
„własnemi rękami i 

Rok XIi. Nr. 76 (3214) 

SŁOWO 
WILNO, Sobote 18 marca 1933 r. . 

Redakcja i Administracja: Wilno, Zamkowa 2. Otwarta od godz 3 do 4. 

owce 
  

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu, lub z prze 

syłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe PKO Nr, 

80259,W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 20 groszy | 

„Źródło bezbożnictwa* 
Coraz częściej, coraz głośniej i u- 

porczywiej wskazuje się na smutną i 

całkiem niezaszczytną rolę naszego nau- 

czycielstwa w dziele krzewienia bezboż- 

nictwa. 

Wielokrotnie już, a przedewszystkiem 

z racji działalności autora „żywej szko- 

ły', omawiano niebezpieczne bezdroża, 

na które wkracza nasze nauczycielstwo, 

pociągając za sobą młodzież. Ponura 

afera nauczyciela — komunisty Tadeusza 

Orynga, oraz wyraźne wpływy komuni- 

stów i masonów, zaznaczające się w ży- 

ciu zbiorowem  nauczyeielstwa, budzą 

coraz większy niepokój. 

Pewna osoba, dobrze znająca wileń- 

skie stosunki szkolne i biorąca czynny 

udział w pracach komitetów  rodzicici- 

skich, zwraca się do mnie z pytaniem —- 

wyrzutem: „Czyżby Pan nie widział isto- 

tnego źródła bezbožnictwa u nas?“ — 

i sama odpowiada bez osłonek: — „Tu 

przedewszystkiem, tu — w nauczyciel- 

stwie, tkwi najistotniejsze niebezpieczeń- 

stwo!!*. 

Oskarżenie to jest zbyt poważne, aże- 

by można było przyjąć je bez zastrzeżeń. 

Nie ulega, niestety, najmniejszej wątpii- 

wości, że wśród nauczycielstwa prowa- 

dzi się zorganizowana na wielką skalę 

akcja ateistyczna; — jest rzeczą całkiem 

pewną, że nauczycieli, krzewiących wśród 

młodzieży ateizm, trzeba liczyć na setki, 

— ale czy wolno potępić w czambuł całą 

kilkudziesięciotysięczną rzeszę nauczyciel 

stwa? Chyba, nie! 

Nauczyciel nie jest istotą z innej pia -- 

nety, — nie tworzy nawet zamkniętej ka- 

Sty. Jest taki, jak i każdy z nas. Dlatego 

też, jeżeli chcemy zrozumieć pewne zja- 

wiska, a tembardziej, jeżeli chcemy pro- 

wadzić z niemi walkę, musimy spojrzeć 

trochę szerzej. 

Co sprzyja szerzeniu się u nas bez- 

bożnictwa? Pomijając to, że po wielkicn 

wstrząsach prądy racjonalistyczne zaw-- 

sze zaznaczają się mocniej, że budzi sę 

w masach chęć powetowania zmarnowa- 

nego czasu, pragnienie najbardziej po- 

ziomych uciech i odsuwanie wszystkie- 

go, co wymaga wysiłku iizycznego, 

tem bardziej duchowego, — pomijając 

ie nieuniknione i dobrze znane przyczy- 

ny obniżenia się lotu ducha ludzkiego, —- 

trzeba wskazać na dwie specjalne przy- 

czyny, które obecnie odgrywają wielką 

rolę. 

„Pierwsza — to załamanie się rodziny. 

Rodzina daje podstawy wychowania 1e- 

ligijnego i wyrobienia duchowego. Sil- 
na rodzina nie boi się najgorszej szkoły, 

której oddziaływanie jest bądź co bądź 

bardzo ograniczone. I odwrotnie: najlep- 

sza szkoła niewiele zdziała, jeżeli rodzi- 

na nietylko nie dopomaga, lecz wręcz 

utrudnia jej pracę. 

To, co widzi nasza młodzież w swem 

najbliższem otoczeniu, te przykłady osób) 
starszych, — uderzmy się w piersi! —- 

bynajmniej nie sprzyjają kształtowaniu 

się spiżowych charakterów i lotnych du- 
chów. 

Apostazja religijna, samobójstwa, de- 
traudacje, cyniczne  karjerowiczostwo, 
zbrodnie, poziome uciechy, brak zainie- 

resowań intelektualnych, strach przed 

najlżejszym wysiłkiem duchowym, — 10 
całe „życie'' osłabia duszę młodzieży, roż- 
wijającej się przeważnie samopas, nieza- 
leżnie od rodziny. 

Do szkoły wysyłamy dzieci duchowo 
słabe, chwiejne, pozbawione świadomych 
celu przewodników. Oddajemy je w ręce 

nauczycieli. 

Kimże są ci nauczyciele, na których 
coraz częściej zaczynamy wskazywać, 

jak na zbrodniarzy, marnujących najwięk- 

Szy skarb narodowy, jakim jest polska 
młodzież? 

Nauczyciele ci — to polska powojel- 

na inteligencja, która imponuje ilością i 
mniej budzi podziwu pod względem ja- 

kości intelektualnej i duchowej. 
Inteligencja ta bardzo przypomina wy- 

rostków, nie mogących dać sobie rady z 

nogami, które tek 

przeszkadzają i krępują każdy ruch. 

Tylko-dziecko, lub człowiek dorosły po- 
trafią być całkiem naturalni, — w wieku 
przejściowym o tę naturalność jest ni- 
zmiernie trudno. : 

а 

Życie społeczeństw i poszczególnych 

warstw społecznych jest jak życie jediio- 

stki, podlega tym samym prawom. 

Jeżeli więc chodzi o stosunek do r:- 

ligii, — jest on szczery i głęboki u lu- 

dzi prostych, umiejących wierzyć, jak 

dzieci: całem swem jestestwem, —- lub 

u ludzi na wysokim poziomie wyrobienia 

duchowego i intelektualnego. Gorzej 

jest z „wyrostkami*  inteligenckiemi, — 

biedactwo to nie wie, co zrobić z religją, 

jak należy do niej podchodzić. 

Wstydząca się przeważnie swego po- 

chodzenia i swych nieco kusych na- 

zwisk, nowa inteligencja chętnie ozda- 

bia palce pomysłowemi sygnetami, a 

jednocześnie z zapałem deklamuje o ko- 

nieczności przebudowy Świata według 

formułek komunistycznych. Religia? 10 

sprawa zawiła. Modlić się tak, jak się 

modlą ojcowie na wsi: z sapaniem, wesi- 

chnieniami, drapaniem się w głowę i 

głośnem odmawianiem  pacierzy — już 

nie wypada, ale czy można się modlić 

inaczej i czy wogóle trzeba się modlic, 

— jest to zagadnienie zbyt skompliku- 

wane. 
Uprzytomnijmy sobie, jaka ilość ta- 

kich „wyrostków'* znajduje się na kic- 

rowniczych stanowiskach w szkolnictwie, 

i- wtedy zrozumiemy, jak trudna jest 
sytuacja szeregowego nauczyciela, któsy 

przecież wciąż musi myśleć o tem, żeby 

dogodzić swym zwierzchnikom, chociaż- 

by i wbrew swym przekonaniom. 

Nauczyciel, szczególnie nauczyciel lu- 

dowy, jest wprost niewolniczo  zaležiy 

od byle „dygnitarza*, którym jest nie- 

tylko wyższy urzędnik kuratorjum, ale 

nieraz nawet ustosunkowany prezes wła-- 

snego związku, — no i jest rozpacznie 

osamotniony. 

żądamy — i całkiem słusznie, be 

musimy żądać! — od nauczyciela — wy- 

robienia religijnego i dobrego przykładu 

dla młodzieży. Ale co dajemy temu nau- 

czycielowi, — w jaki sposób zasilamy i 

wzmacniamy go duchowo?... 

Szuka ten nauczyciel dobrej iniorn:a- 
cyjnej gazety, — już do rąk włazi „cze- 

woniak“ lub jakaś szmata rewoiwerowo- 

partyjna; chce niedrogiego i zajmują- 

cego czasopisma literacko-spolecznego, 

— cóż znajdzie poza  „Wiadomościami 

Literackiemi?* — pragnie rozrywki, —- 

proszę bardzo: w radjo — Ciotka Albi- 

nowa i płyty gramofonowe, w kinaci 

bolszewicy, albo bandyci ,,z najwyższych 

sier, — w kabaretach muza całkiem już 

nie podkasana, bo nic nie ma do podka- 

sania, — w teatrach — „Dziewczęta w 

mundurkach, a nawet na „środach lite- 

rackich* popisy panów i pań, których 

poziom intelektualny stoi w ražącej 

sprzeczności z nadzwyczajnemi pochwa- 

łami pod ich adresem ze strony wyjątko- 

wo uprzejmych gospodarzy. 

Wszędzie — blaga, hałaśliwa, pełna, 

tupetu blaga!... Tą blagą oddychamy, tę 

blagę produkujemy sami!.. 

Oskarżenia pod adresem nauczyciel- 

stwa, w wielu wypadkach są słuszne, 

gdyż ono radykalizuje się w sposób gwał- 
towny i rozsiewa naokoło siebie zarazę 

bezbożnictwa. Ale czy to jest winą tylko 

nauczycielstwa? Przecież akademicy, oc 

których można wymagać znacznie więcej, 

niż od nauczycieli ludowych, potrafili w 

sposób przedziwny połączyć katolicyzm 

z bolszewizmem, — najbardziej zaś wy- 

robiony element katolickiego społeczeń- 

stwa nie zdobył się na zorganizowanie 

akcji przeciwbezbożniczej. 

Dlaczego nie mamy religijnego Cczaso- 

pisma dla inteligencji, bardziej popular- 

nego od Przeglądu Powszechnego i sto- 

jącego o wiele wyżej od różnych Dzwos- 
ków i Rycerzy? Dlaczego nie możemy 
się zdobyć na chrześcijańskie pismo lite - 

racko-społeczne? Dlaczego nie tworzymy 

organizacyj społeczno-kulturalnych, któ 

rych zadaniem byłaby walka z obniżaniem 

się poziomu kulturalnego i religijnego 

szerokich mas, przedewszystkiem naszej 

inteligencji? Dlaczego niema nietylko 

frontu przeciwbezbożniczego, Jecz nie ro- 

bi się w tym kierunku najmniejszyca 

prób? у 

Jest niezliczona ilošė takich „dlacze- 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
s” RANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

HORODZIEj — Księgarnia Kol. „Ruch“ 

KLECK — Sklep „Jednošė“ 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Koi. „Ruch“. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
MIORY — Ejdelman 
NIESWIEŻ ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-SWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

SZ Gua RZAD DATY PAC EKT TEIKIANTI IS 
CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 

Łaszuk. 

PODBRODZIE 

POSTAWY — 
PINSK — Księgarnia Polska — St. 

DRUJA — Kowkin. 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Nsucz. 

— ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

Bednarski 

Księgarnia Polskiej Macierzy Szkotnej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch 
SŁONIM — Księgarnia |. Ryppa at. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ut. 3 Maja 3 
WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 

Mickiewicza 10, 

r. Komunikaty Ora 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świziecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

WCZORAJSZE OBRADY SEJMU 
UBEZPIECZENIE PRACOWNIKÓW 

UMYSŁOWYCH 

Izba przystąpiła (do spraiwiezdamia posła 

Goetla o niowelizacji mozporządzenia Pre- 

zyjdenta Rzeczypospolitej o ubezpieczeniu 
pracowników: umyisłowych. Referent pod 
miósł że deficyt zakładów ubezpieczenio- 
wych 'wyinosii 27.600 itysięcy zi. Komisja 
sejmowa uzniała komieczność  przywróce- 
nia równowagi budżetowej i pociągnięcia 
do płacena składek ma mzecz działu braku 
pracy z pełnych uposażeń, a mie jak do- 
tąd z części, ido: wysokości: 530 zł., jak ró- 
wmież upoważniła mimiistra do przedłuże- 
nia okresu pobieraniia zasiłkówi z 6 mie- 
sięcy mia 9 mies. 

PROJEKT (PODATKU MAJĄTKOWEGO 

Pos, Wierzbicki przedstawił  sprawoz- 
damie o rządowym projekcie ustawy: o po- 
datlku majątkowym. Podatek ten! miałby 
charakter podatku stałego i bylby opar- 
ty na szacunkach majątkowych. Projekt 

przewiduje świpływy: iw: wysokości 24 miljo- 
mów moczmie. Komisja wprowadza dwie 

  

zmianiy: zamiast stałego podatku pnojek- 
tuje ograniczenie go do lat 5 w formie 

skontymgenttowanych 24 milljonów: rocznie, 
a zamiast wymiaru opartego ma szacun- 

kach projektuje wymiar oparty ma kla- 
5 . 

Nad projektem mozwinęła się dyskusja 
— majpienw ogólna, w: której zabrał rów- 
miež głos minister Zawadzki, następnie zaś 
szczegółowa, Pani minister: w: swem prze- 
mówieniu zaznaczył między innemi, że 
projekt przewiduje stawki ułgowe i zwoł 
mieniia dla mmiejszych płatników. Np. 
W-g projektu komisji zwolnione są go- 
podarstwia molinie poniżej T ha oraz te, kto- 
tych właściciele płacą mniej miż 25 zr. — 
podaltiku gmunitowego. Na ogólną ilość go- 

4700 tysięcy płatników! podaliku grunto- 
wego zwolnionych będzie formalnie - 
4300 (tysięcy, czyli zalledwie 500 tysięcy — 

będzie pociągniętych do tego  podaitku 
maijątkowego. Talk samo są stawki ulgo- 
we dla płatników. o mniiejszym «obrocie. 

W głosowaniu ustawię przyjęto w 2 i 
3 ezytamiu. Na tem obrady o godz. 10 w. 
zakończono. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administację 

Posiedzenie komisji prawniczej 
"WARSZAWIA., IPAT. Komisja prawni- 

cza Sejmu pod przewodnictwem wicemar- 

szałkia Cara mozpatrywała projekt rządowy 

ustawy 0 upoważnieniu Prezydenta Rze- 

ezypospolitej do wydawania nozporządzeń 

z mocą ustawy. Nia posiedzeniu byli obec- 

mi: przedstawiciele rządiu w osobach pod- 

sekmetanza stanu w IPrezydjum Rady Mi- 

niistrów Lechnidkiego i szefa biura praw- 

mego Paczowiskiego, (Posłowie z klubów o- 

pozycyjnych nie brali udziału w. obradach 
kiomisji. Pierwszy przemawiał referent 

poseł Paschalski (BBWR) podzielając mo- 

tywy, zawarte w uzasadnieniiach projektu 

usłtawy: ©  pełniomoenictwach dla. Prezy- 

denta: Rzeczypospolitej i prosił o przyjęcie 

projektu bez zmian. Projekt przyjęto w 

obu czytamiaich. | 

Dolar w Warszawie 

WARSZAIWIA. (PAT. Pnzedgiełda. Dola- 
ry papienowe 8.85 i pół — 8.86 w żądamiłu 
dolary złote 9,07 — 9.12, ruble złote 4,77. 

  

Krwawe rozruchy uliczne w Pabjanicach 
pod wpływem agitatorów komunistycznych 

Demonstranci zaatakowali policję. — Salwa do tłumu. — 5 zabitych 
PABJANICE PAT. — Akcja czynni- 

ków komunistycznych, które od pierwsze 
go dnia strajku włókienniczego usiłowa- 
ły opanować i pokierować masy, dopro 
wadziła w piątek 17 bm. w Pabjanicach 
do krwawych oiiar. 

Agitatorzy komunistyczni, opanowaw 
szy komisje strajkowe klasowych związ 
ków -zawodowych, usiłowali w ciągu u- 
biegłego i bieżącego tygodnia dopro- 
wadzić do zaburzeń ulicznych i sprowo 
kować je. Dzięki spokojowi i taktowi 
policji usiłowania te nie dawały do 
dzisiaj wyniku. 

Dziś wreszcie w czasie krótkotrwałe- 
go nielegalnego wiecu, udało się kon:u- 
niston:, przy pomocy rozsiewania pogło 

II = 

LWÓW PAT. — W dniu 17 bm. o godzinie 
14 przybył z Krakowa do Lwowa trybunał z 

prezesem jendlem na czele, sędziowie - wo- 

tanci, prokuratorzy, rzeczoznawcy, sędziowie 

przysięgli i obrońcy oraz dziennikarze, którzy 
udali się samochodami i autobusami do Brzu 
chowie celem dokonania wizji lokalnej w spra- 

wie Gorgonowej. 

DWA TYSIĄCE WIDZÓW 

Przed willą Zaremby, w której zamordowa 

na została Lusia Zarembianka, zgromadził się 
wielki tłum publiczności z okolicy i Lwowa, 
dochodzący do 2 tysięcy osób. Ze świadków 
przybyli: architekt Zaremba z synem Stanisła- 

wem, dr. Csała, nadkomisarz Frankiewicz, 40- 

mendant Respond i in. 
O godz. 14,15 karetką więzienną przywie- 

2iono Gorgonową, ktora wszediszy do willi, za 

ięła miejsce w swym dawnym pokoju. 
© godz. 14.25 przybyli na miejsce członko- 

wie trybunału, Przewodniczący w otoczeniu sę 

dziów przysięgłych i znawców wkroczył do 
willi, poczem rozpoczęło się badanie wnętrza 

willi i przyległego terenu. 

BASEN, PIWNICA, POKÓJ LUSI 

Przy badaniu basenu, przewodniczącemu a- 

systowali wachmistrz Trela i kom. Respond, 

którzy jako jedni z pierwszych byli na miej- 

scu zbrodni i sprawdzali ślady na śniegu, 

wiodące od schodów głównej werandy w kie- 

runku basenu. Zkolei trybunał udał się do piw 

nicy, w której znaleziono zakrwawioną chut- 

steczkę, gdzie przeprowadzili badania rzecz - 

znawcy, poczem rozpoczęło się badanie pokoju 
Lusi, oraz muru, okalającego ogród. 

Następnie przewodniczący zarządził odtwo- 

rzenie ruchów sprawcy mordu w chwili opu- 

szczania głównej werandy. Chodziło o to, ile 
czasu trzeba użyć na przejście trasy od głów 

nej werandy do basenu, piwnicy i małej we- 

randy. . W dalszym ciągu przewodniczący we- 

zwał Stasia Zarembę. Odbyła się wizja lokal- 

PELES TES LASK MASSARI ITIL 

Gdyby tych pytan bylo mnieį, tatwiei 

byłoby zwalczač szerzący się wśród nau- 
czycielstwa ateizm. Wówczas do jedno- 

stek chwiejnych i załamujących się, mo- 

żnaby było zwrócić się z pytaniem: 

„Dlaczego nie jesteście razem z nami?* 

Dziś na takie pytanie odpowiemy py- 

taniem: — „A gdzież jesteście 'wy?*... 

Nauczycielstwo nie jest żródłem 

bezbożnictwa, — nauczycielstwo daje się 

porwać prą dow i bezbožnictwa... 
W.  Charkiewicz. 

sek o rozbiciu się w Warszawie roko - 
wań w sprawie likwidacji strajku, po-- 
pchnąć uczestników wiecu do utworze- 
nia nielegalnego pochodu, który w licz- 
bie około 2 tysięcy osób, ruszył ulicami 
miasta. 

Na widok zbliżającego się ulicą Na- 
rutowicza oddziału policji, tłum zwrócił 
się w jego stronę i zaatakował go z 
miejsca kamieniami i strzałami rewolwe 
rowemi. jednocześnie z dachów i okien 
przyległych domów posypały się kamie- 
nie, raniąc kilku policjantów. Kilkakrot- 
ne użycie gazów łzawiących, a następnie 
ostrzegawcze strzały w górę, pozostały 
bez skutku. Tłum coraz agresywniej na- 
pierał na oddziały policyjne, atakując je 

na w hailu, gdzie już przedtem przed drzwia- 
mi prowadzącemi na werandę, ustawiono ch3- 

inkę. Staś zademonstrował, jak krytycznej no- 
cy wybiegł do hallu i zobaczył ową postać, 
wysuwającą się z pod choinki, poczem odbyło 

się zademonstrowanie, czy drzwi, prowadzące 

na werandę, łatwo otworzyć. 

Nastąpiła krótka przerwa, 
zebrali się dalsi świadkowie. 

JAK STAŚ UJRZAŁ KRWAWE PLAMY 

Po przerwie odbyło się badanie korytaczy- 

ka w willi Zaremby, łączącego pokój Lusi z 

drugiemi drzwiami od piwnicy, których to 

drzwi, jak wiadomo, w śledztwie nie badano. 

Następnie rozpoczęło się skrupulatne bada- 

nie w pokoju Lusi, gdzie szczególnie pracowali 

znawcy sądowi. Staś Zaremba demonstruje.— 

jak nocy krytycznej wpadł do pokoju, a na- 

stępnie pokazuje miejsce, w którem zobaczył 

krwawe ślady. 

Zkolei przeprowadzone jest dalsze badanie 

balkonu, znajdującego się nad werandą, skąd 

widać budynek żandarmerji wojskowej, do 

której Kamiński zwrócił się o pomoc oraz do 

którego rzekomo miała się również skierować 

Gorgonowa. 

Przewodniczący prosi sędziego śledczego 

Kulczyckiego o przedstawienie przeprowadzo- 

nego przez niego dochodzenia. Sędzia Kulczy- 

cki, który zostaje na miejscu zaprzysiężony— 

rozpoczyna swe wyjaśnienia od basenu i piw 

nicy, opowiadając dalej o kawałkach szkła z 

okna, o śladach na śniegu itd. 

Trybunał ponownie przechodzi do wnętrza 

willi celem zbadania drugiego wyjścia prowa- 

dzącego na dwór przez kuchnię. 

*Następnie wprowadzono oskarżoną Gorgo- 

nową, która pokazuje, którędy przeszła do 0- 

grodnika Kamińskiego i którędy wracała. 

W kuchni oświadcza, że zabrała czajnik z 

"wodą i po powrocie do swego pokoju mówi, 

że się krzątała. Na liczne pytania prokuratora 

odpowiada: „Nie pamiętam", „Być może”. 

Staś Zaremba demonstruje fakty, jakie za- 
szły krytycznej nocy, a mianowicie chwilę 

przebudzenia się, wejścia do hallu oraz powrót 
do pokoju ojca. O godzinie 19 przewodniczący 
przerwał wizję i naznaczył drugą na godzinę 

19 m. 45. 5 

GORGONOWA ZMUSZONA D о- 

TWARZANIA KRWAWEJ NOCY 
Po rozpoczęciu drugiej wizji przewodniczący 

zarządza odtworzenie ruchów poszczególnych 

osób, a przedewszystkiem Stasia Zaremby i 

Gorgonowej. W hallu ustawiono choinkę. Prze 

wodniczący zarządza gaszenie wszystkich świa 

teł. Po 5-minutowej przerwie, mającej na celu 

umożliwienie obecnym przystosowania się do 

w czasie której 

  

Policja zmuszona była w obronie wia 
snej użyć broni, dając kilkanaście strza- 
łów w tłum, skutkiem czego zostało pię- 
ciu maniłestantów zabitych i kilku ran- 
nych. 

Po nadejściu posiłków z Łodzi sytua- 
cja została natychmiast w pełni opano- 
wana. 

Obecnie w Pabjanicach panuje spo- 
kój. 

O tem, że zajścia dzisiejsze były z;%ó 
ry przez czynniki komunistyczne przygo 
towane i uplanowane, świadczy fakt u- 
szkodzenia linji elektrycznej między Ło- 
dzią a Pabjanicami, skutkiem czego Pa- 
bjanice były przez pewien czas pozka- 
wione w godzinach wieczornych światła. 

nowych warunków optycznych, Gorgonowa 

przechodzi przez pokój jadalny z hall. Jedni 
wogóle nie widzą nikogo, drudzy dostrzegają 
tylko jakąś plamię. Gorgonową ustawiają za 
choinką, poczem na zarządzenie przewodnicza- 

cego, przesuwa się ona wolno przez drzwi na 

werandę. Staś Zaremba na pytanie przewodni- 

czącego, czy poznaje Gorgonową, odpowiada 
twierdząco. Zapytany przez przewodniczącego 
czy poznaje Gorgonową, odpowiada że wtedy 

były inne warunki atmosieryczne, był księżyc 
i śnieg, teraz zaś wogóle nie widać. Dostrzegł 

wtedy postać, a dziś tylko płamę. 

Administracja nie przyjmuje zastrzeżcń co 
zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 groszy. 

KLO AE DPR | 

TELEGRAMY 
PROCES BLACHOWSKIEGO 

WARSZAWIA, PAT. W dmiu dzisiej- 
szym w Sądzie Apelacyjnym pod pnzewad- 
nictwem sędziego Karskiego mozpatrywa- 
ma byla sprawa: Blachowskiego, — zabój- 
«yi dymekitora Zakładów  Żyramdowskich 
Gastona Koehlema - Badin. Na mocy wyno- 
ku Blachowskiemu Sąd Apelacyjny zmniiej_ 

szył karę © mok, skazując go na 4 lata wię- 

zienia. 
ODZNACZENIE UCZONYCH 

POLSKICH 
LILLE. PAT. Senali uniwersytetu 

Lilie uchwalił przyznać dyplcmy doktor- 
skie honoris causa priawnikom polskim — 
p.p. Jarra, profesorowi umliwersytetu war- 
szawskiego i Łutostańskiemu, obecnemu 
dziekamowii tegoż uniwersytetu. Uroczy- 
stego wręczenia obu dyplomów dokoma dit 
25 b. m. rektor uniwersytetu w Lille p. — 
Chatelet, prezes T-wia Alliance Franco - 
Polomaiise, 

WYBUCH NA PAROWCU 

COLOMBO. PAT. W odległości 300 
mil od Colombo nastąpił wybuch nia parowe 
eu morwteskim Hinnony. Pnzy wybuchu 15 
osób poniosło śmierć a z pośród 13 pozo- 
stałych pmzy: życiu 5 jest ciężko manmych. 

т° 

Rozbitkowie, szukający ocalenia w szalu- - 
pach, uratowami zostali, przez panowiec ja- 
poński: „„Naplesmaru”, który oczekiwany 

jest w Colomho dziś wieczorem. > 

ROZRUCHY  KOMUNISTYCZNE 
W BAZYLEI 

BAZYLEA. (PAT. W Bazylei doszło do 
większych rozruchów - komunistycznych. 
Policja aresztowała 120 uczestniików ma- 
nifestacji,  sikierowamej głównie przeciw- 
ko policji. 

KATASTROFA KOLEJOWA 
W MUKDENIE 

MUKDEN. PAT. Dziś o pólniocy pociąg 
towarowy najechał między stacjami Czenie 
Са - Tum i Su-Ping-Kai na pociąg pasa- 
żemski. 50 pasażerów: poniosło śmierć, z gó- 
rą 70 jest ramnych. - 

Kto wygrał? 
WARSZAWA, PAT. W 8-m dniu ciąg- 

nienia 5 klasy 26 Polskiej (Państwowej Lo- 
terji Klasowej główmiejsze wygrane padly 
ma mumiery następujące: 

20 ltysięcy zł, 28,227, 
15 tysięcy zł. 144.701, 
10 tysięcy zł. 38.555 i 58.627, 
5 tysięcy zl. — 39.643, 91,586 100.898, 

  

Następnie jeden z sędziów wotantów zrzu- 
ca szklankę z wodą w pokoju Zaremby. Brzę- 
ku tiuczonego szkła nie słyszano. Wreszcie 
przewodniczący zarządza, aby Gorgonowa stła 
kła jedną szybę w drzwiach: wewnętrzną a 
potem zewnętrzną. Brzęk tłuczonego szkła był 
słyszany zarówno w jadalni, jak i w pokoju 
Zaremby. 

© godzinie 21-ej przewodniczący przerwał 
wizję i wyznaczył dalszy ciąg rozprawy па 
sobotę o godz. 10 rano w Brzuchowicach, w 
gmachu posterunku policji. 

Wokoło sprawy Gorgonowej 
Wizja lokalna, jaka się teraz odbywa we 

Lwowie, a raczej w Brzuchowicach, była ko- 
niecznością. Sad, ława przysięgłych ciągle 
przecież myliły się w całym planie sytuacyj- 
nym. Rozkład pokoi, ta weranda, ścieżka, 5а- 
dzawka, gdzie rzucono ów intrygujący wszyst- 
kich „džagan“, wszystko to objęte akcją nie 
było zupełnie jasne. To trzeba było wyświet- 
lić, Wizje lokalne mają jeszcze jedno znacze- 

nie: jak wiadomo, wizja ma się dokonać, od- 
twarzając niemal przebieg zbrodni. W nocy: 
późnym wieczorem. Może przy tej okazji ner- 
wy. Gorgonowej nie wytrzymają, może się za- 
łamie, jeśli jest winna. Nawet gdyby była nie 
winną, mogłoby to chyba też nastąpić. 

RZECZY DZIWNE 

W chwili, gdy pociąg, wiozący oskarżoną i 
trybunał do Lwowa, ruszał z MOG krakow - 
skiego, znalazł się dziennikarz, jadący tym wa 
gonem na wizję, który wychyliwszy się z wa 
gonu krzyknął do tłumu na peronie: „winna 
czy niewinna?" Oczywiście rezultatem tego hy 
ło tylko jedno: część krzyczała „winna”, część 
Krzyczała „niewinna”. Że tak na to nie 
trzeba było wielkiej domyślności. Nie wiemy, 
czy ktoś na peronie krakowskim odczuł cały 
niesmak tego naprawdę  „sensacyjnego” zapy- 
tania. Nie uważamy za stosowne tłumaczyć ko 
mukolwiek bądź tę niesmaczność, jeszcze jed- 
ną w tym całym procesie. Owego pana nikt 
nie upomniał, jeśli nam wiadorio. 

. Prasa jest oczywiście prasą i sonduje opi- 
uję publiczną. Jest sondowanie i Sondowanie. 
Są metody i metody. 

* 

Przed odjazdem trybunału do Lwowa napły 
nęły trzy listy, gdzie fudzie nie podający bodaj 
swego nazwiska przyznają się do zamordowa- 
та $. р. Zarembianki. Potem nadszedł jeszcze 
jeden list, z Gdańska. Wszystkie okazały się 
nieprawdziwe: ich autorzy zmyślają. Dlaczego? 
Dlaczego zmyślają? 

Podawanie się za prawdziwych zbrodniarzy 
— to zboczenie spotykane nieraz. Każdy nie- 
mal wielki proces takie rzeczy przynosił. Ale 
nie tyle. Czasem ma się wrażenie, że może, 
może, na dnie tych samooskarżeń, na dnie nie 

* * 

których z nich przynajmniej tkwi pewne dla o- prezes 
skarżonej współczucie: może się w ten spo- 
sółb coś odwlecze, coś uchyli... 

ustosunkowywano się do sprawy inaczej, 
by cały ten proces i E 
glądaly inaczej. 

; gdy- 
cała jego atmosiera wy- 

* * * 

„»Gdy pociąg wysunął się już z hali, wi- 
dać było jak w ślad za nim biegły dwie star- 
sze kobiety, wołając: „Ty  Gorgonowa* a 
przed niemi mężczyzna z bielmem na oku, czy 
niący wrażenie warjata, wygrażał pięścią”. 

Ów epizodzik podaje L prasy. Nie wie 
my, CZy jest autentyczny. Jest w każdym razie 
jakby ji kartką wydartą z dziejów tego 
wszystkiego.. 

GDY WIZYTY POZWOLĄ 

Znów ograniczymy się do małej cytaty 

, „Pierwsze chwile podróży upływają w wiel 
kiem ożywieniu. Kilku uczestników ma apara- 
ty fotograficzne, nawet sędzia Otorowski fo- 
tografuje zawzięcie „kodakiem*. Przewodniczą- 
cy, Jendł podchodzi do dziennikarzy i nawią- 
zuje rozmowę. . 

.— Prasa to potęga — mówi — największa 
dziś potęga! Trzeba przyznać — ciągnie dalci, 
— że tłum krakowski zachował się bardzo 
przyzwoicie. Że przyszedł na stację, niema się 
czemu dziwić, ale choć ci,*którzy przyszli, nie 
są wykwitem inteligencji, umieli się znależć 
właściwie. 

Jeden z dziennikarzy lwowskich zaprasza 
przewodniczącego Jendla i wszystkich ucze- 
stników procesu do jednego z hoteli lwowskich 
pewnej restauracji i pewnego kabaretu nocne 

. go, oświadczając, że wystarał się wszędzie o 
50-procentową zniżkę. Propozycja ta wywołu- 
je żywe zainteresowanie. A 

— Muszę złożyć we Lwowie wizyty. Nie- 
wiem, czy mi czas pozwoli, — mówi prezes 
Jendi“. * 

Miejmy nadzieję niepłonną, że panu preze 

sowi czas pozwoli. Miejmy nadzieję, że i ho- 
tel i restauracja i e dw o 
„pewnego kabaretu nocnego” (zapew 3 
Rie 2. Brząchówie, z wrażeniami nastrojo- 
wej nocnej wizji na ciepło) znakomicie się po 
wiedzie. dny — le CZaSy— 
to zachęcające. Nie, miejmy nadzieję, że pan 

czas znaj: Jakžeby nie? Okazał 
# tak żywe zainteresowanie. 

A swoją drogą... trochę to wszystko... dzi- 

Możeby tego współczucia nie było, możeby wne. 

izja lokalna na miejscu zbrodni



- SILVA RERUM 
Kurjer Poranny (74) przeprowadza 

paralelę pomiędzy Polską a Hiszpanją, 
dochodząc do wniosku, że najważniejszą 
reformą państwową jest reforma umysło- 

słowości!.. 
Zarówno Polska, jak Hiszpanja, uchodziły 

w dniach swej dawnej świetności za przedmui: 

rze chrześcijaństwa w obliczu Świata  muzuł- 

mańskiego. Obie w długotrwałych wojnach z 

isłamem wyhodowały w duszach swych cnoty 

i fantazje rycerskie, idące, niestety, w parze 

z zastraszającą pogardą dla rzeczywistości spo 

łeczno-gospodarczej, dla pracy oświatowej, 

dła myśli naukowej i badawczej. Oba narody 

nietylko wzrosiy i dojrzały w atmosierze ka- 

tolickiej, ale pozostały katolicyzmowi wierne 

po dzień dzisiejszy. 
Oba umiały zdobywać i oba nie potraliły 

zachować. Zakreśliwszy w rozwoju swej pG- 

_ tęgi mocarstwowej łuk niezmiernej wyniosło- 
ści, Hiszpanja Filipów stoczyła się w niemoc 
upadku z tą samą bezradnoścą, z jaką runęła 
w odmęt nasza dawna Rzeczpospolita  szla- 
checka. 

Polska znalazła się pod rządami za- 
borców, Hiszpanja zapadła w letarg. Pol 
skę nie zdążyła utrzymać nad przepaścią 
Komisja Edukacji Narodowej, Hiszpanię 
uratowała wolna wszechnica Ginera. 

Prawdziwa Alma Mater budzącej się ze 

snu Hiszpanji stała się „Institution libre de en- 

senanza“, żałożona przez Ginera; rodzaj wol- 

nej wszechnicy, która działała, jak drożdże, w 
życiu wychowawczem kraju. Wpływ tej insty- 
tucji da się porównać, zaiste, chyba tylko ze 
zbawiennem, ratowniczem działaniem naszej 
dawnej Komisji Edukacyjnej, która, niestety, 
ległszy pod ciosami Targowicy, nie zdołała 
ziścić i do rozkwitu doprowadzić tych zaro- 
dów odbudowy duchowej, które w sobie niosła. 

Z wolnej wszechnicy Ginera wyrosło całe 
pokolenie nowych umysłów: nowych „ludzi, 
przygotowanych do pracy publicznej i wy- 
chowawczej; ludzi rozumiejących, że wszelka 
ceforma i postęp w dziedzinie oświaty zaczy- 
nać się musi od góry, nie zaś od dołu; zwia- 
szcza w krajach takich, jak Hiszpanja (a jakże 
nie dodać? — i Polska!), gdzie sprawa wy- 
kształcenia nie jest tak piekąca na  szczebłu 
niższym, jak właśnie na szczeblu najwyższym: 
lud bowiem hiszpański (zarówno jak polski) 
jest do wykonywania zadań swych przygoto- 
wany o wiele lepiej, niż do fuakcyj swych przy 
gotowana jest ta mniejszość kulturalna, która 
stanowi w narodzie inteligencję kierowniczą. - 

jakże powinna wyglądać ta „mniej- 
szość kuliuralna“, ta „inteligencja - К- 
rownicza“? Na czem właściwie powinna 
polegać zbawienna reforma wyższych 
uczelni, która otworzy nową erę?.. 

Autor mówi o Hiszpanii: 
U podstaw politycznego odrodzenia Hiszpa- 

aji dzisiejszej, spoczęła gruntowna reforma jej 
umysłowości w duchu kultury nowoczesnej. 
Wyzwolenie mózgu hiszpańskiego z pod wie- 
kowej okupacji kleru i gnuśnych klik wojsko- 
wych, wżartych w zbutwiałą monarchię, stała 
się kamieniem węgielnym w pracy nad podźwi- 
gnięciem z niemocy narodu i państwa. 

Ponieważ autor uporczywie przepro- 
wadza paralelę pomiędzy Hiszpanją a 
Polską, trzeba przypuszczać, że i w Poi- 
sce zadaniem najpilniejszem jest wyzwo 
lenie naszego mózgu — „z pod wiekowej 
okupacji kleru i gnuśnych klik wojskc- 
wych“... 

Ta-a-k... 

O całkiem innej reformie myśli Socie- 
tas Linguae latinae usui -internationali 
adaptandae, które dąży do uznania łaci- 
ny za język międzynarodowy. 

Polska Zbrojna (75) podaje wywiad 
z prof. Tadeuszem Zielińskim, jednym z 
założycieli Towarzystwa. 

— |]aką drogą będą panowie dążyli do te- 
go celu? 

— Zwyczajnie. Podobną do tych, jaką о- 
brały inne, pokrewne nam organizacje zagra- 
nicą. Nie jesteśmy przecież osamotnieni. Takie 
same towarzystwa istnieją jaż w Niemczech, 
we Francji, i w Italji, 
powstało nowe w Budapeszcie, Ruch w kierun- 
ku ożywienia łaciny i: przystosowania jej do 
nowych warunków, jest dziś już silny, a jutro... 

— Jutro może przynieść łacinie rezurekcję 
— pozwalam sobie podpowiedzieć. — Dobrze, 
panie profesorze, ale czy z tem przystosowa- 
niem nie będzie zbyt trudno? 

Profesor Zieliński wzrusza ziekka ramio- 
nami. 

— Dlaczego? Przecież większość słów no- 
woczesnych, powszechnie używanych dla okre 
ślenia dzisiejszych zdobyczy technicznych, czy 
innych, powstała na podłożu łacińskiem. Nie. 
Trudności większych tu nie przewiduje. A pro- 
szę też nie zapominać, że łacina straciła swe 
prawa dawniejsze języka międzynarodowego, 
ustępując przeważnie francuskiemu, stosunko- 
wo bardzo niedawno. Może sto łat temu. Nie, 
proszę pana — mówi z przekonaniem — idea 
wskrzeszenia łaciny, jako języka  międzynaro- 
dowego, to nie utopja. jesteśmy przekonani 0 
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Do redakcji przychodzi list. Wysyta 

go Związek Oficerów Rezerwy:  „Uini, 
że biorąc pod uwagę cel... nie odmówi 

SzRedakcja”.. i tam dalej. Podpisany 
Szef Wydziału Imprez Zw Of. Rez. Wi. 
dzimy z tego, że przy Związku istnieje 
Wydział Imprez, że istnieje jego Szefo- 

stwo, niczem Szefostwo Sztabu General 

nego. Jestem z całą rewerencją dla Szeio- 

stwa Wydziału Imprez: piszę te tytuiy, 
zgodnie z otrzymanym dokumentem Wiel- 

kiemi Literami. 

Do listu dołączona jest ulotka treści 
następującej: „Nowość!! Nowość! Wszy- 
scy obywatele, pragnąc uczcić pamięć 
bohaterskich lotników — ś.p. Żwirki i 
ś. p. Wigury,powinni nabyć grę towa- 
rzyską p. n. Zwycięski. Lot, stanowiącą 
najmilszą rozrywkę dla każdego”. 

Pod tą zachętą do kupowania (,„Sprze 
daž odbywa się u Br. Jabłkowskich, u 
Różyckiego, u Pęcherskich i w Księgar- 
ni Wojskowej) widnieje piękny wierszyk: 

Między wichry podniebne szlakiem mgiei za 
a) chmury 

Nakreślmy lot zwycięski Żwirki i Wigury. 
Od Berlina ma się zacząć omawiana trasa. 

Samoloty więc są, kostka, numerki i kasa. 
Gra ambicję niech rozpali, dumą tor zaznaczy. 
Kto wygrywa, sławę bierze. Zwycięstwo, 

Polacy! 
„Lot zwycięski* tobie, gościom godziny umili, 

I już przetrwa wiecznie żywa pamiatka w na- 
rodzie, 

a niedawno zupełnie * 

- Objawy kultu I grozy wdzięczności 

GRATULANCI 

  

Stary feldmarszałek cesarski, obecny prezydent 
„republiki* niemieckiej, Hindenburg i  naro- 

dowy rewolucjonista Hitler, wymieniają uścisk 
dłoni na znak radości z powodu przywrócenia 

dekretem Hindenburga flagi b. cesarstwa nie 
mieckiego i usunięcia tem samem  konstytu- 

cyjnej flagi znienawidzonej republiki. 

  

Nagły przybór 

SŁOWO 

Wrażenie projektu brytyjskiego w Niemczech 
BERLIN. PAT. Wolbec planu Mae Do- 

malda prasa niemiecka występuje z za-, 
strzeżeniami zasadniiczej nafury, 

Plan angielski nie nadaje się do przy- 

jęcia — oświadcza hugenbergowski „Lo- 
cal Anzeiger', ponieważ (tnaktiuje zagwa- 

mainłtowiane 'traikłtaltowo Niemcom prawa — 
jalko sprawę dr ugorzędną. 

„Boersen Kunier* oświadcza, że stano- 
misko Niemiec zależeć będzie od tego, w 
jalkim stopniu zasada równouprawnienia 

zostanie _ przeprowadzona. Zdaniem kół 
niemieckich, projekt amgielski ma para- 

liżować. dążenia do uzbrojenia Niiemiec. 
„Bioersen Zitg“ sze: Sltmonia miemiec- 

ka wymaźnie podkreśla, że Niemcy madal 

domagają się równości (wi dziedzinie ma- 

terjałów mojennych. Obodzi tu przede- 
wiszystikiem o lotnictwo wojenne, łodzie 

Interwencja rządu ang 
LONDYN PAT. — Ambasador Wict- 

kiej Brytanji w Moskwie zażądał wyco- 
fania oskarżenia przeciwko aresztowa- 

    

    

podwodne, ciężką artylerję i tamiki. 
„Deutsche Aliigemeine Ztę.'* wyraża 0- 

bawę, że Mac Donaldowi zależeć może nia 

zastąpieniu Reichswehry, milicją. Niiemey 

zainteresowanie są w. rozbudowie idei peł- 
miłego. równouprawnienia, mie zaś w dąže- 
niach do: zniszczenia sił, jakiemi obecnie 
rozpowządzają. Prasa angielska: maogół nie 
zdradza  szezerszego: entuzjazmu dla po- 
sunięć Mae Donalda wi Genewie. Mowa je- 

go ioceniana jest” eo prawda jako energi- 
czny ikrtok, . zmierzający, ido uraliowamia: — 
komferencji. [Prasa 'anigielskia zdaje jedaalk 

Sprawę z tego, że angielski plan! koniwen- 
cji nie może zadowolić ami Francji, ami 

Niemiec, ami Włoch i że przeto wprowa- 
dzemie koniweneji w życie mapołtika ma po- 
ważne (irudności, 

—o00——— 
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jelskiego w Moskwie 
nym iażynierom Metropolitan  Wickers 
Company. 

Zamordowanie b. ambasadora Rakowskiego 
LONDYN PAT. — Do biura Reutera 

donoszą ze Stambułu: Przebywający na 
wyspie Prinkipo koło Stambułu Trocki o 
trzymał z wiarygodnego źródła wiado- 

wody na Wiiji 
SPOWODOWAŁA SPŁYWAJĄCA KRA 

WILNO. — Wczoraj rano z powodu 
dalszego podniesienia się temperatury 
ruszyły iody koło Trynopoia i w części 
powiatu wileńsko - trockiego. 

Z chwilą ruszenia kry, poziom Wilji 
na terenie miasta począł gwałtownie się 
podnosić, i 'o godzinie 42 w południe 
dosięgnął 4 metrów, t. j. przeszło 1 m. 
40 cm. ponad stan normalny. 

Kra szła kilka godzin i przed wie- 

czorem, kiedy Wilja cokolwiek się oczy- 
ściła stan wody opadł do 3 m. 30 cm. 

W czasie spływania kry powstała o- 
bawa utworzenia się zatoru koło Tryno- 
pola. Skończyło się na ałarmie, bowiem 

łód stopniowo i zwolna spłynął bez 

przeszkód. 
W związku z ruszeniem Wilji komitet 

powodziowy odbył kilka posiedzeń, na 
których opracowano plan działania na 
wypadek niebezpieczeństwa powodzi. 

W chwili gdy woda dosięgnie 5 m., 
zajdzie potrzeba ewakuacji niektórych 
mieszkańców z ul. Brzeg Antokolski, 

P. starosta Kowalski tustrował wczo- 
raj kilkakrotnie tereny położone nad 
brzegiem Wilji, badając sytuację. 

Policja rzeczna jest w pogotowiu i 
sprawdza obecnie wykazy domów, któ- 
re przy dalszem  podiiesieniu się wody 
winny być zwolnione przez lokatorów. 

Szykowane są również środki przewo 
zowe w postaci łodzi na wypadek nie- 
spodziewanego wdarcia się wody do о- 
siedli ludzkich. 

ZANIEDBANE R Ę Cc E | 

t ZNISZCZONE 
udelikatnia natychmiastowo, wybiela, 
chroni od łuszczenia i cdziębienia 

KREM PRAŁATÓW 

PERFECTIOR 
Do nabycia w pierwszorzędnych per- 

iumerjach składach spiecznych. 

  

NAJWIĘCEJ 

    
słuszności naszych poczynań. Świadectwem tej 
pewności jest nasza dewiza „quod bonum ie- 
lix faustum fortunatumque sit”. 

„Ruch, zmierzający do wskrzeszenia 
łaciny, jako języka międzynarodowego, 
zasługuje na baczną uwagę... 

. Lector 

Utrwalając nazwę Tamtych, co byli na przodzie. 

Niech nie zbraknie dziś nikogo w żadnym pol- 

skim domu, 

Kto nabędzie ten podarek, da swoim i komu 

Tylko każdy 'pokolei: ja pierwszy, ty wtóry, 

By zasilić tem Komitet Żwirki i Wigury. 

„Uczcijmy pamięć ś. p. Żwirki i śp. 
Wigury. Kupmy grę towarzyską (cena 
niestety nie podana). Stawiamy, aby roz- 
palić „ambicje narodowe, wziąć sławę i 
polskie zwycięstwo. Ja pierwszy, ty wtó- 
ry. Ja na š. p. Žwirkę, ty na ś.p. Wigurę. 
Moja kostka wyrzuca sześć, twoja czte- 
ry. Ruszamy szlakiem mgieł, utrwalając 

nazwę Tamtych, co byli na przedzie. Hur- 
ra! Albowiem, kto kocha ś.p. Żwirkę i 
ś.p. Wigurę, musi kupić najmilszą i naj- 
odpowiedniejszą rozrywkę dla każdego 
Domu Polskiego „Zwycięski Łot*. Wszel- 
kich informacyj udziela Szef Imprez w 
Warszawie ul. Wielka 11 m. 44, 

* Boże drogi, co za pomieszanie pojęć. 
Nie. kupię tej gry towarzyskiej, żeby mi 

ją nawet Bracia Jabłkowscy z powodu 
kryzysu o 50 proc. taniej odstąpić chciel:. 

wow * 

Pani Wanda Melcer Sztekkerowa, wy- 
głaszając w Wilnie swój odczyt o „Na- 
szych biedulach'', zaczęła od komplemen- 
tów: 

— Niech państwo nie myślą — po- 

Elektrownia miejska również czyni 
przygotowania do „odparcia* powodzi, 
która narazie (na podstawie dotychcza- 
sowych obserwacyj) nie przedstawia 
zbyt grożnego niebezpieczeństwa. 

SAPERZY LUSTRUJĄ WILJĘ 
W dniu wczorajszym wyruszyły z 

Wilna na teren powiatu wileńsko - tto- 

ckiego patrole saperskie zaopatrzone w 
odpowiedni sprzęt, niezbędny przy гох- 
sadzaniu lodów. 

Saperzy lustrują brzegi Wilji i w 

razie niebezpieczeństwa zatorów przy- 
stąpią do rozsadzania zwałów lodu. 

Ponadto oddziały saperów stacjonu- 
jące w mieście są przygotowane każdej 
chwili do akcji ratowniczej. 

Na wypadek alarmu z prowincji, od- 

działy saperów natychmiast wyruszą do 
miejsc zagrożonych. 

WODA ZALEWA JEZDNIE 
W MIEŚCIE 

Z powodu zatkania kanałów i dużego na- 
pływu wody, wczoraj rano znalazła się pod 

wodą część ułicy Kijowskiej na przestrzeni od 

ulicy Piłsudskiego do Słowackiego. 

Dopiero gdy zmobilizowani przez policję do 

zorcy oczyścili przewody, i dali ujście napły- 

wającym strumieniom woda, z jezdni ustąpiła. 

Również wczoraj woda zalała ulicę Szkap- 

lerną. Stało się to jednak z powodu spływają- 

cej z gór wody, która niezabrukowaną ulicę 

zamieniła w wielkie, wąskie jezioro. 

Straż ogniowa interwenjowała w jednym z 

domów przy ulicy Beliny, gdzie uległy zalaniu 

piwnice. 

Na ulicy Lwowskiej róg Siuckiej dzięki na 

tychmiastowemu otwarciu kanału, zbierająca 

się woda zeszła bez przeszkód. 
Na ul. Szyszkini i Świronek, dźięki prze- 

kopaniu rowów, woda z gór narazie nie zagra- 

ża położonym tam domom. 

SYTUACJA NAD WILENKĄ 

Woda na Wilence również cokolwiek pod- 
niosła się, lecz narazie niema mowy o jakiem- 
kolwiek niebezpieczeństwie. 

Władze administracyjne zwróciły jednak 4- 
wagę na posesje położone nad brzegiem tuż 

koło mostu przy ul. Sofjannej, które będą ewen 

tualnie ewakuowane. 
W razie dalszego przyboru wody mosty 

na Wilence w ogrodzie Bernardyńskim i sa- 
perski w ałei Syrokomli zostaną rozebrane, 

wiedziała — że jestem pierwszy raz w 
Wilnie. O, nie! Znam Wilno, znam rów- 
nież malownicze Zielone Jeziora pod Gro 
dnem i kocham Wilno z jego krętenii 
uliczkami i pięknemi kościołami. Dzi- 
siaj, nocując w pokoju gościnnym Związ- 
ku Literatów, doznałam nawet dziwnego 
wrażenia. Ta cela, te rusztowania, które 

tam teraz stoją, wszystko to jakoś odu- 
rzyło mię, i śniło mi się, że jestem jakąs, 
czy ja wiem, divą kinematograficzną... 

_ Pani W. Sztekkerowa mówiła swoje 
komplementy z uśmiechem, z wdziękienu, 
2 gracją, bacząc, jakie wrażenie wywrze 
na słuchaczów swoją osobą. Myśląc O 
wrażeniu, nie mogła myśleć o treści swych 
słów. Dlatego też słowa jej miały urok 
rozkosznego bavardage'u, który w ustach 
pięknej kobiety, jak słusznie zaznaczył 
recenzent Kurjera Wileńskiego, jest wy- 
baczalny. ]Jabym powiedział, że jest 
nietylko wybaczalny, ale zgoła naturalny 
i konieczny. 

Inne wszelako stanowisko winniśmy 
zająć wobec bavardage'u takich osobi- 
stości, jak Zenon Kosidowski, czy jan 
Emil Skiwski. Zenon Kosidowski, podob- 
no znakomity poeta poznański, wypisy- 
wał poprostu banialuki w „Dzienniku Po 
znańskim* na temat celi Konrada, jej 
ciosanych ław, bejcowanych stołów, dy- 
skretnie rozproszonych świateł i tym 
podobnych dyrdymałek, zakończonych 
rewelacją o powstaniu klubu Smorgonja, 
składającego się z Cyganów, czyli człon- 
ków rzeczywistych Rady  Zrzeszeń Art. 
i Niedźwiedzi, czyli członków sympaty- 
ków. Nie mógł tylko zobaczyć tej gorącej 

mość o zamordowaniu byłego ambasado 
ra sowieckiego w Londynie i Paryżu, 
Rakowskiego. 

  

W oczekiwaniu wiosennej powodzi 
LIDZIEJKA WYSTĄPIŁA Z BRZEGÓW 

LIDA PAT. — Raptowne topnienie śniegu 
spowodowało gwałtowny przybór wody na Li 
dziejce, Na ulicy Lidzkiej i Wiłeńskiej woda 
dostaje się do mieszkań. Część mostu dia pie- 
szych, łączącego ulicę Lidzką z dzielnicą Roś- 
laki, znajduje się pod wodą. Ludność z Rośla 
ków dostaje się do Lidy zapomocą iódek.— 
Wzbiera również woda pod mostem na. ulicy 
Szkolnej, w śródmieściu zaczyna zalewać jak 
w roku ubiegłym, ulicę Szkoiną. Na terenach 
przeznaczonych pod rozbudowę, od koszar 77 
p. p. torów kolejowych i szpitala powiato- 
wego w kierunku ulicy Fałkowskiego, woda u- 
tworzyła istne potoki. 

Według ostatnich wiadomości, woda do- 
staje się do wnętrza domów nr. nr. 65 i 69 
na ulicy Wileńskiej. To samo dzieje się na 1- 
licy Lidzkiej w domach nr nr. 39 i 40. 

Q godzinie 20-ej woda zaczęła spadać. 

RZEKA HRUZDA RUSZYŁA 

SŁONIM. — Z Kosowa donoszą, że rzeka 
Hruzda, jeden z największych dopływów 
Szczary, ruszyła. Stan wody na wodowskazie 
w Iwaszewiczach wynosi 3 m. 88 cm. 

WIELŻABKA WYLAŁA. — 

SŁONIM. — Sytuacja powodziowa w Stoni 
inie przedstawia się następująco: 

Rzeka Wielżabka w godzinach  poiudnio- 
wych ponownie wylała, zalewając tereny co: 

kolwiek większe niż w dniu wczorajszym. 
Ulica 3 Maja na przeszło 200-metrowej dłu 

gości została zalana wodą, której poziom wy- 
nosił 1 metr. W tym czasie wszelki ruch koło 
wy był tam niemożliwy. Komunikację koszar 
z miastem utrzymywano przy pomocyi łodzi. 
Pod wieczór woda spadła. 

STAN WODY NA SZCZARZE 

Stan wody na Szczarze w Słonimie w ciągu 
dnia dzisiejszego podniósł się o 31 cm, i 0- 
becnie wynosi na wodowskazie i m. 47 cm. 

Lód na rzece jeszcze nie ruszył, choć jest po- 

pękany i nałeży się spodziewać, że rzeka tu; 
szy lada chwila. W związku ze spodziewane: 

ruszeniem lodów władze wydały szereg za- 

rządzeń w celu zapobieżenia niszczeniu objek- 

tów drogowych i mienia ludności, Ogólnie sa 
dzą, że większej powodzi w bieżącym roku w 

Sionimie nie będzie. 

NIEMEN JESZCZE NIE RUSZYŁ 

LIDA. — Sytuacja powodziowa w pow. 
lidzkim narazie nie jest groźna. Grubość lodu 
na Niemnie pod Bielicą dochodzi do 40 cm.-- 

Na Mołczadce i Niemnie łód jeszcze nie tu- 

szył. Prawdopodobnie ruszy na obu rzekach 

w jednym czasie. Przy mostach na Mołczadce 
pod Jesiłówką i na Niemnie pod Ogrodnika - 

mi i Bielicą czuwa pogotowie. Dzitwa płynie 

spokojnie. 

DZiŚl į 

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

  

        
podłogi, na której Cyganie mają uczyć 

Niedźwiedzi tańca, gdyż część ubikacyj 

lokalu literatów przebudowywano  wła- 

Śnie. Stały tam owe rusztowania, które 
w parę tygodni później skojarzyły się we 
śnie p. Sztekkerowej z atelier iilmowem 
i divą. 

J. E. Skiwski, przenikliwy i  ścisty 
krytyk, nie zdołał również uwolnić się 

od „senzacyj”*, wywołanych  kołdunami, 
samowarem, skromnym  obiadkiem, pe 
którym zostaje pięć koszy ułomków, pro 
siakiem z chrzanem... Wprawdzie senza” 
cje tego rodzaju wplecione są tylko w 
interesującą i rzeczową charakterystykę 
miasta, nie tak jak u Kosidowskiego, 
gdzie stanowią esencjonalną treść arty- 
kułu, ale są. I przypominają osławione- 
go podróżnika krakowskiego p. Juljana 
Szweda, który przed paru laty widział 
w Wilnie jamszczyków, Gruzinów, bu- 
bliczki i bałałajki, bujnie rozpienione 
pod czapką Monomacha. 

A Zygmunt Kisielewski? Rzetelny, o 
najlepszych intencjach pisarz, który kie- 
dyś opowiadał w warszawskich .-pis- 
mach o swem spotkaniu z duchem Mic- 

kiewicza na Bernardyńskim zaułku? 

Duch wieszcza deklamował wówczas O- 

dę do młodości, Zygmunt zaś Kisielew- 

ski słyszał wyraźnie dobiegający jego U- 

szu podziemny szum Koczergi. A co pi- 

sała Magdalena Samozwaniec? | : 

Gdy czyta się tego rodzaju impresje 

wileńskie, uwieczniane na szpaltach sto- 

łecznych dzienników przez wybitnych 

nieraz stołecznych literatów, niesposób 

oprzeć się zdumieniu. 

snio' - pruskiem Lec. Wybuch spowodoy 

ROZWIĄZANIE ORGANIZACYJ 

SOCJALISTYCZNYCH 

BERLIN PAT. — Organizacje socja!ł - de- 
mokratyczne i komunistyczne w Hesji zosia- 
ty przez władze rozwiązane. W Badenji komi- 
sarz Rzeszy zakazał noszenia odznak partji so 
cjal - demokratycznej i komunistycznej. — 
Prasa socjalistyczna na obszarze Saksoaji za- 
wieszona została na dalsze 2 tygodnie. Rów- 
nież przedtażone zostało na 2 tygodnie zawie- 
szenie berlińskiego „Soział - demokratischer 
Pressedienst“. 

ZAMACH NA BANK 

BERLIN PAT. — We czwartek wieczorem 
nieznani sprawcy dokonali z 
go na bank związkowy w miastec, 

    

    

        

   

   

brzymie spustoszenia wewnątrz Dudynk 
lazna brama zosi wyrwana z zawias i 
cona na rynek. Policja, oddziały szturmowe i 
teichswelita przybyły na miejsce wyp 

ród ludności zamach wywołał panikę. 
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Orędzie prezydenta 
Roosevelta 

WASZYNGTON. PAT. Prezydent Ro- 
osevellt skienował do Kongresu orędzie, — 
poświęcone sprawom. molnictwa, w którem 
omawia: szereg projektów, zmierzających 

do poprawy sytuacji fermerów i usunięcia 
depresji. Roosevelt zaleca Kongresowi 
przyjęcie projektu prawa, upoważmiające- 
go, Sekretamza sjpinaw! molnietwa do zredu- 
kowianiia, produkcji! zboża, bawełmy, ryżu, 
tytoniu, oraz produktów: hodowiłanych w 

drodze układów z producentami, wymiagra 
dzając ich za: dokiomane redukcje zapomocą 
funduszów, udzielanych przez Finance Re- 
constriuctiom Corporation. (Projekt prawa 
niadaje sekirietanzowi stianiu rolinietwa licz- 
me pełnomocnictwa: wi celu omganizaicji — 
sprzedaży wymienionych produktów: oraz 
mpoważnia nząd do wycofania z rymku — 
madmiaru bawełny, znajdującego się w [ро- 
siadaniu różnych instytucyj. ° 

  

    

  

ŚRODA PAT. — Około godziny 1-ej spadł 
na polach majętności Zielniki pod Środą w od 
ległości około dwustu metrów od zabudowań 
gospodarczych samolot typu Henriot ze zna- 
kami S. 30 302 AJN. Samolot spłonął prawie 
doszczętnie. Pod szczątkami jego znajdują się 
częściowo zwęglone zwłoki dwóch lotników. — 
Według przypuszczeń, jednym z lotników, któ 
rzy stracili życie w wypadku jest syn właści- 
ciela majętności ziemskiej byłego ministra i 
komisarza generalnego Rzeczypospolitej w 
Gdańsku pana Leona Płucińskiego . Nazwiska 
drugiego lotnika dotychczas nie ustalono. Za- 
biegów ratunkowych nie podjęto, gdyż wed- 
ług orzeczenia lekarzy byłoby to bezcelowe-— 
Według informacyj kół lotniczych w Poznaniu, 
samolot był własnością Aeroklubu poznańskie 

Tragiczna katastrofa samolotu 

W WIRZE STOLICY 
KRÓLESTWO ŚWIECY 

Staroświecki ten sposób oświetlania ma je- 

szcze licznych zwolenników. W mieście trudno 

zobaczyć świecę gdzieindziej jak na choince, 

ale jednak muszą być miejscowości, gdzie 
świecą jest honorowana, skoro świat konsumiu- 

je rocznie 250.000 tonn świec. 

Krajem, gdzie świeca ma największe po- 

wodzenie nie jest, jak sądziliśmy zepsuty kraj 

Amazonek, ale Anglja. Spala się w Anglji 45 

miljonów kilo świec rocznie. Na północy Szke- 

cji są wsie, gdzie niema ani elektryczności, ani 

gazu, ani lamp naftowych — cały wieczór spe- 

dzają rodziny przy świecy. 

Na dalekim Wschodzie świeca też ma sze- 

. rokie zastosowanie. Ale tam fabrykują ją tu- 

bylcy domowemi sposoby, ilość dokładna jest 

nieznana i nie wchodzi do ogólnych cyfr kon- 
sumcji. 

RAJ PIECHURÓW 

Nowoczesne środki lokomocji  uniemożli- 

wiają spokojne wałęsanie się po szosach. Pie- 

chur jest bardziej zagrożony na szosie amcety- 

kańskiej, niż żołnierz pod obstrzałem kulomit- 

tu. Ale jest kraj w Ameryce, gdzie piechuroni 

już jest dobrze, a wkrótce będzie idealnie, mia- 

nowicie: Chili. 

W ubiegłym roku sprowadzono do Cluli 

42 samochody, produkcji własnej niema wcale, 

wogóle Chili posiada 41.000 aut. Drogi są u- 

ciążliwe tak, że maszyny niszczą się prędko, 

przypuszczając, że wszystkie 41.000 samocno- 

dów są nowe — za 5 lat będą nie do użytku 

czyli, że w roku 1938 w Chili nie będzie ami 

jednego samochodu! 

Słaba strona tych prognostyków to, że Chili 

może zmieni swą politykę cłową i przestanie 

uważać auta za przedmioty zbytku. K. 

  

PAMIĘTAJ OBYWATELU, ŻE W WiEKu 
OD 15 DO 60 LAT, CO TRZECI CZŁOWiE4 
UMIERA Z GRUŹLICY! WYOBRAŹ SOBia 
OGROM TEJ KLĘSKI i POPIERAJ WAŁKĘ 
Z NIĄ. KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGR%:;- 
ŹLICZE*! POPIERAICIE BUDOWĘ SANA 

TORIUM POD WILNEM. 

  

POZNAŃ. PAT. — W uzupełnieniu podanej 
przez nas wiadomości o katastrofie santołofo- 
wej w Zielaikach, pod Środą dowiadujemy się 
że ś. p. Stefan Pluciński wraz ze š. p. Hilche- 
nem wystartowali dziś rano na aeroplanie Ken 
riot z Aeroklubu poznańskiego do lotu ćwiczeb 
pływu wody, wczoraj rano znalazła sie poa 

nego z zamiarem wyłądowania w. Zielnikacu 
w majątku brata ś. p. Plucińskiego. Już w po- 
hliżu tego majątku samołot z niewiadomych 
powodów spadł na ziemię, zapalił się i uległ 
zupełnemu zniszczeniu. Bezpośrednim  Świad- 
kiem katastrofy był brat zmarłego Plucińskie- 
go. Drugi tragicznie zmarły lotnik był synem 
dyrektora departamentu morskiego Minister - 
stwa Przemysłu i Handlu. 

  

Dyrekcja Państwowej Szkoły Technicznej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiinia 

podaje do wiadomości rodziców i opiekunów nczni Szkoły Technicznej oraz mieszkań- 
ców dzielnicy Antokola i Zarzecza, że 

Uroczysta Akademja w doln Imiebin Marszałka Józefa Piłow skiego 
| odbędzie się dnia 19 b m. o godzinis 17=cj w gmachu Państwowej Szkoły Technicznej 

przy ul. Holenčernia 12 

| 
| 

DYREKCJA SZKOŁY | 
  

Gdy lody ruszą na Wiśle 

  

Uwolniony z lodów z powodu odwilży statek pasażerski wyrusza z portu warszawskiego w 

swoją pierwszą podróż wiosenną, rozpoczynając normalną komunikację okrętową na Wište. 

— (Co się w tem Wilnie dzieje? — 
powstaje niepokojące pytanie. Jaka oso- 
bliwa musi być aura tego „grodu Gedy- 
mina”, jeśli poważni ludzie, odwiedzają 
cy go, zaczynają potem majaczyć. Czy, 
przypuśćmy, którykolwiek z literatów 
awileńskich, zaproszony przez Związek 
warszawski albo krakowski, wypisywał- 
by o ilaczkach garnuszkowych, o poko- 

jach do śniadań, o spotkaniu z Kiliń-- 
skim na Wąskim Dunaju, albo z Wie- 
rzynkiem na rynku krakowskim? Albo 
gdyby mu ofiarowano nocleg w  war- 
szawskim domu Staszica (przypuścmy, 
że Cela Konrada jest czemś więcej niż 
dom Staszica), czy śniłby, že jest Bro- 
dziszem lub zgoła Chevalierem?  Zdaje 
się, że nie. Po pierwsze, dlatego że Zwią 

zek warszawski jako też krakowski nie 
zaprosiłby żadnego literata wileńskiego. 
Nie dlatego, że my — literaci wileńscy 
— nie zasługujemy na produkowanie się 
przed Warszawą, jak to czynią tamci li- 

teraci u nas, tylko dlatego, że Warsza- 

wa, Kraków i Poznań są zarozumiałe, 
ekskluzywne i reklamiarskie. Nie dopu- 

szczą nikogo do swojej kliki, nikomu ob 

cemu nie pozwolą wybić się na ich 
gruncie. My zaś w Wilnie, przeciwnie. 
Witamy wszystkich otwartemi ramiona- 
mi, fetujemy i pieścimy. „W. Wilnie 
człowiek jest gościem — komplementu- 
je nas jeden z warszawiaków: — próg 
niski, gościnny, choć dom  szlachetny'*. 

— „Obok celi Konrada, w sąsiedztwie 
tabernaculum, gdzie urodziła się literatu- 

ra narodowa, znajduje się pokój gościi!- 

ny dla przyjezdnych literatów — pisze 
+ 

tego, 

sk 

z zachwytem inny. — Gościnność inteli- 
gencji wileńskiej była zgoła żenująca — 
dodaje z pięknym dygiem. Pokój goś- 
cinny przy tabernaculum! Ja myślę, że 
to niepowszednia emocja: przespać się 
na łonie literatury narodowej. W  do- 
datku nie trzeba płacić za hotel, co mu- 
siałby uczynić każdy literat wileński, 
przyjechawszy do Warszawy. A potem 
częstują takiego przyjezdnego kołduna- 
mi, samowarem, „skromnym obiadkiem . 

którego starczyłoby na  wykarmienie 

zgłodniałej rzeszy”. Nic dziwnego, że 

dostaje niestrawności i zamroczenia. A 

za „żenującą gościnność” trzeba się ja- 

koś zrewanżować. Nie napiszesz nic —- 

powiedzą: przespał się, najadł, napił... I 

żeby choć słówkiem.., Niewdzięczny, 

Zastanawiając się tedy nad stosun- 

kiem „„miłych gości” do Wilna, sądzę, że 
powinniśmy być mniej żenujący w na- 
szej gościnności. Nie należy zanadto 
przybyszów zobowiązywać, bo — kta 
wie, czy pisząc-0 żenującej gościnności 
i niskim progu, nie myślą o nas czegoś 

zupełnie innego. Na prosiaka i kołduny 

możemy iść, ale bez tego: 

— A, a, co znowu! Pan jest naszym 

gościem! 
Owszem, płać każdy za siebie. Prócz 

pomysł Smorgonji uważam za 
szczęśliwy. Cyganami niech będą litera- 
ci wileńscy, a niedźwiedziami przyjezd- 
ni. Po noclegu i skromnym obiadku po- 
prowadzić przed wyjazdem jednego z 
drugim na gorącą podłogę. Potem niecū 

sobie pisze. Wysz. 
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| — pod batutą Wł. Sz 

Di nien Warzaka Piły eg 
Dziś w 

Godz. 18-ta, Uroczysta Akademja 

Guli Uniwersytetu Stefana Batorego. 

Godz. 21.60 — Raut Zw. Peowiaków, 
Zav. Praey Obywatelskiej Kobiet, Klubu 
Włóczęgów'i T-wa Niezależnych Artystów 
Plastyków, w sali Stow. Techników (Wileń 
ska 33). 

Godz, 19.30 — Uroczysty capstrzyk — 
orkiestr wojskowych na Placu Napoleona. 
"wądaj «wod Dinąoq pod fuąsstowo auozobjoT 

Kosseckiego odegrają: Hymn Państwowy: 
Perwszą Brygadę i Marsz Sulejówek - Bel 

weder. 

Z Plaeu Napoleona orkiestry 1,45 p. p. 
Leg. odegrają Hymn Państwowy i Pierw- 
szą Brygadę przed Inspektoratem  Armji, 

w 

Pierwszy pułk piechoty Legjonów czci 
godnie Imieniny swego ukochanego Komendan- 
ta i Wodza Narodu, zbierając się na uroczy- 
stej akademii w dniu 18 marca 1933 r. o godz. 
16.30 w Teatrze na Pohulance , urządzonej ku 
czci Pierwszego Szarego Żołnierza Polski współ 
zesnej i niedoścignionego Mistrza Budowni- 

czego potężnego gmachu Najjaśniejszej Rze 
czypospolitej. 

W akademji wezmą udział wszyscy bez 
wyjątku oficerowie i szeregowi pułku z rodzi- 
nami, dając tem dowód swego bezgranicznego 
ku Niemu przywiązania i czystej: bezinteresow 
nej miłości na jaką tylko zdobyć się może sza- 
ry żołnierz, owiany tradycją legjionową. W. M. 

BOAC 

   

AKADEMIA. POPULARNA-KU UCZCZE- 
NIU EMIENIN PIERWSZEGO MARSZAŁ- 
RA POLSKI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO. 

Dnia 19 marca: w Sali Miejskiej, uł. 0- 
strobiramska 5, icdbędziie się akademja po- 
pularnia z następującym programem: 
1) Chopin — Piollonez a-Dur — wylktonia or- 

kfestna dęta: pocztowców pod! kier. F. Sta- 
chacza. 2) Zlagajeniie  Alkademji — ppłk. 

dr, Bug Dobaczewski. 3) Okolicznościowe 
przemówienie — mjr. dypl. Bogidam Szeli- 
gowski, 4) H. Milek — „Na imli 
Marszalka“, J. Paderewski — „Hej Orle 
Biały* — wykona chór pocztowców pod 
kier. Wł. Szczepańskiego. 5) Jamina Stani. 
sławska - Kilj lsuidkikfiiemu — 
wypowie (Włodzimierz Poreiiss. 6) Moniusz- 
ko — Uvertura z op. „Halka*, Friedma 
„Rajpsodja Słowiańska” — wykona symfo- 
niezną orkiestra pocztowców pod. kier. — 
Romana. Herm: 7) Recytacja — wypo- 
wie Imena Łaidi na. 8) H., Miłek — 
„Szlekiem Kiadrówki" wiązanka pieśni lu- 
dowych — wykona chór Pocztoweów z 
tow. symfomiieznej! oxkliestry pocztowców 

pańskiego. 
godzinie 13-tej. Wstęp bez- 

płatny. jaline zepnoszenia wysył 
nie będą. Orgamizacje proszone są o przy- 
byeie ze sztandarami, 

* * ® 

— UROCZYSTA  AKADEMJA DIA 
SZKÓŁ POWSZECHNYCH M, WILNA. 
Inspektorat Szkolny m. Wilna łącznie z 

  

      

    

   

   

   

Początek 0 

бр    
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sobotę 
poczem orkiestry maszerują: 1 p. p. Leg. 
ul, Mickiewicza, 8 Maja, I Baterji ; Kalwa- 
ryjską. 5 p. p. Leg. Arsenalską, Kościusz- 
ki, Antokolską, 1 pal. Leg. Uniwersytec- 
ką, św. Jańską, Zamkowa, Wielką, Baksztą 
Zarzeczną, św, Anny, Królewską, Magdale- 
ny, Arsentalską. — 4 p. ul, Uniwersytecką, 
Dominikańska, Niemiecką, Wielką, pl. Ka- 
tedralnym, Mickiewicza, Kalwaryjską. 3 b. 
saperów Uniwersytecka, św. Jana, Krė- 
lewską, Magdaleny, pl. Katedralnym, Ar- 

senalską. 
Każdej orkiestrze towarzyszy 

hostorowy pod dowództwem 
szeregowcami z pochodniami. 

pluton 
oficera z 20 

      

ziału  Griodzkiego 

Nawozy Polskiego urządza 
18/III b. r. wi Teatnze na Pohulalnice 
czystą Akademję ku uezczeniu Im: 
Pierwszego Mamszalika Polski Józefa Pił- 

sudiskieg г 
Akaidiemja dla uczenie i uczniów stiar- 

szych iklas szkół powszechnych m. Wil- 
ma. Początek o godz. 10.15. - 2 

* * 

— ZARZĄD CEOHU KRAWICÓW W 
WILNTE, Zaprasza członków. i sympaty- 
ków! o przybycie jw dniu 19 b: m. o godz. 
14-tej do lokalu Cechu, ul. Bakszta 1, na 

obchód imienin Marszałka Józefa Pilsud- 
skiego. 

  

  
   

    

* * * 

— Baczność Rezerwiści! Celem wzięcia u 
działu w uroczystościach w dniu imienin Pierw- 
szego Marszałka Rzeczypospolitej w dniu 19-Hl 
r.b. została zarządzona zbiórka Bataljonu Wi- 
leńskiego w dniu 19. III r.b. o godz. 7-ej rano 
w lokalu Związku przy ul. Żeligowskiego 4. 

Obecność wszystkich członków obowiązko- 
wa. 

POŁICJA KU CZCI MARSZAŁKA 

PIŁSUDSKIEGCG 

W związku z imieninami Marszałka |. Pil- 

sudskiego, staraniem Rodziny Folicyjnej odbę- 

dzie się w łokalu przy ul. Żeligowskiego 4, a- 

kademja dła szeregowych policji m. Wilna. 

W niedzielę Rodzina 'Policyjna urządza po- 

gadankę okolicznościową dla dzieci policjan- 

tów. 
* * * 

Zarząd Kolejowego Przysposobienia Woj- 
skowego Ognisko w Nowowilejce w dniu 19 
marca r. b. w lokalu własnym przy ul. Połoc- 
kiej Nr. 28 o godz. 17 punktualnie, urządza uto- 
czystą akademję ku czci Pierwszego Marszałka 
Polski Józefa Piłsudskiego w dniu Jego imienin 
z następującym programem: 1. Okolicznościo- 
we przemówienie, 2. Dział koncertowy. 3. Obra 
zek sceniczny z czasów walk o niepodległość 
Polski p.t. „Żyj Polsko R. Orwicza w wyko- 
naniu zespołu dramatycznego K.P.W. Ogniska 
w Nowowilejce. 

Wstęp za zaproszeniami. 

  

s „PRADOŽERCĄ“ 

PHILIPS TWÓJ OSZCZĘDNY DUCH 

    

SOBOTA 

Das 18 
Narcyza B 

jutro 
Sózeła OMP. 

 BAREORORZECE WE 

Wschód słońca g, 5,34 

Zachód słońca g. 5,20 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 
Z DNIA 17 MARCA 

Ciśnienie średnie: 751. 

Temperatura średnia: --7. 

Temperatura najwyższa: +9. 

Temperatura najniższa: +3. 

Opad: 

Wiatr: południowo - zachodni. 
Tendencja: spadek następnie stan stały. 
Uwagi: pochmurno. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 
Naogėt chmurno i możliwe drobne de- 

szcze, — Temperatura bez zmian. — Umiar- 
kowane wiatry południowo - zachodnie. 

KOŚCIELNA 
— Rekolekcje organizowane przez Koło b. 

wychowanek gim. S.$. Nazaretanek rozpoczną 
Się w. niedzielę dnia 19 b.m. o godz. 7 po poł. 
Karty wstępu można otrzymać w szkołe w So- 

botę = 3 — 4 po poł. i w niedzielę vd PES 1 
URZĘDOWA 

— PRZYJAZD iP. WOJEWODY. P. 
jewpda Wileński, (Władysław Jaszczołt, 

drzyjyywia dziś w sobotę, dniia 18 b. m. do 
Wilna i w dafiu tym obejmuje unzędowanie, 

MIEJSKA 
: — RADA MIEJSKA. Najbliższe po- 

siedzenie Rady Miejskiej ma być zwołane 
ma 30 b. m. Termin) tem nie jest jednak 
ostateczny. Porządek dzienny posiedzenia 
jest jaż opracowany. 

REMONT DOMÓW. 

  

— POŻYCZKI NA 
W awiązku z przyznaniem Wilnu miiezna- 
eznych kredytów, ma remont domów, w: mie- 
ście do Komitetu Rozbudowy wpłynęło już 
kilkadziesiąt podań 0. pożyczki. 

Obeenlie Kiomitet. sprawdza, czy wska- 
zame w podaniach posesje faktycznie po- 

ują remontu. 

AKADEMICKĄ 
„.. — S.K.M.A. Odrodzenie komunikuje, że w 

Siedzieję 19 b.m. o godz. 17 w mitszkaniu p. 

ŹŻRE ZA DWUCH 

PHILIPS 

St. Jeleńskiej (Mickiewicza 19 — 2) odbędzie 
się zebranie ogólne miesięczne z konferencją 
religijną ks. Korniłowicza z Lasek. Obecność 
członków obowiązkowa. 

—ZARZĄD SODALICJI M. A-czek U, 
S. B. w Wilnie zawiadamia, że w miedzie- 
lę dnia 19 b. m, o godz. 10-tej ramo «dlbę- 
dzie się w, lokalu szkoły zawodowej (Uni- 
wersytedka 9 — 9), nadzwyczajne zebra- 
mie walnę. Na porządku dziennym uchwa- 
lenie mowego statutu S. M. A. USB, Obe- 
eność członkiń Ikonieczna. 

— Zarząd Sodalicji Marjańskiej Akademików 
USB zawiadamia, że dnia 19-III r.b: o godz. 10 
w lokalu sodalicyjnym (ul. Wielka 64) odbędzie 
się zebranie ogólne. 

— Z Akademickiego Oddz. Zw. Strzelce- 
" kiego. Komendant Akademickiego Oddziału Zw. 
Strzeleckiego stud. USB. niniejszem podaje do 
wiadomości członków i kandydatów Oddziału, 
że zebranie odbędzie się w dniu 18-III (sobota) 
o godz. 17 min. 15 w lokalu własnym przy u! 
Wielkiej 68 m. 2. 

Obecność wszystkich 
datów — konieczna. 

członków i kandy- 

SZKOI NA 
— DZIŚ SZKOŁY NIECZYNNE. Z о- 

kazji imienin Marsz. [Piłsudskiego szkoły 
są zwiolkiojne od zajęć. Szkoły żydowskie 
miaątomiast, mie będą pracowały w niedzie- 
lę i wezmą udział w obchodach onganizo- 
walnych dla społeczeństwa żydowskiego. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Zebranie ogólne Związku Absolwentów 
gim. Jezuitów w Wilnie, odbędzie się dnia 19 
b.m. o godz. 11. Obecność wszystkich członków 
konieczna. 

RÓŻNE 
— LOTERJA NA BEZROBOTNYCH. 

Komisja loteryjnia: Wbjewódzkiego Klomite- 
tu do spraw: Bezrobocia pracuje enemgicz- 
nie mad! omeamiizacją wielkiej loterji ma 
Tzelcz bezrjobotmiych, która rozpocznie się 
prawdopodobnie już w ostatnich dniach 
bież o miesiąca. 
DE Gołychcam zdołałao już sikiompie- 

tować około 1000 fantów. Część wantioś- 
HEj: przedmiotów wpłynęła z Komory 

— ZEZWOLENIA NA BROŃ. Wyda- 
je na mok bi zezwolenia na broń — 
mają charakter tymczasowy. Natomiast 
większość podań mie została załatwiona do 
czasu wydania mowych przepisów, które 
miałyby uregulować odpowiednio tę spra- 
wę. 

E Obecnie dowiadujemy się, że mowe 
przepisy mają ukazać się w pierwszych 
dniach kwietnia. 

'Wówiczas starostwo przystąpi do wy- 
dawania zezwoleń według mowtych prze- 
pisów. 

S.E ORCO 

RÓŻNE 

— NADZWYCZAJNY POCIĄG DO 
WARSZAWY. Komenda Podokręgu Zw. 
Strzeleckiego (ul. Wielka 68 m, 2). komu- 
rikuje, że uzyskała jeszcze 7% walmvch 

WILNO. — Ostatnio na terenie miasta by- 
ło kilka kradzieży mieszkaniowych, których 

< с sprawcami była banda włamywaczy grasująca 
wi pociągach |osobowyich i pospiesz- od pewnego aa w Śtódinieśckić Do bandy 

nych ra ulgowy przejazd do Warszawy i tej nałeżeli: Paweł Szerniawski, jego żona, Jó- 
z powrotem dla chcących wziąć udział w zet Krzymowski, Al. Ostrowski (Nadleśna 63) 
umoczystościach związamych z dniem „19 i Jan Raksimowicz (Subocz 40). „Miejscem 
maca“. Cena biletu z Willma i z powrotem zbiórek złodziei była piwiarnia „Raksimowicza, 
12 zł. 60 gr. Karty uczestnictwa wydaje gdzie też mieścił się skład kradzionych rzeczy. 
Komendh: 'Padckręgu Z, 8. Wilno, ul. Wiel- “ FE 

Rabuś w koś ka 68 m. 2, oraz „Orbis”, ul. Jagiellońska 

WILNO, — Wczoraj wieczorem w chwilę 

Bip 

— Z Muzeum T..P. N. Muzeum Towarzy 
stwa Przyjaciół Nauk w Wilnie (Lelewela 8) AA 2 & 2 : та В + po zamknięciu kościoła św. Jana służba zgod- 
posiada cenny zbiór pamigetk, związanych z nie z instrukcjami przystąpiła do lustracji koś 

cioła w celu stwierdzenia, czy nikt w nim nie 
pozostał. 

powstaniem styczniowem r. 1863, które ze 

Po wejściu na chór, jeden z kościelnych za 

     

względu na przypadającą w r. b. 70-tą roczni- 
cą wybuchu walki o niepodległość jest go- 
dzien uwagi. Jednocześnie w sali sztuki od u- 
biegłej niedzieli wystawione zostały na widok 
publiczny drzeworyty jedno i wielobarwne Lu 
cjana Kobierskiego, mieszkającego obecnie w 
Kazimierzu nad Wisłą. Oryginalność techniki 
i tematy czynią dziela graficzne utalentowane- 
go artysty szczególnie interesująceri. 

Muzeum T-wa otwarte jest dla zwiedzają- 
cych w niedziele od 12 do 2. Wstęp wolny dla 
członków T. P. N.; wycieczki płacą po 20 gr. 
od osoby; pojedyńcze osoby — po 50 gr. 

— KONFISKIATA. Wczorajszy „Wiłner 
Tog* został skomfiskowalny za artykuł w 
treści którego władze dopatrzyly się cech 
karalnych. 

— STRAJK SZEWCÓW, Wczoraj wy- 
buch! nieoczekiwanie strajk szewców cha- 

  

WILNO. — Onegdaj wieczorem aresztowa 
no w Wilnie 13 agitatorów komunistycznych, 
w tem kilku studentów - żydów, którzy mieli 

  

Związki kupców żydowskich w Wilnie 
przystąpiły, już do zorganizowania bojkotu 
towarów niemiedkich, jako odpowiedź na 
wiystąpienia antyżydowskie w Berlinie i 

  

Towarzy- 
płacą 30 

  

łupników Demcnstruje około tysiąca osób. isinych miastach Rzeszy. 
Strajkujący pracując dia sklepów а- — Wstępem do tej akcji będzie wiec — 

to jest powodem, że żądają podwyżki. sarskiej ma iktórym będzie omówiona sytu- 
— ROCZNICA KOMUNY PARYSKIEJ acja żydów: wi Niemczech i środki jakie 

Przedwczoraj i wiezonaj, jako wt mocznieę żydzi 'wimni przyjąć, aby, zaprotestować 

zapowiadali wystąpienia. Do żadnych wy- Do akcji! bojkotowiej mają być wciąg- kroczeń nie doszło wiobec braku chętnych nięci wiszyscy kupey, ucząca się młodzież do demonstnowania, importerzy i ci wszyscy, któnzy w sezonie 

la Miłośników Wilna urządza w niedzielę, dnia Tywkowych w Niemczech. 19 b.m. wycieczkę do Wydziału Sztuk Pięk- GRAEKTWWNEZ PERRAPNOSRWCISE nych U.S.B. Po zwiedzeniu pracowni w gmachu m 
się do pracowni przy ul. Zamkowej 11. Punkt Ž $ A D 0 Ww zborny w głównym korytarzu Wydziału Sztuk 
Pięknych przy ul. Św. Anny 4 (mury  pober- R 

Wstęp dla członków Polskiego NIE OBYWATELSKIE KOPNIĘCIE swta samo bezplatny, „ goście Opėr przedstawicielowi“ policji, ni е 
Z zle widziani. wanie jego funkcyj służbowych, znieważenie 

— Teatr Wielki na Pohulance — po ogrom E RS a RE owe nym sukcesie wczorajszej premjery („Omal nie det е “’"‚ З па]аз žole jest Isa uoc poślubna") — gra dziś 18-11 0 godz. 8-ej ykalną. Prawo pozwal sa O: 
* i > >> 8067 : ak spróbował ktoś bezkarnie użyć takiejże skonałej reprezentacji artystycznej z p.p.: Da- na ао RE : czyńskim (reżyserem sztuki i a roli Lt m O. jego. Trudno — tak już jest i głównej) na czele. * AK musi być. 

SE RZELOR REA на Еаар „ tožkarz Steian Narkiewicz, gdy pewnego piek- 
a S PRESIEWIEBIA WY nego „wieczora wraz ze swoją drynda stał na 

Jutro 19-11 o godz. 12 m. 30 w Teatrze postoju przy dworcu osobowym. Ba, gdyby stał 
PR ża jeci „w Porządku. Narkiewicz jednak wyminąt cały S baśń dla dzieci „W Szereg swoich kolegów. i wypchał się przed 

— W niedzielę popołudniu — „Dziewczęta S4m dworzec. 

ta w mundurkach”, grana będzie jutro (19-ii Kowy. Bohdziewicz. 2 S o godz. 3) po raz pierwszy na przedstawieniu W tem miejscu stać nie można. R popołudniowem, po cenach o 50 proc. zniżo- Milczenie. — Mówię odjechać, styszycie! 
— „Tani poniedziałek" — 20-Ш м teatrze SiE, na przechodzącą obok damę. Policjant miał 

ua Pohulance * będzie wielką artystyczną nie- dość. Podszedł do „głuchego dryndziarza 3 spodzianką! mu mocno za ramię. To już poskut- 

ny Gistedt. Dzisiejsza premjera w  „Lutni', Dorożkarz otworzył usta, jakby chciał cos Dziś — ukaże się po raz pierwszy operetka krzyknąć, opanował się jednak i udając obra- 
Lehara „Wesoła wdówka”, której melodje bu- Żonego, wyksztusił. — Można powiedzieć, ale 

została z wielkim nakładem pracy i kosztów. "mym obywatelem jak i pan. Rolę główną kreuje Elna Gistedt w otoczeniu Niezależnie od tego na główę posterunko- całego zespołu artystycznego. Zespół baletowy wegO posypał się cały szereg mniej już parla- 
tańce czarnogórskie. Nowe dekoracje i kostju On był odprowadzić honorowego  dorożkarza my pomysłu j. iławryłkiewicza. Opracowanie do komisarjatu. Gdy jednak wsiadł w tym celu reżyserskie K. Wyrwicz-Wichrowskiego. W roli do dorożki, Narkiewicz nietylko, że nie ruszył 

ważne. cił niewygodnego mu pasażera na ziemię a 
— Popołudniówka niedzielna w 2 2 В Niedzielne przedstawienie popołudniowe po ce- tem, powodując złamanie nogi. Koniec końcem 

muzyczna Stolzą „Peppina* z udziałem Einy kowego udało się awanturującego się dorożka- 
Gistedt. Ceny zniżone. rza uspokoić i osadzić w. areszcie, gdzie też 

— Sodalicja św. Piotra Klawera dla Misyj przesiedział okrągłych 5 miesięcy, zanim nie sta 

Katolickiej odegra dnia 19 marca r.b. po raz W wyniku rozpoznania sprawy skazano go drugi przepiękną sztukę religijną p.t. „Profesor na I rok więzienia z zaliczeniem aresztu pre- z Krzyżem*. Początek o godz. 7 wiecz. w sali wetcyjnego. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Żebrak z Bagdadu. 

PAN — Skończona pieśń, 

LUX — Dawid Golder. 

HELIOS — Pozwólcie nam żyć! 

HOLLYWOOD — Triumf walca. 

CASINO — Ja w dzień ty: w mocy 

WYPADKI ! KRADZIEŻE : t 
— Z ZEMSTY. Notowaliśmy onegdaj, | Wydziat Gier 1 Dyseypliny Wil. O. Z. 

i j i ю ię w ób nast jący: prze- ska 5) ma ul. Wielkiej wynwianło torebkę Stytuował się w, sposób następujący: I a 20zł. Sprawicą jak aky ровако- Wodniozący — por. Dziunzytiski, v-prezės dowana bbyž Ant. Leonowiloz (Zydowiskia. 10) — P. Podskoczym, sdkretanz — sierė. Gą- 
rabunck symulowiaža, a oskarżyła Leonowi- du pp: Gordon, Nelkin i Nestorowicz, cza z zemsty sia: porzucenie. Na zebraniu iiem załaltwiionio szereg — 

is ‚„ bieżących spraw, a m. in. wylosowano woz- — Przywłaszczenie. Sinkiewiczowa Monika 

Michał (Wielka 5) przywłaszczył jej maszynę mezeriw. S i do szycia wartości 400 zł. Wszczęto docho- Pierwszy mecz o mistrzostwo będziemy dzenie. mieli 17 kwietnia a mianowicie 1 p. p. Leg. 
w. Sieklicka 

erkowska 24) spadła ze strychu, doznając p; tumia ńczy się 30 maja. ogólnego potłuczenia ciała. Lekarz Pogotowia Pa 0 + > udzielił Sieklickiej pomocy i odwiózł ją do D je Walne Zebranie Wileńskiego 

życiu. Towiarzystwa Cyklistów i Motocyklistów — 

busie linji Nr. 3 Kaczan Hirsz (Gaona 18) wy- zebrań pnzy ul. Niemieckiej 9. Po wyslu- 
ciągnął z kieszeni płaszcza Hejbowiczowej Wan chaniiu sprawozdań : ególnego, sportowego 
dzie (Zarzeczna 16) portmonetkę z zawartością kasowego oraz z dłzialłalmiości Zarządu į Ko 

teniu absolutorjum onaz zatwierdzeniu — 
HOLSZANY | preliminarga ma mok 1933 — zebnami zło- 

— UCIECZKA WŁAMYWACZA. Na Żyli gorące podziękowanie ustępującemu Za drodze z Holszan do Oszmiany zbiegł z i 
W sprawca Następnie zarządzono tajne _ głosowa- kilku zuchwałych kradzieży, jakie miały ostat- nię, w itórego wyniku do Zarządu ma rok nio miejsce na prowincji. 1933 powołano p. p.: 

motioc. p. Kunec Włodzimienz, cykl. Milekie- 
zę: wicz Wacław, sekwetianz — Rydlewski Bole- 

po cenach ZNIŻONYCH | žr. es Pas Danai an 
poleca 

WILNO, M. DEUL 

rabiają dziennie miewięcej niż złotówkę i zwiołalny do sali b. teatru przy ul. Ludwi- 

komuny paryskiej miejscowi wywrotowey przeciwko represjom. 

— Z Koła Miłośników Wilna. Zarząd Ko- iwyjeżdżają do mliejse eczniczych lub noz- 

Wydziału przy ul. Św. Anny 4, wycieczka uda 

nardyńskie) o godz. 11 rano. RÓWNORZĘDNY OBYWATEL, LECZ 

TEATR I MUZYKĄ policjanta, lub pobicie, są przestępstwami su- 

wiecz. tę świetną nowość po raz drugi w do- Zeby użyć nawet Siły fizycznej, niechby jed- 

W niedzielę 19-II1 po raz trzeci „omal nie Nie wiedziai widocznie jednak o tem do- 

na Pohulance, po cenach o 50 proc. zniżonych "A Postoju, wszystko byłoby w jaknajlepszym 

w mundurkach"! Rewelacyjna sztuka „Dziewczę Zobaczył to peiniący tam służbę posterun- 

nych. Narkiewicz odwraca głowę i udaje, że gapi 

— Teatr muzyczny „Lutnia”. Występy El. Kowało, lecz z niespodziewanym wynikiem. 

dzą zawsze zachwyt. Operetka ta wystawioną dlaczego odrazu za rękaw. Jestem takim sa- 

pod kierownictwem W. Morawskiego wykona mentarnych wyrażeń, wobec czego zmuszony 

Rosillona zadebiutuje p. A. Artemenko. Żniżki z miejsca, ale brutalnem szarpnięciem wyrzu- 

nach zniżonych wypełni doskonała komedja z trudem tylko, przy pomocy drugiego posterun 

afrykańskich. Bractwo św. Genezjusza Sceny "a w dniu wczorajszym przed sądem. 

przy kościele św. Jana. KOBA ZORZ ZES WETATORZEZA 

ŚWIATOWID — 100 metrów miłości. 

ADRIA — Serce na ulicy ` 

że Dominice Jurkiewiczównie (Ostrobram. ?: N'u na zebraniu w dniu 14 b. m. ukon- 

Obecnie okazuje się, że Jurkiewiiczówna Siorek, zast. p. Babicz, członkowie zarzą- 

(Arsenalska 6) doniosła policji, że Rodziewicz gTywki I i II tury o mistrzostwo A! kl. i 

— Spadła ze strychu. Dorota — ŻARS. 18 kwietnia Drukarz — Ognisko 

Szpitala św. Jakóba w stanie niezagrażającym 

— ZŁODZIEJ W AUTOBUSIE. W auto 'qdbyło się dniia 12 b. m, w: specjalnej sali 

= ZH zatrzymano ze skradzio» misji Rewizyjnej za rok ubiegły i udzie- 

eskorty Jan Gicewicz, włamywacz, DEE A 

WĘGIEL górnośląski | moi Kur Wiądzanicz. cyt Me Ę 
motoe. p. Unniaż Pdwand, kap. motoc. 

9 Jagiellońska 3, tel. 811 

Holsztejn Sergjusz, kap. cykl. Balul Je- 

KAŻDY NIEPOTRZEBNY WAM DROBIAZG 

rzy kap. cykl. Moroz Bronisław, gospodarz 

Hermanowicz Antoni, zast. gospod. Kliero- 

MOŻECIE OFIAROWAĆ NA LOTERJĘ DLA 
BEZROBOTNYCH 

szawiicz Wojciech. 
* * * 

W: awiązkiu z mocznym waiinym zebra- 

niem przyznano za przejechanie ma moto- 

Piwiarnia „Klubem” 

Areszty wśród komunistów 

  

Żydowskie wiece antyniemieckie 

„Lutni* gdy ten siadał tam ponownie, uderzył go bu-. 

   
w kilku wierszach 

złedziejskim CHODZĘ PO MIEŚCIE... 
W trakcie rewizji w „klubie* policja odna- 

lazła schowek, gdzie ukrywano biżuterję. U- 
rządzony on był w wydrążonych nogach sto- 
łu, który stał w pokoju Raksimowicza. : 

Od bandy odebrano część rzeczy skradzio- 
nych m. in. u Anny Hermanowiczowej (Tus- 
kulańska 13) i Czesława Grusznica (Śniego- 
wa 18). 

ciele Św. Jana 
uważył ukrytego tam osobnika. 

Na wszczęty alarm przybyła policja, któ- 
ra nieznajomego aresztowała. 
Zatrzymanym okazał się mieszkaniec Pińska 

Cyprjan Muraszko, który zeznał, że ukrył się 
w kościele w celu okradzenia go. | 

CO SIĘ DZIEJE NAD WIŁJĄ? 
Rok rocznie z nastaniem wiosny, Wilja, м- 

czem „swawolny Dyzio* przykuwa do siebie uwagę zafrasowanych „starszych w  naro- 
dzie' wileńskim, oczekujących _z niepokojem 
jeį nieobliczalnych wybryków! Zwłaszcza es:v 
ma ta wzrosła po wiekopomnej powodzi przed 
paru laty, kiedy to okazało się, że poetyczna 
„strumieni rodzica” przy sprzyjających Okoli cznościach potrafi zalać i elektrownię miejską, 
pogrążając miasto w ciemnościach, i zajrzeć 
filuternie na Mickiewiczowską i pluskač smęt nie pod dzwonnicą katedry... To nauczyło lu- 
dzi moresu!.. Odtąd wiedział jeden z drugim, 
że nasza Wilja to — ho! ho! — rzeka na - 
Schwał, choć niby to „nawid“ i niepokažna... 

Jedną z licznych psot Wilji jest podmywanie wysókiego brzegu w Oko Swida ść Ja kóba. Od kilku już lat stare Wilno jest świad kiem, następującej, rok rocznie, niczem. szopka akademicka, powtarzającej się szopki magistra ckiej. Część pierwsza tego widowiska rozegry wa się latem: bezrobotni setkami wagonetek zwożą skopaną z góry Boufaiłowej ziemię i wysypują nad Wilją w okolicach szpitala św. Jakóba. Zbożne ich wysiłki wspierane są przez rzesze „Antuków, którzy setkami furmanek zwo žą tu šmiecie i gruzy z całego miasta. W re- zultacie powstaje nad rzeką nasyp kilkupiętro- kd wysokości, a gruby jak słynny Chiński 
r. 

Nasyp rośnie z dnia na dzień, rosną też ser ca obywateli, Wilna na widok tak pięknie owo cujących - wysiłków twórczych naszego magi- stratu. I cóż dalej? Mija zima, nadchodzi wios na i oto, po kilku dniach, nie mówię już po- wodzi, lecz tylko zwykłego przyboru wiosen- nego wód, cały ten mozolnie zmajstrowany na Syp najordynarniej w świecie zjeżdża, podmy- ty, „do wody! Czego nie. zmoże rzeka, wykań- czają deszcze, żłobiąc głębokie wąwozy w Sypkim gruncie i powodując dalsze osuwanie się brzegu! Latem, po takiej katastrofie wia- sennej — jakgdyby nigdy nic! — puszcza się znów w ruch wagonetki, wysypuje na brzeg ziemię, gruz i wszystko powtarza się od po- czątku.: bezrobotni niezmordowanie sypią przez lato, a brzeg niezmordowanie zjeżdża, gdy tylko przyjdzie wiosna!.. 

W roku bieżącym zaszły wypadki pozwala 
jące się spodziewać, że zostanie położony kres 
dotychczasowemu bezhołowiu, oto Urząd Woje 
wódzki, zawczasu, bo w końcu zimy, uczyni! 
przyjazne „demarche”, zalecając magistratowi 
zabezpieczyć jakoś skuteczniej niż dotąd OPISY 
wany przez nas nasyp przed wylewem wiosen 
nym, to też, gdy ujrzeliśmy, że coś tam robią, 
nad Wilją, zapisaliśmy rzecz całą zgóry na do 
bro magistratu wileńskiego. Niestety, czekało 
nas gorzkie rozczarowanie, bowiem w trakcie 
rozmowy z kierownikiem robót, dowiedzieliś- 
my się, że magistrat tu właściwie nie ma nic 
do gadania, bo prowadzi te roboty Zarząd 
Dróg Wodnych, przy Województwie, zatrudnia 
jac przy tem około 25 bezrobotnych dziennie, 
skierowanych tu przez Komitet Walki z Bezro- 
bociem. Prace te rozpoczęto przed miesiącem, 
bo w połowie lutego rb., onegdaj. jednak prze 
rwano je z racji wzmagającego się z dnia na 
dzień przyboru wód, uniemożliwiającego od- 
nośne czynności... Wznowienia robót należy о- 
czekiwać nie wcześniej niż po całkowitem о- 
padnięciu wód, a więc za miesiąc lub dwa „a 
ieżnie od stanu pogody. 

Na czem polegają wykonywane tam roboty 
i do jakiego zmierzają celu?! Otóż chodzi tu 
nietyle o doraźne ratowanie nasypu magistrac 
kiego przed powodzią, co o trwałą regulację 
koryta i wybrzeży Wilji w obrębie miasla. 
jednym z etapów tych, zakrojonych na szero- 
ką skalę, robót i jest właśnie obecne uporząd 
kowywanie nadbrzeża Wilji na odcinku od Zie 
lonego Mostu do szpitalą św. Jakóba. Dotych 
czasowe czynności - polegały na wbijaniu w 
dno rzeki szeregu w regularnych odstępach u- 
mieszczonych pali drzewnych, znaczących liuje 
przyszłego unormowanego koryta Wilji. Pało- 
wanie to ma być po wznowieniu robót piz 
dłużone až do widoczneį za szpitalem gari 
ni. 

za zadanie prowadzenie destrukcyjnej akcji w 
związku z rocznicą komuny paryskiej. 

Termin ostateczny iwilecu mie został je- 
szcze ustalony.  Organizatonzy projektują 
jedymie zwołać go już w najbliższy ponie- 
działek. 

  

RA FILMOWEJ TAŚMIE 

„SKOŃCZONA PIEŚŃ* — „PIAN* 

Opereiki filmowe są miłe jeżeli są do- 
brze zrobione, mają lekki dowicip, wdzięcz- 

mą obsiadę, łagodną muzykę ii polot w tre- 
ści. — Mało, jeżeli mie całkiem, widzimy 
cokolwiek z tych cech w „Sikończonej pie- 
śnił”, 

Niariwiania. primadonna. (Liama Haid) — 
zbiena: od swiyich wielbicieli hołdy. Jednak 
znialaz! się młodzieniec (Willi Forst), — 
który cśmieli! się wyjść z sali podczas, gdy 
Liva śpiewała piosenikę o ofileerze. 

Tłumaczył to potem gęsto i zawile, po- 
wiołując się ma dawne minione czasy — i 
wspomnienia owirotne, które pioseniku 
ta w mm obudziła. Młodzieniec ten zo 
staje sielknetlarzem osobistym primadonny i 
mia stanowisku swem wykazuje szereg za- 

let). - Primadorma zdobywia milość swego 
sekretamza i... Nareszcie kioniee. 

Nudnia (treść i ciężki dowcip nie dają 
wlidzowi żadnych specjalnych przyjemmo- 
ści. Filim jest niemiecki, co przejawia się 
w osobistych Gewjieipach o koszulach i ka- 
lestomach. Ni edkia piosienika, iktórą — 

bohalt špiewia jest pozostažošcią dja- 
logów. W. reszcie filmu są cne d iep- 
sko zdubbimgowane na język włoski. Е 

Lianjai Hiaid jest zgrabna lecz rysy 
twiawzy ma niefotogeniczne. Wii Forst — 
prócz mocno ograniczonej fizjognomji mi- 
czem się nie odzniacza. Podkład! muzyczny 
przeciętny w części pienwszej filmu popra- 
wila się prizy Iklońicu. 

Nad program filmik rysuckowy: z Bet- 
ty i Bimbo. Tad, C. 

Padla wieńskie 
SOBOTA, DNIA 18 MARCA 

12.10: Muzyka z płyt. 13.10: Komun. meteor. 
13.15: Poranek szkolny. 14.30: Program dzien- 
ny. 14.55: Słuchowisko dla dzieci: „Najmłodsi o 
Marszałku*. 15.00: Transm. akademii, wiado- 
mości bieżące, d.c. akademii. 17.00: „Areszto- 
wanie J. Piłsudskiego w  Łodzi* — odczyt. 
17.20: Kwadrans akademicki. 17.40: Odczyt. 
17.55: Program na niedzielę. 18.00: „Powieść 
historyczna w XIX w.* — odczyt dla maturzy- 
stów. 18.20: Wiad. bieżące. 18.30: Tygodnik 
litewski. 18.45: Rozmait. 18.50: „Na widno- 
kręgu" 19.05: Pras. dz. radjowy. 19.20: „Roz- 
kosze podróży" — feljeton. 19.30: Transm. 
capstrzyka z Belwederu. 20.00: Godzina życzeń 

          

  

  

     
    

  

    

   

   
Wracając do pali, zaznaczmy, że pop - 

ne belki, spięte z palami zapomocą żeł 
klamr, wiążą te pale w jedną zespoloną ca- 
łość. Dalsze czynności — to przedewszystkieni 
otarczowanie pali czyni ustawienie nieprzerwa 
nego szeregu tarcz drzewnych, opartych o pale 
od wewnątrz i przyciśniętych do nich cięza- 
rem ziemi, która wypełni przestrzeń między о- 
becnym brzegiem a linją pali. W ten sposób 
uzyska się solidną podstawę dla przyszłego ua 
Sypu. Będzie on znacznie szerszy od obecnego 
i opatrzony w regularne skarpy odarniowane 
od góry, a wzmocnione kładką z kamieni od 
dołu. Celem iepszego wzmocnienia podstaw 
nadbrzeża linja otarczowanych pali zostanie 
wzmocniona od strony rzeki przez nasyp z 
szabru. Nowa linja brzegu w tem miejscu zwę- 
ża nieco szerokość koryta rzecznego, umożli- 
wiając przez to rozszerzenie bulwarów ned- 
brzeżnych w tem miejscu. 

Wszystko to razem roztacza piękne perspck 
tywy na najbliższą przyszłość, о ile jednak 
chodzi o chwilę bieżącą, to — obym był fai- 
szywym prorokiem! — ale coś mi się zdaje, iż 
pracowicie zmontowany pulchny nasyp magi- 
stracki koło szpitala nie oprze się i tym razem: 
zburzonym falom Wilji i raz jeszcze tradycyj 
nie zjedzie do rzeki!.. Gdyby się tak miało stać 
naprawdę, pocieszmy się myślą, że będzie „ma 
zur to ostatni" krnąbrnego nasypu i swawoł 
nej rzeki! Рггес! ū“. 

   
  

*(płyty), wiad. sportowe, dodatek do pras. dz. i 
radį., II część koncertu. 22.05: Koncert chopi- 
nowski. 22.40: Retransmisje St. zagran. 22.55. 
Komun. meteor. 23.00: d. c. retransmisji st. za- 
graniczn. 23.30: Wiad. dła eksp. polarnej 23.35: 
Muzyka taneczna. 

cyiklach w sezonie 1933 r., największej li- 
czby kilometrów specjalne plalkiety. 

Mistrzostwo Turystyczne Wil.  T-wa 
Cykl, i Motocykl. za wok 1932 zdobył p. Sa- 
dowski Roman. 

I 'W.-Mistrzem został p. Holsztejn Ser- 
gjusz, II p. Hermanlowicz Amtoni. I miejsce 
plaklietę snebrmą dużą I kl. zdobył Urniaż 
dw. II Rajs Kazimienz. 

A miejsce plakietę srebrną małą II kl. 
zdobył Moroz Bromisław, II Balul Jerzy, 
TM Ignatowiicz Nik. 

„Jdnocześnie wspomniane wialne zgro- 
majdzenie jednogłośnie uchwaliło przyznać 
dwie honorowe plakiety snebme P. p. — 
Kurecowi Włodzimierzowi i Rydlewskie- 
mu Bolesławowi za gorliwą i ofiarną pra- 
cę, położoną dilai mozwoju W. T. С. i M. 

  

     

    

    

   

PRZE CIWKO PRZEZIĘBIENIO! 

ASPIRINA; 
Do nabycia we wszystkich aptekacb. r 

Su 

gują: zmniejszenie wpisowego dla nowowstępu- 
jących do 5 zł., przytem dla aplikantów do 3 zł. 
Nadto uchwalono nowelę do statutu, dotycząca 
członków nadzwyczajnych, w myśl której człon 
kiem nadzwyczajnym klubu może zostać osoba 
nie posiadająca wykształcenia prawniczego, 
U przez dwóch członków zwyczaj - 

nych. 

W skład "nowej Rady Gospodarzy został: 
powołani pp.: prok. Komar, sędziowie Kwiat- 
kowski, Tomaszewski, Narębski, Pławski, adw» 
kaci Muchanowowa, Jankowski, Turski i Wis- 
kier oraz pprok. Dowbor. Na zastępców p. adw. 
Sztukowska oraż siędziowie Szulc i Tarasie- 

stan finansowy klubu, dozwalający na optymis- ACH a kon grę az RES R 
tyczne potraktowanie planėw letnich, poigczo- MCKI, Ai Hate. A УнЙ 
nych z zamiarem przeniesienia lokalu na teren РР.: S€dzia Krukowski radc: I ao 
pobliski do ośrodków sportowych, a to w celu - Na zakończeniu zebrania W RTR a 
uruchomienia sekcji tenisowej, wioślarsko-pły- podziękowanie za ES Eno LSP S 
wackiej, oraz gier sportowych. ‚ Риасети рге:в‹тімЗ Am pod у sęazie- 

Z powziętych uchwał na wymienienie zasiu-mu Sądu Apel. p. Е ю 

Z WALNEGO ZEBRANIA KLUBU 
PRAWNIKÓW 

W dniu 12 bm. Klub Prawników odbył swe 
pierwsze Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, 
na którem wysłuchano sprawozdań z dzialai- 
ności, poczyniono niektóre zmiany statutu oraz 
dokónano wyboru nowych władz. 

Przyjęte z uznaniem sprawozdanie z dzia- 
łalności, podkreśliło duże ożywienie życia towa- 
rzyskiego sfer prawniczych, które znalazło swój 
wyraz w szeregu zebrań, koncertów i zabaw 
na terenie klubu; sprawozdanie to wykazało ró- 
wniej znaczny ruch sportowy klubu, zwłaszcza 
w dziedzinie gimnastyki i narciarstwa, przez zor 
ganizowanie kursu narciarskiego dla liczby о- 
koło 37 początkujących narciarzy oraz odbycie 
szeregu wycieczek. SE 

Stwierdzony został nadto zadawalniający 

  

 



" — FEDERACJA (POLSKICH ZWIĄZ- 
KÓW OBROŃCÓW OJCZYZNY W GROD- 
NIE podaje do wiadomości sfedenowamych 
Związków, iż ma godz, 8.30 :dnlia: 19-g0 b. 
m. wyznaczonia jest ubiówka (w. lokalu Fe- 
deracji, przy ul. Jagiellońskiej 12, iwszyst- 
kich członików. sfederowamych Związków, 
skąd ipod: sztanidarami! Związków! Federacja 
wyruszy na place Batorego, poaczem do Kio- 

ścioła Gacuizonawego na nabożeństwo. 
— REZERWIŚCI. Zarząd Koła Grod- 

zieńskiego Związku Rezenwistów: wzywa 
wszystkich swoich członków do stawienia 
się na zbiónikę, któma odbędzie się dnia 19 

mamca r. b. © godz. 8.30 w lokalu Związ- 
ku przy ul. Jagiellońskiej 12. 

— PEOWIACY. Zarząd Koła Gnudzień- 
skiego. Związku (P. O. W. wzywa wszyst- 

ikich członków do stiawienia się ma zbiórkę bas. 
która odbędzie się dnia 19-ga marca m. b. 
o godz. 8.30 w lokaliu Związku przy, ul. Ja- 
giellońskiej 12. 

— AKADEMJA IMIENINOWA W 
WIĘZIENIU KARNEM. W dniu 18 b. m, 
o godz. 10-tej i 12-tej odegrana zostanie 
przez zespół więzienny sztuka: w, 4-ch akit. 
p. t „Więzień Magdenburski'", dla. więź- 
niów. Przedstawienie poprzedzi p:zemó- 
wienie nauczyciela więziennego. 

W miedzielę o godz. 16-tej akademja 
dla gości, z oktoliczmiościowem  przemówie- 
miem. Zespół więzienny odegra 4-ch akt. 
sztukę p. № „Więzień Magdenburski* oraz 
komedyjkę „Stryj przyjechał". 

— PODZIĘKOWANIE. Kiomenda. Ok- 
ręgu Związku Rezemwistów przy D. O. K. 
III w Grodnie tą drogą wymaża serdecznie 
podziękowanie Dowództwu 81 p. p. za u- 
dzielenie orkiestry w! dniu 10 marca r. b. 
ma przedstawienie teatrallne ma miecz Zw. 

Jednocześnie Komenda Okręgu wyraża 
podziękowanie J. W. (Paniom pulłkownii- 
(kowej Niedźwiedzkiej i rejentowej Choy- 
mowskiej za sprzedawanie w: tym dniu — 
programów w Teatrze, oraz p. Ł. Mejłacho- 
wiiczowi (zaki. graf. przy ul. Horodniezan- 
skiej 3) za beziniteresowne zrobiemiie prio- 

gramów. 
— WYSTAWIA: DZIEŁ MALARSKICH 

W «dniu dzisiejszym w Kasyinie Garmizomo 
wym odbyło się otwarcie wystawy dzieł 
malarskich, zniemych artystów malarzy: — 
prof Wlaśtimiiia Hoffmana, 
skiego, Wł. Bieleckiego,  Alexamdrowicza, 
Stańki, Sliwiskiego i Gibińskiego. 

Godziny zwiedzania. wystawy:: 10—13 
i 15—19. 

—TEATR MIEJSKI. 'W sobotę 18 b. 
m. w przeddzień Imienin Pierwszego Mar- 
szałka [Polski Józefa. Piłsudskiego, w Te- 

altnze Miejskim o godz. 4 p. p. dla młodzie- 
ży szkolnej odbędzie się uroczyste przed- 
stawienie premjerowej sztuki Korzeniiow- 
skiego p. t. „Wąsy i Peruka* w wyikonamiu 
zespołu miejscowegio teatru. 

Wieczorem 0 godz. 8.15 uroczyste — 
przedstawienie tejże sztuki z przemówie- 
niem, dllar szerszej publiczności: 

— ZNIACZNE ZMNIEJSZENIE ILOS- 
CI ABONAMENTÓW TELEFONICZNYCH 
Pawiem czas temu pisaliśmy: o-tem, że ze 
względu na: wygórowianą opłatę, dość duża 
ilość abonametnów zrzekła się  korzysta- 
mia z telefonów. : 

Obecnie jak się dowiadujemy, ilość а- 

bomamenitów stacji telefomficznej  zmmiej- 
szyła się idość powaźnie. 

Dyrekcja Poczt i Teiegrafów. w Wiilinie 
powinmia zastanowić się mad tą sprawą i 
zapobiee zupełnemu zmiknięciu abomamen- 
tów prywatniyjcdh. 

SAKO WN RAE 
Dźwiękowe Kino „APOLLO* 

Dominikańska 26. 

9-letni genjalny malec znany z iilmu „CZEMP* 
ulubieniec publiczności 

Jaczie Cooper 
w otoczeniu sł. gwiazd filmowych  RYSZAR- 
DA DIXA, BORYSA KARLOFFA i M. SCHIL- 

LINGA we wzruszającym filmie 

DONAWAN 
Reżyserji FREDA NIBLO 

Początek senansów o godz. 6, 8, i 10.15 

  

St. Żumaw- jąco 

    

W dniu 17 b. m, p. wojewoda Świder- 

ski pnzyjął: p. senatora O. Jeleńskiego, 

p. Stabrowskiego oraz Pp. starostów P0- 

wiałtowych : Czachowskiego — pow. mies- 

wieskiego, Koślacza — pow. stonimskiego 

i Kulwiecia — pow. stolpedkiego. 

— PROGRAM CAPSTRZYKU W DN. 

18 i 19 b. m. W NOWIOGRÓDKU. W związ 

ku z obchodem imienin Marszałka Józefa 

Pilisudskiego w dniu 19 b. m. Komitet Or- 

gamizacyjmny ustalił mastępujący program 

capstrzylku i defilady. 
Zbiórka Oddziatów IP. P., Strzelca, — 

Hufców szkolnych — żeńskiich i męskich. 

Oddz. Harcerskich i Straży Piożarnej, -— 

przy uli Grodzieńskiej przed gmachem 

Stanostwia. Dowódca. całości por. rez, Ku- 

(Wi .dniu 19 b. m. oddziały przybywające 

ma: nialbożeństwo ustawiają przed kościo- 

łem broń mm kozły i wchodzą (do: kościoła. 

Oddziały Strzelca i Hufca: męskiego 

ustawiiają się w środku (kościoła tworząc 

szpaler. у 
Defilada oddziałów zwartych i pochód 

wrganizacyj odbędzie się bezpośrednio po 

małbożeństwie. 

Aoniširka 
— NABOŻEŃSTWO NA INTENCJĘ 

MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO. W dniu 

imienin Dostiojnego Solemizamta odbędzie 
się w kościele parafjalinym o godzinie 11 

w niedzielę a nie jak przedtem było agło- 

szone, Nabożeństwa w świiątymiiach innych 
wyznań odbędą siię rówiniież 0 godz. 11-tej 

— NIE ZABÓJSTWO, LECZ PLJAŃ- 

STWO. W dniu dzisiejszym została zaalar- 

mowiana policja, że jedem z miejscowych 

donrożkarzy został ziamomdowiany. 

Wszczęte niezwłocznie przez policję do- 

chodzenia ustaliły že istibotnie na II-gim 

kilometnze szosy Słoniim — Białystok leżał 

w mowie pijany do mieprzyttommości doroż- 

ikiamz. 

W toku dalszych dochodzeń ustalono, 

że cała! sprawa przedstałwia się mastępu- 

iPewien podróżny przejeżdżając przez 

Słonim zatrzymał się tu, by zwiedzić stare 
miasto. Podczas zwiedzania zapoznał ре- 

wnią miłą Słomimiamkę, z którą spędził noc 

całą ina piljatyce i ihulamice. Gdy się spo- 
strzegł, że już świta i że (dzisiaj jeszcze 
musi być w MWiolkowysku, wymajął doroż- 
karza, którego upoił do mieprzyłtomniości, 
zaś zabrianą ze sobą wódkę wiał przemocą 
komiowi, który pod wplływem działania al- 
koholu począł strasznie szybko biec i na 
zakręcie 2 kilometru wjechał z dorożką 
Ido rowiu, gdzie: przez dłuższy, czas — ро- 
został jego gospodarz, a wierne zwienzę po 
wytrzeźwieniu wiróciło bez palna do domu, 
co spowodowało krzyk į alarm zaniepoko- 
jomiej wodzimy. Wik. 

nierdiieska 
— NADZWYCZAJNIA. UROCZYSTOŚC 

W dniu 14 manea b. r. odbyło się poświę- 

cenie mowiozbudowiamej fabryki, 'zalkrojo- 

mej mal dużą skalę produkcji syropu z 

kartofli w majątku Radziwiilmionty (lktoło 

Klecka) nalezącym (do Ordynacji Nieświe- 

skiej. 
Fakt tak miezwykły dla obeanyich eza- 

sów naileży podkreślić z całą wyrazistością 

jego powstiania, gdy smutme ech zamy- 

Iklamia. falbiryk į zwijanlia initeresow prze- 

mysłu rozlegają się ipo całej Polsce i gdy 

bezrobocie rozszerza się nawet mia wieś 

polską. 
Uruchomienie więc przemysłowego — 

warsztatu, mogącego dać zarobek wsi i 

jedniocześnie dopomóc sąsiednim: ziemia- 

mom, przez stwiorzenie dla nich szerszej 

możności zbytu kartofli, jest czynem w 

dzisiejszych czasach wyjątkowym i za- 

sługującym mia niajwyższe uznanie. 

ze OSOZ ZOO 

To też na akt poświęcenia: zjechało się 
tczmie, sąsiednie ziemiaństwo, i przedstawi- 
ciele miejscowej władzy cywilnej i woj- 
skowej, oraz kilku przedstawicieli inteli- 
geneji w tej branży z Warszawy. 

Na przyjęciu wspaniałym, przygotowa 

nym w starym dworze Radziwiłłowskim, 

liczni mówcy dali upust swemu uznaniu 
prześcigając się w wyrażaniu podzięki i 

czci dla Księcia Ondymata za decyzję ma 

tak obyrmaltelski czym, 
W przemówieniu każdego z mówców! — 

wyczuwało się zeznanie, że decyzja (ta w tak 

ciężkich ekonomicznych czasach mogła po- 
wstać jedymie z poczucia i zrozumienia, 
mających swe źródło weknwi wiellkiero ro 

du, poczuwającego się zawsze do wy- 
jątikiowych czymów. dla dobra społeczeństwa 
i Ojczyzny. Nemo, 

barańfiuicka 
— KURS ROLNICZY. W dniach 13 i 

14 lutego w lokalu Związku Strzeleckiego 

Okręgowe T-wo Kółek Rolniczych urządzi- 

ło kurs przysposobieniia: molniczego. 
Nalkurs uczęszczało 40 przedstawicieli 

Kólek rolniezyich i Koła Gospodyń Wiej- 
skich. 

Wykiiady: pirowałdził 
towy Staliński. 

— KTO TŁUCZE SZYBY? Co pewien 
czas wi melkłlamiie. stacji benzymowiej pnzy 

uf. Mickiewicza: jakiś opryszek wybija szy- 
by. To samo znobifti nocą 11 b. m. 

Czy jest to tylko wybryk łobuzerski, czy 
też iminie powody, a może nawet skutki kon 
kurencji wyświetla policija. 

— SPRYCIARZ. W dniu 15 marca przy- 
szedł do Komisarjatu P. P, Homdiwiej Alek 
samlder * zameldował, że w dniu 13 b. m. ja- 
kiś sprycianz ma: tarngowisku, podczas za- 
kupu świłń podszedł do jego wspólnika 
di oddał mu kwit na 14 zł m podrobionym 
podpisem Howidzieja, wspólnik nie podej- 
mzewiając podstępu pieniądze wypłacił, 
idopiemo późniiej pnzekomał się, że padł 
ofiarą ostzuskiwia. 

— DBAJĄCA O SIEBIE. W dniu 14 
b. m. Kuflowia Zofja przybyła z wielkim 
żallem do Komisarjattu P. P., że ją olkrod- 
Ji i nzeczytwiście było: się czego martwić, p. 

Kufilowej zginięłe 1140 zł., 2 pierścionki i 
bielizna wartości 450 zł, 

O kradzież tą Kiuflowia podejrzewała 
swą służącą Wiesołą, (tinaktującą wzeczywi- 

ście sprawy mia: wesoło 
iPolicja zatrzymała paninę przeprowa- 

dziła wewiizję, zalbnała skradzione rzeczy, 

i zwróciła prawnej właścicielce, a panna 
Wiesoła powędirowalła do aresztu. 

— NIE UDAŁO SIĘ. W: dniu 14 b. 
m. ma rymiku 3 Maja wi budce Kamińskiei 
slkradziomio Kolbie Tomaszowi 50 zł. O 
kiraidzież Kolba! podejrzewa: Czerenkiewicza 
u kitónego podezals rewiizji odebrano 23 zł., 
95 gr. Czerenikiewicza zatnzymano. 

PRZYPOMNIENIE 

agromom powila- 

  

zo FARBIARNI. PRALNI u, 
© CHEMICZNEJ i GREMPLARNI GT 

ы ' #6 Ši „EXPRESS“ 5 
Em Wielka 31 (róg Szklanej) OZ 

SEZON WIOSENNY 
SIĘ ROZPOCZĄŁ! — CENY ZNIŻONE! 

Proszę się przekonać! Prasowanie ubrań i 
gremplowanie materjsłów na poczekanin 

Materjał Sosnewy, 
budulec, przy stacji Ponary do sprze- 

dania dla pp. Osadników Jagiellonowa. 
Ceny b. przystępne, można z dosta» 

wą. Wiadomość: ul. Zygmuntowska 

6-1, godz. 9 —3. 

  

  

  

Miesiąc Sziagierow w Kinie „REWJA'” Ostrobramska 5. 
  

Najgłośniejszy film Doby obecnej! mi 

„ZEBRAK Z BAGDADU“ 
Przepiękny dramat wschodni o bajecznie bogatej wystawie. 

W rolach głównych: Największy tragik amerykański S$. SKINNER i urocza Loretta YOUNG. 
Początek © godz. 5—7—9. W sobotę i niedzielę o godz. 3. 

  

DZWIĘKOWE KINO 

Car'Ne 
Wielka 47, tel. 15-41 

Dziś premjera! Wesoły, zachwycający humorem i werwą wodewil filmowy 

JA W DZIEŃ — TY W NOCY- 
W rol. gł. KATE DE NAGY i FERNAND GRAWEY. Nad program: Atrakcje dźwiękowe. 

Początek seansów: 4, 6, 8, i 10.15. W dnie św. o 2-giej. Wkrótce 
zabłyśnie na ekranie naszym wielkie arcydzieło 

F. P. 1 NIE ODPOWIADA 
  

"Dłwiękowe Kino 

„NES 
Śpieszcie ujrzeć egzotyczną epopcę 

„Pozwólcie nem zyć” 
Ostatnie 2 dni! W takiem ujęciu i z takim roz 

film nie był jeszcze wy- 

Wkrótce! Najnowszy film produkcji „SOWKi- 
NO* — Moskwa 1933 r. 

„KAIN i ARTEM“ 
Film przewyższający wszystkie dotąd widzia- 

  
  

KONKURS 
Biuro pośrednictwa Pracy przy Wileńsko- 

Nowogródzkiej Izbie Lekarskiej ogłasza konkurs 
na posadę lekarza rejonowego w Hoduciszkach 
powiatu Święciańskiego, oraz lekarza kierowni- 
ka Ośrodka Zdrowia w Święcianach. Biiższe 
informacje oraz składanie podań w kancelarji 
izby (Wileńska 25 — 3) do dnia 30 marca 
1933 r. 

    

11) fesor, odbiegając zwyczajem 

onany. 
inachem żaden inny 
k ne filmy sowieckie. 

  

PAN 
Dźwiękaowy 
Kine-Teair 

„ŠWIATOWID“ 
Mickiewicza 9. 

Dziś . .« Przepiękny o europejskiej sławie film: 

SKOŃCZONA PIEŚŃ 
Szampański humor, beztroski śmiech, moc przebojowych piosenek! „Skończona pieśń* to wdzięk pięknych kobiet... 
czar miłosnych upojeń... rozkoszny dwugłos młodych rozkochanych serc... W roli gł. urocza Liana Haid i wytworny 

Willy Forst. Nad program: Aktualja dźwiękowe. 
Seanse: 4, 6, 8 i 10, 15. 

Dzis! Świetna pierwsza polska muzyczne «emedja spoilowa 

100 Ą4ETRÓW MIŁOŚCI 
Dwie godziny nieustannego Śmiechn. W rel. głównych Adoif Dymsza, Zula Pogorzelska, Konrad Tom, Z Ławiń- 
sk', M. Cybulski oraz uajwięksi sportowcy z Kusocińskim na czele. Przepyszne piosenki w wykonanin chóru Dana.. 

Dla młodzieży dozwolone. 

  

Kino-Teatr 

„ADRIA“ 
Wielka 36   
  

  

Dziś! Nowe dźwiękowe polskie arcydzieło p. t. $ E R € E | A U k i « Y 

Sensacyjny dramat. Intrygi szpiegowskie bolszewików. W rolach głównych Nora Ney, Zbyszko Sawan, Hanka 
Rozwadowska i K. Junosza - Stępowski, pios .nki Konrada Toma. — Nad program!! Na ogolne 
na parę dni: powieść Gabrieli Zapolskiej „Carewicz* potężny dramat z życia rosyjskiego. W roli głównej twan Pe 

żądanie jeszcze 

trowicz i nowa gwiazda Karolewna. 
  

Rada Spółki Akcyjnej 

„Wileński Prywatny Bank Handlowy" Sp. Akc."" 
firmą 

  

  

XDA A ias NIA a 

PLAC 
DO SPRZEDANIA Posady 

— 400 mtr. kwadrato- TYVYYYYYYYYVYVTCvrvv* 
wych. Kalwaryjska — * 

SOLIDNI 
. zastępcy zostaną przy- 

niniejszem zawiadamia p. p. Akcjonarjuszów zgodnie z par. par. 27 i 28 Statutu Banku, że £ powodu WYJAZDU: /$ci do sprzedaży popu 
w dniu 31 marca 1933 r. o godzinie 6-ej po południu, w lokalu Banku w Wilnie przy uli- sprzedaje 

cy A. Mickiewicza Nr. 8 odbędzie się zwyczajne Walne Zgromadzenie 

następującym porządkiem dziennym: 1) Zagajenie i 

podział zysków i udzielenie Radzie i 

ry członków Rady i komisji Rewizyjnej; 6) 

kredytowych, najpóźniej do dnia 23 marca 1 

ŁICYTACJA 
Dyrekcja Zakładu Zastawniczego  Komu- 

nalnej Kasy Oszczędności m. Wilna Wilno, ul. 
Trocka 14 (mury po-Franciszkańskie) tel. 7-27 
podaje do ogólnej wiadomości, że dnia 4 i 5 
kwietnia 1933 r. o godz. 5 popoł. odbędzie się 
w lokalu Zakładu, Wilno, ul. Trocka 14 sprze- 
daż przez licytację nie wykupionych i nie pro- 
longowanych zastawow, przyjętych w Zakła- 
dzie za dowodami do Nr. 6.980, których ulgo- 
we terminy (terminy sprzedaży z licytacji) u- 
płynęły do dnia 16 marca 1933 r. 

Dyrekcja. 

Akcjonarjuszów, 

Dyrekcji absolutorjum; 3) Zatwietdzenie preliminarza nia 
wydatków na rok 1933. 4) Ustalenie wynagrodzenia dla Władz Banku z wyboru; 5) Wybo- S 

życzący sobie 

wziąć udział w Walnem Zgromadzeniu, zechcą złożyć w Dyrekcji Spółki Akcyjnej w Wilnie 
swoje akcje lub dowody depozytowe o złożonych na przechowanie akcjach w instytucjach, 

południe (par. 24 

Statutu). Upoważnienie na prawo głosu w formie listu winno być złożone w Dyrekcji Bau- 

ku nie później jak na trzy dni przed dniem Walnego Zgromadzenia (par. 25 Statutu). -- 

Wolne wnioski. Akcjonarjusze 

933 r., do godziny 12-ej w 

 OZORZE ZEROWY TN DESEDZTTOOPTTRIAEZA ZPCZARREROO 
e SA а 

1 w dzierżawę folwark— 
| R K | 120 hektarów nad Wi- 

lją pod Wilnem. Wiado 

  

  

©& & ВЕНЕ 
Racjonalnej kosmetyki lecznienej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, u- 
suwa jej skazy i braki. Masaž kosinetycz- 
ny twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wy- 
szczuplający (panie). Natryski „Hormona“ 

według prof. Spuhla. Wypadanie włosów, 

łupież, indywidualne dobieranie kosmetyków 

do każdej cery. Ostatnie zdobycze kosme- 
tyki racjonalnej. 

Codziennie od g. 10—8. 
М йеер 

  

uczonych od 

wybór przewodniczącego; 2) Rozpa - nulanka d. 14 m. 18.—. 
trzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu, oraz rachunku strat i zysków za, rok 1932, od 1—3 p .p. 

  

  

się b. tanio larnego artykułu na ra- 

stylowy pokój jadalny, 9 Wysokie dochody: 
W. Po- Zapewnione, praca łat-' 

„wa, nadaje się również 
dla zredukowanych u- 

Ni a rzędników.  Zgłosze - 
osobiste dnia 19 

"marca Baranowicze — 
„Hotel Handlowy —od 
godz. 9—1 i 3—%. Żórawiny OD 23 KIETNE 

800 klg. do sprzedania — 

Z prawie nowy. 

  

a ą age zowa + Potrzebna 
ls --.-  kacharka do berbaciar- 

£ ni žolnierskiej. Zgics 
Dz.erżawy się Spółdzielnia 85 p,i 

  

w NowoWilejce 

TFD DARE 

Lekcie 

ność Połocka 14 miesz В О р OWITA 

ODDAM 

    

s kania 5. FRANCUZ 
wszelkie narzędzia i przybory mleczarskie manażankódiaśkkAw dziela lekcyj RA 

poleca LOKAiE skiego. — Zgłoszeni? 
* ickiewicza 22 m. 16 FPVYYVVYVYTVYVYVYTYS Zygmunt Nagrodzki | were Gižus е аоы 

W.Ino, Zawalna 11-a- PO kė J jA 

a do wynajęcia ładnie R : 
Ž LE : umeblowany dia aki Różne 
p "83 mego. Witoldowa 47—10  KEENEEERELU CZUCEME 

Lekarze ‚ one, POK6]  -BARDZO  BIEDNA“ 
EEE ЕННЫИ — сстоттустотитетению: „ РО WYNAJĘCIA matka z wysiłkiem pre. 

Dr Glnsberg 
choroby skórne wene- 
ryczne i moczopłciowe. 
Wileńska 3, od 8 — 1 

i 4 — 3. Tel. 567. 

  

= Pianina 
„T. BET TIN G“ zownia i skład dla sia ś - Dr. Welfson': кга FIBIGER * 1a. Lokal odpowiedni 1 jo į ae ios 

moczo - uznane za najlepsze w dla wojskowych. Cena“ na pomoc. © najruniej- 

  

weneryczne, 
piciowe, _ skórne. 
Wileńska 7, tel. 10-67. raty i 
ой 9 — 11 
  

Ul. kraju. — Sprzedaż na podchodząca. — 

    

FELICJA ROMANOWSKA. 

Wilenska powiešč 
XXIV. 

..„Był to artykuł wstępny Cata, notat- 
ka Walerjana Charkiewicza i 
rzego Wyszomirskiego“. 

P. Manfred Kridl, profesor estetyki uni- 
wersytetu wileńskiego, przeczytawszy to 
zdanie, zerwał się z fotela. Spokojny i zró 
wnowažony proiesor nie mógł opanowac 
irytacji. 
** Nie, — zawołał — to kpiny! Najwy 

raźniejsze kpiny. Tak dalej być nie może. 
Trzeba dać szkołę tej pannicy. ; 

Zdenerwowany w najwyższym stopniu, 

profesor zbiegł gwałtownie ze scho- 

dów, wpadł do trójki przed pocztą i zażą- 

dał biletu na Zwierzyniec. В 
— Szanowny pan będzie musiał prze- 

siąść się na jedynkę — rzekł uprzejmie ken 

duktor, wydając mu bilet przesiadkowy. 

— Psiakrew — zaklął automatycznie 

esteta — przez tę idjotkę pomyliłem linję 

Wysiadłszy przy Rudnickim i oczekti- 
jąc jedynki, profesor ochłonął nieco. Majo- 
wy odwieczerz był prześliczny, i przez ok 
ra cukierni widziało się roześmiane twarze 
kobiece. Sam pan Sebastjan Rudnicki stał 
w. Otwartych drzwiach swego zakładu, z rę 
kami jak zwykłe założonemi wtył, zadowo- 

lony i życiurady. Gromki, odbrzuszny, ser- 
deczny śmiech Kazimierza Kwiatkowskiego 
słychać było aż na ulicy. Opowiadał on 
właśnie zebranemu przy stoliku towarzy- 

stwu, jak przyszły do niego baby, aby in: 

namalować Agatkę. Opowiadanie musiało 
być wesołe, gdyż towarzystwo raz wraz 

wybuchało. niepohamowanym śmiechem. 

— A, idź ty — usłyszał jeszcze prote- 

feljeton je- 

. sor głośny okrzyk i skoczył do jedynki, — W jakiż sposób Dobaczewski nau- a przecie ogarniająca człowieka, ten okreś- 

która właśnie nadjechała. ! czył panią kawy po turecku? — spytał pro lony i konieczny stosunek  poszczegól- 

ei IA D LA I REKSIO ODU KADRY OSI IL ES S As P INIT T YO NO NTA A 

/ydawca: Bianisinw żńncziewycz 

  

kryminalna 
Otworzyła mu drzwi sama panna Feli- 

cja Romanowska. 
— Wiedziałam, że pan przyjdzie — 

rzekła z czarującym uśmiechem. 
— Wiedziałam — zgrzytnął profesor, 

w którym znowu wezbrała irytacja: — ja 
myślę! Jak ktoś pakuje kogoś do powieści 
i każe mu wyprawiać idjotyczne sztuki, 
musi chyba wiedzieć, co robi. Moja droga 

pani, doprawdy nie rozumiem, o co pani 
chodzi. Siedzę spokojnie w gabinecie, je- 

stem właśnie po obiedzie, zapalam papie- 
rosa, biorę „Słowo*... Czytam. Dochodzę 

do ostatniego zdania rozdziału XXIII-go — 
i nagle muszę się poderwać, wsiąść w 
trójkę zamiast jedynki i lecieć na zbity 
łeb na Zwierzyniec tylko dlatego, że pan: 
zachciało się zrobić ze mnie bohatera roz- 
działu XXIV-go. Przyzna pani, że to — mó 
wiąc uprzejmie — nie ma najmniejszego 
sensu. 

Felicja Romanowska uśmiechnęła się raz 
jeszcze tym uśmiechem, który począł dzia- 
łać na zirytowanego proiesora całkiem estc- 
tycznie, i poprosiła do swego buduaru. 

— Niechże pan siada, drogi proiesorze. 

O, tu na tapczanie, pod portretem Jamont- 
ta. Proszę papierosa. Napije się pan kawy? 

Po turecku oczywiście. Sam Genio Doba- 

czewski nauczył mię ją przyrządzać. Nie 

ma pan pojęcia, jaki to miły człowiek. 

‚ — КЮю? — spytał w roztargnieniu pro- 

fesor, siadając na wskazanem miejscu i za 
ciągając się Złotą Panią. 

— Naturalnie, Dobaczewski. Dr Euge- 
njusz Dobaczewski. Ależ cóż pana do mnie 
sprowadza? Fruziu, kawy dla pana prof   

    

tematu. 
-—- Leczyłam się u niego w zeszłym roku 

па oczy. Byłam wówczas przepracowana 
po egzaminach magisterskich. Wzrok mia- 
łam osłabiony. Radził właśnie 
wę, jak najwięcej czarnej 

czarną ka- 
kawy. | podał 

przepis kawy po turecku. Istotnie, znakonii | 
ta. Niechże pan profesor pozwoli — dokus: 
czyła panna Felicja, podając swemu gosci 
wi maleńką filiżankę z gęstym, wonnym ra 
pojem, który wniosła na stylowej tacy tei- 
tyczna Fruzia. 

Oceniwszy bystrem estetycznem spojrze 
niem tacę, kawę i Fruzię, profesor przy- 
stąpił do rzeczy. 

— Proszę pani — zaczął — nic włas- 
ciwie nie mam (w zasadzie) przeciw piran 
delicznemu sposobowi pisania, którym nas 
pani częstuje w swej powieści, aczkolwiek 
stwierdzić muszę, że nic w tem rewelacyj- 
nego niema. Więcej nawet: motywy te są 
dostatecznie zużyte i  zbanalizowane. 
Wprowadzenie autora do utworu jako bola 
tera również trąci myszką. Nie o to mi jed 
nak chodzi. 

Panna Felicja poruszyła 
pufie. 

— Nie zabiorę pani dużo czasu — po- 
śpieszył zapewnić ją profesor: — będę tre- 

ściwy. Pragnąłbym tylko zwrócić uwage 

pani na pewne niewzruszone prawa estety- 

ki, czy to empirycznej czy psychologicznej, 

których przekraczać żadnemu artyście nie- 
wolno. 

— | jakież; są to prawa? —. spytała 
panna Felicja, wznosząc oczy dogóry, co 
było u niej zawsze oznaką lekkiego znu- 
dzenia. 

— Eurytmja, symetrja i proporcja, dro 

ga pani. Szczególnie eurytmja, to znaczy 

ten rytm wewnętrzny, ta harmonja utajone, 

się na swym 

wa „„zUwA” 

    

którego piękno nie jest pięknem. Umiar, u- 
miar, proszę pani. Wszystko: musi być dc- 
strojońe, dopasowane, uzgodnione, rozwija 
jące się drogą naturalną, uwarunkowaią 
koniecznością, że tak powiem, organiczną. 
— Nie dostrzega więc pan eurytmji, jak 

pan się wyraża, 1. symetiji w mej powie- 
SCi? 

— Niestety, panno Felicjo, niestety. I 
zaraz dam pani konkretne przykłady. Czy- 
tam powieść pani, przyznaję, z pewnem za 
interesowaniem. Zawszeć to przyjemnic, 
gdy człowiek natknie się to tu, to tam na 
znajomego. Ale kompozycja powieści pani, 
kompozycja! Niech pani weźmie choćby 
„Vorschule der Aesthetik“ Fechnera i po- 
studjuje. Każda sytuacja, każda — powta- 
rzam to z naciskiem — każdy wątek akcji 
musi być doprowadzony do końca. Dopie- 
ro potem wolno pisarzowi przystąpić «ie 
następnej sytuacji, do- następiiego motywu. 
Tego wymaga eurytmja i symetrja. Tym - 
czasem, co się dzieje u pani? Wręcz prze- 
ciwnie. Weźmy naprzykład scenę w  Zie- 
miańskiej, gdy komisarz Mańkowski roz- 
mawia z Kazimierzem Lęczyckim. Rozma- 
wia, rozmawia i wychodzi. A co potem z 
Leczyckim? 

— Leczycki wyjechał tego dnia do Pra 
gi Czeskiej, gdzie nareszcie wystawili mu 
„Sztubę““. ; ZĘ 

— Bardzo to piękne. Ale czytelnik nie 

o tem nie wie. Weźmy inną sytuację. Komi 
sarz Mańkowski łapie bandytów. Tam ko- 

goś postrzelili, tamten ucieka. Wszystko w 
porządku, i żadnych zarzutów sce- 
nie tej uczynić nie mogę.  Prze- 

ciwnie, musiałbym ją nawet po - 

chwalić, ze względu na dynamikę akcji i 
żywość batalistyczną. Ale dalej mamy mo- 
ment, kiedy Mańkowski 
czynę. Jakżeż jej tam? 

— Mańka. 

chwyta tę dziew- 

   
    

  

  

dla kulturalnej osob; cująca. na kawałek chie 
Dąbrowskiego 12 m. J ba dla męża bezrobot- 
o —— L e ciu s ‚ 

OD 23 KWIETNIA 5 — {)Ёіаі ЬЬУ::?\:› 
będzie wolny lokal — pomoc w nabyciu ma- 
pałacyk 6 pokoi ładne szyny do szycia, by jej 
ze -wszystkiemi wYgO- ułatwić zarobkową pra 
dami na wysokim par- cę. Sprawdzona przez 
terze, jest stajnia, wo- T.wo Pań Miłosierdzia. 

Pił- sze prosi ofiary — skła 
it wynajęcie. — sudskiego 40. nforma- dać 

4 — 8. Kijowska 4, H. Abelow cje Tatarska 10 m. 3. еа zak Adres jej: Zwierzyniec, 
-- Niedźwiedzia 17 m. 7. 

  

EEE NKL IS NIN T TA IAE ROT ROZDZ AR PRZE RADZYCY ZA UORASZSCOTEOAERCCz 
nych części składowych dzieła sztuki, bez — Otóż to. Mańkę. jak się nazywasz? 

— pyta. — Mańka — mówi ona. W po- 
rządku. | nagle, w tem miejscu buch, jak 

piorun. Przerywa pani w najbardziej emo- 
cjonującym momencie, aby opowiadać © 
tem, jakie wrażenia wywołało w Wilnie po 
rwanie Agatki. Owszem, zgadzam się: o- 
pis ten jest potrzebny, Wilno, rzecz prosta 
na wiadomość o porwaniu Agatki wywró- 
ciło się dogóry nogami. Jednakże należałe 
naprzód zakończyć z bandytami, i dopiero 
potem przystąpić do innych wypadków. 
Jeszcze jeden przykład. Jedzie pani konno. 
Spotyka na szosie radcę Piotrowicza. —- 
Panie Wiktorze — pyta pani — co to ma 
znaczyć?. — I kropka. Niic, nic, ani słówka 
więcej. A przecie proporcja i  symetrja 
wymagają, by opisała pani, skąd się tam 
radca wziął, co się z nim później stało, jak 
go pani ostatecznie wyratowała... Czytelnik 
musi o tem wiedzieć. Nakoniec, ostatnia 
sytuacja. Zapowiada pani w rozdziale 
XXIII-cim artykuł Cata — i nagle: ni stąd 
ni zowąd, wyciąga mnie pani z domu, pa 

obiedzie, każe na łeb na szyję pędzić tutaj... 
I po co to wszystko, droga pani? i 

— Panie profesorze — uśmiechnęła się 
przewrotnie panna Felicja: —- niechże pan 
będzie szczery. Niech pan powie z ręką na 
sercu: o estetykę i symetrję panu chodzi 
czy o radcę? 

Profesor pokręcił się na tapczanie i za- 
kaszlał, gdyż zaciągnął się był zbyt moc- 
no papierosem. Spojrzał na autorkę i, wi- 
dząc jej roziiglowane oczy, wybuchnął 
śmiechem. 

— Dajmy spokój tej rozmowie — rzekł 
— widzę, że przed panią nic się nie ukry- 
je. Ale niech na przyszłość komponuje pa- 
ni swoją powieść według  niewzruszonyci 
zasad estetyki empirycznej. Albowiem, pu- 
bliczność... 

(D. ©. м) _ 

Redaktor we Witułd Tatarzyńsk: 
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