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Telefony: Redasci — 17-82, Adminiswacji — 228. 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redukcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 

mie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
nr RĄANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. 

GŁĘBOKIE — uł. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruci:”. 

HORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch“ 

KLECK — Sklep „Jednošė“ 
1IDA — ul. Suwaiska 13 — S. Mateski. 

ŁUNINU-C — Księgarnia Kol. „Rach”. 
MOLODECZNO -- Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 
MIORY — Ejdeiman 
NIEŚWIEŻ ul. Ratuszowa — Księgarnia Jažwinskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-.ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

an K IA MN TRAĆ A OS, I KO PALACIO OEGTEE TOZEDADWA'Y Ada: AGO RY DOE” | 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej i i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 
nadesłane milinietr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyirowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administację zmie niane dowolnie. 

Łaszuk. 

OSZMIANA — 
PODBRODZIE 

POSTAWY — 

  

DRUJA — Kowkiu. 
Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

„ PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski Ė 

Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch” З 

SŁONIM — Księgarnia |]. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 
S$MORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul, 3 Maja 3 
WQŁOZŻYN —. Liberman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch”. 

   

  

   
.„ Komunikaty oraz 

Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
dostarczenie u-ru dowodowego 20 groszy. 
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GRAMY 
  Aleksander Dejbner przemówił... Polemika niemiecko-francuska TELEGRAMY 

w komisji głównej konferencji rozbrojeniowej Niezdrowe opary, które wciąż unosz:: 

się nad nieszczęśliwą akcją obrządku 

wschodniego w Polsce, wytwarzają cięż 

ką atmosferę. 

Do rozpaczy może doprowadzić świa 

domość tego, jak chętnie korzystają z 

wielkiej idei elementy najgorsze, najbru- 

dniejsze, Którym zależy, jeżeli nie na cał 

kowitej rehabilitacji, to przynajmniej na 

jej pozorach, ułatwiających dalszą spryt- 

ną grę. 
Te elementy — nieznośnie hałaśliwe, 

dokuczliwe, wciąż się wysuwają na czo- 

ło, dezorjentując wszystkich i wprowa- 

dzając zamęt. 

Natomiast element czysty, szlachetny, 

ideowy odznacza się wyjątkowym spo- 

kojem i łagodną tolerancją, — od rze- 

czywistości gotów jest uciec i nie. mys- 

leć o niej, byle móc pogodnie tworzyć w 

wyobraźni jasne obrazy przyszłości. 

W tych warunkach sytuacja prasy 

jest niezmiernie trudna. Zwykłe sumie - 

nie obywatelskie nakazuje piętnowanie 

wszystkich przekroczeń,  szkodzącyci 

idei, oraz odważne wykazywanie  błę- 

dów, popełnianych nieświadomie, — ale 

głos taki przestrasza jednych, denerwuje 

innych. Chodzi przecież o spokój, o sta- 
ły spokój. Jeżeli coś jest nie tak, jak być 

powinno, to jakoś to zczasem się unor- 

muje, jakeś się zmieni na lepsze... 

- Mamy czas, — poczekamy. 

Element jednak najgorszy wciąż daje 

znać o sobie w sposób zuchwały... 

Przykuwa powszechną uwagę... 

Jakże wymowne są pod tym wzglę- 

dem ostatnie iasze doświadczenia! U- 

mieściliśmy szereg artykułów, wysuwa- 

jąc pózytywne tezy. Zdawaćby się mogło 
że ktoś zacznie popierać te tezy, ktoś bę 

dzie je zwalczał... Gdzież tam! Doczeka- 

liśmy się tylko dwóch sprostowań. 

Pierwsze, znane naszym czytelniku, 

nadesłał „przeor klasztoru Benedyktynów 

w Amay, stwierdzając, iż podaliśmy wia 

domości, nie odpowiadające prawdzie. 

Żadnych komentarzy do takiego oświad 

czenia, żadnego ułatwienia nam przyzna 
nia się do być może naprawdę popełnio- 

nych nieświadomie nieścisłości. Niestety, 
jednak, fakt przejścia na prawosławie 

kilku Benedyktynów obrządku wschodnie 

go jest faktem niewątpliwym. 

Rozumiemy dobrze. intencje, któremi 

się kierował czcigodny przeor Benedyk - 
tynów. a jednak uważamy, że o pew- 
nych najboleśniejszych nawet rzeczach 

należy mówić po męsku: otwarcie i 

śmiałe. Chodzi przecież 0 wyrobienie 

wśród szerszych mas jasnego poglądu 

na całokształt zjawisk, związanych z 
akcją unijną. Potrzebni są ludzie silni, —- 

tych zaś trzeba szukać wśród świado- 
mych swych dróg. 

Drugie sprostowanie, noszące cechy 

sensacji, nadesłał do nas ponury bohater 
ostatnich dni, sam p. Aleksander Dejb- 
ner. List jego jest na tyle ciekawym do- 
kumentem naszych czasów, iż zasługuje 
na podanie do publicznej wiadomości in 
extenso. 

Brzmi on w sposób następujący: 

Berlin - Mahlsdori, 
Rachnsdorierstr. 16 

dnia 7 marca 1933. 

Redakcji „Słowa”* w Wilnie. 
Od pewnego czasu rozszerzają przeciwko 

mnie ze strony nieznajomej fałszywe wiadomo- 
ści, które zaczepiają moją cześć osobistą. Ze 
względu na prawdę i dla rehabilitacji mojej 
czci domagam się ogł ia następującego 0- 

świadczenia w najbliższym numerze Pańskiej 
gazety, a to bez jakiejkolwiek parentezy i bcz 
opuszczenia i tym samym drukiem i na tem 
samem miejscu, na którem nieprawdziwe twier 

były umieszczone: 
Na podstawie ustawy Rzeczypospolitej Pol 

skiej o prasie proszę ogłosić następujące punk- 

ty, jako sprostowanie w Pańskiej gazetie (1): 
1. Nie jestem ani byłem nigdy sekretarzem 

Komisji Papieskiej Pro Russia, ani któregokol- 
wiekbądź z księży Biskupów, chociaż z księ- 

dzem Biskupem dtHerbigny spólnie pracowa- 

033. Nie wziąłem i nie 
dokumentów; 

3. Nigdy nie dostarczyłem dokumentów wła 
dzem sowieckim; = 
© Nie jestem, ani nigdy nie byłem ajentem 

ukradłem żadnych 

5. Nie byłem powodem nowych aresztowań 
księży w Rosji;. 

6. Nie jestem wcale ożeniony, więc także 
z kormunistką. 

Jeżeliby Panowie nie zechcieli przyjąć po- 
wyższego sprostowania nieprawdziwych wiado 

mości o mojej osobie w Pańskiej gazetie (!). 
będę zmuszony zanieść skargę do sądu. 

(—) Alexandre Deubner. 
Ksiądz rzymsko katolicki 
wschodriego obrządku. 

P. S$. Będzie Panom łatwiej powinności 
swej zadość uczynić przez ogłoszenie powyż- 
szego sprostowania, że sam Rząd Polski uznzł, 
iż to całkiem wykluczone, że ja dokumenty Ko 
misji Papieskiej ukradłem ałbo GPU służyłem. 

List pisany na maszynie, po polsku. 

— ostatnie zdanie, od słów: „catkiein 

wykluczone pisane odręcznie. List ma 

stempel poczty w Berlinie. 

A teraz, co do sprostowania. 

Nie przekonało ono nas o niewinno- 

ści . „księdza  rzymsko - katolickiego 

wschodniego obrządku*... Dziwi nas nie 

zmiernie już to zestawienie dwu obrzaJ- 

ków przy jednej godności. A i sanią 

godność księdza budzi wątpliwości. 

Dwaj prowincjałowie O. O. Jezuitów 

w Polsce w swej słynnej obronie A. Dej- 

bnera pisali m. in.: 

„Kilka tygodni temu 

kapłańską i wyjechał bynajmniej nie 

do Rosji, lecz do Berlina, gdzie dotąd 

przebywa”. Ojcowie Jezuici dobrze wie- 

dzieli, gdzie wyjechał współautor dzisła 

p. t. „Eveques russes en exil“, — czyž- 

by nie wiedzieli, że on nietylko nie zrzu- 

cił sukni kapłańskiej, lecz stał się nawet 

kapłanem rzymsko - katolickim?.. 

Sprostowania, dotyczące własnej о50 

by, nie poparte mocniejszemi argumenta 

mi, nie są zbyt przekonywające, chociaż 

by się i powoływało na bliżej nikomu 

nieznane oświadczenie rządu polskiego 

w tej sprawie. 

Nie obchodzi nas i życie prywatne 

osobliwego kapłana dwu obrządków : 

czy ma on damę serca i jakie przekoria 

ria ma ta niewiasta, jest to rzecz dla 

nas całkiem obojętna. 

Natomiast nie jest obojętne cenne 

stwierdzenie współpracy z arcybisku- 

pem d'Herbigny. Prezes Komisji Pro Ri:s 

sia odżegnywa się, jak może, od į 

współpracy, co- niebardzo dotychczas 

mu się udawało, — teraz zaś po publicz 

nem oświadczeniu p. A. Dejbnera, sytua 

cja stanie się tem bardziej kłopotliwa. 

O tej ścisłej współpracy arcybiskupa 

d'Herbigny i A. Dejbnera w swoim 

czasie pisaliśmy tak: 

„Opracowanie pokażnego tomu ra- 

zem z drukiem mogło trwać okeło rcku 

i wymagało stałego obcowania współ- 

autorów; gdyby.więc Dejbner nie był 

szpiegiem, lecz tylko niegodnym kapie- 

nem i marnym człowiekiem, — i wów 
czas byłby powód do wielkiego niepoke- 
A 
ju 

zrzucił suknię 

tej 

O to nam przedewszystkiem chodzi- 

chodzi!.. 
Niech p. Dejbner uważa siebie za ka 

płana katolickiego wszystkich obrząd- 

ków, jakie tylko istnieją, — na szacuqek 

on nie zasługuje!.. 

Czy jednak jest szpiegiem? Nie jeste 

śmy urzędem śledczym, aby przeprowa - 

dzać dochodzenia i ustalać kwalifikacje 

polityczne poszczególnych podejrzanyci:* 

jednostek, — ale nie kryjemy się z tem, 

że wszelkie pozory przemawiają za tet, 

że ten egzotyczny kapłan z bolszewika- 
mi miał i ma stałą łączność!.. 

Może to nasze oświadczenie, — „za 

czepiające cześć osobistą* pana Dejb- 
nera, sprawi, że naprawdę zechce on po 
ciągnąć nas do odpowiedzialności sądo- 
wej. 

Bylibyśmy z tego szczerze zadowole- 
W. Charkiewicz. 

i 

ni. 

  

GENEWA PAT. — Komisja główna 
konierencji rozbrojeniowej przystąpiła 
dziś do dyskusji nad kwestją materjału 
wojennego. 

Delegat Niemiec Nadolny raz jeszcze 
domagał się dałeko idących redukcyj ma 
terjału wojennego, bez uzależnienia ich 
od nowych gwarancyj bezpieczeństwa, 
przyczem oświadczył, że celem konieren- 
cji nie jest wskazanie nowych gwaran- 

cyj bezpieczeństwa przeciw państwem 
rozbrojonym. Jak wiadomo, projekty, do 
tyczące bezpieczeństwa, skierowane są 
przeciw ewentualnemu napastnikowi, — 
kimkolwiem on będzie, ale delegat nie- 
miecki uważa, że układ przeciw ewentu- 
alnemu napastnikowi jest automatycznie 
układem przeciw Niemcom. 

Nadolnemu odpowiedział delegat fran 
cuski Massigli, oświadczając, że delega- 

Orędzie Roosevelta do Kongresu 
UCHWALENIE PROJEKTU 

WASZYNGTON PAT. — W dniu 9 
bm. w południe otwarta została sesja 
specjalna 73-g0 Kongresu. s 

Orędzie prezydenta do Kongresu 
stwierdza, że rząd zmuszony był inter- 
wenjować dla zapewnienia ochrony de- 
pozytarjygzom banków Stanów Zjedno- 
czonych oraz interesów całego narodu. 
Naszem pierwszem zadaniem — głosi 0- 
rędzie dzie otwarcie wszystkich 
banków, opartych na zdrowych podsta- 
wach. Będzie to stanowiło zasadniczy 
wstęp do dalszego ustawodawstwa, skie 
rewanego przeciwko spekulacji fundusza 
mi depozytarjuszy oraz innym naduży- 
ciom ich zaufania. 

Aby ten cel mógł być osiągnięty, -— 
zwracam się do Kongresu o niezwłoczne 
uchwalenie ustaw, powierzających wła- 
dzom wykonawczym kontrolę nad banka 
mi dla ochrony interesów  depozytarju- 
szy oraz upoważniających do niezwłocz- 
nego otwarcia banków, których podsta-- 
wy zostaną uznane za zdrowe, jak rów- 
nież innych banków, których sytuacja 
dostatecznie się poprawi, oraz tych, w 
których niezbędne jest przeprowadzenie 

USTAWY BANKOWEJ 

reorganizacji i oparcie ich na innych 
podstawach. Domagam się również u- 
chwalenia poprawek do ustawy o rezer- 
wie federalnej dla dokonania emisji do- 
datkowych środków óbiegowych, należy- 
cie zagwarantowanej. Dalsze ogranicza- 
nie tranzakcyj bankowych jest niemożli- 
we. Prezydent wyraża nadzieję, że po- 
prawki te będą początkiem nowych sto- 
sutków między bankami a narodem a- 
rierykańskim. Kiedy zarządzenia te będą 
postanowione —kończy orędzie — bę- 
dziemy mogli zastanowić się nad progra 
mem całkowitego uzdrowienia gospodar- 

ki narodowej. 

WASZYNGTON PAT. — Izba Repre 
zentantów uchwaliła projekt ustawy ban 
kowej. 

LONDYN PAT. — Posunięcia Roosevelta 
traktowane są tu z dużem zaufaniem, ale nie 
ulega wątpliwości, że panuje niepokój co do 
przyszłości funta szterlinga. Rząd wbrew opi- 
nji Banku Angielskiego, obawia się przeprowa- 
dzić obecnie stabilizację funta na poziomie do- 
larów 3.5, przewidując inflację dolarową, która 
nie pozwoli na utrzymanie się funta na tym po 
ziomie i pchać będzie funt daleko wyżej — 
dą 4dolarów. 

  

. Echa Westerplatte 
ODPOWIEDŹ GDAŃSKA 

GDAŃSK PAT. — Senat gdański o- 
publikował dziś komunikat, zawierający 

treść odpowiedzi na skargę polską, skie 
rowaną do wysokiego komisarza Ligi 
Narodów w sprawie zarządzenia Senatu 
© policji portowej, które to zarządzenie, 
zdaniem rządu polskiego, należy zakwali 
fikować jako action directe. Senat obsta- 
je w swej odpowiedzi przy tem, że spra- 
wa ta jako action directe uważana być 
nie może, gdyż został w danym wypadku 
przywrócony stai istniejący rzekomo 
przed zawartym układem tymczasowym 
z roku 1923. ' 

GŁOS „JOURNAL DES NATIONS“ 
GENEWA. PAT. — „Journal des Na- 

  

Dalsza „czyst 
BERLIN PAT. — Na podstawie dek- 

'retu prezydenta Rzeszy © ochronie pań- 
stwa i narodu nastąpiło dziś aresztowa 
nie dwóch dalszych pacyfistów niemiec- 
kich, a mianowicie sekretarza Niemiec- 
kiej Ligi Pokoju Kuestera i członka za- 

tionis“, omawiając sprawę Westerplatte, 
wyraża ubolewamie, że sprawa ta wejdzie 
do Rady Ligi jako kwestja procedury, pod 
cząs gdy daleko ważniejsze jest meritum. 

Wysoki komisarz Ligi powinien był za- 
dać sobie pytanie, czy wzmocnienie sar- 
nizonu polskiego na Westerplatte jest ko- 
neczne. Odpowiedź nie mogła nastręczać 
wątpliwiości, wobec napływu różniych po- 
dejrzanych elementów do Gdańska. 

Rząd polski miał obowiązek czuwania, 
by jakiś mowy van der Luebbe nie wysa- 
dził w powietrze składów amunicji 
wysokiego komisarzą nie może og! 

się do pošredniczenia i sądzenia w. pierw- 
szej instamcji spraw polsko - gdańskich, 
gdyż do tego wystarczyłby całkowicie 
funikcjonarjusz Ligi, rezydujący mw Gene- 

ka 
rządu Ligi Langego, będącego również 
członkiem zarządu niemieckiej Ligi Obro 
ny Praw Człowieka. 

BERLIN PAT. — Naczelny redaktor 
„Rheinische Ztg.“, socjal - demokratycz- 
ny poseł do Reichstagu Sollmann Oraz 

    

    

  

Kontrofensywa chińska na prowincję Dżehol 
PEKIN PAT. —Chińczycy czynią po- 

ważne wysiłki celem powetowania kię- 
ski, poczynionej w Dżehol, Jak podaja 
źródła urzędowe, kolumny wojsk chiń- 

skich nacierają na Japończyków z 3-ch 
stron. Oddziały japońskie wycofały się 
podobno z Ku-Pei-Ku w stronę miasta 
Džehol. 

Grožby social-demokracji w Austrįi 
WIEDEŃ PAT. — Zarząd glowny austrja- 

ckiej socjal - demokracji wydał odezwę, w któ 
rej protestuje przeciwko wyłączeniu parlamen- 
tu i przeciwko zamachowi  faszystowskiemu 
na prawa polityczne ludności. Stronnictwo so- 
cjal - demokratyczne używa narazie wszyst- 
kich środków konstytucyjnych, aby odeprzeć 
płany zaprowadzenia dyktatury w Austrji, 

  

Budżet wojsk. Wielkiej Brytanii 
Wzrosł © 4.500.00 funtów 

LONDYN PAT. — Wielkie rozczaro- 
wanie wywołał w Londynie ogłoszony 
dzisiaj preliminarz budżetu wojska, ma- 
rynarki i awiacji wojennej na rok przy- 
szły. Okazuje się, że mimo inicjatywy, o- 
kazywanej przez Wielką Brytanję, na 
konferencji rozbrojeniowej, budżet wojen 
ny Wielkiej Brytanji wzrósł © 4.5 miljo 
na funtów szterlingów. | 

W budżecie obecnym trzy resorty 
wojenne kosztowały 104.364 tysiące fun 

tów, a w budżecie preliminowanym na 
rok przyszły kosztować będą 108.946 ty 
„sięcy funtów. 

Program konstruktywny marynarki 
na przyszły rok budżetowy przewiduje 
budowę 4 nowych krążowników i 9 tor 
pedowców. Wogóle już dzisiaj jest wido 
czne, że przyszły budżet nie będzie sta- 
nowił żadnej oszczędności i że nadzieję 
na obniżenie podatku dochodowego się 
nie ziszczą. | 

Gdyby akcja, prowadzona środkami kon- 
stytucyjnemi, nie udała się, wówczas socjał - 
demokraci zmuszeni będą z własnej inicjatywy 
bronić dalej konstytucji i wolności. Godzina 
decydująca jest być może już blisko. 

WIEDEŃ PAT. — Organ chrześcijańsko - 
społeczny „Reichpost* potwierdza wiadomość, 
że rząd austrjacki planuje utworzenie Izby Sta 
nowej jako autonomicznego organu ustawo- 
dawstwa gospodarczego. 

" Organ wielkoniemców „Wiener  Neuest2 
Nachrichten" zapowiada, że wiceprezydent Ra- 
dy Narodowej Strafiner zamierza w porozumie 
niu z byłym prezydentem Rady Narodowej Ren 
nerem, mimo sprzeciwu rządu, zwołać posiedze 
nie Rady Narodowej na wtorek 14 marca. 

WIEDEŃ PAT. — Donoszą z Insbrucka, 
że niewykryci dotychczas sprawcy w kilku 
miejscowościach nad granicą austrjacko - nie- 
miecką usunęli słupy i Równoczes- 
ność usunięcia tych słupów dowodzi, że chodzi 
tu o zorganizowaną akcję. 

WIEDEŃ PAT. — Na politechnice wiedeń- 
skiej doszło w dniu 9 bm, do bójki między stu 
dentami hitlerowskimi a socjal - demokratami. 
Narodowi socjaliści rozbili szybę w kiosku so- 
cjal - demokratów i zdarli plakaty oraz ogło- 
szenia. Na wiadomość o zajściu na politechni- 
ce zaprowadzono па uniwersytecie bezwzględ- 
ny przymus legitymacyjny. 

cja francuska obecnie nie może wypowie 
dzieć się, na jakie redukcje i ogranicze 
nia materjału wojennego gotowa jest zgo 
dzić się, gdyż uzależnia to od definityw 
nych decyzyj, dotyczących wzajemnej 
pomocy i ujednostajnienia typu arnmiij 
europejskich. 

Wprawdzie głosowanie nad zasadą 
wzajemnej pomocy wykazało, że naczel- 
na idea planu francuskiego napotyka na 
zdecydowaną opozycję kilku rządów, ez 
których opracowanie programu wzajen:- 
nej pomocy jest niemożliwe, to jednak 
delegacja francuska nie traci nadziei, że 
gdy opracowany będzie projekt paktu 
wzajemnej pomocy, delegacje dotąd prze 
ciwne zawahają: się nad odrzuceniem 
paktu, gdyż pociągnęłoby to za sobą 
fiasco szerszego programu uzbrojenia. 

Delegata francuskiego poparł repre- 
zentant Jugosławii. 

W dalszej dyskusji zabrał głos dele- 
gat polski gen. Burhardt - Bukacki, ©- 
świadczywszy na wstępie, że delegacja 
polska ustosunkuje się do całości pro- 
blemu w dalszem stadjum dyskusji, mo- 
tywował następnie propozycje polskie, 
dotyczące ograniczeń @@ zapobieżenia 
postępom techniki wojskowej. Delegat 
polski oświadczył, że konferencja nie 
spełniłaby swego zadania, gdyby pominę 
ła kwestję techniki wojskowej. Ogranicze 
nie kalibru armat, czy tonnażu czołgów 
nie wystarcza dla uniemożliwienia postę 
pu tej techniki. Świadczy 0 tem znany 
przykład, niemieckiego pancernika „kie- 
szonkowego*,, dowodzący, że zdolni iu- 
żynierowie umieją obejść postanowienia 
rozbrojenia jakościowego.. Jeśli więc 
konierencja pragnie, by postępy nauki, 
z których ludzkość jest dumna, nie by'y 
wykorzystywane dla celów destrukcy j- 
nych, musi powziąć uchwałę, dotyczącą 
dokładnej listy istniejących broni i ich 
cech charakterystycznych, zakazującą po 
siadania broni przekraczającej ustalone 
typy, jak również wydawania patentów 
na nowe wynałazki wojskowe. Lista po 
winna obejmować najbardziej udoskona- 
lone modele, tak, aby państwa, nie posia 
dające dziś zmodernizowanych zbrojeń, 
mogły się zrównać z państwami, które 
stoja na czele postępu techniki wojsko- 
wej, ale by dałszy wyścig był niemożii- 
wy. Na zakończenie delegat Polski stwier 
dził, że niewątpliwie wysuwa idee dość 
śtniałe, ale doniosłość celów usprawied- 
liwia tę śmiałość. 

Propozycje polskie, stanowiące logicz 
a ne uzupełnienie dawniejszych propozycyj 
"c w dziedzinie rozbrojenia jakościowego, 

zostały poparte przez mówców przema-* 
wiających po delegacie polskim, miano- 
wicie przez delegatów Hiszpanji i ZSSR. 

  

w Niemczech 
redaktor tegoż dziennika Esserow zostali. 
dziś aresztowani. Partja socjal - demo- 
kratyczna wystosowała telegramy prote- 
stacyjne do prezydenta Rzeszy, prezy- 
denta Reichstagu oraz wicekanclerza Pa- 
pena jako komisarza Rzeszy dla Prus. 

ZRBURZENIE POMNiKOW : EBERTA, . 

ERZBERGERA I RATHENAU,A 
BERLIN PAT. — W Zweibruecken 

(Palatynat) nieznani sprawcy „Zburzyli 
ubiegłej nocy ik, wystawiony na 
cześć byłego prezydenta Rzeszy Eberta, 
oraz ministrów  Erzbergera i Rathen- 
au'a. 

ANTYSEMICKIE DEMONSTRACJE 

W LIPSKU 
LIPSK PAT. — Dzień wczorajszy i  dzisiej- 

szy obiitowały w Saksonji w szereg zajść an- 
tyżydowskich. Z różnych stron nadchodzą wia- 
domości, o biciu względnie aresztowaniu ży- 
dów polskich. Według doniesień z kół żydow- 
skich w Zwikau i Falkenstein aresztowano 
tam dziś bez specjalnych powodów 12 obywa- 
teli polskich wyznania mojżeszowego,  przy- 
czem charakterystyczne jest, że w jednym wy 
padku aresztowania dokonać miały umunduro- 
wane oddziały hitlerowskie. 

MISJA GEN. VON EPP W BAWARIJI 

BERŁIN PAT. — W godzinach wie- 
czornych biuro Wolifa ogłosiło komuni- 
kat treści następującej: Esą 

Z uwagi na panujące wśród ludności 
bawarskiej zaniepokojenie oraz ze wzglę 
du na to, że dalsze utrzymanie bezpie- 

czeństwa publicznego i spokoju w Ba- 
warji nie było zapewnione, rząd Rzeszy 
skorzystał z postanowień par. 2 dekretu 
prezydenta Rzeszy o ochronie narodu i 
państwa z dnia 28 lutego 1933 r. i prze 
jał na siebie kompetencje najwyższych 
władz krajowych w zakresie utrzymania 
bezpieczeństwa i porządku, przekazując 
je gen. porucznikowi von Eppowi. 

RZECZYPOSPOLITEJ 
WARSZAWA, (PAT. — P. Prezydent 

Rzeczypospolitej przyjął wczoraj po po- 
łudniu wojewodę lwowikiiego p. Belimę 
Pražmowskiego. (W dniu «wczorajszym p. 
Prezydent przyjął nowomianowanego pod 
sekretarza stanu w ministerstwie Opieki 

społecznej idra Ducha, a następnie prezy- 

denjta miasta Warszawy: linż. Słomińskie- 
go, który przybył, by zaprosić p. Prezy- 
denta na uroczystość otwancia filtrów, t. 
zw. pośpiesznych. Uroczystość ta. odbędzie 
się 21 bm. 

MIN. BECK WYJECHAŁ DO GENEWY 

WARSZAWA (tel. wł.) — W dmiu 
dzisiejszym minister Beck opuścił Warsza 
wę, udając się ma kolejne posiedzenie Ra+ 
dy Ligi Narodów do Genewy. Jak słychać, 
przed wyjazdem minister Beck przyjęty 

był w Belwederze, gdzie odbył dłuższą kon 

ferencję z Marszałkiem ' Piłsudskim. 

AMBASADOROWIE PAŃSTW OBCYCH 
U PREMJERA PRYSTORA 

(WARSZAWA (tel. wł.) — Wczoraj 
wieczorem premjer Prystor podejmował 

obiadem akredytowanych przy rządzie pol 
skim 'ambasadotrów państw obcych. Po 9- 
biedzie u państwa premjerostwa, odbył się 
raut, w którym wzięli udział członikowie 

rządu, korpusu dyplomatycznego, oraz sze 
reg osobistości ze świata towarzyskiego. 

ZGON GEN. ZOSIK-TESSARO 

WARSZAWA (tel. wł.) — Z Przemy- 
&а donoszą, że zmarł tam dowodca O. K. 
Przemyśl, gen. Zosik-Tessaro, Ъ. dowód- 
ca Konpusu Ochrony Pogranicza. Generał 
Tessaro zapadł był przed niedawnym cza- 
sem ma zapalenie płuc 1 wskutek tej cho- 

roby zmarł. 

AMBASADOR SKRZYNSKI ? 
U OJCA ŚW. 

RZYM. PAT. — Ojciec Swięty przyjął? 
na  igodzinnej  audjenecji ambasadora 

STAN BEZROBOCIĄ W POLSCE 

WARSZAWA. PAT. — Według danych 
statystycznych Państwowego Urzędu (Po- 

Średnietwa Pracy, ilość bezrobotnych ma 
terenie całego państwa wynosiła w dniu 
4 mamca 287.218, co stanowi wzrost w sto- 
sunku do tygodnia poprzedniego o 963 o- 
soby. 

MAC DONALD W PARYŻU 

PARYŻ. PAT. — (W dniu 9 bm. o g. 
17,40 przybyli do Paryża premjer angiel- 
ski Mac Donald i minister spraw zagra- 
nieznych Simon. 

TITULESCU POWRÓCIŁ DO BUKA- 
RESZTU 

BUKARESZT. PAT. — Izba uchwa- 
liła szereg ustaw, mających na celu utrzy- 
manie spokoju i porządku. 

Dziś w mocy przybył do Bukaresztu :z 
Genewy Titulescu i natychmiast odbył na 
radę z premjerem Vajdą, zaś w godzinach 
poraninych był przyjęty przez króla. Na 
posiedzeniu parlamentarnej komisji 
spraw zagranicznych wygłosi Titulescu 
przemowę, której oczekują z wielkiem za- 
interesowaniem. 3 

BUKARESZT. PAT. — Kola poiafor- 
mowane uważają za rzecz prawdopodobną 

rychłe zniesienie stanu wojennego, wpro- 

wadzonego w kilku miastach Rumumji w 
związku z zajściami komumistycznemi w 
połowie lutego. Zarządzenie te wydano po 
uchwaleniu przez Senat ustawy, wamac- 
niającej środki utrzymania ładu & ро- . 
rządku. 

918.334 BEZROBOTNYCH 
W CZECHOSŁOWACJI 

PRAGA. PAT. — Według danych u- 
rzędowych, bezrobocie w Czechosłowacji 

z końcem luiego wynosiło 918.334 osoby, 
iw porównaniu z 892.775 z końcem stycznia 
roku bieżącego. 

Proces Gorgonowej 
KRAKÓW. PAT. — W dniu 9 bm. na 

nozprawie przeciwko Rieie Gorgonowej od 
bywało się dalsze przesłuchiwamie StąSsia 

Zaremby. . 
(W dniu 10 bm. przesłuchiwany będzie 

jeszcze Staś Zaremba, następnie zaś jego 
ojciec. Po południu odbędzie się badanie 
Stanisława Zaremby przez psychjatrów, 

Giełda warszawska 
WARSZAWA. PAT. — Gielda. DE- 

WIZY: Belgja 124,90 — 125,21 — 124,59. 
Holandja 359,85 — 360,25 — 358,45. Lon- 
dym 30,95 — 30,97 — 31,11 — 30,81. Pa- 
ryż 35,12 — 352] — 35,03. Praga 26,44— 
26,50 — 26,38. Szwajcarja 172,70 —173,13 
— 172,27. Berlin w obroiach prywatnych 
211,25. — Tendencja miejednolita. 

PAPIERY PROC.: Pożyczka budowia- 
na 42,75 — 44,00. Imwestycyjna 105—104. 
Konwersyjna 43,75 — 43,70. 5 proc. kole- 
jowa 39.00, 6 proc. dolarowa 57,00. 4 pr. 
dolarowa 53,75 — 52,50. 7 proce. stabiliz. 
56,59 — 56,75 — 55,88. 10 proc. kolejowa 
104,50. 4 proc. L. Z. ziemskie 38,50. 8 pr. 
warszawskie 42,25 — "41,75 — 42,00. — 
Tendencja dla listów słabsza. 

AKCJE: Bank Polski 76,50 — 75,50. 
Starachowice 9,85. 

DOLAR w. obrotach pryw. 8,70—8,80. 
RUBEL ZŁOTY: 4,90. 
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SILVA RERUM Wznowienie wykładów na wyższych uczelniach 
nastąpić ma w najbliższy poniedziałek 

  

Niedawno podawaliśmy na tem miej 
scu wiadomość o pomysłowem oszustwie 
pewnego wydawcy, którego ofiarą padł 
Jan Lorentowicz. 

Chodziło mianowicie o to, że redaktor 
„Wiedzy o Polsce'* zamówił u Lorento- 
wicza artykuł o dziejach piśmiennictwa 
polskiego, opłacając honorarjum w wy- 
sokości 1500 zł. od arkusza! Ponieważ 
jednak redaktor „Wiedzy o Polsce'* wy- 
dał ten artykuł w formie osobnej książki, 
przeto Lorentowicz zaskarżył go o po- 
gwałcenie prawa autorskiego i oszust- 
wo, polegające na wpisaniu do umowy 
tekstu, którego pierwotnie nie było. 

Na to odezwali się inni współpracow- 
nicy „Wiedzy o Polsce*, mówiąc w liście 
do redaktora Broszkiewicza: 

„W przykrej dla Pana chwili uważamy za 
swój obowiązek stwierdzić, że jako wydawca 
„Wiedzy o Polsce", był Pan w stosunku do nas, 
autorów artykułów i prac naukowych, umie- 
szczonych w pańskiem wydawnictwie, zawsze 
punktualnym, rzetelnym i ścisłym w dotrzy- 
mywaniu wszystkich swych zobowiązań. 

Zaznaczamy zarazem, że oddając Szanow- 
nemu Panu do druku, nasze prace, nie mieliś- 
my nigdy żadnych wątpliwości, iż chodzi nie o 
druk w ograniczonej liczbie 2.000 egz., ecz w 
liczbie odpowiadającej potrzebie wydawnui- 
ctwa.“. ' 

List ten podpisato 20 profesor6ow r6ž- 
nych uniwersytetów, Oraz szereg innych 
wybitnych uczonych. 

ABC (69) pisze w związku z tem: 
W świetle powyższych dokumentów  caia 

sprawa przedstawia się zupełnie inaczej, niż to 
podawały pierwsze, jednostronne wiadomosci 
prasowe. 

Pomińmy tu całkowicie oskarżenie, wniesio 
ne przez p. Lorentowicza przeciwko p. Brosz- 
kiewiczowi, co jak słusznie zaznacza p. Brosz- 
%iewicz w swym liście, będzie przedmiotem wy- 
roku sądowego. Wyłania się tu jednak sprawa 
zasadnicza, sprawa prawa autorskiego. Nie ule- 
ga wątpliwości, że iormalistyczne traktowanie 
odpowiedniego paragrafu ustawy, przewiduja- 
cego, iż w razie nieokreślenia w umowie cyiry 
nakładu, nakład rozumie się, na 2.000 egzempla | 
rzy, jest w danym wypadku całkiem nieżycio- 
we i groziłoby ruiną wszystkim wydawni- 
ctwom encyklopedycznym w Polsce. Zrozumieli 
to zresztą doskonale wszyscy wybitni współ- 
pracownicy „Wiedzy o Polsce", wystosowując 
do p. Broszkiewicza list podany wyżej. 

Jest to jedna sprawa. Ustawa o prawie 
autorskiem, jak widać, może być rozmai- 
cie komentowana i może wywoływać 
„nieporozumienia. Ale jest inna sprawa: 
honorarjów. 

Biedujący ogół literatów dowiaduje się ze 
zdumieniem, że są w Polsce autorzy, którym 
honorajum w wysokości 1.500 złotych od arku- 
sza druku (16 stron) i to honorarjum za pra- 
cę kompilacyjną, wydaje się jeszcze za małe, 
pódczas gdy za twórczą pracę literaci polscy 
kontentować się muszą honorarjami nierównie 
mniejszemi. P. Lorentowicz, otrzymawszy za 
swoją 5-cioarkuszową pracę honorarjum w wy- 
sokości 7,800 złotych i występując o dalsze 
48.000 zł., opiera się na literze prawa. Ale ta 
sucha litera nie ma sensu, skoro np. w tej 
proporcji honorarja autorskie za całość dzieła 
wynieśćby musiały przeszło 2 i pół miljona zło 
tych! Ładnie wyglądałaby np. firma  Trzaski, 
Everta i Michalskiego, drukująca swe wydaw- 
nictwa encyklopedyczne w nakładzie około 
20.000 egzemplarzy, („Wiedza o Polsce* dru- 
kowała tylko 12.000 egz.), gdyby musiała 
teraz autorom zapłacić dziesięciokrotne hono- 

rarjum! й 
Tak: honorarjum w wysokošci 1500 

zł. za kompilację, — jest niezawodnie 
bardziej, niż wystarczające! W tym świe- 
tle pretensje Lorentowicza nabierają nie- 
przyjemnego posmaku. 

Sprawa jest bardzo przykra; to też 
należy pragnąć jak najwcześniejszego jej 
rozstrzygnięcia! Lector. 

DO P. P. POETEK I POETÓW 
Pracując nad antologją p.t. „Ostra Brama 

w poezji”, pragnę skorzystać nietylko ze spu- 
ścizny peetów, już nieżyjących, lecz także i 
dzisiejszych, którzy choć cokolwiek o Ostrej 
Bramie wierszem napisali. 

Dlatego też zwracam się tą drogą Z u- 

przejmą prośbą o łaskawe nadsyłanie względ- 

nie podanie żródła wspomnianych utworów 
pod adresem: Władysław Abramowicz, Wilno, 
ul. Archanielska Nr. 7 m. 3. 

Ponieważ pracę powyższą w tym jeszcze 

roku pragnę zakończyć, przeto ośmielam się 

prosić Sz. P.P. poetek i poetów o możliwe 

przyśpieszenie. 

Wszystkie czasopisma w Polsce proszone 
są o łaskawe przedrukowanie niniejszej wzmian 
ki. 
       

WARSZAWA (tel, wł.) — Sytuacja na 
uczelniach wyższych nie uległa zasadniczej 
zmianie. Krążą pogłoski, że wznowienie 
wykładów! ma nastąpić w majbliższy po- 
miedziałek. 

W związku z zajściami wiezorajszej mo- 
cy, w czasie których pewine grupy młodzie 
ży demonstrowały, wznosząc antyrządowe 
okrzyki — odbyła się dziś w starostwie 

grodzkiem rozprawa karno - administra- 
cyjna. W wymiku rozpirawy 15 akademi- 
ków! skazamych zostalo na karę po 60 dni 
bezwzględnego aresztu. Dwom akademi- 
kom sprawę odroczono, jednemu zaś odr. 
ezono ze wskazamiem terminu, a mianowi- 
cie do dnia 12 bm., celem przesłuchania 

niektórych dodatkowych świadków. 
=0-0-0=—   

Odezwa Rektorėw do mtodziežy 
WARSZAWA. PAT. Rektorzy 

wszystkich wyższych uczelni 'w Polsce 
zwrócili się do młodzieży akademickiej z 
odezwą, w której, stwierdzając, że z woli 

Senatów zatrzymują swoje urzędy, wzy- 
wają młodzież, aby powrócila do normal- 

miej pracy w terminie, jaki przez rektorów 
będzie ustalony. 

Citta del Vaticano 

  

Na zdjęciu naszem widzimy panoramę stolicy Apostolskiej Citta del Vaticano ze wspanialemi 
ogrodami watykańskiemi i Katedrą św. Piotra na pierwszym planie. 

  

Sprawa podwyższenia kontyngentu polskiej 
załogi na Westerplatte, przyczółku portowym 
gdańskim, zwróciła uwagę ogólną na ten „nad 
wiślański Kudak". © 

TAM, GDZIE BYŁ PARK. 

Długa łacha piaszczysta zamykała od fat 
niepamiętnych tę stronę gdańskiego portu. Mu 
Siały ,ą okrążać okręty, zdążające od morza w 
wąskie koryto Motławy i Raduni. Tu próbo- 
wał ustawić swe działa Batory, obiegając 
Gdańsk. Tu parokrotnie, w czasie innych sztur- 
mów obierano sobie punkt oiensywy od mo- 
rza. Istotnie. To, co dziś nazywa się Wester- 
platte, posiada znaczenie strategiczne, dźięki 
temu, że wybiega dużym rzutem po przed ca- 
ły port gdański, jak wiadomo, ukryty w głębi 
wrzynających się w miasto wistowych rozie- 
wow. 

W początkach 19 wieku łacha zadrzewia 
się. Staje się też miejscem wycieczek miejskiej 
gawiedzi. Spelunki nadbrzeżne mają bardzo 
złą sławę: nieraz w cieniach nocy wyrzucano 
stąd do morza obrabowanego po zamordowa 
niu trupa. Energiczny burmistrz miasta zdoby- 
wa się wreszcie na wyczyszczenie owej stajni 
Augjasza: każe zburzyć to wszystko, co tu by 
ło budowane! Znowu na lat kilkanaście ustaje 
życie na Westerplatte. 

Aż przychodzą czasy Wilhelma Il. Miasto 
poczyna się podnosić ze stuletniego (od roz- 
biorów) uśpienia. Zaczyna się rozbudowywać. 
Plan rozbudowy Gdańska opracowany w ostat 
nich latach 19-go wieku zwraca uwagę na We- 
sterplatte. Unce z niej uczynić. dzielnicę willi 
Młody lasek, który porósł ową kępę wydaje 
się być idealnem miejscem. 

Spełnia się to tylko połowicznie: Gdańszcza 
nie wolą naogół wznosić swe wiile w kierunku 
Oliwy i Sopot. Na Westerplatte staje zato kil 
kanaście domów, przyjmujących na letniska 
podmiejskie. Zimą stoją one zabite deskami. 
Latem i wiosną szkoły gdańskie robią tu czę- 
ste wycieczki. \ 

FORT 

Rozbudowa twierdzy gdańskiej pociąga 7a 
sobą i tu wielkie zmiany. Część łachy się od 
gradza i kopie się lochy na przechowanie pro 
chu. Wielkie składy amunicyjne. Stąd i roz- 
wój Westerplatte zostaje zahamowany. Przy- 
chodzi wojna. Westerplatte rozbudowuje się na 
wielki depot amunicyjny. I przychodzi traktat 

Wersalski. . 
Wśród racyj oddania Gdańska Polsce wiele 

w tych czasach znaczył wzgląd na to, by przez 

morze mogła Polska otrzymywać amunicję z 
Zachodu. Gdańsk nie z Ba” Po. ba, 

nie chciał jej przyjąć. Te i o racje spra 
wiły, że Polska umacnia się silniej na Wester- 
platte. Liga Narodów określa kontyngent żoł- 

nierzy, mogących się tu znajdować. jest to 
kontyngent śmiesznie mały, jak na te stosunki. 
88 żołnierzy musi strzec wybrzeża dość długie 
go i narażonego na napady z przedmieści 

NOWE i WYDEPTANE DROGI 
Teodor Bujnicki, Czesław Miłosz i 

Jerzy Zagórski będą mieli zaszczyt przed 
stawić publiczności — \№ najbliższych 

dniach trzy tomy poezyj. Bujnicki pre- 

zentuje się książką „Poomacku*, Miłosz 
„Poematem o czasie zastygłym',, Zagór- 

ski „Ostremi mostami*. Tytuły zapewue 

symboliczne, świadczące 0 osobowo- 

ściach trzech utalentowanych poetów wi- 
leńskich, którzy wreszcie zdecydowali 
się na dokonanie wyboru ze swego obii - 

tego dorobku w Žagarach-Pionach. Za- 
gary oddawna przestały wychodzić, Pie- 

"nów już także niema.Nec locus ubi Troia 
fuit. Pozostali tylko oni — trzej rozbit- 
kowie. Lektura ich książek będzie pou- 
czająca. Trzeba będzie o nich napisać, i 
byłbym szczęśliwy, gdyby sprawdziło się 
to, co przed kilku miesiącami o każdym 

"z trzech poetów w trzech feljetonach pi- 
sałem. Jasne jest że oni reprezentują „no 
sałem. Jasne jest że oni reprezentują idą- 
ce Wilno poetyckie, że starsze — роКо- 

‘° mia w walce o „nową* poezję. „Nowa* 
poezja — to Bujnicki, Miłosz i Zagór- 

_ski.Dlatego książki ich należy przestudjo 
wać ze szczególną uwagą: jakże się oni 
wywiążą z ciężkiego obowiązku? Książ- 

_ ki ich będą niewielkie — po kilkanaście 
utworów w każdej. Może warunki ekono, 
miczne nie pozwoliły na wydanie obszer 
niejszych. Ale w takim razie te kilkana- 
ście wierszy muszą być samą piątą esen 
cją, samym najmocniejszym, najbardziej 
skondensowanym ekstraktem ich twórczo 

ści, najgłębszym wyrazem przeżyć, naj- 

pełniejszem sformułowaniem programu: 

pod każdym względem naj-naj. Czytać 

je będziemy z satysfakcją i z gorącem 

pragnieniem przyłapania poetów, wy- 
tknięcia im najmniejszego niedostatku 
Dużo robili hałasu w Żagarach i Pio- 
nach, ale tam zawsze mogli wykręcic się: 
to były czasopisma, to były wiersze spo- 
radyczne... Teraz — nóżki na stół. 

Zgóry można powiedzieć, czego bę- 
dziemy żądali od nich. Nowa poezja... 

Nie polega ona wyłącznie na graficznym 

układzie poematu, w którym każdy wy- 

raz musi rozpoczynać się od nowego 

wiersza, lub piąć się w schodki i dra- 
binki, zwijać w koła i elipsy, bez zna- 

ków przestankowych. W rozmowie, w 

której brałem przed paru dniami udział, 

zastanawiano się nad nowemi formami w 
teatrze. Jedni mówili: nie chodzi o to, 
co nam teatr daje, ale o to jak on to daje. 
Inni mówili: nie chodzi o jak, ale chodzi 
o co. A właściwie trzeba mówić zawsze 

O tem wcieleniu życia w sztuki życie, 

Gdzie kałkuł w duchu, i duch sam w ra- 
chunkach. 

Z tego stanowiska będziemy rozpa- 
trywali książki trzech najwybitniejszych 
młodych poetów wileńskich. I gdy roz- 
mowa zejdzie na temat co nam powinna 
dać nowa poezja, przypomnimy im stu- 
djum pewnego współczesnego poety, 
mieszkającego w Paryżu. 

С, 

gdańskich. Wówczas też pod osłoną lasku z 
Westerplatte, gdzie pod głębokiemi Kkopcami 
drzeinią prochy, które przewiezione z rrancji, 
jeszcze nie zostały odprowadzone do lądu, roz 
poczyna się nowe życie. Obwiedziona kolcza- 
stemi drutami i zasiekami wyspa kryje w So- 
bie koszary, z dawnych willi przerobione i ca- 
ie gospodarstwo żołnierskie. Krowy, nierogaciz 
na drób... Staje tu — bliżej morza — własna 
elektrownia. Coprawda stale prąd bierze się z 
Gdańska, — ale na wszelki wypadek.. Elektro 
wnia uderza zwiedzających (wpuszczani są tyl 
ko wyjątkowo) jedną cechą: widać zaraz, że u- 
ruchomienie jej, nigdy nie czynnej, jest kwestją 
10 minut. 

Za elektrownią jest port. Niewielki basen 
portowy. Tu stają okręty. Dawniej niemal wy- 
łącznie francuskie, dziś połskie, Przeładowują 
na wagony amunicję. Wagony odprowadza się 
specjalnym torem w gląb podługowatej Wester 
plaie. Zaraz też nikną między dwoma wielkie 
mi wałami oszańcowania. Tu zasieki są już tak 

  

Plenarne obrady 
WARSZAWIA. PAT. — Na czwartko- 

wem. posiedzeniu plenamnem Sejmu przy- 
stąpiono do sprawozdania komisji budże- 

towej o rządowym projekcie ustawy o do- 
datkowych kredytach na mok 1931-32. — 
Największa część tych kredytów dotyczy 
budżetu Miimisterstwa. Skarbu, 22 miljony 
przewidziano na zwiększenie kredytów na 
zaopatrzenia inwalidzkie. — Po przemó- 
wieniu pos. Rymara z Klubu Narodowego, 

który wytpowiedział się przeciwko ustawie, 

Izba przyjęła ustawę wi drugiem i trzeciem 

czytamiin. 

Również w dmugiem i trzeciem czyta- 
miu przyjęto, [po referacie pos. Rzóski, pro 
jekt ustawy o dodatkowych kredytach na 
rok 1932-33. Znaczniejsze powiększenie 

kmedytów: o 6.600 tys. zł. przewidziane jesq 
na ulgi kredytowe dla rolmietwa. Przewi= 
dzianło również kredyty na rozbudowę pol- 

skiej floty hamdlowej. Wszystkie te wy- 
datiki zostaną pokryte przez oszezędniości 

м immniych paragrafach, — Przeciwko u- 
stawie wyjpowiadali się posłowie Reger 
(PIPS OKW) i Rymar (KI Niar.) 

WARSZAJWA. PAT. 'W. dalszym 

Izby Poselskie) 
ciągu posiedzenia Sejm przyjął m. in. w 
drugiem i trzeciem czytaniu projekt usta- 
wy, zmieniającej przepisy o opodatkowa- 
miu spadków” ii darowizni (wniosek posłów 
BBWR), projekt ustawy, o biurach pisamia 

podań, projekt ustawy o wistrzymaniu eks 
misji dzierżawców gruntów, zajętych pod 
budyniki i położonych na obszarze okrę- 
gów! sądów apelacyjnych [Wiarszawa, Lub- 
lim i Wilno. — Ponadto załatwiomo szereg 

spraw: mniejszej wagi. 
Następne posiedzeniie w, poniedziałek o 

godz. 4 po południu. 

OBRADY KOMISJI KONSTYTUCYJNEJ. 

WARSZAWA... [PAT. — W. dniu, 9 bra, 
pod przewodnictwem. wicemanszałka Ma- 
kowskiego odbyło się posiedzenie sejmo- 
wej komisji konstytucyjnej, ma którem 

poseł Fidhna oraz pos. Mękarski (BB) wy 
głosili dłuższe referaty o prawach i obo- 
wliązkach obywateli w: konistytueji. Po re- 
feratach obrady komisji zakończono. Na- 

stępne posiedzenie odbędzie się w przy- 
szły, czwartek. 

  

Poprawki Senatu do ustawy akademickiej 
w komisji oświatowej Sejmu | 

WARSZAWA, PAT. — Sejmowa ko- 
misja oświatowa rozpatrywała wczoraj 

poprawiki Senatu do ustawy o szkołach a- 

kademickich. 

Przed porządkiem obrad zabrał głos 

pos. Staniszkis z Kl. Narodowego, stawiia- 
jąa wniosek przerwania posiedzenia i о- 
dwoczenia załatwienia poprawek  senac- 
kich. Wnmliosek tem został przez większość 

Jak wygląda Westerplatte 
gęste, jak nigdzie. Trudno się dziwić. Nieost- 
rożność, zamach — a cała wyspa może wyle- 
cieć w powietrze z żołnierzami razeth. 

TEGO STRZEGĄ PSY 

Nie jest to ironja. Liga Narodów unormowa 
ia sprawę w ten sposób, że na dobrą wiarę 
Westerplatte byłaby nie strzeżona zgoła „gdy- 
by to miało czynić tych kilkudziesięciu żołnie- 
rzy. Ale nasze władze wykorzystały tu sposób 
stosowany na wielką skalę na każdem pograni- 
czu: wyhodowano całą sforę wilczurów policyj 
nych, które nawykłe są do pilnowania pewnych 
odcinków granicznego pasa pozycji. Nigdy te- 
go samego psa nie daje się na inny odcinek. 
Ułatwiają one znakomicie pracę żołnierzom. 

Nie jest to jednak wiele, zwłaszcza, gdy w 
Gdańsku mówi się o rozruchach nacjonalistycz- 
nych. Psy — to najwyżej straż Westerplatte, 
ałe nie jej obrona. Gdański Kudak, drzemiący 
na prochach, musi być lepiej strzeżony. 

*  PREST 

S S E IRSN ATI STN KT TP NSS VES 

Pacyfizm w Sowietach 

  

Z okazji 15-lecia armji czerwonej odbył się w 
z udziałem najwybitniejszych przywódców sowieckich, jak Stalin, 

teatrze Wielkim w Moskwie olbrzymi meeting 
Mołotow, _Woroszyłow, 

Kaganowicz i t.d. Olbrzymia scena teatru przedstawiała właściwie arsenał, w którym na lewo 

widzimy rury dwóch 
został samolot, pod którym widniało popiersie Lenina, otoczone oddziałem 

widzimy w pierwszym rzędzie Stalina (x) otoczonego gronem nej armji. Wśród widzów 

olbrzymich dział, a na prawo potężny czołg. Ponad sceną zawieszony | 
żołnierzy czerwo 

‚ dostojników sowieckich. 

(ON L O 
Bezwarunkowo skuteczne i ekonomiczne: 

Pulsa pasta, eliksir I mydełko do zębów. 
1 i A AL O OO WA 

— Czy nie sądzicie — zapytamy — 
że istotną cechą nowoczesnego poety 
jest świadomość, iż świat przeżywa dzi- 
siaj nieprzypadkową katastrofę? żywio- 
łową klęskę? Tę katastroię najsilniej po 
winno odczuć młode pokolenie poetów. 
Jeżeli któryś z was powiedział banalnie 
w którymś ze swych graficznie nowo- 
czesnych wierszy, że poeta jest anteną 
(nowoczesne porównanie niepraw- 
daż?), to anteny wasze powinny wibro- 
wać, drgać i huczeć 'w nieustającym 

rozruchu. Niewolno ich  uziemiać, jak 
przed nadchodzącą burzą. jeżeli nie wy- 
trzymają natarcia wirów powietrznych, 
niech się raczej połamią i zawalą. 

Albowiem powinniście wiedzieć, że 
człowiek dzisiejszy znalazł się w wirowi- 
sku, które go porywa i wlecze na dno. 
Czy sądzone jest, aby uderzył się o dno? 
Uderzyć się głową o dno i znaleźć tam 
zapomnienie? A może wirowisko jest pró 
bą i doświadczeniem? Na to pytanie po- 
ezja powinna znaleźć odpowiedź. To jej 
zadanie. Odpowiedź może być jedna: 
wirowisko dnia dzisiejszego jest próbą i 
doświadczeniem, dziejowo uzasadnionem 
i koniecznem. A skoro tak, należy zro- 
zumieć jego sens i zorjentować się w 
niem. Kto tego nie potrafi, nie będzie po- 
etą, choćby pisał najmisterniejsze wier- 
sze i rozkładał słowa drukowane w naj- 
wymyślniejsze wzory. Taki powinien 
milczeć. Dlatego, że poetę od innych lu- 
dzi wyróżnia czujność i czystość sumie- 
nia. Poeta musi być w zgodzie ze swoje'n 
sumieniem, i ta zgoda, czujność i czy- 
stość muszą stać się dla niego źródłem 

  

      
odwagi. Sumienie i odwaga pozwolą 
mu znależć słowa, które ściśle nazwą 

prawdę. Jeeżli nie posiada tych wartości, 

będzie pisał wiersze, które mogą być 

piękne i dźwięczne, ale które pozostaną 

kłamliwą retoryką. A wszakże nie za- 

przóczycie, że człowiek współczesny, jak 
żaden inny, pragnie prawdy i zrozumie- 
nia się. Wskazać mu do nich drogi — 
oto rola poezji. З 

Takie myśli można wyłowić w siu- 
djum o nowej poezji, które napisał poeta 
mieszkający w Paryżu. Młodzi poeci wi- 
leńscy występowali na kariach Żagarów 
i Pionów z wielomownemi i wyczerpu- 
jącemi programami. Przekonamy się, jak 
je urzeczywistniają w swych książkach, 
których tytuły wydają się symboliczne. 

* * * 

Zacytowany wyżej dwuwiersz jest 
wyjęty z Norwida. Właśnie w ostatnim 
numerze ,„Wiadomości Literackich* na 
stronicy, która nosi tytuł „Kolumna pla- 
styki*, widnieje ważki cytat z Norwida: 
„Każdy naród przychodzi inną drogą do 
uczestnictwa w sztuce; ile razy przycho 
dzi są samą drogą co i drugie, to nie 
on do sztuki, ale sztuka doń przychodzi, 
i jest rośliną egzotyczną, i 
miejsca dla artystów". 

Ten znany cytat z Norwida bierze ja 

ko motto do artykułu „Powrotna fala* 

Józef Czajkowski. Cytat, rzec można, 

jest komunałem, i artykuł zawiera dużo 

komunałów. Ale czy nie miał słuszności 

Parandowski, twierdząc, iż bywają takie 

momenty w historji kultury, kiedy mó- 

niema tam. 

komisji odrzucomy. Wówczas posłowie Kl. 
Namodowego opuścili salę obrad. 

Referent projektu pos. Czuma mie zga- 
dza. się na proponowaną przez Senat po- 
prawikę o dwuletniej kadencji rektora. — 
Referent zwraca uwagę mia to, że projekt 

ustawy przewiduje uprawnienia rektora 
w zalknesie spraw gospodarczych i admi- 

mistracyjnych i winno to mieć odpowied- 
nik w okresie czasu urzędowania. Typ na- 
szych uniwersytetów zbliżony jest do ty- 
pu umiwensytetów niemieckich, a tam już 
mw poważnej literaturze domagają się 
przedłużenia okresu fumkcjonowaniia rek- 
tora z 2 na 3 lata, Dzisiaj o przeprowadze 
miu poważmiejszych planów: w ciągu zbyx 
krótkiego okmesu kadencji rektora niema 
mowy. Mówca proponuje utrzymanie trzy 
letniej kadencji rektora. 

Pos. Piotrowski (PPS) twierdzi, że po 
prawiki seniackie mie zmieniły zasadniczo 
projektu i projekt ustawy: w dalszym cią- 

gu — zdaniem mówcy — godzi w: podsta- 
wy samorządu szkół akademickich. Z tych 
powodów klub PIPS głosować będzie prze- 
ciwko poprawikom Sematu i całęmu projek 
towi. ustawy, 

os. Bryła (Ch. D.) wywodzi, że po- 
i są mimiimalme i wobec tego wstnzy- 

ę od głosowania mad temi popraw 
kami, a zasadniczo wypowiada się prze- 

ciwko projektowi ustawy. 
Pos. Laniger ze Str. Lud, oświiadcza 

się również przeciwiko, ustawie. 
Pos. kis. Szydelski (Ch. D.) wystąpił 

przeciw wnioskowii referenta o odrzucenie 
poprawki Senatu, odnoszącej się do cza- 
sokresu trwaniia urzędu rektora. 

W głosowaniu przyjęto poprawkę re- 
farenta większością głosów. (Przy głoso- 
wamiu poza posłami BBWR obecni byli ma 

posiędzeniiu posłowie: ks. Szydelski, Bry- 
la i Sommerstein. 

Nastepnie komisja przyjęła wszystkie 
imne proponowanie przez Senat zmiany, nie 
Ikwestjonowane O: 

Dalsze ulgi kolejowe dla 
młodzieży szkolnej 

Z dniem 1 kwietnie r.b. ministerstwo ko- 
munikacji przyznało młodzieży szkolnej dalszy 
ciąg ulg, tak przy przejazdach indywidualn., jak 
i grupowych. Ulgi te uprzystępnią młodzieży 
szkolnej podróże koleją, bądź to do miejsca 
stałego zamieszkania, bądź to w celach krajo- 
znawczych, leczniczych, turystycznych, sporto- 
wych i t.p. 

Od 1-go kwietnia począwszy zaświadcze- 
nia wydawane przez władze szkolne, uprawnia 
jace do 50 proc. zniżki kolejowej pozwolą na 
dokonywanie nieograniczonej ilości przejazdów 
w dowolnych kierunkach w okresie czasu, na 
który opiewa zaświadczenie. Dotychczas za- 
świadczenie takie uprawniało do jednorazowe- 
go przejazdu pomiędzy wymienionemi w za- 
świadczeniu stacjami. 

Zaświadczenia takie, zakłady naukowe Dę- 
dą mogły wydawać nietylko w okresie świąt i 
wakacyj, lecz w ciągu całego roku według u- 
znania władz i bez względu na cel podróży 

Wreszcie dla zbiorowych wycieczek szkol- 
nych przyznana została 75 proc. zniżka,, która 
stosowana będzie do końca 1933 r., przyczem 

   

  

  п 

„wymagane do uzyskania tej ulgi dotychczaso- 
we, minimum 10 osób — zmniejszone zostało 
do 8-miu. (ISKRA) 

wienie komunałów staje się objawieniem 
i prawdą? 

Kilka z tych prawdziwych komuna- 
łów Czajkowskiego warto powtórzyć i 
w Wilnie, aby nad niemi zastanowili się 
wileńscy artyści— nietylko malarze i 
rzeźbiarze, do których zwraca się Czaj- 

kowski, ale ci wszyscy, którzy ze sztuką 

w związkach mniej lub więcej legalnych 

pozostają, którzy dążą do jak najściślej- 
szego zespolenia, uważając, iż Towarzy- 
stwo Bibljofilów pospołu z literatami i 
malarzami może równie wydajnie służyć 
sztuce na posadzkach klubu p. n. „Smor 
gonja“. 

— Zbytnie natłoczenie ludzi w jed- 
nem miejscu — pisze Czajkowski — po- 

woduje w naturalny sposób wydeptanie 

i wyjałowienie terenu, na którym Się 

pracuje... możność odosobnienia się, zda 

la od utartych dróg, w skupieniu i Sa- 

motności jest marzeniem wielu artystów. 

Zejść z udeptanej drogi i wśród ciszy i 

skupienia rozpocząć nowe, bogate i 

własne życie, byłoby rzeczą ogromnycn 
korzyści dla wszystkich... Tymczasem, 
wbrew tej oczywistości, co jakiś czas 

wyłaniają się grupy i prądy, które na 
najbardziej wydeptanych drogach odkry- 
wają nowe Żródła nowych wzruszeń w 
sztuce, z zaparciem się i poświęceniem 
starając się wzbudzić dla nich entuzjazni. 

Czajkowski mówi to w tym celu, aby 
potem udowodnić, że drepcąc na miejscu 

i zapożyczając się, usprawiedliwiamy 

wciąż surowy sąd Norwida, iż nie my do 

sztuki, lecz sztuka do nas przychodzi, 

W_WIRZE STOLICY 
ZNOWU STRAJK 

Pierwszy strajk urzędników magistrackich 

wywołał sensację — dziś ledwo o nim się wspo 

mni, więcej absorbuje kwestja, co znaleziono 

w pokoju Łusi 

Zatem urzędnicy znowu strajkują. Bez te- 
go ani rusz — pensji nie wypłacą, przyzwy- 

czaili się już do tego, co w zeszłym roku jeszcze 

im się wydawało nieetyczne. Strajk wioski, gło 

dowy, nocny — stosuje się rozmaite, by nie 

wprowadzać monotonji. Magistrat już się straj- 

kami nie przejmuje, angażując nowych pracow 

ników, odrazu zaznacza w umowie: urlop dwu- 

tygodniowy, Boże Narodzenie i Wielkanoc pu 

2 dni, na strajki — 7 dni, przytem nocny liczy 

się półtora rdzy więcej! 

Niema „się co dziwić, że magistrat nie ma 

pieniędzy. Głupia gospodarka, kryzys swoją 

drogą, a ogólne lekceważenie dobra magistrac- 

kiego, też wiele znaczą. W szpitalu nikt nigdy 
nie gasi nigdzie Światła: poco? przecie magi- 

strat płaci! gazu nie gaszą pracowniczki mię- 

dzy zagrzaniem jednego czajnika a drugim — 

jaki kwadrans czasu: co tam! szkoda zapa- 

lek (kupuje się je na własny koszt). 

Powszechna radość gdy się zbije szybe 

magistracką, gdy się roztrzaska wóz magistrac 

ki, gdy zdechnie koń magistracki. Każda pie- 

karnia, cegielnia, teatr, folwark, fabryczka mo- 

że iść dobrze, nieżle, trochę gorzej, nietęgo... 

wszystko, co magistrackie, idzie fatalnie, bo 

tam, gdzie w prywatnej instytucji urzędni« 

zużyje dwie stalówki, magistracki 10, wieprz 

prywatny pożyje 8 lat, magistracki zdechnie 

po 3, prywatnie wyjdzie wiadro wody, magi- 

stracko 30. że mimo to wszystko będzie gorsze 
i gorzej zrobione, samo się zrozumie. Trudno 

sobie wyobrazić magistrat w dobrych  intere- 

sach. Ka. 

  

Zjazd drzewny wWilnie 
W dniu 5 b.m. odbył się w Wilnie, w gma- 

chu Izby  Przemysłowo-Handlowej Zjazd 
eksporterów drzewa województw  północno- 
wschodnich. Na zjazd złożyło się doroczne wal 
ne zebranie wileńskich sekcyj eksportowycii 
organizacyj drzewnych: mianowicie: Sekcji 
Eksportowej Papierówki, oraz Sekcji Ekspor- 
towej Materjałów Tartych w połączeniu z 
posiedzeniem Komisji „rzewnej lzby Przemy- 
słowo-Handlowej. 

Na zjeździe przewodniczył prezes Sekcji 
Materjałów Tartych (a równocześnie przewod- 
niczący Komisji Drzewnej Izby Przemysłow»- 
Handlowej) — p. M. Bohdanowicz. 

Po zagajeniu zjazdu, w którem przewod- 
niczący podkreślił wielkie znaczenie, jakie dła 
życia gospodarczego ziem  północno-wschod- 
nich posiada działalność obu sekcyj eksporto- 
wych i omówił w szczególności prace Sekcji 
Materjałów Tartych w zdobyciu nowych ryn- 
ków zbytu, — p. inż. Stuczyński złożył spra- 
wozdanie z prac Sekcji Papierówki, omawiając 
następnie aktualną sytuację na tym odcinku i 
ilustrując cyframi katastrofalny spadek ekspor 
tu papierówki w stosunku do lat lepszej kon- 
junktury. Dłuższy referat wygłosił inż. G. Guch- 
man na temat „Znakowanie  imaterjałów tar- 
tych, pochodzących z rejonu wileńskiego — a 
sytuacja na rynkach drzewnych europejskich”, 
w którym wskazał nakonieczność ochrony tu- 
tejszej produkcji przez znakowanie tarcicy wi- 
leńskiej, tak, aby tą drogą uniemożliwić nadu- 
żywanie nazwy „materjały wileńskie, M wy- 
robów innych, mniej wartościowych. W  dal- 
Szym ciągu p. inż. Kroszkin omawiał postuła- 
ty taryfowe Sekcji Eksportowej Papierówki. 

Na wniosek p. Kroszkina, Zjazd uchwalił 
postulat obniżenia o 35 proc. taryfy kolejowej 
na papierówkę przy eksporcie przez granicę lą- 
dową, co stanowi nieodzowny warunek wzme- 
żenia wywozu. 

W toku dalszych obrad, dyrektor Izby Prze 
mysłowo-Handlowej p. inż. Wł. Barański omó- 
wił stanowisko Izby wobec powołania do ży- 
cia Rady Leśnej. Do inicjatywy w tym kierunku 
czynniki gospodarcze drzewne ustosunkowują 
się pozytywnie, widząc w niej dowód zrozu- 
mienia przez sfery rządzące ciężkiego położe- 
nia drzewnictwa. tą PAS 

P. Dyr. Barański zakomunikował ponadto, 
iż w związku zmającym się odbyć w kwietuu 
ogólnopolskim kongresem drzewnym lzba Prze 
mysłowo-Handlowa wraz z miejscowemi orga- 
nizacjami drzewnemi podejmie się opracowania 

spraw następujących: Zagadnienie wywozu su- 

rowca a cła wywozowe; kwestja obrotu (tran- 
zytu) uszlachetniającego; zastaw rejestrowy 
drzewny i jego znaczenie dla gospodarki drze 
wnej; budownictwo domów drewnianych, jako 
środek ożywienia popytu na drzewo; kodyf:- 

kacja uzansów krajowych;standaryzacja i kla- 

syfikacja materjałów drzewnych. 

Na zakończenie odbyły się wybory do Za- 

rządów Sekcyj Eksportowych Materjałów Tar- 
tych i Papierówki, oraz wybory do central- 
nych Komitetów eksportowych. Na delegatów 

do Komitetu Eksportowego powołano p.p.: M. 

Bohdanowicza i inż. G. Guchmana. 

jest więc czemś wtórnem i naśladowa- 
nem. 

Ocierając się wciąż o siebie, tracimy 
energję i nie mamy skąd jej czerpać. 
Wyładowujemy z siebie w ciągłem wza- 
jem obcowaniu resztki entuzjazmu i gaś 
niemy. Miałem możność obserwować to 
zjawisko przed kilku dniami, gdy zebra- 
ło się grono artystów, aby omówić pew- 

ną doniosłą sprawę. Kilku szczerze żaili 

wych ludzi przyszło w napięciu i po- 

czuciu artystycznej odpowiedzialności. 

Ale dyskutowało trzy godziny, rozwijając 

najwspanialsze . programy, odsłaniając 

nęcące perspektywy. Wybuchało i pło- 

nęło, aż wreszcie po trzech godzinach 
motory odmówiły posłuszeństwa. Artyści 
rozeszli się wyczerpani, nic w doniosłej 

sprawie nie uchwaliwszy. Пе czasu, ile 

wrażeń, ile tworzywa trzeba, aby nałado 

wać się ponownie, aby nadrobić energję, 
utraconą w trzygodzinnej jałowej ЧузКи- 

sji? Jakże nieoszczędną prowadzimy go- 
spodarkę! Za kilka dni spotkamy się zno 

wu, odświeżeni i wypoczęci, — i ро- 

wtórzymy nieprodukcyjny eksperyment. 

Czy nie lepiej rozejść się na pewien 
czas, aby w skupieniu i ciszy nasycić 

się energją i rozpocząć nowe życie? 

Wartość twórczą rozłąki i samotności 

zaczynają rozumieć poeci „Pionów*: zli- 

kwidowali swoje wydeptane czasopism 

i każdy zosobna wstępuje w nowe ży- 

cie. Będzie to z pożytkiem dla nich. 
Wysz.
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Posiedzenie Zarządu 
Wil. Okr. Zw. Nauczycieli 

W dniu 5 marca rb. odbyło się posiedzeni:: 
pełnego zarządu okręgu wileńskiego Związku 
Nauczycielstwa Polskiego. Było reprezentowa- 
«ych 19 powiatów województw: wileńskiego, 
uowogiódzkiego i białostockiego. Na posiedze 
niu omówiono szereg spraw natury organizacyj 
nej, zawodowej, pedagogicznej i społeczno - 
oświatowej. Między innemi poruszono sprawę 
ukazania się artykułów we „Włóczędze”. Po 
zaznajomieniu się z treścią tych artykułów, a- 
takujących Związek Nauczycielstwa Polskiego 
+ kol. Stanisława Dobosza, reprezentująceg : 
organizację — powzięto jednogłośnie następują 
cą rezolucję: 

Zarząd okręgu wileńskiego Związku Nauczy 
cielstwa Polskiego po zaznajomieniu się z tre 
ścią artykułów p. Seweryna Wysłoucha, druko 
wanych 'w miesięczniku „Włóczęga'”, całkowi- 
cie solidaryzuje się ze stanowiskiem wydziału 
wykonawczego. zarządu okręgu wileńskiego 
Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 3 |. 
5., wyrażonem w oświadczeniu, zamieszczo- 
nem w „Kurjerze Wileńskim" z @та 6 Ц. rb. 

Równocześnie w imieniu członków Związku 

zorganizowanych w 19 powiatach województw 

wileńskiego, nowogródzkiego i białostockiego, 
zakłada protest przeciwko tego rodzaju n:pa- 

daniu na Związek Nauczycielstwa Polskiego. 

Pozatem zarząd okręgu wyraża koledze Stat 

sławowi Doboszowi pełne zaufanie i  podzie- 

kowanie za jego dotychczasową działalność na 

terenie organizacji, a zwłaszcza za niestrudzu- 
ną i skuteczną obronę interesów zaw ouuwych 
nauczycielstwa. 

Następuje 32 podpisy. 

W dalszych obradach powzięto uchwałę o- 
podatkowania się na rzecz bezrodutayci nie- 
a iej, jak po 50 gr. od członka. Pieniądze ze 
składek będą wpłacane na conto okręgu, które 
będzie je przekazywało Wojewódzkim Komite- 
tom Pomocy do Spraw Bezrobocia. 

Następnie w sprawie nieregularnego wy- 
nia poborów nauczycielstwu w większości 

powiatów, zarząd postanowił domagać się wy 

płzcania uposażenia w dniu I każdego miesią- 

ca. 
Specjalną uwagę poświęcono pracom =70- 

jeczno - oświatowym, prowadzonym przez 
członków ZPN. Zarząd okręgu powziął jedno- 
myślnie uchwałę, aby członkowie Związku bra 
li czynny udział w pracach społeczno - Ošwia- 
żowyci, we wszelkich ich przejawach w orga- 
nizacjach zbliż nych ideologicznie do Związku 
Nauczyc elstwa P »lskiego, a w szczego'n05:1 w 

pracaca Związku Strzeleckiego, jako organiza- 

cji, mającej na ctiu wychowanie obywaieli -- 

żołnierzy, dbającycii o całość i potęgę Rze- 

czyposporitej. ? 
*Zarząd okręgu przewiduje zwołanie zgroma 

dzenia okręgowego na dzień 12, 13 i 14 ma- 
ja rb. 

3 Po omówieniu szeregu drobniejszych srpaw 
posiedzenie zamknięto. 

Coliegium Leonardi 
da Vinci 

W ubiegłą niedzielę odbyła się uroczystość 
inauguracyjna akademickiego związku korpoia- 
cyjnego „Collegium Leonardi da Vinci". Już sa 
ma nazwa związku potrafi, sądzę, zaintereso- 

wzbudzi chęć poznania charak 
teru, celów i zadań tej instytucji | a 

Dotychczas organizacje akademickie klasyfi 
kowały się jako koła naukowe, samopomocowe, 
albo korporacje, albo związki ideowo - połtiy- 
czne, lub religijne. Od chwili powstania „Со!- 
iegium* mamy nowy typ organizacji akademic 
kiej w Polsce. 

Collegium jest to związek ideowo - wycho 
wawczy i naukowy, apolityczny, którego ce 
iem jest wyrobienie i utrwalenie kultury du- 
chowej członków przez wykształcenie się ind;- 
widualności w poszczególnych dziedzinach nau 
ki kultury, sztuki i życia ludzkiego. Collegi- 
um ma za zadanie zbliżyć ludzi różnych рой- 
tycznie, nauczyć człowieka w każdym bliźnim 
widzieć swego brata, dać hart każdemu do 
ciężkiego pochodu przez życie i wydobyć z 
każdego indywidualne jego wartości wewnętrz- 
ne. Organizacja ta łączy w sobie cele podnie- 
sienia poziomu kulturalnego młodzieży oraz ce 
le towarzyskie. Dlatego też obok posiedzeń z 
referatami i dyskusjami o najrozmaitszych za 
gadnieniach naukowych, obok wieczorów po- 
Święconych sztuce i literaturze, urządzać bę- 
dzie zebrania towarzyskie, urozmaicane wszel- 
kiemi kulturalnemi rozrywkami. 

„и ММ „dążeniu do. osiągnięcia swych „celów 
coilegium opiera się na zasadach etyki chrze- 
ścijańskiej, łączności 

    

    

   
  

    

braterskiej, równości i 
godności człowieka bez względu na jego po- 
chodzenie i stanowisko, obowiązkowości w po 
stępowaniu oraz na doborowej selekcji człon- 
ków. 

Leonardo da Vinci to symbol dążeń collegi- 
antów, to symbol genjuszu ducha ludzkiego, 
symboł silnego intelektu, nieugiętego charakte- 
ru i umiłowania piękna. 

Myśl powołania do życia collegium wyszła 
od p. dziekana wydziału prawnego USB prof. 
dr. Jerzego Panejki.. Wraz z garstką swych u- 
czni wytrwale dążył on do zrealizowania po- 
wziątej myśli, zdawało się narazie wprost nie- 
ziszczalnej, aż wreszcie dzięki nadludzkim nie- 
mal wysiłkom cel swój upragniony osiągnął. 
_ (Odda mu za to cześć i złoży hołd obecne 
i „przyszle pokolenie akademików, którym 
stworzył wielką i potężną świątynię kultury. 

Jak wspomniałem, w ubiegłą niedzieię Od- 
yła się uroczystość inauguracyjna, na którą 

złożyły się przemówienia: prezesa kol. Aick- 
sandra Szostaka, p. kuratora dziekana jerzego 
Panejki, oraz: kolegjantów Wacława Dawidowi 
cza i Franciszka Dziakowicza, odegrasa też 
kilka cennych utworów na płytach. 

W drugiej części obchodu odbyła się herbat 
ka, urozmaicona szeregiem  serdecznyci: prze- 
mówień kolegjantów i gości przy kielichu wę 
gierskiego wina. 

Nowej placówce, organizującej życie intelek 
tualne młodzieży akademickiej życzy: należy 
świetnej i promiennej przyszłości — vivat, 
crescat, floreat!!! Czesław Dabkus, 

Milher i sklepy 
Jalk zaradzić nędzy? — Trzeba: praco- 

wać. — A jeżeli niema pracy? — Można 

żebrać? — A jeżeli mie dają jałmużny z 
powodu kryzysu? — Trzeba iść do komi 
tetu bezrobocia? — A jeżeli komitet mie 
daje? — (Wobec takiego pytania stanął Eu 
_gemjusz Milher, beznobotny. Wiięc jakże 

poradzić sobie? — Eugeniusz Milher po- 
stanowił falszować weksle różnych *na- 

nych osób i różnych instytucyj. Wekslami 
temi płacił w sklepach, zabierając towary: 

tutaj materjał na ubranie, tam węgiel i 
drzewo, gdzieindziej iworek cukru i kaszy. 

Oczywiście, trudno tenį sposób zara- 
biania na życie | ię zaderić bóziroć 

boimym do maśladowania, tem bardziej, 

że prędzej czy później noga się człowieko- 
mi powiinie i zamkną go, jak to się stało 

1 Milherem. 

   

„Ofiary 
Na zakład sierot Ś. p. ks. Markiewicza w 

Miejscu Piastowem dr. A. M. 2 zł. złożył bez- 

SŁO w oO 

Pierwsza rozprawa administracyjna 
oe ostatnie zajścia uliczne 

WILNO. — Dziś przed sądem administracyj iicy Mickiewicza i stawianie oporu policji. 

nym Starostwa Grodzkiego odbędzie się roz- Badania oskarżonych trwały przez wczoraj, 

prawa przeciwko 4 studentom i 1 studentce. zaś otwarcie rozprawy i wyrok ma zapaść 

oskarżonych o udział w demonstracjach na u- dziś. 

Dzień wczarajszyna uniwersytecie 
go rezygnacja nie została przyjęta! ` 

Oczekiwana jest odezwa wszystkich 

rektorów, wzywająca młodzież do wzno- 
wienia wykładów. 

WILNO. Dzień wczorajszy minął na 
USB i w mieście spokojnie. 

Zapowiedziane posiedzenie Senatu wy- 
zmaczome na wczoraj, odbyło się w: środę. 

Zgłoszona. przez rektora Opoczyńskie- 

RILIO" ORYWATELI 
składających swe oszczędności 

w P, E. ©, 
to najlepszy dowód zaufania do tej Instytucji. 

Suma wkładów oszczędnoś ciowych wynosi przeszło — 

416 ĄILJONÓW ZŁOTYCH 
P. K. 0. jest osobą prawną i ustawowo gwarantuje 

swym klijentom tajemnicę wkładów. 

IKA 
KOLEJOWA 

— Taryfa kolejowa do Łyntup. — Dyret- 
cja kolejowa wprowadza z dniem 15 bm. ta - 
ryię podmiejską niższą o 15 proc. od norma!- 
nej dla jadących do Łyntup i z powrotem. 

Ma to duże znaczenie dla handlarzy, jeżdżą 
cych po zakupy. 

  

    

    

  

   SZKOI NA 

PEBIĄTEK — SHELLEY'S INSTITUTE. Dyrek- 
Dzis 10 Wschód słońca g, 5,56 cja podaje do wiadomości, że dnia 11-go 

marca ostatni dzień zapisów: ma kurs kry- 

40 ej Zachód słońca g. 5,09 _ zysowy (po 6 zł. miesięcznie, bez wpisów), 
Konstantego prowadzony przez anglika, , 

Na kurs niemieckiego (Średni) i fran- 
cuskiego (średnii) zapisy dnia 13 bm, 

Kancelarja czynną od 11—1 i od 5 
do 7-meji Adres: Ziyjgmuntowska 20. 

HARCERSKA 
— Harcerze w Niemnie, — Od kilku lat 

istnieje w Niemnie drużyna harcerzy im. Zawi 
szy Czarnego składająca się z dwóch gromad: 
młodzieży hutniczej i młodzieży szkolnej z 
tamt. szkoły powszechnej. 

Drużyna dzięki nadzwyczajnej pomocy i 
opiece ze strony p. Stollów i dyrekcji huty 
szklanej „Niemen ks. Bajkiewicza i kierow- 
nika szkoły, oraz wytężonej pracy harcerzy i 
ich drużynowego druha Glejzera stoi na wyso- 
kim _ poziomie.. ` 

Przed kilku miesiącami na Święcie harcerzy 
wodnych'w Grodnie uzyskała drużyna dyplom 
za najlepsze zachowanie się. Przed paru tygod 
niami zorganizowała drużyna święto morza. 
Po mszy św. odbyła się uroczysta akademja 
w czasie której harcerze zebrali zł. 89 gr. 45 
oraz zł. 50, które ofiarowała _ dyrekcja huty 
szklanej „Niemen*.  Kwotę tę zł. 139 gr. 45 
przekazała drużyna na fundusz „Floty Wojea- 
nej“. 

Uznaniem dla pracy harcerskiej jest wspa- 
niały dar, jaki otrzymała niedawno Komenda 
Wil. Chorągwi Harcerzy od dyrekcji hut szkla- 
nych „Niemen* w postaci kilkuset sztuk wy- 
robów szklanych. 

› AKADEMICKA 

O ASTA 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 
Z DNIA 9 MARCA 

Ciśnienie średnie. 776. 

Temperatura Średnia: —7. 

Temperatura najwyższa: —4. 

Temperatura najniższa: —14. 

Opad: 

Wiatr: południowy. 

Tendencja: lekki spadek. 

Uwagi: pochmurno. 

PROGNOZA POGODY P.L.M.-a 

na dzień dzisiejszy: | В 

žni urmo, z przejaśnieni 

w A ia. NaŚ zc „umiarkowany, — 

dniem lekki mróz. —Słabe wiatry południowo- 

wschodnie. 

  

NABOŻEŃSTWA 

— Staraniem Ogniska K. P. W. w Nown- 

wilejce, dnia 10 marca r „b. o godzinie 10 w 

bolesną rocznicę śmierci ś. p. ks. biskupa Bal - 

durskiego zostanie odprawione nabożeństwo ża 

łobne w miejscowym kościele parafjalnym. : 

Dnia zaś 12 marca o godzinie 14-ej min. 

30 i staraniem Komitetu Pracy Obywatelskiej 

Kobiet w Nowej Wilejce i „Ogniska” K.P.W. 

w lokalu „Ogniska” przy ul. Połockiej Nr. 28 

odbędzie się żałobna akademja ku czci Ś.p. ks. 

biskupa Bandurskiego. — Z Koła Polonistów USB. Sekcja  Lite- 4 В ” ło 
— Rekolekcje organizowane przez Ko ratury współczesnej. W sobotę dnia 11-III 193 е KARE półczesnej. otę dnia 58 

b. wychowanek gimn. Zie SDT odbędzie się zebranie z referatem kol. Ku- 
będą się. O dniu rozpoczęcia p: rowskiej „Twórczość literacka Flukowskiego”. 
bne ogłoszenie. Lokal koła Polonistów (Zamkowa 11). Począ- 

tek o godz. 12. Goście mile widziani. 
— Zarząd S.K.M.A. „Odrodzenie* zawia- 

damia, że w sobotę dnia 11-go b. m. o godz. 
17 odbędzie się nadzwyczajne walne zebranie 
w lokalu własnym. Obecność członków ko- 
nieczna. 

—. Akademickie Koło Muzyczne. Ponieważ 
w sobotę odbędą się wybory do Bratniej Pomo 
cy, więc próba sekcji muzycznej odbędzie się 
nie w niedzielę, lecz w poniedziałek dnia 13 
b.m o godz. 12 w Ognisku Akad. 

— Kronika korporacyjna. Na konwencie 
wyborczym w K! Cresovia jaki się odbył w 
dniu 3 marca r.b. zostały wybrane władze K! 
na semestr XX w następującym składzie: 

a) Prezes K! Camilton Wiktor Komorow- 
ski, v-prezes K! Camilton Aleksander Krajza. 
sekretarz K! Camilton. b) Olderman K! Сати- 
ton Tadeusz Dołęga Mazowiecki. 

MIEJSKA 

(PRELIMINARZ BUDZETOWY 

MOŻNA. PRZEGLĄDAĆ. Nowy prelimi- 

narz budżetowy) został już ostatecznie ze- 

stawiony. Zgodnie z obowiązującemi pirze- 

pisami, projekt budżetu będzie udostępmiio 

my do przejrzenia dla wszystkich w. prze- 

ciągu 10 dni, od poniedziałku. 

— UMARZ. 
poczynając 
ANIE PODATKU LOKA- 

LOWEGO. — Dopiero z dniem 15 RE 

dział podatkowy magistratu przystąpi do 

przyjmowania podań od osób miezamoż- 

nych, ubiegających się o skreślenie wy- 

miierzonego (podatku lokalowego. Powyż- 

szy termin niema nie wspólnego z odwo- 

łaniami od wymiaru podatku | za lokale, 

które mależy składać w terminie 14-dnio- 
  

w o | iu makazu. 
TA DZIE STANIE STACJA AUTO- 

BUSÓW ZJAMIEJSKICH. — Znane są do- 
stateczniie jperypetje magistratu ze stacją 

autobusów zamiejskich. * 

Najpienw istniał projekt wybudowania 

stacji u podnóża góry Boufaliowej, lecz 

gdy roboty były już na ukończeniu, miespo 

dziewamie postanowiono je (przerwać. — 

Uroczysta premjera 

Wileńskiej 
SZOPKI 
Akademickie 

W niedzielę 12, III, o godz. 20:ej 
W lokalu OGNISKA AKADEMICKIEGO 

Wielka 24.   Dwiorzec autobusowy: miał stanąć na ryn- 

ku drzewnym. Projekt ten po dłuższych 
debatach upadł, aby ustąpić miejsca in- 

memu, Obecnie mówi: się o (przeniesieniu 

postoju autobusów mia plac Łukiski. | 

Proponowane miejsce zbada. wkrótce 

komisja, aby wypowiedzieć swą opinję. 

Tereny przewidziane dla dworea przy 

górze Boufałłowej, magistrat oddał do 

pajrk dziecięcy. 3 
TY ZA ROWERY. W związ- 

Przedstawienia dalsze codziennie o godz. 20 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

Sekcja Historji Sztuki Wydziału 1-go 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. 
Posiedzenie sekcji historji sztuki odbędzie się 
w dniu 111 13 III. roku 1933 o godz. 8 wiecz. 
w sali Seminarjum Archeologji Klasycznej USB 
ul. Zamkowa 11 (drugie podwórze w prawo) 
Na porządku dziennym:. 

1) Referat p. Pierre Francastel (prof. inst. 

  

Elektryczność w gospo- 
darstwie 

Elektrownia miejska, chcąc ułatwić 

mieszkańcom korzystanie z dobrodziejstw 
elektryczności do celów. gospodarstwa do- 
mowego, wprowadziła taryfę 25 gr. za 1 
kwg. przy użyciu przenośnego licznika gv- 
spodarezego. 

Liczniki te ze względu na fabrykację 
dostarczane są partjami, Ostatnio Elektro 
mia otrzymała większą partję liczników. 
Kto wiięc chce, może otrzymać licznik; wy 
starczy. powiadomić Plektrowinię telefoni- 

cznie i oznaczyć dzień, w którym będzie 
się oczekiwać jna licznik, gdyż* aboment 

musi załatwić związane z tem formalmości 
osobiście ii otrzymać pouczenie montera o 
sposobach obsługi aparatów elektrycznych 

Jak idotychczas, liezniki gospodarcze 
cieszą się popyfem i Elektrownia nieraz 
mie może nadążyć zapotrzebowaniom. 

Świadczy to pochlebnie o mieszkańcach 
miasta, że idą z prądem życia cywilizowa= 
nego, wiprowadzając @0 swych mieszkań 
urządzenia, wskazane zarówno ze wzglę- 
dów higjenicznych, jak ii oszczędnościo- 
wych. 

Kilka przykładów wymownie świadczy 
o oszczędności, jaką daje stosowanie w go 
spodanstwie demowem urządzeń elektrycz- 
miyidh. Nip. zagotowamie 1,5 litra kawy ko- 

sztuje około 5 gr., usmażenie jajeczniicy z 
9 а] па kuchence 500—6%0 wat. nieroz- 
srzamiej kosztuje 2,5 gr., ma rozgrzanej 1,5 
gr., zaggotowajnie szklanki wody „Nur- 
kiem“ 0,9 gr., godzina prasowania żelaz- 
kiem 8 gr. Gdy się porówna te cyfry z 

  

ra naftę, spirytus, czy węgiel, r 
wypaldmie stanowczo na korzyść elektrycz- 
ności. 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 

„POŚREDNIK MIŁOŚCI* — CASINO 

Buster Keaton dzwiękowy jest oszezęd- 
my. I ma rację. Za wiele gadania wcale u- 
roku nie dodaje. Zresztą do mieruchomej 
drewnianej twarzy, która nigdy się mie 
śmieje odpowiedniejsze jest milczenie, a 
przynajmniej znaczna wstrzemiężliwość w 
mówieniu, 

„Pośrednik miłości budzi salwy śmie- 

chu, gdyż Buster Keaton wie, co to jest 
dobry gag (pomysł śmiechowy). 

Skromny ślusarz dostaje się przypad- 
kiem do domu pewnej dziewoi i wciągniety 
zostaje w jej sprawy miłosne. Znosi dla 
niej cięgi, pojedynkuje się i przebywszy 
przez wszystkie pmzeszkody osiąga wre- 
szeie wzajemność damy. 

Fabula jest niezbyt wybredną ale w 
poszczególnych pamtjach można się nieźle 
bawić. Keaton jak zwykle jest świetnie 
wygimnastykowany, choć nie wiele ma tu 
okazji do wykazania swej giętkości. — 

Były lepsze filmy Bustera — ale — 
„Pośrednik miłości" do gorszych mie па- 
leży. 

Dodatek nadprogramowy w czterech po- 
rach roku jest dobitmym przykładera jak 
z dobrego tematu można zrobić  tandet- 
tny obraz i zepsuć wspaniałą okazję zmon- 
towania kilku rodzajowych zdjęć. 

Tad. C. 
ESL RESET VAS УЫО 

— Odczyt dla pań. W dniu 10-III o godz. 
18 w lokalu Zw. Inwalidów Woj. R. P. przy 
ul. Ostrobramskiej 27, staraniem Oddziału Kul*. 
Oświat. przy Zarządzie Okr. Koła Zw. Inw. 
Woj. R. P. w Wilnie, p. Halina Kappowa WJ- 

  

„głosi odczyt dla Pań p.t. „Co można uzyskać 
przez wychowanie młodzieży”. Wobec tak a- 

ktualnego tematu, prosimy o. jaknajliczniejsze 
przybycie. Wstęp dla Pań z rodzin członków 
organizacji i gości — bezpłatny. 

— Zarząd T-wa Opieki nad  Zwierzęrami 
podaje do wiadomości członków i sympaty- 
ków, że doroczne walne zebranie odbędzte się 
w dniu 11 marca rb. w wielkiej sali wojewó- 
4. (Magdaleny 2). o godz. 17 ewentualnie 
-ej. 
— Resursa Rzemieślnicza w Wilnie zawia- 

damia rzemieślników i sympatyków rzemiosła, 
iż dalszy ciąg odczytu p.t. „Prasa, a rzemiosło” 
wygłosi p. redaktor Budrys-Budrewicz w dniu 
10 marca r.b. o godz. 20 w sali Resursy przy 
ul. Bakszta Nr. 2. 

— Wileńkie Towarzystwo Ogrodnicze po- 
wtórnie zawiadamia p.p. członków, iż w dniu 
11 marca b.r. o godz. 19-ej odbędzie się do- 
roczne walne zgromadzenie w lokalu Związku 
Ziemian, ul. Zawalna 9, z następującym — ро- 
rządkiem dziennym: 

1) odczyt p. dyr. R. Krause na temat „No- 
we kierunki w zdobnictwie ogrodniczem miej- 
skiem*, 2) sprawozdanie z działalności za rok 
ubiegły, 3) sprawozdanie komisji rewizyjnej, 
4) Wybór Zarządu na rok 1933. 

Na zebraniu zostaną rozlosowane doniczai 
kwiatów ofiarowane przez firmę p. Moczulaka. 

— Ze Związku Właścicieli Drobnych Nieru 
chomošci. — W dniu 12 marca rb. o godz. 1 
p.p. w sali przy ul. Metropolitalnej nr. 1 odbę 
dzie się walne zebranie wszystkich właścicieli 
nieruchomości, członków Związku z następują 
cym porządkiem dnia: 1) referat o projekcie 
ustawy o wykupie ziemi dzierżawnej i czy1- 
szowej. 2) przeprowadzenie ankiety o wolnych 
mieszkaniach, niepłatnych „lokatorach, oraz o 
sumie zaległego czynszu komornianego, 3) re- 
ferat adwokata związkowego o stosunkach pra 
wnych właścicieli nieruchomości; 4) przemówie 
nia przedstawicieli dzielnic, 5) wolne wniosśi. 

TOWARZYSKA 

  

Wszystkim Krewnym, Przyjaciołom, Kolegom i Współpracownikem 
mąża mego 

s Rr. 

Inżyniera ALEKSANDRA WOYZBUNA 
w szczególności: Wielebnemu Księdzu, P. Prezesowi Okr. Dyr, P. K. P. 
w Wilnie inż. K. Falkowskiemu. P. Naczelnikowi Oddz. Mechanicznego 
Inż. W. Żemojtelowi, Družynom Parowczowym, Pracownikom War- 
sztatowym' Komitetowi, Urzędnikom, Delegacjom, Chórowi, Orkie- 
strze, Kol. Przysp. Wojsk. Ordynatorowi Wewn. Oddz. Szpit' Kol. na 
Wilczej Łapie P. Dr. M. Swldzie za ratowanie ze wruszającem oddaniem 
i poświęceniem Ś. P. najukochsńszego męża mego w długiej i bardzo 
ciężkiej chorobie. Ordynatorowi Wewn. Oddz. tegoż Szpitala P, Dr, K. 
Kisielowi za współczującą pomoc, Dyżurnym P. P. Lekarzom, w szczegól- 
ności P. Dr. W. Karnitkiemu za niezwykle ujmującą opiekę nad chorym 
Siostrom w szczególnóści P. H. Walentynowiczównie za stałe i troskli- 
we starania, P. Intendentowi Łukaszewiczowi za nsdzwyczajne oddanie w 
pełnienin swych obowiązków, Kancaiarji, Pzui Gospodyni Klukowskiej, 
wzorowej pielęgniarce Paui Łangowej, oraz całemu personelowi Szpitala. 

A naóewszysiko oddanym PP. Meszynistiom, Pracownikoem war- 
sztatowym i urzędnikom, którzy nieśli trumnę śp. najnkochańszego mę- 
ża mego z domn żałoby do kaplicy na cmentarzu Rossa i na miejsce wiecz- 
nego spoczynku i okazali mnie zrozpaczonej tyle gorącego współczucia 
i serdecznego żalu, 

W nieszczęściu mojem, wzruszona, wyrażam głęboką wdzięczność. 

TERESA ALEKSANDROWA WOYZBUNOWA 

  

      

  

Ф 
BOLESŁAW ANTONI STANKIEWICZ 

po długich i ciężkich cierpienisch. opatrzeny ŚŚ. Szkramentami zmerłw dn. 
9 ma:ca 1933 r. w wieku lat 72. 

Wyprowsdzerie zwick Zz dcma załcby przy ul. Ksszisnowej 7 do ko 
Ścioła św Jakóba nastąpi w piątek dnia 10 marca o godz $-ej po poł, 

Nabożeństwo żałobne cdbędzie się w sobotę du. 11 marca o godz. 9 
m 30 rano poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu po-Bernardyńskim. 

O powyższem powiadamisją pogrążeni w -smatkn 
Żona, Córka : Synowie 

     

        

    

      

nie poszukujących dodatkowej pracy; zgłosze- 
nia osobiste lub pisemne przyjmowane są w 
lokalu Izby (Wileńska 25 — 3) do dnia 15 4 
1933 r. 

— Wystawa prac samouków. — W zw: 
ku z zapowiadaną wystawą prac samo 
w dniu wczorajszym stałą wystawę sztu 
Wielka 32 — odwiedziła specjalna komisja ar- 
tystyczna, która po obejrzeniu nadesianych 
prac przeznaczyła do wystawienia przeszło 
150 obrazów. Wielką ilość obrazów została 
przez komisję odrzucona. 

W skład komisji artystycznej weszli p. p.: 
prof. USB Szturman oraz artyści malarze: Ma 
rjan Kulesza, Fugenjusz Kazimierowski iinm. 

Otwarcie wystawy obrazów samouków od- 

W. dniu śmierci lotniczej 
por. obs. Szczyglewskiego 

Czesława iąz-    

  

Słońce wyjrzało z za chmur na chwile... 

krótką chwilę, jak moment, by potem się skryć 

za ciemną szatę mgły, pozostawiając na chwi- 

lę olśnioną pokrywę śnieżną, w mrokach groż- 

nej ciszy —- niepokoju... 

Gdyby ręką nieba odkryte okno błękitu, 
by promień słońca — zwiastun młodości życia, 

zajrzał na padoł ziemski, niosąc tajemną nić 

wyroku — po raz ostatni... gdy życie niiodego 

cieć w niedzielę 12 bm. o godz. 12.30 w orlęcia gaśnie, — żegnając we lzach Świat 

Wystawa tego rodzaju odbywa się w Wil- Ziemski na zawsze. 
nie po raz pierwszy. 1 tak na zawsze — na wieczność całą... 

— UDZIAŁ WILEŃSZCZYZNY W 1ie, to nieprawda! to być nie może!! — a ie- 

TARGACH MIĘDZYNARODOWYCH. — dnak tak, a jednak prawda... śmierć siraszna 

Sfery kupiecko - przemysłowe Wilna i Wi wśród ognia płomieni! — śmierć bezwzględna, 
leńszczyzny otrzymały za pośrednictwem i 
Izby P.-H. propozycję wzięcia udziału w 
Międzynarodowych Targach w Poznaniu, 
gdzie organizuje się specjalna sekteja ziem 

  

nieubłagana — zabiera tych, którzy 

szą... jak tę roślinę, kwitnącą wśród ciiwastów, 

— ostrzami swej kosy Ścinając unosi z łąk na- 

p с ch, by ubrać Majestać Stwórcy, ore: 
Pėlniočno - Wsehodnich i w. Międzynaro- enki AE O RE 
dowych Tai j Pradze iej, ©- i Е : 

argach w radze Czeskiej, o Niedanem jest w cierniach życia, ujrzec 

  

twarcie których nastąpi 19 bm. 
— Zarząd Chóru „Echo* niniejszem podaje 

do wiadomości sz. koleżanek i kolegów, że w 
niedzielę 12 marca 1933 roku odbędzie się w 
sali prób (ul. Oranżeryjna Nr. 3) walne zebra - 
nie członków chóru „Echo* z następującym po 
rządkiem obrad: 4 

1) zagajenie, 2) wybór prezydjum, 3) od- 
czytanie protokułu poprzedniego Walnego Ze- 
brania, 4) sprawozdanie zarządu: a) ogólne 
sprawozdanie z działalności Zarządu, b) ogól- 
ne sprawozdanie z działalności Chóru, c) spra- 
wozdanie kasowe, d) sprawozdanie gospodar- 
cze; 5) sprawozdanie i wnioski Komisji Re- 
wizyjnej, 6) wybory nowego zarządu chóru na 
r. 1933 i 7) wolne wnioski. 

Walne zebranie rozpocznie się o godzinie 
18, w pierwszym — a o godzinie 19 w drugim 
terminie, przyczem w drugim terminie bez 
względu na liczbę członków uchwały walnego 
zebrania będą ważne *i prawomocne. 

— Kulig b. wychowanków gimn. Czackie- 
go. Zarząd Koła b. Wychowanków gimnazjum 
im. T. Czackiego w Wilnie, zawiadamia człon- 
ków, że dnia 12 marca r.b. urządza kulig „Po- 
żegnanie zimy”. Pożądane saneczki i narty. 
Zbiórka o godz. [0-tej rano w lokalu gimna- 
zjum Wiwulskiego 13. 

— Zarząd Koła Medyków USB niniejszem 
składa najserdeczniejsze podziękowanie Paniom 
Gospodyniom XI dorocznego Balu Koła Med;- 
ków za bezinteresowne urządzenie bufetu i nie 
szczędzenie swej pracy przy organizacji Balu. 

białe róże... odszedł na zawsze, odszedł w za- 

światy... zostawiając jeno to wejrzenie ostat- 

nie, w uśmiechu oczu błękitnych, szlachetnych 

— oczy — dobrych, oczy żołnierza — władcy 

przestworzy człowieka — szłachcica. 

Flaga na pół masztu — orzeł z szachow= 

nicą łopoce skrzydłami twardo i jednako, jak 

twardem jest przeznaczenie... 

O nieubłagane wyroki żywota ludzkiego, 

jak ciężko będzie oddać ziemi życie młode, -— 

ten promień radości duszy lotniczej, którego 

treścią był warkot motoru i nieskończoność 

niebios błękitu, — otulonego muślinami chmur 

bieli, wśród tęczy blasków promienistej i cie- 
ni płatów, zroszonych kropelkami rosy poran- 

nej jak łzy sieroce radości... 

Bolesnem jest zarzucić ziemią szczątki pta- 

szęcia — skrawionych skrzydeł młodego crła!... 
Gdy ziemia runie ciężarem brzemienia na 

trumnę twoją Czesiu najmilszy, — spadnie z 

niej grudka serca ci bliskiego, by cię otulač 

w ciemnicy snu na wieki, — gdy duch twėj 

uniósł się w przestworzach  wolnošci — wa 
chwałę Bogu — w błękitnej eskadrze, by Lio- 
gosławić Majestat -Chrystusa — ту& moja 
będzie nieraz przy tobie w drodze życia mi- 
łości do celu. 

Żegnaj mi bracie przestworzy — żegnaj 

Cześku, — a warkot motoru ukołysze cię do 

snu, jak ta melodja brzóz naszych rodzinnych, 
szumiących ongiś nad twą kolebką, — kojąc 

twe cierpienia pieśnią nam tak znaną. 

Żegnaj mój braciszku, a Matka Ostrobram 

   

— Podziękowanie. W dniu 25 lutego r.b. 
staraniem Komitetów Rodzicielskich szkół pow 
szechnych Nr. 15i 29 na Antokolu, odbyła się, 
w sali Kasyna Repr. Podof. Zawodowych Gar- 
nizonu Wileńskiego przy ul. Tatarskiej Nr. 5, 
bezinteresownie udzielonej przez Zarząd Kasy- 
na, zabawa taneczna, z której cały zysk został ы и I ias 
przeznaczony na pomoce szkolne niezamożnei SB a = Nr aa BoA 
dziatwie tych szkół. męczarniach piekła ziemskiego, tuląc dobrą 

duszę u Stóp Majestatu Najwyższego, — tam 
dokąd dążyłeś — w drodze życia — miłości i 
poświęcenia — lotniku Polski. 

Jan Hryniewicz 

porucznik-obserwator — pilot 

Zabawa ta osiągnęła pełne powodzenie, 
przysparzając sporoi grosza dla ulżenia doii 
uczącym się dzieciom. 

W dużej mierze, do powodzenia tej impre- 
zy przyczyniła się pomoc ze strony p. pułk. 
dypl. Zygmunta Wendy d-cy I p.p. Leg i kwa- 
termistrza p. majora Piotra Łaszkiewicza w po- 
staci bezinteresownego użyczenia Komitetowi 
Rodzicelskiemu orkiestry wojskowej. 

Komitety rodzicielskie oceniając należycie 
szlachetną pomoc przy organizacji zabawy ze 

Pociąg narty—bridge 
Dowiadujemy się, że zapisy do po- strony wymienionych Panów, składa im, tą dro- - паг- ku że zbliżającym się terminem zatwier- 

dzenia budżetu miejskiego, Województwo 
otrzymało od władz centralnych okólnik, 
zalecający zwrócenie uwagi na projekto- 
мапа wysokość opłat od rowerów. 

Dla zamieszkujących na krańcach mia- 

sta, rower jest niezbędnym środkiem lo- 
komocji i w żadnym wypadku opłaty za 
posiadanie roweru nie mogą być wysokie. 

— Sieć wodociągowa. Plan robót wodocią 
gowo-kanalizacyjnych na rok bieżący przewi- 

duje rozszerzenie sieci stacji pomp na dzieiui- 
cę Zwierzyniec. W roku ubiegłym przyłączono 

do sieci Zarzecze, gdzie jeszcze obecnie prowa- 
dzone są roboty końcowe. Stopniowo, w. miarę 

posiadanych środków, wszystkie dzielnice zo- 
staną skanalizowane. 

— Nowe chodniki w mieście, już w po- 
czątku przyszłego miesiąca magistrat przystą- 
pi do układania nowych chodników na ul. Za- 
walnej na przestrzeni od Małej do Wielkiej Pu- 
hulanki, oraz na ul. Wileńskiej i Bazyljańskiej. 

WOJSKOWA 
—  WCIELANIE 'POBOROWYCH-ŻY- 

DÓW. — Z uwagi na to, że pobór rekru- 
tów-żydów rocz. 1911, zakwalifikowamych 
do piechoty, został wyznaczony na poło- 

wę kwietnia, tj. na krótko przed żydow- 
skiem świętem Paschy, władze wojskowe 
wyraziły zgodę ma przesunięcie terminu 
stawiennietwa poborowych wyznaniia. moj 
żeszowego matychmiast po tych świętach. 

  

Franc. w Warszawie) — O aspects des 
relations artistiques de la Pologne et de Fran- 
ce, 2) Interpretation de Iantique dans les scul- 
ptures a Versailles; 3) wolne wnioski. 

— Walne Zebranie Wileńskiego Koła Pol- 
skiego T-wa Filologicznego odbędzie się w 
sobotę, dnia 11 marca o godz. 18 w sali Semi- 
narjum Filologii Klasycznej USB. (ul. Zamko- 
wa nr. 11) z następującym programem: 1) spra 
wozdanie zarządu — R. Gostkowski, 2) spra 
wozdanie Komisji Rewizyjnej — Z. Plewako, 
3) wybór zarządu, 4) wolne wnioski. 

Potem odbędzie się naukowe posiedzenie, 
na którem prof. Stefan Srebrny wygłosi odczyt 
p.t.: „Czy Arystofanes był rodowitym  Aten- 
czykiem?“. 

— Zebranie Towarzystwa Neofilologiczne- 
go odbędzie się w gimnazjum im. Orzeszkowej 
w sobotę 11 marca r.b. o godżinie 6 wiecz. 
Na porządku dziennym referat p. Marji Sore- 
kówny o nauczaniu gramatyki języka francu- 
skiego w szkole średniej. Goście mile widziani. 

— Klub Włóczęgów w Wilnie. W piątek 
dnia 10 b.m. w lokalu przy ul. Przejazd 12, 
odbędzie się 155-zebranie Klubu Włóczęgów. 
Początek o godz. 19 m. 30. Na porządku dzie i 
nym sprawy administracyjne Klubu. Wstęp tyi- 
ko dla członków. 

— Odczyt p. A. Jasińskiego, prezesa T-wa 
(© Wychowania na temat: „Psy- 

chofizyczny rozwój dzieci i młodzieży w wie- 
ku szkolnym” odbędzie się staraniem Rady Ko 
mitetu Rodzicielskiego szkoły powsz. Świt w 
lokalu szkoły przy ul. Mała Pohulanka, dnia 12 
marca o godz. 17. Wstęp wolny. 

Dnia 16 lutego r.b. w kościele parafjalnym 
w Leopoldville (Kongo Belgijskie) został po- 

błogosławiony związek małżeński między pan- 

ną Marją Jastrzębską, córką Janiny z Ueskie- 

wiczów i prof. Stanisława Jastrzębskiego, a 
p. Witoldem Tańskim, synem Lidji ze Šwiecic- 
kich i Ś.p. Lucjana Tańskiego. 

Młodej parze Wilnian, która pod gorącem 
słońcem Afryki znalazła swoje szczęście, ży- 

czymy długich, radosnych lat szczęśliwego po- 
życia. 

RÓŻNE 
— Pojedynek. — Wczoraj 9 marca w go- 

dzinach rannych odbył się pojedynek pomię- 

dzy p. p. Ks. P. i Al. Z., z którego przeciw- 

nicy wyszli bez szwanku. 

— Odjazd ministra de Barros Pimentela.-- 

Wczoraj w drugim dniu pobytu w Wilnie p. 
minister de Barros Pimentel podejmował obia- 
dem w restauracji Żorża przedstawicieli władz 

i świata naukowego z p. o. wojewodą p. Jan 
kowskim i JM. Rektorem  Opoczyńskim na 

czele, 
Wieczorem p. minister odjechał do Warsza- 

wy. 

— Z Wileńsko - Nowogródzkiej Izby Lekar 
skiej. — Biuro Pośrednictwa Pracy przy WNIŁ 
zarządza jednorazową rejestrację lekarzy, czton 
ków tut. Izby, pozostających bez pracy względ 

ciągu wycieczkowego t 
ciarskiego, który wyruszy z Wilma do Bia 
łowieży jutro, w sobotę tj, 11 marca br., 
będą przyjmowane przez cały dzień dzi- 
siejszy, w' piątek, oraz w' sobotę do godz. 
12-tej mw (południe. iPo tej godzinie zapi- 
sy zostaną bezwzględnie zamknięte. 

Nikt nie powinien stracić okazji wy- 

jazdu do perły puszez polskich — Biało- 
wieży, zwłaszcza że koszta przejazdu -są 
mader miskie. Przejazd w klasie III kosz- 
tuje 14 zł, w II — 21 złotych. 

— Teatr muzyczny „Lutnia*, Wys Lt 
ny Gistedt. Dziś — czarować Boć ję Al 
swego wielkiego atlentu znakomita artystka 
Elna Gistedt, wykonawczyni roli głównej w 
najnowszej komedji muzycznej Stolza „Peppi- 
na'. W wykonaniu tej nowości biorą udział 
wybitniejsze siły zespołu artystycznego: Hal- 
mirska, Hajdamowicz, Dembowski,  Szczawif:- 
ski, Wyrwicz-Wichrowski i inni. Zniżki waż- 
za W przygotowaniu „Wesoła wdówka” Le- 
ara. 

— „Ksiežniczka czardasza“ na przedsia- 
wieniu popołudniowem w Lutni. W  nadcho- dzącą niedzielę na przedstawieniu popołudnia 
wem po cenach zniżonych ujrzymy  melodyjną 
i ogólnie lubianą operetkę Kalmana „Księżnicz 
ka czardasza” z E. Gistedt w roli Sylvy Va- 
tescu.. Ceny zniżone. 

(Dokończenie kroniki na stronie 4-ej) | 

gaw swojem i w imieniu dzieci serdeczne po- 
dziękowanie. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance — gra dziś 

10-III i jutro 11-IIII w dalszym ciągu Świetną 
sztukę Chrysty Winsloe „Dziewczęta w mun- 
durkach", która na naszej scenie zdobyła sowie 
pełny sukces artystyczny i kasowy. Reżyseria 
d-ra Ronard-Bujańskiego, dekoracje Makojnika. 
W głównych rolach: Koronkiewiczówna, Wie- 
siawska, Dunin-Rychłowska, Szpakiewiczowa, 
Zielińska, Żmijewska, Jasińska,  Paszkowska, 
Trapszo i Aldona Pawłowska na czele wspa- 
niale zgranego zespołu kobiecego, oraz Szko- 
ły. dramatycznej. 

— Niedzielny poranek dia dzieci. Niedzie:a 
12-lilo godz. 12 w poł. po cenach zniżonych © 
50 proc. w Teatrze na Pohulance przepiękna 
bajka W. Stanisławskiej „W szponach czarow- 
nicy”, z udziałem wybitnych sił artystyczny:n, 
maleńkich dzieci w roli bohaterów i kwiatów, 
oraz baletu p. Sawinej-Dolskiej. 

— „Don Carlos“ — w niedzielę po połud- 
niu! Przepiękne dzieło Fryderyka Schillera 
„Don Carlos", dane będzie w niedzielę 12-111 
o godz. 4 po poł. w Teatrze na Pohulance, po 
cenach o 50 proc. zniżonych, celem uprzystę, 
nienia najszerszym masom społeczeństwa wileń 
skiego, poznania i podziwiania tego czarują- 
cego poematu romantycznego, wystawionego 
na naszej scenie z najwyższym przepychem i 
w świetnem opracowaniu artystycznem. 

— „Omal nie noc poślubna* — wkrótce! .



CO GRAJĄ W KINACZE 

REWJA — Moskwa bez maski, 
PAN — Eskadra Śmierci, 
ŚWIATOWID — Ulice wielkomiejskie. 
LUX — Melodja serc. 

HELIOS — Co może Paryż. 

HOLLYWOOD — Cudotwórca. 

ADRIA — Carewicz. 
CASINO — iPośrednik Miłości. 

' WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Podrzutki. — W klatce schodowej do- 

mu nr 19 przy ul. Trockiej znaleziono podrzut- 
ka płci męskiej w wieku około 2 tygodni. — 
Również dwutygodniowego podrzutka znalezio 
mo w klatce schodowej domu nr 10 przy ul. 
Piłsudskiego. Podrzutek w wieku około 6 ty- 
godni znaleziony został w bramie klasztoru pra 
wosławnego przy ul. Cerkiewnej. Przy podrzut 
ku tym była kartka z napisem: „Dziecko jest 
ochrzczone, na imię Teresa." Wszystkich 3-ch 
podrzutków umieszczono w przytułku Dzieci ;t 
ką Jezus. i 

— Upadek staruszka. — 70-letni Szulc Fran 
ciszek (Krzywe Koło 17) przy zbiegu ulic Św. 
Anny i Królewskiej poślizgnął się i upadł ła- 
miąc prawą nogę. Pogotowie ulokowało Szulca 
w stanie nie budzącym obaw o Życie w szp.- 
talu św. Jakóba. 

— Zatrzymanie złodziei. — Zatrzymano za 
wodowych zładziei Półjańskiego Juljana i Ru- 
dzisza Bronisława, którzy ostatnio skradli gar 
derobę i biżuterję łącznej wartości 400 zł. na 
szkodę Wisłockiej Stefanji. (Poleska 12). Sksa 
dzione rzeczy odnaleziono podczas rewizji u 
wią Ciunajtisowej Heleny  (Archanielska 
8). 

— POŽARY W FABRYKACH. — W iais 
ce Fajwuszewicza Mendla i Zabierzyńskiego 
Michała (Popławska 30) zapaliła się wczoraj 
wata z powodu natarcia się wałków niaszyny, 
służącej uo  gremplowania, Zaalarmowana 
straż pożarna ogień ugasiła. Straty sięgają 350 
złotych. 

— W tymże dniu zawezwano straż pożar- 
ną do fabryki kawy T-wa Przem. - Handlowe- 
go (W. Pohulanka 8), gdzie powstał pożar w 
ubikacji urządzeń mechanicznych. Ogień uga- 
szono. Przyczyną pożaru było zapalenie się pa 
sów na wadliwie skonstruowanej maszynie.. 

— ZATRUCIE. Z powodu ciężkich warun 
ków materjalnych targnęła się na życie 54-iet- 
nia Sora Korpnikiesowa. Wczoraj zatruta zmar 
la w szpitalu Sawicz. ; 

— ALARM POŻAROWY. Na placu 
Katedlralnym koło ul. Ansenalskiej w. prze 
jeżdżającym samochodzie zapalił się prze- 

wód «io karburatora. Ogień natychmiast 
ugaszono, 

  

ŚWIĘCIANY 
— W ROCZNICĘ ZGONY SP. BISKU- 

PA BANDURSKIEGO. — W. związku z 
przypadającą w dniu 6 bm. pierwszą rocz- 
nieą śmierci śp. biskupa dr. Władysława 
Bandurskiego, odbyło się w Święcianach, 
staraniem komendanta miejscowego ganni- 
zonu, przy wispółudziale Pow. Federacji 
PZOO nabożeństwo żałobne. Na nabożeń- 
stwie byli obecni przedstawiciele władz 
powiatowych z p. starostą powiatowym ma 
czele oraz organizacyj wojskowych, jak 
również wszystkie miejscowe szkoły, Fe- 
deracja PZOO i szkoły wystąpiły z pocz- 

, tami sztamdarowemi. 
DOKSZYCE 

— STRZAŁY Z ZASADZKI. Do prze- 
jeżużającej drogą właścicielki zaścianka Tro- 
šciankowo, Elżbiety Porciankowej i jej zięcia 
Br. Lipskiego oddano z ukrycia 3 strzały, któ- 
re chybiły. 

Porciankowa wyraziła przed policją różne 
przypuszczenia, co do przyczyn zamachu, m. in. 
że najprawdopodóbniej strzelali jej dwaj syno- 
wie, z którymi ma zatarg o zapis majątnu. 

SPORT 
ZAWODY NARCIARSKIE O MISTRZO-“ 

STWO CHORĄGWI HARCERZY 

W dniach 11 i 12 marca br. odbędą się 
w okolicy N.-Wilejki doroczne zawody nar 
ciarskie zespołowe i jednostkowe o mistrzo 
stwo Wileńskiej Chorągwi Harcerzy. 

Program zawodów przewiduje: a) bieg 
zespołów (po 4 zawodników) ma trasie 9 
km. i b) bieg jednostkowy na trasie 12 km. 

Zbiórka zawodników o godz. 12,30 kolo 
gimnazjum im. św. Kazimierza w N.- 
Wilejce. 

-"  Spodziewany jest udział w zawodach 
żyn harcerzy z Trok, Święcian, Nowo- 

'ódka, Baranowicz, Niemna, Wilna i in- 

   

  

   

  

Kierownikiem zawodów: jest p. J. Tru- 
chanowicz, referent wych. fiz. Komendy 
Chorągwi. 

Wszyscy zawodnicy muszą się wykazać 
pozwoleniami lekarzy na, udzia. w zawo- 
dach. 5 т хх е = 
x a m. © w" 

Now 6 
| 

  

FELICJA ROMANOWSKA. 

grodźięhyka 
— POSIEDZEY TE RADY MIEJSKIEJ 

W środę dnia 8 bm. odbyło się posiedzenie 

Rady Miejskiej, Szczegółowe sprawozda- 

mie -podamy wi dniu jutrzejszym. Dalszy 
ciąg posiedzenia odbył się wczoraj. 

— DOROCZNE WIALNE ZEBRANIE 

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA. 

W dniu 15 marca o godz. 6,30 w: sali Sej- 

mikowej odbędzie się doroczne 'walme ze- 

bramie Polskiego Czerwonego Krzyża w 

Grodnie z następującym porządkiem dzien- 
mym obrad: 1) zagajemiie; 2) wybór prezy- 
djum; 3) sprawozdanie kasowe; 4) sprą- 

wozdanie ze stacji opieki nad dzieckiem i 
matką; 6) sprawozdanie kasowe; 7) orze- 

czenie komisji rewizyjnej; 8) wybór uzu- 
pełniający członków zarządu i 9) wolne 
wnioski (uchwalenie preliminarza budże- 

towego na rok 1933—34), 
— ODROCZENIE PROCESU KOMU- 

NISTYCZNEGO. — W dniu wczorajszym 
Sąd Okręgiow i try! 
Albrama Czen 
rzyszy, oskarżonych o dzi 
styczną. Ze względu jednak na. to, że kil- 

ku świadków oskarżenia mie stawiło się 
na rozprawę, Sąd na wniosek p. prokura- 
tora postanowił sprawę odroczyć. 

— KONCERT ORKIESTRY REPRE- 
ZENTACYJNEJ MARYNARKI WOJEN- 
NIEJ. — W! sobotę dniia Jil marca orkiestra 
reprezentacyjna maszej marynarki wojen- 
miej wystąpi w teatrze miejskim z dwoma 
koncertami. a mianowicie o godz. 4-tej po 
połudriiu dla młodzieży szkolnej i wieczo- 
rem dla szerszej publiczności. 

Orkiestrą dyryguje p. kpt. Dulin. 
— SETNY NUMER „ZNICZ'-u. W 

tych dniach w państwowem gimnazjum 
męskiem odbyła się uroczystość ukazania 
się setnego numeru czasopisma szkolnego 
„Zmiez”, wydawanego przez Koło Miłośni- 

ków: Literatury tegoż gimnazjum. 

— NIE WOLNO (PODPISYWAĆ SIĘ 
CUDZEM NAZWISKIEM NAWET ZA 
ZGODĄ DANEJ OSOBY. — Sąd Okręgo- 
wy w składzie jednoosobowym (sędzia p. 
Merle), rozpatrywał w tych dniach spra- 

wę Picewi /: 5 jeszkańca gminy 

wsłkiej, TO © to, Że we 
wrześniu ub. r. na wekslu pod- 
pis swego sąsiada Masiuka Mikołaja. 

Weksel ze sfałszowanem żyrem użył 
jako autentyczny i zdyskontował go w Ka 
sie Stefezyjka w Mostach. 

Oskarżony do winy się mie przyzmaje 

i wyjaśnia, że ze względu to, że do о- 
trzymania pożyczki potrzebne były pod- 

pisy dwóch żyrantów, weksle żyrowali so- 
bie zawsze wzajemnie. Pewnego razu, gdy 

przyszedł do Masiuka, ten miał zawiązana 
rękę wobec czego prosił oskarżonego do 
podpisania jego mazwiskiem, co też i u- 

czymił. Wobec tego jednak, że po upływie 
pewiniego czasu we wzajemnych ich stosun 
kach mastąpiło pogorszenie, Masiuk za- 

meldował o tem policji. Zbadany jake 
świadek drugi żytrant Filip Pieewicz ze- 
znał, że Masiyk rzeczywiście prosił oskar- 
žonego 0 pūdlpisanie się jego nazwiskiem. 

Oskarżony w ost m słowie swojem 

wskazując na to, że niie wiedział, że nie 
ma prawa podpisywania imienia innej о- 
soby, która ma to wyraziła zgodę, prosił 
o uniewinnienie. 

Sąd skazał iPicewicza Wasila na 6 
miesięcy więzienia, zawieszając wyikona- 

mie kary na przeciąg lat diwóch. 
W motywach wyroku Sąd wyjaśni 

oskarżony skazany został mie za sfałszowa 

mie podpisu Masiuka, lecz z i 
jego mazwiskiem w jego obecności, co też 
jest karygodne, 

— POŻARY. W dmiu 7 b, m. o godz. 

1W-tej we wsi Chmielówka, gm. Krynki u 
Barcińczuka Jana wybuchł pożar, ek 
czego spaliła się stodoła Barcińczuka Szy- 
mona i Szydło: iego Michała z paszą i 
zbożem. Straty wymoszą 2500 zł. Wypadku 
z ludźmi mie było (Przyczyna pożaru nara- 
zie nie ustalona, zachodzi jednak podejrze 
nie, że podpalenia dokonał nieznany spraw- 
ca w celu zbwodniczym. Dochodzenie w 
toku. 

W dinin 6 b. m. o godz. 22 we wsi Ste- 
faniszki Wielkie, gm. Mosty w zabudowa- 
miach Picewicza Jana wybuchł pożar — 
wskutek podpalenia, skutkiem którego spa- 
lit się dach domu i spichlerza, znajdu- 
jących się pod jednym dachem. Straty 
wynoszą 200 zł. Wypadków z ludźmi nie 
było. Dochodzienie w toku. 

  

   

        

   

                

     

  

     
    

   

  

4) 

wileńska powieść kryminalna 
Wezwano mnie do pałacu. 
Zastałem wojewodę przy biurku, zgnę- 

bionego i zmienionego bardzo. Wojewo 
dzina z podkrążonemi od płaczu oczyma, 
zdenerwowana, trzęsąca się, przypomira 
ła, że niema na świecie siły większej, 
niż instynkt macierzyński. Wojewodzina 
zadała mi kilka pytań, przykładając: cza-- 
sem chusteczkę do ust, i opuściła pokój 
dopiero na wyraźną prośbę wojewody. 

). Wojewoda wtedy dał mi dwie koper- 
ty. 

Pierwsza zawierała list komitetu wy- 
konawczego komunistycznej partji Biaru- 
si Zachodniej, żądający wypuszczenia z 
więzienia Stełana |. i Marjana Żeleńskie 
go w ciągu tygodnia, w przeciwnym ra- 
zie dziecko zabite zostanie. Nie było w 
tym liście wzmianki, że dziecko zostanie 
oddane w razie tego wypuszczenia. 
Na kopercie ołówkiem, widać przez na- 
czelnika poczty było zaznaczone, że list 
wrzucony został do skrzynki pocztowej 
na ulicy Św. Anny dzisiejszej nocy. | 

Drugi list był "wrzucony do skrzynki 
na kolonji montwiłłowskiej, adresowa- 
ny do „J. Wielmożnej Pani Wojewodzi- 
ny Lackowej*. Oto jego treść: 

„Szanowna Pani. 
Chce Pani dziecko swe odzyskać —- 

jest na to sposób. Jeździsz Pani sama 
autem, proszę wsiąść do Buicka swego 
i pojechać na ulicę, o której dowiesz 
się. Tam Pani dowiesz się, gdzie masz 
jechać, albo może odrazu dzieciontko Pa- 
ni oddamy. Proszę przygotować tylko 

5.000 złotych. Pieniądze niewielkie, a 
dla Pani nieznaczące, tak że lepiej nic 
nie mówić, ani policji, ani mężulkowi, 
bo tak pani będzie miała dziecko napew- 
no, za co honorem ręczymy, zresztą ono 
potrzebne nam nie jest, a sama Pani ro- 
zumie, że ryzyko dla Pani wielkie, a iny 
wiemy, że nic Pani nie dostanie. Niech 
Pani dziś z domu nie wychodzi i spo- 
kojnie czeka, jeśli nie ma złych zamia- 
rów. 

Związek Ludzi Dobrej Woli*. 

— Cóż Pan myśli — przerwał woj2- 
woda, moje rozmyślania. 

— No cóż — powiedziałem, odrywa- 

jąc oczy od papierów złodzieje są 
przyzwoitsi od bołszewików, to tak za- 

wsze. 
— Tej bolszewickiej koperty żonie 

nie pokazałem, ale tę złodziejską czyta- 

ła i dobrze, że czytała, bo to jej dodało 
otuchy. Wierzy, że dziecko jej zwrócą. 
Oczywiście, gdyby się dowiedziała, że z 
Awoch stron otrzymaliśmy takie same 
handlowanie życiem dziecka, to nadzieje 
jej byłyby mniejsze. 

Zacząłem głośno myśleć: 
— Ici, i tamci piszą, że mają dziecko. 

Należy się liczyć, że łżą i jedni i dru- 
dzy. Złodziejski list zaufania we mnie 
nie budzi, ale muszę przyznać, że spryr- 

nie rozwiązali kwestję, która w takich 
historjach jest najtrudniejsza dla bandy- 
tów, to jest ten moment wręczenia oku- 
pu. Ci sobie wymyślili sposób, zabezpie- 

bezpieczeń- czający im maksimum 

  

nowogtódzka 
ŻAŁOBNA UROCZYSTOŚĆ KU CZCI Ś.P. BI 
SKUPA BANDURSKIEGO W NOWOGRÓDKU. 

W poniedziałek, dnia 6 marca r.b. odbyła 

się w Nowogródku żałobna uroczystość ku 
czci nieodżałowanej pamięci wielkiego Patijo- 
ty i natchnionego Kaznodziei, byłego Przewod 
niczącego Odziału Wileńskiego Związku Har- 
cerstwa Polskiego, ks. biskupa doktora Włady- 
sława Bandurskiego. O godz. 10 odbyła się w 
kościele parafjalnym msza żałobna, odprawiona 
przez ks. Prefekta gimn. Państw. Breczko. Pod- 
czas mszy św. przygrywała orkiestra policyjna. 

O godz. 12 odbyła się w sali gimn. państw 2-ga 

część uroczystości, a mianowicie skromna aka- 

demja żałobna. Słowo wstępne wygłosił w 

krótkich, lecz bardzo trafnych słowach p. prof. 

Augustyn. Poczem zabrał głos p. R. Kawalec, 

Drużynowy 3-ciej Drużyny Harcerskiej im. Mar 

szałka Piłsudskiego, z wielkiem przejęciem i 

wzruszeniem mówił o Świetlanej postaci wiei- 

kiego Zmariego. Na zakończenie cała zebrana 

młodzież harcerska odśpiewała wspólnie prze- 

piękny harcerski marsz żałobny. Uroczystósć 

żałobna zorganizowana była przez Kolo Przy- 

: + jaciół Harcerzy, na czele którego stoi p. wi- 

" cewojewoda Godlewski. 

— OBCHÓD IMIENIN MARSZAŁKA 

PIŁSUDSKIEGO. — Onegdaj odbyło się 

druge z rzędu zebramie Komitetu Wyko- 

nawczego Obchodu Imiemin! Mamszałka Pill 

sudskiego pod przewodnietwem p. Fr. God 

lewskiego, prezesa Związku Wojewódzkie- 

go Straży Pożarnej. Na zebraniu tem u- 

stalono pnogram obchodu, który w poró- 

winamiu do lat ubiegłych wnosi dużo no- 

wych pienwiastków, opiena się zaś o za- 

sadę nie wydawania ma nie pieniędzy, tu 

jest zrozumialem z uwagi ma obecne cięż- 

kie czasy. Wydatiki, związane z akademją 

w dmiu 19 marca, zresztą bardzo niiewiel- 

kie, pokryte będą z dochodu, jaki da Aka- 

demja. Szczegółowy program podamy w 

jednym z następnych numerów. 

Komitet Wykonawczy apeluje rówino- 

cześnie do obywateli miasta, aby dając 

wyraz swego respektu i przywiązania do 

czoby Wielkiego Budowmiczego Polski, u- 

dekorowali w dmiu 18 i 19 mamca jak naj- 

efektowniej swoje domy. 

— CHÓR KRESOWY BBWR W NO- 

WOGRÓDKU. — IW! niedzielę dnia 12-go 

marca odbędzie się w sali teatim miejskie- 

go I-szy ikoricert: „Chóru Kresowego BB- 

WR“, pod idyrekceją prof. A. Wołyńczyka 

z udzialem znakomitego skrzypka prof. K. 

Mroszczyka. Akompanijament spoczywa w 
rękach świetnego i znanego pianisty prof. 

K. Łozińskiego. 
Koncert zapowiada się bardzo intere- 

sująco ze względu ma. świetnie opanowany 

i umiejętnie dobrany program, jak rów- 

nież ze względu na  domiosły fakt, że 
wreszcie Nowogródek zdobył się na zorga- 
nizowanie własnemi siłami podobnej im- 
prezy. 

— WIELKIE ZAWODY NARCIAR- 
SKIE W NOWOGRÓDKU. — Sekcja Pro 
pagsndy Wiielkich Zawodów Narciarskich 

Związku Strzeleckiego „Wschód, zaape- 
lowała do miejscowego społeczeństwa, pro 
sząc o ofiarowywamie nagród dla zwy- 
cięskich zespołów i zawodników. Apel tem 
mie pozostał bez echa. W! dalszym ciągu 

zgłaszane są nagrody. Pamj wojewoda Šwi- 
demslki, jak zresztą o tem wspominaliśmy 
już poprzednio, ofiarował na nagrodę 100 

złotych. Pozatem ofiarowali: Kasa Samo- 

pomocy Szeregowców: PP, kompletny kosr 

jum warciarski, co stamowi jedną z naj- 
ęknliejszych magród, p. burmistrz miasta 

Wolnik ofiarował statuę „dyskobola”, 
p. prezes Białkowski kilka pięknych ksią- 

żek, Sekcja Oświatowa BBWR pomtfel skó 
rzamry. Delatyński, właściciel sklepu z 

piśm. statuę, Związek Dziennikarzy : 

Literatów: woj. mowogr. notatnik w opra- 
wie metalowej, p. jmż. Moliński płakietę, 
przedstawiającą Marszałka Piłsudskiego. 

Mamy madzieję. że cały szereg innych 

osób, do których (Sekcja zwróciła się z pro 
śbą o ofiamowamie magród, mie odmówi 

swego poparcia w tak godziwej sprawie, 
chodzi bowiem o to, aby kilkuset zawiad- 
mików, kitónzy mają zjechać do Nowogród 
ka dla wzięcia udziałr w zawodach, było 
ezem obdzie! ‹ 

Skaidinąd dowiadujemy Się, že dzięki 
usilnym staraniom Pana . Wicewojewody 
Fr. Godlewskiego, Związek Nawciamski w 
Krakowie przyrzekł rozpatrzeć przychyl- 
nie prośbę sfer sportowych nowogródzkich 
o nadesłamie mia czas zawodów 50 odznak 

      

   

        

  

Miesiąc Szlagierow w Kinie „REWJA”" Ostrobramska 5. 
  

Drugi Film ze Złoiej Serji 
naszego repertuaru AKOSKWA BEZ MA$KI 

Cierpienia kobiety napiętnowanej „Żółtym Pasz 
portem* dzikie hułanki i orgje iozpasanej czr- 

skiej sołdateski! 

W rolach głównych: świetny LIONEL BARRYMORE i czarnjąca ELISSA LANDI 
Początek o godzinie 5 — 7 — 9 w sobotę i w niedzie'ę o godz. 3-»j. 

  

  

Dziś Triumfalny przebój Europy! Fm, który rozmachem i przepychem porwał publiczność calego świafai 

  

  

  

Dzwiękowe | p w pa: С Ё 
Helios“ | я 0 MOZE aryZ... DZIEWCZYNA — MIŁOŚĆ — ŚPIEW —TAKCEI 

jeżyserja gen, nego FEODORA OZEPA. W rol. gł. nowoodkryta gwiazda JACQUELINE FRANCELL — 
ы | Każdy powinien widzieć ten superprzebój. Nawszystkie seanse: Balkon 49 gr., 12 na 1 s. — 8 0gr. 

na pozostałe seanse od 90 groszy. 

Dziś nieodwołalnie oststni dzień wspaniałego tilmn „ESKADRA ŚMIERCI" 
PM Jutro cała Wilno podziwiać będzie pierwsze monumenialne egzotyczne arcydzieło polskie 

tel. 528 W rol. gł: Karolina LUBIEŃSKA, Józef WĘGRZYN i inni. Muzyka najpopularniejszych kompozytorów 
В Polski śpiew KATASZEK-KARASIŃSKI. | Polska mowa|| 

  Nad progr. dodatki dźwięk. Sesnse 4, 6, 8, i 10.15 

  

Dźwiękowe kino 

Dziś! Najnowszy przebój produkcji Paramountu! 

CUDOTWÓRCA (Wiara czyni cuda, a miłość jest podstawą 

  

  

HSLLYWOOD życia. 
Mickiewicza 22 Wspaniała kreacja najmodniejszej gwiazdy ekranu SILVIA SIDNEY i bohater filmu „Szar le : / an LVIA S х h „Szary Dom* CHESTER 

tel. 15-28 MORRIS. Nadzwyczaj ciekawa i fascynująca treść!. Olśniewająco piękne widoki. Nad program: SZANTASZYŚCI NA 
DANCINGU — Dramat sal noso erotyczaw. 

Dziś! Najnowsze arcydzieło po raz pierwszy w Wilnie według głoścego utworu Gabriel 
Kino-Teatr a C A R Ę w į C Z Potężny dramat z ro lego życia A Espojshies 

i i i „ADRIA Wola Iwan Petrowicz |" внга ekrana le 
Wielka 36 Nsd program: Polski dźwiękowy 

epos wojesny 

cej formalistyki). W ten sposób jest ma- 
dzieja, że zawodnicy, którzy wypełnią wa- 
runki na odznakę marciarską, otrzymają 
ją na miejscu. 

słoniińcka 
— Z DZIAŁALNOŚCI ZIPOK. W SŁO- 

NIMIE. — Jedną z najbardziej czynnych 
organizacyj społecznych na terenie Sło- 
njimia jest niewątpliwie ZPOK, pozostają- 
cy pod przewodnictwem p. Teliżyny. In- 
stytucja ta, poza wykonywaniem wielkiej 

wagi pracy w miejskim komitecie dožy- 
wiania dziatwy; bezrobotnych, prowadze- 
miem własjniej bursy i przedszkola, nie za- 

pomina również o życiu towiarzyskiem. 
Do miłych i cieszących się ogólnem u- 

zmamiem w społeczeństwie imprez karna- 
wałowych ZPOK należy zaliczyć 2 towa- 
rzyskie zabawy, «2 których dochód. jak 
zwykle przeznaczony został mia potrzeby 

najuboższej dziatwy miasta. Е 

Nie miožma: pominąč ofiarinej i chętnej 
pracy członików tego zwiiązku w: osobach 
pp. J. Malinowskiej i Petkunasowej, zaw- 
dzięczając którym zabawy te były pomy- 
słowo zorganizowanie i pozostaną na dlu- 

go w pamięci obecnych. 

— SŁONIMSKI ODDZIAŁ POL. TWA 
KRAJOZNAWCZEGO komunikuje, że od- 
wiołuje nimiejszem organizowaną ;przez sie 

bie wycieczkę do Białowieży, wobec zgło- 

szemia się stosunikowo niedużej ilości re- 
flektajntów. Jedniocześnie zarząd PTK. w 
Slomimie zwraca uwagę, że osoby, które 
zgłosiły swój udział w wycieczce, będą mo 

gły przyłączyć się do wycieczki, orgamizo- 
wamej przez władze kolejowe w Wilnie. po 
uiszezeniu osobnej dopłaty. Koszt! prze- 
jazdu ze Slomima do: Białowieży z tą wy- 
cieczką wymiesie złotych 14 w Klasie TIT, 
zaś w klasie II 21 zł. Odjazd ze Slonima 
dnia 11 marca o goldz. 22,20 po jem Nr. 
722, powrót zaś do. Słonima dr 
ca pociągiem Nir. 151 o godz 23,40, 

— KURS INFORMACYJNY OBRO- 
NY PRZECIWGAZOWEJ I PRZECIW- 
LOTNICZEJ DLA INTELIGENCJI. Na 

skutek starań przedstawicieli miejscowe- 
go społeczeństwa, słonimski Komitet L. O 
P. P. zorganizował kurs informacyjny 
brony jprzeciwgazowej i przeciwlotni 
dla inteligencji pracującej m. Słomima. 
Kurs tem odbył się od 20 lutego do 8 mar- 

ca br. Prelegenci w osobach dr. Władysła- 
wa. Malinowskiego, dł. Cz. Teligi i por. 
Jama Gromkowskiego z 79 pp.. przedsta- 
wili uczestnikom kursu rozwój wałki che- 
mieznej w czasie ostatniej wojny i pod- 
kreślili Konieczność przygotowania społe- 

  

  

    

    

    

  

narciarskich (bez normalnie obowiązują. czeństwa do obromy przeciwgazowej i prze 

stwa.. Jestem przekonany, że będą te- 
lefonicznie starali się połączyć z panią 
wojewodziną. Wezwą ją, aby samochc- 
dem pojechała na jakąś ulicę oddaloną, 
albo jeszcze pewniej za miasto. Tam 
wsiądą do samochodu i każą jej jechać 
z wielką szybkością w jakimś kierunku. 
To istotnie, jest dość sprytny sposób 
pozbycia się policji. W każdym razie wi- 
dać, że w ich planach leży opanowanie 
samochodu, po wywiezieniu wojewodzi- 
ny za miasto, na zwrot dziecka tą drogą 
mało jest nadziei. Ale bolszewicy dają 
nam tydzień czasu, wobec tego tych kry- 
minalistów możemy przyłapać. 

— Jak pan to zrobi? 
— Ile Pan ma tutaj aparatów?—spy 

tałem zamiast odpowiedzi. 
— Dwa. 
— A więc Panie wojewodo, niech 

pan namówi żonę, aby kiedy zadzwonią 
do niej bandyci, zaczęła ich bła- 
gać, żeby dziecko oddali, przynieśli do 
pałacu, niech najdłużej ich zatrzyma przy 
telefonie. Bo oni spróbują telefo- 
nować. Z tego listu wynika, że będą 
telefonować. Przecież piszą: „niech Pani 
z domu nie wychodzi*. Niech więc wo- 
jewodzina zatrzyma ich przy telefonie, 
ile będzie miała siły. Tymczasem kto in- , 
ny niech zadzwoni do mnie, a ja spędzę 
dzień dzisiejszy na stacji telefonicznej... 

— Rozumiem — powiedział wojewo- 
da — ja sam będę siedział z żoną i za- 
dzwonię do Pana. 

Poszedłem na stację telefoniczną 
wileńską. Skonstatować, który numer 
dzwoni, jest tam dość łatwo. Najwyżej 
trzeba przejść wzdłuż wszystkich stoli- 
ków, a ich jest stosunkowo niewiele. 
Wojewoda dał mi swój samochód do 

dyspozycji, który schowałem w garażu 
pocztowym z szoferem Giermanowiczem, 
z psem, Gracjanowskim i Blumem, któ- 
remu chciałem wybaczyć, o ile na to za- 

służy. ю 
Ale czekałem cały dzień, a telefonu z 

pałacu nie było, a raczej były, ale nie 
z oczekiwaną wiadomością. Wojewoda 
kilka razy pytał się mnie, czy watto, 
abym tak dzień tracił bezczynnie. Bałeni 
się, że ktoś odgadł mój manewr, że ktoś 
widział samochód, wjeżdżający na pocz- 
tę, albo mnie wchodzącego do centrali 
telefonów. 

x 

Ale o 8 wieczór, głos drżący wojewc 
dy wezwał mnie: 

— Dzwonią! 

Rzuciłem się ku stolikom  teleionicz- 

nym. Znalazłem odrazu. Ale Boże! coż 
za nieszczęście, był to numer pewnej ta- 
bryki. 

Dojazd autem do fabryki po- 
łożonej, jak wiadomo o kilka kilometrów 
za miastem, jest bardzo trudny,. nie 
mówiąc już'o tem, że wymaga  conaj- 
mniej 20 minut czasu. 

Mój plan opierał się ra przypuszcze- 
niu, że kryminaliści nie rozporządzają 
aparatem w żadnem prywatnem  miesz- 

kaniu, że będą dzwonić z budki w jakimś 

hotelu, czy restauracji. Wtedy byłoby 
łatwo ich schwytać, bo wymagałoby io 
nie więcej, niż 5 minut czasu. Nie przy- 
szło mi do głowy, że użyją telefonu pod- 
miejskiego, włączonego do sieci miej- 
skiej. 

(D. C. N.) 

  

ciwlotniczej na wypadek wojny. Ponadto 
uczestnicy zapoznali się z praktycznem sto 
sowaniem masek przeciwgazowych oraz 

innych środków, wehodzących w zakres о- 

brony przeciwigazowej i przeciwlotniczej. 
Słuchacze w ilości 160 osób z wielkiem 

zaimteresowaniem słuchali kursu,  kitó- 
ry wypalił specjalnie interesująco. 

— ZBKBRANIE [POWIATOWEGO CE- 

CHU KRAWCÓW W SŁONIMIE. Dnia 4 
b. m. w lokalu przy ul. Operowej Nr. 19 
w Słomimie odbyło się ogólne zebranie — 
członków: [Powiatowego Cechu Kraweów. 
Przewodniczył — starszy cechu Walicki 
Szmul. Przedmiotem obrad były sprawy na- 
tury, wiewnętrznio - organizacyjne Cechu, 

oraz tzupełnające wybory starszego Cechu 
jego zastępcy i dwóch członków zarządu. 
Po przeprowadzieniu wyborów na: wyżej — 
wymienione stanowisika weszli: 

1) na st. Cechu — dotychczasowy Wa- 
lieki Szmuel, 2) na zastępeę — Wolfowski 
Pejsach, 3) na członków — Plamwski IPej- 

sąch oraz Prużański Abram, 

      

— POSIEDZENIE KOMITETU OB- 
OHODU IMIENIN MARSZAŁKA. Dnia 
11 marca o godz. 17-tej w sali magistratu 
odbędzie się posiedzeniie Komitetu Obeho- 
du Imienin Marszałka (Piłsudskiego. Na 
porządku dziennym będzie omawiana tak- 
że sprawa przyjęcia pana wojewody Świ- 
derskiego, który, т dmiu 19 marca będzie 
w Baramowiczach. 

— KURS PODINSTRUKTORSKI O- 
BRONY PRZECIWGAZOWEJ W BARA- 
NOWICZACH. — Komitet Powiatowy L. 
O. P. P. w Baranowiczach, po przeprowa- 
dzeniu 10-godz. kursów informacyjnych 

O. iP. G., zorgamizowiał kurs dla kandyda- 
tów na podnistruktorów obromy przeciw- 

   

    

   

Dzieje wielk miłości i poświ ia. Krwawy Wschód ""cykui<t;, om obareta | Erna AE M 
WELCZTZOWIKAAATADERAAWYI | 

WIRÓWKI | 
wszelkie narzędzia i przybory włercza:skie 

poleca 

Zygmunt Nagredzki 
Wilns, Zawalna 11-2. 

    

LERAFZE Lekcje ' 
  

DOKTOR RODOWITA 
f FRANCUZKA 

Zeidowicz udziela lekcyj francn- 
chor. skórne, wenery - skiego, — Zgłoszenia 
czne, narządów moczo- Mickiewicza 22 m. 15 

wych. od godz 11-ej do 2-ej. 
od 9 do 1, 5 do 8--— в : 
wieczorem. ul. Mickie - 

  

т LASAAA BAKA LA a i 

DOKTOR Poszukują 
ZELDOWICZOWA PRACY 
kobiece, weneryczne —  TFFYYYYYYVYVYYYYYYY 
narządów . moczowych - 
od 12 — 2 1 од 4 -6 
ul. Mickiewicza 24 — 

tel. 277. 

Wszelką pracę 
w wiejskiem gospodar- 
stwie domowem przyj- 
mę. Uwiem szyć. prać 
i prasować sziywną bie- 
liznę. Posiadam śŚwia- 
dectwa, — Literacki 1) Dr Ginsberg 

  

  

choroby skórne wenc- m. 5. 
ryczne i moczopiciowe. . 
Wileńska 3,0d8 — | "EEE M 

i 4 — 3. Tel. 567. Różne 

PBDARA DD ABN > Pa Sł bė 

Kupuo — ZARZAD POLSKIE- 
GO T - WA KRZEWIE 
NIA WIEDZY HAND. 
"cz Ё Rae 

т о WILNIE 
Z POWODU WYJAZ. sakiai iž na pod- 
DU sprzedaję tanio ro stawie par. 25 statutu 
maite meble, jak: stoły p.wa zostaje zwołane* 

szafy, kanapy, umywak __ ną dzień 23 marca 

i SPRZEDAŻ 

  

  

gazowej. Kurs rozpoczął się dnia 6 marca Kii, inne rzeczy: apa: 1933 r. 
zaś wykłady i ćwiczenia od 8 bmi, na któ- at fotograficzny, fm NADZWYCZAJNE -* 
ry uczęszcza 37 osób, Zajęcia na (kursie mię. sztork. — roz WALNE ZEBRANIE 

5 я mig. sztork. 1О CZEONK6W T-W. 
odbywač się będą 2 razy w tygodniu — 10X15 — obj. „Cary > ооа AZ; = : go. 90 „САГ Na porządku dziennym w poniedziałki i środy od g. 18—21,15. — Zeiss*  światłosiła 3.5 Ši rawa _ uprawnień y 

Wykładowcami na kursie są. pp.: inž. M, tele - objektyw i inne ias Sao absol '- 
Laymann, rtm. J. Płachec r. Lech, przybory. totogr. Tam węntom Instytutu Na - 

  

prof, Wojtun. kpt. lek. Sob ii imetr. 
J. Piekarski. Egzaminy i zakończenie kur 
su odbędzie się dnia 27 bm. 

——o000———— 

Radjo wileńskie 
PIĄTEK, DNIA 10 MARCA 1933 R. 

11.40: Przegląd prasy, kom. meteoi., czas. 

12.10: Muzyka z płyt. 13.20: Komun. meteor. 
14.40: Program dzienny. 14.45: Niemodna niu- 
zyka taneczna (płyty). 15.15: Giełda roln. 15.25 
Komun. Wil. Tow. Org. i Kół Roln. 15.35: Mu- 
zyka czeska (płyty). Słowo wstępne prof. Mi- 
chała Józefowicza. 16.20: „Miasta w wiekach 

šrednich“ — odczyt dla maturzystów. 16.40: 
„Królowa Jadwiga" — odczyt . 17.00: Koncert. 
17.55: Program na sobotę. 18.00: „Krasiūski“ 
— odczyt dla maturzystów. 18.20: Wiad. bicż. 
18.25: Koncert życzeń. 18.40: Ze spraw litew- 
skich. 18.55: Rozm. 19.00: Codz. odc. pow. 
1910: Rozmaitości. 19.20: „Przegląd prasy rol- 
niczej krajowej i zagran. 19.30: „Triumf i gra 
nice ludzkiego intelektu“ — feljeton. 19.45: Pra 
sowy dziennik radjowy. 20.00: Pogadanka mu- 
zyczna. 20.15: Koncert symfoniczny. „Miłosc 

od Wschodu do Zachodu” — feljeton. @. c. kon 
certu. 22.40: Wiad. sportowe. 22.45: Dodatek 

do pras. dz. radjowego. 22.55: Komun. meteor. 

<1B TER TBADZOSZ TOD GP GOOZY CZY TORO 

PRZETARG 
Zarząd więzienia w Słonimie,  niniejszem 

ogłasza przetrag na dostawę 30.000 klg. karto- 
fl, 100 kig. cebuli, 10 kl. pieprzu, 9. kl. liści 

bobkowych, oraz na okres do dnia 31 grudnia 
1933 r. mięsa wołowego i mleka w ilościach 

wskazanych każdorazowo przez zarząd więzie- 

nia (otwarcie ofert odbędzie się 28 marca 
1933 r. o godz. 11. 

Szczegółowe warunki przetargu zostały 0- 

głoszone w Dzienniku Wojewódzkim w Nowo- 

gródku, w Magistracie m. Słonima w Urzędzie _ 

Gminy Szydłowickiej i w Syndykacie  Rolni- 

czym w Sionimie. Wszelkich informacyj w tym 

względzie udziela przewodniczący Komisji Go- 
spodarczej w więzieniu w Słonimie w godzi- 

nach urzędowych. 

Słonim, dnia 7 marca 1933 r. 
Naczelnik więzienia Į. Kaitański 

Podkomisarz Straży Więziennej. 

Air ZZ ZIE COP RI WIZ SRR ETA 

OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 8-g9 
rewiru, z siedzibą w Wilnie, przy ul. Połockiej 
nr 4 m. 12, podaje do wiadomości publicznej 
że wyznaczona na dzień 10 marca 1933 r. ii- 
cytacja mienia ruchomego Witolda Wagnera 
w maj. Pawłowie gminy turgielskiej nie odbę- 
dzie się z powodu wstrzymania wspomnianej 
licytacji przez wierzycieli, na żądanie których 
licytacja wyznaczona została. 

Komornik A. RUBOM. 

  

że kupię 3 — 4 lampo- uk Handlowo - Gospo 
wy  radjoodbiornik. — darczych w Wilnie. 
skopówka 6 — 19. Zebranie odbędzie się 

8 o godz. 19. m. 30 w 
> 2 lokalu Instytutu Nauk 
UTAWINY a. = Gospodar-“ 

i |. Mie 800 kig. do sprzedania kiawicza „18, Dom Br. 
Ul. Wodociągowa 10 Įabikowskich. 
m. 3. ZARZĄD. 

ramańdaanańińaAzi. -BARDZO — ВЕОМА-* 
Lokaie matka z wysiłkiem pra 

„„ £ująca na kawałek chle 
FIYYYYYYYYTYYYYTY? ba dla męża bezrobot- 
a: nego i pięciu s 
Pokóju iubdwóch od 5 — 13 tat ia 
przy inteligentnej io pomoc w nabyciu ma- 
dzinie poszukuje bei Szyny do szycia, by jej 
dzietne małżeństwo. — ułatwić zarobkową pra 
Oferty pod J. K. do cę, Sprawdzona przez 
Administracji „Słow»*. T.wo Pań Miłosierdzia 

-- św. Wincentego a Pau- 
POoKój zasługuść 

duży o 4 oknach z bał a Maso as 
konem, słoneczny, Iron- <76 prosi ofiary — skła 
towy, ładnie umeblowa dać w redakcji Słowa. 

ny, ze wszelkiemi wy- Ąqres jej: Zwierzyniec, 
godami do wynajęcia. Niedźwiedzia 17 m. 7. 

  

  

— 

  

Oglądać 3 — 4 godz. WOZIE I. Jakóba  Jasiń Uakos Ai Ža 
POKO = B, 

DO WYNAJĘCIA ZGUBIONĄ 
dla kulturalnej osob» Książkę tytoniową wy- 

Dąbrowskiego 12 m. 3 daną na imię Cyry 
—- 4 — — — Wajner zam. w m. O- 

.„. Strowiec pow. wil. - 

—————— trockiego -- unieważnia 

POPIERAJCIE V 

L.O.P.P bę ka 

  

PRZYBŁĄKAŁ 
SIĘ PIES, buldog. — 
Zgłosić się Dominikań- 
ska 8 m. 2.   

= Mm 

GABIRET 
Racjonninej kosmetyki lecznienej 

Wlino, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą konserwuje, doskonali, odświaże, + 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetycz- 

1y twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wj- 
szczuplający (panie). Natryski „Hormona“ 
według prof. Spuhla. Wypadanie włosów. 
łupież, indywidualne dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Ostatnie zdobycze kosmt- 

tyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W. Z. P. 
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