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Bojownicy Jutra 
Coraz częściej mówi się, że wobec 

zmieniających się z dnia na dzień 
warumków życia konieczne jest zre- 
widowanie celów wychowania. Coraz 
częściej mówi się że ludzkość w swym 
pochodzie obrała fałszywy kierunek 
i zmienić go musi, zaczynając od wy- 
ebowania, bo przez wychowanie mo- 
żna dostosować się do zbliżającej si 
nowej epoki w dziejach ludzkości. 
Ludzkość wierzy mając: zdolnych 
przewodników, wnikających w  po- 
trzeby i dążenia otoczenia, umieją- 

eych realizować tendencje rozwojowe 
ludzkości, potrafi usunąć -obecny cha 
es ekonomiczny, polityczny i psychi- 
czny. 

Weźmy Polskę współczesną. 

Rdzeń Państwa stanowi żywy, wiel- 
ki naród polski. Obok żyją ilościowo 
siniejsze narodowości: białoruska, u- 
kraińska, litewska. niemiecka, żydo- 
wska, tatarsk Żyją, bo żyć muszą: 
Ale jak wygląda dusza obywateli Pań 
stwa Polskiego? Dusze obywateli mło 

dych i starszych narodowości: biało- 
iej iej, litewskiej, nie 

jiin. są biedne i 
nie patrzą na 

życie, otoczenie, całość i cele Pań t- 
wa Polskiego. Patrjotyzm własny na- 
szych narodowości otoczenie wewnę- 
trzne i zewnętrzne, pcha ich do nie- 
chęci lub wręcz nienawiści względera 

narodu polskiego i nieraz do niepo- 
słuszeństwa wobec państwa. Patrjo- 
лт narodu polskiego budzi chęć od 
wzajemnienia się im w stopniu silni.j 
szym lub słabszym, zależnie od rasy, 
narodowości i ujawnionych dążeń se 
paratystycznych. 

A gdzie rozum i serce Całości” 
Gdzie się podziała ideja współży 
narodów dawnej Rzeczypospolitej? 
Dlaczego znikła szczytna ideja racji 
bvtu tego związku narodów, idea, kio 

rą realizowali masi pra-praojcowie 
Jeż w 14 stuleciu? 

Kto w chwili obecnej zaszezepii 
świetlaną wizję lepszego życia, celów 
Państwa Polskiego w dusze jego 0- 
bywateli, — bez różnicy narodowoś- 
ci? Kto interes Całości chce uznać za 
interes najwyższy wszystkich obywa- 
ieli Państwa? Kto marzy o pełnowar- 
taściowych obywatelach, rozumieją- 
cych więź społeczną, interes całości i 
godność obywatela Państwa? Z po- 
mrocą kogo i czego? gz 

— Rząd Rzeczypospolitej i groma- 
«а przodowników, bojowników Jutra 
— 1-sza odpowiedź. 

— Za pomocą wychowania państ- 
wowego — 2-ga odpowiedź. 

„NieszezęšliwYl“ 7 ironją kto$ my- 
śl „Wychowanie państwowe? To 

wielki znak zapytania, wielkie zero, 
nic — to próżnia bez treści!* Inni 
mówią: „Sybaryci!* Oczy wasze nie 
chcą widzieć, uszy wasze nie chą sły- 
szeć strasznej prawdy naszej rzeczy- 
wistości! 

Więc słuchajcie prawdy, która po 
winna itkich pogodzić, zje- 
dnoczyć i pchnąć do czynów gorącz- 
kowych. 

Jeżeli dzisiaj prasa zagraniczna 
reznosi po Świecie propagandę, że 
Polska jest siedliskiem konfliktów 
groźnych dla pokoju Europy, jeżeli 
dzisiaj piszą, że interesy małych 
państw musi podporządkować się in- 

toresowi wielkich państw, jeżeli pod 
płaszczykiem rozbrojenia narodów 
przemyca się idea dozbrajania się i 
rewizji granic na zasadach sprawic- 
aliwości opartych — marazie w dro- 
dze pokojowej dla dobra i wygodw 
świata silnych państw — to co bę- 
dzie. gdy pewnego dnia buchnie pło- 
mień żelaza i gazów? 

Gdy wyraźnie i dobitnie powiedzą. 
że że względów takich a takich, dla 
ix iata silnych państw Europy 
i kuro-Azji z je dokonany ponow- 

ny rozbiór Polski, Rumunji, Węgier, 
Czechosłowacji, Jugosławji, Litwy, 
Łotwy i Estonji! Fakty. będą mówić: 
Fakty zbudzą wszystkich! Co wtedy? 

Może postąpimy, jak w 1881, gdy 
Ra wołamie podchorążych do broni, 
sbywatele odpowiedzą trzaskiem zu- 
mykanych okienic, pustemi ulicami?.. 

Może postąpimy, jak z I brygadą? 
„Pamiętasz wszak Warszawo chwilę 
«Gdy garść legunów naszych szła 
„Rzucano nam: Germanofile! i 

A w oczach nam błyszczała Iza'“ 
A może damy radę wszystkim, bez 

tcziału naszych narodów w Państwie 
elskiem. 
Wszak mie mamy zaufania de wiel 
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kiej części naszych narodowości, bo 
ich reprezentanci w Sejmie łącznie z 
naszymi wyrodkami niejednokrotnie 
głosowali za niedawaniem rekruta dla 
Państwa. Ożyła wśród naszych naro- 
dow dawna, podła tradycja naszych 
szlacheckich synów, co gębiąc o wol- 
nošciach, przywilejach i krzywdach 
swoich, wpakowali do grobu na 150) 
lai ciało i duszę 3 narodów: Polskiego 

Litewskiego i Ruskiego, narodów zje- 
dnoczonych i historycznie, i gospodar 
czo i kulturalnie! Dzisiaj dostrzega - 

y, że w wypadku konfliktu, narody 
nasze opowiedzą się raczej za włas- 
nem partykularnem dobrem, niż za 

całością  Rzeczypospołitej Polskiej. . 
1 może dlatego nasi młodzi już zaw- 
czasu instynkt walki i mocy sublimu- 
ją w biciu innych ludzi. w okrykach 
nienawiści, w wyczynach pałkarskich 
i nawet w zbrodniach. Widocznie a- 

ją, że tak zahartowani zwycięża 
szystkich wrogów swoich! 
Zbrodnie w Truskawcu, w Gród- 

kuku i we Lwowie w imię doktryny 
nienawiści narodów, żyjących pod 
wspólnym dachem, niestety świadczą 
że wybrany kierunek, jako oparty na 
nienawiści, egoizmie i megacji Całoś- 
ci, jest fałszywy i zmieniony być mu- 
S1. : 

`Вохшт i serce państwa polskiego 
buntuje się i protestuje, bo wzgląd na 
otoczenie i obecność w państwie na- 
szem młodzieży polskiej, ruskiej, u- 
'kraińskiej, litewskiej, miemieckiej, 
'zydowskiej, tatarskiej — wskrzesza 
wizję naszej „Świetlanej - przeszłości. 
wizję innych charakterów i dusz na- 

ch z czasów Jagiellonów, Batorego 
Żółkiewskiego, którzy majac różn» na 
rody i wiary, zestrzelili emocjona|- 
nie dusze wszystkich swoich obywa- 
teli do solidaryzmu, zaufania, potęgi 
całości Rzeczypospolitej.  Wodzowi» 
ówcześni sercem i rozumem potrafili 
potężnie oddziaływać na dusze nasze 
budzić podziw i radość u swoich i cu- 
dzych. Wówczas naprawdę byliśmy 
ludźmi myśli, woli i czynu całości 
Rzeczypospolitej, byliśmy awangar- 
dą cnoty, chrześcijaństwa i kultury 
europejskiej... Byliśmy władcami 
'dusz rycerskich i serc mocnych na- 
rodów Polskiego, Litewskiego, Rus- 
'kiego, Łotewskiego, Estońskiego, Wę 
gierskiego, Czeskiego, Multańskiego. 
Kozaków Zaporoskich i Południow. 
Słowian... Nasze narody broniąc sie- 
bie, własnemi piersiami zasłaniały E- 
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uropę pod Grunwaldem, Warną, Kłu-. 
szynem, w Kremlu, pod Chocimem. 
Wiedniem i pod Warszawą... 

Dlaczego dzisiaj nie chcemy na- 
wrócić do tych ideałów naszych, 
rdzennych, słonecznych, polskich 
Dlaczego dzisiaj nie chcemy wziąć 
oddech i odmłodzić się w swem pań- 
stwie? Dlaczego szukamy ideałów z 
innych czasów i naśladujemy inne ob- 
ce nam wzory? „Cudze chwalicie, 
swego nie znacie — sami nie wiecie, 
co posiadacie. : 

Dlaczego znajomość ludzi i życia, 
kwestyj socjalnych, społecznych, po- 
litycznych, dlaczego solidaryzm, zau- 
famie, interes całości u wszystkich o- 
bywateli państwa nie jest przedmio- 
tem „nauczania we wszystkich szko 
Inch Rzeczypospolitej Polskiej? Dla- 
czego stopień z tego przedmiotu aie 
figuruje na świadectwach szkolnych 
na I miejscu po religji? 

Bojownicy jutra muszą zastanowić 
się nad tem. muszą uzgodnić rzeczy 
nowe i uświadomić wychowawców 
ns całym świecie, że dążenia zabor- 
cze wielkich państw budzą wśród о- 
bywałeli państw zagrożonych zanie 
pokojenie, obawę ujarzmienia ich i = 
lego powodu powstaje nieufność do 
narodów innych (nawet we własnem 
państwie). 

"_ Bojownicy jutra muszą uświado- 
mić silne państwa, że rewizja fałszy 
wego 7 gruntu stanowiska narodu 
Niemieckiego wobec Polski jest zada 
niem najważniejszem w chwili obec- 
nej, przedewszystkiem dla uratowa- 
mia Niemiec i Europy od katastrofy 
powtórnej. 

Bojownicy jutra muszą uświado- 
mić wychowawców na całym świecie, 
że w wypadku usiłowań pogwałcenia 
Polski — naród Polski, nigdy się im 
nie podda i walkę toczyć będzie w cią 
gu wieków całych. 

Przez zabór i rozbiór ponowny 
Polski, Rumunji, Czechosłowacji, W;- 
gier, Jugosławji, Litwy, Łotwy i Es- 
tonji zespoły silnych państw przygoto 
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HITLER—PACYFISTA.. 
Rozbroić Francję, uzbroić Niemcy, przekreślić traktat wersalski, 

odebrač „korytarz“ i kolonje! 
LONDYN, (Pat). „Sunday Ex- 

press* zamieszeza dziś wywiad z Hi- 

tlerem, w którym kanclerz niemiecki 

rozwija swój program w zakresie po- 

lityki zagranicznej. Kanclerz w w;-, 

wiadzie tym oświadczył między inne- 

mi.: 

ROZBROJENIE. 

Pierwsze zagadnienie, które Niem- 

cy i świat eały muszą rozwiązać jako 

wstęp do powrotu do pokoju i dobro- 

bytu — to rozbrojenie. Na to zgadza 

się każdy rząd niemiecki, ale rozbro- 

jenie musi być dokonane na podsta- 

wach uczciwych i równych. Albo Fran 

€ja musi się rozbroić w tych rozmia- 

rach jak to uczyniły już Niemcy, al- 

be też Niemcy muszą być ua równym 

poziemie. 

TRAKTAT WERSALSKI. 

Prawdą jest, że traktat wersalski 

okazał się nieszczęściem nietylko @а 

Niemiec, ale i dla każdego innego 

kraju. Bez prowokowania katastrofy 

nie można dzielić świata po wieczne 

czasy na zwycięzców i zwyciężonych, 

a to właśnie czyni traktat wersalski. 

Musimy się domagać rewizji tego trak 

taiu. A kto wie — może rychło i resz- 

ta Świata będzie się również Чоща- 

gala jego rewizji. Niesprawiedliwošė, 

usankejonowana przez traktat wer- 

szlski, musi być najpierw usunięta, 

zanim możnaby się spodziewać stabi- 

łizacji Europy i świata. Moje stano- 

wisko w każdej poszczególnej spra- 
wie będzie pojednawcze, ale Paryż 

Wynalazki 

  

musi zrozumieć, że warunki, narzu- 

cone w roku 1919, nie są więcej ani 

odpowiednie, ani możliwe. Rewizja 

traktatu jest tem konieczniejsza, że 

Francja stale powiększa swe zbroje- 
nia, Pocóż te wydatki na zbrojenia? 

Ja żądam, ażeby bezpieczeństwo posz 

czególnych narodów było zagwaranto 

wane w rozmiarach, jakie dykiują 

sytuacje je otaczające i ich bezpośre- 

dnie słuszne potrzeby. W zgodzie z 

Ligą Narodów mamy prawo domagać 

się takiego bezpieczeństwa dła Nie- 

miec i zdecydowani jesteśmy do tego 

dążyć. 

„KORYTARZ* POLSKI. 

Drugą niesprawiedliwością — wy 

wodził Hitler — wyrządzoną Niem- 

com jest „korytarz polski“. Obecna 

sytuacja jest nienawistna dla wszyst- 

kich Niemców. Wydaje mi się, że wo- 

hee niemieckiej ludności, © jaką cho- 

dzi, nie mówiąc już o in- powodach 

korytarz polski musi być zwrócony 

Niemeom. Niema niezego, coby naród 

niemiecki odezuwał bardziej jako nie 

sprawiedliwość i eo byłoby bardziej 

dia nas nie do przyjęcia. Zagadnienie 

to musi niedługo ulec rozwiązaniu. 

MONARCHJA CZY REPUBLIKA? 

Wogóle niema mowy 0 powrocie 

Hohenzollernów. Gdybyśmy wysunę- 

li to jako hasło, t. zn. postawili repu- 

blikę przeciw monarchji, to wywoła- 

libyśmy rozdział wśród stronnictw i 

spowodowalibyśmy nieskończone za- 

mieszki w okresie, w którym jest rze- 

czą najistotniejszą, ażebyśmy pozo- 

stali zjednoczeni. 

KOLONIE. 

Go się tyczy zamorskich kolonij, 

to napcwno nie wyrzekliśmy się na- 

szych aspiracyj kolonjalnych. Rów- 

nież i ło zagadnienie winno być roz- 

wiązane sprawiedliwie, Kolonje są 

nam tak potrzebne, jak i każdemu in- 

Kemu Mocarstwu. 

  

Komuniści niemieccy nawołują 
do strajku generalnego. 

: BERLIN, (Pat). Partja komunis- 
tzczna prowadzi nieustanną agitację 
na rzecz strajku gcneralnego. Bezpo- 
średnio po katastrofie w Neuakirehen 
pojawiły się na mieście ulotki, nawo- 

łużące do porzucenia pracy we wszy- 
sikich zakładach fabrycznych. 

Naczelny ergan partji komunisty- 
cznej „Rote Fahne'* został zawieszony 
za artykuł, nawołujący do strajku: 

Radio niemieckie zaczepia granicę z Czechami 
MORAWSKA OSTRAWA. (Pat). 

Prasa czeska protestuje ostro przeciw 
ko nowemu atakowi.na granice Cze- 

  

wojenne. 

  

Armje państw całego świata zbroją sie 
coraz bardziej, wyzyskując coraz wiącej wy 
nalazków, mechanizujących w coraz więk- 

szym stopniu siły zbrojne zarówno ladu 
jak i morskie. Dotyczy to nietylko brom za 
czepnej, ale także i broni odpornej. 

   
  

  

Na zdjęciu naszem widzimy świeżo wpro 
sadzone w armji japońskiej olbrzymie apa- 

raty podsluchowe, ułatwiające nawet na bar- 
dzo wielką odległość wyśledzenie zbliżają- 
cych się samolotów. A 

       

  

  

Zalecenia komitetu 19-tu 
w sprawie sporu japońsko-chińskiego. 

GENEWA, (Pat). Komitet redak- 
cyjny, który miał powierzone sobie 0- 
pracowanie tekstu zaleceń końcowych 
Zgromadzenia Ligi Narodów 20 do 
załatwienia sporu japońsko-chińskie- 
go, zakończył swe prace. Opracowany 

przezeń tekst zaleceń obejmuje trzy 
części. 

Pierwsza przypomina postanowie 
nia paktu Ligi Narodów, pakiu pary- 
skiego i traktatu 9 mocarstw, podkre 
Sła, że traktaty te muszą być šeišlė 
przestrzegane. Dalej przytoczony jest 
tekst 10 zasad, proklamowanych przez 
komisję Lyttona. Zgromadzenie ma 
przyjąć te zasady, przewidujące w 

wałyby grób dla siebie i podbitych 
narodów, wywołałyby jeszcze większą 
nędzę i chaos na świecie... Przeobra- 
żenie i przemiana psychiki narodów 
i państw jest konieczna, bo wałka 
wszystkich przeciwko wszystkim za- 
graża zarówno silmym, jak i mniej- 
szym państwom w Europie! 

Bojownicy jutra zbudźcie się! Na 
front walki o lepsze jutro naszych na 
rodów w naszem Państwie!. 

Antoni Łekuciewski. 

   

Oszmiana. 

szczególności autonomję Mandżurji, 
przy utrzymaniu suwerenności i in- 
tegralności administracyjnej Chin ja- 
ko warunek zadowałającego sprawy. 

Druga część zaleceń proponuje u- 
tworzenie komitetu negocjacyjnego, 
który miałby za zadanie wprowadze 
nie w życie proklamowanych przez 
Zgromadzenie zasad. Pierwszem za- 
daniem Komitetu miałoby być prze- 
prowadzenie wycofania wojsk japoń- 
skich do strefy kolejowej. W razie 
trudności komitet edwołaihy się do 
Zgromadzenia, które orzekłoky, któ- 
ra ze stron nie stosuje się do zaleceń. 
Do udziału w komitecie zaproszone 
byłyby Stany Zjednoczone i Rosja. 

Trzecia część zawiera załrcenia 
dla wszystkich członków Ligi co do 
niesznawania państwa Mandżuko i 
nieczynienia niczego, co mogłoby ui- 
rudnić pracę komitetu negocjacyjne- 
go. Państwa, które nie są członkami 
Ligi, będą zaproszone de zajęcia tego 
samego stanowiska. Komitet 19-tu 
zbierze się jutro dla przestudjowania 
całości raportu. Nadzwyczajne Zgro- 
madzenie zbierze się w końcu bieżą- 
cego lub na początku przyszłego ty- 
godnia. 

chosłowacji niemieckich stacyj ra- 
djowych z okazji 13-lecia przyłącz=- 
nia ziemi Hluezyńskiej do Czechosło- 
wacji. Prasa czeska domaga się inter 
wencji dyplomatycznej w tej spra- 
wie: 

Zapowiedź „czystki". 
BERLIN (Pat). Jak domosi prasa, przewo 

<łniczący frakcji narodowo-socjalistyczne; 
Sejmu pruskiego poseł Kube, przemawiając 
w Hamburgu zapowiedział rozpoczęcie wkre 
е wielkiej „czystki* w Niemczech i nowej 
fali wzmożonego antysemityzmu w łonie ru- 
«hu hitlerowskiego. 

Kolejna krwawa niedziela 
w Niemczech. 

Berlin (Pat) Kronika krwawych zajść na 
tle politycznem notuje dziś szereg krwawych 
bójek. W| Darmsztacie w ezasie starcia pomię 
dzy komunistami a narodowymi soejalistami 
zabłąkana kula podczas strzelaniny, ugodziła 
jednego z przechodniów kładąc go trupem. 
W czasie podohnych zajść w Sztuigareje kil 
kanaście osób odniosło rany postrzałowe i 
kułte. Urządzony przez komunistów marsz 
głodowy do Brunświku został przez policję 
udzremniony. Dokonano licznych aresztowań. 

Przewiezienie zwłok 
hr. Apponyi do Budapesztu. 

BUDAPESZT, (Pat). W niedziel: 
przybyły do Budapesztu zwłoki hr. 
Apponyi. Na dworcu obecni byli przed 
stawiciele rządu, miasta, parlamentu 
i tłumy publiczności. Zwłoki przewie- 
zi0no do parlamentu: Przez cały dzień 
przed zwłokami defilowały tłumy lu- 
dzi, składając hołd zmarłemu. 

Wznowienie dawnego 
zwyczaju. 

CITTA DEL VATICANO, (Pati. 
Według krążących pogłosek, z okazji 
Roku Świętego Pius XI w dniu Wiel- 
kiej Nocy ma pobłogosławić tłum 
wiernym na placu Św. Piotra z balko- 
nv nad kruchtą Bazyliki. Zwyczaj ten 
ulrzymany do 1870 roku, zniesiony 
był wobec zajęcia Rzymu -przez woj- 
ska włoskie. 

Zaprzeczenie. 
RZVM, (Pat). Agencja Stefani da- 

nosi na podstawie wiadomości ze źró- 
del miarodajnych, że pogłoski, obic- 
$ające zagranicą, o rzekomych węz- 
łach sojuszu, jakiemi miała się nieda- 
wno połączyć Italjs z pewnemi pan- 
stwami, są eałkowieie pozbawione 
podstaw. 

    

    

   

P. Prezydent na otwarciu 
schroniska narciarskiego. 

ZAKOPANE, (Pat). Odbyło się ta- 
w niedzielę w dolinie Chochołow- 
skiej, w obecności p. Prezydenta Rze- 
czypospolitej regu " 
bistości, uroczyste poświęcenie schro 
niska Warszawskiego Klubu Narciar- 
skiego. 

Wręczenie odznaczeń 
artystycznych 

przez p. min. Jędrzejewicza 

WARSZAW:A, (Pat). W niedzielę 
o godzinie 5 po poł. w salonach Min. 
W. R. i O. P. p. minister Jędrzejewicz 
podejmował herbatą grono artystów, 
którzy zebrali się, x stować 
przy uroczystości wr nia państwo 
wej nagrody litera i muzycznej 
oraz przy dekoracji artystów, adzna- 
czonych w. listopadzie ubiegłego ro- 
ku orderem Połonia Restituta i złote- 
mi krzyżami zasługi. 

Pan minister Jędrzejewiez wygła 
sf ma wstępie krótkie przemówienie, 

scharakteryzował 

sz 2 obecnyia 
awem pow- 

czasy. Pan mi- 
em, że ordery, 

    

   

  

      

    

  

   

  

     

    

   
   

   

+eą dła nauki lepsze 
nister zaznaczył pr 

które w imieniu p. Prezydenia Rże- 
czypospolitej wręcza artystom oraz 
nagrody państwowe mają być wyra- 
zem stosunku państwa do sziu e) 
wagi, jaką rząd przyw 
artystycznego i kultur: go. 

Po przemówieniu p. minister wrę- 
czył odznaki krzyża oficerskiego Po- 
lenia Restituta Mączeńskiemu, 
twórcy gmachu M-stwa Oświaty, oraz 
odznaki krzyża kawalerskiego Polo- 
nia Restituta znanemu śpiewakowi 
Wacławowi  Brzezińskiemu. Zkolei 
ziotemi krzyżami zasługi udekorowa: 
ni zoslali: .Jūljusz Kaden-Bandrow- 
ski, reżyser Karol Borowski, Leopold 
bicnentał, Piotr Choynswski, Jaros- 
ław Wojciechowski i Aniela Zagórska 
Pa skończonej dekoracji p. minister 
wręczył państwową nagrodę literacką 
Waciawowi Eerentowi, zaś państwo - 
wą nagrodę muzyczną dyrektorowi 
Konserwatorjum Warszawskiego Eu- 
genjuszowi Morawskiemu. 

„Koło 1 P. P. Leg.". 
WARSZAWA, (Pat). W dniu 12 b- 

m odbyło się w kasynie garnizono- 
wem przy alei Szucha posiedzenie or- 
ganizacyjne Koła Pierwszego Pułku 
Legjonów. Zebranie zagaił inspektor 
armji gen. Rydz-Śmigły, który prze- 
wodniczył następnie obradom. 

Powołano komendę główną Koła, 
na czele kiórej stanął gen. Rydz-Śmi- 
gły I zastępca gen. Dąb-Biernacki. Na 
komendanta koła lokalnego w War- 

  

              

7 

  

szawie powołany został d-ca K O P 
gen. Kruszewski. 

Po skończonych obradach uczest 
nicy zebrania udali się gromadnie do 
Belwederu, gdzie byli przyjęci prz 
Marszałka Piłsudskiego W. imieniu 
zgromadzonych przemówił w krói- 
kich słowach gen: Rydz.-Śmigły, skła- 
dając hołd Panu Marszałkowi. 

O godz. 17 wszyscy byli dowódcy 
1 p. p. leg.: gen. Rydz-Śmigły. gen. 
Liab-Biernacki, gen, Kruszewski, płk. 
Krzyżanowski, płk. Pakosz, oraz obe- 
eny dowódca płk: Wenda udali się do 
Belwederu, gdzie zamełdowali się p. 
Marszałkowi Piłsudskiemu. Następnie 
p. Marszałek podejmował wyżej wy- 
mienionych herbatą. 

W przyjęciu tem wzięli również 
udział pik, Sobolta, ppłk. Busler i kpi. 
Miladowski- ; 
i i OAĄgY 

S „Aihljoteka Nowošci“ 
Kompletna beletrystyka do cs- 
atnich nowości w języku pol- 
kim oraz w obcych. — Lek- 
ura szkolna. — Dział nauko- 
wy. — Każdy abonent otrzyma 

premjum. 

  

  

  

   

    

  

    
    

Czynna od godz. | l-ej do 18-ej. 

Warunki przystepne. 

imis SRS | 

j
j
 
a
 

Rozwiązanie organizacyj 
komunistycznych w Rumunii. 

BUKARESZT. (Pat) Na mocy ustawy o 
stanie wojennym władze wojskowe wydały 

zarządzenie, roawiązujące wszelkie organi- 

aacje kemunistyezme, działające pod różne- 

mi nazwami, jak „blok włościański i robot- 
niezy*, „liga czerwonej pomoey“, związki 
rebotnicze, nie należące do konferencji pra- 
ey. Ogółem rozwiązane 12 organózacyj. 

ь 

itnych oso



  

Litewski glos rozsądku. 
Zwycięstwo nacjonalistów niemie- 

| *ekich przeniosło, ukryte doniedawna, 
  zaborcze aspiracje Rzeszy na grunt 

akiuałzej polityki. 

Fala ckspancji niemieckiej cora: 

groźniej poczyna atakować kłajpedz- 

kie wybrzeże. W społeczeństwie lite- 
wskiem rodzi się niepokój. 

a kiej ska, która 

ywała 

    

   

   

    

  

za czasów 
panygiry     

   

        

ki n Niemiec, dziś pocz 

hard rytycznie zapatrywać się 

na Į aźń niemieck — niektóre 

zaś pisma biją na : 

Zorganizowane przez „Reichsver- 

band der heimatreuen Ost-und We:t- 

preusen* w związku z dziesięciole 

ciem Ręzytaczenia Kłajpedy do Lit- 

wy t. zw. „wiece Kłajpedzkie*, które 

na lerenie całych Niemiec przei to- 

czyły s jawne demonstre acje an- 

tylitewskie — zbudziiy czujność Lit- 

wy. 
Organ Lit. Zw- Strzeleckiego „Tri- 

mitas“ Nr. 4 z dn. 20: I. 33 r. stwier- 

dza, iż zapowiedź radcy Hoffmanna, 

22 rok 1933 będzie rokiem wzmożonej 

akcji w kierunku rewizji wschodnich 

    

    

   
  

granic Niemiec, — w zupełności się 

sprawdziła. 

Dowodzą tego liczne obelżywe 

    wystąpienia antylitew e, "6raz 

borcze rezoiucje nacjonalistów r 

mieckich. 
Dn. 13. L. 33 r. studenci Uniwersy- 

tetu Beriiūskiego zorganizowali wiec 

na którym powzięli następującą: техо- 

lucję: 
„Niemiecka młodzież akademicka niecier- 

pliwie oczekuje wyzwołenia Kłajpedy, gdyż 

ta część Prus Wschodnich, zarówno ze wzglę 

du na swą kulturę jak również i przeszłość 

historyczną jest ściśle związaną z Niemca- 

mi... 
Charakterystycznym przykładem 

obecnych nastrojów niemieckich jest 
oświadczenie radcy Hoffmanna, któ- 

ry stwierdził na jednym z wieców, iż 
„stworzona krwią niemiecką Litwa 
zachowała się niewdzięcznie wydzie- 
rając Niemcom przy pomocy siły bru 
tainej Kraj Kłajpedzki! 

W, dalszym ciagu „Trimitas“ Nr. 
5 z dn. 2. II. 33 r. w artykule wstęp- 
nym p. t. „Syrenie głosy** stwierdza, 
że wszystkie wysiłki Niemiec skiero- 
wane są obecnie w stronę Kraju Kłaj 
pedzkiego. 

Niemcy całą swą ekspansję dlate- 
ge skierowują przeciwko Kłajpedzie, 
iż spodziewają się napotkać tam naj- 
słabszy opór i w ten sposób poruszyć 

kwestję rewizji swych granic wschod 
nich. 

Poza oderwaniem Kłajpedy Niem 
cy posiadają jeszcze inne plany. Oto 
jak donosi „Hamburgischer Corres- 
pondent*, prezes Memellandbund'p* 
prof. E. Boerschmann podkreślając 
konieczność oderwania Kłajpedy. 05- 
wiadcza iż „podstawą porozumienia 
litewsko - niemieckiego winno być 
przyjacielskie połączenie się Litwy i 

Niemiee!* : 
Zdaniem „Trimitasa“ Niemcy pra- 

gną odegrać wobćc Litwy rolę zwod- 
niczej syreny, która swym kuszącym 
śpiewem zawiedzie ją na manowce. 

Wykorzystując wileńskie aspira- 
cje Litwy, nacjonalistyczne sfery nio 
mieckie, dążąc do odebrania Litwie 
jej jedynego wyjścia na morze, poslu 
gują się ideą wyzwolenia Wiłna dla 
celów własnej propagandy. 

'„Kónigsberger Allg. Zeit“ 7 @а 
3. 1. 33 r. zapowada, iž „tylko po przy 
jacielskiem połączeniu się z Niemca- 

mi, Litwa m: mieć nadzieję na odzys- 
kanie Wilna, zaś to samo pismo z dn 
12. I. 33 r. oświadcza że w przeciw- 
nym razie „Litwa pozbawiona popar- 
cia i pomocy Niemiec, niechybnie 
pójdzie drogami drugiej Unji Lubel- 
skiej“. 

Pomimo tak „silnych“ argumen- 
tów i potrącenia o najczulszą strunę 

antypolskiej polityki Litwy, manewz 
niemiecki się nie udał, a  „syreni 

    

śpiew* o „przyjaznem połączeniu się 
Litwy i Niemiec* wywołał w społe- 
czeństwie odruch protestu. 

Tenże „Trimitas* slwierdza, iż 
fakt, że” Niemcy zmuszone były w 
"Traktacie Wersalskim wyrzec się na 
korzyść Polski 46.150 klm. kw. tery- 
terjum, nie świadczy bynajmniej, by 
Niemcy pragnęły takiego rozwiąza- 
nia kwestji wileńskiej, jakiego życzy 
sebie Litwa. 

  

Gdyby zaś nawet proponowane 
przez Niemców „przyjacielskie połą 
czenie dopomogło Litwie w odzys 
kaniu Wiina, to i wówczas nie posz- 
toby to na korzyść Litwy, a tylko do 
pomogło „przyjacielskiemu jej soju- 
sznikowi* rozszerzyć swą ekspan ję da 

lej na wschód. 
Pismo zapewnia, iż Litwa nigdy 

nie pozwoli na to, by wykorzystując 
jej boleść, „syrenie głosy niemieckie 

zawiodły ją ku zagładzie! 

Dla uni jednak ukończe- 
nia odysei litewskiej, nie wystarczą 
same słowa. Syrenie glosy niemiecki2 
które już dziś napawają Litwinów 
całkiem uzasadnioną trwogę, niech; - 
bnie wytoczą przeciwko Litwie tak 
ciężkie argumenty, jak litewsko-nie- 
miecki traktat handłowy, oraz szereg 

rtych swojego czasu umów uza- 
jących silnie Litwę od Niemiec, 

szczególnie pod względem gospodar- 
czym. 

Czas więc pomyśleć o rewizji do- 
tychczasawej polityki i o sposobaca 
wydostania się poza zasięg zwodni- 
czych głosów syrenich. M. 3. 
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Związek Nauczycielstwa Polskiego 
wobec redukcji nauczycieji szkół prywatnych I napaści 

na min. Jędrzejewicza. 
Masowe wymówienia pracy nauczycielsi- 

wu szkół prywatnych, głęboko wzburzyły na 
uczycielstwo, które stanęło w obliczu utrat” 

środków egzystencji. Wymówienia te poru- 
szyły również żywo opinję publiczną. 

W! dniu 8 bm. odbyło się posiedzea'e 
rozszerzonego prezydjum sekcji szkolnictwa 
średniego Związku Nauczycielstwa Polsk'e- 
go, które powzięło następ: e uchwały: 

        

W związku z masowemi wymówieniami 
pracy nauczycielstwu szkół prywainyeńn, 
motywowanemi niepewnością ce do dals: 
losów tych zakładów, prezydjum sekeji stwi 
rdza, że 1) wymówienia te w treści swej i 
formie są aktem wyjątkowym nielojalności 
w stosunku do zatrudnionych, niekiedy od 
lat kiłkunastu, nauczycieli, 2) masowość te 
go zjawiska i głosy prasy pewnego odłamu 
politycznego budzą podejrzenia, że mamy tu 
do czynienia z akcją, zmierzającą do sparali 
żewania realizacji reformy ustrojowej. 

Prezydjum sekcji uchwala: 1) zwrócić się 
do władz szkolnych z prośbą 6 spowodowa 
nie cofnięcia wymówień oraz możliwie szyb 
kiego opublikowania zarządzeń odnośnie Gr 
ganizacji przyszłego reku szkolnego; 2) pre- 
zydjum apeluje do właścicieli szkół, by przez 
swe poczynania w stosunku do nauczyci 
nie wprowadzali momentów, które utrudnia- 
ją nauczycielstwu spokojną pracę naukowa 
i wychowawczą, władzom zaś planową rea- 

lizację reformy szkolnietwa*. 

     

   

W! związku z ciężką sytuacją szkolnici- 
wa jprywatnego wywołaną przez ogólny kry 
zys ekonomiczny, przyjmowanie do szkół 
„państwowych, które przedewszystkiem pow'n 
ny być szkołami dla młod: giej. rów 

i młodzieży zamoż iejszej, prezydjum 
sekcji postana zwrócić się do minsterstwa 
WIR i OP z prośbą: 1) 6 spowodowanie zmia 
ny dotychczasowego pestępowania szkół pań 
stwcwych odnośnie selekcji uezniów pod 
względem zamożności rodzieów, 2) o uzależ 
nienie inwestycyj w szkolnietwie prywatnem 
ed pomocy kredytewej.władz; 3) o kierowa- 
nie bezrokotnych rzesz nauczycielskich do 

    
    

  

szkół powszechnych, oświaty pozaszkolnej i 
pracy oświatowej w wejsku. 

W sprawie niewypłacania pensyj przez 
szkoły prywatne uchwalono prosić władze. 
by uzależniały uprawnienia szkół od wype!- 
niania pr koncesjonarjuszy zobowiązań 
wobec nauczycieli. 

Na tem samem posiedzeniu prezydjum se 
kcji przyjęło nestępujące rezolucje: W 
związku z kampanją, wszezętą przez pewne 
odłamy społeczeństwa i młodzieży przeciwka 
p. ministrowi WR i OP Januszowi Jędrzeje- 
wiczawi — kampanję, uwłaczającą zarówno 
pelskiemu ministrowi cświaty jak i wychowa 
wcy, prezydjum sekcji oceniając głękoko 
pcezynania p. ministra, mające na celu dobrG 
szkoły polskiej i państwa, przeciwstawia się 
jak majkategóryczniej akcji tego rodzaju, 
składające zarazem p. ministrowi Jędrzejew:- 
czowi za konsekweniną realizację reformy 
szkełnietwa uznanie, 

    

Rozgrywające się ostatnio na terenie wy- 

ższych uczelni wypadki podają w wątpii- 
weość skuteczneść wysiłków wychowawezych 
nauczycielstwa polskiego. Powodowani głę 
bcłką troską © przyszłeść młodzieży i © przy 
szłeść kultury w odrodzenem państwie, na 
uczyciele, skupieni w szeregach sekcji szkol 

nietwa średniego Związku Nauezyeilstwa Pol 
skiego zwracają się z gorącym apelem dc 
swych k. wychcwanków akademików, niezale 
żnie cd ich przekcnań politycznych lub przy 
nalcżneści crganizacyjnej, by w swej pracy 
idecwej wykluczyłi stosowanie wszelkich po 
staci gwałtu i przemocy, jako niegodnych © 
bywsteli wGlnego państwa. 

Prezydjum pesianowilo ponadte wysłać 
do profesora Watka-Czerneckiego pismo z 
wyrazami serdecznego: współczucia. 

W. dniu 9 b m delegacja, sekcji szkol: 
nictwa średniego Związk 
Polskiego w osobach przewod 
p. posłanki Marji Jaworskiej oraz < 

ana Drzewieckiego i 
została przyjętą prze 

nistra Pieracki któremu przedło 
ostu] (ISKRA) 

   

  

   

  

  

    

     
         

       

      

„ mościach 

WŚRÓD PISM. 
. — Eneyklopedja „Świat i życie*. Książ- 

nica Atlas, Lwów — Warszawa. Red. dr. Z. 
Łempicki i dr. A. Chorowiczowa. Rozpoczęty 
zeszylami syntetycznie ujęty obraz współ- 
czesnej wiedzy i kultury, przeznaczony dla 
„młodzieży. Wydawnictwo  zakreśliło sobie 
nowe zadania, inne niż dotychczasowe, suche 

a drobiazgowe wiadomości mniejszych i wię- 
kszych encyklopedy j, mających wartość bez- 
stronności i ważkie dawanym streszczenio: m 
derobku kultury, ale nie ogarniające cało 
kształtu zagadnień. W enc. S i Życie, 
chodziło autorom, jak się dowiadujemy ze 
słów redaktora (umieszczonych w Wiado- 

Literąckich w nr. i. ) о 
danie wyrazu nowym prądom, przenikają- 
cym współczesne szkolnictwo,  uwzględnio 
nym szeroko w Polsce. „Nowa szkoła dąży 
do tego, by nie tylko uczyć, t. j. dawać w 
dzę, ale i kształcić, prowadzić w zdobywaniu 
wiedzy na drodze samodzielnej* powiada 

prof. Łęmpicki. Nie chodzi tu o mnogość 
szczegółów i faktów, ale o wyprowadzenie 
problemów całego zakresu, z opracowanego 
z pojedyńczych przedmiotów, nap. atom sta- 

nie się punktem „wyjścia dla artykułów o li- 
zyce, alkohol o działaniu tej trucizny na 
organizm, Balzac, o literaturze francuskiej, 

absolutyzm dia ciekawego rzulu oka na r 

dy tego typu, adwokat, daje żywy obraz 
łokształtu sali sądowej i t. p. Do współpra 
wciągnięto cały szereg ludzi nauki, najwi 

szych mistrzó owa polskiego, by uczyni 
z Encyklopedji dokument polskiej kult 
w dobie zmartwychwstania niepodległości. 
Pod względem treści, obejmować będzie 

wszystkie dziedziny życia, tak, jak to czyni 
każda encyklopedja. Pozatem, ponieważ po- 
trzebne są i krótkie informacje, więc piąty 
tom rozpoczętego dzieła opracowuje się w 
typie Małego Laroussa, jako podręczne vade 

mecum. 

PTSS TINA NY 

Pomoc dla bezrobotnych 

  

    

  

  

  

    

  

   

   

  

   

nie jest filantropją 

lecz samoobronę! 

Wydarzenia sooekówE z niedzieli. 
Mistrzowstwa narciarskie w Innsbrucku 

Lepsze wyniki Poiaków, 

WIEDEŃ, (Pat). W 7 dniu nar- 
ciarskieh mistrzostw Świata pod Inns 
bruekiem na skoczni Isel odbył się 
konkurs skoków. Pogoda była bardza 
piękna. Trybuny przepełnione. Zawo 
dom przypatrywał się również prezy - 
dent republiki austrjackiej Miklas. 

Na wstępie peza konkursem star- 
towali 4 mistrzowie norwescy, bracia 
Sigur i Buerger Ruud, trzeci Ullebeg 
i ezwarty Foerensen. Buerger Ruud 
ustalił rekord skoczni, skacząc na 74 
i pół metra. Kilka minut później jego 
brat Sigurd Ruud poprawił ten wynik 
na 75 metrów. W dalszych skokach 
Feoerensen skoczył 81 metrów z upad- 
kiem, a Buerger Ruud poprawił na 82 
metry, ale również z upadkiem. 

Po produkcjach Norwegów i róż- 
nych uroczystościach rozpoczęły się 
zawody. Przez cały czas zawodów krą 
żyły nad skocznią samoloty. Poza 
Norwegami, startującymi poza: kon- 
kursem, wyróżnili się Szwajcarzy, 
Szwedzi, Austrjacy, Polacy i Niemcy. 
Czesi i Włosi osiągnęli również niezłe 
wyniki. Z Polaków najpiękniejszy 
styl wykazał Bronisław Czech. Osią - 
gnął on jednak tylko 50 i 55 metrów. 
Łuszczek Izydor osiągnął 57 i 64 i pół 
metra, Andrzej Marusarz — 54 i 57 
i pół metra. Najlepszy wynik miał Sta 
nisław Marusarz, który skoczył 66 i 
71 metrów Ze Szwedów Erieksson — 
64 i pół i 66 m., z Austrjaków Grze- 
gorz Hoell uzyskał 69 i 71 m.. Gum- 
polt — 59 i pół i 70 i pół m., Reinl 
59 i pół i 66 i pół m. Ofiejalne wyni- 
ki zawodów i kołejność zawodników: 
nie zostały jeszcze ustalone. 

WIEDEŃ, (Pat). Ogłoszone oficj il 
ne wyniki konkursu skoków otwac- 
tych na mistrozstwach świata w Inns- 
brucku wykazały, że zawodnicy pols- 
cy zajęli jednak dalekie miejsca. 

Pierwszy z Polaków Izydor busz 

czek znalazł się na 8-m miejscu, Bro- 

  

UKRZYŻOWANIE CZŁOWIEKA. 
ma. Gospodarstwa Społecznego. Pamiętniki bezrobotnych. 

Nr. 1 

Szećset stronie dużej książki, ocie- 
kającej krwawemi łzami. Czy wściek 
łym buntem i goryczą ludzi umiera ją 
cych chronicznie z głodu? Nie, tego 
jest najmniej. Najwięcej rezygnacji 
uzasadnionych skarg na ustrój, na 
komitety, nadziei, ufności, poddania 
się przeznaczeniu, zrozumienia sytu- 
acji gospodarczej. Może takie życio- 
rysy wybrała redakcja Pamiętników, 
ale ten ton uderza w tych fotograi- 
jach z życia, z potwornego życia jakie 
współczesne warunki, kapitalizm, za- 

kłamany chystjanizm, daleki od na- 
uki Chrystusa, wytworzył dła niesz- 
częśliwych, pragnących, nie jak da- 
wni Rzymianie panem et cireenses, a- 
le labora et panem. Chleba i Pracy. 
Pracy i chleba. Oto powtarzający się 
na każdej stronicy okrzyk błagalny. 

Te 57 żywotów męczeńskich, to 
drobny odcinek bezrobotnej mędzy. 
Przysłano na wezwanie Instytutu Go 
spodarstwa Społecznego aż 774 pa- 
miętniki, (wśród których znalazły się 
żale i opisy beznadziejnej sytuacji 
221 ochotników do wojska polskiego 
w 1918—1921), a i te 774 rozpacze, to 
jeszcze przecież znikoma drobinkx 
"wobec liczby obecnie zarejestrowa- 
nych w Polsce bezrobotnych. W sa- 
mem Wilnie mamy sześć tysięcy. 

  

1—57 1933. Warszawa. 

W książce 'znajdujemy mapę, z 

wykazem skąd nadesłane zostały p 
miętniki, oczywiście najwięcej z wo- 
jewództw zachodnich (środkowe 5+, 
wschodnie 12, zachodnie 46, połud- 
niowe 53), z Wilna 16, po jednym z 
Postaw, Święcian, Nieświeża, Nowo- 
gródka, Grodna itd., co nie znaczy 

wcale że u nas jest lepiej, tylko że 1) 
mniej czytają gazet i nie wiedzieli o 
konkursie, a 2) że więcej analfabetów 

Streścić tę wielką Księgę noweg» 

pielgrzymstwa polskiego, te niezliczo 
ne Golgoty niepodległych Polaków, w 
niepodłegłej Polsce, której ofiarował 

swe życie (221 ochotników), mienie, 

(kilku zmieniło oszczędności na mar- 
ki lub pożyczki i zostało z niczem), a 
od lat chłopięcych ofiarowali ciężka 

pracę, dać dokładny obraz tej tragicz- 
nej panoramy, jest i trudno, i łatwo. 

"Trudno, bo każdy życiorys obej- 
muje szezegóły straszliwe, (Nr. 18, 
str. 155) „I pomyśleć, żeby takich cza- 
sów doczekać, musiałóm wstąpić do 
Legjonów, internowany w Szczypior- 
nie, trzy lata poniewierać się na fron- 

cie, trzy razy ranny, trzy odznaczenia 

za waleczność, niewoła u Ukraińców 

i teraz żyć w nędzy”, (Nr. 19, str. 195) 
„Pięć lat uczciwej pracy... Wielki 
Cham pokonał Boga-Człowieka, wal- 

    

nisław Czech aż na 27-m. Konkurs 
niespodziewanie Szwajcar Raymond 
Marcel z notą 224 i skokami 69 i 701 

pół metra: Drugie miejsce zajął Nie- 
miec z czeskiego zwiąźku HDW Bur- 
kart z nota 213 i skokami 69 i 70 m. 
"Trzecim był pierwszy ze Skandyna- 
wów Ericksson Sven (Szwecja) z no-* 
tą 210,90 i skokami 64 i pół i 66. Dai- 
sze miejsca zajęli: / czwarte Ostler 
(Niecmy) 208,7! p-, 63 i 70 m. Piąte 
Mueller (Niemcy) 207,60 p., 60 i 68 
i pół m. Na 8-m miejscu sklasyfiko- 
wał się pierwszy z Polaków Izydor 
Łuszczek z notą 200 i skokami 57 i 64 
ipół m. Bronisław Czech — 27-me 

miejsce z notą 178,7 i skokami 50 i 55. 
Piotr Kolesar aż 61-sze miejsce z n»- 
tą 156.3 i skokami 54 (z upadkiem) i i 
56. Na 75-m miejscu znalazł się Le- 
gierski Jan — 109,4 p., 53 i pół i 57 
"m (ten ostatni z upadkiem). Na 75 
miejscu sklasyfikował się Marusarz 
Stanisław z notą 106,2 i skokami 66 
i pół i 70 (oba z upadkiem). Zatem w 
ciągu niedzieli wykonano na skoczni 
przeszło 200 skoków, z czego 9 ponad 
70 m., 60 skoków ponad 60 m:, a gros 
pozostałych ponad 50. Olbrzymia sko 
cznia w Isel okazała się bardzo prak- 
tyczna. Warunki dla skoków były na 
Eg dogodne. Śnieg był nieco zatwa:- 

y 

  

SUKCES POLSKICH BOKSEROW 
GÓRNOŚLĄSKICH. 

KATOWIICE, (Pat). W Katowi- 
cach odbył się w niedzielę przy olbrzy 
miem zainteresowaniu publiczności, 
mecz bokserski pomiędzy drużyno- 
wym mistrzem Śląska Polskiego — 
Policyjnym 'Klubem Sportowym, 1 
drużynowym mistrzem Śląska Niemie 
ckiego „Box-Club Oberschlesien“- 

Drużyna polska odniosła piękne 
zwycięstwo, bijąc Niemców w stosun 

ka o łyżkę strawy robi z nas zwierzę- 
ta, mam kilkadziesiąt tomów książek 
sprzedałem z etażerką,: robi się ze 
mnie bydle, upokorzone, 
poza nawias społeczeństwa *, (Nr. 24, 
str. 251) „Czternaście lat w jednej fa- 
bryce, z żoną i trojgiem dziećmi pod 
gołem niebem, chronią się pod łóżka- 
mi, drżą z zimna, dzieci już nie pła* 
czą, robią się posępne, milczące, twa- 
rze jak z marmuru, oczy rozwarte w 
kt. maluje się przestrach, w dzień 
włóczą się po zimniej izbie, w nosy 
płaczą z głodu”, (str. 256) „To nie 
dziecko, to upior, to skorupa dziecka, 
mieszkanie zimne jak kamień przy- 
drożny”, (Nr. 27, str. 279) „Szanowni 
Panowie, mój ojciec jest potworem, 
nie chciałam stać się jego kochanka, 
takie to żądanie miał 54-letni ojciec 
do 24-letniej córki, sam żyje z ko- 
chanką, a mnie i matkę zosławia w 
nędzy”, (Nr. 28, str. 289), „Mały chło - 
pak widząc, że 17-letni brat zjadł jego 
porcję śledzia, wbił mu móż w serce, 

  

śmierć za kawałek śledzia... z głodu. 
Liczba prostytutek wzrasta, oddają 
się za grosze, za kawałek chleba, ro7- 
noszą choroby weneryczne, (Nr. 3t, 
str. 320) „Robotnik. z żoną i 5-rgiem 
dzieci, nie myte, żółte z głodu, narza- 
cają się na każde przyniesione przez 
ojca jedzenie, często nic nie jedzą 
przez cały dzień, matka gotuje im 

wodę i osoloną poi, i tak idą spać, 
d-ieci nie wstają nazajutrz bo nie ma- 
ją sił iść do szkoły”, (Nr. 37, str. 381) 
„Ci ludzie siedzą koło mnie i zajada- 

wyrzucone * 

ku 11:5. Zwycięstwo to było od pew- 

nego stopnia rehabilitacją za poraż- 

ę reprezentacji naszego Śląska. w By 

tomiu, tem bardziej, że skład drużyny 

niemieckiej był prawie identyczny że 

składem reprezentacji Śląska Opol- 

skiego. 

  

   

ZAWODY ŁYŻWIARSKIE W JEŹDZIE 
SZYBKIEJ. 

WIARSZAWIA (Pat). W niedzielę na jezio 
rze Kamionkowskiem rozpoczęły się zawody 
pań i panów w jeździe szybkiej na lodzie. 
Włarunki atmosferyczne pomyślne. Tor niez- 

bry. Na starcie zjawili się wyłączn'* 
icy warszawscy. Brak zawodników z 

prowincji wytłumaczony jest brakiem zgłu 
szeń. Ogółem startowało 10 zawidników : 4 
zawodniezki. W pierwszym dniu mistrzostw 
rozegrano dwa biegi pań i dwie konkurencje 
panów. Wi bi egach pań ciartowała Włalas e 
wiczówna W obu rozegranych konkurencjach 
osiągnęła wyniki słabe, 'o Humaczy fakt, że 
znakomita nasza lekkoatletka miała w dniu 
wczorajszym po raz pierwszy łyżwy na no- 
gach w sezonie bieżącym. Zupełny brak tre- 
ningu tłumaczy jej dość słabą formę. S'vi 
i technika zaprezentowane przez Walasiewi- 
czównę wypadły doskonale. Należy przypus” 
czać, że jpo paru tygodniach Włalasiewiczów 
na zdelna będzie osiągać poziom wyników 
mistrzyni świata Nehringowej. 

Bieg pań 500 mtr.: pierwsza Lena 1 min. 
01 sek., druga Kalatzówna (WITC), trzecia 
Nowacka (AZS), czwarta Wialasiewiczówna. 

Bieg 1500 mtr.: pierwsza Lena 3 m'n. 
26,4 sek., druga Kalatówna, trzecia Walas e 
wiczówna. 

Bieg panów na 500 metrów: pierwszy Kal 
barczyk (AZS) 50,8 sek., wynik bardzo 40- 
bry, drugi Strzyżewski (AZS) 51,2 sek. 

„W! biegu na 5 tys. mtr. zwyciężył Kal- 
barczyk 9 min. 48,2 s. Dalsze miejsca zajęt 
Michalak : Strzyżewska. 

"MECZ BOKSERSKI W POZNANIU. 
POŹNAŃ (Pat). W niedzielę rozegrano w 

Poznaniu finały czwórmeczy. bokserskiego w 
którym udział brali zawodnicy Warty, So- 
koła, . Goplnji (Inowrocław) > i drużyna błę- 
kitnych. W. ostatecznej klasyfikacji pierwsve 
miejsce zajęła Warta — 18 p. Sokół i Go- 
planja zdobyły po 8 PA Błękitni 6 
punktów. 

NARCIARSKI. MECZ SŁOWIAŃSKI 
© WI ZAKOPANEM. | 

_Wdniach 17 do 22 bm. odbędą się w Za- 
kopanem 14-te narciarskie mistrzostwa pol- 
skie w konkurencji międzynarodowej. Roze- 

     

    

  

   
grany zostanie jednocześnie narciarski me 
słowiański o prymat w tej dziedzinie sportu. 
Spodziewany jest start zawodników 7 Czechio 
słcwacji, Jugosławji i Bułgarji. Mecz słowian 

  

ja. (w darmowej kuchni), z żarłoczno- 
ą zgłodniałego wilka, to już nie lu- 

dzie, byli nimi nim, życie odebralo 
im resztę tego, co się godnością ezło- 
wieka zowie. Te szczęki, któremi zaw 
zięcie miażdżą wyżebrane jedzenie, 
te krwią nabiegłe, od głodu połysku- 
jące oczy, które na wszystko patrza 
z nienawiścią, mależą już do zwierza, 
ki. ma tylko jedno pragnienie — żeby 
żył pisze z wybitnym talentem pu- 
biicystycznym robotnik z Poznania, 
(Nr. 47 Górnoślązak), Został jako o- 
piekun matki, wdowy z 10-rgiem dzie 
ci wśród 70 tysięcy bezroboinych za- 
rejestrowanych na Śląsku, a drugie 
tyle nie zarejestrowane. Żył w roku 
1931 przez 365 dni z 83 złotych, „jes- 

tem wobec tego odpowiednio syty 
gruby, ważę coś koło 100 funtów* o- 
powiada z: wisielczym humorem 
(Nr. 49, str. 502) Bona, córka wdowy 
z siedmioma córkami, prawie wszyst- 
kie poniewierają się w nędzy bezmiec 
nej, spadłe na dno nędzy, „chodzę 
zżółkła, wyschnięta, żołądek tak skur 
czony, że nie przyjmuje pokarmów, 
boleści, zimno w suterenie...*, (Nr. 54! 
artysta malarz ze Lwowa, z aspira- 
cjami artystycznemi, ukochane żona 

i córeczka zamierają z kaszlu, głodu- 
ja rzuca się na wszelką robotę:.. i tak 
dałej, dalej, dalej, snuje się przez 600 
stronie ta straszliwa Gehenna. 

Wszelkiego typu ludzie przewij: 
ja się przez te karty. Ale przeważnie 
inteligentni, wysubtelnieni, wychowa 
ni na jakiejś swoistej kulturze, prole- 

        

ski będzie rozegrany w ten 5b, że zawad 
nicy państw słowiańskich startować będą do 
nermalnych konkurencyj DONE z tem 

że przeprowadzona będzie podwójna pu 
cja — do mistrzostw i do meczu słowiańskie 
go Program meczu obejmuje konkurencje 
następujące: Sztafeta 5X10 km., bieg 18 km. 
otwarty i do kombinacji oraz kokurs skoków 

NIEZATWIERDZONE REKORDY POLSKIE. 

Polski Związek Lekkoatletyczny nie zał 
wierdził dotychczas czterech nowych rekor 
dów polskich, ustanowionych pod koniec u); 

sezonu lekkoatletycznego. Są to rekordy na 

stępująe: W! dysku wynik Heljasza 45 m. 43 

cm. uzyskany na meczu w Pradze 24. 9. 32. 
"W: oszczepie panów wynik Turczyka 64 m. 
44 cm. na tym samym meczu w Pradze. W. 
biegu 100 mtr. pań wynik Walasiewiczówny 
11,8 ustawiony w Toronto 3. 9. 32 r. Dalej 
sztafeta pan 206 x 100 x 75 x 60 m. w skła- 
dzie Weynarowska — Wiszniewska — Man- 

teuflówna — Gorlofówna — 1 m. 1,6 sek. 
ustawiony 9 września ub. r. 

SPORT W KALEJDOSKOPIE. 

Mistrzem Europy w jeździe szybkiej na 
łyżwach został Ivar Ballangrud, zajmują” 
pierwsze miejsca w trzech ROEE 
1506 mtr. — 2 min. 28,2 sek., 5000 mtr. 
8 min. 52 sek., 10 klm. — 18 m. 52,2 sex. 
Kalasiewiczówna powróciła już całkow- 

cie do zdrowia a nawet rozpoczęła trening 
łyżwiarski. 

Na zawodach motocykłowych w Parten - 
Kirchen zawodnik Geschwilm, po przejecha- 
niu mety, nie zdążył zatrzymać maszyny i w 
pełnym pędzie wpadł na mur. Geschwilm za 
bił się na miejscu. 

Bckserskim mistrzem Ameryki w wadze 
średniej został Gorilla Jones nokautując swe 

go rywala, Laughta w 7 rundzie. 

Przeszło 80 zawodowych bokserów Pola- 
ków znajduje się cbecnie w Paryżu. Najlepsi 
z pośród nich to: Pawlaczyk, Jutkowiak 1 
Polan. 

Zwycięzea mistrza świata Thila — Ku- 
bańczyk Kid Tunero po wygranym meczu 
otrzymał 75,000 franków. Jak widać zawo- 
dowi bokserzy mogą się nie obawiać kry- 
zysu! 

— Słynny biegacz Jules Ladoumegue za 
powiada, iż obniży rekord Kusocińskiego na 
3000 mtr. aż o 6 sek. Francuz liczy więz, 
iż przebiegnie dystans w 8 m. 12 sek. Wiara 
we własne siły jest wielką zaletą, lecz u La 
doumegue'a przekształca się ona w  zarv- 

zumiałość. 
— Stanisław—Zbyszko Cyganiewiez ongiś 

trzykrotny mistrz świata jest obecnie jednym 
z najopopularniejszych organizatorów me- 
czów zapaśniczych w Ameryce. Interes niez- 
gorzej idzie Cyganiewiczowi np. na spotka 
niu Lewis — Zaribaldi — zarobił on okrąg 

łą sumkę 10 tys, dol. 

  

         

tarjackiej, posiadającej więcej cech 

rycerskości niż niejeden dobrze uro- 

dzony. Ci urodzili się przeważnie w 

suterenach, w warunkach takich, ż: 
płacz i rozpacz, że jeszcze przybywa 
gęba. do karmienia, towarzyszyły ich 
przyjściu na ten padoł nędzy Niekt. 
przyznają się, że nigdy nie byłi syci, 
że zawsze za mało jedli chleba, że 

    

    

   
  

    

  

prac owali od 10—14 roku życia, że 
imają ię každego zajęcia, by 
żyć, ść tyle, żeby nie umr 
mieć trochę sił do pracy. 

Uderza w tych ludziach wysoko 

rozwinięta godność osobista, wsz у 

bez wyjątku uważają zapomogę. dar- 

mowe ikuchnie, wszelkie świadczenia 

jałmużnicze za tak wielkie upokorze- 

nie, że dopiero zamieranie .z głodu 
dzieci, żony, a najrzadzizej autora 

ają go do zdobycia się na to, 
i prosić o laskę, jałmużnę, dar- 

mechę. Praca byla i jest ich honorem, 

religją, pionem moralnym. Są praco- 
wnikami, tak jak są ludźmi, odebra 

nie im pracy, równa się w ich poje- 

ciu zadeptaniu w nich człowieczeńs!- 

wa, sponiewieraniu ich godności oso 

bistej. Nad tą obelgą niezasłużoną, 
wyrządzoną im przez źle zorganizo- 
wane społeczeństwo, koleją naogół 
prawie więcej, niż nad nędzą. Krzyw- 
da moralna przemawia w nich głoś- 
niej nawet od głodu. Najdłużej, naj- 
boleśniej rozpisują się o tem, jak by 
chcieli pracować uczyć się, dojść do 
wyższego stanu kultury, jak ich krzy: 
wdzą że im nie dają pracy, że ich re- 

    

  

   

Szczegóły konwersji wierzy- 
telności długoterminowych 

instytucyj prywatnych. 

Rozporządzenie wykonawcze 
ministra skarbu, 

Jak się dowiaduje Agencja  „ISKRA“ 
w dniu 6 lutego rb., minister skarbu prof. 
Zawadzki podpisał trzy rozporządzenia wyke 
nawcze do ustawy konwersyjnej, które usta 
lają sposób przeprowadzenia konwersji, 2 

mianowicie: pierwsze — w sprawie okresów 

umorzenia wierzytelności długoterminowych, 
zabezpieczających listy zastawne towarzystw 
kredytowych ziemskich i miejskich, banków 
hipotecznych i Wileńskiego Banku Ziemskie 
go oraz obligacyj banków komunalnych, jak 
również wydanych na podstawie tych wierzy 
telności listów zastawnych i obligacyj; dru- 
gie — w eprawie oprocentowania i okresów 
umorzenia pożyczek długotemninowych, 

bezpiec. zających listy zastawne i 
В. G. K. i P. B. R; trzeje — w „spraw e 
oprocentowania i okresów umorz i 

wnych oraz ob! 
instytucyj 'prz 

    

  

   

      

    

   

  

Jak się dowiaduje Agencja 

      

  

     
  
  
  

pierwsze z tych rozporzączeń wy 
ustala ącznie nowe okresy umorzenia wie 
rzyteln y ZANA 
nych oraz obligacyj EA     
kredytu długŃorminowego. Z 

postanowień. tego rozpo 
  

    

M МЕ Okresy umorzenia wierzytelności 
zacyjnych i nieamo cyjuych, 
podstawie wypuszcza 
leńskiego Banku Ziem 

, przyczem SS, mierwsze trz. ała tego 
žymi się spłatę kapitału tych 

  

   

  

    

     

    
   wierzyteln 

Okres umorzenia wierzytelności, na kió- 

rych podstawie wypuszczono listy zastawne 
towarzystw kredytowych miejskich usialeno 

na lat 36 w tem 3 lata karencji. 

    

Również na lat 33 (bez okresu karencyj- 

mego) ustalono okresy umorzenia wierzyłe! 

ności, na których podstawie wypusz: 
obligacje banków komunalnych (Pols 
Banku Komunalnego S. A 
Komunalnego Banku Kredytowego w Pozna- 
niu). 

    

umorzenia ulega 
y do umorzen'a ka- 

elności, czyli nie ulega przenie- 
kaptału objęta zaległemi rata- 

Jeżeli wskutek pcsłanowień tego rozpo- 

dzenia, powstanie na korzyść instytucji 

nica między pierwszemi kuponami od 
skomwertowanych listów zastawnych 1 ebli- 

gacyj, a pierwszą ratą przeznaczoną na pok 

rycie tych „kuponów to dana instyiucja różni- 
cę tę powinna zwrócić dłużnikom, którzy tę 

pierwszą rałę uiścili. 

,Listy zastawne i obligacje, wypuszczone 
na podsławie objętych konwersją 
wyżej wymienionych wierzytelnoś! 
kiem 8 proc. dol. listów zastawa! 
w Warszawie serji z 1924 r., por: 1 

przez skarb państwa, ulegają konwersji na 
listy zastawne i obłig. umarzalne na zasadach 
odpowiadających okresom umorzenia i 
ystrzyimania spłaty kapitału tych wieszytel- 

ności. Listy zastawne 8 proc. dol. T. K. Z. 
w Wfarszawie serji z 1924 r., gwarznłowane 

przez b państwa «umarzane będą amorty 
zacyjnie, jako odrębna serja w okres: 
dnia 22 grudnia 1941 roku. (ISKRA). 

Do wowych okresów 
przeniesieniu pozostają 
pitał wie 
sieniu cz 
mi. 

   

    

  

   

      

   

    

   

   
   

    

  

     

KINA I FILMY. 

„RAJ PODOTKÓW* 

(Casino). 

Pozazdrościć tym Czechom! W związku 
z doskonałemi farsami Lamaczowsko-Buria- 
nowskiemi, jak wspaniały „C. K. Feldma 
szalek“, „On i jego siostra”, „Król to ja 
ubolewałem nad tem, że mamy tylu Wa- 
rzyńskich i Szarów, Lejtesów etc, a ani 
jednego Lamacza. Po „10 procent* * „100 
metrach miłości*, nieco się pocieszyłem, a 
jednak, jednak — jeszcze nam daleko! Tera 
dalej, że nad Wełtawą mają nie jednego 
Lamacza! Właśnie przekonywujemy się dzię 
ki „Rajowi podrostków* w „Casin*e*, że tam 
jest jeszcze Max Frycz (zapewne i na nim 
się mie kończy) i to jaki łęgi! Jego „Raj 
podłotków* jest doskonałą, bardzo dosko- 
nałą kinofarsą, Świetnie wyreżyserowaną, 
doskonale, bardzo pomysłowo i trafnie u- 
dźwiękowioną, bardzo starannie pod każdym 
względem opracowaną. Lamacz odpoczął ;ja- 

ko reżyser, natomiast wystąpił jako aktor, 

    

tworząc doskonałą farsową kreację 7 то7- / 

koszną swoją małżonką Anny Ondra jako 
partnerką. Resztą obsady na odpowiednim, 
często zupełnie równym poziomie. 

"Temat nie był notabene, łatwy. Szkolne 
środowisko nasuwa trudności przy remizy- 
waniu na jego tle, filmu, jeśli chodzi o wy- 
konawców, których trudno dobrać. Tu prze 
szkody te zostały, jeśli nie przezwyciężone, 
to conajmniej gładko ominięte. 

Nad program bardzo ciekawy film repor- , 
tażowy, krajoznawczy z Cejlonu i „Fox“. 

(sk). 

  

dukują, jak tracą podstawy istnienia, 
nie GARE nie innego cały dzień do ro 
baty, jak łażenie za zarobkiem, za ka- 
wałkiem chleba. Nie są bardzo zarad- 
n. Są może zbyt zrezygnowani, są 
dziwnie, nadludzko wyrozumiali ,, 

jest na całym Świecie, takie teraz eza 
sy, może będzie lepiej”, „piszę żeby 

ludzie wiedzieli, może pomogą, znaj 
dą sposoby zarobku... 

„Cierpliw i madzieja, niedostę 
pne iowarzyszki całego życia ludzkie- 

ajenie do najgorszego. 
> mimo największą apa- 

„Wierzmy 

ik 

      

   

    

   
iają, 

„człowiek wegełtuje”. 

  

tję 
tylko, a wiara doda nam siły do prze- 
trwania bezrobocia, pisze radomian 
ka walcząca z nędzą i ofertami na 

  

„stanowisko bohdani u różnych 
panów. „Czy moje marzenie ziści się 
kiedy? Czy będę pracował przy gma- 
chu społecznej szczęśliwości?" woła 
inny. Bardzo mało z nich kradnie, i 
tylko w ostatniej nędzy, biorąc suro- 
wą brukiew z pola, łapiąc kawałki 
chleba, 4e śmierdzącemi odpadka - 

mi, łupinami od kartofli, kawałkami 
suchego chleba, w kurczach żołądka, 
wisńiotech; plueiu krwią. Dzieci 

schną, głupieją, puchną... 

Jakim cudem ci ludzie nie idą 
brać? Wszak w więzieniu mają dach. 
pożywienie, pracę... Nie idą rozbij 
tych lśniących szyb bogatych w żyw- 

   

  

    

    

  

     

pošč magazynów, -kawiarni, gdzie 
wchodzą «ciepło ubrani wystrojeni 
także ludzie, bliźni? Jakiem nadludz - 
kiem bohaterstwem jest dyscyplina 

„'w Warszawie i"
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Nr. 38 (2579) 

WIEŚCI | OBRAZKI Z KRAJU 
Tajne gorzelnictwo 

""Ta**'w powiatach oszmiańskim i wołożyńskim. 
W| pierwszych dniach lutego b. r. ko- 

misarze Kontroli Skarbowej - Bry 
gady Lotnej w Wilnie pp. Jan Gujnowski 
i Henryk Wyrzykowski, przy udziale dziel- 
niecwego komisarza p. Bok denowicza, oraz 
komend. post. z Krewa p. Butkiewicza wy- 
kryli 7 gorzelni nielegalnych z Ssamogonem 
i zacićrem na terenie gminy krewskiej pow. 
sszmiańskiege (woj. wi iej i gm. wisz- 
miewskiej, pow. wolożyńskiego (woj. nowo- 
gródzkiego). Ponadio wykryto większą ilość 

   

   

  

politury spirytusowej w m-ku Krewie, pocho- 
dząeej z nielegalnego źródła w celu sprze- 
daży do odkażania. W. toku obławy przytrzy- 
mano Michała Różańskiego, ze wsi Kruglan- 
ka, za stawianie oporu — i oddano do 
deeyzji władz sądowych. W jakim stopniu 
szerzy się potajemne gorzelnietwo, wyka- 
zuje fakt, że na terenie gminy krewskiej, 
komendant P. P. w Krewie p. Butkiewicz 
za krótki okres swego pobytu w gm. krew- 
skiej ujawnił 18 tajnych gorzelni. 

Umarł z słodu, maląc pełną kieszeń pieniędzy 
Na drodze między wsiami Grzybówka a 

Niedzielka gm. zaleskiej znaleziono zwłoki 
78-letniego starca-żebraka Adolfa Krzesiaka, 
który zmarł z wycieńczenia. Przy Krzesiaku 
analezione zaszyte w ubraniu 280 zł. w go 
tówce polskiej, 19 dolarów, 3 funty szter- 
lingów. 

Bezimienai bohaterowie 

Już niejednokrotnie na ałmach 
„Kurjera* poruszane były spra- 
wa Ochotniczych Straży Pożarnych na 
Wileńszczyźnie. Na tćn raz nie będzie 
my mówie o Organizacji Strażackiej 
jako takiej, a pozwolimy sobie, nato- 
miast, w krótkim zarysie zobrazować 

tę bezimienną, a j 

  

  

  iak wydaluą w swej 
pomocy siłę przeciwpożarową, wypia- 
stłowaną we wałsnym zakresie, w ło- 
nie Wojska — Korpusu Ochrony Po- 
granicza. 

Dokładnie wiemy o tem, że KOP. 
istnieje, lecz jak niejednokrotnie jesteś 
my dalecy w doceniapiu wszystkich 
tych żądań jakie na KOP. spoczywają. 
Niejednemu ze strony wy się że 
KOP. to tylko Wojsko w isiocie tak 
jest, lecz nie należy zapominać, że to 
Wojsko jako Przedmurze zeczypos- 
poiitej z natury swej wynikającem z: 
daniem spełnia in. zaszczytne słanowi 
sko bowiem niejednokrotm. uzupełnia 
tę lub inną organizację spoełczną, 
współdziała harmonijnie z nią i b. 
często jest godnym naśladownictwa 
przykładem. 

O ile chodzi o Organizację Pożarni 
czą to ta jako taka, czyni v 
sieć straży cehotniczej rc? 
kadry usprawnić i bezpi 
przeciwpożarowe w najdale 
kierunku zapewnić ludn 

Trudność przłędewszystkiem natu 
ry finansowej stoi tu na przeszkodzie, 
wprawdzie są inne jeszcze braki, mo 
że o, charakterze organizacyjnym. 
lecz braki te są stałym przedmiotem 
głębokich rozważań i skutecznych w 
tym kierunku, zabiegów naprawy. Czy 
mi się dużo, by akcja przeciwpiożaro- 
wa stanęła na wysokości swych zadań, 
a w tym kierunku wielką i rzeczową 
choć tak bezimienną pomocą jest w 
pasie przygranicznym KOP. W skrom 
nej obserwacji, w bardzo licznych wy 
padkach na miejsce pożaru, na pierw 
szy zew niebezpieczeństwa, stawi się, 
zawsze czujny, Strażacki Oddział K. 
O. P. Tu dopiero można ocenić jego 
sprawność .fachowe wyszkolenie, a 
bardzo często z samozaparciem 
haterstwo KOP-istów — Straż: 

Rozumiemy, że Wojsko to jeden z 
największych mierników wartości spo 
łeczeństwa, i właśnie tu w jednym z 
tych małych objawów Jego Obywatel 
skiego obowiązku. mamy możność po 
dziwiać zdrową tężyznę dyscyplinowa 
nej Organizacji. Wieleż to faktów, że 
tu i tam Kopisła —strażak, nietylko 
stoczył skuteczną walkę z żywiołem— 
ogniem, lecz. z narażeniem własnego 
życia ocalił niejedno istnienie ludzkie 
Tych faktów, jest wiele, a'o nich, nie- 
stety nic nie wiemy. 2 

Jeden pów. dziśnieński ma za sobą 

mnóstwo pięknych przykładów które 
z. natury niemal przysoiwiowej skrom 
ności Kopistów, poza wićlkiem uzna- 
niem miejscowej ludności, szerszeg ) 

światła dziennego nie oglądają. 
Nie mamy nie przeciw tak przykład 

nej skromności ,bowiem wysiłek pra 
cy sam za siebie mówi, ale w każ 

  

  

  

  

     

  

   

   

    

     

  

   

  

  

   

     
    
   

   
    

    

    

nych dzieci, że ich nie z 
przeniesie do pierwszego l 
grzanego mieszkania i mie pow 
moje dzieci umierają z głodn, tv 
są syte, musisz się podzielić 
nawia ich poczucie h 
niechęć okazania swej nęd 
bienie umysłowe tych lud 
Redakcja wybrała najl 
dziej zajmujące, 
ależ ci ludzie popisali św 
kuły publicystyczne, któr 
nie 'powstydził niejeden reć 
Wielu. Wykazują wybitąe zdał 
dilerackie, żywy, barwny 
mowania stanu rzeczy, ta 
potwornej jednostajnoś 
chleb i pracę, pracę i chleb, р 
biają ale nie nudzą i nie nuż 
podzielanym bólem. To nie j 
nędzy moralnej, przeciwni 

Spostrzeżenia s Ine 
rażają są pełne zdr 
mimo że ciało pi 

nędzy. Tkacz z Łodz 
pisze: „Kry jest wi 
gorszą od wojny europejs 
się najtęższe głowy trudzą n 
gnaniem, Ik ' nie przemii 
kąd techniki się nie ogran 

nika zabiera nam pracę, a 
cie*. Tkacz z Łodzi. (Nr. 22, : 

  

    

  

      

wołani: 

    

   

     
   

  

     

   

  

    

  

    

    

pisze pelne słuszności uwagi o woj- 
nie. obietnicach niespelnionych, o po 
kusie bolszewizmu wobec jsze - 
go stanu rzeczy w Polsce i wszędzie. 
„Same zarzuty morderstw. w czasie 

Krzesiak był b. skąpym i odmawiał so- 
bie nawet na pożywienie. Otrzymywane po 
żebraninie chleb, mąkę, ezasem słoninę — 
spieniężał. Getówkę gromadził nie wiadom» 
dla kogo, biwiem nikogo z krewnych nie po 
siadał. 

  

bądź razie wiedzmy i pamiętajmy o 
tem, i w wyrazie najszczerszego uczu- 
cia Tym Bezimiennym Bohaterom de- 
klsrujemy głębakie uznanie. 

Pamiętajmy że KOP. jest nietylko 
militarnem przedmurzem Rzeczypos- 
politej, lecz również przedmurzem oby 
watelskiego zdrowego Ducha Polski. 

Pewu. 

Dzisna. 
Z ŻYCIA KULTURALNO — OŚWIATOWEGO 

W MIKOLAJEWIE, 

Niema chyba na naszych północno-wscho- 
dnich ziemich takiego zakątka, gdzieby nie 
odbywała się praca kulturalno — oświato- 
wa. Cichych jpracowników kulturalnych nie 
brak. Są oni również i w Mikołajewie koło 
Dzisny, najbardziej bodaj zapadłym zakąt- 
ku Dziśnieńszczyzny, odległym od stacji ko- 
lejowej Ziabki o 37 klm. 

Mikołajów to ani wieś — ani miasteczko 
Całe osiedle składa się z 8 domów, a w tem 
kościół, gmina, 2-kl. szkoła powszechna, pv- 
sterunek P. P., agencja pocztowa oraz jeden 
sklepik żydowski. Brak większego skupien': 
ludzkiego oraz bliska odległość od Dzisny (7 
klm.) która jako większy ośrodek kulturalny 
(gimnazjum państw., 7-kl. szkoła powszecn- 
na i t d.) ściąga ku sobie elitę inteligencj: 
okolicznej — pozbawia Mikołajów większego 
znaczenia. Wszystko to utrudnia pracę kul- 
turalno — oświatową dla garstki inteligencj: 
tam zamieszkałej. 

Jednak praca ta na terenie Mikołajewa — 
wre. Organizacje społeczne, pomimo za 
mań kryzysowych, rozwijają się pomyśl 
Jest tu Koło Związku Rezerwistów i b. W 

skowych z rotmistrzem rezerwy W. Jakow 
kim i ppor, rez. B, Sadowskim na czele, —- 
jest Koło LOPP. z prezesem p. Łapick*m, sek 
retarzem gminy, jest Kółko Rolnicze z kier. 
szkoły jako prezesem. na czele, jest Zwią. 
Pracy Obyw. Kobiet z p. J. Przysiecką i p. 
Rutkowską w Zarządzie, są dwie Kasy — Ko 
munalna i Kasa Stefczyka, (ostatn'a nawia- 
sern mówiąc, bodaj jedyna w powiecie, za- 
myka rok 1932 bez strat). 

We wszystkich tych organizacjach, a nie 
wymieniłem jeszcze Qzetrwonego Krzyża i in 
nych, pracują ciż sami ludzie — urzędnicy 
gminni nauczycielstwo i kilka osób postron- 
nych. Dużo muszą wkładać pracy, by orga- 
nizacje te nie były tylko papierkowemi, ale 
działały. Odczuwano dotkliwie brak własno 
go lokalu. Włszystkie organizacje dotychczas 
mieściły się w lokalu gminy, miały jedną 
wspólną świetlieę. Przedstawienia amatorskie 
odbywały się w. lokalu szkoły, a zabawy w 
poczekalni gminnej. Przebrała się nareszcie 
miara, — jednego pięknego dnia zebrał ślę 
Zarząd Związku Rez. i b. Wojskowych, zap- 
rosił przedstawicieli innych organizacyj | 
wszyscy wspólnie i zgodnie postanowili: wy 
budować w Mikołajewie Dom Ludowy. Wyb. 
rali Komitet budowy, obliczyli swoje środki. 
które wyniosły narazie około 1000 zł. dodali 
do tego dobrą własną wolę, zapał do pracy 
i ofiarność współobywateli. Jako jeden ze 
środków gromadzenia funduszów na budo- 
wę uznano imprezy dochodowe, a wprowa- 
dzając zamiary w czyn, zorganizowali zespół 
arystyczny i w dniu 14 stycznia rb. urzą- 
dzili przedstawienie amatorskie w lokalu 
szkoły. Odegrany został dramat w 5 aktach 
„Cyganie* — Korzeniowskiego. 

Dobra gra pań: N. Łapickiej, J. Przysiet 
kiej i M. Sołowjówny, oraz panów J. Łapi”- 
kiego i B. Dragiela wywołała gorące okla- 
ski licznie zebranej publiczności. Po przed- 
stawieniu odbyła się w lokalu gminy huczaa 
zabawa taneczna. Czysty dochód z całej m 
prezy, w kwocie 200 złotych zasilił fundusz 
budowy domu ludowego. ё 

Nie poprzestają na tem, ten sam zespół 
urządził takież przedstawienie i zabawę la 
neczną w dniu 28 stycznia rb. dla szerszej 
ludności, wyznaczając minimalną cenę bile- 
tów (od 20 do 50 gr.). Prawda, dochód osiąą: 
nięto zaledwie 20 zł, ale w tym wypadku 
chodziło jedynie o rozreklomowanie celu 'm 
prezy i danie ludności godziwej rozrywki: ki 
turalnej. B. 

  

   

   

    

    

  

   

      

     
    

    

    

rewolucji rosyjskiej bolszewizmu nie 
zlikwidują, gdyż jeszcze przed bolsze 
wizmem, cywilizowane narody miały 
już 10 miłjonów trupów a drugie 19 
ślepców i kikutów. A eo uezyniły cy- 
wilizowane narody przez 13 lat ist- 
nienia bolszewizmu, aby posłużyło 
za wzór dla tychże bolszewików?! 

Straszne oskarżenie, straszne py- 
tanie! Tak, co chrześcijańskie społe- 
czeństwa uczyniły by ich bliźni-nę- 
dzarz obok sytego-bliźniego nie umie 
rał z głodu? 

Przecież podstawą nauki Chrys- 
tusa jest wyrzeczenie się dóbr ziem- 
skich, powielekroć spatykamy te na- 
kazy w Ewangeljach: i w przypowie- 
ści o liljach polnych i o młodzieńcu z 
Naim, i w wezwaniu apostołów, w ka 
techizmowych nakazach o nakarmie- 
niu i odzianiu potrzebujących. 

A oni są nadzy, głodni i drżą z z 
mna. Iluż z tych piszących owe ok 
ne dokumenty — akty oskarżenia dla 
wszystkich i żdego kto jeszcze jest 
yty, iluż dziś gdy ich słowa, nabr: - 

miałe cierpieniem jak mina dynami- 
tem do nas doszły, iluż jeszcze żyj”, 
a ilu już umarło, nie wytrzymało? 
Kośnie i rośnie ta ciemna, zorzpaczo- 
na ammja bezrobotnych, beznadziej- 

nych, rośnie wegetując, pokolenie za- 
g'odzonych w łonie matek dzieci... 

Go dalej? Co za rok? Dwa? 
Hel. Romer. 

     

  

  

    

     

  

  

     

Ki EK RJ E R 

Przygotowanie kobiet 
do obrony Kraju. 

Wojna światowa, której świadka- 

mi było całe starsze nasze pokolenie, 

wykazała chyba najbardziej dobitnie, 

że wobec olbrzymiego tempa rozwoju 

techniki prowadzenia walki, przy uży 

ciu najbardziej precyzyjnych środ- 

ków niszczenia przeciwnika, masy 

walczące, wykruszają się bardzo szyb 

ko, z drugiej zaś strony, potrzeby tych 

mas mają tak duży zasięg, że bez 

współpracy całego społeczeństwa, 1 10 

wispóipracy wytężonej, wypływającej 

z dobrze zrozumiałego interesu samo” 

obrony, — osiągnięcie zwycięstwa w 

walce, zgóry staje Isię wykluczonem. 

W przyszłej wojnie dwa czynniki 

odegrają dominującą rolę w uzyska- 

niu zwycięstwa: Nagromadzenie od- 

powiednio licznych rezerw, oraz po- 

Stawa moralna społeczeństwa prowa- 

jnę. Jasną jest rzeczą, że 

ie rezerw jako też urabianie 

postawy moralnej społeczeństwa nie 

może mieć miejsca dopiero wiedy 

gdy wróg już siedzi na karku, lecz jest 

to praca, najbardziej konieczna w Ak 

kresie pokojowym, by w ciężkim oki e 

sie próby nie wyjść na spotkanie nie- 

bezpieczeństwa z pustemi „rękami. : 

Te dwa czynniki wyżej wymienio 

ne mają odegrać w prz szłej wojnie 

doniosłą rolę, więc społeczeństwo ko- 

biece może być pomocne w wywalcza 

niu zwycięstwa. : 

I dla kobieiy 5; 

ne zadania do spełmie 

m. będą: służba n 

ryjna, a więc funkcje 

szynistek, telegrafisiek, 

cenzorek korespondencji, 

Dowództwach etapowych it. p. ma 

stępnie służba wartownicza, a więe 

ochrona objektów 

magazynów amunicy ja; ‹ 

wych, żywnościowycii i innego rodza- 

ju magazynów sprzętu pomocniczego 

wojennego, dalej obrona przeciwga- 

zowa, a więc patrole ratownicze na 

wsi i w miastach, służba w schronach 

pizeciwgazowych, dział instruktorski, 

polegający na uświadamianiu społe- 

czeństwa o sposobie obrony przeciw- 

gazowej, pojedyńczej i zbiorowej, na 

stępnie obrona przeciwlotnicza, dalej 

dział szpitalnietwa, „ pielęgnowania 

chorych i rannych,. jednem słowem 

te wszystkie stanowiska Z dużem po- 

wodzeniem będą mogły być obsadzo- 

ne przez kobiety, a to rzecz jasna wy 

datnie zasili nasz front bojowy, da- 

jąc im potrzebne rezerwy dla uzupel- 

mienia luk w materiale ludzkim. 

Przygotowanie do powyższych za 

dań spełnia Przysposobieńie W ojsko- 

we Kobiet do Obrony Kraju. К 

Zapisy na członków przyjmuje 

tymczasowy sekretarjat P. W. K. w 

gmachu Kuratorjum Szkolnego przy 

ul. Wolana Nr. 10 (u p. Jadwigi Sze- 

lągowskiej) w poniedziałek, środę i 

piątek każdego tygodnia od godz. 15 

— 16. Wpisowe 2 zt. skladka miesięcz 

na 50 gr. 

  

  

      

  

   
     

znajdą 

a. Działami te- 

telefonistek, 

gońców w 

yjaych, munduro- 

  

KONCESJA, KTÓREJ NIE BYŁO. 

Ostatnio w prasie wileńskiej uka: 

zały się wzmianki o uzyskaniu prze: 

Arbon koncesji w Ministerstwie Spr 

Wewnętrznych. Jak zdołaliśmy spraw 

dzić, wiadomości te rozmijają się 7 

prawdą, gdyż przed wejściem w ży: 

cie nowej ustawy drogowej władze 

centrąadne nie udzielają nikomu ża- 

dnych koncesyj komunikacyjnych. W 

związku z tem również i wiadomość 

o żądaniu przez Arbon półtora miljo- 

na złotych za ustąpienie Saurerowi 

koncesji traktować należy jako cenaj- 
mniej przedwczesną. 

'URZĄD WOJEWÓDZKI ZAMIERZA 
UREGULOWAĆ BRZEGI RZEKI 

WILJI. 
Władze wojewódzkie w celu zoc- 

jentowania się w projektach magis- 
tratu dotyczących regulacji brzegów 
Wilji zażądały od wydziału drogowe- 
go szczegółowych planów zamierzo- 

nych robót. Liczyć się trzeba z możli- 

wością, że Województwo na własną 
rękę przeprowadzi roboty regulacyj 

ne wspólnie z miastem.  Regulaeja 
Wilji ma być przeprowadzona na od: 
cinku od więzienia wojskowego na 
Antokolu do mostu Zwierzynieckiego 

    

  

  

MOZETTTROWC EDS WORA NOCNE RCA 

„Major Barbara". 

  Oto fragment ostatniego aktu sztuki Ber 
narda Shaw'a, wystawionej na scenie teatcn 
Ateneum. W; sztuce tej Jaracz w roli fabry- 
kanta broni święci mielada triumfy 

wojskowych, jak” 

WE E RS KT 

W XI. rocznicę rządów Ojca Św. Piusa XF. 
Cała Wileńszczyzna obchodziła 

wczoraj uroczyście 11 rocznicę rzą- 
dów kościołem katolickim Jego Świą 
tobliwości Ojca Świętego Piusa XI. 

W Wiilnie o godz. 1i-ej J. E. ks. 
arcybiskup Romuald Jałbrzykowski 
w asystencji duchowieństwa celebro- 

iele Św. Jana mabożeńst 

  

   

    

stawicieli władz. ы 
O godz. 1 po pol. odbyla się-u7)- 

czysta akademja w sali Śniadesk:ch 
BB 

Na podjum, udekorowanem ziele 
nią, ustawiły się w półkolu deleg 
ze sztandarami. Sala była przep 
na. W pierwszym rzędzie foteli 

iejsca J. E. ks. arcybiskup Ja 
kowski z ks. bisk. Michalkiev 
p o. wojewody Marjan Jam 
prezes Okr. Izby Kontroli p. Pie 
szewsk prezes Sądu. Apel nego 
Wyszyński, rektor USB. dr. czyń 
ski, prezydent miasta Maleszewski, 
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Ruci/ski, starosta grodzki Kowalski, 
inspektor Izydorczyk i wiele osobis- 
taści. 

Akademję regaił pięknem prze- 
mówieniem «r. Kazimierz Niżyński, 
dyrektor B-ku Zw. Sp. Zarobk., koń- 

     

  

cząc przemówienie okrzykiem „Jego 
Świątobliwość Papież Pius XI niecn     żyje!* Okrzyk ten zebrani z entuzja «- 
mem powtórzyli, powstawszy z miejse 
przyczem orkiestra 4 p. uł. odegrała 
hymn papieski a następnie hymn na- 
rodowy. 

kolei profesor USB dr. Bosowski 
wygłosił prelekcję pod tyt.: „Rola hi 
storyczna papiestwa. — ąpiłv 
produkcje chóru „Echo, ś ь 
lowe i deklamacje. Akademję zakoń- 
czył połonez Chopika;adegrany prze: 
orkiestrę wajskową. 

* * 

    

    

     

  

    We wszystkich parafjach archidi- 
ecezji wileńskiej odbyły się w dnin 
dzisiejszym nabożeństwa na inteng ję 
Ojca Świętego. 

  

  
klóry jako volum narodowe ima slanąć w Warszawie. (photo-kap). 

  

ZoyżdkowWa Śmierć zredukowanego 
urzęśnika magistrackiego. 

Otara wynaedku czy samobójstwo? 
Wezorżj wieezorem policja Wilna po 

wladcmiona została c zagadkowej śmierci 
zzeńukowanego, urzędnika  magistrackiego 
Andrzeja Iosvicza, zamieszkałego przy ulicy 
Miekiewicza Ne. 19, która nastąpiła przy 
ckolieznościach budzących uzasadnione po- 
dejrzenie, iż Hewiez zmarł śmiercią gwałtow- 
ną. Okoliezncści przedstawisją się następu: 
jnec. 

Pc uiracie pracy Ilewiez prowadził sa- 
motny i spokojny tryb życia, przesiadując 
najchętniej w domu. Jeszcze w sobotę wie: 
ezorem ©dwiedzili go przyjaciele, którzy 
zastali Ilewicza w dobrym humorze i zdro- 
wiu. Wkezoraj wieczorem ciż sami koledzy 
rówaież przyszli do niego, lecz zastali drzwi 
pckoju zamknipęte, co wydało się im podej 
rzanem, gdyż zwykle Ilewicz nie miał zwy- 
czaju zamykać się. Sądząe, że niema go 
w domu przyjaciele ehciełi już odejść, lecz 
gospodyni zapewniła ich, że Iłewicz w ciągu 
eałegc dnia nie opuszczał pokcju, eo ją ież 

zaczyna niepokoić. 
W pokoju Hewicza panowała niezmącona 

cisza, Na pukanie nikt nie od; dał Za- 
alarmołwano wówczas 3 komisarjat poliej! 
i, pó przybyciu policjania, wyważeno drzwi. 

Hewicz leżał na łóżku w stanie nieprzy- 
tomnym. Wezwanoe pogotowie ratunkowe, 
które zrobiło choremu kiika zastrzyków i 
przewiozło go do szpitala żydowskiego, gdzie 
Ilewicz po dwóch godzinach zmarł, nie od- 
zyskując przytomności. 

Zdaniem lekarzy Hewiez zmarł naskutek 
zatrucia czy też zacządzenia. W chwili od- 
nałezienia Ilewieza czadu w, pokoju nie bylo. 
Nie wyklucza to jednak możliwości, iż czad 

„powstał w nctey, Nie jest też wykluczoną 
możliwość, że Hewicz popełnił samobójstwo. 
zażywająe jakiejś nieustalonej narazie tru: 
cizny. Za tem przemawia fakt, że drzwi jego 
pokoju były, wbrew zwyczajom, zamknięte 
na klucz. ° (С) 

„zły duch” w mieszkaniu wdowy. 
y ulicy Obozowej 8 mieszka stara, 

wdowa pani Korkowiczowa, Za- 
sje w tym domu od lat dwudziestu 

W ciągu tak dlugiego czasu nic nie wsi 
zywało na to, 

jej zajdą niewiarogodne wprost wypadki. 
Pani Ko zowa płaciła punktualnie ko- 
morne. Gospodarz domu, 71-letni Jan Jar- 
montowicz, zawsze opłatę przyjmował i ni 
gdy nie dał nawet do zrozumienia, że jest 
miezadowolo swej lokatorki. Zdawałoby 

  
   

  

       
  

   

   

    

    

            

   

   

się napoz e wszystko jest w idealnym 

porządku, a jednak... 

Pewnego « Korkowiczowa wyszła ua 
rynek po Zi oszkanie zamknęła na 
klucz. Na ry: iła niezbyt długo. Po 

powrocie do domu była bardzo zdziwiona 
ym 

  

niewyraźnym, pode 
we drzwiach. Kie 
gdzie stał piec, n У si 

liwie zawsze wycierany z kurzu, serce j 
ścisnęło się w panicznym strachu. Piece był 

doszczętnie rozwtlony, a kafle porozrzucane 

po podłodze. 

Duch — pomyślała pani Korkowiczowa— 

i to w dodatku paskudnie zły. 

Sąsiedzi jednak pani Korkowiczowej byl. 

innego zdania. 

— Piec — mówili — rozwalił nie ziy 

duch, a gospodarz Jan Jarmontowicz. S 

rzystał z tego, że paniczka poszła na ryne! 

zakradł się do jej mieszka i dokonał bu 

rzycielskiego dzieła. WI. jakim 

prawdopodobnie poto, by pan 
z mieszkania i wydać 

Korkowiczowa z p 
Myślała, że to tylko duch mógł dokona 

podobnego, lecz potem podała do Sądu, © 

skarżając Jarmontowicza o własnoręczne zhu 

rzenie jej pieca. 

Pan Jarmontowicz na Sądzie starał sb; 

wmówić wszystkim, że to nie on był spraw- 

cą tego nieładnego czynu. Kto w takim ri 
zie? Sprowadzało się do tego, że duch. 

Mimo jednak sprawozdań i sprowadzo- 

nych przez staruszków świadków nie uwierza 

ni mu. 
— Źle zmówiliście się — oświadczył se- 

dzia, gdy jeden ze świadków Jarmontowi- 
cza uwikłał się w zeznaniach, 
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že pewnego dnia w miėszkan'u > 

Ponieważ byli świadkowie, którzy widzie- 
li Jarmontowicza jak wychodził w chwili 
krytycznej z jej mieszkania i zamykał drzw. 
własnym kluczem, Sąd ukarał staruszka dwu- 

godni m aresztem. (Wiod.j 

RALIO 
WILNO. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 13 lutego 1933 roku. 

11,40: Przegląd prasy. Kom. meteor. Czas. 
12.10: Muz z plyt. 13,20: Kom. meteor 
14,40: Progr. dzienny. 14,45: Muzyka popu- 
larna (płyty) 15.15: Giełda rolnicza, 15.24: 
Audycja dla dzieci. 1) „Złote ręce". 2) „Dzie- 
ci się bawią* opow. 15,55: Słynni śpiewacv 
kabaretowi (płyty). 16,25: Lekcja franeus 
kiego. 16,40: „Międzynarodowa wymiana lu- 
dzi, kapitalistów i towarów* odczyt, 17,00: 
Muzyka lekka. 17,30: Progr. na wtorek. 17,35: 
Wi oieżące. 17.40: Pogadanka o Rysz 
dzie Wagierze. 18,00. Transm. opery „Ttr 
stan i Izolda“. 19,20: Wil. kom. sportowy 

° Rozmait. 19,40: Transm. z Krakowa. 

IT akt opery „Tristan i Izolda“. 20.50: 
okręgu". 21, 2140: 
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nie III aktų, орегу 
n i Izolda“ techn 
Dod. do pras. Wiad. 

sportowe. 23,00: Kom. Miz. 
tan. 

WARSZAWA. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 13 lulego 1933 roku. 

15,3 Skrzynka pocztowa“ dr. Marjan 
  

  Stępowski.. 15,50: Płyty gramofonowe. 

MPNATIISZE SĄdOWE. 
„Załóg”. 

Futro reprezentacyjne. Końska bronzowa | 
sierść, Źrebaki. Kapelusik bronzowy. Według 
ostatniej mody, przesłania prawie prawe oko. 
Drugie spogląda filutarnie i włądczo. Gesty 
hrabianki. 

— Jak zawód świadka? 
— Służąca. 
— O co świadek oskarża agenta Johana 

Chirurga? 

— 29 listopada, Jaśnie Wilelmożny Panie 
Sędzio, wprowadził w błąd mnie, Ninę Ja- 
howiczównę, wyłudzając na ogólną sumę 15 
złatych 50 gr. 

A ące temu 3 przyszedł taki. Mówił że 

wszystko robi, ramki, portrety. Spłaty na do 
godnych warunkach. Pówiadam nic niema 
do roboty, proszę się odczepić, a przyczepić 
naprzeciwko. Ten nic. Tylko nastaje: „Widzi 
Pani ten portret, co wart 15 złotych dobrze 
byłoby oprawić Prosił że zrobi za 8 zło- 
tych. Zmówiliśmy się na 4. Portret zabrał 
i 1 złotówkę wziął. Resztę należności (3 zł; 
rozłożył na raty miesięczne. Wi tydzień przy 
chodzi i chce 3 zł. Jak miałam dać trzy zł”- 
te, kiedy miało być na raty. Powiadam „Pro 
szę dać towar, zapłacę 1,50 zł., a 150 zł. 
.potem*. „Dobrze*, mówi „portret mogę zwró 
cić każdej chwili na żądanie zaraz przyn'o- 
sę, tylko iproszę 1,50 złotego na dorożkę* =— 
Nie chciałam dać, więc gwałtownie wziął 55 
groszy. Jedziemy razem do zakładu fotogra 
ficznego na Wiłkomierską 30. Zakład zam- 

knięty. Chirurg popatrzył przez dziurkę i pe 
wiada: „Teraz nikogo niema. Portret weźmie: 
my innym razem. Jeżeli nie wierzycie bierz- 
cie w załóg inne portrety i proszę o jeszcze 
złotóweczkę*. 

A ja już dowiadziałam się, że pod adre- 

sem Wiiłkcmierska 30 żadnego zakładu nie 
ma, tylko kiedyś był. I mówili: „to nie. pani 
jedna szuka tego zakładu. To już wiele ia- 
kich jest co szukają tego zakładu”. 

Johanie Chirurg! Coście zrobili z pos 
tretem tej pani, która tu stoi, Niny Jahow:- 
czówny? 

    

  

  

i Sądu! Ten portret dosłał s.ę 
w ręce innej Pani! 

— Jakiej Pani. Proszę podać nazwisko! 

— Pani z Jakóba Jasińskiego. Nazwiska 
jel podać nie mogę z powodu nie znam. Ale 
Wiysoki Sądu ona mieszka na” Jakóba Jasiń 
skiego 6 m. 1. Bardzo blisko Wysokiego Są- 
du. 

— Sama zabrała ta pani z Jakóba Jas'ń 
skiego, Na gwał zabrała. Za zadatek. W za 
łóg wzięła. 

Wysoki Sąd rozpogodził chmurne cze. 

Zawikłana zagadka zaczynała się stawač jas- 
ną. 

— A tej Pani także oprawialiście portret? 
— Tak, Wysokiego Sądu! Oprawiałem, 

aż przyszła i wzięła załóg. й 

Teraz Sąd zrozumiał wszystko. Bywają 

„łańcuchowe zbiórki na fundusz dla ślepych 
sierot. Bywają „łańcuchowe* kwesty na idea 
we tygodniki. Ileż jest „łańcuchowych* spo- 
sobów wyłudzania pieniędzy. Johan chirurg 
zorganizował proceder „łańcuchowego*- opra 
wiania portretów. Portret, przeznaczony do 
oprawy, dawał w załóg następnemu klijet:- 
towi. 

W celu sprecyzowania ostatecznego poglą- 
du na Chirurga i ukarania go odpowiednim 
wymiarem sprawiedliwości, zadano jeszcze R 

dodatkowe pytania świadkowi  Hiłaremu 
Zabłudowskiemu, „artyście malarzowi* byłe 
mu właścicielowi Ś. p. zakładu fotograficzne. 
go na Wiiłkomierskiej 30 i dawnemu praco- 
dawcy sprytnego Chirurga. 

—- 00 Świadek sądzi 6 Johanie Chirur- 
gu? Czy Chirurg jest oszustem? 

— Opinja jego Wysoki Sądzie nie jest 
wzorowa. й gz 

— Proszę odpowiadać na pytanie Czy Jo 
han Chirurg jest oszustem? 

— On jest, Wysoki Sądzie, bardzo ostroż 
y. 
— Jest oszustem, czy niel? 
— Wysoki Sądzie! Zawód agenta w dzi 

siejszych czasach jest bardzo trudny. Ost. 
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Przynoda sennej Gitli 
i nerwowego Bermana. 

Przedwczoraj donosiliśmy o zajściu przy 

ulicy Subocz nr. 97, gdzie miało mieć miejs- 

ce nieudane najście na mieszkanie właścicie 

la sklepu kolonjalno-spożywczego Rudnika. 

O przebiegu tego wypadku dowiadujemy 

się następujących szczegółów: 

W. chwili kiedy jakiś osobnik wszedł do 
sklepu Rudnika i zażądał od sprzedawcy pa 

pierosów w sąsiednim pokoju znajdowała się 

„jedynie 19-letnia córka Rudnika, Gitla. Gło- 

śna rozmowa obudziła ją z rozkosznej drzem 

ki. Nie zdążyła jeszcze ochłonąć gdy do po 

koju jej, jak zeznaje, wdarł się jakiś jego- 
mość z długim kawałkiem błyszczącego żela 

zą w ręku, który Gitla przyjęła za olbrzymi 

pistolet i z przerażeniem padła bliska om- 
dlenia na otomanę, W) tej chwili przyszedł 

jej z pomocą Berman. 

©О swej interwencji Berman opowiada w 

następujący sposób: 
Przekonawszy się, że do mieszkania Ru- 

dników wdarł się bandyta, postanowił on w . 
pierwszej chwili zaalanmować sąsiadów. W 

tym celu chciał wybiec ze sklepu. Nie zrą- 

żył jednak otworzyć drzwi gdy zauważył na 

"ulicy jeszcze jednego osobnika z żelaznym 

do skepu. Berman zdążył jednak cofnąć się 

do sklepu. Berman zdążył jednak sofnąć się 

zpowrotem i, nie tracąc ani chwili czasu, 
wbiegł do sąsiedniego pokoju gdzie wybił 

szybę i podnisł alarm. Przechodzący wów 

czas listonosz Kalinowski oddał trzy strzały 

do góry. 

Dochodzenie policyjne stwierdziło, że żad 

nego napadu w tym wypadku nie było. „O- 

gromny pistolet" i „błyszczący żelazny prat“ 

są jedynie tworami wyobraźni Bermana i 

młodocianej Gitli. 

Policja prowadzi dalsze dochodzenie jedy 

nie w celu ustalenia nazwisk osobników, 

którzy zmącili spokój mieszkańców domu. 

    

WALKA Z ZAWIEJAMI ŚNIEŻNEMI 

NA KOLEI. 
W; związku z wczorajszemi opadami śnie: 

żnemi na terenie wileńskiej Dyrekcji PKP. 
pracują wszędzie pługi odśnieżne. Dzięk:; 
niprzerwanej racy pługów syluację na kole* 
udało się opanować tak, że pociąg! przycho- 
dzą i odchodzą z Wilna prawie że punktu- 
alnie. 

    

  

ZAKŁAD ELEKTROTECHA CZNY 
JAN MIŁANOWICZ, 
Solidnie i po cenach kryzysowych uskutecznia instalację siły i światła, przewi- 
janie dynamomaszyn i motorów elektrycznych, przebudowa i remont radjoodbior- 

ników, naprawa liczników 

Reperacja i ładowanie akumulatorów — wypożyczając zamienne. 

LIDA, MACKIEWICZA 14 
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Skazanie komunistów w Lidzie. 
W lidzkim Sądzie Okręgowym odbyła się 

przy drzwiach zamkniętych rorprawa prze- 
etw 7 mieszkańeom Iwja, członkom KPZR 
którzy został aresztowani w kwietniu i ma- 
ju ub. roku podczas likwidacji tej organizacji, 
4 » pośród oskarżonych, którym udowod 
mione działalność antypaństwową, zostali 

skazani: Chaimowicz Judel Chaim — па 4 
lata więzienia, Pupko Michel i Łajkowiez 
po 3 i pół roku oraz Kondratowiez Jóret 
na trzy lata więzienia, wszyscy z pozbawie- 
niem praw na przeciąg lat 4. Pozostali o- 
skarżeni Abramczyk Jan, Zyszko Michał i 
Zyszko Sergjusz zostali uniewinnieni. 

  

Kino Dźwiękoge 

Maleńkie 
w LIDZIE, 

Suwalska 74 

DZIŚ i dni następnych! 
wartości artastycznej! Film, który poruszył cały świat! To film, 
który wstrząsnął sumieniem świata. 

Człowiek, którego zabiłem 
W rolach gł.: Lionel Barymore i urocza Nancy Carroli 

Rewelacja dnia! Film o niezwykłej 

To film, o którym mó- 
wić będzie cała Lidal 

  
  

Dziś: Dobrosława. 

Jutro: Walentego. 

56 

43 

Waschąa sća 4 

x 
o 

łach » 

  

Przewidywany przebieg pogody w dniu dzi- 
* siejszym (13 luthego) według PIM. 

Zmiennie. miejscami przelotne opady śnie 
żme. Nocą umiarkowany, dnim Ikki mróz 
Słabe wiatry północno-zachodnie i północne 

„0d wydawnictwa. 
W. związku z ustąpieniem p. Józefa Świę 

cickiego ze stanowiska administratora wyda 

wnictwa, wyrażamy mu na tem miejscu ser- 

deczne podziękowanie za staranną i pełną 

życzliwości pracę dla dobra wydawnictwa. 

20-lecie pracy w bankowości. 
Jak się dowiadujemy w dniu 14 bm. p. 

pada 20-lecie pracy zawodowej w dziedzinie 
bankowości dyrektora Banku Towarzystw 
Spółdzielczych w Wilnie, p. Romana Miłkow 
skiego, znanego w Wilnie z ofiarnej działal 
ności społecznej w szeregu towarzystw i orga 
nizacyj. Pracę bankową rozpoczął dyr. Mił- 

kowski w Warszawie, zaś w roku 1920 prze 
niesiony został do wil. oddz. banku Tow 
Spółdzielczych. zajmując najpierw stanow 
sko wi yrektora, następnie dyrektora tej 
instytucji. 

Wzmożenie się eksmisyj 
mieszkaniowych. 

Po gwałtownej fali eksmisyj mieszkanio- 
wych w Wilnie w grudniu r. ub. sytuacja pod 

tym względem w styczniu, jak wynika z da- 
nych wydziału opieki społecznej, uległa pole- 
pszeniu. W ciągu ub. miesiąca opieka społe- 
czna przyszła z pomocą 22 wyeksmitowanym 

rodzinom. Obecnie jednak początki lutego za 
powiadają ponowne nasilenie eksmisyj. Do 
dnia 10 bm. wydział opieki społecznej magi- 
stratu otrzymał już 14 powiadomień o ek- 
smisjąch. 

    

  

  

Zaznaczyć nalęży, że obecnie obowiązuje 
prawo ochronne przed eksmisjami z miesz- 

kań jedno i dwuizbowych, mimo to jednak, 
Jak widzimy, eksmisje są więcej niż częste. 

SPODZIEWANA ZNIŻKA 
GEN MIĘSA. 

Wobec zanołowanej ostatnio na rynkach 

wileńskich zniżki cen na trzodę i bydło, spo 

dziewane jest w najbliższych dniach obni- 

żenie cen na mięso wołowe i wieprzowinę. 

SUBSVDJA NA RZECZ INSTYTUCYJ 
DOBROCZYNNYCH. 

Magitrat m. Wilna na ostatniem posiedze- 

niu uchwalił wyasygnować 69000 złotych na 

rzecz instytucyj dobrocznnych. Jest to bez- 

zwrotna subwencja miasta na miesiąc sty- 

czeń. ; 

TEATR I MUZYKA 
— Dzisiejszy „Tani poniedziałek* — bę 

dzie wieczorem prawdziwego święta arty- 

stycznego, ponieważ dana będzie piękna sztu 

Ka Deval'a „Mademoiselle“. ; 

Ceny 50 proc. zniżone, p Ы 

Jutro, 14.II o godz. 8-ep w. ..Pocałunek 
przed lustrem". 

— Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej- 

skich ZASP. w Wilnie — gra dziś w Głę- 

bokiem, jutro w Królewszczyźnie, piękną, 

pełną humoru komedję „Egzotyczna kuzyn 
ka“: 

— Teatr muzyczny „Lutnia*. Dziś „Care- 
wicz*. Wszystkie bilety sprzedane.. 

— Światowej sławy pianista Aleksander 
Borowski, zaproszony przez Wileūskie To 

warzystwo Filharmoniczne wykona świetny 
program we wtorek nadchodzący 14 b. m. 
Koncert odbędzie się w sali konserwatorjuia 
(Wielka 47) o godzinie 8 wiecz. Bilety są 
do nabycia w „Orbisie*, Mickiewicza 11, od 
3 rano do 7 wiecz. ‚ 

НЕВОИ 

ST. A. WOTOWSKI. 

PT dra 

  

NA WILEŃSKIM BRUKU 
POSYPYWAĆ CHODNIKI! 

W ciągu dnia wezżorajszego pegu- 
towie ratunkowe interwenjowało w % 
wypadkach uszkodzeń ciała skutkiem 
poślizgnięcia się. Dwie ofary śŚlizga- 
wiey przewieziono do szpitala. (e) 

NIESZCZĘŚLIWY WIYPADEK NA POD- 
WÓRKU WIĘZIENIA STEFAŃSKIEGO. 

Ubiegłej nocy na pdwórku więzienia Ste- 

iańskiego wydarzył się następujący wypadek: 
Około godziny 2.30 w nocy dozorca Mo- 

dzelewski, pełniąc dyżur wszedł na drabinę 
celem przekonania się czy na drugim krańcu 
podwórka wszystko jest w porządku. W pew 
nej chwili, kiedy Modzelewski znalazł się na 
wysokości pierwszego piętra, poślizgnął się 
nagle i upadł ze znacznej wysokości, odno- 
sząe hardzo powążne petłuczenie ciała 4 
złamanie nosa i ręki. 

Zawezwane na miejsce wypadku pogoto 
wie ratunkowe po udzieleniu pierwszej po- 
mocy przewiczło go do szpitala żydowskiego. 

(e) 

ZAMACH SAMOBÓJCZY 18-LETNIEJ PANNY 

Wezoraj wieczorem w bramie domu przy 
uliey Keńskiej (nr. 5) w celu pozbawienia się 
życia zatruła się eseneją octową 18-letnia 
Leokadja Srochowska, miejsca zamieszkania 
której narazie nie ustalono. Karetka pogoto 
wia ratunkowego edwiezła ją w stanie bardzo 
ciężkim do Szpitala Sawicz. (e). 
Z BIRD uruozonpod ouzemod ozpizq 30%75 

ZAGADKOWY WYPADEK 

W tych dniach do polieji wileńskiej zgło 
sił się mieszkaniee Wiłna p. P. (nazwisko 
ze względu na dalsze dochodzenie nie może 

być narazie ogłoszone) i zameldował, że w 
jednej z jadłodajń przy ulicy Wielkiej pew- 
na kelnerka usiłowała go otruć, dodając do 
herbaty trucizny. Na szczęście po wypieiu 
kilku łyżeczek herbaty spostrzegł, że ma 6- 
na jakiś dziwny smak i jednocześnie odczuł 
nizwykle silne bicie serca, Wywnioskował 
więc że chciano go otruć, (e) 

KD FB GHCEPCP GE? TO RTW GR 

i RESTAURACJA 
„ZACISZE 

w Nowogródku — „Mały Zamek“ 

Lokal ponętny i miły. Kuchnia wy- 
kwintna. Bufet oblicie zaopatrzony 
w zimne i gorące ząkąski. Gabinet. 

spół muzyczny, 

| Ceny niskie Ceny niskie 

w soboty od godz. 20-ej do 1-ej 

DANCINGI TOWARZYSK IE 
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K UR J E OR 

KURS PRZODOWNIKÓW ORGANF- 

ZACYJNYCH W GRZYBOWIE. 
WI dniu 7 lutego rb. został otwarty przy 

Państwowej Szkole Rolniczej w Grzybowie 
(pow. słonimski) kurs świetlicowy organiza- 
cyjno — ogrodmiczo — rolniczy. Udział w 
tem kursie biorą członkowie organizacyj: — 
Związku Strzeleckiego, Koła Młodzieży W'=j 
skiej i Żeńskiej, Wiejskie Kółka Rolnicze - 
raz Ochotnicze Straże Pożarne 

Na kurs zgosiło uczestnictwo 65 osób, a 
przybyło i bierze udział 54 

Kurs ten ma za zadańie wyrobienie teo- 
retyczne i praktyczne przodowników orga- 
nizacyjnych. Wykładowcami i instruktorami 
ma kursie są: Komendant Powiatowy PW. i 
WI. p. por. Lipiński; kpt. Bach, Pow. Kom. 
Strzelca p. Wiozniczko, Prof. Szkoły Rolni- 
czej w Grzybowie pp. Kopacewicz, Jaworski 
i Zasada, Pow. Instruktor Kół Młodzieży W. 
p. Wardziak, Nauczyciel Szkoły Powszechnej 
w Dereczynie p. Sulikowski i inni, 

Kurs trwać będzie do dnia 12 lutego rb. 
w którym to dniu odbędą się egzamina ucze- 
stników oraz zabawa taneczna. 

Na zakończenie kursu prawodpodobnie 
przybędzie Woj. Nowogródzki. p Świderski 
i Starosta Słonimski p. Koślacz. 

Komunikat: 
Urząd Skarbowy w Lidzie podaje do pu- 

blicznej wiadomości, że przedsiębiorstwa jak: 
miodosytnie, fabryki lakieru spirytusowego i 
politury, zapałek, przędzalnie, blacharnie, far- 
biarnie, drutu, odlewnie, wędlarnie, garbar- 
nie, artykułów chemicznych, piekarnie. wy- 
robu wód gazowych, fabryka kalosz oraz zaję 
«ia rzemieślnicze, rękodzielnicze, dorożkar- 
stwio, zaliczone do kat. IV—VIII, mogę ko- 
rzystać w okresie od 1 stycznia do 1 lipca 
1933 r z ulg w opłacie za świadectwo prze- 
mysłowe w wypadkach, gdy w powyższym 
okresie powiększą ilość zatrudnionych ro- 
botników, jednak nie wyżej niż o jedną ka 
tekgorję, t. j. przedsiębiorstwo przemysłowe 
zaliczone ustawowo do kat. VII może otrzy 
mać zezwolenie na nabycie świądectwa kat 
VII i t. p. 

Ulgi powyższe będą udzielane przez Izbe 
Skarbową w Nowłogródku na indywidualne 
powdania które wnosić należy do miejscowe 
go urzędu skarbowego. 
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F RESTAURACJA 
„OGNISKO 

w Nowogródku 
wydaje: śniadania, obiady i kolacje 

  

   

  

Przygrywa orkiestra salonowa. 

Piwnica zaopatrz. we wszelki: trunki. 

Ceny znaczale zniżo ne. 
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OGŁOSZENIE. 
Włobec  miezastosowania się właściciel: 

autobusów powiata nowogródzkiego do wy- 
magań ustawky o zarobkowym przewozie 
osób, odnośnie nieubezpieczenia samocho 
dów od odpowiedzialności cywilnej za szko- 
dy powstałe wskutek wykonywania prze- 
wezów, w myśl pisma Urzędu Wojewódz- 
kiego z dnia 31J 1933 L. dz. R. P. p. fi 
15/8 wstrzymuję z dniem 15-g0 lutego 1933 
roku kursowanie tych autobusów aż do od. 
wołania. 
.. Powyższe podaje się do wiadomości pu- 
blicznej z nadmienienieńi, że żóstały poczy- 
niene kroki, zajjewniająte zastępczą komu- 
nikację przy pomocy dorożek samochodo- 
wyeh ża opłatą od miejsca: z Nowogródka 
«do Nowojelni nie wyższą od 3 zł. i od Zdzię 
cioła do Nowojełni nie wyższą; od 2 zł. 60 gr., 
ma którą podróżny winien otrzymać bilet, 
zachowując go dla kontroli. 

A Winczewski 
Starosta nowogródzki 
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DRZEWO ОРАЕО\МЕ » №очосябоко 
suche, pierw- 
szej jakości BRZOZOWE 

POSIADA 
FIRMA: 

BE ы 

WYDZIAŁ POWIATOWY 
SEJMIKU NOWOGRÓDZKIEGO 

L. dz. 1-900/12 

po 

  

  

cenach bardzo zniżonych : 

B-cia KAPLIŃSCY — ul. Wojewódzka 7, tel. 78 3 
OWN APA WANA 

Ogłoszenie o wyłożeniu budżetu. 
Zgodnie z par. 2 rozporządzenie Prezydenta R. P. z dnia 17 czerwca 1924 r. o obo- 

wiązku i sposobie pokrywania wydatkowprzez Związki Komumalne (Dz. U. Nr. 5 

  

poz. 522) niniejszem podaje do publicznej wiadomość, że w okresie od dnia 10 lutego 
do dnia 17 lutego włącznie b. r. wyłożony został w lokalu Biura Wydziału Powiat. 
wego budżet Nowogródzkiego Powiatowego Związku Komunalnego na rok 1933/34 dla 
przeglądania przez osoby zainteresowane. 

Przeglądanie budżetu cidziennie, op rócz niedziel i świąt, w godzinach urzęds- 
wych. 

Nowogródek, dnia 9.II 1933 r. 

Ф 

ZŁOTOWŁOSY SFINKS. 
Powieść współczesna. 

— Wolno wiedzieć co napisał? 
—Et, nic! Bzdury! Czytać nie war 

to! — burknął nagle z pasją baron i 

póchwyciwszy kartkę, zmiął w swem 

ręku, nie dając jej obejrzeć sekreta 
rzowi. — Wyjątkowe zuchwalstwo... 

Turski, widząc że Traub nie ma 0- 
choty zwierzyć mu się z treści tajem- 
niczego biletu, dalej nie nalegał. Przy 
„puszczał, że musiała się tam zmajdo- 

*wać jakaś pogróżka, lub włamywacz 
pozwolił sobie na skreślenie czegoś 
wyjątkowo obrazliwego i nieprzyzwoi 

tego. 
Tymczasem baron powtarzał w du 

chu przeczytane słowa: 
'— Prędzej czy później nie minie 

cię kara! Przeszłość się mści ! 
Pod spodem znajdował się pewien 

znak dobrze znany Traubowi. Coś, ni 
by cyfra utworzona z. liter, czy też 
krzyż niezwykłego kształtu. Wiedział 
Traub, co ten znak oznacza i nieraz 

„mapełniał go on panicznym lękiem. 

Ale tych wszystkich spraw nie mógł 
on tłomaczyć swemu sekretarzowi. 
Było to znacznie więcej skomplikowa 
me, niżeli zagadka hrabianki Kiry i jej 

wizyty w pałacu księcia Ostrogskiego 

  

  

  
  

   

  

4 Wydawnictwo „Kurjer Wiłeński* S-ka z ogr. odp. 

a raczej w misterny sposób wiązało 
się i z tą historją! i 

— Przeszłość się mści! — raptem 
mruknął, jakby całkowicie zapom- 
niawszy 0 obecności sekretarza, który 
stał obok niego. — Ano, zobaczymy! 
Jeszcze nie skończona walka! 

Wtem oprzytomniał. Pojął, że nie- 
zwykłe jego zachowanie się może 

zwrócić uwagę Turskiego, że należy 
dać mu jakie takie wytłomaczenie i 
niepodziewanego zmięszania i całego 
wypadku. 

— Zaiste bezczelne zuchwalstwo! 
— powtórzył tonem całkowicie spo 
kojnym. — Zastanawiam się, w jaki 
sposób zabezpieczyć się na -przyszłość 
od podobnych wizyt? 

— Zawiadomić policję? 
— Nie warto! — nagła czerwień za 

barwiła policzki barona, jakby mu 
nie na rękę było wtajemniczanie w te 
całą sprawę policji. — Nie warto, bo 
nic mi nie ukradziono. A z tej dziecin 
nej kartki — jeszcze silniej miął ją 
w ręku —— nikt nie nie dojdzie! Zmice- 
nię zamki, a w okna dam kraty! Tem- 
bardziej... 

— Tembardziej? — powtórzył Tur 

NOP I a a i P ASS GALA 

Przewodniczący Wydziału Powiatowego 
Starosta 

() А. Winezewski. 

ski, dobrze mie pojmując o eo zwierz- 
chnikowi chodzi! 

— Tembardziej! — tamten dokoń 
czyl zdania, že mieszkanie naležy do- 
brze zabezpieczyć, bo zmuszony bę- 
dę wyjechać na parę dni! Może nawet 
już dziś wieczór. Turski zdziwił się 
wielce. Jeszcze przed godziną nie 
wspominał nic baron o projekcie wy- 
jazdu. Czyżby ten wyjazd stał w ja- 
kim związku z włamaniem i tajem- 
niczą kartką. į 

— Pan baron wyježdža? — хару- 
łał. — Obecnie to posfanowił? 

Nie, nie... już przedtem... — pa   

dła niepewna odpowiedź i dziwne się 
wydawało że zazwyczaj tak energicz- 
ny Traub, obecnie przemawia niezde- 
cydowanie. — Zresztą sam nie wiem... 
Później zdecyduję! 

Nagle jakby baron opamiętał się, 
poprzedni zimny, dumny wyraz osia1ł 
na jego twarzy. 

—P6žniej, zadecyduję! — powtó- 
rzył zgoła innym tonem. 

Turski pojął że nic więcej nie uda 
mu się wydobyć ze swego zwierzchni- 
ka. 

ROZDZIAŁ II. 

Tajemniezy znak. 

W tymże czasie, kiedy w mieszka- 
niu barona TDrauba miała miejsce ta 
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Drukarnia 

W IL EROS KT 

Premjera! Najbardziej Bźwięk. Kino-Teatr - 
atrakcyjny program! 

HELIOS 
Młańska 38, tel, 9-26 | Na GAFATFE: produkej 

Jakie stanowisko (EM zajmuje w świecie 

Na scenie: Res» „Bomba śmiechu 
Suchcicki, „Leci pies przez pole" wyk. Hanka Runowiecka, „Ja tylko czasem się zapalam” wyk. St. Belski, 

„Uwodziciel* wyk. H. Runowiecka, Belski i Suchcicki. 

POKONANI ZWYCIĘZC 
Na |-szy seans ceny zniżone. 

„Wilk morski* wyk. H. Runowiecka i St. Belski, 
Wspaniały przebój najnowszej 

Paramountu 1933 r. 

W rol gł. George Bancroft i Wynne Gibson. 

  

NE) UI 
Odpowiedž juž 

w tych dniach 

na ekranie kina ge A 

Nr. 38 (2579) 

£6 Przeboje: „Piosenki 
Pierrota" wykona A. 

Dramat moc- 
nych sere. 

Seaosy o g. 4, 6, 8 10.26 

dl 
Uwaga miłośnicy muzyki! Wkrótce pa raz pierwszy w Wilnie ma ekranie uwertura Wilhelma Tella w wyk ork. film w Berlinie” 

Dzis ostatni dzień! (GRETA GARBO a. kurtyzana " cca 
Uumięk, Kipo - Tewr | DZIŚ podwójny prograw! 

Holiywood | 
* klaw. 22, tel. 1578 

Ożwiękowe Kino | 

! LUX 
Miekiew. ||, tel. 15-61 | 

nojesii МАВО М У. 
Do Rejestru Kandiowego, Dziat A, Sądu 
Okręgowego w Wiinie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy pierwotne: 

W dniu 28.IX. 1932 r. 
13292. I. Firma. „Sklep wn i wódek Zjednocze- 

nia Związku Żydowskich Inwalidów wdów i sierot 
wojennych R. P. w Krakowie". Sklep win i wódek. 
Siedziba w Wtlmie, ul. Beliny 6. Przedsiębiorstwo ist- 
mieje od 2 stycznia 1932 r. Właściciel Zarząd Główny 
Zjednoczenia Związków Żydowskich Inwalidów, wdów 
i sierot wojennych R. P. w IKrakowte, przy ul. Skawi 
skiej 2. Prokurentem firmy jest Kuszel Moszkowski, 
zam. w Wilnie, przy wlicy Nowogródzkiej 7/6. 

110/VI. 

W dniu 29 IX. 1932 r. 
13293. I. Firma: „N. Sigal i Ch. Krengel — Spół- 

ka". Biuro Ekspedycyjno Transportowe. Siedziba w 
Wiilnie, ul. Rudnicka 17. Wispólnicy zam. w Wilnie: 
Natan Sigal przy ulicy Żydowskiej 11/4 i Chaim Krea- 
gel przy zauł. Krupniczym 1/34. Spółka firmowa za- 
warta na mocy umowy z dnia 7 IK, 1932-r. na czas 
nieograniczony. Zarząd należy do obu wspólników 
Weksle, czeki, umowy pełnomocnictwa i wszelkie do- 
kumenty mogące za. sobą zobowiązania pociągnąć, 
podpisują obaj wspólnicy pod stemplem firmowym. 
Zobowiązują również ółkę takie dokumenty, któ 

podpisane zostały przez jednego ze wspólników, * 
następnie drugi wspólnik wyraził pisemnie swoje po 
twierdzenie na dane zobowiązanie. Dła odbioru ko- 
espondencji zwykłej, poleconej, pieniężnej, przeka- 
zów oraz wszelkich przesyłek pocztowych, kolejo- 
wych i lotniczych wystarcza podpis jednego ze wspó: 
ników. 3 111/VI. 

  

W rol. gł: 

  

    

W dniu 5.X. 1982 r. 
12394. I. Firma: „Skup zawodowy i eksport jaj 

— Polovum — Zajczyk Ająik* w Ludzie, ul. Mackie 
wicza 19. Skup zawodowy i eksport jaj. Firma isl- 
nieje od 193 2r. Właściciel — Zajczyk Ajzik zam. 
tamże. 112/V1. 

W dniu 6.X. 1932 r. 
18296. L. Firma: „Musia Berkman* w Gródku, 

bow. Mołodeckiego. Handel żelazem * artykułami ba- 
kalejnemi. Właścicielka Berkman Musia zam. AA 

113/\1. 

Ь W dniu 7.X. 1932 r. 
13296. I. Firma: „Sora Taje“. w Wilnie, ulica 

Jatkowa 12. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1932 
roku. Właścicielka Tajc Sora zam. w Wiilnie, ulica 
Bosaczkowa 7. 114/VI. 

W dniu 12.X. 1932 r. 
13297. I. Fimma: „Inżynier Władysław Jacew 

w Wilnie, ul. Moniuszki 19/4. Prowadzenie wszel 
robót inżynieryjnych i meljoracyjnych. Firma istn. 
je od 1932 r. Właściciel — inż. Jacewicz Władysław 
zam. tamże. 115/VI. 

   
   

  

13298. I. Firma: „Chaim Kulbak i Berko Alpe 
rowicz Spółka. Prowadzenie przeds'ębiorstwa do- 
stawy artykułów żywnościowych dla I Baonu KOP. 
Siedziba w Budsławiu, pow. Wilejskiego. Firma ist- 
nieje od 1 stycznia 1932 r. Wspólnicy — Chaim Kal- 
bak, zam. w Wilejce, ul. Dr. Orłowskiego 3 i Berko 
Alperowicz zam. w Dołhinowie, pow. Wilejskiego. 
Spółka firmowa zawarta ma mocy umowy z dnia :2 
II. 1932 r. na czas nieokreślony. Zarząd należy do 
Chaima Kulbaka. Reprezentowanie spółki należy rów- 
nież do Chaima Kulbaka. Wszelkiego rodzaju umowy 
weksle, i inne zobowiązania, czeki, pełnomocnictwa 
* wogóle wszystkie akty i dokumenty podpisują w 
imieniu spółki obaj wspólnicy. Jednakże każdy wspól 
nik samodzielnie ma prawo odbierać dla firmy z 
poczty i telegrafów wszelkiego rodzaju koresponden- 
cję zwyczajną, poleconą, pieniężną i wartościową a 
zarówno otrzymywać z kolei ładunki, przesyłki i ta 
wary i wykonywać wszelkie formalności. 116/VL. 

13299. I. Firma: „Salomon Kiewesz — Spółka”, Pro- 
wadzenie przedsięb'orstwa komisowej sprzedaży nal- 
ty i produktów maftowych firmy: „Galicja*. Siedziba 
w Wilejce, przy ul. Piłsudskiego. Firma fstnieje od 1 
stycznia 1982 r. Wispólnicy zam. w Wilejce: Salomo" 

„Kiewesz ji Wólf Kopelowicz oraz zam. w Budsławiu, 
pow. Wflejskiego Berko Markman. Spółka firmowa 
zawarta na mocy umowy z dnia 27. II. 1932 r. na czas 
nieokreślony. Zarząd i reprezentowanie spółki nale- 

1) Fascynujący filn dźwiękowy 

DZIEWCZĘ Z NAD WOŁGI 

  
  

  

jej najnow- 

PRAWO MIŁOŚC 

ży do wspólnika Salomona Kiewesza. Wszelkiego ro- 
dzaju umowy, weksle i inne zobowiązania czeki, pat- 
nomocnictwa i wogóle wszystkie akty i dokumenty 
winny być podpisywane w imien*u spółki przez trzech 
wspólników łącznie. Każdy ze wspólników ma prawo 
odbierać dla firmy z poczty i telegrafów wszelkiego 
rodzaju korespondencję zwyczajną, poleconą, p'enięż- 
ną i wartościową, a zarówno otrzymywać z kolei 
wszelkie ładunki, przesyłki i towary i wykonywać 
wszelkie formalności. 117/VI 

13300. I, Firma: „Rachil Sandlerowa* w Kurzeń- 
cu, pow. Wilejskiego. Sklep żelaza. Firma istnieje od 
1931 r. Właścicielka Sandlerowa Rachil zamieszkała 
tamże. 118/V1. 

W dniu 14.X. 1932 r 
13301. I. Firma: „Franciszek Baczul* w Kurzeńcu, 

pow. Wilejskiego. Piwiarn'a. Firma istnieje od 1930 r 
Właściciel — Baczuł Franciszek zam. tamże. 

119/VI. 

13302. 1. Firma: „Szejna Kamin.* w Głębokiem, 
ul. Handlowa 1. Sklep galanteryjno - kosmetyczny | 
sprzedaż gazet. Firma istnieje od 1932 r. Właścicielka 
Kamin Szejna, zam. tamże. 120/VT. 

W dniu 15.X. 1932 r. 
Firma brzmi: „Sklep kwiatów Augus 

. Sklep kwiatów. Siedziba w Wil 
a 20. Wspólnicy zam. w Wilnie Augu- 

styn Swirk: — przy ulicy Sadowej 8/10 i Marja 
Swirklisówna przy ulicy Podgórnej 1/2. Spółka f'r- 
mowa przekształcona z firmy jednoosobowej: „Swir- 
klis Augustyn“ istnieje na mocy umowy z dnia 30 
XII. 1931 r. uzupełnionej umową dodatkową z dnia 
15. I. 1932 r. i zawarła na czas nieograniczony. Za- 
rząd nałeży do Augustyna Swirklisa. Wszelkie zobowi: 
zania i dokumenty o charakterze pieniężnym pod: 
suje w im. spółki jednoosobowo Augustyn Swirklis 
pod stemplem firmowym korespondencję zaś zwykłą 
poleconą, wartościową i pieniężną może otrzymywać 
każdy ze wspólników samodzielnie za swoim pod- 
pisem. 123/VI. 

       

   

  

    
     

szanie. 
Zarząd Kasyna Podoficerekiego I Bryg. Leg. ni- 

niejszem zaprasza dó złożenia ofert na prowadzenie 
stolown: z bufetem. 

Informacyj udzieli Zarząd 15 i 16 lutego od godz. 
13,00 do godz. 14,00 w Kasynie Podoficerskiem 1 p. p 
Leg., koszary bud. Nr. 1. Oferty należy kierować na 
ręce ct. sierż, Sosulskiego Stanisława 6 p. p. Leg. d» 
dnia 20 lutego 1933 r. 
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Ratujcie zdrowiej świntowe po- 
wagi lekarskie stwierdziły, $e 15% chorób po- 

wstaje z powodu obstrukeli. 
Chory żoładek jest glówSń hi-4er+np powsta. 

nin rmirozmastszych chorób. zsnicczyszrza krew 
i tworzy złą przemianę materji 

SŁYNNE QD 50 LAT W CAŁYM ŚWIECIE 

ZIOŁA Z GÓR KARCU Dr. LAUERA 
(jak to stwierdzili prot. Berlińskiego Uniwersytetu 

Dr. Martin, Dr. Hochflaetter i wielu inry h wybit- 
nych lekarzy, są idealnym środkiem dla uzd;owie- 
nia żołądka, usuwają ob strukcję (zatwardzenie), są 

dobrym środkiem przeczyszczającym, ułatwiają 
funkcię organów trawienia, wzmacniają organizm 
i pobudzają apetyt. 

Ziola z gór Harcu Ur. Lauera usuwają cier- 
pienia wątroby, nerek, kuniem żółciowych, cier- 
pienia hemoroidalne. reumatyzm i artretyzm, bóle 
głowy, wyrzuty i hszaje 

Zioła z gór Hartu Dr. Laura zostały na- 
g'odzone na wystawach lekarskich najwyższem 
odznaczeniem i złotemi medslani w Badenie, Ber- 
linie, Wiedniu Paryżu, |ordynie i w.in m'astach. 
Tysiące podziękowań ctr vwsł Or. Lauer cd osób 
wyleczonych. 

CENA 5 pudełka zł. 1 50. podw. pud. zł. 2.50. 
Sprzedaż w eptekach i sktaduch aptecznych.     
  

  

  

ZUZANNA LENOX 
Hymn radoic|, pieśui i szczęścia 
Nowoczesna muryka 

To największy cud kinematografji, to najwyższy wysiłek technikń, 
szczyt brawury, odwagi i pracy ludzkiej. Poc'z 

  

4, 6, 8 i 10.15 

DZIŚ! Przepięknv, porywający w dza film džwiek., okraszony czarującą muzyką, špiewami | tańcemi rosyjsk. pły 
Dramat życiowo-erotyczny osnuty n» tle prawdziwej go- 
rącej miłości biednej dziewczysy do 

ulubienica publiczności Ewelina Holt i Igo Sym. Początek o godz. 4-ej, w dni= świąteczne o 2-ej 
pięknego oficera 

RESTAURACJA | 
pod „„WILKIEM“ 

ulica Mickiewicza 33. 
Wydaje śniadaia, obia- 

„dy i kolacje. Zimne | 
i gorące zakąski. Ga- 
binety. Ceny kryzys. 

DOKTÓR 
] 

PIOTROWICI- Н АСЛЕННОМ А 
Ordynator Szpitala Sawicz 
shioroby skórne, wenery— 

czne i moczopłciowe 
przeprowadziła się 

Wileńska 34, II piętro 
Przyjmuje od 5—7 wiecz. 

  

Akuszerka 

Marja Lakakioka 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz.. 
ulica Kasztanowa 7, m 5 

W. Z. P. Nr. 69 

CHŁOPIEC 
(lat 17) pozostający w b* 
krytycznem położerim: 

materjalaem prosi o ja 

kąkolwiek pracę dzien. 
Wieczoremi uczęszcza na 
kursa techniczne, Zamie- 
szkuje przy m»tce-wdowie 
która jest również bez 
pracy. Łaskawe oferty 
nadsyłać do Administracji 
„Kusjera Wal.”, Biskupia 4- 

pod „Kaz. Rydz* 

Zredukowany 
biuralista 

szuka jakiegokolwiek. 
zajęcia w swoim za- 

  

  

wodzie za minimal- 
nem wynagrodze- 
niem. Adres w Re- 

dakcji. 

  

Młoda panna 
o miłej powierzchowności 
sumienna i b. pzacowita: 

poszukuje pracy 
Łaskawe oferty nadsyłać 
do Adm. „Kuzjera Wil.” 

pod „Młoda panna, 

Maszynistka 
poszukuje posady: 
jak również może być an 
gażowana do biura na ter- 
minową pracę, również 
wykonuję różne prace w 
domu po b. niskich cenach» 
Łaskawe oferty do Adm. 
„Kurjera Wileńsk.* pod 

„Maszynistka“ 

Korepetycje 
udzielam oraz przygoto 
wuję do egzamnów @ zm 
kresu gimnazjum. Wyma 
gania skromne. Nauka 
solidna. Łaskawe zgłosze 

mia do administracji 
„Kurjera Wileńskiego” 

3 pod W. K. 

Kucharz 
poszukuje posady, 
chętnie na wyjazd 
ul. Tatarska 1—18 

  

  

  

  

dziwna rozmowa — na drugim końcu 
stolicy, w dzielnicy Staromiejskiej 
odbywała się zgoła inna scena. 

Prawie naprzeciw Fary, w niskiej 
liczącej szereg wieków kamienicy, 
mieścił się mały zegarmistrzowski 
sklepik. W. wąskiej wystawie. w 
było, prócz zegarków różnego ksztai- 
tu srebrne i złote przedmioty, monety 
i antyki, a nad wystawą poczemniały 
szyld z napisem: — „Józef Lipko, ze- 
garmistrz“. 

   

  

Do tego niepozornego sklepu kie- 
rował się powolnym krokiem mężczy 
zna, raz po raz oglądając się po za sic- 
bie i sprawdzając czy kto go nie Śle- 
dzi. Był to mężczyzna w sile wieku, 
ubrany w wytarte ubranie, egolo - 
nej i zniszczonej rozpustą tv 

   
   

  

OT 

    

  

   

  

     

Gdy zrównał się z „interesem ze- 
germistrza Lipko, rzucił na szyld ba- 
daweze spojrzenie i snać upewniony 
że tam właśnie ma się udać, szybko 
pchnął oszklone drzwi i wszedł do 

środka. : 

— Gzy mogę oddać zegarek do na- 
prawy? — zwrócił się do właściciela. 

Pan Lipko, cały przygarbiony sta 
rzec, który rzekłbyś, całe życie spę- 
dził pochylony nad naprawą zegar 
ków i oglądaniem antyków, podejrz- 
liwie zerknął na niepewnega klij 

« Jegó wygląd zewnętrzny nie bu 

ufania, a w sklepie znajdował się sam 

    

  

   

      

  

   

i 

'ry go przyniósł: 

wysławszy dokądś swego pomocnika 

na miasto. 

— Gzemużby nie! — odparł, prze- 
zornie zajmując miejsce za ladą 

Nieznajomy wyciągnął zegare 
kieszeni i podał go panu Lipce 
w tejże chwili zapadł się sufi 
u stóp starego zegarmistrza, nie ticzy- 
niłoby to na nim zapewne, większego 
wrażenia, miżli widok lego 
Był to kosztowny, stary reperlier. 
dziwnie rażący w ręku obdartus.. któ 

ikt nie prz: 
by, że ten człowiek, mosi w swej kie 

szeni podobnie kosztowny pr 
Ale, pan Lipko, miast zapytać się nie- 
znajomego, w jaki sposób przv”hodzi 
dc posiadania drogiego ezasomierza 
lub celem sprawdzenia zawezżwa 
licjanta, nagłym ruchem pochwy 
gerek, otworzył go i pochylił się nad 
wcwnętrzmą kopertą. 

  

      

      

    

      

   
   

Bez lupy przeczytał łatwo, wyryty 
tam mapis: 

W samo południe i 6 każdej porze 

Ręka braterska stale dopomože. 

—- Pam... Pan? — wybełkołał mie 
rząc oczami mieznajomego, kióry 
przez cały czas stał nieruchomo, nie- 
co ironicznie spoglądając na słarego! 
-— Pan? 

— Tak! — odrzekł — Samo połu- 
dnie! — zegary w sklepie poczynały 
właśnie wydzwaniać dwunastą. — 

  

OWA WIEM, 

Chyba wszystko się zgadza? Napis. i 
godzina! 

— Najzupełniej! — Na ten znak 
oczekiwałem! Przybywa pan, ażeby 
imi powiedzieć... 

—- Że —- dokończył nieznajomy, 
odbierając z rąk Lipki repertier, któ- 
rego „naprawa widocznie stała się 
zbyteczna i chowając go do kieszeni 
kamizelki — nadeszła pora działania! 
Traub otrzymał przed chwilą pierw- 
sze ostrzeżenie! 

  

— Otrzymał? —  Lipko ledwie 
mógł ukryć swą radość i zatarł ręce. 

Więc, nareszcie zdecydowaliście . 
sie działać? Po tylu latach zwłoki & 

ciągłych niepowodzeń! Nieznajomy 
przemawiał teraz przyciszonym, ale 
stanowczym głosem: 

— Nasz zwierzchnik rozkazuje pa 
nu. aby pan był w każdej chwili w po- 
gctowiu! Zbyteczne tłumaczyć, co ło 
oznacza! Z Traubem nastąpi lada 
dzień ostateczna rozgrywka! 

Lipko wyprostował się, niby od- 
młodniał, a oczy zaiskrzyły mu się, 
zaiste, szałańskim wyrazem. 

— Zechce pan, odpowiedzieć zwie 
rschnikowi. panie Kowalec, gdyż do- 
myślam się kim pan jest, że oddawna 

jestem w pogotowiu. Oddawna ocze- 

kuję na sposobność zemsty! 

  

(D. e. m.) * : 

    

    Г 

Redaktor odpowiedziałny Witold Kiszkis.


