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Jak to było 5-go marca? 
Leży przedemną gruby plik gazet nie- 

mieckich: wybory, wybory, wybory. Trzy 

serwisy agencyj prasowych o wyborach. 

Nie tylko szczegóły, obliczenia, cyfry. Nie, 

tylko obraz ogólny tego wszystkiego. Sam 

szkielet mieliśmy pierwszej nocy po wy- 

borach. Obecnie inne wiadomości osiada- 

ją warstwami wzdłuż tego kośćca rzeczy 

zasadniczych. 

Niemcy są krajem statystyki, więc do- 

konano tu bardzo szczegółowego oblicze - 

nia, w jakim okręgu jaka partja jest naj- 

silniejsza. Przedewszystkiem hitlerowcy. 

Zdobyli oni rekord liczebności w okrę- 

gach: są dwa takie okręgi wyborcze, 

gdzie padło na nich 56,5 procent głosów. 

Jest to dużo, jeżeli uwzględnimy, że prze- 

ciętna ilość głosów, jaką otrzymywały 

partje, nie przekraczała 16—23 procent. 

Ale jedno jeszcze: te dwa maksymalne o- 

kręgi hitlerowców, to Pomorze szczeciń- 

skie i... Prusy Wschodnie. Był to do nie- 

dawna rezerwat junkrów hr. Westarpa. 

Dziś usuwa im się z pod nóg. Rozsze- 

rzają stan posiadania swój w państwie, 

ale tu dopuszczają innych. 

„Jedynie w ośmiu okręgach wybor- 

czych na ogólną liczbę 35, zdołał Hiiler 

zdobyć większość mandatów. Wszędzie 

indziej musieli mu w tem dopomóc kon- 

serwatyści v. Papena'* pociesza się Teo- 

dor Wolt z „Berliner Tageblattu“. Nie 

jest to taka wielka znowu pociecha zna- 

komitego publicysty, o którym Hitler 

cztery lata temu wołał w Sporthalie na 

wiecu: ,...a pierwszy żyd co z Niemiec 

wyleci, to Teodor Wolf“, no ale zawsze 

pociecha. Ten sam Wolf dopomaga nam 

stwierdzić, że wogóle siły hitlerowskie, 

które koncentrowały się 10 lat temu w 

Bawarji, na południu, przesunęły się dziś 

na Śląsk i wogóle polskie pogranicze. A- 

le o tem wiedzieliśmy już wcześniej. - 

Co z komunistami? „Komuniści —pi- 

sze ktoś w „Vossische Zeitung“ — to ty- 

powa lotna, nieskrystalizowana partia: 

przy jednych wyborach zyskują głosów. 

na miljony, by przy następnych, po paru 

tylko miesiącach, miljonami głosy tracić''. 

jest to prawda, w części oczywiście. Ile 

na tę prawdę złożyło się represyj wybor: 

czych, niewiadomo. To pewna, że nie one 

odprowadziły te miljony. Represje wy- 

borcze w kraju o 'wysokiej kulturze i o 

wielkiem roznamiętnieniu politycznem, re 

agują na represje nieraz wręcz odwrot- 

nie. To nie represje a nadzieja, że Hit- 

ler przecież też jest wrogiem kapitalizmu, 

a będąc przy władzy, może zrobić to, 

czego nie mogą zrobić rozgromieni „nie- 

mieckim Brześciem'** komuniści, spowo- 

dowała odpływ tych mas. Oczywiście nie 
„Zzmiażdżyła”, jak pisze hitlerowski lejb- 

organ, „Voelkischer Beobachter'. Ale —-- 

gdzie są dziś ci komuniści niemieccy, za 

którymi nie zamknęły się bramy więzien- 

ne Moabitu? Jeszcze jedno palące pyta- 

nie. Najsilniejsi są w Berlinie. Mają tu 30 
procent głosów. W Poczdamie. mają 17, 
w drugim Poczdamie (tak podzielono 
Berlin!) 18. Wszyscy się nieco dziwią, 
dlaczego tak silnie komunizuje Merse- 

burg (21 proc.). Pozatem można powie- 
dzieć: komunizm gnieździ się w wielkich 
miastach, w wielkich centrach przemysto- 
wych. Ale tylko niektórych. W całym sze 

regu wypiera go hitleryzm. Charakterys- 
tycznem i może nie przypadkowem jest 

to wreszcie, że okręgami najmniej komu- 
nistycznemi (dziwna rzecz, że dotąd nikt 

nie zwrócił na to uwagi), są okręgi ka- 
tolickie. Jest tak na Śląsku, jest — w więk 

szym jeszcze stopniu — w Bawacji, gdzie 
zresztą jestto zasługą ludowej partji ba-- 

warskiej, monarchistycznej i katolickiej. 
Na każdych stu mieszkańców w takiej 
Niederbayern (Dolna Bawarja) tylko 5 

głosowało na Sowiety. 

Jeden z hitlerowskich dzienników no- 

tuje z okazji wyborów 34 kłamstwa. Czy- 

je? Czytelnicy prasy polskiej przyponi- 

nają sobie, jak po spaleniu Reichstagu 
oblatywała prasę serja plotek o tem, że 

Hitler chciał wygnać Hindenburga, że ge- 

nerałowie przeszkodzili, że Goering zdra- 

dza Hitlera, że Hitler nie ma być nigdy 

na posłuchaniu u Hindenburga żeby przy 

tem nie był wicekanclerz Papen, że pod- 

palacz van der Luebbe był widziany z 

wodzami hitlerowskimi itd., itd. Skąd to 

szło? Połska Agencja Telegraficzna po- 

„dawała ostrożnie że z wiedeńskiej „Arbei- 

terzeitung“. — Oczywiście nic z tego się 

nie sprawdziło, wszystko okazało się iał- 

szywem od a do zet. Nie mając nic do 

stracenia, a nie mając w Wiedniu cenzu- 

ry, łgano na potęgę: może dojdzie to ja- 

koś do Niemiec, może ktoś na te „Wahl- 

luegen* się złapie. Ale nikt jakoś nie u- 

wierzył, a zato teraz brukowiec hitlerow- 

ski wyławia jeden po drugim te okazy i- 

maginacji wyborczej socjalistycznego or- 

ganu. Wyłowił tego — jak podaje — 34. 

Wierzyć mu, czy nie wierzyć? Nie 

jest to pytanie o tragiźmie hamletowski*- 

go zagadnienia, to pewna. K. P. 

   

Ofiara zamachu 

a 

Zangary 

    

Burmistrz miasta Chicago Czermak, postrzeloy 
w czasie zamachu na prezydenta Stanów Zjed- 
noczonych Roosevelta, dokonanego przez Zan- 
garę, zmarł onegdaj wieczorem. Wobec tego 
sprawca zamachu Zangara odpowiądać będzie 
przed sądem za zabójstwo z premedytacją, za 
co grozi mu kara śmierci. Na zdjęciu naszem po- 

dajemy podobiznę burmistrza Czerniaka. 

ligi 
HITLER W POCZDAMIE. 

BERLIN. PAT. — W dniu wczoraj- 
szym Hitler w towarzystwie ministrów 
Fricka i Goeringa bawił w Poczdamie, 
gdzie na konierencji z przedstawicielami 
władz kościelnych i państwowych zapa- 
dła decyzja, aby obrady Reichstagu prze- 
niesiono do gmachu opery Krolla w Ber- 
linie, stojącego w pobliżu spalonego par- 
lamentu Rzeszy. W lamskim koście- 
le garnizonowym odbędzie się więc tyi- 
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PRZEDŚTAWICIELSTWA: 
b' RARUWICZE — ш. Szeptyckiego -— A. Łaszuk. 

UŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg, W. Włodzimierowa, 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

NORODZIE; — Księgarnia Koi. „Ruch” 
KŁECK — Sklep „jedność” 
LIDA — ut. Suwałska 13 — $, Mateski. 

ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Rach”. 

  

©WOŁODECZNY — Księgarnia T-wa „Ruch” 
MIORY — Ejdelman 
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ŚWIEŻ ui. Ratuszowa — Księgarnia Jažwiūskiego. 
WOWOGRGBEK — Kiosk St. klicnalskieguy. 
N.ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy 

STOŁPCE 

SŁONIM 
    

WARSZAWA 

Wojska japońskie przed Wielkim Muren Chiūskin 
Dymisja Czang-Sue-Lianga 

TOKJO. PAT. — Wojska japońskie, 
wyparłszy Chińczyków pod dowódz- 
twem gen. Wang-iczeh, zatrzymały się 
przy Wielkim Murze Chińskim, w pobii- 
żu Ku-Pei-Kau. Chińczycy w nieładzie 
wycofali się w kierunku Miun, miejscowo 
ści, znajdującej się na połowie drogi mię- 
dzy Pekinem a Ku-Pei-Kau. 

LONDYN. PAT. — Z Pekinu donoszą, 
że marszałek Czang-Sue-Liang, główno- 
dowodzący wojsk chińskich na froncie 
północno wschodnim, podał się do dymt- 

sji. Był on równocześnie wicegeneralissi - 
muserm całej armji chińskiej oraz człon- 
kiem Głównej Rady Politycznej. 

PEKIN. PAT. — Gen. Tang-Yu-Lin, 
który przez swe opuszczenie Džeholu 
wzbudził wielkie oburzenie w całych Chi 
nach, został zabity w Hsi-Feng-Kau przez 
żołnierzy Czang-Sue-Lianga. 

WYWIAD BERNARDA SHAW Z GEN. 
ARAHI. 

TOKIO. PAT. — Agencja Rengo po- 

Prezydent Miklas nie przyjął dymisji Dalfussa 
Zakaz demoństracyj politycznych i nowa ustawa prasowa 

WIEDEŃ. PAT. — Kancierz Dolfuss 
w godzinach popołudniowych udał się do 
prezydenta republiki Miklasa i przedsta- 
wiwszy mu ogólną sytuację, a w szcze- 
gólności sytuację parlamentarną,  złozył 
dymisję gabinetu. Prezydent dymisji nie 
przyjął i zapewnił rząd o swem pełnem 
dia niego zaufaniu. 

WIEDEŃ. PAT. — Prasa poranna za 
mieszczą na naczelnych miejscach uchwa 
łę i odezwę rady ministrów. Prasa chrześ 
cijańsko - społeczna motywuje uchwaię 
rządu potrzebą przeciwdziałania silnejj a- 
gitacji narodowych socjalistów. Prasa le- 
wicowa protestuje przeciwko zaprowadze 
niu cenzury i przeciwko ograniczeniu swo 
bód politycznych, twierdząc, że rząd za 
mierza wprowadzić w Austrji dyktaturę. 

WIEDEŃ. PAT. — Rada ministrów 
odbyła wczoraj wieczorem _ posiedzenie, 
które trwało do północy i zakończyło się 
uchwaleniem 2 rozporządzeń, z których 
jedno zakazuje urządzania zgromadzeń i 
pochodów demonstracyjnych na całem te 
rytorjum Austrji, drugie zaś dotyczy usta 
wodawstwa prasowego. 

Par. irozporządzenia prasowego orze 
ka, że w razie konfiskaty sądowej dzien- 
nika, może kanclerz zarządzić, by egzem 
plarze obowiązkowe tego dziennika do- 
starczano wladzom na dwie godziisy 
przed wyjściem dziennika. 

Par. 2 postanawia, że konfiskata mo- 

resarske m Lalumne zwydęctwa w Badia 
ko uroczysty akt otwarcia obrad parla- 
nientu. W uroczystości tej wezmą udział 
prezydent Hindenburg, który wygłosi prze 
miówienie powitalne, następnie kanclerz 
Hitler, który wygłosi expose rządowe. U- 
roczystość otwarcia nastąpi prawdopodo- 
bnie 21 marca. 

DOM LIEBKNECHTA SIEDZIBĄ 
POLICJI. 

BERLIN. PAT. — Minister spraw we- 

  

Odpreżenie sytuacji na wyższych uczelniach 
WARSZAWA 8 III (tel. wł.) Sytua- 

cja na uczelniach warszawskich zdradza 
obecnie odprężenie. Nastroje strajkowe 
wśród młodzieży wyraźnie zdają się słab 
nąć. Obwiepol, który najbardziej propa- 
gował tę akcję, określił termin strajku do 
dnia 14-go bm., licząc prawdopodobnie, 

Wilno otrzyma 

że akcja ta nie zdobędzie wielu zwolen- 
ników. Według ostatnich wiadomości z 
Lublina, wykłady na Uniwersytecie odby 
wają się tam zupełnie normalnie a nawet 
w tych dniach w auli uniwersyteckiej po- 
seł prof. Czuma wygłosił referat o usta- 
wie akademickiej. 

160 tysięcy zł. 
NA RZECZ DROBNEGO BUDOWNICTWA. 

WARSZAWA. PIA'T. Stosowmie do za- 
leceń uchwały Komitetu Ekonomicznego 
Ministrów. z dnia 10 stycznia r. ub. w spra 
wie budownietwa mieszkaniowego rząd 
przeznaczył wi roku bieżącym sumę 15 mil- 
jonów złotych na akcję popierania drobne- 
go budownictwa mieszkaniowego. 

Plan akcji kredytowo budowlanej ro- 
ku bież. obejmuje 104 miasta i wybrzeże 
polskie oraz okolice podmiejskie War- 
szawy, Łodzi, Wilna, Stanisławowa, Kra- 
Ikowa, Poznania i Lwowa 

Na te miasta i okolice podmiejskie wy- 
znaczono obecnie sumę zł. 10 miljonów 
Bank Gospodarstwa Krajowego nie rozdzie 

lohych doltychczas 5 miljonów rezenwuje 
na popieranie masowego budownictwa ma 
łych domków indywidualnych, szczególnie 
zasługujących na uwzględnienie z uwagi 
na możliwość jak największego obniżenia 
w tem sposób kosztów budowy należytego 
zabundowania osiedli.: 

Z podzielonej kwoty 10 miljonów przy- 
pada m, in. na Wilmo — miasto i okolice 
podmiejskie — same miasto Wiilmo 109 tys. 
zł. i okolice podmiejskie 60 tys. zł. Bara- 
nowicze 100 tysięcy. Nowiowilejka 50 ty- 
siecy, Lida 60 itiysięcy, Mołodeczno 50 ty- 
sięcy, Głębokie 40 tysięcy. Na Wiarszawę 
miasto i okolice podmiejskie przydzielono 

Senat gdzński 
WOBEC ZWIĘKSZENIA ZAŁOGI 

Senat Wolnego Miasta Gdańska ogłosił 

wczoraj urzędowo następujący komunikat: 

— Ро wylądowaniu w poniedziałek na Wes- 

terplatte polskiego oudziału, władze gdańskie 

zwróciły się do Wysokiego Komisarza Ligi Na- 

rodów, by podjął on wszelkie kroki ku prze- 

prowadzeniu sytuacji prawnej na Westerplatte. 

Stan oddziału straży polskiej na Westerplat'e 
jest w umowie ustalony, Powiększenie tej ustalo- 
nej liczby jest niezgodne z traktatami. 

POLSKIEJ NA WESTERPLATTE. 

Jak nas iniormują, gdański punkt widzenia 
nie odpowiada sytuacji prawnej. Pretensje Wol 
nego Miasta Gdańska z tego tytułu zostały już 
raz oddalone decyzją Rady Ligi Narodów z dnia 
9-go grudnia 1925 roku. Na mocy odpowiednich 
window iniędzynarodowych, rząd polski złożył już 
swego czasu zastrzeżenie, iż w razie potrzeby 
zwiększy siłę dotychczasowego oddziału wartow 
niczego. 

  

że być zarządzona także i z powodu о- 
brazy uczuć patrjotycznych, religijnych i 
obywatelskich. Przekroczenia tego rozpa- 
rządzenia karane będą grzywną 2 tysięcy 
szyi. i aresztem do 3 miesięcy. Rozporzą 
dzenie daje prokuratorowi w razie kilka- 
krotnej koniiskaty tego sarnego / pisma 
prawo zawieszenia wydawnictwa. Obra- 
za publiczna rządu związkowego, rządow 
krajowych lub rządu zagranicznego ma 
być karana grzywną do 2 tysięcy szylin- 
gów i aresztem do 3 miesięcy. 

Obydwa rozporządzenia wchodzą w 
życie z dniem jutrzejszym. 2 

Rada ministrów uchwaliła ponadto 
wydać odezwę do ludności austrjackiej, 
w której uzasadnia wydanie rozporzą- 
dzeń potrzebą przeciwdziałania wybujałej 
agitacji politycznej i wszelkim próbom za 
burzenia spokoju i porządku. 

  

ROW REŻ za UE 

Przedłuże 
NOWY YORK. PAT. — Przewodniczący 

Izby Reprezentantów w Waszyngtonie oznajnui, 
że Kongres nie będzie mógł w ciągu jednego 
dnia przedyskutować i aprobować  progratau 
prezydenta Roosevelta. Prawdopodobnie więc 
moratorjumi bankowe, upływające we czwartek, 
ulegnie dalszemu przedłużeniu. 

WASZYNGTON. PAT. — Emisja dowo- 
dów oraz wszelkich znaków zastępujących pie- 
niądze przez związki izb cieariagowych została 

RESTA 

  

wnetrznych w Prusach Goering przekazai 
pruskimi władzom państwowym cały dom 
Liebknechta wraz z inweniarzem do dys- 
pozycji. W gmachu tym, w którym znaj- 
dowała się dotąd centrala niemieckiej par 
tji komunistycznej, mieścić się będą biura 
nowoutworzonego wydziału policji poli- 
tycznej do zwałczania bolszewizmu. —Na 
domu Liebknechta wywieszono dziś flagi 
czarno-biało-czerwoną i hitlerowską. 

BERLIN. PAT. — W dniu wczoraj- 
szym hitlerowcy wywiesili swoje sztan- 
dary i flagi czaino - biało - czerwone na 
kołumnie Zwycięstwa, na bramie Branden 
burskiej, na Zamku, na gmachu Banku 
Rzeszy i wielu innych publicznych budyn 
kach Berlina i okolicy, między innemi na 
pałacu Sans-Souci w Poczdamie. Protest 
posła centrowego Joosa drogą telegrati- 
czną do ministra Goeringa, nie osiągnął 
rezultatu, gdyż — jak Goering oświad- 
czył. — przeważająca część ludności nie- 
mieckiej wypowiedziała się w dniu 5-go 
marca za flagą hitlerowską, a tylko drob- 
na część ludności głosowała za centrum. 

  

  

nie moratorium 

daje wywiad Bernarda Shaw z japońskim 
ministrem wojny gen. Arahi. Rozmowa an 
gielskiego pisarza z japońskim ministrem 
trwała przeszło dwie godziny i obfitowa- 
ła-w zabawne momenty. 

Bernard Shaw oświadczył, że gdyby 
nie fakt, że już uprzednio zadysponował 
swoim czasem, to zostałby w japonji 10 
chwili, dopóki wojska chińskie nie zaj- 
mą Tokjo. Gen. Arahi zaprosił angiel- 
skiego pisarza do pozostania w Tokio 
przynajmniej do następnego trzęsienia zie 
mi, zaznaczając, że naród japoński wy- 
chowany jest w twardej szkołe wstrzą- 
sów podziemnych. Shaw w dłuższej roz- 
inowie oświadczył, że widzi pewną ana- 
logię w rysach charakteru Stalina i gen. 
Arahi, dodając, że gdyby Arahi spędził w 
Rosji sowieckiej trzy miesiące, stałby się 
wspaniałym komunistą. Shaw wypowie- 
dział pogłąd, że trening armji japońskiej 
odbywa się na modłę komunistyczną. Mi- 
nister wojny stwierdził, że pisarz angiei- 
ski myli się, ponieważ to, co on uważa za 
komunizm, jest rdzennym japońskim du- 
chem narodowym. 

NOTA JAPOŃSKA W SPRAWIE WY- 
STĄPIENIA Z LIGL | 

TOKJO. PAT. — Gabinet zaaprobe 

wał projekt noty, dotyczącej wystąpie- 
nia Japonji z Ligi Narodów, która to no- 
ta przedstawiona będzie do podpisania 
przedewszystkiem cesarzowi. Rada Pry- 
watna zajmie się zbadaniem tej sprawy 
w piątek, zaś przesłanie noty do Ligi Na- 
odas nastąpi prawdopodobnie w dniu 

EG 
A WE    

bankowego USA 
zezwołona warunkowo do piątku. Banki nowojor 
skie, które posiadają oddziały zagranicą, otrzy- 
mały zezwolenie.na deponowanie papierów Sta- 
nów Zjednoczonych па rachunek swych oddzia- 
iów pod warunkiem, że tranzakcje te nie będą 
miały charakteru transieru kredytowego Stanow 
Zjednoczonych. 

NOWY YORK. PAT. — Prezydent Roose- 
velt ma zwrócić się do Kongresu o zatwierdze- 
nie tymczasowych przepisów bankowych, po- 
czem obrady kongresu odroczone będą na kił- 
katygodni. Kiedy główne trudności będą już 
przezwyciężone, prezydent wraz z Kongresem 
zajmie się opracowaniem ustaw, mających na 
celu uniemożliwienie powtórzenia się obecnej 
sytuacji. 

DOLAR W WARSZAWIE 8,75. 

WARSZAWA. PAT. Na przed 

giełdzie notowano dolar papierowy 8,75 

w płaceniu i 8,80 w żądaniu, dolar złoty 

9,20, rubel złoty 4,90. 

Bank Foiski wznowił zakup 
doiarów 

Wczoraj, w drugim dniu po ogłoszeniu zna- 
nych zarządzeń Stanów Zjednoczonych, wpro- 
wadzających zakaz wywozu złota i przedłuża- 
jących na dalszy okres moratorjum bankowe, sy 
tuacją wałuty amerykańskiej na rynkach $wia- 
towyci: nie uległa zmianie. Zarówno dolar w 
gotówce jak i dewiza oraz wypłaty telegraiicz- 
ne na Nowy York nie były n)towane na giel 
dach międzynarodowych. 

Na naszym ryaku pieniężnym, który wiado- 
mość o zarządzeniach St. Zjednoczonych przy- 
jgl z zupełnym spokojem, reagując na nie je- 
dyn« wstrzymaniem się ud tranzakcyj dolaro- 
wych, dziś nastąpiło pewne odprężenie. 

Bank Polski wznowił zakup Golarow po kus 
sie 6,60 do 8,75, jednakże dla braku zaintereso 
wania tranzakcyj większych nie zawarto. Ze 
względu na w Ameryce morator- 
jum bankowego, obrotów dewizą amer, 
i wypłatami telegraficznemi na Nowy Jork nie 
dokonywano. 

AG 

OGRUJĄA — Kowi 
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ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe uł, 3 Maju % 
WQGŁOŻYN — Łiberman, Kiosk gazetowy 
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TELEGRAKMY 
PRZESUNIĘCIA W M.S.Z. 

WARSZAWA. 8. IM. (te'. własny). 
Kierownik referatu gdańskiego w MSZ p. 
Michał hr. Łubieński mianowany został — 
zastępcą naczelnika Wydziału Ustrojów 
Międzynarodowych a dotychczasowy  za- 
stępca naczelnika tego wydziału radca Hi- 
dler Alberti obejmuje - stanowisko konsu- 
ła generalnego w Zagrzebiu, 

NADZWYCZAJNA KOMISJA ROZJEM- 
CZA DŁA ZATARGU W ROLNICTWIE. 

WARSZAWA. 8. III. (tel. własny). 
Dowiadujemy się, że wobec  niezawarcia 
bezpośrednio przez strony umowy zbioro- 
wej dła robotników rolnych na obszarze 
województw Wileńskiego i Nowogródzkiego 
Minister Opieki Społecznej powołał nad- 
zwyczajną Komisję Rozjemczą dla roz- 
strzygnięcia zatargu. Komisja zbierze się 
w dmiu 22-go b. m. w Wilnie pod przewod- 
nictwem Okręgowego Inspektora Pracy p. 
Leszczyńskiego, . 

UKARANIE AWANTURNIKOW. 

WARSZAWA. 8. III. (tel. własny). 
Starostiwo Grodzkie ukarało aresztem bez- 
względnym do kilkunastu dni 6 akademi- 
ków zatrzymanych podczas demonstracyj 
studenckich w dniu 5-go b. m. 

CZYŻBY SABOTAŻ KOLEJOWY? 

WARSZAWA. 8. III. (tel. własny .. 
W dniu 7-go b. m. o godzinie 7-mej wie- 
czorem służba kolejowa stwierdziła na szla- 
(ku pod Łodzią Kaliską wykręcenie 13 śrób. 
Skutkiem dość wczesnego zauważenia roz- 
kręcenia szyn do żadnego wypadku nie do- 
szło Policja wszczęła dochodzenie. 

Również w tym dniu pomiędzy stacjami 
Piotrków — Baby banda węglokradów — 
złożona z 30 ludzi mapadła ma pociąg nr. 
80 1 zrabowała około 3000 klg. węgla. 

MARINETTI 'W WARSZAWIE. 

WARSZAWA. PAT. Wieczoraj wieczorem 
przyjechał do Warszawy Marimetti, twór- 
ca futuryzmu we włoskiej literaturze — 
Marimetti zamieszkał w ambasadzie włos- 
kiej, która jutro wydaje ma cześć zniako- 
mitego gościa przyjęcie. 

POLAK KANDYDATEM NA BURMIS1- 

RZA CHICAGO. = 

CHICAGO. PAT. Śmierś burmistrza — 
Czermaka czyni aktualną sprawę jego na- 

stępstwa na stanowisko burmistrzao mia- 
sta Chicago. Wysuwama jest kandydatu- 
ra sędziego Edmunda Jarockiego, Polaka, 
wysoko cenionego w kołach amerykańskich 

Kandydatura ta miałaby pewne szanse —— 
przy bezwzęlędnej solidarności wyborców 
— Polaków, O ile sędzia Jarocki odmówi 
wysunięcia swej kandydatury,  wysumię- 
cie innej polskiej kandydatury mie jest 
prawdopodobne. Sytuacja wyjaśni się do- 
piero po uroczystościach pogrzebowych. 

PODATEK ZA „DODATKOWA* ŻONĘ. 
BRUKSELA. PAT. Rząd belgijski, — 

chcąc ukrócić wśród murzynów w Kongo 
wielożeństwo nalożył specjalny podatek w 
wysokości 350 franków: za każdą „dodat- 
kową“ żonę. W samej prowincji Urundi 

zmajduje się w sytuacji tych dodatkowych 
żon 80.850 kobiet. 

REKORD SZYBKOŚCI NA SAMOLOCIE. 

PARYŻ. PAT, Lotnik francuski Lemo- 
ine pobił rekord szybkości na samolocie 
obciążonym jedną tomną, osiągając na tra- 
sie długości 10 klm. 281 km. 250 m. na go- 
dzinę, zaś na trasie długości 50 klm. osiąg- 
nął szybkość 270 klm na godzimę, 

ECHA KATASTROFY KOŁEJOWEJ 
POD MOSKWĄ 

MOSKWA. PAT. — Zapadł wyrok w 
procesie 9 kolejarzy, oskarżonych o spo- 
wodowanie katastrofy na stacji Sartiro- 
wocznaja pod Moskwą, która: pociągnęła za 
sobą kilkadziesiąt ofiar ludzkich. Główne- 
go oskarżonego skazano na karę śmierci, 

  

  

ją pozostałych na kary więzienia, W toku pro 
cesu ujawniono miebywałe ni. na 
kolejach sowieckich, zwłaszcza w dziedzi- 
nie ruchu podmiejskiego. 

Rita Gorgonodn przed sądem przysięgłych 
KRAKÓW. PAT. — W 3-cim dniu "ozpra- 

wy przeciwko Gorgonowej zakończone zostało 
przesłuchanie oskarżonej, zarówno przez człon- 
ków trybunału, prokuratora, obrońców, jak 
wreszcie przez sędziów przysięgłych. 

Załnteresowanie rozprawą wzrasta tak, że 
2 już było na rozprawę znaleźć miejsce па 

Przesłuchiwanie Gorgonowej miało dziś 
przebieg znacznie spokojniejszy. Oskarżona ze- 
znaje zupełnie opanowanie i odpowiada ściśle 
na zadawane jej pytania. Zarówno prokurator, 
jak i obrońcy dążyli do wyświetlenia zachowa- 
nia się oskarżonej w nocy krytycznej po kata- 
strofie. Obecny na rozprawie rzeczoznawca Są- 
dowy profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego dr. 
Olbrycht dążył ze swej strony do ostatecznego 
wyjaśnienia ran na ręce Gorgonowej. Zeznania 
Gorgonowej w tej kwestji są jednak niejasne, 
tak, że rzeczoznawca w końcu z nich rezygnujej 
Po krótkiej przerwie przewodniczący otworzył 
postępowanie dowodowe. Na dzień wczorajszy 
wezwani zostali jako świadkowie Staś i Henryk 
Zaremba (ojciec). Przed przystąpieniem do po- 
stępowania dowodowego przewodniczący za- 
wiadamia, że sąd postanowił wezwać biegłych 
psychjatrów dr. Jankowskiego i dr. Olbrychta, 
celem zbadania świadka Stanisława Zaremby, 
dia ustalenia, czy świadek ten, urodzony z mat- 

ki umysłowo chorej, oraz ze względu na jego 
młody wiek, posiada dostateczny stopień spos- 
trzegawczości i prawdomówności, oraz prof. 
Marcina Zielińskiego, jako biegłego psychjatry 
i psychologa, celem ustalenia tychże okolicznoś- 
ci na tle przypuszczalnego obciążenia dziedzicz- 
nego. Imieniem obrony adw. Woźniakowski, a 
następnie adw. Ettinger postawili wniosek o po 
wołanie dodatkowych rzeczoznawców psychoło- 
gów. Wniosek ten, jako proceduralnie nienzasa- 

dniony, trybunał postanowił oddalić. Ё 

Następnie przesłuchiwano świadka Stanisla 
wa Zarembę. Obrona na wstępie sprze : 
zaprzysiężeniu tego świadka, ponieważ jej zda- 
niem powinien on być zaprzysiężony po wyda- 
niu opinji przez rzeczoznawców. Sprzeciw pro- 
kuratora został w tym wypadku oddalony. Roz- 
strzygnięcie co do zaprzysiężenia tego świadka 
nastąpi dopiero po wysłuchaniu jego zeznań o- 
raz po pytaniach rzeczoznawców. 

Zeznania Stanisława Zaremby są bardzo 
niejasne. Wezwany przez przewodniczącego do 
dokładnego opowiedzenia wypadków rodzinnyci: 
Świadek daje odpowiedzi nieskoordynowane, to 
też przewodniczący zmuszony jest przesłuchiwać 
świadka, zadając mu obrazowo ujęte pytania, 
na które świadek odpowiada pojedyńczemi wy- 
razami „tak“ lub „nie“. Na protest obroriy prze 
wodńiczący sam stwierdza, że u tego Świadka 

nie widzi innego sposobu pytania. Dopiero w 
chwili pytania o przebieg wypadków po katas- trofie, świadek zeznaje szczegółowo i dość swe 
bodnie, opowiadając o wrażeniach, kiedy zosta: 
obudzony krzykiem zamordowanej Lusi, jako też 

późniejsze wypadki i swoje spostrzeżenia. Ze- 
znania świadka co do tych faktów zasadniczo 

nie różniły się od-zeznań, złożonych przy pierw 
szej rozprawie. Przewodniczący starał się przez 
zadanie kilku pytań świadkowi ustalić moment, 
kiedy on usłyszał brzęk tłuczonego szkła, šwia- 
dek jednak w zeznaniach swych nie mógł wY- 

się jaśnić dokładnie, czy słyszał brzęk rozbitej szy- 
by, czy też brzęk innych przedmiotów szkła- 
nych. 

W końcu przesiuchiwania tego świadka prze 
wodniczący zadał mu pytania celem wyjašnie- 
nia, kiedy po raz pierwszy zeznał, że w postaci, 
widzianej koło drzwi, poznał Gorgonową. Staś 
Zaremba odpowiedział, że pierwszy raz o tem 
wspomniał ogrodnikowi Kowalskiemu, a potem 
to samo powtórzył żandarmowi w czasie śledz- 
twa. 

Na tem wczorajszą rozprawę zamknięto-— 
Dzisiaj nastąpi dalszy ciąg zeznań Stasia Za- 
remby, poczem przesłuchany będzie architekt 
Zaremba. : 2 я z 
 



  

ŠiLVA RERUM 
Ach, ta okropna pisownia z jej ciągtc- 

«ni zmianami!... Dziś rozpętała się istna 
burza z piorunami i grzmotami!... Do wał 
ki stanęli najznakomitsi językoznawcy, a- 
le i zwykli śmiertelnicy, ograniczając się 
do roli widzów, dostają guza. I biedny 
Lector został zahaczony!... 

Prof. K. Nitsch pisze m. in. w języku 
Polskim (Nr. 1): 

..pokazuje się, że p. Szober znalazi czytal- 
ników, którzy go wzięli na serjo, np. p. Lector 

  

z wileńskiego „Słowa”. 

Panowie profesorowie! Litości. Prze- 
cież nie my — maluczcy — mamy ustalać 
kwalifikacje profesorów !... Wiadomo nam, 
że prof. Szober jest autorem kiepskich pod 
ręczników gramatyki polskiej, ałe żeby go 
wogóle nie można było brać na serjo, —- 
skądże możemy wiedzieć?... 
prof. St. Szober występuje na łamach Kur 
jera Warszawskiego (65) z pięknym, nie 
mal poetyckim artykułem o wartości ję- 
zyka ojczystego. 

„Rytmika i melodja to dwa żywioły, które 
wprowadzają do języka pierwiastek muzykalny, 
a tem nadaje materjałowi fonetycznemu war- 
tości uczuciowe. Muzyka jest odmianą szulki, 
która w przeciwieństwie do poezji sztuk pła- 
stycznych eddziaiywa na nasze uczucia bezpo- 
średnio. Gdy w tamtych punktem wyjścia są 
podsuwane przez twórcę Obrazy urmysłowe, a 
dopiero pod ich wpływem, zależnie od treści, 
jaką z sobą przynoszą, budzą się w duszach 
uaszyci uczucia; tony muzyki wprowadzają w 
nastro;ż wzruszeniowe bezpośrednio, bez udziau 
i pośrednictwa wyobrażeń. Jeżeli stuchając ja- 
iegoś rtworu muzycznego, saujemy «kreślocą 

uinysłową, to budzące się t pre: stwające 
przez swiadon.cść obrazy nie są zródłem, lecz 
następstwe:n rywoływatych przez muz /KĘ td- 
strojów - w«.uszeniowych. 

Spływa na nas jakiś dziwny urok. To się 
przejawia moc, zawarta w pierwiastkach uczu: 
ciowych rytmiki i mełodji języka. Kto się tej 
mocy potrafi sobie uprzytomnić, ten łatwo zto- 
zumie szczególniejszą wartość uczuciową, jaką 
ро wsze czasy miały dla ludzi języki obrzędów 
«eligijnych. Gtosy, od wieków wznoszące się do 
niebios wśród kadzidlanych dymów i podnio- 
s: nastrojów religijnych, tak silnie przema- 

ją do uczuć, że wszelkie próby przekładania 
ich na inne, choćby narodowe, języki, muszą się 
spotykać z cym oporem. Niezrozumiałość 
nie stanowi tu przeszkody, bo głos Święty, im 
bardziej tajemniczy, tem silniej przemawia do 
wyobraźni i uczucia. 

Piękny jest język polski, ale jakże 
tam będzie z pisownią?... kto wreszcie po 
łoży kres nieporozumieniom i kłótniom? 

W Drodze (3) K. W. Zawodziński do 
takiego dochodzi wniosku: 

"Nie będę przypominał an. mie- 
tamorioz pisowni polskiej w ciągu w. 
zwłaszcza pod koniec (nie bez udziału władz 
rosyjskich!), ale już od czasów, jak sam się do 
nlej musiałem stosować, powiedzmy: od trzy- 
dziestu paru lat, zmieniia kilkakrotnie swoją po- 
stać. To też mnie osobiście nie grzeje to, ani 
xiębi, się z koniecznością trzymania 
się własnej ortograiji, z sytuacją, która w ży- 
ciu wojennem nazywa się: „ratuj każdy sam 
siebie”, — z bezhołowiem, odpowiednio do fran 

cuskiego : „ordre, contre ordre, des- 
ordre”*. Nie ja jeden pewnie tak myślę. 

Słusznie! Niemal w ten sam sposób 0- 
kreślił swe stanowisko wobec nieustją- 

cych zmian w pisowni pewien profesor 
uniwersytetu, człowiek niezwykłe sumien 
ny, czujny i dbały o poprawność języ-* 
kową. : 

No, to już wyjścia niema!... Któż pn- 
nosi odpowiedzialność za taką sytuację, 
i jakie trzeba znaleźć wyjście? K. W. Za 
wodziński mówi: 

Nie! Akademja musi poświęcić swego fa- 
woryta dla uspokojenia wzburzonej opinii! Od- 
wołać zmiany i wychować sobie specjalistę od 
ortogratji, który przeprowadzi jej mądrą refor- 
mę za lat pięćdziesiąt!... . žė 

WĘGIEL górnośląski 

po cenach zniżonych 
poleca 

M. DEU LU, Jetta koka 3, tel 811 

Oddalenie protestów wybor- 

czych w okręgu łuckim 

W dniu 6 bm. Sąd Najwyższy ro4pa- 

trywał na posiedzeniu jawnem dwa prote- 

sty przeciwko wyborom do Sejmu w 0- 

kręgu Nr. 57 Łuck — Równe, 

iPo przeprowadzeniu rozprawy sąd w 

składzie: sędzia K. Berezowski — przewo- 

dniczący, sędzia J. Jurecki — referent i sę- 

dzia K. Syromiatnikow — postanowił oba 

protesty pozostawić bez uwzględnienia. 

  

  

To, na co się czekało oddawna 
Ostatni numer Dziennika urzędowego 

| Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskie 
go zawiera dwie pozycje, które społe- 
czeństwo wileńskie przyjmie ze szczerą 
wdzięcznością i z uczuciem prawdziwej 
ulgi. 
= to: okólnik p. kuratora K. Szelą- 

gowskiego, oraz uzupełniający ten okól- 

nik artykuł p. wizytatora E. Rzeszowskie 
go — na temat urządzenia w szkołach 
obchodów i uroczystości. 

Uubchody w szkole! Oto jedna z naj- 
straszliwszych plag, trapiąca młodzież 
szkołną nauczycielstwo i rodziców! 
Oto wypróbowany środek gaszenia zbio- 
rowego uczucia, zaszczepiania blagi i о- 

ołudy, ośmieszania naszej przeszłości, 
podrywania autorytetu starszych, zanu- 
dzania, śmiertelnego zanudzania wszyst- 
kich, którzy są zmuszeni do brania udzia 
łu w tych ponurych komedjach. 

W swoim czasie opowiadałem o trzy 
nastu (trzynastu!) obchodach „ku czci“ 
i „z okazji”, urządzonych pewnego ro- 

= ku przez jedno z prowincjonalnych gi- 
mnazjów, które z naiwną dumą podkre- 
śliło w drukowanem sprawozdaniu war- 
tość dokonanego czynu. : 

Trzynaście obchodów rocznie, — 
przeszło ste na każdego ucznia, który bę- 
dzie miał przyjemność ukończenia całego. 
kursu gimnazjalnego w tej pracowitej 

SŁOW Ee 

Żołnierze K. ©. P.u, w Hołdzie Nieznanemu Żołnierzowi 

  

Właściwie W dniu dzisiejszym przybyła do Warszawy wycieczka podoficerów KOP-u w liczbie 1.100 
osób, którzy kończyli szkołę podoficerską. ---Przed rozpoczęciem zwiedzania miasta deleza- 

cja podoficerów K.O.P.-u złoży a 

Linu PIERZE 

wieniec na grobie Nieznanego Żołnierza. 

  

PRYWATA 
Ostatnie trzy posiedzenia Rady Miejskici 

były prawie wyłącznie „poświęcone*  D-rowi 
Brokowskiemu. Inne punkty porządku dzienne- 

go, które dotyczyły spraw nader ważnych dla 

miasta, traktowano prędko i byle jak. Nato- 

miast sprawa etatu naczelnego lekarza szkół 

powszechnych m. Wilna i jego zatarg osobi- 

sty, podniecały umysły Panów Radnych z PPS, 

Bundu i Klubu Narodowego. W tym ataku 
osobistym o podłożu wyłącznie politycznym 
zupełnie cełowo zatarta została Sprawa naj- 
istotniejsza, a mianowicie, działalność d-ra Bro- 
kowskiego na polu higjeny szkolnej, oraz. jegu 
konkretne wysiłki w kierunku dodatniego roz- 
wiązania zagadnienia zdrowotności młodego 
pokołenia. Opinja publiczia mogła przeoczyć 
wątpliwej wartości rolę, jaką większość Rady 
Miejskiej odegrała nie w osobistym stosunki 
do d-ra Brokowskiego, ile przez niedocenianie 
iego pracy w zakresie opieki higjeniczno-lekur 
skiej nad szkołami powszechnemi miasta Wilna. 

Jako okręgowy wizytator szkół Kuratorjum 
O. S$. Wił., uważam za konieczne podanie krót- 
kiej oceny pracy, jaką prowadził d-r Brokow- 
ski od roku 1924 na terenie samorządu m. Wil- 
na w zakresie higjeny szkolnej. 

W pierwszym roku pracy d-ra Brokowskie 
go na stanowisku naczelnego lekarza szkół po- 
wszechnych m. Wilna w szeregu lokali szkol- 
nych dokonano niezbędnych remontów, jak 
również uzupełniono braki w inwentarzu nieraz 
bardzo dotkliwe. $ 

W >roku następnym 1925, dr. Brokowski 
zbiera dane, dotyczące rozpowszechnienia al- 
koholizmu wśród młodzieży szkół _powszech- 
nych. Wyniki pracy referuje na zebraniu ogol- 
nem członków Zrzeszenia Lekarzy Polaków w 
Wilnie i ogłasza je drukiem. W tymże roku, 
z inicjatywy i staraniem d-ra Brokowskiego 
szereg szkół organizuje Koła Młodzieży Czer- 
wonego Krzyża, Magistrat tworzy pracownię 
psychologiczną dla systematycznych badań roz 
woju umysłowego dziatwy szkolnej i asygnu- 
je sumy za zakup leków dla leczenia dzieci ki- 
łowych w Przychodni Szkolnej. W grudniu te- 
goż roku w Klinice Ocznej USB. odbywa się 
3-dniowy kurs przeciwjagliczy dla lekarzy szkol 
nych. 

W roku 1926 dr. Brokowski wygłasza sze- 
reg referatów na zjeździe Komisji Wojewódz- 
kiej do zwałczania gruźlicy. W zjeździe tym 
biorą udział kierownicy szkół i przedstawicie- 
ie Komitetów Rodzicielskch. W tymże roku z 
stają zorganizowane kołonje letnie dla nieza- 
możnejdziatwy szkół powszechnych co łącznie 
z półkolonjami, zorganizowanemi już w roku 
poprzednim, daje możność rzeszy młodzieży 
wzmocnić nadwątlone zdrowie i nabierać sił 
na przyszłość. Od roku 1926 datuje się również 
stałe dożywianie ubogiej dziatwy w szkołach 
kosztem sum, przyznawanych na ten cel przez 
Magistrat. 

W roku 1928 staraniem d-ra Brokowskieqo 
zostaje zorganizowany roczny kurs dokształca- 
jący dla lekarzy z zakresu higjeny szkolnej 
przy uniwersytecie Stefana Batorego. 

W roku 1929 dr. Brokowski wygłasza re: 
feraty: „O wychowaniu fizycznem i opiece 
higjeniczno-lekarskiej w szkołach” — na zje'- 
dzie lekarzy powiatowych województwa wile: 
skiego i „O zasadach prowadzenia ustnej pro- 
pagandy higjeny“ — w Kuratorjum O. S. Wil. 
W tymże roku dr. Brokwski zgłasza do Magi- 
stratu wniosek o wyasygnowaniu sumy zł. 6.000 
— na zorganizowanie pracowni _psycho-tech- 
nicznej @а młodzieży szkolnej. Rada Miejska 
wniosek ten odrzuca. W tymże roku szkoły po- 
wszechne dostarczają szereg eksponatów z za- 
kresu higieny szkolnej na wystawę pedagogicz 
ną Kuratorjum O.S. Wil. Eksponaty te zdo- 
bywają uznanie zarówno w szerokich kołach 
społeczeństwa miejscowego, jak i u delegacji 
Ministerstwa W. R. i O.P, przybyłej z War- 
szawy w celu zwiedzenia wystawy. 

Praca d-r Brokowskiego na polu higjeny 
szkolnej zyskuje uznanie u czynników  miaro- 
dajnych. Świadczą o tem pochlebne oceny je- 

go działalności przez Ministerstwo W.R. i O.P. 

Na prośbę naczelnego wizytatora higieny, 
Min. W.R. i O.P. d-ra Kopczyńskiego spra- 

wozdania roczne d-ra Brokowskiego z opieki 

szkole! jaki stosunek do naszej przesz- 
łości i do najwybitniejszych jednostek 
w narodzie wyrobi się w takim uczniu? 
Sto obchodów — to sto nudnych refe- 
ratów, parę setek popisów chóru, z do- 
bry tysiąc okolicznościowych wierszy! 

„ Mniejsza, jaki jest powód do obcho- 
du: ludzi żywych honoruje się, jak nie- 
boszczyków, jednostki czci się narówni 
z epokowemi zdarzeniami!.. Ustalił się 
szablon — przykry, nużący, bezbarwny, 
zakłamany, ale bardzo wygodny wskutek 
tego, że nie wymaga myślenia. 

Byle „odwalič“, — byle móc w spra- 
wozdaniu, nadsyłanem do Kuratorjum, 

podać wykaz dokonanych czynów, świad 
czących o gorliwości dyrekcyj szkół i 
wzruiszającym, niewyczerpanym entuzjaz 
mie młodzieży, która woli krzyczeć 
„niech żyje!', niż uczyć się słówek ła- 
cińskich, czy rozwiązywać zadania ma- 
tematyczne!... 

Wielokrotnie już ze sfer nauczyciel- 
skich oraz na łamach prasy rozległy się 
głosy, wskazujące na wielką szkodliwość 
obchodomanji, która zatacza coraz szer- 
57е kręgi, wykazując coraz większy tu- 
pet i coraz rozpaczniejszą płytkość. 

- To też z prawdziwem zadowoleniem 
przyjmą wszyscy wiadomość, iż nasze 
Kuratorjum rozpoczęło z tą obchodoma- 

higjeniczno-lekarskiej szkół powszechnych m 
Wilna, są wysyłane do samorządowych W;- 
działów Kultury i Oświaty większych miast 
Polski. Dr. Kopczyński wielokrotnie składał po- 
dziękowanie dr. Brokowskiemu, wyrażając ży- 
czenie, aby praca: jego nadal przynosiła tak 
dodatnie wyniki w rozwoju szkolnictwa pow- 
szechnego. W 1932 roku szereg instytucyj, a 
mianowicie Rada Szkolna m. Lwowa, Związek 
Sejmików Powiatowych R. P. w Warszawie. 
Województwo Pomorskie i inni, zwracają się 
do d-ra Brokowskiego z prośbą o udzielenie 
wskazówek, co do racjonalnej organizacji opie- 
ki higjeniczno-lekarskiej w szkołach powszech- 
nych, w celu reorganizacji tejże opieki w szko- 
łach tamtejszych. 

  

Kto pamięta stan sanitarny szkół powszec! 
nych m. Wilna w1924 r. i porówna go ze s 
nem obecnym, ten niewątpliwie musi stwier- 
dzić duży postęp. Wystarczy zestawić cyfrowe 
dane z rocznych sprawozdań lekarskich, aby 
się przekonać o stopniowem zmniejszaniu się 
liczby zachorzeń wśród młodzieży szkolnej, np. 
w 1924 — 25 liczba dziatwy dotkniętej grużli- 
cą wynosiła 6 proc. w roku 1931 — 32 — 3 
proc., mimo gorszej konjunktury gospodarczej. 
Nie chcę być przesadnym. Pojmuję, że jak w 
każdem zjawisku masowem, tak i tutaj wie- 
łe czynników musiało wchodzić w grę, i by- 
najmniej nie bronię tezy wyłączności zasług 
d-ra Brokowskiego. Nie mogę jednak nie doce- 
niać jego wysiłków w planowem oddziaływiu 
niu na zdrowie mas młodzieży szkolnej, które 
znajdowały wyraz w stałej kontroli nad stanem 
sanitarnym szkół, w prowadzeniu akcji doż/- 
wiania, w przymusowych kąpielach, we wzo- 
rowem prowadzeniu szkolnych kolonij i ро!- 
kolonij letnich. 

Może ktoś powiedzieć, że jest to zasługą 
Samorządu. Niewątpliwie tak, ale ze swej stro- 
ny, mogę postawić pytanie, czy wszyscy fun- 
kcjonarjusze samorządu, rozporządzający zna- 
cznie szerszem polem działania i większeuni 
funduszami, pracowali tak gorliwie i skutecz- 
nie? lleż trzeba było wygłosić odczytów, ileż 
odbyć konferencyj lekarskich, ileż zwołać ze- 
brań rodzicielskich, aby uzyskać zrozumienie 
osiągnąć współdziałanie w realizacji idei pod- 
niesienia wartości fizycznej młodego pokolenia. 

Jakże się różni zewnętrzny wygląd szkoły, 
gdzie we wszystkich szczegółach znać bry 
myśli lekarskiej i -niedocenianie praw niezmńter 
nie ważnych zarówno dla zdrowia dziatwy 'i 
zapobiegania chorobom zakaźnym, jak i dla 
wydajności pracy szkolnej. Ćwiczenia ciełes 
i sporty odbywają się bez kontroli, a przec 
czynnik ten niezmiernie doniosły dla zdrowia 
młodzieży w pewnych dość licznych wypad- 
kach, nietylko nie jest korzystny, lecz — wręcz 
szkodliwy. Niedocenia się w szkole akcji dc- 
żywiania niezamożnej dziatwy. Niedocenia się 
korzyści płynących z kolonij letnich, gdy sie 
ich nie prowadzi. Nie zapobiega się we właść: 
wym czasie chorobom społecznym, jakiemi są 
jaglica i gruźlica, narażając społeczeństwo ta 
znaczne straty materjalne, a dziatwę na utratę 
zdrowia lub życia. 

Czy Wilno pragnie widzieć w gruzach re- 
zultaty dotychczasowych usiłowań w kierunku 
podniesienia zdrowotności dziatwy szkoinej - 
rie sądzę. Rozsądek społeczny nakazuje chic- 
nić zdobyte wartości przed zniszczeniem, bez 
tego żaden postęp nie jest możliwy. Większosć 
Rady Miejskiej, która tyle energji poświęca zii- 
kwidowaniu pracy publicznej bezspornie wys>- 
ce wartościowej, nie zdaje sobie chyba sprawy, 
że często toleruje działalność nieraz wręcz szko 
dliwą dla miasta. Trzeba umieć ponosić odpo- 
wiedzialność nietylko za czyny osobiste, lecz i 
zbiorowe. W danym wypadku, zdaniem mojem, 
ocena kolegjałnego działania większości Rady 
Miejskiej przez opinję publiczną winna wypuść 
ujemnie. 

  

   

  

© 

  

A. Borowski dr. med, 
Okręg. wizytator szkół i 

  

nją decydującą wojnę, którą oby wygra- 
ła!.. : 

P. kurator K. Szelągowski w okólni- 
ku z dnia 17-II 1933 Nr. II. 4517-—33, 
stwierdzając, iż óbecnie przyjęty sposób 
urządzania obchodów nie odpowiada 
współczesnym wymaganiom pedagogiki 
i że często w skutkach jest szkodliwy 
mówi: 

Aby zaradzić złu, niweczącemu intencje 
wychowawcze uroczystości i obchodów szkol 
nych, nauczyciele winni uświadomić sobie, że 
wokalno-odczytowa forma obchodów nie jest 
jedyną. Młodzież może, w zależności od cha- 
rakteru Święta i warunków miejscowych, w 
różnolitych formach zamanifestować swoje - 
czucia. 

_ Organizatorzy obchodów szkolnych mogą 
skierować młodzież z okazji święta do pracy 
społecznej poza salą szkolną swego zakładu. 

, Pozostawiając pełną swobodę p.p. Kierow 
nikom szkół i Radom Pedagogicznym co do 
sposobu organizowania przez szkołę świąt i 
uroczystości szkolnych, podaję kilka przykta- 
dów innego, niż dotychczas podejścia do tej 
sprawy: 

a) wyjazdy wychowanków szkół średnicii 
do wiejskich szkół powszechnych z pogadan- 
kami, lub występami teatralnemi, 

b) prace nad utrzymaniem mogił wybit- 
nych ludzi i cmentarzy obrońców ojczyzny, 

c) dobrze zorganizowane wycieczki kra- 
joznawcze z udziałem chóru i orkiestry, 

d) popisy sportowe z użyciem sprzętu 
o. młodzież wyprodukowanego (narty, ka- 

jaki), 
e) drobne prace o charakterze użyteczno- 

ści publicznej, jak sadzenie drzew, naprawa 
dróg, odwiedzanie w celu oświatowym  więź- 
niów i t.p. 

f) publiczne składanie sprawozdań z samo- 

Radny. m. Wiina 

Plenarne obiady lzby Poselskiej 
Likwidacja mienia b. rosyjskich kas emerytalnych. — Budowa 
kolei Warszawa Radom. — Dys kusja nad ustawą o emisji bi- 

letów skarbowych 
WARSZAWA. PAT. — Otwierając dzisiej- 

sze obrady plenarne Sejmu, marszałek Świtalski 
zakomunikował, że pos. Chamiec (BBWR) 
zrzekł się mandatu poselskiego. Sejm stwierdził 
wygaśnięcie tego mandatu. 

Pos. Połakiewicz (BB) referował projekt u- 
stawy, nowelizującej rozporządzenie Prezydenta 
© uregulowaniu roszczeń obywateli polskich do 
niemieckich zakładów ubezpieczeniowych. Poseł 
Rozmaryn (Koło Żyd.) apelował do rządu, aby 
przyśpieszył procedurę w tej materji. Projekt 
przyjęto w drugiem i trzeciem czytaniu. 

Po referacie pos. Szymanowskiego (BD) i 
przemówieniu pos. Langera (Str. Lud.) ; 
w drugiem i trzeciem czytaniu projekt awy 
w sprawie likwidacji mienia byłych rosyjskich 
kas emerytalnych i przezorności, zaś po relera- 
cie posła Wierzbickiego (BB) przyjęto rządowy 
projekt ustawy o przekazaniu bankom państwo- 
wym zarządu i ściągania niektórych bezspornyci 
prawno-prywatnych roszczeń skarbu. 

Po referacie posła Starzaka (BB) uchwaio- 
no budowę kolei Warszawa — Radom kosztem 
35 miljonów złotych. Kolej ta skróci odległość z 
Warszawy do Radomia o 58 km., a od Warsza- 
wy do Krakowa o 54 km. Przy samych robo- 
tach ziemnych znajdzie zatrudnienie 3 tysiące 
robotników, a powoływani będą do pracy bez- 
robotni. Roboty rozpoczną się na wiosnę, a u- 
ruchomienie linji nastąpić ma za trzy lata. 

Sejm uchwalił następnie w trzeciem czyta- 
niu projekt ustawy o wykupie przez dzierżaw= 
ców gruntów, zajętych pod budynki oraz grun- 
tów czynszowych w miastach i miasteczkach. 

W dalszym ciągu posiedzenia Sejm przystą 
pił do pierwszych czytań, odsyłając doposzcze- 
gólnych komisyj szereg rządowych projektów - 
stawowych. | 

Przy sposobności pierwszego czytania r”ą- 
dowego projektu ustawy o wypuszczeniu bi.e- 
tów skarbowych poseł Rybarski (KI. Narod.) 
wysunął w stosunku do tego projektu cały sze- 
reg zastrzeżeń. Mówca stwierdził, że we wszyst 
kich ustawach, dotyczących pożyczek, granica 
emisji jest ściśle sprecyzowana, podczas gdy w 
obecnym projekcie powiedziane jest ogólnie, że 
suma biletów skarbowych nie może przekraczać 
200 miljonów złotych. Mówca krytykował uza- 
sadnienie tego projektu, utrzymując, że chybia 
on celu i że bez przywrócenia zaufania nie ua- 
stąpi zmiana sytuacji gospodarczej. 

Minister skarbu Zawadzki, zabrawszy głos, 
podkreślił na wstępie, że omawiana ustawa w 
niczem nie łączy się z ustawą o zmianie statu- 
tu Banku Polskiego. Sens omawianego projektu 
jest taki, że chodzi o stworzenie pewnego in- 

Suma 416 miij 

   

  

strumentu, z którego korzystajją już skarbowoś 
ti wszystkich innych krajów, a którego my z 
różnych przyczyn dotychczas nis posiadališmy. 
jest znanem zjawiskiem, że wpływy i wydatki 
budżetowe nie zbiagają się w czasie. Trzeba 
więc te rzeczy dostosować do siebie. Uczynić to 
można z łatwością, gdy się posiada duże rezer- 
wy i wtedy nie trzeba tworzyć osobnych 'instru- 
mentów kredytowych. 

Wroku ubiegłym pokryliśmy tę różnicę bez 
trudu, zapomocą upłynnienia rezerw. Wysokosć 
rezerw zmniejszyła się jednak i muszą one być 
zachowane na pokrycie deficytu budżetowego i 
nie mogą być użyte na wyrównanie różnicy niię 
dzy wydatkami a dochodaini w pewnych okre- 
sach. Chodzi więc o zastosowanie tego normal- 
nego instrumentu finansowego, krótkotermino- 
wego zobowiązania skarbu, które. pozwoli nie 
naciskać zbytnio na płatnika podatków, a z dru 
giej strony pozwoli mu wywiązać się łatwo z 
zobowiązań i nie ograniczać swych zamówicń. 
Dlatego twierdzenie, że ten instrument kredyto- 
wy nie pomoże, lecz zaszkodzi życiu gospodar- 
czemu, jest zupełnie błędne. Te sumy mają iść 
tylko na to, ażeby zapewnić normalność wpły- 
wów i obrotów. Z tego powodu życie gospodar- 
cze, jak wszędzie, tak i u nas, może z tego środ 
ka czerpać tylko korzyści i nie będzie obciąże- 
niem. 

Minister oświadcza, że może się pod tyn 
względem powołać na przemówienie posła Ry- 
barskiego w komisji sejmowej, gdzie przeciw- 
stawiał on francuski system naszemu. W roku 
przeszłym — mówiłposeł Rybarski — że skarb 
powinien pokryć deficyt w drodze operacji kre- 
dytowej, a w tym roku cytował specjalnie prak 
tykę francuską, polegającą na tem, ażeby żać- 
nych wypłat nie odkładać, lecz w drodze bonów 
zdobyć odpowiednie środki, ażeby zobowiązania 
natychmiast pokryć. Wobec tego minister nie ro 
zumie sprzeciwu posła Rybarskiego, o ile cho- 
dzi ocharakter finansowy. O ile chodzi o charak 
ter polityczny, o wyrażenie nieufności do rządu, 
to na to oczywiście żadnej rady niema (oklaski 
na ławach BBWR). — Projekt odesłano do ko- 
misji skarbowej. 

Po odczytaniu interpelacyj, wśród których 
była między innemi interpelacja Klubu Narodo- 
wego w sprawie postępowania policji warszaw- 
skiej wobec młodzieży akademickiej, marszałek 
zamknął posiedzenie Sejmu, wyznaczając nastę- 
pne na dziś godzinę 4 po południu. 

   

KAŻDY NIEPOTRZEBNY WAM DROBIAZG 
MOŻECIE OFIAROWAĆ NA LOTERJĘ DLA 

BEZROBOTNYCH 

onów złotych 

  

  

wkładów oszczędnościowych — * 

„P. K. 0, 
to najlepszy dowód zaufania do tej Instytucji 

Preszło miljon rhyweteli sbłada swe oczrzędności na książeczki P.R 0. A Ty? 
P.K.0. JEST OSOBĄ PRAWNĄ I USTAWOWO GWARANTUJE SWYM KLIJEN- 

: TOM TAJEMNICĘ WKLADOW 

  

Na gruzacb 

  

kańców Berlina, aby mogli przekonać się o 
pożar gmachu Reichstagu. Na zdjęciu nas 

Reichstagu 

   

    

zliwych zniszczeniach, spowodowanych przez 

widzimy salę posiedzeń plenarnych Reichstagti, 

zniszczoną całkowicie przez pożar. 

  

dzielnej pracy uczniów, wykonanej w kółkach 
i organizacjach szkolnych, 

g) wystawy prac uczniowskich z zakresu 
robót ręcznych, introligatorstwa, fotograiowa- 
nia amatorskiego, krajoznawstwa i t.p. z 

Nie wszystkie te projekty są możliwe 
do wykonania, gdyż niektóre (występy 
na terenie wiejskich szkół powszechnych, 
praca oświatowa wśród więźniów) wy- 
raźnie przekrają siły młodzieży szkół šre 
dnich i nie dałyby się utrzymać na po- 
ważnym poziomie, — zasadnicza jednak 
myśl stanowczego zerwania z dotychcza- 
sowym zabójczym szablonem jest dopra- 
wdy zbawienna. 

Pan wizytator E. Rzeszowski rozwi-- 
jając w artykule zasadnicze tezy okólni- 
ka, dwukrotnie podkreśla, iż trzeba zwra 
cać szczególną uwagę na jakość obcho- 
dów, nie zaś na ilość. Wysiłki dopiero 
wówczas nie są zmarnowane, jeżeli — 
„liczba obchodów nie jest za duża, ini- 
cjatywa w organizowaniu uroczystości 
nie jest narzucona, a forma wypowiedze- 
nia jest szczera”. : 

Takie ujęcie niezbędnych warunków 
dobrej imprezy jest niezwykle tratne. To 
są trzy kardynalne zasady każdego udat- 
nego obchodu. Czy jednak wiele z nie- 
zliczonej ilości dotychczasowych obcho- 
dów szkolnych odpowie tym wymaga- 
niom? 

Zmniejszenie ilości uroczystości i 
obchodów jest konieczne, ale to w obec- 
nych warunkach stanie się rzeczą dość 
trudną do wykonania! Wygłąda to na pa- 

łamanie w kościach i stawach zwalcza Togal. We własnym więc 

interesie wypróbujcie dziś jeszcze, lecz żądajcie zawsze tylko ory- 

ginalnych tabletek Togal. Do nabycia we wszystkich aptekach. 

radoks, a jednak tak jest: niejeden . kie- 
rownik szkoły będzie wolał uczcić wszy- 
stkie rocznice i inne zdarzenia, byle nie 
łamać sobie głowy nad wyborem. Pod 
tym względem byłyby pożądane wyraź- 
niejsze wskazówki ze strony Kuratorjum. 
Niesposób, rzecz naturalna, udzielać zbyt 
szczegółowych rad, które przybrały tor- 
imę nakazu, lecz można np. wskazać na 
pewną niewłaściwość urządzania obcho- 
dów z okazji siódmej, jedenastej, dwu- 
dziestej trzeciej rocznicy, jak to częsio 
się praktykuje. Możnaby było ustalić na- 
wet pewne stopniowanie obchodów. W 
wypadkach tyiko wyjątkowych używać 
całej pompy obchodowej, zwykle zaś o- 
graniczać się do form bardziej intyni- 
nych, skromniejszych,  serdeczniejszych. 

A przedewszystkiem, każde wsponi- 
nienie wielkich dziejowych zdarzeń i 
wybitnych jednostek starać się zbliży. 
do współczesności, która przecież ma w 
sobie jakieś echa minionych dni i twói- 
czych wysiłków narodu i jego przewod- 
ników. 

Wilno pod tym względem znajduje się 
w wyjątkowo pomyślnej sytuacji i tu 
najłatwiej jest zaznajamiać młodzież z 
„przeszłością, która jest wiecznie żywa. 

Weżmy chociażby jedną z aktual- 
nych obecnie rocznic: 300-lecie Lwa Sa- 
piehy. Najwymowniejsze referaty nie da- 
dzą o Sapieże takiego pojęcia, jak zwie- 
dzante kościoła św. Michała pod umie - 
jętnem kierownictwem. 

  

W _WIRZE STOLICY 
CO ZA PECH! 

rzy tygodnie był mróz dzień w dzień. 

Źwiązek hokejowy postanowił wreszcie dokof- 

czyć mistrzostwa Polski w Warszawie. Stolica 
poza paru występami AZS'u nie widziała ni- 
gdy emocjonujących meczy, a hokej dziś jest 

taki modny. 

We czwartek mróz dziesięciostopniowy, za:e 

legrafowano do Pogoni iwowskiej i AZS'u po- 

znaūskiego, by przyjeżdżały — w sobotę i 

niedzielę miały z AZS'em i Legją rozegrać fi- 

nał mistrzostwa. W piątek wieczór oba zespo- 

ły wygramoliły się z pociągu na dworcu głów 

nym, chciały iść na lekki trening — lekka od- 

wilż i lekki deszczyk uniedostępniły ślizgaw- 

ki. No, jutro będzie lepiej. 

Afisze dwumetrowe, bilety, bileterzy, try- 

buny — wszystko gotowe; a tu w sobotę od 

тапа 10 stopni ciepła, ulice zalane wodą — 

wiosna w całej swej krasie. 

  

Niema imprezy uzależniony od pogody, któ 

raby u nas nie wzięła w łeb. Związek hokeja- 

wy stracił teraz na niedoszłych mistrzostwach 

parę tysięcy złotych (sprowadzenie drużyn, 

organizacja, reklama), cóż dopiero mają mó- 

wić nieszczęśnicy co za drogie pieniądze brali 

ślizgawki w dzierżawę. Za taką Łobzowianka 

zapłacił żydek 6000 zł., za byłe welodrom pła- 

cono 1000, 15000 zł. Masa kosztuje woda i 

światło. Sezon był fatalny, trzaskające mrozy 

są na nic, przy 15 — 20 stopniach pustki na 

šlizgawkach jak w czerwcu, co parę dni mro- 

zu była mała odwiiż, lód topnieje, wylanie na 

nowo, od początku pochłania masę wody i 

zajmuje parę dni. Karol. 

Z T-wa Przyjaciė! Nauk 
w Wilnie 

3 marca r.b. odbyło się kołejne miesięczue 
posiedzenie Tow. Przyjaciół Nauk w  Wil- 
nie, poświęcone pamięci dwu niedawno zmar- 
łych językoznawców, a zarazem członków №с- 
norowych Towarzystwa, — . Kryńskiego i R. 
Zawilińskiego. 

Zebranie zagaił wiceprezes T-wa prof. Sta 
nisław Kościałkowski, który po krótkiem prze- 
mówieniu udzielił głosu prof. J. Otrebskiemu. 

Prof. J. Otrebski zarysował działalność i 
rolę w dziejach polskiego językoznawstwa 
trzech cichych, wytrwałych i światłych bojo- 
wników o czystość języka polskiego, a miano- 
wicie: prof. A. Kryńskiego, A. Krasnowolskie- 
go i R. Zawilińskiego. 

Podkreślając wielką wartość wysiłków 
tych trzech polskich językoznawców  najstar- 
szej generacji, którzy w okresie największych 
zamachów na język polski, stali na straży jego 
czystości, — prof. j. Otrębski scharakteryzo- 
wał stosunki obecne i wskazał za zmiany, ja- 
kim uległa w ostatnich czasach praca naukow- 
ców-językoznawców. 

Po wstępnym referacie prof. j. Otrębskie- 
go z obszernym referatem na temat teoretycz- 
nych podstaw poprawności językowej wystą- 
pił docent dr. J. Safarewicz, który wykazać, 
że zadaniem nauki językoznawstwa jest usta- 
lanie najbardziej rozpowszechnionych form 1 
dostarczanie materjału naukowego. językoznaw 
cy nie decydują o poprawności formy, bo te- 
go musi dokonać samo społeczeństwo, — Zaj- 
mują oni wobec przejawów życia bieżącega 
pozycję obserwatorów i tylko w  wyjątko- 
wych wypadkach występują w roli czynnej. 
Tak się dzieje np. u młodych narodów, które 
dopiero teraz tworzą terminologję naukową i 
obejmującą szerszy zakres pojęć. 

Referaty o Kryńskim i Zawilińskim wy- 
głosiły panie dr. H. Jabłońska-Turska i j. Sa- 
farewiczowa. 

Po referatach nastąpiła dyskusja, w którcj 
(rzecz łatwa do przewidzenia) została poru- 
szona tak aktualna obecnie sprawa zmian pi- 
sowni polskiej. 

Tak same zmiany — nieoczekiwane i me 
uzasadnione, jak i gorsząca polemika profeso- 
rów na łamach dzienników, nasunęty sporo 
uwag, któremi podzielili się z zebranymi pro- 
fesorowie: Kościałkowski, Otrębski, Cywiński 
i Safiarewicz. 

Niezmiernie trafnie i głęboko ujął panosza- 
cą się nowinkomanję prof. Otrębski, który w 
ciągłych zmianach, pogoni za nowością i nie- 
docenianiu wartości tradycyj, ' widzi przejaw 
ogólnego ubóstwa kulturalnego naszego wspeł 
czesnego pokolenia. 

Posiedzenie było. ciekawe i pożyteczne, 
Szkoda więc wielka, iż przedstawiciele zawo- 
dów, mających stać na straży czystości języ” 
ka, wykazali zbyt daleko posuniętą obojętność 
względem omawianych spraw. Nie widzieliśmy 
ani jednego członka Związku Literatów, fb 
Syndykatu Dziennikarzy, poloniści zaś nau     ciele i studenci stawili się w dozach homeo 
patycznych... 

Jest to zjawisko zbyt niewesoie... ML. 

PODERREEO SARE 

mają w sobie 
gdyż zbyt sta- 

dziełącą 
wielkich lu- 

  

Szablonowe obchody 
jakąś nutę pogrzebową, 
rannie podkreślają, przestrzeń, 
nas od wielkich zdarzeń i 
dzi. Nastawienie jednak powinno był cał 
kiem inne: trzeba starannie podkreślać, 
że szlachetny i bohaterski wysiłek nie 
ginie, że echa i ślady są wiecznie ży- 

we, — tylko umieć patrzeć na życie!.. 
Drugą inowacją, którą może należa- 

łoby uwzględnić, byłoby łączenie wysił- 
ków młodzieży różnych szkół. Obchody, 
urządzane wspólne przez dwie — trzy 
szkoły, wymagałyby od  poszczególnycii 
szkół mniejszego wysiłku, mogłyby być 
efektowniejsze, no i sprzyjałyby szla- 
chetnej rywalizacji inicjatorów i wyko- 
nawców. 

Naturalnie, byłoby to możliwe tylko 
w większych miastach. 

Miejmy nadzieję, iż inwencja nauczy- 
cieli nie zawiedzie, że młodzież skorzy- 
sta z prawa inicjatywy, jakiego udzieła- 
ją jej władze szkolne, i że wskutek tego 
karykaturalna i szkodliwa obchodoma- 
nja przekształci się w piękne, zdrowe, ra- 
dosne i pełne młodzieńczej energji od- 
ruchy młodego pokolenia, które bierze 
z przeszłości ofiarny i bohaterski doro- 
bek ojców, dziadów i pradziadów, i łą- 
cząc go z własnym zapałem, — otwiera 
drogę, — nie! — już tworzy jasną przy- 
szłość!.. 

W.  Charkiewicz.



  

FELICJA ROMANOWSKA U SIEBIE 
Nawoczesny pokój z szerokim, mięk- 

kim tapczanem i mnóstwem poduszek. 

Maleńki stolik przy nim, żarówka ukryta 

dyskretnie w różowej kuli, z której światło 

nie bije, a właśnie rozpływa Się jpo sprzę- 

tach i wysokich jasnych ścianach. Nad 

tapczanem portret. Ciekawy, oryginalny, 

ją z innej zupelmie strony. Mo- 

h i konlirastowmy w kolorze, 

ten surrealistyczny portret obnaża, tak rze- 

kłszy, głębię powagi psychologicznej, któ- 

rej powierzchowny obsenwator mie dostrze- 

ga ma jej uśmiechniętej zawsze i pełnej ra- 

dości życia twarzy. А 

Panna Felicja Romanowska podnosi 

się tekkim ruchem z tapczaną ma moje po- 

wiitanie. 

    

     

Przerwałem pani dolce far mienie. 

Proszę mi wybaczyć. 
— Wprost przeciwnie. Czytałam. 

Panma Rom: a umieszcza Tozłożo- 

iążkę na st u. Zapala papierosa, 

zując mi krzeselko. Rzucam okiem na 

       

    

  

isiążkę. Czytam odruchowo w miejscu 

udzie na stromiey 220 widnieje kresa, uczy- 

niona różowym paznogeiem.: 

„iProszę cię, przestań... Tu mie chodzi 

o obfite argumenty. Wziąłeś tę dziewczynę 

młodą, niewinną, popchniesz ją może twoim 

postępkiem na złą drogę. Czy ty to rozu- 

miesz? : 
„Kategorycznie przeczę, jakobym to ja... 

Bo z jej usposobieniem nie wytrzymałbym 

długo. A wreszcie doprawdy raz jeszcze 
przepraszam papę za takie szczegóły... cała 
ta mozmowa przybrała taki oryginalny ©- 
brót... (Przecie chyba lepiej, żebym miał 
śliczną, zdrową dziewczynkę, niż we wstręt- 
nych spelunkach jakiej zarazy złapał, Do- 
pierożby papie było przyjemnie — za- 

kończył z dziecinnyni tryumfem, widząc li- 
teralne zmiażdżenie ojca. 

„Co ty pleciesz? — warknął ojciec — 
szy ja ci tamito radzę? Cóż to ma do rze- 

pzy? 
„Więc jak? Mam żyć mienormalnie ?“. 
— Lmbi pani Pitigrillego? — pytam, 

wskazująe książkę. 
Panna Romamiowsika. podskoczyła 

tapczanie, 
—©burzające! — zawołała — ja i Pi- 

tigrilli?! Ohyba pan tego mie czytał? 
To wstyd. 

Spoglądam ma: kartę tytułową: Helena 

Romer — „Majaki* — powieść wi dwóch 
częściach. Czuję, że na twarz wybiega mi 
rumieniec wsłtydu. Istotnie, mie czytałem 
tej książki. 

— Helena Romer — mówię niepewnie 

— tak, tak... Więc 'pamii chętnie czytuje na- 
szą znakomitą regjonallną pisarkę ? 

I znów musiałem popełnić nietakt, 
gdyż Felicja Romanowska znowu podsko- 
ezyła ma tapczanie. 

— Regjo-nal--ną? — Skąd pam to wziął ? 
Zmakomitą — tak, Ale regjonalną? Jakże 
można tę głęboką autorkę wtłaczać w wą- 
skie ramy regjonalizmu? Jest to albo do- 
wód igmorancji z pańskiej strony, albo 
złej woli. Helena Romer Ochenkowska jest 
dla mmie jedną z najciekawszych pisarek 
połskieh. Być może rola jej we współcze- 

snej polskiej literaturze nie jest należycie 
przez krytykę doceniona, wiemy jednak, 
na jakim poziomie stoi nasza krytyka. Co 
do mnie, stawiam Ochenkowską bardzo wy 
soko. Czytuję ją stale, widząc w tej lekttu- 
rze najlepszą szkołę dla siebie. Szczęśliwa 
byłabym, żeby kryty azwała mię kiedyś 
ideową wnuczką Ochenkowskiej. I wogóle 
muszę Pan ipowliedzieć, że przedewszyst- 
kiem czytuję rzeczy pióra kobiecego... 

— Uważa pani ?... 

— Uważam — mówi szybko panna Ro- 
manowska — że mężczyzna współczesny 
wykazuje w każdej dziedzinie wyczerpanie, 
jeżeli nie zupełne wyjałowienie, Dziś i 
jutro należy niewątpliwie do kobiety. Świe- 
tnie zrozumiał ię wielką prawdę dnia dzi- 

siejszego pański kolega redakcyjny Wale- 
terjan Charkiewicz. Z rozkoszą czytuję je- 
g0 feljetony, poświęcone niekiedy kobiecie. 
Ach, te kobiety! — powiada. Proste słowa, 
lecz jakże głęboki sens zawierają. 

Panna Romanowska uśmiecha się try- 
umfalnie. 

— Świat należy do mas! Do kobiet. 

Przyglądam się jej dyskretnie. W sa- 
mej rzeczy. Siła, zdrowie, radość, intelekt, 
talent,,.  Wszystikie warunki, aby zdobyć 

świat. 

na 

     

  

    

  

  "Wracając do literatury — podnoszę 
temat — twierdzi paini, że kobieta góruje 
w miej dzisiaj mad mężczyzną? 
‚ — Oczywiście. Niech pan weźmie choć- 
by Wilno. iPróczHeleny Romer Ochenkow- 
skiej, której indywidiualność nie ma s0- 

bie tutaj równej, niech pan zważy: Eugen- 
ja Kobylińska, Jadwiga 'Wokulska. Julja 
Kajpuksz(isowa w. literaturze wysuwają 
Się na plan pierwszy. Weźmy małarstwo 
— Klebanowa. Sięgnijmy do teatru — ko- 
goż pan może porównać z Zielińską ? Ka- 
żda dziedzina sztuki jest majmocniej obsa- 
dzona przez kobiety. 

Litanja nazwisk, przytaczanych przez 
pannę Romanowską, jest istotnie imponu- 
jąca. Trudno coś im z mężczyzm przeciw- 
stawić. Teraz do nazwisk tych dojdzie je- 
szcze mazwisko jej — Felicji Romanow- 
skiej. Ta myśl przypomina mi właściwy 
eel wizyty. 

— Chciałbym dowiedzieć się czegoś o 
pani — powiadam: — dwa odcinki powie- 
ści, wydrukowane w: naszem piśmie wzbu- 
dziły powszechne zainteresowanie i domy- 
sły. 

-- Wiem o tem — mówi z prostotą pan- 
na Romanowska — wiem, że mówią już o 

mnie. Już nawet plolikują — dodaje z uś- 
miechem: — ale go ciekawego mogłabym 
panu powiedzieć ? Curriculum vitae? 

—Zacznijmy od tego. 
A więc. Urodziłam się i wychowa- 

łam w Wiinie. Tutaj skończyłam gimnaz- 
jum i, w zeszłym roku, uniwersytet. Gim- 
nazjum skończyłam mające lat siedemnaś- 

cie, na uniwersytecie byłam cztery lata. 
Niech pam dodaje, a znajdzie pan; odpo- 
wiiedź ma intrygujące pytanie... Co, już... 

— Dwadzieścia. dwa ? — pytam, 
Panna Romanowska wybuchła śmie- 

chem. 
— 30 maja, 30 maja kończę dwadzieścia 

dwa! Na świętego Feliksa papieża. 
— To jest wiek — myślę — i pytam: 
— Jakże doszła pani do literatury ? 

— Wie pam, od dziecka miałam już te- 
skłonności. Ile razy miałam z tego powodu 

przykrości w domu! Zaczynam naturalnie 
od wierszy, romamtycznych i rczmarzonych. 

Moja matka uważała słusznie, że to za- 
wmacanie głowy i paliła moje arcydzieła. 
Jle razy musiałam jej jak Owfidjusz przy- 

i Izm iam non, faciam versus, 
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a mater! 
— Heksametir w ustach współczesnej 

dziewczyny — myślę w zdumiemiu: —ho, 

ho! Е 
I słucham dalej: 

— Właściwy talent mój rozwinął się, a 
raczej wybuchnął ma. którejś tam środzie li- 
terackiej przed paru laty. O, chodziłam na 
nie stale i wytnwale, Ale nikt mnie tam 
oczywiście nie zauważał. Skromna student- 
ka, siadująca w fłumie szarych widzów, 

na ostatnich ławikach, mieznana nikomu. 
Środy miały dlą mnie nieprzeparty urok. 

Wielcy poeci, sławni pisarze i artyści 
a ja, tam m kąciku. To były niezwykłe prze 
życia. I na którejś Środzie, pamiętam ją 
dokładnie, poczułam skrzydła. Była to 
środa Ochenkowskiej i Nałkowskiej. Sie- 
działy obydwie za stołem, jedna przy dru- 
giej — dwie nasze największe, najmilsze, 
Właściwie Ochenkowsłka mie mówiła nic. 
Siedziała tylko, wysunięta nieco ku przodo- 
wi, a Nałkowska odczytywała fragmenty 
z „Dnia jego powrotu"*. Pożerałam je 
wzrokiem, i krew oblewała mi głowę i ser- 
ce. Wracałam do domu w: słodkiej narko- 
zie, powtarzając: Kt pourtamt je sais, je 
sais que j'ai des ailes! Ta chwila stała się 

w mem życiu przełomową. Odtąd zaczęłam | 
pisać naprawdę... 

iPanna Romanowska zwierza się z tego 

przeżycia szczerze i bezpośrednio. Jest w 
tym momencie czarująca. Patrzę na nią i 

przenoszę wrok na portret. Jakże różne a 
przecie identyczne twarze: dwa przejawy 
tego samego ducha. Moja rozmówczyni 
zauwiaża; że dokonywam obserwacji. 

— Podoba się panu mój portret? 
— Bardzo, Taki nowoczesny, pełen cha- 

rakteru, Wolno wiedzieć, kto go malował? 
— Nigdyby się pan nie domyślił. Portret 

ten jest jedynem tego rodzaju dziełem ar- 
tysty. Malował go Bronisław Jamontt. 

Zdumienie moje nie ma granice. 

— Jamonti:? Ależ om nie jest portreci- 
stą,? 

— Widzi pan, A jednak -- namalował. 
Było to zeszłego woku w: Druskienikach. 
Spędzaliśmy razem wakacje, choć ja ge 
jeszcze osobiście nie znałam. I zdobyłam 
się któregoś dnią na odwagę. Podeszłam do 
niego, gdy szkieował coś mad Rotniczanką, 
coś ledwie zdołałam wylksztusić. Ale on 

jest taki miły, tak dobry i przystępny! 
Odrazu zrozumiał mnie, ośmielił. I oto, wi- 
dzi pan, owoc pięknych dni druskienickich., 

Doprawdy, myślę, miezwykła musiała 
być ta atmosfera upalnego lipca w Druskie- 
nikach, skoro zrodziło się w niej takie dzie- 
ło Jamontta. Wspaniałe! lAch, te kobie- 
ty! — powtarzam bezwiednie słowa Waler- 
jana Charkiewicza: — do czego one nie 
doprowadzają mężczyzn... 

Czas żegmać się. Wywiad trwał zbyt 
długo. Ciekawość zresztą została zaspo- 
kojona. Bliższe poznanie panny Roma- 

jski da 

       

  

Uczony bazyl 
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Zojścia na Unioersytecie $. B. 
WILNO. Wczorajszy wiec studencki na dzie 

dzińcu im. Piotra Skargi, nie ściągną: „tiumów”*, 
na które tak liczyli agitatorzy z pod znaku Eu. 
decji i Komuny. 

Wśród tych 206 studentów, którzy zapełnili 
część dziedzińca, większość stanowią pierwszo- 
roczniacy i studentki. Jest sporo żydów i in- 
nych mniejszości, dobrotliwie witanych przez 
trzymających straż przy bramie głównej. Każdy, 
który wchodzi, otrzymuje najpierw ulotkę O... 
policji i o biciu. 

Liczba obecnych nie jest duża, więc mimo 
zapowiedzi na godzinę 4, organizatorzy przesu- 
wają otwarcie wiecu na godzinę 5-tą. 

Pierwszy wstępuje na ganek - trybunę p. 
HOLAK, który powtórzył prawie wszystko to, 
co mówił na poprzednich wiecach, zaprawiając 
swe wywody irazesami o grożącem nam niebez- 
pieczeństwie niemieckiem, nie wyjaśniając jed- 
nak, jaki to ma związek z Uniwersytetem i a- 
wanturami, jakich jesteśmy świadkami. 

P. KAPAŁA, który jako następny mówca 
zjawił się na tęybunie, zarządał utworzenia ofi- 
cjalnego komitetu strajkowego i nawiązania kon 
taktu z organizacjami robotniczemi „jęczącemi 
w ucisku faszystowskim", 

P. HAŁABURDA między innemi mówił o 
„słabych psychicznie", których należy podtrzy- 
mywać. 

P. BRANICKI mówił o konieczności wy- 
„ trwania do końca. 

Wreszcie NIEZNANY Z NAZWISKA przed- 
stawicieł żydowskiej młodzieży biednej, który 
solidaryzował się całkowicie ze strajkiem, wi- 
dząc w tem początek „ruchawki* społecznej. 

Należy zaznaczyć, że godne to towarzyst- 
wo KOMUNISTÓW I ENDEKÓW w całkowitej 
zgodzie przerwało jedynemu mówcy, który prze 
mawiał przeciwko strajkowi. Był to jakiś studeat 
UsB pochodzący ze Śląska, którego wylegity- 
mowano na trybunie. 

Następny wiec wynzaczono na niedzielę go- 
dzinę 5-tą. 

Do naszego sprawozdawcy również zwró- 
ciłą się bojówka z ostrzeżeniem i nieżyczliwym 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

z dnia 8 marca 1933 r. 
Ciśnienie średnie: 780. 

Temperatura średnia: —9. 

emperatura najwyższa: —3. 

Temperatura najniższa: —18. 

Opad: —. 
Wiatr: cisza. 

Uwagi: pogodnie. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 
na dzień dzisiejszy: 

Chmurno lub mglisto. Miejscami rozpogo- 
dzenia. Nocą umiarkowany, dniem lekki mróz. 

Słabe wiatry wschodnie i południowo-wschodnie 

Wstbhód słońca g, 5,53 

Zachód słońca g. 5,07 

KOŚCIELNĄ 

— śluby w Wielkim Poście. — Władze koś 
cielne poleciły duchowieństwu, ażeby pouczyło 
z ambon, że ani w wigilię św. Józefa, ani w 
Li k 

nowskiej nastąpi w czytaniu jej imteresują- 
cej powieści. 

— Do widzenia! 
Panna Romaniowska powraca do emocjo- 

nującej lektury „Majaków", Wychodzę, 
życząc jej najpełniejszego sukcesu. 

— Go ahead! Sempre avanti, najmilsza 
z literatek wileńskich. ski. 

kterem honoris causa | 

      

iEM 
Uniwersytetu Stefana Batorego 

Doktorat honorowy jest bardzo zaszczyt- 
sem odznaczeniem. Jest ono wyrazem szczegół- 
nego uznania, jakiem obdarza wybrańca uni- 
wersytet, stwierdzając tem wieiką wartość za- 
sług na polu naukowem lub w dziedzinie życia 
politycznego, gdy przed nauką otwierają się 
Szersze horyzonty i wytwarzają się warunki, 
szczególnie sprzyjające intensywnej pracy. 

Doktorat honorowy, przyznany cudzoziem- 
cowi,ma specjalne zabarwienie, bo jest nietyl- 
ko uznaniem wielkich zasług naukowych nowe- 
go doktora, ałe jednocześnie aktem, symboiizu- 
jącym łączność wszystkich uczonych na świecie 
— podkreślającym wielką dostojność i potęgę 
nauki, która w zbiorowisku ludzkiem przepro- 
wadza własne granice i stopnie, niezależne ani 
od granic politycznych lub  etnograficz- 
dg ani od hierarchii społecznej czy państwo- 
wej. E 

Miody w swem odrodzeniu, lecz stary po- 
dług tradycyj Uniwersytet Stefana Batorego ma 
w gronie swych doktorów honoris causa szereg 
znakomitych cudzoziemców. Tak na Wydziaie 
Humanistycznym doktoraty honorowe otrzyma- 
li: prot. Józef Bedier (Paryż), prof. Juljusz Ber- 
toni (Rzym), prof. Mikołaj Jorga (Bukareszt), 
prof. J. J. Mikkola (Helsingiors), prof. Ludomir 
Niederle (Praga), prof. G. R. Noyes (Berkley— 
Kaliiornja), prof. L. Szadeczky (Szeged). Na 
Wydziale Prawa i Nauk Społecznych: prof. Hen 
ryk Berthelemy (Paryż), proi. Piotr Boniante 
(Rzym), prof. Paweł Fournier (Paryż), prof. 
Salvator Riccobono (Palermo), prof. Karol 
Stooss (Ziirich). Ba Wydziale Lekarskim: prof. 
Paweł Baillart (Paryż), prof. Ludwik Bruntz 
(Nancy), prof. Ludwik Pussep (Dorpat), proi. 
E = (Paryż) i prof. Henryk Roger 

ryż). a 
Do tego znakomitego zespołu wybitnych u- 

czonych, będących doktorami honoris causa 
Wszechnicy Batorowej przybył jeszcze jeden 
doktor honoris causa — sławny brazylijski u- 
czony, prof. Antoni Cardaso Fontes, którego za 
sługi w dziele zwałczania gruźlicy są wyjątko- 
wo wielkie. 

Urodzony w r. 1879 Antoni Cardaso Fontcs 
odbył studja na uniwersytecie w Rio de Janeiro, 
później zaś poświęcił się pracy naukowej, obej- 
mując na tymże uniwersytecie katedrę proie- 
sorską. Prof. Cardaso Fontes specjalnie pracuje 
nad zwalczaniem gruźlicy, ustalając nowe zasa- 80 
dy walki z tym straszliwym wrogiem ludzkości 
i prowadząc stale badania. Olbrzymi dorobek 
sławnego uczonego, autora przeszło 60 cennych, 
a nieraz wprost rewelacyjnych rozpraw, zdobył 
mu rozgłos w całym kulturalnym świecie i spra- 
wił, że jego kandydatura została wysunięta do 
nagrody Nobła. 

Wczoraj o godz. 6-tej wiecz. odbyło się A- 
roczyste wręczenie dyplomu doktora honoris 
causa w Auli Kolumnowej. Dyplom z upoważ- 
nienia znakomitego uczonego przyjął p. posei 
brazylijski de Barros PIMENTEL. 

Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem 
p. Rektora K. Opoczyńskiego, który najpierw 
w języku polskim, później po francusku zazna- 
czy, jak wielkie znaczenie ma dla uniwersytetu 
uroczystość nadania doktoratu honorowego uczo 
nemu Brazylijczykowi, gdyż Polska ma stałą 
łączność z Brazylją i wspólne z nią interesy, a 
wielu Polaków - uchodźców ma w Brazylji dru- 
ga ojczyznę. Wilno zaś ma z Brazylją łączność 
duchową już chociażby dlatego, że w gronie 
swych proiesorow ma uczonego, który przez sze 
reg lat, nim powiócił do odrodzonej ojczyzny, 
był proiesorem w Brazylji. Jest nim pan marsza 
łek prof. J. Szymański. 

Po przemówieniu Rektora głos zabrał pro- 
rektor, dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Szyi- 
ling - Siengalewicz, który, uzasadniając decyzję 
Senatu, wymienił zasługi naukowe prof. A. Car- 
daso Fontesa i odczytał łaciński tekst dypiomu, 
— poczem wręczył artystyczny dyplom, wyko- 
nany przez dr. J. Kruszynskiego, przemawiają: 
do pana Posła w języku angielskim. 

Z krótkiem francuskiem przemówieniem wy- 
stąpit prof. A. Szymański, wręczając p. Posłowi 
medal pamiątkowy USB. - ё 

Również po trancusku odpowiedział p. Po- 
sel de Barros Pimentel, podkreślając wartość za- 
dzierżgnięcia ściślejszych węzłów pomiędzy świa 
tem naukowym polskim a brazylijskim. 

Na tem uroczystości w Auli Kolumnowej zo 
stały zakończone. N. Z. 

* * * 

P. minister de Barros Pimentel, którego po- 
byt w Wilnie związany jest z uroczystościami 
na Uniwersytecie, złożył w ciągu dnia wczoraj- 
szego szereg wizyt a mianowicie: p, wojewodzie, 
rektorowi USB., panu prezydentowi miasta. 

W godzinacn popołudniowych p. 0. woje- 
wody p. Jankowski podejmował p. ministra i to- 
warzyszących mu: profesora uniwersytetu war- 
szawskiego Laubera i konsula 
śniadaniem w restauracji „Georgesa". W ciągu 
dnia p. de Barros Pimental odwiedził naszą re- 
dakcję, a wieczorem po zwiedzeniu miasta i je- 

osobliwości, był podejmowany przez Rektora 
prof. Opoczyńskiego. 

Jak się dowiadujemy, p. minister de Barros 
Pimental zabawi w Wilnie jeszcze przez dzień 
dzisiejszy. 

Nad wejściem do hotełu „Gi 'a“, gdzie 
aa się p. minister, powiewa brazy- 

tonem wypowiedziawszy życziiwą radę, aby 
„więcej nie przychodzić". 

Przecież walczy się o swobodę myśli! 

NIEUDANE PRÓBY ZAKŁÓCENIA SPOKOJU 
W MIESCIE. 

Po wyjściu z wiecu, a było to na krótko 
przed godziną 6-tą w., studenci obwiepolscy i 
komuniści usiłowali urządzić demonstrację u- @ 
liczną. 

Już przy bramie uniwersyteckiej, ci którzy 
przez cały czas wiecu otaczali szczelinie wyjście 
na ganek, służący za trybunę, zainicjowali 0- 
krzyki, podjęte przez kilkudziesięciu pierwszo- 

ów. roczi 
W chwili gdy ukazał się oddział policji. 

demonstranci rozdzielili się na kilka grup, roz- 
praszając się wśród przechodniów i studentów, 
którzy mimo że byli na wiecu, wcale nie mieli 
zamiaru brać udziału w awanturach, do czego 
wyraźnie ich skłaniano. ; 

Na ulicy Zamkowej policja przystąpiła do 
rozpraszania krzyczących. 
я Paru opornych odprowadzono do komisar- 

jatu. 

W SPRAWIE ZAJŚCIA Z P. 
ZWIERZYŃSKIM 

W związku z relacją „Słowa”* w numerze 

wczorajszym o zajściu z posłem A. Zwierzyń- 

skim stwierdzamy, co następuje: ; 

1) Poseł A. Zwierzyński nie jest redakto: 

rem naczelnym „Dziennika Wileńskiego". 

2) P. Bisping złożył w „Dzienniku Wil." 

swój list stwierdzający, że p. Pruszyński nie 

był spoliczkowany na wiecu akademickim, do- 

piero wieczorem we wtorek, w kilka godzin 

po zajściu w restauracji Żorża. 

3) P. K. Pruszyński wręczył przez swego 

towarzysza bilet wizytowy p. A. Zwierzyńskie- 

mu, dopiero po wyjściu z restauracji do szatni 

restauracyjnej. 

  

ONIKA 
sam ten dzień małżeństwa błogosławione nie bę- 
dą, ażeby przeciwdziałać fałszywemu mniema- 
niu, że w tym dniu zabawy i uczty są dozwo- 
lone. 

MIEJSKA 
‚ — Urlop wice-prezydenta. Wice-prezydent 

miasta p. Czyż wyjechał na tygodniowy urłop 
wypoczynkowy. 

— Qierty na komunikację autobusową. O- 
statnio magistrat otrzymał kilka ofert od róż- 
*nych firm „samochodowych, w sprawie objęc'a 
komunikacji w mieście. Reflektanci prosili o po- 
danie im warunków, na jakich magistrat chcial- 
by oddać w dzierżawę eksploatację linij auto- 
busowych. : 

Jak dotychczas, oficjalnie ofertę złożyły tyl- 
ko zakłady „Saurera“, lecz decyzji jak saaa 
ustosunkuje się do tego zgłoszenia dotychczas 
nie powzięto. W ten sposób sprawa uregulowa- 
nia komunikacji w mieście pozostaje nadal w 
zawieszeniu. 
: = Nowy skwer. — U zbiegu ulic Piwnej 
i Cerkiewnej magistrat projektuje urządzić zie- 
ieniec. Roboty zostaną podjęte po stajaniu śniegu 

: AKADEMICKA 
== S. K. M. A. „Odrodzenie“ komunikuje, 
iž dnia 10 b.m. o godz. 20min. 15 odbędzie się 

-w tokalu własnym wieczór dyskusyjny sekcji 
prawno-społecznej na temat „Kryzysy gospo- 

darcze wogóle a kryzys obecny". Dyskusja 
wolna. 

— Z Koła Polonistów USB. We czwarick 
9-Ш 1933 r. o godz. 19 odbędzie się zebranie 
Sekcji Literatury Współczesnej z referatem kol. 
Miłkowskiej: 1) Twórczość Gustawa Marcn- 
ka”, Lokal Koła Polonistów (Zamkowa 11) 
Obecność członków konieczna. Goście mile wi- 
dziani. 

— Sprawozdanie z działalności zarządu 
Stowarzyszenia Bratnia Pomoc Młodzieży Aka- 
demickiej USB. w roku akad. 1932-33 zostało 
ogłoszone drukiem przez zarząd Stowarzyszenia 
i będzie wydawane członkom Bratniej Pomocy, 
którzy się zgłoszą do Sekretarjatu (ul. Wielka 
24) w piątek i sobotę (10i 11 marca br.) w go= 
dzinach 13—15 i 19—21. 

Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia przy- 
pomina członkom, że Walne Zgromadzenie odbę 
dzie się 11 bm. o godz. 19 w Sali Śniadeckich 
USB. 

ZEBRANIA | ODCZYTY 
— Towarzystwo Nowoczesnego Wycho- 

wania. Dnia 10-III r.b. w piątek odbędzie się 
zebranie sekcji pecagogicznej w lokalu szkoiy 
„Świt* M. Pohulanka 8 o godz. 7-mej wiecz., 
na ktėrem p. J. Adolphówna wygłosi referat 
na temat: „Osobowość, indywidualność, chara- 
kter'. Wstęp wolny dla członków i gości, 

— Klub Włóczęgów w Wilnie. W piątek 
dnia 10 bm. w lokalu przy ul. Przejazd 12 odbę- 
dzie się 115-te zebranie Klubu Włóczęgów. Po- 
czątek o godzinie 19,30. Na porządku dziennym 
sprawy administracyjne klubu. Wstęp tylko dia 
członków. 

— Komunikat Związku Pań Domu, Dziś, 
dnia 9 marca odbędzie się wycieczka-do war- 
sztatów koszykarskich dla ociemniałych. Na 
miejscu można nabywać wyroby koszykarskie 
po bardzo niskich cenach. Zachęcamy do zwie- 
dzania zakładu wszystkich interesujących się 
wyrobami koszykowemi. Zbiórka na ul. Anto- 
kolskiej 18, o godz. 17-ej. 

RÓŻNE 
— Wilno — Białowieża. Dowiadujemy się, 

iż zapisy na pociąg wycieczkowy turystyczno - 
narciarski, który wyrusza z Wilna do Białowie- 
ży w dniu 11 bm., zostaną zamknięte w czwar- 
tek о godz. 7-mej wieczorem. Należy więc te*- 
minu nie przeoczyć. Zapisy przyjmują biura po- 
dróży „Orbis” i „Cook* i Kasa Główna Dyrex- 
cji Kolejowej. Bilety na pociąg wycieczkowy mie 
będą sprzedawane w kolejowych kasach bileto- 
wych na dworcu w Wilnie. 

  

w dniu 7 marcz 1933 r. Nabożeństwo 

  

CZESŁAW SZCZYGLEWSKI 
PORUCZNIK OBSERWATOR O' DZIAŁU WYLZ 5 P. LOTN. 

w P.RUBANKU 3 
zginął $niercą I t ika 

o godz. 9ej w kościełe garnizonowym, poczem nastąpi wyprowadzenie 

zwłok na cientarz Rossa, 

Dowódca i Oficerowie 5 pułku lotniczego 

  

NIKODEM WAWERYS-WAWIEROWSKI 
po krótkich lecz ciężkich cierpieniach, opatrzony ŚŚ. Sakrsmentami zmarł 

dnia 7 b. m. w wieka lst 76 
Eksportacja zwłok z domu żałoby (Stalowa 3) do kościoła WW. Świę- 

tych odbędzie się w piątek 10 b. m. o gedz, 9 rano, skąd po Nabožeūsiwie 

žalobnem n:stąpi p.grzeb na cmentarzu Rossa, 

O czem zawizdamia pogrążona w smutku 

* 

        

      

      
        

        

        

      

Z 

żałobne cdbędzie się w dniu 10 b. m, 

LE RO 

Z MAL'NGWSKICH 

EMILJA FIETKIEWICZOWA 
po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona ŚŚ Sakramentami zmarła w 

dnin 8 marca 1933 r. w wieku lat 60 
Exsportacja zwłck z domu żałoby przy ul, Kościnszki Nr. 1 nastąpi 

w dnin 9 marca o godz. 3 m, 30 po poł do kaplicy na cmentarzu Rossa, 
pogrzeb zaś po Mszy Ż.łobnej odbędzie się 10 marca o godz. 9 ej rano, 

O czem powiadamia 
SIOSTRZER ICA 

  

Wszystkim, którzy Okazali uam współczucie, ew. oddali csiainią posługę drogim 

prochem Ojca naszego 

WIKTORA SZNIOLISA 
a w szczególności Księdzu Proboszczowi Żernowskiemu, Ks. Bobnisowi, Ks. pre- 
fektowi 
serdeczne Bóg zspłać, 

Rymkiewiczowi, oraz wszystkim znajomym i przyjaciołom składamy 

— Na ratowanie Bazyliki. Dowiadujemy 
p. Kazimiera” się, że laureatka miasta Wilna, 

Hłakowiczówna zamierza ofiarować na ratowa 
nie Bazyliki recytację autorską i sto egzem- 

plarzy tomu „Historja o Moskiewskim Męczen- 
stwie i Złoty Wianek'* z autografem. Przyjazd 
swój w tym celu do Wilna p. lłłakowiczówna 
uzależnia od wspólnego urządzenia recytacji 

przez Związek Zawodowy Literatów i Komi- 
tet Ratowania Bazyliki, 

— Obroty w handlu spadły o 40 procent.--- 
Związek handlowców sprawdzał zestawienia о- 
brotów, osiągniętych w roku 1932 przez wszyst- 
kie sklepy w mieście. Z zestawień tych wynika, 
że obroty w handlu spadty w porównaniu z r. 
1931 o 40 procent. 

W związku z tem zwołana została specja!- 
na konferencja z udziałem członków komisji sza 
cunkowych i rzeczoznawców, w celu zorjento- 
wania ich w wytworzonej sytuacji. 

Postanowiono poczynić kroki u władz skar- 
bowych, aby obliczenia obrotu w sklepach i ich 
spadek były wzięte pod uwagę przy wymiarze 
i poborze podatków. 

— Loterja na rzecz bezrobotnych. jedną z 
największych imprez dochodowych Wojewodz- 
kiego Komitetu do spraw bezrobocia w okresie 
przedwiosennym będzie wielka loterja na rzecz 
bezrobotnych. Został już wyłoniony specjalny 
komitet loteryjny, którego zadaniem jest w cza- 
sie jaknajkrótszym, możliwie już nąwet w koń- 
cu bieżącego miesiąca, zorganizować loterję. Do 
komitetu tego weszli prezes: p. Eugenjusz 
Kozłowski, dyr. Jutkiewicz, p. Wyrwicz - Wich- 
rowski, dyr. Bayer, B. Dzenajewicz, p. B. Nogid 
i p. Izydorczykowa. Roboty jest bardzo wiele. 
Komisja loteryjna przystępuje energicznie do 
pracy. Komitet posiada już wiele O 
fantów, jednak w ilości niewystarczającej. Dla 
tego też Komitet apeluje do społeczeństwa, by 
nie poskąpiło ofiar na loterję — ofiar w postaci 

różnego rodzaju drobiazgów, tembardziej, że be 

dzie to ostatnia tego rodzaju ofiara na rzecz bez- 

robotnych w okresie zimowym. Komitet wyszie 
na miasto specjalnych kwestarzy po odbiór za- 

ofiarowanych przedmiotów. Ofiary na loterję 

można także składać w gmachu Urzędu Woje- 
wódzkiego przy ulicy Magdaleny w pokoju Nr. 
16 w godzinach urzędowych. 

Bóle w żołądku, ściskanie w dołku, obstru- 
kcje, gnicie w kiszkach, złe trawienie, bóle gło- 
wy, obłożony język, bladą cerę, łatwo usunąć 
stosując naturalną wodę gorzką Franciszka-Jjó- 
zela, biorąc wieczorem, przed udaniem się па 
spoczynek pełną szklankę. 

Ap AM i OOOO NO НЫЛННЩОЛНЦЫИЯ 
DBAJ 0 5W 0JE ZĘBY! 

Stosuj PULSA pastę do zębów. 
Ti rara НН 

zwłoki żałnierza pad podłogą 
WILNO. W domu Ignacego Zubowicza, mie 

szkańca wsi Truszkuny gm. twereckiej w czasie” 
przebudowy domu znaleziono szkielet żołnierza 
niemieckiego. Przy szkielecie ujawniono bagnet 
z piłą, pikelhaubę i pas z napisem „Gott mit 
uns", 

W czasie działań wojennych w domu tym 

tyzant rosyjski, który mordował Niemców w licz 
nych zasadzkach. 

"Zachodzi więc podejrzenie, iż wówczas 0- 
wego żołnierza zamordował Kurchanow, zwłoki 
zaś ukrył pod podłogą. 

Szczątki żołnierza pochowano na miejsco- 
Kierzkowskiego 1nieszkał niejaki Gustaw Kurhanow, głośny par- wym cmentarzu. 

Konserwacja tulń zamxowych w Trokach 
WILNO. W połowie maja mają być 

mozpoczęte (przerwiane w ub. roku roboty 
konserwacyjne zamku trockiego. 

Roboty potrwają przez całe lato i na- 
leży przypuszcać, że na jesień zamek troe- 

ki zostanie doprowadzony: do należytego 
stamiu. 

Ропайю wi maju rozpoczną się roboty 
i jne przy Górze Zamkowej w 
Wilnie. W związku z tem już są czymione 
starania o kredyt na ten eel. 

TEATR I MUZYKA 
* -«—— Teatry miejskie ZASP w Wilnie. Teatr 
Wielki na Pohulance gra dziś 9 bm. o godz. 3 
wiecz. sensacyjną sztukę Chrysty Winsłoe pt.: 
„Dziewczęta w. mundurkach'. Ciekawe tło sztu- 
ki o zagadnieniu społecznem, doskonała reżyse- 
rja dr. |. Ronard-Bujańskiego, wspaniałe deko- 
racje Makojnika, oraz kapitałna gra całego ze- 
społu kobiecego z bohaterką sztuki Monuelą 
(Koronkiewiczówna) na czele — sktadają się 
na całość wielce interesującą i wartą widzenia. 

Bajka dla dzieci w Teatrze na Pohulance.— 
W najbliższą niedzielę 12 bm. o godz. 12-tej w 
poł. dana będzie świetna bajka W. Stanisław- 
skiej pt.: „W szponach czarownicy”. Ceny o 50 
procent zniżone. 

Niedzielna popołudniówka. Niedziela 12 bm. 
godz. 4 pp. w Teatrze na Pohulance: odegrany 
zostanie przepiękny poemat Schillera „„Don Car- 
los" w koncertowej obsadzie premjerowej. Le- 
lem uprzystępnienia szerszym masom społeczeń- 
Stwa poznania tego nieśmiertelnego arcydzieła 
— ceny biletów zostały zniżone o 50 proceni. 

W przygotowaniu: „Omał nie noc poślubna” 

— Teatr muzyczny „Lutnia*. Występy El- 
ny Gistedt. Wystawiona ostatnio wyborna kome 
dja muzyczna Stolza „Peppina', wzbudziła ogėl- 
ne zainteresowanie. Nowość ta ukaże się dziś 
w wykonaniu najwybitniejszych sił zespołu z E. 
Gistedt, która święci tryumf prawdziwy. Malo- 
wnicza oprawa dekoracyjna — dopełnia artys- 
tycznej całości. Zniżki ważne. 

„Księżniczka czardasza” na przedstawieniu 
popołudniowem w Lutni. — Niedzielne widowi- 
sko po cenach zniżonych (popołudniowe) wy- 
pełni melodyjna operetka Kalmana „Księżniczka 
czardasza” z E. Gistedt, niezrównaną z roli Sil- 
vy Yarescu. Ceny zniżone. 

„Wesoła wdówka” Lehara. — Pod kierow- 
nictwem reżyserskiem K. Wyrwicz - Wichrow- 

„ skiego odbywają się codziennie przygotowania 
do wystawienia świetnej operetki Lehara „We- 
soła wdówka”. 

— Mobilizacja. W sobotę 11 i niedzielę 12 
marca w sali Konserwatorjum Końska I — wi- 
leńska rewja „Mascotte* pod kierownictwem An 
toniego Jaksztasa dokona: „Mobilizacji humoru“ 
z udziałem: Heleny Dal, pary baletowej H. Ryn 
kiewiczówny i R. Radwana z zespołem girls, 
chóru Rewellersów Al. Jaszczyńskiego: M. la- 
kimca, T. Koryckiego, D. Wasilewskiego i U 
Cetowicza, Marji Żejmówny i A. Jaksztasa. Po-. 
czątek w sobotę o godz. 20,15, w niedzielę o 
17 1 20,15. Bilety wcześniej do nabycia w „Fer- 
tunie" Mickiewicza 7. 

— Dziś już rewelacyjny koncert Ady Sar. 
Po olbrzymich sukcesach artystycznych zagrani- 
cą. największa śpiewaczka doby obecnej wystę 
pi z recitalem w Sali Konserwatorjum (Wieika 
47). Początek o g. 8-mej wiecz. Pozostałe nie- 
liczne bilety w kasie Konserwatorjum (Końska 
1)od godz. 11-tej rano. 

СО GRAJĄ W KINACHE 

REWJA — Moskwa bez maski. 
PAN — Eskadra Śmierci. 
ŚWIATOWID — Ulice wielkomiejskie. 

LUX — Mełodja serc. ы 

HELIOS — Co może Paryż. 

HOLLYWOOD — Cudotwórca. 

ADRIA — Carewicz. 
-CASINO — Pošrednik Miłości. 3 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Bójka. — Bójka pomiędzy  dorożkarza- 
mi Boczkowskim Pawłem (Wiłkomierska 96) 
i Sawickim Stanisławem (Wiłkomierska 92) z 
jednej strony a Trębaczem Michałem (Krakow 
ska 5) z drugiej, wynikła przy zbiegu ulic Wi 
leńskiej i Cichej. Tłem bójki były jakieś oso 
biste urazy. Boczkowski i Sawicki uderzyli 
"Trębacza w głowę tępem narzędziem tak moc 

no, że musiano go przewieźć do szpitala św. 

Jakóba. Stan Trębacza jest ciężki. Boczkow- 

skiego i Sawickiego zatrzymano. 

(Dokończenie kroniki na stronie 4-ej) 

д



  

  

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— SKRADLI STOJAK OD DYWA- 

NÓW. Zielańsk Rubin (Kijowska 35) i Po- 

mara Benceł (Nowogródzka 87) skradli 

stojak żelazny do trzepania dywanów © 

podwórza domu przy ul. Wiełkiej 30 na 
szkodę właściciela sklepu blawainego Ro- 
mualda Rucińskiego. Obu wraz ze skradzio- 
nym stejakiem zatrzymano. 

POTOKARZ 30 sztuk jaj skradzio- 
mo na rynku Kalwaryjskim z wozu Józefa 

Jackiewicza lwieś Janulisaki, gm. Miekun- 

skiej). Sprawcę kradziežy Mieczysława 

Sawickiego (Szańcowa 5) zatrzymano ze 

skradzionemi jajami. ż 

— ZAMACH SAMOBÓJCZY. Franci- 

szek Listwan, dozorca więzienia ma. Łu- 

kiszkach (Zacisze 14) usiłował popełnić 

samobójstwo przez wypicie esenoji octo- 

wej. Zawezwany lekarz (Pogotowia udzie- 

Mł pierwszej pomocy i umieścił desparata 

mw Siunie nie zagrażającym życiu w szpitalu 

żydowskim. Z pozostawionego przez Li- 

stwana listu wynika, iż usiłował popełnić 

samobójstwo z powedu oskarżenia go 0 

jalkieś oszustwo; kto był oskarżycielem nie 

ustalmo. 
Jamina Olszewska (z-k Rymarski 9) wy 

piła w celach samobójczych esencji octowej 

Pogotowie ulokowało Olszewską w szpita- 

du Sawicz. Życiu jej nie grozi niebezpie- 

czeństwo. Przyczyna zamachu samobój- 

czego nieznana. 

— PODRZUTKI. W dniu 7 b. m. zna- 

leziono 2 podrzutków: jednego płci — mę- 

skiej, w wieku około 11 mies, w korytarzu 

domu przy ul. Orzeszkowej 7) przy poa- 

rzuliku byla kartka z napisem po żydow- 

skuw: „To dziecko jest narodowości żydow- 

skiej, na imię Chaim. : 

Drugiego — płci żeńskiej w wieku 0- 

koło 6 tygodni w klatce schodowej do- 

mu przy ul. Piłsudskiego: 2. Pierwszego U- 

łokowanmo w przytułku TOZ, drugiego — 

w przytułku Dzieciątka Jezus. : 

| etacin shrdł cmfwyp alAoi.ppatabiamfweta 

SAFILMOWEJ TAŚMIE 

„ESKADRIA SMIERCI“ — „PAN“ 

Wśród filmów: lotniczych wyróżnia się 

i długo pozostaje w pamięci brawura „P - 

gromców przestworzy” lub „Aniołów pie- 

kła”. Najczęściej motywem filmów lotni- 

czych jest wojna. Na wojnie lotnietwo się 

wozwinęło, wojna przyniosła bohaterstwo i 

aureolę śmierci żołnierzom z pod nieba. 

Pewną odmianę wprowadza „Eskadra 

śmierci". — Lotnictwo komunikacyjne i 

pocztowe jest tu kanwą, na której rozwija 

się akcja. Na odległej stacji lotniczej życie 

"mija przy głuchym warkocie motoru. Gro- 

mo pilotów nudzi się i zależnie od upodo- 

Лай szuka rozrywki. Co jakiś ezas ktoś gi- 

nie. Połamane szczątki samolotu i potrza- 

kane resztki pilota — oto smutne wspom- 

mienie wypadku. Codzienny trud jest pa- 

smem poświęceń i ofiar. Bumza, śnieg, za- 

mieć — nie nie powstrzymuje toku służby. 

Gdy już loty pasażerskie ustają — samo- 

fot pocztowy startować musi, Najlepsi pi- 

Toci: narażeni są ma śmierć. A gdy zajdzie 

potrzeba wyczynów zmakomitych dla ura- 

towania życia koledze — zmajdzie się i na 

to śmiałek. 
Taką kronikę filmowaną z szarego od 

cinka pracy lotniczej oglądamy w „Eskad- 

rze śmierci. 
Bardzo dobre są tu zdjęcia z samolotu, 

wykonane tak, że widz odnosi wrażenie, 

jakby sam leciał w aparacie. Brawurowe 

popisy akrobatyki lotniczej i dobrze zain- 

scemizowane katastrofy wywołują napię- 

cie. — Film w całości zaciekawia mimo ba- 

lastu Ticznych djalogów. S - 

Nad program interesujący koncert от- 

ikiestry jazz-bandowej. Wrażenia słuchowe 

łączą się z optycznemi w harmonijną ca- 

łośd. Partje śpiewne mniej ciekawe. 
Tad. C. 

AE A AAA 

O>Ioszenie przet>rgu 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w 

Wilnie, ogłasza przetarg na dzierżawę restau- 

racji I — If kl. st. Podbrodzie i bufetów Świę- 
ciany, Olkieniki, Szarkowszczyzna, Miory, Dri- 

ja, Żednia, Krzywicze, Wilejka, Andrzejewicze, 

Skrzybowce, Drohiczyn, Brasław, Hancewicze, 
z terminem objęcia l-go kwietnia 1933 roku 
oraz restauracji I — Il st. Wilno, Nowowiłejka, 

i bufetów Wilno, Narewka z terminem objęcia 
1-go maja 1933 roku. 

Termin składania ofert upływa 20 marca 

1933 roku o godz. 12 w południe. 
Szezegółowe warunki podane są w ogio- 

szeniach, wywieszonych na wymienionych sta- 
cjach i w gmachu Dyrekcji. 

Dyrekcja Okręgowa 
Kolei wych w 

EITI 

FELICJA ROMANOWSKA. 

Wilenska powie 

Uprzedzam, że to co teraz opowiem, 

będzie śmieszne. Dla mnie było to tra- 

giczne, ale dla czytelnika śmieszne. Ni- 

ski wzrost, wielki brzuch, idjotyczny wy- 

padek, to są wszystko rzeczy predysty- 

nowane, aby być tragiczne dla jednostki, 

śmieszne dla otoczenia. 
Przez cały czas wyżej opisanych 

zajść, mój zastępca, człowiek młody, we- 

soły i głupi, ale szybko robiący karjerę, 
bo bardzo sympatyczny i koleżeński p 
Iwasiewicz, spał po przepracowanej no- 

cy. Teraz z Łukiszek posłałem mu tele- 
fonogram, aby przyszedł na Ś-to Michal- 
ski z wywiadowcą, albo nawet mundu- 
rowym, tylko przebranym w cywilne i 

byle wyspanym, oczywiście. 
Na kilka minut przed szóstą, wkra- 

czałem do kamienicy na $-to Michalskim. 
Bluma nie było na ulicy, ani na schodach. 
Włażę pod dach. 

Otwieram drzwi. Blum leży na łóżku 
i śpi. : 

= Blum — wołam — Blum, 
krew! 

Blum siada na łóżku, potem wstaje. 
Patrzymy na siebie, potem na pokój. 
Palto damskie o zapachu wojewodzi- 

ny znikło z gwoździa. Znikła też i bieli- 
zna i koszula od Szumańskich i wszyst 
ko cośmy wydobyli. 

psia- 

| i T 

  

Wilno — Belweder 
MARSZ DRUŻYNY MŁODZIEŻY RZEMIEŚLNICZEJ 

Drużyna marszowa PW Zrzeszenia Mło 
dzieży Rzemieślniczej i przemysłowej im. 
Szymona Konarskiego, która wyruszyła 

dnia 3 bm. z Wilna do Pe.wederu, celem 
złożenia hołdu p. Marszałkowi Piłsudskie- 
mu, przybyła w, dnia 5 bm. o godz, 13,15 
do Oran. Droga była dość ciężka z powodu 
zasp Śnieżnych. 'W Oranach przyją szta- 
fetę gościnaie KOP. W obecności komen- 
danta obwodu PW z Wilna kpt Koenigu 
poddano drużynę badaniu lekarskiemu, 

przyczem stwierdzona została zupełna zdoi- 
ność drużymy do dalszego marszu. 

W dniu 7 bm, drużyna, (licząca 19 lu- 

dzi), przybyła w dobrej formie do Grodna, 
gdzie zaopiekował się mią okręgowy Urząd 

WF. Po jednodniowym wypoczynku wy- 
maszerowano z Grodna 'w dalszą drogę. -— 
We wszystkicih miejscowościach ludność 
serdecznie przyjmowała drużynę wileńską, 
a opiekowały się nią specjalnie władze 
KOP-u. 

Wykonanie wyroku śmierci w Baranswiczach 
BARANOWICZE, PAT. |Wobec nie- 

skorzystanią przez Pana Prezydenta Rze- 
czypcszpoliiej z prawa łaski w! dniu 8 b. m. 

o godz. 12 30 wykonany został wyrok 
śmierci przez powieszenie na mieszkańcach 
wsi Podosowce gminy dobromyskiej Józe- 
fie Szymczyku i Józefie Szachnuciu. 

Wyrok wykonany został przez kata — 

    

  

  

owogźddzka 
— PRZYJĘCIE U P. WOJEWODY. W 

dniu wczorajszym fp. wojewoda Świder- 

ski przyjął: przełożoną SS Nazaretanek w 
Nowogródku i burmistrza m. Baranowicz 
p. Maksymiljana Jarmulsknego. 

— ZJAZD STAROSTÓW /'POWIATO- 
WYCH I KIEROWNIKÓW ZARZĄDÓW 
DROGOWYCH WOJEW. NOWOGRÓDZ- 
KIEGO. W dniu wczorajszym odbył się 
w Nowogródku pod przewodnidiwem p. 
wojewody Świderskiego zjazd starostów 
powiatowych i kierowników powiatowych 

zamządów drogowych wojew. mowogwódz- 
kiego. 

— MASOWIA UCzECZKA LUDZI Z 
ZSRR. (W dniu 1 marca ma odcinku gra- 
micznym pow. 'wołożyńskiego zbiegło 2 
ZSRR dziewiętnaście osób, pochodzących z 

okręgu Mińskiego. Przyczyny ucieczki — 
jak zazwyczaj: bieda, nędza i głód. Ucie- 
kinierzy pozostawili w Mińszezyźnie Swo- 

je gospodarki,, porzucając swoje ojcowi- 
my z których wypłoszyło ich widmo gło- 
dowej śmierci. Należy żywić nadzieję, że 
społeczeństwo zaopiekuje się tymi niesz- 

częśliwymi, 
— WYCIECZKA TURYSTYCZNO - 

NARCIARSKA DO PUSZCZY BIAŁOWIE 
SRIEJ. Staraniem sekcji wycieczkowej 
PTK Touring Klubu, Oddział w Nowogród- 

ku, organizuje się wycieczka |furystycz- 
mo - narciarska do przepięknej puszczy 

Białowieskiej. Specjalny pociąg wyciecz- 
kowy wyruszy z Nowogródka w dniu 11 
marca o godzinie 18-tej min. 10. Wycie- 
czka przybędzie do Białowieży o godzinie 
6 rano w dniu 12 manea i po całodzienmym 
tam pobycie o godzinie 18-tej wyruszy z 
powrotem do Nowogródka, gdzie przyby- 
'wa o godzinie 24-tejl W pociągu radjo - 

koncert, brydż, wagon — bar. W Białowie- 
ży: kulig do rezerwatu — na górę Bato- 
rego i Kozią, zwiedzanie pałac ui Muzeum, 

ślizgawka przy dźwiękach orkiestry, — 
wspólne fotografje i It. p. Przejazd z No- 
wiogródka dlo Białowieży i z powrotem III 
Kl, 14 zł. IT kl. 21 zł. koszty kuligu i taksa 
za zwiedzanie po 3 zł. 50 gr. od osoby. Za- 
pisy przyjmują; PTK Nowogródek, Urząd 
Wojew. po! nr. 34 p. Wiermiewiicz i kjosk 
p. Michalskiego od godz. 15-tej 10 marca 
Szczegółowe programy wycieczki up. Mi- 
chalskiego. 

arod 8 
— POGRZEB BOHATERA, W dniu 6 

bm, o godz. 19-tej ze Szpitala Sejmikowe- 
*go wyruszył żałobny orszak ze zwłokami 
posterunkowego Rzodkiewicza, poległego z 
ręki bandyty Rogaczewskiego w obronie 
ładu i spokoju społecznego. Żałobny orszak 
'poprzedzamy orkiestrą wojskową i oddzia- 
łami policji przeciągnął ulicami miasta 
skierował się do kościoła farnego, gdzie zo 
stały złożone zwłoki bohatera. W dniu na- 
stępnym o godz. 10 po uroczystem nabożeń- 
stwie żałobnem i okolicznościowem ikazaniu 
iks. dziek. Olszańskiego nastąpiła ekspor- 
tacja zwłok ma miejsce wiecznego spoczyn- 
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Wilnie ku. W oddaniu ostatniej posługi tragicznie 

TEESZZKACAW CZAREK SORO YW ORKI WEEK ROOROZY K ATI TSS BK RÓNO 

3) 

ść kryminalna 
— Będziecie zwolnieni ze służby. 
— Może mnie uśpili, panie komisa- 

rzu? 
Nie słucham go. 
Poczucie nie śmieszności, lecz tragiz - 

mu łapie mnie za gardło. Wiem, że to dla 
wszystkich było śmieszne, prócz dla Blu- 
ma i mnie. 

Na tę scenę włazi roześmiany, w hu- 
morze wiosennego słoneczka, sam pan 
Iwasiewicz. 

Pachnie od niego wodą kolońską Dan 
dy d'Orsay. Rączki zaciera jedną o dru- 
gą. On tak zawsze gotów przynieść naj- 
lepszą i najgorszą nowinę. 

I tu się zaczyna dla czytelnika śmiesz 
ność numer 2. Dla mnie tragizm numer 2. 
Pachnący Iwasiewicz mówi: 

— Przynoszę nowinę panie naczelni- 
ku, przynoszę nowinę. 

— Złą, czy dobrą?.. 
— Mamka, panie naczelniku, mamka 

od pana wojewody uciekła: wyszła o 3-6] 

i jeszcze jej niema i nie będzie, bo u- 
kradła broszkę i trochę innej biżuterji. 
— А-а-а. 
Ten okrzyk wyrwał się mnie, ale się 

pohamowałem. Gwizdnęło mi w głowie 
to „siekiera, motyka, piłka, kleszcze”. 
Przecie to nie palto wojewodziny tu wi- 
siało, ale palto mamki podarowane jej 
przez wojewodzinę. 

Brauna i jego pomocnika w obrębie wię- 
zienia karno - śledczego w Baranowiczach. 
Skazani przyjęli z rąk duchownego  pra- 

woslawnego ostatnie pocieszenie i dali się 

prowadzić na szubienicę. Józef Szachnuć, 
zięć ofiary mordu — gospodarza Lesika, 
głośno płakał i prosi! o litość. 

    

zmariemu wzięli mdział przedstawiciele 
władz i tłumy publiczności. Na mogile zło- 
żono mnóstwo wieńców, między innemi od 
p. wojewody białostockiego, starosty po- 
wiatowego, towarzyszy zmarłego z innych 

powiatów, oraz inetytucyj i omgamiizacyj 
miejscowych. 

— KOMUNIKAT ZWIĄZKU PODOF!I- 
CERÓW REZERWY. Zarząd Związku Po- 
doficerów Rezerwy podaje do wiadom ści: 
swym członkom, iż życzący ubiegać się 
o Państwową Odznakę Sportową (P. O. S.) 
winni zapisywać się w sekretarjacie Zwią- 
zku przy ul. Jagiełońskiej 12. Sekretar- 
jat czyminy jest we wtorki i czwartki od 
godz. 18-tej do 20-tej. 

— WALNY ZJAZD ORGANIZACYJ 
ROLNICZYCH Z POW. GRODZIEŃSKIE- 
GO. Na odbytem w dniu 6 marca b. r. po- 
siedzeniu Zarządu Okręgowego T-wa Or- 
gamizacyj i Kółek Rolniczych pod przewod- 
nietwem Starosty Powiatowego Drożań- 
skiego udhwalono zwołać na dzień 9 kwiet- 

mia 1933 roku Deroczny Walny Zjazd przed 
stawicieli Orgamizacyj Rolniczych z powia- 
tu Grodzieńskiego. 

Zjazd i obrady odbędą się w sali sej- 
miku grodzieńskiego o godz. 13-tej. 

Celem zjazdu jest zdanie rocznych spra- 
wozdłań z działalności ongamizacyj oraz u- 
zupełniający wybór członków Zarządu O. 
T.O.K. R. e $ 

. Na zjazd przybędą przedstawiciele U- 
rzędu Wojewódzkiego w.osobach: Dyrek- 
tora. wojewódzkiego O. T. O. i K. R. p. 
Suryna, oraz inspektora Rolnictwa Urz. 
Wojewódzkiego p. Kaczorowskiego. 

— SKUP PŁÓTNIA. W zorganizowanym 
przez Bazar Przemysłu Ludowego skupie 
płótna w powiecie Grodzieńskim, dla woj- 

ska, zostało dotychczas. skupione „10,500 

metrów. Akcja skupu triwa nadal. Ceny 
zależnie od gatunku wynoszą od 60 zr. do 
KĘ 

— PROCES KOMUNISTYCZNY. W 
dniu 9 marca b. r. Sąd Okręgowy rozpozna 
sprawę Abrama Czernichowa i innych w 
liczbie 3 osób z oskarżenia za działalnsść 
komunistyczną. 

— JESZCZE JEDEN PROCES O ZNIE 
SŁAWIENIE MAGISTRATU. Jak już po- 
dawaliśmy, magistrat postanowił zaskar- 
żyć do Sądu redaktora tuń. organu bumdow- 
skiego „Grodner Sztyme* za zniesławienie 
w druku. 

Proces ten odbędzie się w Sądzie Ok- 
ręgowym w dniu 14 marca b. r, 

"  — ARKRIN NIE LUBI ALPERNA. — 
Alpern Mozes, zam. przy ul. Pereca 12, 
zameldował o systematycznem  miszczeniu 
urządzeń cegielni, nabytej przez niego, od 
byłego właściciela Arkina Oskara, który 
to byłą swą własność miiszczy — lecz na 
szkodę Alperna Mozesa. Sthatty: wynoszą 
około 6000 zł. Dochodzienie prowadzi Ko- 
misarjat P. P. w Grodnie. 

— TEATR MIEJSKI. W piątek 10 b. m. 
© godz. 8. 15 znakomita farsa w: reż. dyr. 
Krekowskiego „Hulla di Bulla“. 

W próbach pod reż, dyr. Opalińskiego 
sztuka Montgommery'ego p. t. „Tajemni- 
cze powodzenie". 

— KONCERT ORKIESTY MARYNAR- 
KI WOJENNEJ! W sobotę 11 marca b. r. 
koncertować będzie w Grodnie Orkiestra 
Reprezentacyjna Marynarki Wojennej 
składając się z 40 osób. 

Koncert odbędzie się w Teatrze Miej- 
skim o godz. 16-tej dla młodzieży szkolnej 
i wieczorem dla szerszej publiczności. 

    

  

— Ara-a. To, co lIskander znalazł, 
to może być nie droga porwanego dziec 
ka przed porwaniem, lecz droga do ogra 
du z pałacu.Tutaj na Ś-to Michalskim 
mieszkał poprostu kochanek  piastunki 
ten saper. Dzie wczyna najprawdopodob 
niej wstąpiła do niego przed ogrodem i 
przed porwaniem. Dziewczyna była za 
głupia, aby uczestniczyć w porwaniu 
dziecka. Co najwyżej mogła być wcią- 
gnięta w tę sprawę. Ale jeśli chodzi o 
najważniejsze, o odnalezienie dziecka, to 
ślady, któremi szedłem, były tropem fał- 

szywym. 
Przeszedłem się po pokoju, aby się 

uspokoić, potem wyciągnąłgn notes i 
napisałem dla Iwasiewicza dyspozycje: 

1) Przeprowadzić śledztwo wśród 
służby p. wojewody, co wiedzą o zacho- 
waniu się piastunki.. | 

2) Zebrać od policji i konfidentów 
wiadomości o tem, czy nie przyjechał 
de Wilna w ostatnich czasach na wy- 
stępy jakiś opryszek krakowski. 

3) Zadepeszować do tego oddziału 
saperów, który stoi na Kopcu Kościusz- 
ki w Krakowie z zapytaniem, czy niema 
tam żołnierza nazwiskiem Góral Walenty 
i co się z nim stało. \ 

To uczyniwszy poszedłem spać. 

IX. 

Nazajutrz zbudził mnie Iwasiewicz. 
Depesza z Krakowa nadeszła. 
„Saper Góral Walenty zdezerterował 

w dniu 8 maja 1933 r. o godzinie 6 wie- 
  

  

ENUZATLIA WĘÓAWNETEZ „JJ 

  

Miesiąc Sziagierow w Kinie „RzwJa" Ostrobramska 5. 
  

Dragi Film z: Złorej Serji 
naszego reperina'u ĄKO$SRWA BEZ ĄA$KI 

Lierpien'a soDiety napiętnowanej „Żółtym Past 
portem* dzikie bułenki i cigje rozpasanej ci- 

Skiej sołdaieski! 

W rolach gł w.ych: świetny LIONEL BėRRYMOREĖ i czarująca ELIS5A LANDI 
Poczstek o e' dzinie 5 — 7 — 9 w sh tę ' « niedsieę o godz 3-į 

Dziś 
Dzwiękowe 

Kino 

„Helios“ 

  

m 

Lis 

- Tilamfalny przebój Europy! fi m, który rozmachem i przepychem porwał publiczność cziego Światai 

8 mo że ra ry DZIEWCZYNA — MIŁOŚĆ — ŚPIEW —TAŃCEIL 

Reżyserja genjalnego FEODORA OZEPA. W rol. gł. nowoodkryta gwiazda JACQUELINE FRANCELL — 
Każdy powinien widzieć ten superprzebój. Nawszystkie seanse: Balkon 49 gr., e na I s. — 8 0gr. 

na pozostałe seanse od 90 groszy. 

  

OSTATNIE 2 DNII 
wspaniały dramat życiow erotyczny 

„ESKADRA SMIERCI 
Gigantyczny film! Wzruszająca treść! Szalcn: nzpięsiel Niev tdziane ewclucje 

lotnicze! 

oraz nadzwyczajny dodatek; słynna 

ORKIESTRA JAZZBAADOJĄ 
JACK RENARDGA, 

która wysona muzysa z najnowszych 
przebojów H'ndersone 

  

sensacja 
stolicy 

to 53 
Czytajce ju rz'jsze «głosze 

OSTATNIA ESKAPADA" 
Pierwszy polski film egzotyczny z Józif m WĘGRZYREM, Karcliną LUBIEŃ:KĄ i iu. Szczegćly następia! 

niał 

  

Uzisl Najnowsze arcyuziełu po rsz pierwSzy w Wiluie według gł šueg0 uiwciu Gabrieli Zapolskiej 
Kimo-Testr = C A R E w I c z Potętny dramat z rosyjskiego życia 

„ADRIA wro. gt Iwan Petrowicz |" "igno=* Harolewaa. 
ielks 36 Nsd program: Polski óżwiękowy Dzieje wiels m łości i peświecenis, W rci gł M.     

  

niertjieska 
— ELEKTRYFIKACJA POWIATU. Ze 

źródeł miarodajnych dowiadujemy się, że 

w majbliższym czasie zostanie zrealizowa- 

ny projekt elektryfikacji powiatu nieświe- 

skiego, a mianowicie będą połączone siecią 

elekitryczną miasta Nieśwież i Kleck (od- 

ległość między temi miastami wymosi 20 

klm.). Wszystkie zatem miejscowości polo- 

żone między obu miastami zostaną Zaopa- 

trzone w prąd elektryczny. 

  

— ZBBRANIE OGÓLNE ZWIĄZKU 

ZIEMIAN. W” dniu 6 b. m. w sali konferen- 

cyjnej starostwa odbyło się ogólne zebra- 

mie miejscowego oddziału Związku Zie- 

mian pod przewodnictwem prezesa J. Go- 

dlewskiego. Ą 

Na zebraniu tem poruszono kwestje na- 

tury wewnętrznej. 

— SŁONIMSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO 

T-WA KRAJOZNAWCZEGO nadesłał nam 

dodatkowo komunikat następujący: 

Zarząd Słonimskiego Oddziału P. T. K. 

rozpoczął organizację wycieczki do Biało- 

wieży na szerszą skalę. Intencją Zarządu 

jest uruchomienie specjalnego pociągu — 

„ekspres narty - Ibridgue“, co specjalnie 

silnie podkreślił w swoich komunikatach 

wysłanych @0. wszystkich członków orga- 

nizacyj społecznych, urzędów i prasy. — 

Gdyby jednak zgłosiła się na wycieczkę 

stosunkowo nieznaczna ilość osób. lecz — 

przewyższająca 50-ciu Zarząd zorganizuje 

wycieczkę zwykłą i skorzysta z ulg kolejo- 

wych w 50 proce. przy przejazdach w ubie 

strony. W tym wypadku cena przejazdu z_ 

Słomima «do Białowieży i z powrotem wzro- 

slaby w przybliżeniu do 13 złotych sd "80- 

by. 

— WYBORY OPIEKUNĄ CERKIEW - 

NEGO. Dnia 5 bm. w soborze prawosław- 

mym w Słonimie pod przewodnietwem pro- 

boszcza cerkwi prawosłewmej w: Derewnie 

IPawlowicza Bazylego, odbyły się wybory 
opiekuna cerkiewnego ma którego mwięk- 
w restauracji Glosera w stanie podchmielo- 

Filip, zamieszkały w Słonimie przy ul Ry- 

baekiej Nr. 29. Obecnych ma wyborach by- 

ło około 200 parafjan. Przebieg spokojny. 

— Z życia Związku Strzeleckiego. W dniu 
26 lutego br. odbył się zjazd delegatów Pow. 
Związku Strzelekiecgo w Słonimie. Przewodni- 
czył zastępca starosty p. W. Wojewódzki. Z та- 
mienia naszego Związku przemawiał i witał de- 
legatów życząc owocnej pracy bratniej organi- 
zacji kol. wiceprezes Zarządu Pow. Antoni Za- 
sada. Prezesem zarządu powiatowego ponownie 
wybrano prezesa naszego związku Młodzieży p 
inspektora szkolnego A. Sarneckiego. 

— OPÓR POLICJI. Dnia 6 b. m. znany 

awantumik Cymik Wiktor zamieszkały w 

Słonimie przy ul. Kościelnej, przebywające 

wrestauracji Glosera w stamie podchmielo- 

czorem. Wiadomości szczegółowe listow 
nie” 

Wiadomości z pałacu były następujące: 
Piastunka małej wojewodzianki od 

kilku dni ginęła po kilka godzin dziennie. 
Nie zwracano na to większej uwagi, bo 

przedtem prowadziła się wzorowo. Stare 
palto od pani otrzymała przed dwoma 
tygodniami. Służba zauważyła, iż palto 
zginęło, ale daty ustalić nie było można. 
Najwyraźniej wszystko wskazywało na 
to, że piastunka była w kontakcie ze swo 
im kochankiem, który, aby ją wyzyskać, 
uciekł z Krakowa i przyjechał do Wil- 
na. 

Jako odpowiedź na ankietę wśród po- 
licji; otrzymał Iwasiewicz z III komisa- 
rjatu wiadomość, że dwie noce temu, 
awanturował się w domu schadzek przy 
ul. Mostowa 1, jakiś osobnik, mówiący 
z krakowska. Zatrzymany jednak nie byi 
Pozatem żadne raporty na jakiegoś spe- 
cjalnie krakowskiego opryszka nie wska- 
zywały i nic nam pod tym względem nie 
przyniosło poszukiwanie wiadomości 
wśród naszych konfidentów. 

Pozatem jeszcze w sprawie komuni- 
stki Żeleńskiej. Ta także znikła bez śla- 
du. Na moje wczorajsze szyfrowe depe- 
sze odpowiedział tylko posterunek poli- 
cji w Białymstoku, że idąc za wskazów- 
kami nadesłanego rysopisu _wylegitymo- 
wał panią R. jadącą z Wilna, ale nie z 
dzieckiem, tylko z pełnoletnim panem S 
Poza tą wiadomością żadnego echa 0 
Żeleńskiej. 

   
    BELGNSYT RISE SIELA! 

RA” 

  

epos wojer ny 
  

' durskiego" odczyt. 17.55: 

Krwawy Wschód 

nym, rozpoczął demolowanie lokalu, re- 
stauracji. Przybyły na. miejsce poster Ka- 
sperek Józef z Komisarjatu .P. P. w Słoni- 
mie usiłował zlikwidować zajście, — lecz 
Cynik rzucił się ma policjanta, schwycił 
krzesło, chcąc uderzyć. Poster Kasperek 
wydobył rewolweru, na widok którego — 
Qynik powstrzymał się, znieważając sło- 
wami poster. Kasperka, a następnie zbiegł 
przez tylne wejście i ukrył się w ogrodach. 
Dochodzenie prowadzi komsarjat P. P. 

— POBICIE I ZGON DZIECKA. Gu- 
zowski Hirsz z synami Chąimem i Zemą — 
zamieszk. w Słonimie przy ul. Michałow- 
skiej Nr. 13 wtargnął się do mieszkania 

Ajzina Tewja i w czasie sprzeczki o spła- 

cenie komornego pobili lokatora: i jego 
żonę. (W czasie bójki Guzowski Zama u- 
derzył po głowie 15-miesięczne dziecko 
IAjzina, które wiskutek tego. zachorowało 

  

na zapalenie mózgu i w: dniu 6. bi m. zmarło 
Doktór Bpsztein stwierdził że dziecko mo- 
gło zachorować na chorobę mózgu i opon 
mózgowych samoistnie, lub też „wskutek 
wstrząsu mózgu spowodowanego  uderze- 

niem. 

Dochodzenie prowadzi Komisarjat P. 
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— ZJAZD KÓŁEK ROLNICZYCH. W 
dniu 5 marca r. b. w lokalu szkoły pow- 
szechnej w Lachowiczach T-wo- Rolnicze 
zorganizowało zjazd Kółek Rolniczych z 
terenu gmin Lachowicze Darewo. Przewod 
miczył wójt gm. Skrzypczyński. 

Na zjeździe omawiano sprawy organiza- 
cyjne, zaopatrzenie ludności w rasowe bu- 
haje, tworzenie przez Kółka Rolnicze — 

Spóldzielni spożywiców, sposób hodowania 
bydła, i ziemiopłodów. 

Ponadt opouczono obecnych 0 stwo- 
rzeniu i działalności komisyj rozjemczych 
i delegatury do spraw finansowo - rolnych 
przy starostwie. 

— PRZYJECHAŁ W KOŻUCHU 'A PO- 
JDCHAŁ BEZ KOŻUCHA. W dniu 6 b, m. 
przyjechał do Baranowicz Kazimierz Char 
kiewicz m-c m. IPołonki i pozostawił sanie 
przy ul. Ułańskiej Nr. 13, tamże zostawił 
swój. kożuch. 

Kiedy powrócił do sami kożucha już nie 

było. 

O swej stracie poskarżył się komisar- 
jatowi policji 

— WYSTĘPY REDUTY. Wi dniu 13 
marca zjeżdża do Baranowicz Reduta, ode- 
graną bedzie „Zaczarowane Koło". 

Radlo wileńskie 
CZWARTEK, DNIA 9 MARCA 1933 R. 

11.40: Przegląd prasy, kom. meteor., czaz. 
12.10: Muzyka z płyt. 12.30: Komun. meteor. 
12.35: Poranek szkolny. 14.40: Program dzien- 
ny. 14.45: Nowe płyty z muzyki popularnej. 

15.15: Giełda roln. 15.25: Komun. Akad. Ko 
ła Misyjnego. 15.35: „„Demokratyczność ko- 
biet“ — odczyt. 15.50: Koncert dla młodzieży 
(płyty) Rimskij-Korsakow. 16.25: Francuski. 
16.40: „Myśl o jutrze” odczyt. 17.00: Fragmen 
ty z opery „Faust* — Guonoda (płyty). 17.44: 
„W pierwszą rocznicę śmierci ks. biskupa Bzn- 

Program na piątek. 
18.00: „Krasiński' — odczyt dla maturzystów. 
18.20: Wiadomości bieżące. 18.25: Koncert ży- 
czeń. 18.40: Komun. litewski. 18.45: Rozmaito- 
ści. 19.00: Codz. odcinek pow. 19.10: „Skrzyn 
ka pocztowa Nr. 238" — listy słuchaczów omó 
wi H. Hulewicz. 19.30: „Manekin zazdrość 
(na marginesie mojej premiery) feljeton wygł. 
K. Leczycki. 19.45: Prasowy dz. radjowy. 20.00 
Koncert chóru ukraińskiego. 20.45: Wiad. sport. 
20.50: Dodatek do pras. dz. radjowego. 20.55: 
Muzyka lekka. 21.30: Słuchowisko. 22.15: Mu- 
zyka tan. 22.55: Komun. meteor. 23.00: Retrans 
misje stacyj zagranicznych. 

ŽĄBAICIE 
we wszystkich apteksch 

składach apiecznych znane 

śradka ed adcisków 

Prow. A. PAKA. 

SABINET | 
Racionaineį kosmetyki ieczniesaj 
Wilno, Mickiewicza 31 m. 4, 

URODĘ 
wobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, z- 
<uwa jej skazy i braki, Masaż kosmetyr: 

'y twarzy. Masaż ciała, elektryczny, У. 
szczuplający (panie). Natryski „Hormons” 
według prof. Spuhla. Wypadanie włosów 
iupież, indywidualne dobieranie kosmetyków 
de każdej cery. Ostatnie zdobycze kosse- 

tyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. _ 

. WCE 

  

  

  

  

  

  

4 tele - objektyw i 
£ przybory fotogr. Tam- "dziela lekcyj franca 

Redaktor w/z Witołd Tatarzyńcki. 

Cybuls: i, O/a Cb -rska | Ema Sz: brańska. 

RĄDA SPÓŁKI AKCYJNEJ 
pod firmą 

„WILEŃSKI PRYWATNY BANK HANDLOWY" 
Sp. Akc. 

niniejszem zawiadamia pp. Akcjonarjuszów, zgó- 
dnie z par. 27 ij 28 Statutu Banku, że w dniu 31 
marca 1933 r., o godzinie 6-tej po południu, w 
lokalu Banku w Wilnie, przy ulicy A. Mickiewi- 
cza Nr. 8, odbędzie się zwyczajne Walne Zgro- 
madzenie Akcjonarjuszów, z następującym po- 
rządkiem dziennym: 1) Zagajenie i wybór prze- 
wodniczącego. 2) Rozpatrzenie i zatwierdzenie 
sprawozdania, biłansu, oraz rachunku strat i zy- 
Ssków za rok 1932, podział zysków i udziełeme 
Radzie i Dyrekcji absołutorjum. 3) Zatwierdze- 
nie preliminarza wydatków na rok 1933. 4) U- 
stalenie wynagrodzenia dla Władz Banku z wy: 
boru. 5) Wybory członków Rady i Komisji Re- 
wizyjnej. 6) Wolne wnioski. Akcjonarjusze ży - 
czący sobie wziąć udział w Walnem Zgromadze- 
niu, zechcą złożyć w Dyrekcji Spółki Akcyjne; 
w Wilnie, swoje akcje lub dowody depozytowe 
o złożonych na przechowanie akcjach w insty- 
tucjach bankowych, najpóźniej do dnia 23 mar- 
ca 1933 r. do godziny 12-tej w południe (par. 
24 Statutu). Upoważnienie na prawo głosu w 
formie listu winno być złożone w Dyrekcji Bar- 
ku nie później, jak na trzy dni przed dniem Wał- 
nego Zgromadzenia (par. 25 Statutu). Termin 
zgłoszeń spraw dodatkowych (art. 57 Ust. o Sp. 
Akc.) upływa 16 marca 1933 r. 

APTEKA KOWEGPATYCZMA 
prowizora farmecji 

Fiorjana GOŁOŃSKIEGO 
zostsła przeniesicna z ul Królewskiej 

na ui. Mickiewicza 21 
Apieka zaopatrzona we wszystkie Środki 
homeopatyczse i spałruckowe jak rówsież 

w specyfiki Dr. Madstuss. 

NASIONA 
Koniczyn, tymotki, s*rsde i różnych in- 

nych roślia astewnych oraz łubiców 
zoleca 

-а е 
#% % 

а. 

    

  

  

  

  

Zygmunt Nag 
Wine, Zawain: 11-   Ф 

Ф $ 

1     

Pekóju iub ówóch 
przy iuteligentaej 10- 
dzinie posznucje bez. 
dzietue małżeństwo. — 
Oferty pod J K do 
Adnizisiia ji „Stowa“, 

POKO61Į 
7 o:ebnem wejściem do 
wynajęcia. Og'ądać od 

  

   

DOKTOR 
<а й #° Biumo «icz 

choroby weneryczne —- 
skórne i moczopiciowe. 
WIELKA 21, tel. 921. 
ой 9 — 113 — 8 

  

  

W.Z.P. 23 4 do 6 ej. Pertowa 12 
= ut, 4 

DOKTOR BĘ -- 

Janina Da ли Aaa 
PIOTROWICZ- dia kulturalnej osoby. 
JURCZENKOWA Dąbrowskiego 12 m. 3 

ordynator Szpit. Sawicz ^° SĘ 
cheroby skórne, wene- , Cztery 4adne, 
ryczce i moczopłciowe Słoneczne pokoje z 

przeprowadziła się 2 m Ę wy- 
ortowem 

Wileńska 34 wejściem fronticwem — 
н piętro do wynaę'cia od 1-go 
pizyjmuje kwietnia, Juigieilońska 

6 5 — 7 wiecz, 10 ш. 5 — cd B i pół 
© do 10 i pół i od 4 do6. 

    

: 2 POKOJE 
Kupno umeblowane z ada 

i SPRZEDAŻ  używalnością kuch'i w 
<PZTYPSYTĘYTYETĘ O" CENt: um riasia poszu- 

kuje bezdzietne małżen- 
stwo. — Zgłoszenie pi- 
semne do Adm nistracjį 
„Słowa* pod М. М 5. $. 

Z POWODU WYJAZ- 
U sprzedaję tanio ro. 

maite meble, jak: stoły, 
szafy, kanapy, umywal- 

    

mi Tołogaliczaj  Fuy ==Lekcje rat fo! y f-my 
„Contessa Nettel“ — ; Lekc e 
mig. sztork. — rozm. RZEEUEETZUNEMWIE 
10X15 — obj. „Car 
Zeiss"  światłosiła 3.5, RO DOWITA 

inne FRANCUZKA 

- skiego. — Zgłoszenie ię 3 — 4 lam 
DE pe Mickiewicza 22 m. 15 

  

wy  radjoodbiornik. — 
I kokis 6 — 19.. od godz 11 ej do 2-ej. 

SPRZEDAM at) 
rządzenie sklepowe, — 

D wiedzieć się Tatarska POSZUKUJĄ 

17 m. 6 od 9—11 rano. PRACY 
TTFETYVYWYYYYYYTEST   

  

Wszelką pracę 
w wiejskiem gospodar- 
stwie domowem przyj: 
mę. Uwiem szyć. prać 

Żórawiny 
# н о эа 

    

  

    

  

m. 3. i prasowsč sziywuą bie- 
-- -- liżuę. Posiadsm Świa 

sażrankkakAAAŁAGEk dectwa, — Literacki 1! 

Lokaie "> 8 
PISYTYTYYYYYYWNYSY — _ — 

POKÓJ POPIERAŚCIE 
do wyusjęcia z przwem 
korzys'enia tortepjsnu, Ł o p P 
tvlko dla pań. UL. 3 go Вн, 
Maja Nr. 9 — 12. pe Gęś 

   


