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program kanclerza Hitlera BRYTYJSKI PROJE 
Według oficjalnej nomenklatury to, co 

obecnie dzieje się w Niemczech, okres- 

lane jest mianem bezkrwawej rewolucji 

narodowej. Program tej rewolucji przed- 

stawił na pierwszem posiedzeniu nowo= 

obranego Reichstagu kanclerz Hitler ъ 

jak się okazuje, nie taki djabet straszny, 

jak go malują. 

W deklaracji kanclerz położył nacisk 

na walkę z marksizmem zarówno z pod 

znaku II jak i III Międzynarodówki, ale 

podkreślił, że zwalczanie komunizmu jest 

sprawą ściśle wewnętrzną Niemiec i 

przeto nie może to mieć wpływu na kie- 

iunek polityki zagranicznej rządu Rze- 

szy. Jest to dość wyraźne stwierdzenie, 

że Niemcy nie rezygnują w swej grze z 

karty sowieckiej. 

Dojście do władzy Hitlera w Niein- 

„czech prasa sowiecka — jak wiadomc, 

wyrazicielka oficjalnych poglądów — po 

witała początkowo z :wielką rezerwą i 

tylko z chwilą, gdy nowy rząd wystąpił 

zdecydowanie do walki z komunizme':, 

na łamach pism sowieckich rozpętała się 

kampanja antyniemiecka, Jest rzeczą bar 

dzo ciekawą, jaki kierunek zwycięży w 

Moskwie przy ustosunkowaniu się So- 

wietów wobec rządów Hitlera. Narko- 

mindieł, czy Komintern? Rosyjsko - S6- 

wiecki, czy komunistyczno - międzyna- 

rodowy? Jeżeli zwycięży pierwszy, wszy 

stko pozostanie po staremu i traktat w 

Rapallo pozostanie trwałą belką w syste 

mie zagranicznej . polityki niemieckiej, 

jeżeli zaś dojdzie do głosu drugi, jeżeli 

przeważą argumenty Kominternu, wów- 

czas mogą nastąpić zmiany, które odbi- 
ją się na ogólnym układzie stosunków 

międzynarodowych 'w Europie. Jednakże 

mimo całego hałasu prasy sowieckiejęć 

urań. narazie jakichFolwiek iej 

fa przenizwiających nu 

      
nie w Gm 

nych, oraz, że w obecnych warunkach 
kwestja restytucji monarchji nie nadaje 

się do dyskusji, a wszelkie próby w tym 

kierunku podejmowane na własną rękę 

w poszczególnych krajach związkowych, 

rząd będzie uważał za zamachy na jed- 

ność Rzeszy, które będą karane z „bar- 

barzyńską bezwzględnością”. jest to wy 

raźna aluzja do Bawarji i krajów połu- 

dniowych, opozycyjnie nastrojonych do 

rządów Hitlera. 

Największą jednak sensacją deklara- 

cji programowej Hitlera były ustępy, do- 

Kanclerz 

powiedział o tem bardzo niewiele, a to, 

*'.0 oświadczył, nie ma nic wspólnego ze 

znanym programem hitlerowskim. Tem 

trzeba tłumaczyć sobie, że giełda powi- 

_ tała rządy Hitlera spokojnie, nie widząc 

w jego osobie niebezpieczeństwa dla 0- 
becnego układu stosunków  gospodar- 

czych. 

Kanclerz niewątpliwie z rozmysłem 

pobieżnie potraktował tę dziedzinę dzia- 

łalności nowego rządu, starając się celo- 

wo skierować uwagę w inną stronę, gdyż 
| niewątpliwie dla mglistych idej gospo- 

darczych narodowych - socjalistów nie 

znalazł aprobaty u Hindenburga i Pa- 

pena, a ich realizacja musiałaby dopro- 

wadzič do rzeczywistej rewolucji. 
Kanclerz Hitler wolał więc zrezygno- 

wąć, jak zresztą rezygnuje z innych czę 

ści programu narodowych socjalistów, 
tłumacząc, że jeszcze nie czas na pełne 

, jego urzeczywistnienie. Ten realizm bru- 
natnego kanclerza jest cechą, która gwa 

' rantuje, że polityka Niemiec nie będzie 

polityką awantury. 

Dużym sukcesem, na który jakoś ma- 
ło zwrócono uwagi, jest wyrównanie 

„irontu wewnętrznego. Do wyborów, jak 

wiadomo, stanęły trzy wielkie bloki: 

Hitler z Hugenbergiem, centrum i ko- 

muniści z socjalistami. Teraz w niespeł- 

na miesiąc po wyborach sytuacja przed- 

stawia się zupełnie inaczej, a mianowi- 

cie są tylko dwa obozy z Hitlerem prze- 
©М komunistom i socjalistom i komu- 

= 

kierunku . zarządzeń specjal, 

  
  

nistów i socjaldemokratów przeciwko 

Hitlerowi. Centrum głosując za ustawą 

o pełnomocnictwach dało wyraz swego 

niejako zaufania dla akcji kanclerza przy 

oczyszczaniu Niemiec ze chwastów komu 

nizmu i bezbożnictwa. 

Plan Mussoliniego utworzenia dyreF- 

torjatu 4-ch państw przypadł bardzo du 

gustu Hitlerowi i pod adresem żadnego 

z państw nie padło w mowie kancleiza 

tyle komplementów, iłe pod adresem fa- 

szystowskich Włoch. Powody tego eniu- 

zjazmu są najzupełniej zrozumiałe. Plan 

Mussoliniego o ileby doszedł do skutku, 

stworzyłby niezwykle pomyślną konjun- 

kturę dla Niemiec. O ile dotychczas w 

Lidze Narodów, będącej zamaskowanym 

triumwiratem Anglji, Francji, i Niemiec, 

roda Rzeszy nie była równoznaczna z 

dwoma poprzednimi uczestnikami tego 
niepisanego porozumienia, o tyle w „klu 
bie pokoju* według pomysłu Mussolinie 
go, zostałyby one zupełnie urównoupra- 

wnione, a nawet więcej, zyskałyby prze- 
wagę wobec uczestniczenia Włoch w 
tym związku i niezdecydowanej polity- 
ki Anglji, obawiającej się zbyt silnie an- 
gażować się w sprawy kontynentu euro- 

pejskiego. 

W stosunku do Francji Hitler nie za- 
jął żadnego stanowiska. Powiedział krót 
ko, że „Niemcy będą starały się dojść 
do porozumienia, które będzie możliwe, 

o ile rządy obu krajów z należytem zro- 
zumieniem przystąpią do rozwiązania in 

teresujących problemów*. Wszystko mo- 
žna pod tę mglistą formułę podciągnąc, 
ale jedno jest pewne, że Hitler nie be- 
dzie tym, który przekręci ster polityki 
niemieckiej o 180 stopni. 

Takie są główne wytyczne programu 
kanclerza Hitlera. Różnią się one, jak 

widzimy, dość gruntownie od programu, 
o który walczył Adolf Hitler, wódz bru- 

natnych koszul, jeszcze przed kilku mie- 

siącami. Kanclerz Hitler i Adoli Hitler 

to dwiė różne osoby. Sz. 

WARSZAWA PAT. — Minister spraw 
wewnętrznych wydał władzom admini- 
stracji ogólnej polecenie rozwiązania z 
dniem 28 bm. wszystkich jednostek or- 
ganizacyjnych Obozu Wielkiej Polski, 
istniejących jeszcze na terenie poszcze- 
gólnych województw. 

Zarządzenie to umotywowane jest 
tem, że działalność organizacji i człon- 
ków Obozu Wielkiej Polski już prawie 
od samego zarania jego istnienia stanęła 
w wyraźnej kolizji z kodeksem karnym i 
nakazami władz państwowych. Obóz 
Wielkiej Polski wywołując stale ekscesy, 
zaburzenia i gwałty, stał się czynni 
kiem budzącym w państwie zamęt, sze- 
rzącym niepokój, naruszającym porządek 
i bezpieczeństwo publiczne, podsycają- 
cym nienawiści partyjne i rasowe. 

Władze państwowe wykazały daleko 
posuniętą tolerancję w stosunku do orga 
nizacji, likwidując jej działalność spora- 
dycznie, tylko na terenie poszczególnych 
województw, lub poddając represjom wy 
łącznie pojedyńczych członków OWP.— 
bądź stosując indywidualne środki pre- 
wencyjne. Ostatnie jednak ekscesy na 
terenach województw: lwowskiego, kra- 

POGRZEB $. Р. GENERAŁOWEJ 
KONARZEWSKIEJ 

WARSZAWA. PAT. — Wizoraj o g. 

10 ranio w kościele garnizonowym odhyło 

się uroczyste mabożeństwo żałobne, с@рга- 
(wione przez JE. ks. arcybiskupa Galla w 
otoczeniu duchowieństwa, za spokój duszy 

śp. Wineenty Konarzewskiej, małżonki in- 
spektora armji, generała dywizji Daniela 
Konarzewskiego. 

Po mabożsństwie i odprawieniu modłów 
przy trummie, nastąp'łG wyprowadzenie 

zwłok ma dwiorzec wileński, celem przewie- 
zienia do majątku rodzinnego Punżanki, 

W uroczystościach żałobnych wzięli u- 

dział oprócz rodziny zmarłej p. premier 

Prystor z małżonką, ministrowie, marsza- 

lek Senatu, mumejusz apostolski, prezes 

Najw. Izby Kontroli, wicemiaistrowie Fa- 

Ibrycy i Składkowski, szef Gabinetu Woj- 
skowego Głogowski, szef Gabinetu Soko- 
łowski, wyżsi oficerowie. Na  irumnie 
zmarłej złożono wieńce od rodzimy, od DP. 
Marszalkostwa Piłsudskich, od premiera 
Prystora i jego małżonki i w. i. 
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podstawą dalszych prac Komisji Głównej 
GENEWA PAT. — Komisja główna 

na zakończenie swoich dzisiejszych 0b- 
rad przyjęła rezolucję, w której postana 
wia: 1) przyjąć projekt brytyjski jako 
podstawę swych dalszych prac, zastrze- 
gając poszczególnym delegacjom prawo 

  

Mota Japonji do Ligi 
TOKJO PAT. — Rząd japoński prze 

słał telegraficznie na ręce sekretarza ge- 

neralnego Ligi Narodów  zawiadoniienie 

o wycofaniu się Japonji z Ligi Naro- 

dów. 

TOKJO PAT. — Nota Japonji do 

Ligi Narodów stwierdza, że raport przy- 

jęty przez Ligę oraz jej zalecenia stoją 

w zasadniczej sprzeczności z poglądanii 

japonji na sposoby zapewnienia trwałe- 

go pokoju na Dalekim Wschodzie. Na- 

rodowa polityka Japonji nacechowana 

jest tym samym duchem, co polityka Li- 

gi Narodów, gdyż zmierza do ustalenia 

pokoju na Dalekim Wschodzie i w kon 

sekwencji przyczynia się do utrzymania 

pokoju światowego. 

proponowania zmian, poprawek i uzu- 

pełnień, jak tego wyraziły życzenie w 

swych deklaracjach w komisji głównej; 
2) przystąpić na swem następnem po- 
siedzeniu, po świętach wielkanocnych, 
do zbadania projektu rozdział po roz- 

РОЗЛОНЕУАТ ООО ТНа ка 

ORĘDZIE CESARZA JAPONII 

TOKJO PAT. — jednocześnie z wy- 
słaniem przez rząd japoński do sekreta- 
rjatu Ligi Narodów noty 0 wystąpieniu 
Japonji z Ligi, cesarz wydał orędzie, w 
którem stwierdza dążenie Japonji do u- 
trzymania pokoju nietylko na Dalekim 
Wschodzie, ale na całym świecie. 

Orędzie podkreśla konieczność sza- 
nowania niepodległości państwa mań- 
dżurskiego i popierania jego rozwoju i 
wzywa cały naród do zjednoczenia i 
wytężonej pracy. W tym samym czasie 
ogłoszona została proklamacja premjera 
Saito, który wzywa naród do kierowania 
się zasadami, wysuniętemi przez orędzie 
cesarskie i wyraża nadzieję, że inne na 
rody zrozumieją, že Japonja kieruje się 
stałe niczem innem, jak dążeniem do u- 
trzymania pokoju. ` 

  

Dymisja gabinetu pruskiego 
BERLIN PAT. — Parlamentarny g4- 

binet pruski z premjerem Braunem na 
czele zgłosił na ręce wicekanclerza Pa- 
pena oficjalną dymisję, 

Sądy nadzwyczajne w Prusach 
BERLIN PAT. — Pruski minister sprawie- 

dfiwości wydał rozporządzenie wykonawcze do 

dekretu prezydenta Rzeszy z dnia 21 marca 
w sprawie utworzenia sądów nadzwyczajnych 

w Prusach. W myśl rozporządzeńia powołane 

zostana sądy nadzwyczajne w 13 większych 
miastach pruskich, będących siedzibą wyż- 

szych sądów krajowych. Przygotowywanie ak- 

tów oskarżenia ma być powierzone specjalnyr 
wykwalifikowanym siłom, przydziełonym do 
odnośnych prokuratur. Sądom nadzwyczajnym 

kowskiego i białostockiego, prowadzą- 
ce do wywołania ogólnych zaburzeń, u- 
dowodniły, że dalsze tolerowanie OWP 
byłoby sprzeczne z interesem państwa. 
Dlatego też minister spraw wewnętrz- 
nych zdecydował się rozwiązać Obóz 
Wielkiej Polski na terenie tych woje- 
wództw, gdzie dotychczas nie został 

Obrady Komisji 
WARSZAWA. PAT. — Komisja kon- 

stytucyjna Sejmu wysłuchała wczoraj re- 
feratów:: wicemarszałka Cara o konitrasy- 
gmowamiu ferowanych przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej aktów, — posła Paschal- 
skiego 0 wymianze sprawiedliwości, - - po- 
sła Czumy o kontroli, 

W końcu zabrał głos poseł Mazowski. 
który podkreślił, że komisja zamyka ten 
okres swej pracy, który głównie pelegal 

nie przysługuje prawo odraczania wykonywa- 

nią kar. Sprawy o zdradę stanu w wypadkach 
mniejszej wagi przekazywane będą przez Try- 
bunał Rzeszy senatom karnym wyższych są- 

dów krajowych. 
Sprawa o podpalenie Reichstagu przeciwko 

komuniście Luebbe'mu sądzona będzie przez 

Trybunał Rzeszy, ponieważ chodzi tu nie o 

zwykłą zbrodnię podpalenia, lecz również o 

zbrodnię zdrady stanu. 

  

Likoidacja 0.0.P. na całym obszarze Polski 
przez władze zlikwidowany. 

W dniu dzisiejszym nastąpi niewątpli 
wie likwidacja oddziała OWP w Wilnie 
przez organa Starostwa Grodzkiego. О- 
bejmie ono zarówno filje prowincjonalne 
ponieważ siedzibą zarządu jest miasto, 
podlegające kompetencji Starosty Grodz- 
kiego. 

konstytucylnej 
na wysłuchaniu referatów. Referaty te -— 
rzekł wicemarszałek Malk+wski — poglę- 
biły znacznie eałe zagadnienie i podniosły 

prace ustawodawcze Sejmu :a poziem O 
wiele wyższy. Referaty kyły wyczerpujące 
i powiększyły zasoby materjałów maukc- 
wych. Mówca uważa za swój obowiązek, 
w mieniu komisji konstytucyjnej wyrazić 
podziękowamiie referentom za zapał i ener- 

gię, jaką włożyli w swe prace. 

  

Badanie piwnicy brzuchowickiej 
LWÓW PAT. — W związku z toczącym 

się procesem przeciwko  Gorgonowej przybyli 

w dniu 27 bm. do willi Zaremby w Brzuclio- 
wicach sędzia śledczy dr. Macheta, wiceproku 
rator sądu krakowskiego  Przytulski, obrońca 
dr. Axer oraz rzeczoznawca sądowy inż, Prze 
tocki, celem zbadania piwnicy i gruntu pod 
piwnicznego. Stwierdzono, że piwnica jest su- 

cha, a dopiero po silnem potarciu ręki o beton 
można było wyczuć lekką wilgoć. Wody w pi- 
wnky nie znaleziono. 

Po stwierdzeniu tego faktu, inż. Przetocki 

przy pomocy narzędzi mierniczych dokonał 

odpowiednich porniarów. Następnie rozpoczęto 
prace nad wykonaniem zdjęć profiłowych grun 
tu. W końcu rozpoczęto prace zniwełowania 

całego terenu, celem uzyskania danych, na ja- 

kiej wysokośc: znajduje się woda pod base- 
nem i w jakim stosunku pozostaje wysokość 

wody w basenie do wysokości wody w piw- 
nicy. Prace te potrwają do dnia 28 bm. Do- 
piero jutro po ukończeniu prac, sporządzone 
zostanie orzeczenie pisemne. 

  

Niezwykły wybuch nabojów dziecinnych 
POZNAŃ PAT. — W poniedziałek rano w 

jednym z urzędów pocztowych podczas łado- 

wania paczek na wóz nastąpiła silna detona- 
cja. Jedna z największych paczek, zaadresowa 

na do pewnego kupca w Poznańskiem, rozle- 

ciała się z wielkim hukiem. Na miejsce wypad 
ku przybyły natychmiast władze śledcze. Prze 

prowadzone dochodzenie wykazało, że paczka, 

nadesłana z Warszawy przez kupca Lederma- 

na, zawierała tysiąc nabojów do pistoletów 

dziecinnych i wskutek nagłego jej rzucenia 

nastąpił wybuch. Zajęty ładowaniem paczek 
pracownik pocztowy Jan Zimmer, odniost do- 

tkliwe okaleczenia twarzy oraz przedramienia. 

drugi zaś — Stanisław Fabiś — doznał silne- 
go wstrząsu nerwowego. Obie ofiary opatrzy- 

ło pogotowie. 

  

PO MOTYCE ZABALA 

HAMBURG. PAT. Z Buenos Aires do- 
moszą, że zwyciężca ix/ bięgu maratońskim 

na Olimpjadzie rw Los Angeles,  Zabala, 

został zdyskwalifikowany na 6 miesięcy 

z powiodu krytyki władz argentyńskiego 

Związku sportowego. Związek zabronił 
Zabali udziału w zawodach międzynarodo- 

wych ma czas nieokreślony. 

  

dziale, artykuł po artykule. Rezolucję tę 
przyjęto jednomyślnie. 

MOWA DELEGATA POLSKI 

GENEWA PAT. — W toku debety 
nad brytyjskim projektem konwencji roz 
brojeniowej zabrał głos delegat Polski 
minister Raczyński: 

Projekt brytyjski przewiduje stwocze 
nie stałej instytucji, która miałaby prawo 
interwenjować we wszystkich sprawach 
spornych i ponosić odpowiedzialność. 
Delegacja polska ma poważne wątpliwo 
ści, czy nowy system, do którego stwo- 
rzenia zmierza ta inicjatywa, daje się po 
godzić z systemem Ligi Narodów 

Delegacja polska przestudjowała pro 
jekt, biorąc za ideę wytyczną zasadę, 
wysuniętą przez Johna Simona w mowie 
wypowiedzianej 14 listopada, streszcza- 
jącą się w słowach: „Żadnego dozbraja- 
nia!*. Domagamy się, dodał minister Ка 
czyński, by szczegółowa dyskusja po- 
stanowień projektu dała nam w tym 
względzie konieczne gwarancje. Co się 
tyczy zbrojeń lotniczych, to plan brytyj- 
ski zmierza do narzucenia w tej dziedzi- 
nie ofiar większych. niż w innych dzie- 
dzinach i zastosowanych w sposób nie 
równy do różnych państw. Ofiary ie nie 
wydają się być zadowalająco zrównowa 
żone. Dla państw, które nie posiadają 
wielkiego lotnictwa cywilnego, lotnic- 
two wojskowe w razie groźby ze strony 
lotnictwa cywilnego innego państwa sta 
nowi niewątpliwie wartość obronną. 

Proponowane przez projekt cyfry wy 
dają się być raczej wynikiem obliczeń 
teoretycznych, a nie oceną czynników 
bezpieczeństwa. Kończąc, delegat Polski 
podkreślił, że fakt, że liczne artykuły pro 
jektu będą mogły być zmienione, a na- 
wet pominięte, co jest losem każdego 
indywidualnego projektu, nie daje powo 
"du do pesymizmu. 

STANOWISKO FRANCJI, NIEMIEC 
I S.S.S.R. 

GENEWA PAT. — Komisja główna 
na odbytych w poniedziałek 2 posiedze- 
niach zakończyła ogólną dyskusję nad 
planem brytyjskim, wysłuchując 17 prze 
mówień. Główne zainteresowanie skupi- 
ło się na przemówieniach delegatów 
Francji, Niemiec, Polski i SSSR. 

Delegat Francji Massigli wyraził za- 
dowolenię, že projekt brytyjski uznaje 
następi“ zasady: 1) związek potnę- 
dzy rozbrojeniem 1 bezpieczeństwem; 
2) konieczność jednolitego systemu dia 
wszystkich armij Europy kontynentalnej 
na podstawie krótkiej służby wojskowej, 
3) uwzględnienie osób, otrzymujących 
wyszkolenie wojskowe, poza armią, w 
pierwszym rzędzie uwzględnienie poli- 
cji. Poczem zapowiedział, że studjując 
projekt delegacja francuska badać  bę- 
dzie, czy wyłączone jest wszelkie doztra 
janie się. 

Delegat Niemiec Nadolny wyraził o- 
pinję, że cały świat jest dziś przekonany 
iż powszechne uczucie niepewności jest 

rezultatem sytuacji, stworzonej przez nie 

sprawiedliwości traktatu wersalskiego.. 

Niemcy muszą żądać zmiany w pro- 

jekcie brytyjskim, a w szczególności do- 
magać się zniesienia dyskryminacyj jako 
ściowych traktatu wersalskiego. Wszy- 

stkie rodzaje broni dozwolone innym pan 
stwom winny być również dozwolone 
Niemcom. 

Delegat sowiecki amb. Dowgalewski 
wyraził ubolewanie, że cyiry zawarte w 
projekcie dotyczą niemal wyłącznie 
państw europejskich, SSSR godzi się na 
cyfry nieco niższe, niż przewiduje pro- 
jekt pod warunkiem odpowiedniej reduk 
cji cyfr innych krajów. - 

SUKCES TENISISTÓW POLSKICH 
NA RIVIERZE 

PARYŻ. PAT. Międzynarodowy 
turniej tenisowy o mistrzostwo  Jasnego 

Brzegu w Canmes zgnomadził kiiku wybit- 

mych tenisistów, m. i. mistrza Szwajearji 

Ellmera. Z Polaków, uczestniczy! mistrz 

Polski Hebda i wicemistrz Ticczyński. Po- 

lacy odnieśli wielki sukces, zajmując dwa 

pierwsze miejsca i rozgrywając między 

sobą fimal. 
Mistrzostwo Cannes zdobył Hebda, któ 

ry wygrał w finale z Tłoczyńsk'm w 4 se- 

tach: 0:6, 6:4, 6:3, 6:3. 
  

Kto wygrał? 
WARSZAWA. IPA'T. — Wygwane Lo- 

terji Państwowej w dniu 25 marca: 

20 tysięcy — 99.863, 

10 tysięcy — 102.933, 

Po 5 tysięcy — 11,069, 12.840, 44.489, 
61.826, 100.785. 

iczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
de miejsca. Terminy druku mogą być przez Administację zmieniane dowońłrie. Zu dostarczenie n-ru dowodowego 20 groszy. 
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KT ROZBROJENIA TELEGRAMY 
PROTESTY WYBORCZE 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 27 b, 
m. Sąd Najwyższy po rozpatrzeniu na ро- 
siedzeniu jawnem 2 protestów przeciwko 

wynikowi wyborów do Sejmu w. okręgu 
Nr. 19 Radom — Końskie — Opoczno, po- 
stanowił jedem z protestów oddalić, 60 do 
drugiego zaś zarządzić zbadanie świadków 
i ekspertyzę podpisów mia listach, 

OFICEROM NIE WOLNO PRZYCHO- 
DZIĆ W MUNDURACH DO NOCNYCH 

LOKALI 
Z Warszawy donoszą: W związku 

powtarzającemi się zajściami na terenie 
restauracyj i dancingów, ministerstwo 
spraw wojskowych wydać miało wczo- 
raj rozkaz, zabraniający oficerom poja- 
wiania się na dancingach w mundurach. 

PROTESTY ŻYDOWSKIE 
W WARSZAWIE 

WARSZAWA. PAT. — W pomiedzia- 
jek w godzinach popołudniowych odbyły 
się w Warszawie liczne zgromadzenia pro- 
testacyjne pnzeciwiko prześladowaniu lud- 
mości żydowskiej w Niemczech. W zebra- 
miach brały udział tysiączne tłumy: ludmo- 
ści żydowskiej stolicy. Na znak protestu 

niemal wszystkie sklepy żydowskie były 
zamknięte między godz. 17 a 19. (Po wie- 
each uchwalono szereg rezolucyj. 

EINSTEIN NIE POWRÓCI DO NIEMIEC 

PARYŻ. PAT. — Do Havre przybył ze 
Stanów Zjednoczonych prof. Einstein, u- 
dający się do Amtwerpji. W Havre qowi- 
tała Einsteina delegacja. Centralnego Ko- 
mitetu Międzynarodowej Ligi Walki z An- 

tysemityzmem. Prof. Eimstei1, który jest 
prezesem honorowym Ligi, został poinfor-= 
mowany o ostatnich wypadkach w. Niem- 
czech. Oznajmil on, že praw dopodobmie ni- 
gdy już mie powróci do Niemiee. Z Ant- 
wenpji uda się do Wielkiej Brytanji, a na- 
stępnie do Stamów Zjednoczonych. zdzie - 
zamierza pozostać przez calą zimę. 

SENSACYJNY WYNALAZEK 
GANDAWA. PAT. — Inż. vam den Ste- 

gen, który wynalazł aparat krótkofalowy. 
przy pomocy którego można osiągnąć nisz- 
czenie przewodników. elektrycznych ma zna 
ezmej odległości, dokonał doświadczenia ze 
spowodowamiem wybuchu prochu na odle- 
ległość. Aparat: z odległości 12 km, wysa- 
dził w powietrze ładunek prochu. 

POCIĄG NAJECHAŁ NA AUTOMOBIL 

BUENOS AIRES. PAT. — Pociąg pa- 
sażerski, zdążający z Buenos Aires do San 
ta Rosa de Tay, najechał na automobil cię- 
żamowy z ładunkiem benzymy. Skutkiem 
zderzenia nastąpił wybuch, który spowo- 
dował pożar. Pociąg uległ wykolejeniu. — 
Spłonął doszczętnie automobil ciężarowy z 

ładumkiem benzymy i kilkamaście wagomów 
pociągu, w tem jeden wagon restauracyjny 

i sypialny. — 4 osoby są ciężko ranne. 

FUZĮA TOWARZYSTW KOLEJOWYCH 

w. ST. ZJEDNOCZONYCH 

WASZYNGTON. PAT. . Rząd Stanów 
Zjednoczonych zsmierza domagać się dła 

celów oszczędmościowych fuzji: towarzystw 
kolejowych wi 6 tub 7 grup regjonalnych 
pod jedmiolitem kierownietwem władz związ 

kowych. 
BOMBY W GRENADZIE 

PARYŻ. PAT. — W Grenadzie przed 
gmachem prefektury policji podłożono kil- 
ka bomb. które władze policyjne na czas 
usunęły. W prowimeji Herrol terroryści 
padpalili*trzy kościoły. W Alizante wysa- 
dziłi w powietrze wieżę wodociągową. 
Rząd wydał polecenie enengicznego zwa!- 
czania terroru i akcji sabotażowej. 

POŻAR KOŚCIOŁA 

MOTREAL. PAT. — Pożar zniszczył 
doszczętnie kościół katolicki pod wezwa- 

miem św. Jakóba. Straty przewyższają 

pół miljonia dolarów. — Amesziowazo dwie 
osoby, podejrzane o podpaienie. W chwali 
wybuchu pożaru w kościele znajdowało 

się przeszło 2 tysiące wiernych. W nanice. 
która powstała, wiele sób doznał ohrażeń 
cielesnych. 4 kobiety ciężko ranne prze- 
-wiieziomo” do szpitala. 

В 

> 

Obrona Niemiec wobec kam- 
panji żydowskiej 

BERLIN. PAT. — W. miedzielę Hitier 

odbył kilkugodzinną komfereację z minis- 
trem propagandy i uświadomienia marodo 
wego Goebbelsem. Według komunikatu 
biura Wiolffa, omawiana była między in- 
nemi sprawa. podjęcia akcji obronnej prze- 
ciwiko zainstenizowanej przez zaintereso- 
wane koła żydowskie w Ameryce i Anglji 

kampanji, zarzucającej nowemu reżimowi 
marodowemu w Niemczech stosowanie 
krucieństw. 

[Koła dobrze poinformowane zapowia- 
dają wydanie w majbliższych dniach jak 
najostrzejszych, prawem przewidzianych 
zarządzeń odwetowych. które godzić będą 
— jak zaznacza komunikat — w žntelek- 
tualnych sprawców i eksploratorów ..he- 
cy". moszącej piętno zdrady stamu i Wy- 
prawianej zagranicą głównie przez żydów 
pochodzenia miemieckiego. 
Korespondencja narodowo - socjalistycz- 

na informuje, że w łonie partji istnieje 
myśl rozpoczęcia akcji bojkotowej prze- 
ciwko hamdlowi żydowskiemu. Przewi- 

dziame jest powołanie specjalnego komite- 
tu. który stanie na czele masowej akcji za 
natychmiastowem wprowadzeniem nume- 
rus elausus dla żydów.



    

SILVA RERUM 
Losy filmu zaczynają coraz bardziej 

interesować tak szerszy ogół miłośników 
kina, jak i ludzi, kierujących losem sztu 
ki kinematograficznej. 

Film wkracza na jakieś rozdroża. 

Dźwiękowce upodobniły kino do te- 
atru i skierowały na tory najmniej wła- 
Ściwe: rywalizacji z teatrem, wyrzekając 
się wspaniałych możliwości ściśle kino- 
wych. 

Z tej drogi należy zawrócić, ale gdzie 
należy iść? 

Szczególnie niewesołe są losy filmu 
polskiego, który nie znalazł oryginalnego 
wyrazu i wciąż przetwarza rzeczy, któ- 
re należałoby złożyć w archiwach. 

Gazeta Lwowska (85) w artykule p. 
t „Zmierzch, czy zaranie tilmu?“ zasta- 
nawia się nad filmem polskim: 

Kto nie zajmuje się specjalnie polską ki- 
nematogratją, ani nie jest nastawiony na po- 
błażanie jej niedomaganiom, jednem słowem: 
kto pragnie filmu odpowiedzialnie dobrego, nie 
pójdzie na obraz polski. Niewesołe to jest, aie 
na to już poradzić nie można. Odpowiedź kry- 
je przyszłość — tę właściwie przyszłość, która 
dla sztuki filmowej wogółe zdaje się być ua 
nowo i w poważny sposób — niepokojąca i 
groźna. 

Film wogóle przeżywa jakieś chwile 

krytyczne: 
Atmosiera twórczości filmowej stala się 

duszną, nie do wytrzymania. Ci, na których 
zwrócone są Oczy wielu: Clair i Pabst ude- 
rzyli w ton rezygnacji. Nastrój spekulacji han- 
dłowej jest dla nich klimatem zabójczym. Gdy 
w codziennej praktyce kinematogratji pojęcie 
„twórczość* wypierane jest zwycięsko przez 
pojęcie „produkcja”, nie dziw, że podyktow:- 
na talentem Inicjatywa artysty-filmowca musi 
ustąpić obliczeniom kalkulata. * 

Film jest sztuką kosztowną, ale również 
film, który się podoba, jest dobrym intereseim. 
I dlatego w pojęciu producenta utwór filmowy 
jest tylko okazją do zarobku. Stad bierze swój 
początek uparte schlebianie gustom gawiedzi, 
co zresztą w praktyce okazuje się najbardziej 
zawodną polityką. T. zw. szeroka publiczność 
bowiem zwraca się często swą sympatją ku 
dziełom sztuki, których początkowo nie rozu- 
mie, a które chce mieć wyjaśnione i uprzy- 
stępnione. Przykład: początkowe fiasko i 0- 
becne sukcesy kasowe filmu Claira o wolności. 

Poszczegółne jednak fakty nie ustalają za- 
sady. A właśnie w większości wypadków film 
dzisiejszy — mimo sprawności technicznej i 
gładkiego stylu — nie ma nic do powiedzenia. 
Jesteśmy świadkami uporczywego  poszukiwa- 
nia tematu, na oczach naszych rozgrywa się 
walka o film użyteczny. Umiemy cenić ten 
fakt: To film w swej artystycznej ewolucji po 
zdobyciu i utrwaleniu pozycyj firmałnych do- 
pomina się odpowiedniej sobie treści, gruntuje 
rację swego istnienia. Usiłowania te toną jed- 
nak w powodzi szablonowej tandety. Filmy, 
które szeroką falą płyną z wytwórni na ekra- 
ny, są naogół nudne i złe. Powtarzają w 50- 
bie i literaturę i teatr, operę i music-hali. 
Schlebiają szowinizmowi i psychozie erotycz- 
nej. Niema w nich tylko — kina. Jest Źle, nie 
znaczy to jednak, że niema już nadziei. 

Diagnoza została postawiona trafnie 
i właśnie dlatego, choć osąd wypadł su- 
rowy, nie można tracić nadziei na znale- 
zienie właściwych dróg dla kina. 

Zmierzch się coraz gęstszy kładzie na ugo- 
ryi pola filmu. Trwożliwi i małoduszni dzwo 
nią na trwogę i głoszą zatracenie. Ale każda 
noc jest po to, by po niej nastał dzień. Po sło- 
necznym triumfie niezależnej dormy kinowej 
przyszła noc odrętwienia. Ale z ciemnością do- 
bywa się i wykłuwa treść filmowa, to wiaśnie 

z filmu Claira i Mamoulina („Kochaj mnie 
dziś'). Dużo nowych rzeczy lęgnie się po la- 
boratorjach, tak bujna, rzeczywistość  garnie 
się przed objektyw. Może właśnie wyszydzona 
przez Bruna mała myszka Mickey... Jesteśmy 
uczestnikami zarania nowej ery tilmowej: ery 
treści. 

Aktualna sprawa kryzysu filmu zna- 
lazła poważniejszy oddżwięk na terenie 
wileńskim. W Wilnie, jak słychać, bę- 
dzie zorganizowany klub, czy też stowa- 
rzyszenie miłośników kina oraz sprawo- 
zdawców kinowych. Klub ten, ponoć, o- 
pracowuje szeroki i ciekawy plan dzia- 
łalności. 

Zobaczymy. 
: Lector. 
——000———— 
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Z PREWYSZ-KWINTÓW GENERAŁOWA 

Wincenta Danielowa Konarzewska 
Przeszła przez życie jak kwiat, — jak pro- 
mień słońca, — jak pieśń. 

Piękna, dobra, zacna, sziachetn», raiło- 
sierma. Oddana, kochająca żona; rajlep- 
sza matka, dzielna „gospodyni, miłosierna 

Pani, serdeczna przyjaciółka, najmilsza 
sąsiadka i godna Dziedziczka, 

Kochająca i kochana, uwieibiuna przez 

wszystkich wielkich i małych, tak samo 
była czarowmie miła dla biednego żebreka, 
jak i dla Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej — nie miała w sobie nie pychy, 
i darzyła mozkoszną uprzejmością wszyst- 
kich, co do miej się Zbližali. 

Pochodziła ze starej, zmanej rodziay 
ziemiańskiej Kiwintów, odznaczającej się 
rzetelną pracą i wielkiem poczuciem obo- 
wiązku; córka Michaliny z Kiwintów i Mi- 

chała Kwinty, idawmiej wiłaścicieli znanego 
nam dobnze przed wojną uzdrowiska Bir- 

sztan, dzisiaj ma Litwie Kowieńskiej. Pra- 

cia dostali pańską rezydencję Szlapoberze 
w Komwieńszczyźnie; Jej przypadły urccze 
Punżanki. 

Przeniesiona przez stanowiskio 
swego, generała Daniela Konarzews 
długoletniego pierwszego viee-miwistra 
spraw wojskowych, wi „e sfery Sto 
licy, podejmowała w swyt nach elitę 
Warszawy z czanownym wdziekiem praw- 
dziwej, wytwornej damy. 

Bardzo rzadcy są ludzie, zwłaszcza u 
mas w Wileńszczyźnie, co miosą ludziom 
ten dobry uśmiech, tę życztiwość uprzejmą 
— to było słodkie wytchnienie, samo spot- 
kanie generałowej, mie zdarzyło mi się 

spotlkać człowieka, coby nie był pod Jej u- 

   

  

męża    
   
   

      

  

Na podbój 

"rokiem. 
Od: wielu lat była poważnie chora, a 

kiedy bandzo cierpiała, stamała się ukryć 
to przed człowiekiem, przed swymi biis- 
kimi. Kiedy przed rokiem, przeszła w kli- 
nice ciężką operację, zbudzona z narkozy 

— słabiutka, uśmiechnęła się do doktorów 
i podziękowała — że żyje! Lekarze onie- 
mieli — pierwsza pacjentka taka miłą, 
zwykle jęki i stękamia. 

Jako dziedziczka bardzo spnawiedliwa, 
dobra i uczynna, dbała mie tylko o potrze-- 

by i zdrowie swej służby, domowników 1 
pracowników, lale stamała się im umilić to 
życie: unządzała dla nich zabawy, prze- 
różne mozryjniki, obdanzała hojnie poda- 
rumkam.i, będąe tak szezęśliwa, dzieliła się 
tem uczuciem z ludźmi, 

Legendanne olbrzymie sady, ładmy 

park i bogate kwietniki w Punżankach, 
to było tło wiłaściwe dla: tej kobiety. 

W maju zeszłego noku zaprosiła mnie 
„na. kwitnienie sadów”. W' jasmej sukni, 
bajkowy pejzaż otoczenia, wśród tych bia- 
ło-różowych chmur kwiatu jabłomi, two- 
nzyła piękny i niezapomniany obraz, sta- 

męła pod! skilepieniem jej białości: i aroma- 
tu i powiedziała: „tu czuję prawdziwie 
rozkosz bytowania — taka była generało- 
wia Kcnamzewska — i już Jej niema! 

Dziś spocznie na zawsze wśród tej dro- 
giej dla Niej ziemi, pozostawiając osieno- 
ciałych i głęboko zbolałych: męża swego 

generała Daniela Konarzewskiego, cówkę 

Helenę za p. Łaszkiewiczem z Daukszyszetk 
młodziutką córkę Marję i 11-letniego syn- 
ka Grzesia. 

    

  

Zjazd ziemian w Pińsku Tąkje jedno spotkanie z, 
W dniu 21 marca r.b. odbył się w Pińsku 

Zjazd Dyskusyjno-Informacyjny Ziemian  po- 

wiatów: Pińskiego, Drohickiego, Łuninieckiego, 

i Stolińskiego, przy licznym współudziale 

wiadz 'niejscowycii, oraz gości (przedstawicieli 

instytucvj bankowych ! siowarzyszeń  rolni- 

czych). Na Zjezdzie tyr: źródłowe referaty zie - 

mian poparte nieubłagane logiką cyfr, aktów 

i danych statystycznych zobrazowały kata- 

strofalny stan gospodarstw rolnych na Polesiu, 

do czego przyczyniły się specyficzne miejscowe 

warurki. — Odbudowa po wojnie warsztatów 

rulnyca przy pomccy akcji Kredytowej znalazła 

wyraz na zjedzie w nadal rzeczowej i niepo- 

clegajcej dyskusji decyzji nad wynalezieniem 

iróg ratunku w dniesieniu cen maierja'ow 

ieśnych, produkci Lodowlanej, oraz oud ш 

pzez parcelację bezgotówkową zagroże 

swoin: bycie rolnictwa. 
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Powyższa dyskusja posłużyła podstawą do 

powzięcia szeregu konkretnych wniosków uwy- 

ących linję wytyczną i sposoby ratunku. 

Uchwały powyższego zostaną w najbliższym 

czasie przedłożone naszym czynnikom central- 

rym jako materjał konieczny dla zastosowania 

w ustawach ratowniczych rolnictwa na Polesiu. 

  

Organizatorom Zjazdu należy się wazięcz- 

ność za danie możności przez rzeczową dy- 

skusję wyświetlenia bolączek rolnictwa, oraz 

szukania sposobu wyjścia z ciężkiej sytuacji. 

ERRATA 

  

  

Tym naszym drogim i stroskanym :są- 
siadom (w chwilach tej więżkiej żałoby, 
składam słowa. najgłębszego żalu ii współ- 

czucia. Janina Falewicz 

lodów północy 
O normalną komunikację wśród Arktydy 

Kwestja wyzyskania krajów biegunowyca 
północnych stale jest przedmiotem rozważań 
miarodajnych czynników sowieckich. Do  gi- 
gantycznej podróży łamacza lodów „Sibiriako- 
wa' przez Ocean Lodowaty Północny z Archan 
gielska do Władywostoku przystąpiono w Zwią 
zku Sowietów do utworzenia głownego zarzą- 
du morskiej drogi północnej. Kierownikiem tej 
instytucji zamianowany został znany badacz 
polarny, uczestńik szeregu wypraw polarnych, 
prof. O. J. Schmidt, 

Ocean lodowaty — mówił proi. Schmidt 
do przedstawicieli prasy, musi się stać normal- 
ną drogą, którą corocznie latem przepływać 
będzie od ujścia rzek syberyjskich karawana 
okrętów w kierunku Dalekiego Wschodu. 1akie 
mamy plany. 

Główny zarząd północnej drogi  tnorskiej, 
utworzony przez Radę komisarzy ludowych, 
opracował plan działania tak, aby podstawowe 
prace wykonane były już w latach 1933 — 34. 
W związku z tem, w tym roku urządzi się kil- 
ka wypraw iamaczów lodów. Kownież „Sibi- 
rjakow* przedsięwezmie nową wyprawę z Ar- 
changielska do Władywostoku. Uzbrojeni w 
doświadczenia z roku ubiegłego — mówił 
proi. Schmidt — rozszerzymy program, zwie- 
dzimy wyspę Wrangła, gdzie ma być znów 
wybudowana stacja radjowa i gdzie założona 
będzie baza dla badań naukowych we wschod- 
niej części Oceanu Lodowatego. 

Drugi łamacz lodów przedzierać się bę- 
dzie w kierunku Ziemi Północnej i przylądka 
Czeljuskina. Wyprawa ta złuzuje załogę obu 
stacyj polarnych i usadzi nowy oddział na 
przyłądku Ołowianem. Oddział ten ma za za- 
danie zbadać użyteczność wykopalisk, znale- 
zionych przez znaną wyprawę Uszakowa-Ur- 
wancowa. Kiłka innych oddziałów ulokuje się 
w różnych miejscach w rejonie ujścia Chatan- 
gi, gdzie skład geologiczny mówi o prawdopa- 
dobieństwie istnienia bogatych łożysk  naito- 
wych. W dolnym biegu Leny rozpocznie się 
wydobywanie węgła. W ten sposób uzyskany 
zostanie opał dla okrętów odbywających po- 
dróż na tym odcinku, р : 

Dotychczas tylko zachodnią część ocean, 
Morze Karskie uważać było z odka w 
— mówił dalej prof. Schmidt. CBEzne wy- 
prawy w podróże północne stały się już czę- 
ścią życia arktycznego. Droga od ujścia Ob i 
Jeniseju, jest utorowana i zdobyta. Tego го- 
ku przedsięweżniemy dalszy krok; na polece- 
nie rządu sowieckiego wysyłamy pierwszą 
karawanę z Europy do ujścia Leny. Wypra- 
wa ta walczyć musi z wielkiemi trudnościami. Na zdjęciu naszem widzimy typowy kościółek szwajcarski na szczycie 
Nietylko, że trzeba przedzierać się przez iody 

morza Karskiego, w czem jesteśmy już do- 
świadczeni, ale musimy opłynąć cały półwy- 
sep Tajmirski, gdzie w rejonie przylądka Czej- 
ljuskina bezwątpienia nagromadziło się olbrzy- 
mie mnóstwo lodu. 

Pierwsza karawana do ujścia Leny jest 
próbą wyprawy do Oceanu Spokojnego, jaka 
przedsięwzięta ie w roku 1934. Chodzi 
przedewszystkiem o to, aby wytworzyć dosko- 
małą sieć stacyj meteorologicznych i radjo- 
wody i wyszukanie miejsc, w których miały- 
wych. Podczas ostatniej wyprawy „Sibirjako- 
wa'* założyliśmy już kilka stacyj i obecnie 
musimy stacje takie założyć na wyspach no- 
wosyberyjskich, w zatoce Tiksi, u ujścia Leny 
i Chatangi Konieczny jest również wywiad 
powietrzny. Siły lotnicze trzeba mieć nietylko 
na palubie ale i na brzegach. W tym celu na 
wyspie Dicksona, w przylądku Północnym i 
Czeljuskina utworzone będą bazy lotnicze, z 
których każda rozporządzać będzie dwoma sa- 
molotami. Samoloty pozostaną tam i przez 
zimię, aby mogły w tym czasie obserwować 
ruch lodów i wogóle zbierać materjai, na pod 
stawie którego możnaby opracować regułę te- 
go ruchu. Będzie to pierwsza próba całorocz- 
nej pracy samołotów za kołem polarnem. 

Chodzi nam również o przeprowadzenie 
badań na wybrzeżach, stwierdzenie głęboko- 
ści, nakreślenie map, szukanie zatok, miejsc 
dla zakotwiczenia, dogodnych miejsc dla uio- 
kowania samołotów, oznaczenie spławności 
by stanąć latarnie. 

Wszelkie wielkie prace będą skoncentrowa- 
ne w ogólnej wyprawie pod kierownictwem 
znanego badacza polarnego N.N. Urwancewa i 
młodego, a energicznego B. M. Michajłowa. 
Prace naukowe skoncentrowane będa nadal w 
Wszechzwiązkowym Instytucie Arktycznym. 

Na szerszą skałę przedsięwzięte zostaną 
prace w kierunku gospodarczego opanowania 
Północy. „Komseweroput* (handlowa droga 
północna) połączyła się zarządem morskiej dro 
gi północnej i na wniosek rządu instytucja 
ta zostanie zreorganizowana tak, że wytworzo 
ne będą trzy samodzielne trusty: Obsko-]amal- 
ski, Tajmirski i  Jakucki. 

Tak mniej więcej przedstawia się program 
podboju Arktydy w roku 1933. Nie ulega wąt- 
pliwości, że wyprawy w roku 1933 i następne 
przyczynią się do gruntownego poznania taje- 
mniczego kraju wiecznego lodit. 

Ost. Ogr. 

ce SZ:     Zima w Szwajcarji 

zasypanej śniegiem 
góry koło Brunnen. 

Niskie i ciasne pokoiki poczekalniane M.5. 
Ż.-u, jeden godny wożny, jakiś znudzony cu- 
dzoziemiec i tak samo znudzony ja. Oczy- 
wiście wszyscy czekamy, na tego samego raa- 
cę. Cudzoziemiec przegląda po raz iksty pio- 
spekt norweskich kolei, ja majstruję koło apa- 
ratu fotogralicznego. Z dziwną  lekkomyślac- 
ścią pożyczono mi go wczoraj po to, żebyn 

fotograiował to wszystko, co fotograiować moż 
na, w Palestynie i Syrji. Pokolei ćwiczę bez 
klisz, zdjęcie migawkowe, zwężanie i  rozsze- 
izanie diafragmy, zdejmowanie wzdiuż i wszerz 
nastawianie na metrów 3, metrów 6 i nieskoń 
cżoność. Zwłaszcza na nieskończoność, bo :a 
najlepiej przypomina wyczekiwanie na wizyty 
i paszport. Aż nagle: 

To nagle odbyło się bardzo poprostu. Oi- 
worzyły się jakieś drzwi i weszły trzy osoby. 
W chwili wejścia pierwszej i drugiej mignę- 
ły w oczach wszystkie fotograije z przegią- 
du sportowego P.A.T.„ United Press, i td. 
Tych dwoje poznałem tak, jak się pozna Mar- 
szałka, jakby się poznało Paderewskiego. Jakby 
się poznało, poznało od jednego razu, Walasie- 
wiczównę i Kusocińskiego. Poprostu to byli 
om. 

  

W pół minuty potem rozmawiamy i maj- 
struję Zeiss-lkonem, aby otrzymać zdjęcie. Mo- 
je pierwsze zdjęcie! (coprawda zrobiłem  jaż 
wczoraj cztery , ale to się nie liczy). Nic jed- 
nak nie wymajstruję, bo w poczekalni M.Z.S.u 
„panuje mrok'*. Towarzysz ich dwojga, pan 
Aleksander Olchowicz robi nawet uwagę, że 
ten mrok jest symboliczny. Zdaje się, że tak. 
Zapytani niedyskretnie o cele wizyty Walasie- 
wiczówna poprostu macha ręką. Kusociński tiu 
niaczy zawiłe, prasewo propagandowe historje. 
Walasiewiczówna jest nie w humorze. Bardzo 
słusznie. Prasa amerykańska (coprawda  nie- 
które dzienniki, ale zawsze dzienniki) napisały 
z okazji, że nasza mistrzyni biegów otrzymała 
najwyższą nagrodę państwową, że bierze pie- 
niądze i przechodzi na „zawodową“. Tak na- 
pisali! ale to zaraz trzeba wyjaśnić. 

Mówi to z dużem ożywieniem, siłą, jakby 
złością. Tę złość rozumie każdy, kto przeczyta 
pamiętniki Tildena, o tem jaką zmorą jest dla 
każdego sportsmena tej, co ci dwaj, klasy, za- 
rzut zawodowstwa. Jest właśnie bardzo sobą 
w sile tego sprostowania. Czy wygląda na wiel 
ką mistrzynię sportu O, tak. jest jakaś siła, 
prawie męska, a przecież mimo wszystko ko- 
bieca, miękka siła, jest jakaś prosta, surowa i 
piękna brutalność w tej dziewczynie. W poczc- 
kalni poza Olchowiczem i mną, jeszcze nowych 
parę osób, jakiś ciekawski bubek wyleciał z 
kancelarji szefa wydziału. | tak tu na nas 
wszystkich bije jakiś zupełnie nowy, jakiś o- 
gromnie rzadki fluid, czy jak to nazwać, coś, 
co za grosz nie ma jakichś sex-appeal'ów, czy 
jak tam. Przypomina mi się feljeton Karola o 
tem jak do nich, do tych dwojga odnosi się 
Warszawa, i ten „pan* glina”,  zatrzymujący 
jadące pełnym gazem po Marszałkowskiej au- 
to Walasiewiczównej („to od Polonji amerykań 
skiej“) i ten Moszkowicz z Adrji ofiarujący 
Kusocińskiemu najwybredniejsze Coctaile po 
cenie szklanki mleka. Teraz się ich rozumie, 
oczywiście rozumie policjanta, kierującego ru- 
chem ulicznym, bo tajemnica hojności Moszko- 
wiczowskiej, nie potrzebowała do wyświetlenia 
aż tego spotkania w ministerjalnych kuluarach. 
Rozmowa, jaka się teraz toczy, nie toczy się 
dła wywiadu. Mówi się o fotografowaniu i 
zdjęciach. Robię właśnie jedno: Pewnie się nie 
uda, ale to nic. Grunt żeby nie spostrzegli, że 
to mojej karjery fotograficznej dzień drugi. Zna 
komicie! Nie spostrzegli. Janusz Kusociński bo- 
wiem moówl: 

— Pozowaliśmy panu jako tako — ale po- 
prosimy pana o jedno: że pan nam odbitki 
przyśle. 

Śmieję się. O ile dobrze wyjdą, z najwięk- 
szą przyjemnością... й 

„— Ach, oczywiście wyjdą, — mówi Wa- 
lasiewiczówna. — „Fotki* zawsze wychodzą. 
Tylko czasem zapomina się o obietnicy. 

I śmieje się ciemnemi, takiemi trudnemi do 
określenia oczyma. Wczoraj porównywałem je 
do oczu pewnej panny, która właśnie o tej 
mniej więcej porze i bardzo niedaleko stąd, 
uczyła mnie sztuki pierwszych zdjęć. Te oczy. 
Czy są podobne. Może tak, może nie, —-- a mo- 
że jednak... 

Właśnie jakiś paneczek wybiega z kance- 
larji i coś mówi panu Olchowiczowi. Walasie- 
wiczówna i Kusociński wstają i wychodzą. 
Jestem przed nimi na dworze. Jest marne, wio- 
senne słońce. Brakuję aparat na drzwi skąd 
wyjdzie ta trójka. Wychodzi, staje. Zdjęcie. 
Trach. Trach, i oczywiście jakiś ważny cym- 
bał musiał mi w ostatniej chwili znaleźć się 
między objektywem a nimi! Oczywiście. Ale 
na to jest rada: Drugie zdjęcie. 

Fatalne, fatalne słońce. Myślę o Palestynie, 
że tam będzie lepsze. — Biorę oczywiście na 
migawkę, ale biorę na taką, taką trochę długą 
migawkę. | już z animuszu fotograficznego 
buch trzecią, buch czwartą. Ale pan nas zdej- 
muje — dziwi się Walasiewiczówna. A zdjęcia 
dostaniemy? Oczywiście! 

l wyszliśmy już przez barokową branię 

„KOMIN DJABELSKI* 

  

Na zdjęciu naszem widzimy oryginalną skałę, 

t. zw. „Komin Djabelski* w okolicach Chel- 

tenham w Anglii. 

Szczyt techniki kosme- 
tycznej 

Źródłem życia jest słońce, o ile ży- 

ciodajne jego promienie przyswajamy u- 

miarkowanie. Z tego doświadczenia sko 

rzystała zaszczytnie znana wytwórnia le- 
karsko - kosme:ycznych preparatów „Mi 

raculum', zasilając krem  „Ultrasol* e- 

nergją promieni ultrafijołkowych. Niepo- 

spolitej wykwininości krem „Ultrasol*, 

przystępny Ceną dla każdego, powita nie 

tylko świat sportowy, lecz i ogół, dba- 

jacy o higjenę urdy. Z zaletą ożywienia 

cery łączy krem :en własność zmiękcza- , 

nia twardego naskórka oraz wygładzamia 

chropowatej skóry — w skutkach do- 

tychczas niedościgniony. 

  

Daj skrzydła swym listem, 
korzystaj z poczty lotniczej! 

Lis.y lotnicze nadawać 
można w Urz, Poczt. 
lub wrzucać go spec- 
jslnych skrzynek które 
pomieszczone SĄ па 
dworcu kolejowym i na 
bzdynku B ci Ja.łkow- 
skich. Opłata za zwy- 
kły list lotniczy wynosi 
tylko 50 gr. — za kar- 
tę 35 gr. 

pałacu Saskiego, faworyta i jesteśmy na pia- 
cu Marszałka. Trochę się orjentuję, że słonce 
jest lepsze. A może mi się zdaje tylko, i buch 
jeszcze jedno zdjęcie. Ostatnie. 

A teraz tylko trzy. mocne uściśnienia rąk i 
trzy na pożegnanie uśmiechy. Potem oni od- 
chodzą, już są koło pomnika Poniatowskiego. 
Ma się w pamięci taki uśmiech, bardzo nieo- 
sobisty, bardzo seryjny, z tem wszystkiem rzad 
ki uśmiech. Ten typ uśmiechu, to właśnie ta- 

  

ki, jaki mają ludzie stający często i przy róż- - 
nych okazjach przed obiextywem. 

— Gdzie to się aa zapodział? — pyta 

woźny. Już trzeci: raz psosi Pan Naczelnik. 

Wchodzę do pokoju. Pan Naczelnik wita 

się. „Myślałem, że pan by: wyszedi *? 

„Wcale nie, Panie Naczelniku, ani na mo- 

ment.... To znaczy, raczej... 
lasiewiczówna, Kusociński. E 

Młodszy kolega Księcia Meiternicha patrzy 
się zresztą na mego Zeiss-lkońa i uśmiecha się. 

—,„No tak fozumiem... Dziennikarze, dzien 
nikarze. A swoją drogą, wie pan, że przed 

chwilą, gdy oni żu byli, to i ja też... K. P. 

P. $. Niestety! Okazało się, że fotografu- 

wanie — nie taka łatwa rzecz. Tych zdjęć nie 

  

zobaczą niestety,ani czytelnicy „Słowa” ani 

Walasiewiczówna. 
* 

| wogóle nikt. 
=0-070=—— 

  

Kompleks Meduzy 
Czytaliśmy w dziennikach opis sean- 

su spirytystycznego, który odbył się w 
domu p. Stefanji Ehrmannowej w Luby- 
czy Królewskiej. Wiejska dziewczyna, za 
padająca w sen magnetyczny, odegrała 
rolę medjum. Duch Lusi Zarembianki 
wcielił się w nią i odpowiadał na zada- 
wane pytania. 

— Kto cię, Lusiu, zamordował? 
— Ona. 
— Czy Gorgonowa? 

— Ona. 

— Czem? 
— Dżaganem bez drzewca, który ukiy 

ty był w rękawie. 

— Czy nie mogłaś wołać? 

— Usta miałam zakneblowane. 

Więcej duch nie chciał mówić. Me- 
djum przebudziło się. Uczestnicy seansu 
byli wielce zdenerwowani. Dziennik po- 
dając opis powyższy, niewątpliwie liczy 
na jego sugestywność. Duch Lusi z tar:- 
tego świata wskazuje na Gorgonową. U- 
pomina się o swoją krzywdę: Czyż nie 
jest w tem palec boży? — pomyśli ogro- 
dnik Lucht, albo mleczarka brzuchowic- 
ka, ktėra styszala od Lusi, že Gorgonowa 
chce ją otruć. Dziennik, podając opis 
seansu, zdaje sobie zapewne sprawę, że 
właśnie takie mogą być tego seansu skut 
ki. Ale co to szkodzi. Najwyżej” moż::a 
do opisu dodać pewne „naukowe* wyja- 
śnienie: medjum, jak wiemy, czerpie za- 
zwyczaj swoje informacje telepatyczne z 
podświadomości uczestników seansu. Nie 
duch odpowiada na zadane pytania, lecz 

sami uczestnicy, nie wiedząc o tem, od- 
powiadają sobie przez usta medjum. In- 
nemi słowy, medjum mówi to, czego pra- 
gnęli uczestnicy seansu. Wyjaśnienie prze 

znaczone jest dla „inteligencji*, oczywi- 
ście. W ten sposób notatka dziennikar- 
ska ma dwa oblicza. Nietylko dwa obli- 
cza: notatka jest dwulicowa. Człowick 
inteligentny nie posądzi notatki o oddzia 
ływanie na namiętności tłumu; skądże zno 
wu? — jest przecie „naukowe* wyja- 
śnienie. Człowiek z tłumu nie będzie czy- 
tał naukowego wyjaśnienia: uwierzy we 
wskazówkę, którą daje sama Lusia z za- 
światów. Notatkę napisano zgodnie z 
przysłowiem: i Panu Bogu świeczkę i 
djabłu ogarek. Biedna Lusia. Nie dają jej 
spokoju na przewodzie sądowym, ob 
żając ze wszystkich dziewiczych tajemni 
"Nie dają jej spokoju na tamtym świece: 

   
„ ściągają jej ducha, by podniecać swe roz- 

kiełzane nerwy jeszcze jednym dreszczeni. 

Ekshibicjonizm rozpanoszył się na 
krakowskiej sali sądowej, ekshibicjonizm 
nieodłączny od spraw, które wkraczeją 
w dziedzinę Lustmordu. Nie wiem, czy 
zbrodnię brzuchowicką należy zaliczyć do 
tego rodzaju przestępstw; wiem tylko, 
że powietrze sałi sądowej nie jest czyste. 
Dokonywa się chamskiego gwałtu na ca- 
łej rodzinie Zarembów. Kto dokonywa, 
nie potrafiłbym powiedzieć. Nie przypu-- 
szczam, żeby czynili ten gwałt sędziowie, 
prokuratorzy i adwokaci: wszyscy osi 
pełnią zapewne tylko uciążliwy obowią- 
zek, nałożony na nich przez kodeks i u- 
stawę postępowania karnego. W ustawie 
tej powiedziane jest zapewne, że trzeba 
tak a tak pytać, na to i na tamto zwra- 
cąć uwagę, w takie i w owakie wcho- 

dzić szczegóły. Wykonywują więc to, co 
mają nakazane. Można im jedno tylko za 
rzucić, że niezawsze obowiązek swój 
pełnią z taktem. Były takie momenty na 
procesie, gdy cała sala sądowa prezento- 

wała się z najwyższą powagą i  godno- 
ścią. Były i inne, gdy przewodniczący 
wołał do świadka: „niechno się pani nie 
galopuje', a prokurator w zacietrzewie- 
niu protestował: „ja nie dopuszczę, by 
świadek odzywał się do mnie, że patrzę 
na niego dwuznacznie'. Przysłuchując 
się tym okrzykom, zrozumiałem je w pe- 
wnej chwili; wówczas mianowicie, gay 
podczas zeznań Tobiaszówny doszło do 
krótkiego wybuchu. Prokurator zduważy!, 
że Tobiaszówna jest zmęczona. Ona sa- 
ma potwierdziła; dodała nawet, że jest 
głodna. 

— A pan myśli, że ja nie jestem zmę- 
czony? — wykrzyknął przewodniczący, 
tracąc wyraźnie panowanie nad sobą: 
— ja chyba jestem tutaj najwięcej zmę- 
czony. Żebyś pan tak posiedział na mo- 

* jem miejscu! 
— Wszyscy jesteśmy zmęczeni! — 

huknął na to któryś z obrońców. 
Zrozumiałem wówczas, dlaczego 

chwile, gdy powaga i dostojność sądu 
słabnie, łamie się i ginie. Zmęczenie, 
fizyczne i nerwowe, wyczerpanie duchc- 
we, które nie pozwala owładnąć sytuacją, 
które czyni ich wszystkich nieodporny- 
mi. A plotki, które oblepiły się dokoła 
murów sądu krakowskiego i osób, wy- 

stępujących w nim niby na wielkiem the- 
atrum? 

— Tak, tak...Jendl to cywilista. Skąd 
że mu do takiego procesu. 

— Cywilista? Zdaje się, że jedno co 
on umie, to śpiewać. Tenor z niego zna- 
komity. 

— Cywilista czy tenor, a sprawa 
Gorgonowej jest ostatnią, którą w swem 
życiu prowadzi. 3 

— Co pan mówi? 
—Nie słyszał pan? Już go czeka do- 

brze zasłużony stan spoczynku? Ha, ha. 
A prokurator? Ten znowu ślicznie gra 

na skrzypcach. Gdybym, słysząc tę infor- 
mację, przypomniał memu rozmówcy Go- 

Są 

gola: „on wsio igrajet na skripkie*... spoj- 
rzałby zapewne na mnie jak na człowie- 
ka z pod czapki Monomacha. A przecie 
Gogol genjalnie umiał charakteryzować 
ludzi przynależnych nietylko do dawnego 
cesarstwa rosyjskiego. 

Te plotki muszą być zabójcze. Poda- 
ja je sobie z ust do ust i powtarzają w 
dziennikach. Czy człowiek, który o so- 
bie przeczyta, ze jest lepszym tenorem. 
až sęūzią, ma piawo irytować się i tra- 
cić równowagę? Być może, jako wysoki 
urzędnik, nie powinien. Ale jest jednocze- 
śnie człowiekiem, który w  dusznem 
powietrzu traci oddech i zachłystuje się. 
Może właśnie w takich chwilach zamętu 
ciała i ducha, pytania jego zadają gwałt 
ludzkiemu sumieniu, sprzeciwiają się na- 
turze człowieczej i są bezwstydne. Ro- 
dzina Zarembów powinnaby protestowa *, 
wić się z bólu, gdy ją patroszą publicznie. 
Nie zdziwiłbym się, gdyby którego dnia 
na ulicach miast polskich rozległy się 
wycia gazeciarzy: 

— Dodatek nadzwyczajny! Strzały 
w sądzie krakowskim! 

Byłby to superszlagier sensacji: oto 
Zaremba w przystępie bolesnego afektu, 
zbliżywszy się do balustrady, oddzielają- 
cej sąd od widowni, celnym strzałem po- 
łożył trupem Gorgonową i w sekundę po- 
tem, nim zdołano go obezwładnić, palnął 
sobie w łeb. Sąd zerwał się ze swych 
miejsc, w popłochu nakładając birety: 
dziennikarze rozbiegają się na wszystkie 
strony — niewiadomo: ze strachu, czy do 
aparatów telefonicznych, by ich redakcje 
otrzymały rekordowo najświeższą sensa- 
cję i ubiegły inne w wydaniu extrablattu; 
wśród publiczności zaś słychać niesamo- 
wity spazm, w którym płacz, jęki śmiech 
zadygotały powszechnym ogromnym aia- 
kiem histerji. Nadlatują auta pogotowia: 
dwa trupy pod nóż sekcyjny, całą salę do 
klinik psychjatrycznych. Finał procesu 
nieprzewidziany, a przecie prawdopodob- 

„wiedział Przybyszewski, nie błąkają 

ny i możliwy. 
Jednakowoż finału takiego nie będzie. 

Zaremba bowiem rozwiązuje niektóre sy- 
ituacje, które go, jego zdaniem, kompro- 
mitują, zaskarżając sprawców ich do 
sądu o oszczerstwo; a Kudelkowa, rodzo- 
na siostra nieszczęśliwej Zarembiny, ba- 
brze się godzinami, opowiadając sądowi 
i publiczności intymnostki z życia ro- 
dzinnego. Ekshibicjonizm moralny nie ma 
granic. 

Rozbechtała się również wśród świad- 
ków pseudologia phantastica, owa mito- 
manja, która każe widzieć rzeczy i spra- 
wy nieistniejące nigdy, i każe wierzyć w 
nie. Zeznają straszne baby, mleczarki i 
kuchaski, opętane nienawiścią; zeznają 
ciemni szoferzy i ogrodnicy; zeznają 
zbrodniczy detektywi i megalomański: 
kołtuny w rodzaju Kiszakiewiczów — du- 
chowi homines .primigenii, nieskończenie 
dalecy od ideału hominis sapientis. Przy- 
chodzą sądzić, wyrokować, potępiać, 9- 
skarżać, Któż jednak zaręczy, czy w mro- 
cznych zakamarkach ich dusz, jakby po- 

się 

  

upiory Smierdiakowych? 
Nie wiem, rzecz prosta, czem jest ten 

pročes. Nie wiem, dlaczego  rozłaskotał 

on przedewszystkiem kobiety. Elga Kern. 

Irena Krzywicka, St. Przybyszewska, H. 

Naglerowa, J. Kiewnarska, M. J. Wielo- 
polska—w tej, czy w innej formie wypo 
wiadają się namiętnie na jego temat w 
różnych czasopismach. Oprócz tych ko- 
biet piszących, tłum innych wypełnia salę 
obrad. W pewnej chwili, zdenerwowany 
przewodniczący uciszył ten tłum histery- 

cznym krzykiem: 
— Każę salę wypróżnić, jak nie bę- 

dzie spokoju! 
Wypróżnić salę! Ten wyraz nie wydał 

mi się ani prowincjonalizmem krakowskim 

ani lapsusem: było to poprostu podświa 

dome wyładowanie zapomocą słowa tych 

nieczystości, które musiały się w udrę- 

czonym przewodniczącym nagromadzić. 

A przecież ławy, gdzie zasiada galerja 

pięknych dam, pachną: „wszystkiemi zapa 

chami perfum, pudrów i karminów; wo- 

nią karakułów, popielic, szynszyli i kre- 

tów; pachnością jedwabi i ciał. Stopnia 

wo ławy te zaczynają parować, rozgrza- 

ne opowieścią detektywa 0 propozycji 

zniewolenia lub historją seledynowej ko 

szuli. Powietrze na sali gęstnieje... Dla- . 

czego przewodniczący nie każe otworzyć 

okien? Mehr Luft. 

Nie wiem, czem jest ten proces. Ja- 

kie jest jego społeczne, obyczajowe, pra- 
wne i. t.d. znaczenie?. Czy istotnie jest 

on przerażającą ilustracją do „tragedji 

konkubinatu*, jak utrzymuje j. Dąbrow- 

ski, i przemawia na korzyść 

niewzruszalności _ małżeństwa, „którego 

podeptanie mści się fatalnie na całej ro- 

dzinie: na mężu, żonie, dzieciach i ko- 
chance; czy też przeciwnie — proces po 

twierdza konieczność 

zwolenia kobiety, jak chce Jadwiga 
Kiewnarska. Obserwując tłum  publi- 
czności na sali sądowej, przypuszczałem 
początkowo, że powoduje nim nieuświa 
domiony, ale głęboki metafizyczny impe- 
ratyw: tłum chce rozwiązania tajemnicy, 
tłum pragnie prawdy, albowiem w każ- 

dym żyje utajona, mocna żądza pozna- 

nia prawdy. Odsłonięcie jej, jakąkolwiek 
będzie, stanie się wyzwoleniem i wielką 

duchową satysfakcją, która pozwoli ode- 
tchnąć z ulgą. Potem, po kilku dniach 
przesiadywania na sali sądowej, zwątpi- 
łem w to pragnienie tłumu. Myślę raczej, 
że proces Gorgonowej, o symbolicznem 
nazwisku Meduzy, jest jakimś zawiłym 
kompleksem, na który choruje całe społe 
czeństwo, a którego wydobycie jest nie- 

zmiernie trudnym zabiegiem. Zabieg ten 

spewnoscią przerasta siły sądu krakow- 

skiego. Wy--. 

całkowitego wy-. 

Rozumie Pan, Wa-“ 
ъ s 

"
p
a



odzie się w ostatnią niedzielę stycznią 

WILNO. — Wczoraj wil. dyrekcja 
kolejowa otrzymała dwie alarmujące wia 
domošci, o usiłowanych zamachach na 
linje kolejowe pod Grodnem i na szla- 
ku Suwałki — Trakiszki. 

Według relacji władz kolejowych z 
Grodna, nocy ubiegłej złoczyńcy, planu- 
jąc wykolejenie pociągu osobowego uło- 
żyli na torze w pobliżu punktu Skidel— 
Mosty przeszkodę w postaci kilku szyn 
niszcząc w tym celu barjerę, okalającą 
przejazd kolejowy. 

Traf zrządził, że przed nadejściem 
pociągu, z Mostów do Grodna odeszła 

203 miljsny gotówki 
  

lokomotywa. Natrafiwszy na przeszkodą, 
usunęła ją z torów, nie doznając uszko- 
dzeń. 

Jednocześnie przedwczoraj wieczorem 
koło Trakiszek, na szlaku kołejowym w 
pobliżu granicy pruskiej, zbudowano na 
szynach żelazną przeszkodę. 

Przeszkodę zauważyła służba kolejo- 
wa, która wczas zdołała ją z torów usu- 
nąć. 

Na miejsce nieudanego zamachu 
przybyły natychmiast władze śledcze i 
policja z psami. 

Idąc tropem uciekających 

423 miljony lokat, 

złoczyń- 

które posiada 

P. K. O. 
to najlepszy dowód pewności, jaką daje ta lastytucja, 

Roczny obrót wyniósł 23 miijardy złotych! 
P. К. 0. jest osobą prawną i ustawowo gwarantuje 

swym klijentom tajemnicę wkładów 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 27 MARCA 
Ciśnienie średnie: 768. 

Temperatura średnia: + 

Temperatura najniższa: —2. 

Temperatura najwyższa: --6. 

Opad: 

Wiatr: północny. 

Tendencja: lekki spadek. 

Uwagi: pogodnie. 

PROGNOZA POGODY P.IM.-a 
na dzień dzisiejszy: 

Dość pogodnie. Nocą słabe przymrozki 
W dzień ciepło. Słabe wiatry północne, 

MIEJSKA 
— ©sunięcie się brzega Wilj. — Jak to by 

io do przewidzenia, nasyp magistracki wzmac- 
niający brzeg Wiljii w okolicach szpitala św. 
Jakóba i w tym roku osunął się do rzeki w 
związku z wiosennym przyborem wód. Uszko 
dzenia brzegu, chociaż mie tak katastrofalne, 

"Nie drażnić! 
Słomim 

Wschód iłońca g. 5,05 

Zachód słońca g. 5,45 
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     kim w Słoki- 
t K е _ оаргау U. Aieinancėe- 

wicz 4. j. z Albe,Ayr. 
Zapowiedź tego nabożeństwa  słyszeliśniy 

już w dn. Z6-XII 1932 1., kiedy z ust tegoż Oj- 
ca padły słowa, że następne nabożeństwo oabę 

193351: 
Minął styczeń, za nim luty, a nabożeństwa nie 
było. Dlaczego? Różnie o tem mówią. Oficjai- 
nie wiadomo, że proboszcz wschodniego ob- 
rządku był chory, ale czy istotnie tak byio,-- 
pewności nie mamy. Mówią, że na odłożenie 
nabożeństwa na inny termin wpływały zgoła 
inne czynniki, a przedewszystkiem to, że na- 
stroje ówczesne mas w stosunku do inicjato- 
rów nabożeństw  rusyiikacyjnych w świąty - 
niach polskich, katolickich były zgoła grożne i 

„kto wie — czemby się zakończyło takie nabu- 

chociażby dziesiąta część? Na 

żeństwo w styczniu, a nawet w lutym. 

Śmiemiy zatem przypi ać, że zwłoka by 
ta właśnie nakazem chwili. Sądzono, że zaje 
wne w Albertynie za parę miesięcy termin od 
prawienia takiego nabożeństwa wymknie się z 
pamięci oburzonej części ludności i wtedy re 
alizacja planu nie spowoduje większego prot:- 
stu. lak też się i stało. s 

W dniu 26 marca o godz. il,15 w koście:e 
po-bernardyńskim w Słonimie O. Niemancewicz 
odprawił nabożeństwo przy udziale około 20 
Polek 1 kilkunastu mężczyzn. Trzeba wiedzieć 

  

‚ # z pośród wyznawców obrządku wschodnie 
go poza klerem i chórem nie było prawie ni- 
kogo. Najwyżej może 5 osób. Reszta — to Po 
lacy - katolicy łacińscy, którzy nabożenstwa 
sie rozumieli 1 nieświadomie jakgdyby je p*o 
tanowali, czego dowodem jaskrawym jest fakt 
że podczas odczytywania ewangelji św. prawie 
wszyscy w ławkach siedzieli. 

Zachodzi więc teraz pytanie, dla kogo i 
poco odprawia się te nabożeństwa? ' 

Q. Niemancewicz odpowiędział na tem miej 
scu w styczniu, że w celu udostępnienia i u- 
możliwienia korzystania  parafjanom obrządku 
wschodniego, z posług religijnych i  wysiu- 
chania mszy św., których liczy w Słonimie aż 
10 osób. Ale gdzież oni byli, gdzie była ich 

to pytanie od- 
poza  kościo- powiemy otwarcie i Szczerze: 
konieczność od lem. Wniosek stąd: wyraźny, że 

" brawiania nabożeństwa według liturgji wschod 

  

niej nie wypływa bynajmniej z potrzeb życio- 
wych parafji i jest urojona oraz że pobożno- 
ścią ci parafjanie nie grzeszą. 

Ale przytem jeszcze mamy i rozgorycze- 
nie ludności katolickiej polskiej, która, jak już 
tyle razy pisaliśmy, nie może pogodzić się z 
tureją prawosławną w kościele, który tę ii- 

turgję pamięta tylko z najcięższych czasów „nie 
woli, kiedy ten kościół przerobiony był na cer 
kiew prawosławną. 

Dzisiaj wiadomość o unickiem nabożeństwie 
Boa miasto i podnieciła umysły ca 

ich dražnienia. 
Czy stan ten — podniecenia — jest dła koś 

<ioła konieczny i korzystny — oto jest pyta- 
"mie, ną które nasuwa się odpowiedź niedwu- 
znaczna. Wik. 

orętszych, którzy uważają metodę tę za ch>* 

jak w czasie pamiętnej powodzi, są jednak i 
teraz dość poważne. 

Nasyp magistracki, podmyty od dołu osunął 
się w szeregu miejsc w okolicach ulicy I-szej 
Baterji, Część jego w postaci ogromnych blo 
ków ziemi leży wdole nad wodą, część zaś 
wpadła do rzeki i została spłókana przez wo 
dę. 

Zwłaszcza ogromna wyrwa w brzegu wid- 
nieje w tem miejscu, gdzie się mieści budka 
dozorcy. Wyrwa ta zagraża częściowo  złożo- 
nym na brzegu materjałom budowlanym. 

Ponadto znaczniejsze uszkodzenia nabrzeża 
widoczne są przy szpitalu św. Jakóba oraz przy 
położonej nieco dalej garbarni. 

Chociaż woda w Wilji już trochę opadła, 
i brzegom nie zagraża — jednak dalsze osu- 
wanie się nasypu nie jest wykluczone a to dzię 
ki temu, że podmyty od dołu brzeg, po ustą - 
pieniu wody, zwisa miejscami w powietrzu i 
nie ma należytego oparcia. 

Dla zapobieżenia dalszemu zniszczeniu na- 
Sypu niezbędna jest natychmiastowa reparacja 
poczynionych przez wylew uszkodzeń. (i). 

— RADA MIEJSKA. „Posiedzenie 
Rady Miejskiej odbędzie się rw dniu 30 bm. 
Porządek (dzienny obejmuje 8 spraw, wy- 
magających szybkiego załatwienia. 

OSZCZĘDNOŚCI, PERSONALNE 
IW MAGISTRACIE. Działająca przy 
magistracie komisją oszczędnościowa od- 
była szereg posiedzeń, ma których oma- 

" wiano kwestję reorganizacji pracy w biu- 
rach magistrackich, a co zatem idzie i re- 
dukcji wydatków ma utrzymanie penso- 

Redukcje mają być zastosowanie już w. 
majbliższym czasie. M. im. z dniem 1-ею 
kwietnia mastąpią zwolnienia w elektnow- 
mi miejskiej, : 

— ZDEKOMPLETOWIANIA KOMISJA 
REWIZYJNA. — Komisja rewizyjna Ra- 
dy. Miejskiej od dłuższego czasu nie ujaw- 
miią działalności. [Posiedzenia komisji nie 
dochodzą zazwyczaj do skutku, wobec ab- 
sencji członków. | 

(Konwent senjorów ma się zająć wkrót 
" ce tą sprawą i zarządzić zmiany wi składzie 

komisji. 

— ZWIEDZANIE BAZYLIKI. W dniu 
2 kwietnia z okazji zbiórki ma fundusz ra- 
towania Bazyliki, świątynia ma być udo- 
stępniona dla chcących zwiedzić ją wier- 
nych. 

— REJESTRACJA ROWERÓW. 
z dniem. 18 kwietnia magistrat rozpocznie 
rejestrację rowerów i wydawanie mowych 
znalków. Rejestracja potrwa do końca 
maja. 

— HANDEL ULICZNY. — Ostatnio, 
znacznie weamógł się handel uliczny różne- 
mi! artykułami. Urząd przemysłowy nadał 
otrzymuje podania o udzielenie zezwolenia 

. ma. sprzedaż liczną lub domokrążną, Hian- 
del kioszykowy odbija się do pewnego Stop- 
nia na frekwencji w sklepach i spotyka sie 
z protestami kupców. Większość sprzedsw 
ców ulicznych rekrutuje się z pośród bez- 
robotnych lub zbankrutowanych handlow- 

SZKOI NĄ 
— Na kursie Pedagogiczno-Metodyczny:n. 

W dniu 28 b.m. odbędzieśsi lekćja Ko 
z geografji gospodarczej na temat „Przemysł 
włókienniczy w Polsce" o godz. 12.15 w - 
stytucie Nauk Handlowo-Gospodarczych — Mi- 
ckiewicza 18, tę lekcję prowadzi p. Kiewliczew 
na. Tegoż dnia wieczorem o godz. 5.15 w lo- 
kalu Kursu (Szkoła Przem. Handl. im. E. Dmo- 
chowskiej — Wileńska 10) odbędzie się kon- 
ferencja o metodyce  geografji gospodarczej, 
którą zagai p. H. Łapinówna. Wykład p. wiz. 
Gorzuchowskiego wobec odwołania przez nie- 
go przyjazdu z Warszawy nie odbędzie się rów 
nież nie odbędzie się wykład w dniu 30 b.m. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Jutrzejsza Środa Literacka poświęcona 

będzie powieściom, mającym za temat wielką 
wojnę. Odczyt na ten temat wygłosi p. Mie- 
czysław R. Frenkiel „autor ostatnio wydanej 

SŁOW v 

róby wykolejenia pociągów pod Grodnem i $twałkam 
ców, ujęto dwóch osobników w chwili, 
gdy usiłowali przedostać się do Prus 
Wschodnich. Istnieją silne poszlaki, że 
aresztowani są członkami bandy, która 
usiłowała wywołać obydwie katastrofy. 
Dochodzenie prowadzone jest w trybie 
doraźnym. 

CO PRZYNOSI ŚLEDZTWO? 

Grodzieńskie organa śledcze są w po 
siadaniu materjałów wskazujących, że 
organizacja działająca według instrukcyj 
otrzymanych ze swej centrali, mającej 
siedzibę na terenie jednego z państw 
zachodnich, projektowała dokonania sze- 
regu zamachów na objekty państwowe 
w Polsce. 

Do skutku doszły tylko dwie próby 
wykolejenia pociągów. 

Dalsze śledztwo i badanie areszto- 
wanych przyniosą niewątpliwie nowe 
szczegóły. : 

ESS LŽS ACE RK SAS TNT 

powiešci „Minuta milczenia“ i licznych artyku- 
łów w pismach literackich. 

Początek o godz. 20.30. Wstęp dla wprowa 
dzonych gości 1 zł. | 

— Walne Zgromadzenie członków Wileń 
skiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzy- 
ża odbędzie się dziś w lokalu P.C.K. przy ul. 
Tatarskiej 5 w terminie pierwszym o godz. 17 
min. 30 i drugie — o godz. 18. 

— ll-te Posiedzenie Wil. T-wa Lekarskie- 
go wspólne z Wil. T-wem Neurołogicznem od- 
będzie się dnia 29 marca r.b. o godz. 8 wiecz. 
w sali przy ul. Zamkowej Nr. 24 z następują- 
cym porządkiem dziennym: 

1) dr. J. Borysowicz — Pokazy chorych 
z Kliniki Neurologicznej USB. 2) dr. N. Bante- 
wicz — W sprawie schorzeń pogrypowych 1i- 
kładu nerwowego. 3) dr. J. Borysowicz — „O 
guzach mózgu pochodzenia gruźliczego. 4) do- 
cent dr. med. J. Hurynowiczówna — Chrona- 
ksja nerwów naczynioruchowych w niektóry:h 
schorzeniach układu nerwowego. 

— Komunikat Związku Pań Domu. We 
czwartek, dnia 30 b.m. o godz. 17 w sali T-wa 
Kredytowego, Jagiellońska 14, p. Barbara Wo- 
łodźkowa odczyta sprawozdanie z ogólnego 
Zjazdu Delegatem D. P. D. w Warszawie. 

W części ll-giej odbędzie się pokaz su- 
kien i okryć wiosennych z firmy W. Szumań- 
skich i kapeluszy z firmy „Angeliki. 

— Cykl konierencyj muzycznych, zorgaii- 
zowanych przez Radę Wil. Zrzeszeń Artysty- 
cznych cieszy się niesłabnącem zainteresowa- 
niem słuchaczy. Dzisiejsza konferencja p. t. 
„Niderlandy dyktatorem muzycznym Europy w 
15i 16 w.* odbędzie się jak zwykle w lokalu 
Rady przy ul. Ostrobramskiej 9 o godz. 18,30 
(6.30 wiecz.) Wstęp 1 zł., dla uczącej się młc- 
dzieży 75 gr. Abonament na 4 wykłady 3 zł. 
dla młodzieży 2 zł. 

SPORTOWA 
— ZEBRANIE TENISISTÓW KLU- 

BU PRAWNIKÓW. Kierownictwo sporto- 
we Klubu Prawników powiadamia, że w 
dniu 29 bm. w: lokalu klubu o godz. 20-tej 
odbędzie się zebranie organizacyjne Sek- 
cji tenisowej, na które zapraszamy: wszyst 
kich członków i sympatyków, pragnących 
przystąpić @0 tej sekcji. 

Na zebraniu te mrówmież zostanie ©- 
mówiona kwestja  niezwiłocznego: urucho- 
mienia w jednej z sal gimnastycznych 
i wego kursu nauki gry w teni- 
sa, przytem zapowiadamy, że ze względu 
na specjalne trudności organizacyjne póź- 
miejsze zgłoszenia uwzględniane nie będą. 

RÓŻNE 
— Pierwsza połska pielgrzymka do Rzy- 

mu. Jedną z pierwszych pielgrzymek, jakie przy 
będą do Rzymu będzie polska pielgrzymka in- 
teligencji i młodzieży akademickiej organizo- 
wana przez Związek Polskiej Inteligencji Kato- 
lickiej oraz Stowarzyszenie Katolickiej Młodzie 
ży Akademickiej „Odrodzenie”. 

Jest to rzecz niezmiernie charakterystycz- 
na, że właśnie inteligencja i akademicy pierw- 
si udadzą się do Rzymu celem złożenia hołdu 
Namiestnikowi Chrystusa w 1900 letnią roczni- 
cę męczeńskiej śmierci Zbawiciela. 

. Pielgrzymka wywolala w Rzymie ogromne 
zainteresowanie, czego jest dowodem obszerny 
artykuł o niej i o „Odrodzeniu* umieszczony 
niedawno w „Oservatore Romano*. 3 

„ Spodziewač się naležy, že pielgrzymka bę“ 
dzie bardzo liczna do czego przyczynia się nie- 
wielki koszt (330 zł. dla akademików i 450 
zł. dla starszych) i możność zwiedzenia oprócz 
Rzymu, Neapolu, Assyżu, Wenecji i Wiednia. 

Wszelkich informacyj udziela Komitet piel- 
grzymki, mieszczący się w biurze Akcji Kato- 
lickiej, Warszawa, Senatorska 31. 

Zaznaczyć należy, że pielgrzymka jedzie 
w czasie najodpowiedniejszym, jaki można by- 
lo wybrać; 10 — 23 kwietnia. Przyjazd do 
Rzymu w wielkim tygodniu pozwala na ucze- 
stnictwo we wspaniałych uroczystościach ko- 
ścielnych, a wiosenna pora czyni zwiedzanie 
znacznie przyjemniejszem, niż podczas upal- 
nych miesięcy letnich. 

— Kurs O.P.L.G. W dniach 31 marca, 5, 7, 
101 12 kwietnia r.b. odbędzie się, zorganizo- 
wany Staraniem Komitetu Woj. Wileńskiego 
LOPP, dziesięciogodzinny kurs informacyjny 
O.P.L.G. dla urzędników Województwa, Sta- 
rostwa Grodzkiego i Starostwa pow.  Wil.- 
Trockiego. Wykłady odbywać się będą w wy- 
mienionych dniach w Wielkiej Sali Konferen- 
cyjnej Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Macrji 
Magdaleny 2, od godz. 18 do 20. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance. Dziś, we 

wtorek 28 marca o godz. 8 wićcz. wznowienie 
czarującej komedji St. Żeromskiego „Uciekła 

mi przepioreczka“. Komedja ta, perła literatury 
współczesnej, widziana nawet wielokrotnie, bu 
dzi zawsze głębokie wzruszenia, pełne tężyzny 

i zdrowego spojrzenia w przyszłość. Rolę Prze 
lęckiego gra M. Szpakiewicz — resztę obsady 

Tajemniczy mord pod Słonimem 
SŁONIM. — Dzisiaj w nocy na drodze Koz 

łowszczyzna — Chomicze w odległości 1.5 km. 
od Koziowszczyzny, przez nieznanych dotych- 
czas sprawców zamordowane zostały dwie 0- 

a mianowicie Karakulko Jan, znany awan 
turnik i nożowiec, ze wsi Skiborowski Bór, 
oraz jego przyjaciółka Kołnacka Marja lat 41, 
z osady Osipowszczyzna. Mordercy zmasakro- 

wali swym ofiarom głowy kołami świerkowe” 
mi. Zwłoki znaleziono leżące w odległości 9 
metrów jedne od drugich. Zabójstwa dokona- 
no prawdopodobnie z zemsty. Zwłoki zabez- 
pieczono do dyspozycji władz sądowych. Na 
miejsce zbrodni wyjechał kierownik wydziału 
śledczego podkom. Puchalski. 

Bratobójca uciekł z pod eskorty 
WILNO. — Notowaliśmy niedawno, że pod 

Turgielami na drodze do wsi Т: za - 
mordowano okolicznego chłopa, Antoniego Sza 
wejko. 

Sprawcą mordu okazał się brat zabitego, 
Bronisław, stróż nocny z pobliskiego majątku. 
Zabójca twierdził, że strzelał do złodziei i że 

nie wiedział, że wśród dobierających się do 
majątku jest jego brat. 

Jako poszlakowanego o rozmyślne _zabój- 
stwo na tle porachunków osobistych, Szawej- 
kę aresztowano i wano do Wilna. 
W drodze zdołał on jednak zmylić czujność e- 
skorty i zbiegł. 

żydzi zamknęli sklepy 
NA ZNAK PROTESTU PRZECIWKO 

WILNO. Wczoraj, jak zapowiadaliśmy 
odbyły się w mieście demonstracje, anga- 
mizowane przez Żydów na znak protestu 
przeciwko ostatnim zajściom w' Niemczech 

Jeszcze w niedzielę wieczorem odbyło 
się w Gmimie Żydowskiej posiedzenie 
przedstawicieli wszystkich sfer społeczeń- 
stwa żydowskiego, na którem wyłoni? się 

komitet protestacyjny. 
Komitet wydał natychmiast odezwę do 

ludności żydowskiej, wzywając do udziału 
w akcji protestacyjnej, Wczoraj w połud- 
nie na Skutek zlecenia tegoż komitetu, 

wszystkie sklepy, żydowskie w mieście by- 

WYSTĄPIENIOM HITLEROWSKIM 

ly zamknięte przez 15 minut. 
O godzinie 5 pp. po modłach w synago- 

dze głównej, na podwórzu synagogalnem 
odbyło się zgromadzenie, na którem prze- 
mawiał m. in. i senatom rabin Rubinsztejn. 

O godz. 7 wiecz, odbyło się drugie po- 
siedzenie, zwołane do sali teatralnej przy 
ul. Ludwisarskiej. 

Tu przemawiał dr. Wygodzki. 
Należy jeszcze dodać, że akcja bcjkotu 

towarów niemieckich, zainicjowana przez 
kupców żydowskich, zatacza coraz szer- 
sze kręgi. 

——o00—— 

Niedoszły pożar przy ul. Wiłkomierskiej 
PRZEDMIOTEM WCZORASZEJ ROZPRAWY SĄDOWEJ 

W dniu wczorajszym na ławie oskarżonych 
zasiedli mieszkańcy Wilna: 43-letni Bolesław 
Kozłowski oraz jego 36-letnia żona Helena pod 
zarzutem usiłowania podpalenia własnego do- 
mu przy ul. Wiłkomierskiej pod nr. 161, celem 
otrzymania premji asekuracyjnej. 

Według aktu oskarżenia, podpalenie miało 
być dokonane 18 października ub .roku, jednak 
że nie zostało uskutecznione, dzięki powiado- 
nieniu 0 zamierzonym pożarze policji przez 
niejakiego Antoniego Bryla, który za namową 
Kozłowskiego miał owego podpalenia dokonać. 

Cała sprawa w świetle przewodu sądowe- 
go wyglądała zagmatwanie i niejasno. 

Tak Kozłowski jak i jego żona do winy 
usiłowania podpalenia domu nie przyznali się, 
twierdząc, że wszystko jest szantażem Bryla, 
który w ten sposób chciał się zemścić za ja- 
kąś urazę osobistą. Zeznaniom tym zaprzecza 
ły atoli pewne fakty. Między innemi bardzo 
niekorzystnie dla oskarżonych świadczyła ta 

0 kradzieży ujawnionej przez 
WILNO. — Przed paru dniami pies policyj 

ny „Gniew“ wykrył koło cegielni Trynopolskiej 
ukryte w ziemi rzeczy skradzione u A. Żukie- 
la (Strycharska 31), ocenione na 2300 złotych 
Zasadzka zarządzona przez policję w pobliżu 

Wybijacze szyb staną 
Niedługo w Sądzie Okręgowym w. Wil- 

nie odbędzie się ciekawy proces przeciwko 
czterem uczniom miejscowych szkół šred- 
mich, oskarżonym 0 przynależność do par- 
tji komumistycznej oraz dokonania orygi- 
malmych demomstracyj przez wybijanie 
szyb. t 

Między innemi od kamieni ciśniętych 
w swioim czasie rękami owych „„komsonol- 
ców* wozprysły się szyby w Kuratorjum, 
1-szym komisarjacie PP. oraz w naszej re- 

okoliczność, że gdy powiadomiona przez Bry- 
la policja wkroczyła krytycznego wieczoru da 
mieszkania Kozłowskich, zastała Kozłowską po 
lewającą benzyną znajdującą się na strychtt 
słomę. Widział to rzekomo dokładnie jeden z 
wywiadowców, tymczaseni będący wówczas 
razem z policją b. komendant straży ogniowej 
p. Waligóra zeznał przed sądem, że stwierdził 
tylko zapach benzyny, nie wie jednak, czy ją 
rozlała Koziowska. Na rozprawę powołano ca- 
ły szereg świadków, między innemi Obszerne 
zeznanie złożył. przed sądem wspomniany 
Bryl. Z zeznań tego świadka wynika, że przy 
rzekano mu za dokonanie podpalenia 2000 zł. 
Na skutek niestawiennictwa na rozprawę świa 
dka oskarżenia przod. pol. śl. Wasilewskiego 
sąd po krótkiej naradzie postanowił sprawę od 
roczyć. W ten sposób kwestja niedoszinego 
pożaru przy ul. Wiłkomierskiej pozostaje nadal 
niewyjaśnioną. 

„Gniewa" 
miejsca, gdzie rzeczy odnaleziono, doprowadzi 
ła do ujęcia sprawców kradzieży, którymi: oka 
zali się Teodor Połakow (Słomianka 20) i Jan 
Januszkiewicz (Jerozolimska 36). 

niedługo przed sądem 
dakcji. Młodocianymi komunistami są: 
Włodzimierz Drygo, Michał Kuncewiez i 
brat Włodzimierza Michał Drygo oraz 
Ajzik Gordon. Cała ta dobrana 
czwórka od kilku już miesięcy przebywa wi 
więzieniu na Łukiszkach. Podczas śledz- 
twa władze policyjne wpadły również na 
śiaid 3 inmtych współuczestników wspomnia 
nych demonstnacyj, którzy przed areszto- 
wamiem zbiegli jedmak do ZSSR i przeby- 
wają tam: obecnie. 

Szpital Sawicz nie przyjął chorego 
WIĘC PORZUCONO GO NA ULICY 

WILNO. W dniu omegdajszym szpital 
Sawicz odmówił przyjęcia obłożnie chore- 
go z prowimeji, mianowicie J. Paszkow- 
skiego z Trok. 

Żona chorego porzuciła więc Paszików- 
skiego na ulicy Szklanej koło domu nir. 8. 
gdzie go też-znalazła policja. iWezwamo 
Pogotowie Ratunkowe, którego lekarz 
twierdził, iż porzucony jest faktycznie cho 
ry i winien być oddany pod opiekę lekar- 

ską. Najbardziej icharakterystyczne jest, 
że szpital Sawicz, gdy chorego przywie- 
ziomo, przyjął go, mimo że mieco przedtem 
sprzeciwił się temu kategorycznie. 

Należy spodziewać się wyjaśnienia w 
tej sprawie. 

Z uwagi ma okoliczności (powyższego 
wypadku, policja ze swej strony prowadzi 

dochodzenie. 
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stanowią: |. Paszkowska, S. Wiesławska, A 
Szymański, St. Janowski, A. Łodziński, M. Bie- 
lecki, M. Koczyrkiewicz i inni. Ceny miejsc o 
50 proc. zniżone. „Uciekła mi przepióreczka'* 
grana będzie tylko kilka razy. i 

— Teatr Muzyczny „Lutnia*. Występy El- 
ny Gistedt. „Wesoła wdówka” po cenach zni- 
żonych. Dziś ukaże się po cenach zniżonych 
melodyjna operetka Lehara „Wesoła wdówka”, 
w pięknej szacie dekoracyjnej, urozmaicona 
ewolucjami i produkcjami tanecznemi. W rcli 
tytułowej Elna Gistedt w otoczeniu całego ze- 
społu artystycznego. W akcie li-gim efektow- 
ne huśtawki. Zniżki ważne. 

— Rewja wiosenna w „Lutni“. Zespół ar- 
tystyczny „Lutnia* przygotowuje nową rewię, 
składającą się z ostatnich nowości: piosenek, 
skeczów, monologów, tańców solowych, zespo- 
łowych i ewolucyj. W wykonaniu rewji bierze 
udział cały zespół teatru z Elną Gistedt na cze- 
le. Poszczególne numery rewji produkowane 
będą na tle odpowiednich dekoracyj, skompo- 
nowanych przez art. mal. |. Hawryłkiewicza. 
Premjera rewji zapowiedziana została na naj- 
bliższy piątek. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Niepotnzebna. 
PAN — „Domavan'*. 
ŚWIADOWID — (Plan W. 
HELIOS — Romeo i Julcia. 
HOLLYWOOD — Frankenstein. 
CASINO — Obraza majestatu. 

ADRIA — Flip i Flap za kratami. 

"WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Розшрасхка — złodziejką, — Bobrow- 

ska Józefa, posługaczka (Wielka 26) wyniosła 
z mieszkania przy ul. Dabrowskiego 7 garde- 
robę damską i gotówkę łącznej wartości 543 
zł. Na skutek złożonego przez poszkodowane 
tą kradzieżą Zusmanową Niutę i Dorobucha 
Stanisławę meldunku, zarządzono dochodzenia, 
które doprowadziły do aresztowania Bobrow- 

skieji znalezienia skradzionych rzeczy w jej 
mieszkaniu. 

— Zatrzymanie włamywaczy. — W nocy z 
26 na 27 bm. zawodowi złodzieje  Gruždzieį 
Mikołaj (Wiłkomierska 81) i Wołejszo Broni 
sław (Kalwaryjska 73) wyborowali otwór w 
drzwiach sklepu spożywczego Ajzenfelda Ru- 
bina przy ul. Wileńskiej 22 i usiłowali wy- 
nieść różne artykuły spożywcze na ogólną Su 
mę 4000 zł. zostali jednak w porę zatrzymani 
przez przechodniów. 

— Okradzenie podczas gościny. — Wiejak 
Kazimierz (Meczetowa 3) i Oleszkówna Ar- 
na (Kijowska 18) bawiąc u Orłowskiego Ma- 
cieja (Antokolska 30) stwierdzili, że zostali 0- 
kradzeni: Wiejakowi zginął zegarek i wieczne 
pióro, Oleszkówna zaś stwierdziła brak niektó 
rych części garderoby. Jak ustaliło dochodze- 
nie, zegarek i wieczne pióro przywłaszczył so 

bie Sienkiewicz Waclaw (Nowosiółki 18-b),—- 
garderobę zaś — tenże Sienkiewicz wspólnie z 

gospodarzem Orłowskim. Sienkiewiczą i Ог- 

łowskiego narazie nie zatrzymano. Zegarka, pio 
ra i garderoby nie odnaleziono. 

— Zwłoki noworodka ra cmentarzu, — Na 
cmentarzu prawosławnym przy ul. Beliny zna 
leziono zwłoki noworodka w wieku około 3 
miesięcy. Zwłoki przesłano do kostnicy szpita 
la św. Jakóba. 

— SPADŁ Z WOZU. — Na ul. Legjonowej 
spadł z wozu na bruk, wskutek spłoszenia się 

konia mieszkaniec wsi Raubiance Piotr Zacha 
rewicz, odnosząc ogólne potłuczenia ciała. Po- 
gotowie ułokowało Zacharewicza w Szpitalu 
św. Jakóba. Stan jego jest ciężki. 

— DZIECKO POD TAKSÓWKĄ. — 8-let- 
nia Liwszyc Rywa (Kwaszelna 9) przechodząc 
przez jezdnię na ul. Zawalnej trafiła pod tak- 
sówkę nr 15, kierowaną przez szofera Woropa 

ja Bronisława (Św. Ignacego 5). Liwszyc 0d- 
niosła lekki, „rażenia ciała. życiu jej nic nie 

— ZAMACH SAMOBÓJCZY. — Wojcie- 

chowski Jan, lat 35, właściciel sklepu spożyw- 

czego, zam. przy Krakowskiej 37, wypił w ce 
lach samobójczych esencji octowej. Lekarz po 
gotowia udzielił Wojciechowskiemu pomocy, 
poczem odwiózł go do szpitala Żydowskiego 
w stanie niezagrażającym życiu. Przyczyną za 
machu samobójczego — nieporozumienia z ż0- 
ną. 

< Jo ostreżność co się zowie! 

a połem 

naturalnie ASPIRINA! 
Do nabycia we wszystkich aptekach. 

    

Echa imienin Marszałka 
Piłsudskiego 

Z szeregu miast, miasteczek, osiedli, 
wsi, województw wileńskiego, nowogródz 
kiego, poleskiego otrzymujemy liczne ko- 
respondencje, poświęcone  obchodowi 
Imienin Marszałka Piłsudskiego, a świad 
czące, jak uroczyście dzień 19 marca 
był wszędzie obchodzony. Niestety, skro- 
mne rozmiary naszego pisma nie pozwa- 

lają nam na zamieszczanie wszystkich ko 
respondencyj, ograniczymy się więc do 
wymienienia miejscowości skąd zostały 

nadesłane: Drohiczyn nad Bugiem, Ho- 
rodyszcze pow. Baranowicze, Mołodecz- 
no, Stołpce, Mejszagoła, Ponary, Lida. 

Nowa-Wilejka, Rzesza, Mołczadź, Niedź - 
wiedzica, Jody, Smorgonie, Baranowicze, 
Nowe Troki, Słonim, Rakowce. 

  

  

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 

GDZIE ULOKOWAĆ STACJĘ AUTO- 
BUSÓW DALEKOBIEŻNYCH 

Wałkowana od szeregu lat kwestja bu- 
dowy stacji autobusów dalekobieżnych w 
Wilnie, wciąż pozostaje mianozstrzygniętą, 
a to głównie z tego powodu, że rajcowie 
ami musz mie mogą zdecydować się, gdzie ją 
umieścić! ' 

Jak dotychczas; w tym chaosie istnieją 
tylko dwa pewniki o charakterze negatyw 

mym: raz to, że dotychczasowa stacja „na 
świeżem powietrzu* przy placu Orzeszko- 
wej posiada charakter prowizoryczny, 
drwa to, że stacja przy ulicy Portowej tak- 
że mie będzie, bo przyszykowany latami 
teren(!) wiłączomo koniec-końców do mo- 

wego parku miejskiego ma górze Boufał- 
łowej. 

Ostatmio wysunięte zostały w tej dzie- 
dzimie nowe koncepcje. Jak się dowiaduje- 
my ze źródeł miamodajnych, są to marazie 
tylko projekty, do miczego magistrat nie 
obowiązujące, jednak 'właśnie jako projek- 

ty zasługują one na wszechstronne rozpa- 
trzenie i omówienie, wcześniej niż się sta- 
ną pokraczną rzeczywistością !... 

Do starszych pomysłów należy projekt 
umieszczenia stacji autobusów dalekobiež- 
nych ma rynku przy zbiegu ulie Zawalmej 
i Nowogródzkiej. D onajnowszych zaliczyć 
należy projekt umieszczenia tej stacji: na 
placu Łukiskim, lub przy ulićy I-szej Ba- 
terji. 

O ile mowa o placu Łukiskim, to na bu- 
dowę stacji magistrat pragnąłby wykorzy- 
stać odnogę tego placu, położoną w: głębi, 
w pobliżu tak zwanej kolonji Momtwiłłow- 
skiej. [Ponieważ skwer Łulkiski, który, po 
ostatecznem usunięciu stamtąd rymku, о- 
ibejmie cały, plac, ma otrzymać kształt re- 
gulamnego czworoboku, wspomniana «dno- 
ga zmalazłalby się poza jego granicami. 
Jeszcze trudniej jest domyślić się miejsca, 
upatrzonego przez magistrat na stację przy 
ulicy I-szej Baterji. Mieści się ono u wy- 
lotu ulicy Dąbrowskiego i przedstawią 
szczelnie ogrodzony plac miejski, oznaczo- 
ny Nir. 9 i zajęty przez skład desek i drze- 

Teraz rynek przy Zawalnej: magistrat 
projektuje część handlarzy ż rynku prze- 
nieść do stojących pustką sklepów: miej- 
sikich przy Pasażu. Ta wiadomość nas! 
cza pewne wątpliwości: dokąd przenieść 
resztę rymku? Przebąkiwano jeszcze o u- 
nządzeniu w tem miejscu jakiegoś skwier- 
ku od stromy ul. Zawalnej. Jak to wszyst- 
ko ze sobą pogodzić ?!.,, ь 

(Porzućmy zresztą szczegóły, i wiróćmy 
do zagadnień ogólnych. : 

Powstaje pytanie, czemu przypisać na- 
leży ową chwiejność i niezdecydowanie, 
dzięki którym sprawa stacji po dziś dzień 
jeszcze mie przestała być trapiącą miasto 
bolączką?! Główny szkopuł polega, jak się 
zdaje, na tem, że przy, wyborze miejsca 
projektodawcy kierują się przedewszyst- 
kiem dwoma trudnemi do uzgodnienia 
względami: z jednej strony słusznie chcą, 
aby stacja znajdowiała się w śródmieściu 
— z dmugiej jednak uważają ma to, by ha- 
łas i smród tej stacji zatruwał życie jak 
miajmniejszej ilości mi ńców. 

Sądzimy, że działają tu przesadne oba- 
wy i szkodliwe sugestje. Weźmy dla przy- 
kładu taki straszak „jak smród i hałas". 
Czy naprawdę są one tak gnoźne i niezno- 
Śnie, jak się o tem pisze i mówi?! 

(Weźmy naszą wileńską skromną rzeczy- 
wistość: — kilkanaście „latających tru- 
miem* mieboszczki „Spółdzielni”, stoi so- 
bie cichutko przy placu Onzeszkowej, by 
w: pewnej chwili, niemal jednocześnie pom 
kmąć w świat z mimimalmym  huczkiem. 
Przyjazdy i odjazdy ich mają miejsce pa- 
rę razy na dobę, nie są więc dokuczliwe. 
Smród?! Czyż mie zakrawa na groteskę 0- 
bawa przed swądem Silników samochodo- 
wych m mieście, gdzie „Arbon”, konkuru- 
jąc z LOPP, już oto drugi rok „przyspasa- 
bia” masze biedne płuca i gardła do wojny 
gazowej!... 

Czas, najwyższy czas zdecydować się 
ostatecznie ma obiór któregoś punktu! — 
Z zaproponowanych dotychczas, trudno 
jest obstawać za którymś specjalnie! Plac 
przy Portowej posiada dużo zalet, ale jak 
park to park: trudno i darmo! Umieszcze- 
nie stacji w dzielniey żydowskiej uważali- 
byśmy za miepożądane, (to też rynek przy 
Zawalnej wyobrażamy. sobie raczej jako 
oazę zieleni dla ghetta. Zakamarek placu 
Łukiskiego?.. Mieszkańcy - „kolonji* za- 
kipią świętem oburzeniem ! 
tylko ul. I-szej Baterji! 

cy, mimo marsowej nazwy tej ulicy, okażą 
się bardziej wyrozumiali”?!... Przechodzień 

  

Ofiary 
Na obiady dla biednych dzieci Franciszek 

Oskierka składa 3 zi. 

  

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

1 kwietnia r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma wszystki 
zalegającym do tego dnia w opłacie.



п офа 
—URZĘDOWIA. W dniu 26 marca 

p. wojewoda Świderski powrócił z War- 
szawy i objął urzędowanie. 

— WYBÓR RADCÓW DO IZBY ROL- 
NICZEJ Z RAMIENIA SAMORZĄDÓW. 
W dniu 27 marca ma terenie województwa 
mowogródzkiego odbyły się wybory, rad- 

<ów do Izby Rolniczej z ramienia samorzą- 
dów. Na radców wybrano: senatora Kou- 
stanitego Rdułtowskiego i Pietnusewicza z 
pow. bamanowiekiego; posła Władysława 
Malskiego z pow. lidzkiego; posta Tołpy- 
cho z pow. szczuczyńskiego; Czesława Krup 
skiego z pów. stołpeckiego; Czarnockiega 
«z pow. nieświeskiego; Piątkowskiego z po- 
wiatuw nowogródzkiego; Wandalina Jusz- 
kiewicza z pow. słonimskiego oraz Wacła- 
wa Adamowicza z pow. wołożyńskiego. 

— MORDERSTWIO W POW. SZCZU- 
CZYŃSKIM. — W dniu 26 bm. o godzinie 
12-tej na dnodze koło wsi Szawdzine gm. 

żołudzkiej pow. szezuczyńskiego, mieszkań 
ey tejże wsi zmialeźli leżącego na drodze z 
nozbitą głową mieszkańca m. Żołudka Mot- 
Ка Cyrulnickięgo. W drodze do m. Żołudka 
— Cyrulmicki zmarł. Morderstwo prawdo- 
podobnie ma tło rabunikcwe. O:esna ро-- 

licyjne wszczęły emergiczne dochodzenia. 

qrodfeh ska 
— UZYSKANIE POMOCY SIEWNEJ 

DLA ROLNIKÓW. — Na skutek intersren 
aji okręgowego Towamzystwa Organizacji 
i Kółek Rolniczych, a także p. starosty w 
sprawie uzyskania pomocy siewnej dla ral 

mików: powiatu grodzieńskiego, jako zubo- 
żałym wskutek poniesionych strat przez 
klęski żywiołowe w: ub. noku, Państwowy 
Bank Rolmy udzielił kredytów ma zakup 12 
wagonów owsa siewnego, który będzie roz- 
sprzedany mna warunkach kredytowych 
rolnikom powiatu gnodzieńskiego. (Cena 

ewisa wahać się będzie od 20 do 24 zł. za 
100 kg. Uzyskany owies siewny rozdziela- 
my m ogólnej ilości, wysyłany będzie iw ma- 
rturze przez Zjednoczenie Rolmiczo - Ham- 
dlowe x: Grrodmie za gwaranieją Wydziału 
Powiatowego Sejmiku.  Oprocenitowanie 

wynosi 8 proc. wi stosunku rocznym, Ter- 
min spłaty kredytów w gotówce w: dniu 1 
listopada br. 

— BRAT MORDUJE BRATA. W dniu 
25 bm. o godz. 10-tej we wisi Remuciówek 
gm. W. Ejsymonty na tle sporu o zboże 
łnikaszewicz Jam zadał swemu bratu An- 
toniemu 8 ran możem w plecy, brzuch, boki 
ręce, wskutek czego Antoni Ł. zmarł, za- 
bójeę zaś aresztowano. Dochodzenie w 
toku, 

—PROCES DZIAŁACZY KOMUNIS- 
TYCZNYCH. — W miesiącu kwieśniu br. 
Odbędzie się kilka procesów komunistycz- 
mych, a mianowicie: 

W dniu 10 kwietnia odbędzie się odtro- 
czony pmoces Abrama Ozernichowa i jego 
towarzyszy: iw: ogólmej liczbie: trzech csób 
i w dniu 12 kwietnia Morducha Wajnera i 
imnych 'w' liczbie 7 osób. 

Wszyscy ioskarżeni, za wyjątkiem jed- 
nej osoby, znajdują się w więzieniu. 

— DYPLOM UZNAN[A, — Znany w 
Grodnie działacz sportowy p. Arnold Pań- 
ski wynagrodzony został przez tut. DOK 
dyplomem użmamia za położone prace dia 
sportu na terenie Grodna. 

— DLACZEGO OMIJA SIĘ GRODNO? 
W dmiu 1 kwietnia br. Dyrekcja Kolei Pań- 
stwowych w: [Wilmie uruchamia pociąg wy- 
cieczkiowiy z Wilna do Warszawy : z po- 
wnotem. "Wycieczka ta ma kosztować 17,20 
złotych. Pociąg ten wyruszy z Wilna i vo 
dmodze do Wianszawy mie zabierze nikogo 
z wycieczkowiczów innych miast, jak nia- 
przykład z Grodna, Sokółki i Białegostoku 
Czem wytłumaczyć temi postępek władz 
kolejowych do mas Grodnian — nie wiemy 
W każdym bądź razie władze kolejowe po- 
winmy zastanowić się nad tą sprawą i u- 
możliwić również i Grodniamom odwiedz"- 
nia maszej stolicy. 

— WIEC PROTESTACYJNY PRZE- 
CIWKO PRZEŚLADOWANIOM ŻYDÓW 
W NIEMCZECH. — Wiezoraj o godz. 17 
odbył się, zorganizowamy przez Gminę źy- 
dowską wiec protestacyjny przeciwko prze- 
šladowaniom Żydów: 'w* Niemczech. Wiec 
odbył się ma podwórzu (Wielkiej Symagoyi 
w obecności kilku tysięcy osób. 

O godz. 5-tej 'wiecz. wszystkie sklepy 
żydowskie zostały: zamknięte. 

Na wiecu uchwaloma została rezolucja. 
.protestująca przeciwko  przešladowaniom 
Żydów w' Niemczech i wzywająca do boj- 
kotowania towarów miemieckich. 

— PRZED SEZONEM PIŁKARSKIM. 
Ogół piłkamski Grodna z miecierpliwościa 
oczekuje madejścia wiosny, by móe wyjść 
ma boisko i rozpocząć trening przed roz- 
grywikami, wtóre w tym moku przedsta- 
wiają się nader imteresująco i będą obfi- 
towały w szereg miespodzianek, ze wzglę- 
du na mowe siły, jakiemi rozponządzają 
kluby. 

Więcej bowiem idrużym będzie marzyło 
© tytule mistrza okręgu białostockiego, 
więcej ambicji w grę wejdzie, niż w roku 
ubiegłym. 

Piłkarstwo jest najbardziej popularny 
sportem w Grodnie. Interesują się bowiem 
niem szerokie rzesze publiczności, do któ- 
rej tą drogą płynie zrozumienie sportu rwo- 
gėle. a 2 rozgrywiki zapowiadające 
się ciekawie, niewątpliwie powię! to 
zaimteresowanie. s 
„Można już dziś ma progu sezonu sądzić, 
że walka o tytuł mistrza okręgu białostoc- 

wv У 

Džwiekowe Kino „APOLLO“ 
Dominikańska 20. — Wstęp 49 gr. 

Kobiety bez przyszłosci 
Rewelacyjne arcydzieło, poruszające w zupeł- 

nowy sposób _ drastyczne' zagadnienia 
współczesnej moralności z JOAN CRAWFORD 
i CLARK GABLE. Film który zachwycił 
świat!!! Film, który wstrząsnął sumieniami!!! 

Film, który musi każdy zobaczyć!!! 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA, 

  

i jdawcą; Btąaisław Mackiewicz. 

kiego będzie o miele więcej zaciętą, niż w 
sezonie ubiegłym. 

Zieszłoroczniy mistrz okręgu białostoc- 
ikiego WIKS 76 pp. będzie zapewne wszel- 
kiemi siłami dążyć do utrzymania tytułu. 
Nie można jednak zapominać, że „Oreso- 
via“ — to były kilkuletni mistrz, a kiero- 
wihnietwo klubu dołoży! wszelkich starań, 

by powróciły „Świetne czasy. , 

ŽKS „Makabi“, ktėra w tym raku ob- 
chodzi 15-lecie swego istnienia, może też 
odebnač parę pumkitów. 

„Kraft*, jeżeli! przystąpi do rozgrywek, 
to jak zwyxle będzie 'dostarczycielem pun- 
któw. Najpoxażniejszym przeciwnikiem 
klubów gmodzieńskich będzie białostocka 
„Jagiellanija“, która wzmocniona nowemi 

siłami, będzie miała „coś do powiedzenia. 

    

  

— KONFERENCJA W SPRAWIE 
WIELKICH UROCZYSTOŚCI SŁONIM- 
SKICH. — W! dniu 26 bm. tw» mieszkaniu 
p. rejenta M. Piotrowskiego odbyła się 
konferencja (pod przewodnictwem p. inž. 
K. Michalskiego, burmistrza m. Słonima 
w sprawiie obehodu 400-lecia madamia Sło- 
mimowi praw  magdeburskich, 300-lecia 
śmierci Liwia. Sapiehy i 150-lecia. otwarcia 
kanału Ogińskiego. 

Na konferencji byli obecni poza p. bur- 
mistrzem pp.: dr. Walerjan Charkiewiez 
z (Wilma, major Zieliński Otton, prezes sło- 
mimsikiego oddziału PTK, zejent: Piotrow- 

ski, mecenas Zygmunt Głębski, Józef Żuk- 
Michałkowicz, płk. Stalbnowski, prof Tyr- 

ka i Wiktor Klimkierwiez. 
Po złożeniu sprawozdania przez przewo 

dniczącego p. inż, Michalskiego o postępie 
prac ma terenie Słonima oraz poinformo- 
wamiu przez p. dr. Walerjana Charkiewi- 
cza o zamierzeniach, psojektowanych w 
Wilnie i Gnodnie co do sposobu i formr 
uczczemia uroczystości, które mają być 
obchodzone w czenwcu br., rozwineła się | 

szeroka, dyskusja, w wymiku której posta- 
mowiono powołać do życia następujące sek 
cie: obchodową, wydawniczą, mozrywkową, 

finansową i wycieczkową. 
Dowiadujemy się jednocześnie, że w 

związku z powyższą ucawalłą, w dniach naj 
bliższych zdecydowany zostanie termin ze- 
brania komitetu, ma którem sprawy po- 
wyższe zostaną załatwione. 

— PANI BRAUNOWA BIERZE STĘ 
NA SPOSÓB... Donosiliśmy już parokrot- 
nie o „pracy p. Braunowej, której wszys- 
cy miemal [Polacy - katolicy odmawiają. 
podpisów pod petycją, broniącą wybitnie 
rusyfikatorskich metod akcji unijnej, 'sto- 
sowamej przez OO. Jezuitów: albertyńskich 
a. pelnej zachwytów dla obcego języka, bit 
zamtyjskich szat i strojów, tak boleśnie i 
żywa przypominających mam czasy ucisku 
i miewoli.  Stnoskiama niepowiodzeniem 
wśród społeczeństwa starszego, a miiezmor.. 
dowiana iw tej dziwnej roli p. Braunowa. 
jak nas informują, zaniechała wyjazdu do 
skomumizowanych i bezbożnych Dzieszko- 
wiez, a wzięła się na sposób. któny zakira- 
wma na poważny skamdalik. 

Idąc po limji! najmniejszego oporu, zwró 
ciła się po podpisy do mieletniej dziatwy. 
szkolnej, słowem... pojechała na najmłod- 
szych. Jak. długo pojedzie— tego nie wie- 
miy, lecz przypuszczamy, że komik ten się 
skończy, sikono rodzice i opiekiumowie o tem 
się dowiedzą. Nie wszystkie metody są 
przecież dopuszczalme, gdyby miawet cho- 
dziło o szczere pobudki... Wik. 

KONFERENCJA. DELE(rA TÓW 
KÓŁEK MŁODZ. KRAJOZN. i PREZY- 
DJUM PTK W SŁONIMIE. Na dzień 2 
kiwietnia br. na godz. 14-tą wyznaczona zo 
stała konferencja delegatów Kół Krajoznaw 
czych Młodzieży i Prezydjum PTK w Sło- 
nimie, ma której delegaci złożą srpawo- 
zdamia z dotychczasowych prace i przed- 

łożą prezydjum do przejrzenia i, aprobaty 
opisy szlaków turystycznych w Słonimsz 
czyźmie. 

    

OSADNIKÓW. — W dmiu 26 marca br. w 
sali kima Casino odbył się madzwyczajny 
walny Zjazd osadników z powiatu baranc- 
wiekiego. Zjazd został spowodowany zde- 
kompletowaniem zarządu, gdyż kilku jego 
członków zmzekło się. (Przewodniczył poseł 
Górski. [Po odczytaniu pnotokułu poprzed- 
niego posiedzenia i protokułu komisji re- 
wizyjnej (na poprzedniem posiedzeniu pro 
tokułu komisji rewizyjnej nie było) i po 
przyjęciu ido zatwierdzającej wiadomości, 
przystąpiomo do najważniejszego punktu 
porządku dziennego, mianowicie wyborów 
zarządu, wi rezultacie czego wybrani zo- 
stali pp.: iPazimowski, Płachecki, Łatak, 

Orzechowski i Śliwiński oraz zastępaami 
Czyżewski i Siądaj. 

Następnie poseł Górski  zreferował 
sprawę komiwersji zadłużeń osadniczych '0- 
maz sprawę . przekwalifikowania działek, 
nabytych z reformy rwiolmej mia: dziadki 'woj- 
skowe. 

Następnie powzięto uchwały, co do u- 

Prawy Inu i zgłoszoną przez p. Czyżew- 
skiego, by wszelkie wnioski natury zasa- 
dniczej zgłaszano na 3 tygodnie przed wal- 
mem zgromadzeniem, a następnie wnioski 
te 'wimne być mozpatrzone przez koła. 

—POSIEDZENIE. SEJMIKU.— Dnia 
27 marca br. w sali konferencyjnej Stano- 
stwa iodbyło się posiedzenie Sejmiku Po- 
mwiatowego. (Po przyjęciu protokułu ostat- 
miego posiedzenia wybramo dwóch przed- 
stawieieli do komisji poborowej w '0so- 
bach pp.: Jezienskiego i Łosowskiego i 2 
zastępców 'wi osobach pp.: Bukowskiego i 
Senkowskiego. Następnie Sejmik powziął 
uchwałę o przyjęciu 15.000 zł. zapomogi, a- 
sygnowanej przez Polsk iBank Komunalny 
na pomoc głodującym. Do komisji rewizyj 
mej na miejsce p. Hałaburdy wybramo p. 
Załęskiego. 

Przyjęto poprawiki do budżetu ma rok 
1933-34, zalecone przez Wydział Wojew. 

Jako kamdydatów ma radeów do Izby 
Rolniczej sejmik zaproponował pp.: sen. 
Ridultowskiego i Halabundę. 

Następnie Sejmik uchwalił zaciągnąć 
pożyczkę iw, kwocie 24.000 zł. na kredyt 

adi 

siesmy, poczem obciążył tymże kredytem 

IW końcu Sejmik uchwalił przepisy przej 
ściowe o opłatach za czymności urzędowe, 
związane z wydawamiem pozwoleń na ro- 
boty budowiame i na użytlkowanie budyn- 
ków. (Wolmych :wniosków nie zgłoszono, 
wobec czego przewodniczący zamiknął po- 
siedzenie. 

— WALNIE ZEBRANIE ZWIĄZKU 
LBGJONISTÓW. — W dniu 26 marca br. 
'm sali konferencyjnej w obecności p. sta- 
mosty Neugebauera i podkomisanza. okrę- 
gu z Wilna odbyło się walne zgromadzenie 
Związku Legjonistów. 

Zagaił zebranie p. poseł Poźniak, przy- 
czem iwygłosił referat o ostatnich posumię- 
ciach mządu ma terenie międzynarodowym, 
schamakteryzował obeane Niemcy hitlerow- 
skie i wezwał do wytężonej pracy, by w 
wypadku potrzeby stanąć jak jeden mąż 
do walki. Na przewodniczącego powołano 
dra Finto. Następnie przedłożono sprarwo- 
zdanie z działalmości i; kasowe. Na prezesa 
wiobec: zmzeczenia się przez posła |Poźnia- 
ka, wybrano burmistrza Jammulskiego. 
wieeprezesa dra Finto i sekretarza. p. Srokę 

DALSZA OBNŻCA CEMY 
EGLA 

konc. ia ask 

M. DEULL, Vy grę 
Składy: Kijowsk» 8, tel. 999 

WITOLD JUREWICZ 
były majster firmy 

„Paweł Bure" 
Poleca  egarki, biżuterię, 
srebro, platery oraz wszelką 
uaprawę po cenach znacznie 

zniżonych 
Wilno, ci Ad, Mickiewicza 4 
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Najwięcej żądana 
na rynkach światowych 

ANG. HERBATA 
LYONS'A | 

| 
| JUŻ ZE ŚWEŻYCH ZBIORÓW 
| jest do nabycia w handiach kolonjaln. 

— cierpka 

ółte opakowanie — łagodna 
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Czerwone ; 

Spróbujcie - porównajcie 
& рппю_п;иіс się 

wina wytwórni 

W. Ormołowiii 
WiLNO 

są staro —leżałe, mocne i zdrowa., 
ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE. 

     

      
    

  

  

Dźwiękowe kino 

„REWJA“ 
SALA MIEJSKA 
Ostrobrazsku 5. 

Największy i 

  

Dziš premjera. 

Ceny: balkon 40 Sta DEE OSW @, 

najpiękniejszy przebój sezonu 

NIEPOTRZEBNA 
MATKA TO MAE MARSH 

MATKA w roli tytułowej to reżyserja Heuryka 
Kinga. 2 

to magnetyczne i 

słowo. 

MATKA to genjalny film FOX'A. 

MATKA niezapommniane 

  

Džwlękowe kino 

„НЕ 

    

i JULCIA 

INAUGURACYJNA PREMJERA! Arcydowcipia i najweselsza komedija. 

ROMEO i JULCIA 
NI FERTNER i 

„Biuro Pośrednictwa Małżeństw i Kursy Salonowych Manier* 
W rol. gł. ZULA POGORZELSKA, ADOLF DYMSZA, KONRAD TOM, ANTO- 

inni. Rewelacyjny scenarjusz! Balkon 49 gr., parter na 1 s. 80 
gr. na pozost. od 90 gr. Początek s. o godz. 4, 6. 8, i 10,20. 

  

Pim JACKIE CO 
Dziś premjera! 9-letni genjalny malec, znany z filmu „CZEMP*, ulubieniec młodych i starych. 

6PER 
w otoczeniu najznakomitszych gwiazd ekranu Ryszarda Dixa, BORYSA KARLOFFA i in. we wzruszającym filmie 

„„DONAVAN% 
  

  

tel. 528 reżyserji genjalnego FREDA NIBLO, twórcy filmu „BEN-HUR*, 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. Seanse: — 4, 6, 8, i 10.15, 

: Dziś! Wielki podwójny i 1) Momumentalne arcydzieło dźwiękowe: REA Niebywałe napięcie akcji! Tajniki sieci szpiegowskiej w czasie ubiegłej wojny z Niemcami. PĮ an w me-lesir oraz 2) Zabawna komedja p. t. 

„ŚWIATOWID 
Miekiewicrz 9, 

  

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE 

Z DNIA 27 MARCA 1933, 

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

Ceny za 1 q. (100 kg.) parytet Wilno. 
Żybo zbierane 669 sr/1 20.— Tenden- 

cja. słabsza. 

.Pszeniea jednolita 34-— Tendencja spo 
kojma. 

Pszenica zbierana 32. — Tendencja spo- 

kojna. 
Mąka pszenna 4-zerosia A. luksusowa 

57,50 Tend, słabsza. 
Mąka. żytnia do 55 proc. 33.— Tenden- 

joa słabsza. 
Mąka żytnia do 65 proc. 28.— Tenden- 

cja słabsza. 

Otręby żytmie 11. Tend. słabsza. 
Siemię Imiane 90 proc. (cena lorjent.) 

37,90. Tenidencja mocna. 

Ф 

  

SKŁAD SUKNA, WEŁNY 
i JEDWABIU 

Z. KAZASKI 
WIELKA 36. 
Nadeszły 

ostatnie nowości 
sezonu wiosennego | 
materjały damskie i męskie na ubra- 

nia, suknie i palta. 

Ceny wyjątkowo niskie! 

  

  

Zaiecanv przez laxarzy dla dzieci ! dorosłych w przypadkach 

"PAB ES 

SiLNE i 
  

Mag. A. BUKOWSKIEGO 
(stosowany zamiast tranu) 

znacznie staniał 

krzywicy, powiększenia gruczołów Ii wycieńczeniu ogólnem h 

Jecorol 
Cena detaiiczna za ffaxon zamiast Zł. 4 tylko Zł. 320 

w nowym flakonie o podwójnej zawartości tylko Zł. 550 

  

ZDROWE 

Drzewka i krzewy owocowe i ozdobne 
oraz wyjątkowo piękne DRZEWKA IGLASTE 

polecają Po CERACH NIZKICH 

Szkółki Podzameckie 
poczta MACIEJOWICE, woj. lubelskie. 

Cenriki na żądanie! 
PST SEWRAZEAZENARIEWEWACE 
a" 

  

HHB EI 

  

  

Landwarow 
Dzialki 

Kcmunikacja 
Warunki kupna: 

reszta ratami 

pociągami 

letniskowo - ogrodniczo - budowlane 

nad jeziorem, rozmaltej wielkości. 

i autobusem co godzinę. 
część pożyczką długoterminową, 

miesięcznemi. 

Cena od 600 złetych za działkę. 

INFORMACIE: 

w Wilnie: Pierwsza Wileńska Spółka Parcelacyjna, 

į w maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. 

ul, Mickiewicza 4, m. 2, * 

NieootooewaiiwaniccaNanNnwanai 

    aiiuh mytfawiwiwa „„LUWĄ” 

Pat i Patachon i Zaczarowany Dywan 
  

Ldrejowisko INOWROCŁAW 
SEZON CAŁY ROK. 

Nowoczesne i wszechstronne urządzenia lecznicze. 
KĄPIELE solankowe, kwasowęglowe, 

Źródła mineralne do kuracyj 

Wziewania solankowe 

Wodolecznictwo. 

Kuracje ryczałtowe. — Kuchnie dietetyczne. 

Rozrywki, sporty, wycieczki, kina, teatr, dancingi. 

Informacyj udziela Zarząd Zdrojowiska, tel. 329. 

KDS asi 

Komitet Nadzorczy Towarzystwa Nredy 
zaprasza p. p. Pełnomocników 

1933 roku, o godzinie 6-ej p. p. w lokalu 
ulicy Jagiellońskiej Nr. 14 z następującym porz ądkiem dzien- 
nym: z 

1) Zagajenie i 

wizyjnej; 3) sprawa użycia nadwyżki bila 
narz wpływów i wydatków na rok 1933; 
nia oprocentowania i 

‚ pożyczek i 
łych należności i 
wznowienia działalności emisyjnej 
dzenie wykazu „członków Towarzystwa i 
łania Zebrań Wyborczych celem wyboru Pełnomocników To- 
warzystwa (par. 67 statutu); 9) wybór n 
cych członka Zarządu i -zastępcy; 10) w 
stępujących Prezesa i 
go oraz jednego zastępcy; 11) wybór Ki 
i Rewizyjnej; 12) wolne wnioski. 
Uwaga! Zgromadzenie będzie prawomocne bez wzglę 

du na ilość obecnych na niem Pełnomocników (par. 74 statutu). 

Tanio 
Domek z płaceni obszaru 1500 sążni kw. 

Sołtaniszkach do sprzedania. lLas sosnowy. Miejscowość sło- 

neczna. Wiadomość w Adm. ,, 

Towarzystwa 
Zgromadzenie, które odbędzie się w sobotę dnia 29 kwietnia 

© 
wybór Przewodniczącego; 2) bilans oraz 

sprawozdanie Zarządu; Komitetu Nadzorczego i 

przedłużenia okresów umorzenia 8 proc 
listów zastawnych; 6) sprawa 

innych ulg dla członków T-wa; 7) sprawa 
Towarzystwa; 8) zatwie:- 

jednego członka Komitetu Nadzorcze- 

borowinowe. 

pitnych. ь 
Emanatorjum radove. Praniai 

p „Т. BETTING“ Elektroterapja. . i K. i A. EIBIGER * 
uznane za najlepsze w 
kraju. — Sprzedaż na 
raty i wynajęcie. — 
Kijowska 4, H. Abelow 

KUPIĘ 
małą maszyaę do pisa- 
aia azywaną w dobi 

twego m. Kilia 

  

ю m 
U ke b stanie. Oferty do Xd 

3 = ministracji „Stowa“ pod Towarzystwa przy A, W. M. N 

Komisji Re- BAADRAMANANEDAAN A. 

nsowej; 4) prelimi- Lokale 
5) sprawa obniże- FFYTYYTYYTWOYYSWYTYE 

konwersji zaleg- Pa KS k za 

DO WYNAJĘCIA 
dla kulturalnej osoby 
Dabrowskiego 12 m. A 

LOKAL BIGRORY 
(po banku) 

óo wynajęcia zaraz 
vis-A.vis Katedry — 
Mickiewicza 1. Wia- 
domość u dozorcy. 

ustalenie daty zwo- 

  a miejsce ustępują- 
ybór na miejsce u- 

  

omisji Szacunkowej 

  

POKOJU, tub dwóch, 
poszukuje bezdzietne 
małżeństwo.Oferty pod 

I. K. do Redakcii "E uroczo položony na 

  

AE | | DO WYNAJĘCIA 
  

  

NASIONA 
Koniczyn, tymotki, seradelli i różnych in- 

nych roślin pastewnych oraz łubinów 
poleca 

Zygmunt Nagrodzki 

  

— 5- pokojowe i 
wygodami.— 

ska 5-2 

kuchnią? 
М/кр 

  

    
DO WYNAJĘCIA 

  wWiino, Zawalna 11-a. 

Nr. spr. Z—2970-32 r. 

OBWIESZCZENIE 

Przewodniczący Wydziału VI Sądu Okręgo 
wego w Wilnie niniejszem ogłasza, iż w. dniu 
12 kwietnia 1933 roku o godzinie 9-ej rano w 
tymże Sądzie, w sali Sądu Grodzkiego Nr .1 
będzie rozpoznawana sprawa Zarządu Spć'ki 
z egr. odp. „W Charytonowicz, Apteczny Dem 
Hurtowy* o odroczenie wypłat. Spr. Nr. Z. — 
2970-32. 

Wszyscy wierzyciele 
mogą przybyć na rozprawę, 
Sądowi wyjaśnień. 

266-V1. 

wspomnianej -Społki 
celem udzielesia 

Przewodniczący Wydziału. 

Materjał sosnowy, 
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. 

PLAC 
w Zwierzyńca róg Tomasza Zena i Fabrycz 
nej do sprzedania — Dowiedzieć się: Wielka 

  

  

  

  

  

„ pokoje odpowiednie па 
DOKTOR biuro, Pracownię i t. p. 

żeldowicz Telston na miejscu, — 

chor. skórne, wenery - EE a GE 
czne, narządów moczo- G R @ 

wych. ® zę, 
od 9 do I, 5 do 8-- NAALANGARAARAAkANAG. 

wieczorem. ul. Mickie - Posady 
wicza 24. РР 
DOKTOR 

ZtLDOWIC:OWAP OTRZEBNA 
kobiece, weneryczne — SŁUŻĄCĄ 

    

arządów . moczowych do wsrystkiego umie- 
od 12 — 2 iod 4 -6 iąca prać i gotować, 
ul. Mickiewicza 24 — Świadectwa wymagane. 

tel. 277. Antokol ul, Potra i Pa- 
—- wła 13 m 1. 

aaa lė AA MA AAA A Ala 

KuPuo Poszuku1a 
i SPRZEDAŻ PRACY УРА co 
S . 

5 OCHMISTRZYNI 
KUPIĘ samotna poszukuje po 

sady na wyjazd, lub 
w mieście — może 
zastąpić panią domu, 
zaopiekować się dzieć 
mi, albo chorą osobą. 
Szkaplerna 36 m. 2. 

folwark około 30 ha do 
15 klm. od Wilna, wy- 
Imagane: budynki, dob 
ra ziemia, blisko las i 
rzeka. Oferty szczegó- 
łowe kierować do Binra 

  

  

  10 м 1 40 10 rano i od 2—3 pp. 
  

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 

średka ed edcisków 

Pr. A PAKA B 
5 FABRYKA M E B Li 

I SKŁAD 

H. RILEMIN I ha 
Spółka z ogr. odp. 

Wiino, uł. Tatarska 20, 
t dom własny. Istnieje od 1843. 

Ż Jadslnie, sypialnie, salony, 
R gabinety, łóżka niklowane i 
4 angielskie, kredeusy, stoły, 

szaty, biurka, krzesła dębowe 
i t.p. Ceny znacznie zniżone, 

  

  

   

  

   
    

  

    
  

RZE Garbsr- Szymkowska 
ska 1 dla „G“. - ika w 
-- —-—— BETA 

Okazyjnie Lekcie 
do sprzedania  zmmzmsumusw 

z powodn wyjazdu bar. -- p 
dzo niedrogo 2 ióżka ROD O WIT A 
dębowe z materstamiF RANCUZK 4 
mało nżywane, szafka ndziela lekcvj france 
nocna oraz chaiselongne skiego. — Zgłoszenie 

$ oglądać codziennie od Mickiewicza 22 m. !* 
| 3do5. Białostocka 6—1 od godz 11-ej do 2-4 
  

  

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki lecznienej 
Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, u- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetycz- 
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- 

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

W. Z. P. 

  

  

MIESZKANIE, 

ne
i 

u
 

r 

 


