszałka Piłsudskiego, o g. 
10 rano, odbędzie się w meczecie nabożeń- 
stwo, o czem Muftjat podaje do wiadomości 
muzułman. 

— Jak to tłumaczyć. — Czytelnicy 
nasi zapytują, czy godziny biurowe w 
magistracie obowiązują wszystkich 
pracowników, czy też z obowiązku te- 
go są zwolnieni np. niektórzy pp. dy- 
gnitarze. 

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

Z dnia 17 marca 1932 roku. 

Cisnienie średnie: 757. 
"Temperatura średnia: —3. 

"empcratura najwyższa: rl. 

Temperatura najniższa: — 4. 
Gpad w mm.: — 

Wiatr: Północno-zachodni. 

Tencencja: spadek, potem wzrost. 

Uwagi: pogodnie. 
  = Wątpliwości te powstały stąd, że 

с pewien odpowiedzialny urzędnik sv- | 
a: stematycznie ignoruje ustalon* Ko | 

— Ku uczczeniu pamięci Józefa Montwił- 

ła. — Dziś, o godz. 9 m. 30 r. w Bazylice 

Metropolitalnej odbędzie się nabożeństwo 

żałobne za spokój duszy śp. Józefa Montwił 

daj że nie przez siebie samego gadzi- 
ny przyjęć, przez co liczni interesanct 
narażeni są na bezskuteczne oczekiwa 
nia przez kilka prawie godzin pod 

— wielki i i dział la ni- 5 : 

= cad. u Нол drzwiami gabinetu. 

Podczas nabożeństwa pienia religijne Tego rodzaju stan trwa od dość 

wykona chór „Lutni* Wiłeńskiej pod dyrek- pora że wywa 

dE ZE R panic = Ea " — Więcej światła. — Nie tak dawne są 
rzyszyć będzie na organach prof. W. Kali- czasy, gdy przy bramach domów wisiały 

nowski. ciemne lampy z numerami. Nieszczęśliwy 

Nabożeństwo dzisiejsze urządzane stara- Pecna BC WOCHE na i 

е i i kiej nieznanej ulicy numeru jakiegos omu 

TEn zaa EHR E PE Zety był na las: zaspanych dozortów, 
cznej, będzie jednocześnie wyrazem pamięci adv; lampa i numer okryte byly zwykłe 

do niepospolitych zasług ]. Montwiłła, poło- cjemnościami egipskiemi. Nowy typ lamp i 

żonych dla Ziemi Wileńskiej. numerów pomyślany jest dowcipnie, gdyż 

  

‚ lampa jednocześnie oświetla numer i miej- 
MIEJSKA _ sce przed bramą lub drzwiami wejściowemi. 

— statut lombardu miejskiego. — Ostat _ Tak być powinno dla wygody publiczno 

ni dziennik wojewódzki przynosi szczegóło ści. Lecz niektórzy właścicele domów uwa 
d arai nana nie wystarcza ciemna lampka parošwie 

we dane, dotyczące statutu lombardu miej” C(wą ; że przechodnie mogą do rozpozna- 
skiego, którego otwarcia należy spodzie- nią numeru domu używać teleskopów (bo 

wać się w dniu 1 kwietnia. numer często umieszczony jest bardzo wy- 

Lombard ma na ceiu uprzystępnienie ta- soko prawie na poziomie pierwszego pię- 

niego kredytu pod zastaw quchomości, sprze tra!). Satinas mody A 0 ošwietle- 
Ё ее : a ioji niu przestrzeni koło domu, gdzie na nie- 

daż zastawów na zlecenie właścicieli, z wy obeznanego z terenem przybysza czyhają 

łączeniem operacyj papierami wartościowe- zgrądliwe schodki, progi etc. 

mi. Wysokość pożyczek nie może przekra- Kto się chce przekonać, jak to wyglą- У požy + prz J y 
czać 60 proc. wartości kruszczów szlachet- = = aa. r dom przy 

sai Sao B S ajŲ, ё żotów ul. G. lasińskiego 1-a. (c 

U ca DUM e ZA = — Egzamina czeładnicze dła absolwen- 

i udzielane one będą nie dałej, jak na 3 mie tgw szkół  Rzemieślniczo-Przemysłowych. 
siące (dopuszcza się prolongaty). Ewiden- Min. W. R. i O. P. rozestato do Kuratorjow 

cja zastawów będzie prowadzona z uwzględ ET Saias okólnik, i wyjaśniający, 

ać i iotu. Do- że absolwenci szkół  rzemieślniczo-przemy- 
JOECE SOkiaCn ss soki ss я słowych, którzy do dnia 15 grudnia 1927 r. 

7 b vydawane rów- = i > 
wody zastawu mogą być wyda nie uzyskali tytułu czeladnika, a obecnie pra 
nież na okaziciela. EG gną go otrzymać muszą zdawać egzamin na 

Dyrekotrem lambardu z ramienia Kasy czeladnika przed AE Sena CY, u- 
Я erytowan ułkow- tworzoną przy państwowej, lub przez pań- 

z ona EK > stwo uznanej szkoły rzemieślniczo-przemy- 
ik p. > słowej. 

WOJSKOWA Podania o dopuszczenie do egzaminu na 

— Zarząd Okręgu Wileńskiego Związku leży składać bezpośrednio do Kuratorjum O- 

Uczesntików b. I Korpusu wojsk Polskich kręgu Szkolnego w Wilnie. . 

ma Wschodzie, niniejszem wzywa  wszyst- Poświęcenie chorągwi. Zarząd Głów- 

kich członków Oddziału Reprezentacyjnego NY Związku _ Uczestników b. I Korpusu 

do stawienia się w sobotę, dn. 19 marca rb. Wojsk Polskich na Wschodzie, niniejszem 

na godz. 8 min. 30 rano w lokalu Federa- podaje do wiadomości, że wobec zgonu ].E. 

cji, ul. Żeligowskiego 1, celem wzięcia u- Ks. biskupa Władysława Bandurskiego, u- 

działu w uroczystościach związanych z о®- roczystości poświęcenia chorągwi, które mia 

chodem imienin Pierwszego Marszałka Pol- ły odbyć się w dn. 13 marca rb., zostały 
ski. przesunięte na dzień 17 kwietnia rb. 

Stawcie się! w umundurowaniu służbo- — Pocztowcy dla bezrobotnych. — Po- 

wem. cztowy Komitet pomocy bezrobotnym okre 

— Zarząd Okręgu Związku Legjonistów Su Wileńskiej Dyrekcji P. i T. zebrał w mie 

Polskich w Wilnie, niniejszem zawiadamia Siącu lutym rb. na rzecz bezrobotnych z do 

członków Związku, iż w dniu 20 bm., o go- browolnych składek pracowników p.-t. okrę 

dzinie 18, w lokalu własnym przy ulicy Ber gu Wileńskiej Dyrekcji P. i T. — 3014 zł. 

dyńskiej Nr 10 m. 1 odbędzie się poranek 53 gr. : 

{‹‘Ёг A Marszałka Piłsudskiego. B Kwota ta została w dniu 24.1] rb. prze- 
kazana wojewódzkim i powiatowym komi- 

ZEBRANIA I ODCZYTY  tetom do spraw bezrobocia. 

— Klub Włóczęgów. — W piątek dnia = ‚ 

18 bm., w lokalu przy ui. Przejazd 12 od- : ы POCZTOWA 

będzie się LXXV zebranie Klubu Wloczegėw = — Przesylki Zeppelinem. — W ciagu ro 

Senjorów. Na porządku dziennym referat ku 1932 statek powietrzny „Hrabia Zeppe- 

p. d-ra St. Świaniewicza pt. „Piatiletka“. fin* odbędzie większą ilość lotów z  Frie- 
Goście specjalnie zaproszeni przez  czlon- Griechshafen (Niemcy) do Ameryki  Połu- 

: . idziani. P __ driechshai N 9 i 

TGA a RR dniowej i będzie przewoził przesyłki poczto 

— Studjum Akcji Katolickiej. W najbliż we do Argentyny, Boliwji, Brazylji, Chile, 
szą niedzielę, tj. dnia 20 marca, referatu ks. Paragwaju, Peru i Urugwaju. Pierwsze 4 
prof. dr. Walerjana Meysztowicza o „Stano odloty nastąpią 20 marca, 3 kwietnia, 17 
wisku prawnem Kościoła w Polsce* nie be- o 2 ; 3 
dzie, gdyż na skutek prośby licznych słu- kwietnia i 1 maja 1932 r. A 
chaczy został on przeniesiony na dzień 29 W związku z powyższem mogą być na 

maja, jako referat szczegółowy, omawiający dane w Polsce do przewozu sterowcem 
is GE | e Ka „Hrabia Zeppelin* do Ameryki Południowej 
nego. P. prof. Iwona Jaworskiego: „Ko- - RE * 
ści a państwo”, który zeodnieć> progra- zwykłe i poremnę przesyłki listowe, kartki, 

mem odbędzie się 22 maja br. druki — próbki towarów i papiery handlo- 

Najbliższym referatem zorganizowanym we. 
przez Studjum Akcji Katolickiej, będzie re- 
ierat p. prof. Marjana Massonjusa pt. „En- 
cykliki papieskie o wychowaniu* dnia 10 
kwietnia. 

—- Oddział Wileński Związku Techników 
Rzeczypospolitej Polskiej zwołuje I. Walne 
Zebranie członków w dn. 20 III. br. o g. й ce. 

Е D tek, dnia 18 marca, o godzinie 7 
16 w lokalu S. U. K., Słowackiego 11. Pro- . uroczyste AWCE bolister= 

szeni są również wszyscy inni technicy, po- skiej sztuki „Virtuti Militari" — Фа 1 рр ® 
siadający średnie wykształcenie. jute« w sobotę, dnia 19 bm., jako w 

— Akademja u rzemieślników. — Zrze- dzień Imienin Marszałka „Virtuti Militari". 

szenie Młodzieży Rzemieślniczej i Przemy- „ ; ylch synowa" — w Teatrze Lutnia. 

słowej w Wilnie, podaje do wiadomości Dziś, w piątek, dn. 18 marca, o godz. 8 w. 

członków i sympatyków, iż w dniu 19 mar- przedstawienie arcywesołej komedji „Orzy- 

ca rb. o godz. 17, w Małej Sali Miejskiej mały - Siedleckiego pt. „Ich synowa”, któ- 

przy ul. Końskiej Nr 3, urządzą uroczystą TA CO wieczór wywołuje na widowni nieby- 

Akademję z okazji Imienin Wodza Narodu wały humor i wesołość. Komedja ta została 

Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsud- obdarzona przez autora iskrzącym się dow 

skiego. cipem i niebywałym, beztroskim humorem, 

Na program złoży się: 1) Słowo wstępne 4 osoby działające tryskają żywotnością i 

wygł. p. Łazatewicz Jan. Prezes Z.M.R. i P. werwą, dzięki czemu „Ich synowa” budzi 
2) Referat zg: hna Edward. |In- Coraz większe zainteresowanie. 

ROS PANÓW 5 Jutro, w sobotę, dnia 19 marca, o godz. 
8 w. „Ich synowa“. 

Przesyłki takie. muszą być przed wysła- 

niem opłacone. Informacyj co do opłat prze 

syłek udzielają urzędy pocztowe. 

TEATR I MUZYKA 
„Vžriuti Militari“ — na Pohulance. -- 

|     

  

   > AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AMARA, AAAAAAAAAAAAA 
(mmm POPOŁUDNIÓWI W TEATRACH MIEJ 

YYYYYYYYYYYYYYYYYTYYYVVYYVYYVYTYYVYVV' WYTYYYTYYSYYYYYYT. SKICH: > 

Ostatnie przedstawienia „Mam lat 26" — 
na Pohulance (po raz 31 i 32-gi). — W so 

botę dnia 19 i w niedzielę 20 marca, o go- 
dzinie 4 pp. — odbędzie się nieodwołalnie 
po raz ostatni w sezonie, dwa przedstawie 
nia popołudniowe niezwykle interesującej 
sztuki lstvana Mihaly „Mam lat 26%, w re- 
żyserji W. Radulskiego. „Mam lat 26" osią- 
gnęło w Wilnie niebywałe wprost powodze 
nie, stając się niejako szlagierem sezonu, — 
obecnie schodzi z repertuaru już bezpowrot 
nie, wobec czego dwa ostatnie popołudnio- 
we przedstawienia tej sztuki — stać się win 
ny atrakcją dnia. Ceny miejsc popołudnio- 
we od 30 gr. do 3 zł . - 

. — Bajka dła dzieci „Czarodziejskie wrze 
ciono* w Lutni. — W nadchodzącą niedzie- 
ię dnia 20 mafca, o godz. 4 pp. po raz dru- 

K NOWE 

      
   

AAAAGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAA gi i i že Si śń 1 AA) A) Ei i zarazem ostatni ukaże sie urocza baśń 
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„SZOPKA X KLAS X“ 

  
Od lewe: stoją — 1) ]. Wis.erewski z lalką Wendorta, 2) Sęxalski z lalką Morelowskiego, 3) H. Giearoyć z lalką 

Kłosa, — 4) Kaczmarczyk 2 ialką Ehrenkreutza, 5) J. 
Mackiewicz z lalkami Studnickiego, Charkiewicza, Okulicza i własną, 7) Jędrychowski z lalkami płk. Wendy 

8) Zagórski z Arbonem. 
Siedzą: 1) Kasmólska z lalką Szpakiewicza, 2) T. Korycki z lalką Glazera, 3) I. Wasilewska z lalką ks. 

Putrament z lalkami Dembińskiego i Kościałkowskiego, 6) St. 
i własną, 

Wilamow- 
skiego, 4) nruszewski z lalką Gandhiego, 5) Ostrowska z lalką Hohendlingerówny, 6) J. Zagórski z lalką własną, 7) M. 
Kowalewska z lalką jJózefuoweczki, —) 

czyparowicz z grupą Śmierci, 3) Antoniewicz z 

  

Ś.P. WALERJA z TOWIAŃSKICH 
KULWIECIOWA 

W nocy z piątku 11 bm. na sobotę 12 

bm. zmarła w Bydgoszczy, w domu Syna strzyk orkiestr wojskowych i innych wieczo 
swego, kapitana Andrzeja Kulwiecia, rodzo- rem w przeddzień imenin Marszałka Piłsud- 
na córka Andrzeja Towiańskiego, śp. Wale- < „ti. dzisiaj w piątek rozpocznie się o 

rja z Towiańskich Kulwieciowa. _ 19. © tej godzinie połączone  orkie- 

Urodzona w Wilnie dnia 26 listopada 1838 pod batutą kapitana - kapelmistrza 6 

roku, jedyna z dziewięciorga dzieci Andrze- p.p. leg. Reczkego odegrają na placu przed 

ja Towiańskiego miała szczęście nie tylko Bazyliką hymn państwowy, następnie marsz 

dożyć przepowiadanej przez ojca z niezłom- oraz Pierwszą Brygadę. 

ną wiarą niepodległości Polski, ale i przeżyć Z placu Katedralnego orkiestry © i 6 

w wolnej ojczyźnie lat jeszcze trzynaście z p.p. pomaszerują przed Inspektorat  Armji, 

górą, niezłamana ni wiekiem, ni cierpieniami wykonają tam hymn państwowy i Pierwszą 

ducha i ciała, zachowując do końca pamięć Brygadę, a następnie udadzą się ul. Mickie- 

znakomitą przeszłości i umysł świeży i ży- wicza na plac Łukiski. Stamtąd orkiestra 5 
wy. Gdy w październiku 1919 roku dokony- p.p. podąży ulicami: 3-go Maja i Kalwaryj- 

wano uroczyšcie aktu wskrzeszenia Uniwer- ską do koszar, zaš orkiestra 6 pp. ul. Sty- 

sytetu Wileńskiego, którego ojciec jej był czniową, Portową, Gdańską, Wileńską i 

uczniem, mając już wówczas lat 80 skoń- Ludwisarską. 

czonych, śpieszy wraz z synem do Wilna, Orkiestra 4 p. uł. na koniach, poprzedza 

oglądać wiasnemi oczami ten cud radosny i па piutonem konnym, odjedzie przed Pałac 
składa wskrzeszonemu Uniwersytetowi w da Reprezentacyjny, wkona tam hymn państwo 

rze portret Andrzeja Towiańskiego, pendzla wyj Pierwszą Brygadę, ppczem ulicami Uni 
Wańkowicza. Do ostatka interesowała Się wersytecką, Dominikańską, Trocką, Zawal- 

żywo wszystkiem i w miarę sił i możności, ną, Jagiellońską,. Mickiewicza i Wiłeńską 
usiłowała być czynną. Coraz bardziej jednak uda się na Kalwaryjską. 

tracąc kontakt z zewnętrznem życiem wsku- Orkiestra 3 baonu sap. maszerować  bę- 

tek gasnącego z dnia na dzień wzroku i słab dzie Zamkową, Wielką, Niemiecką, Domini 
nącego słuchu, nie mogąc już w ostatnich vańską, Św. Jańską, przez plac Katedralny 

latach ani czytać, ani pisać, coraz bardziej ; Arsenalską. 

skupiała się w swem życiu wewnętrznem— 
DDR RISE SRS życiu wspomnień z dalekiej przeszłości i za- 

® ” s в 

Skutki Śnieżycy 
razem nieprzerwanej u niej nigdy do ostat- 

niego niemal tchu pracy wewnętrznej nad 

sobą. Zdarzało się, że już ostatniemi laty 

nie trzymały się jej pamięci osoby i zdarze- WILNO. — W ostatnich dwóch 

nia świeżo poznane z dni ostatnich, ale dniach na terenie pow. dziśnieńskiego 

wszystkich i wszystko z czasów Emigracji ; brasławskiego szalała wielka burza 

Polskiej z przed lat 60-ciu, 70-ciu, pamiętała $nieżna. Wichura pozrywała dachy Z 

tak, jakby to było wczoraj. Nigdy nie zapom 17 doniów  mieszkałnych i budynków 

nę tej czcigodnej, postaci Matrony Polki i gospodarczych, połamała drzewa i 

Katoliczki, w najgłębszem i najszlachetniej- powywracała parkany. W kilku miej- 

szem tych słów znaczeniu, ani tych rozmów scach silny wiatr zniszczył przewody 

o przeszłości, jakie miałam szczęście prowa- tefefoniczne. Linje kolejowe pozasypy- 

wate zostały zwałami Śniegu, skut- 
kiem czego w 4 wypadkach zanotowa- 
no spóźnienia się pociągów. 

dzić z nią w 1927 roku, bawiąc wówczas 

równocześnie z $. p. Attilio Begey'em w 

PŁUGI, BRONY, 
KULTYWATORY 

gościnnym domu państwa Kulwieciów w 

Bydgoszczy. Nigdy też nie zapomnę wraże- 

oraz rėžae inne narzędzia do uprawy 

roli i łąk połeca 

nia, jakie wywarł na mnie — jakże wzru- 

ZYGMUNT (4AGRODZKI 
% 

szający i budujący przykład — tej, prawie 

o, Zawalna 11-2. 

— W przeddzień 19 marca. — Cap- 

    

      

    

  

już 90-fetniej wówczas, staruszki, która — 

mówiąc o ojcu swym z miłością i czcią naj- 

wyższą — równocześnie z pełną prostoty 

pokorą wyznawała, z jaką troską w pracy 

nieustannej nad sobą, bada wciąż sumienie 

swoje, czy też uczyniła i czyni wszystko, a- 

by być zawsze na tej wyżynie prawdziwego 

chrześcijaństwa w życiu, na jakiej córka ta- 

kiego ojca, która tyle od niego otrzymała 

ku temu pomocy, być powinna. 

Wilnianka sama, córka znakomitego 1- 

cznia Uniwersytetu Wileńskiego, Andrzeja 

Towiańskiego, zasłużyła w Wilnie na kilka 

słów serdecznego wspomnienia. 

W piątek dnia 18 bm. w kościele św. 

Jana odprawione będzie o godzinie 8-ej ra- 

na nabożeństwo żałobne za spokój jej duszy. 

Walentyna Horoszkiewiczówna. 

IEEYZSTOJERT WEWN ATC RANA 

na niedzielnem widowisku zdobyły sobie od 

razu serduszka zebranych dzieci. Udział bio 

ra żespoły dziecięce Lidji Winogradzkiej. Ce 

ny miejsc propagandowe od 20 gr. do 2 zł. 

— Mikołaj Orłow w Wilnie da jedyny 

recital fortepianowy w sali Konserwatorjum 

(Wielka 47) w niedzielę 20 b.m. Wyjątkowy 

wśród pianistów-wirtuozów światowej sła- 

wy artysta ten odtworzy z właściwą jedynie 

jemu czarującą zwinnością tonu, przeboga- 

ty i urozmaicony program od dzieł klasyków 

począwszy do utworów współczesnych (Szy 

manowski, Strawiński, Prokofjew) włącznie. 

Bilety są do nabycia w biurze podróży 

„Orbis“ — Mickiewicza 11 a od godz. 9 do 

7 wiecz. 
CO GRAJĄ W KINACH? 

Heljos — Gajda trojka,,, 

Holiywood — Raj ukradziony. 
Casino — Precz z miłością, 

Pan — Bał w operze, 
Światowid — Poganin. 
Stylowy — Królowie mody. 

WYPADKI | KRADZIEŻE 
— Włamywacze u pisarza hipote- 

cznego. — Ubiegłej nocy przy pomo- 
cy specjałnego otworu w ścianie usi- 

   
  

  

łowano dokonać włamania do mieszka 
nia pisarza hipotecznego p. L. 5ито- 
roka, zam. przy ul. Mickiewicza 22. 

Gdy już włamywacze zamierzali do- 
stać się do mieszkania zostali spłosze- 

ni przez służbę. Zarządzona natych- 

miastowa obława za złodziejami nie 
odniosła narazie skutku. : 

— Upolowali odyńca. — W ubiegły wto 
rek na odcinku granicznym . Kozłowszczyz- 

na żołnierze KOP zabili dwa duże odyńce i 
małego dzika. Jeden z odyńców ważył 8 pu 
dów. - - 

‚ — Robota „pajeczarzy“. — Gilelsowi Ze- 
likowi (Kolejowa 3) nieznani sprawcy skra- 
dli ze strychu bieliznę pościełową łącznej 
wartości 350 zł. 

— Katastrofa w mieszka- 
niu. — Przy ulicy Ogórkowej 76, w 
mieszkaniu Józefa Podziałowskiego za 
walił się sufit, przygniatając właści- 
ciela mieszkania. 

Podziałowskiego w stanie b. cięż- 

kim przewieziono do szpitala żydow- 
skiego. ! 

— Podpalaczka z zemsty. — 
We wsi Hranicze, gm. kraśnieńskiej na go- 

rącym uczynku podpalania budynków gospo 
darczych Hilarego Packowa ujęto Elżbietę 
Rodziewiczową. Podpalaczkę skierowano do 
aresztu gminnego. Rodziewiczowa jako po- 

wód podpalenia podała — porachunki oso- 

biste. : 

— S$Siedemnaście włamań 
na sumieniu. — Policja wileńska 
w wyniku dłuższych wywiadów aresz 
towała |]. Domicewicza (Ogórkowa 

  

Maśliński z lalkąReichera. Na podłodze: 1) Dobrzyński z grupą akad., 2) Nie- 
lalką  Wierzbickiej i własną. 

  

OBCHÓD 19-90 MARCA 
Orkiestra 1 p. art. lek. podąży Zamko- 

wą, Wielką, Subocz, przez Baksztę, z po- 

wrotem Wielką, Zamkową, placem Katedral 

nym na Arsenalską. 

Wreszcie orkiestra 3 p.a.c. pójdzie z pla 

cu Katedralnego Arsenalską, Zygmuntow- 

ską, Kalwaryjską na Pióromont. 
— utrzejsza dełilada w dniu  imie- 

nin p. Marszałka Piłsudskiego w sobotę 19 

bm. rozpocznie się niebawem po nabożeń- 

stwie, zapowiedzianem w Bazylice na godz. 

9.30 rano. 

Oddziały wojskowe wszystkich  gatun- 

ków broni ustawią się w przyległych  uli- 

cach, kawalerja i artylerja na placu Katedral 
nym. Wraz z wojskiem roziokowane bedą 

zastępy formacyj b. wojskowych, przyspo- 

sobienia wojskowego i szkół. 

O godz. 9 min. 15 odbędzie się na ul. 

Mickiewicza przegląd wojsk, dokonany przez 

generała Skwarczyńskiego, poczem garnizon 

i inne formacje uczestniczą w  nabożeń- 
stwie. Do Bazyliki udadzą się poczty sztan 
darowe. 

Około godz. 10,30 — 11-ej ruszą oddzia- 
ły ulicą Mickiewicza. Defilada odbędzie się 
na placu Łukiskim naprzeciwko gmachu są 
dowego. Defiladę przyjmie p. gen. Skwar- 

czyński. ; 

Z SĄDÓW 
SPRAWA WARDEŃSKIEGO W SĄDZIE 

APELACYJNYM 
W dalszym ciągu procesu zeznawał Św. 

Gilerzon — kupiec leśny — stwierdza on, że 
w swoim czasie zawarł umowę na wyręb 
lasu bezpośrednio z hw. Henrykiem  Przeź- 
dzieckim, któremu wpłacił 85.000, jednakże 
pokwitowanie na tę kwotę wydał mu War- 
deński. 

Św. Lipa Zinger — kupiec leśny, eksplo 
atujacy lasy Woropajewskie potwierdził swe 
zeznania, złożone w sądzie pierwszej instan 
cji, przyczem nadmienia, że nigdy nie wy- 
worił z lasu drzewa niecechowanego. -Na 
zapytanie obrony, czy pożyczał Chocianowi 
czoewi samochód oznajmia, że jakiś był wy 
padek, że żono Chocianowicza zaniemogła. 
Pozatem Świadek stwierdza, że z sumy 
300.060 zł. wypłaconych przez bank na bu- 
dowę huty „Holubiej“, zostały potrącane 
zaległe procenta. 

Z kolei zeznawał św. Nuchim - Zinger— 
generalny zastępca Sz. Zingera, świadek ten 
jak i poprzedni potwierdza swe pierwotne 
zeznanie, W odpowiedzi na zapytanie prze- 
wodniczącego N. Zinger oświadcza, że Su: 

wpłącorna do administracji dóbr. Woro- 
pajewskich za kupiony ias, sięgała sumy 
108.000 dol. Nadmienia, że niej tnie 
wysyłał większe sumy hrabiemu, a pokwi- 
towanie otrzymywał od Wardeńskiego. . 

Wezwani na dzień wczorajszy w charak 
terze świadków O. Zinger, A. Korkozowi- 
czowa M. Jamontt i Wł. Miedzianowski na 
rozprawę się nie stawili, nadsyłając listy 
usprawiedliwiające ich nieobecność. | 

Wobec niestawiennictwa świadków sąd 
portanowi: zeznania złożone przez nich w 
Sądzie Okręgowym uznać za odczytane. 

Po złożeniu przez strony wniosków ' *o9 
do tryvku badania biegłych głos zabiera prof. 
Wowższe: Szkoły Handlowej w Warszawie 
St. Skrzejwan, prosząc Sąd o przerwę do 
dunia dzisiejszego. Prośbę tę popiera tćm, 
że obronę złożyła nowe dowody, które bie 
gii będą musieli dokładnie zbadać. 

W dnit. dzisiejszym po zeznaniu biegłye' 
nastąpią przemówienia stron. 

  

  

  

AGITATORZY STRAJKOWI 
POD KLUCZEM iai 

WILNO. — Na terenie pow. wilejskiego, 
mołodeczańskiego i dziśnieńskiego  areszto- 
wano 9  wywrotowców  kómunistycznych, 
którz yprzeprowadzali usilną agitację wśród 
robotników cegielni, tartaków i garbarni, na 
mawiając ich do strajku. Przy wywrotow- 
cach znaleziono bibułę i różną literaturę ka 
munistyczną. 

Nr. 16), który w ciągu ostatnich mie- 
sięcy dokonał 17 kradzieży i włamań 
па terenie m. Wilna. Domicewicza osa 
dzono w więzieniu na Łukiszkach. | 
— Skradzione szynki. Ze składu, mieszczą 

cego się w dziedzińcu domu Nr 21 przy ul. 
Zawalnej nieznani sprawcy skradli na szko- 
dę Muraszko Jana (W. Pohulanka 2) mię- 
so i różne wędliny na sumę 300 zł. 

     



Znowu sekwestratro przywłaszczycielem (_; 
miu nadużyć Borysewicz przyznał się do de WILNO. — Komisja rewizyjna ujawniła 

nadużycia pieniężne popeinione przez sekwe 
stratora Magistratu N. Wiiejki Jerzego Bo- 
tysewicza. Borysewicz podczas pełnienia 
swych obowiązków przy ściąganiu podat- 
ków od mieszkańców m. N. Wilejki przy- 
właszczył sobie 1677 zł. 77 gr. Po ujawnie- 

Zderzenie 

łem a conta zdeiraudowanej sumy 
20 gr. Niesumiennego sekwestratora zawie- 
szonc w czynnościach, sprawę zaś 
zano do sędziego śledczego. 

iraudacji i wpłacił do kasy miejskiej tytu- 
60 zł. 

przeka- 

pociągów 
ZAKORKOWAŁO LINJĘ 

WILNO. 
Nowodrtck (Postawy) w czasie pra- 
<y przetokowej lokomotywą pociągu 
Nr 104 nastąpiło zderzenie z pociągiem 
Nr 591, skutkiem czego wykoleiły się 

Na stacji kolejowej nienależące do składu pociągu, przy- 
czem parowóz przy wagonach wyko- 
iejonych ugrzązł w śniegu. W związ- 
ku z wykolejeniem się wagonów  po- 
ciąg Nr 591 z powodu zatarasowanej 

« dwa wagony pogotowia mostowego, linji przestał na stacji 30 min. 

statystyka 
WILNO. Według danych w 

pierwszej połowie b. m. na poszczegól 
nych odcinkach pogranicza polsko-li- 
tewskiego zatrzymano 23 przemytni- 
ków, którym skonfiskowano 78 klg. 
sacharyny niemieckiej, 455 klg. tyto- 
niu litewskiego, 40 paczek cygar, 12 

SPORT 
HANDLOWKA NA WYSTĘPACH 

W GRODNIE 

Zarządzenie, zabraniające młodzieży 
szkolnej należenie do klubów sportowych, a 
raczej głosy, jakie się na ten temat odezwa- 
ty z łamów prasy, miały ten skutek, że dy- 
rekcje szkół zainteresowały się żywiej tą 
kwestją. 

Zwrócono więcej uwagi na wychowanie 
fizyczne młodzieży, i dla odciągnięcia jej od 
klubów „dorosłych* poczęto organizować 
zawody szkolne, międzyszkolne, a iawet о- 
statnio międzymiastowe — szkolne. 

Trudno o racjonalniejsze postawienie 
kwestji. Sportowiec, czy to będzie ktoś do- 
rosły, czy sztubak, będzie trenować, starać 
się o utrzymanie i podniesienie kondycji fi- 
zycznej jedynie z myślą o zawodach publicz 
nych, (są nieliczne wyjątki entuzjastów spor 
tu -— dla sportu, bez zawodów, a więc po- 
klasku publiczności) to też umożliwienie inło 
dym sportowcom rozegrywania zawodów z 
obcemi im drużynami (też szkolnemi) pobu+ 
dzi do intensywniejszego, przygotowania się 
— do racjonalnego treningu. 

   

_ vort nie zdradzi go. 

"mie zdaje sobie sprawy, 

W Wilnie mieliśmy szereg zawodów o 
charakterze międzyszkolnym. Ostatnio żyw- 
szą działalność w tym kierunku rozwija szko 
ta Handlowa, której drużyna hokejowa roze- 
grała szereg meczów z miejscowemi druży- 
nami szkoluemi, a przed kilku dniami wyje- 
chała nawet — pod czujną opieką prof. Go- 
dlewskiego — do Grodna. Handlowcy wai- 
czyli w Grodnie z reprezentacją szkół śred- 
nich, wygrywając pewnie w stosunku 7:1. 

Była to dla chłopców ciekawa a zapew- 
ne i pożyteczna „wycieczka sportowo-krajo- 
znawcza. Wrócili zadowoleni ze zwycięstwa 
i poznania kolegów grodnian. Zyskali tyle, 
że obcując z obcymi wciągają się w życie 
towarzyskie. 

Drużyna wileńska jeździła w składzie: 
Andrzejewski, Kiernowicz, Janczys, Pol, 

Gasztowt, Krzeczkowski, Czerwiński, pod 
opieką — jak się już rzekło — prof. God- 
lewskiego. 
"Należy przypuszczać, że akcja, mająca 
'na celu ożywienie ruchu sportowego — mię- 
śdzyszkolnego, będzie prowadzona nadal i 0- 
dejmie wszystkie dostępne dla młodzieży 
sporty. (t) 

Mecz bokserski Wilno—Estonja. Wileński 
Okręgowy Związek Bokserski zakontrakto- 
wał na dzień 3l-go marca 1932 r. Estońską 
drużynę bokserską „Tallinna-Poksiklubi”, po 
siadającą w swoim składzie 5 mistrzów E- 
stonji na rok 1932. 

Skład imienny reprezentacji „Tallinna- 
Poksiklubi* i Okręgu Wileńskiego, będzie po 
dany w najbliższym czasie. 

Nasi bokserzy nauczyli się wiele, obser- 
wując mistrzostwa w Poznaniu, może więc 
spotkanie to przyniesie im zwyciętwo.  (t.) 

UL O OOOO TATA 

ZĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach sptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA, * 
mezi 

T 

10HN LAWRENS 

„Promien Mitesierdzia 
Ryszard obiecał uroczyście. Zaczy 

nał odczuwać sympatję dla tego dziw- 
nego człowieka. Dżesson zaś znał się 
dobrze na ludziach i wiedział, że Wool 

Mógł więc być 
szczerym i spokojnym. 

— Nie wiem, kto zabił Bilsaitera 
— zaczął, — ale uważam, że ten 
człowiek zasłużył na taką śmierć! Pan 

jaki to był 
łotr! Miał dwie namiętności: kobiety 

„1 pieniądze. Chcąc zdobyć jedną lub 
drugie, nie zatrzymywał się przed ni- 
czem, a z ofiarami swemi obchodził 
isę nieludzko i okrutnie. Wiem o tem, 
bo i ja byłem jego ofiarą. 

W słowach Dżessona dźwięczał 
głuchy, nieopanowany gniew. 

— Pan nie wie nawet, ilu ludzi 
miał ten lichwiarz w swem ręku! Pra- 
wie wszyscy goście Rowmanda byli w 

_ jego władzy, on sam przechwałał się, 
że może w każdej chwili zlicytówać 
pałac i meble, a nawet garderobę lor- 

da! Podły! Ale nie będę mówił o in- 
nych, powiem tylko o sobie. Wpadłem 
w jego sidła przed paru laty i on li- 

_ teralnie zadusił mnie. Z dniem każdym 
stawał się bardziej chciwym i bez- 
względnym, a ja musiałem znajdywać 
pieniądze na dalsze zakupy obrazów. 
Gdybym zaprzestał dalszego nabywa- 

- nia brazów, firma moja byłaby skom- 

  

promitowana i Bilsaiter mógłby ją mo- 
mentalnie zgnieść. Pan nie może so- 
bie wyobrazić, jak trudno mi było u- 
trzymać się w tych warunkach na po- 

  

рггету _ 
skrzyń organków, 12 zwojów įedwa- 
biu, 15 beli sukna i płótna oraz szereg 
innego towaru. Za dzielne i energicz- 
ne tępienie przemytnictwa na granicy 
władze skarbowe udzieliły  kopisiom 
10500 zt. tytułem nagrody. 

  

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
Psychologiczny problem prawa do szczę- 

ścia dat zdolnemu reżyserowi „Paramountu* 
Abbotowi temat do filmu „Raj ukradziony”. 
Dwoje pechowców życiowych (Nancy Ca- 
rrol'i Philips Holmes) — chcą żyć, pragną 
szczęścia, muzyki, użycia. Żadnych możliwo 
ści jednak niema. Pozostaje tylko zdobycie 
pieniędzy przez žbrodnię. On kradnie, ona 
ukrywa go. Są już u szcżytu swych marzeń, 
które trwają kilka zaledwie dni. Gdy pie- 
niądze się wyczerpią nie żal będzie umrzeć. 
Zjawia się jednak coś nowego — miłość, a 
z nią chęć do życia i zrozumienie prawdzi- 
wego szczęścia. Była jednak wina — trze- 
ba odcierpieć karę, tem wszakże osłodzoną, 
że dobrowolnie wybraną. 

Przytoczyłem krótką treść „Raju ukra- 
dzionego”, aby wykazać, iż temat i jego 
przeprowadzenie nie nadaje się na film, na- 
wet przy tak doskonałem wykonaniu aktor- 
skiem, jak Nancy Carrol i Philipsa  Holme- 
sa. Więcej jeszcze — nie jest to również 
problem teatralny, lecz wybitnie powieścio- 
wy. Przełom duchowy człowieka, studjum 
ludzkiego, pragnienia szczęścia w załamaniu 
patołogicznem — jest ciekawem założeniem 
powieściowem. Patrząc na „Raj ukradzio- 
ny”, traci się całą masę cieniowań niemożli 
wych do podkreślenia w szeregu obrazów 
ożywionych tylko napisami. Gdyby jeszcze 
zrozumiały był język — ale i wówczas wą- 
tpliwy jest skutek. — Obraz zrobi wrażenie 
jeżeli się wytworzy w sobie nastrój — sam 
film jednak tego nie dokona. Aktorskie uję- 
cie jest, jak zaznaczyłem, doskonałe. Philips 
Hormes po „Tragedji amerykańskiej" znów 
dał kreację świetną w odczuciu. 

Nancy Carol jest dobrym typem, choć 
trudno powiedzieć, aby była lepszą, niż w 
„Upadtym aniele“. Džwiekowo 00 proc. za- 
brały djalogi, co dla publiczności polskiej, 
nie znającej języka angielskiego, jest wadą 

Tad. C filmu. — Dodatki przeciętne. 
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„Tygodnik iłustrowany* Nr. 11. Henryk 
'Fennenbaum zastanawia się nad sprawą kon 
cernów gospodarczych („Koncerty a polity- 
ka'). Stefan Kołaczkowski kreśli uwagi na 
temat ostatniej książki Dąbrowskiej. Laure- 
ata literackiej nagrody państwowej Rostwo- 
rowskiego zwiężle charakteryzuje notatka 
w „łdeach i zdarzeniach”; obszerniejszą ana 
lizę zbioru wierszy autora „Niespodzianki 
przeprowadza Arno. Zajmujące echa wyda- 
rzeń w Szanghaju zawiera teljeton „Na fron 
cie Szanghaj—Genewa'. O ostatnich zabu- 
rzeniach Finlandji informuje artykuł p.t. „La 
ppowcy“. Karol Stromenger daje sylwetkę 
Ravela, a Waclaw Husarski omawia wysta- 
wę rzeźb Dunikowskiego. Obfite aktualja. 

„Naokoło Świata* Nr. 35) odznacza się 
obłitością tematów, świetnym doborem ilu- 
stracyj. Wśród pozycyj literackich  wymie- 
nić trzeba „Najmilszy uśmiech" Ewy Szel- 
burg-Zarembiny (proza), „Marlenę*  Jaro- 
sława Janowskiego (wiersz).  Beletrystykę 
reprezentuje nowela Bol. Szczyta .„Dzieje 
ewnego obrazu” (ilustr. L. Jagodzińskiego). 

Janusz Stępowski daje feljeton p.t. „Warsza 
wa dziś i Warszawa kiedyś'. Zdjęcia z 

wierzchni i nie pójść na dno! A wszyst 
ko, co zarabiałem, ginęło zaraz w nie- 
nasyconych rękach Bilsaitera. Wreszcie 
nie mogłem tego znieść dłużej. Popro- 
siłem o sprolongowanie ostatniego we 
ksła. Odmówił. Ach, gdyby pan wi- 
dział, jak zachowywał się wobec mnie 
ten człowiek, zrozumiałby pan, dlacze- 
go nie oburza mnie ta morderstwo! O- 
statnie słowa, które usłyszałem od nie- 
go na pożegnanie, były: „Jeżeli nie do- 
stanę pieniędzy w poniedziałek, sprze- 
dam pańską galerję obrazów”. Nie mo- 
głem zapłacić, Co miałem robić? Przez 
chwilę chciałem zwrócić się o pomoc 
do pana. Ale — zanim się zdecydowa- 
łem — Bilsaiter został zabity. Pan nie 
wyobraża sobie, jaką ulgę sprawiła mi 
ta wiadomość! Ałe nie na długo. Bil- 
saiter umarł, a weksel pozostał. Spad- 
kobiercy bankiera żądają spłaty dłu- 
gu.A więć sytuacja się nie zmieniła! Wy 
znaję, że w czasie pierwszego śledz- 
twa przeżyłem ciężkie chwile. Nie my- 
ślałem, oczywiście, że podejrzenie o 
morderstwo padnie na mnie, ałe oba- 
wiałem się konieczności mówienia o 
wekslu. Gdyby się rozeszło, że inam 
takie długi — byłbym zrujnowaty. Na 
Szczęście nikt nie wspomniał o wekslu 
i zacząłem odzyskiwać nadzieję. „Pro 
mień* ściągnął na siebie wszystkie po- 
dejrzenia. Nie widziałem kto jest tym 
„Promieniem'*, ale tego dnia, kiedy na 
pana napadnięto w parku, obudził 
mnie: jakiś podejrzany hałas;  wysze- 
dłem na korytarz. Drzwi do pokoju 
Tommy: Eblway'a były otwarte, ale 
nie było tam nikogo. Zapukałem do 
pana drzwi. Gdy nie było odpowiedzi, 
otworzyłem je i wszedłem, zapaliłem 

Wydawca Stanisław Mackiewicz, 
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Ukazała się ostatnio w tłómaczeniu pol- 

skiem książka Lyno Guarnieri p. t. „Faszyzm 
a simienie*. Wobec zainteresowania, które 
w całym świecie budzi Faszyzm, dzieło to 
jest bardzo aktualne i pozwoli szerszej pu- 
błiezności zaznajomić się z ruchem faszystów 
skim, stosunkowo mało znanym w Polsce. 
—- W pierwszej części mamy historję pow- 
stania faszyzmu, jego rozwój i zadanie; w 
drugiej, czysto moralnej, rozwija autor za- 
sady, które winny kierować życiem prawdzi- 
wego faszysty. 

W zakończeniu streszcza się cel i donio- 
słość faszyzmu dła ltalji. Styl nadzwyczaj 
przystępny, ułatwi dziełu rozpowszechnienie 
się w szerokich kołach tych, których intere- 
sują rozwijające się prądy nowoczesne. 

Książka wydana staraniem Polskiego In- 
stytutu Wydawniczego w Katowicach, za- 
opatrzona jest w liczne, zajmujące ilustracje. 

Longimetr. Opr. dr. H. Stelnhaus. Książ- 
nica-Atlas 1932. ZŁ 0,30. Jest to środek po- 
mocniczy do obliczania linij krzywych w za 
stosowaniu do zagadnień kartograficznych. 
Umożliwia on odczytanie długości rzek, gra- 
nie, linij kolejowych, dróg itp., niemal z bez- 
błędną dokładnością. Nieodzowny dla każde- 
go, kto zmuszony jest posługiwać się mapą. 

Testy inteligencji Rinneta-Termana. Tłu- 
maczyli uczestnicy Seminarium Psychologii 
Wychowawczej U. W. pod kierownictwem 
prof. „St. Baleya. Książnica-Atlas 1932. 

Tłumacze zaopatrują instrukcje do posz- 
czególnych testów uwagami objaśniającemi, 
zaczerpniętemi z książki Termana „The mes- 
suramant of Intelligence* i dają kompletny 
materjał pomocniczy, złożony z tablic i ry- 
sunków. 

Michał Brandstatter: Z doświadczeń ro- 
dziców i nauczycieli. 1932. Książnica-Atlas. 

Autorowi nie chodziło o postawienie ja- 
kiegoś zagadnienia wychowawczego; tem 
mniej o rozwiązanie jakiegoś problemu. Au- 
tor chce zachęcić do zastanowienia się nad 
tem, jak pojmować należy pracę wychowaw 
czą i chce rodzicom 'i wychowawcom uprzy 
tomnić wagę słówka „dlaczego”, które win- 
no być początkiem wszelkich zabiegów wy- 
chowawczych. 

  

Radło wileńskie 
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11.58: Sygnał czasu. 
12,15: Pieśni ludowe różnych krajów 

(płyty). 
15,15: Komunikaty z Warszawy . 
15,25: Odczyt.dla maturzystów z War- 

szawy. 
16.10: Audycja dla dzieci: „Co Duduś wi 

dział na wsi?" — opowiadanie Marji Mackie 
wiczówny, 2) „Wielka radość i wielki smu- 
tek“ — opowiadanie Cioci Hali. 

16.40: Codzienny odcinek  powieściowy. 
16.55: Lekcja angielskiego z Warszawy. 
17.10: „O nowym kalendarzu imion sło- 

wiańskich* — odczyt z Krakowa. 17,35: Kla 
syczne operetki (płyty), słowo wstępne prof. 
Michała Józefowicza. 

18.50: Komunikat LOPP-u. 
19.00 Uroczysty capstrzyk z przed Belwe 

deru z Warszawy. 
19.30: Program na sobotę. 
19,35: „Przegłąd prasy „rolniczej 

wej i zagranicznej. 
19,45: Prasowy dziennik radjowy z War 

szawy. 
20.00: Pogad. muzyczna z Warszawy. 
20.15: Koncert symfoniczny z Filh. War- 

szawskiej. 22,40: Komunikaty z Warszawy. 

Ofiary 

krajo- 

  

Marja Pietbiewiczowa na  Ochronkę 
Ocen: ych zł 5.   

M. P. dia rodziny }. zł. 2. 
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przed 30-tu lat, zestawione z dzisiejszemi da 
ją pojęcie o przemianach w wyglądzie no- 
wej stolicy. Zajmujący reportaż Tadeusza 
Grabowskiego („Stało się coś? — popatrz- 
my się“) charakteryzuje różne typy gapio- 
stwa ulicznego. I. Charap zajmuje się kon- 
fliktem japońsko-chińskim („Anglicy Wscho 
du*). Feljetony o miljarderach amerykań- 
skich, o słynym przemytniku Al. Capone, o 
„Białem szaleństwie', o przemianach Afro- 
dyty od starożytności aż po dzisiejsze wcje- 
lenia pięknej bogini i in., oraz dział rozry- 
wek, konkursów, tworzą urozmaiconą całość 
zeszytu. 

światło, machinalnie: pana też nie by- 
ło w pokoju! 

Woolvort słuchał opowiadania z 
niesłabnącem natężeniem. Dżesson mó 
wił prawdę. Opowiadanie jego w wie- 
lu wypadkach zgadzało się z domysła 
mi Ryszarda. Pamiętał też, że widział 
weksel Dżessona wśród papierów Bil- 
saitera. 

— Obawiam się, że pan mi nie 
uwierzy, — ciągnął dalej Dżesson, — 
ale mówię prawdę. Oglądając się po 
pokoju, zobaczyłem list, wysuwający 
się z pod poduszki. Wziąłem go ma- 
chinalnie, ale wystarczyło jednego 
spojrzenia, by zdumienie moje i cieka- 
wość wzrosły: Nie wierzyłem własnym 
oczom. Zapewniam pana, że gdy scho- 
dziłem na dół z tym listem w kieszeni, 
nie miałem pojęcia, co z nim zrobię. 
Wtedy dowiedziałem się, że pan był 
ofiarą tajemniczego napadu. Rozmyśla 
jąc doszedłem do wniosku, dlaczego 
inspektor Lanner nie mówił nic o mo- 
im wekslu. To pan zabrał go, razem z 
innemi papierami! Postanowiłem więc 
dostać się do pańskiego pokoju i od- 
naleźć swój weksel! | 

— Rozumiem mruknął Woolvort. 
— Chciałem go czemprędzej zna- 

leźć i zniszczyć. Nie wahałem się wca 
le, bo procentami i dodatkowemi wv- 
płatami wróciłem już dawno Bilsaite- 
rowi cały jego dług. 

— Zgadzam się z panem. Czy te- 
raz przyszedł pan do mnie w sprawie 
weksla? 

W oczach Dżessona błysnął 
mień nadziei. 

— Czy pan go ma? 
— Niestety, nie mani 

pro- 
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Dźwiękowe 

*Kino 

KELIOS 

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

MAJDA TROJKA... 
w rol. gł OŁGA CZECHOWA, H' Schletow Michał Czechow. Chór cygański. Śpiewy 

rosyjskie solowe i chóraine. Niech każdy śpieszy ujrzeć i usłyszeć. 
Na 1-szy seans ceny zniżone. Początek o godz. 4, 6. 8 i10.15. 
  

IBŹWIĘKOWE KINO 

w jewel flm'e genjal- 
nego ABBOTA p. t. 

Dziś czarująca bohaterka „Upadłego Anioła* 

„AOLLYWOOD" NANCY KARROL i PHILIPS NOLMES 

RAJ] URRABZEGRY 

DZWIĘKOWE KINO 

CGIING 
Or nA GR, tsł 15-41 

Nad program! Dodatek rysunkowy i rajnowszy t+godnik Paramountu 
Pocz. o godz. 4, 6, 8i 10.30, w dnie świąt. o god”. 2 ej — Na |-sz y seans ceny zniżone, 

Ze wzslędu na wysoką wartość artystyczną film wyświctia się w kinach: HOLIYWOOD i CASINO. 

  

Dźwiękowe kino 

„PAN BAL W OPERZE 
swim rem ŻEBRAK STAMBU 

Śpieszcis ujrzeć! Dziś ostatni dzień superszlagieru dźwiękowego 

Przepyszne melodje podkceślają egzoiyzm i c 

‚ Iwanem PIETROWICZEM 
w roli głównej 

ŁU Wielki Dźwiękowiec Turecki 

zar wschodu 
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Dźwiękowy Dzś! Po raz pierwszy w Wilnie! Przwdziws bomba humoru i Śmiechu PAT į PATACHON 

Kinó-Teai: roześmieszą naset głazy, swoją ostatnią przebajeczną A LICIEŃ krescją jako 
а6 arcywspaniała komedja — farsa w12 akt, RE: KRÓLOWIE RODY SRA Dla uczącej się młodzieży dozwolone. 

Ё «stęrny program: „BEN HUR". 

iki LA J i) A | KTG JE JĘZYKÓW francuskiego if] AisAAAAAMA MAMAMA 2 
Е niemieckiego specjalnie do matury jį SZESIENERNCZNUNKA z : 

WŁAŚCICIELOM E | udzie nauczyciel z długoletnią praktyką Kosmetuka 9 itwy 
ЕЁ 1 реЧэров!сгпа, Svkces zapewnio y Dow sięĄ SNYSWUNNEWSCWWWY : 

i DZIERŽAWCOM š w sklepie p, Medzyńakiego, Sadowa 12,9 "YYYYYYVYYYYYYYYPYTY: PEC m HY 
‚ * d8 do 1 i4 į O ZE оче szybko i sumienn 

Е Jezior, stawów i rzek, š AA: RA: zy zwracaniu się 
= odłerujemy zaoczkowaną isrę i narybek w  jakiejkoiwiek 
5 a e potokowego, pstrąga 5 OGŁOSZENIE 6 R B ik £ T ei „paliezyć 

E tęczowego, sieji jeziorowej, sielawy, Z Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, re- _ Racjonalnej] znacz, poczt, ZA 
5 > d ! : wiru IX K. Karmelitow zamieszkały w Wilnie k os m ety k]| 8 па odpowiedź 
Е PORZ E przy nl Gimnezjslnej 6 — 14 na zasadzie łecznicze! Leon Taic — Ryga 
® Iniormacji udziela Ę art. 1030 U. P. €. cgłasza, że w dniu 24 WILNO * Skrz. poczt Sli, 
Е Rybacko-Biclogiczna Stacja Е marca 1932 roku od godziny 10 rano w Mickiewiczź 51—4 

= Oo tie A: 5 daw YET Z pi Sa aa kobiecą Rządca ekonom 
E Biuro ak iż ruchomości należących do D/H W. LE. Urodezonenie ae naj, 

е 2 kisd>ją-ychi si c 2, do: 3 5 S asai S o шоа epos ata bo. al, oder nity. P, Io, Oóralzy Gy UA ii loru, oszacowanego na sumę złotych 950.— S ar acz? ka 25. e 

TYYYYTYTYTYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYV Komornik K. Karmelitow Masaż Šatės aiekigės ke do) 

OGŁOSZENIE ny, wyszczuplający (pa- IAAAAAAAAAAŁAAAŁAŁA, 
W dnin 31 marca r. b. o g óz. 10 rano OGŁOSZENIE STORE wa BZ Lokaie 

w lckalu Elsktrowni Miejskiej odbędzie się la, Wypadanie wios6w, "PPseeeyve ses ass 
przetarg za pomocą cfert pisemnych na 
sprzedaż szmelcu po akumulatorach (masa 
płytowa) do 30 0 kgr. oraz szmelcu "zklanego 
i cokle z potłuczonych żarówek do 10.000 
sztuk. 

Wadjum 5 proc. wartości objektn jest wy« 
mmagene. 

Materjał obejrzeć można na 
Elektrowni ul. Derewnicka 2. 

Dyrektor Elektrowni Miejskiej 
Dyp!. inž. J. Glatman 

placach 

1 

„det 
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położone w miejscowości 

publiczności plażą z 

  
Ryszard opowiedział całą kistorję 

paczki z dokumentami i rewolwerem 
Bilsaitera, które wykradła Magda Hol- 
lister. 

— Moja w tem wina, że byłem nie- 
ostrożny... 

Twaiz Dżessona pociemniała i 
zmarszczyła się. 

— Rozumiem! — jęknął wreszcie. 
— Rozumiem, czemu policja poszuku- 
je męża Magdy Hollister — oni po- 
dejrzewają jej męża. A ona zapewne 
chce wykorzystać te dokumenty w o- 
bronie męża. 

— Nie sądze, — zaprzeczył Wool- 
vort. 

Dżesson przerwał mu, nie słucha- 

jąc: 
— Czy pan nie ma nic przeciw te- 

mu, że spróbuję odebrać jej tę paczkę. 
Pan nie zechce mi przeszkodzić? 

— Pozostawiam panu zupełną swo 
bodę działania, ale wątpie, czy to się 
panu uda. 

— W każdym razie sprawy to nie 
pogorszy. 

. Dżesson miał rację, próba odebra- 
nia dokumentów Magdzie, nie mogła 
pogorszyć sprawę. Jednak Ryszard nie 
liczył na powodzenie przedsięwzięcia, 
mimo to zaproponował: 

— Dam panu jej adres. 
zna pana? 

— Nie myślę. Właśnie dlatego li- 
czę na powodzenie. Postaram się ją 
nastraszyć. : 

Na tem skończyła 
Nie mieli nic więcej 

Czy ona 

się rozmowa. 
do powiedzenia 

   
     

gnął znacząco: 

sobie. 
AayoTĖ 4, Ale na progu Dżesson odwrócił się 

    

    
Podaje się do wiadomości, że w majątku Landwarowie 

sprzedają się 

działki letniskowe 
terenowo urozmaiconej pomiędzy 

stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 

piaszczystym 

brzegiem. 
Wiadomości udziela administracja majątku 

Landwarów 
I Pierwsza Wileńska Spółka 

Parcelacyjna 
WILNO, MICKIEWICZA 4. 
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Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, re- 
wiru IX K. K-rmelitow zam, w Wilnie przy 
ulicy Gimnazjalnej 6 m. 14 na zassdzie art, 
1070 UPC ogłasza, że w dniu 24 marca 
1932 roku od godziny 10 rano w Wilnie przy 
ulicy Mickiewicza Nr 54, odbędzie się sprze- 
daż z przetargu publicznego ruchomości, na- 
leżących do F my: Morduch Liwszyc i S wie 
i składa acych się z 120 desek brzozowych i 
olchowych i 80 desek pcdłogowych heblo 
pranych, osza:owanych na sumę Zi, 460.— 

Komornik K. Karmelitow 
  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAS 

dogodnym dla kąpieli 

  
— Dziwne morderstwo, niepraw- 

daż? Dziwnie przydało się wielu lu- 
dziom. Czy pan nikogo nie po !ejrze- 
wa? Ja myślę, że to zrobił Holiisier. 
Okno: było rozbite, a Magdę Ho'l 
widziano w parku. Опа zapewne wie- 
działa, gdzie śpi Bilsaiter i pokazała 
mężowi. Pan wie, że po kobiecie moż- 
na się wszystkiego spodziewać... 

— Nie, ja narazie nie podejrzewam 
nikogo. Ale dopóki oskarżenie będzie 
ciążyło nad „Promieniem*. będę robił 
wszystko, co będzie w mojej mocy, by 
odnaleźć winowajcę. 

— А więc niech pan szuka Hotli- 
stera, radzę panu!.. A ja tymczasem 
pojadę do jego żony j, jeżeli mi się 
uda odebrać dokuinenty, dam panu 
znać. 

ROZDZIAŁ XXXUI 
LANNER SIĘ DZIWI. 

Inspektor Lanner był pełen dobrych 
myśli. Rozmowa z Edytą i Ryszardem 
a potem z Brandem, naprowadziłv go 

  

  

  

na wyraźny, tym razem trop. Storig- 
de'a. 

„Motywy morderstwa mam — 102- 
myślał z zadowoleniem, — i prawie, 
że dowody zebrane”. 

Polityk — Storigde był człowie- 
kiem energicznym, zdecydowanym. W 
swej karjerze politycznej, bez namysłu 
usuwał przeszkody ze swej drogi. Tru- 
dno było zrozumieć, jak ten człowiek, 
zimny i opanowany, mógł się zdobyć 

na morderstwo, ale zdarzają się w Ży- 

ciu fakty jeszcze bardziej nieprawdo- 
dopobne. jeżeli jego zeznania będą 
zgodne z zeznaniem Branda to... ale 
jeśli będą sprzeczne, wówczas nie bę- 
dzie wątpliwości. 

poprawia, pielęgnajć 
oraz usitwa wady skór. nadający się 

ksžnego) Wyd. Zd. 3093 

znający się dobrze na 
dojeniu i 2 Ё 
obory, posiadający do- Dre Świadectwa po 
kuje poszdy ой тагат. 
p. Ilja, majątek Obo» 
dowce, Laskowski, 

osoba średnich lat, po* 
szuxuje 
dzieci, Ma dobre šwia- EZEEEECZERE CA WERZZEKA 

   

  łupież.  ludywiónalne 
dobieranie kosmetyków 
do każdej cery, Ost t- 
nie zdobycie kosmety: 

ki racjoneinej. 

Potrzebne mie- 
szhanie 3—4 poko- 
je, w śródmieściu, 
z wygodami, na pię 

Codziennie od g. 10-—8 | trze. Zgłoszenia do 
W. Z. P. 43 | redakeji teieton. Nr. 

„ | 228 mędzy godziną 

Rajbardūis 5 — 6. 

ZaNIEKRY, KE 

Duży skiep 
również 

  

      Gerę 

Gabinet a, na biuro do wynajęcia 
Kosmetyki Cedić ul. Ad. Mickiewicza 22. 
Leczniczej Dow, się w m. 3, Mci- 

J. Hryniewiesewej kiewicza 22. 

  

al. WIELKA 638 m iso aks 
Przyj.wg.18-1t 4-7 Kupno 

w. Z, P. 6 
-_ _| SPRZEDAŻ 

Akuszerka 
Marja Brzerina. Zwie- 2 aparat 
rzyniec ul Grodzka (oicgralitnia s Ab 

27 (Kolo Srpitėla Zr“ Cuissa“ sila Św. 3,5 
i 4,5 sprzedam tanio— 
1) rozm. 10 x 15 z mig. 
sztorkową i teleobjek- 
tywem. 2) rozm. 9x 12 
najnowszy model z 
samo-wyżwalaczem. — 
—-Przyrządy rozmaite 
mogę sprzedać osobno. 
Skopówka 6 — 19 cd 

godz. 5 wiecz. 

  

Do majątku 
Szwarcar z rodziną 

obsłudze 

adectwa poszu- 

  

Różne 

  

Inteligentna 

pracy do 

dectwa. Makcwa 8 m, 2. 
i r mi Dla sprawdzonej prze: 

T-wo św. Winczetega 
a Paulo rodziny : -mie- 
Szkałej na salce nieo- 
pźlonej z trojgiem dzie- 
ci 12, 10i4 tetnim 
Pawełkiem wołsny e 
pomoc. Dzistki zzięb- 
nięte i zgłodniałe 
brak obuwia i opałn, 

  

PIANINA 
nowe i używane sprz:- Ofiary składać proszę 
daję na raty i do wy: do Redakcji „Słowa” 
najęcia. Kijowsta 4—10 pod literą J. 

  

H. Abelo «. 

  

Bez trudu udało mu się odnaleźć 
Storigde'a. Polityk przyjął agenta po- 
licji ze zwykłym zimnym spokojem. 

— Cóż pan powie, inspektorze, o 
„Promieniu Miłosierdzia*? Widocznie 
ten człowiek jest doskonale poinformo- 
wany co do wszystkich planów poli- 
cji. Czy nie jest on agentem Scotland- 
Yardu? 

— Myli się pan, — odpowiedział 
sucho Lanner. — Policja ustaliła już 
osobę „Promienia*, ale niema jeszcze 
wyraźnych danych dla aresztowania 
go.. 

— Muszę przyznać, że ten człowiek 
budzi we mnie szczery podziw. Ostat- 
ni jego występ jest mistrzowsko ob- 
myślany. : 

Ale Lanner nie przyszedt na rozmo 
wę o „Promieniu*, dał to do zrozimie- 
nia. 

— Przyszedłem pomówić z panem 
w sprawie śmierci Bilsaitera. 

— Jestem do usług. O cóż chodzi? 
Inspektor lubił atakować odrazu: 
—= Czy nie zechce mi pan powie- 

dzieć, czemu Brand telefonował do pa 
na rano, po morderstwie? 

— Owszem. Nie sądziłem, by ta 
sprawa miała coś wspólnego ze śledz- 
twem i dlatego nie mówiłem 0 tem. 
Ale Brand zapewnie już wyjaśnił to 
panu? 

— Mówiliśmy o tem trochę. Ale 
chciałbym usłyszeć pańską wersję. 

— Rozumiem! Brand jest ostrożny 
— odpowiedział zimno Storigde. — 
Spodziewam się, że mogę liczyć na 
pańską dyskrecję? 

— O ile to będzie m 
A 

  

i 

 


