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W rek 
Czasem pewne zdarzenia aka- 

demickie wybiegają poza ramy 
ściśle wewnętrznego ewenemeniu 
spraw. studenckich i zasługują «na 
uwagę tem większą tm ważniejsze 
były ich przyczyny, im donioślejsze 
wbrew tylu pozorom, mogą być 
ich skutki. 
  

12 marca 1932 roku wybory do 

władz Bratniej Pomocy USB. dały więk- 

szość endecką, większość, która odebsa- 

ła rządy w najważniejszej organizacji 

samopomocowej na uniwersytecie z rąk 

młodzieży prorządowej. Dokładnie w rok 

po tem, nowe wybory utwierdzają ten 

stan rzeczy przeprowadzając nowy Za- 
rząd endecki. Nic się zatem zasadniczo 
nie zmieniło od zeszłego roku, mógłby 

ktoś powiedzieć. O, nie! Zmieniło się 

jednak bardzo wiele: w 1932 .r. endecka 

lista otrzymuje głosów 623, sanacyjna 

550 wstrzymuje się od głosowania 86. 

Endecy zwyciężają większością 73 gia- 

sów zaledwie.Jest to 6 proc. głosujących. 

W 1933 endecy otrzymują 583 głosy, ale 

kandydat katolickiego Paksu, popierany 

przez młodzież prorządową skupia tylko 

193 głosy, tuż za nim idzie lista komuni- 

zujących 132 głosami. Wstrzymuje się 

tylko 37. Endecy zwyciężają większo- 

ścią 357 głosów. ; . 

Ten bardzo silny, bardzo poważny 

sukces, to pierwsza rzecz do zanotowa- 

nia. Lista komunistyczna — to druga. 

Listy komunistyczne, wysuwane są od 

łat, na wielu walnych zebraniach i od 

lat są synonimami operetkowej słabizny 

wyborczej. Ta lista słabą nie była. Ale 

nawet i nie to jest dla.nas najważniej- 

sze. Lista ta, to byli ludzie jeszcze rok te 

mu idący ręka w rękę z katolikami „Odro 
dzenia“, sanatorami „Legjonu Młodych'* 

Wprowadzano ich, jak do klubu, w žy- 

cie akademickie, z którego byli od lai 

przepędzani i wykluczani. Wprowadza- 

no w nadziei odwrócenia marksizmu 

z jednej strony, spolonizowania, spatrjo- 

tyzowania go z drugiej strony. Wprowa 

dzano mimo tego, że przeciętny, niżei 

przeciętny, akademik, ten słabo zórjen- 

towany w dyskusjach * o materjaliźmie 

dziejowym bardzo wyraźnie okazywat 

niechęć temu nawracaniu Judasza. Wpro 

wadzano mając za sobą nastroje kryzy- 

sowe w społeczeństwie, pewien zawód 

do istniejącego ustroju. gospodarczego, 

pewne zainteresowanie się próbami jego 

zmiany przeprowadzanemi w Rosji. To 
wszystko mieli za sobą, chcieli jeszcze 

jedno: zdolnych przywódców. Zdolnego 

szefa, zdolny zespół. — Przegrali. 

W rok potem sytuacja nie zmienia 

się tak dalece. Nastroje kryzysowe nie 

maleją, sympatje kolektywistyczne pew- 

nych kół conajmniej nie słabną. Ani jed- 

nym ostrym, zdecydowanym  krokiera 
nie odciął się „Legjon Młodych* od ko- 

munizujących elementów, „„ Odrodzenie” 
idem. Ale do nowych *wyborów idą 

już bez głosów komunistycznych. Te po- 

szły już same. Nie przejęły się ani kato- 
licyzmem, ani ideologją państwową. Wy- 
Ciągnęły cały benefis z zeszłorocznej 

akcji „Wprowadzających“: stanęły na 

gruncie akademickim jako grupa tak licz 
na jak nigdzie i nigdy dotąd na uniwer- 
sytetach polskich. Bodaj po raz pierw- 

szy stanęły jako lista może tylko demon 

stracyjnia, ale lista nie śmieszna. 
* * * 

Jest to na terenie organizacyjno-aka 

demickim — jedyny, konkretny, namacal 

ny rezultat bardzo szeroko zakrojonej 
akcji „jednania komunizmu”, której „Ża- 
gary" były tylko jednem obliczem. Re-, 
zultat pozytywny jedyny. Rezultat nega- 

iki i 2 

Kto wygrał ? 
WARSZAWA. PAT. Dzisiaj w czwan- 

tym dniu ciągnienia V klasy 26 Polskiej 
Państwowej Loterji Klasowej następujące 
większe wygranie padły jna. niumery!: 

20.000 zł. ma: Nir. 15.812. 
(Po 10.000 zł. ma N-ry, — 15.176, 87,831 

i 65.278. > ` 
Po 5.000 zł, ma IN-ry 21786 i 55.499. 

potem 
tywny jest ten, że obie organizacje, kić 

re prowadziły tę politykę jednania, skur- 

Gzyły zasięg swych wpływów na mio 

dzież do minimum. 193 głosy nie jednej 

grupy, ale całego kartelu — to klęska. 

O, nie notujemy tej klęski z radością. Nie 

notujemy ją nawet z uznaniem, do któ- 

rego mielibyśmy pełne prawa „Tu Tas 

voulu, Georges Dandin. Ale nie notuje- 

my tego i z żalem: ludzie, którzy prze- 

szli do obozu przeciwnego, uczynili to 

nie tyle zwabieni jego hasłami, co zraże- 

ni tamtem hasłem jednania komunizmu. 

Tych intencyj nic nas żałować nie zmu- 

si. K. P. 
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Rozporządzenie Prezydenta z mocą Ustaw 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA; 
ft RANUWICZE — ul. Szeptyckiego — A. 
UŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

rHORODZIEj — Księgarnia Kol. „Ruch“ 

KLECK — Sklep „jedność* 
LiDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 

ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch”. 

MOŁODECZNO —- Księgarnia T-wa „Ruch: 
MIORY — Ejdelman 
NIESWIEŻ ul. Ratuszowa — Księgarnia jażwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

w. Włodzimierowa. 

Łaszuk. DRUJA — Kowkin, 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PODBRODZIE — ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PIŃŚK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 
SLONIM — Ksiegarnia |. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 

‹ SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

WOŁOŻYN — 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ui. 3 Mais 4 

Liberman, Kiosk gazetowy 

* WARSZAWA — Kiosk Ksieg. Kol. „Ruch“. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy ltowy na stronie 2-ej i i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty ors2 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa jetr 60 gr. W numerach h, oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

у 
RZĄDOWY PROJEKT WPŁYNĄŁ DO SEJMU 

WIARSZAWIA. PAT. Do Sejmu wpły- 
nął rządowy projekt ustawy o' upoważnie- 
niu Prezydenta Rzeczypospolitej @о wy- 
danmiia rozporządzeń z mocą ustawy. 

Art. 1 projektu upoważnia. IPrezydenita 
Rzeczypospolitej do wydawana . tozpo- 
rządzeń z mocą ustawy do dnia, na któ- 
ry zostamie zwolany Sejm na najbliższą 
sesję zwyczajną, wł zalknesie ustawodaw- 

twa państwowego, z ograniczeniem za- 
'wairtem w art. 44 ust. 6 konistytueji (us- 
lięp ten brzmi: „Ustawa może upoważ- 

niać Prezydenta Rzeczypospolitej do wy- 
dania rozporządzeń z mocą ustawy w cza- 

sie i w! zakresie, przez tę ustawę wskaza- 
mych, jednakże z wyjątkiem zmiany kon- 
stytucji*). 

W myśl art. 2 projektu wykonanie ni- 

dy Ministrów i wszystkim ministrom, — 
każdemu we właściwym mu zakresie działa 
maa. 

W uzasadnieniu tego projektu czyta- 
my, że ogólna sytuacja ekonomiczna świa- 
ta, jak również szereg ostatnich wydarzeń 
w innych dziedzinach życia publicznego 
stwarzają dla Polski takie warunki, w 
których może się ujawnić konieczność jak 
najszybszego działania władz państwowych 
W. szczególności celem osiągnięcia zamie- 
reonych rezultatów może w tych warun- 
'kach zajść potrzeba wydania aktów o 
charakterze ustawy. dby zapewnić moż- 
ność wydawania tych aktów w nadchodza- 
cym okresie między sejmami zwyczajnemi 
ciał ustawodawczych, rząd wnosi powyż- 
szy projekt o upoważnieniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej do wydawania rozporzą 

mniejszej ustawy porucza się prezesowi Ra- dzeń z mocą ustawy. 

  

UDAREMNIONY ZAMACH na HITLERA 
Rewizje w Prusach Wschodnich ARESZTOWANIE HR. ARNO 

BERLIN PAT. — Z Monachjum do- 
noszą, że ujawniony został plan zamachu 
na kanclerza Hitlera. Zamach ten projek- 
tował hr. Arno, który został przez poli- 
cję w niedzielę aresztowany. Arno przy 
znał się do projektowanego zamachu na 
Hitlera. Hr. Arno, jak wiadomo, w 1919 
roku zastrzelił ówczesnego premjera Ba 
warji Elsnera, należącego do niezależnej 
partji socjal - demokratycznej. 

BERLIN PAT. — Kanclerz Hitler 
przybył w niedzielę wieczorem samolo- 
tem do Monachjum, w towarzystwie mi- 
nistra spraw wewnętrznych Fricka. — 
W poniedziałek rozpoczną się rokowania 
z bawarską partją ludową w sprawie u- 
tworzenia przyszłego gabinetu. 

DZIEŃ ŻAŁOBY NARODOWEJ 

BERŁIN PAT. — W niedzielę na ca- 
łym obszarze Rzeszy obchodzono turo- 
czyście dzień żałoby narodowej za poicg 
łych w wojnie światowej. W Berlinie «d 
były się liczne obchody, urządzone przez 
organizacje i związki byłych kombataa- 
tów. W uroczystości, zorganizowanej 

przez związek opieki nad grobami poleg 

łych wziął udział prezydent Hindenburg. 

NAPAD NA ŻONĘ POSŁA 
WŁOSKIEGO 

WIEDEŃ PAT. — „Sonn und Montagsztg.“ 

donosi z Berlina, że narodowi socjaliści pobili 

na ulicy małżonkę posła włoskiego z powoda 
jej rzekomego wyglądu żydowskiego. Wyciąg- 
nięto ją z auta, poturbowano, a następnie are- 

sztowano. Dopiero w prezydjum połicji stwier 

dzono pomyłkę. 

DEKADA OW OKZON FORTECA UB ZKATAWZZA 

Jak tam właścwie jest 
z Aleks. Dejbnerem? 
Osławiony Aleksander Dejbner nietylko 

nas zaszczycił swoją korespondencją: list z po- 

gróżkami nadesłał i do redakcji warszawskiej 

rosyjskiej gazety p.t. „Mołwa*.  Przemawia- 
jąc do prawosławnych, p. Dejbner zwycza- 

jem kapłanów obrządku wschodniego, staran- 

nie podkreślił swoje prawosławie. W liście do 

nas podpisał się: „Ksiądz  rzymsko-katolicki 

wschodniego obrządku”, w liście do „Mołwy* 

wystąpił jako: „Russkij prawosławno-kafoli- 

czeskij $wiaszczennik*. 

Mniejsza, czy jest p. Dejbner prawosław- 

nym katolikiem, czy też katolickim prawosław- 

nym, ważne jest to, że oficjalnie występuje on, 

jako ksiądz. 

Mówi prawdę, czy kłamie? 
Jeżeli naprawdę jest on kapłanem katolic- 

kim, jakąż wielką wyrządziły mu krzywdę 

rozmaite oficjalne komunikaty,stanowczo stwier 

dzające, iż Dejbner zrzucił suknię kapłańską. 

1 jeszcze: przecież żaden ksiądz nie będzie 

mógł podróżować po całej Europie bez zgody 

swego Ordynarjusza, — jeżeli więc  Dejbner 

jest kapłanem, łatwo przeciąć o nim wszelkie 

plotki, zapomocą poinformowania ogółu, jaki 

właściwie ordynarjusz i w jakim celu zezw” 

ił mu na wyjazd do Berlina. 

Jeżeli jednak p. Dejbner księdzem już n.e 

jest i godności kapłańskiej używa tylko po- 

to, aby przesłonić nią swą marną postać, — 

cóż to za szubrawiec jest ten niefortunny pui- 

pil litościwego ks. biskupa d'Herbigny, — ten 
„nieborak*, któremu tyle wyjątkowego uczu- 

cia i nadzwyczajnej serdeczności okazali 0j- 
cowie Jezuici w Polsce, w sposób zbyt stanow 
czy stając w jego obroniet... 

Może dla niektórych osób sprawa udzia- 
łu p. Dejbnera w akcji szpiegowskiej G.P.U. 

wydaje się wątpliwą, — ale chyba nikt nie bę- 

dzie wątpił, że niesamowity „kapłan” jest krea- 

turą z pod ciemnej gwiazdy !... 

W. Ch. 

BERLIN PAT. — Na całym obszatze 
Prus Wschodnich policja przeprowadzi- 
ła rewizje w poszukiwaniu broni. Aresz 
towano wielu komunistów i socjal - de 

mokratów. Na Śląsku w Opolu policja 
dokonała rewizji u komunistów. Skonii- 
skowano wielką ilość wydawnictw. 

  

Otwarcie 52 banków w Ameryce 
WASZYNGTON PAT. — Federal Re 

serve Board ogłosił listę 52 banków o 
kapitale 7 miljardów dolarów, które w 
dniu jutrzejszym rozpoczną operacje. W 
Nowym Yorku zostanie dzisiaj otwartych 
przeszło 20 banków, nie należących do 
Federal Reserve systemu. 

Pewne ograniczenia w operacjach bę 
dą obowiązywały nadal po otwarciu ban 
ków. Termin odwołania ich nie został 
dotychczas wyjaśniony. Wielkie banki 
prywatne i nowojorska kasa oszczędno 
ści otrzymały pozwołenie na rozpoczęcie 
w dniu dzisiejszym normalnych opezacyj 
bankowych. р 

Znów krwawy 

NOWY YORK, PAT. — Przy otwarciu bat 
ków nowojorskich nie dało się zauważyć żad- 
nego podniecenia. Większość instytucyj nowo- 
fjorskich nie spodziewa się większego napływu 
klientów. wycofujących swe wkłady. 

OPERACJE DOLAROWE 

W LONDYNIE 

LONDYN PAT. — Komitet bankierów po- 
stanowił rozpocząć operacje dolarowe w dniu 
dzisiejszym 0 inie 14.30. 

LONDYN PAT. — Przy otwarciu giełdy 
dolar notowano 3.43 3/4. Tranzakcje dolara- 
mi które rozpoczęły się w poniedziałek po po- 
łudniu ujawniły odrazu bardzo mocną tenden- 
cję dolara. Podjęcie notowań dolara amerykań 
skiego wywarło korzystne wrażenie na tutej- 
szej giełdzie. 

terror w Rosji 
TAJNE KOLEGJUM G.P.U. FERUJE WYROKI ŚMIERCI. — ROZSTRZELANIE 

NAJWYŻSZYCH 

MOSKWA. PAT. — Wbrew powsze 

chnemu oczekiwaniu los 75 wyższych u- 

rzędników resortów rolniczych ZSRR i 

republik Ukrainy i Białorusi sowieckiej 

oskarżonych o utworzenie organizacji sa 

botażowej w rolnictwie, został zdecydo 

wany nie na jawnym procesie, ale na po 

siedzeniu kolegjum GPU. 

35 oskarżonych skazano na karę 

śmierci, a pozostałych 40 — na więzie- 

  

URZĘDNIKÓW 

nie od 8 do 10 lat. 

Wyroki śmierci o świcie wykonano. 

Wśród rozstrzelanych. znajdują się 

mm. in. były zastępca komisarza ludowe- 

go rolnictwa Konar - Gołaszczuk, i by 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i 

  

WYWIAD Z P. BARTLEM 
„Bunt Młodych", pismo mocarstwow 

ców, zamieściło wywiad z p. Kazimie- 

rem Bartlem, «dawnym premjerem, a nie-. 

dawnym kawalerem Orła Białego, naj- 

wyższej oznaki Polski. Nie otrzymaliśmy 

jeszcze „Buntu“, więc nic nie wiemy 5 

całości rozmowy, ale urywki z tego wy- 

wiadu wydrukował lewiatański „Kurjer 

Polski“. 

Mężowie stanu udzielają wywiadów 
tylko wtedy,kiedy im tego potrzeba i z 
samego streszczenia wywiadu p. Bartia, 
nasuwa się już pytanie, do czego dąży 
p. Bartel: czy wywiad jego jest tylko 
zapowiedzią do pamiętników  przygoto- 
wywanych przezeń, czy też prologiem 
dó nowych działań i rekonesansem, jak 
by się mogły udać. * 

Zacytujmy kilka pytań i kilka odpo- 

wiedzi p. Bartla, dotyczących konserwa- 

tystów: 
— Którego ze swych ministrów, wyjąw- 

szy oczywiście potężną indywiduainość Mar- 

szałka Piłsudskiego, uważał Pan za najbardziej 
wybitnego? 

— Ministra Meysztowicza uważam za je- 

dnego z najlepszych polskich ministrów spra- 

wiedliwości. jest to o tyle zabawne, że podo- 

bno p. Meysztowicz nigdy prawa nie studjo- 

wał, w znaczeniu szkołnem. Był to jednak ca- 

ły człowiek. Zasadniczo prawie zawsze docho- 
dziliśmy do porozumienia (? przyp. red.) 

aczkoiwiek mieliśmy też zatargi o ile chodziło 

o stosunek do niektórych spraw społecznych. 

— lle jest prawdy w twierdzeniach niekió 

rych publicystów, o stałej niechęci Pana do 

obozu zachowawczego? 

— Nie bylem, a także napewno nie będę chy 

ba nigdy zachowawcą; nie mniej jednak mo- 

gę stwierdzić, iż ż ugrupowaniem tem docho- 

dziłem z łatwością do porozumienia dlatego, 
iż liczy ono w swych szeregach dużo  lddzi 

światłych. Nasuwa mi to nawet dość smutne 

refleksje o stanie myśli lewicowej w  Połsce. 

Jakżeż porównać polską myśl lewicową np. z 

francuską! 

Następuje krótka rozmowa o zachowaw- 

cach. Pada nazwisko ks. Radziwiłła, prof. 

Estreichera. 

— Ostatnio pojawił się w „Wiadomościach 

Literackich" artykuł posła Mackiewicza o na- 

szych stosunkach z Niemcami? 

— Artykuł Mackiewicza uważam za do- 
skonały. Poglądy tam wyrażone mógłbym nie- 

mal w całości podpisać. Na sprawy tam po- 
ruszone mam bardzo silnie ustalony pogłąd. 

W nagrodę za tyle doskonałości, p. 

Bartel w tymże wywiadzie objaśnia, że 

w r. 1928 za czasów swego premjerostwa 

chciał, aby zachowawcy sami szli do wy- 

borów, ale niestety bez jego ewentualne - 

tz czne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 groszy. 

+ In SAITEK 

TELEGRAMY 
AMBASADOR FILIPOWICZ PRZENIE- 

SIONY W STAN NIECZYNNY 

WARSZAWA. 13. IM. (telef. własny). 

B. ambasador w Waszyngtonie p. Tytus 
Filipowicz został przeniesiony w. stan mie- 
czynny. 

SKARGA KASACYJNA „CENTRO- 
LEWU* z 

WARSZAWA. 13. II. (telef. własny). 

Obrońcy oskarżomych w. procesie Centrole- 
wu wniesli w dniu dzisiejszym kasację do 

Sądu Najwyższego 0d wyroku Sądu Ape- 
lacyjnego. 

SPOKÓJ NA WYŻSZYCH 
UCZELNIACH 

WARSZAWA. 13. III. (telef. własny). - 
Na wyższych uczelniach odbyty się dziś . 
wiece zwołane przez obwiepolaków. Na wie- - 
cu w: uniwensytecie przemawiał prof, Ta- 
tarkiewicz a następniie rektor: Ujejski. W 
chwili kiedy prof. Tatarkiewicz zaznaczył 

że jesteśmy wszyscy: nietylko  obywatela- 
mi Rzeczpospolitej Akademickiej ale też 
obywatelami Rzeczypospolitej rozległy się 

ma sali gwizdy. Po wiecu młodzież w 
spokoju się rozeszła. 

Wiec zapowiedziany przez młodzież -— 
państwową nie odbył się. 

POWRÓT PIWA NA RYNEK 
AMERYKAŃSKI 

NOWY YORK. PAT. Speaker Izby 
Reprezentantów Raimey oświadczył, że na 
wiosnę mależy oczekiwać przyjęcia przez 
Kongres projektu prawa, zezwalającego 
na produkcję i sprzedaż piwa. Pnojekit ten: 
prawdopodobnie będzie złożony w ciągu 
majbliższych tygodni. Powrót piwa ma ry- 
mek, zdamiem. Rainey'a będzie początkiem 
przełamania kryzysu. 

ZWYCIĘSTWO JĘDRZEJOWSKIEJ 

LONDYN. PAT. Mistirzyni Polski w 
tenisie Jędrzejowska, bawiąc obecnie w 
Angflji odniosła: tam dwa piękne zwycię- 
stwa, bijąc zeszłoroczną mistrzynię An- 
glji, panią Harvey w stosunku 4:6, 6:4, 
6:2, a mastępnie pamią Mudfomd 6:2, 2:6, 
i 6:3. Zwycięstwa te wskazują na świetną 
formę Jędrzejowiskiej. 

—-=0005—— 

Ojciec św. o sytuacji 
międzynarodowej 

RZYM. PAT. „Osservatore Romamo'" 
publikuje przemówienie Ojca Świętego ma 
konsystorzu tajnym. Papież wymienił wy- 
padki, jakie wydanzyły się od ostatniego 
konsystonza, za mok 1930, poczem wspom- 
niał o swych encyklikach, o kongresie w 
Dublinie, o rocznicy objawienia w Lour- 
des i wzroście akcji misyjnej. 

Następnie Ojciec Święty przedstawił 
obraz sytuacji międzynarodowej nacecho- 
wanej rozrostem  przesadniego nacjonali- 

zmu, wyrażając źal, że rozlega się jesz- 
cze szczęk broni bratobójczej na obszarach 

ły zastępca komisarza ludowego domen go poparcia, które rezerwował dla stron- dawnego Nowego Świata. Wspomniał na- 
państwowych Kowerskij, a także szereg 

wyższych urzędników sowieckich. Jest 
nictw lewicy i centrum. 

P. Bartel zarzuca wędkę na trzy strony. 

stępnie © wzroście kryzysu gospodarczego 
iktórego Komsekwencje wyzyskiwane są 
przez nieprzyjaciół ładu politycznego. spo- 

to pierwszy w historji sowieckiej wypa Na haczyku przeznaczonym dla nas za- łecznego i religijnego, wskazując przytem 

dek stracenia tak wysokich dygnitarzy. miast robaczka wije się komplement. 

  

na Rosję, Meksyk i Hiszpanję.i na miekitó- 
re kraje Europy Środkowej, w których — 
bierze górę propaganda, stanowiąca miie- 
bezpieczeństwo, zagrażające cywilizacji 

® : ® chrześcijańskiej we wszystkich krajach 
i Starego Świata. Zaciekłość, z jaką niepnzy 

jaciele Boga zwalczają religję i kościół 

ŚWIADEK KAMIŃSKA 

KRAKÓW PAT. — W porcesie przeciw 
Gorgonowej przesłuchiwano w poniedziaiek w 
dalszym ciągu świadka Kamińską; odpowiada 
ona na pytania, że szczegółów nie pamięta z 
powodu upływu czasu, stwierdziła tylko wrogi 
stosunek Gorgonowej do Lusi, wyjaśniaia spra 
wę zniknięcia klucza od furtki, przypuszczając 
że klucz został usunięty przez Gorgonową. — 
Krytycznej nocy nie spała do północy, skowy 
tu psa nie słyszała. Alarm wszczęła Gorgono- 
wa, uderzając w szybę, która już przedtem by 
ła trochę nadtłuczona. 

WIZJA LOKALNA W BRZUCHOWICACH 

Przewodniczący trybunału oznajmia, że try 
bunał postanowił dokonać wizji lokalnej w 
Brzuchowicach. W tym celu trybunał wyjedzie 
z Krakowa do Brzuchowic we czwartek i wi 
zja odbędzie się w piątek. 

Przewodniczący wezwał strony do posta- 
wienia wniosków co do osób, które mają być 
Rt wizji obecne w charakterze Świad- 

w. 
Prokurator wnosi, aby w czasie wizji -lokal 

nej w Brzuchowicach, obecni byli Henryk i 
Stanisław Zarembowie, doktór Csala, wach- 
mistrz Trela, nadkomisarz Frankiewicz, aspi- 
rant Respond, starszy przodownik Nuckowski, 
przodownik Szwajcer, dwaj wartownicy. Pro- 
kurator zastrzegł sobie przytem uzupełnienie 
wniosków. 

Obrona oświadcza, że wniosek w sprawie 
wizji lokalnej złoży później. 

WACHMISTRZ TRELA 

Zkolei zeznawał wachmistrz Trela, który 
opisuje dokładnie przebieg nocy z 30 na 31 
grudnia. Wezwany do willi Zaremby, przybył 
tam o godz. 1,Ł0. Zwłoki Lusi były jeszcze 
ciepłe, tak, że świadek przypuszcza, że zbrod 
ni dokonano na lub dwie przedtem. 
Od Zaremby, który zdaniem świadka, był zu- 

pełnie spokojny, dowiedział się, że Staś wi- 
dział jakąś postać i słyszał brzęk tluczonej 

szyby. Na pytanie świadka, czy był to męż- 
czyzna, czy kobieta, świadek po pewnem wa- 
bania odpowiedział, że raczej kobieta. Zkolei 
św. Trela przytacza znane szczegóły o 'bada- 
niu śładów, dochodząc do wniosku, że spraw- 
ca zbrodni nie przyszedł z zewnątrz, opowia- 
da о znalezieniu chusteczki, Oświadcza, że 
Uorgonową widział tylko przez chwilę, i nie 
kierował przeciw niej podejrzeń. Stosunków, 
panujących w domu Zaremby nie znał. Świa- 
dek stanowczo twierdzi, że dr. Csala nie roz- 
mawiał o tem, jakoby Gorgonowa popełniła 
morderstwo.. 

Po przerwie adw. Axer domaga się usunię 
cia wywieszonego w sali rozpraw dużego pla 
nu willi Zaremby, jako niezgodnego ze stanem 
faktycznym. Przewodniczący stwierdza słusz- 
ność zarzutów obrony, dodając, że plan oędzie 
służył tylko do ogółnego zorjentowania się w 
sytuacji. Natomiast szczegóły wyjaśnione zo- 
staną przy wizji lokalnej. 

GORGONOWA UDAWAŁA ŻAL... 
Potem nastąpiło zeznanie st. przodownika 

Nuckowskiego. Świadek przedstawia szczegóło 
wo swe spostrzeżenia po przybyciu o godzinie 
3.20 rano do willi. Wspomina o odnalezieniu 
śladów krwi koło domu i na klamkach, o 
znalezieniu przy powtórnej rewizji w piwnicy 
chusteczki ze śladami krwi i inne szczegóły. 
Oświadcza, że nie znalazł śladów włamania, — 
Staś, zapytany na posterunku, nie wspomniał 
o tem jakoby w postaci zauważonej na weran 
dzie widział Gorgonową. Świadek podkreśla 
przygnębienie i szczery żal Zaremby i Sta- 
sia przy wywożeniu zwłok Lusi, podczas gdy 
zachowanie się w owym momencie Gorgono- 
wej uważa za udawanie. 

dy Ligi Narodów wyznaczone па dziś 
rano w celu rozpatrzenia sprawy Wester 

Następny świadek 
znaje, że przybył razem 

świadczy, że są ome podstawą ładu poli- 
odownik Szwajcer ze tycznego i społecznego. Wreszcie walka 

z Nuckowskim do ta może być uważama za przyczynę kata- 
willi i po wstępnem badaniu oraz skonstatowa strof wojennych i gospodarczych, ; 4 

niu braku śladów na zewnątrz, otrzymał roz- wanyich przez caly świat. prozy 

kaz pilnowania pokoju denatki. On to pow- 

RAMA Gorgonową od wyjścia dwór. Wi 

dział wybitą szybę, odłamki szkła Munai po 

koju, zakrwawioną chusteczkę i ki, po- 

walane krwią. W mieszkaniu 

W zakończeniu przemowy: Ojciec Świę- 
ty oświadczył, że będzie prosił Boga, a- 

. žeby zechciał udzielić natchmieniia  ucze- 
nad ranem byio Stnikom konferenicyj  wozbnojeniowej, g0- . 

chłodno, czem tlumaczy chęć Gorgonowej na- Spodarczej oraz długów wojennych które 
palenia w piecach. 

DŻAGAN NIE MIAŁ ŚLADÓW KRWI 

Po Szwajcerze zeznawał niezaprzysiežony 
świadek post. Bejcarowicz. Świadek na miej- 
scu zbrodni znalazł się nad ranem. Zwrócił 
wówczas uwagę na zdenerwowanie Gorgono- 
wej. Około godz. 11 znaleziono dżagan, który 
był czysty. Poza tem świadek widział tylko 
ślady krwi na drzwiach: do piwnicy i około 
wybitej szyby oraz resztki szkła. lnnych szcze 
gółów nie pamięta. Dopiero — zeznaje świa: 
dek — po włamaniu się do willi Zaremby po 
morderstwie, podczas rewizji u rodziny Mali- 
nowskich, znałeziono roz! a 
si przedmioty. Włamania dokonali synowie Ma 
linowskich w wieku 14 — 17 lat w towarzyst- 
wie 2 innych młodocianych kolegów. Świadck 
na pytanie dra Woźniakowskiego stwierdza, 
że najstarszy syn Malinowskich Edzio, był sta 
łym gościem ogrodnika Kamińskiego. Pies Za 
remby bardzo dobrze go znał. 

“ jako ostatni zeznawał niezaprzysiežony 
świadek stróż nocny Mazurczak, którego zezna 
nia nic nowego nie wniosły. 

Na tem rozprawa została odroczona do 
wtorku. 

mają. być zwołane w Roku Świętym. 
  

Sytuacja polityczna 
Austrji 

WIEDEŃ PAT. — Syłuacja polityczna w 
Austrji nie doznała dotychczas  odprężenia.- - 
Według doniesień dzienników  poniedziałko- 
wych, rząd zdecydowany jest nie dopuścić. do - 
odbycia się posiedzenia Rady Narodowej, zwo . 
lanego na środę. W każdym razie między stron 

e należące do Lu nictwami toczą się rokowania celem ugodowe 
go załatwienia konfliktu. W kołach rządowych 

zapewniają, że nie jest planowany ani zamach 
na autonomję Wiednia, ani też na prawa robot 

nicze. : 

Gwaltowne kontrataki 
Ch'ńczyków 

TOKJO PAT. — Chińczycy po otrzy: 
ETAPAI NENYWKONAWE maniu posiłków czynią rozpaczliwe usi- 

Sprawa Westerpiatte odroczona 
GENEWA PAT. — Posiedzenie Ra- platte i policji portowej, zostało w 0- wczoraj wieczorem, Chińczycy zostali od. 

statniej chwili odroczone do wtorku. 

łowania, by odebrać Japończykom Hsi - | 
Feng-Kou. Zajadłe walki trwają od piąt 
ku. Po silnym kontrataku, który nastąpił 

rzuceni, pozostawiając na placu bojn 
200 zabitych. ч 

 



SILVA RERUM 
Sprawa bezrobocia jest sprawą dziś 

najbardziej palącą i najgwałtowniej do- 
imagającą się rozstrzygnięcia. Wiele było 
wysuwano różnych projektów, 'ale pra- 
wie wszystkie okazały się mało skutecz- 
ne. Z bardzo ciekawą inicjatywą wystą- 
pił Śląsk, który ujął rzesze młodych bez- 
botonych w ścisłe kadry, zorganizowane 
na wzór wojskowy. 

O tych skoszarowanych robotnikach 
pisze Jutro Pracy (9): 

Na terenie woj. Sląskiego, zorganizowano 
dotychczas trzy takie ochotnicze drużyny ro- 
botnicze, składające się z młodzieży, synów 
bezrobotnych, obarczonych rodziną, w wieku 
od 17 do 21 lat, uznanych przez lekarzy miej- 
scowej Kasy Chorych za zdolnych do pracy. 

Drużyny te składają się: jedna ze 130 lu- 
dzi, druga z 47 i trzecia z 80. Są one zatrud- 
nione przy robotach ziemnych przy budowie 
linji kolejowej Rybnik — Żory, przy wydoby- 
waniu żwiru z nad rzeki Otszy na budowę szos 
i przy wydobywaniu kamienia do tego same- 
go celu. 

Każda drużyna dzieli się na sekcje 
po 20—30 osób z kierownikiem i za- 

  

stępcą na czele. Organizacja nawpół-woj | 
skowa; wszyscy są skoszarowani. 

Każdy członek drużyny otrzymuje łóżko z 
wyprawą menażki oraz, w miarę potrzeby, dre 
fichowe ubranie, buty, sweter, rękawice i 

szał, Następnie otrzymuje on całodzienne utrzy 
manie i jedną złotówkę za każdy dzień prze- 
pracowany, przyczem co 10 dni wypłaca mu 
się połowę zarobku, druga zaś połowa  skła- 
da się na jego imię na książeczkę oszczędno- 
ściową, którą otrzymuje do ręki dopiero po 
rozwiązaniu drużyny, Sekcyjni, sanitarjusze i 

kanceliści otrzymują po 2 zł. dziennie i rów- 

nież połowę na książeczkę oszczędnościową. 

Koszt dziennego utrzymania członka drużyny 
przy obliczeniu, że roboty będą trwały w ciągu 

6 miesięcy, wynosi 2 zł. 58 gr. dziennie. 

Do drużyn tych przyjmuje się tylko 
ochotników, którzy dadzą zobowiązanie, 
iż będą pracować w ciągu 6-miesięcy. 
Drużyny posiadają świetlice, radjo, bi- 
bljotekę i t.p. słowem, pracownicy 
znajdują się w całkiem dobrych warun- 

kach. ; 
Pomysł tworzenia drużyn jest do- 

prawdy doskonały, bo pozwala na dobrą 
organizację robót i zapobiega bezsku- 
tecznemu marnowaniu pieniędzy na bez- 
robotnych. 

Byłoby dobrze, gdyby za  przykła- 
dem Sląska poszły inne ziemie polskie. 

Każdy bezrobotny najcięższe chwile 
przeżywa, walcząc z głodem. I chyba nie 
jeden pozazdrości „zawodowym  głodo- 
morom“', którzy z głodówek robiąą sport. 

O głodomorach i grubasach pisze 
Połonia (3026). 

Z historji wiadomo, że niektórzy ludzie 
znosili głód wprost legendarnie długo. W r. 
1831 pewien pensjonarjusz więzienia w Tuluzie 
nie przyjmował żadnego pokarmu, prócz wo- 

dy przez 63 dni, poczem zmarł. W czasie wiel- 
kiej wojny Mać Swiney, burmistrz irlandzkie- 
go miasta Cork, uwięziony, urządził dobrowol- 
nie głodówkę protestacyjną przez 75 dni. Ame- 
rykanka Ingram, dotknięta katalepcją, nie przyj 
mowała pokarmów przez 203 dni. Straciła w 
tym czasie na wadze 67 klg., ze 105 na 38 kg. 

Różni zawodowi głodomorzy produkując 
się, nie przyjmują pokarmu przez 30 do 40, a 
nawet 50 dni. 

zle jest stracić na wadze, ale czy nie 
gorzej jeszcze — utyć niepomiernie: 

Nadmierne spożywanie pokarmów prowa- 
dzi zazwyczaj do chorobliwej otyłości, o któ- 
rej mówimy wówczas, jeśli waga ciała wyższa 
jest o 30 proc., ponad normę. Przyczyną oty- 
łości chorobliwej mogą być również czynniki 
wewnętrzne. Człowiek tyje wówczas mimo, że 
nie pobiera nadmiaru pokarmów. Według sta- 
tystyki Boucharda, 40 proc. przypadków oty- 
łości chorobliwej powstaje wskutek przekar- 
mienia, czyli obżarstwa, 37 proc., wskutek bra 
ku ruchu, a tylko 23 proc. z powodów wewiuę- 
trznych, od nas niezależnych. 

U większości ludzi, cierpiących na choro- 
bliwą otyłość, ciężar ciała wynosi około 100 
klg. W wyjątkowo ciężkich przypadkach cho- 
robliwej otyłości, ciężar ciała może dojść do 
300 kig., a nawet w jednym wypadku, jak po- 
daje Kraus, do 490 klg. Posiadacz owych le- 
gendarnych 490 klg., niejaki Wadd, jest naj- 
cięższym człowiekiem, jakiego zna literatura 
lekarska całego świata. 

490 kilogramów!  Imponujące!... Ale 
zazdrości w nikim nie obudzi!.. 
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WCZORAJSZE OBRADY SEJMU Rosli sowieckiej 

  

Wielką i 
uprawiane w kołach młodzieży. 

stałą opieką rządu sowieckiego cieszą się wszelkiego rodzaju sporty, zwłaszcza 
Do najbardziej ulubionych sportów w Rosji, należy sport 

narciarski, uprawiany celowo specjalnie w czerwonej armji. Na zdjęciu naszem widzimy kilku 

  

narciarzy w okolicach Mbskwy. 

  

Właściwemi środkami do pielęgnowania jamy ustnej są: 

PULSA pasta, eliksir | mydełko do zębów. 

Po „Atlantyku“ 
Z chwilą, gdy tylko rozpocznie się se- 

zon turystyczny, który dla okrętów roz- 
poczyma się już ma początku wiosny, na 
Oceanie Atlantydkim znów mozegra się 
walka o pienwszeństiwo — „o modmą wstę- 
gę oceanu. Jest to honorowa odznaka za 
najszybsze przepłynięcie oceanu. 

W roku ibieżącym w tej walce kolosów 

oceanicznych weźmie udział mowy okręt 
francuski którego wozmiary pokonują 

wszystikie dotychczasowe parowce świata 
Jest to okręt „Normandija“ spuszezony 

na wiodę w jesieni ub. r. a który. wi maj- 
bliższym czasie ma być wykończony zu- 
pełnie. 

  

  

KI. 
ZOFJA KOSSAK-SZCZUCKA. Z dziejów 

Śląska. Poznań 1933, str. 157. „Bibljoteka Dzień 
nika Poznańskiego” Nr. 2. 

._ Utalentowana powieściopisarka w ostat- 
nich czasach szczególnie się zainteresowała bar 
wnemi dziejami Śląska, czego wynikiem są trzy 
doskonałe książki: „Lignickie pole", „Wielcy i 
mali“, oraz „Nieznany kraj”. Obecny zbiorek 
opowiadań historycznych na temat przeszłości 
Śląska, zawiera wybór nowel z książki „Nic 
znany kraj“. 

Od r. 1051 do chwili bieżącej — wiciki 
to okres czasu, a jednak duch ziemi pozosiał 
ten sam, — urok kraju nie zmienił się. Nowwle 
Kossak-Szczuckiej są zajmującą lekturą, zbli- 
żającą czytelnika do prastarej polskiej ziemi. 

A. PRZYBYLSKI. Utopje. Idee i projekty 
związku narodów i wieczystego pokoju. War- 
szawa, 1932, str. 61. Skład Główny — „Dom 
Książki Polskiej'. 

Autor nie pożałował trudu zebrać i zesta- 
wić wszystkie projekty związku narodów, ja- 
kie powstawały od najdawniejszych czasów, 
nie mogąc jednak doczekać się realizacji, aż 
do czasów powstania Ligi Narodów. Myśl lu tz 
ka. pracowała w ciągu wieków nad sposobem 
znalezienia formy braterskiego współżycia na- 
rodów, — powstawały projekty szlachetne, ma- 
dre, ale zawsze niewykonalne wskutek ułomno- 
ści natury ludzkiej. Od związków  amfiktjon- 
skich, poprzez wskazania św. Tomasza z Akwi 
nu, projekty Dantego, traktat Kanta, aż do 
inicjatywy cara Mikołaja II i współczesnej Li- 
gi Narodów, — cóż za ciekawe są dzieje ludz 
kiej myśli, szukającej pokoju na ziemi!.. 

Polska nie pozostała w tyle za innemi na- 
rodami w tym szlachetnym wysiłku. Szereg 
imion utrwali się w pamięci ludzkości. Oto są 
te imiona: Paweł Włodkowicz (Paweł z Bru- 
dzewa), król Stanisław Leszczynski, ks. Kajetan 
Skrzetuski, Wojciech Jastrzębowski, Stanisław 
Staszic, Hoene-Wroński, August Cieszkowski, 
Stefan Buszczyński, Leszek  Dunin-Borkowski 
(Abbe Ambroise). 

Trochę wgórę, trochę wdół 
jeżeli napisać o „jedenastej Szopce'*, 

której premjera odbyła się w niedziełę 
12 marca, jeżeli napisać ujemnie — twó: 
cy jej mogą powiedzieć: zemścił się, dla- 
tego, że go w niej odmalowali. Jeżeli na- 
pisać pochwalnie, ludzie powiedzą: na- 
turalnie, pochwalił, bo go do Szopki уура 
kowali. Nie ulega bowiem wątpliwosc:, 
że prźyjemnie jest podrygiwać na kijku 
szopkarskim, choćby się było najbardziej 
spostponowanym. Każdy tego pragnie, 

gdyż świadczy to o popularności i robi 

reklamę. Jeżeli zaś napisać o Szopce ob- 
jektywnie, powiedzą: nie wiedział co na- 
pisać — ani tak, ani siak: wykręcił się. 

Niewiadomo więc, którą z trzech dróg 
wybrać. Może najlepiej powłóczyć się 
„po wszystkich trzech? 

"Oto, co da się na nich zaobserwo- 
wać: \ 

Szopka akademicka  intelektualizuje 
się coraz bardziej. Nie jest to zresztą mo- 
ja oryginalna uwaga. Uczynił ją już w 
roku zeszłym Teodor Bujnicki w swej re- 
cenzji, umieszczonej w numerze ósmym 
„Żagarów'*. Muszę więc pochwalić mi- 
mochodem Teodora Bujnickiego za je- 
go przenikliwość. Bujnicki zaś jest współ 
autorem tekstów obecnej Szopki, w któ- 
rej „Słowo* odgrywa najważniejszą ro- 
lę. Chwaląc Bujnickiego, mogę tedy o- 

czekiwać zarzutu, że chwalę za podrygi- 

wanie „Słowa* na kijku szopkarskim. 

Ale, skoro Bujnicki, współtwórca Szopki, 

już w roku zeszłym zdawał sobie spia- 

wę z jej przeintelektualizowania, dlacze- 
go nie spróbował usunąć go w roku bie- 

żącym? Musiałbym go za to zganić: jest 
niekonsekwentny, albo pisze jedno, a ro- 

bi co K Może jednak Bujnicki nie 

ma' większego wpływu na linję Szopki? 
Może to jej główni kierownicy: Leon 
Szreder i Jerzy Zagórski — nadają jej 

ten charakter? Zagórski — to znany in- 
telektualista: chłodny, wystygły, żam- 
knięty w sobie, przerafinowany i ironi- 
czny. Obkuty znakomicie w literaturze, z 
lekką pogardą traktujący pierwiastki lu- 
dowe w Szopce, brzydzi się motywem 
„Siekiery — motyki* i wszelką pospoli- 
tością w rodzaju naprzykład: „robić siu-- 
siu“ lub „moczooddawca*, co spotyka- 
my w obecnej szopce. Zagórski, w swym 
chłodnym i zamyślonym  intelektualiz- 
mie, wie dobrze, że trzeba niekiedy ro 

bić siusiu: trudno — naturalia non sunt 
turpia. Zagórski intelektualista wie do- 
brze, że kalambur tego typu, co „moóco- 
dawca — moczooddawca', nie odznacza 
się szczególnem «wyrafinowaniem... Za- 
górski więc intelektualista skreśliłby te 
pospolitości z tekstu szopki, dążąc do 
maximum wysubtelnienia. A jednak nie 
uczynił tego. Więc: albo i Zagórski nie 
ma już wpływu na linję szopki, albo jest 
niekonsekwentny. 

Któż tedy nadał szopce jej intelektua- 
listyczny charakter? Zdaje mi się, że u- 
czyniła to: atmosfera, w jakiej szopka po- 
wstała. Wydarzenia na uniwersytetach, 
walka o autonomję, strejk studencki, wy 
bory do Bratniej Pomocy, Kapała i 
Ochocki — wszystko to razem wzięte 
musiało złożyć się na ten  „klimat* du- 

  

Trzynasty kolos oceanu 
— „Normandja” 

Największe części składowe maszyn 

okrętu i star wykoname zostały przez za- 

kłady' Skoda w Pilznie. Zakłady te od sze- 
regu już lat dostanczają tych części ma- 
szyn dla wszystkich  doków: okrętowych 
a towarzystwo budujące „Normandję'* u- 

czyniło wielkie zamówienia w Zakładach 
Skody dlatego, że maszyny sporządzone 
w tych zakładach odzmaczały się zawsze 
prycyzyjnością i migdy nie zawodziły, co 
„dla okrętów: tramsoceamicznych ma rwiel- 
kie znaczenie. Największe części sikłado- 
we  jalkiich  dostanczyły /czedhosłowackie 

zakłady Skoda dla „Nonmandji* ważą o- 
700 centnarów: metrycznych. Trzeba sobie 
wyobrazić jaka to olbrzymia praca odlać 
tak wielkie części maszyn, Ogromne te 
„detale* przewożone pociągami do Bre- 

my, slkąd okrętem do doków w Saint Na- 
zaire we Framicji. 

„Normandja'* będzie tedy największym 
©krętem świata. Długość tego okirętu wy- 
nosi 314 metrów, szerókość 35 metrów, ika- 
dłub sięgać będzie 11 metrów ponad po- 
ziom wody. Ogólma siła maszyn rówmać 

się będzie 160.000 HP, ogólna tomaż 75.009 
tomm, szybkość 27 i pół Kklm. na godzinę, 
czyli że zmaczmie wyprzedzać będzie de- 
tychlczasawie najszybsze okręty Bremen i 
Europę. 

Dotychczas regularna komunikacja po- 
między Europą a Amerylką odbywa się — 
przy pomocy dwunastu okrętów.  „Nor- 
majnidja'* będzie trzynastym. Obecnie ©К- 
ret urządzany jest wewnąjnz, Zaopatrzo- 
ny będzie również w urządzenia zapobie- 
gające pożamowi, aby nie spotkał go los 
„„Atilamibikiu“, który miedawno spłonął mia 
morzu. Najwięcej miejsc dla pasażerów 
będzie w klasie pierwszej (około tysiąca 
wiklasie trzeciej będzie tyllko 500 miejse. — 
Qkręt pomieścić może 2.200 pasażerów a 
załoga okrętu liczyć będzie 1300 ludzi. — 
Będzie to zatem pływające miasto liczące 
razem tfinzy tysiące pięćset mieszkańców . 
REOORYAWAPŁTR EYTYZERYTE ITS TOS TIESTO 

K. W. ZAWODZINSKI. Marja Dabrowsks. 
Historyczno-literackie znaczenie jej twórczości. 
Kraków, 1933, str. 37. Świetne studjum utalen- 
towanego krytyka, znane wilnianom ze „śro- 
dy literackiej" autora, drukowanej później w 
styczniowym i lutowym numerach „Przeglądu 
współczesnego, ukazało się obecnie w postaci 
broszury. 

Czytelnicy naszego pisma pamiętają ze 
sprawozdania ze „$гойу“ zasadnicze tezy auto- 
ra, — to też pozostanie nam tylko sygnalizo- 
wać ukazanie się książki, która niezawodnie 
trafi do bibljoteki każdego miłośnika naszej 
literatury, pragnącego zbliżyć się do wybitniej 
szych współczesnych pisarzy. K. W. Zawodziń 
ski jest niezawodnie bardzo powołanym prze- 
wodnikiem w tej dziedzinie. 

   

chowy, w którym pracowali autorzy szef 
ki. Chcieli oni niewątpliwie załatwić wie 
le porachunków: i z ministrem Jędrzeje- 
wiczem, i z profesorami, i z endekanti 
i ze „Słowem*. Jednocześnie czuli, że 
porachunki takie nie są właściwem zada- 
niem szopki: celem jej winna być weso- 
łość i satyra, raczej uśmiechnięta i zo- 
bjektywizowana, zrozumiała dla każdego» 
widza, niż zjadliwości dialektyczne i 
subtelna polityczna polemika. Szopka 
powinna być odprężeniem, wyzwoleniem 
zapomocą śmiechu tych bolączek, które 
nagromadzają się w człowieku; dlatego 
też jej muzycznem tworzywem stały się 
przeważnie melodje ludowe, których ele 
mentarność i rozpowszechnienie, kon- 
trastowo zastosowane do figur i tema- 
tów szopki, daje najlepszy efekt śmiechu. 
To też kiedy Mac Cacat śpiewa na me- 
lodję „jak dziadulo do babuli“: 

Choć Radziwiłł cienko puszcza, 

Dzieduszycki w dudy dmie, 

Jak Mackiewicz do Sapiehy — 

To Sapieha he he he... 

A Mackiewicz bat pachwali, 

A Sapieha. wieszać chce. 

Jak Mackiewicz o wisielcach, 
To Sapieha he he he... 

— kiedy Mac Cacat śpiewa to, wierz- 
gając żubrem — *kontrast jest pełny i 
śmiech pełny. Ale kiedy Hycler i Kocie- 
lęcki jednoczą się w marszu z Fausta w 
imię Hackenkreutza i Ehrenkreutza, aby 
bić żydów == nie jest to odprężeniem, 
ani wyzwoleniem, tylko partyjnym pora- 
chunkiem. Takich momentów jak powyż- 
szy można wyliczyć więcej, szczegolnie 
w pierwszym akcie, i obecność ich tłu- 

WARSZAWA PAT. — Na poniedziałkoweri 
plenarnem posiedzeniu Sejmu na wstępie pos. 
Tomaszkiewicz zreferował projekt ustawy o 
ratyfikacji traktatu przyjaźni, handlowego i 
spraw konsularnych między Polską a Stanam; 
Zjednoczonemi. Projekt ten reguluje całokształt 
stosunków prawnych i gospodarczych między 
obu państwami i ma ogromną wagę ze wzgle 
du na 4-miljonowe nasze wychodźtwo. — Po 
przemówieniu posła Piotrowskiego (PPS), któ 
ry zapowiedział, że wobec tego, iż traktat о- 
becny stanowi krok naprzód w uregulowaniu 
stosunków, będzie głosował za projektem raty- 
fikacji, projekt ustawy przyjęto w obu czy- 
taniach. 

W dalszym ciągu obrad pos. Polakiewicz 
imieniem komisji budżetowej złożył sprawo- 
zdanie o rządowym projekcie noweli do usta- 
wy o uposażeniu funkcjonarjuszów  państwo- 
wych i wojskowych. Zmiany te dotyczą wy- 
ekwipowania oficerów rezerwy. Obecna nowe- 
ła normuje tę sprawę tak, że oficerowie otrzy 
mują umundurowanie o wiele tańsze, a pu 
ćwiczeniach to umundurowanie zostaje w od- 
dziale i otrzymują je szeregowi. Prócz tego 
zmieniono jeszcze inny artykuł ustawy, uposa- 
żeniowej w sposób, umożliwiający płacenie do. 
datków na mieszkanie dla rodzin również pod 
oficerów i szeregowych zawodowych. 

Pos. Wagner referował nowelę do ustawy 
o powszechnym obowiązku służby wojskowej 
Nowela upraszcza i usprawnia administrację 
wojskową w zakresie dopływu i kontroli po- 
borowych, oraz wprowadza jednorazowy Spis 
poborowych zamiast dwukrotnego, Najważniej- 
szem jej postanowieniem jest, że każdy powo 
łany do służby lub na ćwiczenia ma zapewnio 
ny ustawowo powrót do poprzedniej pracy, je- 
żeli pracował conajmniej 6 miesięcy na jednem 
miejscu i po odbyciu służby zgłosił się do 
pracy w ciągu dni 14. Pos. Ciołkosz (PPS)— 
wita nowelizację w zasadzie z symipatją. - 
niemniej zgłasza szereg zastrzeżeń. Sejm pro: 
jekt noweli przyjął w obu czytaniach. 

Następnie pos. Tyszkiewicz zreferował pro- 
jekt ustawy w sprawie zaniechania ogłoszenia 
na rok 1933 imiennego wykazu gruntów, podle 
gających przymusowemu wykupowi. Ogłosze- 
nie imiennego wykazu według  dotychczaso- 
wych ustaw byłoby z powodów finansowych 
niemożliwe. Pociągałoby ono za sobą dla pań 
stwa obowiązek wykupna 50 tysięcy ha. Komi 
51а reform rolnych doszła jednak do przekona 
nia, że zaniechanie ogłoszenia list imiennych w 
tym roku mogłoby wywołać pośrednio wrażc- 
nie, że się nie wykonywa reformy rolnej. 
Olatego komisja poszła w tym kierunku, że 
zmniejszyła tylko wykaz imienny, a rozmiary 
ma ustalić Radą Ministrów. 

Po końcowem przemówieniu sprawozdaw- 

cy projekt ustawy przyjęto w obu czytaniach. 
Następnie uchwalono nowelę do ustawy © 

zniesieniu służebności w woj. wołyńskiem, po- 

leskiem, nowogródzkiem, wileńskiem i wscho 
dniej części woj. białostockiego: Nowela ma 
na celu dostosowanie akcji znoszenia służebiwo 
Ści i serwitutów do obecnych warunków w 
kraju. Taką samą ustawę uchwalono zkolei dla 
woj. kieleckiego, łódzkiego, lubelskiego, war- 
szawskiego i zachodniej częci woj. białostec- 
kiego. Obie nowele przewidują rownież spłaty 
gotówkowe z prawem rozłożenia ich na lat 1C 

Odesłano do komisji projekt rządowy us: 
wy o zmianie moratorjum mieszkaniowego dia 
bezrobotnych. 

Na tem posiedzenie zamknięto, następne 
odbędzie się we środę, dnia 15 marca o godz. 
16-ej. 

Zmiana ustawy o funduszu 
drogowym 

WARSZAIWIA. «PAT. Na posiedzeniu 
komisji nobót publicznych poseł Kosydar- 
ski (BB) referował «rządowy projekt mo- 
welizacji ustawy o państwowym  fundu- 
szu drogowiym. Nowelizacja idzie w 3 kie- 
rumikach :. obniżenia opłaty od! ciężaru Bo- 
jazdów mechamicznych osobowych i bo bar- 
dzo wydatnego ponieważ zamiast 40 zł., 
od 100 ikg. wagi własnej, jak było po- 
przednio, wprowadza oplatę 15 zł. od 100 
wg. — od pojazdów mechanicznych cię- 
żarowych miezarobkowych wprowadzenia 
20 zł. odi każdych 100 kg., i od! pojazdów 
mechanicznych ciężarowych zarobkowych 
— 35 zł. od 100 kg. Ustawa znosi opłaty 
od biletów autobusowych, natomiast wjpro- 
wadza opodatkowanie materjałów pęd- 
nych produkowanych z olejów mineralnych 
tnudzież od mieszanek używanych jako śŚro- 
„dek mapędny. Opłaty (tie wymoszą 12 gr. od 
jednego kg. Ustawa znosi dalej pobierane 
dotychczas opłaty, za tonnę - kilometr, — 

natomiast wpnowadza opłaty od mośnos- 
ci pojazdów. W ten sposób sikomstmiowany 
fundusz na podstawie znowelizowanego — 
państwowego fumduszu drogowego dać. ma 
kwotę 24 milijonów złotych. 

Po dyskusji i wyjaśnieniach pnzedsta- 
wiciela rządu komisja przyjęła projekt 
ustawy 'w brzmiemu : rządowem, z popraw- 
kami referenta. 

Po krótkiej dyskusji komisja: przyjeta 
ustawę z poprawikami meferemta w 2 i 
3 czytaniu, 

  

Miljony zamkniętego 25 lat sejfu 
wrócą do spadkobierców... czy przyjaciół? 
W dniu 26 marca w Brukseli otworzony 

zostanie wobec sądu sejt bankowy, w Którym 
spoczywają papiery wartościowe najpewniej- 
szych lokat świata, a który nie był otwierany 
nigdy od 25 lat. 119 ludzi czeka na tę chwilę, 
by po 25 latach dowiedzieć się, kto właściwie 
jest dziedzicem zawartości sejlu i do kogo 
należeć będą pieniądze Sama Bugge. 

Wśród poplątanych dziejów tajemniczych 
spadków amerykańskich, dzieje Sama Bugge 
uderzają nadzwyczajnością swej historji. Oto 
w dniu 2 lipca 1906 roku umiera w Paryżu je- 
den z głównych przedstawicieli interesującej 
się Europą bankowości nowojorskiej, Sam Bug- 
ge. Niemal zupełnie strancuziały bywalec świa- 
ta paryskiego pozostawia w testamencie cały 
swój majątek dwom przyjaciołom z Ameryki, 
Heidelbachowi i |Icehouse'owi. Ale w kilka 
dni potem zgłasza się po ten spadek szereg 

trancusko-niemieckich dziedziców,  dowodzą- 

cych, że Sam Bugge nie miał prawa zapisy- 

wać cały majątek tym przyjaciołom: mianowi- 

cie Sam Bugge nosił za młodu inne nazwisko, 
Ruban, był Alzatczykiem, miał liczną rodzinę, 

której zresztą bynajmniej nie był troskliwym 
opiekunem. Za jakąś grubszą kradzież skaza- 
no go w 1846 roku na karę 10 lat więzienia. 
Skazanie to odbywa się zaocznie, gdyż Rubau 
czmychnął był do Niemiec. Potem ślad o nim 
zaginął, — 

Dopiero po latach wypływa jako dorobio- . 
ny na handłu djamentami finansista, znany i. 

ceniony dla swych rad i prawości Sam Bugge. 

Traf chce, że w parę tygodni przed jego na- 

głą śmiercią, alzacka rodzina zidentyfikowuje 

go jako Rubena. I zakłada protest przeciw wy- 

dziedziczeniu. Rozpoczyna się proces. jest on 

dla Francuzów przegrany: niemniej jednak ma- 

jatek przechowany w sejfie brukselskim, sąd 

postanawia zatrzymać do dalszej decyzji jako 

ewentualne zabezpieczenie tych praw, jakie po- 

rzucona rodzina Sama Bugge może do 
jego dziedzictwa — jeśli swe prawa udowod- 

nić potrafi. 
Wojna, różne wydarzenia, śŚinierci, prze- 

maczę sobie tylko tym właśnie specyficz- 

nym tegorocznym klimatem. Nie sprzy- 

jał on widocznie śszopce, i zrodziła się 

troszkę koszlawo. Boy śpiewa w niej 

przecie: 

Nowy mody bzik 

Robi w mieście krzyk: 

Każdy znać chce mistrza Boya nagwałt. 

Żona tak jak mąż, 

Niema więcej ciąż: 

Dzieci rodzi ciotka albo brat. 

Jeżeli piosenkę Boya wolno zastoso- 

wać do szopki, to istotnie wygląda tak, 

jakby nie przeszła ona normalnej drogi. 

Wewirętrzna więc dysharmonja, ja- 

koweś „pęknięcie serca" znać na tego- 

rocznej szopce. Jest w niej coś, „co jej 

próchno duszy porze”. Poprostu — pew- 

na gorycz. jest ona owocem, jak sądzę, 

nietylko klimatu, ale i przewagi inte- 

lektualizmu nad, bezpośredniością reago- 

wania na pewne zjawiska. Bujnicki, oma 

wiając zeszłóroczną szopkę; „stwierdził, 

że „robota zespołowa zamieniła się na 

pracę jednostek, a w poszczególnych 

działach zaprowadzono dyktaturę: w re- 

zultacie ciężar indywidualności przy-- 

gniótł commedię dell'arte". Uwagę po- 

wyższą można całkowicie rozciągnąć i 

na szopkę tegoroczną. Teksty jej pisali 

wyłącznie członkowie grupy „Pionów'*': 

musiało to się odbić na jej strukturze. A 

właśnie do tego rodzaju przedsięwzięcia 

należało dopuścić ludzi najrozmaitszych 

obozów i przekonań, aby powstało dzie 

ło barwne i wielostronne. 

Uderza bowiem w szopce niewyzy- 

skanie wielu wydarzeń z wileńskiego žy- 

cia. Jest Hitler, Walasiewiczówna i Boy. 

rywają kilkakrotnie tok sprawy. Papiery, mają 
ce udowodnić tożsamość Bugge'a i Rubena, 
są nie do znałezienia. Aż wreszcie ktoś z rodzi- 
ny wywnioskował, że nie mogą one być gdzie- 
indziej, jak właśnie w skrytce bankowej. 

jej otworzenie zadecyduje więc o sprawie. 
jest ono tembardziej oczekiwane, że jeśli w 
miejsce testamentarnych dziedziców  Bugge 
wstąpiło tylko 4 łudzi, to w miejsce licznych 
już Przeł wojną pretendentów występuje obec 
cnie 115. 

PREST, a 
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Z ziemi pomorskiej 

Ten ostatni szczególnie niczem nie uza- 

sądnia swej obecności. Nie mówię tego 

z pruderji, lub obskurantyzmu. Ale Boy, 

sam twórca najwspanialszej szopki Zie- 

lonego Zalonika, autor „Słówek', które 

są kopalnią motywów — jest tak bogaty 

w treść szopkarską, że, aby go мурго- 

wadzić do szopki, trzeba zdobyć się na 

niezwykłe, nowe naświetlenie tej posta- 
ta sama ci. 7 Walasiewiczówną 

historja. Wydaje się przeto, że 

autorzy szopki szli poprostu po 

linji. najmniejszego oporu, nie wy- 

silając się na inwencję,.co nie przynosi 

zaszczytu intelektualistom. Tymczasem 

mieliśmy w Wilnie proces artystyczny o 

plagjat, rauty pożegnalne, powsta- 

wanie Rady  Zrzeszeń _ artystycz- 

nych, perypetie z gobelinami, protesty 
w eli Konrada, środy literackie... Tych 

spraw wcale nie poruszono. Z aktualno- 
ści (oprócz wydarzeń na uniwersytecie) 

mamy tylko uroczystości Wyspiańskiego 
i ankietę „Słowa”. Wyspiańskiego zro- 

dziła w szopce ciotka albo brat: nie udał 
e Ma rację, kiedy zaczyna swą arię od 
słów: 

Ja nie wiem sam, co się ze mną dziś stalo. 

Ankiecie „Słowa* poświęcono cały 

akt trzeci. Występuje w nim Józefuowecz 

ka (przenieśćby już raz tę babę w stan 
spoczynku), Waszwieszwysz, Wykpicz, 
Wilna Glisted, Oblubianiec, Brońsztaj- 
nachowa i wiele innych. Rzecz dzieje 
się na tle redakcji „Słowa”. Akt ten jest 
najbardziej udany, Nie mogę go specjal- 

nie chwalić ze względów osobistej przy- 

należności do „Słowa”. Ale nie ulega 

wątpliwości, że „Sławo* dało szopce naj 

więcej tworzywa i tematów. Przyjem- 

ność po naszej stronie. Dlatego też, kie- 

Sukces techniki Iekar- 
sko-Kosmetycznej 

Nowoczesne, racjonalne piełęgnowa- 
nie urody streszcza się 'w doborze prepa- 
ratów lekarsko-kosmetycznych, dostoso- 
wanych ściśle do indywidualnych właści 
wości, oraz wskazań cery, włosów i skó 
ry ciała. Wszelki szablon niszczy urodę. 
Ponieważ tłusta cera nie znosi zgoła żad 
nych kremów, trudny był do rozwiązania 
problem nadania soczystości i gładko- 
ści cerze o takiej właściwości. Wymogom 
tym czyni zadość młeczko „Lityna”, wy- 
kwintna emulsja w stanie płynnym, z za- 
wartością ożywczych składników, a za- 
tem nie zatykająca por skóry. D-r L:- 
stra mleczko .„Lityna* nadaje się przeto 
do ożywczego pielęgnowania prawidto- 
wej i cuchej cery, tudzież — tłustej. Z 
licznych wskazań, o których. dowie się 
czytelnik z załączonego do flakonu spo- 
sobu użycia, wspomnę tylko o odszmin- 
kującej własności Lityny, co świat arty- 
styczny powita z zadowoleniem. 

Silny spadek liczby kani 
NIE OPŁACI SIĘ HODOWAĆ ŹREBIĄT 

Ze zwierząt hodowlanych najłatwiej odre- 
staurować stan pogłowia trzody chlewnej, nie- 
co trudniej bydła, a już bardzo trudno — ko- 
ni. Na to, żeby wyhodować konia, odpowied- 
niego do użytku, potrzeba conajmniej trzech 
lat starań i pracy. . 

W związku z tem należy zwrócić uwagę na 
cyfry, jakie podaje statystyka, ponieważ, o iie 
nie nastąpi zmiana stosunków, możemy przejść 
z eksportu koni na import, który siedem lat te- 
mu ustał zupełnie. 

Do 1931 roku (1 czerwca) stan pogłowia 
końskiego utrzymywał się w normie przy nie- 
wielkich co roku wahaniach. Natomiast w okre 
się od 1 6. 1931 r. do 1 6. 1932 roku ilość ko 
ni w Polsce zmniejszyła się o 184.705 sztuk, t. 
j. o 4.5 proc. Niewątpliwie nie jest to szczegól 
nie dużo i cyfra ta nie budziłaby żadnych 
niepokojów, gdyby nie kategorje wieku, objęte 
przedewszystkiem spadkiem. 

Okazuje się bowiem, że ilość koni poniżej 
1 roku, zmniejszyła się o 91.331 sztuk, t. į. 
32.29 proc., czyli o niezwykle wysoki odsetek. 

W latach 1929 — 1931 stosunek procento- 
wy ilości źrebaków do ilości koni pracującyca 
a więc w wieku powyżej lat 3-ch, wynosił 
przeciętnie 8.4 proc.; w roku 1932 procent ten 
zmniejszył się do 5.5 proc. W pierwszym wy 
padku teoretyczny rachunek przewiduje, że 
każdy koń powinien pracować około 15“ lat, 
w drugim zaś wypadku — że ponad lat 27, o 
ile ilość koni pracujących nie miałaby ulec re- 
dukcji: Kiedy .da się odczuć brak koni? 

Napewno wówczas, gdy nieliczne roczniki 
źrebiąt z lat 1932 i prawdopodobnie 1933 — 
skończą trzy lata i nie dostarczą / normalnej 
ilości koni zdolnych do pracy czyli dopiero w 
r. 1935. 

Bardzo być może jednak, że popyt na ka- 
nie zaznaczy się już wcześniej, i ceny na nie 
pójdą w górę. Dopiero od tego momentu moż 
ra spodziewać się zmiany sytuacji i starań 
o powiększenie pogłowia koni odpowiednich 
do pracy, na co trzeba będzie czekać aż trzy 

lata. 

  

(ASKA STS OIS KS T TTT KAY: 

dy Mac Cacat iw kształcie żubra ryczy: 
Niechaj Wilno nie myšli, že gdy mi wyta4 

žagary, 

Zostanie ze mnie zwyczajny wół — 

wierzymy mu w zupełności. Widocz- 
nie Rada Zrzeszeń i rauty nie posiada- 
ją tyle potencji, co „Stowo“. 

Z przytoczonych urywków o Mac Ca- 
cacie, widzimy, że są w szopce sceny 
porywające. Trzeba do nich zaliczyć dia- 
log Miłosza z Kapałą (Gdzieżeś to by- 
wał, Kapało janie?—W* cyrkule, w cyr- 
kule, mój mości panie); monolog Wasz- 
wieszwysza (Cat-iusza, ja kocham cię); 
przemówienie mecenasa Czernichowa 

(Ona umarła, a niech żyje ten człowiek) 

wreszcie śpiewkę starosty Kowalskiego 
(Wolny Wacio, wolny, jak marszałek poł 
ny). Sceny wymienione wyróżniają się 
doskonałym dowcipem, żartem, satyrą, 
ironją i nawet parodją (mecenas Czer- 
nichow). Z kukiełek bezkonkurencyjny 
jest Bossesor Prossowski. Równie dobre: 
Kieppała. Mendryk Bembiński, Świani- 

sław Sanacjewicz. Z wykonawców w;- 
bijał się głos p. Kowalewskiej i p. Ki- 

sielewicza, który Świetnie imitował  pi- 

skliwość falsetu Boya. 

Nie wiem, czy wywiązałem się z obo 

wiązku recenzenta. Bo szopka tegorocz- 
na jest trudna do  scharakteryzowania. 
Być może, dałoby się zdefinjować ją sło- 
wami kukły Mydłoszowej: 

Raz nałewo, raz naprawo, 

Trochę wgórę, trochę wdół... 

Wysz



U.S.B. zakończył strajk KR © NIKA i 
wiec akademicki w sprawie autonom/i 

Wczoraj wieczorem w: sali Śniadeckiek 
USB odbył się wiec akademidki z udzia 
iam J. Magn. Rektora Opoczyńskiego 

profesoTOW w: sprawie strajku akademie- 
kiego. Wiec zagajony został przez mowe- 
go prezesa Bratniej Pomocy p. Przyłus- 
kiego, który przywitał imieniem młodzie- 
ży przedstawicieli ciała (profesorskiego 1 
zrefenował cel zebrania. 

Zaraz potem zabrał głos Rektor Opo- 
czyński stiwiendzając że mimo giłosów rek- 
arów i przedstawicieli mauki wchodzi w 
życie ustawa uznana zgodniie za majwięk- 
sze ułe jakie mogło spotkać nasz system 
maułocmwiy. Z ustawą tą nie sposób prowa- 

dzić majbardziej zdecydowanej i zaciętej 
wadłki. Niemniej walka ta musi być lojal- 

па i legalną, inaczej szkodzi tyliko Ojczy- 
źmie i sprawie której ma bronić. Okrzyko- 
wi ma cześć mauki podjętemu przez zebra- 
nych towarzyszył okrzyk na cześć rektio- 
ra. wzmiesiony: przez młodzież. 

Z kolei przemawiał prof. Glixelli kryty- 
kując bamdzo ostro nową ustawę. Za jedy- 

ny dobry skutek miała oma — zdamiem 
mówcy — tylko 'to, że iześpoliła w jedem 

front 800 profesorów! i 40.000 młodzieży. 

Projekt zagraża nauce i swobodzie maucza- 

nia, ma na celu usunięcie niewygodnych 

profesorów,  obsałdzenie katedr kreatura 
mi ministerjalnemi. Odbienaniie rządu niad 
młodzieżą ma ma celu pozyskać ich sobie 

sorzyściami materjalnemi: — istmieje jed- 
nafk mrożniość gparaliżowamia tych inten- 
cyj ustawy. Jest nią zdaniem pana pro- 
fesora, sposób odnoszenia się młodzieży 

do pmofesorów „kitórzy weszli przez wchód 
puradmy, @ profesorów iktórzy weszli ku- 
ceheznyme wchodem'* nia uniwersytet. Musi 

on być inny. Inaczej — zdaniem prof. - 
Glixellego — odnosić się do sędziów: dy- 
scyplinamych mianowanych (przez Semat. 
a inaczej do sędziów mianowanych z koła 
zwofesorskiego, ale przez Mimistra Wy- 
amań i Oświecenia, tych miowoczesnych „Pe- 
iikamów”" (Prof. Glixelli jest jednak do- 
brej myśli że nowa ustawa mie potnwa 

  

   

długo. Już przywilej Jagiełły grozi mie- 
szczęściami i złym losem temu co się na 
autonomję akademicką tangnąć oŚśmie- 

lil. 
Prezes Kola Medykow p. Czeladzin — 

mniej ostno ale bardzo stanowezo krytty- 
kował. imieniem młodzieży, ustawę,  któ- 
ra — jak starał się wiylkazać — mie przymie 
sie pożądamyjch skutków. Nie ma wrażenia 
by nowe metody „wychowanmia'* załodzieży 
mogły ulepszyć "w ezemko! : sytuację 

ma uniwersytecie. Krytykuje z umiarem 

i stara się wynieść jak miajwiecej niepo- 
witamzamyich jeszcze amgumentów. Kończy 

sttwiendzając, że ma uniwersytety  pol- 
skie dł „cień hańby*. 

Przedstawiciel ludowieców p. Alechno — 

krytykuje ustawę tak samo ostro dowc- 
dząc  mieskuteczniość i bezcelowość strajku 
zwracając uwagę na dużo lepsze sposoby 
walki, a mianowicie, zalecane już przez 

prof. Glixellego, 
Przedstawiciel wszechpolaków p. Wa- 

żyński stwierdza i proklamuje przerwa- 

nie strajku jako środka walki, odżegmiywa 
się od elementów ikomumistyeznych, pro- 
testuje przeciw policji mia: uniwersytecie 

Kończy okrzykiem ma cześć autonomji. 
Zamylkając zebramie, które opowiedzia- 

ło się za przerwaniem strajku : bromieniem 
autoncmji innemi metodami, prezes Przy- 
łuski podziękował profesorom za przyby- 
cie. Wiec zakończył się owacjami ma cześć 
automiom ji, 

WYKŁADY JUż SIĘ ODBYWAŁY 

Przez cały dzień wczorajszy, jeszcze — 
przed wiecem akademickim wszystkie wy- 
ikłady, ówiczenia i prace mia uniwiersytecie 

odbywały się w sposób normalny. Nilkt nie 
zslkłócał porządku, 

Wanty bojówek przed salami były zdję- 
te to też młodzież mogla spokojnie przyjść 

na wykłady mie narażając się na utratę try- 
mestru. 

Strajk mie zyskał tak aprobaty studju- 
jących naprawdę, i nim go formalnie za- 

kończono już sam się rozchwiał, 
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„PRĄDOŻERCA” JAWNY ZDZIERCA 

х “PHILIPS LATWO GO UŠMIERCA 

    

  

  

"Suma 416 miljonów złotych 
wkładów oszczędnościowych 

"prana niom 

PKG, 
to najlepszy dowód zaufania do tej Instytucji 

rbywateli składa swe oszczędności па książeczki P.R 0. A Ty? 
-P.K.O. JEST OSOBĄ PRAWNĄ I USTAWOWO GWARANTUJE SWYM KLIJEN- 

` TOM TAJEMNICĘ WKLADOW 
  

  

Na wypadek powodzi 
WILNO. Z uwagi na magłe podniesie- 

nie się temperatury, należy, oczekiwać w 
prędkim. czasie duszenia lodów: na rzekach. 

Utworzone ma prowincjach komitety po- 
wodziowe już przystąpiły, do alkeji zabez- 
pieczenia terenów  pnzybnzeżnych nad 
Dźwimą, Wilją, Dzisną, i innemi rzekami 
przed ewentualnem zalaniem. Podobnie jak 
w latach ubiegłych w» miejscach bardziej 
zagnażonych ibędą czuwały posterunki alar 
towe. 

_ Tereny misko położone są zabezpiecza- 
ne firzez wały. 'W razie dalszego ocieple- 

„Polskie towary w wor- 
kach z polskiego lnu" 

Prowadzona od roku przez Bazar 
Ludowego w IWiilnie akcja sku- 

Pu płótna  samodziałowego, zawdzięczając 
Barnej pracy niestnudzonej opiekunki — 

zami Wileńskiej Pani iPremjerowej Pry- 
o j. oraz fachowemu i dzielnemu 

Kierowmietwu w: osobie p. Sokołowskiej, — 
Bmy wydatnem poparciu  (Paistwowego 

Rolnego w: Wilnie, dała ogromne 
3 'у. Pomijając  stmonę materjaliną, 

jak rozprowadzenie kilkuset tysięcy zło- 
treh_ między, drobuymi rolnikami w dobie 
NRJ zwbożenia w rolnictwie, akcja 
ta ma niezmiernie domiosłe znaczenie poli- 
tyczne, — jest najlepszą i! najskuteczniej- 
szą propagandą polskości ma Kresach 
Wschodnich. Bardzo często dają się sły- 
szeć głosy wdzięczności chłopów: białoru- 
„simów dla. Polskiego Rządu za opiekę nad 
drobnym rolnikiem. Stwierdzono, że tam, 
gdzie się odbywa akcja skupu płótna, lua- 
ność sprawniej płaci podatki, Jalk się od- 
Bymu a akcja ilustruje praca w jednym + 
Stumiozniych ' powiatów Wileńszczyzny, — 
mianowicie w powiecie MWiilejsikim, który 
Jeden z pierwszych przystąpił do współ- 
Macy z Bazarem w Wiilniie. 
в je tą prowadzi „Rolnik“ (Powiatowa 
Póldziejnia rolniczo - handlowa w Wilej- 

te, które zakupiły u producentów przeszło 
40.000 metrów płótna. Niestety pokaźna 
žlošė płótna, nieodpowiadająca  technicz- 
Ski żę 0 do szerokości, 1 

i ciężaru nie zostały, przyjęte. y te- 
SU palme ma, przyszłość, celem ujedno- 
siajaienia całokształtu "akcji tkadkiej za- 
Re. owana zostala fachowa instruktorka 
która zwiedza poszczególne punikty i orga 
nizuje - wzorowe warsztaty tkackie B 
dano komplety ulepszonych czółenek, grze- 
bieni, skrzymełk, Przy pomocy których wy- 

rahia się płótno na worki! solne. Dotychczas 
niepodzielnie dominował u nas worek ju 

dla swej pozomej taniiości. Obee- 
` ys znacznie zbliżył do siebie ceny 

obydwu gatunków worka. Zalety worka 

nia się, „oddziały saperskie pnzystąpią do 
natychmiastowego wysadzania lodów, w 
pierwszym nzędzie w: pobliżu mostów i to- 
rów. 

  

TĘCZA— Nr. 3. Ostatni zeszyt przynosi 
bardzo wiele materjału aktualnego. Rozpoczy- 
na go artykuł wstępny, w którym autor, " 
Chmara, daje oświetlenie zagadnienia przebu- 
dowy społecznej. B. Szczepkowski pisze o Che 
stertonie w związku z jego artykułami o Pol- 
sce w prasie angielskiej. ]. Mąkolska pomie- 
szcza artykuł p.t. „Epidemja samobójstw”, po- 
dając szereg niezmiernie ciekawych materjaiów 
z tego zakresu. Przetwory w Niemczech  ilu- 
strują dwie pozycje: najświeższe fotografje z 
Doorn, oraz artykuł ]. Drobnika p.t. „Ołówek 
karykaturzysty pisze historję*. Dalej wymienić 

należy artykuł K. Irzykowskiego „Skąd się 
wziął „Benjaminek*, w którym autor w formie 

wywiadu ze sobą daje genezę powstania książ 

ki. — W dziale beletrystycznym znajdują się 

nowele J. Kosowskiego „Trzej emeryci", Ма- 

gdaleny Samozwaniec „Bądź piękna, młoda i 

głupia”, J. Marlicza „Amerykańskie karjery“ 

oraz A. Maurois „Mrówki*. Numer zdobią licz 

ne całostronicowe ilustracje oraz uzupełnia kro- 

nika i sprawozdania. 
  

Szopka Akademicka 
w OGNISKU (W elka 24) Pocz. o godz. 20   

lnianego: madzwyczaj mocny, bardzo od- porny. mia wilgoć, trwały w użyciu, dobrze 
pierze się, a przez to zyskuje na miękko- ści ii wyglądzie, może przetnwać 3 do 4 
worków. jutowych. Rugowamie obeych 

ieniem ich rodzimemi, u- zdrowi msze życie gospodarcze i poprawi ciężką dolę producenta polskiego. Wie- nzymy miiezbicie, że zą przykładem Woj- ska Polskiego, które pierwsze odezwało 
się i przyszło @ pomocą naszemu rolniko- 
wi całkowicie zaopatnując się w wyroby Imiiane, pójdą wszystkie instytucje i całe 
społeczeństwo. 

Przy bólach 

S.Ł0OW.G 2 

    
OARIERĘRSZIGYA OO 
WTOREK 

Dzis 14 

Leona 
jutro 

Long na 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 13 MARCA 
Ciśnienie średnie 763 

Temperatura średnia +1 

Temperatura najniższa: 0. 

Temperatura najwyższa: +-5. 

Opad — 

Wiatr: zachodni 

Tendencja: lekki spadek 

Uwagi: pogodnie. 

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

Po rannych mgłach lub miejscami chmur- 
nym stanie nieba pogodnie. Nocą przytnrozki. 
Dniem temperatura .kilka stopni powyżej zera. 
Siabe wiatry z kierunków zachodnich. 

Wschód słońca g. 5,45 

Zachód słońc g. 5,13 

: URZĘDOWA 
— Przeniesienie. — Dekretem p. ministra 

spraw wewn. nadkomisarz Jan Kazimierz Szai- 
rański, oficer inspekcyjny komendy wojew. P. 
P. przeniesiony został na stanowisko zastępcy 
komendanta wojewódzkiego P. P. w Lublinie. 

MIEJSKA 
— SPRAWA KOMUNIKACJI AUTO- 

BUSOWEJ. Wczoraj odbyło się w magi- 
stracie posiedzenie poświęcone sprawie 
komunikacji autobusowej, Wzięli w niem 
udział prezydjum miasta i przedstawi- 
ciele „Saurera“ inž. Hirsawiller ze Szwaj- 
carji i adw. Brejter z Warszawy. Oma- 
wiano opłatę ,; na“ d warunki na ja- 
kich miasto gotowe jest wydzierżawić lin- 
je komumikacyjne w: mieście, 

iPertraktaeje jpotnwają może jprzez czas 

dłuższy, niemniej podkreślić mależy poru- 

szenie tej sprarwy z martwego punktu. 
— OPŁATY OD KWITÓW KOMORNIA- 
NYCH. W bieżącym tygodniu właściciele 
domów winini wpłacić do kas miejskich — 
odsetki od kwitów: komornianych przewi- 

dziame na zasilenie fumduszu pomócy bez- 
robotnym. 

— PODATEK LOKALOWY. Najpóź- 
niej w ciągu najbliższych dwu dni winne 
być opłacone podatki lokalowy za 1 kwar- 
tał roku bieżącego. 

(i którzy mają małe mieszkania ji sa 
bez pracy nie płacą podatku jeśli mie ma- 
ją sublokatorów. O zwolniieniu od podatku 
piależy złożyć podanie magistrańtow!. 

WOJSKOWA 
— DODATKOWA KOMISJA. 'POBO- 

ROWA. Najbliższe posiedzenie dodatko- 
wej komisji poborowej (Bazyljańska 2) — 
odbędzie się w dniu 15 b. m. Z uwagi na 
zbliżający się pobór roczn. 1912 w pracach 
komisji nastąpi dłuższa przerwa. Ostatnie 
posiedzenie wyznaczone zostiało ma 19 kwie 
tmiila.. 

—ROCZNIK 1911. Termin wcielenia 
do wojska poborowych roczn. 1911 zakwa- 
lifikowanych w u. r. do piechoty ustalono 
ostatecznie na 3, 4, i 5 Kwietnia. 

Karty powołania są już mozsyłame. 

. SZKO! NA 
— NA KURSIE PEDAGOGICZNO 

METODYCZNYM w bież, tygodniu zosta- 
ną wygłoszonie maistępujące wykłady: 

14. III. 1) Możliwości szkoły zawodo- 
wej i zajęcia praktyczne, — p. Piątkow- 
ski. 2) Maszynomawstwo — p. Konecmy 
Początek o godz. 5.15 wiecz. 

16. III. 1) Metodyka matematyki — 
2 godz, — p. Maftulewicz. 

2) Metodyka arytm. handlowej — 
Widawski. 

iPoczątek wylkładów o godz. 5. m. „5. 
Wykłady odbywają się w lokalu Pań- 

stwowej Szkoły  iPrzem.-Handlowej im. 
E. Dmochowskiej — (Wiileńska 19 (IM pię- 
tno). 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Posiedzenie Wil. T-wa Lekarskiego od- 
będzie się dnia 15 b.m. o godz. 8 wiecz w sali 
przy ul. Zamkowej nr. 24 z następującym po- 
rządkiem dziennym: 

1) Dr. Zarcyn — Pokazy preparatów ne- 
rek usuniętych podczas zabiegów  operacyj- 
nych. 2) Doc. dr.' Mienicki — Pokaz chorej 2 

p. 

artyhema perstans. 3) Dr. Majnemer — W spra dy. 
wie wpiywu tenebrylu na ustrėj ludzki. 4) Pro“. 
dr. Pelczar i Murza-Murzicz Przeiniana 
fosforowa w awitaminozie „B“. 5) Prof. dr. 
Eiger i doc. dr. Czarnecki — Wpływ na po- 
wstawanie nowotworów doświadczalnych ciał 
działających na układ współczulny i obok- 
wspėlczulny. 6) Prof. dr. Eiger — Mikrobiolo- 
giczne ujęcie sprawy tworzenia się i wzrostu 
komórki nowotworowej w ścisłej korelacji z 
fizjologią i fizjopatologją. 

— Staraniem Centrali Opieki  Rodziciel- 
skiej szkół średnich m. Wilna ma się odbyć w 
dniu 16 b.m. o godz. 18 w dolnej sali gimn. 
państw. im. A. Mickiewicza (Dominikańska 3) 
odczyt, poświęcony zagadnieniom współpracy 
wychowawczej domu ze szkołą. Odczyt wygło 
si p. M. Puciata, d-r fil. Wstęp bezpłatny. | 

— Komunikat Związku Pań Domu. We 
czwartek, 16 b.m. o godz. 17 w sali T-wa Kre 
dytowego, Jagiellońska 14, prof. J. Muszyński 
wygłosi odczyt pod tyt. „Apteczka domowa”. 

— WILENSKIE TOWARZYSTWO FI- 
LOZOFICZNE. Na zebraniu naukowem w 
dniu 15 marca (środa) o godz. 8 wiecz. w 
Seminarjum  filozoficznem Uniwersytetu 
Dr. Bolesław Gawedki Docent Uniwersy- 
tetu Jagiellońskiego wygłosi odczyt p. 
t. „O prawdopodobieństwie hipotez” Wstęp 
dla członków Towarzystwa i wprowadzo- 
mtych gości. 

i rwaniu w stawach, reumatyźmie, podagrze i łamanie R 0 я 

Togal, ktėre ušmierzają te bóle. Spróbujcie więc sami dziś jeszcze, iecz żądajcie zawsze tylko 

oryginalnych tabletek Togal. Do nabycia we wszystkich aptekach. 

— CYKL ODCZYTÓW MUZYCZNYCH 
R. W. Z. A. Realizując swoje zamierzenia 
Rada Wileńskich Zrzeszeń Artystycznych 
przystąpiła do zorganiźowania: komferen- 

cyj artystycznych, mających dać podstawę 
do zrozumienia naczelnych zasad sztuki. 
Pierwszy cykl, rozpoczynający się w dniu 
dzisiejszym, obejmuje w, 12 konferencjach 

skrót historji muzyki, od czasów — а)- 
dawniejszych do muzyki współczesnej, — 
Wykładowca dr. Tadeusz Szeligowski, 
ślustrować będzie każdy wykład przykła- 
dami instrumentalnemi i gramofonowemi. 

Dziś, na pierwszym odczycie p. Seng- 
jusz Koniter wykona kilka przykładów: pie- 
śni trubadurów. 

Niskie ceny (od 50 gr. do 1 zł.) oraz 
abonamenty umożliwią każdemu korzysta 

nie z powyższego cylklu. Komferencje od- 
'bywiają się od 14 marca do 13 czerwica w 
każdy wtorek o godz. 18.30 w lekalu Zwąz 
ku Literatów ul. Ostrobramska 9 m. 4. 

RÓŻNE 

— KOMISJA ROLNA. W dmiu 22 b, 
m. zbierze się w. Insp. (Praey komisja noz- 
jemcza dla spraw rolnych, która zajmie 
się rozpatrzeniem zatargów wynikłych z 
robotnikami na tle wamunków pracy, 

— „NOWE BIEDULE* NA ŚRODZIE 
LITERACKIEJ. Taki tytuł będzie miał 
jutrzejszy referat znamiej lteratki warszaw 
skiej Wlamdy Melcer-Sztekkerowej w Zw. 
Literatów. Prelegenitika mówić będzie o no- 
wych typach kobiet współczesnych na 
tle beletwystyki dzisiejszych autorek pol- 
skich: Nałkowskiej, Dąbrowskiej, Kun- 
eewiczowej, . Knzywiekiej, Szezepkowskiej 
i nmych. Tematem tym zainteresowały się 
koła wileńskiej inteligencji w. wybitnym 
stopniu. Wsitęp dla członików: nzeczywistych 
i ezłonków - sympatyków bezpłatny, wpro- 
wadzeni goście płacą 1 zł. 

— POCZTOWCY BEZROBOTNYM. — 
Pocztowy Komitet Pomocy Bezrobotnym 

Okręgu Wileńskiego zebrał w miesiącu lu- 
tym r. b. ma rzecz bezrobotnych z dobro- 
wolnych składek pracowników p. t. i t. 
Okręgu Wileńskego Dyrekcji P. i T. kiwo- 
tę 1478 zł. 24.gr Kwota ta została w dniu 
9 b. m. przekazana komitetem do spraw 
bezrobocia. 

— CZYTELNIA CZASOPISM ARTY- 
STYCZNYCH R. W. Z. A. w Celi Konrada 
(Ostrobramska 9 m. 4) wzbogaca się sta-' 
le mowemi pismami, których posiada ©- 
becnie 60, w 6 językach. Otwarta jest co- 
dziennie od 6 do 9 wiecz. Jednorazowy 
mstęp 20 gm. Karta czyłtelniana 1 zł. mie- 
sięcznie, 

— ZACHOROWANIA ZAKAŹNE. W 
ubiegłym tygodniu zamotowano w mieście 
40 zasłabnięć na choroby zalkaźne. Żadna 
z tych chorób nie grozi rozszerzeniem się. 

— Z dniem 15 marca 1933 r. zostaje uru- 

chomiony przy Politechnice Robotnicze (Da- 

browskiego 1). 3-ch miesięczny Koedukacyjay 

Kurs Fotograficzny dla amatorów i pracow- 
ników sztuki fotograficznej. 

Wykłady będą połączone z zajęciami pra- 
kitycznemi w zakresie fotografji zawodowej, 
artystycznej, pomiarowej i przemysłowej. 

Zgłoszenia na kurs są przyjmowane co- 
dziennie od godz. 18 — 20 w Sekretarjacie Pol. 
Robot. Dąbrowskiego 1..' Dyrekcja 

: TEATR I MUZYKA 
— TEATR WIELKI NA (POHULAN- 

CE. ста dziś 14. bi m. sensacyjną sztukę 
Chrysty Winslo. „Dziewczęta w mundur- 
kach* kitóra mimo ogromnego powodzenia 
będze musiała 'wikrótce zejść z afisza z po- 
wodu "zbliżającej się premiery, świetnej 
komedji „Omal nie moe poślubna”. 

— JUTRO „POCAŁUNEK PRZED LU- 
STREM. Jutro 15 b. m. „Pocałunek przed 
lustrem po cenach propagandowych. Bi- 

_ lety zakupione na tę sztukę na ubiegły — 
„Tami pomiedziałek* 13, III. — ważne są 

na jutrzejsze przedstawienie, środa 15 III 
We czwartek „Dziewczęta w mundur- 

kach". 
— PIĄTKOWIA |PREMJERA. W. pią- 

tek 17. III. premjera arcywesołej kome- 
dji Waltera Bilisa „Omał mie moc poślub- 
na“ z udziałem pp. Braunówny Niedźwia. 
kiej, Daczyńskiego, Grolidkiego, Neubelta, 
Kaczmarskiego, Skolimowskiego i Pa- 
wiłoiwslkejgo. Piękne winętrza: Miaikiojnika 
dodadzą unoku tej wytiwownej, typowo an- 
gielskiej sztuce. Bliższe szczegóły nieba- 
wem. 

— OBCHÓD KU CZCI WYSPIAŃSKIE- 
GO. Wie czwantek dnia 16 b. m. w: Teatrze 
Wielkim ma (Pohulance о godz. 4 m. 30 
po południu odbędzie się obchód ku czci 
Stanisława  Wiyspiańskiego zonganizowa- 
ny przez teatr międzyszkiołlniy. у 

Na treść jego złożą się: Pogrzeb Ka- 
zimierza. Wielkiego — recytacja chóral- 
mfa! oraz sceny m Jadwigi, (Wesela i Legen- 

Bilety nabywać można w (P, G.: im. 
E. Orzeszkiowej, Kr. Zygmunta Augusta i 
Ad. Mickiewicza w godzinach szkolnych. 

We czwianfiek w kasie teatru od godz. 
12-tej. 

—TEATR MUZYCZNY LUTNIA 
WYSTĘPY ELNY GISTEDT. „Peppina* 
po cenach zmiżonych, Dziś ukaże się po 
ceniach zniżonych pełna wytwornego hu- 
moru i wenwy: vajnowsza komedja mu. 
zyiczna Stolza „PEPPINA'*. W roli głównej 
Bina Giistedt tworzy miiezrównaną kreację 
miotoczeniu wytbitniych sił zespołu: Hal- 

mirskiej.  Hajdamowitz, Dembowskiego, 
Szezawińskiego i Wynwicz - Wichrowskie- 
go. 

Nowość Ita, niebawem schodzi z repertu- 
amu ustępując miejsca powszechnie 
lubianej ojperetce Lehara „Wesoła Wdów- 
ka“ która się ukaże w mowiej sza- 
cie dekoracyjnej w: sobote najbliższą. 

—_ „KSIĘŻNICZKA CZARDASZA“ NA 
(PRZEDSTA'WIENTU PROPAGANDO- 
WEM W LUTNI. Jutro, w środę odbędzie 
się przedstawienie z cyklu  propagamdo- 
wych. Wystawlioną zostanie Świetna о- 

peretka _ Kalmana „Księżniczka. Czarda- 
sza!" z В. Gistedt w roli, tytułowej. Szer- 
sza publiczność będzie miała możność 0- 

   
SPORT 

W KILKU WIERSZACH 

Dziś 14 marca o godz, 1-ej w. lokalu 

Komendy placu odbędzie się posiedzenie 

Wydziału Gier i dyscypliny Wil. O.Z.P.N. 
Między innemi załatwiona będzie spra- 

wa. terminów: mistrzowskich rozgrywek 

piłkarskich Sprawa ta b. ważna, gdyż 

w myśl mowej decyzji władz centralnych 

rozgrywk w Okręgu muszą być zalkończo- 
ne do dnia 15 lipca. Z uwagi ma przyśpie- 

szenie tego tenminu możlimem jest, że mie- 
które mecze mistrzowskie będą wyznaczo- 

me w dnie powszednie. Za kilka dni bę- 

dziemy mogli podać terminy  poszczegó!- 

nyjch meczów. 

Sezon piłkarski rozpoczyna. się lada 
tydzień. Kluby kompletują drużyny zape- 

mi. Ciekawy są informacje o wędrówce 
ligoweów. 

Kisiliński II, były iewy łącznik Wisły, 
został już potwierdzony przez PZPN, dla 
Cracovii. 

Keller, były bramkarz Warszawianki, 
zgłosił swój akces do Legji, I jego też 
'PZIPN potwierdził, : 

Brożek, były gracz Legji, wstępuje 
do Podgórza. Narazie potwierdzenie z0- 
stało wstrzymane z powodu mieformalne- 
go wypełnienia karty zgłoszenia. 

* * * 

W pienwszej rundzie tegoroczniych roz- 
grywiek o puhar Davisa Polacy spotkają 
się z Holandją. W! razie zwycięstwa — 
walczyć będziemy w drugiej rundzie z 
Niemcami. 

INiemiecki Zw. Tenisowy potwierdził 
w tych (dniach listem skierowanym do - 

iPol. Zw. Ten., że ten ewentualny mecz — 
Polska — Niemcy w myśl regulaminu 

odbyć się wiinien w Warszawie. Mimo to 
Niemcy zwracają się z prośbą do naszego 
Związku, aby mecz ten ze względu na więk 
sze korzyści finasowe mógł się odbyć w 

Berlinie. й A i 

* 

* * k 
>    

      

lurnee w Ameryce nar- 
Johanna Kilstad, starto- 
skoków mareiarskich w 

Bawiąca 
ciarka morw 
wała mw Iki 
Salt Lake 

Osiągnęła ena najdłuższym skokiem 
wspaniały dystans 60 m., uzyskując w ten 
sposób nieoficjalny rekord świata w sko- 

kach pań. Dodać należy, że wspomniany 
skok był ustany. 

ARTS ADATA PRAONCOZCEBTCACYWH, ZTOOTOTA 

glądania tej nadwyraz  melodyjniej ope- 
retki, która jutro grama będzie po raz o- 
statni w sezonie. Ceny: propagandowe, 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Moskwa bez maski, 
PAN — Ostatnia eskapada. 
ŚWIATOWID — 100 metrów miłości. 
LUX — Dawid Golder. 

HELIOS — Pozwólcie nam żyć! 
HOLLYWOOD — Triumf walca. 

ADRIA — Carewicz. 
CASINO — Czerwony ślad. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— SKAZANIE ZA OPILSTWIO. Wczo 
raj sąd stamościński rozpatrywał sprawę 
Wi. Drozdowskiego komendanta grupy a- 
ikademickiej Obozu Wielkiej (Polski i człon 
Ка sądu ikoleżeńskiego młodzieży Wszech- 
polskiej, studenta USB, oskarżonego © о- 
pilstwo i zakłócenie spokoju publicznego. 

Rozprawa odbyła się mia skutek donie- 
sienia policji, która zatrzymała Drozdow- 
skiego onegdaj mia ulicy, Mickiewicza, gdy 
w stanie pijanym eoś wykrzykiwał. Za 
opilstwo wymierzono mu karę w wysoko- 
ści 30 zł, za zakłócenie spokoju publi- 
cznego 70 zł. Łączna więc kara wynosi 
100 zł. z zamiamą, ma 14 dni aresztu. 

— OKRADZIONE MIESZKANIA. Że- į 
browskiemu Stanistawowi (Niemiedka 8) 
skradziono z mieszkanią podczas mieobec- 
mości domowników różnią garderobę mę- 
ską i damską oraz beliznę łącmej war- 
tości pół tysiąca złotych. ; 

Rowmiež Grochowskiemu Tadeuszowi, 
Sokolowskiemu Rafalowi į Hrymiewiczowi 
Amtowiemu nieznani sprawey skradli z. 
mieszkania przy ul, Wielkiej 64 różną — 
garderobę, biżuterję i gotówkę — na łą- 
cezmią sumę przeszło 400 zł. 

— ZŁODZIEJ W PIWNICY. Zawodo- 
wy złodziej Gordom Dawid (Arichanielska 
5) zalkradł się do piwnicy Daniszewskiega 
Judela ((Portowa 15) i wyniósł sliamtąd 
ibeczkę patoki, służącej do wyrobu sztucz- 
cznego miodu, wamrtośći 150 zł. Gordona 
zatrzymamo 

— WYRWAŁ TOREBKĘ Z RĄK. Jur- 
kiewiczówna Dominika (Ostrobramska 5) 
doniosła policji że w dniu 1%b. m. na 
ulicy Wielkiej w bramie domu Nr. 50 Le- 

oniowiicz Amitomi (Żydowska 10) wyrwał 
jej torebkę z zawartością 20 zł. 50 gr. Le- 
onowicza zatrzymano, pieniądzy narazie 
mie znaleziono. 

— KRADŁ ŻARÓWKI. Witikowski Bo- 
lesław, bez stałego miejsca zamieszkania, 
dokonał w Tokalu magistratu przy ul. Do- 
minikańskiej kradzieży żarówek. Witikow 
skiego zatrzymamo z žarėwkami, 

— UPADŁ W ŁAŹNI. Podczas kąpie- 
l w łaźni przy ul. Stefańskiej upadł ma 
posadzkę i potłukł sę dotkliwie Jankow- 
ski Romuald (Miekiewicza 43). iPogoto- 
wie umieściło Jankowskiego w szpitalu św. 
Jalkóba w stanie nie zagrażającym życiu. 

WS IS S LS BNP RA TN SIT T TAKO TRS 
u w kościsch należy zastosować tabletki Togal 

* drodze opędza się przed nadbiegajacyini 

Wielebuemu Ojcu KUCHARSKIEMU, który w osiataich chwilach zycia Męża mego 

BOLESŁAWA STANKIEWICZA 
wspierał Go i niósł Mn pociechę religijną oraz Wiełebnemu Proboszczewi ks. 

ŻARNOWSKIEMU i wszystkim, którzy oddali Zmarłemu ostataią posługę 1 okszali 
mi pomoc i współ,zucie z cał:go serca dziękuję 

Marja Stankiewi zowa 

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 
NA „TOLKUCZCE“ 

„Toikuczka“... Ktož 2г głodomorów studenc 
kich, lub z podupadłych materjalnie rodzin in- 
teligenckich nie zna tego magicznego wyrazu?! 
„Tołkuczka* (obok lombardu) jest przecie ową 
nieocenioną instytucją, gdzie w momencie kło- 
potliwej sytuacji finansowej można  „opylić” 
jakiś trant i uzyskać w ten sposób parę — kil 
kanaście złotych, potrzebnych do przetrzyina- 
nia krytycznego okresu! 

Jedni, wzgardziwszy t. zw. opinją, prome- 
nują się po niej sami z wyszarganem  palet- 
kiem, parą bucików, lub wynoszonym kostju- 
mem, zawieszonym na ręku; inni, którym brak 
cywilnej odwagi, względnie — czasu, angazu- 
jąc do tych czynności specjalną odmianę ba- 
bulinek rynkowych, które, za pewien procelit 
od dokonanej tranzakcji, chodzą aż do skut- 
ku kilka godzin, lub kilka dni.. Pozatem tiuką 
się tam i przepychają wśród zgiełku zawodo- 
wi przekupnie — kombinatorzy, którzy zara- 
biają w ten sposób, że odsprzedają za wyższą 
cenę, nabytą od innych, starzyznę. W tej ka- 
tegorji nie brak i złodziejaszków, spieniężają- 
cych swój łup, awanturników i pijaków. Wie- 
szcie wyzbywa się na „tołkuczce” ostatnich 
gratów, rozmaitą nędza z suteryn i przed- 
mieść... 

Wspomniane powyżej typy można spotkać 
na każdej niemal „tołkuczce” zwyczajnej, ta- 
kiej naprzykład, jaką mamy w dni targowe па 
placu Łukiskim. Istnieją jednak „tołkuczki" o 
charakterze osobliwym, swoistym. O jednej z 
takich właśnie, mniej znanych naszym czytel- 
nikom, zamierzamy napisać w dzisiejszej prze 
chadzce, nie radzimy jednak wybierać się tam 
bez solidnej eskorty!... 

Nasz wileński „Chitrow rynok", w odróż- 
nieniu od zbiorowiska mętów społecznych w 
Moskwie, mieści się w ponurych zakamarkach 
żydowskiego ghetta. Przy. ulicy Żydowskiej, -w 
sąsiedztwie starej synagogi, znajduje się owa 
spelunka. Wchodzi się do niej bramą, oznaczo- 
ną numerem 9. 

Jest to jakgdyby wązka gardziel pomiędzy 
uliczkami: Żydowską i j. Klaczki. Od strony 
tej ostatniej mieści się druga brama, którą Się 
również można dostać na ową  „tołkuczkę”. 
Tego rodzaju umiejscowienie „tołkuczki” po- 
między dwoma ulicami i bramy po obu stro- 
nach ułatwiają znakomicie różne manipulacje 
złodziejskie, zapewniając. bezpieczny odwrót. 

Już przy wejściu od strony ul. Żydowski e] 
natrafiamy na szereg niewyraźnych typów z 
przewieszonemi przez rękę szczegółami garde- 
roby. Każdy trochę lepiej ubrany przybysz 
wzbudza tu ogólną uwagę. Przekupnie obwą- 
chują go wzrokiem, oceniają na oko: „kupuje ! 
A może sprzedaje ! Co?! Za jaką cenę?!"... 

Zainteresowanie wzrasta gdy w ręku przy- 
bysza dostrzegą jakiś paczek, lub jakiś węze- 

k pod pachą... Prawie napewno niesie coś 
sprzedać. Ale pewności niema! Może tylko 
przechodzi mimo „tołkuczki*, idąc przez Ży- 
dowską? Poirytowany zaczepką gotów ofuk- 
nąć nieprzystojnie, lub nawet i szturgnąć na- 
tręta! A ci przekupnie, to przeważnie delikat- 
na mniejszość, nie znosząca brutalności! Po- 
czynają więc bardzo delikatnie. 

„Pan co sprzedaje?* — pada nieśmii. 
czające się pytanie... Na  wypowiedzia 
strym tonem: „Nic!* — handełes odskakuje 
jak oparzony, gdy zaś usłyszy lube „tak ©- 
dopada gościa wraz z kompanami, niczem oga 
ry niedźwiedzia, indagując gorączkowo: co va 
sprzedaje, za jaką cenę, pożadliwie obmacu- 
jąc paczek rękami, usiłuje zajrzeć do środka ' i 
ciągnie oszołomionego klienta do bramy by 
dokładnie i w spokoju obejrzeć 

  

   

      

   
kurentami. „Nu, czego nie widzieli? Nic 
niema! Ja. paniczyńku dam najlepsza cena!:*.. 
Jednak tylko żółtodziub w tych sprawach za- 
daje się z przekupniami kręcącemi się przy 
wejściu na „tołkuczkę*; gość doświadczony 
wie, że są to najgorsze drapichrusty, wyłudza- 
jący za bezcen towar u naiwnych, odpędza 
więc ich bez wahania i "przekracza bramę „toł 
kuczki“. 

Ponure to widowisko ta „tolkuczka“! Po 
obu stronach zabrukowanego przesmyku mię- 
dzy odrapanemi żydowskiemi kamienicami cią- 
gnie się szereg brudnych kramików. Między 
innemi „tłuką się”, tam i z powrotem, prze- 
kupnie ze starzyzną w ręku, oraz kupujący. 
Co do przekupni, to obok żydów widać tu tak- 
że sporo chrześcijan. Zażywne babulinki, szpa- 
kowate „dziadžki“ i młodę wyrostki idą mię- 
dzy sobą o lepsze! Zimno Bractwo całe odar- 
te, zziębnięte i głodne, to tež „ozežleni“ są! 
Kłótnie i zatargi wybuchają tam co chwila, a 
powietrze prost przesiąknięte jest ciężką 
„trzechpietrywą“  połajanką i  złorzeczeniami. 

i towar tu też specjalny! 

O ile na takiej naprzykład „tołkuczce* łu- 
kiskiej sprzedają ubrania względnie czyste i 
mało używane, tu, przy Żydowskiej, można 
sprzedać najbrudniejsze łachmany, najbardziej 
nawet rozcharatane obuwie, które tu kupują 
„na łatki". W paru sklepikach powietrze wręcz 
cuchnie od złożonych tam łachmanów! 

„Tołkuczka” przy Żydowskiej, to miejsce 
stałego  „rendez-vous“ handlarek starzyzną z 
całego miasta! Starowiny te, wędrujące od do- 
mu do domu z okrzykiem: „stare tranty ku- 
puję!“ tu wyladowują z worków swą zdobycz 
i dokonywują tranzakcji: lepsze sztuki sprze- 
dają same, gorsze zaś odstępują wiaścicielom 
kramików, którzy sami, lub za pośrednictweta 
szewców „chałupników*, praczek i Szwaczck, 
te, zdawałoby się, bezużyteczne śmiecie, prze- 
twarzają na tanie ubrania i obuwie. Rozłatu- 
je się ona, coprawda, po paru tygodniach, lub 
miesiącach, tem niemniej jednak chętnie jest 
nabywane przez różną biedotę. 

Ostatnio, zarówno publiczność jak i prze- 
kupnie, opisywanej: przez nas „tołkuczki* są 
teroryzowani bezkarnie przez kilku pijanych 
łobuzów, którzy prowokują awantury by obło- 
wić się podczas bójki, to też z nastaniem zmro 
ku przebywanie w tem miejscu nie należy do 
rzeczy bezpiecznych! Najdziwniejszem zaś jest 
tu to, że chociąż jest to summa summarum, zbio 
rowisko mętów ulicznych, wśród których nie 
brak złodziei, paserów, jeżeli nie bandytów, 
nietylko że niema na „tołkuczce* przy Żydow- 
skiej stałego posterunku policyjnego, jak na 
innych rynkach, lecz wogóle policja rzadko tu 

zagląda!... ы „Przechodzeń* 

ERA VRK TRL S TNT IS SEO 

CZY WIESZ OBYWATELU, ŽE Z GRUZLICY 

UMIERA DWA RAZY WIĘCEJ OS6B, NIŻ 
NA OSIEM. NAJBARDZIEJ ROZPOWSZECH- 
NIONYCH CHORÓB ZAKAŻNYCH RAZEM. 
OBOWIĄZKIEM WIĘC KAŻDEGO JEST WAL 
KA Z TYM GROŹNYM, A NIEUBŁAGANYM 
BICZEM LUDZKOŚCI. . POPIERAJCIE „DNI 
PRZECIWGRUŹLICZE*! POPIERAJCIE BUDO 
WĘ SANATORJUM NA WILEŃSZCZYŹNIE! 

KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRUŻŹLICZE...



; 
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Z Wilna do 
Drużyna Przysposobienia Wojskoweżo 

Zrzęsz. młodz. rzemieślniczej i przemysłowej 

maszerująca do stolicy, przybyła dnia 9 bm. 
do Sokółki. — Przy rogatkach miasta dru- 
żynę spotkały miejscowe władze administra- 

cyjne ze starostą na czele, oraz miejscowi 

strzelcy z orkiestrą. W dniu 10 bm. drużyna 

marszowa przybyła w dobrej formie do Biaic- 

gostoku. Tam zaopiekoważy się sztafetą wia- 

dze wojskowe i lzba Rzemieślnicza. Dokona- 

ny w Biatymstoku. przegląd lekarski drużyny 

RA FILMOWEJ TAŚMIE 
„POZWÓLCIE NAM ŻYĆ* — „HELIOS* 

Filmów egzotycznych (było dłużo. Wiele 

z inieh mie stało na odpowiednim poziomie. 
Były wszakże również dobre obrazy, 

„Pozwólcie nam żyć* zaliczyć maležy do 
kategorji lepszych, gdyż są tu rysy orygi- 

nalne i wartościowe. Wielekróć występo- 
wano -pmzeciw filmowaniu knwawych po- 
lowań, gdzie osaczone zwierzęta  tępionu 

bez miłosierdzia. Obeene mamy filmo-re- 
portaż z wyprawy łowcy zwierząt dla og- 
modów zoologicznych. Moment gwałcenia 
swobody i prawa do życia mie dal się i 
stąd całkowicie usunąć, ale już znacznie 
mniej tu znęcania się. 

Film mie przedstawiałby jednak mic 

ciekawego, gdyby ukazano tu tylko pewną 

ilość zwierząt. Wielką atrakcją są walki 
zwierząt. ze sobą. Emocjomujący pojedynek 
tygrysa z bawołem łub wężem, lamparta 
z tygrysem i wiele innych walk, to swego 

rodzaju mowość. Wrażenie jest silne i 
pełne realizmu. Wprawdzie scena, duszenia 
tygrysa przez pytonia jest. nieco przedługa 

i wywołuje  pewiieni niesmak — ale dla 
„amatorów mocnych wrażeń nigdy nie za 
wiele emocji. 

Pomijając tedy względy matury este- 
ityezmej, przyznać mależy, iż operator do- 
ibrza się wywiązał ze swego zadania, Wal- 
ka jest tak samo prawem dżungli jak ży 
cie, Zwycieža silniejszy, by z kolei ulec 
jeszcze silniejszemu. a raczej podstępniej- 
szemu człowiekowi. 

Idylla maleńka taka. 
W dniach ostatnich demonstrowamo w 

szkołach wileńskich kolekcję zwierząt. — 
Był tam ładny okaz pytoma i szereg małp. 
Film uzupełnia znakomicie» tem pokaz. 

Nad program mało dowcipna farsa o 
swawolnym Dyziu, niezły w pomyśle fil- 
mik rysunikowy i eiekawy tygodnik z po- 
żamem „Atlantique. Tad, C. 

Działki 

Waranki kapna: 

INFORMACIE: 
w Wilnie: Pierwsza Wileńska 

w maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. 

  

FELICJA ROMANOWSKA. - 

    

Kemunikacja pociągami i 
część pożyczką długoterminową, 

reszta ratami miesięcznemi, 

Cena od 600 złotych za działkę. 

  

Belwederu 
stwierdził zdołność wszystkich 18 członków 

sztatety do dalszego marszu. W dniu 12 mar 

ca pomimo dość ciężkiej trasy drużyna przy- 

ła w dobrym stanie do Zambrowa, gdzie oto- 

czyły ją opieką władze wojskowe. Wogóle we 

wszystkich miejscowościach na swej trasie 

członkowie drużyny byli serdecznie przyjmo- 
wani przez Korpus Ochrony Pogranicza, Strzel 
ca, władze administracyjae i wojskowe, a w 

Grodnie także przez Okręgowy Urząd W. t. 
W dniu 16 marca na spotkanie drużyny w 

Warszawie wyjadą z Wilna do stolicy prezes 

zarządu centralnego Zrzesz. Młodz. Rzem. i 

Przem. województwa wileńskiego dyr. Kaz. 

Młynarczyk, sekretarz zarz. centrałnego Anto- 

ni Anforowicz, komendant obwodu P. W. kpt 

Koenig i liczne grono młodzieży  rzemiešiti- 

czej i przemysłowej. 

    

— ZMIANY (W ZARZĄDZIE KÓŁKA 
KRAJOZNAWCZEGO PRZY SEMINAR- , 
JUM ŻENSKIEM W SŁONIMIE, Wiobee 
wyjazdu spowodowanego chorobą preze- 

ski Koła p. Fr. Bielawskiej pełnienie 
obowiązków jprezeski zostało powierzone 
p. Br. Szyłkiewiczównie. Mamy madzieję, 
że niowa. prezeska dołoży, wszelkich staran 
w ikierunkiu dalszego rozwoju prac krajo- 
znawczych w Kole i podobnie, jak jei 
poprzedniczka będzie się wywiązywała — 
chlubniie ze swych zadań. 

— ZEBRANIE ZARZĄDU P. T. K. w 
SŁONIMIE, Dowiadujemy się, że w. końcu 

bieżącego tygodnia ma się odbyć zebramże 
zamządu P. T. K. w Słonimie, na którem 
poza rozpatrzeniem spraw wewnętnzno - 

onganizacyjnych i na kreśleniu prac pro- 
gramu ma: najbliższą przyszłość ustalomy 
ma zostanie data zwołamiia: dorocznego wal- 
nego zebrania P. T. K. 

— REDUTA Wi SŁONIMIE. Ostatnio 
na! deskach scenicznych domu ludowego 
zespół antystyczny teatru Redyty mysta- 

' wił sztukę p. t. „Zaczarowane Koto“ — 
Rydla. Pomimo znanej wantości artysty- 
ezmej zespołu frekwencja społeczeństwia — 

starszego na: tem przedstawieniu była sto- 

sumkowo nieduża. Przypisać toe należy ©- 
gólnej stagnacji gospodarczej i kryzysowi 
oraz. okoliczniości, . że w. stosunkowo ikirót- 
kim czasie (tygodniowym) Słonim nawie- 
dzity dwa zespoły tealimailme. 

а8 

— — 

Parcelacja maj. 

Landwarow 
tetniskowo - ogrodniczo - budowiane 

nad jeziorem, rozmaitej wielkości. 

autobusem co godzinę, 

Spółka Parcelacyjna, 
ul, Mickiewicza 4, m. £, į 

aš 

  

A m. 

Wileńska powieść Kryminalna 
ХУ й 

Jechaliśmy milcząc. Od Krzywego Ko 
"ła chevrolet wojewódzki ześlizgnął się z 
wyłączónym motorem, bezszelestnie z 
gór. Teraz pod górę. Huk motoru roz- 
praszał moje myśli. Jakiś policjant zwró 

cił uwagę na auto bez świateł. Począł 
dawać znaki usiłując nas zatrzymać. 
Zwróciło to uwagę kilku przechodniów. 

— Gazu, Giermanowicz! 
Mój dzielny policjant odwrócił się z 

nad kierownicy i zrobił słuszną uwagę: 

— Panie naczelniku, myślę włączyć 

światła przednie. Nikt nas nie zauważył 
jak wyjeżdżaliśmy z miasta. Teraz na 

szosie dużo chodzi taksówek i autobu- 
_ sów. Auto bez reflektorów więcej zwra- 

ca uwagi, a pod taką górę motor ryczy 
jak piekło. 

—Macie słuszność. — odrzekłem. Że 
też mi to odrazu nie przyszło do głowy. 
Kiepski ze mnie policjant.  Je- 
chać będziemy mogli prędzej. Zwolna 
jęły mię opanowywać refleksje. Świe- 
ży wiatr dmuchnął nam w twarze, . po- 

wiało ciepłem majowej nocy i wilgocią 
rosy jednocześnie. Usiadłem wygodniej 
na poduszkach i poczułem jakby osła- 
bienie w kościach. — Po tylu wraże- 
niach, po nieprzespanych nocach. — Au- 
to dudniło a stronami biegły topole, w 
blaskach reflektorów ich pnie wyłaniały 
się nagle, białe, niesamowite, ż czarnej 
czełuści nocy i biegły, biegły. — W ta- 
kich chwilach, gdy za pół godziny ro- 
zegrać się może decydujący moment -naj 
lepiej nie myśleć o niczem, a raczej my- 

śleć o rzeczach postronnych, błahych. 
Chwilowe odprężenie nerwów, dobrze 
zrobi.. Chciało mi się w tej chwili popro 
stu marzyć. — Z tego stanu wyrwał 
mnie dziwny zapach, ostry zapach jak- 
by perfum. Pociągnąłem nosem kilkakro- 
tnie. 

— Blum, gdzie się pan tak uperiumo - 
wał?! 

„ — Ja nie, panie naczelniku, to... mo- 
„že tryzjer. Ё 

— Dobrze się wam powodzi, jak wi- 
dzę.W domu brzytwy nie macie? 

Ale Blum odwrócił do mnie twarz 
pełną zakłopotania i wyrzutu zarazem. 

_ — Banie naczelniku, jeszcze w domu 
przecie nie byłem! 

ZR No, no, nagroda nas zato nie mi- 
nie. 

RE Tak jest panie naczelniku. — Od- 
parł smętnie. 

Spojrzałem po bokach. 
—  Giermanowicz, minęliśmy już 

Puszkarnię? ' —- Juuuż!.. — doleciał mię głos z nad 
rozdygotanego motoru. Jeszcze jeden za- 
kręt. Auto poszło ciszej. Wyprostowa- 
łem się i rękę machinalnie włożyłem do 
kieszeni. 

— Przyznam, iż nie mam zaułiania: do 
belgijskich eN-eFów. Piątkę wogóle za 
broń nie uważam, a raczej za straszak. 
Siódemka belgijska, często zacina. Uży- 
wam zawsze automatycznego pistoletu 
„Mauser* cal. 765. Ma świetny chwyt, 
kolbę drewnianą i po wystrzeleniu dzie 
więciu nabojów, automatycznie nabija 

rewogtddzia | ŻEBRAK Z BAGDADU" 
— PRZYJĘCIA: U P. WOJEWODY. W 

dniu wczorajszym. p. wojewoda pnzyjął: p. 
A, Brzozowskiego w: sprawach ispołeczmych 
oraz p.p. posła G. Szymanowskiego, mec, 
Swiryda i kier. filji białoruskiej gimn. 
państw. w Nowogródku p. Cechanowskie- 

80. : 
— POCZTOWCY NA RZECZ BEZRO- 

BOTNYCH. Pocztowy komitet pomocy 
ibezrobotnym przy Okręgu Wileńskiej Dy- 
mekcji P. i T, przekazał w. dniu 10 marca 
b. r. wojewódzkiemu Komitetowi do Spr. 
bezrobocia w: Nowogródku kwotę 307 zr. 
16 gr. zebraną wśród! pracowników. póocz- 
towyich ma terenie wojew. Nowogródzkiego 
w miesiącu lutym b. m. 

RITA RAR OWYSOECECJ RZEKA 

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 
1 LNIARSKA W WIŁNIE 

w DNIU 20 LUTEGO 

(Zebrania giełdowe odbywają się w poniedział- 
ki, środy i czwartki). 

ZA 100 kg. franco wagon Wilno. 

NOTOWANIA: 
Pszenica zbierana 34.00 

(Tendencja mocniejsza). 
Pszenica 688 gr.-1 31.00— , 
Przesnica zamiejscowa 688-699 gr.-1. 29.50 

-—30.00 
Żyto 663 gr. - 1. 20.00—20.50 
Żyto zbierane 669 gr.-1 — 20.56 

(Tendencja wyczekująca). 
Mąka żytnia 65 proc. 28.00 

(spokojna). 
Mąka żytnia 55 proc. 33.01) 

'(spokojna). 
Mąka żytnia razowa i 24.00 

(spokojna). 
Otręby żytnie 12.00 

= 11.00 
Owies zbierany 14.75 

(mocny) —15.00 
у 13.00 

Owies įednolity 460-gr.-L. 14.00 
Jęczmień na kaszę zbierany 15.50 
Mąka pszenna 0000 A. luks. 57.00 

(bardzo mocna) —58.00 
Otręby pszenne cienkie 10.75 

11.00 
Kasza gryczana palona 1-1 39,00 
Kasza gryczana biała 1-1 38,00 
Kasza gryczana palona 1-2 36,00 
Kasza jęczmienna perłowa Nr. 2 27,00 
Kasza jęczmienna perłowa Nr. 3 34.00 
Kasza owsiana 54.00 
„Kasza krakowska 000 50,00 

Tendencja mocna. 
Sok 

Len za tonnę loco stacja załadowania. 
Len trzepany wołożyński Basis I 

* 

skala 216,50 1212—1234 
Len trzepany drujski Basis I 

skala 216.50 1017— 
skała 216.50 983.53-995,90. 

Len trzepany trabski Basis 1 
skala 216.50 1277— 
skala 216.50 1285.94- 

Surowiec hoduciski slany 
Basis I, skala 198.42 625.76- : 

Siemię iniane 90 proc. (cena orjentac.) — 36.00 
9-178 

Notowania hurtowe według Kurlandzkiej Ole- 
jarni Tow. Akc. w Wilnie za 100 kg. 

Olej lniany 120.00 
Pokost 130.00 
Olej słonecznikowy 122.00 
Olej jadalny rafinowany 140.00 
Makuchy lniane w płytach 20 

Э. Makuchy słonecznikowe w płytach 

Drzewa suche górnośląski węgiel 
po cenach z iżonych 

poleca „PŁOMIEŃ' Piwna 5 
Sprzedaż również na raty 

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

wiino, Mickiewicza 31 m. 4. 

URGDĘ 
kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, © 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmażyśt 
ły twarzy. Masaż ciała, elektryczny, #5 
szczupłający (panie). Natryski „Hormona 
według prof. Spuhla. Wypadanie włosów 
tupież, indywidualne dobieranie kosmetyki+ 
do każdej cery. Ostatnie zdobycze kosm? 

tyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—58. 

  

  

  

  W. Z..P.   
magazyn zapasowy. Teraz, ku swemu 
przerażeniu, skonstatowałem, że nie za- 
brałem ze sobą drugiego magazynu. Nie 
'było jednak czasu na rozmyślanie. 

— To tu? 
— Ta droga w prawo — szepnił 

Gracjanowski. 
— Zgasić światła. Czy daleko jeszcze | 

w bok? 
— Możemy zawrócić. Droga miękka, 

idzie w dół. Pojedziemy bez motoru. 
Szkoda czasu na piechotę. — Objaśniał 
Giermanowicz. 

XVII: ; 
Auto zawróciło i po rozmiękłym pia- 

sku potoczyło się między gęstym sosnia- 
kiem i jedliną. Otwarłem drzwiczki i 
stanąłem prawą nogą na stopniu. Jednak 
piasek głęboki utrudniał jazdę. Stanęliś- 
my w kotlinie. Dosyć. 

— Ale jak on stąd zawróci? — Wtrą 
cił Blum. R 

— (Cicho, do djabła! Drzwiczek nie 
zamykać, żeby nie było trzasku. Maszy- 
mę zostawimy. Ja z. Giermanowiczem i 
z psem przodem, wy z tyłu. — Wydałem 
rozkazy szeptem. — Ten szept jednak 
raził moje własne ucho, taka cisza śmier 
telna panowała wokół. Na niebie zbiera- 
ły się ciemne chmury zwiastując burzę. 
Postaliśmy chwilę. Nic. Śmiertelna cisza. 

— Za mną.. 

Wąwóz stał się jeszcze głębszy. Nad 
głowami mieliśmy zbitą kopułę liści. Stą 
paliśmy jak. widma.po głębokim piachu. 
Nagle — co to?! — wyraźnie szelest. 
Gracjanowski zbliżył twarz do mego u- 
cha: „To nic, to Wilenka, rzeka”. — Po 
między gęstwiną olch, krzaków le- 
Szczyny i młodych świerków  zamaja- 
Czyła biała plama fabryki. Gracjanowski 

wa 

to koncert gry aktorskiej najwybitniej- 

szego tragika Ameryki SKINNERA 

i piękoeej LORETTY YOUNG 
  

  

Miesiąc Sziagierow w Kinie „REwJa” osirobramska 5. 
  

Dziś po raz ostatni! Tylko 2 seanse o godz. :-tej i 7 ej. 

Drugi Fiim ze Złorej Serji 
naszego repertuarn AKOSKWA BEZ ĄA$KI 

Cierpienia kobiety napiętnowanej „Żółtym Pasz 
poriem* dzikie hułanki i orgje rozpasameį car- 

skiej sołdateski! 

W rolach głównych: świetny LIONEL BARRYMORE s. ELISSA LANDI 
Początek o godzinie 5 — 7 — 9 w sobotę i w niedzielę o godz, 3-ej. 

  

AN 
całego Wilna. 

Wkrótce szampański humor i beztroski śmiech rozjaśni oblicza wszystkich, którzy ujrzą przepiękny film — 

sm gem „SKOŃCZONA PIEŚŃ" 
z dawno niewidzianą LIANĄ HAID w roli gt. Trzy przebojowe oryginalne piosenki tegoż filmu będą ma ustach 

  

Premjera! Potężne arcydzieło, jakiego świat dotychczas nie widział! 

  

  

  

      
  

  

  

    
  

  

  

Dzwiękowe ię zi vip Ž 5 

„ak POZWÓLCIE NAM лУС 
Najbardziej oryginałny ze wszystkich filmów egzotycznych, nakręcony w dżungłach małajskich. — jed w 

s ° + + я 8 н 2 pe 
„Helios“ swoim rodzaju polowanie na dzikie zwierzęta bez broni przez słynnego podróżnika Franka Bucka. — Wstrzą- 

J sające walki o byt między najdzikszemi drapieżnikami. Nad program: Aktualności dźwiękowe. — Początek @ 
4, 6, 8, i 10.15. Ceny zniżone. 

Kto jeszcze nie widział — niech śpieszy ujrze ć polski film egzotyczny — 

* Polska mowa! Polski śpiew! Nad program: Dodatki dźwiękowe. Seanse: 4, 6, 8. i 10.15. 

Dzis Wied:ń Szaleje, tanc y i śpiewa w najpiękniejs.ym pizeboju sezonu 
KOL 005 TRYUMF WALCA BL na tle zycia króła walców Straussa. — Rekordowa obszdar 

n:jsłynniejsza i i czernjący 

Mickiewicza 22. $ gwiazda Ea'opy Ita Rina amant Hans Stuve. 
O Rzecz dzieja się w Wiednin, w Rosji w Carskiem Siole, Czarujące melodje. Przepych wystawy Nad program: Atrzkcje 

el. 15-28 dźwiękowe, 

a Dziś! Świetna pierwsza polska muzyczna kemedja SpoiloWe 

więkowy Kuta -- 1090 METRÓW ĄIŁOŚCI 
jaa Dwie godziny nienstannego Śmiechn, W 10l. głównych Adoif Dymsza, Zula Pogorzelska, Konrad Tom, Z Ławiń: 

„ŚWIATOWID Ski, M. Cybulski oraz najwięksi sportowcy z Kusocińskim na czóle. EE: piosenki w wykonaniu <hóru Dans.. 
4 Dla mtodziežt dozwclone. 
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TEPEE ARCE AK EE RARE OWOC WARECC R TRERBROSC GSA 

Radjo wileńskie L GK TI PP L „„LOKAL  Wszelką pracę 
o ; : — ]/ pokoi poSZU- w wiejskiem gosj r- 

WITOREK, dnia 14 marca 1933 r. Powietacnija kiwany najchętniej w stwie JR owsa o 
3 sródmieścu, Szczegó- mę. Uwiem szyć, prać 

11.40 — Przegląd prasy. 

12.10 — Muzyka z płyt. 
13.20 — Kom. meteor. 
14,40 — Program dzien, 

14.45 — Muzyka: operetkowa. 

15.15 — Giełda rolnicza. в 

15.20 — Radjowa gazetka rzemieśln. 

15.35 — Wśród książek. ||| 

15.50 — Koncert dla młodzieży 

16.20 — Odczyt dla maturzystów. | 

16.40 — „Sprawa katastrofy Niemiec" 

cdezyt. 
17.00 — Koncert 
1755 — Program fia Środę 

1 8.00 — Odezyt. 
18.20 — Wiad, bieżące. 

1825 — Koncert: życzeń. 

138.40 — „Rola języków w życiu waro- 

dów! — odczyt litewski. 
18.55 — Rozmaitości. 

19.00 — Codz. odcin. powieść, 

19J0 — Rozmait. 
1915 — Odczyt. 
19.30 — „Rozkosze podróży” — feljet. 

— wygł Witold Hulewicz. 
19.45 — Pras, dz. radjowy. 
20.00 — Koncert 

22.00 — Kwiadr. literacki. 
22.15 — Muzyka tan. 
2255 — Kom. meteor. 
23.00 — Utwory Ryszarda Straussa — 

(płyty) Słowo wsiiępne prof. Michała 

Józefowicza 
RECZWEDYTY | 

ŁUGI, BRONY 
oraz wszelkie iane maszyny i nerzędzia rol. 

nicze sezonu wiosennego 
poleca 

Zygmunt Nagrodzki 

  

wysunął się naprzód bo znał dobrze 
miejscowość.  Obeszliśmy dokoła zabu- 
dowania. żywej duszy. Wszędzie ciem- 
no. Pies nie zaszczekał. Iskander ocierał 
mi się łbem o kolano, stąpał jak cień, 
ale nie okazywał zainteresowania. — Tu 
mieszka dozorca. 

Leciutko, stuk, stuk, kolbą rewolwe- 

ru. Żadnej odpowiedzi. - 

"Ach te żmudne, , męczące, policyjne 
dobijanie się do drzwi! Wieleż tracić trze 
ba nam energji, czasu, wiele wyładować 
nerwów! A jakiejż wprawy i znajomo- 
ści ludzkiego głosu, wymaga, ta prosta 
napozór czynność stukania do drzwi. Kto 

„| jak się odezwie: od tego zależy zacho- 
wanie policji. Albo mówi grzecznie i 
perswaduje, albo -działa terorem, grozi, 
łomocze i wyłamuje drzwi. : 

Drugi raz, — mocniej: stuk, stuk. — 
Wreszcie głos kobiecy: „Kto tam?“. By- 
ła to żona dozorcy. Długo trwały per- 
traktacje, zanim mi otworzyła. W tym 
czasie Giermanowicz stał od strony rze- 
ki, Gracjanowski i Blum, z drugiej, 
przy dwóch wejściach. Teraz Iskander 
węszył zajadle koło drzwi dozorcy. Ż9- 
na otworzyła wreszcie. Męża niema, ni- 
kogo niema. — Co, dokąd 'poszedł? z 
wieczora do Nowej Wilejki. Gospoda- 
rza niema. Jest jeden robotnik, śpi w 
składzie. — Stary ten człowiek nie umiał 
nic powiedzieć i wydawał się szczerze 
zdziwiony naszą wizytą. Rano przyjda 
robotnicy, może oni co widzieli. 

— Nie było tu nikogo? 

„— Nia słychać było. 

— Gdzie telefon? 

Dozorczyni zaprowadziła nas poprzez 
ciemne pokoje biura, składy, schody, na 

    
    

nagrzewu minimum 20 kw. mtr. do negrze: 
wania wody,— Zgłoszenia do L rmy „„Turs“ 

Meczetowa 14   
  

na || KUPIĘ 
a olwark Go 100 ha w 

Lekarze promienin do 30 klm. 
M od Wilaa. Zgłoszenia 

e t* „do. Administracji z po- 
DOKTOR daniem warunków pod 
Janina „Okolica Wilna*, 

PIOTROWICZ- SPRZEDAM 
JURCZENKOWA urządzenie skiepowe, — 
ordynator Szpit Sawicz D>wiedzleć się Tatarska 
choroby skórne, wene- 17 m. 6 od 9—11 rano, 
ryczne i moczopłciowe "" 

przeprowadziła się 

wileńska 34 
II piętro 
przyjmuje 

od 5 — 7 wiecz. 

  

  

ARP Ć „ Pianina 

Dr Ginsberg "7 £ a. rmióre * 
ćhoroby skórne wenc- uznane za najlepsze w 
ryczne i moczopłciowe. kraju. — Sprzedaż na 
Wileńska 3, od 8 — I raty i wynajęcie. — 

i 4 — 8. Tel. 567. Kijowska 4, H. Abel>w 

POPIEL AplL SA 

L.0.P.P Zórawiny 
800 klg. do sprzedania 
UL. Wodociagowa 10 
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Kupno (7% A 
1 SPRZEDAŽ „AKERAAKADDŚDAWAAAKAĆ 

*PETYCUÓWWYYYWYWYTT=WY 

KREDENS Lokale 
i stół masywne dębowe  *777""*"VvYYWWYVYVY 
i inne rzeczy dosprze- POKó 
dania. Dowiedzieć się DO WYNAJĘCIA 
w sklepie p. Ławińskiej, dla kulturalnej osoby 
Zamkowa N 18. Ląbrowskiego 12 m. 3 

górę do kancelarji. Słaby płomień świe- 
cy rzucał fantastyczne cienie. Iskander 
biegł pierwszy, później dreptała dozor- 
czyni, zaczem ja, za mną Blum. 

—. Co to elektryczności niema u was? 
— Pogasła dlaczeguś dziś. 
— Hm... Blum uważaj. 
W kancelarcji panował wzorowy po- 

rządek. Na biurku stał telefon, a słuchaw 

ka... leżała odłożona na bibule. Jedno 0- 
kno zlekka uchylone. Otwarłem je i spoj 
rzałem w dół. Nie było wysoko... Oto 
"wszystko. Robić rewizję, szukać. Poco? 
Dobry policjant winien mieć intuicję. In- 
tuicja mówiła mi, żeśmy albo przyjechali 
zapóźno, albo... Nie, tu stanowczo nie- 

ma nikogo. Wystarczy spojrzeć na psa. 

Usiadł i gryzł palec tylnej nogi. 
Jazda stąd! Prędko! Coś mię pchało 

ku szosie, byle szybciej! Tylny bieg. Za- 
palić światła. 

XVII 

[o, co się stało następnie, przeszio 
wszystkie moje oczekiwania. Przy wjeź- 
dzie na szosę spotkaliśmy postać kobie- 

cą z dzieckiem na ręku. Twarz miała za- 

stygłą w jakiejś niemej rozpaczy, a na 

policzkach rozmazane ślady łez. To by- 

ła wojewodzina. Opowiedziała wszystko. 
Ach, żeśmy tyle czasu stracili w tej prze- 

klętej fabryce! Teraz gazu co si! do No- 
wej Wilejki. Na posterunek! Ani chwitż 
do stracenia. Jednak około 8-miu minut 
musiałem zużytkować zanim na poste- 

runku policyjnym wydałem niezbędne 
rozkazy. Zatelefonować do Wilna ро аи- 
to dla wojewodziny; do komendy powia- 
towej o zarządzeniu pościgu; do Micha- 
liszek i Świru o zatrzymanie każdego 

auta osobowego; bachora przesłać rano 

do Zakładu Dzieciątka Jezus; dać nam 

łowe ołerty kierować ; prasować sziywną bie- do Redakcji „Słowa* |iznę. Poziadam Świa- 
pod J R. deciwa, — Literacki 11 
— m5, 

  

Posady 
TYWYWYWYYYYYYYTYYYYY" 

  

wadieśniczy 
lat 35, poznafczyk z 
dobremi reterencjaz:i— 
szuka posady, wzgl. iu- 
spekcji urządzenia ia- 
sów Oferty pod J' G. 
do Adm. „Słowa*. 

POTRZEBNY 
ogrodnik - skonom, $3- 
motny. Odpisy Świa- 
dectw — Soły skrzynka 

  

  

  

pocztowa Nr. 7. PORZEIERZA, GZM 

"= = Rožnė 

Lekcje > 

° сщаса na kawałek chle 

FRANCUZKA paeą ck sów 
udziela lekcyj tran:e 645 — 13 fat błaga © 
wieza: = Salonai, pomoc w nabyciu ma- 

ckiewicza 22 m, |!' 

od godz. 1l-ej do 2-ej oaz 
Ii te OAELE AM W.” Sfrawdzeła :' przez 

T-wo__Pań Miłosierdzia 
aa AAARAAACARAĆ - św. Winccttege „a Pau 

PoSZUKUJA ю ! istotnie zastuguje 
PRACY sze prosi ofiary — skła 

YYYVYYWYYYYWYEWY=""" dąć w redakcji Słowa. 
— — — — — — Adres _ jej: Zwierzyniec, 

Samodzielnej Niedźwiedzia 17 к 3 
posady buchaltera po | 
Sokol od LIV lub ^ лаканао OWI 
późniejj w mniejszym : 
mająt«u mogę być jed Zguży 
nocześnie magazyvie- WOUWUNWWWEE OKE 
rem. Dzies'ęć lat pracy 79 ———. >> 
w dobrach P Karcia Z GUBIO NĄ 
Wagnera — Wielkie So- legitymscję — + ydaną 
leczniki. — Władysław p.zez Wydz. Humani 

Zdaniewicz, W. Solecz- styczny U.S.B. Nr. 6980 
nimi, ma imię Sarneckiej Ali- 

-- пу — unieważnia się. 

  

  

  

    
zaraz jednego policjanta z karabinem. 

— Dowidzenia pani, przepraszam, 

ani sekundy dłużej na rozmowę! 
Giermanowicz zdołał się już wywie- 

dzieć, że w ciągu ostatniej godziny dwa 
auta przeszły przez miasteczko, ale oby- 
dwa skierowały się na trakt Pałocki. 

Boże, cóż za pech, prześladował mię 
cały dzień dzisiejszy! Teraz przejazd. 
Pociąg idzie, więc przejazd zamknięty 
automatycznie. Motor stoi przed szłag- 
banem i warczy, drży cały, niecierpli- 
wi się. Sekundy biegną. Zaczynam kląć, 
co mi się zdarza w chwilach niezwykłe- 
ło tylko zdenerwowania. Ten pociąg ra- 
bi chyba półtora kilometra na godzinę: 
— Nareszcie! Dwie. minuty straty. Prę- 
dzej, prędzej! Wykręcamy po jezdni 
podskakujemy na wybojach. Straszny: 
jest ten odcinek drogi. 

—- Zaraz wyjeżdżamy na 

mówi mundurowy. | 
Oto drugi przejazd, przełatujemy pe 

szynach. Przed nami, w świetle reflekto- 
rów leżała wstęga szosy, równiutka, 
prosta linja, ciągnie się gdzieś w tajem 
ną nieskończoność i ginie w  ciemno- 
ściach. — No, teraz! 

Sześćdziesiąt, 70, 80; strzałka szyb- 
kości biegnie coraz dalej; dziewięćdzie- 
siąt, sto... samochód przysiadł jakby de 
ziemi, wyrzucił kurz z pod opon i. połe- 
ciał nisko, jak ptak sto dziesięć na go- 
dzinę. Przechylony poprzez karoserję pa 
trzałem w dal. 

Nagle Giermanowicz hamuje... Co się 
stało! Dlaczego wszyscy sięgnęli raptem 
po rewolwery? Już widzę dokładnie: 
przed nami w ciemności, czerwona łatar-* 
ka tylnego światła. Jakieś duże, osobowe 
auto stoi na szosie. 

D. C. N. 

SZOSĘ — 
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Redaktor w/z Witold Tatarzyūski, | Wydawca: Siacisław Mackiewicza Drukarnia wydawnictwa „SŁÓWA” 

  

 


