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MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI NIECH ŻYJE! 
Dzień 19 marca coraz wyraźniej 

staje się dniem Święta narodowego. 

Jest to wyjątkowy dzień w kalen- 

darzu narodowym polskim. Pošwięco- 

ny on jest nie wspomnieniom jakie- 

goś wspaniałego, epokowego zdarze- 

nia, nie zastanawianiu się nad czemś, 

co było i już się nazawsze utrwaliło 

w dziejach narodu,—lecz obcowanie 

z żywą legendą. Bo taką legendą, 

pełną barwnej i głębokiej treści, le- 

geadą, która wćiąż się snuje, — jest 

Pierwszy Marszałek Polski — Józef 

„Piłsudski, syn ziemi Wileńskiej. 

Jóżef Piłsudski należy do naj- 

większych w naszym narodzie postaci 

historycznych i dlatego właśnie po- 

siada tak odrębną, mocną indywidu- 

ałnośc, choć jednocześnie ma w swej 

psychice wszystkie podstawowe pier- 

wiastki psychiki narodowej. 

Jest jednocześnie niezwykłym wy- 

jątkiem w narodzie i syntezą narodu; 

przerasta najłęższe jednostki i jest 

Redakcji — 17-82, Administracji —. 228. 

Opłata pocztowa ujszczona ryczałtem, 

Redakcja rękopisów niezammówionych nie zwraca, Adruinistra= 

cja mje uwzględnia zastrzeżeń do co rozmieszczenia ogłoszeń, 
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DUKSZTY — Bufet Kołejowy. 
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KLECK — Sklep „Jednošė“ 
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CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy 

bliski każdemu prostaczkowi i jest do jakich sięgnął Marszałek Józef rej Marszałek JózefęPiłsudski dał swój 

wspaniałym, niezwykle pewnym sie- Piłsudski, Ma życie naprawdę podob- autograf. 

bie dygnitarzem państwowym, obcu- 
jącym z królami—jako z równymi so- 

bie—i jest „Dziadkiem*... Jest prze- 

ne do bajki... 

* 

Przed kilku laty wileńscy ožicero- 

Nie wszyscy znają słowa, skreślo= 

ne wówczas przez Wodza. 

Odpowiadając na prośbę oficerów, 

dziwnie wieloosobowy, choć zawsze wie rezerwy wydali zbiorową księgę którzy się spodziewali jakiegoś afo- 

p. t. „Na szlaku Batorego", do któ- ryzmu, Marszałek pisał: ten sam. 

Ziuk z gimnazjum wileńskiego, re- 

daktor „Robotnika*, twórca drużyn 

strzeleckich, brygadjer, stojący na 

czele zatraceńców, wielokrotny wię- 

zień stanu, Naczelnik Państwa, Wódz 

naczelny wielkiej armji, 

rodu... 

Triumfator... 

Rzadko kiedy staje się udziałem 

człowieka tak niespokojne, pełne burz 

i walk, ofiar i klęsk życie, jakiem ob- 
darzył los Marszałka Józefa Piłsud- 

skiego. 

1 rzadko który człowiek potrafił 

tak mężnie przezwyciężyć wszystkie 

przeszkody, odnieść tyle niezwykłych 

zwycięstw i stać na takich szczytach, 

m 

ŻYCZENIA DOSTOJNEMU SOLENIZANTOWI 
WARSZAWA. Pat. W dniu 18 b. m. p. 

premjer Prystor wystosował do p. Marszałka 
Piłsudskiego następującą depeszę: Marszałek 
Piłsudski, Heluan. Na dzień imienin przesy- 
t+m Panu Marszałkowi od siebie i wszystkich 
ministrów najserdeczniejsze i najlepsze ży- 
czenia, (—) Aleksander Prystor. 

WARSZAWA. Pat. Z okazji imienin Mar- 
szałka Piłsudsk ego marszałek Sejmu dr, Swi- 
tałski wysłał do Heluanu depeszę następują- 
cą: Mam zaszczyt przesłać Panu Marszałkowi 
w dniu jego imienin najserdeczniejsze ży” 
czenia. (—) Kazimierz »witalski, marsza- 
iek Se|mu 

WARSZAWA Pat. Z okazji imienin Mar- 
szałka Piłsudskiego p. marszał Sesatu Ra- 
czkiewicz wysłał telegram następującej treści: 

Marechal Piłsudski. Heluan, Egypte. W 
daiu imienin mam zaszczyt przesłać Panu 
Marszałkowi życzenia wraz z wyrazami naj- 
E gbszej czci (—) Władysław Raczkiewicz, 
marszałek Senatu. 

WARSZAWA. Pat. W związka z imieni- 
nami Marszałka Piłsudskiego w dniu dzisiej- 
szym wysłana została z Ministerstwa Spraw 
Wojskowych uastępują a depesza: 

W dniu uroczystym imienin swego ukocha- 
nego Naczelnego Wodza Wojsko Polskie 
>kłada Panu Marszaikowi wyrazy bołdu i 
najgłębszej czci, życząc mu lat najdłuższych 
zdrowia i sił dla szczęścia i sławy Oj zyzny. 
FL PAZAUTONANE POT W OCZSZZZ ORA 7 PRPOCTZTWTZWESRZEZKJ 

Japońskie propozycje 
rozejmu 

TOKIO. (Pat). Propozycje, do- 
tyczące rozejmu, zostały wysła- 
ne ministrowi pełnomocnemu w 
Chinach. Są cne następujące: Ja- 
ponja godzi się, gby warunki o- 
graniczyły się do trzech punktów 
memorjału chińskiego, aie pod- 
kreślą, źe zgoda jej na rozejm 
przewiduje zwołanie konferencji 
Okrągłego Stołu, na którym о- 
mówione będą kwestje bojkotu 

- niebezpieczeństwa, pozostające- 
90 w związku z wycofaniem 
wojsk Japońskich z zajmowanych 
terenów. ; 
PRZERWĄ W ROKOWANIACH 

SZANGHAJ, (Pat). W rokowaniach 
" pokojowych nastąpiła przerwa. Zain- 
teresowanie zdaje się przenosić na 
położenie wewnętrzne Japonji w związ- 
ku z powtarzającemi się pogłoskami 

"6 grożącym tam zamachu stanu. Do- 
prze poinformowane osoby, Odnoszą- 
ce się przychylnie do sprawy _chiń- 
skiej, zaznaczają, że jest mało na- 
dziei na dojście do pokojowego po- 
rozumienia, dopóki Tokjo odrzucać 
będzie proponowane warunki. 

Dr. Sato © Mandżurji 
LONDYN, (Pat). Delegat japoński Sato w- 

Genewie, zapytany przez redaktora dziennika 
londyńskiego „New Chronicle", co sądzi o 
dalszym rozwoju wypadków na Dalekim 
Wschodzie, oświadczył, że rząd japoński о- 
kazuje jaknajwiększą ustępliwcść w sprawie 

, Szanghaju, godząc się na te, aby pas ne- 
utralny był dozorowany p-zez rolicję. chiń- 
ską pod kontrolą przedstawicieli mocarstw. 
Co się zaś tyczy Mandżurji, Sato oświadczył, 
iż rząd japoński kontynuować będzie swą 
politykę w Mandžurji. 
„Polityka ta wcale nie zmierza do po- 

większenia emigracji įspcūskiej do Mandžurji, 
Narazie w Mandžnrji jest już 200 tysięcy Ua 
Poūczykėw. Aczkcimiek J ponja ma zuacze. 
nie i uznane interesy w Mandżu'ji, to jed- 
nak nie ma zamiaru zapełniać Mandżurji ja- 
wa emigrantami. 

amiarem Japonji jest zachęcić Chińczy- 
WE osiedlania się w Mandżurii, aby pod- 
nieść konsumcję tego krsju, a przez” to roz- 

Prowadzone przez Pana Marszałka w dniach 
chwały do największych zwycięstw, Wojsko 
Polskie ślubujs, że pomne swej Szczytnej 
przeszłości stać będzie zawsze na siraży bez- 
pieczeństwa i honoru Polski. (—) Fabrycy, 
generał dywizji (—) Sosnkowski, gene- 
rał dywizji. 

WARSZAWA. Pat Gabinet ministra spraw 
wojskowych otrzymał depeszę treści nastę« 

pującej: 
Falticeni, 17 marca. Prosimy o wysłavie 

Panu Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu 
niżej podanej depeszy: „Oficerowie, podofi- 
cerowie i szeregowi pułku Baia Nr. 16 proszą 
Pana Marszałka o przyjęcie w dniu Jego 
imenin najszczerszych życzeń zdrowia i wie- 
lu lat dła szczęścia solski Dowódca pułku 
Baia Nr. 16 płk Keintzel Oskar. 

Wódz na- 

  

  
        

T-wa „Lot“, 

BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — 
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Wiodzimierow 
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N.-ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, A, Laszuk, 
OSZMIANA — 

K. Smarzyński, 

  

— „Poco pisać aforyzmy?! Afo- 

ryzm jest grą słów i żadnej prawdy 

dać nie może. 

Lecz gdy. wielki "poeta w rymy 

wieszcza słowa układa, tak, 'że dusza 

mdleje, czyż daje prawdę, czy kłamie? 

Lecz gdy kobieta pięknie kocha, 

czy prawdę mówi, czy ułudę uczucia 

daje? 

I pytaniem jest, czy ułuda jest 

prawdą, czy tak zwana prawda— 

ułudą? 

Dylemat ten aforystycznie próbo- 

wałem rozwiązać w różny sposób i w 

różnych miejscach. Stwierdzić jednak 

muszę, że nie rozwiązałem go i w ten 

sposób, co obecnie piszę, i nie ro- 

związałem go tam i w Wilnie*. 

* 
„Czy uluda jest prawdą, czy tak 

zwana prawda ułudą?*. 

Któż, znający naszą przeszłość i 

obserwujący życie wyzwolonego Na- 

  

"WARSZAWA. PAT. — W dniu 18 marca 

w całej Polsce w przeddzień imienin Mar- 

szałka Józefa Piłsudskiego rozpoczęły się uro 

czystości imieninowe. 

ww stolicy tradycyjnym zwyczajem wie- 

czorem gmachy publiczne, wojskowe, jak ró 

wnież domy prywatne zostały  iluminowane 

i udekorowane flagami państwowemi. Na 

balkonach domów i wystaw. sklepowych wi- 

dnieją portrety Marszałka Piłsudskiego. 

Na płacu Marszałka Piłsudskiego 0 godz. 

17 m. 30 nastąpiła zbiórka delegacyj związ- 

ków byłych wojskowych, stowarzyszeń i 

organizacyj społecznych i szkół. ‚ 

O godzinie 18 z balkonu gmachu Sądu 

Najwyższego wygłosił przemówienie do ze- 

Zamknięcie sesji budżetowej Sejmu 
Posiedzenie Izby 

Poselskiej 
WARSZAWA. PAT. — Na wstępie piąt- 

kowego posiedzenia Sejmu złożył šlubowa- 
nie pos. Ptasiński z B.B. 

Z kolei po reieracie pos. Hołyńskiego, 
Sejm przyjął poprawkę Senatu do ustawy o 
wyjątkowych: zasadach bilansowania. Po re- 
feracie pos. Wiślickiego głosowano nad ро- 
prawkami Senatu do noweli do ustawy stem 
piowej. Pierwszą poprawkę odrzucono, 
gdyż inaczej — jak zaznaczył referent — 
mogłoby się zdarzyć, że rachunki, wystawia 
ne przez szpitale magistratom i gminom po- 
dlegałyby opłacie steimplowej, co nie ieżało 
w intencji ustawodawcy. Drugą poprawkę 
Senatu przyjęto . - 

Dalej Sejm przyjął poprawki Senatu do 
ustawy o kosztach sądowych na obszarze 
sądów apelacyjnych w Poznaniu i Toruniu, 
oraz" sądu okręgowego w Katowicach, po- 
prawki Senatu do ustawy o dobrach skonii- 
skowanych przez byłe rządy zaborcze uczest 
nikom walk o niepodległość, poprawki Sena 
tu w myśl: wniosków komisji do projektu u- 
stawy o wykupie gruntów, dzierżawionych 
przez drobnych dzierżawców rolnych. 

„ Po reieracie pos. Polakiewicza przyjęto 
zmiany Senatu do noweli do ustawy o zao- 
patrzeniu emerytalnem funkcjonarjiszów pań 
stwowych i zawodowych wojskowych. Wre- 
szcie po referacie pos. Miedzińskiego przy- 
jęto zmiany Senatu do ustawy skarbowej 
za rok 1932 — 33. 

Po przerwie marszałek Świtalski, w obec 
ności członków gabinetu - z p.. premjerem 
Prystorem na czele, wygłosił dłuższe prze- 
mówienie, obrazujące tok prac Sejmu w cią 
gu sesji zwyczajnej. Marszałek podkreślił, że 
łzba odbyła w ciągu sesji bieżącej 41 po- 
siedzeń plenarnych w ciągu niespełna 5 mie 

sięcy. 

Marszałek wyraża najgorętsze podzięko- 
wanie przewodniczącym komisji za intensyw 
ną pracę, oraz podkreśla, że Sejm w obecnej 
sesji uchwalił 185 ustaw rządowych i 7 wy- 
nikających z inicjatywy poselskiej, a więc ra 
zem 192 ustawy, załatwił wniosków _ pośel- 
skich 74, zmian Senatu uchwalił 31. W -su- 

wiuąć handel i wzmóc zatrudnienie, Jiponja 
jsst całkowicie rbcjętna wobec kwestji, jaki 
reg'me panuje w Mandżurji, Zależy jej jedy- 
nie na zapewnieniu działania koncesyj, jakie 

uzyskała Japonjs, oraz na zabezpieczeniu do- 
brobytu obywateli jspońskich. 

Sato wyraził przekonanie, że. w ciądu 10 
lat Jsponja doprowadzi Mandżurję do po- 
rządku i bezpieczeństwa i że po tym czasie 
w Mandżurji rozwinie się wielki dobrobyt 
Sato podkreślił z naciskiem. że Japonja nie 
dopuści do żadnej interwencji Ligi Narodów 
w Mandžurji, 'Faza szaugbajska jest zakcń- 
czona—oświadcza Sato. Wogóle obawiamy 
się, że będzie jeszcze dużo trudności z po- 
wodu Mandżurji, 

  

mie więc Izba przepracowała 294 sprawy. 
Prawie wszystkie projekty ustaw rządowych 
zostały przez Sejm załatwione. 

Po przemówieniu marszałka Świtalskiego 
wszedł na trybunę p. prezes Rady Ministrów 
Prystor i odczytał zarządzenie Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej w sprawie zamknię- 
cia sesji zwyczajnej i budżetowej Sejmu. Za 
rządzenie brzmi jak następuje: 

„Zarządzenie Pana Prezydenta Rzeczypo- 

spolitej w sprawie zamknięcia sesji zwyczaj 

nej i budżetowej Sejmu. — Na podstawie 

art, 25 konstytucji zamykam z dniem dzisiej 

szym sesję zwyczajną i budżetowa Sejmu. 

— Warszawa, dnia 18 marca 1932 r. Prezy- 

dent Rzeczypospolitej (—) Ignacy, Mościc- 

ki. Prezes Rady Ministrów — Aleksander 

Prystor“. 

Po odczytaniu tego zarządzenia, marsza- 
lek Świtalski zamknął posiedzenie, życząc po 
słom wesołych świąt. 

Pogłoski o rekonstrukcji gabinetu 
  

WARSZAWA (tel. wł.). W dniu 
wczorajszym w kołach polltycz- 

nych krążyły pogłoski o częścio- 
wej rekonstrukcji gabinetu prem- 

jerą Prystora. Rekonstrukcja ta 

nastąpić ma rzekomo w ciągu 

kilku dni najbliższych. 
  

Sytuacja w Zagłębiu Dąbrowskiem 
WSZYSTKIE KOPALNIE 

WARSZAWA (tel. własny). W dniu 
dzisiejszym kopalnie Zagłębia Dąbrow-- 
skiego pracowały normalnie. Na pierw. 
szą zmisnę zjawiło się 11338 robotni- 
ków. Strajkawały Jedynie kopalnie 
„Renard“, „Modrzejėw“ i „Jerzy“, gdzįe 
ilość robotników, ktėra ziawlia 510 СО- 

PRACUJĄ NORMALNIE 
pracy wynosiła 50 proc normainej. Na 
kopalniach tych eiementy skrajne pro- 
wadzity ożywisną azcję, nawołując do 
strajku i ekscesów. Ma drugą zmianę 
w kopaini „Jzrzy* zgłosiło się 81 proc. 
robotników. 

  

NIEMCY PROPONUJĄ RUMUNII 
WPROWADZENIE UMOWY HANDLOWEJ OPARTEJ 

NA ZASADZIE 

BUKARESZT. (Pat). Rząd nie- 

miecki za pośrednictwem posła 

w Bukareszcie Schulenburga za- 
proponowął Rumunji wprowadze- 

PREFERENCYJ 
nie w życie z dniem 20 marta 
"umowy handlowej między obu 

państwami, opartej na zasadzie 
preferencyj. 

  

Odrzucenie reformy wyborczej we Francji 
  

PARYŻ. (Pat). Izba deputowa- 
nych kontynuowała w ciągu nocy 
dyskusję nad projektem reformy 

wyborczej. 229 głosami przeciw- 
ko 227 odrzucono projekt, po- 

przednio poparty przez Izbę, na- 
stępnie odrzucony przez Senat, 
peczem ponownie podjęty przez 
komisję powszechnego głosowa- 
nia. Projekt ten przewidywał jed- 

* norazowe głosowanie, czynne 
bierne prawo wyborcze dia ko- 
biet oraz przymus głosowania. 

Następnie Izba przyjęła 152 
głosami przeciwko 111 tekst u- 
chwalony przez Senat, przewidu- 
Jacy utrzymanie dwukrotnego 

głosowania oraz odrzucający 
czynne i bierne prawo wyborcze 

kobiet oraz przymus głosowania 

L 
"ganizacji Zjednoczonego Przemysłu i 
Rolnictwa Zachodniej Polski na ze- 
„braniu w dniu 18 marca 1932 r., pod 
przewodnictwem księcia Janusza: Rs- - 

Posiedzenie Senatu 
WARSZAWA, (Pat) Z29-te plenarne po- 

siedzenie Senatu Marszałek Raczkiewicz 

otworzył o godzinie 11 m. 20. а 

Po referacie sen, Ewerta (BB) przyjęto 

bez zmian ustawę o dodstkowym kredycie 

na kończący się rok bndżetowy na izecz 

walki z bezrobociem, ustawę o dodatkowych 

kredytach również na ten rok na wydatki na 

emerytury cywilne i wcjskowe. Sen Perzyński 

zrełerował projekt noweli do ustawy o or- 

derze O.ła Białego. Projekt przyjęto w 

brzmieniu sejmowem. 
Po wyczerpaniu porządku dziennego 

marszałek Senatu Raczkiewicz wygłosił na» 
stępujące oświadczenie: # : 

Wysoka Izbo! Zakoūczylišmy prace nie- 
tylko nad budżetem, ale i nad długim sze- 
regiem projektów ustaw przekazanych Sena- 
towi w ciągu sesji bieżącej. Niech mi przeto 
wolno będzie poświęcić parę słów tej inten- 
sywnej i tak owocnej pracy Wysokiej Izby 
w okresie kończącego się roku budżetowego, 
W c7asie 4 i pół miesię.y Senat odbył 2t 
posiedzeń plenernych. Jest to największa 
ilość posiedzeń, jakie dotychczas Senat od- 
był podczas poprzedaich sesyj zwyczajnych, 

począwszy od zmiany konstytucji w 1926 r. 

Senat rozpatrzył 192 projektów ustaw, w tem 

161 w brzmieniu przyjętem przez Sejm, zaś 

do 31 projektów wn ósł poprawki. © : 

Jak widać z zestawitnia punkt ciężkości 

(prac znajdował się w obecnej sesji w ko» 

misji skarbowo - budżetowej. Rozpatrzenie 
i opracowanie budżetu jest główną zasługą 

"tej komisji. Między rozpatrzonemi przez Izbę 
Senatorską ustawami poważną liczbę stanowią 

„ustawy, dotyczące spraw finansowych i go- 
spodarczych. Muszę tu podnieść niezmiernie - 
ważny moment, że we wszystkich tych pra- 
cach, tak w komisjach, jar i na plenum po- 
ziom był wysoki. 

W końcu muszę oświadczyć, że zgódnie : 
.z przyjętą zasadą pełnienia urzędu marsrałka 

udam się do Pana 
"spowodowans wylewem 
"brała katastrofzine rozmiary, Wazbrane 

po zamknięcin się sesji 
Prezydenta Rzeczypospolitej, aby mu' prżed- 
stawić szczegółowo przebieg i wynik pracy 
w Izbie Senatorskiej. Wobec zbliżających się 
świąt wielkanocnych składam Panom Sena- 
torom życzenia wesołych świąt. 

„CENTRALNY ZWIĄZEK PRZE- 
MYSŁU POLSKIEGO 

WARSZAWA. (Pat). Komisja mę- 
żów zaufania Centralnego Związku 
Polskiego Przemysłu, Handlu, Finan- 
sów i Górnictwa oraz Naczelnej Or- 

dziwiłła, zakończyła swe prace nad 
połączeniem obu organizacyj. Naj- 
późniejszy termin uruchomienia no- 
„wej organizacji, która będzie nosiła 
nazwę Centralnego Związku Przemy- 
słu Pciskiego, jednomyślnie ustalono 
na 1 maja 1932 r. 

PIŃSK — Ksjęgarnia Polska -- St, 
POSTAWY — Ksjęgarnia Polskiej Macierzy 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul, Mickiewicza 13, 
ST, ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja 5 
WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F, Juczewska. 
WARSZAWA — Tow, Ksiegamį Kol, „Ruch“, 

OIS CAT ISI L OS IO T TNT TESINIO TIE PR ITT STONIO SIS 
jednoszpaltowy na stronje 2-ej i 3-ej gr, 40, Za tekstem 15 gr, Komunikaty, oraz 

nadesłane, milimetr 50 gr, Kronika reklamowa mįlimetr 60 gr, W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej 
Zagraniczne 50 proc, drożej. Ogłoszenia cyfrowe j tabełaryczne o 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr, 

i 
HESREZENEE : 

Uroczystości Imieninowe w stolicy 

-mieszkańców i mieniezagrożonych 

Kiosk St, Michalskiego, 

» Naucz. 

Szkolnej, 
-wa 

rodu polskiego, potrafi odpowiedzieć 
na takie pytanie? ; 

Tworząca się nowa polska rzečzy- 
wistošė jest tak pełna pozornych 

sprzeczności i dziwnych -niespodzia- 

nek, że człowiek raz po raz traci 

zdolność do orjentowania się. 

Ułuda staje się prawdą, — prawda 
ma cechy ułudy. 

Przez te sprzeczności, zwalczając 

słabość i zwątpienia, idzie w jasną 

przyszłość —On... : 

Człowiek naprawdę mocny.., 

Z wiarą i ufnością w siłę i pra- 

wość Przewodnika kroczy naród za 

'swym Wodzem. 

I dlatego dzień Jego imienin jest 

dniem radosnym dla całego narodu, 

który obcując z żywą legeadą, na- 

biera przekonania, iż istnieje piękna, 

niezwyciężona Prawda. ' 

I že w imię tej Prawdy warto jest 

walczyć zapamiętale z radosną wiarą 

w pewne zwycięstwo! A. W. 

  

Boz gen. Górecki, prezes Federacji P.Z. 

W odświętną szatę przybrała się stolica 
a z nią cała Polska. Dzień imienin Komen- 
danta nie od dzisiaj jest świętem narodower 
całej Polski, W dniu tym przejawia się prze 
dewszystkiem miłość żołnierska, widzi się 
wierność i przywiązanie do Wodza. Cześć 
żołnierską oddaje dziś Wodzowi cały naród. 
Dzień imienin komedanta jest dła nas w tym 
pochodzie naprzód, w tej codziennej naszej | 
walce i pracy — momentem reileksyj, jest 
momentem spojrzenia na drogę już przebytą 
i na drogę do przebycia pozostałą. jest to 
moment jakby rachunku sumienia: „Czy roz- 
kaz spełniony, czy zadanie wykonane?* hm 
większe są trudności do pokonania, tem wię. 
kszego wysiłku wymaga Wódz, a jakie 
trudności ma do pokonania Polska dzisiej- 
sza? Te same, z któremi walczy cały świat”. 

W tym samym czasie na płacu Marszaika 
Piłsudskiego przed komendą garnizonu usta 
wiły się kompanje chorągwiane pułków pie- 
choty garnizonu. Po sformowaniu się zebra 
nych oddziałów w baon płk. Grędziński o- 
debrał od dowódców raport, poczem orkie- 
stry pułkowe wykonały kolejno marsze puł- 
kowe, następnie odegrały hymn narodowy i 
capstrzyk. Po koncercie, cały baon, poprze- 
dzany przez pluton wojska z pochodniami i 
orkiestrami, ruszył do Belwederu. Za oddzia- 
łami wojska ruszyły pochodem zebrane na 
placu związki byłych wojskowych, delegacje 
stowarzyszeń i organizacyj społecznych, 
oraz robotnicy wytwórni i zakładów wojsko 
wych. 

Hitlerowcy protestują 
przeciwko rewizjom 
BERLIN. PAT. Frakcja narodowo socjali- 

styczna Reichstagu wystosowała do min. 
Groenera depeszę, protestującą przeciwko 
rewizji, przeprowadzonej przez policję pru- 

ską w lokalach i biurach partji narodowo: 
socjalistycznej. 

Dokumenty, skonfiskowane przez policję 

— okreśła depesza, jako falsyfikaty. 
Również Hitler w oświadczeniu, ogłoszo 

nem przez biuro prasowe partji narodowo- 

socjalistycznej występuje przeciwko zarzą- 

dzeniom władz pruskich, zaznaczając m. ia. 
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"že © mobilizacji oddziałów szturmowych za- 

wiadomił min. Groenera na tydzień przed 
«wyborami prezydenta Rzeszy. — Hitler za- 
powiada na piątek bieżącego tygodnia ogło- 
szenia szczegółowych. wyjaśnień, mających 
uzasadnić mobilizację oddziałów  szturmo- 
"wych. —- р + 4 

Katastrofa | powodzi 
na Kubani A 

MOSKWA, (Pet ). Powódź na Kubani 
Kuby przy- 

wody niszczą wał ochrónny, załewając 
jcoraz to nowe przestrzenie. 

Dziesiątki aułów i stan coraxr zgórą 
„190.000 ha uprawnych gruntów znajduja 
się pod wodą. Ostatnio. zatany został 
kołchcz imienia G.P. U. w okolicy 
AMdygeja: Wody zniosły szereg mostów, 
łączących poszczególne stanice. 

Nadesłano z Rostowa i Noworosy|- 
ska ładzie ratunkowe, które ewakuują. 

  

wodzią Ofiarom powodzi okazywana. 
jest pomoc rządowa. Wyrządzone przez 
ie straty sięgają |]uż wiełu mil. - 
onów. ‚ 

  

KSIĄŻĘ LENART POZBAWIONY | 
PRAW DO TRONU a 

LONDYN. (Pat). FZe Stokholmu da- 
noszą, że gabinet szwedzki ogłosił dziś 
komunikat, w którym oznajmiono, że 
ksiąłe Lenart pozbawiony zostaje praw 
do tronu szwedzkiego i swoich ka, r 
wiłejów dziedzicznego księcia wskutek 
małżeństwa, na które król nie udzielił 
swego zezwolenia. Jedynem prawam, 
Jakie książe Lenart zatrzymuje, jest no- 
szenie nazwiska Bernadotte.
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1 większenie spożycia wyrobów Inianyt 
W roku 1931 obszar pod Inem i ko- 

nopłami, w porównaniu z latami ubie- 
głemi, znacznie się obniżył i wyniósł 
łącznie około 130 tysięcy ha, co stano- 
wiło zaledwie 34 w stosunku do wszy- 

_ stkich innych obsiewów. Czem należy 
wytłumaczyć, że i tak nieduży obszar 
pod Inem i konopiami obniżył się w ro 
ku zeszłym. 

Spadek Uprawy Inu i konopi nastą- 
pił na skutek tego, że w latach 1929— 
30, 1930 — 31 znaczne ilości włókna 
Inianego, wyprodukowane przez rolni- 
ka i przygotowane na eksport, wobec 
zaniku i nieopłacalności eksportu, nie 
znalazły nabywców. jednostronne na- 
stawienie naszego Iniarstwa na eks- 
port spowodowało tę katastrofę, którą 
najbardziej odczuły północno-wschod- 
nie województwa naszego kraju. 

Dotychczas 80 proc. włókna, któ- 
re rolnik oddawał na rynek, trafiało 
zagranicę. Krajowe przędzalnie nasta- 
wione ną bawełnę i jutę, bardzo mało 
interesowały się krajowem włóknem 
Inianem. 

W chwili, gdy zanik eksportu za- 
groził istnieniu Iniarstwa polskiego, zo 
stało rzucone hasło przedstawienia do- 
iyghczasowego kierunku przem. włó- 
kienniczego z zagranicznych surow- 
ców włókienniczych, na krajowe —len 
i konopie. Lecz mimo tego, że przed- 
stawienie to w chwili ciężkiego kryzy- 
su na przerób surowców, produkowa- 
nych przez własne rolnictwo, jest zro- 
zumiałem dla każdego, komu leży na 
sercu przyszłość gospodarza naszego 
kraju, przeprowadzenie tej zasady na- 
trafia na cały szereg trudności. Nale- 
ży trudności te zbadać i rozważyć, czy 
poszczególny rolnik, względnie orga- 
nizacje łączące rolników, będą mogły 
wpłynąć na usunięcie tych przeszkód, 
które spowodowały zmarnowanie i zni 
szczenie znacznych ilości wyproduko- 
wanego już włókna, wpływając na kur 
czenie się obsiewu roślin włóknistych 
w naszym kraju. 

Ażeby włókno Iniane mogło być 
przerobione na tkaniny, potrzebne są 

fabryki, przędzalnie i tkalnie.. Fabryk 
Inianych kraj nasz posiada bardzo ma- 
ło w porównaniu z fabrykami, przera- 
biającemi bawełnę. Wybudowanie no- 
wych przędzalni i tkalni Iniarskich, a 
nawet uruchomienie istniejących fa- 
bryk, natrafia na cały szereg trudności, 
wynikających z tego, że w fabrykach 
tych, w niektórych wypadkach zainte- 
resowany jest obcy kapitał, względnie 
fabrykanci bawełny. Po za tą przeszko 
dą, bardzo poważną i trudną do usunię 
cia istnieje inna przeszkoda na drodze 
naszych dążeń do oparcia produkcji 
włókna o rynek krajowy. Tą przeszko 
dą jest zbyt małe zainteresowanie tka- 
ninami Inianemi mieszkańców naszego 
kraju, którzy przyzwyczaili się do uży- 
wania wyrobów bawełnianych. 

Poważną przeszkodą w zwiększe- 
niu zużycia wyrobów lnianych, jest ni- 
ska cena włókna zamorskiego, które 
jest produkowane w warunkach klima- 
tycznych i glebowych niezmiernie 
sprzyjających przy użyciu niezmiernie 
taniej robocizny, względnie nowoczes- 
nych, udoskonalonych maszyn. 

Bawełna i juta sprowadzana jest z 
zagranicy bez żadnego cła, lub przy 
stawkach celnych bardzo niskich, jest 
niezmiernie tania. Lecz trzeba pamię- 
tać, że drożyzna i taniość są pojęcia- 
mi względnemi. 

Wyroby ze Inu i konopi są droższe 
od wyrobów z bawełny i juty, lecz wie 
my dobrze, na ile są mocniejsze od 
nich. Przedstawiciele mądrego naro- 
du angielskiego powiadają „za biedny 
jestem, żeby kupować tanią tandetę“. 

Dlatego nikt z rolników nie zdziwi 
się, jeżeli powiemy, że taniej będzie 
używać włókno u siebie produkowane, 
niż kupować tańszą zagraniczną ba- 
wełnę. 

Z rozważań, które powyżej przyto 
czyliśmy wynika, że jest celowem za- 
stępowanie we własnem gospodar- 
stwie wyrobów fabrycznych z bawełny 
i juty — wyrobami samodziałowemi, 
produkowanemi przez gospodynie wiej 
skie i dziewczęta z własnego Inu, wła- 

  

w najkrótszym czasie naszej k |-kcii.   Nasz »spaniała kolekcja /awiera: 
100 Gladjolusów o dużych kwiatach, 

" różowy ssumon. 
50 Gladjolusów o drobnych kwiatach, w 5 pięknych kolorach. 
20 Begonij ( O zwyklych i 10 podwójnych) o kolorach rozmaitych. 
15 Roślin trwałych bardzo urozmaiconych 
10 Hyja yntów (Hyaciathus Candicaus) Królowa Kwiatów. 
50 Anemonów, kwiat popularny w 
50 „R:noncules* „małe rózyczki* wszelkich kolorów. 
30 „Oxalis Deppii* zwane „roślina szczęścia”. 
15 „Montbretias* rozmaitych kolorów, 
15 Dalji „Aurora's Roem*. 
350 Cebulek i roślin w cenie franków franc. 70 (zł 25). 
Podwójna kolek.ja (700) w cenie fraaków 130 (zł. 46 gr. 60). 

Wysyłamy bez kosz ów pocztowy:h pod wskazanym adre- 
sem, Załączamy do każdej paczki Świadectwo zdrowła, wydane przez urząd phyto- 
pat logiczny. Każdy gatunek upakowujemy oddzielnie z etykietą. Posył»my rów: 
nież w każdej paczce darmowy katalog ilustrowany ze wskazówkami w językach: 
angielskim, francuskim lub niemieckim. Do zamówień z załączoną z góry opłatą 
dodajemy bezpłatnie siedem nowości światowej sławy „Aurora* „Tig elilies*, 

3 Na zamówienia bez zaliczki wysyłamy paczkę za pobraniem, przyczem należy 
wpłacić 5 tr. franc. (zł. 1 gr. 80) na rachunek kosztów przesyłki. 

Szybka usłaga. 

HILLEGOM AURO RA HOLANDJA 
CEBULKI KWIATOWE ŚWIATOWEJ SŁAWY 

SPROWADZAJCIE C£BULKI BEZPOŚREDNIO Z NAJLEPSZEJ FIRMY 
W HOLANOJI 

Od pewnego czasu nadchodzą do nas z Polski zamówienia na cebulki roślin 
pokojowych lub ogrodowych. Sąsziny, że w celu wprowadzenia naszej Firmy na 
rynek połski najlepszy środkiem będzie wysłanie jedaej z naszych kolekcyj roślin 
i cebulek z Hlandji, kolekcji tak urozmaiconej 
i słodyczy zapachów, jakiej paśstwo nia spotykali. 

Kolekcja ta zawiera 330 cevulek i roślin rozmaitych gatunków i została utwo- 
rzona przez nas, fa howców, z uwzględnieniem naszego» klimatu. Kwiaty „Aurory“ 
bndzą radość w sercach młodych i starych, bogatych i biedaych. Kolekcja cebulek 
„Aurora”, zamieni pokoje wasze i ogrody w prawdziwy raj! 

Biorąc pod uwagą wielką ilość obstalnuków, nad hdzących do nas codzien- 
nie, prosimy o nadsył»nie zamówień bezzwłocznia, z wyrarnym wymienieniem 
nazwiska i szczegółowego adresu. Nikt nie powinien się ociągać ze sprowadzeniem 

Adres nasz: AURORA BULB NURSERIES Hillegom — Hollande — Europe. 

pod względem bogactwa kolorów 

5 różnych kolorów; lila, żółty, czerwony, 

odcieniach barw tęczy. 

  
  

KOLEKCJA 
Teatr międzyszkolny 

We środę 16 b.m. w sali  gimna- 
zjum im. W. Ks. Witolda odbył się 
pierwszy koncert Teatru Międzyszkol 

nego. : 
Udział wzięły gimnazja: państwo- 

ме — im. E. Orzeszkowej, ks. A. €zar 
toryskiego, ]. Słowackiego, A. Mickie- 
wicza, króla Zygmunta-Augusta, oraz 
prywatne — W. Ks. Witolda (litew- 
skie) i Tow. Pedagogów (żydowskie). 

O Teatrze Międzyszkolnym mówiło 
się w sferach nauczycielskich, a nawet 
wzmiankowano w prasie już oddawna. 
Zaznaczono wyraźnie, iż inicjatorom 
wcale nie chodzi o zorganizowanie tru 
py amatorskiej, złożonej z uczniów i 
uczenic szkół średnich, lub o jeszcze 
jeden „teatr*, będący kopją, a raczej 
parodją teatru właściwego. 

Dwa cele przyświecały inicjatorom 
i organizatorom Teatru międzyszkolne 
go: wskazanie młodzieży szkolnej wła 
ściwej drogi, prowadzącej do zrozu- 
mienia dzieł literackich, oraz 4cspole- 
nie młodzieży różnych szkół. 

Pokazanie młodzieży dzieł literac- 
kich nie od strony analizy szkolnej 
(„kto w „Panu Tadeuszu* palit taj- 
kę?') i nie za pośrednictwem  „bry- 
ków* — jest czynem, godnym jaknaj- 
większego uznania. Zespołenie młodzie 
ży różnych szkół i różnych narodowo- 
ści, pod jednem hasłem — szukania 
piękna i mądrości w dziełach sztuki — 
jest celem równie wzniosłym i pożą- 
danym. 

    

  

PAPIEROSO 
Dlatego też odrazu trzeba zazna- 

czyć, iż idea Teatru międzyszkolnego 
jest wprost świetna i zasiuguje na 
szczere poparcie sfer nauczycieiskich, 
oraz rodziców. Idei tej nikt nie powi- 
nien zwalczać, natomiast niech mi wol 
no będzie podkreślić pewne „ałe', do- 
'tyczące nie idei Teatru, lecz jego rca- 
lizacji. 

Przedewszystkiem zaznaczyć trzeba, 
iż nieco dziwnie brzmiało credo i::ło- 
dych artystów, wygłoszone na koncer- 
cie przez jednego z uczniów. Było za 
mało przekonywujące, bo wykazywało 
albo niedostateczne przemyślenie te- 
matu, albo pewną tendencyjność. Za- 
rysowując tło dziejowe teatrów szkol- 
nych, nie można było tak łatwo się roz 
prawiać z teatrem szkolnym jezuitów 
i tak niepotrzebnie akcentować, że o- 
becnie odrodzenie teatru szkolnego za- 
znaczą się w Niemczech i... Rosji. 

Teatr szkolny w w. XVII i XVIII w 
Polsce wogóle, na naszych zaś zie- 
miach w szczególności, zasługiwał na 
mocniejsze podkreślenie, z niego wła- 
ściwie należałoby wyprowadzać swój 
rodowód młodym artystom. Po odkry- 
ciach x. kap. P. Śledziewskiego nie, 
wolno w Wilnie mówić tyle tylko, że 
w w. XVII odbywały się przedstawie- 
nia w szkołach: cała epoka baroka, 
którego najpełniejszy wyraz ma w so- 
bie Wilno, była teatre. Szkołom je- 
zuickim, pod względem przynajmniej 
ich stosunku do teatru, należało się 
życzliwsze słówko, a i nietylko jezuic- 
kim: pamiętać musimy, że i bazyljanie 

Aa 

H JEST 

snych konopi wełny. Wieś nasza jest 
biedna, szczególnie w chwili obecnej, 
nietylko że niema za co kupować cu- 
kru, soli, zapałek, lub nafty, lecz nawet 
bardzo często do komornika trafia 
część dobytku gospodarza wiejskiego, 
do niedawna jeszcze zamożnego i za- 
sobnego. 

Skoro płody rolne i inwentarz ży- 
wy i jego produkty tak spadły w ce- 
nie, — jedynym ratunkiem dla gospo- 
darza, który za sprzedane płody swo- 
jej pracy uzyskuje niewiele groszy, a 
jeszcze mniej złotych — czy w takich 
razach samo życie nie wskazuje drogi 
ratowania się przed t. zw. kryzysćm? 
Gdy każdy z rolników obliczy z ołów 
kiem w ręku za ile w ciągu ostatnich 
lat kupił wyrobów z włókna zagranicz 
nego, które mógłby u siebie z powodze 
niem wyprodukować, to z pewnością 
dojdzie do wniosku, że starczyłoby mu 
na kupno soli, cukru i nafty, zapłacenie 
podatków i procentów od pożyczek. 

Przejście całego naszego rolnictwa 
do używania własnych wyrobów samo 
„działowych, ze względu na to, że 72 
proc. ludności naszego kraju zajmuje 
się rolnictwem, da trwałe podstawy do 
uprawy Inu i konopi. Lęcz na tem nie 
możeńiy poprzestać. Poza nastawie- 
niem rolnictwa przeciwko importowa- 
nej bawełnie i jucie, stopniowo przyj 
dzie zainteresowanie własnem  włók- 
nem miast i czynników rządowych 
Spowoduje to zainteresowanie Inem 
naszego przemysłu, który pozbawiony 
rynku zbytu, zostanie. zmuszony za- 
cząć przerabiać len. 

Zainteresowanie lnem u rolników 
wzrasta przedewszystkiem w rejonach 
i okolicach, w których uprawa Inu już 
zupełnie zaczynała zanikać — świad- 
czy o tem i statystyka i zainteresowa- 
nia nasionami Inianemi. Czynniki rzą- 
dowe oddawna już zwróciły uwagę na 
len i z miesiąca na miesiąc zwiększają 
się zakupy tkanin lnianych  fabrycz- 
nych i samodziałowych dla wojska. 
Monopol solny, którego powodzenie 
jest oparte na zdolności nabywczej rol 
nictwa zamierza przejść w najbliższej 
przyszłości z worków jutowych na Inia 
ne. Państwowe fabryki nawozów sztu- 
cznych w Chorzowie i Mościcach, już 
rozpoczęły dostawę niektórych nawo- 
zów w workach, Inianych. Przemysł 
cukrownicžy, który zdaje sobie spra- 
wę, że nawet przez usilną propagan- 
dę nie jest w stanie w chwili obecnej 
zwiększyć spożycia cukru przez miljo- 
nowe rzesze rolników , zastępujących 
obecnie cukier ziemniakami, zamierza 
wejść na drogę realnej propagandy ču 
kru we wschodnio-północnych woje- 
wództwach przez wyrfianę cukru na 
worki Iniane. 

-. Magistrat m. Warszawy, samorzą- 
dy miejskie szeregu miast, a przede- 
wszystkiem powiatów na terenie któ- 
rych uprawa Inu jest rozpowszechnio- 
ną, przechodzą w szpitalach, szkołach, 
bursach i t.d. do zastępowania juty i 
bawełny. Inem. 

Nietylko poszczególni rolnicy, zmu- 
szeni stanem materjalnym, przechodzą 
na wyroby samodziałowe, organizacje 
rolnicze, wojewódzkie i okręgowe na 
terenie północno-wschodniej Polski po 
wzięły szereg uchwał, zmierzających 
do zwiększenie spożycia włókna Inia- 
nego wewnątrz kraju, a nawet niektóre 
wprost ogłosiły bojkot towarów z ba- 
wełny i juty i innych surowców za- 
granicznych. 

Na wstępie powiedziałem, że jedną 
z przyczyn, utrudniających zastępowa 
nie bawełny włóknem Inianem jest brak 

w roku 1752. 
Szkoły nasze mają tradycje teatrai- 

ne stokroć šwietniejsze od niemieckich 
i... bolszewickich. Dajmy spokój „Ro- 
sji*, na którą raz po raz ktoś wskazu- 
je. Na Bolszewję nie wolno się powo- 
ływać, jeżełi chodzi o dziedzinę, sztu- 

ki, nauki, kultury duchowej. Bolszewi- 
cy nie mają literatury, sztuki, teatru— 
w znaczeniu właściwem, gdyż wszyst- 
kie te dziedziny ducha ludzkiego są 
ściśle podporządkowane interesem par 
tji komunistycznej. Myśl w obcęgach 
(użyję określenia p. Mackiewicza) nie 
jest myślą, sztuka, skrępowana powio- 
zami, nie jest sztuką!.. 

Tyle luźnych uwag pod wrażeniem 
słowa wstępnego na koncercie. , 

Teraz o samym koncercie, który się 
składał z popisów trzech różnych ro- 
dzajów: z produkcyj zbiorawycia, z 
występów solowych, oraz z koncertu 
chóru gimnazjum litewskiego im. ks. 
Witolda. 

Zacznijmy od końca: chór gimn. li- 
tewskiego, mający w programie łudo- 
we pieśni litewskie, popisał się wcale 
dobrze; wrażenie nieco przykre wvwo- 
ływała tylko niezwykła pstrokacizna u- 
brań młodzieży; jakaż to szkoda, że 
gimnazjum nie wprowadziło mundur- 
ków dla uczniów! Występy soiowe — 
nie wszystkie na jednakowym pozio- 
mie — były miłe. Istotą jednak koncer 
tu były popisy zbiorowe. 

O tych popisach - pod pierwszym 
wrażeniem mówić bez zechwytu nie 
sposób! Zespoły są wyćwiczone pier- 

założyli pierwszy teatr w Żyrowicach wszorzędnie, dykcja poszczególnych 
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РОМО 

Jak mir. Szafrański sprzedawał owies 
WILNO. W toczącym się przed 

sądem wojskowym procesie przeciwko 
majorowi 4 p. uł. Szafrańskiemu, zło- 
żyłc zeznania już kilku świadków 0- 
skarżenia, wyświetlając działalność 0- 
skarżonego w czasie gdy pełnił iun- 
kcje kwatermistrza pułku. 

Porucznik juszkiewicz, jako zastęp 
ca Szafrańskiego, już od dłuższego cza 
su zauważył, że w  kwatermistrzo- 
stwie dzieją się rzeczy, które łagodnie 
biorąc, należy kwalilikować, jako nie- 
przestrzeganie obowiązujących przepi- 
sów. 

Przyjrzawszy się jednak bliżej po- 
stępowaniu oskarżonego, doszedł do 
wniosku, że natrafił na wyraźne nadu- 
życia. 

Świadek uznał za niezbędne podzie 
lić się swemi spostrzeżeniami z dowód 
cą pułku pułk. Kozierowskim, który za 
interesował się żywo sprawą. 

Trzeba przyznać, że nikt nie przy- 
puszczał narazie, by Szafrański, mają- 
cy stale usta pełne monitów i nauk o 
potrzebie utrzymania godności mundu 
ru i uczciwości, człowiek bądźco- 
bądź zamożny, posunie się do popeł- 
nienia różnych nadużyć, których wąt- 
pliwe korzyści w żadnym razie nie 
zrównoważą smutnych. konsekwencyj 
złego czynu. 

Nic więc dziwnego, że dowództwo 
pułku w pierwszej chwili mniemało, że 
zaszły jedynie wypadki odchyleń od 
przepisów, bez chęci nadużyć, 

Nie wystąpiło przeto wyraźnie prze 
ciwko wyższemu oficerowi, jednakże 
nie omieszkało zarządzić kontroli a- 
gend kwatermistrzostwa, aby położyć 
kres krążącym domysłom. 

Inna rzecz, że kontrola wypadła 
pomyślnie dla Szafrańskiego, gdyż 
potrafił wykazać, że gospodarka przez 
niego prowadzona daje same plusy. 

Wracając jednak do procesu, trze- 
ba nadmienić, że wszyscy świadkowie, 
którzy dotychczas zeznawali w Są- 
dzie, jaknajnieprzychylniej ustosunko- 

wują się do oskarżonego, nie bez słu- 
szności podkreślając, że poczynił on 
niepowetowane straty moralne całemu 
korpusowi oficerskiemu i naraził na 
szwank dobre imię 4 p. ułanów. 

Świadkowie ci szczegółowo — оро- 
wiadają o sprawkach  Szafrańskiego, 
m. in. o głośnej tranzakcji z owsem i 
otrębami. 

Historja tej sprawy jest następują- 
ca: pułk potrzebował kilkanaście tysię 
cy kilogramów owsa. Szafrański cai- 
kiem póprostu zakupił je we własnym 
majątku, 

Byłoby to ostatecznie pół biedy, 
gdyby owies dostarczono. Właśnie o 
to chodzi, że oskarżony nietylko nie 
dostarczył furażu, lecz pobrał nawet 
za to pieniądze, wystawiając przytem 
fikcyjny rachunek. 

Wynikłe z tego powodu niedobory 
furażowe, wyrównywano znanym spo- 
sobem: umniejszane racje końskie, nie 
zaniedbując podwyższać rachunków 
zaliczek na dokarmianie koni. 

Szeroko o tych tranzakcjach mówi 
oiicer żywnościowy por. Bartoszewicz 
podkreślając przytem ustalone fakty 
teroryzowania pracowników kwatermi 
strzostwa, których Szafrański zmuszał 
do prowadzenia różnych wpisów, mi- 
mo, że nie odpowiadały one rzeczywi 
stości. 

Przeciwstawienie się oskarżonemu 
narażało np. podoficera na tak daleko 
idące nieprzyjemności, że wolał słu- 
chać i jak to często podkreślał Sza- 
frański „nie razsużdać”. To właśnie by 
ło przyczyną, że wykrycie nadużyć na 
trafiało na znaczne trudności. 

Szczegółowo o tem opowiadają są- 
dowi świadkowie —— podoficerowie, 
potwierdzając przytem zeznania por. 
Juszkiewicza. 

Również przewodniczący „ komisji 
kontrolnej, dowódca 3 pułku artyierji 
ciężkiej pułk. Hein przedstawił przed 
sądem gospodarkę Szafrańskiego, jako 
jeden splot niedokładności, które u- 

odpowiednich fabryk. Brak ten nie do- 
tyczy włókna Inianego na własne po- 
trzeby gospodarza, gdyż w ciągu dłu- 
gich jesiennych i zimowych wieczorów 
starczy czasu na wyprzędzenie i wy- 
tkanie tego, co będzie potrzeba na przy 
odziewek dla całej rodziny w ciągu ca- 
łego roku. Licząc, że przeciętna rodzi- 
na rolnika składa się z 5 osób, i że na 
1 osobę potrzeba rocznie mniej więcej 
20 m. tkaniny, gospodyni wiejska bę- 
dzie musiała na własne potrzeby przy- 
gotować 100 m. samodziału lnianego. 
Na 100 m. samodziału Inianego potrze- 
ba będzie około 50 klg. włókna suro- 
wego, które się da otrzymać z obsiewu 
1/6—1/10 ha (50—80 prętów kwadra 
towych). Tak nieduży obszar każdy go 
spodarz chętnie wydzieli, mając na uwa 
dze, że zaoszczędzi mu to stokilkadzie- 
siąt złotych gotówki, potrzebnych na 
zakup tandety fabrycznej. 

Jeżeli jest w wiejskiej chacie jedna 
tylko prządka, to w ciągu 3 miesięcy 
zimowych może wyprząść potrzebną 
przędzę i wytkač 100 m. samodzialu, 
natomiast gdy dorosłych osób w cha- 
cie jest więcej, nie trudno wyprząść i 
wytkać w ciągu zimy kilkaset metrów 
tkaniny, którą po zaspokojeniu włas- 
nych potrzeb, można sprzedać. 

Na terenie 4-ch północno-wschod- 
nich województw już w roku zeszłym, 
wojewódzkie Bazary Przemysłu Ludo- 
wego rozpoczęły organizację skupu i 
sprzedaży samodziałowych tkanin Inia 
nych. Z tkanin tych są wytwarzane 
sienniki dla wojska, worki dla nawo- 

MPOD 
wykonawców dobra, a nieraz świetna, 
inscenizacja śmiała, zdecydowana, efe- 
ktowna — wszystko to oddziaływa na 
widza, porywa go. 

1 аКа skala utworów!. Fragment z 
dramatu St. Wyspiańskiego „Akropo- 
lis“, wiersze A. Mickiewicza (,„Golo- 
no, strzyžono“..), Okołów-Podhorskie- 
skiego („Wieczór*), J. Tuwima („E- 
pos"), — niezwykle efektowna impre- 
zja — „Maszyna”, oraz „Buty“ R. Ki- 

plinga. ! 
Každa rzecz potraktowana indywi- 

dualnie, szczegóły należycie przemy- 
ślane. Dlatego też wspaniały fragment 
z „Akropolis“ podnosi i wzrusza, „Go- 
lono, strzyžono“.. szczerze bawi, „Ma- 
szyna“ zachwyca sprawnošcią zmecha 
nizowanych ruchów... Widz ma najzu- 
pełniejszą satysfakcję... 

Czasem tylko jest nieco zdezorjen- 
towany, jak np. w „Butach*... Treścią 
są refleksje żołnierza z Legji cudzo- 
ziemskiej, maszerującego wzdłuż Afry 
ki i padającego ze znużenia wskutek 
uciążliwych przemarszów. Myśl żoł- 
nierza mąci się, siły się zatracają, żoł- 
nierz widzi i czuje tylko buty, buty, bu 
ty, wznoszące się w górę i spadające 
w dół, — w górę i wdół... Rrzecz pod 
względem literackim — mistrzowska, 
pod względem prawdy psychologicz- 
nej — bez zarzutu. Każdy żołnierz ma 
takie wspomnienia, kiedy podczas nie- 
skończonego marszu stawał się jakimś 
niepotrzebnym, bezwolnym dodatkiem 
do własnych nóg, kiedy nie było sił 
nawet na protest i z tępym, bezmyśl- 
nym podziwem patrzało się na własne, 

zów, a ostatnio Komitet Opieki nad 
wsią wileńską pad protektoratem p. 
Premjera Aleksandra Prystora, Posła 
Ziemi Wileńskiej, rozpoczął wytwa- 
rzanie z samodziałowych tkanin Inia- 
nych, Iniane koszule. 

Uprawa Inu należy do spraw wy- 
magających znacznej ilości pracy — 
przedewszystkiem pracy ręcznej. W 
chwili, gdy szerzy się bezrobocie w 
miastach i przyrost ludności wiejskiej 
nie znajduje tam, jak to bywało daw- 
niej zatrudnienia, a emigracja do Fran- 
cji „Ameryki, Belgji i Niemiec została 
zamknięta, musi rolnictwo szukać ta- 
kich upraw, w których wiejska lud- 
ność znajdzie zatrudnienie. 

Jeden hektar pod Inem przy upra- 
wie i przeróbce na włókno, zatrudnia 
100 dni roboczych. Przy zorganizowa- 
niu przędzenia i tkania, celem przero- 
bienia włókna zebranego z 1 ha na 
tkaniny, można zatrudnić od 700—1000 
dni roboczych. Wobec konkurencji ta- 
niej bawełny i juty i przemysłowej fa- 
brykacji, opłata za pracę włożoną przy 
przędzeniu i tkaniu lnu, jest niezwykle 
niską. Na podstawie badań, przepro- 
wadzonych na wileńszczyźnie wynika, 
że prządka i tkaczka wiejska otrzymu- 
ją zapłatę za dzień pracy równą 50 gr. 
Jest to o wiele mniej, niż wynosi za- 
siłek dla bezrobotnego, pracującego w 
przemyśle, jednakże te 50 gr. są wska- 
zówką, gdzie tkwi możliwość samoo- 
brony rolnika przed zagładą. 

Janusz Jagmin. 

    

a tak obce, potworne nogi, popychają- 
ce cialo napzrėd.. 

" Inscenizator kazał chłopcom stanąć 
czwórkami, tworząc szeregi  żołnier- 
skie. Przodownik chóru — dowódca— 
wypowiadał myśli żołnierza, chór uzu- 
pełniał słowa jednostki. 

Przodownik, zdawało się, padają- 
cy ze znużenia — był doskonały, lecz 
oto szeregi stały pochylone naprzód, z 
rękami jakby trzymającemi najeżony 
bagnetem karabin. Jakiś fałsz... Żoł- 
nierz, idący do ataku na bagenty, mo- 
że odczuwać wszystko, oprócz męki 
znużenia. Dlaczego jednak insceniza- 
tor ustawił młodych artystów tak, a 
nie inaczej? Czy stało się to wskutek 
nieznajomości psychiki żołnierskiej, 
czy też chodziło o świadome przenie- 
sienie rozpacznych refleksyj  žolnie:- 
skich z przeżyć, związanych z męczą- 
cym marszem, na przeżycia bojowe?.. 

Pytanie to zbliża nas do zagad- 
nienia w Teatrze szkolnym najistotniej 
szego — do strony dydaktycznej wysił 
ku młodych artystów. 

Teatr szkolny ma całkiem inne za- 
dania, niż teatr właściwy. 

Teatr wogóle istnieje dla widzów, 
teatr szkolny — dla artystów. W tea- 
trze szkolnym jest ważne nie to, co on 
daje widzom, lecz droga, jaką młodzi 
artyści dochodzą do swych wyników. 

To, cośmy zobaczyli na pięknej sce 
nie gimnazjum im. W. Ks. Witolda, 
sprawia prawdziwą przyjemność wi- 
dzom, jako kulturalne, o wysokim po- 
ziomie widowisko. Widz ma piękne 
wrażenia, co mają młodzi artyści — 

możliwiały ludziom złej woli dopa- 
szczania się różnych nadużyć. 

Niemniej obciążające zeznania zło- 
żyłi inni członkowie komisji, zatrzymu- 
jąc się dłużej nad fikcyjnemi 
mi, które faktycznie odnosiły się do 
materjałów i przedmiotów, nabytych 
dla potrzeb majątku Szairańskiego, a 
przedstawionych do wypłaty w kasie 
pułkowej. 

Ponadto natrafiono na rachunki dwu 
krotnie realizowane, lub zgoła fałszy- 
we. 

Sprawa Szairańskiego ze względu 
na swój charakter szczególnie intere- 
suje siery wojskowe, czego dowodem 
może służyć obecność na sali oficerów 
i ich rodzin. 

Oskarżony odpowiada z wolnej sto 
py, mimo, że ma już za sobą kilka lat 
więzienia, wymierzonego niedawno 
przez Sąd Okręgowy za oszustwa przy 
sprzedaży cudzego lasu. 

Kaucja w wysokości 20 tysięcy zło 
tycii pozwala mu korzystać z wolno- 
ści do czasu uprawomocnienia się wy- 
roku. 

Zachowanie się Szafrańskiego na 
rozprawie cechuje duża nerwowość, co 
uwidacznia się w skierowywanych raz 
po raz pod adresem świadków, zarzu- 
tach, że nie mówią prawdy, chcąc u- 
kryć własne nadużycia. 

Ten sposób reagowania wywołuje 
ciągłe starcia z przewodniczącym, mjr. 
Kaweckim, lub z prokuratorem kpt. 
Sojką. 

Monity ze strony Sądu odnoszą 
wreszcie skutek, Szafrański bowiem 
odzywa się już oględniej. Sarkastycz- 
ny uśmiech nie schodzi jednak ani na 
chwilę z jego twarzy, gdy słucha wy- 
nturzeń swych oskarżycieli, szczegól- 
nie zeznań porucznika Juszkiewicza, 
który, jak to zaznaczyliśmy powyżej, 
pierwszy zauważył nadużycia i mimo 
licznych przykrości, jakie go następ- 
nie z tego powodu spotkały, nie zrezy 
gnował z dalszych dociekań i całą po- 
Pm prawdę po pewnym czasie uja- 
wr, 

Ze względu na obiitość materjału 
przykry ten proces potrwa jeszcze pa- 
rę dni. . ł 

Interesy lokatorów zawsze i wszędzie 
kolidują z interesami właścicieli domów. 

I jedni i drudzy mają poważne zastrze- 

żenia co do ustawy z 1924 r. — Podczas je- 
dnak, gdy właściciele domów narzekają na 

absolutną nerentowność a często i deficyto- 

wość swych posesyj — lokatorzy żądają 

dalszych ulg i udogodnień. Nie wnikając w 

meritum sprawy, zanotować należy fakt pod 

jęcia przez Związki lokatorskie akcji w kie- 

runku zmiany niektórych punktów Ustawy 

o ochronie lokatorów. 

Dnia 20 bm. odbędzie się w Warszawie 
Zjazd Związków lokatorów, na który rów- 

nież Związek wileński wysyła swego dele- 
gata. Postulaty, wysuwane przez Związki 

lokatorów są następujące: 1) wstrzymanie 

i odroczenie eksmisyj (szczególnie beztobot 

nym), które są masowo wyznaczone na 

dzień 1 kwietnia br., 2) zmniejszenie ko- 

mornego —- gdyż mieszkanie, jako artykuł 

pierwszej potrzeby, winno kosztować mniej, 

niż dotychczas, 3) przedłużenie terminu za- 

ległości z ratami komornego do liczby trzech 
po których dopiero może nastąpić eksmisja, 
4) rozciągnięcie ochrony llokatorów na do- 

my nowobudowane i kapitalnie odremonto- 
wane, 5) stworzenie sankcji na właścicieli, 

pobierających większe stawki komornego, 
niż przewiduje ustawa (dotychczas 57 proc. 

tenuty przedwojennej). 

c. 

AAAAADAAAADAW ODA A AWAGACAWAA AA 

ARKIEM ŚWIĄTECZNY 
> 

nie wiemy, choć to jest najważniejsze. 
Przecież takie rzeczy jak „Buty'* 

Kiplinga, jak urbanistyczna modlitwa 
Podhorskiego, jak „Epos* Tuwima, 
lub „Maszyna* wymagały głębokiej a- 
nalizy, którą ze względu na niewyro- 
biony zespół artystów można było po- 
prowadzić w sposób rozmaity. 

Podchodzimy do pytania najdraż- 
liwszego — bo dotyczącego kierowni- 
ctwa teatru. 

Głównym inicjatorem Teatru jest 
pan wizytator Ostrowski. — Pan O- 
strowski jednak bezpośredniego udzia 
łu w pracach Teatru nie bierze. Ze 
sfer pedagogicznych Teatrem ofiarnie 
i z zapałem opiekuje się profesor ma- 
tematyki p. Kowal. Reżyserem zaś 
jest p. W. Radulski, reżyser teatru na 
Pohulance. 

Osoba p. Radulskiego — mówmy 
otwarcie — budzi pewne zastrzeżenia. 
Nie mający kwalifikacyj pedagogicz- 
nych, całkowicie niezależny od władz 
szkolnych, zbyt młody, aby móc kiero- 
wać młodzieżą, pełem temperamentu i 
obdarzony nieprzeciętnym talentem — 
p. Radulski człowiek o bardzo radykal 
nych poglądach, zdaniem naszem, nie 
jest całkiem odpowiednim przewodni 
kiem młodzieży w dziedzinie sztuki. 

Teatr mędzyszkolny powinienby 
stać się nietylko jakąś nowoczesną 
szkołą artystyczną, lecz przedewszyst- 
kiem terenem, na którym twórcza mło- 
dzież mogłaby sę spotkać z twórczy» 
mi pedagogami. Młodzież stawiałaby 
pierwsze samodzielne kroki w dziedzi- 
nie sztuki dramatycznej i uczyłaby się 

+



Jak już wzmiankowałem w nize 
wczorajszym, czwartkowy wieczór ze- 
szedł naszej Radzie Miejskiej pracowi- 
Cie: 

Załatwiono szereg spraw o donio- 
słem znaczeniu dla miasta, nie było 
demagogji, obradowano naogół rze- 
czowo. 

Specjaine zaiteresowanie budziła 
sprawa zapomóg miejskich dla insty- 
tucyj społecznych, następnie sprawo- 
zdanie kina miejskiego. Pozatem prze- 
bąkiwano, o jakichś bliżej nieokreślo- 
nych wnioskach nagłych, a wśród nich 
także o wniosku w sprawie obniżenia 
taryfy opłat za elektryczność. 

Okazało się, że o obniżeniu ceny 
prądu nawet w najbardizej dbałych o 
interesy obywateli (pardon: towarzy- 
szy) miasta Wilna, frakcjach nie mó- 
wiono i do zgłoszenia wniosku takie- 
go nie doszło. Dziwić się temu zresztą 
nie można, bo potanienie światła w 
Wilnie to równoczesność zmniejszenia 
się wpływów do skarbu miejskiego, 
zaś mniejsze wpływy, to zwiększenie 
deficytu, który i tak jest dostateczny, 
bo wedle niezdementowanych wzmia- 
nek pp. radnych, sięga ponoć miljona 
złotych. 

UCZCZENIE PAMIĘCI ZMARŁYCH. 
Na wstępie obrad, na wniosek prze 

wodniczącego p. prezydenta Folejew- 
skiego, Rada uczciła kolejno przez po- 
wstanie pamięć zmarłych: obywatela 
honorowego m. Wilna ś.p. ks. Biskupa 
dra Władysława Bandurskiego, radne- 
go b. p. Adolfa Gordona, oraz b. rad- 
nego śp. gen. Aleks. Antonowicza. 

WNIOSKI NAGŁE. 

Z kolei uchwalono nagłości 3 zgło- 
szonych wniosków: (z tych dwóch w 
tej samej sprawie, zgłoszonych przez 
PPS. i Bund) o asygnowanie 5 tysię- 
cy złotych na dokarmianie dzieci straj 
kujących górników w zagłębiu krakow 
skiem i dąbrowskiem, oraz o wycofa- 
aie użytych przez miasto na potrzeby 
bieżące sum, funduszu emerytalnego 
pracowników miejskich. Że o te 5000 
zł. chodziło: właściwie koalicji bundow 
sko-pepeesowskiej, przekonywać ni- 
kogo nie trzeba. 

CO ZROBIĆ Z UL. SKŁADOWĄ. 

Już półpięta roku minęło, jak w sa- 
li na Dominikańskiej zapadła uchwała, 
zeby jedną z ulic wileńskich (jak się 
potem wyjaśniło: Składową), przemia 
nować na ul. im. Hirsza Lekerta. 

Już półpięta roku tuła się ta uchwa 
ła po wydziałach magistrackich, komi- 
sjach radzieckich — bez rezultatu. 

Władza nadzorcza alias Wojewódz 
two, niechętnem także patrzy okiem na 
nią. Bund radby widzeć corychlej ta- 
bliczkę z nową nazwą na rogu Skła- 
dowej. Stąd się wzięła interpelacja w 
sprawie uratowania uchwały rady miej 
skiej na poprzedniem jej posiedzeniu, 
stąd się wzięła odpowiedź na tę inter- 
pelację ze strony magistratu. 

Uchwalono rządać spowodowanie 
przez magistrat ustosunkowania się 
władzy nadzorczej w sprawie meritum 
uchwały Rady z dn. 8 IX 1927 r. w 
ciągu miesiąca. 

Zobaczymy, czy Magistrat zdoła coś 
spowodować. 

ZASIŁKI DLA INSTYTUCJI 
SPOŁECZNYCH. 

Miasto ma w tej chwili miljon zło- 
tych bieżącego deficytu budżetowego. 
Pensje pracownikom płacić trzeba. Lo 
kale opału wymagają. Szpitale środki 
mieć muszą. Długi i odsetki płacić 

AAAA 

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

Pocz, o godz. 20:ej. 
+ p 
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należytego podchodzenia do dzieł lite- 
rackich, pedagodzy zaś (ściśle — 
profesorowie polonistyki), przygląda- 
iąc się zbliska twórczym wysiłkom mło- 
dzieży, obcującej z poezją, . mogliby 
nieraz skorzystać, urozmaicając swe 
lekcje i znajdując właściwą drogę do 
dusz i serc młodzieży. 

Złożenie kierownictwa w ręce naj- 
genjalniejszego nawet fachowego re- 
żysera, jest trochę niebezpieczne i nie- 
celowe, jeżeli ten reżyser nie ponosi 
moralnej odpowiedzialności za rozwój 
intelektualny i duchowy młodzieży, 

Słowem, Teatr szkolny. należycie 
pojęty, powinien być pewną odmianą, 
raczej twórczym wykwitem szkoły, a 
nie teatrem zawodowym, ku któremu 
zawsze się będzie przechylać pod kie- 
rownictwem zawodowego aktora, ze 
szkołą nie związanego. * 

Teatr międzyszkolny w Wilnie jest 
eksperymentem, — eksperymentem e- 
iektownym, śmiałym, zawierającym 
pierwiastki twórcze. 

Dlatego też zasługuje na jaknaj- 
większą uwagę wszystkich, komu jest 
bliski los naszej młodzieży, na jaknaj- 
życzliwsze poparcie i serdeczny, choć 
nie bezkrytyczny stosunek do niego. 

Na pierwszym koncercie zamało by 
ło profesorów polonistów, (którzy 
szczególnie muszą się zainteresować 
Teatrem), za mało rodziców. 

„ Niech pośpieszą na drugie przedsta 
wienie — w niedzielę, o godz. 6 wiecz. 
w gimn. im. W. Ks. Witolda (Dąbrow 
skiego 5) j niech się wypowiedzą gło- 
"NO, a beznamiętnie. W. Ch. 
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trzeba — boć Wilno ostatecznie jesz- 
cze nie bankrut. 

Skąd brać na to wszystko pienią- 
dze? 

Stosując się do zleceń Urz. Wojew. 
i wiążąc koniec z końcem, magistrat 
postanowił, wstrzymać wypłaty świad- 
czeń nie absolutnie obowiązujących. 

W tej kategorji wydatków znalazły 
się dotacje dla instytucyj społecznych, 

kulturalnych i oświatowych. Instytucje 
te ledwie zipią. Urwanie zasiłków miej 
skich pogrąża je w ruinie — kładzie 

na obie łopatki. Był w związku z 

tem gwałt ze strony radnych na ostat 

niem posiedzeniu Rady. Magistrat o- 
biecał jakoś zaradzić. 

Rada w radę z komisją finansową 

opracowano nowy projekt podziału sub 

wencyj. Zamiast 130 tysięcy, tylko 40. 

Sporządzono dokładną repartycję. Ob- 

jęła ona kwotę 30 tysięcy złotych, do 

tego dodano 10 tysięcy na świadcze- 

nia nieobowiązkowe w stosunku do 

nauczycieli pryw. szkół powszechnych 
i tak otrzymano kwotę tysięcy czter- 

dziestu. 
Ale i tych 40 tysięcy niema skąd 

wziąć. Zresztą niewiadomo, czy Urząd 

Wojew. zatwierdzi wypłaty. 
Pan dyr. Korolec proponuje, aby za- 

sadniczo zaakceptować sumę i podział 

zasiłków, zatrzymując ich wypłatę do 

połowy kwietnia, kiedy wyjaśnionem 
zostanie, ile deficyt miasta wynosi i 

kiedy spodziewane są większe wpły- 
wy kasowe. 

Doktor Rafes oponuje. 
— Obojętnem jest, mówi, czy de- 

ficyt wyniesie 900 tysięcy czy miljon, 

sto — pieniądze dać trzeba i trzeba 

się postarać, żeby władza nadzorcza 

zaakceptowała te czynione, z punktu 

społecznego widzenia, zasiłki. Wy- 

bierzmy delegację do Pana Wojewody. 

Profesor Komarnicki uważa, że wy 

bór delegacji i jej hodatajstwo pon'ży 

amorząd. A 

Ostatecznie nie wybrano delegicji, 

postanowiono złożyć memorjał, który 

wobec tego, że nie było amatorów do 

opracowywania, napisać ma Bogu du- 

cha winien, sekretarz Rady, p. mec. 

Dziewicki. 

ELEKTRYCZNY PRĄD 
GOSPODARCZY. 2 

Po dokonaniu licznych (w 16 zda- 

je się pozycjach)  przeniesień kredy- 

tów, przystąpiono do określenia wyso- 

kości taryfy t. zw. gospodarczych о- 
płat za energję elektryczną. 

Elektrownia wileńska sięgnęła do 
ładnych ambicyj i spopularyzowania 

konsumpcji prądu dla celów codzien- 

nego, gospodarczego użytku, czyli do 

żelazek, kuchenek itd. Przepracowano 
i przekalkulowano ten projekt tak, że 
Magistrat mógł przyjść na kom. finans. 
z gotowością dania obywatelom prądu 
po 35 groszy za kilowat - godzinę-— 

Parę wysiłków ze strony kom. finanso- 
wej sprawiło, że cenę tę określono na 

groszy 25. 
* Przypuśćmy, że prąd tani, ale sa- 

me aparaty elektryczne drogie. Pomy- 
ślano i o tem. Elektrownia rozumiejąc 
swój interes w najszerszem rozpow- 
szechnieniu użycia gospodarczej ener- 
gji, wyraziła gotowość przyjęcia na 
siebie obowiązku inkasowania należ- 
ności za aparaciki, rozłożonej na iks 

rat do 12-tu włącznie i w ten sposób 
śledzenia za tem, aby Sz. kupcy z bie- 
dnych wilnian skóry nie darli. 

Inaczej mówiąc, będzie tak: ktoś 
kupił grzejnik. Cena dajmy sobie, 22 
złote, wpłacił 2, podpisał deklarację, 
że zgadza się płacić co miesiąc po 2, 
wyraził zgodę na sankcje karne w wy 
padku niepłacenia rat (wyłączenie 
światła) — grzejniczek dostaje na 

ręce. 3 s 

Jeśli komuś przyjdzie fantazja pójść 
do sklepu i zapłacić za aparat całość 
gotówką, jeszcze lepiej. 

Ktoś tam protestował przeciw funk 
cjom inkasenckim elektrowni, w sto- 
sunku do firm prywatnych — nic to 
— sprawę uchwalono w myśl propo- 
zycji kom. finansowej, t. zn. prąd za 
żelazka, kuchenki elektryczne po 25 
gr. za klw.-godz., kupno na raty apa- 

ratów z pomocą elektrowni. 

SPRAWY DROBNE. 
Tupaciszki są rozparcelowane, Ra- 

da uchwaliła sprzedawać ziemię po 
25 — 65 gr. za metr kwadr. 

Przy zbiegu ulic Witoldowej, Dziel- 
nej i Sołtańskiej jest plac prywatny, 
który trzeba wykupić, aby połączyć w 
prostej linji Witoldową z Sołtańską. 
Sprawa o dużem znaczeniu dla ruchu 
i cyrkulacji miejskiej. Asygnowano na 
ten cel 5.898 złotych. 

Źródła „Wingry“ mają wodę do ni 
czego. Chcąc ją uczynić przydatną i 
wogóle doprowadzić same źródła pod 
względem  hygieniczno - sanitarnym 
do porządku, trzeba wydać 20 tys. zł. 
Wobec tego, że użytkowność Źródeł 
wingreńskich jest minimalna, a w każ 
dym razie w żadnym jest stosunku do 
sum, które w nie włożyć trzeba, po- 
stanowiono je zlikwidować. 

Po nieznacznem podwyższeniu cen 
nika opłat za wodę i kanalizację, przy 
stąpiono do „gwoździa” dnia, do spra- 
wy udźwiękowienia Kina Miejskiego. 

TĘ BUDĘ TRZEBA ZAMKNAĆ. 
Magistrat domagał się uchwalenia 

kredytu do zł. 85 tys. Gdy Kino Miej- 
skie zostanie udźwiękowione, . zaczną 
się kokosy. Miasto zacznie zarabiać. 
Zarabiać dużo. Inwestycje opłacone 
będą lekko w ciągu paru lat. Potem 
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SCBJTA 

Dziś 19 

Jóteta 
jutro 

Hipolita 
STBWAD KOOSE 

Wscnód słońca g. 606 

Zachód słońca g. 1811 

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

Z dnia 18-III 1932 r. 
Ciśnienie średnie 764 
Temperatura średnia — 5 

Temperatura najwyższa O 

Temperatura najniższa — 14 

Opad w mm. — 
Wiatr: cisza. 

Tendencja: nieznaczny wzrost 
Uwagi: pogodnie. 

UNIWERSYTECKA 
— Z Uniwersytetu. W sobotę а@та 19-Ш 

o godz. 13 w Auli Kolumnowej Uniwersyte- 
tu odbędą się promocje na doktora filozofji 
w zakresie zoologji następujących osób: 

Blumy Henig i Włodzimierza Kulmatyc- 
kiego. Wstęp wolny. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Walne Zebranie Związku Cechów. — 

Dnia 21 marca odbędzie się doroczne, wal 
ne Zebranie Związku Cechów, na które Za 
rząd zaprasza pp. Starszych i Podstarszych 
wszystkich Cechów, należących do Zw. Ce- 
chów. : 

Zebranie odbędzie się w lokalu własnym 
— Bakszta 1. Pocz. o g. 8. Na porządku 
dziennym: sprawozdania ogėlne i kasowe, 
oraz wybór nowego Zarządu. 

Przy okazji nadmieniamy, iż pogłoska o 
[ikwidacjj Zw. Cechów nie jest zgodna z 
prawdą i podana zapewne była do prasy 
tendencyjnie przez osoby wrogo usposobio- 
ne do tej tak potrzebnej organizacji. 

— Walne zgromadzenie Polskiego Białe 
go Krzyża w Wilnie odbędzie się w  dru- 
gim terminie w poniedziałek dnia 21 mar- 
ca 1932 r., o godzinie 18, w sali konferen- 
cyinej Urzędu Wojewódzkiego bez względu 
na ilość obecnych. 

D8 CZYSZCZENIA 
NA KUSKUCIE 

koniczynę czerwoną i białą oraz 

tymotkę przyjmuje 

Skład maszyn i narzędzi rolniczych 

Zygmunta Nagrodzkiego 
Wilno, Zawalna 11a. 

PAMIĘCI 
JÓZEFA MONTWIŁŁA. 

Wczoraj w Bazylice Metropolitalnej od- 
było się nabożeństwo zs spokój duszy Józe- 
fa Montwiłła, wielkiego filantropa i niezró- 
wnanego dział+cza ra niwie społecznej 

Nabożeństwo celebrował ks. prałat Leon 
Żebrowski, który w pięknem i podaiosłem 
przemós*ieniu podkreślł wybitną indywidual- 
ność J Montwiłła, J-go wielsi patrjotyzm, a 
nadewszystko głęboką wiarę, która promie 
niowała ze wszystkich Jego poczynań Czyny 
zaś swoj» wz rował na nauce Koscioła i mi 
łości bliźniego. 

Chór „Lutni* wileńskiej, pod kierowni- 
ctwem p W. Kasztelana, wykonał przy orga- 
nowem akompanjamencie prcf. W. Kalinow: 
skieg , podniosłe pienia religijne. Partje so- 
lowe wykonali znani artyści operowi W. Hen- 
drichówna i A Ludwig. 

Główną nawę bazyliki wypełnili przed- 
stawiciele R ądu, Miasta, rozmaitych insty tu» 
cji społecznych, dobroczynuych, ekonomi- 
cznych, orsz szkcły i ochrony ze sztanda- 
rami. 

Wśród zebranych del:gacji widzieliśmy 
przedstawicieli Wal. Banku Ziemskiego, Wil. 
Banku Handlowego, Tow. opieki nad dziećmi, 
T.w. przyjaciół Nauk, Stow. sług św. Zyty, 
szkoły rysunkowej, szkoły organistów, Oraz 
Tow. pop. pracy społec.nej, z którego ini. 
cjatywy rok rocznie organizuje się żałobna 
uroczyść, 

W południe dnia wczorajszego w szkole 
Nr. 14 im. J. Montwiłła, mieszczącej się w 
murach franciszkańskich odbyła się uroczysta 
akademja, w obecności csłego personelu na- 
uczycielskiego, oraz przedstawi ieli Tow. po- 
pierania pracy społecznej, w osobach p. p. 
L. Ostreyki i Z Smiałowskieg , 

Przy wypełnionej sali kolumnowej p. Wa- 
cław Jezierski zobrazował wszechstronną 

dział, Iność J. Montwiłła, jako patrjoty, tilan- 
tropa, krzewiciela sztuki i polityka. 

Następnie zaś kierownik szkoły w _ sło- 
wach dostępnych dla mł -docianych słuchaczy 
omawiał doniosłą pracę J. Montwiłła, związa- 
ną z opieką roztaczaną nad dziatwą wileńską 
i biednymi. 

Z powodu przypadającego dnia imienin 
patrona szkoły staraniem Tow. pop. pracy 
społecznej, wszyscy wychowańcy szkoły otrzy” 
mali specjalne dożywianie. 

  

— Dzisiejsza Akademja kolejowa ku czci 
Marszałka Piłsudskiego, rozpocznie się w O- 
gnisku Kolejowem o godz. 19-tej, a nie 18- 

tej, jak mylnie było podane. 

AKADEMICKA 
— Z Koła Prawników Stud. USB. Za- 

rząd Koła Prawników Stud. USB. niniejszem 
powiadamia o ukonstytuowaniu się władz 
Koła. 

Rada Nadzorcza: przewodniczący kol. 
Kazimierz Antoniewicz, członkowie kol. kol. 
Józefa Chmielewska, Czesław Dabkus, An- 
drzej Kaduszkiewicz, Zofja Mejerówna. 

Komisja Rewizyjna: Przewodniczący kol. 
Stefan Zagórski, członkowie: kol. kol. Ka- 
zimierz Ellert, Witold. Krasowski. 

Sąd Koleżeński: Przewodniczący: kol. Ed 
„mund Oskierka, członkowie: kol kol. Hen- 
ryk Chmielewski, Stanisław Stomma. 

Przy podawaniu do wiadomości składu 
Zarządu przez pomyłkę zostało opuszczone 
nazwisko kol. Wierzbołowicza Kazimierza, 
skarbnika Koła. 

* 

W związku z ukończeniem Turnieju Sza 
chowego o mistrzostwo Koła na rok 1932 u- 
rządzanego staraniem Sekcji Szachowej po- 
dajemy wyniki. Z pośród 12 uczestników 
pierwsze miejsce zdobył kol. Wiszniewski 
Jerzy (18 pk.), drugie kol. Soroko Antoni 
17 i pół pk.), trzecie — kol. Tarasiewicz 
Wacław (12 pk.). 

Zapisywać się do Sekcji możnacodzien- 
nie u jej kierownika kol. Władysława Kuła- 
kowskiego w godz. 13 — 14 w lokalu Koła. 

ROŻNE 
— Z życia cechów. W dniu 15 marca br. 

o godzinie 18,30 w lokalu Związku Cechów 
przy ul. Bakszta 1, odbyło się doroczne Wał 
ne Zebranie Członków Cechu Mularzy, Ma- 
larzy, Sztukatorów, Kamieniarzy i Cieśli. — 
Na zebraniu byli obecni: p. instruktor z Wo- 
jewództwa, oraz przedstawiciel Izby Rze- 
mieślniczej. 

Walne zebranie zostało otwarte przez 
Starszego Cechu, p. Piotra Hermanowicza, 
który w krótkich słowach doniósł zebranym 
o śmierci śp. Biskupa Bandurskiego i człon- 
ka Zarządu Cechu Józefa Taraszkiewicza, 
zebrani uczcili pamięć zmarłych przez pow- 
stanie. 

Następnie na wniosek Zarządu Cechu ze 
brani jednogłośnie uchwalili nadać godność 
członka honorowego Cechu p. Marjanowi 
Kuleszy, artyście malarzowi, za zasługi po- 
łożone dla dobra rzemiosł dekoracyjno- zdob 
niczych. 

Po odczytaniu sprawozdania z działalno- 
ści Cechu za rok ubiegły 1931 i sprawozda- 
nia kasowego, Zebrani jednogłośnie udzielili 
absolutorjum Zarządowi. Następnie przystą- 
piono do wyboru nowego Zarządu na rok 
1932. Wobec owocnej pracy ustępującego 
Zarządu, zebrani postanowili ponownie wy- 
brać stary Zarząd. Wybrano również braku- 
jących członków. Skład Zarządu Cechu na 
rok 1932/33 następujący: Starszy Cechu p. 
Piotr Hermanowicz, Podstarszy Cechu, se- 
kretarz i skarbnik p. Jan Bieńkuński, Pod- 
starszy Cechu p. Kazimerz Imieniński. Człon 
kowie Zarządu: p. Antoni Bebko, Rudolf Bik 
ner, Zygmunt Paczkiewicz, Michał Zaleski. 

— Choroby zakaźne. W ubiegłym tygod- 
niu na terenie Wileńszczyzny zanotowano 
następujące choroby zakaźne: tyfus brzusz- 
ny 2, plamisty 7, (1 zgon), płonica 18, bło- 
nica 9 (2 zgony), nagłe zapalenie opon 4, 
odra 70 (1 zgon), róża 7 (1 zgon), ksztu- 
siec 2, gruźlica 15 (10 zgonów), jaglica 
80 i ospa wietrzna 3. Razem zanotowano 
217 wypadków zasłabnięć na choroby zakaž 
ne w tem 15 zgonów. Epidemja tyfusu pla- 
mistego w pow. Brasławskim i Dziśnieńskim 
została kompletnie zażegnana. Również nie 
zanotowano wypadków zasłabnięć na tyfus 
plamisty w pow. Mołodeczańskim. 

Aieksander 

T 

Antonowicz 
Generał Brygady W. P. w stanie spoczynku. Członsk Stowarzysze- 

nia Oficerów przeniesionych w st:n spoczynku. 
Po długich i cię kich cierpieniach zmarł w dniu 16 marca r.b. w wiekv 80 lat, 

Exspo:tacja zwłok z domu żałoby przy ul. Dąbrowskiego 10, do Kościoła 
po Bernzrdyńskiego odbyła się dni 

Ы O czem zawiadsmia 

  

      

18 marca. 
Nabożeństwo żsł.bne odbędzie się tamże da. 19 marca o godz 9 m.30. 

Pogrzeb nastąpi tegoż dnia o godz. 17 na cmentarzu po-Bernardyńsk m 

    

     „Zarząd 

Eg 
JAN ANDRZEJEWSKI 

Pracownik Komunelnej Kasy Oszczędności m. W ina 
zmarł pr krótkich i ciężki: h cierpieniach dnia 18 marca 1932 r ku 

Eksportacja 
„godzinie 17 do Kaplicy na cmentarzu     

     
O czem zawiadamia 

TEATR I MUZYKA 

п— „Virtuti Militari“ — na Pohulance. 
Dziś, w scbotę dn. 19 go marca o godz. Bej 

jsko w dzień Imienin Marszałka oraz Świeżo 
mając w p mięci boje o wol ość, poświę- 
camy jeden wieczór na przezycie tych emocji 
w testrze, za pośrednictwem sztuki Czyżow- 
skiego p. t „Virtuti Militari*, Sztuka ta jest 
spoteozą bojownika - Żołnierza wywalczają- 
cego wolność, 

Jutro w niedzielę 20 go marca o godz. 
8-ej w. po raz ostatui „Virtuti Militari". 

— „Ich synowe“ — w Teatrze Lutnia. 
Dziś, w sobcię dn. 19 go III. o godz. 8 ej w. 
„lch synowa*. 

Jutro w sobotę dn. 20 go marca o godz. 
8-ej w. „Ich synowa". 

— „Mam lat 26* ostatnia dwa razy 
na Pohulance. D:iś, w sobotę dnia 19-go 
i jutro w niedzielę 20 ga marca o g.dz. 4-ej 
pp. odbędą się dwa ostatnie przedstawienia 
popołudniowe, fascynującej sztuki .,Mam 
lat 26“, Dwa te ostataie przedstawienia dane 
będą po cenach popołudniowych od 30 gr. 
do 3 zł. 

— „Wieszczka lalek* — bajka dla 
dzieci w Lutni. Jutro, w niedzie'ę in. 20 go 
marca o godzinie 4-ej pp. — zespoły dzie- 
cięce Lidji Wincgradzkiej odegra ą po raz 
drugi — bsśń „Czarodziejskie wrzec on.* 
i „Wieszczka lalek". Ceny miejsc propagan- 
dowe od 20 gr. do 2 zł. 

— Popuiarne widowisko „Dwunzstej 
nocy" ne Pohulance W poniedziałek 21-go 
marca o godz. 8-ej w. po raz cstatni ukaże 
się ar ydzieło komedjowe Szekspira „Dwu- 
nasta noc”. Ceny miejsc propagandowe od 
20 gr. do 2 zł. 

— jutro jedyny recital M. Orłowa. Kon- 
cert odbędzie się w sali Konserwatorjum 
(Wielka 47) staraniem wileńskiego Towarzy 
stwa Filharmonicznego w niedzielę 20 b.m. 
o godz. 8 wiecz. Bilety w ,„Orbisie* Mickie- 
wicza 11-a od'godz. $ rano do 7wiecz. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos — Gajda trojka,,, 

Holiywood — Raj ukradziony. 
Casino — Precz z miłością, 
Pan — Bał w operze, 
Światowid — Poganin. 

Stylowy — Królowie mody. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Nagłe zgony. Na ulicy Ponar- 

skiej koło domu Nr. 44 zmarł nagle 30-letni 
Maiat Józef (Piłsudskiego 33). Nieco potem 
zmarła nagle Eleonora Chomiczowa lat 54 
(Subocz). 

— Samobójstwo kupca. 

  

Wzywają do porozumienia z Polską 
WILNO. W pogranicznych miej- 

Scowościach w rejonie Sumili- 
Szek, Oran, Olity, Łoździej po 
stronie litewskiej rozrzucone zo- 
Stały ulotki, mawołujące rząd li- 
tewski do nawiązania normal- 

nych stosun«ów z Polską: Ulotki 
są podpisane przez „Związek po- 
rozumienia polsk - litewskiego" 
zorganizowanego " samorzutnie 
przez ludność zamieszkującą po 
obu stronach granicy. - 

Wrócił z katowni bolszewickiej 
WILNO.  Onegdaj przez stację 

Stcłpce przejech:ł udając się do War- 
szawy p. Marjan Tyniecki wypuszczo- 
ny ostatnio z więzienia sowieckiego 

w Tobolsku. Tyniecki odcierpiał 3 let- 
nie więzienie za działalność antyko- 
munistyczną. 

  

Rozgromienie bandy przemytniczej 
WILNO. W rejonie Filipowa oneg- 

daj w nocy patrol K.O.P. zetknął się z 
bandą przemytniczą, nielegalnie prze- 
dostającą się przez granicę. Przemyt- 
nicy na wezwanie patrolu poczęli u- 
ciekać, a gdy żołnierze na postrach 
użyli broni, uciekający przemytnicy -0- 
tworzyli regularny ogień z karabinów 
i rewolwerów. Obustronna strzelanina 

trwała około 10 minut. Ponieważ prze 
mytnikom zabrakło amunicji, zmusze- 
ni byli się poddać. Ranny herszt bandy 
Jan Szmelis, skutkiem silnego postrza: 
łu zmarł po 10 minutach, pozostałych 
7 przemytników uwięziono. Była . to 
najgroźniejsza banda, która grasowała 
od 1927 roku na pograniczu. 

zostaną już tylko zyski. P. prof. Ko- 
marnicki chce nawet, żeby pokrywać z 
nich wydatki na cele kulturalne i oświa 
towe. Takie są tezy „pro”. 

Ale są i tezy „contra“. Dr. Rafes 
je wyktada“. Kino Miejskie, jako kul- 
turalno - oświatowe, jest  miastu 
potrzebne, ale kino miejskie jako 
proceder, jako przedsiębiorstwo docho 
dowe — jaki cel? 

— Co wskóramy, mówił. Będzie- 
my mieli zyski. Przypuśćmy, ale jakim 
kosztem? — Kosztem zmniejszenia 
się frekwencji w kinach prywatnych, 
w których Magistrat jest niczem nie 
ryzykującym wspólnikiem, kosztem za 
chwiania się tych kin, a więc i zachwia 
nia się wpływów podatkowych, któ- 
rych jest co roku powyżej ćwierć mi- 
ljona złotych. 

Słusznie. Po stokroć słusznie, panie 
doktorze. Rzadko się z panem zga- 
dzam, ale tym razem — tak. 

„Noc w hotelu”, „W noc po zdra- 
dzie”, „Prawo do miłości”, ,„Primabal- 
lerina Mikołaja II* itd. itd., — czy to 
są tytuły filmów kult.-ośw.? A prze- 
cież je Miejski Kinematograf kult. ośw. 
wyświetlał, bądź wyświetla. Jeżeli taka 
ma być i nadal, ta kulturalność i o- 
wiatowość działalności Kina Miejskie- 

go, to czy nie lepiej tę budę raz zam- 
knąć? 

Cóż zrobić — 
chwalono. 

P. prof. Komarnicki monitował je- 
szcze komisję do zbadania działalności 
Kina Miejskiego z powodu, że w ciągu 
pół roku prac swych nie zakończyła, 
choć miała to zrobić w ciągu miesiąca. 

Przewodniczący komisji obiecał 
przyjść z relacjami na najbliższe po- 
siedzenie Rady. 

BADAMY „ARBON*. 
Radny Zasztowt złożył ustne spra- 

wozdanie z prac komisji, wyłonionej w 
styczniu w celu zbadania o ile „Ar- 

bon** wywiązuje się ze swych nowych 
objętych zobowiązań. 

Dowiedzieliśmy się, że przedmio- 
tein prac komisji są sprawy personalne 
i taryfowe. Chwała Bogu! Kiedyż bę- 
dą owoce prac komisji radzieckiej? 
Kiedy nareszcie bałagan z cenami bi- 
letów zostanie skończony. 
W WILNIE GŁODNEJ DZIATWY 

МЕМА 
Gdy przystąpiono do dyskusji nad 

wnioskiem w sprawie asygnowania 
5000 zł. na dokarmianie dziatwy straj- 
kujących robotników w Zagł. Krakow- 
skiem i Dąbrowskiem, wstał r. Czyż 

udźwiękowienie u- 

imiennik p. wiceprezydenta) i о- 
świadczył: 

„Jeżeli Magistrat złoży oświadęze- 
nie, że w Wilnie na Wielkanoc nie bę- 
dzie głodnych dzieci, za wnioskiem gło 
sować będę. Jeżeli takiego oświadcze- 
nia nie usłyszę, trudno mi będze gło- 
sować za'. 

Słowem: „bliższa koszula cialu...“ 
P. Czyża zakrzyczano. Zrobili to 

p.p. Komarnicki iStążowski, a pozatem 
p. wiceprezydent. 

P. wiceprezydent zaznaczył przynaj 
mniej, że jego zdaniem wniosek nie 
miał charakteru politycznego, tamci pa 
nowie tego zaznaczenia nie zrobili. 

I zubożałe Wilno dało ciepłą ręką 
5000 złotych na dzieci śląskie, których 
ojcowie rzucili pracę. 

Pytanie, co będziemy mówili na- 
szym wileńskim biedulkom, gdy im 
trzeba będzie kawałek chleba dać na 
święta Zmartwychwstania Pańskiego, 
a na ten kawałek chleba grosza w ka- 
sach miejskich nie stanie. A może star 
czy — cieszmy się. 

Gdy Magistrat przyrzekł sprawę 
funduszów emerytalnych wyjaśnić na 
najbliższem posiedzeniu p» p. radni z 
ulgą odetchnęli. Była już prawie pier- 
wsza po północy. Kim. 

zwłok z kliniki U. S. B. 

Zarząd i Dyrekcja Komunalnej Kasy Oszczędności m. Wilna 

na Antokslu odbędzie się 19go o 
Rossa. 

W dniu 21 marca o godzinie 9 min. 30 odbędzie się w tejże Kaplicy 
żałobne nabożeństwo poczem nastąpi złożenie zw łok. 

z SĄDÓW 
WYROK W SPRAWIE WARDEŃSKIEGO. 
OGŁOSZONY ZOSTANIE W PONIEDZIA- 

ŁEK 21 MARCA 
W dalszym ciągu procesu zostali zbada- 

ni zawezwani na sprawę biegli. 
Potwierdzając swe pierwotne zeznania, 

złożone podczas śledztwa i sądu pierwszej 
instancji, eksperci zaznaczyli, że na podsta- 
wie załączonych do sprawy ksiąg buchalte- 
ryjnych nie można dokładnie ustalić, ani sum 
obrotu, dochodów i wydatków. 

Na cały szereg zapytań zarówno obrony 
jak i oskarżenia, ekspertyza nie mogła dać 
tanowczej odpowiedzi 

O godz. 4 po dwugodzinnej przerwie roz 
poczęły sie przemówienia stron. 

Przedstawiciel oskarżenia publicznego 
prokurator Parczewski w konkluzji swego b. 
obszernego przemówienia żąda skazania 0- 
skarżonych, gdyż uważa, że winą ich została 
całkowicie udowodniona. 

Tęż prośbę popiera i cywiłny 
adw. L. Kulikowski. 

Natomiast obrońcy Wardeńskiego, dzie- 
kan Rady Adwokackiej, K. Petrusewicz i 
adw. H. Zasztowt-Sukiennicka jako też obro 
na Chocianowicza, adw. adw. P. Andrejew i 
St. Szurlej wnoszą o zatwierdzenie wyroku 
pierwszej instancji, uniewinniającego obu 
oskarżonych. $ 

Po krótkiej i obustronnej replice stron, 
Sąd wyznaczył odczytanie wyroku na dzień 
21 marc godz. 9 rano. 
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Przy ul. Biskupiej Nr. 5 — 10 w mie- 
zkaniu swego kolegi targnął się na ży 

cie kupiec leśny 33-letni Szmerel 
Kantorowicz. Korzystając z chwiłowej 
nieobecności przyjaciela, Kantorowicz 
usiocował szelki na wieszaku od tbra- 
nia i zawisł na nich. Nim przybyła 
pomoc, samobójca nie żył. Przyczyną 
rozpaczliwego kroku było jakoby nie- 
porozumienie z żoną na tle stosunku 
iej do kolegi Kantorowicza. 

Niesczęśliwy wypadek. 
Dnie 18 b.m..0 godz. 8 rano w fołwarku Sio 
bódka, gminy Szumskiej podczas  młócenia 
jęczmienia zdarzył się wstrząsający wypa- 
dek. Mianowicie, robotnik Stanisław Kolba, 
popędzając kamień przy meneżu, przez nie- 
ostrożność wpadł do koła meneżu. Koia mo- 
mentalnie zmiażdżyły głowę i złamały krę- 
gosiup. 

Scholastyka 
į Sekwestr:tor 

Pan Mikołaj Górski jest sekwestia- 
torem miejskim.. Ten typ ludzi magi- 
strackich odznacza się, jak wiadomo 
wielką sumiennością w pełnieniu swo- — 
ich obowiązków. Są oni katonami, je- 
śli chodzi o dobro miasta: salus urbis 
suprema lex — oto ich zasada. Jedno- 
cześnie są niezmiernie liberalni i wy- 
1ozumiali, jeśli chodzi o nich samych. 
Jeden popełni t. zw. przywłaszczenie, 
inny uprawia t. zw. defraudację, tam- 
ten oddaje się wstydliwym małwersa- 
cjom, ten egzekwuje należności z re- 
wolwerem. 

Pan Górski stanowi typ odmienny. 
Jest on klasyczny skandalist. Lubi pia 
noje wiesielje. Szirokaja natura, «ch 
ma! Tu, podchmieliwszy sobie, doruż- 
karza w kark trzasnąć, tam butelką w 
lampę, gdzieindziej szyldy ze sklepów 
zrywać. 

Pan Górski lubi także — jak się 
zwykło u nas mówić — dziewczynki. 
Naprzykład, pewną Schołastykę -Nie- 
nartowiczównę (proszę powtórzyć). 
Imię zgoła cnotliwe, a stałego. miej.:ca 
zamieszkania niema. Bywa niem cza- 
sami kawiarnia przy ul. Ostrobraim- 
skiej 5. Tam poznał ją pan Mikołaj 
Górski. Tam zakutił. Tam zapadł w 
ciężki sen. Tam się obudził. Tam rów- 
nież — według niewzruszonego prawa 
powtarzalności wydarzeń — stwierdził 
w portfelu brak 658 zł. Była to podo- 
bno cała, nietknięta jeszcze, pensja se- 
kwestratorska, aczkołwiek rzecz dzia- 
ła się dnia 17 marca. 

Panna Scholastyka nie pokazuje się 
od tej chwili w kawiarni przy ul. О- 
strobramskiej. Gdzie jest? Niewiado- 
nio. Niema stałego miejsca zamieszka- 
nia. 

Czasopisma 
Droga — marzec. Ostatni numer miesięcz 

nika „Droga* zawiera następujące artykuły: 
lgnacy Czuma: „Odpowiedzialność Prezy- 
denta“ (I), Edward Boyć: „Nauczyciele Mus- 
soliniego", Władysław Strzemiński: „Sztuka 
Nowoczesna a Szkoły Artystyczne”, Marja 
Morstin-Górska: „Nawrócenie”*, Józef Opato- 
szu: „Płonące Krzyże” (przełożył N. Wei- 
nig), Hanna Mortkowiczówna: „Pęd*, Lud- 
wik Wasilewski: „Znaczenie postępu tech- 

nicznego w rozwoju obecnego kryzysu Świa- 

towego“, „Sprawy Polskie", „Z życia Za- 

granicy", „Plastyka”,” „Książki”. Cena nu- 

meru 2,50 zł. 
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Pijacy napadli na policję 
_ WILNO. We wsi Zyrychy, gm. kuze- 

nieckiej na przechodzący patrol - policyjny 
pod przewodnictwem przodownika Adama Ła 
guna napadła grupa pijanych osobników, 
usiiując rozbroić policjantów. W trakcie zaj- : 
ścia kilkunastu innych wieśniaków i kobiet, 
rzuciło się z pomocą pijanym atakując po- 
ficję kamieniami i drągami. х 

Wobec grożącego niebezpieczeństwa ko 
inendant patrolu policyjnego wezwał uapa- 

stników do rozejścia się, gdy jednak wczwa 
nie pozostało bez echa, policja oddała sal- 
wę na postrach a następnie w tłum. Napa- 

SPORT 
ZAKOŃCZENIE INSTRUKTOR- 

SKIEGO KURSU NARCIARSKIEGO. 
Trwający od 27 lutegobr. instruktorski 

stnicy pierzchli, porzucając po drodze kamie kufs narciarski dla zawodników, zarganizo- 
nie, drągi i kije, Z tłumu nikt nie Gdniósł wany przez Ośrodek W. F., z okazji przy- 
rau, jedynie policjanci i komendant patrolu, działu do Wilna trenera Pol. Zw. Narciarskie 
zostałi dotkliwie pokaleczeni kamieniami. Na go — norwega Klykkena — został już u- 
miejsce przybyła komisja śledcza, która pro- kończony. 
wadzi dochodzenie. 

Psalmiści w walce z baptystami 
*. WILNO. Na terenie gminy Grodeckiej w 
powiecie Mołodeczańskim, daje się zaobser- 

- wować stale wybuchające nieporozumienie 
pomiędzy sektą psalmistów, a baptystami. 
Zródłem nieporozumień jest  współzawodni- 
ctwo w kaptowaniu „wiernych“. Na tem tle 
doszło onegdaj do krwawego zajścia we wsi 
Czerepki, tejże gminy. jeden z prowodyrów 

psalmistów Wiktor Machnuć, dobrawszy do 
kompanji kilkunastu chłopów, napadł na 
dom modlitwy baptystów, mieszczący się w 
zabudowaniach Jerzego Czerkanowa. W tra- 
kcie bójki, czterech baptystów odniosło cięż 
kie rany. Spokój we wsi przywróciła po- 
lieja. 

Z 

LIST DO REDAKCJI 
Szanowny Panie Redaktorze! 

W Nr. 62 „Dziennika Wileńskiego” z dn. 
16 marca r.b. zamieszczony został samowot- 

_ nie przez niejakich p.p. Wasiewicza i Lud- 
wisiaka komunikat od imienia Rady Zjedno- 
czenia Robotniczych Związków  Zawodo- 
wych Ziem Północno-Wschodnich, tendencyj 
nie informujący opinję publiczną o sytuacji 
wewnątrz Zjednoczenia. W następnym dniu 
to samo pismo uzupełniło ten „komunikat”, 
swoistemi „wyjaśnieniami”, w których nie- 
ma ani odrobiny prawdy. 

1). Nieprawdą jest, że wogóle w Zjedno 
czeniu nastąpił jakikolwiek rozłam; 

2. Nieprawdą jest, jakoby poseł dr. Ste- 
ian Brokowski był kiedykolwiek przedtem 
prezesem Rady; 

3. Nieprawdą jest, że obecnie 
aż cztery Zarządy, jak i to, 

4. że członkowie związków, wchodzących 
w skład Rady przechodzą do tak zwanych 

urzędują 

Radjo wileńskie 
SOBOTA, DNIA 19 MARCA 1932 R. 
11.58: Sygnał czasu. 
12,10: Poranek szkolny ze Lwowa. 
14,15: Muzyka z płyt. 
15.15: Wiadomości wojskowe dla wszyst 

h z Warszawy. 
15,25: Pogadanka z Warszawy. 

«15,45: Koncert dla młodzieży (płyty). 
16,10: Odczyt dla maturzystów z Warsz. 

16,30: Nowe płyty). В 
16.40: Codzienny odcinek  powiešciowy. 
16,50: Konkurs sławnych tenorów (płyty) 
17.10: „Marszałek Piłsudski a istota Pań- 

stwa Polskiego“ — odczyt z Warszawy. 
18,05: Audycja dla dzieci: „Nasz kocha- 

ny .Dziadek,, czyli jak dzieci przygotowy- 
wały się na przyjazd Pana Marszałka” — 
napisała Ciocia Hala. 

18,30. Pieśni żołnierskie z Warszawy. 
20.00: „Na widnokręgu* — z Warszawy. 
20,157 Koncert życzeń (płyty). 
21,35: Komendant w polu — feljeton z 

kic 

      

Związków Chrześcijańskich. Warszawy. | 
Natomiast prawdą jest: 22.00: Koncert chopinowski z Warszawy 

1. że w Zjednoczeniu niema żadnego roz — wykonawca Mikołaj Orłow. 
Зати, 

2. że od początku powstania Rady god- 
ność prezesa z wyboru na kongresie w pier 
wszej połowie r. ub. piastuję nieprzewanie 

18, 
3. że prezydjum, któremu przewodniczę, 

nieprzerwanie urzęduje przy ul. Wielkiej 34, 
i że nigdy nie kierowałem Związkami z nie- 
jakim p. Godlejewskim i nie urzędowałem 
przy ul. Żydowskiej. = 

.._ Stwierdzam kategorycznie, że zarówno: - Dr. M. Jeżewski: Nauczanie fizyki. Bi- 
komunikat, jak i komentarz do niego, za- bljoteka Pedagogiczno - Dydaktyczna T. IX. 
mieszczone w dwóch ostatnich numerach Książnica-Atlas 1932. 2 
„Dziennika Wileūskiego“ są  dywersyjnym „Nauczanie fizyki“ jest pierwszym pol- 
manewrem endeckim i powstały na tle in- skm podręcznikiem dydaktyki fizyki. Prze- 
formacyj osób, pozostających na usługach znaczony jest dla tych, którzy uczą czy też 
„Dziennika Wileńskiego", któremu solą w mają zamiar uczyć fizyki w szkołach Śred- 
oku jest rozwój bezpartyjnego, robotniczego nich lub niższych. 
ruchu zawodowego na terenie Wilna. 

K. Walukiewicz 
Prezes Rady Głównej Zjednoczenia 

Robotniczych Związków Zawodowych 
Ziem  Północno-Wschodnich. 

` 

NA FILMOWEJ TAŠMIE 
S tm do artykulacji polskiej. Sztucznie miejscami 
„LUX“ sięgnął do wspomnień, dając film brzmi ton głosu, lecz można to darować, 

z Klarą Bow p. t. „Karkołomne zakrety”. jeżeli się przypomni fatalne dialogi w filmach 
Rudowłosa gwiazda amerykańska miała „rdzennie* polskich. 
swego czasu -wielkie wzięcie, szczególnie w „ŚWIATOWID* wznowił popularny film 
Ameryce. Głośne awantury i wywołany nie- Ramona Novarro „Poganin*. Reżyser tego 
mi skandal zwichnęły karjerę ekscentycznej filmu, Van Dyke, lubuje się w obrazach 

Klarci, usuwając, bodaj na długo, jeżeli nie prymitywnych, jeśli można tak powiedzieć. 
na zawsze, nazwisko jej z ekranu. „Karko- „Poganin* należy do pierwszych dzieł Van 
łomne zakręty”, to film osnuty na motywie Dyke'a. Za tło wzięto uroczy krajobraz Ta- 

- cyrku. Miłość linoskoczki prowadzi ją do po- hiti, (stąd znana melodja „Księżyc nad Ta- 
święceń a przez to do serca ukochanego.— hiti*). Obraz ustępuje innym filmom tego 
Film zbudowany jest według utartych zasad rodzaju, niewytrzymaniem charakteru. Np. 
reżyserskich, daleki jest od jakichkolwiek am „Tabu Murnau'a jest wspaniałe, właśnie 

"bicyj oryginalnych, lecz zawiera mamenty dzięki zachowaniu kolorytu wysp oceanicz- 
mapięcia, właściwe „filmom cyrkowym. Cie- nych Bora-Bora. W „Poganinie“ brak tego, 
kawe jest dorobienie słów. polskich do dia- występuje tu natomiast urok postaci boha- 
logów angielskich. Eksperyment ten zwykle tera Ramona Novarro, co dla wielu jest 
ywa nieudany, tutaj jednak wypadł conaj- mocnym magnesem. Ostatnio ukazał się_na 

"mniej dobrze. Trudne do uchwycenia ru- ekranach warszawskich nowy film Van Dy- 
"chy warg zostały w zupełności dopasowane ke'a p. t. „Kochanka z Tahiti“, który nieba- 

23.00: Muzyka taneczna z Warszawy. 

ZOK NSW 
5 NOHEKSIĄZKI 
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pytania. a pańskie podejrzenia draż 
3 s r а a в„ па mnie. Wina jednak jest wyłącznie 
Promień Miłosierdzia po mojej stronie. Muszę zapłacić za to, 

45 że się związałem z Bilsaiterem. 
 "— Brand telefonował do mnie w — Rozumiem przykrą sytuację pa- 

moich sprawach osobistych. Nie myśla na, — ciągnął inspektor. — Ale muszę 
łem, że będę musiał wtajemniczać pa- zadać panu jeszcze kilka pytań: Kiedy 

"naw to.wszystko, ale przypuszczam, Woolvorta znaleziono półżywego w 
"że Brand już to zrobił i przedstawił parku, pokojówka pobiegła, by prze- 
"w najwygodniejszem dla niego świe- słać mu łóżko i znalazła w jego poko- 

" tle. Dobrze, opowiem panu prawdę. ju pana, - | 
„„ Byłem wspólnikiem Bilsaitera. Brand  .*Storidge podniósł 

. - miał zająć się sprzedażą mego udziału. niem. | 
". Ranó telefonował do mnie o tem, że. ..— Tak, ale dlaczego pana to. dzi- 

znalazł się nabywca. : “wi? Poszediem po szlafrok Woolvorta, 
* „Jak dotąd, zeznania zgadzają się'. bo tak-'długo leżał na mokrej : trawie; 

- — pomyśłał inspektor. | ©, > . że bałem się, by się nie przeziebit. Ja- 
"— Spieszyłem ze sprzedażą moje- kież inne powody mogłyby mnie skło- 

go udziału, ciągnął dalej Storidge, bo. nić do wchodzenia tam? 
 óbawiałem się, że dalsza współptaca. . Inspektor pokiwał głową, uchylając 

z Bilsaiterem mogłaby ściągnąć na-się.od odpowiedzi: nie mógł przecież 
mnie większe nieprzyjemności, w zwią podzielić się  swemi podejrzeniami z 
zku z mojem stanowiskiem w minister- tym: wysokim urzędnikiem ministerstwa 

"stwie. Czy o nic więcej nie chciał pan — Powiedziała mi o tem pokojów 
zapytać? © kai chciałem to sprawdzić. To nie ma 

" — Brand powiedział ściśle to samo znaczenia zresztą... Czy pan wie, że 
— Pan powinien mi wierzyć nie Hołjister jest znów w więzieniu? 

dlatego, że Brand mówił to samo. Nie —— Tak, i oburza mnie to bardzo! 
przyzwyczaiłem się, aby mi nie wie- Nie mam, naturalnie prawa dawać pa- 
rzono. Pan nie powinien zapominać:o nu rady, ale jeżeli pan rzeczywiście 
stanowisku, które zajmuję. podejrzewa go o to morderstwo— my- 
— Pamiętam o tem, sir. Ale muszę li się pan najzupełniej. Hollister zbyt 

spełnić swój obowiązek i doprawdy był wymęczony pobytem w więzieniu, 
ton, jakim pan do mnie przemawia, u- aby ryzykować powrót tam. 
trudnia mi bardzo zadanie. : — Ale on był w Beekonsfeld tej 

Słowa te podziałały uspokajająco nocy? : 
na Storidge'a. __ — To ja wezwałem go do Beekons 

: — Pan mi wybaczy, inspektorze! feld. Ja sam wynajątem dla niego po- 
Pan ma rację. Oczywiście, nie mam kój w hotelu. Jadąc do lorda Rowman- 
prawa powoływać się na swoje stano- da, nie przypuszczałem, że spotkam 
wisko, aby uniknąć odpowiedzi na za- tam Bilsaitera. Tem niniej mogłem spo 

" JOHN LAWRENS 

  brwi ze zdziwie- 

„| Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

- wzruszenia w głosie Storidge'a. 

Kurs obesłany był przez wszystkie kluby 
wileńskie, oraz organizacje sportowe z poza 
Wilna: Grodna, Białegostoku, Lidy, Świę- 
cian i Mołodeczna, w ogólnej ilości 43 u- 
czestników. 

Zajęcia prowadzili wspólnie: komendant 
kursu kpt. Łucki oraz trener Klykken. 

Wysoki poziom kursu, pomimo krótkiego 
czasu, pozwolił na osiągnięcie dobrych re- 
zultatow. 

- Najlepsze rezultaty osiągnęli w biegach 
ppor. Morzkowski, por. Patyra, kpr. Jabło- 
nowski (wszyscy z 1 pp. Leg.), sierż. Cu- 
krowski (5 pp. Leg.), Wójcicki (Ognisko), 
Subotowicz (S. N. P.) i Witkowski (P. K. 
S.), oraz Wieliczko (Grodno). 

W skokach rewelacją był Żyliński (O- 
gnisko), który startując w dniu 6 bm., poraz 
pierwszy na dużej skoczni, zajął pierwsze 

miejsce. : 
W dniu zakończenia kursu 10 uczestni- 

ków jego poddało się egzaminowi sędziow- 
skiemu, przyczem 9 zdało z.wynikiem po- 

Kurs całkowicie spełnił swe zadanie i w 
wielkim stopniu przyczynił się do podniesie- 
nia ogólnego poziomu technicznego sportu 
zawodniczego na terenie Okręgu R. 

ZAWODY NARCIARSKIE O ODZNAKĘ 
Przed kilku dniami odbyły. się zawody 

narciarskie o odznakę P. Z. N., zorganizowa- 
ne przez Okr. Ośrodek W. F. 

W zawodach startowało 52 narciarzy i 8 
narciarek. - Wvniki techniczne zawodów są 
następujące: Bieg 12 klm.: st. sierż. Cukrow 
ski (5 pp. Leg.) I g. 4 m. 27 sek., 2) kpr. 
Jabłonowski (1 pp. Leg.) 1 g. 5 m. 5 sek., 
3) Pimpicki (gimn. Mick.) 1 g. 6 m. 16 s, 
4) Wójcicki (Ognisko) 1 g. 6 m. 36 sek., 
5) por. Jakubieniec (5 pp. Leg.) 1 g. 8 m. 
4 sek., 6) knt. Lucki 1 g. 8 m. 42 sek. A 

Bieg pań 8 klm.: 1) Ławrynowiczówna 
(gimn. Orzeszk.) 52,8 m. 2) Iwanowska 

- (pimn. Orzeszk.) 1 g: O m. 59 sek., 3) Wa- 
silewska (gimn. Orzeszk.) I g. 1 m. 30 s,, 
4) Szusterowa (Cresovia — Grodno) 1g. 5 
m. 30 sek. (t) 

| = 

położone w miejscowości 

publiczności z plażą 

  
co zaszło. Jestem 

przekonany, że Hollister nie wiedział 
o obecności bankiera w pałacu. Do- 
wiedział się o tem, po jego śmierci do. 
piero. Zaprosiłem go do Beekonsfeld 
dlatego, ze chciałem skorzystać z kil- 
ku dni wypoczynku i porozmawiać z 

dziewać się tego, 

nim szczerze. 
przyjaciele. 

Inspektora uderzył 

Jesteśmy z nim starzy 

ton szczerego 
Nie 

było wątpliwości, że mówił prawdę... 
— Dziękuję panu, sir = odpowie- 

dział Lanner, wstając. Mam nadzieję, 
że Hollister nie jest winien, ale nieste- . 
ty, nie mogę go wypuścić narazie. O 
becność jego w Beekonsfeld w czasie, 
gdy zbodnia została popełniona, sta“ 
nowi zbyt ważki dowód przeciw niemu 

7==' Mam nadzieję jednak, że nie bę- 
dziecie go zbyt długo morzyć w wię- 
zieniu! 

Lanner odszedł z uczuciem rozcza- 
rowania i zdziwienia. Rozmowa ze Sto 
ridgem nie dała mu tego, czegó się 
spodziewał. - ! 

„Djabli go wiedzą! Może to wszyst 
ko prawda!” 

Zbliżała się już trzecia. Pozostawa- 
ła jeszcze „godzina do umówionego: 
spotkania z Woolvortem. Lanner wstą- 
pił do cukierni, by nad szklanką kawy, 
w samotności, przemyśleć rozmowę ze 
Storidgem. 

Punktualnie o czwartej zadzwonił 
do. mieszkania Ryszarda. 

Znalazł tam Edytę, ale Lanner 
przyzwyczaił się już do niej, a nawet o- 
becność jej była pożądaną. 

— Rozmawiał pan ze Storidgesif 
I cóż, jakie rezultaty? н 
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Podaje się do wiadomości, że w majątku Landwarowie 

sprzedają się 

dziażki 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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-=-NA NADCHODZĄCE ŚWIĘTA WIELKANOCNE — NAJWIĘKSZY WYBÓR OBUWIA WIOSENNEGO 
NIE ODKŁADAJCIE ZAKUPÓW AŻ NA OSTATNIE DNI PRZEDŚWIĄTECZNE. 

PROSIMY ODWIEDZIĆ NAS JAKNAJWCZŚNIEJ! 
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Dźwiękowe 

Ras w arcydziele 
HELIOS dźwiękowem p. t. 

Premjera. Największe gwiazdy ekranu w jednym tilmie, Ponętna 
Camilia Horn, przemiła Anny Oadra, Harry Liedtke Konrad Veidt, H. A. Szicttow, Fr. Kort 

WIELIKA TĘSKNOT 

Lil Dagov*r, znakomita Olga Czechowa, 

Przebojowe piosenki, 
Wyjątkowo bogata wystawa. 

Dodatki dźwiękowe.-Na 1-szy sezns ceny zniżone. Seansy o godz. 2ej, 4, 6 i 10.15. 
  

  

[DŹWIĘKOWE KINO 

w rewel filmie genjal- 
nego ABBOTA p. t. 

Dziś czarująca bohaterka „Upadłego Anioła* 

„HOLLYWOOD” NANCY KARROÓL i PHILIPS HOLMES 

RAJ UKRADZIORNY 

CGIINe 
asia "Ą 47, tel. 18-41 

Nad program: Dodatek rysunkowy i najnowszy tygodnik Paramountu. 
Pocz. o godz. 4,6, 8i 1030, w dnie świąt. o godz. 2ej — Na |l-szy seans ceny zniżone, 

Ze wzelędu na wysoką warteŚĆ artystyczną film wyświetla się w kinach: HOLLYWOOD i CASINO. 

  

Dźwiękowe kino 

„PAŃ 
Dziś uroczysta premjer:! Pierwszy Wielki Dźwiękowiec Turecki z życia współczesnego, który jednym wielkim 

pochodem triumfalnym przeszedł ekrany wszystkich stolic Świata p. t. 

ŻEBRAK STAMBUŁU 
W rol. gł Najwybitniejsze gwiazdy teztru stołecznego w Konstantynopolu. Akcja rozgrywa się w krainie 1001 

nocy na tle słynnych pałaców muzułmańskich, Przepyszne melodje podkreślają egzotyzm i czar Wschodu. 

Nad program: Najnowsze aktualja dźwiękowe. Początek o godz. 2-ej 4, 6, 8i 1030. Ceny znacznie zniżone. 

  

Džw ękowy 

Kino-Teatr 

„STYLOWY" 
Wielka 36 KRÓ 
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KŁOPOTY 
PANI NIUŚKI 
homorystyczna opowieść 

Eugenji Kobylińskiej 
wyszła już z drukarni „Lux* 

i jest do nabycia w księgarniach 

wileńskich 

— Cena 5 zł. — 
SKŁAD GŁÓWNY W KSIĘGARNI 

Ё ŚW. WOJCIECHA 
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dogodnym dla kąpieli 

  
— (Coś niecoś się wyjaśniło, — 

odpowiedział wymijająco. — Wytłoma 
czył mi zupełnie zadowalniająco oba 
telefony i odpowiadał szczerze na 
wszystkie pytania. Wogóle wszyscy są 
wobec mnie szczerzy, za wyjątkiem 
państwa. 

Edyta uśmiechnęła się. Podobała 
się jej ta prosta otwartość inspektora. 
Był to doskonały sposób rozwiązywa- 
nia języków i wzbudzania zautania. 
Gdyby inspektor postępował chytrzej, 
obawianoby się go i odpowiadano z 
większą ostrożnością. 

-— Myśmy pana nigdy nie oszuki- 
wali, — zapewniał Ryszard. — Ale nie 
uważamy za konieczne, aby pan wszyst 
ko wiedział. Wiemy rzeczy, o których 
pan nie wie. Ale one nie mają związ- 
ku ze śmiercią Bilsaitera. 

— O tem tylko ja mogę sądzić. Je- 
żeli to niema nic wspólnego z morder- 
stwem, czemu państwo ukrywają te 
fakty? Naprzykład ja.dotąd nie wiem, 
w.jaki sposób pani pierścionek ze ska- 
rabeuszem znalazł się pod łóżkiem za- 
bitego? Dotąd nie wyjaśnionem jest, 
dlaczego panią nagle zabolały zęby i 
pani wyjechała do Londynu? Co było 
w paczce, wysłanej na nazwisko Ry- 
szarda Vorta? Ale nietyłko na te py- 
tania nie mam odpowiedzi! Chciałbym 
ich zadać cały szereg! 

— Zanim odpowiem na nie, chcia- 
łabym wiedzieć, czy pan uważa mnie i 
Ryszarda za zdolnych popełnić mor- 
derstwo? 

Edyta oparła rękę na ramieniu na- 
rzeczonego i patrzała badawczo w o- 

inspektora. 
Nie mam prawa odpowiadać na 

WYYYPYYYTYYTYYTYYTU 
KE TTERDY ZERO 

. Lekarze 
Tr 

N:jtąńsze źró 

DOKTOR 
J. BERNSZTEIN 

  

  

          

  

    

Dzś! Po raz pierwszy w Wilnie! Prawdziwa bomba humoru i śmiechu PAT i PATACHON 

roześmieszą nawet głazy, swoją ostatnią przebajeczną i najdowcipniejszą kreacją jako 
arcywspaniała komedja — farsa w 12 skt. 

LOWIE 4ĄBGBY UWAGA: Dla uczącej się młodzieży dozwolone. 
Następny program: „BEN HUR“!. 

  

@10 zakupu świeżych towarów 

D.-H. STANISŁAW BIELIŃSKI 
Wilno, ul. Mickiewicza 24/26. Tal. 18 98. 

Towary kolonjalno spożywcze, wszystkie Świąteczne słodycze, 

  

    
  

    
  

   

Woolvorta budzą podejrzenia. A je- 
żeli chodzi o to, co myśli Lanner, to 
jego zdaniem postępujecie bardzo nie- 
mądrze— milcząc i nie mówiąc prawdy 

— O, gdybyśmy mogli oddzielić 
Lannera od inspektora policji, odrazu 
byśmy wszystko powiedzieli! — roze- 
śmiał się Ryszard. — Na tem polega 
cała trudność, że nie można ich roz- 
dzielić! Mógłbym opowiedzieć panu 
moc ciekuwych rzeczy, gdybym był 
pewny, że pan nie doniesie zaraz na- 
czelnikowi Scotland-Yardu. 

Lanner zrozumiał, że rozmowa ze- 
szła na bardzo delikatny grunt. Natu- 
ralnie, że chciał dowiedzieć się jaknaj- 
więcej, ale nie mógł związywać się o- 
bietnicą milczenia. Starannie dobierając 
słowa, odpowiedział: 

— Spróbujmy jednak porozumieć 
się jakoś. Nie jestem obowiązany mel- 
dować wszystko, co posłyszę. Jeżeli 
państwo powiedzą mi coś, co nie bę- 
dzie miało bezpośredniego znaczenia 
dla naszej sprawy, to Lanner wysłucha, 
a inspektor zapomni. 

— Czyż pan naprawdę niema do- 
tąd jakichś poszlak w tej sprawie?— 
nalegał Woolvort. 

— jeżeli pan chce wiedzieć moje 
zdanie, to szczerze powiem, że nie 1- 

ważam „Promienia” za mordercę. Co 

do tego nie mam najmniejszych wąt- 

pliwości. 7 : 
Ryszard rzucit niedopalony papie- 

ros do kominka i zamyślił się. Edyta i 

   

choroby skórne, we- Ę owoce, wina, konjaki, likiery i wódki firm krajowych i zagra « 

neryczne i moczo- fnicznych. Masło wyborowe 4 zł. kg, wędliny A. Fiedoto- 
WE id Е wiczowej. Vermouth „Cizano* 6 zł. but. Indyki turzone. 

le jckiewicza „M. > 1 iż przyjmuje 9—1 i 4—8. Dostawa do domu gratis. Dewiza firmy więk zy obrót minimalry 

* zysk. W niedzielę sklep otwarty od 1 do 6 wierz. 

DOKTOR W 

Zeldowicz SEA Lokale 2 aparaty 
chor. rne, wene- tot fi 

ссг narzęków ms Barai LLC m SKAIE togi 2 obiekt 
ciowych, od 9—do 1, AbRgOŚrE i 4,5 sprzedam tanio 

5—8 wiecz. łe przyciemnia kemną 4 ; с 1) rozm. 10x15 z mig. 
: ireguluje. Magsiłłage. | Potrzebne mie |sztorkową i teleobjek- 

s KTÓR Gabinet © sg | szkania 3—4 poko- | tywem. 2) rozm. 9x 12 
" ZELDOWICZOWA Kosmetyki cediŚ je, w śródmieściu, | najnowszy model z 

OBIECE Lecmiczej z wygodami, na pię | samo-wyzwalaczem. — 
X я WENE- J. Hrymiewiczowej. | trze. Zgłoszenia do | —Przyrządy rozmaite 
RYCZNE NARZĄDÓW ul, WIELKA JA 26 m3. redskcji telefon. Nr. | mogę sprzedać csobno. 

MOCZOWYCH p, wg.ł6-114-7| 227 między godziną | Skopówka 6 — 19 cd 
Bd M2>ZE ed4=6 ao BA ANA godz. 5 wiecz. 
ut. Biickiewicza 24. Re R de aro is PT RIM, 

tel 2/7. Spizedsm 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAI AASAAAAAAAAAAA AAA, = pa 

чгча CENNIK aka ul - w 

kosmetyka Posadv fw. jacka 8 m. 1 
EISS PEWNY] WOLNO PY PRWZENCZĄ A łówny codziennie od 4—6 w 

wvvvvvvvi 9 Tamże kupę szalę i 
6 A B i N ET 2 » mahoniową 

Inteligentna N ASION rom AREA ! 
Racjonalnej osoba šrednich lat, po- Samochėd ai 

szukuje pracy do marki  „Hudson* w 
k kė | k I zleci. Ma dobre świa па 1932 гоК |najlepszym stanie — | 

WILN i dectwa, Makowa 8 m. 2. sprzeda'e się tanio, 1 
o, - wysyła się na  |Inf, Wileńska 57, tel. 

Micklewlcza 81—4 s i zrddą . 4-60 od 2 do 3 pp. 1 
Urod A Osoba młoda niezwłocznie YYYYPYYYYYYYYVYYYYYMNN 

e, doske- inteligentna potrzebna () WELER 
Gali ZoGdWIERA, nsuwa go i AIZIWY : Różne 

ej skazy i braki, Masaż 'уз226. erty do PORECRREWAR 
o twarzy. Biura Ogłećzeń E. So- WILNO FWYTYYWYWYYYYEYYYYVY*" 

Masaż ciała, eiektrycz- bola Wi eńska 22, sub, Dla sprawdzonej przez 
Ly, wyszczuplający (pa- „Małzeństwo”. UL.SADOWAS |T.yo św. Wincentege 

nie). Natryski „Hormo- E: == | Tel. Nr. 10-57. |4 Paulo rodziny ..mie- 
na* według prot. Spnh- Rządca ekonom szkałej na salce nieo- | 
la. Wypadanie włosów, kawaler lat 40 z dnżą| NAJSTARSZY  |pzlonej z trojgiem dzie. | 
łupież. Indywidualne praktyką poszukuje po- a ci 12, 1014 ietnim 
dobieranie kosmetysów Sady, samodzielnie lub SKŁED mm |Pawełkiem wołamy © 
do każdej cery, Ostat- pod dyspozycję 0d| mm NASION |Pomoc. Dziatki zzięb- 
nie zdobycie kosmety- 1 go kwietnia. Łaskawe nięte i zgłodniałe — 

ki racjonalnej: zgłoszenia Arsenalska Na brak obuwia i opału, 
Codziennie od g.10—8 2, m 3. L. Korczewski| Wileńszczyźnie. | Ofiary składać proszą 

W. Z. P. 43 Wilno. do Redakcji „Słowa* 
mara pod litera J. i 

takie pytania oficjalnie. Natomiast pry- Lanner nie spuszczali go z oka. Gdy 
watnie odpowiem szczerze: ja nie odezwał się znów, Lanner uśmiechnął 
wiem! Jeżeli państwo chcą wiedzieć, się, a Edyta zbladła śmiertelnie. 
co myśli inspektor policji, to muszą — Jestem  „Promieniem Mitosier- 
przyznać, że pewne posunięcia p. dzia* i opowiem panu, co się działo 4“ 7 

owej pamiętnej pocy! 

ROZDZIAŁ XXXI. 

WOOLVORT OPOWIADA. | 

Inspektor nie okazał zdumienia. 
Zdawało się nawet, że oczekiwał tego 
wyznania. A 

— (Cieszę się, że pan to powiedział 
wreszcie, — odpowiedział spokojnie. 
— Podejrzewałem to już dawno. Ale 
muszę.przyznać, że zmieniłem teraz 
zdanie o panu. | 

— Będzie mnie pan sądził o wiele | 
surowiej teraz? 

‚— Przeciwnie. 
— Dlaczego?— zdziwił się Ryszard 
— Bo zaczynam rozumieć wiele 

rzeczy, które były wpierw dla mnie 
niejasne zupełnie! Dotąd znałem „Pro | 
mienia“ tyłko z gazet i akt policyj, 2 

! 
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nych. Teraz poznałem go osobiście i 
fakt ten zmienia moje o nim przeko- 
nanie. Byłbym panu bardzo wdzięcz- 
ny, gdyby pan zechciał odpowiedzieć, 
co zaszło tej nocy, gdy bankier umarł. 
Proszę pamiętać, że interesują mnie 
tylko sprawy, związane z morder- 
stwem, a przygody „Promienia'* mnie 
nie obchodzą... 

— 0, panie Lanner! — zawołała 
Edyta, — Ryszard nie mógł zabić Bil- 
saitera... 

— Zaczekaj, — przerwał Wool- 
vort, — pozwól mi opowiedzieć wszyst 
ko po kolei... 

Redaktor w. 1. Witołd Tatarzyński,


