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Dyplomatyczny „Zoieschenrut“ 
W jednym z dzienników wyczyta- 

liśmy, iż propozycje polskie o „,roz- 

brojeniu moralnem', wysunięte w Ge- 

newie, spotkały się z „najlepszą oce- 

ną prasy francuskiej". 

Przypominamy, że propozycje te 

zawierają, według sformułowania p. 

min. Zaleskiego, następujące punkty: 

1) Usunięcie fermentu w literatu- 
rze, prózie i teatrze. 

2) Historja w podręcznikach po- 

winna być przedstawiana zgodnie z 
prawdą. 

3) Komentarze 
winny być lojalne. 

4) Na scenie i na ekranie wypad- 

ki nie mogą być fałszowane w duchu 

szowinizmu narodowego, czy religij- 

nego. Е 

Otóż co do tej najlepszej oceny — 
redaktor polityczny „Echo de Paris* 

p. Pertinax jest naszym przyjacielem. 

Poglądy jego na politykę wobec Nie- 

miec są bardzo zbliżone do poglą- 
dów prof. Strońskiego. Szukałem więc 
u niego tej najlepszej oceny. Znalazłem 
jednak tylko dodatek do artykułu, po- 

święcony „projektowi polskiemu roz- 

brojenia moralnego", w którym po za- 

komunikowaniu treści polskiej propo- 

zycji p. Pertinax pisze: || 
„Co do rezultatów praktycznych 

„projektu nasuwają się wątpliwości. 
„Gdyby tego rodzaja konwencja mia- 
„ła naprawdę. odpowiadać zamierze- 
„titnn jej wnioskodawców, ustanowi- 
„łaby międzynarodową kontrolę nad 
„opinją publiczną. Liga Narodów nie 

„jest jeszcze dojrzałą do spełniania 

„tego dzieła, jak do wielu innych*. 

Jak widzimy temu przyjacielowi 
Polski nasuwały się odrazu te prawni- 
cze wątpliwości, któreśmy podnieśli 
w naszym artykule z niedzieli 20 mar- 
<a. Nie można w każdym razie słów 
p. Pertinaxa uważać za najlepszą Cce- 
nę. Tak samo, jak my, uważa or: mo- 
jekt polski za niewykonalny, a pod 
prawniczym kątem widzenia wnosze- 
nie wniosków niewykonainych nie jest 
zajęciem poważnem. 

Ale / możemy porzucić ten 
prawniczy kąt widzenia i zacznierny 
przyglądać się wnioskowi polskiemu 
jedynie jako posunięciu politycznemu. 

Chodzi tu oczywiście o posunięcie 

antyniemieckie, o zaszachowanie Nie- 

miec, które, dość zresztą nieszczerze, 
zgłaszają na konferencję rozbrojenio- 
wą różne demagogiczne wnioski. 
Więc polski wniosek jakby chciał po- 
wiedzieć: „a cóż. wy sami robicie, 
jeśli nie hodujecie nienawiśći, uczucia 

zemsty w waszych stowarzyszeniach, 

szkołach i prasie, produkujecie filmy i 
sztuki rewanżowe, szcziijeci: nienawi- 
ścią wasze młode pokolenie do Polski 
i Francji, fałszujecie historję, twierdzi- 
cie, że byliście napadnięci w 1914 r. 
it. d“. 

Wszystko može byč prawdą. 
Istotnie wiemy, że w Niemczech hit- 
leryzm i takie rzeczy rozdymają anty- 

semityzm i nienawiść do nie-Niemców 
w sposób niemożliwy. Ale stwierdze- 

nie tego faktu nie przeszkodzi nam 

zatrzymać się nad analizą, czy wnio- 

sek polski jest politycznie - celowy i 
politycznie - poważny. 

Ciągle wychodzimy z założenia, że 
jesteśmy przez Niemcy napastowani, 

że my, Polska, chcemy  pokoju, nic 
chcemy nic zmieniać w naszych z 
Niemcami granicach, natomiast Niem- 
cy chcą nam odebrać jedną, czy na- 
wet dwie prowincje, grożą nam rewi- 
zją terytorjalną, szczują na nas swoją 
młodzież. Istotnie i po tysiąc razy tak 
jest, i ten stan dla nas wygodny nie 

jest. W naszym więc interesie (jak to 

zawsze zaznącza nasz minister i nasze 

ministerstwo) leży chęć do nor'maliza- 
cji stosunków polsko - niemieckich, 

do ich uspokojenia, do odebrania im 

dziennikarskie po- 

to 

charakteru drażliwego i drazniącego. 

Teraz zapytamy się, czy tego rodzaju 

demonstracyjny wniosek. jesz krokieni 

na tej drodze? Oczywiście, nie! 

Przedewszystkiem, nie można dziś 

straszyć Niemcy jeszcze jedną kontro- 

lą międzynarodową, bo się już w da- 

nej chwili takiej nowej kantroli mię-- 

dzynarodowej przeprowadzić nie da. 

Po drugie, nie można już dziś poważ- 
nie podnosić zarzutów „fałszowania 

historji", mając tu na myśli kwestię, 
kto wywołał wojnę. Pod tym wzglę- 

dem dość przekonywujące jest zdanie 

trancuskiego publicysty p. Fabre - Lu- 

ce, że umieszczenie w traktacie Wer- 

salskim winy Niemiec wywołania woj- 

my jako podstawy wypłacania przez 

Niemcy odszkodowań, było bardzo nie 

fortunnym pomysłem. Po trzecie, jeśli 

nawet na chwilę zatrzymamy się na 

hipotezie, że polski wniosek ze wszy- 

stkiemi jega konsekwencjami przyjęty 

byłby przez Francję i Anglję, to prze- 

cież dokuczliwość takiego wniosku 
skierowana byłaby nietylko przeciw 

Niemcom, lecz przeciw innym pań- 
stwom, np. faszystowskim Włochom i 

t. d. Podkreśla to tylko nierealność sa 

mego wniosku, który, jak to już po- 

wiedziałem, nikogo absolutnie prze- 

strąszyć się nie jest w stanie. 

Szkoda wiełka, że dyplomacja pol- 

ska, wysilająca się w. kierunku stawia- 

nia w Genewie często odrzucanych 

wniosków, nie idzie drogą prostszą i 

bardziej odpowiadającą naszym inte- 

resom. Myślimy tu o pro-polskiej pro- 
pagandzie w samych Niemczech. 

Dziedzina ta jest zupełnie zaniedbana. 

Żałuję bardzo, że muszę powie- 

dzieć, że wniosek polski o „rozbroje- 

niu moralnem* nietylko mojem zda- 

niem jest nierealny i niewykonalny. 

Jest prócz tego dla Polski trochę upo- 

karzający. Oto bowiem co on przypo- 

mina: Na pierwszej ławie Sejmu sie- 
dzi leader stronnictwa. Z trybuny 

przemawia przeciwnik polityczny. 

Leader rozmyśla o taktyce swego klu 

bu, o rzeczach ważnych. Tymczasem 
z tylnych rzędów ciągle odzywają się 
„Zwieschenruty“. Leader na nie niebar- 
dzo zwraca uwagę, chociaž to jego 
towarzysze partyjni starają się ośmie- 

szyć mcwę przeciwnika, często utra- 

fiając w linję taktyczną samego leade- 

ra, często popełniając gaffy.. Otóż ten 

polski wniosek przypomina mi taki sej 
mowy „zwieschenruf*. Dziś aktualną 

w polityce międzynarodowej jest spra- 
wa organizacji państw naddunajskich, 
innemi słowy, galwanizowanie dawnej 
Austrji której istnienie okazało się po- 
trzebne dla polityki francuskiej, a któ- 
rej brak jest tak dotkliwy, że Francja 
ciągle przemyśliwa, czemby ją zastą- 
pić. Niestety, niebardzo nawet wiemy, 

której brak tak dotkliwy, że Francja 
jaką jest polityka Polski w tej spra- 
wie, chociąż chodzi tu o kwestję, le- 
żącą obok nas o miedzę. Natomiast 
dowiadujemy się o wspaniałym wnio- 
sku o „rozbrojeniu moralnem*. Czyż 

nie „zwieschenruf '? 

Jeszcze jedna uwaga. Aż mi dziw- 
nie, że ja, dziennikarz, ją czynię. Oto 

w działalności naszego ministerstwa 

znać bardzo wyraźnie, że bardzo du- 
że i niewątpliwie przesadne znaczenie 

przypisuje ono retorycznej, dialektycz- 
nej stronie. Zaszachować Niemcy ja- 

kimś argumentem! Jakiemże zwycię- 

stwem, jakimże doniosłym faktem wy- 
daje się naszym dyplomatom. Tym- 
czasem najlepsze argumenty w obra- 

dach międzynarodowych pomijane są 

czasami pogardliwem milczeniem, a 

najgłupsze argumenty znajdują sobie 

bardzo poważne miejsce, o ile mają 

za Sobą siłę. Nasze ministerstwo sta- 

nowczo zbyt wielką rolę przypisuje 
dziennikarskim efektom. Cat. 

P.S. Używam wyrazu „Zwieschenrui* z 
niechęcią. Dawne djarjusze Sejmów polskich 
mają własne określenie na to, mianowicie: 
„werwanie sie“. — „Ktoś się werwał do 
przemówienia", — Używanie więc wyrazu 
cudzoziemskiego jest zupełnie niepotrzebne, 
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BRASŁAW — Księgarnia T-wa 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego 
DĄBROWIEA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
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Ustawa e pełnomocnictwach 
WESZŁA W ŻYCIE 

WARSZAWA, (tel. własny), We Ustawa o pełnomocnictwach wchodzi 
wczorajszym Dzienniku Ustaw ogło: w życie z dniem wczorajszym i w 
szona została ustawa z daia 17 b. m, najbliższym czasie należy się spodzie- 
upowazniająca Prezydenta do wyda- wać pierwszych dekretów. 
wania rozporządzeń z mocą ustawy, # 

NOWI VICEMINISTROWIE 
wice-ministrem mianowany został po- WARSZAWA, (tel. własny). - W 
seł Wacław Karwacki, prezes Cen- dniu wczorajszym została ogłoszona 

nominacja dwóch nowych wicemini- trslnrgo T-wa Organizacyj i Kółek 
strów. A mianowicie w ministerstwie Rolniczych. M nister Karwacki będzie 
Komunikacji, wiceministrem miano- faktycznym kierownikiem  minister- 
wany został inżynier Józef Gallot, stwa Reform Rolnych, gdy minister 

Ludkiewicz, jak wiadomo, kierować dyrektor naczelny zakładów prze» 
mysłu hutniczego w Modrzejowie. będzie połączonemi ministerstwami. 
W Ministerstwie Reform Rolnych 

Sensacyjne morderstwo komisarza policji 
Lwów (PAT). — We wtorek o= skich w pobliżu rogatki Stryjskiej. — 

koło godziny 5-ej rano na ulicy Stryj- Droga, którą musiał przebyć, chcąc 
skiej zamordowany został w chwili, dostać się do tramwaju, prowadziła 
gdy udawał się ze swego mieszkania przez ulicę Stryjską, która jest w po- 
do biura komisarz policji państwowej. łowie niezabudowana i z jednej strony 

  

GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzjmierow 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, й 
HORODZIEJ — Dworzec Kołejowy — K, Smarzyński, 

LIDA — uł, Suwaiska 13 — S, Mateski, į 
MOLODECZNO — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 

  

Emiljan Czechowski. Morderstwa do- 
konano zapomoca strzału rewolwero- 
wego w tył głowy. Komisarz Czechow. 
ski poniósł Śmierć na miejscu. 

Natychmiast przybyły na miejsce 
wypadku włądze z naczelnikiem wy- 
działu bezpieczeństwa  Sochańskim i 
starostą grodzkim Galłasem na czełe, 
sędzia śledczy prokurator i lekarz. — 
Sprawca zamachu zbiegł. 

Wtorkowa prasa popołudniowa 
przepełniona jest opisami zbrodni, do 
konanej na osobie komisarza policji 
Czechowskiego. Dzienniki donoszą, że 
komisarz Czechowski był ubrany, jak 
zwykle po cywilnemu i zdążał zratia 

graniczy z parkiem Kilińskiego, z dru 
giej zaś ze starym, zamkniętym już 
dziś cmentarzem stryjskim. 

Morderca, znając zapewne tryb ży 
cia komisarza Czechowskiego, wybrał 
moment, kiedy na ulicy nie było pra- 
wie przechodniów i idąc z tyłu za swą 
ofiarą, dał strzał z bardzo bliskiej od- 
ległości. Strzał był celny. Komisarz 
Czechowski padł martwy na ziemię. 

Na miejsce przybyły . satychmiast 
władze oraz sędzia śledczy i prokura- 
tor, rozpoczynając śledztwo, którego 
szczegóły otoczone są tajemnicą. Zniar 
ły osierecił żonę i dwie córki. Pogrzeb 

do biura. Mieszkał on w domach miej ma się odbyć we czwartek. 

ROZWIĄZANIE SEJMIKU KŁAJPEDZKIEGO. 

  

RYGAa. Pat. Z Kowna dono- 
Szą, że po odczytaniu w sejmiku 
kłajpedzkim deklaracji prezesa 
dyrektorjatu Simajtisa, frakcje 
niemieckie zgłosiły wniosek nie- 
ufności, który został przyjęty 22 

  

głosami przeciwko 5. Gdy wyni- 
ki głosowania zostały ogłoszone, 
prezes dyrektorjatu S:maltis od- 
e pismo, rozwiązujące sej- 
mik. 

Reorganizacja gabinetu łotewskiego 
RYGA, (Pat). Gabinet premjera 

Skujenieksa uległ częściowej re- 
organizącj.  Minisier finansów 
Zemgals ustąpił. Tekę finansów 
objąt czasowo Skujenieks, tekę 

zaś spraw wewnętrznych, którą 
dotychczas piastował Skujenieks, 
powierzono Kauliniewi, ze stron 
nictwa kolonistów. 

  

ROKOWANIA CHIŃSKO-JAPOŃSKIE 
ROZPOCZYNAJĄ SIĘ DZIŚ RANO 

LONDYN (PAT). — Według wia- 
domości z Szanghaju, formalne roko- 

wania między przedstawicielami władz 

wojskowych * chińskich i japońskich 

rozpoczną się we środę rano. Konferen 

cja wyłonić ma mieszany komitet, któ 

ry wyznaczy pozycje, jakie będą mog 

ły zająć wojska chińskie oraz określi, 

gdzie mają wycofać się wojska japoń- 

skie. 

  

Spalenie zwłak Kreudera 
STOCKHOLM (PAT). — We wtorek w Zgodnie z życzeniem, wyrażonem przez ro- 

; 
‚ NOWOGRODEK 
— A, Łaszuk, 
K, Malłjnowskiego, 

Zwieczyński, ST, ŚWIĘCIANY 

WARSZAWA — 

  

N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „R: 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz, Nau 
PIŃSK — Księgarnia Polska -— St, Bed 
POSTAWY — Księgarnia Połskiej Macjerzy Szkęłnej, 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
SLONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul, Mickiewicza i, 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — uł. Ratuszowa — Księgarnia lazwinskego, 

— Kłosk St, Michalskiego 

     

  

Ski, 

— M, Lewia —Biuro Gazetowe, uż, 3 Mam 3    
WILEJKA POWIATOWA — ui, Mickiewicza 24, P, jaczewska 

Tow, Ksjęgami Koj, „Ruch”, 
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Jak Hitler krut za2mach 
stanu? 

DEPESZA. „BABKA ZMARŁA* —. CZYŻBY 
PRZYMIERZE HITLER GROENER? 

W zwiąźku z ujawnieniem przygotowy- 
wanego przez hitlerowców zamachu stanu, 
władze zarządziły przeprowadzenie rewiżyj 
nietylko w Prusach  Wschodnien, łecz i w 
ośrodkach narodowo-socjalistycznych Koło- 
nji Akwizgranu, Duesseldoriu, Frankfurtu i 
Hamburga. Materjał propagandowy został 
skoniiskowany. W Berlinie m. innemi policja 
odebrała 46 map  korespondeacyjnych oraz 

Partja narodowo-socjalistyczna Reichsta- 
gu wystosowała do ministra Gzcenera de- 

szę, protestującą przeciwko rewizji, prze- 
prowadzonej przez policję pruska w loka- 
lach partji narodowo - socjalistycznej, Ko- 
munikat, skonfiskowany policję, 0- 
kreśla depesza, jako falsyfikat. Również Hit- 
ler w oświadczeniu, ogłoszoaem przez biuro 
prasowe partji narodowo - socjalistycznej, 
wystąpił przeciwko zarzutom władz pru- 
skich, zaznaczając m. in. że o mobilizacji 
oddziałów szturmowych  zawiadowił mini- 
stra Groenera na tydzień przed wyborami 
prezydenta. 

Hitler pieni się z wściekłości na pruskie 
go ministra spraw wewn. Seweringa. 

— „Sewering wie, — woła w swem 0- 
świadczeniu, — że legalne zdobycie władzy 
przez partję narodowG - socjalistyczną jest 
tylko kwestją czasu. Kompletny upadek 50- 
cjal - demokracji, stronnictwo p. Seweringa, 
zostało udowodnione w czasie wyborów, to 
też ten akt policyjny w ostatniej minucie 
jest nowym wysiłkiem, by ratować panują- 
cy system drogą nowego bezprawia. Dalej 
nazywa Hitler postępowanie Sewerinza ma- 
newrem trwogi (Angst - Manóver) i manew 
rem wyborczym. W odezwie do swoich „wy 
znawców* wzywa Hitler: „Nie dajcie się 

OWA, lecz pracujcie dalej z faaatyz 
mem!*. 

REWELACJE „MATIN'A“ 
„Matin* zamieszcza tajną ulotkę, wyda- 

ną przez „sztab* hitlerowski. 
„instrukcje tajne. W razie, gdyby žišile- 

rowi nie udało się zostać wybranym na pre 
zydenta republiki, wszyscy przywódcy $. А. 
aaa) mają wydać rozkaz, swo- 

im fudziom, żeby się zachowywali spokojnie 
i nie prowokowali przeciwników. 

W roku 1932 Hitler obejmie władzę. Jeśli 
nie da się dokonać tego iegalnie, użyje się 
si 

S. A. obejmuje obecnie 520,000 ludzi, 
którzy mogą być uzbrojeni i zaopatrzeni w 
amunicję w przeciągu 48 godzin, i w tym- 
że czasie być przetransportowani w jakikoł 
ae punkt Niemiec koleją lub automobiła- 
m 

Mężczyźni, którzy w roku 1930 — 31 u- 
częszczali na kursy mitraljez, będą musieli 
natychmiast zgrupować się w. punktach re- 
gjonalnych (Saksonja — Chemnitz, Šląsk— 
Wrocław). 

NSKK. (Nationalsozialistisches Kraftiah- 
ret - Korps) mają już w tej chwili abać o 
utrzymanie swych wozów w dobrym stanie 
i być gotowym na daleką jazdę. 

Grupy NSBO. (Nationalsozialistische Be- 
triebsorganisation) winny pozostawać na 
swych posterunkach w fabrykach i być go- 
towe do wykonania w przeciągu 24 godzin 
od chwili wydania rozkazu wiadomych in- 
strukcyj (?). 

SAR. (Sturm - Abteilung - Reserve) zaj 
mą urzędy gminne i PTT. 

T. K. (korpus techniczny) zniszczą ko- 
leje żelazne w pobliżu garnizonów wojsko- 
wych w 6 gódzin po odjeździe 5. А. 

Dokument ten jest tak wymnowny, że nie 
wymaga żadnych z naszej strony komenta- 
rzy. Wymaga jednak zapytania: co na to 
wszystko mówi minister spraw wewnętrz- 
nych i minister Reichswehry Groener? — 
Wszak to PLAN MOBILIZACJI, jakiejś ar- 
my nleiEžalne), działającej na terenie Rze- 
szy 

Otóż Groener ogłosił komunikat, w któ- 
rym oświadcza, że wiadomem mu było 0 
koncentracji bojówek hitlerowskich na dzień 
wyboru prezydenta, które miało na celu 
przeciwdziałanie ewentualnym rozruchom. 

A więc cała akcja Seweringa spaliła na 
panewce i—wszystko jest w porządku, choć 
tajna instrukcja głosi, że „Hitler obejmie 
władzę legalnie — lub siłą. 

Istotnie zdaje się, że depesza — hasło 
do zamachu stanu, opiewała rzeczywisty 
stan rzeczy: „Babka umarła — Max", — 
Babka staruszka — to obecnie dogorywa- 

+ 

krematorjum w Stokholmie odbyła się uro- dzinę zmarłego, ceremonja pogrzebowa od- jąca German, 

stość żałobna spalenia zwłok Kreugera. — była się bardzo skromnie. „Argano Max — Hitler? 

  

Straszliwy tornado w Ameryce 
Setki ofiar w Iudziach.—Miasto w gruzach.—Huragan i deszcz 
NOWY YORK (PAT. — Skutkiem 

gwałtownego tornada, który przeszedł 
nad stanami: Alabama, Tennessee i 
Kentucky, zginęło 71 osób, a wiele 

odniosło rany i znalazło się bez dachu 

nad głową. Miasto Northport w sta- 

nie Alabama leży w gruzach. Po tor- 

nado nastąpiły ulewne deszcze, które 

utrudniły akcję ratunkową. 

gdyż mamy polski wyraz, który doskonale 
to określa. Niestety jednak, ten polski wy- 
raz w użyciu nie jest i dłatego, gdybym się 
nim posłużył, nie oddałbym tego wrażenia, 
które na mnie sprawia ten dyplomatyczny 
nasz Zwieschenrui! 

Chciałbym się także zastrzec, przeciwko 
wrażeniu, że lekceważę sobie „werwania 
się*, czy tych, którzy się „wrywają”. Prze- 
ciwnie, dobry, dowcipny i w porę wykrzyk- 
nięty „Zwieschenruf* jest czasami 
wart, niż niejedno przemówienie. 

— . 

więcej 

NOWY YORK (PAT). — Według 
dotychczasowych obliczeń, ofiarą tor- 
nada padło 105 zabitych i około 100 
rannych. Najbardziej zniszczony jest 
stan Alabama. Miasto Northport padło 
pastwą płomieni. 

BISBEE (stan Arizona) (PAT)— 
W ciągu ostatniej nocy szałała w oko 
licy burza. Dwaj farmerzy, mieszkają- 
cy w małej chacie, przywiązali swe 
łóżka sznurami do dachu. Wiatr dach 
zerwał, unosząc obu nieszczęśliwych 
farmerów na odległość kilkuset me- 
trów. Jeden z farmerów przy upadku 
poniósł śmierć. 

BIRMINGHAM (Stan Alabama) — 
(PAT). — Rozpaczliwe sceny rozgry- 
wają się w okolicach, nawiedzionych 
przez tornado, tembardziej, że ulewne 
deszcze i silny jeszcze wiatr utrudniają 
w znacznym stopniu akcję ratunkową. 
Uzyskanie połączeń telefonicznych jest 

niezwykle _ utrudnione. 
szkody są olbrzymie. 

NOWY YORK (PAT) — Według 
ostatnich danych, ofiarą tornada padło 
140 osób, które poniosły Śmierć. — 
Wśród nich 113 zginęło w samym sta 
nie Alabama. 

Wyrządzone 
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SILVA RERUM 
li. Kurjer Codzienny Nr. 78 po- 

daje wiadomość o ciekawej inicjaty- 
wie koła BBWR w Augustowie. 

Z zsrząda Koła miejskiego B B W. R. 
w Augustowie otrzymujemy następujące 
pismo: 

Z chwilą zblizającą się imienin Marszałka * 
Piłsudskiego, ci. którzy wierzyli i wierzą w 
Jego wielką pracę i czczą Jeg imię, wysuws- 
ją cały szereg pomysłów ku uczczeniu Jego 
zasłog jakiem pomaikowem dziełem. ||| 

Kom tet miejski B.B,W.R. w Augustowie, 
na wniosek i z inicjatywy jednego zeswy:h 
członków, dra S. Rancmans, powziął myś! 
zwrócenia uwagi społeczeństwa ra wielką 
sprawę konieczną dla dopełnienia dą'eń do 
Polski mocarstwowej, a mianowi ie wysunął 
projekt budowy kanatu Gdynia—Tczev, 

Budowa kanała—tworzonego wy iłkieni 
całego społeczeństwa—winna być ukoń zona 
i uroczyście otwarta w dniu 50 lecia niepo- 
dległości państwa, 

Dzień natcmiast 19-70 marca coroczrie 
ma być sprawdzianem wysiłków dotychcza- 
sowej dzia slności w tym kierunku. 

W ten sposób, bndując rzecz wielką dla 
narodu i ojczyzny, spełnilibyśmy , obowiązek 
nasz, ja o szeregowych wielkiej armji pracy 
w wyscigu światowym. 

Pomysł rzeczywiście ciekawy i god- 
ny zastanowienia się. Dobrzeby byłe, 
gdybyśmy wogóle ustalili nową zasa- 
dę składania hołdu wielkim ludzio:: 
nie zapomocą jałowej gadaniny n: 
akademjach lecz zapomocą wielkich 
zbiorowych dzieł. ŚL 088 

Wiele zwyczajów powinno ulec re 
wizyj nie tylko sposób urządzania 
obchodów i jubileuszów. : 

Kurjer Warszawski Nr. 80 zwai 
cza zwyczaj całowania się. 

Polska jest krajem, w którym się, dal'- 
bóg, najwięcej całuje Nie chcę przez to po- 
wiedzieć że się najlepiej całuje... Nie najle- 
piej, tylko najwięcej. To duża różnica! 

Dzieci rodziców, rodzice dzieci, nie zaw 
sze z potrzeby serca: często z nałogu, Mężo 
wie żony, żony mężów, nie zawsze z istot. 
nego porywu, często, odrabiaiąc pewien ce 
dzienny, specyłiczny „protokui*. Przyjacie'e 
całują się „z dubeltówki*, pensjonarki „na 
mię nie”, służba całuje państwo, (w ręka 
oczywiście) dobrze jeszcze, że mie podejmu 
je pod kolana, choć i to się jeszcze, na pro- 
wincji, obserwuje. Niektórzy tradycjonaliś:i 
widzą w tem objaw zdrowej p:trjarchzlności. 
No, jabvm przy okazji powiedział, co o tzkiej 
patrjarchalności sądzę! 

Zestawisjąc na boku wszelką przesadę, 
przyznać musimy, że w tej dziedzinie naszej 
obyczajowości jest dużo do zrewidowsnia - 

  

4 | do naprawienia, Gdyby całowanie cielęcych 
(czy psi: h) skórek, okrywających rączki dam- 
Skie, było rzeczywiście wyrazem głębokiego 
hołdu dla .pięknej płci*, i pociągało za sobą 
dalsze, uczuciowe konsekwencje, nie miał- 
bym nic rrzeciwko temu 1wyczajowi. Ale па 
każdym kroku słyszymy, że się o osobie, do 
piero co całowanej w rękę, wygaduje rzeczy, 
2 których człowiekowi włosy się na głowie 
eżą... 

— Poco w tskim razie ta cbłuds? 
A między mężczyznami znów, tak skwa- 

pliwie całującymi się po trzech dniach nie- 
widzenia, (czy po 3-ch kolejkach sznspss) 
112 wartoby wyplenić ten zwyczaj, bo na 
100 tu całujących się 90-ciu napewno jest 
uspos bionych do partnera indyferentnie, i to 
<ałowsnie się—to tylko, ot, taki przeżytek 
innych czasów... 

— Co państwo o tem sądzą? 

Tak: co państwo o tem sądzą? 
Lector. 

  

DALSZY WZROST BEZROBOCIA 
WARSZAWA. (Pat). Według da- 

nych Państwowych Urzędów Pośred- 
nictwa Pracy, ogólna liczba bezrobot- 
nych w całem państwie na dzień 19 
b. m. wynosiła 354,922 osoby, co sta- 
nowi w stosunku do poprzedniego 
tygodnia sprawozdawczego wzrost 
liczby bezrobotnych o-2054 osoby. 

NIEUDANY ZAMACH NA BANK 
WE LWOWIE. 

LWÓW. Pat. „Gazeta Poranna" do- 
nosi, że ubiegłej nocy władze pc. 
wykryły zamierzone włamanie do Ban- 
ku Cukrownictwa przy ul. Akademickiej. 
Mieszkańcy tego gmachu słyszeli stuka- 
nie, wydobywające się z Капгйи, prze- 
<hodzącego okeło domu. Policja, która 
przybyła natychmiast na miejsce, obsa- 
dziła wejście do kanału, w którym 
piwnicą ne oe stwierdze- 
no rozpoczęte robo! dkopowe. 
robotach nie Tais aaa nii Z 
natomiast znaleziono przygotowane na- 
rzędzia do rozbijania muru. Włamywa- 
cze byli dopiero w pierwszem stadjum 
robót i prawdopodobnie planowali wła- 
manie do Banku w okresie świąt Wieł- 
ksnocnych. Dalsze śledztwo w toku. 

  

Napływ speców do Rosji 
RÓWNE. (PAT) — Przez Równe przeje 

żdżała znaczniejsza partja speców z połu- 
dniowej Rosji w drodze powrotnej do Nie- 
miec. Są między nimi inżynierowie i mecha- 

nicy. Podają jako powód porzucenia pracy 
niedotrzymanie przez Sowiety warunków u- 
mowy, to jest niewyplacenie wynagrodzenia 

w dolarach, tylko w rublach oraz niemoż- 
liwość zakupywania w dostatecznej ilości 
pożywienia, jako też ustawiczny nadzór nad 
każdym krokiem. W ostatnich czasach nie 
wolno im było wychodzić z domów po za- 

jęciach fabrycznych. Produkcja w fabrykach 
jest bardzo niewielka i licha. Traktory pe 
kilku dniach nie nadają się do użytku. 

wielki lot hr. Zennelina 
BERLIN. PAT. — Z Friedrichshafen wy- 

leciał dzisiaj o godz. 0,34 sterowiec 
Zeppelin" do lotu transatlantyckiego w kie- | 

nku Brazylji. Na pokładzie sterowca znaj- 
daje się miga м ych. Komendantem jest 

dr. Ekkener. O godz. 6 rano Zeppelin prze- 
leciał nad Barceloną.  
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Kolekcja zawierająca 200 szt. 

wyborowych papierosów Zł. 33, — 

Kolekcja zawierająca 100 szt. 
wsborowvch papierosów ZŁ 18. - 
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PROJEKTY POMNIKÓW W. KS. WITOLDA 
prof. Śleńdzińskiego i p. Jachimowicza 

  

Model p. Jachimowicza. 

  

Model p. Jachimowicza. 

Różnica pomiędzy pomnikie:n prof. Ślcń- 
dzińskiego- i p. jachimowicza poiega ,' zede- 
wszystkiem na tem, że projekt prof. Śleń- 
dzińskiego żest gruntownie naukowa? opra- 

cowany. Twarz jego Witolda odpowiada 

możliwie autentycznie istotnym rysorm W. 

Księcia, na ile historycznie ta rzecz dała się 

ustalić. Zbroja Witolda u  Śleńdzińskiego 
jest to zbroja, noszona w tych czasach 

przez rycerzy ruskich, ponieważ art 

wychodził z założenia, że W. Ks. Witoid ra- 

czej takiej zbroi używał, niż zbroi typu za- 

chodniego. Wreszcie kołpak i płaszcz został 

skomponowańy ze s ną starannością 
co do historycznej d 

   

      

  

   

  

Natomiast p. jachimowicz na to wszy- 

iko nie zwracał u i. Jego projekt jest 

projektem prz tkiem syinbolicz- 

Można to zilustrować pewnemi analo- 

i. Tak Msleyskiemu chodziło o ka- 

        

mienny portret Mickie , Kutue o Mic- 

kiewicz — symbol. Śleńdziński pod tym 

względem jest bliższy Madeyssiemu, į2- 

chimowicz. — Kunie.. 
Nie możemy w naszem sumian':! znaieźć 

zaprzęczenią tego faktu, żę oba projekty tak 

są do siebie podobne, iż trudno jest przvpu- 

šcič, aby powstawały całkiem  niezaieżrie 

jeden od drugiego. Trudno jest przypuścić, 

aby przypadkowo, pas Witołda ułożył się 

prawie identycznie na obu modelach i t d. 

Jak się widzi oba pomniki ustawione, to 0- 

KTO SZYBKO DAJE, TEN DWA RA- 

DAJE — GŁÓD 1 NĘDZA NIE 

CZEKA! 

ZX 

      

"ADAŚ SZEROKIEGO 
OGÓŁU 

Bój o Kunę skończył się niby we 
czwartek ubiegły. Czy kto chce, czy 

nie chce, — pomnik ten stanie na uli- 
cy Mickiewicza. Będzie patrzył w stro- 
nę Katedry. : 

Można będzie używać na nim, ile 

się zmieści. Niech się zasłania od słoń- 

ca, niech trzyma parasolkę. Niech ster 

czy sobie ten żebrak w koszuli, ten ob 
dartus, ten poczciwy Mickuna, któ- 
rego stare pierniki uznały za najlep- 
szego. I niech szeroki ogół, zamiast na 
niego, patrzy z rozdziawioną gębą na 
wystawę Jabłkowskich. Od tego prze- 
cie jest szeroki ogół, psia jego mać, 

do cholery ciężkiej! 
Fotorysię mu dajcie jakiej nagiej 

flądry, kilkanaście gołych nogów pokaż 

cie, ałe po jaką cholerę stawiać mu 
wogóle Mickiewicza? ` 

Zresztą, przepraszam. Szeroki vgół 

bywa zmienny. 
Szeroki ogół lubi owcze pędy. Tak 

przynajmniej wyraził się jeden z sze- 

rokiego ogółu. Powiedział tak: 
— Dajcie nam takiego Adama, ja- 

kiego chcemy, a zobaczycie, że syp- 
niemy za nim owczym pędem. 

Przytaczam dosłownie. 
Adama? A dlaczego nie Adaśka? 

„Albo starego Micka? 

вч т 

        

Model prof. Śleńdzińskiego. 

czywišcie różnice występują jaskrawiej,: lecz 

przecież trudno jest dopuścić, aby na ner- 

malnej wystawie pomników, skutkiem kon- 
kursu, znalazły się dwa pomniki dwóch au- 

torów tak podobne do siebie, jak ci Witol- 

dowie. :Śleńdzińskiego i Jachimowicza. 
Stąd narzuca się nam jednak przekoia- 

nie, że Jachimowicz z takich czy innych 

względów wziął pewne koncepcie pomnika 

Śleńdzińskiego, wystawionego wcześniej. 

* Czy popełnił przez to plagjat?... To już 

nie jest inna kwestja. W plagjacie bowiem 

chodzi 6 sam fakt naśladownictwa, r 

sam fakt kopji. Człowiek np., który umyślnie 

naśladuje — dajmy na to — styl inuego 

człowieka, może wcale nie być i 

Kiedyś Słonimski napisał artykuł, 

Nowaczyńskiego — czy można mt było 

to wytoczyć proces o plagiat? Plagiatorem 

jest ten, kto dzięki własnej niemdolności jest 

zmiiszony do kopiowania cudzych wzorów. 

Naprzykład znamy dziennik, który stale pia- 

gjatuje nasze koncepcje redakcyjne, zaczy- 

  

    
  

nając od naszych stałych rubryk, a kończąc . 

na prawie každym naszym nowym pomyšle, 

kąždeį inowacji. Tutaj wlašnie chodzi o pla- 

giat, pochodzący z nieudolności do wymy- 

ślenia czegoś swojego i oryginalnego. Nie 
czujemy się kompetentni do określenia wła- 

ściwej skali artystycznej talentu p. Jachimo- 

wicza, lecz już w tem, co zrobił, chociażby 

w Basanowiczu, chociażby w tym pomniku 

Witolda, wyraźnie widać, że to jest artysta, 

którego trudno, a nawet nie można posądzić 
o to, aby musiał być plagjatorem i to nawet 

plagjatorem tak niezaprzeczalnie wielkiego 

artysty, jakim jest prof. Śleńdziński. red. 

Więc ogół lubi owcze pędy. Г о- 
gół ma zawsze zmienne humory. Zgod 

nie z tem, kawały o parasolce znudzą 
mu się potrochu. Przestanie je pówta- 
rzać. 

Przechodząc natomiast codzień 0- 
bok tego obdartusa na wysokiej ko- 
łumnie, zacznie bezwiednie zadzierać 

głowę w górę. — Trudno. 
Trzeba ją będzie zadzierać: i- 

naczej nie dojrzysz. Zadzierając głowę 
w górę, zacznie troszkę odmiennie my- 
śleć. Inna perspektywa. Inny, że tak 
powiem, kąt widzenia. Rzeczy wów- 
czas inaczej wyglądają. że tak powiem 

sub specie aeternitatis. 
A prócz tego szeroki ogół usłyszy 

niejedno zdanie przybyszów. Przypuść 

my, że będą oni mówili: 

— Pomnik Kuny jest najpiękniejszy 

w Pólsce. Ach, ten plac, na którym on 

stoi, jest najpiękniejszy w Wilnie! 
— A wystawa Jablkowskich? — 

spytamy. 

— No, tak. Jest oczywiście piękna, 

«ie takich wystaw miamy tysiące. © 

Poza tem przyjedzie do Wilna nie- 

jeden cudzoziemiec. Przypuśćmy, że 

powie tak: 
— Ależ to jest arcydzieło! lmpo- 

nujące! 
I zaraz trzaśnie raz i drugi apara- 

tem fotograficznym. ‚ 
Wówczas szeroki ogół zacznie ta- 

kie słowa powtarzać. Będzie mu to krzyknął: nie pozwalam! Dunikowskie- Lałewicz, Szyszko - 

  

Ńrwawe dramaty 
NA. GRANICY SOWII CKO - RUMUŃSKIEJ. 

PARYŻ (PAT). — Znany reporter 
Geo London, wysłany przez dziegnik 
„Le Journal“ na granicę sowiecko - 
rumuńską, telegrafuje swemu pismu, 
iż nad Dniestrem, gdzie się obecnie ko 
respondent znajduje, toczy się dramat, 
który powinien być znany światu. Noc 
w noc chłopi z Ukrainy sowieckiej za- 
puszczają się na wybrzeża Dniestru. 
Rosyjskie posterunki graniczne ostrze- 
liwują uciekinierów i zarzucają ich 
granatami. 

Nieszczęśliwi, którzy usiłują prze- 
dostać się na rumuńską stronę, padają 
miasami. Ci, którzy zjawiają się na ru 
muńskiej stronie Dniestru, są wyczer- 
pani do ostatnich granic. Często matki 
przybywają ze zwłokami swych dzieci, 
trafionych kulami. Zjawiają się rów- 
nież kobiety, które pozostawiły na lo- 
dzie ciała swych mężów i odwrotnie. 

Autor przytacza między innemi na- 
stępujące cyfry, otrzymane od władz 
rumuńskich. W roku 1931 uciekło z 
Ukrainy do Rumunji 324 rodzin liczą- 
cych od 2 — 12 osób. W roku bieżą- 
cym od stycznia do marca udało się 
359 rodzinom opuścić Ukrainę i schro 
nić się w okolicznych wioskach po 
stronie rumuńskiej. 

Dla władz rumuńskich wynikają je 
szcze trudności z tego względu, że czę 
sto wśród uciekinierów znajdują się 
również szpiedzy sowieccy. Na wstę- 
pie ankiety autor zaznacza, że pisze 
bez namiętności, bez zgóry powziętej 
idei i że również w dalszych artyku- 
łach będzie starał się panować nad u- 
czuciem przerażenia, jakie go ogarnia 
w obliczu rozgrywających się wobec 
niego wypadków. 

Wszystkie teatry paryskie zamknięte 
PARYŻ (PAT). — Po wieczornych przed 

stawieniach dnia 28 marca wszystkie wiel- 
kie i mniejsze teatry francuskie mają być za 

4 mknięte. Decyzja ta powzięta została przez 

zgromadzenie dyrektorów teatrów paryskich 
w dniu 21 bm. w związku z niemożnością 
pomoszeńia nadal ciężarów fiskalnych. 

Podróż „Króla Cyganów. 
MORAWSKA OSTRA% A. Pat. Bawiący 

we Frysztacie na Ślisku „król cyganów * Mi 
chał Kwiek złożył jako obysatel polski kon- 
sulowi Rzeczypo' politej w M »rawskiej Ostra- 
wie dr. Rypie oficjalną wizytę w urzędzie 

kcnsularnym. „Król* Kwisk przyjschał do 
Czechosłowacji celem pr. e rowadzenia spisu 
swych poddanych czc:K słowackich. ? ról 
Kwiek udaje się z Czechosłowacji w dalszą 
podróż do Europy Środkowej i Południowej. 

  

. Sensacja budapeszteńska 
NIEZWYKLE SPRYTNY TRICK Z KRADZIEŻĄ KLEJNOTÓW 

Sensacją Budapesztu, gdzie pod wpły- 
wem depresji gospodarczej zamarły nawet 
chwilowo dążenia restauracyjne prohabsbur- 
skie, jest chwilowo... tajemicza kradzież klej- 
notów. Oto przed pięcioma dniami do jedne- 
go ze znanych w stolicy Węgier lekarzy psy- 
chjatrów zgłasza się elegancka dama, która 
przedstawia się jako baronowa Hirsensfels. 
Roniąc obficie łzy, baronowa opowiada leka- 
rzowi historję choroby swego męża, który: 

i został opanowany przez manję prześladow- 
czą: śni mu się, iż skradziono mu biżuterję 
rodzinną, co wprawia go w taki szał, iż wy- 
prawia niemożliwe awantury w domu i te- 
roryzuje służbę i otoczenie. 

Wysłuchawszy relacji baronowej, lekarz, 
oświadcza, iż musi przedewszystkiem zbadać 
chorego, zanim poweźmie jakąś decyzję. 

— Niech pani zatem przyprowadzi jak 
najrychlej męża ze sabą pod jakimkolwiek 
pretekstem. ‹ Ek 

Dama zgadza się, poczem opuszcza ga- 
binet lekarza, bierze taksówkę i każe. się 
wieść do magazynu jubilera budapeszteńskie- 

A znany psychjatra budapeszteński 
„się przed znajomymi, którzy go zasypują 

cisnął guzik dzwonka elektrycznego. Do ga- 
binetu wpadli po chwili dwaj  pielęgniarze, 
rzucili się na subjekta, wpakowali go pomi- 
sio wściekłego oporu w kaitan bezpieczeń- 
stwa, zaprowadzili do łazienki, dali mu zimny 
prysznic, poczem zamknęli go w wybitym 
miateracesi pokoju. Tutaj trzymano biedaka 
aż do chwili, gdy zjawił się u lekarza jubi- 

'ler, zaniepokojony długą nieobecnością swe- 
go subjekta. Teraz sprawa się wyjaśniła. Ale 
brylantów— oczywiście już nie było. A tak- 
że baronowej. . 

Policja szuka i naszyjnika i baronowej. 
ogania 

pytaniami o zdrowie „pacjenta z naszyjni- 
kiem". 2 

Echa puczu Lapowców 
w Finiandji 

KIM BYŁA NINA CRAUCHER? 

    

go. Tu wybiera piękny naszyjnik brylanto- . 
wy, przedstawia się jako żona słynnego le- 
karza i prosi jubilera, by zechciał udać się 
z nia do męża, który obejrzy naszyjnik i za- 
płaci zań, o ile będzie mu się podobał. 

W kiika minut później baronowa jest już 
z powrotem u lekarza w towarzystwie po- 
mocznika jubilera, który ma ze sobą naszyj- 
nik, W poczekalni baronowa bierze naszyjnik 
od pomocnika, prosigo, aby zaczekał chwi- 
le, a t em pokaże brylanty mężowi. 

do gabinetu lekarza, barono- 
uprzedza go, iż mąż jest z nią i czeka 

legiym salonie. 
mi do przedpokoju i prosi do gabine- 

z nim w 
w ten spo 

    

    
   

  

   
   

   

  

   

   kt zaczyna si rzecz prosta — nie- 
oić i pyta wreszcie lekarza, co myśli © 

atach. 
rz sądząc, iż teraz nadszedł moment 

właściwy i pacjent ujawnia swój stan choro 
bowy, zaczyna przemawiać doń łagodnie, 
przekonywująco: 

-— Drogi panie, musi pan zapomnieć o 
tych brylantach, niechże pan zrozutnie wresz 

cie, że naszyjnika nie było, że on nie istnieje 

jest płodem pańskiiej wyobraźni. Chcę pana 

wyleczyć z tej manji. Niech mi pan opowie 
wspomnienia z lat dziecinnych. 

Łagodna przemowa lekarza wywarła sku 

tek wprost przeciwny. Subjekt porwał się z 
foteła, jakby go pies ukąsił, zaczął krzyczeć, 

wołać, że go ograbiono, wzywał na pomoc 

policję. Ž 
Lekarz był i na to przygotowany. Napa- 

dy furji zdarzają się u takich pacjentów. Na 
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dumny: jaki to wspaniały pomnik ma- 
my. ) 

2 A wreszcie szeroki ogół pocznie u- 
parcie twierdzić, że właściwie wszyscy 
zgadzaliśmy się na Kunę, że odrazu u- 
znaliśmy, bez zastrzeżeń, jego wiel- 
kość, i przypuśćmy, że właśnie ci, któ- 
rzy go zwalczali, będą o nim mówili 
z największym entuzjazmem. 

Albowiem szeroki ogół, jak słusznie 
zauważył jeden z pośród niego, lubi 
owcze pędy. 

I szeroki ogół będzie szeroko O0po- 
wiadał: 

— Ach, Kuna! Najgenjalniejszy z 
rzeźbiarzy polskich. Zna go cały świat. 
Jego rzeźby otrzymały pierwsze nagro 
dy w Padwie, w Paryżu, w Londynie... 
Dumni jesteśmy z tego, że mamy w 
naszem ukochanem Wilnie pomnik je- 
go dłuta... 

A Kuna? Przypuśćmy, że będzie 
się wówczas dyskretnie uśmiechał. 

A szeroki ogół będzie rozpalał się. 
I, dajmy na to, za lat kilka, pan Oszur- 
ko, stolarz zacny i fachowiec wielki, 
który na walnem zebraniu protestował 
namiętnie przeciwko Kunie, pan Oszur 
ko siądzie sobie u Sztralla przy kutel- 

ku piwa, patrzyć będzie na Kunę przed 
sobą i powie: 

— Podniósł się, panie, gwałt na 
tem zebraniu, harmider, awantura. Ktoś 

EASA 

Ninę Craucher, popularną „Aspazję“ ia- 
szystów finlandzkich, zamordował ianatycz- 
my lappowiec. W śledztwie podał, że czyn 
swój popełnił z motywów osobistych, nie u- 
a jednak wątpliwości, że jest to mord po- 

ityczny. 
Mina Craucher liczyła lat 35 i była piękną 

kobietą. Miała w stolicy Finlandji elegancka 
urządzone mieszkanie, które było punktem 

jm ruchu faszystowskiego w Finiandji. 
Lappowcy nazywali piękną Minę „małym 
słodkim kapitanem lappowców*. Z główn, 
przywódcą lappowców, z Kossolłą łączyży ja 

żyłe stosunki, natomiast z Walenjusem, 
ym szelem fiałandzkiego sztabu general- 

nego, a obecnie militarnym wodzem lappow- 

    

. ców, nie mogła Mina dojść do porozumienia. 
Ciągle były kłótnie, które wyrodziły się w 
regularną nienawiść. Mina, chcąc się zemścić 
opowiedziała socjalistom mnóstwo ściśle u- 
krywanych tajemnic. W kilka dni później za- 
mordował ją jeden z la ppowców, rzekomo 
z prywatnych tylko motywów. 

A teraz piękną Miną zajmuje się cała pra- 
sa finlandzka. Dowiadujemy się z tych ne- 
krołogów, że policja znalazła w jej mieszka- 
niu fistę osób, które w razie udanego prze- 
wrotu miały być zamordowane. Na tej liście 
nie zabrakło i prezydenta republiki Svinhul- 
vuda. Zdaje się też, że „mały słodki kapitan 
lappowców* pozostawał równocześnie na 
żołdzie policji finlandzkiej, i dokładnie ja o 
wszystkiem informował. Zachodzi też podej- 
rzenie, że zamordowana pozostawała też w 
słażbie sowietów. Jak widzimy, „mały słodki 
kapitan* był „indywidualnością* interesują- 
co-wietostronną.   

PRO 

pochlebiało. Powoli będzie się stawał go nam dajcie! Duch w nim szuka so- 
bie wyjścia z formy! Jest w nim treść, 
jest w nim lew berberyjski, jest w nim 
coś takiego, co się tworzy, co się wy- 
łania, co musi przyjść! To tz 
perorował — i co pan powiesz? byli 
tacy, co już... już szli na jego stronę. 
Ale myśmy, panie, nie dopuścili do teg 
Naszego Kunę mieliby przewalić?! Na 
Boga żywego! Stanęliśmy murem, i ja 
pierwszy, jak mnie pan tu widzisz, 
choć byli tam generały i profesory, za- 
wołałem: nie wolno, panowie! Wara! 
Obowiązek obywatelski nakazuje zgo- 
dę i jednomyślność! > 

— Nie daliśmy Kuny — zakoń- 
czy pan Oszurko, stolarz zacny i 
fachowiec wielki, pociągnąwszy piwka 
i spojrzawszy z rozczuleniem na swe- 
go Kunę. 

Tak, przypuśćmy, będzie się działo 
za lat kilka, gdy pomnik Kuny z gra- 
nitu i z bronzu będzie górował nad u- 
licą Mickiewicza, stanowiąc wspania- 
ły punkt odpoczynku dla oka w długiej 
i jednostajnej perspektywie ulicy, na 

ten przykład, jak obelisk na placu 

Zgody. 3 
Tymczasem wszakże dyskusja jest 

konieczna. Du choc des opinions... — 

Poza tem trzeba się wygadać. Trzeba 

udowodnić, że każdy może mieć swo- 

je zdanie. Quot capita... Że, niby, je- 

żeli Ruszczyc, Skoczylas, Ślendziński, 
Bohusz etc. mogli 

    

   

GŁOŻY CZYTELNIKÓW 

w obronie nowej 
ustawy szkolnej 

Niedawno w „Słowie”* ukazał się artykuł 
„W obronie 8-letniego gimnazjum”. Autor 
powołuje się na Europę zach., która jego 
zdaniem ma zaufanie do 8-letniego gimna- 
zjum, „zaufanie oparte na wieloletniem do- 
świadczeniu. 

Ja się też będę powoływał na Europę 
zach. — na Niemcy. Jak tam dziś jest, nie 
wiem, ale jak bylo przed wojną wiem. A by 
io tam jak raz to, czego domaga się głównie 
nowa ustawa. : 

. Znaczna (jeżeli nie większa) część ucz- 
niów uczęszczała tam de gimnazjum  tyiko 
do 6-tej (wedle naszego oznaczenia) klasy 
włącznie. Następnie gimnazjum opuszczała. 
Do 2-ch ostatnich klas uczęszczała tylko eli- 
ta — uczniów 10 — 12 maximum 15. Rzecz 
jasna, że nauczyciel doskonale znał swoich 
abiturjentów, znał zalety i wady każdego z 
nich, jego upodobania i zdolności, i widział, 
jakie metody ma zastosować względem każ- 
dej jednostki. A co obecnie mamy u nas! 
W. gimnazjach państwowych w 8-ej kl. sie- 
dzi do 40-tu uczniów, a w niektórych pry- 
watnych do 50-ciu i nawet de 60-ciu (czytaj 
sześćdziesięciu) uczniów! To już nie zakład 
naukowy, lecz fabryka A ła Ford. jaki nau- 
czyciel może w takiej klasie nietylko wykła- 

dać, lecz i zapoznać się z uczniami, i ja- 
ki procent swojej energii i uwagi musi on 
tracićna trzymanie w takiej klasie dyscypli- 
лу ® 9 Ко!и! 

I cały ten tłum pchnie się do uniwersyte- 
tu byleby na jaki wydział, błąka się następ- 
nie od jednego wydziału do drugiego, a koń 
czy uniwersytet zaledwie 10 proc. (a może t 
mniej). 

Oto jeszcze kilka moich myśli: 
Według starej ustawy, rodzice chłopaka 

mającego zaledwie 10 lat, muszą już decy- 
dować, czy dziecko ma być „humanistą“ czy 
„Tealistą“. A ježeli w miasteczku istnieje tyl 
ko gimnazjum humanistyczne, to najzdolniej 
szy matematyk musi kuć łacinę do S-ej ki., 
a dla młodzieńca, mającego pociąg na nauk 
przyrodniczych, anatomja, geologja, biolo- 
gia i t. n. pozostają tabu. 

Nowa ustawa wybór kierunku przesuwa 
na koniec 6-tej klasy, gdy chłopiec już mo- 
że orjentować się w swoich zdolnościach i za 
miłowaniach. Zresztą rodzice mogą otrzymać 
wskazówki od wychowawców ich dziecka. 

Przechodzę do drugiej, ujemnej strony, 
obecnego stanu. Co, proszę mi powiedzieć, 
ma robić młodzieniec, który aibo nie otrzy- 
mał matury, albo po ukończeniu gimnazjum 
(więc mając lat 19 — 20) czuje się niezdol- 
nym do studjów wyższych, albo wstąpił do 
uniwersytetu, lecz go nie ukończył (więc 
mając już lat 22— 24)? Pisarzem gminnym 
być nie potrafi. A tym, kim być. potrafi, 
mógłby być przecież już po ukończeniu 6-tej 
klasy, oszczędzając kilka lat i nie siedząc da- 
remnie na karku rodzicom, oraz państwu. 

„Według projektu nowej ustawy 6 klasą 
kończy się ogólne kształcenie." Elita intele- 
ktualna (25 — 30 proc.) przechodzi do 
liceum na wydział odpowiadający jej zdolno 
ściom i pociągom. Reszta w .wieku lat 16— 
17, albo uczęszcza następnie jeszcze kilka 
lat do szkół zawodowych, albo wstępuje do 
biur urzędowych, samorządowych, do przed 
siębiorstw prywatnych, gdzie dzięki młode- 

  

   

2) Uigi wymienione w p. 

jąc w nie i ratę bieżącą. 

3) Dłażnicy, 

nym w p. 1. 
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zgodzić się na Kunę, aczkołwiek było 
ich w tej Komisji Rzeczoznawców coś 
z piętnastu, dlaczego każdy z nas nie 
może mieć swego zdania? Dlaczego 
niby ludzie sztuki chcą mieć koniecz- 
nie bzika na punkcie, że oni, tylko o- 
ni mogą debatować, wyrokować w 
dziełach sztuki? Dlaczego chcą się od- 
grodzić od tłumu drutem kolczastym, 
podczas gdy pierwszy lepszy lekarz 
pozwoli każdemu z nas wziąć udział 

w operacji? Pierwszy lepszy inżynier 
zaprosi każdego do współpracy w bu- 
dowaniu żelbetonowego mostu? 

Istotnie, są to tragiczne nieporozu- 
mienia. I dlatego też ja chcę wypowie- 
dzieć wreszcie swoje zdanie. Chcę 
przypomnieć o pewnym projekcie, na 
który prawdopodobnie będziemy mogli 
zgodzić się wszyscy. 

Projekt ten jest do obejrzenia w 
pracowni pewnego skromnego artysty, 
który unika rozgłosu i reklamy. Jest 
to nauczyciel rysunków, nazwiskiem 
R... Nie upoważnił on mię zresztą do 
ujawnienia swego nazwiska, albowiem 

jest bardzo skromny. Ale nazwisko i 

adres można pewnie znaleźć w Kura- 

torjum. 2 : 
Projekt jego przedstawia się tak: 

Potężny, granitowy cokół. Wielka, 

kwadratowa bryła. Na czterech jego 

rogach palą się wiekuiste, niegasnące 

znicze. Na cokole ustawiona jest kula 
ziemska. Na niej w płaskorzeźbie wy- 

| ZARZĄD. 
WILEŃSKIEGO BANKU ZIEMSKIEGO 

podaje do wiadomości, że, w myśl decyzji 
Akcjonarjuszów z dnia 14 marca r. b., zostały udzielone dłużnikom 

Bauku nasiępujące ulgi w naliczanu kar za zwłokę: 

1) Termin składania deklaracyj o udzielenie ulg, 

na Walnem Zgromadzeniu Akcjonariuszów 

przedłuża się do dnia 20 marca 1983 r. 

którzy zalegają z opłatami rat w wysokości 2.ch lub wyżej, włącza- 

którzy uprzednio 

utracili, mogą ponownie ubiegać się © taxowe w terminie wymienio- 

4) Dłużnicy, którym została udzielona ulga, lecz którzy na po- 

© czet wpłaty ulgowej, przypadającej do zapłaty do dnia 20 marca r.b., 

Z nic nie wpłacili, tub wpłacili ją szęściowo, 

nie tracąc ulg, do dnia 30 czerwca r. b., a o ile nieruchomość została 

wystawiona na licytację, to do dnia licytacji. 

  

W_WIRZE STOLICY. 
SULEJOWEK-BELWEDER. 

Słoneczny, šliczny dzien, wigc w alejach 

zgromadziły się tłumy. Wielki zawód — ko- 

misja skasowała klasyfikację, są tylko czte- 

ry grupy: wyborowa, I-sza, ll-ga i matoły. 

Wobec tego drużyny się nie wysilaty, nie 

można być pierwszą, poco się męczyć. 
Na 60 drużyn 16 zaliczono do wyboro- 

wych. Wojskowi maszerowali znacznie lepiej, 

strzelcy przychodzili zmachani, coniektóry 

na czworakach. Kołejarze z p. w. doskonale 

dowódca gwiżdże niczem parowóz, konduk- 

torzy pokazali, że nietyłko pociągiem jeź- 

dzić umieją. Pocztowcy naturalnie w extra- 

kłasie. Cóż dziwnego — to sami listonosze, 

ktoby umiał chodzić, jak nie oni. 

Była też jedna drużyna żydowska — 0- 

statnia. Jakieś wywłoki, pokłócili się strasz- 

nie, wymyślali sobie na głos. Żydzi nie na- 

dają się do sportów — to fakt. Dzięki Bogu 

-— choć w jednej dziedzinie są do luftu. 

Ciekawe, że 90 procent zawodników by- 

ło małego, maleńkiego wprost wzrostu. Ma- 

łym łatwiej człapać po błocie; jak trzeba dać 

komu w zęby to dryblas lepszy, ale na dłu- 

gi, jednostajny wysiłek — tylko mali! Prze- 

cie wszyscy biegacze długodystansowcy są 

małego wzrostu: Kusociński, Ladoumegue, 

Virtanen... Nurmi uchodzi za wyjątkowo wy- 

sokiego, a jest ledwo średniego wzrostu:. 

OKAZJA NA SERDELKI. 
W piątek ukazało się ogłoszenie: „Restau 

racja Józefa Herbsta z okoliczności imienin 

właściciela wydaje jutro od godz. 1 do 2 po 

południu serdelki gorące darmo!” 

Naturalnie już na pół godziny przed 1-szą 

sformował się długi ogonek przed restaura- 

cją. Tłok był wielki, zamieszanie, wybito szy 

by w drzwiach. Policja dopiero przywróciła 

porządek. 

Punktualnie o 1-szej zaczęto wpuszczać i 

obsługiwać darmozjadów. Serdełki tak sma- 
kowały, że niejeden połknąwszy swoją por- 

cję, leciał znowu stanąć w ogonku. Tyłko, 

że czas za szybko upływał. O 2-giej bezpłat- 

na uczta skończyła się.Ogółem solenizant wy 

dał przeszio 2.000 serdeikėw. 

Ka. 

EA: 

mu wiekowi ma możność rozpocząć swoją 
służbę od stopni najniższych („von der Piene 
auf", jak mówią Niemcy). *) 

R. K. 

      

) Minister komunikacji w b. Rosji ksią- 
żę Chiłkow rozpoczął swoją służbę _podie- 
waczem oleju. A iluż to jest w zach. Europie 
oraz U. S. A. dyrektorów różnych przedsię- 
biorstw, którzy na początku swojej karjery 
zajmowali się -— sprzątaniem podłogi w biu- 
rze. A ja znam młodzieńca — syn Staruszki, 
co dla nas pierze, — który siedzi u niej na 
karku i wyczekuje „odpowiedniej posady". 
A gdy matka poprosiła go raz przynieść wo- 
dy, to odmówił, bo „on się wstydzi". 

Walnego Zgromadzenia 

uchwalonych 

w dn. 30 mazca 1931 r. 

1 będą stosowane do dłużników, 

nzyskali prawo ulg, lecz je 

mogą opłacić ją jeszcze, 

L Labės d ouisnnijakaujaarainiėi 

  

ryta mapa Polski. Wyraźnie i relief 
nie oznaczona jest Gdynia, obok 
Gdańsk. Na kuli ziemskiej stoi Mickie- 
wicz, płomienny, młodociany Mickie- 
wicz, zmodernizowany, uwspółcześnio- 
ny. Tak młody i świeży, efebowaty, 
jakim właśnie pregnęlibyśmy wszyscy 
widzieć go w Wilnie. Niemal jak dzi- 
siejszy sportowiec. Mickiewicz stanął 
mocno, silnym, zdecydowanym ru- 
chem, na polskiem wybrzeżu. Oparł się 
o Gdynię, o Gdańsk. 

Na cokole, dookoła, biegną rozma- 
ite cytaty z jego dzieł. Może być, mię- 
dzy innemi, i taka: 

— Miasto Gdańsk, niegdyś nasze, 
będzie znowu. nasze. 

Taki projekt wysuwa wzmiankowa 
ny p. R. 

Jest on jednym z szerokiego ogółu. 
Do tego nauczycielem rysunków. 

Mnie się zdaje, że tylko przyklas- 
nąć. Albowiem jest w tym pomniku 
wszystko. 

I treść, i forma, i duch, młodość i 
siła, rozmach i sentyment, sielanka i 
nioc, i nawet polskie morze. 

Projekt ten poddaję niniejszem pod 
dyskusję. 

Wysz. 

P.S. jak widzi czytelnik, feljeton ten jest 

połemiką jednego naszego kolegi z innym 

kolegą redakcyjnym, Tak u nas bywa Sta- 

łe. jesteśmy wierni swej tradycji.



Zgromadzenie Wileńskiego Banku Ziemskiego 
W dniu 14 b.m. odbyło się Walne Zgro- 

madzenie Wileńskiego Banku Ziemskiego. 
Po dokonaniu wstępnych formalności, prze- 
widzianych w prawie o spółkach Akcyjnych, 
Zgromadzenie powołało jednogłośnie p. Alek 
sandra Meysztowicza na przewodniczącego. 
Odczytano potem i wysłuchano z uwagą 
szczegółowy referat Komisji Rewizyjnej. 

Suma nieumorzonych pożyczek Wileńskie 
go Banku Ziemskiego wynosiła na 1 stycz- 
nia 1931 r.— 102,268,177 zł., a na 1 stycznia 
1932 r. 102,706,948 zł. Wzrosła ona w ciągu 
30 roku o 8,221,042 zł., a w ciągu 31 roku 
tylko o 438,771 zł. Komisja Rewizyjna zau- 
ważyła, że w roku zeszłym spiacono poży- 
czek złotowych na sumę ponad 5 milionów 
i że popyt na pożyczki Banku zależy od mo 
ności lokaty listów. 

Bank przystępował do sprzedazy  więk- 
szych dóbr ziemskich, tylko w beznadziej- 
nych wypadkach, uwzględniając b. tważnie 
opinje Komitetów Ratowniczych, powoła- 
nych przez Związki Ziemian, i dokonywał 
sprzedaży mniejszych parceli tylko w raija- 
skrawszych wypadkach. Nie bacząc na to 
w pierwszem półroczu roku ubiegiego sprze- 
dano 32 nieruchomości ziemskich i 10 miej- 
skich, a w drugiem półroczu 28 nierucho- 
mości ziemskich i 13 miejskich. 

Z powodu braku nabywcow pozostało na 
rzecz Banku do ostatniej licytacji 19, a na 
ostatniej licytacji 27  nierucioinošci ziem- 
skich, z których 5 większych i 22 nniejszych 
o wspólnym obszarze 1.969 ha. Baak spłacił 
zaległości ciążące na tych dobrach, a Re- 
wizyjna Komisja stwierdza, że przy energicz 

nej ich likwidacji, zostanie ona dokonaną 

bez dalszych strat. Jeżeli przy sprzedaży 

majątku tupy nie osiągnięta zostanie su- 
ma jego zadłużenia, to stanie się tak dia- 

tego, że były właściciel pobrał od okolicz- 

nych włościan znaczne sumy z tytułu przy- 

rzeczeń sprzedaży: Tranzakcje te nie są 
wprawdzie obowiązujące dla Banku, ale 
utrudniają likwidację majątku. Komisja re- 
wizyjna proponuje więc, ażeby przy SZzaco- 
waniu dóbr i przy kontroli ich szacunku u- 
względniano nietylko obciążenia  hipotecz- 

ne, ale i osobiste zobowiązania właściciela, 
oraz faktyczny stan jego posiadania. Tę 

uwagę Rewizyjnej Komisji Zarząd przyjął 
do wykonania. z 

Przewodniczący zaznaczył, że  Rewi- 
zyjna Komisja, mówiąc o portfelu poży- 
czek bankowych i o bezpieczeństwie tych 
pożyczek, poruszyła dwie  najżywotniejsze 

sprawy. Co do portfelu pożyczek, trzeba 

jednak powiedzieć, że prąd do spłacania 
złotowych pożyczek ogranicza sam siebie, 
bo zakup złotowych listów zastawnych na 
spłacenie pożyczek podnosi kurs tych listów 

i odbiera ochotę do spłacania pożyczek. 

A z drugiej strony można stwierdzić, że po- 
pyt na pożyczki Banku jest bezmierny i 

że zwiększenie ich sumy zależy tylko od 

zbytu na listy. Zarząd robi więc co może 
dla odnalezienia źródła na sprzedaż listów 
zagranicą, popierając pozatem wszelkie pro- 

jekty, dążące do ułatwienia lokaty listów w 

kraju i biorąc na siebie inicjatywę takich 

projektów. — Co do bezpieczeństwa po- 
życzek, faktem jest, że wobec obecnego 

kryzysu i spadku cen na ziemię, bezpieczeń- 
stwo to zmniejszyło się niezawodnie. Ale 
wszystkie instytucje kredytu  długotermi- 
nowego w Polsce, są w tej samej pozycji, 
a sytuacja Wileńskiego Banku Ziemskiego 
jest lepszą od sytuacyj innych instytucyj, 
bo spadek cen na ziemię jest u nas sto- 
sunkowo mniejszy, niż np. w Poznańskiem 
i na Pomorzu. 

Referat Zarządu daje streszczone porów 
nanie, zatwierdzonego niedawno nowego 
Statutu Banku i dawnej jego ustawy. Po- 
myślnym dia Banku jest fakt, rozszerzenia 
jego dawnej działalności na b. Królestwo 
Polskie, dlatego, że Ściąga on z Banku wo- 
bec zagranicy odjum instytucji, działającej 
wyłącznie na rzekomo zagrożonych  kre- 
sach i dlatego jeszcze, że jest wyrazem 
równorządności instytucyj kredytu długo- 
terminowego, opartych na solidarnej odpo- 
wiedzialności dłużników na akcjach. Pamię- 
tamy, że jeszcze przed wojną, rosyjskie 
banki ziemskie ubiegały się stale o te- 
ren b. Królestwa i że Królestwo broniło 
się od tych zabiegów, bo szło mu o 
przywileje T-wa Kredytowego Ziemskie- 
go, które łączyło cały element ziemiański 
i którego znaczenie przekraczało 0 wiele 
znaczenie zwyczajnej instytucji kredytu dłu 
goterminowego. Jako odgłos tej przedwo 
jennej walki, zakorzenił się jednak i po 

jnie przesąd do instytucyj, opartych na 
cjach. Przesąd niesłuszny, bo na akcjach 
iera się między innemi, taka wypróbo- 

wana instytucja, jak francuski Crćdit Foncier. 
Przesąd ten został przełamany. 

Niemało ważnem jest nadanie Bankowi 
prawa wydawania pożyczek krótkotermi- 
rowych pod nowobudujące się domy w 
miastach w miarę postępu ich budowy. Ca- 
łe kwartały Berlina zabudowały się ongi 
na podstawie takiego kredytu i przystąpie- 
nie do takiej operacji w pewnych warun- 
kach, może zabezpieczyć dalszy rozwój 
Banku. z 

„ Nowy statut zachował dawne uprawnie- 
nia licytacyjne Banku, co do których nie- 
dawnó „jeszcze słyszeliśmy cały szereg za- 
strzeżeń. Zbawiennym dla dłużników może 
okazać Się nieraz paragraf zezwalający na 

radlicytację , jeżeli w 8 dni po odbytej licy- 
tacji ktoś zgłosi sumę o % większą, niż su- 
ma uzyskana przy sprzedaży. 

Statut wzoruje się na 

  
  

   
      

iwnej ustawie 

Banku, eo zabezpiecza ciągłość jego ope- 
racyj. 

4 czystego zysku Banku, który wynosi 
925,939 zł., na dywidendę p.p. akcjonarju- 
szom przeznaczono 840.000 zł., t.j. po 20 zł. 
na akcję. Stanowi to 8,8 proc. od udziału 
każdej akcji w zakładowym i zapasowym 
kapitale Banku. Taką samą sumę wypłacał 
Bank akcjonarjuszom w ciągu 3 ostatnich 
lat. Normalna dywidenda przed wojną wy- 
nosiła 40 rubli na akcję, była więc o 10 ra- 
zy większą od wydawanej obecnie, a gieł- 
dowa wartość akcji wynosiła przed wojną 
normalnie około 680 rubli, była więc o 20 
razy większą od dzisiejszej giełdowej ich 
wartości. Wobec ciężkich klęsk, które spa- 
dły na Bank w czasie wojny i po wojnie, 
cieszyć się jednak trzeba, że p.p. akcjo- 
narjusze zachowali choć część swojego do- 
bytku. jeżeli zaś wydanie dywidendy w 
wysokości 20 zł. na akcję okazało się mo- 
żliwem nawet w tym ciężkim roku, to jest 
to wynikiem tego, że akcjonarjusze skladali 
w ciągu lat ubiegłych ogromne sumy od ka 
pitału rezerwowego Banku. Gdyby tego nie 
było, Bank nie mógłby wydawać dywiden- 
dę, wobec wielkich zaległości dłużników, 
bo wszystkie środki Banku byłyby «nieru- 
chomione. Bank zbiera więc owoce prze- 
zorności swojej, która powinna być i nadał 
podstawą jego działalności. 

Po ustaleniu dywidendy znany ziemia- 
nin p. Oskierka prosił o uchwałę Walnego 
Zgromadzenia, upoważniającą Zarząd do 0- 
pracowania i zastosowania możliwych ulg 
dla dłużników z powodu przeżywanego о- 
becnie kryzysu. Wniosek p. Oskierki został 
przyjęty przez Walne Zgromadzenie i Za- 
rząd przyjął go do wykonania, z:znacza- 
jącą, że Bank starał się zawsze uwzględ- 
niac sytuację swoich dłużników: Bank о- 
chraniał ich w miarę możności od licytacji 
i przystępował tylko do licytacjj w wypad- 
kach beznadziejnych, wskazując nieraz dłu 
żnikom na środki, które mogły ich urato- 
wać. Bank rozterminował sumy należne mu 
z przerachowania, tak od własnych diużni- 
ków, jak i od dłużników b. zosyjskich ban- 
ków ziemskich i ma dotychczas z tego tytu- 
łu rozterminowane należności na bardzo 
znaczną sumę. Bank rozterminował poza- 
tem wielką ilość zaległych rat i innych na- 
leżności. Bank obliczał za czas wojny 6, a 
nie 12 proc. od zaległych rat. Bank wyjed- 
nak dłużnikom b. rosyjskich banków ziem- 
skich odroczenie na półtora roku terminu 
ich pierwszej, powojennej spłaty i obniż.f 
im karę za zwiokę natychmiast po przei;- 
ciu zastawów rosyjskich. Bank zalicza ia- 
reszcie zmniejszone kary za zwłokę wszyst- 
kim dłużnikom, którzy wpłacają mu zale- 
głości z takiem wyliczeniem, że zamorty- 
zowane zostaną w ciągu pięciu lat. Są to 
ulgi niemałe.. Trzeba jednak pamiętać, że 
Bank jest tylko pośrednikiem pomiędzy dłuż 
nikami i właścicielami listów, że jest więc 
niejako żyrantem dłużników i że gdyby te- 
go żyranta nie stało, dłużnicy mieliby do 
czynienia z jakąś Komisją  Likwidacyjną, 
która z natury rzeczy nie mogłaby nie być 
bezwzględną. — Raty składają się z wpła- 
ty na kupon ,z wpłaty na amortyzację i z 
wpłaty na administrację. Wpłaty na admi- 
nistrację nie mogą być obniżone, wobec 
wielkich jej kosztów. Przeniesienie poży- 
czki do nowego okresu amortyzacyjnego, 
byłoby możliwem tylko w stosunku do po- 
życzek: złotowych i mogłoby mieć znacze- 
nie tylko dla bardzo ograniczonej ilości 
dłużników, a co do wpłaty na kupon, to 
jest nadzieja, na obniżenie jej ze źródeł 
skarbowych. 

Wpłaty tegoroczne wyniosły o 10 proc. 
mniej, niż wpłaty zeszłoroczne i Bank mo- 
że mieć pewne trudności, jeżeli procent ten 
wzrośnie w r. b. Przezorność nakazała mu 
więc zapewnić sobie kredyt na sumę do 
2.000.000 zł. w Banku Polskini „pod obligacje, 
których wypuszczenie zostało uchwalone 
przez Walne Zgromadzenie. 

Walne Zgromadzenie postanowiło za- 
mieszczać ogłoszenia Banku w „Słowie”* i 
zatwierdziło wzór pieczęci bankowej, po- 
czem przystąpiono :do wyborów. 

Prawo o Spółkach Akcyjnych i nowy sta 
tut Banku ustanawiają, że każda akcja ma 
głos. Wywołuje to pewne komplikacje przy 
głosowaniu, bo wymaga wielkiej ilości gałek. 
Głosowanie odbyło się swoiście. Każdy 
akcjonarjusz otrzymał woreczki, zawiera- 
jące przypadającą mu ilość gałek. Woreczki 
te rozcinały się przy urnach wyborczych. 
Zawartość ich wręczała się  głosującym. 
Przy wyborach ogromną większością  glo- 
sów przeszli wszyscy kandydaci postawieni 
przez Zarząd. 

' e „st | 
1 „łe AŻ | asi Arma ANG, 

Świat — Nr. 12. Numer otwiera ankieta 
na temat podatków, dalej znajdujemy — 
notatkę o śmierci króla zapałczanego, po- 
dróż W. Marylskiego. Z. Łempicki pisze o 
Goethem, G. Olechowski snuje smutne re- 
fleksje na temat moralności społecznej, Wik 
podaje informacje o systemie samoobrony 
dla kobiet. Wśród ilustracyj uwagę zwraca- 
ja reprodukcje rzeżb Dunikowskiego z wy- 
stawy warszawskiej. * 
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NIKA 
rzelni, przyłapawszy na gorącyra i 
osobników zajętych SAamMOgONE Z 
żacieru Sytmiegu, SYSIECui palóWwy wa: «a pO 
śród tych gorzelni cztery wykryto na tere- 
nie Wina, reszię zas w powiecie ŚwięCiań- 
skim i wil.- trockim. Ponadto skonfiskowa- 
no większą ilość sacharyny, tytoniu i papie- 
rosów, pochodzących z przemytu, ogółnej 

  

   
ORCZREROZAE wartości przeszło 10,000 zł. 

wą ' ?'ЕАТК 1 MUZYKA iš Wscaód słońca g. 5.57 
Das 23 AA DRZE — NE ce w teatrach  miej- 

eli 7 skich. Na Pohulance i w Lutni trwać będą 
jutra Zachód słońca g.1818 do Wielkiej Soboty 26 IH włącznie. Kasa za 

Gabriela mawiań na obydwa teatry czynna w Lutni 
PRO ю 23, 24 i 25 marca od godz. 11-eįrano do 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicz- 8-ej wieczór. W sobotę 26 marca od godz. 
nego U.S.B. w Wilnie. 11 do Zgiej p. p. 

O ; — „Siomkowy kapelusz“ — na Pohulan- 
Cišnienie šrednie: 773. ce. Pierwszego i drugiego dnia świąt wiel- 

Temperatura średnia: —9. kanocnych t. į. a > D godz. 8-ej 
jwyższa: —3. wiecz. arcywesoła farsa -wodewil p. t. — 

aaa RAWY 2 20 „Slomkowy kapelusz“. Werwa, humor, cała 
Temperatura najnižsza: —20. radość życia przelana tu została przez Świet 
Opad w mm.: — nego komedjopisarza E. Labicha — dając 
Wiatr: cisza. A PRAĆ zabawy i wesołości. 

Rex PA — „Ich synowa" — w teatrze Lutnia.— 
kasowe = za w pierwszy dzień świąt 27 bm. o godz. 8 
wagi: pogodnie. wiecz. wesoła i beztroska farsa Grzymały - 

Siedieckiego p. t. „Ich synowa" ukaże się 
po raz ostatni. 

NABOŻEŃSTWA POPOŁUDNIÓWKI ŚWIĄTECZNE 
— Nabożeństwa w Bazylice. — — — „Mam lat 26* — na Pohulance. — 

W poniedziałek 23-go marca drugiego dnia 
świąt wielkanocnych o godz. 4-ej p. p. na 
życzenie publiczności odbędzie się osratnie 
przedstawienie popołudniowe niez:niernie in- 
teresującej sztuki węgierskiej p. t. „Mam lat 
26“ po cenach znižonych. 

Poranek dla dzieci. Ostatni raz bajka 
„Czarodziejskie wrzeciono” — w Lutni, — 
W poniedziałek, drugiego dnia świąt 28-go 
marca o godz. 12-ej w poł. ukaże się po 
raz ostatni wesoła i melodyjna baśń p. t— 
„Czarodziejskie wrzeciono” oraz balet „Wie 
szczka lalek* w wykonaniu zespołów dzie- 
cięcych Lidji Winogradzkiej. Ceny propagan 
dowe od 20 gr. do 2 zł. 

— „Tęcza nad Wilnem'* Pod takim tytu- 
łem ukaże się w okresie świątecznym w tea 
trze Lutnia nadwyraz barwna rewja w wy- 
konaniu wybitnych artystów stolicy. Udział 
biorą pp.: ulubieniec publiczności, pełen do- 
wcipu monologista Leon Wyrwicz, nieztów- 
nany, groteskowy komik Leo Fuks, wynit- 
na śpiewaczka lrena Carnero, Stanstnv S:e 
lański i szereg innych osób. Pierwsze dwe 
przedstawienia odbędą się w poniedziałek 
świąteczny o godz. 7 m. 15 i 8 m. 30. Bile- 
ty już są do nabycia w kasie zamaw'ań w 
teatrze Lutnia. 

WYPADKI ! KRADZIEŻE 
— Gdzie dwóch się kłóci, tam trzeci 

cierpi. Topniejący Śnieg spowodował ,że ca 

ły chodnik od strony odkosów przy ul. Ko 

memorjału, z którego wyjątki umieści lejowej i przejście pod mostem żelaznym w 
liśmy onegdaj, postanowił wysłać do kierunku ul. Beliny pokryte są jedną tailą 
Warszawy specjalną delegację, która- lodu, o którego usuwaniu nikt nie myśli. 

by poczyniła odpowiednie starania, a- _ Tymczasem w tym ruchliwym zazwy- 
by niezbędne fundusze zostały przy- €Zal punkcie miasta przechodnie, wsiłujący 
znane. Niezależnie od tego wyjechał przejść pod mostem lub do dworca, są na- 
do Warszawy wice-prezydent p Czyż rażeni na niebezpieczeństwo połamania rąk 

który również przeprowadzi rozmowy i nóg, tembardziej, że tego rodzaju wypad- 
na temat pomocy finansowej Wilnu. ki miały już miejsce. | : 
— Wstrzymanie egzekucyj podatkowych. Interpelogany w tej sprawie policjant, 

W związku z zarządzeniami władz nadzor- pełniący w pobliżu służbę, twierdzi, że tere- 
czych, że magistrat winieu wstrzymać egze „ny te.należą do kolei, z drugiej zaś strony 

kucje podatków w  razię stwierdzenia, że dochodzą głosy, że to magistrat winien u- 
przeprowadzenie ich spowoduje ruinę płatni trzymywać tągn porządek. Zakrawa to na 

ka, sekwestratorzy miejscy doliczali nadal spór kompentencyjny między władzami, a 
do tej należności kary za zwłokę. tymczasem publiczność na tem cierpi. 

Na skutek interwencji zainieresowanych — Fruwające „palto. Szmuklerski Hirsz 

sekwestratorzy otrzymali pouczenie, że R A area S < ki BA 
я 2 т ® „p Du ył w S iu Bukielskiego Ber 

wstrzymanie egzekucji z przyczyn podanych pi, przy zaułku Lidzkim 13, zginęło mu z 
powyżej jest równoznaczne z odroczeniem przedpokoju palto zimowe wartości 300 zło- 

terminu płatności i do należnej sumy niogą tych. : х 

być wliczane jedynie odsetki za odroczenie. Podrzutki. — W bramie domu nr. 6 
BY zaa Rajskim znaleziono podrzu'ka 
płci żeńskiej w wieku około tygodnia. — W 

SZKOLNA tymże dniu znaleziono podrzutka płci mę- 
— Zniżki kolejowe. Na czas trwania fe- skiej w wieku około 2 miesięcy w klatce 

ryj świątecznych w szkołach, młodzież, uda schodowej domu nr. 3 przy ulicy Pozneń- 
jąca się na Święta do domów, korzysta z Skiej. Obu podrzutków umieszczono w pzy 
ulg kolejowych , udzielanych po przedłoże- tułku Dzieciątka Jezus. 
niu w kasach odpowiednich zaświadczeń. = — Nieszczęśliwy wypadek. Kuleszo Zo- 

— Wykonywanie obowiązku szkolnego. fia lat 48-miu poślizgnęła się na ulicy Sióstr 
Kuratorjum powiadomiło wszystkich inspek- Miłosierdzia i padając doznała złamania żeb 
torów szkolnych o zmianie zarządzenia o o- Ta. Lekarz pogotowia ratunkowego, po u- 
bowiązku szkolnym, w części dotyczącej u- dzieleniu pomocy odwiózł wymienioną do 
chylających się od obowiązku szkoliego.. szpitala Św. Jakóba w stanie niezagrażają- 

Na przyszłość przesłuchiwanie winnych cym życiu. 
nieposyłania dzieci do szkół dokonywać bę- 
dą nie kierownicy szkół, lecz inspektorzy, 
którzy też, wymierzając kary, :zależniać je 
będą od lokalnych warunków i cd zdolności 
płatniczej skazanych. 

ZEBRANIĄ I ODCZYTY 
— Sprawy rzemieślnicze. Dnia 20 bm. 

odbyło się walne zebranie Cechu Ślusarzy. ; r 
Po odczytaniu protokułu pan starszy. Cechu. 14% do niej 3 strzały rewolwerowe. 
A. Ślusarski wygłosił dłuższe sprawozdanie W czasie strzałów dziewczyna u- 
z działalności Cechu, za owoce” której ze- kryła się za swą matką Heleną, są- 
brani serdecznie podziękowali. Hb wyczerpa dząc, iż napastnik nie będzie ponow- 
niu porządku dziennego przystąpiono dowy „; й : 4 
borów nowego zarządu. Wybrani zostali p. "ie Strzalał. Rymbionek jednak a 

raniąc ciężko w p.: A. Ślusarski (starszy), W. Jankowski. jeszcze dwukrotnie, 
W. Piotrowski i B. Smejlis. —- W wolnych ramię Helenę Borysionek oraz lekko w 
wnioskach poruszono sprawę obniżenia skła szyję jej córkę. 

Ciemna Jutrznia odbędzie się w Bazy- 
lice we środę, Wielki Czwartek iWiel- 
ki Piątek o godzinie 4-ej po południu. 

W Wielki Czwartek msza św. roz- 
pocznie się o godzinie 10-ej, poczem 
nastąpi poświęcenie olejów i mycie 
nóg. Celebrować będzie JE. ks. arcy- 
biskup metropolita Jałbrzykowski. 

W Wielki Piątek nabożeństwo 
rozpocznie się o godzinie 8-ej rano, w 
Wielką Sobotę poświęcenie ognia i 
wody oraz msza św. rozpocznie się o 

godzinie 8-ej. 

      

MIEJSKA 
— Powszechny spis inwentarza. — 

dniach 23 — 25 marca na terenie wielkiego 
Wilna przeprowadzony zostanie pis inwen- 
tarza żywego posiadanego przez mieszkań- 
ców miasta. Bo spisu będą wciągnicte: ko- 
nie, bydło rogate i trzoda chlewna. Do prac 
związanych ze spisem użyci będą bezrobot- 
ni pracownicy umysłowi, zatrudnieni w ty- 
godniu przedświątecznym.. 
— Starania o kredyty budowlane. 

W związku z potrzebą uzyskania więk 
szej pożyczki na ożywienie ruchu bu 
dowianego w Wilnie, Komitet Rozbu- 
dowy po opracowaniu w tej sprawie 

Strzały do narzeczonel. 
WILNO. W kołonji Czerniewicze 

gm. prozorockiej (Dzisna) 19-letni 
Aleksander Rymbionek usiłował zabić 
19-letnią Eufrozynę Borysionek, odda 

  

HILLEGOM AURORA HOLANDJA 
CEBULKI KWIATOWE ŚWIATOWEJ SŁAWY 

SPROWADZAJCIE CEBULKI BEZPO>REDNIO Z NAJLEPSZEJ FIRMY 
W HOLANDJI 

Od pewnego czasu nadchodzą do nas z Polski zamówienia na cebulki roślin 
pokojowych lub ogrodowych, Sądzimy, 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 pod względem bogactwa kolorów 
i słodyczy zapachów, jakiej paśstwo nia spotykali. 

Kolekcja ta zawiera 350 cebulek i roślin rozmaitych gatnnków 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.h>dzących do nas codzi*n- 
NZ? PE ae sonia z wyrażnym wymienieniem 

a i szczegółowego adresu. Nikt nie powini z. najkrótszym ao z Rai P. en się ociągać ze sprowadzeniem 

res nasz: AURORA BULB NURSERIES Hille = = 
Nasz s spaniała kolekcja zawiera: ZE Sios ВЕН 

a. a. > 0 dużych kwiatach, 5 różnych kolorów; lila, żółty, czerwony, 

50 Gladjolusów o drobnych kwiatach, w 5 pięknych kolorach, 
20 Begonij ( 0 zwykłych i 10 podwójnych) o kolorach rozmaitych. 
15 Roślin trwsłych bsrdzo urozmaiconych 
10 Hia yntów (Hyaciathus Candicaus) Królowa Kwiatów. 
50 Anem nów, kwiat popularny w odcieniach barw tęczy. 
50 „R*noncules* „małe różyczki* wszelkich kolorów. 
30 „Oxalis Deppii* zwane „roślina szczęścia”. 
15 „Montbretias" rozmaitych kolorów. 
15 Dalji „Aurora*s Roem*, 
350 Cebulek i roślin w cenie franców franc. 70 (zł. 25). 
Podwójnazkolekcja (700) w cenie franków 130 (zł, 46 gr. 60). 
Szybka usłoga. Wysyłamy bez kosz ów pocztowych pod wskazanym adre- 

sem, Załączamy do każóej paczki Świadectwo zdrow!a, wydane przez urząd phyto- 
patologiczny. Każdy gatunek upikowujemy oddzielnie z etykietą. Posyłsmy rów. 
nież w każdej paczce darmowy katzl'g ilustrowany ze wskazówkami w językach; 
angielskim, francuskim lub niemieckim. Do zamówień z załączoną z góry opłatą 
rej PE SA ru sraao slawy „Aurora“ „Tig-elilies“. 

la zamówienia bez zaliczki wysyłamy paczkę >a pobraniem, przyczem nałeż: 
wpłacić 5 fr. franc, (zł. 1 gr. 80) na rachunek Erin Des 5 +     
  

dek członkowskich i polecono zarządowi po 
czynić w tym kierunku odpowiednie kroki. 
Również upoważniono zarząd do tmarzania 
zaległych składek członkowskich — w tych 
wypadkach, gdy członek jest dotkniety roc 
niej kryzysem i nie może wywiązać się z 
przypadających na niego- płatności. 

POCZTOWA 

Po dokonaniu zamach Rymbionek 
usiłował popełnić samobójstwo lecz 
w ostatniej chwili został obezwładnio 
ny i rozbrojony. 

Badany niedoszły morderca jako 

przyczyny zamachu podał odrzucenie przekonajcie się sami, lecz żądajcie we nie 

jego oświadczyn przez E. Borysionek. własnym interesie tylko oryginalnych najmniej 

3 

Sprawiedliwości dziejowej stato s'e zadość 
DOBRA JATWIESK ZOSTAŁY 
W dniu wczorejszym o godz. 9 ej 

rano Sąd Apelacyjay w Wilnie ogło- 
sił dccyzję w sprawie rewindykacji 
dóbr powsiańca 1863 r. ś. p. lgnace- 
go Laskowskiego. 

Powództwo przeciwko Skarbowi 
Pań .twa wytoczył wnuk powst.ńca 
Franciszek Laskowski, Sąd Okręgowy 
w Giodnie po rozpoznaniu sprawy 
w dniu 5-go listopada 1930 r. po- 
wództwo w całej rozciągłości zasądził 
na rzecz Fr. Laskowskiego. 

Prokuratoija Generalaa i spadko- 

Musi im 
WILNO Ostatnio na terenie Białcru- 

'si sowieckiej, zwłoszcza w skręgach bo- 
rysowskim, roszyrskim.orsz w zasław- 
s- im i krejsk'm, coraz częściej notowa- 
ne są wypodki szbotażu, podpaleń ma- 
gazynów, kooperatyw, stajni i wogółe 

WYMOWA 
WILNO. Mieszkańcy wsi De- 

rewnc, w rejonie Rubieżewicz, 
znaleźli na polu, w pobliżu wsS;, 
baionik z przymocowaną doń 
kartką następującej treści: Miesz- 
kańcy wsi Ursąrz okręgu zasław- 
sklego w ilości 175 osób od ty- 

   U
l
i
,
 DUŻY WYBÓR 

GRZECZNA I DOBRA OBSŁUGA 

Ceny Zzniżone!!! 
APTECZNY D.-H. 

W. Charytonowicz | 5-4 
Wilno, Mickiewicza 7. Tel. 9-71. 

ZWRÓCONE SPĄDKOBIERCOM 
biercy generała Bułganna w czyim 
posiadaniu majątek obecnie się znaj- 
duje— jednakże nie dali za wygraną i 
po zaskarżeniu wyroku pierwszej in- 
stancji do Sądu Apelacyjnego starali 
się sprawę odwlec. Wczoraj sprawa ta 
definitywnie została zakończoną. 

Sąd Apelacyjny zatwierdził wyrok 
pierwszej instancji w całej rozciągło- 
ści. 

Pozstem na rzecz powoda  zarzą- 
dzono 10.000 zł, kosztów postępowa- 
nia sądowego. 

być źle. 
budynków państwowych. W ub. sobotę 
w osadzie Krasnyj Ług w okręgu bory- 
sowskim pocpaloro wielkie gospodar- 
stwo koiektywne. Spaiiło się 7 budyn: 
ków I stajnia. 

BALONIKA 
godnia są bez kawałka chleba. 
Dzieci umierają z głodu, władze 
sowieckie nie przysyłają żyw- 
ności. Prosimy © pomoc was, 
braci z terenu polskiego. List pi- 
sany był w języku białoruskim. 

    TJ
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Sędzia Eugenjusz Łówicz-Barański | 
WYROKIEM SĄDU APELACYJNEGO W WILNIE SKAZANY NA 8 MIE- 

SIĘCY WIĘZIENIA 

W dniu wczorajszym Sąd Apełacyjny w Wniosek ten gorąco poparli przedstawi- 
Wilnie rozpoznał sprawę sędziego Sądu O- ciełe oskarżyciela prywatnego. 

gródku Eugenjusza kręgowego w Nowo; 
wicz - Barańskiego. 

Ło- Stanowczo oponował przeciwko temu 
obrońca oskarżonej, uważając, że moco- 

Powodem do tej niezwykłej sprawy po- dawca jego nie może odpowiadać za е- 
służył artykuł umieszczony w dzienniku „Ży róbki, dokonane przez rośańcja aj 
cie Nowogródzkie* z dnia 5-go listopada Przeróbki te — zdaniem obrońcy — cał 
1930 roku p.t. „Skandaliczne dzieje pewne- kiem spaczyły treść artykułu, co i pociągnę 
go domu w Lidzie — Lidzki kombinator". 

Artykułem tym poczuł się dotknięty zna- 
ło za sobą tak fatalne skutki. 

Po krótkiej replice stron Sąd udał się na 
ny na gruncie wileńskim adw. Siawciłło, któ naradę, poczem został ogłoszony wyrok, — 

ry w swoim czasie za 

go obywatela, Teodora Nowickiego. 
Adw. Siawciłło zaskarżył redaktora Od- 
wiedzialnego „Życia Nowogródzkiego* p. 
danowicza do Sądu. Ostatni wyrokiem Są- 

na zamknięcie w więzie- du został skazan 
niu na przeciąg 6 miesięcy. Е 

Podczas rozprawy redaktor Zdanowicz 0- 

artykuła był znajmił Sądowi, że autorem 
sędzia Łowicz - Barański. 

Skutkiem tego oświadczenia była wczo- 
rajsza sprawa. 

Na rozprawie w Sądzie Okręgowym w 
dniu 1-go grudnia ub. roku sędzia Łowicz - 
Barański oznajmił Sądowi, że istotnie pódał 

pośrednictwem „Torg mocą którego sędzia Łowicz - 
predstwa” nabył w Lidzie dom od sowieckie stał skaza 

z0- 
my na osadzenie w więzieniu na 

przeciąg 8 miesięcy. 
Obrona zapowiedziała kasację. 

z SĄDÓW. 
EPILOG KRWAWEGO ZAJŚCIA NA ULICY 

ŻYDOWSKIEJ. Ž 
Qd dłuższego czasu na terenie Wilna gra 

sowały dwie bandy rekinów licytacyjaych. 
niektóre wiadomości redaktorowi Zdanowi- Na czele jednej bandy stał znany w dzielni- 
czowi. Ostatni zaś po opracowaniu 
isamych wiadomości umieścił powyższy ar- 
tykud. 

  

Sąd Okręgowy po wysłuchaniu całego 
szeregu świadków i stron uniewinnił sędzie- 
go Łowicz - Barańskiego. i 

Od tego wyroku zaapełował zarówno 
prokurator, jak i przedstawicie! oskarżyciela 
prywatnego adw. Kiersnowski. 

Wczoraj sprawa ta zsałazła się na wo- 
kandzie Sądu Apelacyjnego. Rozprawie prze 
wodniczył sędzia Bądzkiewicz w asyście sę- 
dziów Ilina i Eydrygiewicza. 

Oskarżenie publiczne wnosił wiceproku- 
rator Sądu Apełacyjnego p. St. Turowicz. 

Oskarżyciele prywatni — dziekan Rady 
Adwokackiej w Warszawie adw. $. Nowo- 
dworski i adw. T. Kiersnowski. 

Obronę wnosił adw. B. Szyszkowski. 
Po dokładnem  zreierowaniu sprawy i 

zbadaniu sprowadzonych przez oskarżycieli 
prywatnych świadków głos zabiera p. pro- 
kurator, żądając surowego ukarania sędzie- 
go Barańskiego, podkreślając, że jako sę- 
dzia nie powinien był dopuszczać się do. 
świadomego rozpowszechniania wiadomości 
nieodpowiadających prawdzie. 

ESET TATIZYCEZPTORCSZ R ВА 

PRZECIWKO GRYPIE, 
PRZEZIEBIENIU 

nałeży niezwłocznie zastosować tabłet< 
ki Togal, które usuwają te chorobliwe 
objawy. Nieszkodliwe dla serca, żołąd 
ka i innych organów. Spróbujcie i 

— Poczta w święta. W Wielką Sobotę Ranne kobiety umieszczono w szpi- tabletek Togal. Do nabycia we wszyst 
urzędy pocztowe będą pracowaiy tylko de 

12 w poł. W pierwsze święto poczta n'e bę- 

dzie czynna, natomiast w poniedziałek mzę 

dy pocztowe będą otwarte do godz. 10 ra- 
no. 

KOŁEJOWA 
— Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwo- 

wych w Wilnie podaje do wiadomości, że 
w związku z oczekiwanem wzmożeniem się 
ruchu pasażerskiego w okresie Wielkiej No 
cy między Wilnem a Warszawą wileńską i 
odwrotnie będą w biegu 2 dodatkowe pocią 
gi osobowe. 

RÓŻNE 
— Kurs dla lekarzy szkolnych. W cza- 

sie od dnia 4 do 16 kwietnia Tinis as 
w Warszawie 12 - dniowy kurs doksztalca- 
jący dla lekarzy szkolnych. 

Z terenu Wil. Kuratorjum udaje się 1a 
ten kurs 15 lekarzy. 

— Walka z przemytnictwem i potajem- 
nemi gorzelniami. Funkcjonarjusz dowódz- 
twa brygady KOP- Wilno przytrzymai w 
dn. 20 bm. na dworcu kolejowym w Wilnie 
mieszkańca Dukszt Abucewicza Stanisława 

przewoził nici bawełniane, pochodzą- 
ce z kradzieży w Duksztach przesyłki kole- 
owa Łódź Opsa, wagi 35 kg. 
4 ównież brygada KOP. w Wilnie wykry 
a w ostatnich dniach dziewięć tajnych go 

święta Wielkanocne zostały pomyślnie 

przez policję i gajowych brsci JSzefa 

daniszki gm. dziśnieńskiej, 
kradzież drzewa państwowego z lasów doszło 
do zaciętej walki między zatrzymany mi, 
wiem Dajnorowicze stawisli opór. Wywiązsła 
się zacięta walka, Dajnorowicze wyrwsli ba- 
gnetv gajowy, lecz widząc że nie dadzą so0- 
bie rady wpadli do domu i uzboiwszy się w 

talu. kich aptekach. 

otrzy- cy żydowskiej Abram 
„królem ulicy Żyd a a drogiej y Żydowskiej* na je iej 
Dawid Bobrowski. 9 

Często gęsto pomiędzy prowodyrami obu 
zrzeszeń dochodziio do bójek. W trakcie jed 

„siej z bójek Dawid Bobrowski został ugo- 
dzony przez wspólnika Burakiskiego, nieja- 
kiego A. Lewina nożem w prawą rękę, co 
Eo je bezwiad. 

prawa oparła się o Na rozpraw. 
zgłosił się chowa "oma Świad 
ka Burakiski. jego to zeznania spowodowa- 

ły, z M przegrał proces. 
, Wówczas rowski ysiągł Buraki- 

skiemu zemstę. 2 
Sposobnošė ku temu nadarzyla się w dn. 

21 października r. ub., kiedy obie bandy spot 
kały się na licytacji w cegielni Brojdy. 

Przy podziale zysków pomiędzy Bobrow 
skim i Burakiskim doszło do sprzeczki. Bu- 
rakiski żądał więcej aniżeli się mu należało. 

Sprzeczka rozpoczęta przy ul. Kalwaryj 
skiej, zkończyła krwawą bójką na ul. Ży onie yła się ą bójką y 

Bobrowski wyprowi z równowagi 
aroganckim spokojem kiego, zaczął 
go okładać pięściami. W pewnej chwili Bu- 

rakiski wyciągnął z zanadrza nóż i chciał 
uderzyć Bobrowskiego. Ostatni widząc nie- 
bezpieczeństwo obezwładnił Burakiskiego i 
tym samym nożem zadał mu ranę w gło- 
wę. Wskutek wylewu krwi na mózg, Buraki- 
ski zmarł. 

Sprawa ta w dniu wczorajszym znałązia 
się na wokandzie Sądu Okręgowego. 

Oskarżony do winy zabój nie przy- 
znał się, wyjaśniając, że.. jąc w obro- 

koniecznej, zadał Burakiskiemu ranę, by 
nie chcąc spowodować 

Z wyjaśnień oskarżonego i zeznań świad 
ków wynikiało, że sprzeczka została wywoła- 

jego 

TTT VDS ISSN STIITOESSIINENOEŲS | na przez Burakiskiego, który był znany ze 

Przepustki gran 
NA CZAS ŚWIĄT 

WILNO. Starania ludności polskiej 
i litewskiej w kierunku wyjednania u 
władz przepustek granicznych ra 

załstwione. Władze administracyjne 
polskle i litewskie będą udzielały 
przepustek granicznych . młodzieży 
szkolnej, uniwersyteckiej i niektórym 

Krwawe zajście w lesie. 
siekiery i z pomocą siostry Michaliny poczętń 
atakować gajowych i policjanta. Posterunko- 
wy w obronie własnej żył bron! palnej strze- . 

WILNO. Wczoraj w czasie eny NACE 
i Syl- 

westra Dajnorowiczó v mieszkańców wsi Dzie- 
oskarżony h o L 

bo- 

Iczne do Litwy 
WIELKIEJ NOCY 
rolnikom oraz działaćzom na prze- 
kroczenia granicy polsko -litewskiej i. 
odwrotnie. Przepustki będą wydawane. 
na przeciąg 1 tygodnia. 
z tem spodziewane iest przybycie na 
Święta do Wilna kilku 
działaczy 
szkolnej. 

W związku 

wybitnyc 
litewskich i młodzieży: 

Jaigc do napastników, lecz chybił. Strzały 
oddane przez prhicjanta ochłodziły jednak 
Dajnorowiczów tak dalece, że na 
porzucili broń i siekiery Renrych galowych 
opatrzono na miejscu zaś poszkodowsną Mi- Szych Funkcjonarjuszów Państwowych na 
chałinę Dajnorowiczową odwieziono do szpi- ochronkę im. ks. biskupa 
tala. Jej braci aresztowano. 

wezwanie 

swego awanturniczego usposobienia. Wo- 
bec powyższego prokurator Janowicz 
swem przemówieniu wnosił o zmianę kwali- 
fikacji czynu. 

w 

Po wysłuchaniu przemówienia został ogło 
" szony wyrok, moca którego Bobrowski z0- 

stał skazany na 6 lat ciężkiego więzienia. 
Obrona zapowiedziała apełację. 

POD PACHOWEM KIEROWNICTWEM 

WARSZTATY 
REPERACYJNE 

meszyn i narrędzi relniczych 

Wilno. Zawsłąż 1i-a. 

Zygmunta Nagrodzkiego | 

Ofiary 
Zamiast wizyt dach Związek Niż 

Bandurskiego na 
Zwierzyńcu składa zł. 10.



sto 
  

Banda Kkoniokradów 
DZIAŁĄ W POROZUMIENIU ZE STRAŻĄ SOWIECKĄ. 

WILNO. Na terenie gminy gródeckiej od 
dłaższego czasu ginęły w zagadkowy sposób 
koni . Mimo usilnych dochodzeń na ślad ko- 
miokradów przez dłuższy czas nie można by- 
ło wpaść i dopiero ostatnio zdcłano ustalić, 
iż konie kradła dobrze zorganizowana szajka 
koniokradów na czele z niejasim M. Piotro- 
wym. Piotrow będąc w porozumieniu 2 so- 

wie ką strażą graniczną, przemycał konie, 
skradzione. ne terytorjum polskiem do Rosji, 
gdzie je sprzedawał. Onegdaj u ęio Piotrowa 
wraz z dwoma koniokradan', goy zamierzali 
przemycić 3 konie pochódzące z kradzieży, 
Aresztowani wydali jeszcze” 3 wspóiników, 
mieszkańców, gminy gródeckiej, 

Starcie z uciekinierami do Balszewji 
WILNO. W rejonie Rakowa na ta- 

ran sowiecki usiłowało nielegalnie prze- 
dostać się kilku podejrzanycn osobni 
ków, Którzy na wezwąnie żołnierzy 
K.O.P. nietylko nie zatrzymali sią, 
iecz oddali w kisrunau patrolu Kiłsa 
strzsłów rawolwaro wych. obsc tego 
żałnierze również użyił bróni. W оби- 
stronnej strzełaninie został zabity М!- 

chał Hrasnak, mieszkaniac wsi Gielam- 
ki pow. nowogródzkiego, oraz ranni 
dwo| uciakinierzy, 

Trupa Hrasnska zabszplaczono d3 
przybycia komusii śledczej. W jakim ce- 
lu Hr-sqak udawał się do Rosji sowiec- 
kiej z towarzyszami, ustali prowadzone 
dochodzanie, 

Aresztowanie oszusta 
WILNO, Funkcjonarjusze poli ji śledczej jątków ziemski h, dokonał szeregu nadużyć 

aresztowali oszusta i fałszerza J:na Swidoro: i oszustw na szkodę ziemian. 
wicza mieszkańca pow. suwalskiego. Swidoro- 
wicz, poda ac sę za plenin fenta kitu та 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 

„ROZWODKA“ — „CASINO“, 
"Flm ten był już raz w Wilnie wyświe- 

tlany, Tem niemniej może liczyć na powo- 
dzenie, gdyż pod względem wy<onania aktor- 
skiego stoi na bardzo wysokim poziomie, 
gcenarjusz „Rozwóds * oparty jest na powie- 
ści Urszuli Parrct „Kobieta dia wszystkich* 
i zas:dniczo nie jest potraktowany  tilmowo, 
lecz ujęcie r vi przez doskonałą artystkę Nor- 
mę Shearer niweiuje wszystkie uchybienia, 
Film ro”p.truje, aktualny dziś zresztą, pro« 
blem rozerwalności małżeństwa i ustosunuko- 
wuje się do niego niegatywnie Nie temat 
wszgk e jest główną zaletą filmu, lecz, jak 
za'naczyłem, gra Normy Shearer. Jest to 
bezprzecznie jedua z najlepszych aktorek 
filmowy.h, posiadająca taient i wysoką kul- 
turę. Pomijając pierws crzędne zresztą, wa- 
znnki zewnętrzne—podkreś ić należy subtel- 
ność, 7 jasą No ma Shearer traktuje swoją 
rolę Postać „r zwódki* jest Świetna, prze: 
mawia bezt oską radości, czarem kochania i 
jednocześnie tragicznem zakłamaniem pozo- 
rów. Takiej gamy i rozpiętości nastro u mie 
zobaczy się u wielu nawet dobrych aktorek. 
Grsją one na jednej nucie różn= warjacje 
nie dając tego, co właśnie widzimy u Nor- 
my Shearer —rozmaitości. Partnerzy R. M nt 
gomery, K. Nagel i Chester Morris są na 
miejs.u z wyjątkiem może ostataiego, który 
tepiej się czuł w „Szarym domu*. Dialogi 
żywe i nie rażące, Dodatki stare, wielokrot- 
mis ogląiane <hoć same prze: się dobre, Na 
zakończenie słówko o reklamie. Bardzo do- 
bry jest pomysł kiaowych komunikatów ra- 
djowych lecz mija się z celem, gdy się ogła- 
sza tlm, który już został zdjęty z afisza, jak 
to miało miejsce w ubiegły poniedzi łex z 
„Rajem ukr.dzionym*. który ustą>ił już te- 
go dnia „Rozwódce*”, : Tad, С. 

: „BEN - HUR“ 

„Stylowy“ — „Swlatowid“. 

Nie pierwszy juž raz wraca do Wilna 
„Ben-Hac", Jeden z największych i najlepszych 
filmów niemych, przetrwał ten obraz rewo- 
Iucję dźwiękową, a nawet w nowej szacie 
dźwiękowej nadal zachwyca i budzi podziw 
swym gigaatycznym wprost rozmachem. Od- 
tworzenie środowiska żydowsko rzymskiego 
w pierwszych latach Chrystusa jest dzjełem 
olbrzy niej pracy artystyczno kulturalnej. Na 
tem tle rozwija się historja księcia żydow- 
skiego Ben Hura. Ramon Novarro dał tu kre» 
ację świetną, która niedarmo stała się pod- 
waliuą jego sławy. Wspani»łe zdjęcia masowe 
na morzu (bitwa, galery) i jedyne w swoim 
rod:aju wyścigi kwadiyg nie mają równych 
w kinematografji. 

Tad. C. 

"Radjo wileńskie 
ŚRODA, DNIA 23 MARCA 1932 R. 

11.58: Sygnał czasu. 
14.35: Program dzienny. 
14.40: Muzyka z płyt. 
15,15: Komunikaty z Warszawy 
15,25: Odczyt dla maturzystów z War- 

szawy 
16,10: Muzyka z płyt. 
16,15: Kom. sportowy z Warszawy. 
16,20: „Wśród książek* z Warszawy. 
16,40: Rekolekcje radjowe — pogadanka 

Il prowadzi ks. prof. Walerjan Meysztowicz. 

    

JOHN LAWRENS 

„Promień Miłosierdzia 
— Nie będę mu mówił o „Promie- 

niu Miłosierdzia”, obiecywał Lanner. 
— Co prawda, to nie bardzo jest w po 
rządku, ale już wezmę odpowiedzial- 
ność na siebie. 

Narzeczeni nie zdążyli podziękować 
mu. Drzwi trzasnęły i Lanner zniknął. 

Edyta nie mogła dłużej opanować 
wzruszenia i rozpłakała się. х 

— No! no, nie trzeba! — uspaka- 
jał serdecznie Ryszard, pochylając się 
nad nią. į 

— Głupiutki, nie rozumiesz, że pła- 
czę z radości?! 

Ryszard uśmiechnął się. 
— Ja też się cieszę. Ale nie żałuję, 

że miłczeliśmy dotąd. Lanner był te- 
raz przygotowany do przyjęcia naszej 
spowiedzi, a wcześniej byłby ją przy- 
jął inaczej. Widzisz, że wszystko 
dzie dobrze... Ale muszę Ci wyznać 
coś jeszcze... 

— Co, kochany? 
— Jestem teraz nędzarzem, Edyto! 
Podniosła na niego zdziwione oczy 
— Nędzarzem, no to co? 
— Bohaterskie czyny -„Promienia* 

musiałem okupić całym swym mająt- 

kiem. й 
— Ryszardzie, najdroższy! Nie mo- 

głeś postąpić inaczej. Będziemy praco- 
wać oboje... r 

— Ja będę pracował... dla Ciebie! 
— przerwał, przyciągając ją serdecz- 

nie do siebie. “ 

ROZDZIAŁ XXXII. 
* MORDERCA. 

Magda Hollister nie wątpiła, że in- 
spektor Lanner wcześniej lub później 

    

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

      

S-idorowicza przekazano do dyspozycji 
władz śledczych, ką 

  

16,55: Lekcja angielskiego z- Warszawy. 
„17,10: „O hejnale marjackim w Krako- 

wie* — odczyt z Krakowa, 
p» Berlicz-Symfonja fantastyczna (pły 

tyłn=z e 
18,40: Rezerwa. 

18.50: „Co mas boli" — przechadzki Mika 
po mieście. -. 

19.00: Rozmaitości. 
19.05: Wiadomości sportowe z Warszawy 
19.10: Program na czwartek. 
19.15: Transm. ostatniego dnia konkursu 

chopinowskiego z Filharm. Warszawskiej. 
21.30: Słuchowisko ze Lwowa. 
22.00: Muzyka i kom. z Warszawy. 

GRETA GARBO ZRUJNOWANA? 

Wedle wiadomości z kół finansowych 
Nowego Yorku, śmierć Kreugera może być 
w skutkach swych zupełnym krachem for- 
tury Grety Garbo. Wielka artystka miała bo 
wiem nadzwyczajne zaufanie do swego ro- 
daka i umieściła u niego prawie cały swój 
majątek. Iwar ułokował go z kolei w tej czę 
ści swej fortuny, która wydawała się najpew 
niejszą — w. papierach niemieckich. Wszyst 
ko: się załamało. i 

Oczywiście, sytuacja nie jest jeszcze zu- 
pełnie straconą. Niemniej wobec znanego sta 
nu politycznego i gospodarczego Niemiec, 
w Nowym Yorku przypuszcza się już dziś, 
że Greta Garbo straciła cały swój majątek. 

TRZYSTAPIĘĆDZIESIĄT OPERACYJ LE- 
+", KARZA.. BEZ STUDJOW. 

- Policja medjolańska aresztowała obecnie 
Kamila Lanzilottiego, który podawał się za 
dyplomowanego lekarza i w ciągu sze- 
ściu lat praktyki dokonał około 350 operacyj. 

Łanzilotti „dekując* się w czasie wojny 
w Szpitalu, przyjrzał się nieco chirurgji i 
sfałszował następnnie dyplom lekarski. Dy- 
plom ten. został mu później odebrany za 
przeprowadzenie operacji zakazanej  leka- 
rzom, i Lanzilotti obchodził się bez niego, nie 
przerywając ani na chwilę swej  działalno- 
ści zawodowej. Pracował on głównie w in- 
stytucie „korektur urody“ i był znany jako 
specjalista od operacyj, mających na celu 
nadać niekształtnym nosom normalny wy- 
głąd. W przeważnej ilości wypadków samo- 
zwańczy lekarz osiągnął jaknajlepsze wyniki. 
Niestety dla niego, zajął się on i pracą teo- 
retyczną, wydając dzieło naukowe, poświę 
cone znańym powagom medycznym Włoch.. 
będące dosłownym przekładem z dzieła wy- 
danego w Belgji. Oczywiście plagjat został 
wykryty, poczem zabrano się do Lanzilottie 
goi wówczas wyszła na jaw prawda o je- 
go wykształceniu fachowem. Wytoczona mu 
skarga sądowa jest przedmiotem ogólnego 
zainteresowania. Narazie jednak nikt z „po- 
szkodowanych* przy operacjach się nie zgło 
sit, tak, že Lanzilotti odpowiadałby jedynie 
za Oszustwo. 

‚ Samozwańczy chirurg jest przy zczna- 
niach niesłychanie zarozumiały i twierdzi, że 
dzięki swym „prywatnym studjom* zna le- 
piej swój fach, niż dyplomowani lekarze. 
MU i i UA A gi) 

PAMIĘTAJCIE 
0 BEZROBOTNYCH 

   

Storidge wygadają się napewno. 
Zresztą nie niepokoiła się tem zbyt 

nio. Wiedziała, że nie można było 0- 
skarżać jej o zamordowanie Bilsaitera 
— nie było dostatecznych danych po 
temu. Ona sama, nie miała pojęcia, kto 
mógł być mordercą jej kochanka. 

rzez pewien czas skłonna była do 
przypuszczania, że to mąż jej wykonał 
grożbę z.przed trzech. lat. Gotowa była 
nawet sama skierować policję na ten 
trop..Ale, po namyśle, przyszła do prze 
konania, że. niewygodnie byłoby być 
żoną zbrodniarza i postanowiła nie dzie 
lić.się.z policją swemi domysłami. — 
Najważniejszem było uniknąć wszel- 
kich kłopotów i nieporozumień. Pienię 
dzy prawie nie miała. Nie wiedziała z 
czego będzie żyła nadal? Musiała wy- 
korzystać swoją zdobycz z poczty. 

„Woołvort będzie musiał wykupić 
papiery i rewolwer, a już moja w. tem 
głowa, abym uzyskała odpowiednią 
sumę”. ; 

Po. obiedzie, wróciła do domu koto 
7-ej wieczorem. 

— Czy nikt nie pytał o mnie, Ža- 
neto? 

— Był proszę pani, inspektor po- 
licji. Powiedział, że przyjdzie wieczo- 
tem. Potem przychodził dwa razy ja- 
kiś pan. Bardzo się denerwował i po- 
wtarzał: ,„Muszę widzieć się z panią 
Hollister, to bardzo ważne”. Zdaje się, 
że nazywa się Harmen. 

— Pewnie dziennikarz. Jeżeli przyj 
dzie znowu, dowiedz się, czy to nie 
dziennikarz i jeżeli tak, to niema mnie 
w domu. 

— Ach, przepraszam, zapomnia- 
łam: pan Storidge czeka w salonie. 

„To od mojego męża* — pomyśla- 

    

dowie się prawdy. Tommy, Brand albo 

  SPORT 
MIĘDZYKŁUBOWY  . MECZ . BOKSERSKI. 

ŻAKS. zorganizował międzyklubowy mecz 
bokserski, międzyklubowy o tyle, że w po- 
szczególnych walkach brali udział zawodni- 
cy wszystkich klubów wileńskich. 

Wzmiankując o tem, ograniczymy się do 
podania jedynie suchych wyników, oraz za- 
znaczenia, że organizacji zawodów nic, a ra 
czej b. niewiele możnaby zarzucić. 

Waga kogucia — Niko (Ż.) — Zygiryd 
(Ż) zwycięża pierwszy w drugiej rundzie 
przez K. O. Łukmin (6 p.p. Leg.) po ładnej 
walce zwycięża nieznacznie  Kaszewskiego 
(S.M.P.) : 
Waga piórkowa: Dżems (W.K.B.) — Min 

kowicz (Ż). Zwycięża drugi. Gordon (Ž) — 
Kłóces (Ż). W ostatniej rundzie techn. K.O. 
na korzyść Kłócesa. : 

Waga lekka: Rotkiewicz (W.K.B.) — Jun 
gier I (Ż) .Zwycięża žaksista. 

Waga półśrednia: Bagiński II (W.K.B.) 
— Nadel (Ż). Agresywny Nadel zwycięża 
przez K.O. w pierwszej rundzie. 

Waga średnia: wicemistrz Polski Piłnik 
(Ż) w drugiej rundzie zwycięża przez K.O. 
prymitywnego, ale b. wytrzymałego Dziur- 
kowskiego (T. U. R.) .. 

Waga ciężka: Konrad (Pogoń) -— Ger- 
bich (W.K.B.) Zwycięża nieznacznie pierw- 
Szy. 
Moe o boksie nadmienić należy, że 

w nadchodzącą niedzielę (27 b.m.) o 12 w 
poł. w sali teatru ludowego (Ludwisarska 4) 
odbędzie się mecz bokserski Ż. K. S. — Bia- 
lystok — Ž.A.K.S. — Wilno, w sześciu wa- 
gach. я 

Jest to mecz rewanżowy. W Białymstoku 
wiłnianie przegrali 4:6 (t) 

RAID NARCIARSKO-MOTOCYKLOWY 
WILNO — NIEMENCZYN — WILNO. 
Następną, po zawodach  konno-narciar- 

skich wielką imprezą narciarską był rajd 

wo 

Dziš premjera, Świsteczny program. Sensacyjny Przebó .. Monument»lne Arcydz eło Król barytonów, największy 
Dźwiękowy Śpiewak Ameryki, bohster „Pieśn. Gór* Lawrenta Tybbett, gwiazd: „Meiropoliten-Ope.a* w New-Yorku* 
KINO TEATR Grace Moore i najwytwor. mężczyzna Ado f Me"jou w potężnym dramacie z życia rasyjs:iego 

46 „HELIOS ROĄARŚ Z BORUCZAEKIEĄ 
Dodatxi dźwiękowe. Na 1 szy szans ceny zniżone. Pocz. o godz. 4, 6. 8 : 10.15. 

Na t progr Super.-ztr>kcja sezonu „WO NE DUSZE* z Normą Shearer. 

  

Dźwiękowe Kino 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22 

tel. 15-28   

Dziś! Najnowsze przebojowe piosenki Pzryża oćśpiewa HENRY GARRAT w filmie dźwięk produkcji 

(GRANIE Z AIŁOŚCIĄ 
o godz. 2 ej. 

fraacuskiej 
Ned program: Na uowsze dodaiki dźwiękowe. 
Ceny na pierwszy sezns zniżone 

Pocz. o godz. 4, 6, 8i 10,30, w dnie świąt. 

  

  

Dźwiękowe Kiuo Daulzystajcie z ukszjił 

„PAK“ 
w ielka 42, tel 5-28 

ŻEBRAK $TAĄBUŁU 
lodje podkreśl:ją egzotyzm i czar Wschodu. Nad progra: 

U»tatui dzien! 'Czaruwuy u Żajękowic. lurecni, niciy jeunym Wielkim pochoiem triumfal= 
nym przeszedł ekrany wszystkich stolic Świata p. t, 

  

Cenv znacznie zn 81 1030. 

W rol. gł. Najwybitniejsze gwiazdy teatru sto= 
łecznego w Konstantynopoła. 

Najnowsze aktualja dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6 
Przepyszne me- 

iżane, 

  

Dźwiękowy 

(inc-Teair 

Lewy: 
Wialęs 26 

  

    $ DŁ 

Daś w kinach „Stylowy” i „Światowid wyświetla się zupeł.ie nowe 100 įroc, 

wydanie nieśmiertelnego 
ercydzisła FREDĄ NIBLO 

RAMON NOVARROQ UWAGA: Ze względu na wielką wzrtość artystyczeą Dla uczącej się 
młodzieży dozwr! ne, Będzie wyświetlany w dniach 24. 25 i 26 marca r. b 

„BER BASE" Monumentalne epokowe  mi- 
sterjum, Ww 

dźsiękowe 
Kiuo-Testr 

„ŠWIATOWID“ 
Mickiewicza 9. 

roli tytułowej 

  

  

Niniejsiem mamy zaszczyt zawiado: 
mić J. W. Panie, Że współpracownicy 
tirmv Kazimierz Murai, Mieczysław 

'1 Stanisław przeszli do  frumy 

LUDOMIR i FRANCISZEK 
przy ul. Mickiewicza, rćg Śniadeckich, 
Obdarzeni względami J. W. Pań do 
tej pory, polecamy się łaskawym 
wzęględom i nadal 

Z poważaniem 
Misrzysław i St»nisław 
  

FA EU 

Poepierajcie L.0.P.P. 
niedzielny. motocyklowo-narciarski na trasie ||| HU UE! 
Wilno — Niemenczyn — Wilno. Zapisało się 
do niego siedem maszyn — czternastu za- 
wodników: Pimonow „B.S.A.* z narciarzem 
Hermanowiczem, Balul „F.N.* z Niecieckim 
Przemysławem, Moroz „F. N.* z Niecieckim 
Jarosławem, Bohdanowicz „Motosacoche” z 
Sierdiukowym, Ignatowicz „D. K. W.* ze 
Starkiewiczem, por. Peksa z Witkowskim i 
Klemensiewicz z Zajewskim. 

Początkowo rajd miał się rozpocząć. u wy 
lotu ul. Arsenalskiej, jednak z uwagi na zły 
stan jezdni, komandor rajdu p. L. Pimonow 
przeniósł start na Pośpieszkę, tuż przy .poiu 
wyścigowem. 

Wszyscy zawodnicy ukończyli raid po- 
myślnie. Ponieważ organizatorzy raidu mieli 
na myśli regularność jazdy, jako zadanie dla 
zawodników, nie było więc pędzenia na „zla- 
manie karku”, a zawodnikom chodziło o wy- 
kazanie, że można i na trasie zimowej je- 
chać z przepisową szybkością. 

Jury nie wydało jeszcze orzeczenia, która 
para uzyskała pierwsze miejsce. (t) 

    

        

NONEKSHIZH! 
Przegląd współczesny — marzec zawiera 

następującą treść: Roman Dyboski „W słule 
łecie śmierci Gothego”. F. L. de la Barra 
„Sprawiedliwość — Słuszność — Siła”, „Z 
pierwszych lat Ministerstwa Spraw Zagra- 
nicznych”. Jan St. Bystroń „Zagadnienie re 
formy szkolnej”, Józef Mirski polskie Wei- 
mriana w Paryżu”. i 

W przeglądzie prasy znajdujemy m. in 
uwagi K. W. Zawodzińskiego, na temat Ża- 
garów. O ile pierwsze numery Żagarów, za- 
wierające przeważnie utwory poetyckie, za- 
ciekawiły wybitnego krytyka, o tyle później- 
sze z rozważaniami społeczno-ekonomiczne- 
mi wcale mu nie przypadły do gustu. z 

Józef Relidzyński: Miłość Renaty Jazło- 
wieckiej. Powieść. Wyd. Gebtehner i Wolff. 
Warszawa, 1932, str. 232, cena zł. 3,80. 

Powięść Józefa Relidzyńskiego, która u- 
kazała się w druku w cyklu „książek liljo- 
wych”, należy do tych powieści, które będą 
cieszyły się wielką poczytnością w. najszer- 
szych kołach czytelników. Autor, przepala- 
jąc swą powieść silnem, aż do szczytów e- 
gzaltacji posuniętem uczuciem bohaterki ty- 
tułowej dla zmarłego kochanka, którego 
śmierć na polu walki w szczególnie drama- 
tycznych okolicznościach jest jakby -prolo- 
giem książki, wprowadza w żywą, -barwną, 
pełna napięcia akcję powieści materjalizację 
tej pozagrobowej miłości — co stanie się 
niewatpliwie kanwą licznych i gorących dy- 
skusvi miedzv czytelnikami tej żywo pisa- 
nej książki. (Cena zł. 3,80). 

Na tą cenę, jako na stałą cenę -„książek 
liljowych“ należy zwrócić baczną uwagę: są 
to najtańsze z dobrych książek. 

  

ła młoda kobieta, robiąc gtymas. 
— Przyszedłem umyślnie o tej po- 

rze, żeby panią zastać, — mówił Sto- 
ridge, witając się. 

— Czego pan chce ode mnie? — 
zapytała sucho. — Te wszystkie histo- 
rje obrzydły mi dawno i szczerze ża- 
łuję, że jeździłam do Beekonsfeld, u- 
przedzać Bilsaitera. 

— Ja także żałuję tego bardzo, bo 
miałem nadzieję, że pani rzuci Bilsai- 
tera i wróci do męża. 3 

Magda Hollister chciała odpowie- 
dzieć ostro, ale się powstrzymała. U- 
znała, że nie był to moment odpowied- 
ni do oświadczenia, że nic nie zmusi 
jej do powrotu do życia małżeńskiego. 

— Bałam się, — odpowiedziała— 
Jack... 

— Jack jest dostatecznie ukarany. 
Pani powinna zrobić wszystko, co jest 
w pani mocy, aby zapomniał przesz- 
łość.. Przecież to z pani winy... 

Storidge z trudem opanował wzbu- 
rzenie. Magda wiedziała, że łączyła go 
serdeczna przyjaźń z jej mężem. Ale 
nie mogła zrozumieć powodów tak sil- 
nego wzburzenia u tego zrównoważo- 
nego zazwyczaj człowieka. 

— Pan uważa, że nie powinnam 
była jeździć о’ Beekonsfeld? Ależ, 
Jack popedził tam wprost z więzienia! 
Jeżeli policja aresztowała go, to zna- 
czy, że były powody... 

— [ack wytłómaczył sie, dlaczego 
pojechał do Beekonsfeld. Nie on zabił 
Bilsaitera i policja wie o tem dosko- 
nale. Móże mi pani wierzyć, bo wiem 
napewno. 

Gdyby nawet były jeszcze jakie 

wątpliwości, moje świadectwo będzie 
dostateczne, aby rozwiać je. 

— Pańskie świadectwo? 
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14 Podaje się do wiadomości, 
sprzed 

położone w. miejscowości 

publiczności plażą 2 

WILNO,   
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działki ietniskowe 
terenowo urozmaiconej 

stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 

piaszczystym 

brzegiem. 

Wiadomości udziela administracja majątku 

Landwarów 
i Pierwsza Wileńska Spółka 

Parcelacyjna 
MICKIEWICZA 4. 
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|WINA OWOCOWE 
stsniały o 25 proc. dodtkowo jeszcze rsbzt 

WÓDKI GATUNKOWE rabit świ 
Wszystkie artykuły Świąteczne i spożywcze 

po cenach tenich 

Pierwsza Wileńska Spółka Win 

Ś, I A, ŁUÓBKOWS$CEY 
Wilno, Wileńska 

= 

że w majątku Lardwarowie 

ają się 

pomiędzy 

dogodnym dla kąpieli 

  
AŁAŁŁAŁA ŁO 

  

FABRYKA I s$KŁAD MEBLI 
Spółka z ogr. odp. 

  
W LNO, TATARSKA 20, dom własny, is'neje od 1843. 

Jadzlnie, sypialnie, salony, gabinety, łóżka niklowane i angielskie, kredensy, 
stoły, szafy, biurka. krzesła dęhowe itp. 

W. Wilenkin 1 5-К 
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CENY WĘGLA ZNIŻONE 

WĘGIEL i KOKS 
z pierwszorzędnych kopalń 

Górnosiąskich „PRO GRESS* 

POLECA FIRMA M. DEULL 
WILNO, Biuro— Jagiellońska 3, tel. 811 
Bocznica własna — Kijowska 6. tel 999 
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— Tak, bo to ja zaprosiłem Jacka 
do Beekonsfeld. Nie wiedziałem, że Bil 
saitera zaprosił lord Rowmand i chcia- 

łem, korzystając z paru dni urlopu, 0- 

mówić z Jackiem jego plany na przysz- 
łość. O! Ja wiem, że pani nie jest w 
stanie zrozumieć, czem jest. przyjaciel. 

Magda słuchała obojętnie, nie mo- 
gąc zrozumieć, dlaczego Storidge'owi 
chodzi tak bardzo o to, żeby wróciła 
do męża. 

— Czy Jack kocha mnie, jak daw- 
niej? — zapytała drwiąco. 

— Na szczęście — nie, — brzmia- 
ła zimna odpowiedź. — Dlatego właś- 
nie tu przychodzę. Postanowiłem roz- 
mówić się z panią ostatni raz. Zdawało 
mi się, że szczęście Jacka zależy od 
pani. Ale widzę, że pani się nigdy nie 
poprawi. 

— Jak pan šmie mówić tak do 

mnie? Pan mnie nie zna. Nie moja w 
tem wszystkiem wina... ; 

Dzwonek przerwał dalsze słowa: 
— A tam kto znowu? O, Boże, nie- 

ma spokoju z tymi ludźmi... 
— Pan Harmen, — zameldowała 

Żaneta, zjawiając się w progu. — Mó- 

wi, że ma bardzo ważną sprawę. ||| 

— Czy pan słyszał kiedy to nazwi- 

sko? — zwróciła się Magda do 5- 

ridge'a. — Bo ja słyszę je pierwszy 

raz w życiu. ос 

— Ja tež. Proszę pozwolič mi... 

— Nie, nie, niech pan zostanie. — 

Nie mam żadnych tajemnic z tym pa- 

nem. Żaneto, poproś go. 

W tej chwili gość wszedł do salo- 

nu i, nie spostrzegając Storidge'a, pod 

szedł szybko do Magdy. | 
— Nazwiska mego pani nie zna, ale 

przychodzę w ważnej sprawie, która 

może przynieść pani znaczne korzyści. 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowa”. 
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Storidge przyglądał się mu ze zdzi- 
wieniem, wreszcie zauważył sarkas- 
tycznie: 

— Nie myślałem nigdy, że p. Har- 
men okaże się panem Dżessonem. Pani 
pozwoli, że przedstawię pana Dżesso- 
na, jednego z gości lorda Rowmanda. 
Pokój jego znajdował się obok pzkoju 
Bilsaitera, tej nocy, kiedy go zabito. 

— Co pan chce przez to powie- 
dzieć? — uniósł się Dżesson. 

Nieoczekiwane spotkanie zmieszało 
go i odebrało równowagę. 

— O, ja tyłko zaznaczam fakt, na 
który nikt nie zwrócił uwagi. Przecież 
pan zajmował pokój, sąsiadujący z po 
kojem bankiera? 

Dżesson z trudnością powstrzymał 
wybuch wściekłości i zwrócił się do 
Magdy: 

— Czy mógłbym pomówić z panią 
na osobności? 

Magda chciała odpowiedzieć przy- 
zwalająco, ale dostrzegła znak ostrze- 
gawczy Storidge'a. 

— Storidge jest moim dawnym 
przyjacielem. Może pan mówić w jego 
obecności, panie Dżesson. Nie może- 
my mieć przecież tajemnic, skoro wi- 
dzimy się po raz pierwszy w życiu. 

Storidge obserwował ciekawie eks- 
perta. 

Zimny, opanowany Dżesson był zu 
pełnie zmieniony, wzburzenie jego i 
nieopanowany niepokój były rzeczywi- 
ście zastanawiające. Г ; 

— Pan Storidge jest pani przyja- 

cielem? To mnie dziwi. Kogo, jak ko- 

go, ale pana Storidge'a spodziewałem 
się najmniej tu zastać. : 

— Мат nadzieję,.že to nie jest bar 

dzo przykra niespodzianka? — zadrwił 

Storidge. 
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Mieszkanie 
2 pokoje z alk<wą, 
przedpokojem kuchen- 
ką dla inteligentnej 
nieliczaej redziny — 
ul. Mickiewicza 24 m. 
6, Og!lądać od g. 3 do 

šwieteczny 10 proc 

ąteczny 10 proc. 
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trwalsze. Wyłączne 
kosmetyka prawo eksplostowania 
TENS wynalazku „DEWON* 

SYYYYYYYYYYYYYYYYYYY* Poznań Ni*golewskich 
14m.8. Wysyłamy bez 
pośrednictwa hzndło- 
wego wprost do cd- 
diorcy za zaliczeniem 

GABINET 

  

Racjonalnej х qocztowem 18 zł. (12 
kosm e ty Klvoit). Koszta przesył- 

ieczniczej ki ponosi fabryka. Re- 
WIŁNO, klamacje uwzględnismy 

Mieklewicza 41—4 w cizgu 4 ch miesięcy 

Urodęcecz
- naj Ja ja 

ja, doste- 

jej skazy i braki, Masaż wylęgowe 
koametyczny twarzy. wyandottów białych 
Masaż ciała, elektrycz- 60 gr. sztuka po ni o- 
ny, wyszczuplający (pa- skach ponad 160 jaj 
nie). Natryzki „Formo= rocznie do nabycia, ul. 
us* według proł. Spnk- Kalwaryjska, : koszary 
la. Wypadanie włosów, I Brygady bud. Nr. 3, 
łopież. Indywidualne m, 3, 
dobieranie kosmetyków 
do Fażdej cery. Ostste 
nie zdobycie kosmety= 

X! racjousinej. 
Codziennie cd g. 10—£ 

W. Z. P. 43 

  

Pianino 
Koncertowe nowe do 
sprzedania niedrogo. 
Tatarska 22—2, 

Samechód 
marki  „Hudson* w 
w najlepszymi stanie 

Różne sprzedaje sę tanio. 
ЕЕЛИНЕНОВЕТО ИННЛИЯЦЫ lntorm. Wileńska 52, 
*FYVYYWYYSNYYYYYYYSY" te]. 4 60, od 2—8: pp. 
Dla sprawdzotiej przei m 
T-wo św. Wincentego Powozy 
a Paulo rodziny -+mie- bryczki, siodła i 
szkałej na Sslce niec uprzęże do sprzeda- 
palonej z trojgiem dzie „ia Szeptyckiego 5, 
ci 12, 10 i 4 letnim tej 13.01 
Pawelkiem  wožamy 6 н 
pomoc, Dziatki zzięb- IAASAAAL ASA SA KAAAAASA 

*DURAENENES I 
nięte i zgłodniałe — 

Zguby 
braz obuwia i opałn. 
Ofiary składać proszę 

BE BUTI IA PLI 
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Znsieziona 

do Redakcji „Słowa” 

MiasaakAkAAŁARNAka, PRPIEPOŚNIER 
Lokale W dniu 20. marca r, b. 

o godzinie 16 m. 30 
1-——2—" Kierowca autobusu fir- 

my Arbon Jan Bch 
dziewicz jadąc vlca 
$w. Magdalrny znalazł 
srebrną  papiereśnicę. 
Do odebran'a w Selae- 
tarjacie Zwią ku Pra- 
cowników Samochodo- 
wych ul. Wielka 34 w 
godz. od 10—1 i od 
17—19. 

      

  

Potrzebna mie: 
szkanie 3-—4 pożo- 
je, w śródmieściu, 
z wygodami, na pię» 
trze. Zgłoszenia do 
redakcji telełor. Nr 
223 między PA 

5 — 6.       

      

— Przykro mi, że przerwałem pań- 
stwu miłą pogawędkę, — mówił coraz 
głośniej Dżesson. — Ale przyszedłem 
tu w ważnej i niecierpiącej zwłoki 
sprawie. Ja proszę panią 6 rozmowę 
na osobności! 

— Ależ, pani Hollister odpowie- 
działa już panu, że życzy sobie, żebym 
był za przy rozmowie. Nie rozu- 
miem, jakie pan może mieć z nią se- 
krety! 

Dżesson zrozumiał, że cały jego 
plan runął. Zagryzając usta, w bezsil- 
nej złości, zapytał: 

—Czy obiecuje pan zatrzymać przy 
sobie to, co powiem pani: Hollister? 

Storidge wzruszył ramionami: 
— Przecież nie będę trąbił o tem 

na wszystkich rogach! 
— Dobrze! Więc będę mówił. Pro- 

szę pani, ja wiem, że w pani rękach 

znajdują się dokumenty, ukradzione 
Bilsaiterowi przed Śmiercią. я 

Magda Hollister zbladła i cofnęła | 
się, jak przed ciosem. | 

— Wiem także, — mówił coraz bar 

dziej wzburzony, — że jest tam pa- 
pier, podpisany przeze mnie. Kupuję go 
od pani za 1000 funtów. 

— Škąd pan wie to wszystko? — 
zapytała Magda, zmieszana obecnością 
Storidge'a. Nie spodziewała się, że roz 
mowa przyjmie taki obrót i żałowała 
teraz, że nie zgodziła się na rozmowę 
na osobności. Nałeżało mieć się na 

baczności. Widocznie papiery te miały 

olbrzymią wartość. A ona postanowiła 
sobie za zadanie, wyciągnąć z nich 

największą korzyść materjalną. 

(D, C. N.) 

   

  

| Badaktar w, z. Witold Taterzyśsii.    


