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LIST KS. NUNCJUSZA 
w Sprawie zbiórki na ratowanie 

Bazyliki wlieńskiej 

J. E. Nuncjusz Apostolski Ks. Ancy- 
bisikaqp i wysłał na ręce J. E. Ar- 

cybiskupa Jałbrzykowskiege, Metropolity 

Wileńskiego, pismo w sprawie ogólmokra- 
jowej zbiórki w dniu 2 krwietnia m. b. mia 
rzecz zagrożonej Bazyliki (Wieleńskiej. — 
Pismo to ze względu na ważność sprawy 
podajemy wi całości: 

„Ekscelencjo, 
Ze wazruszającem: iwispółzawodnictwem 

miłośei braterskiej ze strony władz kościel- 
nych i państwowych, jak również ze strony 
organizacyj społecznych i kulturalnych, — 

cała Polska gotuje się na dzień 2-go kwie- 

tmia do zbiorowego wysiłku ma rzecz jed- 
mego a najdroższych dla Namodu pomni- 
ków — Bazyliki Katedralnej Wileńskiej. 

Ta monumentalna świątynia mie. po- 
wiimnia ulec niszczącemu działaniu czasu i 
żywiołów. Obowiązkiem jest naszym za- 

bezpieczyć ją przed grożącą ruiną, by jak 
dotąd, była: ostoją wiiary i kultury — ma 
wschodniich rubieżach. (Wiary — ponie- 
waż jest symbolem zwycięstwa  chrześci- 
jaństwa nad pogaństwem, kultury — po- 
niewaž zawiera 'w: sobie pełne miłości wy- 
siłki licznych pokoleń i dzieła całego sze- 
regu artystów, podjęte tw/ celu wzbogace- 
nia stolicy Wileńszczyzny: świiątymią, god- 
mą Boga żywego, który kieruje losami lu- 
dzi i państwa. 

Przejzty do głębi tą myślą, którą .po- 
dzielam z całym manodem polskim, prag- 
nę dać wyraz sendecznych uczuć, jakie 
Ojciec św. mój Najwyższy Zwierzchnik, 
żywi dla prastarej Katedry Wileńskiej, — 
Przyłączam się jak najchętniej do chwa- 

lebnej inicjatywy, przesyłając poza skrom- 
ną ofiarą ze stnony Numcjatury, całkowi- 
te me uznanie oraz błogosławieństwio Bo- 
że i Namiestnika Chrystusowiego ma ziemi 

dla tych wszystkich, którzy w: miarę sił 
przyczynią się swoją ofiarą do popancia 
tego zbożnego dzieła. 

życząc pełnego powiodzenia dla zbiór- 
ki na cel tak chwalebnty i święty, składam 
Waszej Ekscelencji wyrazy mego najgłęb- 
szego szacumku „czci i miłości braterskiej 

Waszej Arceypasterskiej Mości majoddań- 
szy w: Chrystusie Panu 

  

+ Pr. Marmaggi. 

Dan iw MWanszamie 'w uroczystość 
Zwliastowania N. M. P. 1933 r. 
  

  

Nasz współredaktor, Ksawery hr. Pruszyń- 
ski wyjechał z ramienia naszego pisma na 

miesiąc do Palestynv. 

Po jego powrocie umieszczać będziemy je- 

go korespondencje zarówno z Ziemi Swiętej, 

jak z Ziemi Obiecanej, to znaczy  korespon- 

dencję o świętach wielkanocnych u Grobu 
Chrystusa Pana, o wrażeniach z ziemi, będą- 

cej kolebką chrześcijaństwa, a także korespon- 

dencje, dotyczące przedsięwzięcia  sįonistycz- 

nego w Palestynie. 
Po pobycie redaktora Mackiewicza w SSSR. 

drugi raz zdobywa się nasze pismo na repor- 

taż o tak dalekim zasięgu. Mamy nadzieję, że 

pierwszą korespondencję p. Pruszyńskiego za- 
mieścimy już w wielkanocnym naszym numc- 

rze. 

URATOWANY „MAŁYGIN* 

MOSKWIA. PAT. Ekspedycja ratun- 
kowa „wysłana ma pomoc łamaczowi lodu 
„Małygimowi* po długotrwałych  wysił- 
kach, przeprowadzonych w trudnych nie- 
zwykle warunkach zimy, anktycznej, 
ściągnęła „Małygima* ze Skały, ma któ- 
та wjechał dwia miesiące temu. „Malygim“ 
zostanie przyholowany do portu Baren- 
burg. 
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Uchwały francuskic 
PARYŻ. PAT. Związek Oficerów Re- 

zemwy Francji odbył dzisiaj w) Sorbonnie 
doroczmy zjazd, w którym wzięli udział — 
prezydent Republiki, Lebrun, marszałek 
Petain, generał Weygand. — (Prezes Zw. 
Femy : złożył sprawozdanie z działalności 
Ziwiązku za rok 1932, podkreślając m. in. 
że oknojenie kredytów ministerstwa wojny 
awłaszcza pozycji materjału wiojennego 
musi budzić niepokój. W! epoce, kiedy 
sąsiedzi zapowiadają gwałty i przemoc, 
Francja powimma, zachować pelną siłę swej 
armji. 

Przemawiał mastępnie prezydent mini- 
strów, Daladier, który gratulując Zwiiąz- 
«owi prowadzonego i dokonanego dzieła 
stwierdził, iż praca ta wskazuje wynaźnie 

h oficerów rezerwy 
że Francja zdecydowiana jest bardziej niż 
kiedykolwiek nie ustępować wobec siły. 
Premjer zaznaczył, że w: projektach usta- 
wwty fimamsowej nie przewiduje się żad- 

nej redukcji kredytów, dla rezerwowych 
sił materjalmych. Na zakończenie prem- 
jer oświadczył, że mależy zachować Siły 
moralne i materjalme, które są zawsze — 
rękojmią wielkości Framceji. Zjazd przy- 
iął jednomyślmie rezolucję według której 
przedstawiciele 92 tysięcy  zonganizowa- 
nych francuskich oficerów: rezerwy stwier 
dzają silmiej niż kiedykolwiek swoją so- 
lidarność z oficerami rezerwy Belgji, Pol- 
ski, Czechosłowacji, Rumunji i Jugosławji 
oraz ponawiają im zapewmienia wiernej i 
miewzruszonej przyjaźni, 

Hiszpanja wobec sytuacji międzynarodowej 
PARYŻ, PAT. Hiszpański minister — 

Spraw zagranicznych udzielił przedstawi- 
cielowi Agencji Havasa wywiadu o sta- 
mowisku nmządu hiszpańskiego w obecnej 

sytuacji międzynarodowej. Mimister — а- 
zmaczył m. in. że lojalny układ między 
czterema  wielkiemi mocarstwami, Fran- 
cją, Wielką Brytanją, Włochami i Rze- 
Szą niemiecką jest komieczny mietylko cele 

Pywzedhna, ant 
WIEC PROTESTACYJNY 

WE LWOWIE 

LWÓW PAT. — We Lwowie odbył się dziś 
masowy wiec protestacyjny przeciw gwałtom 
i terorowi hitlerowców w Niemczech. Uchwa 
lono rezolucję, wyrażającą ostry protest prze- 
ciwko obecnej polityce rządu hitlerowskiego 
oraz składającą wyrazy wdzięczności rządowi 
polskiemu za zajęcie zdecydowanej postawy 
wobec krzywdzenia obywateli polskich pocho 
dzenia żydowskiego w Niemczech. W końcu 
uchwalono wezwać całe społeczeństwo żydow- 
skie do bojkotu towarów niemieckich. 

, OBRADY DEPUTOWANYCH ŻYDOW- 

SKICH W LONDYNIE 

LONDYN PAT. — Związek deputowanych 
żydowskich „reprezentujących żydów z całego 
imperjum brytyjskiego, prowadził dziś przy 
drzwiach zamkniętych naradę nad sposobem 
dopomożenia swoim _współwyznawcom w 
Niemczech. Na zakończenie posiedzenia oznaj- 
miono, že związek nie popiera bojkotu towa- 
rów niemieckich, chociaż przewodniczący Neu- 
ville Laski oświadczył, że osobiście wypowia- 
da się za bojkotem. 

MEETING W ANTWERPJI 

BRUKSELA PAT. — żydzi w Antwerpji 
zorganizowali meeting protestacyjny, nawołu - 
jąc do bojkotu towarów niemieckich oraz żąda 
jąc zdjęcia z ekranów niemieckich filmów. 

EINSTEIN PRZECIWKO HITLE- 

ROWCOM 

NOWY YORK PAT. — żydowska Agen- 
cja Telegraiiczna obchodziła ostatnio piętna- 
stolecie swego istnienia i przy tej sposobno- 
ści wydała bankiet na cześć profesora Einstei- 
na. Znakomity uczony na bankiecie tym wygło 
Sił mowę, w której piętnował nacjonalizm ja- 
ko wrogi życiu i oświadczył, że noga jego 
nie postanie w Niemczech, dopóki trwać tam 
będą obecne stosunki oraz protestował prze- 
ciwko ekscesom antysemickim rządu Hitlera. 

ZAKAZ ZABIJANIA WEDŁUG 
RYTUAŁU 

FRANKFURT nad Menem. PAT. — Tutej- 
szy hitlerowski „Volksbiatt* donosi urzędowo, 
że frankiurcki prezydent policji wydał dla cate 
go okręgu wielkiego Frankiurtu nad Menem, 
zakaz zabijania zwierząt według rytuału ży- 
dowskiego. 

Nowe fltry wadocią 

  

7 

w Warszawie       

  

iemietha I 

W dniu 21 marca odbyło się poświęcenie i uruchomienie zakładów filtrów  pośpiesznych w 
Warszawie przy ul. Suchej w obecności przedstawicieli władz rządowych i miejskich. Uroczy 
stość uruchomienia filtrów zaszczycił swą obecnością 'Pan Prezydent R. P. Ignacy Mościcki. 
Nowy Zakład filtrów pośpiesznych posiada wielkie znaczenie dla ludności miasta Warszawy, 
która od dnia dzisiejszego będzie zaopatrzona w wodę w dostatecznej ilości, nawet w mie- 

Nowe zakłady filtrowe są największymi tego rodzaju siącach największego jej spożycia. 
s zakładami w Europie. 

lem niedopuszczenia do wojny lecz również 
dla wytworzenia aktywnej solidamności 
jakiej wymaga chwila obecna. Jednakże 

układ ten nie może być onganizmem zam- 
kniętym, lecz odwirotmie zalążkiem po- 

mozumienia — о chanakterze, powszechnym, 
w którym 'weźmą udział 'wiszystkie in- 
me państwia wielkie į; male, pragnące dzia- 
łać w duchu Ligi Narodów. 

Protestacyjne uchwały 

    
       

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
e RANUWICZE — ul. Szeptyckiego — А. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W 

WRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

HORODZIEj —- Księgarnia Kol. „Ruch 
KLECK — Sklep „Jedność* 

LIDA — ul. Suwalska 13 — $. Mateski. 

LŁUNINI-C -- Księgarnia Kol. „Ruch“. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
MIQRY — Ejdelman 
NIEŚWIEŻ uł Ratuszowa — Księgarnia jażwińskiego. 
WOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

KIKA REDZIE JET KAT WE UB ZSO TOW TEO е 
CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej i i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika 

Z SALONU WIOSENNEGO W TOWARZYST- 
WIE ZACHĘTY DO SZTUK PIĘKNYCH. 

  

Ogólne zainteresowanie wywołują w tegorocz 
nym salonie wiosennym w Towarzystwie Za- 
chęty do Sztuk Pięknych w Warszawie * dzie 
ła znanego i cenionego artysty malarza Sta- 
nisława Dybowskiego, z pośród których poda 
jemy na naszem zdjęciu jedno z ostatnich, a 

mianowicie „Krzyż — Snop'. 

gtracj żyłowsła 
żydowskich organizacyj 

w Poisce 
'frzy największe gospodarcze organi- 

zacje żydowskie w Polsce: Centrala Zw. 
Kupcow, tentralny Związek  Drobnych 
Kupców i Handlarzy i Centralny Zwią 
zek Rzemieślników Żydów w Polsce па 
odbytem dziś w Warszawie wspólnem 
posiedzeniu uchwaliły jednomyślnie naj- 
ostrzejszy protest przeciw zajściom anty 
żydowskim w Niemczech, podkreślając, 
że nie uchylą się od podjęcia ostateczne 
go środka walki, jakim jest wyrzeczenie 

się niemieckich towarów. 
Na znak protestu przeciw prześlado- 

waniom żydów w Niemczech odbędzie 
się jutro wiec wszystkich trzech organi- 
zacyj gospodarczych. Na posiedzeniu 
tem również postanowiono wezwać wszy 
stkie organizacje prowincjonalne „należą 
ce dó wyżej wspomnianych organizacyj 
do urządzenia wieców protestacyjnych i 
zamknięcia sklepów w dniu 27 bm. mię 
dzy godz. 5 a 7 po poł. 

  

Napad na adwokatów żydowskich 
KATOWICE. PAT. — „Ostdeutsche Mor- 

genpost“ donosi, że wczoraj w Gliwicach, na 
Śląsku Opolskim dokonano w sądzie ponownie 

napadu na adwokatów żydowskich. Sprawców 
nie ujęto. : 

Areszty komunistów w Opolu 
KATOWICE PAT. — Prasa niemiecka po- 

daje, że w dniu wczorajszym w szeregu miast 
Śląska Opolskiego dokonano rewizyj w miesz- 
kaniach socjal - demokratów i komunistów. 

Akces prezydenta 
WIEDEŃ PAT. -— Były prezydent policji 

wiedeńskiej dr. Brandl zgłosił wczoraj swe 
przystąpienie do stronnictwa narodowo - so- 
cjalistycznego. Krok ten wywołał wielkie zdzi- 

Według komunikatu urzędowego regencji opol 
skiej znaleziono znaczną ilość broni i ana- 
tów ręcznych w Gliwicach i Zabrzu. Doko- 
nanc szeregu aresztowań. 

policji wiedeńskiej 
wienie ,gdyż Brandl jako prezydent policji 
zwalczał bardzo ostro ruch narodowo - socja- 
listyczny. 

Dookoła aresztu Gerecke'go 
WIEDEŃ PAT. — Do „Arbeiter Zeitung“ 

donoszą z Berlina, że aresztowany pod zarzu- 
tem defrandacji 2 miljonów marek minister nie 
miecko - narodowy  Gerecke jest zaufanym 
przyjacielem Oskara Hindenburga. Powołanie 
Gereckego do gabinetu Schłeichera .i Hitlera 
nastąpiło na życzenie prezydenta Hindenburga. 

Akcja przeciw Gerecke'mu jest przeto ciosem 
wymierzonym przeciwko Hindenburgowi. Fakt 
ten pozostaje w związku z planem Goeringa, 
zmierzającym do wywołania przesilenia mini- 
sierjalnego. Hitlerowcy zamierzają wogóle usu 
nąc stopniowo wszystkich narodowo - niemiec 
kich członków obecnego gabinetu. 

  

ignacy Paderewski o Niemczech 
WYWIAD „NEW-YORK TIMES* 

NOWY YORK. PAT. Na łamach „New 
York Times“ ukazał się wywiad z Ignacym 
Paderewskim. 

Paderawyski w wywiadzie tym oświad- 
czył, że Niemey pragmą powtórzenia się 
zbrodni: z roku 1793. Nie zadowolą się — 
ani Gdańskiem, ami Pomorzem — zažądają si 
Śląska, a potem Alzacji, potem Austrji. 
Na taką zbrodnię świat mie może pozwo- 
шё 

Pokėj w; Eunopie niemožlimy jest bez 
silnej Polski. Odebramie Polsce dostępu 
do morza uczymiłoby ją kaleką miewolni- 
cą. 

W Wersalu Niemcy, pozując na libera- 
lizm przestrzegali, że danie Polsce zbyt 
szerokich granie zwiększy tylko  terytor- 
jum pogromów. żydowskich. [Któż urządza 
pogromy — [Polska, czy Niemcy? — pyta 
Paderewski. 

Franicja mie może zmienić stanowiska 
włobec. Polski. Stanowczo przeciwstawia- 
jąc się Hitlerowi, Francja spowoduje za- 
mik jego prestige'u. Natomiast opuszeza- 

jąc Polskę, Francja przyczymiłaby się do 
triumfu Hitlera, który stałby się groźba 
dla Francji i Kuropy. 

Stwierdziwszy, że Prusy  Wschodmie 
były tylko Ikolonją miemiecką, gdzie była 
zaledwie połowa ludności miemieckiej, Pa- 
derewski! zaznacza, że rząd niemiecki od- 
rzucił propozycję polską, dotyczącą ułat- 
wień w komunikacji samochodowej przez 
(Pomonze widocznie rząd  miemiecki: nie 
chciał, aby: się rama zabliźmiła. Dla: Niemiec 

wiantość propagandową podtrzymującą mie- 
mi 6. r 

Zapytany, czy przewiduje możliwość 
wojny, Paderewski odpowiedział prze- 

cząco, dodając: „Żyjemy jednak - w cza- 
sach, kiedy istnieją wszelkie możliwości. 

POLSKO - SOWIECKA KONFERENCJA 
KOLEJOWA 

W pierwszych dniach kwietnia r. b. 
odbędzie się polsko - sowiecka  konie- 
rencja kołejowa w sprawie ustalenia no- 
wego rozkładu jazdy pociągów osobn- 
wych i pośpiesznych na głównej linji 
Warszawa — Stołpce — Niegorełoje —. 
Mińsk — Moskwa. 

Konferencja ta odbędzie się w związ 
ku z nowym rozkładem jazdy, który wej 
dzie w życie w maju rb. 

uzy DUK 

  

J 

  

PLOTKI W ZWIAZKU Z PROCESEM 

GORGONOWEJ 

Jednu z pism Iwowskich przyniosło rewela- 

cje o przeszłości Henryka Żaremby, jednego z 

bohaterów tragedji brzuchowickiej. Rewelacje 
te, zarzucające Żarembie bratobójstwo, oraz 

szereg przestępstw natury etycznej „przedruko- 

wała część prasy warszawskiej. 
Jak się dowiadujemy, Żaremba zamierza 

wystąpić na drogę sądową tak przeciw pismu 

Iwowskiemu, jak i przeciw tym dziennikom 
stołecznym, które wiadomości, rzucające nań 
haniebne światło, przedrukowały. 

  

- obecnie w Państw. 

Łaszuk. 
. Wlodzimierows 

DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANĄ — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PODBRODZIE — ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkołnej. 

STOŁPCE — księgarnia T-wa „Ruch* 

SŁONIM — Księgarnia |. Ryppa u. Mickiewicza 10. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ui. 3 Majs 3. 
WQGŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA —- Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 
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. Komunikaty Oraz 
reklamowa milimetr 60 gr. W numerach ch, oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

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

MNIEJSZOŚĆ ROSYJSKA w POLSCE 
WYWIAD Z POSŁEM BORYSEM PIMONOWYM 

Kontynuując cykl wywiadów z posła- pana posła w Polsce?. 
mi i senatorami Wileńszczyzny, p. p. — Doprawdy nie wiem. Pytanie to 
Podoskim, Wędziagolskim, dr. Brokow- miało już tyle różnorodnych odpowiedzi: 
skim, prof. Rydzewskim, Wańkowiczem, od jednego miljona, według $. р. Т. Но- 
hr. Tyszkiewiczem i Polkowskim, które łówki, do 80.000, według ostatniego spi- 
swego. czasu miał nasz kolega redakcyi- su ludności, którą to liczbę dr. Krysii.- 
ny p. Ksawery Pruszyński, zwróciliśmy ski w ostatnim zeszycie „Spraw Narodo- 
się do p. posła Borysa Pimonowa. wościowych* mnoży się przez 4 1 о- 

Oto w skróceniu treść naszej rozmo- trzymuje liczbę 330.000... Stąd zdaje sie, 
wy: nie ulega wątpliwości, że, słusznie czy 

— Przedewszystkiem, — mówi nan: niesłusznie, za Rosjan uważa siebie kii- 
p. poseł, — uważam organizację Wscho kaset tysięcy obywateli Rzeczypospoli- 
dniego Kościoła Staroobrzędowców za tej. Jest to w każdym razie liczba zna- 
definitywnie ukończoną. Stosunek Pań- cznie większa od liczby jednej z mniej - 
stwa do naszego Kościoła i vice-versa szości narodowych w Polsce, korzysta- 
został, jeśli tak można się wyrazić, upo- jącej z pełni praw mniejszościowych i 
rządkowany przez wydanie zarządzej dobrodziejstw ustawy językowej. To, że 
Pana Prezydenta Rzplitej w roku 1928. znaczna część mniejszości rosyjskiej z 
Od tego czasu datuje się normalny tok praw takich jeszcze nie korzysta, już mo 
prac. że razić, w przyszłości fakt ten może ra- 

Dwa ogólnopolskie Sobory ustaliły zić jeszcze więcej.. 
zasady pracy Rady Naczelnej Staroob- Dążąc do należytego zorganizowania 
rzędowców, która też obecnie czuwa nad mniejszości rosyjskiej w Polsce zwołali- 
całokształtem prac. — Mówiąc 0 na» Śmy, w porozumieniu z Rosyjską Narodo 
szych pracach i potrzebach, zacząć mu wą Organizacją (R.N.O.) ogólnopolski 
szę od omówienia kwestji szkolnictwa, zjazd przedstawicieli organizacyj rosyj- 
jako zagadnienia najważniejszego obec- skich. Powstała nowa, wspólna organiza 
nie. Dotychczasowe prace w tym kierun- cja: Związek rosyjskich  organizacyj 
ku dały rezultat pozytywny. W 162 szko mniejszościowych. Reprezentuje ona prz 
łach, do których uczęszczają dzieci sta wie wszystkie organizacje i ugrupowa- 
roobrzędowców, religja wykładana jest nia. 
w języku rosyjskim, teraz, w dalszym e- 
tapie naszych w tym kierunku prac, chce załatwianie potrzeb 
my przekształcić szereg szkół na wzór skiej przy wyraźnem 
wileński, gdzie wykładany jest w pew- stawieniu sprawy. 
nym zakresie język rosyjski. Kadry przy — Pan poseł jest, jak słyszeliśmy, 
szłych naszych nauczycieli kształcą się prezesem tego Związku?. 

Semin. Nauczyciel - — „Tak. 
skich. Marzymy 0 wprowadzeniu do — A gdzie są w Polsce większe sku- 
tych seminarjów dodatkowych wykła- pienia emigracji rosyjskiej? 
dów języka rosyjskiego. Wogóle emigracji rosyjskiej jest 

Tak więc — kwestja szkolnictwa, w Polsce stosunkowo niedużo. Wielu u- 
dzięki życzłiwemu poparciu rządu i Ku zyskało obywatelstwo polskie, znaczny 
ratorjum Szkolnego jest na dobrej dro- procent Rosjan 'wyjechał zagranicę. Ci, 
dze do całkowitego i - pomyślnego załat- co są jeszcze, zamieszkują  przewaźnie 
wienia. w Warszawie, gdzie mają własną orga - 

— A jakie są większe skupienia sta nizację t. zw. Russkij Obszczestwiennyj 
roobrzędowców? Komitet, pod wzgledem organizacyjnym 

— Jest nas; wyznawców Kościoła niezależną od orgańizacyj mniejszości 
Staroobrzędowego w Polsce, 75 — 80 rosyjskiej. Pozatem większych skupień 
tysięcy, zamieszkałych głównie w Wileń prawie niema. W Wilnie np. są emi- 
szczyźnie i Suwalszczyźnie, a ściślej granci, ale jest ich znikoma ilość. 
na terenie powiatów:  brasławskiego. Muszę tu podkreślić, że nie należy 
święciańskiego, dziśnieńskiego, wil. - zagadnień emigracji rosyjskiej łączyć z 
trockiego, oraz augustowskiego i su- zagadnieniami mniejszości. I ci i tamci 
walsko - sejneńskiego. jeżeli mamy mó Są zorganizowani, lecz poza zagadnie- 
wić o charakterze socjalnym, to te ma- niami kulturalnemi mają wręcz odmien- 
sy rekrutują się z drobnych rolników. ne zdania w wielu sprawach. 
przyczem charakterystyczną cechą jest — Chcielibyśmy zapytać pana posła, 
pociąg do rzemiosła. Mamy całe wsie: o pracach wyżej wspomnianego Związ- 
cieśli „murarzy, kamieniarzy,a np. w po- ku rosyjskich organizacyj mniejszościo- 
wiecie święciańskim wytwórców wojło- wych. 
ku. — Prace Związku, cieszące się uzna 

Jesteśmy już w Polsce dawno. Przod niem sier rządowych, głównie idą w kie 
kowie nasi przybyli do Polski w o- unku organizacyj szkolnictwa. Średnie 
kresie przedrozbiorowym i później (w szkolnictwo rosyjskie ogranicza się u 
kilku falach), zostali przyjęci, zadomo- nas do pięciu prywatnych zakładów nau 
wili się. Od tego czasu wzajemny stosu kowych, będących pięknym dorobkiem 
nek z Polakami nie był nigdy zakłóco- zbiorowego wysiłku zorganizowanego 
ny. Ten lojalny i serdeczny stosunek do społeczeństwa rosyjskiego. Niestety, do- 
Narodu i Państwa znalazł swoje Od- tychczas dwa gimnazja — w Wilnie i 
źwierciadlenie przy wyborach do Władz w Warszawie nie uzyskały praw, mam 
Ustawodawczych. Ё nadzieję jednak, że już w najbliższym 

„— Nasze bolączki? —, Najwięcej po czasie wysiłek społeczeństwa  rosyjskie- 
wodów do uskarżania się mają rolnicy. go w Wilnie i Warszawie spotka się z 
Komasacja wsi przeprowadzana.w okre- należytą oceną ze strony władz szkol- 
sie znacznie lepszej konjunktury przy 0- nych i gimnazja te prawa uzyskają. 
becnej obciąża nadmiernie. Niższych szkół z uwzględnieniem języka 

— Chcielibyśmy usłyszeć zdanie p. rosyjskiego posiadamy około 10, w tei 
posła o organizacji Rosjan w Polsce. liczbie 2 szkoły w Wilnie są państwowe, 

— Reprezentując w Sejmie interesy reszta zaś — prywatne. Dla podtrzy- 
ludności staroobrzędowej narodowości mania już istniejących szkół i rozszerze 
rosyjskiej i będąc ponadto jedynym nia sieci szkół średnich zorganizowany 
przedstawicielem mniejszości rosyjskiej, został specjalny fundusz szkolny. 

siłą zy interesować się muszę i 2а — — Jaki jest stosunek p. posła do 
mować zagadnieniami ogólno-rosyjskie- kwestji ukraińskiej i białoruskiej ? 

mi. — To jest zbyt trudne zagadnienie, 
Zagadnienie rosyjskie w Polsce -— p, redaktorze, — mówi nasz rozmówca, 

wewnętrzne — istnieje i nie można _— aby można je było wyczerpać w kil- 
twierdzić, że zostało ono uregulowane ku słowach odpowiedzi. O tem możnaby 
definitywnie. . napisać cały artykuł, cykl artykułów. Po 

Nie należy go wyolbrzymiać, jak to starajmy się sprecyzować tę odpowiedź. 
się nieraz dało zauważyć, ale nie woino Zagadnienie to posiada podstawy, a- 
jest też go pomniejszać. Należałoby prze by istnieć wogóle i znaleźć należyte roz 
dewszystkiem dążyć do określenia, kto wiązanie. Nie jestem zwolennikiem nega- 
jest Rosjaninem i w tym wypadku nie cji tych zagadnień, lecz nie chciałbym u- 
sięgałbym do etnografji czy historji, a ważać załatwienie kwestji ukraińskiej i 
tylko drogą samookreślenia każdego zo- białoruskiej w Polsce za załatwienie teni 
sobna. samem zagadnienia rosyjskiego. 

Stosunek Państwa do mniejszości ro — — Na zakończenie chcielibyśmy, a- 
syjskiej mógłby być zupełnie wyczerpa- by zechciał pan łaskawie powiedzieć o 
ny przez zaspokojenie potrzeb kultuial- swej pracy na terenie parlamentarnym. 
no - oświatowych, dotychczas —majem = Pracując na terenie Sejmu, nie 0- 
zdaniem — niedostatecznie załatwia- graniczam się tylko do zajmowania się 
nych. , sprawami związanemi z zagadnieniami 

Rozumiem, że jakkolwiek zagadnic- mniejszości rosyjskiej. Interesują mnie 
nie to wewnątrz Państwa nie ma zna- sprawy o charakterze ogólnopaństwo- 
czenia przodującego, to dla normalnych wym, specjalnie roboty publiczne. Je- 
stosunków narodów: rosyjskiego i pol- stem sekretarzem sejmowej komisji ro- 
skiego ma i w przyszłości zawsz bót publicznych. A 
mieć będzie znaczenie b. poważne. Te prace i prace w komisjach oświa 

Zasadą tego Związku jest obrona i 
mniejszości rosyj 
państwowem po- 

  

rzec 

Jestem zdecydowanym przeciwnikiem 
i podkreślam to rwyrażnie, zupełnej ne- 
gacji zagadnienia rosyjsko - polskiego 
w Polsce. J 

— Jaka jest liczba Rosjan w pojęciu 

towej i prawniczej pochłaniają mój 
czas. | 

Na tem kończymy naszą rozmowę, 
dziękując p. posłowi za łaskawe udzie”>- 
nie nam informacyj. W. T.



Podwójne święto Białorusinów wileńskich 
(15-LECIE PROKLAMOWANIA NIEZALEŻNOŚCI ORAZ 70 - LECIE PRASY 

BIAŁORUSKIEJ) 

Onegdaj w murach gimnazjum litew 
skiego im. Witołda Wielkiego przy ul. 

* Dąbrowskiego 5 (dawniej sala „Apollo“ ) 
odbyła się uroczysta akademja białoru- 
ska. Było to święto podwójne, ponieważ 
obchodzono jednocześnie 15-lecie ogło- 
szenia niepodległości Białorusi oraz 
70-lecie prasy białoruskiej. 

Co do niepodległości, to proklamowa 
ła ją w Mińsku 25—HI—1918 r. t. zw. 
Rada Białoruskiej Republiki Ludowej. 
Rada ta, początkowo nosząca miano Ra 
dy Kongresu, wyłoniona została przez 
ixongres Wszechbiałoruski, który obrado 
wał w Mińsku w grudniu 1917 r., został 
jednak rozpędzony przez bolszewików 
przy użyciu siły zbrojnej. 

Przechodząc do prasy białoruskiej, 
zaznaczyć należy. że za pierwszą gaze- 
tę białoruską uważana jest „Mużyckaja 
Prauda*. Wydawał ją Konstanty Kali- 
nowski, powstaniec z r. 1863 i płomien 
ny rewołucjonista, posiłkujący się pseu- 
donimem „Jaśka haspadar spad Wilni*. 
Ujęty wkońcu w Wiinie przez Moskali, 

, stracony został na szubienicy. Zdążył on 
|awydać 7 numerow swego pisemka, któ- 

rych nieliczne egzemplarze należą obec- 
nie do kruków muzealnych, między inne 
mi egzemplarz taki posiada T-wo Przy- 

/ jaciół Nauk w Wilnie. 

RAE 

Przebieg wczorajszego obchodu był 
następujący. Na scenie zasiada prezy- 
djum w składzie 10 osób z ks. Stankiewi 
czem, pos. Jeremiczem, b. sen. Bohdano 
wiczem i dyr. Powłowiczem na czele.. 
Na lewo mównica przybrana samodziała 
mi. W głębi wielki plakat aż do sufitu z 
namałowaną na nim srebrzystą Pogonią. 
Po środku Pogoni wielki portret kredko- 
wy Konstantego Kalinowskiego, wykona 
ny przez artystę Siergiejewicza; po bo- 
kach obrazu flagi biało-czerwono-białe. 
Publiczność licznie wypełnia salę i chó 
ry. Obok Białorusinów jest tu sporo Lit- 
winów, a także Polacy i Rosjanie. 

, Uroczystość zagaja prezes Komitetu 
Jubileuszowego p. Pawłowicz, poczen: 
krótki, treściwy referat na temat: „Nie- 
zależność Białorusi jako ideał — zapo- 
wiedzią niezależności taktycznej'* wygło- 
sit S. Soroko. Zkolei referat na temat: 
„K. Kalinowski, „Mużyckaja Prauda*, a 
idea niezależnej Białorusi”, odczytuje ks. 
Ad. Stankiewicz. Referat ten, zawier :ją- 
cy sporo interesujących danych, by! je- 
dnak nieco przydługi, jak na tego ro'*za- 
ju uroczystości. W zarysie swym dążył 
prelegent głównie do uwypuklenia białc- 
ruskiego oblicza Kalinowskiego, naw t4zu 
jąc następnie do aktu 25—-1Il1—i8 r. 

  

Po skończonym referacie następują 
przemówienia powitalne gości. Pierwszy 
przemawia przewodniczący ukraińskiej 
reprezentacji parłamentarnej dr. D. Lewi 
cki. Mówi po ukraińsku. Dalej przema- 
wia po litewsku dr Olsejko, po cy:t:vw- 
sku Jr Wygudeki, i po poki: dr. Wy- 
sioucii, naw q:ujący w sweiu przemówie 
niu do ideałów iederacyjnych. — W tem 
miejscu przedstawiciel władzy przerywa 
przemówienia jako nieprzewidziane w 
programie uroczystości, zaś przewodni- 
czący prosi jednego z członków prezy- 
djum o odczytanie licznych depesz gra- 
tulacyjnych z kraju i zagranicy. Witają 
je, jak i poprzednie przemówienia „okla 
ski publiczności. : 

Po uzyskaniu zezwolenia przedstawi- 
ciela władz odbywają się dalsze przeiuo 
wienia powitalne: ukraińskiego posła ra 
dykalnego p. Wachniuka, redaktora Kie- 
dryna 'z lwowskiego „Dita“, wreszcie 
przedstawicieli młodzieży akademickiej 
ukraińskiej i litewskiej w Wilnie. Na 
tem się kończy oficjalna część progra- 

mu. 
Po przerwie następuje dział koncer- 

towy, na który składają się produkcje 
Białoruskiego Chóru Akademickiego pod 
kierownictwem p. Szyrmy, przeplatane 
deklamacjami. Część dziewcząt występu 
je w strojach narodowych. 

Po odśpiewaniu przez chór  pieśri 
„Nie pahaśnuć zorki w niebie”, publicz- 
ność intonuje samorzutnie hymn „Ad 
wieku my spali". 

Uzupełnieniem uroczystości  jubileu- 
szowych były nabożeństwa, odprawione 
zrana w jednej z cerkwi oraz w koście- 
le św. Mikołaja, gdzie mszę św. celebic 
wał ks. Ad. Stankiewicz, zaś przemówie 
nie okolicznościowe wygłosił ks. Re- 

szeć. Józef Cyrski. 
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NA KAŻDY KOLOR "" 
POD (GWARANCJĄ NIESZKODŁIWY 

)PARF. 4` ORIENT WARSZAWA 

„Kusy“     
Stynny nasz szybkobiegacz Kusociński, gdzie kolwiek tylko przebywa, nie zaniedbuje 

trenuje 

nigdy 
treningu. Na zdjęciu naszem widzimy Kusocinskiego trenującego na torze w Budapeszcie w 

czasie chwilowego pobytu w tem mieście. 

Przyszia wiosna 

  

Juž wyjechali „marožniki“. — Jak 
Boga kocham! Stoją koto šw. Anny, przy 
bramie Bernardynki, na alei Syrokomli, 
na Łukiszkach. Ludzie jeszcze w futrach, 
panie przeważnie, i dzieci w ciepłych 
ubrankach. Ale cóż: ciepło, słońce, su- 
cho — wiosna. 

Różne bywają wiosny i przeróżne 
na ten temat wypisywać można uwagi. 
Co słychać? — Wiosna. — Tego roku 
wiosna jest jakaś specjalna. Nagła, ciep 

sucha. Ale dziwna. Może dlatego, 
że zbyt gwałtowna. Czy to, że wierzyć 
się nie chce, czy to, że nic dobrego wie 

lu sobie z niej nie wróży, czy to, że pta 
ki jeszcze nie przyleciały, nie słychać 
świergotu, drzewa stoją suche, rówie, 
spokojne — ta wiosna zda się być przy 
czajona, jakby przed burzą. Mogą 
przyjść jeszcze i mrozy i przymrozki, 
może spaść śnieg. Tylko wody spłynęły 
i powodzi nie będzie — to pewna. 

— Wszak to już i ruski 13 marzec. 
Tak, tak, — mówi kiwając brodą. 

Boże, jak ci starzy ludzie przywiązu- 

ją się do starego stylu! Tyle lat, tyle 
lat! — Płyną mętne fale rzeki, płyną ob- 
łoki na wiosennem niebie... Dużo bylo 
takich, co tej zimy, gorszej od innych, 
bo coraz jest ciężej, mówiło sobie: 

— Byle do wiosny! 

No, a co teraz? Nic konkretnego po 
wiedzieć nie można, a przecież z wiosen 
ną porą związane są zawsze wszystkie 
nadzieje, wszystkie pragnienia i wszy- 
stka radość życia zaczyna pulsować i 
wyłazić, jak przelaszczki ze mchu i 

zmurszałych liści. W tym jednak roku 

bardziej oględnie, niedowierzająco, scep- 
tycznie, po kryzysowemu. 

Każdy miał swą wiosnę w życiu, i 
zgoła ich cały szereg, które mu w pa- 
mięci utkwiły: Tylko tych, z lat dziecin- 
nych, najszczęśliwszych się nie pamięta. 
Były zbyt beztroskie. 

ENER 

Pierwszy dzień, gdy się szło do gim 
nazjuim bez szynelu, był ważnym dniem. 
Stąpało się lekko. Później, gdy można 
wkładać białą „rubachę* przepisową i 
czapkę z płóciennem denkiem, już się by 
ło z nowym porządkiem rzeczy 
cie, nieco otrzaskało. Ale zato pierwsze 
otwarcie naoścież okien w klasie, było 
symbolem wolności, odlotu od kłassna- 
wo nastawnika do rodzinnych lasów. 
Coraz trudniej usiedzieć w ławce i pacz 
kać palce atramentem. Czasem  zapa- 
trzy: się który w wierzchołek drzewa, w 
pączek rozkwitający, bo ja wiem, może 
tam i ptak nadleciał właśnie i ćwier- 
kał, aż tu raptem: 

— Požalujsta otwieczat'! 

W roku 1915-ym była również wczes- 

na i ciepła wiosna. Zwolniono nas w 
kwietniu do domów. Nieprawdopodobna, 

niewiarogodna, szalona radość! Zresztą 

wojna. I profesorom i uczniom nie do 

nauki było wtedy. Najulubieńszy nauczy 
ciel gimnastyki, Jewgienij Pietrowicz, 
przyjechał na urlop z frontu i chadzat 

w mundurze praporszczika zapasa. Sły- 

szeliśmy jak stąpał cichutko po koryta- 

rzu, żeby nie przeszkadzać toczącym się 
właśnie wykładom. Z za drzwi docho- 
dził tylko brzęk jego ostróg. Komu tam 

na świe. 

SŁO w O 

Uroczystości polskie w Lille 
LILLE PAT. Stolica północnej Fran- 

cji, Lille, gdzie zamieszkuje około ćwierć 
miljona emigrantów polskich, była wczoraj 
twidowmią szeregu imprez polskich, Na 
popołudniowej unoczystości w obecności 
ambasadona Rzeczypospolitej iPolskiej 
Chłapowiskiego, prefekta miasta oraz — 
senatu i ciała alkademickiego odbyło sie 
w wielkiej sali umiwensytetu wręczenie 

dyplomów doktorów honoris causa dwu 
wybitnym prasjnikom polskim, profeso- 

mom Jamna i Lutostańskiemu, za ich liczne 
prace z dziedziny prawodawstwa francu- 
skiego. 

Następnie konsul Rzeczypospolitej wy- 

  

dał ma cześć ambasadora Chłapowskiego 
i rektora umiwersytetu w Lille, prezesa 
"Tow. Francusko - (Polskiego Chateleta — 
Śniadanie, [Wieczorem odbył się reprezen- 
tacyjny bal frameusko — polski pod maz- 
wą „Przyjęcie Napoleona I-go w: Warsza- 
wie", 

W. balu wzięło udział około 1000 osób 
ze świata oficjalnego, przemysłowego ©- 
raz elity towarzyskiej całego okręgu. — 
Kadryl, lancjer oraz mazur „odtańczene w 
stnojach historycznych przez amatorów i 
produkcje artystyczne wiywoła: złap urzę 
'©klasków. Dochód z balu przeznac „o na 

bezrobotnych polskich we Francji. 

  % 

Nowe triumfy Welssówny: 
BUDAPESZT PAT. — Na między- 

klubowych zawodach  lekkoatletycznych 
mistrzyni świata w rzucie dyskiem Jadwi 
ga Weissówna, zajęła pierwsze miejsce 
w rzutach kulą, osiągając oburącz 21.06 

m., jednorącz 11.83. Obydwa wyniki są 
lepsze od dotychczasowyci rekordów 
węgierskich. Drugie miejsce zajęła wę- 
gierka Kael, uzyskując oburącz 18.4 m. 

Mecze piłkarskie w Krakowie i Gdańsku 
KRAKÓW. PAT. Wniedzielę rozegra- 

mo wi Krakowie szereg towarzyskich — 

spotkań piłkarsikich z udziałem drużym li- 
gowych. Na boisku Wisły ligowa Wisła 
pokonała Garbarmię 2:0 (1:0). Na boisku 
Onacovii ligowa Cracowia pakanała Pogoń 

3:1 (1:0). 
LASEEADGC 

KATASTROFALNA PORAŻKA 
BOKSEkuw AUSERJI 

BUDAPESZT. PAT. Międzynarodowy 

mecz bokserski Węgry — Austrja © pu- 

har środkowej Europy. Pięściarze au- 

strjacey okazali się beznadziejnie słabi i 

przegrali spotkanie w kompromitującym 

stosunku 1:15. 

ŚMIERĆ DWU SPORTOWCÓW 

BERLIN. PAT. W czasie miedzielnych 
zawodėw sportowych w Niemczech wy- 
darzyły się dwa nieszczęśliwe wypadki, 

które pociągnęły za sobą śmierć dwu 

sportowców. 
W Berlinie podczas biegu szosowego 

kolarskiego zabił się jumjor Hoeferl — 

ryskutek defektu opony. W Hanowerze — 
motocyklista Weber uległ  katastmofie 
podczas zawodów. ponosząc śmierć na 

miejscu. & 

ESRT!       

* : 
Największe kościoły 
Największym kościołem jest katedra 

św. Piotra w Rzymie, mająca 182 metry 
długości 132 m. szetokości. Na arugiem 

miejscu pod względem wielkości wymie- 

mić należy ikartedrę rw Medjolanie o rozmia- 

rach 132 m. długości a 99 m. szerokości. 

Kościół św. Pawła w Londynie ma długo- 

ści 155 metrów, szerokości 80 metrów, — 

mireszcie św. Wit wi [Pradze Ozeskiej ma 

120 m. długości. Jeżeli brać pod uwagę 
wiysokość świątyń, to na pienwszem miej- 

scu wymienić należy bazylikę iw. Ulmie o 

161 mtr. Katedna: iw Kiclonji ma 157 m. 

wysokości, wi Hamburgu 144 m. gotycka 

katedra w Amiens (najwyższa we Francji) 
143 m. w: Strasbunmgu 142 m., wi Rydze — 
140 m., w: Wiedniu — 137 m., w Rzymie — 
133 m. we Fryburgu 125 m., w: Bordeaux 

108 m., w Augsburgu — 102 m., w Olomuń- 

cu — 101 m. św. [Wita w! Pradze Czeskiej 
— 100 m., w Monachjum — 99 m. 

Jeżeli chodzi o pojemmość to kościół św. 
Piotra w Rzymie może zmieścić 54.000 lu- 
dzi, kościół św. (Para w Rzymie — 32,000 

katedra ikolóńska — 30.000, katedra w 
Bolonji — 25.000, bazylika loteraneńska wi 
Rzymie 22.000, Notre Dame w Paryżu — 
21.000, Katedry w Wiedniu i Pizie po 12.000 
osób. Wymiienić również należy dawniej- 
szy! kościół św. (Zofji, a obecnie meczet w 
Konstantynopolu, mogący pomieścić prze- 
szło 32.000 osób, a więc równający się w 
pojemności kościołowi św. Pawła w Rzy- 
mie, 

Ia 

  

     

w głowie były lekcje! — A wiosne za ©- 
knami. Tak samo jak teraz płynęły we- 
zbrane fale Wilji, płynęły obłoki po nie- 
bie. 

* * * 

GDAŃSK, PAT. W mozgrywikach o mi- 

strzostwo ligowe Gdańska „Gedanja“ po- 

'konała Schupo 4:0 (3:0). Polacy wialczyli 

bardzo ładnie wykazując wysoką Klasę 

gry. * 

W rozgrywkach o mistrzostwo całego 

Wolnego Miasta „Gedamja' dzieli obecnie 

pierwsze miejsce wraz z klubem miemiec- 

kim „Ballspiel'u. Eislaufverem*". O pierw- 

szeństwie zadecyduje mecz między wymie- 
mienemi drużymami. 

  

PRZYRODA I TECHNIKA — marzec. O- 
statni numer przynosi następujące artykuły: 
E. Rybki: „Odległości gwiazd”, doc. dr. E. 
Grodzińskiego p.t. „Czy ryby slyszą?“, inž. 
lambora: p.t. „Stocznia w porcie tczewskim”, 

a wkońcu inż. j. Szmidta: „Celuloze drzewne“ 
Liczne notatki z różnych dziedzin wiedzy do- 
pełniają tego interesującego numeru. 

PRZEGLĄD WSPÓŁCZESNY — marzec. 
zawiera następującą treść: Henryk  Strasbur- 
ger — Dlaczego i w jaki sposób dążą Niemcy 
do aneksji Pomorza?, Adam Krzyżanowski — 
pożyczka wewnętrzna, Wacław Borowy — Ed- 
ward Porębowicz jako krytyk i jako -badacz 
literatury polskiej, K. W. Zawodziński — Po- 
rębowicz — poeta na tle swej epoki, Zygmunt 
Rawita Gawroński — Teoretyczne podstawy 
poglądów gospodarczych hitleryzmu, Ałeksan- 
der Szczepański — Amerykanizm, Otto Forst- 
Bataglia — Tajemnica krwi, Jaromir Dolęžal 
— Masaryk w walce z Aehrentalem (II), Ro- 
man Dyboski — Anglja widziana oczyma hu- 
morysty (Il). 

"— OŚWIATA I WYCHOWANIE — Nr. 
2 — 3. Czasopismo to od stycznia 1933 r. za 
główne swe zadanie uważa informowanie o 
pracach nad reformą szkołną, podjętą przez 
władze oświatowe. Gdy numer styczniowy po- 
święcony był przeważnie sprawom zasad i my 
śli przewodnich nowego ustroju szkolnego, ni- 
mer niniejszy (podwójny) wchodzi już w po- 
szczególne dziedziny szkolnictwa, oświetla 

przeprowadzaną obecnie przebudowę szkolni- 

ctwa powszechnego, przynosi nowy materiał 

w sprawie realizacji powszechności nauczania, 

szczególnie zaś wiele miejsca poświęca szka'- 
nictwu zawodowemu. Trzy artykuły oświetlają 

zmiany ustroju szkół zawodowych. Szkolnictwo 
zawodowe uwzględnione zostało również w 

obszernym przeglądzie czasopism pedagogicz- 

nych polskich i zagranicznych. 

DALSZA OBNIŻKA. CENY 
WĘGLA 
konc. „Prograss“ Koi "a 

M. DEULL, УОИ оаЕа 
Składy: Kijowsk: 8, tel. 999 
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pole i widzi, że już pługi trzeba wypro 

wadzać. Ani się obejrzy, jak zakwitną 

czeremchy, jaśminy po ogrodach, jax 

wyschną drogi. A czasem czekasz, cze- 

  

* 

Czasami przyjdzie, raz raz dmuchnie, 
zesmaży śniegi, puści wody, przygrzeje. 
Człowiek co dnia wychodzi, popatrzy w 

* * 

  
  

kasz tatka- latka, — Co to w tym roku 

wogóle jej nie będzie? Już ptaki ciąg- 

ną na północ, bo iwidzą swój czas, już 

dzień długi, już od słonecznej strony ka- 

Z wystawy artystów plastyków 

  

W lokalu Stowarzyszenia 

  

Artystów Plastyków otwarta została przed kilku dniami wysta 
wa dzieł artystów, zgrupowanych w tem „stowarzyszeniu. Wystawa ta cieszy 
powodzeniem. Na zdjęciu naszem widzimy dzieło p. A. Jabłońskiego 

się wielkiem 
p.t. „Zbóje morskie” 

    

PEWKOŚĆ I ZAUFANIE 
Oto podstawy rozwoju 

P. K. ©. 
W roku 1932 obrót tej Instytucji wynios! 23 miljardy zlotych! 

P. K 0. jest osobą prawną i ustawowo gwa- 

rantuje swym klijentom tajemnicę wkładów. 
    

  

0d Administracji 
Uprzedzamy naszych Sz. Sz. Prenumeratorów, że z dniem 

1 kwietnia r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma wszystkim 

zalegającym do tego dnia w opłacie. 

     

  

Książka polska na wschodnich terenach R. P. 
Bardzo ruchliwe (Wileńskie Koło Zwiiąz 

ku Bibljotekarzy Polskich zainicjowało 
dnia 23 marca br. publiczne zebrania, po- 
święcone dziejom książki i zagadnieniiom 
bibljoznawezym. [Pierwsze takie posiedze- 
me z referatem dyr. T. Turkowskiego z0- 
stało poświęcone dziejom książki polskiej 
na. terenach b. Wielkiego Księstwa Litew- 
skiego. 

Zawołany miłośnik książki, badacz jej 
dziejów ma wschodnich ziemiach Rzeczy- 
pospolitej, p. H. Turkowski аё м @- 

godzinnym referacie Ibamdzo dokładny za- 
rys historji! naszej książki. 

"Wielką uwagę zwrócił prelegent na po- 

czątki drukarstwa polskiego ma Litwie, 
słusznie zaznaczając, iż data r. 1525, gdy 

się ukazały druki Skorymy, 'nie jest wła- 

ściwym początkiem  maszego drukarstwa. 

Druki Skorymy są zjawiskiem samoistnem, 

zresztą praca tego znakomitego drukarza 

została rozpoczęta: w Krakowie. |Prawidło- 

wa praca drukarska na naszym terenie 

rozpoczęła się dopiero jwi r, 1550. IPienwsze 

drukamie powstały w Brześciu Litewskim, 

następnie m Nieświeżu, później w Łosku, 

pow. oszmiańskiego, iii dopiero od r. 1570 

wi Wilnie. 
Drukarstwo było organizowane przez 

przybyszów z Zachodu i rozwijało się w 
ścisłej łączności z Zachodem, choć jedno- 

pią dachy, a w cieniu mróz. Śniegi głę- 

bokie. Lasy zamarłe. Zawiane drogi. —› 

Tak było w roku 1917-tym. : 

Pamiętam, jak w lekkich rozwalniach 

jechało się o świcie na rekolekcje kon- 

przed-koń, Do bokami zaspy Śnieżne, jak 

na Boże Narodzenie. A później długo je- 

szcze wypadło czekać, na te picrwsze 

czarne łyginy w polu, na szare tafle zbie 

rającej się wody po łąkach, nim wresz- 

cie ruszyły rowy, moczary, bagienka, ru- 

czaje, aż za niemi z brzegów wystąpić 

raczyły wielkie rzeki. 

* * * 

Ale najgorzej jest, jak już w końcu 

lutego, albo z samego 

le zrobi ciepło, ba, zielono nawet. Lu- 

dzie zdejmą futra, już, już chodzą po u- 

licach „do figury", już się otrzaskają, 
przywykną, cieszą, aż raptem, po 
dwócli tygodniach sypnie śniegiem w ok 
na i w oczy. Na jutro zetnie kałuże, a 
błoto zmieni w grudę i trzyma pózniej 
mróz jaki miesiąc bez mała. Ot i przy- 
krošč. 

Było raz w szpitalu wojskowym. Re- 

kouwaitscencja przypadła na pierwsze 

tchnienia wiosny. Fowrót do zdrowia wi 

tały proniienie słciicczne, co po przez 

niemyte szyby szpitalne, wpadały do 

sali, kładły się na łóżkach, na drewnia- 

nych stoikach, a czasem nawet  zagią- 

dały do kubków rmaętnej kawy i obma- 

cywały chleb z marmeladą, — skąpych, 

ówczesnych, porcyj wojennych. 
Kto mie zna rego uczucia, powrow 

do zdrowia, do Życia, właśnie wiosną! 

Razem ze. wszystkimi, razem ze światem 
całym! Z matką ziemią, z pączkami 

drzew, ze śpiewem ptaków! Uczucie 

przedziwnej radości, rozpierało Ściany 

szpitala, tego w kazionnym stylu, z czer 

początku marca P 

powieje z południa wiosną, jak się uag- & 

cześnie istniało i drukarstwo  mischodnie, 
reprezentowanie pnzez uciekinierów z Mos- 
kwy, znakomitych twórców drukarstwa 
ruskiego — djaka Iwama Fiedorowa i jego 
towarzysza Piotra Mścisława. 

“Od końca w. XVI aż do połowy wieku 
XIX kisążka wileńska odgrywa w ogólno- 
polskiej kulturze wielką wolę. Wilno stale 
zajmuje drugie miejsce pod względem ru- 
„chu wydawniczego, po rozbiorach zaś, 
przez pewien czas jest jedynym miespara- 
liżowanym ośrodkiem kultury polskiej. 

Ciekawy odczyt: był ilustrowany poka- 
zami druków. wileńskich od najstarszych 
de ukazujących się obecnie. 

Szczęśliwej imiejatywia Związku Biblja 
tekanzy.rfileńskich należy przyklasnąć z u- 
zmaniem, zwracając jednocześnie uwagę 
wszystkich miłośników! książki na te pub- 
liezme posiedzenia Ziwiąziku. m. z. 
TYYYYYTYVYYYPYYYYYYYYTYYYVYWYYYYYYYYVYYYVYVV! 

3-DNIOWA WYCIECZKA DO WARSZAWY 
W dniu pierwszego kwietnia rb. wyruszy 

wycieczka organizowana przez Polski Tou - 
ring - Klub wspólnie ze šwiatowem biurem 
podróży „Wagons-Lits COOK". + 

Zapisy i informacje Mickiewicza 6. 
Ceny w obie strony: 3 kl. zł. 17,20 

2 kl. zł. 25. od osoby. 

Wyjazd w sobotę pierwszego kwietnia wie 
czorem specjalnym pociągiem — powrót 5 
kwietnia rano. 

RZY AROZ NA E UTI A k K OIS TI 4 

wonej cegły budynku, prowincjonalnego 
miasteczka. — I już po dwóch dniach 
grzelišmiy swe chaiaty szpitalne, na ma- 

łej ławeczce zalanej słońcem, w ciasnym 

ogródku. Było południe. Cisza. Nie do- 

chodziły odgłosy armat. Zrzadka zastu- 

kał wóz z ulicy. iub doszły czyjeś kroki 
na cho.!riku Na »ałem podwórku grze- 
bały kury i niechlujny posiugacz wyle- 
wał pomyje wprost na grzędy. — Któ- 
tyś co służył w „Czernomorskom itotie“ 

opowiadał o Krymie. Przyszłość przeń 

nami zdawała się piękna, pełna czaro - 

dziejskich _ niespodzianek. — To była 

wiosna. 
Jakże ciężki zgotowaia nam zawód! 
dwudziestu dniach przyszedł mróz, 

eżyce, zlodowaciałe deszcze. A je- 
szcze później ciężka służba frontowa. 
Głodowe dni, nieprzespane noce. Grož- 
na choroba apatji i zniechęcenia. 

* 

    

+ 4 

Co nam przynosi dzis? Ceny jesio- 

nek, które się nie chcą zmieścić w mie- 
sięcznym budżecie. Wprawdzie futra naj 
lepiej jest przechowywać w lombardzie, 

ale nie na wiele się przyda. Pozatem 

wielkanoc za pazuchą, to znaczy więce, 
trosk na głowie. Wprawdzie opał odpa- 
da. ale kryzys dopada nas coraz bar- 
dziej. Czy myśli kto jyż o letnich wy- 
wczasach? Ej, chyba jd.ze nikt. Za 
wcześnie... po drugie... i nie to nawet,,, 
ale,, Zresztą co tu dużo gadać, Dobrze, 

że jest narazie ciepło. 
Człowiek budzi się rano i widzi, że 

że w okno świeci słońce. Wychodzi z 
demu, rozgląda się po niebie i ziemi i 
inówi: ; 

— śliczny dzień dzisiaj mamy. _ 
aż. 

—=000— | 3
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Groźny pożar fabryki „Fortuna“ Tydzień sportowy 
Ping-pong u 

Sport przenika do życia kulturalnego 

wileńskiego społeczeństwa. Mimęły: te cza- 

sy, kiedy na uprawiającego kilka gałęzi 

sportu patrzano jak mia: anormalnego 080- 
bmika, Obecnie już należy, do dobrego 

ton zmać Się mia tenisie, ma nartach i je- 
szcze ma czemś. Mało powiedzieć znać się 
— śrzeba ma podstawie własnych wrażeń 

od czasu do czasu zaopinjować © techni- 
ce, możliwościach sportowych. Coraz mniej 

słyszy się rozmów] o książkach, a mawet o 

Trójbój gier sportowych 

dobiega końca 
W ramach odbywającego się od miesią- 

ea Trójboju Gier Sportowych  nrozegramo 

już 60 spotkań, pozostało 24, zakończenie 

przewidziame jest na 3 kwietnia b. r. Na 

czele tabeli kroczą K. P. 'W. Oguisko i A. 
Z. S. po 6 punktów, mastępnie Sokół i 

Strzelec po 10 pumikstów. 
Każdemu klubowii wypadnie więc 

szcze o dwa spotkania. 
Bo najciekawszych i mogących mieć 

największe znaczenie ną ostatecme u- 
kształtowamie się tabeli mależą spotkamia 
w. siatkówikach 6 i 8, AZS'u z Ogniskiem 
w dniu dzisiejszym i Sokołem we czwar- 
tek 30 b. m. wygrywając wiszystkie spot- 
kamią, umyska AZS pienwsze miejsce mw! 
ogólnej klasyfikacji, w przeciwnym wy- 
padkų dragie, a miarwet trzecie. Początek 
zamodów 0 godz. 17-tej . 

— 

Fuzia weįskowych kiu- 
bów sportowych? 

Od szeregu lat wysuwany był projekt 
połączenia wszystkich wojskowych klubów 
sportowych istniejących ma terenie ganni- 

zonu wileńskiego. Kioncepeje ta miała — 
wieła zwolenniików! lecz róvmocześniie — 
zwalczana była przez fanstyków klubo- 
wych i tych, którzy bali się utracić do- 
tychezasowe wpływy i stanowiska w) swych 
klubach. 

Obecnie Ikwestja ta wynyłynęła na po- 
wierzehinię i mabiera a naczej, już nabrała 
kształtów realnych, baxtiem dowiadujemy 
się, że sekcje pilkarskie klubów l-go i 
6-70 pułków legjomowych połączyły się 

7 tej racji tabelka rozerawek mistrzo- 
wskóch wylosowiana. przez Wydziął. Gier — 
ogłoszona przez nas — została anulowana i 
w dniu 29 b, m. Wydział Gier zbierze się 
ponownie dla przepnowałzenia losowania. 

Bezprzeczniie majlepsze i jak ma nasze 
stosumki, (bezkonkurencyja drużyna 1 p. 
p. Leg. obecnie wzmocniaa graczami: 6. p. 

p. Leg. (bracia Hajdul) będzie jednostką 
niebezpieczną dla: każdej drużymy. Poza- 
tem fuzja klubów! wojskowych przynie- 
sie pewnie przegrupowaria u składach in- 
nych drużym ponieważ wy szeregach Wojsik 
Klubu Garnizonowego mie będą mogli 
srać eywile, a wiięc siłąrzeczy przejdą o- 
ni do innych klubów. 

Wkrótce już zapewineę dowiemy się do- 
kładmie jak się te spraw; przedstawiają. 

      

  

LL 3 

ZADANIE Nr. 18 

B. Borkum — (Wiilmo) — Oryginalne 

BIAŁE: K g8; G b2, b3; piony c2, 05, 
13, h4 (T). 

CZARINE: K g6; piony — b4; b5, e6, 
h5 (6. 

ROZWIĄZANIE ZAIDANTIA Nr. 17 

I. Paluzie y Lucena 
— (Hiszpamja) — Win. Szach. — 1928 r. 
1. H a7—a8 z groźbą 2. H a8—d8. 

  

f4, 

1... K e5—d65; 2. e3—e4+, K d5Xc6; 
3. G c2—a4 mat. 

1... b7Xc6; 2. H a8—48; К e5—f6; 
3. G b4—3 mat. 

1... G47—e; 2. W c6—e6+ K e5—d5 
3. G c2—e 4mat. 

1 . a5XbA; 2. H a8—d8; G f7—d5; 
3. H d8X<«7 — mat, 

PARTJA Nr. 17 

Gembit hetmański 
BIAŁE CZARNIE 

S$. Freimam A. Alechin 
1. GQ—q4; d7—45; 2. S gl-18; S g8—6; 
3. ©; ©7—e6; 4. G cl_gó; hT—h6; 
5. G-g5—h4; dóXeś; 6. H dl-a4+; — 
S b8—47; 7.4 a4Xce4; c7—e5; 8, S bl—e3 
aT—agó; 9. a2—a4; b7—b5; 10. H 04—d3; 
©5—q4; 11. H b3—b1; G c8—b7T; 12. a4Xb5 

a6Xh5; 13, S c8Xb5. 

Czarne ofiarowały piona b5 šwia- 
domie į zmobilizowmaty  wiszystkie 
siły dla rozpoczęcia akcji ma pozy- 
eję białego króla, która mie jest 
zbyt świetną. 

Białe figury rozmieszczone 
bardzo niedogodnie. 
G f8—b4+ ; 14, S b5—c3; g7—g5; 
h4—g3 ; В 16—e4 

Czamne koncentrują ztak na po- 

16, H bi; HA. ašaras LS dT—06; 17. W €1Xa8; 
: i 28. S 8—42; S dx; 19. K el Xd2; E až. mo, 

on Sia posunięcie czarnych 

20. K d2—dl; H a2—hgy. gy : ; 24. H cl—c2; a BA. GR i 
iale nie mają ratumiku. wę 

miama hetmanów si „Aa 
wego piona „b“, ktėny rozstrzyga 

. partję na korzyść czarnych, 
23. H c2Xb3; c4Xb3; 24, e2—e3; b3—p2 

są 

6. 6 

je 

prawników 
modach. Ząb czasu — wszechwładny pęd do 
„fizkultury ogarnął, śmiało rzec można, 
wszystkich. Ryrmwializuje jeszcze z tym pę- 
dem bridge, który jedmak przeszedł już 
przez swój punkt kulminacyjny. 

Minęło bezpowiotnie „jo-jo' — przy- 
dzielone miewiadomo z jakiego tytułu do 
redziny sportów.  „Jio-jo* — przypomni 
niejeden — „wieczmiy pokėj“ — już nie bu- 
dzi popularny ongiś krążek frapującego za- 
imteresowania. Zdobywa natomiast conaz 
większe wzięcie, zntlaszcza w "okresach 

przejściowych (między zimą a latem), — 

stopniowp rozwijający się ping - pong — 
(tenis na stole), Gra dostępna dla każdego 
i co majwiażniejsza, zacierająca różnice — 
wieku, siły, a nawet płci (rozpatrujemy to 
zagadnienie jedynie z punktu widzenia te- 
chniki gry). Niie więc dziwnego, że staje 
się ogólmie lubianą grą towarzyską — ma 
ku temu bezsprzecznie dużo praw: potnafi 
zapełnić 'molmy czas iw! domu, w klubie, w 

towarzystwie jednolitem lub mieszanem. 

Wiezomaj właśnie mieliśmy tego przy- 
kład w Klubie Prawników. Rozegrano „w 
lokalu klubu spotkanie pimg-pongowie mię- 
dzy K'! Batomia a członkami klubu. Po- 

nieważ cała impreza mie nosiła zabarwie- 

nia! zawodniczego, trudno pisać szczegóło- 
we i fachowe Sprawozdamie. Grali prze- 
dewszystkiem «dla przyjemności. Niektó- 
re spotkania wypadły ciekawie, Niemalą 
atmakcją były gry parami, zwłaszcza O 
składzie mieszanym,  Ogólmie biorąc gra 
stała ma poziomie przeciętnym. Górowali 
nad prawnikami wyraźmie „batorusi”, wy- 
grywiając prawie wszystkie spotkania. 

Zainteresowanie wśród członków — К- 
bu było znaczne — nawet zapaleni bridgi- 
ści odenwali się na kilka godzin od kart i 
z zainteresowaniem śledzili przebieg me- 
czu. Może to ich zachęci do rozpoczęcia 

„karjery spontantej'. Od rzemyczka do 
komiczka: — mówi: przysłowie. 

Tmicjatorzy spotkamiia na czele z p. B. 
Dowiborem muszą się cieszyć, ponieważ im- 
preza maszem zdaniem wypadła ze wszech 

miar. udamie. Przypuszczać należy, że tego 
rodzaju atrakcje sportowio - towarzyskie 
będą powiszednią rozrywką. З 

W kilku wierszach 
Wydział Spraw Sędziowskich Wil. O. 

Z. G. 5. podaje do wiadomości iż w dmiu 
4 Kkrwiietnia r. b, o godz. 19.30 w lokalu 
Akadem. Związku Sponboxkgo — Wilno, 
S-to Jańska 10, USB odbędzie się ogólne 
Zebranie Sędziów: Gier Sportowych 

Ze względu na ważmość spraw, które 
mają być poruszone, obecność wszystkich 
IP. P. Sędziów jest. konieczna. 

* * * 

Zarząd Wileńskiego T-wa Cyklistów i 

Motocykl. zawiadamia, że egzaminowanie 
na prawo jazdy ma rovłerze ipo mieście, — 
adbywać się będzie, począwszy od! 3 kwiet- 
na r. b. w pomiedziałki i piatki, w godzi- 
mach od 17-tej do 19-tej na stadjomie Oś- 
rodka W.F. 

  

" TURNIEJ, O MISTRZOSTWO KLASY A. 
Po óśmej rundzie turnieju o mistrzo- 

stwo klasy A (Wil. Twa Szachowego na 
czele tabeli turniejowej nadal zmajduje się 
p. P. mając 6 i pół p. (7). Drugie miej- 
sce ma p. Borkum — 4 p. (5). Jednaką 
ilość punktów z p. Borkunem mają pp. Ju- 
delewicz i Kurmin, lecz mozegramych mają 
pierwiszy — 6 partyj, drugi — 8. P. Zawo- 
dow! zajmuje 5 miejsce, mając 3 i pół p. z 
T partyj. P. p. Karasiński i Sienicki — po 
3 p. Reszta graczy mają mniej niż 3 punik- 
ty. 

Na iposiedzeniu z dniia 22 marea Kiomi- 
tet Kwalifikacyjny (Wil. T-wa Szachowego 
uchwalił zaliczyć do klasy A p, p. Skidel- 
skiego, kpt. Smoleńskiego, 'Wejsenberga i 
Sagalowicza na podstaryjie: wyników tir 
uieju o mistrzostwo iklasy B. 

MA'TOH KORESPONDENCYJNY WILNO 
— TORUŃ 

22 marca rozpoczął się szachowy match 
korespondencyjny między Wilaem a Tru- 
niem. Wilno jest reprezentowane przez 

Wil. Two Szachowe; Toruń — przez To- 
ruński Klub Szachistów. Mają by 
grane dwie partje: białemi i czarnemi. - 
Klierownikiem grupy, grającej iademi 
został wyznaczony p. S. Tirsztein, mistrz 
Wilma 1982 r., oraz czamnemi J. Kowalski 
— Mistnz Wilna 1931 r. 

SROD MISTRZÓW SWTATA 
Bandzo ciekawą. statystykę o wymikach 

najlepszych szachistów świata podaje os- 
tatni mumer „Wiiener Szachzeitung”, Za 
okres czasu 1923 — 1933 r. na podstawie 
wyników osiągniętych w: poszczególnych 
tumniejach i meczach, okazuje się, że naj- 
wyższy procent wygranych partyj 73.4 
ma stary mistrz świata p. E. Lasker. 

Na drugiem miejscu znajduje się obe- 
cny mistrz — p. Alechin, któwy wygral 69 
8_proc partji, araz p. J. Capablanca 
65,1 proc. 

Wynik ten mie zupełnie odzwierciadla 
rzeczywisty stosunek gry mistrzów, ponie- 
waż ostatnio p. R. Lasker, który ma iuż 
ponad 70 lat, rzadko bierze udział w po- 

Mistrz świata A. Alechin jest. bezkoa- 
kurencyjny. (Wie wszystkich większych 
turniejach, które ostatnio nozegral, 
„na głowę" swoich przeciwników, zajmując 
stale pierwsze miejsce, tem samem siwier- 
dzając słuszność opimji najlepszego  sra- 
czą na kuli ziemskiej. 

  

     

    

\ w w 

Polskie Zjednoczenie Narodowe na Ło- 
twie zwróciło się do (Pol. Zw. Tow. Wio- 
ślarskich z prośbą. o poparcie organizują- 
cego się wi Dynebungu towiarzystwa wio- 
ślarskiego przez zaofianowanie kilku ło- 
dzi używanych. 

W związku z tem Polski Związek Tow. 
Wioślamskich apeluje do maszych towa- 
rzystw: i klubów wioślarskich o zgłoszenie 
ofiar dla 'dymeburskiego towarzystwa w 
postaci łodzi zviioślanskich i kajakowych. 

* 

W uznaniu zasług niesionych w pracy 
ma polu wych. fiz. i przysp. wojsk. nada- 

me zostały przez d-cę O. K. III i przewod- 
miezących wojewódzkich komitetów w. f. i 
p. w. dyplomy uzmania mastępującym oso- 
bom: 

* * 

Obwód p. w. 1 p. p. leg.: pp. Kraus Ro- 
man — dymektor „Państw. Średn, Szkoły 
Ogrodn. Wilno, Mierson Grzegorz — wice 
dyrektor Państw. Szkoły Techn. im. Marsz. 
J. Piłudskiego w Wilniie, Wykowski Stani- 

sław — urz. T-wa Żeglugi Morskiej ,„Corn- 
lich" w Wilnie, Żelski Jam — dyrektor 
gimn. im. króla Zygmunta Augusta w Wil- 
nie. 

  

NA FILMOWEJ TAŚMIE 

„DLACZEGO ZGRZESZYŁAM* — „PAN* 

Tytuł wybitnie tandetny. Gronienie za 
PIEŃ meklamy; jest często bezmy- 

e. 
Mądra treść obrazu wysuwa sama ty- 

tuł prosty i pełemi znaczenia: — „Matka. 
Ale trzeba pikanterji, trzeba pieprzyku 

w reklamie. Stąd taki patetyczmio - idjoty- 
czny tytuł: „Dlaczego zgrzeszyłam''. 

Wśród filmów psychologicznych dużo 
miejsca znajdują obwazy, osnute na tle 

stosumku modziców do dzieci i odwinotmie, 
Zmamiyj „Ozempa“ — ojca, „Emmę* — 
przybraną matkę i t. p. 

Tutaj widzimy dzieje ogromnej miłości 
matczynej, która wi ofierze dla syma nie 
zna gramie. Zajmująco i prawdziwie zesta- 
wione wypadki: mozwijają się stopniowo, 
by przejść w harmonijne i dyskretne za- 

kończenie. Widz wychodzi pełen dobrego 
uczucia, tembandziej że gra aktorów u- 
wydaltnia į podnosi myśl obrazu. 

Helena Hayes wi roli matki wykazuje 
zdumiewającą skalę talentu, gmy i chumak- 
teryzacji. Od skromnego wiiośnianego dziew: 
częcia, przez wytłajorną damę do wynędz- 
niałej starowiiny: — jest prawidziwa i ży- 
ciowa. AŚ 

Bardzo starannie (jak zwiyłkile zresztą) 
wylkomał swoją epizodyczną rolę Lewis 
Stone. Aktor ten (stały partner Grety Gar- 
bo) ma dużo kultury artystycznej i umia- 
ru. Ani odrobimiy szarży, ani śladu fałszy- 
wqych tomów: miema wi jego gnze. 

Reszta obsady poprarxma. Djalogi acz- 
kolwiek liczne, godną przysłonięte treścią. 

Nad program prócz zapowiedzi i anon- 
sów: miiezły filmik rysunkowy Inweksa p. t. 
„Lekcja muzyki, Tad, C. 

Radjo wileńskie 
PONIEDZIAŁEK, dnia 27 marca 

11.40 — [Przegląd prasy. 
12.10 — Muzyka z płyt 
13.20 — Kom. meteor. 
14.40 — Progmam dzienny 
14.45 — Słynne zespoły orkiestrowe — 

(płyty) 
15.15 — Giełda rolna | 
15.25 — Audycja dla dzieci, 
15.55 — Wyjątki z opery „Bonys Giodu- 

now“ (płyty) 
16.25 — Francuski 
16.40 — „Podatek a gospodarstwa Spo- 

łeczne* odczyt. 
17.00 — Koncert 
17.55 — [Program na wtorek 
18.00 — Odczyt 
18.20 — Wiad. bieżące 
18.25 — Koncert ń 
18.40 — Odczyt litewski 
18.55 — „W sprawię opłat studenckich 

ulg w opłatach i pomocy młodzieży w m. 
32/88 na. USB w, Wilmie* — wygł. J. E. 
Hanka, kwestor uniwers. 

19.15 — Wileūski kom. sport. 
19.30 — „Na widmokregu“ 
19.45 — 'Pras, dz. radjowy . 
20.00 — Operetka 
22.00 — Skrzynka: techniiezn. 
22.15 — Muzyka tan. 
22.55 — Kom. meteor, 
23.00 — Muzyka tamieczna, 

A ATA ET EOKA RESTA 

POPIERAJCIE L.0.P.PJ 
ai ai i AA 

  

  

Z puszczy Białowieskiej 

letnich dlla majbiedniejszych dzieci: 

  

STRATY OBLICZONE NA 100 TYS. ZŁ. — ALARM WSPÓŁPRACOWNIKA 
„SLOWA“. 

WILNO — W nocy z soboty na niedzielę 

około godz. 3-ciej jeden z współpracowników 
„Słowa”, powracając z nocnego dyżuru ulicą 

Metropolitalną, spostrzegł, że z dachu fabryki 
cukierkow „Fortuna“ pod nr. 5-ym wydobywa 
ją się dymy. Nie zwracało to specjalnej uwa- 
gi przechodniów, którzy sądzili, że fabryka pra 

cuje w nocy ,a dym wydobywa się z kominów 

Wszełako współpracownik nasz dotknął ręka 

szyby okna tuż koło chodnika i stwierdził, że 
szkło jest gorące. Wówczas przy pomocy klu- 

cza wybił szybę jednego z okien na parterze. 

Przez otwór począł wydobywać się gęsty dym, 

oraz dawał się słyszeć wyraźny trzask palą- 

cych się przedmiotów. Zaalarmował przeto 
straż ogniową oraz komisarjat policji. 

Straż ogniowa przybyła jak zawsze z rekor 

  

KRONI 

   
 SORENIJIBZYYA r 
PONIEDZ. 

Das 27 
Roberta 
jutro 

„glaca Kspistr. 
AAOPYGESAAKE 1 | 

KOMUNIKAT STACJI METEOROŁO- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 26 MARCA 
Ciśnienie średnie: 768. 

"Temperatura średnia: +-5. 

Temperatura najwyższa: + 10. 

+ Temperatura najniższa: —1. 

Opad: 

Wiatr: północno - zachodni. 

Wiatr: południowo - zachodni. 

1endencja: spadek ciśnienia, 

stały. 

Uwagi: pogodnie. 

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

W całym kraju pogoda słoneczna przy 
słabych wiatrach miejscowiych. IPio lekkich 
nocnych przymrozkach w: dzień ciepło. 

MIEJSKA 

— PORZĄDKOWANIE JEŻŹDNI. 
Wobec zbliżającego się okresu letniego — 

władze sanitarne zwróciły uwagę na komie- 
czność wydania przepisów: o zamiataniu i 
polewaniu ulie. Chodzi o to, że miekiedy 
oszczędza się wody, potrzebnej do polewa- 

Wschód słońca g. 5,16 

Zachód słońca g. 5,36 

potem stan 

mia jeźdni, Dozorcy mozpoczynają pracę B 
zbyt późmo, kiedy ruch jest w pełni, 
zwłaszcza w godzinach kiedy dzieci udają 
się do szkół. Dozorey będą musiełi po- 
rządkować jeźdnie już o godz. 6-tej rano. 

Polewiamie jeźdni będzie się odbywłało 

'w dnie suche przed każdem  zamiatamiem 
najmniej dwa razy dziennie. 

— NOWY GMACH SZKOLNY. Magi- 
strat projektuje wybudować w: Jerozolim- 
ce budynek dla tamtejszej szkoły pow- 
szechnej. Plan budowy jest w opracowaniu. 

— BKSMISJE MIESZKANIOWE. W 
związku z mającem  iwikrótce wejść w ży- 
cie zarządzeniem o wstrzymaniu eksmisyj 
z mieszkań jedmo i dwupokojowiych mależy: 
wyjaśnić, że Sąd sam dksmisyj nie wistrzy- 
muje i dokonać tego może jedynie na pod- 
starwiie šndytsfidualnego podania. Jako do- 
wód o wstrzymaniu eksmisji służy za- 
świadczenie Państwowego Urzędu  Po- 
średnietwa Pracy lub Opieki Społecznej 
magistratu. 

— CENY PRĄDU ELEKTRYCZNEGO 
Wobec wiprowadzenia zniżki cen! węgla — 
alktualmą jest sprawa obniżenia taryfy 
elektrycznej. 

O akcjii w tym kierunku władz pań- 
stwfowych już podawialiśmy. Obecnie do- 

wiiadujemy się, że kwestja cennika elek- 
trycznego gdzie w majbliższym czasie о- 
mawiama ma terenie magistratu, Magi- 

strat kierując się wskazaniami władz 
nadzorczych chce przeprowadzić kalkulację 
ma podsttałwie obowiązujących cen węgla. 
alby się zorjentowiać czy ewentualna o0b- 
nižka prądu elektwycznego da się wpro- 
radzić, 

W związku z obniżeniem cen! węgla — 
sprawa zniżki taryfy elektrycznej ' staje 
się bardzo możliwa. 

— KOLONIE. DLA DZIECI. Aktual- 
ną staje się sprawa omganizacji półkolonji 
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Do najrzadszych zwierząt nietylko w Europie, ale i których na wolności żyje tylko ki ści nych rożsianych jest yje tylko kilkanaście szti 

na całym świecie należą dziś żubry, z 
: ю k w Puszczy Biatowieskiej, a kilkanaście л- 

po zwierzyńcach europej kich. Na zdjęciu naszem widzimy parę žub- 
rów w Puszczy Białowieskiej pasących się na polance. — 

dową szybkością i rozwinęła energiczną akcję 
ratunkową. jak się okazało, ogień powstał w 

kancelarji i składach, gdzie znajdowały się za 
pasy surowca, gotowe wyroby, oraz pudełka. 
Z uwagi na łatwopalny materjał płomień roz- 
szerzał się szybko, obejmując całe lewe skrzy- 

dio gmachu. Zawdzięczając sprawności straży, 

zdołano uchronić haię maszyn od zniszczenia 

i po kilkugodzinnej walce z żywiołem pożar 
zlikwidowano. 

Wiašciciel tabryki J. Farberow określa stra 
ty na przeszio 100 tysięcy złotych. jak się do 
wiadujeiny, iabryka asekurowana była na 30 
tysięcy dolarów. Na miejsce zjechała specjal- 

na komisja, dła ustalenia przyczyn katastroiy. 
Jak się zdaje, ogień powstał skutkiem wadli- 
wej budowy przewodów kominowych. 

szkół powszechnych. Sprawa ta wikrótce 
będzie przedmiotem obrad jednego z naj- 
bliższych posiedzeń lekarzy  szikolnych. 

Półkolomje letnie magistrat zorgani- 
zuje prawdopodobnie w, majątku miej- 

ŻYDOWSKA 

—ŻYDOWSKIE DEMONSTRACJE 
ANTYNIEMIECKIE. Dziś w synagodze 
głównej przy ul. Niemieckiej odbędą się 
modły z racji ostatnich wystąpień hitle- 

e: wi Niemczech przeciwko ży- 

'Po mabożeństwie ma być zorganizowany 
pochód demonstracyjny przez ulice mia- 
sta. — Kwestja demonstracji ulicznej nie 
została jeszcze uzgodniona z odmośnemi 
ezymmikami, więc możliwie jest, że pochód 
nie odbędzie się, + 

RÓŻNE 
— Uroczysty obchód imienin Marszałka 

Piłsudskiego w więzieniu na Łukiszkach. W 
dniu 18 marca 1933 roku, z okazji Imienin Pier 
wszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, 
o godz. 15, odbyło się uroczyste odczytanie 
rozkazu Ministerstwa Sprawiedliwości Nr. 68 
z dnia 19 marca r.b. dla wyższych i niższych 
iunkcjonarjuszów Straży Więziennej, oraz prze 
mówienie p.naczelnika więzienia n,t. „Marsza- 
łek Piłsudski, jako człowiek czynu”. W tymże 
dniu staraniem p. naczelnika, odbyła się dla 
funkcjonarjuszów więzienia i ich rodzin u1o- 
czysta akademja ku uczczeniu Dostojnego So- 
lenizanta, na program której złożyło się: 

1) Hymn narodowy, odegrany przez or- 
kiestrę straży więziennej, 2) zagajenie n.t. „Žy 
cie i czyny Józefa Piłsudskiego”, 3) koncert 
orkiestry straży więziennej. (W programie: a) 
wiązanka pieśni legjionowych w układzie 5- 
korskiego, b) Polonez — Kurpińskiego), 4) 
„Fanfary pierwszego pułku piechoty legjonów* 
— wiersz J. Mączki — deklamacja chóralna., 
5) chór — (pieśni żołnierskie), 6) „Żołnierz* 
— krótki obrazek dramatyczny F. Żurkowskiej 
1) „Święty Józef* — Monolog. 8) Marsz I 
rygady 'w wykonaniu orkiestry dętej straży 

więziennej. 3 
W dniu 19 marca r.b. na iritencję Dostoj- 

nego Solenizanta, zostala odprawiona uroczy- 
sta Msza św., celebrowana przez kapelana wię- 
ziennego w miejscowćj kaplicy, na której byli 
obecni wszyscy wyżsi i niżsi funkcjonarju- 
sze straży więziennej, oraz 400 więźniów. Pod 
czas Mszy Św. przygrywała orkiestra straży 
więziennej. Po skończonem nabożeństwie, od- 
dział złożony z 25 funkcjonarjuszów straży w.ę 
ziennej, wziął udział w defiladzie wojskowej. 
W godzinach popołudniowych w szkole wię- 
ziennej odbyła się po raz drugi uroczysta aka- 
demja dla 200 więźniów karnych, poprzedzo- 
na odczytaniem rozkazu Ministerstwa Sprawie 
dliwości i trzykrotnym okrzykiem na cześć 
Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskie 
go, podchwyconym z wielkim entuzjazmem 
przez więźniów. 

TEATR I MUZYKA 

— TBATR MIEJSKI NA POHULANCE 
— dzisiejszy „Tani poniedzialek“ bedzie 0- 
statniem przedstawieniem sensacyjnej sziu 

ki „Dziewczęta w mundurkach”, która zdo 
była sobie ma naszej scenie rozgłos i uzna- 
mie tak prasy, jak i publiczności. W poli 
[tytułowej wystąpi Tecfila Kiononkiewiezó- 
а. 

— „DANI WDOREK* w TEATRZE 
NIA POHULANCE, Jutwo (28. I[[) o godz. 
8-ej iw. Dyr. Teatru chcąc szeroko zapropa- 
gować sztukę jednego z majwiększych pi- 
samzy, polskich St. Żenomskiego — stawia 
po cenach o 50 proc. zmiżonych jedną z 
majlepszych komedyj p. t. „Uciekła mi 
przepióreczka”, w wyikonamiu świetnie zor- 
ganizowanego zespołu z pp: dyr. M. Szpa- 
kiewiczem, I. Paszkowską, Wł. Kaczmar- 
skiim, S$. Wiiesławską, 'A. Szymańskim, M. 
Bieleckim, A. Łodzińskim, M. Koczyrkie- 
wmiezem, L. (Pośpiełowskim, Z. Tomaszen- 
skim i St, Jamowiskim. 

Tehmiienie prawdziwej poezji i znaw- 
stwo psychyki współczesnego pokolenia 
polskiego jest słuchame przez publiczność 

z wielkim zapałem. Jest to jedno z wielu 
przedstawień Przepióreczki w obecnym -se- 

zomie. 

— NOWA SZTUKA SCENICZNA — 
TADEUSZA ŁOPALEWSKIEGO. Do 
rzadkich sensacji życia artystycznego — 

Wilma, należy zapowiedź szybkiej już prem 
jery mowtej sztuki T. Łopalewskiego, wy- *w sprawie t. zw. 
stawionej przez dyr. Szpakiewicza na (Po- 
hulanee „Czerwona limuzyna" — domysty 
i niecierpliwe oczekiwania. 

Kasa zamawiań od jutra 
sprzedaż biletów. 

— TEATR MUZYCZNY LUTDNIA — 
WYSTĘPY ELNY GISTEDT. Dziś i ju- 
tno — ciesząca się wielkiem powodzeniem 
melodyjna operetka Liehara. — „Wesoła 
wdówka”, która wywołuje ogólny zachwyt 

już rozpocznie 

: Popisy najmłodszych 
W ostatnich dniach odbył się wieczo- 

nek - popis młodocianych uczniów i ucze- 
mie Pryw. Koeduk. Szkoły im. E, Orzesz- 
kowej, m. icszezącćj się w otoczonej ogroda- 

mi wilii przy zaułku Ponanskim. Szkołę tę, 
w której językiem nauczania jest nietylko 
język polski, ale także francuski, prowa- 
dzi znama chlubnie Wilnu ze swej pracy 
pedagogicznej dyrektorka p. Szepowalni- 

oną Swego czasu w r. 1925 głośne liceum 
francusko - polskie, szerząc zamiłowanie 
i znajomość języka i literatury  frameus- 
Ikiej m naszem mieście. Wspomniany na 
wstępie popis wypadł doskonale. Na sce- 

nie zaroiło się od naszych wileńskich „kra- 
smoludków*, które deklamowały, śpiewa- 
ły, tańczyły, i gimmastykowały się wobee 
licznie przybyłych rodziców i publicznoś- 
ci, dając świadectwo wytnwałej pracy i 

К położonym przez grono  nau- 
czycielskie około ich wtychowania. 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec, żałądkn 
i jelit przyjmaje od 12 — 21 4—6 

Kwiatowa 7, tei. 14 25. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Podrzutek. — W klatce schodowej do- 
mu nr 2 przy ul. M. Pohulanka znaleziono 
podrzutka płci żeńskiej w wieku około 5 mie- 
Ssięcy, przy którym była kartka z napisem: — 
„Dziecko jest narodowości żydowskiej, na 
imię Rywa". Podrzutka umieszczono w przy- 
tułku Toz. 

— Podziękowanie. Dzieciom Szkoły Pow- 
szechnej Nr. 27 na łakocie i upominki, przy- 
słane dla dzieci Schroniska T-wa „P.Z.P.", oraz 
Ćwiczeniówce Seminarjum Żeńskiego przy ul. 
Filipa za miłe i gościnne przyjęcie w dniu św. 
Józefa 15-stu wychowanków Schroniska „P. Ż. 
P.“ serdecźne „Bóg zapłać” składa Zarzą i 
T-wa. 

OFIARA NIEDOZWOLONYCH PRAKTYK 
ZNACHORSKICH. — Onegdaj szpital św. ja- 
kóba (oddział ginekologiczny) powiadomił po 
licję, że dostarczono tam młodą dziewczynę z 
oznakami zakażenia krwi, dodając, że w ciele 
chorej znaleziono narzędzie chirurgiczne, pozo 
stałe po dokonaniu zakazanego zabiegu gine- 
kologicznego. 

a chorą okazała się miesz- 
wsi Konorowce z pod Smorgoń, wi- 

ga Wišniewska. # 
Będąc w ciąży, dziewczyna wstydząc sie 

rodziców zbiegła do Wilna i zamieszkała chwi 
zx domu noclegowym przy ulicy Młyno- 

Zapoznała ona wkrótce maklerkę z ulicy- 
Sawicz, której opowiedziała o swojej sytuacji. 

Maklerka poradziła jej wówczas, by pozba- 
wiła się ciąży przy pomocy zabiegu ginekolo- 
gicznego, przyczem oświadczyła, że ma znajo 
mą akuszerkę, zam. przy ul. Nowogródzkiej. 

Tegoż dnia Wiśniewska udała się na ulicę 
Nowogródką, pod wskazany adres, gdzie jakaś 
kobieta podająca się za akuszerkę dokonała na 
niej zabiegu ginekołogicznego, żadając za to 
zapłaty w wysokości 10 zł. 

Według orzeczenia lekarzy stan ofiary za- 
ae. zabiegów chirurgicznych jest bardzo 

  

Policja poszukuje winnych dokonania ope- 
racji. : . 

— STRZAŁY NA ULICY KOŚCIUSZ- 
KI. Wczoraj w mocy na ul. Kościuszki — 
oddano kilka strzałów: które zaalarmowały 
posterunkowego: policji, pełniącego w: po- 

Sprawców: — 2 podchmielonych osobni- 
ków zatrzymano. 

— SAMOBÓJSTWO. — Wczoraj przy uli- 
3 Maja 3 podczas ataku nerwowego powie 
się na ręczniku przymocowanym do ióż- 

żona kupca Rebeka Winiacka. Gdy wypa- 
dek zauważono, było już zapóźno. Wezwany 
lekarz pogotowia ratunkowego stwierdził zgon. 
Zwłoki zabezpieczono na miejscu. 

— BRAT ZRANIŁ BRATA. Przy ui. 
Szkaplernej 79 podczas sprzeczki pomię- 
dzy braćmi Władysławem i Aleksandrem 
Łasowskimi, pierwszy z nich porwał nóż 
i zranił ciężko brata rm okolicę serca. 

Pogotowie ratunkowe  przewiozło ran- 
nego do szpitala św. Jakóba. 

Władysława _ Łosowskiego aresztowa- 

— OPADŁ SAMOLOT. W pobliżu wsi 
Ukołowicze gm. derewnickiej opadł samo- 
lot wojskowy, lecący ze Szezuczyna do 
Lidy. (W aparacie poza drobnemi uszkodze- 
miami nie poważnego nie zaszło. [Piloci 
wjyszłi: bez szwanku. 

Samolot po naprawie odleciał w dalszą 

MOŁODECZNO 
— NAPAD, Na drodze Wołożyn - Mo- 

łodeczno na przejeżdżającego handlarza 
Hinszteima mapadło dwóch osobników, — 
którzy zrabowali mu 75 zł. i walizkę z uh- 
ramiem i żywnością. 

Zarządzoneo * pościg, w wyniku którego 
ujęto ich. Są to żebracy - włóczędzy Pie- 
ślow Stanislaw i Grzesinionek Jan bez — 
stałego miejsca zamieszkamia. 

— SAMOBÓJSTWO. — Zrujnowany rolnik 
Zacharewicz Michal, mieszkaniec _ Malkow- 
szczyzny powiatu mołodeczańskiego spieniężył 
resztę ruchomości, pieniądze rozdał biednym a 
sam powiesił się koło swego domu. 

Zwłoki Zacharewicza zabezpieczono do przy 
bycia władz śledczo - sądowych. ^ 

Z POGRANICZA 

— ROZMOWY Z LITWINAMI. — W przy 
Szłym tygodniu na pograniczu litewskiem w re 
jonie Oran je się konferencja graniczna 

na terenie pow. wil.-trockiego. 

cy 
siła 
ka 

"nio. 

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE 

Z DNIA 24 MARCA 1933. R. 
(Zebrania giełdowe odbywają się w poniedzia!- 

ki, środy i czwartki). 
Ceny za 1 g. (100 kg.) parytet Wilno. 
Żyto zbierane 669 gr/1 205. Tenren- 

publiczności. W! roli głównej Blna Gistedt cja słabsza, 
jest przedmiotem codziennych owacji. — 
Na. dzisiejsze przedstawienie wszystkie bi- 
lety sprzedame, 

CO GRAJĄ W KINACH? 

REWJA — Axela. 

PAN — Dlaczego zgrzeszyłam? 

ŚWIATOWID — Zaczarowany dywan. 

HELIOS — Kain i Artem 
HOLLYWOOD — Frankenstein. 

CASINO — Obraza majestatu. 

ADRIA — Flip i Flap za kratami. 

Owies zbierany 15.— 
pszenna: 4 A luks, 58, 58,75. —ZErOWA ks. 38,25 

Maka žytnia do 55 proc. 33.— 
żytnia do 65 proc. 28.— 

Mąka razowa 23— 
Tendencja spokojna. 

Otręby: żytmie 11,— i 

Kasza perłowa 0 gz 2 80 r, SĘ



— TABELA KLUBOW PILKARSKICH 
„A* KLASOWYCH B. O. Z. P. N. Zarząd 
Białostodkiego Okręgu Piłki Niożnej usta- 
MR defimitywnie tabelę „A“ klasowych 

klabó»| piłkarskich okręgu. Ilość klubów 
została zmniejszona z. 8 do 6-ciu 

Kolejność klubów ustalona została — 
według zdobytych przez mich punktów i 
przedstawia się jak następuje 

1) 76 p. p. (Grodno), 2) Jagiellonja — 
(Białystok), 3) Makabi (Grodno), 4) Ž. 
K. S. (Bialystok), 5) Kraft (Grodno), — 
6) Makabi (Suwalki), 7) Cresovia (Gnod- 

no), i 8) Makabi (Białystok). 
Jak widać z tej tabeli spadają do klasy 

„B“ Orecovia z Grodna i Makabi z Białe- 

gostoku. Makabi suwalska powimmia jesz- 
cze nozegrać mecz kwalifikacyjny z tego- 
rocznym mistrzem kl. „B”. 

15-1ETNI JUBILEUSZ MAKABI. W 
sobotę dmia 15 b. m. odbyło się w teatrze 
miejskim unoczysta akademja gz okazji 

- 15-letniego jubileuszu tut. Makabi, Na 
akademję przybyli również  pnzedstawi- 
ciele władzy administracyjnej, komunal- 

siej i miojskowej. 

Popiorajti I 
WYYYYVYYYVYYYYYYYYYYYYYTYYYYYYVYVYYVYYVVYVVYY 

Dźwiękowe Kino „APOLLO* 
Dominikańska 20. — Wstęp 49 gr. 

Kobiety bez przyszłosci 
Rewelacyjne arcydzieło, poruszające w zupeł- 
nie mowy sposób drastyczne zagadnienia 
współczesnej moralności z JOAN CRAWFORD 
i CLARK GABLE. Film który zachwycił 
świat!!! Film, który wsi sumieniami!!! 

Film, który musi każdy zobaczyć!!! 

        

AAAAŁAŁAŁAAA ŁA AAG ŁA AAA. 
r УУ 

Zanim dacie ogło- 
Baczność! szenie do pism miej- 

: scowych wileńskich 

Ssrawdzcie Gustis 
rysów a bezwątpienia przekonacie się, iż 

ogłoszenia do SŁOWA oraz do 

wszystkich pism TANIO i bardzo 

wygodnie jest załatwić 

za pośredsictwem PIIFA Reklamowego 
$. GRABOWSKIEGO 

G:rbarska 1, 
tei. 82. A A
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Działki 

w Wilnie: Pierwsza Wileńska Spółka Parcelacyjna, 
ui, Mickiewicza 4, m. 2, 

  

  

  

ė : 
Miesiąc Szlagierow w Kinie „REWJA“ Ostrobramska 5. 
  

Wstrząsające arcydzieło filmowe p. t. 

Początek o godz, 5, w sobotę i 
Ceny mejst: Belnu + 

« Miłość dumnej arystokratki niemieckiej do irancuskiege jeńca! 
po XELA “ W rolach głównych: Warner Baxter i Leila Hyann. 

niedzielę e g odz. 3-ciej. 
40 gr P--ie' ed 80 Q'. 

  

  

już wkrótce — 

CONRADA TOMA. Honorowi protektorzy: 
Ceny niskie, Dla niezamożnych na raty. 
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Parcelacja maj. 

Landwarów 
letniskowo - ogrodniczo - budowiane 

nad jeziorem, rozmaltej wielkości. 

Kcmunikacja 
Warunki kupna: 

pociągami i 

INFORMACIE: 

w maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. 

  

  

    

  

ŚILNE i 

C--- Iki na žądanie! 

autobusem co godzinę. 
część pożyczką długoterminową, 

reszta ratami miesięcznemi. 

Cena od 600 złotych za działkę. 

ZDROWE 

Drzewka i krzewy owocowe i ozdobne 
oraz wyjątkowo piękne DRZEWKA IGLASTE 

polecają Po CENACH NIZKICH 

Szkółki Podzameckie 
poczta MACIEJOWICE, woj. lubelskie. 

  

DZWIĘKOWE KINO 

„CASINO“ 
Wielka 47, tel. 15 41 VLASTĄ 

Gtwarcie Biura Pošrednictwa Matžeūstw >: BO AEG B JULEIĄ 
uszczęśliwiają pod gwarancją, tamże KURSY SALONOWYCH MANIER pod kier. ADOLFA DYMSZY I 

ZULA POGORZELSKA i ANTONI, FERTNER. 

Dziś premjera! Świetna komedja 

„OBRAZA MAJESTATU" 
A arcywesołej komedji prod. czeskiej z ulubieńcem publiczności, niezrównanym komikiem i hutmgeystą 

BURIAREŃ w roli głównej. 
Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek o godz. 4-ej. 

  

Dzis! Film ktorego pie soosob 

PAN 
Helena Hayes, Lewis Stone i in. 

Daczego zgrzestyłam T O 
Dramat kobiety, które dla swego dziecka zmuszona byłs kupczyć własnem ciałem, — 

Nad program Dodstk' dźówiekowe j a: 'ga's. — Seanse 4, 6, Bi 10 15. 

zap mnieć! 
krzyk ostatniej nędzy 

krzyk ostatniego upadku 

spowiedź kobie:y ulicznej, 

istoty najbardziej zasługującej 

na litość ludzką... 
W rol. gł. „Kobiecy Lon Cheney“ 

  

OSTATNI DZIEŃ! Najnowszy film produkcji 
Dźwiękowe kino „SOWKINO* — MOSKWA 1933. 

Ki 

  

Według powieści głośnego pisarza rosyjskiego 
Maksyma Gorkija. W rol. gł. artyści Teatru 
Artyst. w Moskwie. — Oryg. pieśni w wyk. 

chóru Moskiewskiej Opery Państwowej. 15. 
  

    

ROK ZAŁOŻENIA 1839. 

_Tabryta fortepiarów, pianin i klawjefur 

B-ciK. i A. FIBIGER + 
w KALISZU 

Nagrodzona „DYPLOMEM HONOROWY41“ i ZŁOTEMI MEDALAMI, u ostatnio na 
Pierwszej Wystawie Muzycznej w Warszawie WIELKĄ ZŁOTĄ NAGRODA, poleca in- 
strumenty pierwszej jakości na dogodnych warunkach. 

Prosimy nie zamieniać firmy naszej z firmą Arnold Fibiger, 
niammy nic wspólnego. 

zę | BARDZO WAŻNE! Profes: Kompozytor i Muzykolog p. 
u aus! Stromenger, w W arsżawie.| em swem z dnia 22 lutego 10: 

wyraża się następująco: „Fortepiany i Pianina firmy K. i A. FIBIGER w Kal 

  

z którą to firmą nie 

      

   

  

  

Zaiecanv przez lanarzy dla dzieci ! dorosłych w przypadkach 

krzywicy, powiększenia gruczołów I wycieńczeniu ogólnem 

Jecorol 
Cens detajiczna za ffaxon zamiast Zł. 4 tylko Zi. 320" 

w nowym flavonie © pedwójnsj zawartości tylko Zł. 550 

  

Mag. A. BUKGWSKIEGO 
(stosowany zamiast tranu) 

znacznie staniał 

     
znałem na Warszawskiej Wystawie Muzycznej w roku 1932. Uderzyły mnie zał 
instrumentów: ton, równość gry, czulošė +echaniki, Instrumenty firmy K. i ! 

GER mogą śmiało wejść w porównanie ze SŁAW NEMI fabryk i 

cznemi. Również zewnętrzne wykonanie fortepianów i pianin K. i A. I 
wytworne i nie pozostawia nic do życzenia. 

(©) KAROL STROMENGER. 

Przedstawiciel: H. ABELGW, 
Wilno, Kijowska 4, tel. 798. 

WO (SSR 
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UAAGH: (oś LO Deco 

КА!М I ARTEM“ мо оо wo - ry: (owy w ta ros: Nansi iai 
99 „Sowkino“ p. t. „ULICA WPOPRZEK“. Nie- 

ma słów zachwytu dla tego filmu. 
Balkon 49 gr. Parter na 1 s. od 80 gr,. na pe 
zost. seanse od %) gr. Seanse: 4, 6, 8, i 1%. 

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wiino, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą komserwuje, doskonali, odświeża, @- 
suwa jej skrzy i braki. Masaż kosmetycz- 
ny twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wy- 
szczuplający (panie). Natryski „Hormona“ 
według prof. Spuhla. Wypadanie włosów, 
łupież, indywidualne dobieranie kosmetyków 
do każóej cey. Ostatnie zdobycze kosme- 

tyki racjonalnej. 
Codziennie od @. 10—8. 

m. LB 

  

  

  

    

  

  

— 
KUPIĘ 

ma'ą maszycę do pisa- 
nia używaną w dobrym 

Olerty do Ad 
“ ministracji „Stoma“ pod 

A. W. M. N 

Lexarze 
| ini stanie. 

Dr. Glnsbera 
horoby skórne vwene- r 
oe adczóóiwe Lekcje 

Wileńska 3, od 8 — |  SMRIKUUZCEWAWAGE 
1 4— 8. Tel. DT. >> 

RODOWIT-A 
FRANCUITKA 
tdiiela lekcyj franca 

  

  

  

  

  SKŁAD SUSNA, WEŁNY 

2. KAŻĘSKI 
Nadeszły 

ostatnie nowości 
sezonų wiosennego 
materjaly damskie i męskle na ubra- 

nia, suknie i palta. 

    

  

i t.p. Ceny znacznie zniżone. 

    
skiego. —' Zgłoszeni: 

  

   

  

Р Mickiewicza 24 mm 16 
m FABRYKA ы M t 7 Į « RER od godz ! 

rskzao M E BLI Ac PŁUGI, BRONY | aterja SUSROWY, į A 
" ‚ 18 na pierwszem piętrze, frontowe wejście, 240 h = or REY 

i. BILENKIA į Sk Ku metė i ep na Gókojej adata oraz wszelkie inne maszyny i nsrzędzia rol. * udniec, и stacji 3 ›пату do sprze- Роч оху 3 L kale 
Spółka 1 cgr. ody. się dla instytucji. Na parterze z frontu —- nicze sezonu wiosennego dania dia pp. Osadn.ków Jagiellonowa. | i uprzęże do sprzedie ok task 

w 122 kw. mtr. do wynajęcia przy ul. Ta- oieca eptyckiego 5, tuigfom  TYYCTYWWYWYWYYVYYYTY 
Wiino, ul. Tafurska 28, 

$ dom vłssny.lstuieje od 1843. 
į Jedainie,e sypialniė, salony, 
$ gabinety, łóżsa nikiowane i 

33 augielskie, kredensy, stoły, 
szaty, biurka, krzesła dębowe 

   
  

  

  Ceny wyjątkowo niskie! 

® 

WITOLD JUREWICZ 
były majsier firmy 

„Paweł Bure" 
Poleca zegarki,  biźaterję, 
srebro, platery oraz wszelką 
naprawę po cenach znacznie 

zniżonych 
= ml Ad. Micklewicza 4 

  

  

    

  

PERFECTION 
Do nabycia w pierwszorzędnych per- 

tumerjach 

NAJWIĘCEJ 
ZANIEDBANE 
i ZNISZCZONE 

udelikatnia natychmiastowo, wybiela, 
chroni od 

RĘCE 
łoszczenia i odziębienia 

KREM PRAŁATÓW 

     

  

składach aptecznych,     

  

FELICJA ROMANOWSKA. 

Wileńska powieść kryminalna 
Gdy opuściłem słuchawkę telefonu i 

przypadkowo spojrzałem na Ścianę, gdzie 
wisiało lustro, zobaczyłem  przekrzywionz;, 
spoconą, niesamowitą twarz.. Byłem to ja. 

— Mańkowski! — jesteś skończonytu 
osłem, że nawarzyłeś takiego piwa! — krzy 
knąłem w kierunku lustra! — sam przecież 
meldowałeś o stosunkach pani Ofenkov'- 
skiej z komunistami, masz za to!... Tera: 
będziesz miał przyjemność zaaresztowania 

„tej pani i odprowadzenia na  Łukiszki! .. 
„Ciekaw jestem, jak się wywiążesz z tej za- 
szczytnej misji!.. 

Doprawdy, czułem szczerą nienawiść 
do tej głupiej małpy, którą widziałem w 
lustrze. Życzyłem jej jak najgorzej!... 

Z trudem zapanowałem nad nerwanii.. 
Do licha! Pizecież to prawdziwy obłęd: 
Meldunki moje były jak najsciślejsze i do- 

uzasadnione, — dowodem ta dety- brze 

zja prokuratora, kto wie, może już maw 

największy atut w ręku i zakończę wre 

szcie tę denerwującą grę. 
Trudno' służba, to nie są Żarty... ы 

XXXVII 

Z uczuciem dawno niedoznawanego i;- 
ku posuwałem się do góry po schodach pe 
wnego domu. Na bilecie wizytowym, przy- 
bitym do drzwi, odczytałem nazwisko zna- 
nej wileńskiej literatki. Za drzwiami rozleg- 
ło się chrapliwe szczekanie psa. Zadzwo- 
niłem... 

Drzwi otwarła sama pani Helena О. 
fenkowska, ubrana w ładną suknię wizyte 
wą. Widocznie miała gdzieś wyjść. 

— Przepraszam panią bardzo... 
Mańkowski. 

— Ach, wiele słyszałam .o panu. Miło 
mi pana poznać... Pań prawdopodobnie 
chce... posłyszeć moje zdanie o porwani: 
Agatki? Coprawda, ja już się wypowie: 

Jestem 

działam w prasie, ale chętnie podzielę się 
z panem swemi spostrzeżeniami 

— Co za sprytna niewiasta, — pom;yś- 
ialem. — Właściwie pomyślałem: Co za 
sprytl.. Komuniści nie są jednak tak głupi, 
jeżeli obdarzyli ją swem zaufaniem! 

— Pani! — rzekłem tonem oficjalnym: 
— Przychodzę do pani w sprawie służbo- 

, wej. Mam polecenie od prokuratora... 
Zakrztusiłem się nieco; później — jed- 

nym tchem: 

— Mam rozkaz zaaresztowania pani 
ze względu na stosunki z komunistami!.. 

Pani Ofenkowska nagle zbładła, póź- 
niej zrobiła się niepokojąco czerwona. Ei- 
nokle na nosie zadygotały ze wściekłości. 
Mimowoli obejrzałem się naokoło. Wszę- 
dzie pełno było różnych drobiazgów: por- 
celanowych, drewnianych — („regjona!- 
nych“'), glinianych, na kanapie leżał stos 
kolorowych poduszek, — przedmiotów je- 
dnak ciężkich nie zauważyłem. Odetchną- 
łem z ulgą. 

Pani Ofenkowska zmierzyła mnie od 
stóp do głowy piorunującym wzrokiem: 

— Czy pan zdaje sobie sprawę z tego, 
jakie ja mam stosunki? Bez żartów, mój 

panie!.. Prędzej pan wyleci ze swej posad- 
ki, prędzej wojewodę wyrzucą na łeb na 
szyję z województwa, niż stanie się mnie 
jaka krzywda!.. Ministrowie kark sobie 

skręcą, wszystkim oczy wydrapię... 
— Ten program, proszę pani, jest mi 

bardzo dobrze znany! Właśnie przyjaciele 
pani pragną szczerze, aby: pozlatywali ze 
swych stanowisk wojewodowie i ministro. 
wie!.. Nie mogę się wdawać w dyskusję z 
panią. Czy zechce pani ułec woli prawa, 
czy też mam zastosować wobec pani Środ- 
ki represyjne?.. 

Pani Ofenkowska zamyśliła się. Nagle 
uśmiech rozjaśnił jej twarz: 

tarskiej nr. 20 dowiedzieć się tamże uw wła- 
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prawdziwego więzienia? Na Łukiszki? 
— Tak, proszę pani... Stąd, jak pani 

wie, bardzo niedaleko. 
— To doskonale! Słowo daję, to jest 

wprost świetne!.. Pan się dziwi?.. Ach, to 
jest takie proste!.. Widzi pan, ja jestem tak 
sławna, że wszyscy dostają z zazdrości 
prawdziwego obłędu, — Hulewicz naprzy- 
kład... Każdy z tych pigmejów, tych koma- 
rów, tych... już nie powiem lepiej! . stara 
się mi dokuczyć, Moje najlepsze dzieia by- 
wają przemilczane w prasie... 

Przepraszam, sam czytałem bardzo 
pochlebne artykuły Walerjana Charkiewi- 
cza i Wandy Dobaczewskiej... 

— Ach, te są žmije, jadowite żmuje!. 
Wyobraź pan sobie: artykuły, rzeczywiście 
pisali, ale nie chcieli zawiesić mego por- 

tretu w Związku Literatów! Czy "io. nie 
skandal? Portret prezydenta Mościckiego 
jest, marszałka Raczkiewicza —— też, ai. 
mego nie powiesili!.. 

— Przepraszam bardzo, niech się pani 
pośpieszy. Ja jestem tak zajęty... 

— jedna chwila, jedna chwileczka tyi- 
ko!.. / 

Nucąc jakąś wesołą melodję, pani ©- 
ienkowska pakowała walizkę. Zauważyłem 
jakiś gruby tom: 

— Pani bierze książki? 

— Tak. To Urke-Nachalnik. Rozunne 
pan, dlaczego ja się cieszę ze swego aresz- 
tu?- Posiedzę trochę i napiszę takie dzie- 
ło, że całą Polska zdębieje!.. Jeżeli taki 
zbój, jak Urke potrafił zdobyć rozgłos, to 
przy moim talencie... Czy pan czytał moje 
dzieła?.. 

— ja bardzo panią przepraszani... 
— Już, już! Caca, caca! 
— Co, pani chce zabierać ze sobą to 

pasku... tego pieska, chciałem powiedzieć > 
— A jakże inaczej? Bez Cacy ja się 

nie ruszę wcale! 
— Proszę pani, ja bardzo wątpię, żeby 

naczelnik więzienia zgodził się... 
— Ja nie będę go się pytała!.. Co zno. 

wu! Nawet Gorgonowa ma pieska Kropel- 

ūkai mjówniikiwa „ŁÓWA” 

  

„się za mną, bo oszaleję!..   

zresztą, ja do Cacy nie mam zaufania: ona 
na wiosnę za dużo pozwala sobię!.. Juz 
wyrzuciłam jedną służącą, bo nie dopilio- 
wała. Okropne to było zdarzenie! Pan 
Brensztejn może to panu opowiedzieć: on 
widział!.. 

— Już nie protestuję... - 
Pani Helena Ofenkowska wzięła na 

smyczę Cacę, ja uprzejmie zabrałem waliz- 
kę, zdumiona służąca zamknęła za nami 
drzwi... 

Kilkadziesiąt kroków i oto pani Oier- 
kowska, Caca i ja stanęliśmy u wrót wię- 
ziennych... 

Trzy godziny... Tylko trzy godziny.. 

Ale to była już nie wieczność cała, lecz 

dwie wieczności!.. To było nie piekło, lecz 

piekło w kwadracie!... 

Przyznam się szczerze, iż zaraz po od- 

prowadzeniu pani Ofenkowskiej do więzie- 

nia, uciekłem, nie czekając nawet na zakoń- 
czenie niezbędnych formalności. Tak by- 
łem szczęśliwy,że bez awantur załatwiłem 
sprawę aresztu, iż nie chciałem, aby się 
coś popsuło. Miałem przeczucie... 

Ledwie przyszedłem z powrotem do biu- 

ra, aby się dowiedzieć o nowych meldun- 

kach, już naczelnik więzienia teleionował 

do mnie, jak sam zaznaczał, po raz trzeci: 

— Panie, — krzyczał mi w ucho wściek 

łym głosem: — Panie! 

— (Co panu jest, panie naczelniku? 

— (Co jest? Co jest? To — że ja obtę- 

du dostanę! Pani  Ofenkowska traktuje 

mnie, jakgdyby to ja byłem więźniem, a ©- 

na naczelnikiem więzienia! Krzyczy, hała- 

suje, żąda czegoś, okropność... Co ja mam 

z nią robić?... : 

— Niech pan naczelnik uspokoi ją i u- 

względni jej prośby, jeżeli są możliwe do 

wykonania... 
Po półgodzinie: 

— Panie, wojewoda nie chce przyjąć 

mojej dymisji, niech chociaż pan wstawi 

— (o się stało?.. 

— Pani Ofenkowska zażądała, żeby 

  

  

Chciała obserwować typy kryminaine. f 
sadziłem do celi z kryminalistkami. Pani C- 
tenkowska zaczęła się rozpytywać, gdzie 
i jak która pracuje i wiele zarabia. Pow- | 
stała bójka... Lekarz opatrunek zrobil.., | 

— (Co też pan zrobił najlepszego? 
Niech pan posadzi panią Ofenkowską d ( 
przestępczyń co sw zowie, — te są ciek: 
wsze dla literatów... 4 

Po godzinie: m | ę 

— Pan ze mnie kpi! ja ше рогмок 
tak żartować! Pan jeszcze popamięta mie! 

— Panie naczelniku, co się stało nowe- 
go? 

— Nowego! Niech pana djabli wezmą 
z tem nowem! Posłuchałem pana: posadzi- | 
łem Ofenkowską z morderczyniami, a teraz 
mam piekło. Caca zachowała się nieprz: £ 
zwoicie, więc jedna aresztantka sprawi: 
jej tęgie lanie. Bójka powstała, co za po- 
tworna bójka!.. 

— Niech pan posadzi naszą literatkę z 
jakąś ideową komunistką.... я 

Nie będę opowiadać, co było dalej | 
Koszmar, istny koszmar!. W każdej cel 1 
do której trafiała pani Ofenkowska, pow. 
stawały niebywałe awantury z niesamowi. 
tych wprost powodów. 

Nie wiem, jakby się skończyła ta cał 
sprawa, bo chyba naczelnik więzienia do 
stałby pomieszania zmysłów, ja zaś palnąi< 
bym sobie w łeb, — gdyby nie interwencja 
Związku Literatów, na czele z Witoldem | 
Hulewiczem. 

Zarząd Związku 
wiek pani 
członkiem Związku, jednak staje w jej 
bronie i gwarantuje, że posądzona 
współudział z komunistami jest najzaszcz 
niej znaną patrjotką, jeśli zaś zawierała zna 
jomości z komunistami, to tylko przez e 
świadomość 3 

Na tem. się zakończyła awantura Z ra 

„ią Heleną Ofenkowską. 

D. C. N. 
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