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INFOR 
że 

wstępnych  po- 

Wiem, że 

interesują ogół 

Słyszę narzekania, pismo nasze 

zbyt wiełe artykułów 

święca polityce zagranicznej. 

sprawy inne bardziej 

czytelników. To, co pisał prokurator 

Kryczyński o ciałkach białych i czer- 

wonych. Polska przeżywa właściwie po- 

wolną rewolucję, polegającą na tępieniu 

jednostki gospodarującej samodzielnie, a 

zatem płacącej podatki, a zatem utrzy- 

mującej państwo gospodarczo, na tępie- 

niu tej jednostki, na pochłanianiu jej 

przez ciałka białe, przez o wiele 

zbyt liczną biurokrację, stan urzędniczy, 

zastępy pracowników samorządowych, 

społecznych, pracowników zrzeszeń 

organizacyj. Dzisiaj już widzimy jasno, 

że nic nie potrafi stanąć na przeszkodzie 

temu szalonemu rozrostowi tych  „cia- 

łek białych". Nie winien tu ani rząd, ani 

Sejm, winien tu jest zmysł całego naro- 

du, który nas popycha w tym kierunku. 

Widzimy w tem wielkie niebezpie- 

czeństwo. Ale jednak nie największe, bo 

największe, najbardziej bezpośrednie nic 

bezpieczeństwo upatrujemy w polityce 

zagranicznej Polski. I dlatego wybaczy 

nam czytelnik, że do tego tematu tak 

często wracamy. Zaraz po Nowym Roku 

7 pisaliśmy, że Polskę czeka w bieżącym 

| roku coś bardzo złego, może nawet izo- 

|lacja dyplomatyczna. Teraz prasa ati- 

| gielska używa wyrazów izolacja Polski, 

|jako ewentualnego skutku polityki, której 

symbolem stała się teraz wizyta rzym- 

ska. Przed chwilą otrzymaliśmy bardzo 

ważną informację: 

LONDYN PAT. — „Daily Herald* publiku- 
je tekst „płanu czterech mocarstw, twierdząc 

że tekst poniżej przytoczony jest autentyczny. 

Arykuł I. Cztery mocarstwa zachodnie, — 

Niemcy, Francja, Wiełka Brytanja i Włochy, 

zobowiązują się urzeczywistnić pomiędzy sovą 

skuteczną politykę kooperacji celem utrzymania 

pokoju w zgodzie z paktem Kelloga i paktem 

nieużywania przemocy, a także zobowiązują 

się współdziałać w zakresie stosunków europej 

skich tak, ażeby ta polityka pokojowa przyjc: 
ta być mogła w razie konieczności również i 
przez inne państwa. 

Artykuł Il. Cztery mocarstwa potwierdzają 

zasadę rewizji traktatów pokojowych w zgo- 

dzie z odpowiedniemi artykułami paktu Ligi 

Narodów na wypadek, gdyby powstać miała z 

"tego powodu możliwość wywołania  koniliktu 
pomiędzy państwami. Oświadczają one ponad- 
to, że zasada rewizji może być zastosowana 

tylko w ramach działalności Ligi Narodów 

w atmosferze wzajemnej zgody i solidarności 

wspolnych interesów. . 

Artykuł Ш. Francja, Wielka Brytanja 
Włochy oświadczają, że w razie i o ileby kon- 

ferencja rozbrojeniowa osiągnęła tylko częścio- 

wy rezultat równość praw uznana dla Niemiec 

ma nabrać istotnego znaczenia, a Niemcy г0- 

bowiązują się realizować tę równość praw w 

stopniowych stadjach, jakie zafiksowaneby z0- 

stały przez stopniowe porozumienia, zawarte 

przez 4 mocarstwa zwykiemi drogami dyplo- 
matycznemi. 4 mocarstwa zobowiązują się C- 

siągnąć porozumienie z Austrją, Węgrami i 

Bułgarją. 

IV. We wszystkich kwestjach politycznych 
i niepolitycznych, europejskich i pozaeuropej- 
skich, jak również w dziedzinie kolonjalnej, 4 
mocarstwa zobowiązują się zastosować tak da 
leko, jak to jest możliwe, wspólną linję działa - 
nia. 

. 

Art. V. — Niniejsza umowa polityczna zo- 

stanie, o ile to będzie potrzebne, przedstawio- 

na parlamentom do zatwierdzenia w ciągu 3-ch 

miesięcy. Będzie ona trwała 10 lat i będzie 

mogła być odnowiona po upływie tego czasu 

na taki sam okres, 0 ile nie zostanie wypowie- 

dziana przez żadna ze stron oraz przed uply- 

wem terminu. 

Art. VI. — Niniejszy pakt zostanie zareje- 

strowany w sekretarjacie Ligi Narodów. 

: Jeżeli przyjmiemy ten tekst za au- 

tentyczny, to pozostanie jednak dla nas 

zagadką, w jaki sposób wyobrażają sa- 
bie autorzy paktu przeprowadzenie re- 

wizji granic w atmosierze zgody. Zdaje 

się, że ktoś zawsze musiałby być po- 

szkodowany. Paul-Boncour wykrzyknął: 

„Tylko pakt, cały pakt*. Wiemy, co to. 

znaczy. Pakt Ligi Narodów nie pozwa- 

la na rewizję granic. bez zgody obu 

stron zainteresowanych. W praktyce u- 

ważano to za uniemożliwienie rewizji 

granic drogą pokojową. Paul-Boncoura 

zresztą nie uratuje jego wykrzyknik. P-- 

głoski o jego dymisji są bardzo praw. 

dopodobne. 

Słyszałem z ust nader 
polityka polskiego taki schemat 

poważnego 
sytua- 

  

, życia państwa nie związanych. 

* RANUWICZE. —— ul. Szeptyckiego — A. 
GŁĘBOKIE -- ul. Zamkowa 14 Księg. 

URODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
RORODZIEJ -— Księgarnia Kol. „Ruch“ 

ti CK — Sklep „Jeduošė“ 
LIDA — ul. Suwalska 13 — 5. Mateski. 

ŁUNINIEC — Ksiegaraia Kol. „Ruch“. 

MIORY — Ejdeiman 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezatnówionych nie zwraca. Administracja 
nie uwzgiędnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 
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do domu, lub z prze 

czekowe PKO Nr, 

    

MACJE 
cyjny: — Hitler to Niemiec południowy, 

Hitler to Anschluss. Prusacy, to jak Nie- BERLIN PAT. — W dniu dzisiejszym BERLIN PAT. — „Deutsche Ailg. 

miecko - Narodowi dążą nie do An- Zaczęto w całych Niemczech wprowa - Ztg.* donosi, że gabinet Rzeszy zebrał 
schlussu, lecz do zaboru Pomorza. Sens ŪZAČ w życie zarządzenia bojkotowe się dziś na posiedzenie celem omówienia 

5 przeciwko żydom. W Berlinie tłum de- sytuacji w związku z proklamowanym 
wizyty rzymskiej polega na tem, aby po- monstrantow obsadził gmach sądu kra- 
wiedzieć Niemcom: możecie sobie zabie- jowego i grodzkiego. W śródmieściu u- Antyżydowskie represje 

rać Pomorze, ale wara wam od Ar- suwają sędziów i adwokatów - żydów 
schlussu. przyczem wielu z nich odprowadzono do _ GENEWA. PAT. — Wczorajsza delkla- 

: оЛОВ : aresztu. W Królewcu szturmowcy obsa. "acja Simona w Izbie Gmim, dotyczącą e- 
Wręcz innego rodzaju informację, za gzitį budynki sądowe, nie wpuszczają wemtualnego wniesienia sprawy prześlado- 

prasą angielską ogłasza Czas: do wnętrza żydów. Wyjątek uczyniono ba eta rd ST as A so 
Londyński dziennik „Evening Standart* do- tylko dla żydów - adwokatów, którzy ja в 4 y e > PA SR: ; > jatu General Ligi Narodów: duż - 

nosi, że Duce przedstawił swcjemu gosciowi ko żołnierze niemieccy brali udział w o S i С 2 2 interesowanie, przyczem dyskutowano 
zupełnie sprecyzowany plan rewizji traktatów inie świ. i оее As 
ktėry obejmuje następujace punkty: 1) stwo- "ke oe us prawne możliwości dla ewentuainej akcji rzenie wąskiego pasa neutralnego przez polskie Komitety bojkotowe w Berlinie wyda rządu bnytyjskiego. г 4 
Pomorze, na którym miałaby być zbudowana 1Y nakaz, aby posterunki partyjne, strze- Ponieważ Niemcy mie są związane trail 
linja kolejowa niemiecka, łącząca Chojnice z gące wejścia do sklepów żydowskich, tatem o ochronie mniejszości, odpada 1aj- 
Kwidzyniem, 2) zwrot Siedmiogrodu Węgrom, wszystkim kupującym u żydów wyciska prostsza zazwyczaj możność wmiesienjs 
3) zwrot Banatu Węgrom, 4) zwrot jemy li na twarzach stempel z napisem: „My sprawy do Rad Natomiast według opinji 
Austrji, 5) autonomia Kroacji, 6) oddanie czę й . 2” 46 kół ligowych, ieje dła rządu brytyj- 
ści południowej Serbji Albanfi. zdrajcy, kupowaliśmy u żydów”, skiego inma możliwość akcji ma terenie. * < .. я 2 ' TK - ы 

Według tych informacyj Mussolini | Kierownictwo  partji narodowo - S0- 2 yy szczególności art. 11, który pozwał: 
szedłby głównie po linji stworzenia sobie cjalistycznej okręgu berlińskiego wydało każdemu członkowi Rady zwrócić jego u- 

kasi e cnla sOdie swym organizacjom zawodowym instruk wagę na wszelką okoliczność, mogąca 
w państwie węgierskiem poważnego cję, w myśl której w poszczególnych wpłynać na stosunki międzymarodowe i 
sprzymierzeńca w celu rozbioru Jugosła- .przedsiębiorstwach żydowskich zamiano Wtóra gmozi zakłóceniem dobrego porozu- 
wji, a nawet ewentualnego zabezpiecze- wani będą narodowo - socjalistyczni K0- mess 
nia się przed Niemcami. misarze, do których żądań zastosować 

się muszą właściciele przedsiębiorstwa. 
Związek niemieckich domów towa- 

rowych zwrócił się do firm, objętych boj 

к   

    

  

  

   

  

     

sa 

p Ambasador W. Brytanji 
pływające nie zmieniają naszej oceny ® ЗЫ N 

Tai . kotem z wezwaniem do zamknięcia przed OWY YORK. — — Korespondent 
sytuacji: wizyta rzymska, to ze Strony sępiorstw do poniedziałku. Demonstra- „New York Herald Tribune" w Moskwie 
Mussoliniego zmuszenie Francji do za- cja ta ma poprzeć wobec zagranicy kam donosi, że wedle iniormacyj „otrzyma- 

przestania polityki ignorowania Włoch. panję rządu niemieckiego przeciwko roz nych przezeń z autorytatywnego < źródła 
Narazie polityki Mussoliniego nie można Siewaniu ałarmujących wiadomości o "iesowieckiego, ambasador Wielkiej Bry 
określać jeszcze ani jako pro-niemiec- Niemczech. = w Moskwie po przyjeździe do Lon 

iej, ani й Ii an я Do domu towarowego firmy Titz i dynM nie powróci już do Moskwy. Ko- kiej, ani anty-polskiej, ani nawet anty : > ondent do: dal zt 1 | = ‚ . Schocke rzucono dziś bomby łzawiące.—- "SSP ZE AT francuskiej na dalszy dystans. Mussolini Ses iusiany Žinias w Moskwie inżynierowie angielscy będą 
zajął pozycję umożliwiającą mu różne z alia J Akiuašėi ya sądzeni  między innemi pod zarzutein 

drogi wyjścia. Przypomina raczej ten dE aż $$ 2 3. szpiegostwa, za które to przestępstwo 
moment w niedawnej ityce  Wžos A ". oroluratorkich w Pry, g 7% kara śmierci, nej polityce Włoch, rządowych i prokuratorskich w .Pru- 
kiedy Salandra przed wypowiedzenieu: sach okólnik, którym nakazuje 

wojny Austrji targował się jeszcze i z nie sędziom - żydom urlopów. 
Bilowem i z Barrerem, a wielu redak- W Berlinie dziś wieczorem rozlepione 
torów włoskich oskarżonych było, że zostały plakaty centralnego komitetu boj aj bek PAT c= sagi rd 
biorą pieniądze niemieckie, austrjack'2. kotowego, wzywające ludność do wyko- włoski w Waszyngtonie Rosso _ ogłosi 

francuskie i angielskie. 

Co do nas, to iniormacje zewsząd do- 

iele- 

nywania zarządzeń bojkotowych przeci- dziś następujące zaprzeczenie wiadomo- 
wko żydom. ści © projektach Mussoliniego, dotyczą- 

ь т cych rewizji granic w Europie. 
‚ Кайт z całą Polską uważa. Q jłę kampania antyniemiecka - Proszę pana kategorycznie zaprze- 
jąc wszelką nawet dyskusję o ja- ustanie... 

kiejkolwiek cesji terytorjalnej za nie- Piasec © у 

zgodną z honorem Polski, na każde po- kaka a aa NOO 

ważniejsze pogłoski o zamierzanej rewi- 7, SA m di 
zji iw aś: e winniśm naszem kio a п нис Н РР НН ЕЕЬ ojo TAI e уолросавев 4 OAK W ża. a mie. Minister Goebbels oświadczył przed- się dziś rano bombardowania przez Chiń 
zdaniem, alpSwiallaė nie rezygnacją se stawieielom prasy, że rząd Rzeszy z zado- czyków pozycyj japońskich pod Sziu - 
basadora, a podwyższeniem budżetu mi- wyoleniem przyjął wiadomość o osłabieniu Men - Kou Japończycy odpowiedzieli og 
„isterstwa spraw, wojskowych kosztem kampanji antyniemieckiej zagranicą i wi- 

innych resortów, bezpośrednio z obroną dzi w 'tem sukces ogłoszenia przez partję 

Co zaś marodowo - socjalistyczną bojkotu przeciw 

do informacji © „korytarzu przez kory. Żydom. Wobec tego partja marodowo - so- WIEDEŃ PAT. — Na skutek jedno- 
tarz”, które się w prasie pojawiają i "ialistyczna postamowiła marazie ogrami- głośnej uchwały gabinetu kanclerz wy- 
których oddźwięk znajdujemy także w CZYČ bojkot do dmia jutrzejszego. Aikcja dał polecenie rozwiązania republikańskie 

bojkotowa, która rozpocznie się o 10 ra- go Schutzbundu na całem terytorjum Au 

tu należy zapytać: czy ten „korytarz nc dzem P aaa O *ERZR OE AE RPA J e na do śmody. O ile tymczasem ustanie zu- 
przez korytarz, oznacza odstąpienie PE- pełnie kampanja antymiemiecka zagrami- 
wnego. choćby najmniejszego Naszego cą, partja narodowo - socjalistyczna przy. 

COCA. takim razie nasza odpo- wróci normalny stan w Niemczech. — W 
wiedź może się ograniczyć tylko do pod przeciwnym razie 'we Środę bojkot zostanie 
niesienia naszego budżetu wojskowego wznowiony ze zwiększoną silą. Rząd Rze- 
na podstawie prawa do obrony koniecz. Szy oczekuje, że jutrzejszy bojkot utrzy- 
nej, — czy też chodzi tu o ułatwienie many będzie w: granicach prawnych z za- : : 
tranzytu z Niemiec do Prus Wschodnich Chowaniem jak majniększej karności. — Wodnictwem ez sie оМЫ 

Banki nie ulegną zamiknięciu. szawę jaroszewicza. Pod egidą tego ko 

Hieudały zamach komunisty 

wyżej cytowanej wiadomości Czasu, to 

  

WARSZAWA — W dniu 31 marca r. 

b. ukonstytuował się stołeczny komitet 

ratowania bazyliki wileńskiej pod prze- 

W tym drugim wypadku znane są o- 

świadczenia naszych polityków, że na- 

szym celem jest własny dostęp do mo- 

rza, a nie utrudnianie pasażerskiego, czy 

towarowego tranzytu pomiędzy Besli- 
nem, a Królewcem. To stanowisko wy- 
powiadały zawsze nasze czynniki ofi- 
cjalne, począwszy jeszcze od przedwer- 
salskich czasów i 

  

munistyczny 
Po uznaniu w miesiącu maju 1931 r. winiętą została iw terenie akcja orgamiza- 

niema żadnej dobrej przez ministra sprawi wewnętrznych orga- 

w. Włodzimierowe. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 

NIESWIEŻ ui. Ratuszowa — Księgarnia jażwińskiego. 

N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpał 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach 
Żagraniczne 50. proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administację zmieniane dowołnie. Za 

  

Dziś rozpoczyna się bojkot żydów W Niemczet 

   

Mussolini nie chce zmian terytorjalnych 

- Chińczycy bombardują pozycje japońskie 

Rozwiązanie republikańskiego Szutzbundu 

DOZOGEOZZWWW RZY. KOORENZZTOWZA EIZO YZ TOYS ORETZRDY ZOOCE PORZE ZCESZCZOSKE  Zbliżal się do New-Chwang, 

Kamitet ratowania Bazyliki w Warszawie 

  

Komuniści pod nazwą „Chłopska Przyszłość". —Aresztowano 37 osób 

cyjno - agitacyjna, wyrażająca się w za- osób 
racji abyśmy mieli zejść z te- nizaeji pod mazwą Zjednoczenie Lemicy kładniu | politycznych kół „Chłopskiej 

go punktu widzenia.  Rozumujemy Mekių „ĄSamopomos“ za organizację Przyszłości”. 1932 
jednak, że każda zmiana dotych- „a „ OSalną i rozwiązaniu ma całym terenie Na dzień 2-gio lutego zwołany z0- 

państwa tej pantji, będącej „przybudówiką” 
komunistycznej pantji Polski, przez nią 

by była nam narzucona przez kogo- kierowaną i mtrzymyjwaną, utworzona zo- 
kolwiek, stanowiłaby straszną wprost stała mowa „przybudówika” organizacji ko- 
katastrofę dyplomatyczną Polski, nato- munistycznej pod mazwą „Chłopska Prz; - 

: 4 : х ‚ - Szłość”. 
miast jakiekolwiek zmiany zgodne z iu- Niezależnie ad akcji wydwniczej 702 

teresem Polski, a dokonane drogą bez- 
pośrednich z Niemcami układów mogły 
by wejść w system ułożenia naszych sto- 
sunków z Niemcami na podstawie poko- 
ju i przyjaźni między obydwonia pań- 
stwami. Cat. 

PEER ACTRE EPEE ARREOCIWOECOA YOOORYS 

czasowych form tego tranzytu, o ile- 

ŁÓDŹ. PAT. — W dniu wczorajszym 
odbył się pogrzeb zmarłej wskutek ran, od 
miesionych podczas likwidowania onegdaj- 
szych zajść przy ulicy Rokiecińskiej Jad- 
wigi Wojciechowskiej. O godz. 3 po ro- 
łudniu z domu żałoby wyruszył kondukt. Echa katastrefy 

55 przy udzial oś, i + diczby 

„Atlantique węsiników. Prwneb mABÓY R ©. 
PARYŻ. PAT. £ [Przewodniczący ko- $-tei wieczorem. 

misji śledczej w sprawie katastrofy „Atlan wi wb rad w pogrzebie, 
S & 5 25 чаа ромтбеНа do miasta zupełnie spokojnie, 
Ea 2 Nisa „tapo En matomiast jedma liczniejsza grupa, zgóry 
marymatki, Raport przyjmuje hipotezę za- zorganizowana przez agitatorów wywroć .- 
machu jako powód katastnofy. wych na cmentarzu. udała się w: kierunku 

stał do Tarnowa krajowy zjazd delegatów 
„Chłopskiej Przyszłości", który miał wyłe- 
mić kierownictwo krajowe i powziąć u- 
chwały odmośnie programu j dalszej t1k- 
tyki partji, jednak zjazd ten mie dobiegł 
do końca, gdyż na salę obrad «wkroczyły 
organa władz bezpieczeństwa, przytrzymu 

Policja rozproszyła temonstrantów 
miasta pochodem. Uczestnicy tej grupy 
byli uzbrojeni rw kamienie. gins zana 

żywszy zbliżających się demomstramtów, / 

Pisko ich do Ee T, w odpowiedzi 

ma to tłum obrzucił 'polieję kainieniami. — 

Kilkunastu policjantów. zostało poturbowa 

mych. Policja konna i piesza rozproszyła 

tłum, mie dopuszczając mielegalnego pocho- 
du do śródmieścia, Rozproszeni demonst. 
ramci porozbijali na kilku boczaych uli- 
cach szyby w latammiach gazowych. О- 
prócz powyższych ekscesów mie było na 
terenie miasta innych zakłóceń spokoju. 

mocą, na. których prowadzoną była w jesz- 

niu z organizacją komunistyczną. 

miczej działalności 
tycznej, przystąpiły orgama bezpieczeńst- grane padły na numery następujące: 
wa w porozumieniu z władzami sądowo - 
prokuratorskiemi do likwidacji wymienio- 
mych organizacyj ma terenie powiatów ja- 

  

przytmzymując w dniu 25 marca br. w po- 

szczególnych miejscowościach tych powia 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
Łaszuk. DRUJA — Kowiin, 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. А 

PODBRODZIE — ul. Wileńska 15 T. Gurwicz : 
PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

POSTAWY — Ksiegarnia Polskiei Macierzy Szkoinej 

STOLPCE —- Kslegarnia T-wa „Ruch“ 

SŁONIM — Księgarnia Į. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

ST. ŚWIĘCIANY ... M, Lewia — Biuro gazetowe ui. 3 Maja A. 
WOQŁOŻYN -- Liberman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 

‹ 

towy na stronie 2-ej i i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
świątecznych, oraz z prowiteji o 25 proc. drożej. 

drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
dostarczenie n-ru dowodowego 20 groszy. 

TELEGRAMY 
PIERWSZY ATTACHE NIEMIECKI 

'W WARSZAWIE 

WARSZAWI. PAT. — Wczoraj przy- 
był do Wamszawy attache wojskowy pose!- 
stwa. miemieckiego w Warszawie, gen.-ma- 
jor. Schindler. Gen. Schimdler był ostatnie 
dowódcą pułku piechoty Reichswehry, sta- 
cjomowanego w Monachjum. Jest on pierw 
= attache wojskowym miemieckim w 
'olsce. 

od jutra bojkotem żydów w Niemczech. 
Komunikat o wyniku obrad ma być о- 
głoszony wieczorem. 

przed forum Ligi Nar. 
mienia pomiędzy narodami. 

Wireszcie o ile chodzi o akcję bojkoto- 7 a ama ARS Góniego Akiaka PRE POŻAR W POZNANIU 

niemieckiego, rząd angielski, jak każdy POZNIAŃ. PAT. — Wczoraj po połu- 
członek Ligi ma prawio zwrócić uwagę Ra- dniu w fabryce Cegielskiego wybuchł po- 
dy na pogwalcenie konwencji górmośląs- żar. W płomieniach stamęła 30-metnowa 

kiej, której art. 66 głosi, że rząd miemieczi hala fabryczna, w której mieści się t. zw. 
zobowiązuje się udzielać wszystkim miesz- odczyszezarnia joldewów! żelaznych. Po 2- 
kańcom bez różniey urodzenia, narodowoś- godzinnej akcji ratunkowej ogień ugaszo- 
ci, języka, rasy czy religji — zupełnej i mo. Spłonęła część dachu drewnianego, 
całkowitej ochrony życia i wolności, — a część hali, oraz szatnia robotników fabrycz 
ant. 67, że różmiee co do religji i wierza:ia mych. — Cały, budynek został uszkodzony. 
lub wyznania nie powinny szk żad- |Pirawidopodobne jest, że ogień spasodował 
memu obywatelowi Niemiec w k taniu któryś z mobotników, opuszczających fa- 
z praw cywilnych i politycznych, miano- hmykę przez rzucenie miedopałka papierosa 

wicie gdy chodzi o dopuszczenie do urzę- Straty wynoszą około 2% tysięcy złotych. 
dów: publicznych, obowiązków i zaszezy- я 
tów: lub wykonywanie różnych zawodów. i POŻAR W KOSZARACH 36 PUŁKU 
przemysłów. ' WARSZAWA, PAT. — Wczoraj wie- 

— — —0Оо— — ezorem wybuchł pożar w koszarach 36 pp. 
Liegji Akademickiej. Jak się okazało, spa- 

23 ZEPDWCENRE liło się urządzenie jednej z sal, w której w 
: a z gi chwili wybuchu pożaru nie było nikogo. — 

nie powróci do Moskwy Dzięki energicznej akcji straży ogniowej, 
ogień wkrótce ugaszonio. Spaliło się tylko 

CANBERRA (Australja) PAT. — Mi "a ziesiąć sienników. 
nister Latham oświadczył, że otrzymał MISTRZOSTWA  SZERMIERCZE 
wiadomość, że do parlamentu brytyjskie POLSKI 
go zostanie dziś zgłoszony projekt usta- WARSZAWIA. PAT. — Wynik pierw- 
wy, według której ma być nałożone em- szego dnia mistrzostw szenmierczych Poi- 
bargo na import towarów sowieckich.-- Ski panów: klasa A ma florety: 1) Fryd- 
Embargo ma objąć m. in. 16 tys. tona "YCh LES Lwów, 2) kpt. Segda WKS Le- 
masła, importowanego corocznie. Zda- S3% Warszawa, 3) por. Kuźmicki WKS 
niem ministra, usunęłoby to konieczność 750% 4) Ludwiczak I-szy Śląski Klub Szer A mierczy Katowice, Bardzo dobrą formą 
sca ku do eksportu z do wyróżnił się zdobywca pienwszego miej- 

sca. U pozostałych zawodników widoczny 
brak racjonalnego treningu. Walka prowa- 
dzona ostro, ałe fair. Kierował zawodami 
por. Zabielski, 

TORNADO W TEXAS 

czyć wiadomościom, wyłuszczającym rze NOWY YORK. PAT. — W zachodniej с : > - B j kome propozycje włoskie, dotyczące te- części stanu Texas szala] tornado. Wedle 
rytorjalnych zmian w Europie. Informa- dotychczasowych doniesień, zginęły 23 о- 
cje, zawarte w telegramach prasowych, osoby i jest Ikilkanašcie ranmych. Wiele 
są czystym wymysłem. miejscowości zostało całkowicie zmiszezoż 

(—) MUSSOLINI. "ch. 

  

    

  

ZDERZENIE DWÓCH 
HYDROPLANÓW 

TOKJO. PAT. — W czasie ćwiczeń sa- 
molotėw w: pobliżu Jekohamy dwa. hydro- 

niem ciężkiem artylerji. Bombardowanie plany wojskowe zderzyły się w pdsietrzu, 
to miało mieć jak należy przypuszczać, wskutek czego jeden z aparatów spadł da 
bardzo poważne następstwa. morza i zatonął wraz z załogą, złożoną z 

3 wojskowych. Drugi samolot mozbił się, 
spadając na ziemię. Obsługa, złożona z 3 
ludzi, doznała ciężkich ram. 

ZUCHWAŁY NAPAD KORSARZY 
: CHINSKICH 

szych środków celem przeciwdziałania TOKJO. PAT. — Według agencji Ren- 
wszelkiemu oporowi oraz wzywa dobrze go, wielkie wrażenie wywołała wiadomość 
myślącą ludność do popierania akcji rzą o porwaniu z pokładu okrętu „Nanchang“ 
dowej. 4 oficerów amgielskich. Okręt był napad- 

nięty przez dwie łodzie korsarzy chińskich. 
W godzinach popołudnidwych, kiedy okręt 

12 piratów 
chińskich wdarło się ma pokład okrętu. 
steroryzowało chińską załogę i pod groźhą 
PR a 4 oficerów an- 

ielskich, zabieraj ių į jai go 
mitetu w dniu 2 kwietnia odbędzie się kładników. w B * EE 
zbiórka uliczna na cele ratowania bazy- Sie torpedowce japońskie, 
liki wileńskiej, stanowiącej nader cenną 8 akc waj AA OE paid лт - sadorowi Wielkiej Brytanji jak 

najdalej idącą pomoc w poszukiwaniach 
  zbiegłych korsarzy chińskich, którzy por- 

rwali z pokładu okrętu Namhang 4 oficerów 
angielskich, 

„ ARESZTOWANIE SYNA GHADIEGO 

KALKUTA. PAT. — 50 członków Kon 
gresu z tymezasowym przewodniczącym а. 
czele zostało aresztowanych za pnzekrocze- 

mie zakazu odbyłwamia sesji kongresu. — 
: Wśród aresztowamych  zmajduje się sy! 
jąc wszystkich uczestników w liczbie 17 Gandhiego. = aj MA 

SAMOLOT RUNAL W NIEDOSTEPNĄ 
Po odstawieniu przytrzymanych PUSZCZĘ zjeździe tarnowskim „Chłopskiej Pnzyszło- 

ści” do dyspozycji władz sądowych, dzia- NEODESHA (Kansas). PAT. — Sa- 
łalność organizacji uległa przerwie, wzno- molot, przewożący kanadyjską ekipę spor- 
wiona jednak została w miesiącu maju tową, wskutek jakiegoś uszkodzenia spadł 
1932 r. z chwilą wypuszczenia ich na wol- na ziemię wi miejscu miedostępnem, ;do któ 
mą stopę po ukończeniu wstępnego śledz- rego nie można dotrzeć. Podobno 11 osób 
AE cad a jest zabitych, a 3 ramme. 

ES Ža : NEODESHA (Kansas). PAT. — We- 
W szczególności podjęto pnzy zast0»0- Giug ostatniej wiadomości 0 katastrofie waniu ściślejszej konspiracji, żywą działal- samolotowej, która miała tutaj wczoraj ność agitacyjną wśród! chłopów, głównie miejsce, zabite zostały 4 osoby, a 10 od- w: powiecie jasielskim i sąsiednich, «urzą- nioslo cieškie mamy. | ; dzająe tajne komferencje w lasach i pola*h 2 : 

Kto wygrał? 
. у ye) a WARSZAWIA. PAT.— W! 20-tym dniu 

Nie mogąc tolerować dłużej tej zbrod- ciągnienia 5-tej klasy 26 Polskiej Państ- 
organizacji komunis- wowej Loterji Klasowej główniejsze wy- 

cze ściślejszem niż poprzednio porozumie- 

20 tysięcy złotych 110.111. 
10 tysięcy złotych 84.071, 91.344. 
5 tysięcy złotych 15.662, 21.196, 21,196 

ropczyckiego, 23. 532, 42.154, 67.753, 113.467, 126.509. 

DOLAR W WARSZAWIE 
WARSZAWA. PAT. Przedgiełda. 

skiego, gomliekiego i 

tów: 87 przywódców i działaczy wywro- 
towych, którzy zostali przekazami do dys- Dolas papierowy 8,89. Dolar złoty 9.06. — 
pozycji władz sądowych. Rubel 4,775 — 4,78.
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SILVA RERUM 
Tytuł sztuki a jej powodzenie, — 

"oto zagadnienie, nad którem się zastana- 
wia Gazeta Lwowska (86). Zagadnien:c 
to jest zawiłe, czego dowodem jest roz- 
bieżności opinii: 

istnieją bowiem trzy rodzaje autorów sce- 
nicznych: obojętni, którzy uważają, że sztuka 
może mieć powodzenie bez względu na tytuł, 
fetyszyści, uzależniający tytuł od indywidual- 
nego przesądu, wreszcie teoretycy, którzy stwo 
rzyli caiy system dowodzący, na czem polega 
dobry, łub zły tytuł utworu. 

Kto ma rację. Chyba wszyscy potro- 
chu. Każdy uzasadnia swoje stanowisko 
i używa argumentów dość przekonywu- 
jących. 

Do fetyszystów należy dramaturg irancu- 
ski Henri Bernstein, który z żelaznym uporem 
przestrzega reguły, aby tytuł zawierał się w 
ośmiu literach, gdyż to przynosi mu szczęście. 
Największe sukcesy światowe osiągnęły jeg: 
sztuki: „La Raiale“, „Le Veleur“, „La Poigne“, 
„Le Secret“, których tytuły mają po ośm liter. 
Rudołi Lotnar, tiummacz wielu jego sztuk na ję- 
zyk niemiecki, pisze na ten temat w „Neues 
Wiener Journal“, že kiedy miał przełożyć pier- 
wszą z nich „La Rafale", Bernstein zwrócił się 
do niego z prośbą, ażeby niemiecki jej tytał 
ficzył ośm liter. Tłumacz łamał sobie długo gło- 
wę, aż wymyślił: „Baccarat*. 

Osiem liter! Dlaczego osiem, a шё 
dziesięć?,.. Dlyczego nie cztery?.. Zresz- 
tą, nie we wszystkich językach dałoby 
się wypowiedzieć, mając do  dyspozy- 
cji tak ograniczoną ilość liter. Swoją dio- 
gą, jest to przesąd dobry: nie zmusza 
przynajmniej czytelnika do odczytywamia 
długich, nużących tytułów. 

Obóz teoretyków dzieli się na dwie partje. 
Jedni twierdzą, że tytuł nie powinien zdradzać 
treść sztuki a zatem powinien być możliwie 
bezbarwny — drudzy zaś utrzymują, że właś- 
nie tytuł powinien wzbudzać zaciekawienie ula 
treści. Ci ostatni wprowadzili przed kilkoma 
łaty modę diugiego tytutłu, zawierającego py- 
tanie. Moda ta szerzyła się jak zaraza, ale Ly- 
chło minęła. Był także zwyczaj tytułu podwój- 
nego, do wyboru, np. „Szlachetność serca" al- 
bo „odrzucony spadek*, „Głos natury“ albo 
„Piękne kłamstwo”, „Maskarada“ albo „Po- 
trojne maižeūstwo“, „Dwaj przyjaciele“ albo 
„Handlarz z Lyonu“ (Beaumarchais“). 

Ależ to jest moda z przed stu lat!.. 
Klasycy chętnie nazywali swe sztuki imie- 

niem bohatera. Odpowiada to zwłaszcza sztu- 
kom historycznym. „Wallenstein*, „Marja Stu- 
art“, „Mahomet“, „Fedra“, „Egmont“, „Ry- 
szard III“, są to idealne tytuly, ktore nie p0z0- 
stawiają żadnych wątpliwości. Był także 
zwyczaj ia w dwóch imion: 
„Cezar i Kleopatra“, „Romeo i Julja“, „Arria 
i Messalina“, „Rosenkranz i Gūldenstern“, 
„Don Juan i Faust“ i t.p. Paul Lindau zasta- 
nawiał się swego czasu, dlaczego tytuł „Dwie 
Eleonory** jest szczęśliwy. Nic bowiem nie zdra- 
dza, a budzi ciekawość. Kto są te dwie Eleono- 
ry? Tylko dwie kobiety, które noszą to imię, 
czy też pozostają w jakimś wzajemnym sto- 
sunku do siebie? Pozatem tytuł brzmi dobrze i 
łatwo wpada w ucho. 

Tytuł intrygujący, budzący zacieka- 
wienie, fecz nie zdradzający treści.. Tym 
wszystkim warunkom odpowiada tytuł 
nowej sztuki T. Łopalewskiego ,„Czerwc- 
na limuzyna... Е 

Intryguje, brzmi ładnie i nie mówi, 
jaka jest treść sztuki. Trzeba więc przy- 
puszczać, że tytuł przyniesie autorowi 
szczęście. 

Niektórzy z teoretyków są zdania, że w 
tytule koniecznie musi być mowa o miłości, o 
%obiecie, o szczęściu albo o pieniądzach. Tytuł 
musi czynić sympatyczne wrażenie. Twierdze- 
miu temu przeciwstawia się pogląd, że trafność 
tytułu osądzić można dopiero z powodzenia 
sztuki. jednakże doświadczenie uczy, że istnie- 
je wiele drobnych tytułów, które przyczyniły 
się do sukcesu utworu, a bardzo mało takich, 
jakieby sztuce szkodziły. 

Nie w dziedzinie sztuk teatralnych zna 
my pewien fakt powodzenia utworu, po- 
siadającego niezwykle skromny tytuł. 
Jest to „Wileńska powieść kryminalna 
młodej wileńskiej autorki. 

” 

‚ Lector. 
—-0-0-0=— 

        

Aż trzy... Prawdziwych było dwie—- 
jakże do siebie niepodobne! Pierwsza , 
dyrektorjaūska „merveilleuse“, wprowa- 
dzita prowincjonalnego mruka Napoleo- 
na Bonaparte do salonów i zapoznała 
go ze Światem naprawdę dziwnym: z 
niedobitków „ancien regime'u* było to, 
co najprzedniejszego; z dorobkiewiczów 
rewolucji — co najpotrzebniejszego do 
zrobienia majątku lub karjery. Zrobił ją 
w tym „świecie tuloński general; ten 
„Świat* zaś później zrobił karjerę przez 
niego, awansując na dworską arystokra- 

cję. ; 
Związek z drugą żoną — aczkolwiek 

'bezbarwną i nieciekawą, ale córą Ceza- 
rów -— dał temu „dziecku rewolucji“ 

«(sam sfebie tak określił) prawo nazy- 
wać $. p. arcychrześcijańskiego króla 
Francji i Nawarry Ludwika XVI-go i 
królową Marję-Antoninę nie „Ludwikiem 
Capetem i jego wdową* — o nie! —- 
tylko „Mon oncle“ i „Ma tante“. —- 
Fakt!*). 

Oprócz tych były jeszcze inne, 
związki przygodne, dłuższe lub krótsze. 
Była Paulina Foures —,„Owca nędzarza* 
ze sztuki Stefana Zweiga. Była Eleono- 
ra Denuelle i... mały Leon, tak do wiel- 
kiego ojca podobny. Była „Cesarzowa 
Polska“ i.. mały Aleksander Walew - 
ski, znów tak podobny, tak podobny... 
Były: Mars, Grassini, Georges — było 
ich bardzo dużo od Valence aż do wys- 
py Św. Heleny, gdzie (tak chce Ałda- 
now) córeczka wiernego towarzysza wy 
gnania była znów tak podobna, tak bar- 
dzo podobna!... Trudno! — to ten stały 
korsykański typ zawinił, wszyscy bo - 
wiem Buonaparte, Camerata, Muraty, ba 
nawet Lćon powtarzają tę samą głowę. 
Cezara — maskę bladą, dumną i dostoj 
ną. 

A więc, było „ich* dużo.  Zadały 
kłam trochę zarozumiałemu, trochę cyni- 

*) Ch. Moreau - Vauthier. „Napoleon“ Pa- 

ris. (Nachette). 

TRZY NIEDOSZŁE CESARZOWE 

- Nieśmiały oficerek 

SŁ ow oO 

Proces Rity Gorgonowej 
(Telefonem od własnego Korespondenta z Krakowa) 

OBRONA 

Szary, zachmurzony dzień. Na sali roz- 
przew ciemno. Trzeba zapalić wszystkie 
žymandole po przedwezorajszych ostrych 

wstrząsach będzie chyba nuda w sądzie. 

Tak mie jest. Niema w tym procesie nudy, 

Dba o to przedewiszystkiem — obrona. 
Rola obrony w. każdym wielkim pro- 

cesie krymimalnym jest niesłychanie tnu- 
'dna, ale zarazem jest ogromnie wdzięczna ; 
inaczej (przecie pojąćby mie można, z ja- 
ikichż (to względów. trzy „asy* palestry 
warszawskiej. kwowiskiej i krakowskiej, 

„poświęcają swój drogocenny czas, przesia- 
dując dniami całemi w tym wielkim pro- 
cesie, zamiedbując swoje ikancelarje, i to 
majzupełniej bezinteresownie. Grosza za to 
mie biową, raczej jeszcze dokładają. Czyż- 
by czymili to dla reklamy? Chyba nie — 
im już reklamy mawet nie trzeba. Są do- 
syć sławmi. Pozycja ich jest aż nadto u- 
gruntowama. A więc może z chęci bronie- 
nia niervinmej istoty, czy też w obronie za- 
grożonej sprawiedliwości? Trudmo ich po- 
sądzać o takie sentymentalizmy. 

W natumze każdego obrońcy leży chęć 
olśniewania, działania ma masy. Jakaś 
skryta żyłka aktorska tkwi rw każdym 
chyba sławnym adwokacie. Bronić, powa- 
Lić na obie łopatki przeciwnika, błysnąć ja- 
kiemś dobrem powiedzeniem lub zręcznie 
postawionem pytamiem. Jakże oni muszą 
być 'wszechstronni! — Ile muszą wiedzieć 
i umieć! Wczoraj ma wylot musieli znać 
całą literaturę specjalną. dotyczącą wieku 
dojrzewania i budzić podziw ogólny swoją 
erudycją, mogącą w kozi róg zapędzić bie- 
głych profesorów. Dzisiaj znów! muszą się 
zmać na hydrotechnice, na fizyce, na geolo- 
gii. Jutmo przyjdą znawcy od chemji i 
zmów będziemy mieli lekcję chemji w są- 
„dzie, Adwokat: Ettinger okaże się biegłym 
chemikiem, podobnie jak adwokat Axer 
okazał się doskonałym hydrologiem. 

Zeznawał bawiem mowy rzeczoznawca 
w tym procesie imż. (Przetocki ze Lwowa, 
który badał piwnicę w: willi brzuchowic- 
kiej — czy jest ona suchą, czy mokrą. — 
Okoliczność ta! jest ogromnie ważna, bo 
— jak wiadomo — po morderstwie znale- 
ziomo w tej piwniey mokrą chusteczkę о- 
skanžonej. Teza oskarżenia idzie w tym 
kierunku, że Gorgonowa ukryła tam wy- 
pramą z krwi chusteczkę, gdy tymczasem 
oskarżona broni się, że chusteczkę może 
zagubiła przypadkiem w piwmicy. a nasią- 
kła ona wodą, bo wi piwnicy jest t. zw. 
woda zaskórna. Przypominamy, że pod- 
czas ostatniej wizji lokalnej w Brzuchowi- 

cach pixmica tonela w wodzie. Sąd chciał 
się przekonać, слу to figiel jakiś ktoś u- 
rządził, czy: też istotnie woda jest w pi- 

icy. Zbadał 'tę sprawę wiłaśnie imż, Prze- 
tocki i składał swoje orzeczenie — mie- 
zmiernie fachowe, mało przeto zrozumia- 
łe. Pamie na galerji ziewają. Przewodni- 
czący mudzi się i zawzięcie, długo czyści 
binokle. 

Gongonowa mie ma szczęścia do znaw- 
ców, Wszystkie ekspertyzy iwypadają dla 
niej druzgocąco. Także i inż. Przetocki do- 
chodzi do przekonania, że w piwniey nie 
istnieje woda zaskónna, że woda nie mo- 
że się tam dostać, że warstwa asfaltu bro- 
ni piwłnieę od wilgoci, że wreszcie mocy 
krytycznej 31 grudnia wody wi piwniey 
nie było. 

Wszystko zdawałoby się, jest w maj- 
lepszym porządku. Tymczasem adw. Axer 
zaczyna zadawać pytania znawcy. Chodzi 
o teorję maczyń połączonych i ustalenie 
poziomów: basenu i dna piwnicy. Nie silę 

się wealle, by odtworzyć to niezmiernie fa- 
chowe pytamie, które postawił obrońca 
Gorgonowej. I tak niewieleby z miego mo- 
żna było zrozumieć. Ale jest faktem, że na 
to pytanie mastąpiło długie milczenie. Rze- 
czoznawca ami rusz nie umie odpowiedzieć. 
Milczenie ito jest niezmiernie kłopotliwe, 
itembardziej, że drugi obrońca demomstra- 
cyjnie patrzy, ma zegarek i mierzy długość 
tego milczenia znawcy, któremu w 'dodat- 
ku palce rąk, trzymanych w. tyle, drgają 
niesłychanie nenwiowo. 

To jest obnona. 

TANT DE BRUIT POUR UN... CHIEN 

Dr. Henryk Rappapont, koncypient а- 
dwokacki ze Liwowa, miai zeznawač jesz- 
eze mwiezoraj, ale zatelegrafowal do sądu 
kmakiowskiego, že nie ma pieniędzy na 

przyjazd. Sąd więc krakawski łączy się te- 
lefonicznie z sądem lwowskim i poleca wy- 
płacić p. Rappaportowi koszty podróży 
do Krakowa. Tant de bnuit pour un.., 
chien, p. dr. Rappapont bowiem ma złożyć 
zezmanie, że wybrał się pewnego razu do 
Bnzuchowie i zajechał też pod willę Za- 
remby, dokąd ciągnęły liczne pielgrzymki 
lwiowian, i że słynny Lux, ów groźmy Lux 
nietylko mie ujadał, ale owszem łasił się 
jeszcze i oblizywał p. Rappaporta. Dziś p. 
dr. Rappapont zjawił się już w sądzie, opo- 
wiiedział tę „Raubengeschichte“ tym 
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Ostrzeżeniel 
dzisiejszym 

Niniejszem zawiadamiamy wszystkich naszych  P./f 
/ 

T. Odbiorców, iż z dniem 

p. Adolf Reisapfel i p. izrael Akselrod 
Wilno, Wielka 30. 

NIE SĄ WIĘCEJ NASZYMI PRZEDSTAWICIELAMI. 
Wymienieni ani też ich subzastępcy nie są więcej upoważnieni do przyjmo- 

wania zleceń ani też do inkasowania gotówki /względnie przyjmowania pokrycia 
dla nas. 

ZAZNACZAMY, Iż ŻADNYCH KWOT WPŁACONYCH TYMŻE PO UKA- 
ZANIU SIĘ NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA NIE UZNAMY. 

Wszelkie zlecenia, jak i pokrycie prosimy kierować chwilowo bezpośredn'o 
pod naszym adresem. 

Nazwisko nowego przedstawiciela podamy w dniach najbliższych. 
. Dołożymy starań, aby zmiana przedstawicieli nie wpłynęła na dotychczasowe 

miłe stosunki z naszymi P. T. Odbiorcami, gdyż dążeniem naszem będzie jak do- 
tąd tak i nadal kierować się stałe życzeniami naszych P.T. Odbiorców. 

Polsko - Szwajcarska Fabryka Czekolady 

  

cznemu twierdzeniu Józefiny, że „tylko 
pięć lub sześć dni w roku kobiety mają 
pewną władzę nad Napoleonem". Lecz 
nie o te wszystkie nam tu chodzi, nie o- 
ne nas interesują. Jak się okazuje, je- 
szcze przed poznaniem Józefiny miał Na 
poleon aż trzy narzeczone (trzy niedosz- 
ie przyszłe cesarzowe!), z których trze- 
cia Emma została „odkryta” stosunkowo 
bardzo niedawno. O te trzy nam właśnie 
1 chodzi. 

Kto wie, jakby się pokierowało dzi- 
wne życie Napoleona, gdyby losy zwią- 
zały go z М-Пе Colombier, z M-lle Cla- 
ry lub z bliżej nam nieznaną Emmą? 

* * * 

Zacznijmy więc od niej. W r. 1765 
iuały i niepokaźny człowieczek „o ry- 
sacli twarzy kanciastych, cerze śniadej, 
lecz o żywem spojrzeniu szarych spo- 
strzegawczych oczu _ opuszcza Szkołę 
Wojskową w Paryżu, i jako podporicz 
nik artylerji w pułku La Fere, zjeżdża 
do Valence. Dziura, podobno, okropna! 

! stara się o podtrzy- 
manie stosunków towarzyskich, uczy się 
tańca. u niejakiego Dotel'a, zawiera sze 
reg znajomości. Pośród innych — z Em- 
mą. Kto była Emma — nie wiemy. Ot, 
tak sobie prowincjonalny piętnastolatek 
Pisze jednak do niej Napoleon w te sło- 
wy: „O, Pani! Po raz ostatni przemówi- 
ła Pani do mnie tak łaskawie, że od te- 
go czasu odczuwam potrzebę widzenia 
się z Panią nietylko w obecności Pani to 
warzyszek'.Następuje zapewnienie, iż bę 
dzie godny jej uczuć i prośby o odpo- 
wiedź przychylną. Odpowiedzią było -— 
milczenie. Napoleon pisze list drugi: 
„Proszę mi odpowiedzieć, że serce Pani 
bije zgodnie z mojem i że nie jestem 
Pani obojętny”. Milcznie. Trzeci list jest 
namiętny i pełny próśb o przebaczenie. 
Znów milczenie. 

Czwarty list brzmi mniej więcej tak: 
„Jedno tylko słowo: proszę pokochać 
choć trochę tego, kto Panią tak mocno 
kocha. Proszę dać mi czytać w Pani du- 

„SUCHARD“ S. A, w Krakowie. 
Skrz. poczt. 55. 

szy*. I pytanie pełne niepokoju, czy nie 
oddała już serca komu innemu? Znów i 
jeszcze raz — milczenie: Ale poskarżyła 
się widocznie komuś Emma, że natar- 
czywość młodzieńca sprawia jej przy- 
krość. Napoleon dowiaduje się o tem i 
pisze list piąty i ostatni: obiecuje nie 
pisać więcej i prosi o swoje listy. 

Listów tych z powrotem nie dostał. 
Emma zachowała je dla siebie, Nawet 
nie kochając, zawsze jednak mile być ko 
chaną — wszystko jedno przez kogo. 
Nieprawdaż? Więcej niż stulecie przecho 
wywały się te listy w rodzinie Emmy, 
później nabył je zbieracz Barbey — i 
zachował u siebie. Dopiero teraz, po je- 
go śmierci, młodzieńcza tajemnica Napo - 
leona wyszła na jaw**). ` 

Powiedzą mi: dlaczego mamy zali- 
czać Emmę do „niedoszłych*? Czy ma- 
my w listach chociażby jedno słówko 0 
narzeczeństwie? Ale proszę nie zapomi- 
nać, że był to przecież Rok Pański 1785 
kiedy jeden taki liścik obowiązywał wię- 
cej, niż formalne wyznanie za naszych 
czasów! Jeżeli zaś chodziło o zwykłą ro- 
kokową „avanture galante* — wtedy wo 
góle nic nie pisano! 

* * * 

Ten sam Valence — trochę wcześ- 
niej lub trochę później. Ten sam rok 
1785-ty. Epoka salonów. W Paryżu — 
M-mes Geoffrin, Du Deffand, Lespinas- 
se... Dlaczego nie moglibyśmy mieć swe 
go „salonu“ u siebie? Skoro w stolicy 
głowy ukoronowane mogą się chylić z 
szacunkiem przed mądrością córki furma 
na (M-me Geoffrin), ba, nawet nazywać 
ją „matulą* (maman) — dlaczego nie 
miałaby kulturalna i oświecona M-me 
du Colombier otworzyć swego salonu w 
Valence i zaopiekować się młodym ofi 
cerem, o którym przecież powiedziano, 
że „daleko pójdzie, jeżeli będą mu sprzy 
jały okoliczności*? Coprawda, nic 
tem nie wiedziała, jak nie mogła nawet 
przypuszczać, że skromny  oticerek w 
przyszłości będzie dla jej rodziny bar- 

**x) Stefan Zweig: („Berliner Tageblati“). 

о ° 

psem. Opowiadanie уа zaledwie kilka 
minut. Na to aż fatygował się ze Lwowa. 

— Czy pami przypadkiem mie miał kieł- 
basy z sobą? — ironizuje zlekka. p. proku- 
rator. 

Świadek zaklina się, że nie miał, 
Adw. Ettinger: „A więc niczem pan 

psa nie przekupywał ?* 
Świadek: „Absolutnie miezem'. 

Po chwili dr. Rappaport Zz miną zado- 
iwolomą opuszcza barjerę. Spełnił swoje 
wielkie zadanie. 

ZNOWU ZAMKNIĘTE DRZWI 
(Pasa; inspektor polieji Piątkiewicz z cen 

tralnej służby śledczej w "Warszawie, ma 
ugodnie z poleceniem Sądu Najwyższego 
jalko ekspert oświadczyć, że istnieje zabo- 
bon w świecie zawodowych przestępców, że 
na miejscu zbnodni dobrze jest zostawić 
kał, w ten sposób bowiem trudno ma być 
pono ująć potem zbrodniarza. (W willi: Za- 
remby znaleziono kał. Z tegoby mogło wy- 
mikać, że zbrodni dokonał pmzestępca za- 
wodowy 7 

„MEHR LUFT“ 
Następnie pnząwodniczący znów zarzą- 

dza, „opróżnienie"'. Wedle obiegających po- 
głosek, była mowa o jakiejś szkole fran- 
ceuskiej i szkołe niemieckiej przestępców, 
które to szkoły różnią się pod tym wzglę- 
dem obyczajami. 

Po przerwie i podjęciu jawności ze- 
zmaje dalej inspektor (Piątkiewicz, dopusz- 
czony па wniosek obrony w charakterze 
biegłego 'także w innych sprawach, zwią- 
zamych ze ubrodmią brzuchowicką, Mówi 
się teraz dużo 0: tem, jak pies reaguje na 
zapach świeżej knwi, jak utrwaliły się śla- 
dy stóp na Śniegu itd, Nawet pnoste i zwy- 
czajne wybicie szyby poddaje zmawca, o 
dziwo, gruntownej analizie naukowej. Sły- 
szymy o pęknięciach szyby wadjalnych i 
pęknięciach ikoneentrycznych. Zaiste są to 
rzeczy na ziemi, o któmych się filozofom 
mie Śniło. Pokazuje się znaczne odłamki 
szyby z werandy brzuchowiekiej dla. usta- 
lenia, czy szybę wybito od wewnątrz, jak 
twierdzi osikarżoma, czy od zewinatnz, jaik 

chce p. prokurator, gdy uciekała przed Sta 
siem. To ogromnie ważny szczegół w! tym 
posz!ałkkowym procesie. Otóż, na dwoje bab 
ka wróżyła. Ustalić z całą pewmością się 
nie da. Można powiedzieć tak, gdy pyta- 
nie zadaje prokurator, możnaby powie- 
dzieć, że szybę wybito od zewnątrz, gdy 
jednak zmawcę bierze wi obiroty: obrońca. 
przysiącby można, że od wewnatrz, Wszyst 
ko jest względne. Bądź tn mądry. 

STAŚ ZEZNAJE POD PRZYSIĘGĄ 

„Że ma wszystko o co przez sąd pyrta- 
ny będę, zeznam szezerą prawdę, miczego 
nie ukrywając. Tak mi Pamie Boże dopo- 
móż''.., Słowa te wyraźnie i stanowczo po- 
wtamza 16-letni Staś Zaremba, teraz już 
pełmowantościowy świadek. Przesłuchanie 
zaczyna się od samego początku, da capo. 
Powitarzają się dobrze zmame ty. 
Słyszymy raz jeszeze o p. Aplu i jego wi- 
zyłtacji, wogóle o wizytach mężczyzn w 
willi w Brzuchowicach, o listach Gorgono- 
wej do jakichś panów, które przejęia Lu- 
sia. — „Tatka mie było w domu, a był ja- 
kiś mężczyzna u Gorgonowej. więc kiedy 
madchodził tatko, uprzedziło się owego pa- 
na, który chyłkiem pono wymknął się z 
wiki”. Grongonowa miała wiygrażać się Lu- 
si. Mówiła: „Ty, małpo”. — „Ja wam ro- 
bię wielką itragedję. Zobaczymy jeszcze, co 
z tobą będzie”. — O tej „tragedji” slyszy- , 
my dziś po raz pierwszy. choć Staś słucha- 
my już jest — jak obliczył obrońca — po 
maz szósty z rzędu. — Gorgonowa podjudza 
fa Zarembę przeciw: Lusi. Raz był jakiś 
smutny. Lusia: rozpłakała się, potem pro- 
siła Stasia, żeby przysumał stół do jei 
drzwi: na. moc, bo boi się .Gorgonowej. — 
Kiedyindziej krzyczała Gorgonmowa, że 
wszystikidh pozabija. 

dziej pożyteczny, niż taki np. Stanisław 
August dla swojej „maman Geofirin*. A 
jednak oficerem się zaopiekowała. Bo pi 
sał. Poparła pierwsze jego kroki literac 
kie i poleciła jego „Historję  Korsyki“ 
jednemu ze znanych encyklopedystów, 
opatowi Reynal'owi. 

Córka miłej i kulturalnej pani du-C. 
Karolina uważana była nawet przez czas 
niejaki oficjalną narzeczoną Napoleona. 
Ślub się nie odbył. Dlaczego? Czy dlate- 
go, że już w następnym 1786 r. Napole- 
on Buonaparte został przeniesiony do 
Lyonu, czy też dlatego, że biedny oficer 
artylerji z gażą 93 livrów i 4 deniers 
miesięcznie nie nadawał się na męża cór 
ki pani z salonem literackim -— nie wia 
domo. Wiadome jest natomiast, że w 
przyszłości Napoleon nigdy nie zapomi- 
nał tych starych swych znajomych. Przy 
jaciele i koledzy, profesorowie szkół w 
Brienne i w Paryżu — wszyscy póź- 
niej coś od niego dostali. Nawet Duprć 
jego nauczyciel kaligrafji***). Kto wi- 
dział choć raz charakter pisma Napoleo- 
na — ten zrozumie ogrom jego wspania 
łomyślności w danym wypadku! 

Wobec niedoszłej żony okazał się ró 
wnie szczodrym. Później, gdy Karolina 
du-Colombier wyszła już zamąż, mian»- 
wał ją damą dworu, zaopiekował się jej 
bratem, męża zaś, niejakiego Bressier'a, 
ulokował w Zarządzie Leśnym i zrobił 
baronem — „za to, żem się kiedyś nie 
ożenił z jego żoną”. Ironja, która pozo- 
stawia kwestję wzajemnego stosunku 
tych dwojga nierozstrzygniętą. Tytuł, w 
rodzaju tych, o których, istnieje „słów- 
Ko* tradycyjnego konserwatysty cesarza 
Mikołaja ll-go: o wszelkich nowych ty- 
tułach (nawet przez się nadawanych!) 
miał się wyrażać jako o ,,...frażetowych'** 
(„naktadnowo sieriebra“)!. 

* * * 

jeżeli zagadkowa Emma i barono- 
wa Bressier mogły w przyszłości pożało 
wać kroku niepopełnionego — napewno 
nigdy nie pożałowała tego trzecia zkolei 

***) Arth. Lėvy. „Napolėon intime“. 

— A jak było ze spaniem owej tragiez- 
mej nocy'? 

— Romusia chciała wtedy komiecznie 
spać z Lusią, ale Gorgonowa mie dała. — 
Chciała, żeby dziecko spało z nią. Ostatecz 
nie tatko wziął dziecko do siebie. 

Potem waz jeszcze opisuje szczegółowo 
Staś przebudzenie się owej nocy, gdy usły- 
szał skowyt psa i raz jeszcze pod przysię- 
gą stwierdza, że patrząe przez szybę w ja- 

dalni iwidziai między choinką a pianinem 
postać kobiecą i po ruchach, 'po kształcie, 
po fryzumze i po futrze wozpoznał w miej 
stanowczo Gorgomową. 

Gongonowa siedzi z głową pochyloną 
'mdół. Atmosfera w sądzie jest ciężka, 

przytlaczająca jak ołów. 

STENOGRAM JEST DO NICZEGO 
Nagle wybucha mały skandalik, który. 

wywołuje dużą wrzawę. Pnokurator w pe- 
wmem maiejseu prosi o odczytamie, w jaki 
sposób zaprotokułowano jalkieś pytanie je- 
go. Protokulant wydaje z siebie siódme 
poty, lecz ani rusz nie potrafi odczytać. 
Na szczęście prócz protokulamita - prawni- 
Ika, jest jeszcze urzędowy stemograf. Ale 
bieda z tem, że także ten: stenograf nie u- 
mię odczytać stenogramu. Czyta, ze pan 
prokurator zapytał Stasia, czy „miał wiel- 
kiego stracha ', ale prokurator protestuje, 
że mie używa takiej polszczyzny. Ogólne 
zamieszanie. 'Przewodniczący surowo stro- 
fuje stenografa i protokulanta. (Prokura- 
tor pyta się świadka: „Czy był pan tak 
przestraszony, że pam! nie mógł dokładnie 
obserwować postaci? Czy tem przestrach 
stamął na przeszkodzie poznaniu?" — Ad- 
wokat Bttinger prosi o uchylenie tego py- 
tania, bo o tem mogą decydować. tyliko 
zmawiey. Świadek mie może sam ustalić sto- 
pnia swego przerażenia i zdolności rozpo- 
zmamia. Trybunał po maradzie uchyla py- 
tanie prokuratora. 

GDYBY UWOLNIONO GORGONOWĄ.. 

Teraz pierwsze skrzypce bierze adw. 
Woźniakowski, który pragmie zdemasko- 
wać złą wolę świadka i jego wrogie nasta- 
mwienie wobec Gongonowej. 

— Qzy był pam obecny przy rozmowie 
ojca z jakimś panem, czy była mowa, że 
uwolnienie Gorgonowej byłoby. dła ojca 
nieszczęściem ? 

Wielkie poruszenie na sali. 
Wśród grobowej ciszy Staś odpowiada 

szeptem: „Mówiliśmy o tem". 
— Kito mówił? 
— Jonaszowie (wujostwo) 

ojea. 
— A ezy pam nie zabierał wtedy głogu ? 
— Tak, mówiłem, że gdyby Gorgonową 

uwolnili, toby zaraz wszystkie interesy oj- 
ca zepsuła. 

— A czy z kim nie mówił pan je-zcze o 
tem? Niech pam sobie przypomni, pan ze- 
znaje dziś pod przysięgą. 

-; Mówiłem z panem redaktorem P. % 
korytarzu sądowym. Pam redaktor mnie 
się pytał, coby było, gdyby Gorgonową u- 
'wolmili, Powiedziałem, że byłoby żle — 
odpowiada szczerze Staś. 

Dziwny chłopiec z tego Stasia. Prze- 
cież dopiero przedwczoraj mówił (wi kory- 
tarzu sądowiym Frwinowi, że jest pewny, 
iż mamusię jego uwolnią. Gdy go zapyta- 
no, dlaczego właściwie tak powiedział, '02- 
rzekł poprostu: „A co mu miałem odpo- 
wiedzieć ?* L. A. Z. 

mówili do 

  

W WIRZE STOLICY 
DAWNE PRIMA APRILIS. 

Jakie to kawały strugano ongiś! 
W magistracie urzędnicy idą do kasy pe 

pensje. — nie wypłacam dziś, mówi kasjer. 

— (o? Jak? Dlaczego? 

— Niema pieniędży w kasie! 
Ha, ha, ha, prima aprilis, 

A znowu w innej instytucji szei rozdał 

wszystkim urzędnikom jakieś arkusiki w kope- 
tach. Otwierają, czytają — wymówienie 50- 

sady, od dziś za trzy miesiące. Osiołku egip- 
ski! za co 

Ha, ha, ha, przecie u góry jest wyraźna 

data: 1-szy kwiecień! 

Żona do męża, wracającego z biura: 

wiesz mężusiu, postanowiłam obciąć sobie krót 

ko włosy, i dość mam już być brunetką, po- 

maluję je sobie na jasno blond, i nie chcę iś« 

z tobą na bal, pójdę z tym Heberowskim... 

— Ratunku, żona zwarjowała. 

Ha, ha, ha, prima aprilis. 

Do poważnej firmy na nowym świece 

przychodzi wierzyciel: — panie Nuchim, cv 

pan powiesz na ten weksel, dziś termin piate 

ności. 

— Powieś się pan na tym weksłu. 

— Z powodu? 
— Z powodu plajta! Nie reaguję na swoje 

weksle. 

— Ha, ha, ha, na moje kepełe zapomnia 

iem, że to dziś prima aprilis. 

Młody student wraca z uniwerku: — mo, 

jakież dziś były wykłady? pyta ojciec. 

— Ono, obleli nas zimną wodą z hydran- 

"tów... 

— Te dowcipki aprilisowe chowaj dla sio- 

stry smarkaczu! 

Obywatel jedzie z wizytą do drugiego: 

— Cóż słychać sąsiedzie kochany, jak in- 

teresa 
— Ach, walnęli mi podatek, trzykrotnie 

większy od dochodu, zlicytowali mi karetę 1 

bibljotekę, za żyto dają 1 rubel za pud... 
— Sąsiedzie, czy być może? chyba jestes - 

cie pijani! " 

Ha, ha, ha, — nie pijany, ale prima aprilis 

Jakież to wesołe wspomnienia, jakież py- 

szne končepta. Jakąž to ludzie mieli dawniej 
imaginację, jaką bujną fantazję. 

— No a wy, pyta ktoś te czasy pamięta- 

jacy, nabieraliście się 1-go kwietnia Wiem, że 

brak ci dowcipu, ale zastosuj, któryś z tych 

starych, dobrych tricków, zobaczysz jak wszyst 

kich rozweselisz... 

Oj, dziś nie tak łatwo wszystkich rozwesc- 

Karol. 

Nowe Towarzystwo 
Ubezpieczeń w Polsce 

Do szeregu poważnych towarzystw ubez- 
pieczeniowych w Polsce, przybyło jeszcze je- 
dno, które ze względu na posiadany majątek, 
wszechstronną działalność należy bezprzecznie 
do największych w Europie. 

Jest to „Prudentia Assurance Compauy 
Ltd.* w Londynie, które Zz dn. 31 marca ro4- 
poczęło działalność na terenie całej Polski, gdzie 
już zainwestowało dotąd przeszło 150 miljo- 
nów zł. 

Zainteresowanie się tego towarzystwa rya- 
kiem polskim datuje się od kilku lat, kiedy па- 
było ono większość akcyj Tow. RZ 
Przezorność. W ubiegłym roku Tow. „Pruder- 
tial" rozpoczęło budowę w Warszawie  naj- 
większego w Polsce gmachu, 16-piętrowego 
„Drapacza nieba* przy Placu Napoleona. 
Gmach ten będzie już w roku bieżącym wy- 
kończony i stanie się między innemi siedzibą 
obu towarzystw: „Prudential i „Przezornošč“. 

Przez rozpoczęcie bezpośredniej działalno- 
ści w Polsce Tow. „Prudential* pragnie swą 
pracę na tutejszym terenie rozszerzyć i uspra- 
wnić. Załatwiać ono będzie ubezpieczenia na 
życie i od ognia. 

  

lić! 

  

RESTAURACJA-DANCING 
WILNO NIEMIECKA 35, Tel, 871 

Codziennie 
wieczorem występy 

oraz słynnej śpiewaczki MILL MiLLA. 

„LAZAR“ 
Sióstr 

duetu tanecznego szmaia 
Restauracja czynna do godz. 3 ej w nocy, 
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„niedoszia“, Dėsirė Eugenja Clary. Za- 
mąż wyszła z miłości, została królową, 

i nawet nie z łaski odpalonego na- 
rzeczonego, jak to tylu innych — wyso- 
ko wzniesionych i prędko strąconych. 
Panowała, umarła krółową i została 
„donairiėre“ i po dziś dzień panującej 
dynastji. Ale — pokolei. 

Był to rok -1793. Wielkie wstrząsy 

we Francji. Wielkie zamieszki w rodzi- 
mej Korsyce. Wielkie nieszczęścia w ro 
dzinie Buonaparte. Gdyby dzielna pani 
Laetitia z Ramolinów 'wogóle mogła roz 
paczač — rozpaczalaby napewno: ten 
nieobliczalny „,Napoillione“ tak gwałtow 
nie zmienit linję postępowania! Wyrzek! 
się swego bożyszcza młodości, bohate: 
wyzwolenia Paoli'ego i tłumi teraz z ko 
misarzem Konwencji Saliceti'm na spół- 
kę ruch separatystyczny na Korsyce. I 
doznaje narazie zawodu: poparty przez 
Anglję Paoli 'chwilowo zwycięża. Fran- 
cuzi wyparci. Ajaccio upadał. Dom Buo- 
napartych jako zdrajców sprawy narodo- 
wej, zrabowany i spalony. Cała rodzina 
zmuszona uciekać do Francji — korsy- 
kańska krwawa zemsta nie każe sobie 
dwa razy powtarzać. 

Napoleon wywozi rodzinę do Marsylji 
i tu się nią opiekuje bogaty handlarz 
mydłem Clary. 

Clary ma córkę Julję 1 
Dėsirė - Eugenję. 

Wpada ona Napoleonowi w oko od 

pierwszego spotkania się w Nicei. Za- 

miary Napoleon ma poważne, ale pew- 

ności nie ma żadnej. Co zaš do Dėsirė, 
—milczy w odpowiedzi, jak kiedyś Em- 
ma. . 

siostrzenicę 

W następnym 1794 r. Józef Bonapar- 
te (przyszły król Neapolu i Hiszpanjij 
poślubia Julję Clary. Zdaje się to ułat - 
wiać Napoleonowi jego zadanie. „Qu!ł 
est heureux ce coquin de Joseph!“ (Co 
za szczęśliwiec z tego łajdaka Józefa!) 
-— pisze Napoleon i zaczyna bombardo 
wać brata listami z prośbą © poparcie 

sprawy. Wytyka mu milczenie, przecho- 
dzi od rozpaczy ku radości, prosi, błaga, 
zaklina.... 

    

W tym okresie swego życia przeby- 
wa kolejno w Tulonie, w Wandei, w 

Paryżu... A jest to okres nielada... Bo 
przeżywa. wówczas tulońską sławę, emo 
cje 9-go Thermidora i więzienie; a 
także straszny dzień 13 Vendermiaire'a 
(5-g0 pażdz. 1795), w którym kazał 
strzelać do tłumu paryskiego; ten dzień, 
co na całe życie wraził mu się w pamięć, 
bolesnym wyrzutem sumienia... Widzi 
Napoleon odrodzenie życia towarzyskie- 
go i pisze: „wielki naród oddaje się za 
bawom... Kobiety paryskie najpiękniej- 
sze w świecie'... „kobiety wszędzie: w 
teatrach, na spacerze, na odczytach; ład 
ną kobietę spotyka się nawet w gabine- 
tach uczonych*... (do brata: Lato 1795). 
l mimo to wszystko — staie pamięta o 
„Niej“! Posyła jej pozdrowienie tuż po 
okropnościach 13-go, Opiera się „„poku- 
som świata”, patrzy na nie z pogardą... 
Pisze znów do wiernego Józefa: — „„je- 
żeli zostanę tu, nie ręczę, -że nie opęta 
mnie szał małżeński i że nie narobię 
głupstw. Chciałbym, żebyś dorzucił swe 
je słówko bratu Eugenji i zawiadomił 
mnie o wynikach”. I dalej: „Pisz mi i 
nadal pilnie o swoich planach w mojej 
sprawie... Koniecznie trzeba sprawę z 
Eugenją skończyć. Inaczej — trzeba ze- 
rwać. Z niecierpliwością czekam na od- 
powiedž“ 

Całą odpowiedzią Dėsirė — milcze- 
Rzuca się, miota... ledwie że nie poślu 

nie. „La grande Silencieuse'* dręczy Na- 
poleona i moralnie i mizycznie. 
bia wdowy z dziećmi (a więc, byłaby to 
już czwarta „niedoszła*?) tylko, że tam 
ta niejaka Madame Permont, od- 
mawia mu. — (Córka tej 

m-me Permont Laura będzie w przyszło 
ści ks. d'Arantes i autorką słynnyca 
Pamiętników o dworze niedoszłego ojczy 
ma). 

Rzecz niepozbawiona ostrej historycz 
nej pikanterji: przyszłego cesarza odpali 
ła potomkini Cezarów Rzymskich! Naj- 
ciekawsze naprawdę jest to, że pani Per 
mont rzeczywiście pochodziła z roku ce- 
sarzy Trebizondu, a więc — od Konstan 
tego Wielkiego i od rzymskich Flawju- 
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Trzechietnia praca obe- 
cnego Seimu 

W OŚWIETLENIU POSŁA BOHDANA 

PODOSKIEGO 

Kłub Społeczny w Wilnie urządza w 

dniu 1 kwietnia r.b. w sali BBWR przy 

ul. św. Anny 2 — 4 o godz. 18-ej „czar- 
па Каме“, w czasie której prezes Kluku 

poseł Bohdan Podoski wygłosi odczyt 

na temat całokształtu prac obecnego se; 
mu ze szczególnem uwzględnieniem wszy 
stkich ważniejszych momentów bieżące; 
sesji. 

Zarząd Klubu przypomina, iż wstęp 
na „czarną kawę'* mają ci wszyscy, któ 
rzy w swoim czasie otrzymali stałe karty 
wejścia. Normalna opłata wstępu wynosi 

każdorazowo zł. 1,50, zaś dła młodzieży 

akademickiej 75 gr. 

Ustawa o wykupie 
gruntów 

CZYNSZOWNYCH I DZIERŻAWNYCH 

W MIASTACH I MIASTECZKACH 

Dła Związku Właścicieli Średnich i 
Drobnych Nieruchomości, oraz dla drob- 
nych dzierżawców, p. senator Witold A- 
bramowicz, wygłosi w poniedziałek dnia 
3 kwietnia r.b. o godz. 19-ej w lokalu 
Sekretarjatu Wojewódzkiego B.B.W.R: 
przy ul. Św. Anny 2 — 4 referat na te- 
mat nowouchwalonej ustawy o wykupie 
gruntów czynszowych i dzierżawnych 
w miastach i miasteczkach. 

Wstęp wolny za okazaniem legitymoa- 
cji członkowskiej. 

KA FILMOWEJ TAŚMIE 

„NIEPOTRZEBNA — „REWIA* 

Calkiem miesłusznie zarzuca się pol- 
skiej produkcji filmowej t. zw. senyjmość. 
Zagranicą dzieje się to samo. Skoro mięc 
zamzut ma istnieć, — niech przynajmniej 
dotyczy wogóle produkcji filmowej. To, 
że w» Polsee po filmach sybirsko - policyj- 

  

nych, przyszły komedje i egzotyiki, mie jest | 
weale takie dziwne. Udało się jedną konae- 
dją zmobić kasę, czyli trafić publiczności 
do gustu — więc 'jazda: kręcimy komedie. 
To samo z każdym innym gatunkiem. 

  

Dominującym motywem w filmach a- 

merykańskich długo byłł erotyzm... Zma- 
lazł się jedmak jakiś śmiałek - reżyser, 

tóry malkręci! obwaz ma (temat uczuć ro- 
dzicielskich. Kasa: pękała. Natychmiast u- 
kazuje się fala obrazów), osnutych na tle 
niewdzięczności dzieci, cienpień rodzieów, 
wzajemnych poświęceń itp. Motytw króla 
eara, zmodernizowany i sfilmowany, u- 

kazal się bamdzo popłatny. Stąd w ostat- 
nich czasach mamy tyle obrazów na tem 

temal, (Czemp, Emma, Dlaczego zejrzeszy- 

lam, częściowo iw „Człowieku, którego za- 
biłem* itd.) 

„Niepotrzebna'* jest filmem, zrobionym 
według szablonu. Miatika, poświęcająca się 
dla dzieci, zostaje odepchnieta ma starošė 
przez synów i córkę, którzy założyli sobie 
własne rodziny. Jedynie najmłodszy syn 
dba o matkę i przezyyciężywszy  liczme 
przeszkody, zapewnia jej spokojną starość. 

Film, potrącając o głębokie i szlachetne 
uczucia, pozostawia wmaženie. Odpowiedni 
jest bardzo Па młodzieży. 

Jeżeli: fala tego rodzaju filmów: nie bę- 
dzie dalej wzbierać — to dotychczasowe 
będą dobrze zapisane w pamięci widzów: 
Przesada może prowadzić do otmzaskania 
się i zobojętniemiia na wzruszenia, które te 
filmy wywołują. Tad. С. 

BAA MA УНЕ 

POPIERAJCIE L.0.P.P4 
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Chciał trafić da więzienia 
WILNO. — Przed paru daniami do po 

licji zgłosił się pewien osobnik z ul. An- 
tokolskiej i zameldował, że lata ubiegie 
go podpalił on letnisko przy ulicy Ogiń- 
skiego z namowy _ właściciela tetniska, 
który obiecał mu za to 50 zł. Wobec te 
go jednak, że zobowiązania nie dotrzy- 

mał, podpałacz zdecydował się powiado 
mić policję. 

Dochodzenie wykazało, że meldujący 
całą historję zmyślił jak się sam przyznał 
chcąc trafić do więzienia, bowiem nie 
ma z czego żyć. Stało się jednak inaczej, 
albowiem zwolniono go na wolną stopę. 

Po 6 miesięcy więzienia 
ZĄ USIŁOWANIE PODP ALENIA WŁASNEGO DOMU 

Wczoraj zapadł wyrok w przerwanym one- 
gdaj procesie przeciwko Bolesławowi Kozłow 
Skiemu oraz jego żonie Helenie, oskarżonym 
jak wiadomo — o usiłowanie podpalenia celem 
otrzymania asekuracji własnego domu przy ol. 
Wiłkomierskiej nr. 161. 

, Mocą tego wyroku oboje Kozłowscy skaza 
ni zostali na 6 miesięcy więzienia każdy z za- 
liczeniem pięciomiesięcznego aresztu prewencyj 

  

nego. 
Wobec tego, że podczas przebywania ro- 

dziców w więzieniu dwoje dzieci Kozlowskich 
znajdowało się bez dostatecznej opieki, obro- 
na prosiła o cofnięcie w stosunku do skaza- 
nych środka zapobiegawczego. Prośba ta zo- 
stała jednak przez sąd uwzględniona tylko w 
stosunku do Kozłowskiej, którą zwolniono z 
więzienia czasowo. 

RILEJOH OBYWATELI 
składających swe oszczędności 

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

Suma wkładów oszczędnoś ciowych wynosi przeszło — 

416 RILIONÓW ZŁOTYCH 
P. K. ©. jest osobą prawną i ustawowo gwarantuje 

Swym klljentom tajemnicę wkładów. 
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KOMUNIKAT STACJi METEOROLO- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 31 MARCA 

Ciśnienie średnie: 756. 

"Temperatura średnia: + 12. 

Temperatura najwyższa: +16. 

Temperatura najniższa: +5. 

Opad: 0.4. 

Wiatr: południowo - zachodni. 

Wiatr: północno - zachodni. 

Tendencja: Spadek, następnie wzrost. 

Uwagi: po południu burza. 

PROGNOZA POGODY P.L.M.-3 
na dzień dzisiejszy: 

Zachmurzenie duże, miejscami deszcze oraz 

skłonność do burz. — Chłodniej, umiarkowane 

wiatry zachodnie. 

NABOŻEŃSTWA 

— MSZA ŚW. DLA RZEMIESLNI- 

KÓW. — W. najbliższą niedzielę 2-g kwiet- 

mia o godz. ll-tej wj kościele św. Ducha 

odbędzie się wspólna Msza rzemieślnicza, 
na której kazanie wygłosi ks. Al. Moście- 
ki. — W! pomiedziałek 3-go kwietnia o 8. 

8 wiecz, wi lokalu własnym Bakszta 2. od- 
będzie się miesięczne sprawozdawicze Ze- 

bramie Delegatów, Związku Cechów. Na po- 

rządku dziennym szereg aktualnych za- 

gadnień ogólmio - rzemieślniczych. 

Żschóć słonca g. 5,45 

  

szów! Z domu była komnena, o czem lu 
biła powtarzać nawet w chwilach naj- 
większego rozpasania teroru rewolucyj- 
nego. Na niej prosta linja Komnenów 
wygasła. Wnuk jej, pułk. Adolf - Kon- 
stanty de Geoulire został adoptowany 
przez jej brata jerzego z nazwiskien 
„Geoutire-Comnėne“, łecz umarł bezpo- 
tomnie, i „niemasz już odtąd Kemnenów 
we Francji... * 

Tyle co do tego epizodu w žyciu Na 
poleona... 

Wyglądał wtedy podobno okropnie: 
chorobliwa, wychudła, żółta twarz, 
<hwiejny krok, zaniedbane ubranie... T;l 
«o spojrzenie i uśmiech są zawsze ** 
same, o uroku nieodpartym! „Nieodpar- 
tym"? Zdawałoby się. A jednak urok ten 
tie podziałał ani na Dėsirė, ani tembar- 
dziej na jej stryja: „Assez de Bonaparte 
dans ma famille* — miał się podobiio 
wyrazić dzielny handlarz mydłem. I to 
był koniec. Cień rozgoryczenia pozostał 
w duszy Napoleona na całe życie, mimo 
że wkrótce już poznaje Józefinę Beau- 
harnais i 9 marca 1796 r. bierze z nią 

ślub. e 
Desire również nie pozostaje samot- 

ną. jeżeli nie udało się jej zapanować ja 
ko' „Cesarzowej Eugenji* — panować je 
dnak będzie, W r. 1798 poślubia jedne- 
go z najzdolniejszych generałów rewolu 
cji, Karoła Bernadotte'a, syna odwokata 
w Pau, byłego jakobina, koiegę, i przy 

jaciela Napoleona. 

Na wiadomość o tem, Napoleon pi- 

sze:„Życzę Desire szczęścia, jeżeli zosta 
nie żoną Bernadotte'q; godna jest tego“ 
Zawrotna karjera tej przyszłej marszal- 

kowej i księżnej de Pontecorvo zaczyna 
się z rokiem 1810, kiedy to Stany Szwe 

dzkie obrały jej męża następcą bezdziet 
nego króla Karola Xill-go. Usynowiony 
przez niego, były ,„montagnard* został 
w r. 1818 królem szwedzkim z imieniem 
Karola XIV Johanna. 

Królewska para wyglądała nieco dzi- 
wnie na tle purytańskiego Sztokholmu. 
Krół, o kanciastych rysach, chudy i przy 
długi, a także niezbyt uprzejmy, odrazu 

niebardzo się spodobał. Dziwnym wyda 
wał się również i tryb jego życia: od 
października aż po maj wogóle nie opu- 
szczał domu, uważając klimat sztokholm 
ski za nieodpowiedni dla siebie. Wsta- 
wał niewcześniej niż o 4-ej po południu, 
audjencji udzielał leżąc w łóżku. Koło 
północy był już zmęczony i kładł się 

Mimo te śmiesznostki z czasem pozy 
skał sobie sympatje poddanych  zręczną 
polityką. Jego dziełem była np. unja 
Szwecji z Norwegją. W r. 1813 wystąpił 
przeciwko Napoleonowi. — Desire, je- 
szcze jako „Konprinz — Zessa*, po kil- 
ku głośnych skandalach opuściła Sztok- 
holm dla Paryża. Stanowczo było jej tu 
za nudno! Wróciła na stałe już jako kre 
lowa. 

Córa południa na północnym tronie 
nigdy nie przestała mówić z miękkim pro 
wansalskim akcentem i nigdy nie zapo- 
mniała Paryża. Męża straciła w r. 1844. 
Doczekała się Napoleona ill-go i kapi 
talnej „przeróbki* starego Paryża przez 
bezwzględnego barona Haussmana. U- 
błagała wtedy go — przez Napoleona— 
żeby oszczędzić jej Stary paryski „hó- 
tel”. I Haussman — o, dziwo! — ustąpił 
starej królowej — wbrew ogólnemu pla 

nowi kolosalnych robót! 

Niezwykłe było życie Desire. Umarła 

również niezwykle. Na apopleksję copra 

wda — ale powodem tego był nietylko 
niepohamowany temperament południo- 

wy, alei,„południowa  kokieterja, nawet 
w wieku sędziwym. Stara królowa lubi 
ła być dobrze uczesaną. Dlatego zawsze 
i wszędzie się późniła. : 

I na to uroczyste przedstawienie -- 
gala, które miało być jej ostatniem — 
spóźniła się również. Narazie czekano z 
rozpoczęciem. Po kilku jednak godzi- 
Tlach próżnego oczekiwania kurtyna po- 
szła do góry. 

Idealnie uczesana, w otoczeniu dzieci, 
wnuków i świty stara królowa zjawiła 
się w loży tylko na zakończenie piątego 
aktu. I — nie przeżyła takiej urazy, ta- 
kiego braku szacunku dla jej wieku, dla 
jej godności! Umarła.  Sergjusz Konter. 

MIEJSKA 
— MORATORJUM MIESZKANIOWE 

Z dniem wczorajszym weszło w życie za- 
rządzenie „przedłużające moratorjum mie- 
szkamiowe dla. bezrobotnych, zajmujących 
lokale 1 1 2-izbowe do 31 paździeraika br. 

— PRACOWNICY MIEJSCY OTRZY- 
MALI WYMÓWIENIA. — Wezoraj w po- 
ludnie wszyscy pracownicy magistratu i 
przedsiębiorstw, miejskich otnzymali i- 
mienne (pisma, podpisame przez prezydenta 
powiadamiające o wymówieniu dołtychcza- 
sowych warunków płacy i że od 1 lipca 
zostamie zastosowana 10 proc. obniżka plac 
Zmiżka poborów nastąpi na skutek skreślc- 
nia 14 pnoe, dodatku komunalnego, 

— PRZEGLĄDANIE BUDŻETU. — 
W dniu 29 marca minął termin przeglą- 
dania budżetu miejskiego ma rok 1933-34. 
(Preliminarz wyłożony byl! w magistracie 

i każdy mógł się z mim zapoznać. O braku 
zainteresowania gospodarką i zamiarami 
miasta świadczy fakt, że preliminarz prze- 
glądało zaledwie 7 osób i kilku idzienni- 
karzy. 

— OFERTY NA KOMUNIKACJĘ 
MIEJSKĄ, —  Zmowiu pewne dwie firmy 
samochodowe zwracały się do magistratu 
z prośbą o podanie warunków, na jakich 
miasto chce wydzienżawić linje autobuso- 
we w mieście. Wspomniane firmy zapowie- 
działy złożenie ofert, 

— WPŁYJWY PODATKOWE. Według 
prowizorycznych obliczeń, w miesiącu lu- 
tym do kas miejskich wpłymęło zaledwie 
43 pnocent podatkėw, prelim imowamych ma 
ten okres, 

— LIKWIDACJA! KOMITETÓW. PO- 
WODZIOWYCH. — Powołany na iwiypa- 
dek powodzi Wileński Komitet (Powodzio- 
wy został młozwiiązaniy. 

Również zlikwidowane zostaily: komite- 
ty powodziowe na prowincji. 

, — SPĘD BYDŁA NA TARGI. W u- 
biegłym tygodniu ma targi miejskie spę- 
dzomo zaledwie 1135 sztuk bydła i nieroga- 
cizny. Na kkonsumcję miejscową. zakupiono 
około 1100 sztuk, pozostałe bydło zakupiły 
gminy okoliczne. 

Sped bydła w ubieglym tygodniu był 
mniejszy o 30 procent niż w poprzednich 
tygodniach, z powodu wyczekiwania zwiyż- 
ki cen. Popyt na mięso mimo słabego spę- 
du mie był duży. Ceny jednak utrzymały 
się na poziomie poprzedniego. tygodnia — 
Zaznącza: się jednak mała temdencja zmiż- 
kowa. 

WOJSKOWA 
— Powołanie oficerów i podchorążych re- 

zerwy na ćwiczenia. — Komendant PKU Wilno 
Miasto podaje do wiadomości wszystkich ofi- 
cerów rezerwy i podchorążych rezerwy, iż na 
podstawie art. 77 ustawy o powszechnym obo- 
wiązku wojskowym p. minister spraw wojsko- 
wych zarządził powołanie w roku bieżącym na 
ćwiczenia wojskowe oficerów rezerwy i pod- 
chorążych rezerwy niżej wyszczególnionych ka 

tegoryj w następujących korpusach _ osobo- 
wych: 

Piechoty, kawalerji, artylerji, aeronautyki, 
saperów, łączności, żandarmerji, samochodów, 
taborów, uzbrojenia, sanitarnym (tylko dyplo- 
mowanych lekarzy i magistrów), weterynarji, 
administracji (grupa int.), marnarki wojennej. 

Na 6-tygodniowe ćwiczenia wojskowe: oii- 
cerów rezerwy: 1) wszystkich, którzy byli ob- 
jęci powołaniem w roku ubiegłym, a nie odbyli 
ćwiczeń z jakichkolwiek powodów; 2) wszyst- 
kich z roczników 1905, 1903, i 1901; 3) pize 
niesionych z innych korpusów osobowych do 
samochodów, taborów i uzbrojenia z roczni- 
ków. 1895, 1894 i 1893; 4) oficerów rezerwy 
administracji intendent. (tylko imiennie powo- 

łanych), 5) z pośród podporuczników rezerwy 
artylerji promocji 1932 r. — tych wszystkich, 
którzy zostaną wyznaczeni na kursy; 6) w ma 
rynarce wojennej a) wszystkich nowomianowa 
nych podporuczników rezerwy i b) ze star- 
szych roczników według uznania szefa maryna 
rki wojennej. 

Podchorążych rezerwy: 1) wszystkich, któ 
rzy dotychczas nie odbyli żadnego ćwiczenia: 
2) wszystkich, którzy po pierwszem ćwiczeniu 
nie zostali zakwalifikowani do nominacji na 
podporuczników rezerwy. 

Na 5-tygodniowe ćwiczenia wojskowe: — 
Na pierwsze ćwiczenie w stopniu oficerskin 
niezależnie od roku urodzenia — wszystkich 
podporuczników rezerwy promocji 1932 r. | 

Prośby o odroczenie terminu odbycia ćwi- 
czeń wojskowych do następnego roku, względ 
nie o przesunięcie okresu ćwiczeń na inny ter- 
min w tym samym roku kalendarzowym wno- 
szą oficerowie i podchorążowie rezerwy przy- 
najmniej na 4 tygodnie przed terminem ćwi - 
czeń do dowódcy swej formacji ewidencyjnej. 

Podporucznikom rezerwy, powołanym na 
pierwsze ćwiczenie w stopniu oficerskim, w 
myśl zarządzenia MSWojsk. (Dz. Rozk. 18 -31 
p. 2221) jednorazowy dodatek mundurowy nie 
wypłaca się, natomiast wzamian otrzymują х 
formacji, w której odbywają ćwiczenia, urnun 
durowanie i ekwipunek w naturze. 

ŁO W U 

KOLEJOWA 
— ZNIŻKOWE POCIĄGI TURYSTY- 

ZNE. — Wileńska: Dyrekcja IKiolejowa w 
okresie wiosenmym i letnim uruchamia ca- 
iły szereg pociągów turystycznych do War- 
szawy, Krakowa, Tomunia, Lwowa i do u- 
zdrowisk polskich. 

Opłalta m tych pociągach będzie tańsza 
o 75 procenii od normalnej, 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Staraniem Sekcji Kulturalno-Oświato- 

wej Pocztowego P.W. i W. F. w Wilnie, wy- 
głosi dnia 1 kwietnia w sali Świetlicy poczto- 
wej przy ul. Św.-Jańskiej 13, kpt. Kónig Ko- 
mendant Obwodu P. W. 5 p.p. Leg. odczyt na 
temat „Organizacja P. W. w Polsce i krajach 
ościennych. 

Po odczycie zespół amatorski Sekcji 
odegra sztukę teatralną. Początek odczytu o 
godz. 20-ej. Wstęp bezpłatny. 

— Dyrekcja Szkoły podaje do wiadomo- 
ści, że zebranie rodziców uczniów Państw. Szko 
ły Technicznej w Wilnie (niedziela wywiadow- 
cza) odbędzie się dnia 2 kwietnia r.b. o godz. 
12 w gmachu szkoły przy ul. Holendernia 12. 

Obecność wszystkich rodziców względuie 
opiekunów jest obowiązująca. 

— Baczność Podoficerowie Rezerwy. W 
niedzielę dnia 2 kwietnia r.b. o godz. 16 w i>- 
kalu Związku (ul. Uniwersytecka 1 m. 1-a), 
odbędzie się zebranie Informacyjne, oraz od- 
czyt, wygłoszony przez p. kpt. Kóniga pod ty- 
tułem „Broń pancerna". 

— Komunikat Ochotniczej Straży Pożarnej 
m. Wilna. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej 
miasta Wilna wzywa wszystkich członków czyn 
nych i członkiń drużyny Samarytańskiej do 
stawienia się na zbiórkę dnia 2 kwietnia 1953 
roku, o godznie 9 rano w lokalu przy ul. Nie- 
mieckiej Nr. 4 m. 20. 

\ ŽYDOWSKA 

— ZWIĄZEK LEKARZY ŻYDÓW W 
WILNIE na walnem zebraniu uchwalił o- 
głosić następujący komunikat: Z uezuciem 
głębokiej goryczy i oburzenia dowiaduje- 
my się o wystąpieniach Ibamd, stale pod- 
judzanych przez obecny rząd Rzeszy prze- 
ciwiko spokojnej i bezbronnej ludności ży- 
'dowskiej, sprawiając jej szkody moralne i 
materjalne. 

Ze szczególnem oburzeniem dowiaduje- 
my się o gwałtach, dokonanych na naszych 
Ikolegach-lekarzach, obrazie ich godności: 
osobistej, wyrzucamiu ze szpitali i znęca- 
niu się nad nimi, Widzimy w tem smutny 
objaw upadku kultury marodu miemiec- 
kiego. 

Jako ludzie i lekarze protestujemy go0- 

rąco przeciwko pogromowej polityce no- 

wego rządu niemieckiego. Jest ito nietylko 
sprawa wewnętrzna narodu niemieckiego, 

ale zamach ma najlepsze uczucia humanita- 
ryzmu i sprawiedliwości. 

Zmiązek Lekarzy-Żydów: 
1) uchwała wyrazić współczucie ma- 

szym prześladowanym braciom w: Niem- 

częch; 2) wzywa wszystkich kolegów nie 
stosować wyrobóńs: przemysłu chemicznego 

niemieckiego; 3) mie posługiwać się narzę- 
dziami i maszynami pochodzenia niemiec- 
kiego i innemi przetwiorami przemysłu nie- 
mieckiego, 4) natychmiast zaprzestać pre- 
mumeraty czasopism niemieckich i nie ku- 
pować książek niemieckich; 5) nie kiero- 
wać chorych do uzdrowisk niemieckich: 
6) wzywa wszystkiech  lekarzy-żydów w 

Polsce i na całym świecie do naśladowania 
naszego przykładu. dopóki w Niemczech 
szaleje terror barbarzyńców. 

RÓŻNE 
— Żwiedzajcie Katedrę 2 kwietnia. Koio 

Miłośników Wilna i Wileńszczyzny, pragnąc 
przyczynić się do ratowania Bazyliki Wileń- 
skiej, organizuje zazgodą władz kościelnych, 
zwiedzanie Bazyliki Wilenskiej w niedzielę dnia 
2 kwietnia. Zwiedzać będze można Bazylikę od 
godz. 11 do 2 po poł. Wejście bocznemi drzwia- 
mi skrzydła południowego. Wstęp 50 groszy, 
młodzież szkolna i akademicy 30 groszy. Wy- 
cieczki zwiedzą teren robót konserwacyjnych, 
wnętrze Bazyliki, odsłonięte obecnie wewnątrz 
katedry pod chórem resztki dawnych murów 
i rozpoczętą budowę Mauzoleum Królewskie- 
go. 

— PROTESTY 'WEKSLOWE. — W 
miesiącu lutym zaprotestowiano na terenie 

województwa wileńskiego 6.100 weksli na 
sumę jednego miljona złotych, w tem na 
Wilmo przypadło 4.100 weksli, na sumę 700 
tysięcy złotych. Stosunek weksli zaprotes- 
towanych ido płatmych wynosił w lutym 
11,5 pnocent, wobec 10,6 proc. w: styczniu, 
a 15,1 proc. w lutym 1932 roku, 

W porównaniu z m. lutym 18032 roku, 
liczba protestów: jak i wysokość +wszuki- 
wanych sum spadły o blisko 50 procent. - 

PRZEDSTAWICIELE  „TORG- 
IPRIEDSTWA* 'W WILNIE. — W tych 
dniach mają przybyć do Wilna przedsta- 
wieiele sowieckiego .„TDongpredstwa* z 
Warszawy, wi celu odbycia rozmów ma: te- 
mat ożywienia stosuników handlowych pol- 
sko-sowieckich i udzialu Wileńszczyzny w 
ewentualnych tranzakcjach. 

— INOWACJA W KINOTEATRACH 
IWILEŃSKICH. W dniu dzisiejszym 
kinoteatry wileńskie wprowadziły inowa- 
cję, która powitana zostanie z uznaniem 
przez stałych bywalców. Każdy mianowi- 
cie mężczyzna, wykupujący 1 bilet, będzie 
miał prawo wprowadzić na wszystkie miej 
sca jedną damę bezpłatnie, W iten sposób 
zai niewielką sumę dwie osoby będą mo- 
gły korzystać z przedstawienia. Inowacja 
ta przyczyni się niewątpliwie do mwzmože- 
mia frekwencji w naszych kinoteatrach. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance — dzisiej 

sza premjera „Czerwonej limuzyny" — zgro- 
madzi niewątpliwie liczne rzesze publiczności, 

tak ze względu na popularność autora Tadeu 

sza Łopalewskiego, jak i samą sztukę, która 

jak dochodzą wieści z za kulis, jest doskona- 
ła i otrzymała Świetną obsadę, ciekawą  re- 

żyserję i przepiękne dekoracje. „Czerwona li- 
muzyna* grana będzie po raz 'drugi w niedzie- 
ię 2-IV. 
A EA Jutrzejszy poranek dla dzieci — będzic 
nieodwołalnie ostatniem przedstawieniem cza- 
rodziejskiej baśni „W szponach czarownicy”. 
— Ceny propagandowe (od 20 gr.). — Dla wy- 
cieczek szkolnych specjalne zniżki. 

— Niedzielna popołudniówka. W niedzicię 
2-IV o godz. 4 po poł. kapitalna komedja „Omal 
nie noc poślubna”. 

— Pożegnalny występ St, Daczyńskiego. 
3 kwietnia — „Tani poniedziałek* — będzie o0- 
statnim występem uulubieńca Wilna St. Daczyń- 
skiego. Na przedstawienie to dana będzie feno- 
menalna sensacyjna sztuka Fodora „Pocałunek 
przed lustrem". Ceny propagandowe (od 20 gr.) 

KAWIARNIA 

„BOLONIA ” | 
Mickiewicza 11. tel. 593   

Grzmoty na powitanie wiosny 
WILNO. Wiezoraj w godzinach popo- 

žudniomych przeszła nad miastem i oko- 
licą pierwsza krótkotnwała „burza*, bę- 
dąca jakgdyby wstępem do zbliżającej się 
szybko wiosny. [W czasie deszczu słyszane 
były grzmoty, zaś błyskawice maz po raz 

rozświetlały niebo, pokryte gęstemi chmu- 
rami. 

Gdzieś dalej od! miasta, spadły pierw- 
sze piorumy. 

Wyładowania atmosferyczne źrwały 

dłuższą chwilę. 

Sądowy epilog zatargu 0 taksę pogrzebową 
WILNO. — Pisaliśmy niedawno, że rodzi- 

na Kamieniewych z ul. Mickiewicza, zaskarży- 
ła przed policją czterech członków komitetu 
pogrzebowego gminy żydowskiej w Wilnie:— 
Borysa Parnesa, E. Prużana, A. Sztukatera o- 
raz Mojżesza Dajona 0 wymuszenie. 4200 zł. 
na rzecz gminy żydowskiej grożac niewyda - 
niem pozwolenia na pogrzebanie zwłok ich oj- 
ca. 

Władze sądowe pierwszej instancji postano 
wiły sprawę umorzyć. 

Pełnomocnik rodziny Kamieniewów adwo- 
kat Muchanow odwołał się od tej decyzji do 
sądu apelacyjnego. 

Prokuratura sądu apelacyjnego po rozpa- 
trzeniu całokształtu sprawy postanowiła decy- 
zję © umorzenie sprawy uchylić i sprawie tei 
nadać dalszy bieg. 

Oszustwa na szkodę P.K.O. 
WILNO. — W dniu 27 i 28 bm. jakiś o- 

sobnik, lający się za Mieczysława Wolano- 
wa względnie Wolanowskiego okazywał w u- 
rzędach pocztowych wileńskich nr 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 9, i 10 siałszowane książeczki oszczęd 
nościowe wystawione rzekomo na imię Mieczy 
sława Wolanowa i Heleny Wolanowskiej i w 
ten sposób podjął we wskazanych urzędach 
kwotę 900 zł. Przy podejmowaniu pieniędzy 

  

— Teatr muzyczny „Lutnia*. Występy El- 
ny Gistedt. „Pociąg wiosenny*. Dziś ukaże się 
po raz drugi wspaniale wystawiona nowa 1e- 
wja „Pociąg wiosenny”, obfitująca w ostat- 
nie nowości sezonu, utwory oryginalne, pełne 
humoru i werwy. W wykonaniu bogatego pro- 
gramu składającego się z 20 numerów, na tie 
malowniczych dekoracyj, biorą udział wszystkie 
siły artystyczne z Elną Gistedt na czele, oraż 
zespół girls. Na premierze — rewja doznała 
nader sympatycznego przyjęcia ze strony pu- 
bliczności. Reżyserja K. Wyrwicz-Wichrowskie- 
go. Początek o godz. 8.15. Zniżki ważne. 

— Jutrzeįsza popołudniówka. w teatrze 
„Lutnia”. Dziś na przedstawieniu popołudnio- 
wem po cenach zniżonych, ukaże się melodyj- 
na operetka Lehara „Wesoła wdówka” z El- 
ną Gistedt w roli tytułowej. Obsada premije- 
rowa. Ceny zniżone. Początek o godz. 4 po 
poł. 

— Poranek — koncert kompozytorski w 
„Lutni”. jutro, w niedzielę, o godz. 12.30 po 
poł. odbędzie się w „Lutni* — interesujący kon- 
cert kompozytorski Stanisława Lipskiego, z oka- 
zji 25-lecia jego działalności. W wykonaniu 
programu biorą udział soliści wileńskiego zespo 
łu operowego, pianistka — Olga Wizun, oraz 
chór pocztowców, pod dyr. Wł. Szczepańskiego. 
Celem udostępnienia koncertu kompozytorskie- 
go szerszej publiczności — ceny na poranek 
wyznaczono minimalne, od 30 gr. 

— Dziś koncert. Na rzecz najbiedniejszych 
Il oddz. Pań Miłosierdzia Św. Wincentego a 
Paulo o godz. 8 wiecz. w sali „Ogniska* (na- 
przeciw dworca kolejowego) z łaskawyni u- 
udziałem artystów p.p. Cumitowny, Jagminów- 
ny, prof. Galkowskiego, Goreckiego. Prosimy 
bardzo społeczeństwo o poparcie naszej im- 
prezy. Bilety przy kasie, ceny miejsc od 50 
gr. do 2 zł. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Niepotrzebna. 
PAN — „Doniavan“. 
ŚWIATOWID — Plan W. 
HELIOS — Romeo i Julcia. 
HOLLYWOOD -- Blond Venus. 
CASINO — Obraza majestatu. 

ADRIA — Marocco. 
LUX — Pieśniarz gór. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Okradzione mieszkania. Do mieszkania 

Sawickiego Szymowa (Zakretowa 21) zakra- 
dli się w czasie nieobecności domowników nie- 
znani złodzieje i wynieśli różną garderobę mę 
ską, bieliznę i różne drobne rzeczy łącznej 
wartości 800 złotych. 

Również z mieszkania Wołpańskiej Chai 
(Krupniczy 1) skradziono podczas nieobecno- 
ści domowników różną garderobę damską ią- 
cznej wartości 400 zł. 

Z niezamkniętego sklepu Gorfajn Eugenji 
(Popławska 6) skradziono bieliznę damską i 
pościelową. 

— FURJAT W KOŚCIELE. — Wczoraj ra: 
no w kościele św. Kazimierza jakiś osobnik, 

którego nazwiska dotychczas nie ustalono pod 

wpływem nagłego ataku szału, począł napa- 
stować obecnych w kościele. 

Na miejsce wypadku wezwano pogotowie 

ratunkowe, które przewiozło furiata do szpitala 
św. Jakoba. 

— ZAMACH SAMOBÓJCZY. — Szapiro 
Sajew (Straszuna 7) chcąc pozbawić się życia 
wypił esencji octowej. Pogotowie odwiozło de 
sperata w stanie niezagrażającym życiu do szpi 
tala żydowskiego. Przyczyna usiłowania samo - 
bójstwa — brak pracy i środków do życia. 

mamą 

Ostrzeżenie 
Za wszelkie zobowiązania zaciągnięte 

przez Helenę Lebiedziąwą jak również o- 
świadczenia, ani ja, ani moja żoma nie od- 
powiadamy. (W! razie wozgłaszania jakich- 
kolwiek uwiłaczających wieści — sprawę 
kieruję do wiłaściwego Sądu. 

(—) ALEKSANDER FILZ. 

Radjo wiieńskie 
SOBOTA, DNIA 1 KWIETNIA 1933 P. 

10.50: Transmisja z Watykanu uroczystej 
inauguracji „Roku Świętego" celebrowanej 
przez Ojca św. 11.50: Komunikat meteor., czas 
12.10: Przegląd prasy, 12.20: Muzyka z płyt. 
1310: Komun. meteor. 13,15: Poranek szkolny. 
14.40: Program dzienny. 14.45: Muzyka żydow- 
ska (płyty) 15.15: Giełda rolnicza. 15.25: Wia- 
domości wojskowe. 15.35: Słuchowisko dla 
dzieci. 16.00: Niemodne tańce (płyty). 16,25: 
Kwadrans akademicki. 16.40: „Piękno mów 
Chrystusowych* — odczyt, 17.00: Transm. na- 
bożeństwa z kaplicy w Ostrej Bramie w Wil- 
nie na całą Połskę. 18.00: Program na niedzie- 
lę. 18.05 Recital śpiewaczy Zofji Frydmanowej 
(mezzo-sopran). 18.30: Ogłoszenie rozwiąza- 
nia IV konkursu muzycznego. 18.40: Tygodnik 
litewski. 18,55: Rozmaitości. 19.00: Codzieni. - 
odcinek pow. 19.10: Rozmaitości. 19.15: „Wi- 
leńskie rocznice historyczne w r. 1933“ 19.50: 
Na widnokręgu. 12,45: Prasowy dz. radjowy. 
20.00: Godzina życzeń (płyty), wiad. sport. 
kommun. meteor., d.c. koncertu 22.05: Koncest 
chopinowski. 22.40: „Ewolucja filmu dźwięko- 
wego" — feljeton. 22.55: Komunikat meteor. 
23.00: Muzyka taneczna. 23,30: Wiadomości 
dla polskiej eksp. polarn. 23.35: Muzyka tau. 

ud dziś codziennie od 6 ppOł. do 10 wiecz. 

Rewja wileńsk 
M. Żejmównz,- Rymkiewiczówna - Radwan. A. Jaksztas, 

Wstęp bezpłatny. 

a EOS się dowodem Seanas 
w; nym przez magistrat warszawski na 
M Mes Wolanowa. Jak ustalono, w 
wyniku przeprowadzonych dochodzeń, ostatnio 
oszust podaje się za Mieczysława Dolanowi- 
cza i legitymuje się dowodem osobistym, wy 
danym przez magistrat w Warszawie. Władze 
wszczęły poszukiwania za oszustem. 

BZEBACAMTA PARZE ROAGAE 

Dalsze piękne przykłady 
ofiarności 

RZECZ KOMITETU RATOWANIA 

BAZYLIKI WILEŃSKIEJ 

NA 

Przykład Kazimiery iłłakowiczówny i 
Włodzimierza Korsaka nie pozostał bez echa 
Oto niezwłocznie po ukazaniu się o tem wia- 
domości do Komitetu Ratowania Bazyliki Wi- 
leńskiej wpłynął dar p. Jana Bułhaka — arty- 
sty fotografa w postaci 5 egz.pracy jego p.i. 
„Technika Bromowa”, którą w sprzedaży księ- 
garskiej kosztuje 9 zł. 50 gr., a Komitet Raio- 
wania Bazyliki Wileńskiej sprzedać może po 
5 zł. za egz. Jednocześnie p. Jan Bułhak, jake 
prezes Wileńskiego Fotoklubu z ramienia tej 
instytucji ofiarowuje 5 egz. „Almanachu Foto- 
grafiki Wileńskiej” po 3 zł, gdyż Almanach 
jest już wyczerpany. Syn p. Bułhaka — Janusz 
Bułhak ofiarowuje 50 egz. nut p.t. „Batorówka”, 
które w handlu księgarskim kosztują po 2 zł. 50 
gr. — a z okazji „Dnia Ratowania Bazyliki 
Wileńskiej" sprzedawane będą po 1 zł. 

Wydawnictwa te można nabyć przy stoli- 
kach u Pań Kwestarek w dniu 2 kwietnia r.b. 

Chcemy wierzyć, że ofiarność Wilnian, za- 
inicjowana w tak piękny sposób — nie zosta- 
nie przerwana i po dniu 2 kwietnia r.b., a w 
dalszym ciagu jak złoty łańcuch będą świecić 
przed społeczeństwem piękne przykłady liłako- 
wiczówny, Korsaka, Bułhaków i  innychi 

czerwona Ilmuzyna 
Od „Betlejem Ostrobramskiego* — pe- 

przez „Rycerza z la Manczy” i „Aurelcię* 
— do „Czerwonej limuzyny, oto droga 
ewolucji, którą przechodzi Tadeusz Łopa- 
lewski, wybitny: i nieustający w pracy pi- 
sarz wileński. Przed paru miesiącami wy- 
dał był przekłady bylim muskich. Dzisiaj 
wystawia mową sztukę. 

Od „Betlejem Ostrobramskiego* do 
„Czerwonej limuzyny'* długa jest droga: 

  

regjonalizm obyczajowy wileński i ogólno- 
ludzki problem ideowy. rzucony na tło ga- 
binetu wielkiego współczesnego przemy- 

słowca. Tę linję rozwojową Łopalewskiego 
będziemy śledzili na dzisiejszej premjerze 
z zaimiteresomwamiem. 

Finansista Uryasz i jego córka Elż- 
bieta, kult pieniądza i pragnienie wolmo- 

ścij. którego umowocześnionym _ symbolem 
staje się limuzyna — oto dwie centralne 
postaci sztuki Łopalewskiego, Teh wspól- 
życie doprowadza do konfliktu, naświetlo- 
nego ma początku satyrycznie, lecz stop- 
niowo przeistaczającego się w tragedję. 

Jak autor rozwinął ten ciekawy kon- 
flikt, zobaczymy: dziś w teatrze na Pohu- 

LL оОНО 

SPORT 
SEZON TENISOWY ROZPOCZĘTY. + 

Ktoby się był tego spodziewał, że w 
ostatnich dniach marca rozpocznie się w 
Wilmie sezom tenisowy. A: tak jest, gdyż 

od kilku już dni czynne są konty. AZS. 
Zawodnicy rozpoczęli już treningi, szy 

Ikując się do rozgrywek. Kierownictwo sek- 
cji tenisowej obniżyło znacznie opłaty za 
korzystanie z kontów. 

Korty w parku sportowym zostaną od- 
dane do użytku publiczności w dniach naj- 

bliższych, - 

0 M 

UMIERA 7 GRUŽLICY! TOMAS auka 
OGROM TE] KLĘSKI i POPIERAJ WAŁK= 
7 NIĄ. KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRŁU- 
TLICZE*! ŁOPIERAJCIE BUDOWĘ SANA- 

"PORIUM POD WILNEM. 

' Humor 
Śpiew 
Tańce 

Konsumcja 1.50 cd osoby Skecze: ty.
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  A S T IA ROEE TEK OPZZ WCWSZEOZYW min. Odejście 5,53, Czerlona przyjście 6.05 Nata kszyt i kniejszy przebój sezonu | 
ga AS SS a as a A i AA postój 0,5 min. odejšcie 6,05, Mosty przy jš- DŹWIĘKOWE 2] ważą я 

į ście 6,25. ja KINO MATKA TO MAE MARSH 
THE PRUDENTIAL ASSURANCE C-MPANY LIMITED, LONDON, 

MATKA w roli tytułowej to reżyserja Hensykz 
Kinga. 

MATKA to mragnetyczne i niezapomałane 
ło słowo. 

MATKA to genialny film FOX'A. 

Powyższe pociągi będą miały połącze- 
nie w Grodnie z poc. Nr. 707 z iIWarszawy 
i na pociąg Nr. 734 do Białegostoku oraz REWJA” 
w' Mostach z poc. Nr. 114/813 ze Słomima я 
i Wołkowyska i ma poc. Nr. 813 do Lidy. $Śala Miejska m 

— ECHO ZABÓJSTWA OSTAPOWI- Ostrobramska 5, Sensacyjny nadprogram. 
CZA. — (W: swoim czasie pisaliśmy już o Specjalny lilm z procesu 

głośnej sprawie zabójstwa szewca śp. O- 
sta.powiicza przez Reiitmera. 

Sąd Okręgowy w październiku ub. r. 
skazał Reitnera na 1 rok więzienia. Sąd 

NIEPOTRZEBNA 
Ceny: balkon 30 gr., Parter od 49 gr. 

największe towarzystwo vbezpieczeń w Europie, rapoczęło z dniem 31 
marca r. b. działalność ra terenie Rzeczypospoliłej Polskiej jako Angielska 
Sp. Ake Tawurzystwo Ubezpieczeń Prudential. 

THE PRUDENTIAL 
ASSURANCE COMPANY LIMITED, LONDON, 

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I OD OGNIA. 

  

Wizja lokalna na miejscz 

zbrodni, 

Początek o godzinie 5-tej w soboty i niedzieele od godz 3-ej 

  

  

  

Aktywa T-wa na 31/X11 1932 263.694.842.—— 

  

Władca tłumów, krół humoru. Dochód w roku 1932 : 146—— > 
Р/ parytetu ZŁ 11.439.082.246.— : Р'Е‘“Р::’У‘:" a Jota, PERO 2: vy k A W A BE až 8 A Ai pig kursu z dn. )4/XII. Zł. 3.075.654.536.— pig kursu z dn. 14IIl Zł. 149098 na to, że Reitner strzelił w obronie koniecz 4 w swej przebojowej komedji filmewej | 

  

Ogólna suma wypłaconych odszkodowań . 407.474.947,— — 
66 | 

plg parytetu I iausi sa EL 676 263201 39 
pig kursu z dn. I4MII e ę > Zl 12.478.920.252.— 

Ekscentryczne przygody nieśmiertelnego wesołka! Film śpiewany i mówiony po czesku i popolsku. 6 
program: Urozmaicone dodatki dźwiękowe. 

mens WĘGIERSKA MIŁOŚĆ | 
tilm owiany czarem węgierskiej mu.yki, pulsnjący werwą i temperamentem madjarskim, Pierwszy film 

węgierskiej sztuki filmowej 

mej. Wskutek złożonych apeiacyj. sprawa 
ta wozpatrywana była przez Sąd Apeiacy]- 
ny w Wilnie, który po zbadaniu całoksztal- @ 
tu sprawy wydał wyrok, mocą którego da- 59 ' 

rowiuje karę Reitnerowi na mocy amnestji 
o połowę, a pozostalą zawie:ił w wylkona- 

miu na pnzeciąg lat trzech. ' 
W obu instanejach bronił oskarżonego 

p. mec. Firstenbeng. 

— STRAJK ROBOTNIKÓW W FA- 
BRYCE DYKTY W MOSTACH. — Dnia 
31 marca (w fabryce dykty Braci Konopac- 
kich w Mostach wybuchł strajk robotni- 
ków. Strajkuje około 300 osób. Delegacja 
robotników wystąpiła z żądaniem do dy- 
reakcji fabryki o dokonanie ścisłego obra- : 
chumiku należności robotnikom sza lata 
1930—31 według kwitów, w obecności przed 
stawicieli woboatników, wypłacanie należ- tel. 528 
ności. wobotmikom co 2 tygodnie i przyję- * 

(cie do pracy zredukowanych robotników. 
Dyrekeja żądań tych mie uwzględniła i 

wezwała robotników do opuszczenia fabry- 

ki, na co ci jednak mie zgodzili się i pozo- 66 
stają ma moc w fabryce. Nastrój wśród ro- 

$9A88 

  

Hość polis będących w mocy dn. 1.1. 1933 r. 

27.698.528.      

        

   

                

   

    

   

      

Towarzystwo „The Prudential Assurance Company, 
td“ w Londynie poza bezpośrednią działalnością 
w Polsce jest poważnie zainieresowane w dzio- 
łalności istniejącego od 1892 roku TOWARZYSTWA 
UBEZPIECZEŃ .PRZEZORNOŚĆ 5. А 
Įako główny okcjonerjusz i reosekurotor tej instytucji. 

  Dziś dwa przeboje w jednym programie 

"„COHN i KELLY w Hollywood“ 
najlepsza tryskająca niebywałym 

i najzabawniejsza K 0 M E D J A dotąd szczerym humorem 

2) 9 letnie cudowne dsiecko ekrann, fenomen XX wieku JAGKIE £00PER 

oczarnje i olśni, mistrzowski i mimik filmie 65 = AA DB © DO VBR 

  

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ 
PRZEZORNOŚĆ 
prowadzi nestępujące dzioły vbez- 
Pieczeń: no życie, od ognic. kro- 

| dzieży, nieszczęśliwych wypadków, 
odpowiedzialność: cywilnej 

ł i transportów. 

  
  

  

    
  Dźwiękowe :ino Siedziżo obu Towarzystw 

Warszawa, Plac Małachowskiego 4. 
Oddziały, Resrszentacje, Zasiępstwa i Agentury 

„we wszystkich miosiach Rzeczypospolitej. 

Arcydowcipna i najweselsza komedja. 

ROĄEG I JULGIA 
„Biuro Pośrednictwa Małżeństw i Kursy Salonowych Manier“ ю > 

W rol. gł. ZULA POGORZELSKA, ADOLF DYMSZA, KONRAD TOM, ANTONI FERTNER i inni. Rewelacyjny 4 
scenarjusz! Balkon 49 gr., parter na 1 s. s(gr., na pozost. od 90 gr. Początek s. o godz. 4, 6. 8, i 10,20. 

    

    wi zupelnie spokojni. 

— Z TEATRU MIEJSKIEGO. — Dziś 
  

° w sobotę 1-go kwietnia sztuka Pusseur'a 
8 pł. „Kobieta, która kupiła sobie męża” w 

reż. dyr. Krokowiskiego. 

p — WIOSENNE (ZAWODY STRZE- 

e a Ś LECKIE. — W dniu 2 kwietnia o godz. HSŚLLYWODOL 

® 13-iej na stmzelnicy miejskiej Straży Po- Mickiewicza 22 
żamnej odbędą, się zawody strzeleckie 0 od- (ah 15:28 | 

е oraz wewnętrzne zawody 0 tytuł 

rza Zw. Strażackiego. 

  
Na wscysiaie seanse ceny miejsć I$— 49 gr., Ii — 30 gr. 

Dziś! Najciekawsza kobieta świata. Syna MARLENA DIETRICH 

| w swojej najlepszej z dotychczasowych kreacyj EB B © a B w E e $ e 
lene światowej reżyserji mistrza ]. von STERNBERGA. Cudowne są piosenki śpiewane przez Mark w trzech 

językach. Nad program: Atrakcje dźwiękowe. 

wystawa kilimóv 
GLINIAŃSKICH wytwórni L Wąsickiego 

TRUCKA Nr. 2 hot „Grand“ Tylko do 5 kwietnia 

CENY REKLAMOWE 

Dźwiękowe kino z SADÓW 
ZABÓJSTWO Z POD KAMIONKI 

PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM 

W dniu wczorajszym Sąd Okręgowy iwi 

Wilnie rozpatrywał sprawę 'o zabójstwo ma 

tle erotycznem mieszkańca Wilna niejakie- 

go Framciszika. Mikłaszewieza, byłego kom- 

duktora autobusów. 

Pod koniec roku 1931 Mikłaszewicz za- 

poznał się .w' Wilmie z 21-lednią Marją Jew- 

        

   

  

    

— AKADEMJA ŻAŁOBNA KU CZC 
B.P. DRA ZAMKOWSKIEGO.— Ziwi 
Lekarzy urządza w dniu dzisie £ 
8-mej w. w sali posiedzeń Rady Miejskiej 
akademję żaiobną, poświęconą pamięci b, 

p. dra Zamkowskiego. 

— POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ 
W daniach 28 i 30 marca br. odbyły się dwa POW 

02M i A olejowe: Ka_ posiedzemia Rady Miejskiej, ma których — [POSIEDZENIE SEJMIKU | '. 
e Nba, Va R kolejowej Ka, zpatrywany był cały szereg spraw. W SŁONIMIE. — Jak już donosiliśmy, w 
miionka w P OE SR AE ef, W pierwszym dniu zgłoszone zostały dniu 27 marca br. odbyło się posiedzenie 

Zwykła znajomość zamieniła się jednak trzy nagłe wnioski, a mianowicie: Sejmiku Pow. pod przewodnictwem p. sta- 
prędko w gorącą miłość, jaką „zapałał do 1) Frakcji żydowskiej 'wi sprawie zajść rosty F. Koślaczą, w obecności macz. iwy- 

przystojnej dziewiczymy 25-letni młodziam. „ntysemiekich ma terenie Niemiec. Rada działu samorz. Urzędu Wojew. m Nolwo- 
Odtąd: Mikłaszewicz często już odwie- Miejska. jednogłośnie uchwaliła zwrócić s.ę gródku p. Celestyna Galasiewicza i p. insp. 

dzał Jewsienicką 'w: Kamionce, a jednocze- do rządu polskiego z prośbą o interwencję. Zw. komun. województwa: nowogródzkiego Dla P.T.ciicerów, urzędników państwowych i samorządowych 
śmie zachęcamy, serdecznem przyjęciem, 2) Frakcji BBWR w sprawie przywró- p. Kaczyńskiego, ma którem pnzyjęta zo- degodne warauki spłaty | Wstęp wolny. i 

jakiem się spotykał u jej modzicėw, Snut cenia dla Miejskiego Komitetu WF i PW stała decyzja p. wojewody mowogródzkiego 
plany o pnzyszłem małżeństwie. sikweślonej subwencji w wysokości 3,500 zł. iw przedmiocie zatwierdzenia budżetu Sło+  „AkAaAbhAKALAAKSALAADAAGADALADAAAAAA AAA LAA | I U w A 6 A I r 

! в Nieszczęście atoli chciało, że gdy о$- Glosami BBWR i Brakeji Żydowskiej wnic mimskiego połwiat. związku komumalnego | т i 

Materjał SOSNOWY, Nadszedł już wiosenny Sezon, 

  

Dźwiękewy 
Kine-Testr 

„ŚWIATOWID” 
Mickiewicza 5, 

  Dziś! Monamentalae arcydzieło dźwiękowe p i.      Niebywałe nap.ęcie akcji! Tajniki sieci szpiegowskiej w czasie | 

ubizgłej wo ny z Niemcami, Wybuch tajnych fabryk amunicji. | 

Nad progom; WESOLA KOMEDJA. 
——————————— 

Tanio | 
Domek z placem obszaru 1500 sążni kw. uroczo položon 
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Sołtaniszkach do sprzedania. l.as sosnowy. Miejscowe: 

neczna. Wiadomość w Adm. „Słowa”. 
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  Posady 2 
wiadezył się rwmeszcie o rękę dziewczyny, sek przyjęto. Komitet Miejski otrzyma w na rok 1933-34; uchwalono przepisy prze- Kena ri 

spotkał się nietylko z odmawą rodziców, tym roku łączną sumę zł, 7.000 i ciwpožamowe dla m. Słonima, ustalające re ; ie Poszukiwana 
ale i samej Jewsienickiej. 3) Wniosekj, wniesiony pnzez ławnika jony, w: których zakazana jest budowa bu- Е А czy. każdy z Was pamięta, jesPasodkiclaa 

Odmowa. ta stala się przyczyną tragicz Mazurkiewicza w sprawie pnzyznamia 1000 dynków: nieogniotrwałych, powzięto uchwa budulec, przy stacji Ponary do sprze- Że płaszcz i garnitur nowy stużąca z dobrem go 

  

Obstalować 'trza na święta!!! 
ю ё lip Zł. dla strajkujących robotników w Łodzi. łę w sprawie ań za. czynności: iwrylkomy- е 

woo wybadłać NY dm Zegia ana AC , З Tanio i elegancko wykonuje 
ca ub. roku Miktaszewicz udal się 2 Jew- Rada Miejska postanawia przekazać tę wane przez Wydział Pdx'iatowy przy wy- 

= emicką ma spacer w pobliżu folwarku sprawę magistmatowi. dawamiu pozwoleń ma. budowę i użytkowa- 

dania dia pp. Osadników Jagiellonowa. towsniem. Słucka 17, 

Geny b. przystępue, można z dosta» m. ł ©d3-5 popol. 

  

  

; L a i - > ZAKŁAD L natte 

Dziegiemiewo. Podczas chwilowego odpo- | PO Dravjeciu protokułów poprzednich nie budynków; zatwierdzono bilans komu- wą. Wiadomość: ul. Zygmuntowska K-AWIECKI ST. KRAUZE Kuno 

czynku w zagajniku Mikłaszewicz usiło- posiedzeń, Rada Miejska. uchwaliia między malnej Kasy Oszczędności za rok 1932, za- 6—1, godz. 9 —3, UI. Wileńska 32 m. 2 piętro I-sze. Tel. 15-51. 1 SPRZEDAŻ 

wał pocałować dziewczynę, spotkał się je- i"nemi zaciągnąć w Banku Komunalnym mykający się kwotą zł. 1,213.958 88_8T., yryyyz TTP PPPTWWYPTOTWAATYTTYTAT ouaaej  "ĘSSYYWYWYWOTYTEECY" 

dnak z Szorstkiem odepchnięciem i wów- pożyczkę w wysokości 90.060 zł, jakoteż która została wykazana w znacznej mierze KUPIĘ 
  

czas właśnie wyjał rawolwer i oddał dwa Prolongaię już zaciągniętej pożyczki w wy przez odpisanie na straty: pożyczek, w do- 
strzały, Jedna z kul zadrasnęła ofiarę w SoKości 60.000 zł. Otrzymana pożyczka zu- chodzeniu tnudny(ch do Ściągnięcia. p. inž. К. Michalskiego, burmistrza Słoni- 
głowę, druga jednak przeszyła na wylot żyta zostanie na wypłacenie poborów pra- _ Następnie na wmiosck Wydziału Powia m, p, Kosiną dyrektora średniej szkoły 
piersi i spowodowała matychmiastowy cowników miejskich. - towego Sejmik Powiatowy biorąc pod ut Rojniczo - Leśnej w. Żyrowicach i p. Wł 
zgon. Po dokonaniu zabójstwa zbrodniarz z WCIELENIE DO SZEREGÓW. — wagę, że w r. 1730 jako herb powiatu by- Jelskieso, za aktui ma polu samorządo- 
zbiegł i w: obawie przed sądem doraźnym W dniu 3 kwietnia br. nastąpi wcielenie do ła używana Pogoń, łącznie z herbem umzę- „wm i społecznem. : 

tutal się mm pobliskich lasach przez 90 «dni, Szeregów poborowych rocznika 1911— za- dującego starosty ' słonimskiego oraz W vy tymże dniu odbyło się zgnomadzenie 
po którym to czasie został aresztowany i kwalifikowanych przez komisje poborową związku z przypadającą  300-ną rocznicą w-poycze dla wyboru radcy do Wileńskiej 
osadzony si więzieniu. do piechoty. śmierci Lwa Sapiehy, postanowiii wystą- Izby Rolniczej, przy adalale 10 wyborców. 

Na wczorajszą rozprawę poza świadka- + URUCHOMIENIE  DODATKO- pić z wnioskiem do Ministerstwa Spraw yy tainem głosowaniu 17 głosami obec- 
rai powołano również biegłych psychjat- WYCH POCIĄGÓW NA LINJI GRODNO Wewn. o uznanie „dla. powiatu słonimskie- nych został wybrany p. Wanidalin Juszkie- 

rów. Mieli oni ustalić poczytalność oskar- „ „MOSTY. — Dyrekcja Okręgowa Kulei g0 herbu, wyóbrażającego IPogoń lącznie „y;,, znany ze swej pracy samorządowej 
żonego. Badanie psychjatryczne ustaliło ?aństwowych tw! Wilnie na skutek usyska- 7 herbem Sapiehów. ‚ ma terenie pdwiatu słonimskiego.  Wik. 
jednak, że Mikłaszewicz jest człowiekiem Ti% zezwolenia Ministerstwa Komunikacji Pozatem uchwalony został regulamin утутоФтРУТтЧУТеутуетттееути 
calkowicie poczytalnym i przestępstwa t5tuiem próby uruchamia z Iniem 15 rcaja dla komisji rewizyjnej KKO i wybrana zo 
awegó mógł dokonać z premedytacją. br. dodatkową drugą parę pociągów lokal- Stała wiyższa komisja dyscyplinarna dla Dominikańska nr. 26. 

"Było to asumptem dla oskarżyciela pu. q7ch (lekkich) ma odeinku Grodno--Mo- Pracowników Powiat. Zwiążku Komunal- —LL— 
bliczniego, który w przemówienin sf "Radze o a EW wolmych i M h Wydział Pd do ik LEKACZE l : че й Oci r. 1231: Most; ejście 6,40, 'wolmych wmiosikaci ydział Paw. ‚ R sj mieszkania ze, wszel- : 
domagał się dla oskarżonego surowego iwy 135 y odejšeie 6,40, GRETA GARBO, JOHN BARRYMOORE, JO Lokaite Mem woeódai M1 in o. 

E DO WYNAJĘCIA 5 

Dr. Krzemiański |> i] posojowe mi. aja "używaną w doby 
Choroby wewnętrzne spec. żułądka Е stanie. Ołerty da Ad wygod:mi, system ko: ministracji . AEP 
1 е przyjmuje ой 12 — 214 — 6 : TRS ryterzowy, Mickiewicza a w, м. м 

Kwlatowa 7, tai. 14-25. 41. dow, się u dozor y 
albo Sierakowskiego -- SAMOCH6B 

24 m. 2 Studebaker. — President 
a” g3 - cylindrowy, prawie ue NASIONA MIESZKANIE nowy do s na 1 
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Było zupełnie ciemno. Ocknąłem się i 
„doprawdy nie wiedziałem, czy się obudzi- 
łem, czy śnię, czy coś innego się ze mną 
dzieje. Może już umarłem? Przedtem nim 
zacząłem myśleć, począłem czuć. To były 

„ niepowiązane wrażenia, nici wyobraźni bie 
gnącej kędyś w przestrzeń, później się o- 

"ne plątały, wałkowały, tworzyły chaotycz- 
ny splot i zapadały w czarną otchłań. Dla 
czego? Nie odczuwałem wyraźnego bólu 

„fizycznego. Nie bolała mię specjalnie ani 
głowa, ani tułów, ani kończyny. Raczej cia 

< Jo wraz z mózgiem i nerwami tworzyło 
sjedną obolałą całość. Próbowałem naprze- 
„inian zamykać i otwierać powieki, ale wra 
żenie wzrokowe było jednakie: nieprzenik 
niona ciemność. — Jak długo to trwało? 
Jak dawno jestem tu, gdzie jestem? 

Wreszcie przyszła myśl, a z nią pierw- 
sze wrażenie świadomości. I w tej chwili 
ból stał się bardziej dojmujący, chłód do- 
kuczliwiej przenikał, charakterystyczne ła- 

* manie w kościach, jak w gorączce. Wtedy 
się poruszyłem i wtedy doznałem czegoś 
najgorszego: rozpacz! To jest takie uczu- 

cie .bezpowrotnie utraconej przeszłości, coś 
" «o powrócić nie może, czego naprawić nie 
„podobna. Wyraża się ono w jednem we- 
stchnieniu: „Ach, Boże, pocóż...* 

W odpowiedzi na to westchnienie ktoś 
się poruszył w pobliżu. 

Zamarłem. Wstrzymałem / addech. Nic. 
Cicho. Ciemno. Znów leżałem przez czas 

Ki L i i a 30 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz, 

  

dłuższy. Gdym otworzył oczy, zdało mi się 
jakoby dookoła było nieco jaśniej. Może 
wzrok już przywykł do tej ciemnicy. Teraz 
uczyniłem nad sobą wielki wysiłek, posta- 
nowiłem skupić myśl i zdać sobie sprawę 
z sytuacji. Przedewszystkiem, gdzie  įes- 
tem? 

_ Zdaje mi się, że w jakowejś wilgotnej 
piwnicy. Czuć tu tęchlizną, zimnym murem 
piaskiem i spirytusem. — Po drugie jes- 
tem skrępowany. Poruszyłem ramionami. 
„Tak, mocno związany sznurami. Dalej: 
ciało jest straszliwie obolałe, czyli musia- 
tem być pobity. Więc jak to było? Naraz 
przypomniałem sobie wszystko. 

* Rozmawiam z szoferem. Ten proponuje 
że dogoni taksówkę numer... zaraz, jakiż 
to był numer... ana — 44-ry, Ja stoję i wa 
ham się. jestem niezdecydowany. Raptem 
słyszę czyjeś głosy, dochodzące z Baru. 
Odwracam się w tamtym kierunku. Drzwi 
się uchylają. Widzę postaci, ilu — nie pa- 
„miętam. Widzę, jak przez mgłę, wnętrze 
Baru, słabo oświetlone, zadymione. Idą ku 
mnie wyziewy alkoholu i mięsnych potraw. 
Wtedy właśnie ktoś mnie uderzył w tył 
głowy, bardzo silnie. Tracę przytoniność, 
w chwili, gdy wiele rąk wyciągniętych... 
Ale dlaczego się tak stało?- Już, już wiem. 
Telefon, komuniści, Agatka, wojewoda. 
Wiem wszystko teraz, prócz dwóch najważ 
niejszych rzeczy : jak długo tu leżę i co 
się teraz ze mną stanie. 

Z głębi piwnicy dochodzi szmer. Może 
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Poszukiwania w ciągu dwóch dni nie 
dały rezultatu pozytywnego. W kilku miej- 
scach na prowincji zatrzymano samochody, 
wszelako nie miały one nic wspólnego ze 
zniknięciem wybitnego oficera służby śled- 
czej Mańkowskiego. 

Nazajutrz wyświetlano tajemniczą histo- 
rję niejakiego Szymanowskiego, który się 
był zatrzymał w hotelu Sokołowskiego. О- 
twarto pozostawione przezeń walizki i о-- 
kazało się, że są wypchane papierami, prze 
ważnie najtańszą makulaturą gazet. Dowód 
osobisty, dostarczony przez portjera do u- 
rzędu śledczego, nietrudno było rozeznać. 
Faktem jest, że równocześnie z Mańkow - 
skim zginął bez wieści starszy posterunko- 
wy służby śledczej Blum. 

Zostali porwani, czy też zabici? Oto 
jest pytanie, które sobie zadawano w urzę 
dach policyjnych. Wojewoda dowiedział 
się o całej sprawie w południe i wykazał 
wielką dozę opanowania. Zawezwał też od 
powiedzialne jednostki władz bezpieczeń- 
stwa publicznego i odbył z niemi długą kon 
ferencję. Pan wojewoda łaskawie wyrazii 
zdanie, iż jego przekonaniem obydwaj fun- 
kcjonarjusze policji nie zostali zabici, lecz 
porwani. Przedewszystkiem nie znaleziono, 
zwłok, powtóre sam efekt morderstwa jest 
bez porównania bardziej znikomy, niż moż 

liwość szantażu, wysuwania żądań, dykto- 

waniz warunków. A do tego właśnie dążą 

komdniści. Niestety, musiał przyznać, iż 

Drukarnia Wydawnictwa „SŁOWA* 
‚ 

     

państwa. Istnieje absolutnie wyraźna łącz- 
ność pomiędzy smutnym wypadkiem w og- 
rodzie Bernardyńskim i tajemniczem znik- 
nięciem urzędnika i funkcjonarjusza władz 
bezpieczeństwa województwa. 

W ten mniej więcej sposób zobrazował 
wójewoda sytuację, a zebrani na konferen- 
cji panowie, przekonani słusznie druzgocą- 
są logiką zwierzchnika, uznali niezbity uu 
wód daiekiego zasięgu Ill-ciej Międzynaro- 
rówki i jej groźnych ajentów. 

Nazajutrz wpłynął na ręce wojewody 
irzeci zkolei anonim, pisany przez Komitet 

Wykonawczy Komunistycznej Partji Zacho- 
dniej Białorusi, który całkowicie potwier- 
dzał tezy, przyjęte przez czynniki miarodaj 

ne. w liście tym, Komitet, powiadamiając 

o porwaniu dwóch urzędników policji, sta 

wiał cały szereg żądań. Wspominał 0 Cer- 

ce wojewody, groził, domagał się, wysu- 

nął diugą listę aresztowanych komunistow, 

którzy mieli być zwolnieni itd. 
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Komunista Henryk 
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Zakrystjan kościoła Św. Teresy przy 

Ostrej Bramie, wyszedł dnia tego do ogrodu 

poklasztornego, aby obejrzeć powierzone je 

go pieczy grządki warzywne. Nocy poprzed 

niej przeszła ponad Wilnem nawałnica. 

Lało jak z cebra. Burza, połączona 2 gra- 

dem, wichurą, deszczem. Wiele szkód po- 

czyniła w polu, i w lesie, i w ogrodach, 

D. był nieuchwyt-   

cem subtelne kity marchwi, tam w tej chwi 
li ział otwór pusty, woda doń: w nocy już 
spłynęła, dziwny i głęboki. Nawpół zasy- 
pany ziemią, ale sterczały zeń jakoweś ceg- 
ły czy kamienie. Wziął do rąk łopatę i 
chciał grzędę naprawić. Ledwo jednak sta- 
nął mocno nogą, aż się zapadł po sam 

brzuch. Ze strachu pośpiesznie zrobił znak 

Krzyża Św. i gramolił się z powrotem. 

Znów zapadł był wyżej kolan. To go za- 

stanowiło. „To może skarb jaki'! Przebie- 

gła myśl kusicielska. Odpędził ją jednak 

wnet, ale kopał już w głąb, sam sobie nie 

zdając sprawy, dlaczego to czynił. 
Łopata natrafiła na mur. Cegła średnio- 

wieczna. Runęło przed nim trochę czarnej 
ziemi, otworzyi się chodnik w głąb. Czło- 
wiek zgięty, inógł weń się wgramolić od 

biedy. — „Tfu, na stare lata taka cieka- 

wość!* —— splunął Wilczyński, ale się już 

nie cofał. Schyłony w pałąk czołgał się w 

głąb lochu. Pod nogami twarda ziemia. Nad 

głową sklepienie z cegieł. Nawprost czarna 

czeluść lochu. Postąpił parę kroków — 

zdjął go strach, niesamowity strach przed 

czemś okropnem; -nadprzyrodzonem, już Się 

nie zdążył przeź 4 
lazł, po prze. ) 

  

    
      

tną ziemię, z powro- 

ten ku górze, ńcu, ku światłu & star 

czym truchėi /prost do plebanii, by 
o „mA ЫО а: > 

zawiadomić proboszcza. 
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mać i biegł, gramolił się, *   
 


