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BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 

IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S, 
KLECK — Sklep „Jednošė“ 
LIDA — ul, Suwaiska 13 — S, Mateskį, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

BRASŁAW — Ksiegarnja T-wa „Lot“, _ 

— A, Laszuk, 
DĄBROWICA (Polesie) — Ksiegarnja K, Maliaowskiego, 

GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzjmierow 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński, 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ud. Ratuszowa — Księgarnia Jażwińskiego, 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St, 
N.-ŚWIĘCIANY — Ksjęgarnja T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz, Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski, 

Zwjerzyūskį, 

POSTAWY — Ksįegarnia Polskiej Macierzy Szkoinej, 
STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

SLONIM — Ksiegarnia D. Lubowskiego, ul, Mickjewicze 13, 
ST, ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Biuro Gazetowe, ul, 3 Mzje * 
WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickjewicza 24, F, Juczewska 
WARSZAWA — Tow, Ksiegarnį Kol, „Ruch“, 
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tronie pewnego sposób pisanią Gwattowny atak niemiecki na Litw 
Protest rządu Rzeszy przeciwko rozwiązaniu Sejm'ku 

Kilka pism polskich wyraziło swoje 

oburzenie z powodu mego artykułu o 

Briandzie. Chciałbym się z tego arty- 

kułu wytłumaczyć, gdyż sądzę, że obu- 

rzenie polega na nieporozumieniu. 

Przedtem jednak zaznaczam, że wśród 

tych głosów oburzenia nie zabrakło 

krakowskiego „Głosu Narodu. W 

moim artykule określałem  Brianda 

nieprzyjemnemi  epitetami, jednocześ- 

nie darząc go słowami, pełnerni za- 

chwytu, superlatywami. Otóż „Głos 

Narodu*, wyrażając swe oburzenie, 

tak przedstawił mój artykuł swoim 

czytelnikom, jakoby składał się on z 

samych ujemnych epitetów: powyj- 

mował same ostre słowa, nie wzmian- 

kując nawet, że obok były wypisane 

pochwały. Cytuje, że powiedziałem, 

iż wygląd fizyczny Brianda miał coś 

z wielkiej wszy, ale nie dodaje, że o- 

bok napisałem: „oczy niebieskie, 

łagodne i o strasznej sile — coś ze 

Iwa“. — Nie pierwszy to zresztą raz 

mamy do czynienia z tego rodzaju e- 

tyką dziennikarską „Głosu Narodu'*'. 

Jest to pismo chrześcijańsko - demo- 

kratyczne. Muszę skonstatować, że e- 

tyka nietylko warszawskiego „Robot- 

nika“, lecz nawet krakowskiego „Na- 

przodu stoi nieskończenie wyżej, niż 

tego pisma chadeckiego. Chciałbym, 

aby te słowa mogły dojść do rąk wy- 

bitnych literatów polskich, którzy u- 

trzymują, czy też utrzymywali kontakt 

z tym dziennikiem. 

Chętnie tłumaczę się z tego“ arty- 

kułu Brianda, bo uczucia: moje wobec 

tego wielkiego człowieka były: skom- 

plikowane, jak przypuszczam, że u- 

czucia każdego polskiego  dziennika- 

rza. Briand był nieprzyjacielem Polski, 

soki do swej polityki czerpał z unie- 

samodzielniania, z pomniejszania roli 

Polski w polityce międzynarodowej. 

Dla niego Polska była tylko rease- 

kuracją, i dlatego starając się, aby 

stosunki francusko - niemieckie były 

coraz lepsze, intrygował, aby jedno- 
cześnie stosunki niemiecko - polskie 

stale się pogarsżały. Mimo jednak te“ 

go, napisałem o Briandzie entuzja- 

styczny artykuł pośmiertny. | raczej 

muszę się z tego entuzjazmu uspra- 

wiedliwać. 

Otóż jeszcze w 1927 r. pisałem w 

swoich „Kropkach nad i“, že we 

Francji są dwie polityki: jedna mocar- 

stwowa, druga, uważająca Francję za 

państwo o „ograniczonych interesach“ 

i że Briand jest przedstawicielem tej 

drugiej polityki. Powtórzono mi, že 

Briand powiedział kilka cierpkich 

słów, gdy mu ten pogląd, jako głos 

prasy polskiej zreierowano. Muszę 

przyznać, że wielki mąż stanu miał 

rację, ale i ja radykalnie od tego cza- 

su zmieniłem przekonanie. Dziś Briand 

mi się wydaje jednym z największych 
Francuzów, dbającym 0 największą 
dla Francji rotę. Otwarły mi się oczy, 

że wielkie, „wszechludzkie* idee, któ- 

re Francja dla całego Świata produku- 

je, przedstawiają zamaskowany egoi- 

styczny interes francuskiej racji stanu. 

I Briand był natchniony tym właśnie 

genjusżem francuskiego narodu. Jego 

pacyfizm, jego paneuropeizm, to tylko 

genjalne instrumenty dla' kierowania 

polityką francuską. Po śmierci Brian- 
da pisano o nim w Polsce, jako o pa- 

cyfiście. Ja pisałem, jako o Francuzie, 
— Francuzie - patrjocie, szowiniście, 
egoistycznym polityku Francji. Słowa, 
które wymówił w przedśmiertnej go- 

rączce, a którę Tardieu powtórzył nad 

jego trumną — są dowodem, że mia- 

łem rację, są dowodem, że właśnie 
mój hołd przyjąłby zmarły, jako sobie 

należny. ь > 

A rzekoma obelżywość formy me- 

go artykułu? 

Wynikała ona z metody kontrasto- 

wej, bardzo często używanej w litera- 

turze, zwłaszcza francuskiej. Arcywzo- 

rem  kontrastowego sposobu pisa- 

nia będzie raport Focha, który 

brzmiał: „moje centrum jest rozbite, 

moje skrzydła się cotają. Sytuacja jest 

doskonała. Przechodzę do  ataku'*. 

Każdy człowiek jest potrochu buchal- 

teryjną księgą. Zapisany jest kredyt i 

debet. Nie można powiedzieć, aby 

wielkie długi świadczyły dobrze o 

przedsiębiorstwie, ale jeśli się zacytu- 

je ogromną cyfrę zobowiązań, a po- 

tem doda: a jednak jest to człowiek 

szalenie bogaty, natyle jego aktywa 

przenoszą pasywa, to wtedy ta cyfra 

długów głosi nam nie bliskie bankru- 

ctwo, lecz wielką fortunę. 

Oto wpada mi pod rękę książka 

Marji Czapskiej, napisana o Mickiewi- 

czu dla Francuzów. Wstęp dał do niej 

znakomity literat Drieu La Rochelle. 

Wyjmuję tu ostatnie zdania tego 

wstępu, aby ziłustrować, co rozumiem 

pod kontrastowym sposobem pisania: 
Mickiewicz oddala się od swych przyja- 

ciół, którzy umrą w więzieniach, lub na wy- 
gnaniu, opaźnia się w Rzymie i w lasach 
Poznańskiego, kiedy inni idą walczyć w po- 
wstaniu, obciąża swą żonę troskami domo- 
wemi i kupa dzieci, wtenczas, gdy sam się 
pogrąża w indyferencję mistyczną. — 

A jednocześnie: 
Brat wielki Byrona i Chateaubrianda! 

Osiąga pewien rodzaj świętości.  Nędzarz 

wśród bogactw największych! 

Czyż obraziłoby nasze ućzucia do 

Napoleona, gdybyśmy napisali o Nim 

w ten sposób: ; 
— Morderca . ostatniego godnego 

potomka bohaterskich _ Kondeuszów. 

Zdrajca swych polskich towarzyszy 

broni traktacie pod Loeben. Ten, 

kto więził Papieża. Zdradzany małżo- 
nek, zamachowiec stanu, który ze- 
mdlat w decydującej chwili. Włoch, któ 

ry wyłał morze krwi francuskiej, —two 

rząc dla Francji największą ww jej 

świetnych dziejach chwałę, restauru- 

jąc religię rzymsko - katolicką, rzu- 

cając na cały wiek XIX siew woła- 

niom o Niepodległość Polski. 

Albo o Piotrze Wielkim: 

— Morderca syna własnego. Pijak, 
rozpustnik i błazen. Niszczyciel naro- 
dowych zwyczajów, niszczyciel rosyj- 
skiej tradycji. Tysiące poddanych to- 
pi w błotach, aby na ich łbach za- 
bić pale, a na palach zbudować stoli- 
cę. Niespotykany w dziejach przykład 

człowieka, którego życie starczyło za 
wieki historji w popychaniu naprzód 

swego państwa, swego narodu; w 

przetworzeniu „ barbarzyńskiego kraju 

w żelazne imperjum, człowieka, któ- 

rego praca miała równowartość pracy 

dziesiątków miljonów ludzi. к 

"To można nazwać sposobem pi- 

sania kontrastowego. Czy prawda na 

tem cierpi? — Nie jest tylko jaskra- 

wiej oświetlona. Czy wielkość czło- 
wieka umniejsza się przez to, że daje 
się o nim całą prawdę? Nie. Poznaje- 

my. tylko koloryt i plastykę historji! 
Pisałem o Briandzie to, co zapisała o 
nim prawda i rzeczywistość. Nie wy- 
rwie z sądowych kronik wyroku. 

który zapadł na niego w młodości w 

sądzie kryminalnym. Czy należy te 

rzeczy opuszczać w entuzjastycznym 
artykule? — Może być stosowana tak- 

że taka metoda. Użyłem innej. Wy- 
mieniłem dużo z tego, co wiedziałem 
o nim Śmiesznego, małostkowego, 

kłamliwego dlatego właśnie, aby w 
końcowem podsumowaniu zasług i 
wad głośno zawołać, że te wszystkie 
plugastwa, aczkolwiek duże, są ni- 

czem wobec zasług, wobec walorów 
tego człowieka. Cat. 

ŁOTWA ZATWIERDZIŁĄ STA. 
TUT ©2RGANIZACJI POLSKIEJ 

RYGA, (Pat). W dniu dzisiejszym 
ministerstwo spraw wewnętrznych za- 
twierdziło statut nowej naczelnej or- 
ganizacji polskiej na Łotwie pod na- 
zwą „Polskie Zjednoczenie Narodowe*. 

w 

  

BERLIN (PAT). — Rząd Rzeszy 
zgłosił w Kownie oficjalny protest 

przeciwko rozwiązaniu sejmiku kłaj- 

pedzkiego. Analogiczne  demarche 

zgłosili przedstawiciele rządu niemiec 

kiego i u rządu angielskiego, francu- 

skiego i włoskiego. Protest niemiecki, 

powołując się na zbiorową notę sygna 

tarjuszy do rządu kowieńskiego, pod- 

kreśla, że zarządzenia litewskie sprze 

czne są z zaleceniami Rady Ligi w 

sprawie sposobu nominacji dyrekto- 

rjutt w Kłajpedzie. Nowe wybory do 

sejmu kłajpedzkiego zostały wyzna- 

czone przez rząd litewski na 4 maja 

roku bież. 

Prasa niemiecka nawołuje do gwałtu 
BERLIN PAT) — Hugenbergow= 

ski „Tag“ wzywa rząd Rzeszy, ażeby 

na gwałt litewski odpowiedział ze swo 

jej strony gwałtem. Cała przyszłość nie 

mieckiej polityki wschodniej — pod- 

  

kreśla dziennik — załeży od tego, czy 

prawa wobec Litwy, czy też ograniczą 

Niemcy zdołają przeforsować zasadę 

prawa wobec Litwy, czy też ograniczą 

się do pomocy sygnatarjuszy. 

  

Žniwo straszliwego cyklonu 
243 ZABiTYCH, 

NOWY YORK, (Pat). W-g ostat- 

nich obliczeń, strasziiwy cyklon, 

który przeszedł nad Ameryką 

Północną, spowodował śmierć 
193 osób w stanie Alabama. 
W stanie Georgia zabitych jest 

LONDYN, (Pat). W czasie tornada 
w stanie Gecrgia wicher porwał pew- 
nego mężczyznę i rzucił go na wierz- 

* 

*>7 CLEVELAND, (Pat). Pewna kobieta 
wybiegła z domu z dzieckiem w ręku. 
Wiatr wyrwał jej dziecko i wrzucił do 

726 RANNYCH 
30 i 65 rannych. W stanie Ten- 
nessee 17 zabitych i 34 rannych, 

w stanie Kentucky — 2 osoby za- 

bite, 4 ranne. Ogółem zaś zabi- 
tych przez cyklon jest 243 osoby 
i 726 rannych: 

chołek drzewa. Po ustaniu burzy zna- 
lezieno go tam z ciężkiemi ranami. 

studni, położonej o kilkanaście GtG: 
Dziecko utonęło. 

Masakra ludności na granicy 
SOWIECKO-RUMUŃSKIEJ 

PARYŻ, (Pat). Podczas sesji unji między= 
narodowej przyjaciół L gi Narodów delegacja 

1umuńska poruszyła sprawę masowych mot- 

dów nad Dniestrem na granicy rumuńsko- 

sowieckiej, gdzie sowieckie posterunki mają 

- Walki z bandytami 
TOKJO (PAT) — Z Czang - Czunu do- 

noszą, iż w okolicy stacji Tao - Czia - Tung 
na południe od Czang-Czunu zgrupowała się 
silną szajka bandytów. Policja japońska о- 
trzymała rozkaz rozproszenia jej. — Po 7a- 

zab jsć chłopów rumoūskich i ukraińskich, 

usiłujących schronić się w Besarabji Przed- 
stawiciele Rumunji zaprcponowali, aby prze- 

wodniczący unji międzynarodowej interwen- 

jował w Lidze Narodów. 

koło Czang - Czunu 
ciętej walce bandyci ustąpili i uciekli, pozo 
stawiając część nagrabionych łupów, m. in. 
70 koni. — Podczas walki padło ze strony 
bandytów 42 ludzi. Policjanci utracili 5, je- 
den zaś został ciężko ranny. 

Niezwykły iokaut w Paryżu 
TEATRY, KINA, KABARETY, CYRKI I DANCINGI 

BĘDĄ NIECZYNNE 
PARYŻ. (Pat), Lokaut teatrów pa- 

ryskich, zapowiedziany na 29 b. m., 
przybiera coraz większe rozmiary. 
Wczoraj przyłączyły się do akcji kina- 
matografy, music-halle, cyrki, sale kon- 
certowe, kabarety artystyczne oraz dan- 

cingi. Wysłano do ministra Flandina 
delegacje, która w imieniu zrzeszenia 

PARYŻ (PAT) — Na wiecu właścicieli 

kinoteatrów, jaki się odbył w dniu dzisiej- 

szytn, postanowiono jednogłośnie "zamknąć 
z dniem 29 marca wszystkie przedsiebior- 

stwa kinematograficzne. Dyrektorzy, poczy- 

  

teatralnego domagała się obniżenia po: 
datku państwowego i zniesienia opłat, 
pobieranych na rzecz biedaków. Mini- 
ster obiecał poprzeć akcję zmierzającą 
do obniżenia podatku państwowego od 
widowisk dla pierwszej kategorji przed- 
siębiorstw z 5 do 2 i pół proc, a_- dia 
Ii kategorji z 2 i pół do 2 proc. 

nając od dziś wieczór, wysłali personelowi 

listy z ewentualnem wymówieniem. Wyło- 
niono komitet lokautowy, który będzie kie- 
rował ruchem na prowincji. 

DALSZA LIKWIDACJA : 

szkolnictwa polskiego w Łotwie 
Z Rygi donoszą, że oprócz 

zamkniętych już 6 szkół utrzy- 
mywanych przez Związek Pala- 
ków, zamknięto jeszcze w ostat- 
nich dniach 2 szkoły w pow. 
iłłuksztańskim (gm.  Łaucesy 
I Elksznie), zlikwidowano 1 szko- 
16 polską w Libawie i projektuje 
się zamknąć 1 szkołę w Rydze. 
W Łotwie istnieje jeszcze około 
45 szkół polskich, których liczba 
wzrosła zwłaszcza w ostatnim 
roku, kiedy mniejszości były 
u władzy. 

Niszczenie szkolnictwa pol- 
skiego motywowane jest rzeko- 
mo polonizatorską akcją w sto- 
sunku do większości uczniów, 
która jakoby nie jest nąrodowo- 
ści polskiej, lecz mimo to szybko 
ulega wynąrodowieniu dzięki 
usilnej pracy nauczycieli. 

Szkoły zaś 0 bezspornem 

obliczu narodowościowem pol- 
skiem likwiduje się pod pretek- 
stem, że mają zbyt małą liczbę 
uczniów i z tego powodu utrzy- 
manie ich drogo kosztuje. 

Tymczasam ną miejsce pol- 
skich zakładane są szkoły ło- 
tewskie, które ze względu na 
absencję ze strony miejscowej 
ludności świecą naprawdę pust- 
kami. 

Na utrzymanie tych Szkół, 
władze łotewskie nie żałują 
Jednak pieniędzy i mimo że nie 
dają one kompletnie żadnych 
korzyści egzystencja ich jest 
zapewniona. 

Ta podwójna miara stosowana 
do obywateli przez szowinistycz- 
nie nastrojone władze łotewskie, 
wywołuje wśród iudności pol. 
skiej zamieszkującej gęsto In- 
flanty, zrozumiałe rozgoryczenie. 

  

„LIETUWOS AIDAS * 
O ROZWIĄZANIU SEJMU 
KOWNO (PAT) — „Lietuvos Aidas* w 

związku z rozwiązaniem sejmiku kłajpedz- 
kiego pisze: Znajdujemy się w przeddzień 
iowych wyborów. Od składu przyszłego sej 
miku uzależniona jest nietylko sytuacja dy- 
rektorjatu i jego stosunek do władz central- 
nych, lecz i sprawa wprowadzenia w życie 
statutu kłajpedzkiego. 

Twierdzenie pism niemieckich, jakoby 
prawa suwerenne Litwy miały być uszczup- 
lone, jest całkowitym wymysłem  szowini- 
stów niemieckich i ich zwolenników. Prawa 
suwerenne Litwy -zostały zastrzeżone w par. 
15 konwencji kłajpedzkiej i żadne zmiany 
w kierunku rozszerzenia autonomji kłajpedz- 
kiej nie mogą być przeprowadzone bez zgo- 
dy Litwy. Litwa nigdy nie zgodzi się na pro 
klamowanie kraju kłajpedzkiego wolnem pań 
stwem. Powinno to zrozumieć społeczeństwo 
niemieckie, które oczekuje z Berlina cudów. 
W niemczech politycy i dziennikarze win- 

ni również zdawać sobie sprawę z tego, iż 
Litwa za problematyczne kompensaty eko- 
nomiczne nie zgodzi się na przyłączenie 
Kłajpedy do Niemiec łub na wyrażenie swo 
jej zgody na plebiscyt. Obecna sytuacja — 
kończy dziennik — jest wynikiem dotychcza 
sowej tolerancyjnej polityki Litwy, dzięki 
której nastąpiła germanizacja kraju kłajpedz 
kiego. Należy z tem ostatecznie zerwać, by 
ustała wreszcie spekulacja na Berlin. 

„Rytas* w tej samej Sprawie pisze, iż 
rozwiązanie sejmiku było nieuniknioną ko- 
niecznością. Dziś nałeży dbać o to, ażeby 
wśród kłajpedzian obudzić ducha litewskie- 
go. 

DALSZE ZAOSTRZENIA STO- 
SUNKÓW Z NIEMCAMI 

NOWA ORDYNACJA WYBORCZA 
NĄ LITWIE. 

KRÓLEWIEC (PAT) — Z Kowna dono- 

szą, że Litwa zamierza w najbliższym cza- 

sie wydać nową ustawę w sprawie ordyna- 

cji wyborczej do sejmu. 

Udział partyj politycznych w przyszłym 

sejmie ma być bardzo mały, albowiem sejm 
składać się będzie z izb handlowej, prze- 
mysłowej, rolniczej, do których delegaci bę- 

dą wybierani według specjalnego systemu 

wyborczego. 

Wiadomość o zamierzonem wydaniu tej 

ustawy łączy się powszechnie ze sprawą 

rozwiązania sejmiku kłajpedzkiego: Statut 
kłajpedzki przewiduje że ordynacja wybor- 
cza, obowiązująca na terytorjum całej Litwy 
obowiązuje również na terytorjum Kłajpedy, 
i posłowie sejmiku kłajpedzkiego wybiera- 

ni są w ten sam sposób, jak posłowie do 
sejmu litewskiego. 

W razie więc wejścia w życie nowej u- 
stawy rozciągnięta ona zostanie automaty- 
cznie również i na Kłajpedę. Dzięki temu 

Litwa będzie mogła utworzyć w Kłajpedzie 
powólny sobie sejmik i nie będzie potrzebo . 
wała liczyć się z sukcesem mniejszości nie- 
mieckiej w. Kłajpedzie., orjentującej się w 
stronę Berlina. 

Wprowadzenie nowej ordynacji wybor- 
czej na terytorjum Kłajpedy przyczyni się 
niewątpliwie do dalszego zaostrzenia stosun p 
ków litewska - niemieckich. 

POGRZEB PŁK. SENDERKA 
KRAKÓW. (Pat). Zwłoki tragicznie zmar- 

łego w Warszawie płk. pilota Senderka zo- 

stały wczoraj przewiezione do Krakowa. Po» 

grzeb odbył się z udziałem korpusu olicer- 

skiego z dowódcą OK 5 gen. Łuczyńskim 
oraz szełem „departamentu lotnictwa płk. 

Rayskim, dalej delegacyj wszystkich pułków 

lotniczych oraz przedstawicieli władz miej- 

scowych. Na cmentarzu wojskowym nad 
grobem wygłosili Pprzemówienia: dowódca 
grupy aeronautycznej płk. pilot Jasiński i 
gen. Smorawiński. Po odprawieniu modłów i 
odegraniu przez orkiestrę pieśni żałobnych 
zwłoki złożono w grobowcu. Na trumnie zło- 

„ większość, 

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

  

SPRAWA IRLANDJI 
DOOKOŁA ULTIMATUM 

DE VALERY 
LONDYN, (Pat). Sprawa Irlandji 

jest tematem rozważań dzisiejszej 
prasy londyńskiej. „Times“  piszt: 
Rząd augielski nie zamierza przedsię - 
brać żadnych pośpiesznych kroków i 
stoi na stanowisku litery trakiatu z 
roku 1924 oraz układu finansowc- 
ekonomicznego z roku 1926. O ile 
rząd irlandski upierać się będzie przy 
swem stanowisku, wówczas rząd an- 
gelski odwoła się prawdopodobnie 
do specjalnego trybunału, ustanowio- 
nego na konferencji imperjalnej w ro- 
ku 1930, a powołanego do rozpatry- 
wania spraw wewnętrznych pomiędzy 
narodani imperjum brytyjskiego. 

„Daily Herald* pisze o ultimatum 
de Valery, postawionem Anglji. Dzien- 
nik twierdzi, że w rządzie angielskim 
panuje największy niepokój. Istnieje 
obawa, że niektórzy zapaleńcy i:- 
landzcy mogą ogłosić niepodległą 
irlarrdzką republikę, W niektórych 
kołach rządowych utrzymują, iż ska- 
sowanie przysięgi uczyniłoby faktycz- 
nie Irlandję obcem państwem, nie- 
uprawnionem do korzystania z do- 
brodziejstw systemu preferencji cel- 
nej, co odbiłoby się ujemnie na 90 
proc. eksportu Irlandji. ) 

„News Chronicle“ podkreśla, iż 
jaką posiada de Valera, 

jest bardzo mała i problematycznz. 
Może one się okazać wogółe tylso 
figurą przejściową. Również inne dzien- 
niki, nawet konserwatywne wstrzymu- 
ją się z jakiemkolwiek ostrem wypo- 
wiadaniem swojego zdania, obawiając 
się najwyraźniej prov okowania rządu 
irlandzkiego. 

  

„ZEPPELIN* DOLECIAŁ 
DO BRAZYLII 

PERNAMBUCO. (PAT). — „Zeppelin* 
który w poniedziałek rano wyłeciał z Frie- 
drichshaten, przeleciał we środę o 11-е] 

przed południem ponad wyspą Fernando No- 

ronha, u wybrzeży Brazylji. 

W ANTWERPII 
BRUKSELA (PAT). — W Antwerpji o-- 

głoszony został strajk konsumentów prądu 
elektrycznego z powodu zbyt wysokich. cen, 

pobieranych przez tamtejszą elektrownię. — 

Do strajku przystąpiły wszystkie zakłady u- 
żyteczności publicznej, kawiarnie, kinoteatry 

it. d. — Miasto, pozbawione zupełnie świat 
ła, przybrało wieczorem niesamowity wy- 
gląd. Jednocześnie kilkanaście stowarzyszeń 
zorganizowało pochody publiczne. 

  

BILANS BANKU POLSKIEGO 
WARSZAWA, (Pat). Bilans Banku 

Polskiego za drugą dekadę marca rb. 
wykazuje zapas złota 608.450 tysięcy 
zł., to jest o 47 tysięcy zł. więcej 
niż w poprzedniej dekadzie. Pieniądze 
i należności zagraniczne zaliczone do 
okrycia zmniejszyły się o 13 661 ty- 

sięcy do 35.795 tysięcy zł., natomiast | 
niezaliczore do. pokrycia. zwiększyły 
się o 4.951 tysięcy zł. do 124.488 ty- 
sięcy zł. Portfel wekslowy wykazuje 
wzrost o 15.123 tysiące zł. i wynesi 
644.257 tysięcy. Stan pożyczek za- 
stawowych zwiększył się o 415 tysię- 
cy do kwoty 116.272 tysiące. lnne 
aktywa wynoszą . 136.875 tysięcy, . 
wykazując spadek o 1.260 tys. zł. 

W pasywach pozycja natychmiast 
płatnych zobowiązań zwiększyła się 
o 41.870 tysięcy zł. do sumy 237.909 
tysięcy zł. Obieg biletów bankowych 
zmniejszył się o 35235 tysięcy do 
1.076 486 tysięcy złotych. Stosunek 
procentowy pokrycia obiegu biletów 
i natychmiast płatnych zobowiązań 
Banku wyłącznie złotem wynosi 46,29 

żono kilkadziesiąt wieńców od poszczegól proc., pokrycie kruszczowo-walutowe 
nych pułków i oddziałów lotniczych, od 49,01 proc. 
LOPP, Koła Olicerów 2 p. leg. i t. d. 

` WYPADEK 
NA STATKU POLSKIM 

„GDYNIA (PAT). — Kapitan statku „Dar 

Pomorza" depeszuje, że dziś. rano uczeń 
szkoły morskiej Stefaniak spadł z masztu i 

poniósł śmierć na miejscu. Statek „Dar Po- 

morza” z powodu tragicznego wypadku za- 

winął do Havre. Rodzina ofiary wypadku zo 

stała już powiadomiona i zabierze ciało do 

Zamościa. 

WCZORAJSZE WYGRANE 
WARSZAWA. (Pat). W 12 dniu 

ciągnienia 5 klasy 24 Polskiej Pań- 

Wreszcie pokrycie złotem 
samego tylko obiegu biletów banko- 
wych wynosi 56,52 proc. Stopa dy- 
skontowa Banku 7 i pół proc. lom- 
bardowa 8 i pół. 

PRZYJAZŃ POLSKO-ESTOŃSKĄ 

TALLIN, (Pat). W Narwie odbył 
się t. zw. dzień przyjaźni polsko- 
estońskiej w obecności posła Libic- 
kiego. W ramach uroczystości odby- 
ła się akademja, a następnie premje- 
ra sztuki Zofji Nałkowskiej „Dom 
Kobiet“, na którą przybyła autorka. 
Sala była przepełniona, a krytyka 
przyjęła sztukę polskiej autorki z en- 
tuzjazmem. W akademji wzięły udział 

  

stwowej Loteiji Klasowej główniejsze szerokie rzesze Społeczeństwa Oraz 

wygrane padły na numery następują- wielu przedstawicieli zimji, Nastep- 

ce: 15 tysięcy złotych—na Nr. 22.827, nego dnia odbyła się premjera „Do- 
po 5 tysięcy złotych—Nr.Nr. 7.981 i mu Kobiet" w Dorpacie, gdzie zosta- 

26.864. ła przyjęta również gorąco.  
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MARSZAKEK PIESUDSKI W EGIPCIE 
Marszałek Piłsudski zamieszkał w 

Heluanie w polskiej willi „Jola“, przed 
którą wystawiono honorowy posteru- 
nek wojskowy, składający się z dwóch 
podoficerów, dla uczczenia Dostojnego 
i Miłego Gościa, pomimo, że podróżuje 
stricte incognito. 

Willa „Jola“, pisze korespondent 
„Gaz. Polskiej* — jest właściwie pa- 
lacykiem, zbudowanym przez egipskie- 
go dostojnika i bogacza, Szauki paszę, 
w czasach świetności Heluanu, kiedy to 
rezydował tu przez znaczną część roku 
dwór chedywa (wicekróla) i zjeżdżali 
się bogaci cudzoziemcy, aby w słońcu 
i cieple spędzić zimę nie na leczeniu, 
lecz na zabawach i balach. 

Czasy te minęły. Król Fuad rezy- 
duje przeważnie w swym pałacu w 
Kubbah, „bogatych cudzoziemców prze 
trzebiła znacznie wojna światowa. He- 
luan z modnej stacji klimatyczno-roz- 
rywkowej stał się tem, czem właściwie 
powinien być — stacją klimatyczno- 
leczniczą i odpoczynkową, dającą 
swym gościom idealne warunki wzmoc 
nienia utraconych sił i odrestaurowa- 
nia nadszarpniętych życiem „cywilizo- 
wanem' nerwów. 

Jak na pustynny Heluan, do które- 
go ziemię urodzajną trzeba przywozić 
na wielbłądach z doliny Nilu, ma „Jo- 
la* wyjątkowo duży ogród, z pergola- 
mi i tak ulubionemi przez arabów 
sztucznemi grotami (cieplarniami). O- 
zdobą ogrodu są liczne i rzadkie na- 
wet w Egipcie palmy ze wszystkich 
zwrotnikowych krajów śwata i dwa o- 
gródki kaktusowe, z dziwacznie powy- 
ginanemi słupami, kandelabrami, ku- 
lami. Ale chlubą i dumą „joli* są prze 
dewszystkiem wielkie trawniki, parę 
tuj i jedna topola. Gdyż w tym klima- 
cie trawa jest bardziej luksusową ro- 
Śliną niż latanje i bauhinje. Słońce 
czerwcowe wypala ją regularnie co ro- 
ku i co roku trzeba ją siać na nowo. 
Prócz tego wymaga ciągłego podlewa 
nia, a woda jest w Heluanie rzeczą 
drogą. Rachityczne tuje i topola są 
znów roślinami „z dalekiej północy, 
uważanemi przez egipcjan za prawie 
tak egzotyczne, jak sosny i brzozy. 

W tej chwili kwitnie w ogrodzie 
Marszałka wszystko: nasze poczciwe 
bratki i bougainvillea, lewkonje i ole- 
andry, cyrenarje i petunje, gwoždziki, 
floksy i narcyzy. Co do zapachu, panu- 
je obecnie bezkonkurencyjnie groszek 
pachnący, dochodzący dwumetrowej 
wysokości. 

Marszałek mieszka ze swym leka- 
rzem, płk. Woyczyńskim i adjutantem 
kpt. Lepeckim. W dzień ulubionem Je- 
go miejscem pobytu jest wschodnio- 
vółnocno - zachodnia weranda, na któ 
rej zawsze może sobie wybrać kącik, 
gdzie nie dokucza ani wiatr, ani słoń- 

ce, i jednocześnie można korzystać z 
czystego, przesyconego ozonem i słoń- 
cem, powietrza pustyni. 

Wstaje Marszałek rozmaicie, gdyż 

EEOGZTZDEZECZTARZWWOWNE PP ZETOSZCEZC TA 

WYJAŚNIENIE. 
W artykule p.t. „Wciąż o obrządku 

wschodnim" („Słowo*, nr. 67), mó- 
wiąc o pewnej słabości wewnętrznej 
Cerkwi prawosławnej w Polsce, wska 
załem na „znanego wikarjusza cerkwi 

| sw. Mikołaja w Wilnie". 

  

W celu uniknięcia jakichkolwiek 
nieporozumień, zaznaczam, iż nie mia 
łem na myśli * obecnego wikarjusza, 
protojereja Bielajewa, gdyż przypu- 
szczałem, iż został on już przeniesio- 
ny па inne stanowisko. Chodziło mi o 
duchownego K., który otrzymał nomi- 
nację na wikarjusza cerkwi św. Miko- 
laja, lecz, jak się okazuje, stanowiska © 

_ tego dotychczas nie objął. W. Ch. 

sypia doskonale. Do śniadania prze- 
gląda osobiście gazety miejscowe (fran 
cuskie) i polskie. Obiad jada w towa- 
rzystwie kpt. Lepeckiego po warszaw- 
sku, o godz. 2 i pół, kolację późno, 
gdyż dopiero około godz. 9 wiecz. — 
W humorze jest znakomitym, podczas 
posiłków nieustannie rozlega się Jego 
śmiech. Na podwieczorek pije Marsza- 
łek przywiezioną specjalnie dla Niego 
z Warszawy herbatę i zagryza polskie- 
mi również herbatnikami i polskiemi, 
aczkolwiek pieczonemi w  Heluanie, 
tortami. Do tego pali swe papierosy 
„Marszałkowskie*, które również w 
dostatecznej ilości przyjechały z War- 
szawy. < 

Pobyt w Heluanie ma być całkowi- 
cie wypoczynkowy. Lecz Marszałek 
wypoczywać nie umie. Przyjechały z 
Nim całe kuiry książek, więc spędza 
długie godziny przy biurku w swym 
gabinecie — przy pracy. 

М — 
E Już sję ukazała w druku į jest do na- Š 
Ė bycia we wszystkich  księgarnjach 
E broszura, poświęcona sprawie obrząd- 
Ё “ ku wschodniego p.t. 

| W POLSCE 
(DYSKUSJA W „SŁOWIE*) 

Broszura ta zawiera głosy: księży — 
J.E. Arcybiskupa E. Roppa, J.E, Bp, 

EG. Chomyszyna, kan, A, Abramowi- 
cza, rektora A, Dąbrowskiego, T. j. 
prof, J. Marcinowskjego, prof, dr. W. 
Meysztowicza, red, J. Urbana, T. J, 
0, Želežnjakowicza; p.p, dr. W, Char- 
kiewicza, M, Golubiewa, posta St, 
Mackiewijcza, Sz, Meysztowiczś, 8e- 
natora R, Skįrmunta į posta S, Strof- 

skiego 
Skład główny w Księgarni św, Woj- 
ciecha w  Wilnje. Cena zł, 1,80. ‹ 

Z działalności P.K.O. 
Bank Polska Kasa Opieki powołany do 

życia w roku 1930 przez Pocztową Kasę 
Oszczędności, wykazuje w dalszym ciągu 
znaczny rozwój tak w dziedzinie oszczędno 
ści, jak również przekazów. 

Stan wkładów Oddziału Banku P.K.O. 
w Paryżu wynosił na 1/1 — 1931 r. frs. — 
3,414,482,77, a w ciągu roku wzrósł o kwo- 
tę frs. 3,800,127,09, czyli o 111,3 proc. i wy 
nosił na dzień 1 — III — 1932 r. frs. — 
6,826,189,19. : 

Ilość książeczek oszczędnościowych wzro 
sła w tym czasie o 93,2 proc.; na I — I — 
1931 r. wynosiła 637 sztuk, a w dniu 1 — 
Ill — 1932 r. sztuk 1,250. 

Również znacznie wzrosła ogólna kwota 
przekazów, gdyż o kwotę frs. 9,371,719,31. 
Na 1 —I — 1931 r. kwota ta wynosiła frs. 
1,595,343,11, a w dniu 1 — III — 1932 r. 
frs. 10,967,062,42. 
” Również pod wzgłędem ilościowym, gdy 
na I — I — 1931 r. dokonańo 1,379 wszy 
stkich przekazów, to na dzień1—III— 1932 
r. ilość ta podniosła się do 8,064. Najbar- 
dziej w ciągu tego czasu wzrosła ilość i 
kwota przekazów krajowych: na I — I — 
1931 r. kwota ich wynosiła frs. 299,189,30, 
a ilość 474 sztuk, w dniu 1 — HI — 1932 
r., kwota tych przekazów podniosła się do 
sumy frs. 4,944,479,11, a ilość do 3,609 
sztuk, czyli kwota przekazów krajowych 
wzrosła przeszło szesnastokrotnie. 

Cyfry te świadczą o systematycznym roz 
woju Banku PKO. oraz wykazują dobitnie, 
jak bardzo celowem było stworzenie tego 
rodzaju instytucji dla potrzeb naszych emi- 
grantów. 

AWJONETKA 
Z MOTOREM MOTOCYKLOWYM 

LYON. PAT. Dzienniki podają, że Fran- 
cuz Miguet przeprowadził ostatnie próby 
swego nowego modełu aw, e 
bowej, poruszanej zw! motorem moto- 

lowymm. Próby powiodły się w zupełnoś- 
ci. Nowy typ awjonetki odznacza się ogrom 
ną lekkością i łatwością wzlotu. 

Przewodnicy młodzieży 
Należy się wprawdzie wdzięczność 

redakcji „Słowa”, że zwróciła uwagę 
na niedostateczną jakość składu ciał 
profesorskich na uniwersytetach na- 
szych. Sprawę tę już przed paru laty 
podniósł ze zwykłą sobie śmiałością i 
bezwzględnością p. Władysław Stud- 

_ nicki, wskazując jednocześnie przyczy- 

 nałym przeglądzie 

„TÓW, 

 natchnionego“ 
_ żołnierz chce widzieć w wodzu 

nę — zbyt szybką w stosunku do na- 
szych możliwości rozbudowę szkolni- 
ctwa wyższego, co wywołało rozprosz 
kowanie i tak niezbyt licznych istot- 
nych zasobów personalnych naszej na- 
uki. Teraz sam redaktor „Słowa” tak 
zawsze życzliwy dla naszej młodzieży, 
zwrócił uwagę na szerzące się wśród 
niej skłonności do ujmowania spraw 
ustrojowych i gospodarczych podług 
bolszewickich szablonów i uczynił od- 
powiedzialnymi jej przewodników i na 
uczycieli, pozbawionych wpływu na 
dusze słuchaczy i nie umiejących ich 
wciągnąć w krąg ideowej, istotnej 
cywylizacji  zachodnio-europejskiej. 
Wślad zatem p. W. Ch., pełny jak za- 
wsze umiaru bezstronności, w dosko- 

najistotniejszych 
spraw Uniwersytetu S. B. widzi niedo- 
stateczny entuzjazm dla nauki, niedo- 
stateczny wpływ profesorów na studen 

podkreślając słusznie, że ten 
wpływ może być jedynie osiągnięty na 
drodze wciągnięcia słuchacza w krąg 
entuzjazmu dla nauki, żę „student szu 
ka w profesorze przedewszystkiem 
człowieka nauki, entuzjasty wiedzy, 
przewodnika bezkompromisowego i 

a nie belfra, że jak 
wzór 

żołnierza, tak student nie daruje pro- 
fesorowi fuszerki w jego fachu. 

Równocześnie dowcipny teljetonista 
„Słowa w korespondencji z Warsza- 
wy naszkicował niewątpliwie karyka- 
turalny, ale zawierający rysy wielkiej 
prawdy obrazek z życia Uniwersytetu 
warszawskiego, gdzie ukazuje trakto- 
wanie często belierskie studentów 
przez wymienionych z nazwiske proie- 
sorów. Dla znającego bliżej dzieje ka 
rjery niektórych z nich, obrazek ten ma 
smaczek szczególny, wobec notorycz- 
nej nicości naukowej, przynajmniej je- 
dnego z tych panów i cudownego 
wspięcia na szczyty godności uniwer- 
syteckich, zaczynając od zajęcia kate- 
dry przed złożeniem doktoratu. 

„Rysy szkicowo ukazane znajdą po- 
twierdzenie każdego, kto zbliska przy- 
glądał się tym stosunkom. Oczywiście, 
nie chcę zarzutów uogólniać, nie chcę 
zaprzeczać, że wśród proiesyrów na- 
szych wyższych uczelni, ost wielu 
prawych ludzi nauki, jej tylka z po- 
święceniem oddanych i w zupełności 
spełniających swe zadania zarówno w 
zakresie pracy naukowej, jak : peda- 
gogicznej. Chcę nawet wierzyć. że ta- 
cy są większością, ale nie można za- 
mykać oczu, że istnieją, niestety, smut 
ne wyjątki, wyjątki dość liczne, wy- 
jątki tolerowane, a nawet w razie po- 
trzeby osłaniane, autorytetem moral- 
nym środowiska. 

A więc karjerowicze. Wprawdzie 
bajeczne karjery są właściwością cza- 
sów powojennych, naturalniejsze niż 
gdzieindziej u nas, przy tworzeniu 

S ŁO W O 

Komuniści w Reichswehrze 
BERLIN (PAT). — Na zarządzenie nad 

prokuratora Trybunału Rzeszy policja aresz 
towała w ostatnich dniach w Ulm 3 funkcjo 
narjuszy komunistycznych pod zarzutem or- 

ganizowania jaczejek w miejscowym garni- 
zonie Reichswehry. Aresztowano wcozraj 3 
członków garnizonu Reichswehry. 

Kadi 

Trzech trędowatych w Polsce 
Pisma warszawskie donoszą: Przy 

wieziono do szpitala św. Łazarza kup 
ca wileńskiego Szulika, zarażonego je- 
dną z najstraszniejszych chorób na 
świecie — trądem. Szulik został przy 
wieziony specjalnym wagonem, który 
poddano kilkodniowej: dezyntekcji. — 
Szulik jest trzecim zkolei trędowatym 
w szpitalu św. Łazarza. 

Przed pięciu laty w szpitalu umie- 
szczono pierwszą chorą na okrutną 
chorobę — Praksedę Kulkową. Dwa 
lata temu ujawniono w Polsce drugi z 

Dolary w 

kolei wypadek, któremu podległa nieja 
ka Fejgin,. Wreszcie obecnie trzeci.— 
W ten sposób w warszawskim szpita- 
lu przebywa trzech chorych na trąd. 
Szulik jest obecnie badany przez naj- 
wybitniejszych specjalistów, jednak— 
zdaje się — nie ulega wątpliwości naj 
mniejszej, że rozpoznanie choroby by- 
ło trafne. Zdaniem niektórych wybit- 
nych lekarzy - dermatologów, odkry- 
cie trzeciego wypadku jest objawem 
niepokojącym. 

piwnicy 
HISTORJA PACZKI BANKNOTÓW 

Dnia 1 marca rb. rano kasjerzy Banku 
Gospodarstwa Krajowego stwierdzili brak 
paczki banknotów na kwotę 2000 dol. 
Przeprowadzone dochodzenia nie zdołały u- 
stalić, czy kasjer pieniądze te przez zapom- 
nienie zostawił w kasie, na stole, i czy stam 
tąd zginęły, czy też zginęły one w czasie 
transportu przez woźnego do skarbca. 

Na podstawie poszlak został aresztowa- 
ny woźny banku jan Proć, który w przed- 
dzień zaginięcia tej sumy transportował po 
zamknięciu kasy całą gotówkę do skarbca. 
Proć do winy się nie przyznał, ale mimo to 
został oddany do dyspozycji sędziego śled- 
czego, ponieważ w czasie pobytu w aresz- 
tach policyjnych wypytywał się swoich to- 
warzyszy o dobrych adwokatów, o potrzeb- 
ną sumę honorarjum i ewentualną na kaucję 
To zachowanie się Procia obciążało go i 
wskazywało na to, że jest oń winny i myśli 
o sposobie obrony.. 

Tymczasem nastąpił w tej sprawie sen- 
sacyjny zwrot. | 

Oto bowiem Wydział Śledczy nie zada- 
walając się faktem aresztowania Procia , u 
którego podczas rewizji nie znaleziono pie- 
niędzy—poddał inwigilacji kilka osób z po- 
śród personelu bankowego, którzy krytycz- 
nego dnia znajdowali się w pobliżu kasy, — 
względnie spełniali tam jakieś czynności. | 

Między innemi inwigilowano także zaję- 
tego w Banku Gospodarstwa Krajowego w 
charakterze kontraktowego frotera posadzek 

w najkrótszym czasie naszej k' lekcji, 

Nasz wspaniała kolekcja zawiera: 

różowy ssumon. 

15 Roślin trwa 

15 Dalji „Aurora's Roem“, 

angielskim, francuskim lub niemieckim. 
dodajemy   

HILLEGOM AURORA HOLANDJA 
CEBULKI KWIATOWE ŚWIATOWEJ SŁAWY 

SPROWADZAJCIE CEBULKI BEZPO»REDNIO Z NAJLEPSZEJ FIRMY 
W HOLANDJI , 

Od pewnego czasu nadchodzą do nas z Połski zamówienia na cebulki roślin 
pokojowych lub ogrodowych. Sądzimy, że w celu wprowadzenia naszej Firmy na 
rynek połski najlepszy środkiem będzie wysłanie jednej z naszych kolekcyj roślin 
i cebulek z Holandji, kolekcji tak urozmaiconej pod względem bogactwa kolorów 
i słodyczy zapachów, jakiej paśstwo nia spotykali. 

Kolekcja ta zawiera 350 cebulek i roślin rozmaitych gatonków i została utwo- 
rzona przez nas, fachowców, z uwzględnieniem naszego klimatu, Kwiaty „Aurory 
bndzą radość w sercach młodych i starych, bogatych i biednych. Kolekcja cebulek 
„Aurora“, zamieni pokoje wasze i ogrody w prawdziwy 

Biorąc pod uwagą wielką ilość obstałanków, nadchodzących do nas codzi+n- 
nie, prosimy o nadsyłanie zamówień bezzwłocznie z wyraźnym wymienieniem 
nazwiska i szczegółowego adresu. Nikt nie powinien się ociągać ze sprowadzeniem 

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

100 Gladjolusów o 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 kołorach rozmaitych. 

ch bardzo urozmaiconych. 
10 Hjacyntów (Hyacinthus Candicaus) Królowa Kwiatów. 
50 Anemonów, kwiat popularny w odcieniach barw tęczy. 
50 „Ranoncules* „małe różyczki" wszelkich kolorów. 
30 „Oxalis Deppii* zwane „roślina szczęścia". 
15 „Montbretias* rozmaitych kolorów. 

350 Cebulek i roślin w cenie franków franc. 70 (zł. 25). —° 
Podwójna kolekcja (700) w cenie franków 130 (zł. 46 gr. 60). 
Szybka usłoga. Wysyłamy bez kosz ów pocztowych pod wskazanym adre- 

sem, Załączamy do każdej paczki świadectwo zdrowła, wydane przez urząd phyto- 
patologiczny. Każdy gatunek mpakowujemy oddzielnie z etykietą. Posyłamy rów- 
mież w każdej paczce darmowy katalog ilnstrowany ze wskazówkami w językach: 

bezpłatnie siedem nowości światowej sławy „Aurora* „Tig'elilies*, 
Na zamówienia bez zaliczki wysyłamy paczkę za pobraniem, przyczem należy 

wpłacić 5 tr. franc. (zł, 1 gr. 80) na rachunek kosztów przesyłki. 

50-letniego Michała  Wożniakowskiego, za- 
mieszkałego przy ulicy Spadzistej 1. W cza 
sie inwigilacji zauważono, że Woźniakowski 
w ostatnich dniach wydawał dużo pienię- 
dzy, a pozatem miał zamiar wkrótce wydać 
zamąż córkę, o której rozgłaszai, że ma zna- 
czny posag. 

Ponieważ Woźniakowski był  człowie- 
kiem biednym i nigdy nie miał większej su- 
my, wywołało to podejrzenie u sąsiadów. 
Wkrótce też dowiedziała się o tem policja, 
która — po ustaleniu szeregu faktów — a- 
resztowała Woźniakowskiego. W pierwszej 
chwili Woźniakowski wypierał się wszel- 
kiej winy, a wzięty w ogień krzyżowych py 
tań w końcu przyznał się do kradzieży pa- 
czki banknotów, która spadła ze stołu na 
podłogę w kasie. Woźniakowski najpierw 
oświadczył, że pieniądze te ukrył w piwnicy 
w Banku. 

Funkcjonarjusze policyjni przewrócili w 
piwnicy około 5 tonn węgla, ale pieniędzy 
tych nie znaleziono. Wówczas Wożniakow- 
ski oświadczył już kategorycznie, że pienią- 
dze te ukrył w piwnicy w swoim domu. — 
Tam też istotnie wczoraj rano znaleziono 
banknoty dolarowe na sumę 1800 dolarów. 
Resztę, t. j. 200 dolarów zdołał Woźniakow- 

ski wydać. 
Aresztowanego Wožniakowskiego odsta- 

wiono do dyspozycji sędziego śledczego, a 

równocześnie sędzia zwolnił natychmiast 
wožnego Procia. 

raj! 

Do zamówień z załączoną z góry opłatą   
  

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI - 
PRZECIW UCHWAŁOM ZRZE- 

SZEŃ LOKATORSKICH 
Związek Zrzeszeń Własnosci Nieru 

chomej Miejskiej w Polsce wydał nastę 
pującą odezwę: 
Pewna część prasy oraz związki io- 

katorów rozpoczęły akcję, sierowaną 
ku przekonaniu opinji publicznej o ko- 
nieczności i możliwości obniżemia ko- 
mornego. 

Jeżeli chodzi o domy stare, podle- 
gające ochronie lokatorów, to rzeczy- 
wiśta sytuacja tych domów znacznie 
odbiega od wyobrażeń zwolenruków ob 
niżenia komornego w tych domach. 

Minimalny poziom komernego wi- 
nien być taki, by przedewszystkiem 
wystarczał na utrzymanie domu w sta 
nie używalności, pokrywał wydatki na 
administrację i oprocentowanie włożene 
go w dom kapitału oraz na podatki i 
opłaty państwowe i samorządowe. 

Obecnie obowiązujące w Polsce ko 
morne daleko odbiega od tego minimal 
nego poziomu. 

Moratorjumdla bezrobotnych wobec 
zwiększenia się ich ilości, coraz dotkli 
wiej obciąża właścicieli domów: po- 
gorszyła się znacznie ogólna wypiaca|- 
ność komornego, do której przyczyniło 
się w znacznej mierze ustawowe zawie 
szenie eksmisyj w porze zimowej. Pod 
niesione zostały padatki i opłaty sa- 
morządowe. 

W ten sposób rentowność «d)mów 
większych i średnich zmniejszyła się 
znacznie i w najlepszych razacit nie 
przekracza 1 proc. rocznie, <kficyto- 
wość zaś mniejszych domów zwiększy 
ła się jeszcze. 

Właściciele domów stają się cczaz 
więcej niewypłacalni. Rosną zaległości 
z tytułu rat w Towarzystwach Kredyto 
wych, które wystawiły w ostatnich 
czasach kilka tysięcy domów na licyta- 

cję. W Warszawie kilkaset domów jest 

wystawionych na licytację w poszuki- 
waniu prywatnych zobowiązań hipo- 

tecznych. W kilku tysiącaca domów 

tylko w samej Warszawie jest zasek- 

westrowane komorne za zaległe odsct- 

ki z pożyczek hipotecznych, za zaleg- 

łe podatki i opłaty oraz z tytułu przy- 

musowych remontów, wykonywanych 

przez magistrat na koszt właścicieli. 

Niema w Polsce warstwy ludności, 

któraby miała obniżone dochody do po 

łowy przedwojennych. Jedyny wyjątek 

stanowi warstwa właścicieli nierucho- 

mości miejskich. . 

Obniżenie komornego odbiłoby się 

przedewszystkiem na całkowitem ża- 

przestaniu remontu, jak również na 

zmniejszeniu płatności podatków i opłat 

komunalnych i państwowych. 
Zwiększyłoby bezrobocie, a co za 

tem idzie, zaostrzyłoby kryzys g0spo- 

darczy. 
„Co do rezultatów praktycznych 

„projektów nasuwają się wątpliwości. 

„Gdyby tego rodzaju konwencja mia- 

„ła naprawdę odpowiadać zamierze- 

„niom jej wnioskodawców, ustanowi- 

„łaby międzynarodową kontrolę nad 

„opinją publiczną. Liga Narodów nie 

„jest jeszcze dojrzałą do spełniania 

„tego dzieła, jak do wielu innych". 
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ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 
  

  ir 

W WIRZE STOLICY. 
CO SŁYCHAĆ. 

Jest nowy powód do narzekania: święta 
Są za wcześnie! Śnieg, odwilż, woda, mróz, 
błoto — czemuż Wielkanoc nie wypada o 
miesiąc później — biadają ludzie. Bo steka- 
nie jest naszą cechą narodową, równie nie- 
odłączną, jak pijaństwo i lenistwo. 

Sklepy nie wysilają się na żadne nowo- 
Ści, ostatnie krzyki mody; jedyna dziś .re- 
klama to tariość — okna wystawowe prze- 
ladowane etykietkami z cyframi, ze bezcen, 
pół darmo, jednak nie kupują. 

Na Bagnie akmplet: łóżko, szafa, komo- 
da , duży stół, 6 krzeseł, 2 forele -— nowe, 
przyzwoite, mocne : 300 zł., „Wząłbym za 

250 — mówi jeden przechodzień* — a ja 
i 200 bym nie dał, poco? za miesiąc sprzeda 
za 150 — mówi drugi. 

Proszących, nie żebraków, iaoc. Wciska- 
ją się wszędzie, nawet w kawiainiach na- 
gabują przy stolikach. 

— Cokolwiek z łaski pana, jestem głodny! 
— Czemu nie pracujecie? 
— Kiedy to jeszcze gorzej, raz zacząłem 

i potem jeszcze więcej byłem głodny. 
Nawija się drugi. Grubas przy pół czar- 

nej indaguje surowo: —  Pracowaliście о- 
statnio? 

— Nie mogłem pracować! 
— Każdy może, gdy chce. 
— Ja byłem w takiej sytuacji, że nie mo- 

głem. 

— Niema takiej sytuacji! 

— Siedziałem 8 lat w więzieniu. 
Jeszcze więcej ludzi, niż w kawiarniach, 

przebywa po kościołach. Na licznych reko- 
lekcjach zauważono ciekawy objaw: męż- 
czyzn było więcej niż kobiet! Oficerowie, u- 
rzędnicy, handlowcy... Dawniej przeważały 

kobiety, teraz dzięki ciężkim czasom, mężczy 

źni spobożnieli. Nietylko sami chodzą, ale i 

panie nawracają: — czy pani jest niewierzą- 
ca? 

— Tak, ja wierzę tylko w to, co jest dla 

mnie zrozumiałe. 

— Aeh, więc pani w nic nie wierzy! 

Otuchy i zadowolenia można zaczerpnąć 
zresztą zewsząd — nawet z interesów, choć 

wszyscy na nie kwęczą — czyż niema racji 

ten handlowiec, co mówi do znajomych, za- 

cierając ręce: 

— Świetny zrobiłem interes. 

— Co? Jaki? 
— Nie założyłem 

mnie teraz. 

  

sklepu i nie złicgiują 

Ka. 

Inowrocław 
Zdrojowisko Inowrocław otwiera sezon 

wiosenny z dniem i-go kwietnia. Sądząc z 
stosunkowo dużej frekwencji, jaką Inowroc- 
ław cieszył się tej zimy, spodziewać się na- 
leży, że nie zawiedzie także wiosna i lato. Do 
wiadujemy się, że zgłoszenia na kurację ką- 
pielową w kwietniu i maju są rzeczywiście 
dość liczne. Na otwarcie nowego sezonu od- 
świeża się wszystkie zakłady. Praca wre od 
tygodni w całej płeni przy pomocy mura- 
rzy, malarzy i monterów. 

Nawet nowy, wielki Zakład Przyrodo- 
leczniczy i Inhalatorjum wystąpią w odświe- 
żonej szacie. Nowością będą kąpiele kwaso- 
węglowe na solance i kąpiele borowinowe 
w tym gmachu. 

- W ten sposób stworzon orzecz niesłycha- 
nie doniosłą, szczególnie na czas przejściowy 
wiosną i jesienią: w jednym wielkim i no- 
woczesnym zakładzie wydawać się będzie 
wszelkiego rodzaju kąpiele mineralne i boro- 
winowe, oraz zabiegi przyrodołecznicze (wo- 
dolecznictwo, elektroterapja, wziewania so- 
lankowe, naświetlania, kąpiele słoneczne) — 
Tamże mieści się równeiż Emanatorjun: Ra- 
dowe. 

Zakład ten posiada centralne ogrzewanie, 
wielki hall-poczekałnię, pokoje towarzyskie 
it. G 

Warunki lecznicze w Inowrocławiu będa 
z tego powodu dogodne i zdrowotne. 

  

Przeciwko 
od podstaw całej budowy społecznej i 
państwowej, ale w dziedzinie pracy 
naukowej nie dają się usprawiedliwić 
tak, jak gdzieindziej samorodnym ta- 
lentem, energją i inicjatywą, samorzut- 
nie wysuwającemi na kierownicze sta- 
nowiska, zdolnościami organizacyjne- 
mi. Bowiem w nauce ludzie, którzy wy 
suwają się odrazu genjuszem (jak $. 
p. A. Gawroński), są rzadcy. Młody 
trzydziestosikilkułetni człowiek, który 
już osiągnął najwyższe godności uni- 
wersyteckie, jest czasem przedmiotem 
zażenowania dla znajomych, gdy są 
zapytani przez kogoś o tytuły istotne 
do profesury owego małointeligentne- 
go i mało ciekawego w rozmowie pa- 
na; sytuacji nie uratuje wymienianie 
jego prac, choćby licznych, ale dziwnie 
pozbawionych znaczenia ogólniejsze- 
go, nie posuwających jego specjalno- 
ści, nietwórczych, napisanych z mniej- 
szym wysiłkiem umysłowym, niż opis 
wczorajszego wypadku w kronice kry 
minalnej poczytnego brukowca: ot ja- 
kaś rozprawa na temat: „kolory szyl- 
dów wileńskich w świetle liczb i sto- 
sunków narodowościowych w tamtej- 
szym handlu". *) 

By przysiedzieć fałdów — brak cza 
su: to trzeba reprezentować Polskę na 
kongresie w Sewilli, to wycieczka do 
Indo - Chin. Prawda, że zbyt 
szybka rozbudowa szkół wyższych 
(odrazu 6 uniwersytetów zamiast 2, 
nie licząc innych uczelni) uniemożli- 

  

*) W tym fantastycznym oczywiście ty- 
tule, umyślnie używani zwrotu z języka ko- 
szulkowego. P. prof. M. Szwykowski z Uni- 
wersytetu Karola (w Pradze Czeskiej) pi- 
sze: „Poezja, z okresu pozytywizmu jest 
zastąpiona przez Asnyka i Konopnicką*. „Za 

żądajcie we Grypie 
wiała przebieranie wśród kandydatów; 
ale zaraz mógłbym wskazać tylko 
wśród moich znajomych trzech poważ- 
ynch uczonych z trzech różnych dzie- 
dzin (polonistyka, filozofja, antropo- 
logja), którzy już przed wojną, albo 
nauczali w szkołach wyższych, albo 
zajmowali równorzędne stanowiska, a 
dotąd nie są profesorami; brakuje im 
widać tego, co mają tamci młodzień- 
cy: silnych łokci, tupetu, słabego po- 
czucia odpowiedzialności. 

Gorsze niż sam fakt istnienia ka- 
rjerowiczów, nieuchronny w  každem 
środowisku, są związane z nim cechy, 
które zaraźliwie rozpowszechniły sie i 
poza grupką w nadzwyczajny sposób 
zwyczajnych profesorów. Z ignorancji 
bowiem wypływa chęć jaknajdalszego 
odsunięcia się od słuchacza, któryby 

przy spoułaleniu mógł ją  skontrolo- 
wać, więc imponowanie  nieprzystęp- 
nością, manjery belfra względem ucz- 
niaka, a nie przewodnika względem 
młodszych adeptów wiedzy. Trakto- 
wanie nauki jako karjery urzędniczej, 
wyłącza bezinteresowny entuzjazm na- 
ukowy, tworzy rzemieślnika nauki w 
miejsce kapłana. Zainteresowania prze 
noszą się na dziedziny pozanaukowe; 
chęć dotrzymywania kroku nieustannie 
płynącemu w świecie postępowi wie- 
dzy, często poprostu chęć przeczyta- 
nia bieżącej prasy fachowej, zanika; 
porównanie z niskim poziomem nau- 
kowym i umysłowym tamtych wyjąt- 
ków, obniża wymagania w stosunku 

stąpić" po polsku znaczy zamienić to, czego 
niema. Znaczy w tej książce niema poezji, 
więc wiersze Asnyka i Konopnickiej, to nie 

poezja." > 

  

pizeżięDieniu, iallnencji i bolom 1eumatycznym nalezy niezwłocznie zastoso 
wać tabletki Togal, które nsuwają te ch crobliwe objawy. 
serca, żołądka i innych organów. Spróbujcie i przekonajcie się sami, lecz 

oryginalnych tabletek Togal. interesie tylko własnym 
We wsstkich aptekach. 

do samego siebie, prowadzi z jednej 
strony do lekceważenia sumiennego 
przygotowania wystąpień, do „wiatro- 
logji*, wreszcie do ignorancji, z dru- 
giej strony do zarozumiałej tępości, 
tłumiącej samodzielne myślenie i nau- 
kową' inicjatywę słuchaczów. Kilka 
wziętych z obserwacji przykładów zilu 
struje powyższe wywody. 

Czterechsetlecie Jana Kochanow- 
skiego. Wielka parada całokształtu na 
szej kultury nietylko literackiej. Zjazd 
cudzoziemców, ludzi o europejskich 
nazwiskach i autorytetach, rozumieją- 
cych po polsku, co więcej, zwykle o- 
rjertujących się w drugiej wielkiej lite 
raturze słowiańskiej, rosyjskiej. | oto 
przed tem audytorjum na inauguracyj- 
nem posiedzeniu, poważny profesor 
wygłasza przemówienie, gdzie o Ko- 
chanowskim trochę nieznaczących ba- 
nałów, natomiast ostre i przejrzyste 
aluzje do rzeczywistości politycznej w 
Polsce dzisiejszej, przeniknięte niena- 
wiścią do niej i stronniczem zacietrze- 
wieniem. Dobrze, to tylko nietakt, ale 
zaraz potem, na otwarciu jednej z se- 
kcyj, wobec tegoż audytorjum słysza- 
ło się z ust poważnego przedstawiciela 
humanistyki, że kultura polska stawa- 
ła w XVI wieku wyżej niż włoska 
i francuska — nietylko nietakt, lecz 
gorzej, bo głupstwo — a na dowód te- 
go fakt, iż w uznaniu powagi nauki pol 
skiej uniwersytet Padewski powołał J. 
Zamoyskiego na stanowisko rektora: 
tu już szanowny mówca zdradził zupeł 
ną ignorancję ówczesnego ustroju uni- 
wersyteckiego: tak jakby zidentyfiko- 
wał urząd konsula perskiego Fenigbau 
ma z urzędem konsula rzymskiego. 

Rozwiodę się szerzej nad pewnym 

Nieszkodliwe dla Togal 
epizodem, mnie dotyczącym, nie z te- 
g ojednak względu, lecz, że przy uwa- 
żnem zastanowieniu się potwierdza en 
nie jeden z wyżej zaznaczonych ry- 
sów. Znalazłszy w „języku Polskini* 
z 1928 i 1929 r. notatki, stwierdzają- 
ce, że słowo „puch'** wcnodzi do wy- 
rażenia górników „puch ziemny* na a- 

znaczenie gazu w kopalniach, u górali 
zaś znaczy tyle, co stęchlizna, a nie 
znajdując wyjaśnienia tej rozbieżności 
ze zwykłem u nas znaczeniu („puch 
—lekki, specjalnie delikatny gatunek 
pierza, czy włosia) — wpadłem na 
wystarczające, jak mi się zdawało tłu- 
maczenie, które też posłałem do redak- 

cji „Języka Polskiego". Aczkoiwiek la- 
ik w językoznawstwie ogólnem i sło- 
wiańskiem, sądziłem, na podstawie za- 
poznania się za mych lat uuiwersytec- 
kich z metodami analogicznych poszu- 
kiwań w romanistyce, uważałem tłu- 

maczenie za przekonywujące i bardzo 
jasne; co do ostatniego, zdaję się na 
sąd czytelników. Mianowicie przejrza- 
wszy pochodne od „puch*, zostałem 
uderzony ich równoległością znacże- 

  

niową z pochodnemi od wyrazu 
„duch“ i pokrewnych, jak „dąć* = 
„nadęty*, „twarz mi rozdęła* = 

„twarz mi spuchła”, „Cynthius napu- 
szyl“ (u B. Zimorowicza) = „Apollo 
natchnął', aż do współczesnego spor- 
towego „spuchł* = zadyszał się, za- 
brakło mu oddechu*; jeżeli do tej sa- 
mej grupy pochodnych od „puch* za- 
liczymy pochodne od „pachnąć”, (mo- 
żliwości wymiany samogłoski wskazu- 
ja także szeregi jak „duch*, „oddech*, 
„dyszeć*), szereg równoległy uzupełni 
się całkowicie, zaczynając od „Z2-



  

WYKWINTNE С CORONAS — 5135 
DELICIĖS“ 05052 

  

FAVORITAS cena za szt. Zi. 0.80 gr. 
180 „ 

2.30 „ 

  

KRONIKA 
uilėirka 
SPSS 277 
CZWARTEK 

Dziś 24 

Gabriela 
jutro 

Zwiast. NMP 
BETA 

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

Z dnia 23 III 1932 r. 
Ciśnienie średnie: 768. 

Temperatura Średnia: —4. 

Temperatura najwyższa: +2. 

Temperatura najniższa: —17. 

Opad w mm.: — 

Wiatr: cisza. 
Tendencja: spadek, następnie stan stały. 

Uwagi:: dość pogodnie. 

Wscnód słońca g. 5.54 

Zachód słońca g. 1820 

MIEJSKA 

— Urzędowanie w magistracie i urzę- 
dach państwowych. W Wielką Sobotę u- 
rzędowanie w instytucjach państwowych 
samorządowych będzie trwało, tylko to go- 
dziny 12 w poł. poczem nastąpi przerwa 
świąteczna aż do wtorku. 

—- Wstrzymanie egzekucyj. 
od dziś magistrat wstrzymuje na okres świą 
teczny wszelkie egzekucje, spowodowane za 
ległościami z tytułu zaległości podatkowy ch. 

— Likwidacja opieki społecznej? W ma- 
gistracie powstał projekt zlikwidowania wy- 
działu opieki społecznej, której agendy przy 
jęłaby sekcja zdrowia. ‚ 

Umniejszyłoby to znacznie 

cję niesienia pomocy potrzebującym. 

Poczynając 

3 koszt utrzy- wickiego, b. 
mania biura opieki i skoordynowaloby ak- Eugenjusza Grotte - 

marca br. odbyło się doroczne Walne Zgro- 
madzenie Związku Absolwentów gimn. je- 
zuitów w Wilnie, poprzedzone Mszą św., od 
prawioną przez ks. K. Kucharskiego, T. J., 
członka honorowego Związku, oraz wspólną 
fotografją. Po otwarciu Zebrania przez Pre- 
zesa Związku kol. Głowackiego J., wybrano 
na przewodniczącego kol. P. Kalukina, który 
na vice-przewodniczącego powołał kol. M. 
Paszkiewicza i na sekretarza kol. Z. Hrynasz- 
kiewicza. 

Po odczytaniu protokułu z poprzedniego 
Walnego Zgromadzenia, nastąpiło sprawozda 
nie Zarządu i sprawozdanie Komisji Rewi- 
zyjnej. Ze sprawozdania Zarządu okazało 
się, że Związek liczy 73 członków, posiada 
czytelnię czasopism, oraz 4 sekcje: teatralną, 
dyskusyjną, pośrednictwa pracy i sportową; 
w ciągu r. b. opracowany też został Regula- 
min Sądu Związku oraz Regulamin Posie- 
dzeń Zarządu. Po ożywionej dyskusji nad 
sprawozdaniami, na wniosek przewodniczą- 
cego Komisji Rewizyjnej kol. P. Pawłowskie 
go, Zebranie Walne udzieliło absolutorjum u- 
stępującemu Zarządowi, z podziękowaniem 
specjalnem Prezesowi kol. Głowackiemu, za 
pełną poświęcenia pracę dla Związku. Na- 
stępnie na wniosek ustępującego Zarządu 
Zgromadzenie Walne uchwaliło podziękowa- 
nie ks. rektorowi B. Mączce T. J. i ks. Ku- 
charskiemu za ich życzliwość i poparcie, о- 
kazywane Związkowi. Nowy Zarząd został 
obrany w następującym składzie: Prezes kol. 

Henryk Monkiewicz (ponownie), sekretarz 
kol. Mieczysław Kurmin, skarbnik kol. Sta- 
nisław Dzieriżyński. 

RÓŻNE 
— Wyjaśnienie. We wczorajszem sprawo- 

zdaniu z rozprawy w Sądzie Apelacyjnym 
przeciwko sędziemu Łowicz - Barańskiemu, 
wskutek nieporozumienia zamieszczono że 
adw. Siawciłło nabył dom w Lidzie za po- 

DEGRADACJA I WIĘZIENIE 
WYROK W SPRAWIE SZAFRAŃSKIEGO 

WILNO. Wczoraj o godz. 3p.p. 
zapadł wyrok w toczącym się w 
Sądzie Wojskowym procesie prze- 
ciwko mjr. 4 p.uł. Szafrańskiemu. 

Mocą tego wyroku Szafrański 
skazany został na pozbawienie 
stopnia oficerskiego z jednoczes- 
nem wydaleniem z wojska oraz 
na osadzenie w więzieniu na 
przeciąg 2 lat. 

Po odczytaniu decyzii Sądu 
skazany zapowiedział apelację. 

M:mo sprzeciwu prokuratora, 
który żądał aresztowania, Szaf- 
rańskiego pozostawiono na wol- 
nej stopie do czasu uprawomoc- 
nienia się wyroku. Szafrąński, 
ma jak wiadomo już za Sobą 
wyrok Sądu Okręgowego, Ską- 
zujący go na 4 lata więzienią za 
Sprzedaż cudzego iasu. 

Po uprawomocnieniu się obu 
wyroków skazany będzie mógł 
prosić © łączny wymiar kary. 

Wzmożona walka z przemytnictwem 
NA GRANICY ZL 

WILNO, Wobec wzmożonego ruchu prze- 
mytaiczego na pograniczu polsko-łotewskiem, 
gdzie codziennie patrole K. O.P. zatrzymują 
przemytaików z towarem oraz często staczają 
ostre potyczki . na granicy, zdwojono tam 
czujność wart  Onrgdaj wieczorem patrol 
K. O. P. zauważył grupę podejrzanych osob- 
ników usiłujących z towarem przekroczyć 
nielegalnie granicę. Na wezwanie żołnierzy 

ITWĄ I ŁOTWĄ 
osobnicy poczęli uciekać porzucając po dro- 
dze worki z rodzynkami i tytoniem. Na trzy- 
krotae wezwanie uciekający nie stanęli, wo- 
bec tego patrol użył broni. J-dna Zz kul zra- 
niła Śmiertelnie przemytn:ka Sylwestra Stra- 
kuna, który w szpitalu zakończył życie. Nie» Cił się do wszystkich powiatowych komite Suma ta p 
zależnie od tego zatrzymano jednego prze- tów z gorącym apełem, aby z równą inten- zapasowy i о 
mytnika i przemytniczkę. 

Tyfus w powiecie postawskim 
WILNO. W ostatnich dniach na te- 

renie powiatu postawskiego ząnotowa- 
no kilkanaście wypadków zastabnięč 

į Jan Głowacki (ponownie), Wiceprezes kol. na groźną epldemję tyfusu piamistego. 
wedtug ścisłych dany h na terenie po- 
wiatu zanotowano 13 wyp dków za- 
chorowzń. Na wieść o wybuchu apl- 

WILKI ŻERU 
WILNO. Ostatnio w pow. wołożyńskim 

i mcł deczańskim zauważono większe stada 
wilków grascjących w pobliżu os edli - wloš- 

šrednictwem Torgpredstwa. W istocie dom ciańskich Wiiki nocami wdzierają się, do bu- 
został nabyty od plenipotenta Teodora No- dynków wioskowych, skąd porywają inwen- 

— Stypendja zw. pracowników miejskich. jenta. 
Na onegdajszem posiedzeniu zarządu żwią- 
zku prac. miejskich powzięto decvzję wsta- 
wienia dwu stypendjów po 150 zi. čia zdol 
niejszych uczniów, uczęszczających do miej 
scowej szkoły rzemieślniczej. 

— Zasiłki dla biednych. Z okazji świąt tak 
magistrat, jak i komitet bezrobocia zwięk- 
szyły znacznie pomoc dla pozbawionych pra 
cy, udzielając zapomóg w naturze, względ- 

odpracowane nie pomocy pieniężnej — za | 
na robotach miejskich dniówki. 

— Autobusy w czasie świąt. Jak się do- ustny) 84 zi 

— Wiosenne egzaminy nauczycielskie. — 
Egzaminy dla kandydatów na nauczycieli 
szkół średnich (naukowe, pedagogiczne i 
uproszczone) w okresie wiosennym br. od- 
bywać się będą od dnia 6 do 11 czerwca 
1932 roku. Kandydaci, którzy pragną przy- 
stąpić do egzaminów w tym okresie, winni cią dla publiczności wileńskiej będzie 

enerała wojsk iski „tarz. Najbardziej napastowane są gminy iwie- 
R Debuko, V igbų niecka, rakowska i rubiežewicka. Wobec tej 

niądze wpłacono w Wilnie w obecności re- 

demli na polecenie władz sanitarnych 
chorych natychmiast izolowano, zeš 
mieszkania ich odkażono, Na terenie 
powiatu wysłano »olumnę przeciatyfu szcza na terenie Wilia musi pracować z nie t. į. 
sową, która przystąpiła już do energicz- 
nej akcji ratunkowej. 

nowej plagi włościsnie urządzają częste ob- 
ławy na szkodaików, W ub. poniedziałek 
podczas obławy zabito dwa wilki, w dniu 
wczorajszym w pobliżu Rubieżewicz zastrze- 
lono wilczycę i wilka. Dziś ma się cdbyć 
większa obława z nagonką przy udziale KOP 
i władz administracyjnych, 

    

wielkanocnych o godz. S-ej wiecz. p 
statni bawić będzie widowaię pełia humoru 
i dowcipu komedja A. Crzymały - Siecłe- 
ckiego „Ich synowa”. 

— Rewja warszawska. Niezwykłą atrak- 
те- 

zgłosić się w tym celu pisemnie do Komisji wja warszawska, która gościć będzie w tea 
egzaminacyjnej w terminie do 14 maja, skła trze Lutnia w okresie świątecznym. Znako- 
dając jednocześnie przepisaną opłatę, która mici artyści rewjowi, stolicy: Leo Fuks, — 
wynosi za egzamin naukowy (klauzurowyi komik groteskowy, Hanka Runowieska, — 

ł, za egzamin uproszczony — słynna pieśniarka, Włodzimierz Boruński — 
wiadujemy, w Wielką Sobotę dnia 26 bm. 50 zł. 40 gr., za egzamin pedagogiczny — twórca piosenek humorystycznych, Stani- 
autobusy kursować będą na wszystkich li- 

njach do godz. 20-ej, a w pierwszy dzień 

Wielkiejnocy dnia 27 bm. — wcale nie uka- 

żą się na mieście. 

ZEBRANIĄ I ODCZYTY 
—Walne Zebranie członków Oddziału Wi- 

leńskiego Powszechnego Związku Emerytów 
Państwowych odbędzie się w Wilnie, 

wy emerytalne i.zmiana statutu. Porządek 
dzienny do przejrzenia w biurze Związku, 

: PIZY ki 
uł. Zawałnej I w dniu 3 kwietnia br. (w nie je 
dzielę) o godz. 11 m30 w pierwszym termi- 

zł., za egzamin z literatury, historji i geo sław  Sielański — 
grafji polskiej przy egzaminie uproszczonym 
— 16 zł. 80 gr.. 

Rozkład i terminy egzaminów będą po- 
dane do wiadomości interesowanych drogą 
ogłoszenia w lokalu Komisji Egzaminacyjnej 
(Uniwersytet, ul. Uniwersytecka, 3, II p.). 

— Dzień dla 
kwietnia będzie — jak wiadomo — 

szereg. popularnych 

łych.. Niedziela 3 

świetny komik teatru 
„Morskie Oko", Patkowscy — fenomenalna 
para baletowa, oraz Zbigniew Opolski, re- 
cytacje — wystąpią w poniedziałek świątecz 
ny 28 bm. o godz. 7 m. 15 i 8 m. 30 wiecz. 
w nadwyraz efektownej rewji w 18 obra- 
zach „Tęcza nad: Wilnem”. 

Bilety w kasie zamawiań codziennie od 
„Dniem ł 1— 9 wiecz. 

dła bezrobotnych”. W tym dniu Wojewódz- 
Komitet do Spraw Bezrobocia organizu- 

imprez pod hasłem 

POPOŁUDNIÓWI ŚWIĄTECZNE 

— „Mam lat 26“ — na Pohulance. — 
pomocy bezrobotnym. Lotne koncerty w cza W drugi dzień świąt 28 bm. po południu o nie i o godz. 12 m. 30 w drugim, ważne sie dnia, loterja fantowa, oraz wieczór lite- godz. 4-ej na ogólne żądanie publiczności bez względu na ilość obecnych. Na porząd- racko - artystyczny w teatrze Lutnia — oto jeszcze raz dana będzie po cenach zniżo- ku dziennym sprawozdanie z działalności główne punkty programu tego dnia. Szcze- nych niezrównana sztuka Istvana Mihaly — 

Zarządu Związku, Kasy Samopomocy, spra- góły niebawem! 
. — Zatargi wśród strajkujących. Wczo- 

raj na ulicy Zawalnej koło rynku grupa 

„Mam lat 26“. 
— Poranek dla dzieci. Ostatni raz bajka 

„Czarodzejskie wrzeciono* w Lutni. W po- 
przy ul. Zawałnej I w poniedziałki i czwartki strajkujących szteperów wywołała bójkę z niedziałek drugiego dnia świąt 28 marca o 

pracującymi mimo strajku kamasznikami.— godz. 12-ej w poł. ukaże się po raz ostatni w godz. 5—7 ppoł. 

— Walne Zgromadzenie Związku 
wentów gimn. Jezuitów w Wilnie, Dnia 22 Stników awantury uległ poranieniu. 
  

ASION 
bė WARZYW i KWIATOW A 

z pierwszorzędnych źródeł zagranicz- 
nych oraz nasiona roślin pastewnych: 
buraki, koniczyna tymotka, oraz różne 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a. 

Żądajcie cennika.       

  

pach“, porównaj z „zaduch”*. Wywnio 
skowałem stąd, że „puch'* pierwotnie 
znaczył to samo co „duch“ = dmuch- 

b nięcie (czynność i produkt). Ze wzglę 
du zaś na obecność tych samych wy- 
razów w języku rosyjskim, przypuści- 
łem ich powstanie na wspólnym grun- 
cie — prasłowiańskim, w analogiczny 
sposób — z onomatopei (jak to pow- 
szechnie sądzi się o „duchu*). ю- 
wem, że „puch i „duch* to dublety 
džwieko-našladowcze, jak np. „trach“ 
i „bec“, a dzisiejsze znaczenie „puch“ 
powstało drogą metafory: „substancja 
lekka, jak tchnienie", por. „gaza” na 
oznaczenie lekkiej, jak gaz tkaniny. 

‚ Znaczenie to zafiksował język literac- 
ki, odrzucając pierwotne. 

Po kilkomiesięcznem oczekiwaniu 
na pojawienie się notatki w pismie, 
być może zaopatrzonej w obalające 
jej wywody notatką, przypuściłem 
zgubę listu na poczcie, napisałem po- 
wtórnie, krótko streszczając swoją hi- 

jkPotezę. Prócz tego, wiedząc, że „Ję- 
zyk Polski** zajmował się niesłuszno- 
ścią urzędowych nazw powiatów „„go- 
styniński*, „drohiczyński* w miejsce 
prawidłowych „gostyński, „drohicki”, 
posłałem przy sposobności dla potwier 
dzenia zdania redakcji wiadomość, że 
iud pod Garwolinem powszechnie mó- 
wi w swoim powiecie „garwolski“. 

Dopiero ten drugi list obudzit echo 
w „Języku polskim“; mianowicie przy 
czyjejś nowej notatce o wyrazie 
„puch“, znalazłem parę słów, gdzie 
nie wymieniając mego nazwiska, ani 
nie streszczając choćby mych argumen 
tów zaprzeczono możliwości pochodze 
nia „puch“ od „duch“, czego ja wca- 
le nie twierdziłem; w odpowiedziach 

pa 

TEATR I MUZYKA 
REPERTUAR ŚWIĄTECZNY 

— „Slomkowy kapelusz" — na Pohulan- 
ce'. W niedzielę 27 i w poniedziałek 28 mar 
ca w pierwszy i drugi dzień swiąt wie'ka- 
nocnych, wieczorem o godz. 8-е] — ukaże 
się rozkoszna farsa - wodewil p. t. „Słom- 
kowy kapelusz" E. Labicha. 

We wtorek, 29 bm. trzeciego dnia świąt 
o godz. 8-ej wiecz. „Słomkowy kapelusz". 

Sztukę wyreżyserował Wacław Radulski. 
— „Ich synowa" — w ieatrze Lutnia. 

W niedzielę 27 bm. w pierwszy dzień Świąt 

od redakcji wykładano zaś mnie, ozna 
czonemu inicjałami, jak łopatą do gło- 
wy, dlaczego od „Garwolin** powinno 
być „garwolski*, co do czego nigdy 
nie miałem najmniejszych wątpliwości 
io co jako żywo nie pytałem. Nie 
mam żadnych ambicyj językoznaw- 
czych, ale to potraktowanie człowie- 
ka pióra tak, jak nie powinien trakto- 
wać belfer uczniaka, bo z zupełnem nie 
zrozumieniem, bez żadnej lojalności w 
stosunku do myśli, jest charakterystycz 
ne. Pochodzi ono chyba nie z zupeł- 
nej niezdolności zrozumienia, raczej z 
zarozumiałej pogardy względem laika, 
który ośmielił się myśleć po swojemu 
i zabrać głos w kwestjach „iacho- 
wych*. I to stanowisko nie jest zupeł- 
nie słuszne, bo przedewszystkiem tak- 
że i fachowcy się mylą, przykładem 
tenże językoznawca i djalektoiog, któ- 
ry do ostatnich czasów ignorował pol- 
szczyznę wileńską; powtóre tenże pro- 
fesor czynił wypady w dziedziny mu 
zupełnie obce, np. zabierając głos w 
sprawach rymów polskich, bez przemy 
ślenia teij sprawy zarówno w dawnej 
poezji polskiej, jak i co do tendencyj 
dzisiejszych poetów; te elaboraty je- 
go pozostały tylko dokumentami naiw 
ności, nadmiernej pewności siebie i 
grubijaństwa, którego dowody ziożył 
także w czasie polemiki z W. Boro- 
wym w 1922 r. o charakterystykę ię- 
zyka Boy'a tłumacza. . 

O poziomie naszej „wiedzy o litet- 
raturze', specjalnie, jak zresztą wszę- 
dzie, reprezentowanej nauką o literatu- 
rze ojczystej, czyli u nas „polonistyką“ 
pisałem już przed paru laty, jako o jed 
nej z głównych przyczyn mizerji na- 

szej krytyki literackiej (,, Wiadomości 

Absol- Zajście zlikwidowała policja. Jeden z ucze- wesoła i melodyjna baśń p.t. „Czarodziejskie 
wrzeciono” oraz balet „Wieszczka lalek“ — 
w wykonaniu zespołów dziecięcych Lidji 
Winogradzkiej. Ceny propagandwoe od 20 
gr. do 2 zł. 

— „Czarodziejskie wrzeciono” na 
rzecz bezrobotnych. W poniedziałek dnia 28 
marca odbędzie się poranek taneczny zespo 
łów dziecięcych Lidji Winogradzkiej. Ode- 
grane zostaną: bajka „Czarodziejskie wrze- 
4iono" z muzyką Czajkowskiego, oraz ba- 
let „Wieszczka lalek“ z muzyką Bayera. Po 
czątek o godz. 12 min. 30. Część wpływów 
ze sprzedaży biletów przeznacza się do dy- 
spozycji Wojewódzkiego Komitetu do 
Spraw Bezrobocia. Niewątpliwie zarówno cie 

kawy i barwny program poranka, jak i cel 

my dziatwy, pragnącej rozrywki w 
świątecznym. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos: Wielka Tęsknota. 
Hollywood: Igranie z miłością. 
Stylowy: Ben Hur. 

Światowid: Ben Hur. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Niewykryci i wykryci. Hirsz 

PRZEDŁUŻENIE POMOCY | 
SPOŁECZNEJ 

DLA BEZROBOTNYCH 

Wydział Wykonawczy Wojewódzkiego 
Komitetu do Spraw Bezrobocia na posiedze 
niu w dniu 16-go marca rb. po wyczerpu- 
jącem omówieniu obecnej sytuacji na rynku 
pracy w Wilnie i Wileńszczyźnie, postano- 
wił — niezależnie od decyzji Naczelnego 
Komitetu — przedłużyć okres społecznej po 
mocy bezrobotnym na najbliższe 2 miesią- 
ce, t. zn. do ł czerwca rb. 

Z nadejściem wiosny i rozpoczęciem ro- 
dot sezonowych pewna ilość bezrobotnych 
otrzyma pracę, w związku z czem wojewo 
da wileński zwrócił się już do wszystkich 
władz, urzędów i instytucyj społecznych z 
prośbą o jak najszybsze uruchomienie ro- 
bót budowianych i remontowych. W pierw- 
szym rzędzie roboty te już w kwietniu roz- 
pocznie Urząd Wojewódzki. Jednakowoż: ze 
względu na trwający kryzys niema mowy 
o zatrudnieniu wszystkich korzystających 
dziś z opieki Komitetu, a pozbawienie opie- 
ki tych, którzy zostaną bez pracy, jest rze- 
czą niedopuszczalną. 

Wobec tego Wydział Wykonawczy zwró 

sywnością prowadziły nadal akcję pomocy 
bezrobotnym, która jest dzisiaj koniecznoś - 
cią państwową i nakażem sumienia obywa- 
telskiego. Jeżeli zaś na terenie któregoś z 
powiatów akcja lokalnego komitetu dla 
własnych potrzeb okaże się w okresie wio- 
sennym zbędną, to jednak likwidować tej 
akcji nie należy, lecz uzyskanemi środkami 
zasilać Komitet Wojewódzki, który zwła- 

słabnącą energją. „a : 
Ulżeme doli bezrobotnych zależne jest je 

dynie od ofiarności i wysiłku całego społe- 

Walne Zgromadzenie Akcjo- 
narjuszów wiieńssiego Pry- 
watnego Banku Handiowego 

W dniu 21 bm. odbyło się 59-re doroczne 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonarju 
szów Wileńskiego Prywatnego Banku Han- 
dlowego S. A. 

Zebraniu przewodniczył prezes Rady Ban 
ku, p. Stanisław Kognowicki. 

Ze złażonego przez Dyrektora Władysła- 
wa Szmidta sprawozdania wynika, że głów- 
ną wytyczną Banku w jego polityce kredy- 
towej roku ubiegłego była nie chęć o- 
siągnięcia wielkiego zysku, a pewność i 
płynność udzielonych kredytów. 3 у 

Tak więc dzięki ostrożności w udzieleniu 
kredytów, Bank spełniał swój obowiązek w 

stosunku do wkładców, których interesy są 

przez władze Banku stawiane na pierwszem 

miejscu. Należy z uznaniem podkreślić wiel- 

ką płynność kasową Banku, wynoszącą na 

koniec roku sprawozdawczego 54 procent ra 

chunków czekowych. g ё 

Pomimo wielkiej, ogólnoświatowej depre 

sji gospodarczej, utrudniającej niezmiernie 

pracę bankową, Bank wykazał w rachunki 

strat i zysków zł. 71.517.63 czystego zysku. 

a po statutowym odpisie na kapitał 

fiary na cele społeczne zł. 1.500, 

została w całości przeniesiona uchwałą Wal- 

nego Zgromadzenia na rok 1932. к 

Jak wynika ze sprawozdania, zmniejsze- 

nie obrotów w roku operacyjnym rie bylo 

dła władz Banku niespodzianką, zdołały one 

bowiem w porę dostosować swój budżet do 

zmienionej konjunktury: poniesione wydatki 

Banku (koszty handlowe) w roku 1931 by- 

ły o 131.000 zł. mniejsze, niż w roku 1630, 

skurczyły się o 19procent. 1 RE 

Po wyborach członków Rady i Komisji 

Rewizyjnej, które nie wniosły żednych zmian 

do dotychczasowego składu władz Banku, 

czeństwa, dlatego też Komitet ufa, że*spo- zebranie zostało zamknięte. 

łeczeństwo w dalszym ciągu popierać bę- 

dzie wysiłki, czynione w tym kierunku przez 

Komitet do Spraw Bezrobocia. 
  

Spółdzielnia obniża 
ceny 

Mając za 

  

Albo ty albo ja 
Jan Szumbinionek ma lat 15. Pa- 

weł Derenicz miał lat 16. A Marja 
Pomiałkówna—to piękność piętnasto- 
letnia. Sytuacja już jest jasna; Janek 

jedyne zadanie, zaspakajanie i Pawełek pokochali Marysię. Czyżby 
dostateczne potrzeb swoich członków, Spół- nasuwala się uwaga: tacy młodzi! toż 
dzielczość rozwija działalność handlową we- to dzieciaki jeszczel 

i : dług zdrowych i sprawiedliwych zasad, któ- 

imprezy ściągną do „Lutni* w tym dniu tłu re znajdują odbiorcę w przejawach życia co- 
okresie dziennego. 

Kalkulacja jej jest umiarkow 
si tylko tyle, ile potrzeba na pokrycie kosz- 

A jednak... Wszystko według od- 
wiecznych praw miłości: igraszki, ko- 

ana i wyno- kieterja, zazdrość, rywalizacja. Wresz- 
cie—albo ty, albo ja. Dwóch nas byc 

tów własnych, z małą stosunkowo nadwyżź- nie może. 
ką, przeznaczoną na dalszy 
tucji. 

W wyniku takiego postępowania, ceny w 
skiepie spółdzielczym są zawsze niższe, niż 
te — w sklepach prywatnych pośredników i 
skutkiem tego musi nastąpić ogólna zniżka 

rozwój insty- Jak rozstrzygnąć straszny spėr?— 
Pojedynkiem. Amerykańskim poje- 
dynkiem. 

Paweł Derenicz wyciągnął czarną 
gałkę. Poszedł nad rzekę. Rzucił się 

cen i w sklepach handlu prywatnego( współ w przerębel. Utonął. 
Szejniuk (Porto 7) posiadał bo; . zawodnictwo sklepów). 3 i ь 

5 : biel ję Bp Korzyść odnosi nie tyłko członek Spół- licji: chce ponieść karę. Uważa się za derobę męską i bieliznę. Ókradziono go cał _ Ko 
przez otwarty lufcik, To dzielni, ale każdy spożywca, dla którego winowajcę. Nie przyszło mu jednak 

is. Spółdzielnia jest ulacówką bojową, wywal- 
umiarkowaną — sprawiedłiwą 

kiem nachalnie: 
znaczy, złodziej jak człowiek - wąż 
nął się przez luicik do mieszkania, wyniósł czającą mu 2 
całą garderobę i starannie przymknął lufcik cenę, w ten sposób zaspakajając dostatecz- 
za sobą. Gdzie był p. Szejniuk — niewiado ńie jego potrzeby. Nie o te bowiem chodzi, 
mo. Co robił dozorca domu — niewiadomo. ile żłotych kto zarabia. 
A meldunki policyjne w takich wypadkach za te złotówki kupi. 

Spożywcy, w Waszych rękach spoczywa doroże, gminy jaźwińskiej. brzmią tajemniczo: niewykryci sprawcy. 

Niewykryty również sprawca zoperował 105 Waszego dobrobytu. Łączcie się w Spół- 

Jan Szumilinionek melduje się po- 

do głowy, że przyjaciel naprawdę 
pozbawi się życia. Myślał, że wszyst- 
ko skończy się żartem. Ale chce być 

„ ale O to, ile towaru ukarany. 
Rzecz cała dzieje się we wsi Za- 

Warto zastanowić się nad tym bezboleśnie Józefa Kiełmucia (Artyleryjska dzielnię i czyńcie zakupy tylkó w sklepach faktem. 
18), przecinając mu tylną kieszeń u spodni. Spółdzielni. 
W ten sposób wydobył z niej portieł z 280 
zł. 

Natomiast Aleksandra Dąbrowska (Anto 
kolska 80) użyła nadto prostego chwytu, —. 

elkę wódki w sklepie Bar chcąc posiąść but 
toszewiczowej. Z lady i pod chustkę. To 
też wykryto ją natychmiast. 

Swoje sprawy należy brać w swoje ręce. 

siłował w dniu wczorajszym odebrać 
sobie życie, strzelając z rewołweru w 
pierś. Ciężko 
odwieziono niezwłocznie do szpitała, 

— Suchy fakt. Jadwiga Sadowska, Stan jego beznadziejny. 
wdowa, będąc w tragicznej 
materjalnej, udusiła swoje dziecko 
trupa porzuciła w krzakach, w pobli- 
żu folwarku Proniny pow. oszmiańskie 

sytuacji — Skradli tytoń. Braciom Bojarkin z Li- 
i dy w czasie, gdy wieżli towary, skradziono 

— 

ŚLUSARZ, FAŁSZERZ I 
PEDAGOG. 

Pewien ślusarz, właścicieł posesji 
przy ul. Antokolskiej, postanowił robić 
majątek. Wziął się do tego prosto z 
mostu: w swojej książeczce oszczędno 
ściowej PKO. zwiększał rubrykę 
wpłat. Czynił to zapomocą dość skom 

z wozu w drodze do Jaszun partię wyro- plikowanych manipulacyj: podskroby- 
bów tytoniowych. 

Poszkodowani przypuszczają, że złodzie- 
go Gdy policja przybyła, aby ją are- je obserwowali ich już od chwili, gdy je- 

szto' ieciobójczyni popełniła sa- chali przez miasto i dopuścili się kradzieży 
a > e, podczas chwilowego postoju w podmiejskiej mobójstwo. 
— Samobójstwo eks - sek 

westratora. Zwolniony z pracy 
sekwestrator gminy 
święciańskiego Władysław Rychter u- 

Literackie“ Nr. 43 z 1929 r.) Zwraca- "dzie, jak na urząd, zjawiły się recenzje 
łem uwagę, że „poloniści*, przygoto- 
wywani przez nasze uniwersytety w 
swej masie nie interesują się literaturą, 
pism literackich nie czytają, rozmów 
na tematy literackie nie prowadzą: lite 
ratura jest dla nich nudną dziedziną 
pracy zarobkowej, o której lepiej za- 
pomnieć w wolnych chwilach. Ale 
czyż nie przyświecał im na uniwersy- 
tecie przykład bezdusznego, leniwego, 
tępego stosunku do wiedzy? Zamiast 
entuzjazmu dla wiecznych piękności i 
twórczego zapału, widzieli filisterstwo, 
zamiast pożądliwego wdzierania się w 
gąszcz niedotkniętych badaniem pro- 
blematów z narzędziem nowych metod 
— wałkowanie otartym wałkiem da- 
wno przewałkowanych kawałków, za- 
miast rozległych syntez, zamiast ude- 
rzenia w jądro sprawy — przyczynkar 
stwo. I jako ponury przykład zastąpie- 
nia mėzgu przez „sitzileisch“ przyto- 
czyłem znany Wilnu, i specjalnie czy- 
telnikom „Stowa“ (N-ry z dni 7 i 8 
marca 1928 r.) Casus pascudets wy- 
dawcy poezji barskiej, który: 1) umie- 
ścił wiersz Kornela Ujejskiego, mało 
tego omówił go obszernie we wstępie 
jako typowy przykład religijnej poe- 
zji kontedefackiej, dając dowód  iuż 
nie roztargnięcia, już nie poważnych 
luk w lekturze, lecz niezdoiności do- 
strzeżenia w stylu poetyckim całowie- 
kowej różnicy; 2) umieścił dość naiw- 
ny falsyfikat, wbrew wskazaniem kry- 
tyki zewnętrznej i wewnętrznej tek- 
stu. Zdawało się, była to kompromi- 
tacja dla profesora literatury polskiej 
beznadziejna, jak klęska haniskna dla 
generała, po której karjera musi być 
skończona. Ale nie: natychmiast w:zę- 

książki, podpisane często przez znako- 
mite w nauce polskiej nazwiska, gdzć 
bagatelizowano, lub pomijano, wykry- 
te i wytknięte w druku błędy. 

A wkrótce potem, by wynagrodzić 
wyrządzoną przez bezwzględnego kry 
tyka przykrość, mianowano profesora 
nadzwyczajnego, zwyczajnym. 

Czytelnicy „Słowa* znają już nie- 
dawno wydaną histórję literatury rosyj 
skiej z artykułu „Koleżanko Rozenber- 
żanko nie bądźcie... ttumaczem* (Nr. 

z dnia 20-XI 1931 r.). Za wybór tek- 
stu i za tłumaczenie, stanowiące ra- 
zem nadzwyczajne curiosum, odpowie 
dzialny jest profesor, który, jakby sam 
tym razem trafnie, powiedział, „zastę- 
puje“ naukę polską na uniwersytecie 
w Pradze (por. recenzję prof. Lednic- 

kie w „Przeglądzie Współczesnym*'). 

Oto garść przykładów, która roz- 
rosła się do rozmiarów o wiele więk- 
szych, niż zamierzona notatka. Była 
ona jednak konieczna, by przyjść z po- 
mocą odwadze cywilnej tych, którzy 
targnęli się na „tabu”, przykrywające 
nietylko święte sprawy. W czasach, 
gdy profesorowie skarżą się na niski 
poziom maturzystów, nie o. rzeczy 
jest im przypomnieć, że otrzyinują ta- 
ki materjał, jaki przygotowują im ich 
uczniowie. Prawdziwy to circulura vi- 
tiosus z tem obniżaniem się poziomu 
uniwersytetów. Ale może przełamać 
to błędne koło tylko wysiłek lepszej i. 
większej, jak myślę, części nauczycieli 
szkół wyższych, usuwając własne błę- 

dy. Wysiłek potrzebny, gdy chodzi o 
pepinierę elity, a tem samem o przysz- 
łość narodu. K. W. Zawodziński. 

komajskiej pow. 

karczmie. 

wał, wygładzał, dopisywał — tu zero 
na końcu sumy, tam jakąś . liczbę 
przed odpowiednią kwotą. Wymagało 
to wielkiej biegłości ręki i wyspecjali 
zowania, którego, niestety, ślusarz nie 

— Tragarż pod wozem. Na stacji towa- posiadał. 
rowej wpadł pod wóz naładowany towarem Nadobitek, do podnoszenia wzięk- 
tragarz _ Szmuł Szapiro (Nowogródzka IS žiutslai 
75). Doznał on ciężkich obrażeń ciała i w szonych SI: używał również niefa 
stanie poważnym  przęwieziony został do Chowca — kilkunastoletniego wyrost- 
szpitala żydowskiego. ka, rodzonego zresztą syna. Wybrał 

— Podrzutek. W klatce schodowej domu go dlatego, by tajemnica pozostała w 
przy ul. Mickiewicza 25, znaleziono podrzut- rodzinie. r 
ka płci męskiej w wieku około dwu tygodni 
i umieszczono go w przytułku Dzieciątka 
ezus. K 

  

A TO PECH? 
Niefortunny odczyt o wilniankach i -war- 

szawiankach przysporzył prelegentowi p. A. 
Borowskiemu moc zmartwień i kłopotów. — 
Cóż robić? Czytelnicy nasi "nają perypetje 
z odkładaniem odczytu p. Borowskiego. — 
Zaiste współczuć należy prełegentowi, który 
nie może w żaden sposób dojść do g'ósu. 
W związku z odwołaniem odczytu, mające- 
go się odbyć w sali Stronnictwa Narodowe 
go dn. 20 bm. o godz. 17 inform je raw p. 
Borowski, iż w ostatniej chwili «dmówiono 
mu sali, mimo, że uzyskał zezwolenie Sta- 
rostwa Grodzkiego i poniósł należae ku sta. 
Dlaczego tak się stało, nie wieny. Fvły wi- | 
dać jakieś powody. Gdzie się »dczvt. cdtę- 
dzie po świętach p. Borowski nie inic muje. 
Ze swej strony wyrażamy zdziwienie, dla- 
czego prelegent nie wygłasza >dczytu w Sali 
Ogniska Akademickiego, skoro 10 proc. do- 
chodu przeznacza na Mensę Akad! Coś tu 
„nie tak"!  (c.). 

  

Ale chłopiec przy okienku popełnił 
jakąś niezręczność i wsypał ojca na 

całego. 
Ślusarza, który okazał się równie 

kiepskim fałszerzem, jak i pedagogiem 
— aresztowano. 
  
  

ŚWIATOWEJ SŁAWY 

HERBATA ANGIELSKA 

LvGRS'A 
w opak, czerwonem (cierpka), w żółtem 

łagodna, bardzo aromatyczna 

do nabycia w pierwszorz. handlach 

kolonjalnych. 

Uczucie przepełnienia, nieprawidłową fer- 
mentację w jelitach, uczucie pełności i wzdę- 
cia w wątrobie, zastoinę żółci, bóle w bo- 
kach, ucisk w piersiach i bicie serca usuwa 
użycie naturalnej wody gorzkiej Franciszka 
Józefa, zmniejszając zbytnie przekrwienie 

   

   
         

  

mózgu, ucisk w oczach, sercu i płucach. — 
Żądać w aptekach i drogeriach. 

    

   

V. Charylon 

DUŽY WYBOR 
GRZECZNA I DOBRA OBSŁUGA 

Ceny zniżone!!! 
APTECZNY D.-H. 

Wilno, Mickiewicza 7. Tel. 9-71. 
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$ B 9 R T ю 38 5 Radjo wileńskie й Dziši Ceny znižone na wszysikie seansy: Balkon 50 gr. Parter 80 gr. Cudo - przebój świata 
Poe GB KB i OH a iękowy Najgłośniejsze i najpotężniejsze arcydzieło lat ostatnich. 

oai ki : | A eż KINO TEATR ARKA NOE W rol. gł. George Obrien i Dolores Costello. 
U NARCIARZY W TROKACH 4 NONEKSEĄ ZI Sosa? MARCA 1832 R. „HELIOS“ Mrożące krew sceny Potopu. 2.000000 dol. kosztu. 10000 artystów, Dla młodzieży dozwclone. 

„Tak się dziwnie składa, że w ostatnich | weż, 12,10: Kom. meteor. : S aansyaosEo Asp r igiOOs sy a oki: sx 12,15: Odczyt rolniczy z Warszawy. 
я уа Н Ураса, Ь o Zawodach, Mar- ioiń żę wii 15,10: Program na piątek. DŹWIĘKOWE KINO Оа dnia 27 marca wspaniały program świąteczny. ciarskich i lyžwiarskich. Nie o tenisie, lub 5 niepowlegiość * Polski O ola 15,15: Kom. z Warszawy. Ę К Dawno oczekiwany największy przebój dźwiękowy o niewidzianym dotychczas przepychu i niedości- 

On" wiosennym -naprzełaj, a vyarszawa. Wojskowy Instytut Naukowo- 15,25: Odczyt dla maturzystów z War- t, guionej te. hnice! Cudowne zespolenie oDrazu, ruchu i dżwiękuł 
i s i y iczy, . XX. 444. Cena |sSzawy: j tka filmowal Akcja Miły ten sport dotarł do wszystkich Wydawniczys 190] sit EX 2412 Cena 13 21 15,50: Audycja dla dzieci z Warszaw KO GR $ TA REZ Naj ORO еега орт mowal Akcį 

miasteczek prowincjonalnych, sic więć d/iW iteraturze polskiej, któr zamyka w sobie 1020: Lekcja irancuskiego z Warszawy. sl Wielka 47. Tel. 15-41. К E toczy się na tle Kongresu W iedeńskiego 
nego, że także Troki, blisko Wiina peżożo- 
ne i posiadające na :iście swych mieszkań- 
ców znaczny zastęp młodzieży szkolnej (se- 
minarjum nauczycielskie ) i wojska (KOP), 
mogły sobie pozwolić na wielką imprezę. 

Żorganizowano ją z inicia”/ywy eneigicz- 
nego dowódcy baonu KOP'u mjr. Urbana, 
zapałonego sportsmena. Mamy na myśh za- 
wody narciarskie o odznakę P. Z. N. 

Zawodniczek i zawodników zgłostio się 
moc, a że organizacja była sprawna, a wa- 
runki śnieżno-terenowe doskonałe, więc ca- 
łość wypadła — na piątkę z plusem. 

Na program zawodów złożyły się trzy 
biegi: 4 klm. dla dziewcząt, 8 kim dla pań 
i 12 kłm. dla panów. 

W grupie panienek zwyciężyły trzy ucze 
nice Sem. Nauczycielskiego, w następują- 
cym porządku: Lenartowiczówna — 30 m. 
43 sek., Kozakiewiczówna, Zyzykówna, Stat 
towało siedem zawodniczek. 

Do biegu pań zapisało się piętnaście za- 
wodniczek. Zwyciężyła Jackiewiczówna (Se 
minarjum), w czasie 59 m. 43 sek. przed 
Oriowską i Danilewiczówną. 

Zawodników znalazło się aż trzydziestu- 
kilku. Rodziewicz przebiegł trasę w czasie 
1 g. 14 m. 45.sek. Tuż za nim nadbiegł 
Lichodziński, jako trzeci — Andrzejewski. 

Zawody te „zaszczyciła swą obecnością” 
spora grupka narciarzy wileńskich. Wywie- 
źli oni (a raczej może wynieśli) z Trok b. 
miłe wrażenia. (t) 

ZAWODY NARCIARSKIE DLA DZIECI 

Warunki śnieżne są nadal tak dobre, że 

Ognisko nie boi się zorganizować w dniu 
28 bm. zawodów: narciarskich dla dzieci. 

Przewidziane są biegi: dla dzieci do lat 

10 na przestrzeni jednego kilometra, do lat 

13 — 2 km. i do lat 15 — 3 km. 

Start i meta biegów na Belmoncie o 

12-eį, gdzie też o il-ej zbiórka zawodni- 

ków. 

Zawody narciarskie dla dzieci to — na 

gruncie wileńskim —— zupełnie coś nowego. 

Pomysł ten przypadł do gustu opiekunom 

młodocianych zawodników, gdyż dotychczas 
już zgłoszono sześćdziesięciu. 

Na tej liczbie nie skończy się. Zaintere- 

sowanie żawodami ogromne i nowe zgło- 

szenia, a będą niezawodnie, nadsyłać moż- 

na jeszcze do sekretarjatu: Mickiewicza 30 

m. 7 lub w firmie Dinces. 

""Wpisowe 25 gr., przyczem każdy zawod 
nik musi przedłożyć zaświadczenie lekarskie 

wydane przez lekarza szkolnego lub przy- 

chodni lekarsko - sportowej. 

Dzielna dziatwa i urocze  podlotki w 

święta wielkanocne zamiast „kaczaniem”* pi- 
sanek zajmą się nartami: Nie często to się 

zdarza. (t). 

  

NA FILMOWEJ TAŚMIE 

„POD DACHAMI PARYŻA” 
„Lux* 

Rene Clair należy dziś do czołowych re- 
żyserów Świata. Wystarczy wymienić, jego 
film — „Miljon“, aby uznać, że wniósł on 
do kinematografjj nowe i wartościowe pier 
wiastki. 
„Obraz „Pod dachami Paryża” jest rów= 

nież dziełem Rene Claire'a, lecz wcześniej- 
szem. Tó też nie zaznacza się tu tak dobit- 
nie wspaniała koordynacja ruchu, treści i to 
nu, jaką osiągnął młody reżyser francuski w 
„Miljonie“.. — „Pod dachami Paryża” — to 
wyśpiewany obraz wąskich uliczek pary- 
skich, to miłość, żart, i smutek rzucony na 
tło półświatka, apaszów, śpiewaków, i ptasz 
ków” niebieskich, gęsto uwijających się na 
bruku paryskim. Film «ma. szereg doskoną- 
łych przejść i zręcznych chwytów wzroko- 
wych (np. pustka w pokoju, rozmowa za 
szybą i t. p.), lecz obok tego sporo jest luk, 
właśnie w ujęciu treści. Albert Prejan do- 
bry. jako typ. Pola. Illery niewyraźna, co jest 
winą reżysera, który pozbawił ją rysów cha 
rakterystycznych, dając. postać mętną i nie- 
prawdziwą. z 

Wogóle film raczej traktować należy, ja 
ko eksperyment montażowy, w którym treść 
odegrywa rolę mniejszą. — Strona dźwięko 
wa traci dużo w aparaturze „Lux'u”. 

Melodje ładne i znane. Tad..C. 
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ОНМ LAWRENS 

„Promień Miłosierdzia 
— Tysiąc funtów! To niedużo, pa- 

nie Dżesson, za dokument, którego war 
tość... — zaśmiała się Magda. 

Storidge nie odrywał oczu od po- 
biadłej i wzburzonej twarzy esperta: 

Przepraszam! — przerwał. — 
Panie Dżesson, musi pan tę sprawę 
wyjaśnić. 

— Jestem tego samego zdania, — 
zauważyła solidarnie Magda. — Tak, 
rzeczywiście mam u siebie papiery, 
które ukradł Bilsaiterowi „Promień Mi 
łosierdzia. Zatrzymałam je, aby oddać 
w odpowiedniej chwili inspektorowi 
Lannerowi. Nic więcej narazie powie- 
dzieć nie mogę. 

— Wiem, w jaki sposób te papie- 
ry wpadły w pani ręce! — krzyknął z 
gniewem Dżesson i dodał: — Pani o- 
kradła Ryszarda Woolvorta! On sam 
mi to powiedział... 

— Innemi słowami: twierdzi pan, 
že Woolvort i „Promien“ są jedną oso 
bą? — przerwał znów Storidge. 

— — ТаК! оп sam mi się przyznał. 
Zresztą dawno już się tego domyśla- 
łem. Myślałem, że papiery są u niego. 

— To jest poważne oskarżenie, rzu 
cone na Woolvorta. 

— Co mnie to może obchodzić! Ja 

  

            = 

Mackiewicz, 

т NSS 

wydawca Stanisław 

    

chcę odzyskać dokument! 

całokształt dziejów ostatnich walk o niepod- . 
ległość. Przedstawiając historję wszystkich 
wojskowych formacyj polskich, istniejących 
od czasu powstania państwa polskiego, obej 
mując okres 1905 — 1918 r., kolejno omia- 
wia organizacje i związki „przedwojenne, hi- 
storję Legjonów Piłsudskiego, I, Il, HI kor- 
pus, P. O. W., dywizję syberyjską, dywizję 
Żeligowskiego, oraz Armję Polską we Fran- 
cji. 

: Historja lat 1905 — 1918 stanowi final 
przeszło 100-letniej wojny narodu polskiego 
o niepodległość. 

Można śmiało powiedzieć, że książka 
mjr. Lipińskiego jest zjawiskiem  wyjątko- 
wem na rynku księgarskim zarówno ze 
względu na zestawienie całego szeregu nie- 
publikowanych dotychczas faktów, opartych 
na niewyzyskanych dotąd przez nikogo źró- 
dłach, jak i ze względu na swą formę pi- 
sarską. 
Praca zawiera liczne fotografje z ówczes- 
nych czasów, nie publikowane w znacznej 
mierze dotychczas, a które są bardzo chara- 
kterystyczne i przyczyniają się do nadania 
jej barwności i żywości. 3 

Ksiąžka wydana bardzo starannie, na bez 
drzewnym papierze, ozdobiona 172  ilustra- 
cjami, oraz zaopatrzona wykazem źródeł i 
bibljografji do dziejów polskich, w ostatniem 
piętnastoleciu, z indeksem nazwisk wymie- 
nionych w tekście. 

Książka znajdzie się niewątpliwie w rę- 
ku każdego, kto w tej, czy innej wojskowej 
formacji polskiej walczył, gdyż stanowić 
dlań będzie najdroższe wspomnienie przeby- 
tych bojów. Lecz poza tem. powinna się ona 
bezwarunkowo znaleźć w rękach pedago- 
gów, którzy mogą z niej wysnuć niesłycha- 
nie cenny pod względem ideowym materjał 
celem przekazania go młodszemu pokoleniu. 

DrM. Ziemnowicz: „Rodzina a wycho- 
wanie państwowe" Książnica Atlas 1932. Za- 
gadnienie stosunku domu do szkoły, staje się 
coraz aktualniejsze, zwłaszcza wobec rozbu- 
dowy pracy wychowawczej w szkole. Ha- 
sło wychowania obywatelsko - państwowe- 
go, rzucone przez śp. ministra Czerwińskie- 
go a realizowane przez oficjalne czynniki, 
może wywołać zaniepokojenie w czasach, 
kiedy życie polityczne przybiera charakter 
życia partyjnego. = 

Książka, nieduża rozmiarami, jest bardzo 
obfita w treść, a jasnością rozumowania i 
stawiania problemów przyczyni się: niewąt- 
pliwie do usunięcia wielu przesądów, złago- 
dzenia wielu walk, wywołanych nietyle róż- 
nica pogladów, ile neporozumieniem i bra- 
kiem określenia treści zasadniczych pojęć. 

: Eustachy Czekalski: Duży wójt i mały 
Wojtuś. Nowele. Wyd. Gebettner i Wolff. 
Warszawa, 1932, str. 164, cena zł. 3,80. — 
14 nowel, z których pierwsza — nie naj- 
lepsza — dała tytuł książce, tworzą barwną 
całość i stanowią miłą, lekką lekturę. 

Nowele Czekalskiego, tchnące szczerym 
optymizmem i pogodą życia, — dają czytel- 
'nikom chwile prawdziwego wytchnienia i od- 
poczynku i wiążą jednocześnie ich uwagę 
różnorodnością tematów i środowisk, w któ- 
rych rozgrywa się akcja poszczególnych о- 
powiadań. 
©» [lustrował „Dużego Wójta” z rozmachem 
i życiem, Roman Wyłcan. | 

. Nauka polska, jej potrzeby, organizacja 
i rozwój. T. XV, Warszawa 1932. str. X + 
44945 nlb. Cena 18 zł. Wydawnictwo Ka- 
sy i m. Mianowskiego. a 

Jubileuszowy tom XV „Nauki Polskiej”, 
przybrany w szatę odświetną, Redakcja po- 
świeciła utrwaleniu  npiećdziesiatej rocznicy 
działalności Kasy im. Mianowskiego: na kar- 
cie tytułowej tomu widnieia dwie świateczne 
daty: 1881—1931. Z jubileuszem instytucji 
związany iest genetycznie gruntowny „Za- 
rys. Historii Kasv. im. Mianowskiego“, na- 
kreślony piórem Zvgmunta Szwevkowskiego, 
na podstawie studiów materjału archiwalnego 
instytucji oraz opinii prasv wsnółczesnej. In- 
trodukcje do monoerafii dra Szwevkowskie- 
go stanowi „Rozwój nauki polskiej w latach 
1800—1880", opracowany w krótkim, svnte- 
tycznym szkicu profesora Franciszka Buiaka. 
Bwie te roznrawv, nadaiace tomowi XV u- 
roczysty charakter, wyczerpują historyczną 
część wydawnictwa. Artvkuły nastenne idą 
po linii ujawnionych dotychczas zaintereso- 
wań pisma. * 

„O. potrzeby biežace nauki upomina się 
szęreg autorów z rožnvch obszarėw wiedzv. 
Czesław Reczyński zabiera głos w sprawie 
fizyki technicznej, Jerzy Manteuffel kreśli roz 
wój współczesnej papyrolocii zagranicą oraz 
jei notrzebv aktualne w Polsce. Główne za- 
gadnienie, dotvczace naszvch bibliotek pań- 
stwowych przedstawia Kazimierz Dobrowol- 
ski. Henrvk Batowski pisze 6 przvszłvm in- 
stytucie słowiańskim w Polsce, rzucajac kil- 
ka uwag o potrzebie, zadaniach i organizacii 
płacówki badawczej, której brak żywo od- 
czuwa słowianoznawstwo polskie. 

Tom fubiłeńszowv uzupełniają nadto sta- 
łe rubryki kroniki polskiej i zagranicznej, 

  

   

— Czy Woolvort nie mówił pani, 
w jaki sposób dokumęnty wpadły do 
jego rąk? 

° — Wysłał papiery i rewolwer Leo- 
narda w paczce na imię Ryszarda Vor 
ta do urzędu pocztowego przy Clair- 
cenvell-road—wtrąciła Magda. Dowie- 
działam się o tem przypadkowo i ode- 
brałam paczkę. 

— Skąd się pani mogła o tem do- 
wiedzieć? — rozpytywał podejrzliwie 
Storigde. — Obawiam się, że będzie 
pani miała poważną rozmowę z inspe- 
ktorem. 

— Przecież powiedziałam już, że 
przechowują te papiery dla oddania 
policji. 

Magda Hollister zaczynała się de- 
nerwować. Propozycja Dżessona obu- 
dziła drzemiącą w niej chciwość, ale 
obecność Storidge'a groziła zerwaniem 
tak wygodnych układów. 

— Nie mam nic więcej do powie- 
dzenia panom — dodała z uporem, — 
resztę opowiem inspektorowi Lanne- 
rowi. 

— Ale jabym chciał usłyszeć od pa 
na kilka słów wyjaśnienia, panie Dżes- 
Son, — upierał się Storidge. — Pan 
proponuje pani Hollister tysiąc fun- 
tów za jakiś dokument. Zapewne cho 
dzi tu o pański weksel? Pan był coś 
winien Bilsaiterowi? Ale weksel ten na 
   

  

   

16,40: Rekolekcje radjowe pogad. IV — 
prowadzi ks. prof. Walerjan Meysztowicz. 

17.50: Muzyka z płyt. 
17,10: „Jak dawne są pisanki” 

ze Lwowa. 
17,35: Koncerty z Warszawy. 
18,50: Kom. Akad. Koła Misyjnego. 
1900: „Skrzynka pocztowa Nr. 194“ — 

listy radjosłuchaczów omówi Witold Hule- 
wicz, dyr. progr. . 

19.20: „Jedno i wielogłosowość* (część II 
I) — pogad umuzykalniająca, wygł prof. M. 
Józefowicz. 

19.40: Program na piątek. 
19.45: Prasowy dziennik radjowy z War 

szawy. 
20.00: Pogad. muzyczna z Warszawy. 
20.15: Koncert z Filharm. Warszawy. 

(„Stworzenie świata" — J. Haydna. 
22.40: Komunikaty z Warszawy. 

AAŻAAAA AAA AAA Z AA ŻAAAAAŁAŁDDADAAAZAŁKAAAAAŹ 

Skład Fortepinów, Płanin, Fisharmocji 

K. Dąbrowska 
(F-ma istnieje od r. 1874) 

Wilno, Niemiecka 3, m. 11 

Ofiary 
Zamiast życzeń świątecznych złożyłł na 

Dom Sierot im. Marszałka j. Piłsudskiego w 
Wilnie: gen. dyw. Dąb - Biernacki, inspek- 
tor Armji w Wilnie — zł. 20; pułk. dypl. 
Krzyżanowski Bolesław I oficer Sztabu — 
Inspektoratu Armji w Wilnie — zł. 5; ppłk. 
dypl. Obertyński Tomasz, Il oficer Sztabu 
Inspektoratu Armji w Wilnie — zł. 5; do- 
wódca i Korpus Oficerski DOWar. i Komen 
dy Miasta Wilno — zł. 25; dowódca i Kor- 
pus oficerski 3 Dyw. Art. Piesz. — zł, 10; 

Na rzecz ochronki im. Ś. p. biskupa Ban 
durskiego złożyli zamiast życzeń šwiątecz- 
nych: kpt. Siwkowski, kpt. Gęsior, por. Le- 
wandowski i por. Laurentowski z Brygady 
KOP Wilno — zł. 25. 

Rodzinie Wojskowej za złożenie ku ucz- 
czeniu dnia Imienin Marszałka Piłsudskiego 
zł. 100 na Schronisko sierót Jego Imienia, 
wyrazy głębokiej wdzięczności i serdecznej 
podzięki składa Zarząd T-wa „P. Z. P.* 

Urszulka Sokołowska, ucz. szkoły „Dziec- 
ko Polskie* ku uczczeniu Opiekuna Szkoły, 
nieodżałowanego $. p. ks. Biskupa Bandur- 
skiego Władysława, — składa dla biednych 
dziatek 5 zł. — do uznania Redakcji. 

R. B. dla rodziny J. zł. 3-— 
Konstanty Matulewicz dla rodziny ]. zł.5. 
А. Е. @ rodziny |. zł. 10— 
Zamiast życzeń świątecznych na bezro- 

botnych m. Wilna Dca 7 Szw. Pion. rotm. 
Twardowski zł. 5— 

—- odczyt 
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Podaje się do wiadomości, że w majątku Landwarowie 

sprzedają się 

działki ietniskowe 
położone w miejscowości 
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ierenowo urozmaiconej 

stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 
publiczności plażą z piaszczystym 

3 - brzegiem. 
Wiadomości udziela administracja majątku 

Landwarów 
— i Pierwsza Wileńska Spółka 

‚ Parcelacyjna 
: WILNO, MICKIEWICZA 4. 

w r. 1814. Udział biorą: urocza Łiljan Harvey, najmilszy Henry Garat, kusząco pię<na Lil Dagover 
i najlepszy komik naszych czasów Armand Bernard. Dodatki dżwi kowe, 

  

Dźwiękowe Kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel.5-28. 

Największe arcydzieł : ludzkości pooług słynnego poematu LESSINGA 

HATAR RĘDRZEC (Kathan der Weise) 
Światopoglądy trzech różnych światów Humanitarne rozstrzygnięcie palą ych zagadnień. Rzecz dzieje się podczas 

wyp aw krzyżackich na Jerozolimę. Pełna emoc i treść. Ol niewają:» gral 
W rol gł Werner Kraus, Karoi de Vogt i Bolta Muszn-y. Cznv zuiżone. Pocz. o godz. 4. 6, 8 1 10.15. 

Nisbywały przepych wystawy. 

  

Dźwiękowy Dziś w kinach „Stylowy* i „Światowid* wyświetla się zupeł_ie nowe 100 proc. dźwiękowe Kino-Testr 
Kino-Tesir wydanie nieśmiertelnego BER HR“ Monumentalne epokowe mi- 

STYLOWY: zrcydzieła FREDA NIBLO z3 A sterjum. W roli tytułowej | „ŚWIATOWID 
SE RAMON NOVARRO UWAGA: Ze względu na wielką wsrtość artystyczną О1а uczącej się Mickiewicza 9 

Wielka 36 młodziaży dozwcicne. Będzie wyświetlany w dniach 24, 25i 26 marca r. b *     

WINA OWOCOWE| 
staniały o 25 proc. dodtkowo jeszcze rabat 

WÓDKI GATUNKOWE rab:t ś»iąteczay 10 proc. 

świąteczny 10 proc. 

Wszystkie artykuły Świąteczne i spożywcze 

po cenzch tanich 

Pierwsza Wileńska Spółka Win 

$+ i Ao ŁUBKOWSCY 

      

  

Towarzystwo dla handlu towarami sptecznemi 
i pertumeryjnemi 

$ dawniej I. B. Segall 
Trocka 7 

Poleca na nadchodzące święta bogaty wy- 
bór towarów: 

  

perfumeryjnych, kosmetycz- 
nych i gałanteryjnych frm krajowych 

i zagranicznych, oraz PRZEDMIOTY UŻYTKU 

  

Wilno, Wileńsk ARS S i 
w po: *hška 36. se Opłatki dla pieczywa, oliwa Nicejska i jadalna, | 

sól cytrynowa, esencja octowa, szafran, wanilja, & 
УУ AAAAAAAAAAAAAAA | AAAAAAAAAAAAAMAAAS A! kardamon, gwozdziki, cynamoa i t, d. 

Yvr<vv Bro 

KŁOPOTY | жа — 4 OKT NNTEKASININ KV TOE 

PANI NIUŚKI i * wabi, Cope Pa М.езхнап(е — МЛВВЫШЕЛЮИЛННЛИЙ 
humorystyczna opowiešč Dr. Kenigsberg 2 £ i ka Er Różne y п ‹ 2 ha, piei iemi wygodami o 

Eugenii Kobylińskiej horoby skórne, wene-popradia, picięB Raje ii ia Aleja Róż 4-6 SRREERENARAWA 
wyszła już z drukarni „Lux“ 

'i est do nabycia w księgarniach 

wileńskich 
— Cena 4 zł — 

E SKŁAD GŁÓWNY W KSIĘGARNI 
Ё ŠW. WOJCIECHA 3 
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[WĘGIEL i KOKS 
z pierwszorzędzych kopalń 

Górnosiąskich „PRO GRESS" 

POLECA FIRMA M. DEULL 

WILNO, Biuro— Jagiellońska 3, tel. 811 
Bocznica własna — Kijowska 8. tel. 999 
  

  

pomiędzy 

dogodnym @а kąpieli 
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leży obecnie do jego spadkobierców. 
Więc pan chce wciągnąć panią Holli- 
ster jako wspólniczkę kradzieży? 

W oczach eksperta odmalował się 
strach. * 

— A co to pana može obchodzič? 
Ja nie proszę pana 0 pomoc, a pani 
Hollister wie dobrze, co ma zrobič. Bil 
saiter był łotrem i lichwiarzem, niema- 
ło krwi cudzej się napił! Dostał to, na 
co zasłużył. Byłbym zginął przez nie- 
go. Z jakiej racji miałbym być jego o- 
fiarą?. Nie mogę 'dopuścić do tego, aby 
jakiś skrawek papieru miał mnie zruj- 
nować i zamienić w nędzarza! Muszę 
się bronić! Ale co to pana może ob- 
chodzić, Storidge? Dlaczego pan chce 
mnie zrujnować dlatego, że... że... 

— Dlatego, że?.. 
— Że raz pożyczyłem pieniądze! 
— Nie, nie dlatego, a dlatego, że.. 

Chce pan, żebym dokończył pana 
myśl? 

Dżesson zamilkł i patrzał z zasty- 
głem w oczach przerażeniem na mó- 
wiącego. Nagle zmalał jakgdyby, po- 
bladł i machnąwszy ręką ze zniechęce- 
niem, zwrócił się do Magdy: 

— Wstąpię do pani innym razem. 
— Nie, więcej już pan tu nie przyj- 

dzie! — wycedził przez zęby Storidge. 
Ekspert. cofnął się i kurczowo za- 

cisnął palce na poręczu foteląs="wewa 
— Tak, panie DżessońY3L 

     
Drukarhj<.Wydawnic 

x. /róbie” 

      

  

    

LA 
м 

я> 

surowym głosem, — pan już tu nie 
wróci. Dokończę za pana jego zdanie: 
będzie pan złamany i ukarany na całe 
życie za to, że sprzedał pan do galerji 
Harderstlu fałszywy obraz, a że oszu- 
stwo pana wyszło na jaw, potrzebował 
pan ogromnej sumy dla zamiany kopji 
na oryginał. Prosił pan  Bilsaitera o 
pieniądze. On wiedział o co chodzi i 
pożyczył je. Ale to jeszcze nie wszyst 
ko. Pan od dłuższego już czasu sprze- 
daje kopje zamiast oryginałów i oszu 
kuje naiwnych kolekcjonerów. Rzecz 
jasna, że Bilsaiter skręciłby panu szy- 
ję bez namysłu, ale któż jest winien 
pańskiej zguby, jak nie pan? Pan my- 
Śli, że śmierć Bilsaitera uratuje pana 
od ruiny? Bardzo się pan myli! 

Dżesson zgięty w pół skierował się 
ku drzwiom. 

— Zaczekaj pan, jeszcze nie skoń- 
czyłem! Musi pan wysłuchać wszyst- 
ko, zanim pan stąd wyjdzie. Dlaczego 
nie interesuje się pan, skąd ja tak do- 
brze orjentuję się w tych wszystkich 
sprawach? : 

Storidge mówił zimnym, pogardli- 

wym tonem, licząc widocznie na to, 

že doprowadzi przeciwnika do wšcie- 

ktošci. 
— Kim pan jest? Poco pan to 

wszystko mówi? — krzyknął Dżesson 
pianą na ustach. 

+= Kim jestem? — zaśmiał się Sto 

    

ryczne i moczopłciowe9raz nSuwa wady skóry. 

Mickiewicza 4 „120 :£ Kosmetyki 2 
tel. 10 90. Leczniczej Ćedi 

Przyjm. cd3-1214—8/, Hryniewicrowej, 
nk al. WIELKA M6 13 uć 

Doktor Przyy.wg. [8-11 4-2 

Szyrwindt + "W. Z. P, 881 

choroby weneryczne, (Ż4AGAŁAGAAAAŁAŁAŁ ŁU 
skórne i moczopłciowe. Lokale 
wWislka 19,0d 9-1 i 3-7. 

  

  

  

      

  

ТБЗЕРИНИСКО ЗБИРЕОЕРСАСИСЕИ 
—н pne СРУЧТУТУТУЧЧУ ТЯ ЧОЧ 

Akuszerka 
Marja Brzerina. Potrzebna  mie- 

Mickiewicza 22 m. 29, | SzKanie 3—-4 poko- 
Wyd. Zd.3093| je, w Śródmieściu, 

2 ROR na pię« 
AkAAiakkAkkAMAAGAGAA. | trze. Zgłoszenia do 

L 2 redskcji teiefon. Nr 
Kosmetvka 228 między A 

RAIT IIS SA 
TYYYVYYVYYTYVYVYYĘWY| 

R Mieszkanią 
GABINET z 3 4 pokoi ze 

wszelkiemi wygodami 
Racjenalnej 

kosmetyki 
ieczniczej 

WILNO, 
Mickiewicza 81-—4 

kobiecą 
Urodęz=z7:- 

GE je, doska- 
uali,: odšwieia, nsuwa 

jei skazyi braki, Masaż Pokój 
kosmetyczny twarzy, lub dwa z umeblowa- 
Masaż ciała, elektrycz- wiksjea kk 
uy, wyszczuplający (pa- ‚ 2 
nie), Natryski ka towska 22—8, 
na* według prof. Spuh- 
la. Wypadanie włosów, Potrzebna 
łapież,  Indywidnalne młoda inteligentna na- 
dobieranie kosmetyków uczycielka Zz srancu- 
do każdej cery. Ostat«skim do cśmioletniej 
nie zdobycie kosmety» d iewczynki, wiade- 

ki racjonalnej. ctwa wymagsne, Wi- 
Codzlennie cd g. 10—6leįka maj. GTeklinopol 

W. Z. P. 43 Myšliūska, 

nowoczesnemi, wanna 
ns miejscu do wy- 
najęcia, Wilno, ul. 

Słowackiego 17 

Pokój 
do wynasjęcia. UI. Uni- 
wersytecka 9—15 

        

  

OBWIESZEZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie V 
rewiru Juljan Mošcicki, zamieszkały przy ul. 
Wileńsk ej 25 m. 10 zgodnie z art, 1030 UPC 
podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 
31 marca 1932 roku od godziny 10 rano w 
Wilnie przy zaułku Lidzkim 7, odbędzie się 
sprzedaż z licytacji nałezącego do „Drukarni 
Wydawnictwa A. Rozenkranc i M Szryttze- 
cer* sp. z egr. odpow. majątku ruchomego 
składającego się z matryc drukarskich, osza: 
cowanego na sumę złotych 500 na zaspoko- 
jenie pretensji Chaima Bregmana „w sumie 
złotych 927 z proc. i K sztami. 

Komornik sądowy J. Mościcki 

ridge, — wspólnikiem Leonarda Bii- 
saitera. Słowem ja sam brałem udział 
w wyciąganiu pieniędzy z pańskich 
kieszeni. Teraz, jako spadkobierca Bil- 
saitera, nie omieszkam zażądać od pa- 
na uiszczenia się z długu. Przecież pan 
jest mi winien 22.000 funtów. 

Ostatnie słowa spadły na Dżesso- 
na jak stopudowy ciężar. 

— Pan jest wspólnikiem Bilsaite- 
ra? i 

Okrzyk wściekłości wydarł się z 
jego piersi. Błyskawicznym ruchem 
wstinął rękę do kieszeni i rzucił się na 
toridge'a. 

— Precz z mojej drogi! Ja ciebie... 
Błysnęła stal w jego ręku. Storidge 

zręcznie Ścisnął jego dłoń nie dopu- 
szczając do ciosu. Magda  Hollistetr 
krzyknęła histerycznie. 

Dżesson walczył rozpaczliwie, usi- 
łując uwolnić rękę z żelaznego uścisku. 
Walka trwała zaledwie kilka sekund. 
Steridge rzucił go na podłoge. Na u- 
stach Dżessona ukazała się krwawa 
piana. 

— Prędzej! — krzyknął Storidge, 
dysząc ciężko, — niech pani telefonu- 

je do policji. On zranił się swoim szty- 

letem! 
Duże krople potu ukazały 

czole Dżessona, oczy jego wycho 

z orbit... 
— Rumu! — įęka4t — Dortora! 

się na 
ztiy 

  

     
   

  

mnntowska 6 — 1. 

° ^^ Dla sprawdzonej prze: 
Mieszkanie  T-so św. Winessiego 

z 3 pokoi 4 wygodami,a Paulo rodziny :: mie- 
słoneczne do wynsję-szkałej na szice nieo- 
cia. Informacje w Re- palonej z trojgiem dzie- 

  

dakcji „Słowa* od 12ci 12, 1014 ietnim 
do 2 ej. Pawełkiem wołamy e 

pomoc. Dziatki zzięb- 
MAAAAAASAAA AAA AAA MAAS nigte i zglodniale — 

brak obuwia i opała. 
Kupno Cez składać proszę 

# o Redakcji „Słowa* i SPRZEDAŻ podlicaj 0 
SERENECZ T PART 

Powozy i 
bryczki, siodła i 0 Litwy 

uprzęże do sprzeda- 
nia. Szeptyckiego 5, 
tel. 13-01 : 

5000 daiarėw: 
požyczę na 1 nr. hip. 
krmienicy w Wilnie. 
Oferty do biura „Ad 
ministrator" Wielka 40 
m. 54, 

przesyłam listy 
szybko i sumiennie 
Przy zwracsniu się 

w... jakiejkolwiek 
sprawie ' załączyć 
znacz. poczt, za 60 
gr. na odpowiedź 
Łeen Taic — Ryga 
Skrz. poczt 511.       

  

Dzierżawy MAASAAAAAAAAAAAAAAA4A 

niedužego majątku 
ziemskiego poszukuje zguby 
Warunki dogodne dla MEERKEWYNZA WEWN 
właściciela. Oferty dla "Y"VVVVYYYVYYVYYYVYY 

Zgubioną „Dzierżawa*  Admini- 
stracja „Słowa”, książkę wojskową, wy- 

P.K.U. nace stawioną przėz 
Koniczyna Mołodeczno *w Wilejce 

na imię Joljana Sido- 
— pasza i siano — do rowicza ©. Jana i Kry- 
sprzedaży. Ul. Zyg-styny 'roczn. 1603 

unieważnia się, 

TYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYT 
OGŁOSZENIE 

Urząd Wojewód<ki Wileński, Wydział 
Zdrowia Publicznego, nini'jszem októsza 
przetarg na dostarczenie w cizgu okresu bud- 
żetowego 1932—33, t. j. od dn. 1. IV. 1932 r. 
do 31. III, 1933 r. następujących przedmio- 
tów i materjałów: 

1) środków „leczniczych. i dezyntekcyj- 
nych, 

2) materjałów opatrunkowych, 
3) artykałów niezbędnych p zy pi:lęgno= 

wsniu chorych. 
Oferty oddzielnie dla każdego z wy. 

szczególnionych przećmiotów, należy skia- 
dać w olskowanych kopertach w Wydziale 
Zdrowią (Wielka 51) do godziny 9 dnia 4 
kwietnia 932 r. = 

O warankach przetargu można sę do- 
wiedzieć w Wydziale Zdrowia w dniach po- 
wszednich od godz. 12 do godz. 24 

Za wojewodę 
(—) Dr. med. H. Rudziński 

Naczelnik Wydziału 
AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AA AAAA AA AAAA AA AAAA AAA 
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— Doktór zaraz 1a będzie. Żancto 
rumu! Żaneto! 

_ Młoda kobieta rzucała siż$ po о- 
koju, nieprzytomna ze strachu, dzwo- 
niąc bezustannie i wołając p.'kojowki. 

— Niech pani sama wypije sumy, 
— radził spokojnie Storidge. — Za 
chwilę nadejdzie inspektor  Lanner. 
Wiedzieliśmy obaj, że Dżesson tu "e- 
dzie. Dlatego właśnie tu przyszeńem. 

«1 

  
«” 

Magda spojrzała ia niego z prze- * 
rażeniem i wybiegła z pokoru. 

Po chwili pokojówka przyniosła 
rumu. Storidge nachylił się i wiał kil- 
ka kropel do ust rannego. Dżesson о- 
budził się, schwycił buteikę i zaczął 
pić chciwie. 

— Słabo mi, Storidge... Gdzie do- › 
któr? Czy wezwaliście doktora? 

— Oto jest doktór! 
Rozległ się właśnie energiczny dzwo 

nek. 
— Czy rana jest ciężka? — zapy- 

tał Storidge doktora, gdy ten zbadał 
rannego. : 

— Obawiam się, że tak, — odpo- 
wiedział cicho doktór, — trzeba wy- 
słać go natychmiast do szpitala. Zaraz 
zatelefonuję po karetkę pogotowia... 

— Bolil.. Słabo mi! — jęczał Dżes 
son, — gdzie jestem? Co to jest... Ja... 

— Spokoju, spokoju. Zaraz odwio-= 
zę pana do szpitala. 

dok. nastąpi). 
    

 


