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{ -Й аоа оВЕЬ м PRZEDSTAWICIELST 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“, 

| MEŚSWIEŻ — ul Ratuszowa — Księgarnia |aźwińskiego. 

GARANOWICZE — ui, Szeptyckiego —- A. Łaszik. | 
NOWOGRÓDLEK — Kiosk St, Michalskiego. 
N ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA -— Księgarnia Spółdz Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Beduarsii.. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy SzkolneX. 
STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
SŁONIM — Ksiegarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13, 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin—Biuro Gazetowe, al, 3 Maja A. 

WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. juczewska. 
WARSZAWA — Tow, Ksiegarni Kol. „Ruch“ 

DABROWICA (Polesie) — Księgarnia K Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kołejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ -- Dworzec Kolejowy —: K. Smarzyński. 

IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S$. Zwierzyński, 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S, Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch'*. 
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NAJCHARAKTERYSTYCZNIEJSZE POSTULATY 
W POLITYCE ZEWNĘTRZNEJ HITLERA 

Hitler jest namiętnym wrogiem 
Francji i Rosji bolszewickiej, nato- 
miast pragnie zbliżenia z Anglią i Wło 
chami. 

Jego stanowisko względem Fran- 
cji w znacznej mierze jest wywołane 
okupacją zagłębia Ruhry 1923 roku, 
zwłaszcza użycia murzynów w armji 
okupacyjnej. Hitler podnosi przede- 
wszystkem czynnik rasowy, Hitlerow 
cy ze względu na czystość rasy aryj- 
skiej są namiętnymi przeciwnikami 
małżeństw, mieszanych z żydami. U—- 
życie murzynów w okupacji Hitler u- 
waża za przestępstwo, za chęć obni- 
żemia rasy niemieckiej w okręgu naj- 
bardziej przemysłowym, najbardziej 
kulturalnym. Hitler uważa Francję 2а 
odwiecznego wroga Niemiec, który w 
ciągu wieków czynił na Niemcach zdo 
„bycze. Dziś Francja jest główną prze- 
ciwniczką "niepodległości Niemiec, t. į. 
ich całkowitego równouprawnienia w 
sprawie zbrojnej. Francja też jest naj 
bardziej nieustępliwą w. kwestji repa- 
racji Finansowe żydostwo — zdaniem 
Hitlera —- we Francji pozostaje w 
przymierzu z pierwiastkiem  militar- 
nym tego państwa. Żydostwo — zda- 
niem Hetlera — jest głównym szczwa- 
czem przeciwko Niemcom i pragnie żu 
pełnego zniszczenia państwa, W An- 
głji i we Włoszech istnieje przeciw- 
ległość myśli państwowej z wółą mię 
dzynarodowego grełdziarskiego żydo- 

stwa, natomiast we Francji istnieje 

najzupełniejsza zgoda. ; 

W Europie moga Niemcy w naj- 
bliższym czasie mieć tylko dwóch 
sprzymierzeńców: Auglję i Włochy. 

- Propagandę w Niemczecir za poro- 
zumieńiem z Francją uznaje Hitler za 
szkodliwy: sabotaż praktycznej polity - 
ki sprzymierzeńczej. jest też przeciw- 

nikiem domagania się zwrotu kołonij, 
i odtworzenia potęgi morskiej Niemiec 
gdyż to przeciwdziałałoby zbliżenu się 

z Anglją. 
Hitler rozpoczął swą działalność i 

posiada podstawę operacyjną dla swo 

jej działalności w Bawarji, W kraju 

tym geograficznie bliskim Tyrołu, za- 

garniętego przez Włochy, istnieje agi- 

tacja w sprawie niemieckiego żywio- 

łu w Tyrolu. Hitler jest przeciwni - 

kiem poruszania kwestji Tyrolu. Tyra 

łu — zdaniem jego — nie da się od- 

zyskać mowami i artykułami agitacyj- 

nemi. Utracone prowincje nie dadzą 

się odzyskać świątecznemi odezwami, 

ami pobożną madzieją na Ligę Naro- 
dów, tylko siłą oręża.. Hitler irónizu- 
je, radząc,, aby różni austrjaccy hof- 
raci, parlamentarni krzykacze i prze- 

różni przywódcy partyjni, wytworzyli 

szturmowy batalion i poszli zdobywać 

południowy Tyrol. Tyrol południowy 
był zdradzony przez tych, którzy nie 

spełniki swojej powinności w 1914-18 

roku, którzy osłabili siłę odporną nie 
mieckiego narodu, którzy dokonali wy 
buchu rewolucyjnego w listopadzie 

1918 roku, którzy przynależą do par- 

tyj, których przywódcy podpisali o- 

hydny traktat w Wersalu i St. Ger- 

main. 
Niemcy obecnie nie mogą iść na 

zdobywanie Tyrolu, gdy 7 miłjonów 

Niemców znajduje się poł obcem ja- 
rzmem. Niemcy aby, zwyciężyć, win- 

wy skoncentrować swe wysiłki na naj 
ważniejszych punktach, Dla przymie- 
rza z Włochami Hitler gotów' iest po 
święcić sprawę Tyrolu. Ze względu na 
antagonizm  francusko-włoski pragnie 
on zbliżenia się do Włoch, 

Nie ulega watpliwości. że fa- 

szyzm włoski, do którego pod wielu 

względami jest podobny hitleryzm, wy. 

wołuje w nim sympatje włoskie, jed- 

nak antagonizm względem Francji od 

"grywa tu rolę zasadniczą. 

Co do Angiji, Hitler zaznacza, że 

jej stanowisko względem Niemiec u- 
legło zmianie zasadniczej już latem 

1919 roku. Anglia nie osiągnęła celu 

swej wojny. Zamiast Niemiec wytwo- 

rzyła się potęga Anglji na kontynencie 

Europy. Francja zaś ze względu na 
swą geograficzną pozycję jest dla An- 

glii znacznie od Niemiec niebezpiecz- 
niejszą. Militarnie iest dziś Francja 

pierwszą potęgą bez współzawodni- 
ków na kontynencie. Francja na połu- 

dmiu w stosunku do Hiszpanii i Włoch 

posiada naturalne granice. Na wscho- 

„ dzie Niemcy dziś rozbrojone, przez to 

bezsiłne, (Hitler nie uwzględnia, że 

przemysł chemiczny i mechan'czny 

Niemiec czyni ich szczupłą armię, lecz 
posiadającą bardzo znaczną rezerwę, 
bardzo poważnym czynnkiem militar- 
nym). Francja — zdaniem Hitlera — 
zagraża Anglji aeroplanami i daleko 
bjjące batenje u brzegu Francji mogą 
bombardować żywotne centry Anglji. 
Łodzie podwodne francuskie są niebez 
pieczne nietylko na wybrzeżach Oce- 
anu Atlantyckiego, lecz i w północnej 
Afryce. W. ińteresach Anglj' leży po- 
wrót do potęgi Niemiec, iako przeciw 
wagi Francji. Główne zadanie współ- 
czesnych Niemiec osiągnięcia możno- 
ści swobodnego zbrojenia się nie 
sprzeciwia się, przeciwnie, może zna- 
leźć podtrzymanie ze strony Anglii. 

W ciągu wojny światowej Niemcy 
nie miały sprzymierzeńców, mogą- 
cych dostarczyć im pomocy technicz- 
nej; natomiast przymierze z Anglją i 

Włochami wzmacnia bojowe środki 
techniczne Niemiec. 

Wobec współczesnej motoryzacji 
świata. techniczne . -uzbrojenie- wojska 
będzie miało. większe znaczenie, niż 

itość żołnierzy. Stąd pragnienie Hitie- 

ra sprzymierzenia Się z państwami, 

odgrywającemi w. technice Światowej 

wybitną rolę. Rosia, jako czynnik po- 

mocy technicznej -—— zdaniem jego — 

jest nicością, . 
Wbrew. mpowszechnionej opinii * w 

„prasie połskiej, że Hitler i jego grupa 

jest za przymierzem z Rosją sowiecką 

— można przytoczyć w książce jego 

„Mein Kampf'* szereg bardzo mocnych 

stronic, zwalczających sama ideę przy 

mierza: z. Rosją. sowiecką. 
"Pisze on: „Przymierze, którego ce 

lem nie jest wojna,. jest bez sensu i 

bez wartości. Przymierza zawierają się 

tylko dla wałk... Nie sądzę, żeby jakie 

kolwiekbądź państwo zawierało przy- 

mierze w ińnym celu. Albo rosyjsko - 

niemiecka koalicja pozostanie na pa- 

pierze, wówczas będzie bez celu.i zna 

czenia, ałbo z powodu traktatu wywo 

ła widoczne skutki i będzie ostrzeże- 

niem świata. Trzeba być naiwnym, że 

by myśleć, że Anglja i Francja w 

tym wypadku będzie czekała dziesiąt- 

ki lat, aż rosyjsko - niemieckie przy 
mierze zakończy swoje techniczne 

przygotowania do walki. Nie, nawałni 

ca wybuchnie piorunująco szybko nad 

Niemcami. W samej zasadzie przy- 

mierza z Rosją leży wskazanie najbliż 

szej wojny, której wynik byłby koń - 
cem Niemiec!“. 

Do tego dochodzą następujące 

względy: | 1 

1. Obecni władcy Rosji nie są 

zdolni w uczciwy sposób sprzymie- 

rzyć się, albo dotrzymać przymierza. 

Nie należy zapominać, że rządcy 

teraźniejszej Rosji, są krwią splamie- 

ni, zwykli przestępcy, że są ohydą 

łudzkości, że wykorzystali okoliczno- 

ści tragicznej godziny, aby zawładnąć 

wielkiem państwem i miljony jego in- 

teligencji w dzikiej krwiożerczości zni- 

weczyć i w ciągu dziesięciolecia do- 

konywać okrutnej tyranii. 

Nie należy zapominać, że posiada 

cze władzy w Rosji należą do narodu, 

który łączy w sobie bestjalskie okru- 

cieństwo z nadzwyczajnym talentem 
kłamstwa i uważa siebie za powołane 

go swój krwawy ucisk upowszech- 

niać na świat cały. Nie należy zapomi 

mać, że międzynarodowe żydostwo, 

które dziś opanowało Rosję, nie może 

być dla Niemiec sprzymierzeńcem, 

gdyż dąży do narzucenia Niemcom to- 

su Rosji. Nie zawiera się żadnego przy 

mierza z partnerem, którego jedynym 

interesem jest zniweczenie drugiej stro 

ny., „Niebezpieczenstwo, któremi ule- 

gła Rosja, zagraża i Niemcom." „Nie 

rozumie płytkie mieszczaństwo, że tu 

— według Hitlera — jako siła moto- 

rowa działa dążność żydów do opano 

wania świata”... co stanowi zasadni- 

czy pierwiastek bolszewizmu. 

„Niemcy są dziś jednym z najważ 

niejszych celów bojowych bolszewiz- 
mu... Jak będziemy mogli niemieckim 

robotnikom przedstawić całe przekleń 

stwo bolszewizmu, jeżeli sprzymierzy- 

my się z tym piekielnym żywiołem? 

W jaki sposób wobec szerszych mas 

*pedziemy potępiać tę doktrynę, jeżeli 

kierownicy i przedstawiciele państwa 

sprzymierzać się pragna z jej przedsta 

wicielami?“ 
„Wałka z żydowskim  bołszewiz- 

mem światowym wymaga jasnego 

Niemcy koestionują suwerenność Litw 
ŻĄDANIE PLEBISCYTU W KŁAJPEDZIE 

BERLIN. (Pat). W dniu wczo- dziej dążenie do wysunięcia żą- INCYDENT Z PREZESEM SEJMU 
rajszym 20 dzienników niemiec- 

kich, które ogłosiły wiadomości 

o wydarzeniach w Kłaj>edzie 

uległy konfiskacie ze strony 

władz litewskich. 

BERLIN. (Pat). Według donie- 

sień prasy niemieckie|, w kołach 

mniejszości niemieckiej w Kłaj. 

pedzie zarysowuje się coraz bar- 

Protest Prus. 
BERLIN, (Pat) Przewodniczący sej- 

mu | wydalełu prowincjcnalnego oraz 
starostwa krajowego prowincji wscho- 
enio pruskiej przesłali prezydentowi 

dania piebiscytu, mającego zade- 

cydować o przyszłości okręgu 
kłajpedzkiego. Koła niemieckie 

w Kłajpedzie powołują Się na 

niespełnienie przez rząd litew- 

ski warunków, od których uza 

leżniona została Suwerenność 

Litwy nad obszarem Kłajpedy. 

Wschodnich 
postępowaniu gubernatora Merkisa w 
Kłajpedzie. Protest oświadcza, 3e wzbu- 
żenie, jakie w Kł.jpedzie wywołeł » ja- 
wne złamanie praw, udzieliło się całym 

Rzeszy depeszę protestacyjną przeciwko Prusom wschodnim. 

Utworzenie prowizorycznego dyrektorjatu 
KOWNO. (Pat). Wobec odmo- zesa dyrektorjatu Toluszysowi, 

wy Dresslera wysunięcia kandy- który wykonał to polecenie, po- 

data na stanowisko prezesa dy- wołując na członków dyrekto- 

rektorjatu gubernator Merkis po- 

jecił utwerzyć dyrektorjat czaso- 
wo pełniącemu obowiązki pre- 

rjatu radcę prawnego Tołejtisa i 

kierownika departamentu podat- 

kowego von Herra. 

    

WCZORAJSZE OBRA 
WARSZAWA, PAT, — Marszałek Świe 

tałski otwarzył płename posjedzenie Sejmu 

o godzinie 15 minut 20, 

Izba przystąpiła dą dalszej debaty nad 
budżetem Ministerstwa Rolnictwa, 

Pos, Fijałkowski (Klub Nar) ustosun- 
kował sę krytycznie do obcjnania budżetu 

Miniseerstwa Rolnictwa, gdyż — według 

mówcy — świadczy to o braku zrozumienia 

potrzeb rolnictwa i jego znaczena, Mówca 
omówiji katastrofalny stan żadłużenia rolnic 

twa, cżyniąc za to odpowiedzialnym rząd. 

Również skrytykował politykę zagraniczną 

Ministerstwa Rolnictwa, dowodząc, że u- 

tworzen'e bloku państw agrarnych nie przy 
niosło państwu połskiemu żadnych korzy- 

ści, a nawet pewne straty, gdyż rzekomo 

zmusjło dg zorganizowania się państw prze 

mysłowych, 

Pos. Lechnicki (BB) twierdzi, że dysku- 

sja dała ciekawy Obraz sprzeczności 'nię- 

dzy tem, co mówi opozycja z prawej i lewej 

strony, Opozycja niejednolita politycznie 

okazuje się zupełnie nietwórczą gospodar- 

cze, Wszyscy się skarżą, że budżet rolnic- 

twa jest zbyt szczupły, Jednocześnie opozy 

cja twierdzi, że obciążenie vodatkowe jest 

za wiełkie j żąda budżetu,  nakladająceg0 

jak najmniejsze ciężary podatkowe.  Jest 

w tem zasadnicza sprzeczność, Gdyby pano 

«ie z opozycji: czułj sę odpowiedzjalni, da 

wałiby inną ocenę sytuacji, niż obecnie. 

Mówca szczegółowo polemizuje z tezami 

pos, Czetwertyńskiego z KI. Nar., udowad 

wając, że tezy o „sprowadzeniu pieniędzy 

na wieś" mogłyby zachwiać stabilizacją wa 

iuty. Mówca wykazuje jednocześnie spizecz 

ność między wystąpieniami pos, Rybarskie- 

go a pos, Czetwertynskiego, | 
Pos, Rybarski odpiera zarzuty — sprze- 

czności między stanowiskiem pos. Czetwer- 
tyńskiego a swojem w sprawie  stabjlizacji 

waluty oraz cen artykułów przemysłowych 

i rolniczych, 

Pos, Rudowskj uważa, że największe pra 

wo moralne da reprezentowania rołnictwa 

w tej Izbje ma Bezpartyjny Blok, gdyż I- 

czy: 80 posłów rolników, W K!ubie Narodo- 

wym jest jch 22, rwi Kłubje Ludowym — 27, 

w jnnych — 6, W argumentach į tezach о- 
pozycji nie znajduje mówca nic nowego — 

tylka nader głęboki pesymizm, ałbo dema- 

gogię, albo wnioski, które właśnie rolnicy z 

BB zgłosjłi j które w najbliższej przyszło- 
śoj będą realizowane, Najważniejsze są 

już opracowane j wkrótce wpłyną, «njanowi 
ce w zakresie ulg w załegłościach podatko 

wych skarbowych i samorządowych, świad 

czeń socjalnych, dałej w sprawie zmniejsze- 

nia oprocentowania pożyczek długoternino- 

wych, wreszcje co do wstrzymania chwilo- 

wego, a później zracjonałizowania procesu 

egzekucji, Sprawy te są ważniejsze dła rol- 

nictwa, niż wysokość budżetu | Minister- 

stwa. 

Po pośle Długoszu zabrał głos minister 

Janta-Połczyński, który odpowiadał na za- 

rzuty, postawione w czasje dyskusji, Oma 
wiając sprawę samowystarczajności g©:po 

darczej, mówca podnosj, żeśmy  przekro- 
czył ją o mijard złotych, Nadwyżka eks- 
portu rolniczego nad importem wynosj 1 

miłjard zł, ; dotyczy najważniejszych pro- 
duktów zbożowych, hodowłanych, cukru i 

stanowiska względem Rosji sowiec- 

kiej. Nie djabła przepędzić przy pomo 
cy Belzebuba". 

Trudno zdaje się o jaśniejsze, bat 

dziej wrogie i bardziej zdecydowane 

stanowisko wzgłędem Rosji sowieckiej 

jak Hitlera, tymczasem intryga i nie- 

uczciwość polityczna, wojująca kłam- 

stwem, twierdzi, że Hitłer jest na żoł 

dzie sowieckim. 

Pan Stanisław Dange! w książce , 

będącej zbiorem  cudzysłowów, któ - 

rych konsekwencji autor nie rozwinie, 

pisze między innemi, że akcja Hitlera 

jest subwencjonowana przez Sowiety, 
powołując się na prasę francuską. Jest 
to oczywisty nonsens, świadczący tyl- 

ko o bezkrytyczności p. Dangla i nie- 

znajomości jego pogladów Hitlerów. 

Hitler należy do najbezwzględniej- 

szych nieprzyjaciół Rosji sowieckiej i 

grupa jego najbezwzgłędniej zwalcza 

komunistów niemieckich, subwencjono 

wanych przez Rosję sowiecką. 

Hitler bezwarunkowo należy do 

wrogów Polski; posiada zam'ary a- 

neksyjne wzgłędem Pomorza i Śląska, 

pragnąłby zdobyczy terenów kołoniza 

cyjnych w krajach nadbałtyckich. 

Jednak nie wykluczona jest możli- 

wość porozumienia się z. hitlerowcami 
gdy dojdą do władzy. 

Stresseman nastawił politykę nie- 
miecką wyłącznie ua kwestję koryta- 

rza pomorskiego i przez to nadał tej 

sprawie duży rozmach, skupiła się bo 

wiem na niej energja polityczna Nie- 

miec. Hitlerowcy idą na. przyłączenie 

Austrji, na odbiór Alzacji, rozszerzają 

w ten sposób front niemiecki, osłabia- 

jąc mimowoli natarcie na odcinek pol- 

ski. 
„Centrum ciężkości gospodarczej 

Niemiec przenosi się na zachód, trady 

cyjne zaś aspiracje polityczne powta- 
rzają wciąż hasło zdobyczy na wscho 

dzie, Wschodni program Niemiec po- 

zostaje w sprzeczności z tendencją ich 

gospodarczego rozwoju. Ludność prze 

mysłowa i górnicza Niemiec stanowi 

41 proc. zawodowo czynnych, rolni 

cza 30,5 proc. Niemcy potrzebują о- 

becnie nie terenów dla kolonizacii 

rolnej, nie potrzebują kołonij osadni- 

czych, lecz kołonij surowcowych. Hit- 

ler ignoruje tendencie rozwojowe Nie- 

miec i to jest najsłabszą stroną jego 

programu pilitycznego. 
Władysław Studnicki. 
  

  

KŁAJPEDZKIEGO 
BERLIN, (Pat). Biuro Wolfa donosi 

z Kłcejpedy o nestępującym incydencie, 
jaki miał miejsce w poniedziełek mę- 
dzy kierownikiem G,rekto:jatu Toli- 
sziusem a przewodniczącym sejmu 
kłajpedzkiego Dressierem. Gdy w po- 
nledziałek Toliszius zjawił się u prze 
wodniczącego Dressiera, aby rozpocząć 
rorowania w Sprawie Ltworzenia no 
wego dyrektorj tu, przewodniczący se|- 
mu odmówił podjęcia tego rodzaju r2- 
kowań z tego powodu, że były prezy- 
dent Boettcher nie złożył swego urzędu 
ł że przeto n» podstawie stetutu nie 
może być mowy o jakiemkolwiek two- 
rzeniu no-ego dyrektorjatu. Przewo- 
dni zący s*jmu oznajmił następnie, że 
mienowanie  Tolisziusa |Jest również 
Sprzeczne ze st.tutem. W dalszym 
ciągu rozmowy Toliszius zarzucił prze 
wodniczącemu sejmu +tejpedzkiego i 
posłom większości tchórzostwo. 

NOWA NOTA RZĄDU LITEW- 
SKIEGI 

BERLIN. (Pat) Poseł litewski 
w Berlinie wręczył rządowi Rze- 
szy odpowiedź na notę protesta- 
cyjną w sprawie zajść w Kłajpe- 
dzie Rząd Iltewski podtrzymuje 
swe stanowisko w Sprawie po” 
dróży Bóttchera do Berlina, uwa- 

„ žając ją za niezgodną z istnieją 

drobnicy, Pos. Rybarski — moi minister 

— w dyskusjj . potrącił o -błędność syndyka- 
lizowania eksportu, ale syndykałjzowanie 

jest jednym ze sposobów odstępu od tych 

chaotycznych eksperymentów, które m.eljś- 
my przedtem, Pos, Czetwertyńskj uderzył 
wczoraj w nutę już nie pesymizmu, ałe nihi 

Xjzmu, jeśli mowa o przewidywaniach , to 

trzeba było przed 10 laty przewidywać, Sy 
tuacja rolnictwa przed 10 taty była do, po 

stawienia i jak ją panowie  postawilišcje? 
Panowie byłjście przy rządzie ż był przy 
rządze rolnik p. Witos r jego senator Bu- 
zek, $twierdzający przed lzbą, że rolnictwo 
jest obciążone miłjardem świadczeń cełnych 

dla ochrony przemysłu, Oto co zarżnęło ro: 

nictwo, 
Już 13 bm, zostaną wniesione projekty 

ustaw, Mogę wyjawić rąbek tajemnicy j od 

czytam nagtówek: 1) ustawa o odroczeniu i 

rozłożeniu spłaty zaległości / podatkowych 
państwowych i niektórych komunalnych, 2) 

ustawa o przejęciu egzekucyj  adminįstra- 
cyjnych przez władze skarbowe, obejmują- 

cem świadczenia publicznego prawa w za 

kresje administracji państwowej, komunał- 

nej i ubezpieczeń społecznych, 3) ustawa © 

ulgach w egzekucji sadowej przeciwka go 

spodarstwom rolnym, łącznie ze wstrzyma- 

niem egzekucji nieruchomości do jednego ro 

ku, 4) ustawa o wprowadzeniu przepisów 

o najnjższej cenie licytacyjnej jest jeszcze 

kiłka ustaw iw) opracowaniu, ae już te wy- 

starczą, żeby uruchomić komitety wojewódz 

kie, które zajmą się stosowaniem tych  u- 

staw i które, mając jeszczę w ręku t. zw, 

„lex Ludkiewicz", będą mogły coś realne- 

go zrobąć, cełem wstrzymania na czas kry- 

zysu ruiny. warsztatów pizez egzekucję, któ 

re nikofnu nic nię dają. 

Po sprostowaniu formalnem pos, Grusz- 

czyńskiego przystąpiono do budżetu  Mini- 

terstwa Reform Rolnych, _ 

Zabrał głos sprawozdawca budżet Mi- 

nisterstwa Reform Rołnych pos, Sanojca 

(BB), który w dłuższem przemówieńfu po- 
dał hjstorje przeprowadzenia reformy roinet 

w okresje przedmajowym, Referent stwier 

dza, że zagadnienie reformy rolnej ma dwa 

okresy: do maja 1926 r, j od maja. Prosj da 

lej o reorganizację kredytów rolnych, o zaję 

cie stę kwestją eksportu ; obniżenia taryfy 

kolejowej dia produktów rolnych 

W dyskusji zabierali głos posłowie Maksy 

miljan Małinowski (Str. Lud.) i Nowicki 

(PPS), zapowiadając głosowanie przeciw 

budżetowj oraz pos, Cukur (Ukr.) 

Na tem posiedzenie o godzinie 22 zakoń- 

czono, Następne jutro o godz. 15 
  

VICE-M'NISTER SWIĄTKOWSKI 
PODAŁ SIĘ DO DYMISJI 
WARSZAWA, 9. II. (tel. własn). 

Jak się dowiadujemy vice minister 

Sprawiedliwości p. Swiatkowski złożył 

podanie o dymisję. Rada M/nistrów 

postanowiła podanie to przedstawić 

Panu Prezydentowi Rzeczpospolitej. 

© chami krółewskiemi trzeba zasłużyć. 

DY SEJMU 

SILVA RERUM 
IL. Kurjer Codzemny (Nr 38) poda- | 

je ciekawą wiadomość, która w Winie 
musi zrodzić pytanie: co to właściwie 
ma znaczyć? 

SERCE WŁADYSŁAWA IV WINNO 
SPOCZĄĆ NA POLSKIEM WYBRZEŻU 
W Gdyn; donosi (RW): Przed k,iku @та 

mi został przyjęty przez. ks, biskupa chel- 
mińskiego p. konsul Napoleon Korzon, pre- 
zes łzby przemysłowo-handłowej w Gdyni 
i przedstawił ks, biskupową projekt wysu- 
mięty przez kiku. obywateli wybrzeża, by 

  

i poprzeć prośbę. społeczeń- 
stwa włybrzeża,

 z którą on: zwraca się rów- 
nocześnie do ks, metropołity. wileńskiego. | 
W cełu poczynienia wstępnych przygotowań 
zawiązał się tymczasowy komitet, w skład | 
którego weszij pp.: dyr, Korzon, KS, pro- 

(Trzeba przyznać, że mieszkańcom 
Gdyni nie brak pomysłowości, ale czy 
oni się zastanawiają nad tem, że Ser- 
ce królewskie, że prochy wielkich lu- 
dzi, to nie jest jakiś piękny stary sprzęt 
mogący być przenoszony z móejsca na 
miejsce na życzenie pewnej grupy 
ludzi. ! 5 | 

Na zaszczyt opiekowania się pro- 

Szanujemy ambicie najmłodszego. poł- 
skiego miasta, ale niech te ambicje nie | 
przerastają sił i praw, miasta, które | 
ie posiada żadnych tradycyj. н 

l ca za dziwny poniysł niepokoje- | 
nia prochów  krėlewskich, jak gdyby | 
spoczywały one ną obcej ziemi i nie 
znajdowały się w najstarszej świąty- | 
m Wilna! ; 

Czy pan prezes Izby Handłowej w 
Gdyni, incjator niewczesnego projektu 
zdaje sobie sprawę z tego, jaką treść 
zawiera słowo: „Wilro?...* | REA 

Ponieważ jednak komimikat mówi 
o powstaniu w Gdyni Komtetu i wy- | 
mieria szereg poważnych nazwisk, bę 
dziemy czekać na wytaśnienie tego 
przykrego nieporozumienia. 

    

      

     

    
    

    

    
   

    

   

Lector * 

OBRADY KOMISJI 
KONSTYTUCYJNEJ 
WARSZAWA. PAT. — Sejmowa 

komisja administracyjna pod przewod- 
nictwem wicemarszałka  Pelakiewicza | 
przystąpiła na wtorkowem  posiedze- | 
niu do dalszej dyskusji ogółnej nad rzą 
dowym projektem ustawy o zgroma- 
dzeniach. Pos. Wierczak (KI. Nar,) a- 
pełował do rządu i większości, aby wy 
cofać projekt i pozostać przy istnieją- 
cym stanie prawitym, G ile większość 

nie zgodzi sę na dokonanie gruntow-- 
nych zmian. Pos. Wrona (Str. Lud,), 
który był referentem wniosku Stronmic 
twa Ludowego o zgromadzeniach w ko 
misji konstytucyjne, rozpoczął — swe 
przemówienie od wyłuszczenia | ogól- | 
nych zasad, jednak wywodów swych 
nie dokończył z powodu zasłabnięcia. 

Pos. Markiewicz (BB) połemizował 
ze stanowiskiem mówców  opozycyj- 
nych i wskazywał na Fberalmy charak 
ter projektu. Wiceminister spraw we- 

wnętrznych Nakoniecznikoff-Klukowski 
odparł zarzut, jakoby administracja u-- 

trudniała i krępowała wołność zgroma- | 

dzen. 

PRACE CENTRALNEJ KOMISJI 
FINANSOWO-ROLNICZEJ — 
WARSZAWA, 9. Il. (tri. własny). 

Prace centralnej komisji finansowo 
rolniczej przy prezesie Rady Mhni-- 
strów postępują w szybkim tempie 
naprzód. Komisja opracowała już sze- 
reg tez zasadniczych oraz kilka pro- 
jektów ustaw i rozporządzeń. M. in. 

opracowane zostały i znałazły się na 

porządku dziennym wczorajszego i 

dzisiejszego posiedzenia Rady Mini: 
strów nastęnujące projekty ustaw © 

spłacaniu zaległości podatkowych, ©. 

zwolnieniu od kar za zaległe podat 

o wprowadzeniu przepisów ustalają- 

cych minimelną cenę przy licytacjach | 

oraz © ulgach w postępowaniu egze- 

kucyjnym przeciwko gospodarstwom 

rolniczym. Ą 

„ 
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REALIZACJA WEWNĘTRZNEJ: PREFERENCJI 
ROLNCZEJ A LEN 

(NA MARGINESIE OGŁOSZENIA PAŃSTWOWYCH FABRYK ZWIĄZ- 

KÓW AZOTOWYCH W CHORZOWIE I MOŚCICACH) 

Hasło realizacji wewnętrznej prefe- 
rencji rolniczej, tak przekonywujące 
dla każdego rolnika, powoli przestaje 

, być hasłem, przeistaczając się w rze- 
czywistość. To przeistaczane się w 
rzeczywistość nie jest jednak rzeczą 
łatwą, nawet i w rolnictwie, które 

wszak rozumie swój interes, które od- 
czuło na swych barkach wszystkie na 
„stępstwa przeróżnych, lecz tylko nie- 
rolniczych preferencyj. 

Kraj nasz pod względem rolni- 
czym posiada niezmiernie sprzyjające 
warunki do rozwinięcia daleko posunię 

tej specjalizacii produkcji roślinnej i 
zwierzęcej. Niewyzyskanie tych możli 
wości i nastawienie całego naszego 
rolnictwa na jednostronną produkcję 
środków odżywczych, jest jedną z 
przyczyn naszego kryzysu, który na- 
stąpił właśnie w tym momencie, gdy 
osiągaliśmy cel, który przyświecał rol 

- nikowi w podniesieniuprodukcji. 

- - Produkcja włókna roślinnego i zwie 
| rzęcego na potrzeby własnego kraju, 

jak Polska szeroka i długa, stała się w 
minionym okresie synonimem zacofania 

i znacznie upadła. Kryzys mimo często 
tragicznych następstw ma to do siebie, 

* że zmusza intensywnie myśleć i szukać 
wyjścia z powstałej sytuacji. Takiem 
wyjściem w chwili, gły wywóz pro- 
duktów naszego rolnictwa został pod- 
cięty, —— jest zmniejszenie przywozu 
i zastępowanie importu własną produk 
cją, nawet wtedy, gdy produkować mo 
żemy produkt gorszy, bądź też droż- 
szy, Krajowi, który tego nie zrozumie, 
nie zorjentuje się w porę, grozić mo- 
gą bardzo poważne komplikacje. 

Wspomnieliśmy na wstępie o ogrom 
nej rozmaitości warunków produkcji 
naszego” kraju. Cały szereg przyczyn 
jest tego powodem: nie będziemy wy- 
ficzać ich, jedynie przytoczymy parę 
przykładów,. które wskażą, że nasze 

| regjonalne możliwości są jakby stwo- 
rzone: do *realizowaniia wewnętrznej re 
ferencji rołnictwa, opartej na regjonal- 

i 
Przecietny plon žyta z ha na Wilen- 

szczyźnie wymosi około -jednej trze- 
ciej tego, co w Poznańskiem; to samo 

dotyczy innych zbóż, natomiast plony 
koniczyny na siano są tam nierzadko 

- nawet bez nawozów wyższe, niż w 
Wielkopoisce. Plon Inu na nasiona jest 

| wyższy na Zachodzie, — aniżeli - na 
Wschodzie, lecz plony słomy i włókna, 

    
     
   

   
wszakże : jest. lepszy pod względem ja 
kości i może być, wobec dużej iłości, 
wiłłgoci 'w: powietrzu, roszonym na zie 

- mi. Gdy tymczasem w  kontynental- 
nym klimacie z małą ilością rosy, jak 
np. w Poznańskiem, przerabiają słomę 
na włókno metodami, jakkołwiek lep- 
szemi, lecz znacznie droższemi (w: śpe- 
cjałnych: roszarniach), które mogą się 
opłacać jedynie przy bardzo wysokiej 
cemie włókna. Mu 
- + Warunki: klimatyczne, socjalne i 
ekonomiczne, zwyczaje ludności i t.d. 
naszego krdju w niezwykle przekony- 
wujący sposób podsuwają możliwości 
regionalnej specjalizacji z korzyścią 
dla całego kraju. Tak np. w interesie 

' Wielkopolski i innych rejonów zbożo 
wych naszego kraju jest, by w okrę 
gach, posiadaiących sprzyjające możli- 
wości w innych działach, było pod zbo 
żem jak najmniej hektarów, gdyż wte 

_ dy opłaci się im intensywne nawożenie 
uprawa i t p. 

Przykładów możnaby mnożyć w 

BALET 

Nietylko ostatnie przedpopielcowe 
dnie karnawału, wraz z rozhukanemi 

" wszędy dansngami, przypominającemi 
tak zapoznawaną dziś piękniejszą for- 
mę tańca — balet publiczny, lecz i 
budzące obecnie tyle w świecie sensacji 
sprawy preparowanego sztucznie przez 
nowoczesnego polskiego akademika, 
Dunikowskiego, złota, oraz prasowo 
zapowiedziane przez konsorcjum ame- 
rykańskie wydobywanie złota z duna- 

- jowego piasku, — wszystko to przy- 
wodzi mi na myśl dzieje pewnego ba- 
dłetu, w którego fabułę wplotła się 
szczególniejsza metamorfoza ze zło- 
tem, na pokładzie miitologicznem osnu- 

ta: 
Mam oto przed sobą niezwykle cie 

kawą dla Wilna broszurę, wytłoczoną 
w formie kwartantu o 4-ch zaledwie 
stronicach, zakończonych barokową wi 

_ njetą drukarską. Oto iej tytuł: 
: Balet 

o sławnym w szczęściu i nieszczę- 
ściu bogaczu Midasie który nie stosując 
się do swych Bożków woli, natrętnie 

| bogactw pragnął, onych mabywszy, 
| mamnie życie, nad które nic nie jest 
droższego; utracił, wyprawiony pod 
mieniem ].W.]. Państwa Antoniego 

mwoyny y J. O.X. Brygidy z Radzi- 
wittów Sołłohubów, Hrabiow na Ili, 

- fwieńcu, Horyhonkach, Generałów Arty 
lerii W. X. L. Starostów Jezierzyckich 

' Od prześwietnej Młodzi Akademickiej 
| Wileńskiej Societatis Jesu. W Publicz- 

| ney teyże Akademii Sali. Podczas dni 
zapi Roku 1755. 

A 
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jeżeli ustępuje pod względem ilości, to szym 

ten sposób bez liku, a możliwości w 

jednym tylko dziale surowców włókni- 
stych, do produkcji których są predy- 
sponowane przedewszystkiem północ- 
no - wschodnie i podgórskie połacie 
naszego kraju, są olbrzymie, jeżeli zwa 
żymy, że za importowane włókno roś- 
linne i zwierzęce płacimy kolonjom i 

Ameryce, które od nas prawie, że nic 
nie kupują, około pół miljarda rocznie. 

Wobec osiągnięcia w  stosun- 
kowo szybkim tempie samowystarczał 
ności i znacznych nadwyżek w dotych 
czasowych działach produkcji, nie ma 
my innego wyjścia, albo obniżyć pro 
dukcję i stać się krajem ubogim, nie- 
wypłacalnym, bądź też poprzeć produk 
cję surowców włókienniczych i in- 
nych produktów, do nas importowa- 
nych w tych rejonach naszego kraju, 
które posiadają ku temu warunki. 

Akcja w tym kierunku. już się „roz- 
poczęła przed rokiem. W chwili obec 
nej stoimy przed szeregiem posunięć, 
które jakkolwiek są w wielu wypad- 
kach niedostateczne, lecz wykazują 
tendencję i linję dla naszej przyszłośc. 
Zostały wprowadzone cła na surowce 
włókiennicze, które przełamały dotych 
czasową zasadę wolnego przywozu do 
naszego kraju surowców  włókienni- 
czych. Lecz cła są małe i nie mogą 
stworzyć. konkurencyjności dla nasze- 
go Inu i konopi. Niedostateczność о- 
chrony celnej winni sami rolnicy uzu- 
pełnić, kupując wyroby z krajowego 
lnu, a przedewszystkiem żądając. do- 
stawy w workach lnianych nawozów # 
innych produktów. 

Państwowe Fabryki Związków A- 
zotowych w Chorzowie” i Mościcach 
wprowadziły już worki Iniane z wileń- 
skiego lnu do opakowania nawozów 
niegryżących. Rolnicy, wypisujący w 
tym roku nawozy ażotowe niegryzące, 

w swoim własnym interesie i w inte- 
resie sprawy, winni żądać opakowania 
tych nawozów w workach lnianych, 
gdyż jest on wiełokrotnie mocniejszy 
i trwalszy od jutowego i znosi wieło- 
krotne pranie. 

Państwowe Fabrykii Związków A- 
zotowych w Chorzowie i Mościcach 
zapoczątkowały wielką akcję, puszcza 
jąc tytułem próby lniane worki z na- 
wozami. jeżeli rolnicy będą zgłaszali, 
zapotrzebowanie na nawozy w wor- 
kach lnianych, stworzy to ogromne 
możliwości. dła produkcji Inu na na- 

im wschodzie. Jak widać z ogłosze 
nia, Chorzów oddaje worki Iniane i 
jutowe pę jednej cenie, jakkolwiek wor 
ki Inianev są znacznie więcej warte. 

Rt. 

SUBWENCJE NA BADANIA RAKA I CHO- 
RÓB WENERYCZNYCH. 

Połska Akademja Umiejętności rozda w 
kwietniu br, z funduszu š, p. Pawła Tysz- 
kowskiego subwencje na rok 1932 na bada 
nia przyrodnicze i lekarskie, przedewszyst- 

kiem mające łączność z poznaniem istoty 
choroby raka j chorób wenerycznych lub 
ich leczeniem. Zgłaszający -się o subwencje 
pow'nnj wykazać, jż umieją pracować sa- 
modzjełn'e naukowo” j dołączyć spis, wzglę 
dnie odbitki prac już drukowanych. W po 
danju podany być musj temat i płan zamie 
rzonej pracy oraz kwota, potrzebna na jej 
wykonanie, Pierwszeństwo mają prace o 
charakterze doświadczałym, W bardzo wy- 
jątkowych wypadkach może Komitet ze- 
zwolić na wykonywanie pracy subwencjo- 
nowanej zagranicą, lecz subwencja nie mo- 

że służyć na pokrycie kosztów podróży i 
utrzymania, Ubiegający się a subwencję ma 
ją wnos'ć podania do Połskjej Akademji 
Umiejętności do 15 marca 1932 roku, 

Z powyższego widzimy, że Jezuci 
wileńscy może jedni z najpierwszych 
w Polsce zainaugurowali w - Wilnie 

za Augusta III widowiska baletowe, : 

że tę inowację taneczną wprowadzili 

pod auspicjami p.p. Generałowstwa 
Sołłohubów akademicy wileńscy. 

Nieodżałowany Zygmunt  Glogier 
w swej, skąd inąd tak cennej . „Ency- 
klopedji Staropolskiei'* powstanie ba- 
letu w Polsce odnosi do czasów / ра- 
nowania Stanisława Augusta, m'anowi 
cie do r. 1774, kiedy to rzeczone wi- 
dowiska zapoczątkowane zostały w 
Warszawskim. pałacu Radziwiłłowskim 
(później Namiestnikowsk'm). Glogier 
więc, jak widzimy, nie znał omawianej 
na tem miejscu broszury wileńskiej o 
balecie. 

Treść rzeczonej broszury in exten- 
so tu podajemy: 

Argument: 
Midas, król Frygie, sławny w histo 

rji Poetyckiej, Bogacz, całe swe szczę 
ście na złocie y skarbach pokładał, y 
przeto czyniąc różne swym  Bożkom 
przysługi, prosił jedynie o to, żeby jak 
najwięcej mógł, mieć złota, zadość czy- 
au tey woli Sylenus, wlewa weń moc, 
że czego tylko Midas dotyka, złoto się 
staje, gdy zaś wszystko w złoto zamie 
niał, nie mając czego jeść, nędznie od 
głodu ginie. Poetycka Fabuła dla mo- 
ralnej nauk y obrzydzenia łapczywo- 
ści przez Poetów skomponowana, skąd 

cztery części Baletu się stają: 
Po pierwsze wyrazi: iż człowiek 

SŁOWO 

SYTUACJA W SZANGHAJU BEZ ZMIAŃ 
FORT WOOSUNG C'ĄGLE W 
POSIADANIU JAPOŃCZYKÓW 
SZANGHAJ. (Pat). Do wieczora 

Chińczycy nie oddali fortu Woo- 
sung. Pozycje obu stron, waiczą- 
cych w Sza-Pei, pozostają bez 
zmian. 

GENERAŁ ANGIELSKI GROZI 
„  CHIŃCZYKOM 

LONDYN. (Pat). „Daiiy Tele- 
graph“ donosi, że brygadjer Flam- 

  

ming, brytyjski dowódca gzrni- 
zonu obrony koncesji m ędzyn:- 
rodowej, wystąpił do wojsk chiń- 
skich ze stanowczą przestrogą, 
gdy Chińczycy zagrozil:, że wra- 
zie posunięcia się w stronę Szan: 
ghaju wojska ich zajmą japońską 
część międzynarodowej koncesji 
Fiomming oświadczył, że nie 
mógiby tolerować wejścia wojsk 
chińskich do dzielnicy międzyna- 
rodowej izdecydowany jest strze- 

  

Akcja .terorystyczna w Indjach 
LONDYN, (Pat). Władze brytyjskie 

są poważnie zaniepokdjone wzrostem 
aktywności terorystycznej w I-djsch. 
Codziennie prawie wydarzają się za- 
machy. Po ostatnim nieudanym zama:- 

chu na gubernatora Bengaju. wczoraj 
rzucone oombę w miejscowości Aram 
garh, niedaleko Bombaju, przyczem 7 
policjantów zostało ciężko rannych. 

  

Straszna katastrofa górnicza 
DALSZA AKCJA RATUNKOWA TRWA 

PARYŻ, (Pat). W miejscowości Mon- 
ceau Fontaine prowadzona była w dal- 
szym ciągu bez przerwy dzień i noc 
ancja ratunkowa celem wydobycia na 
powierzchnię niesz zęsnych górników, 
zesypanych już od niedziel. Akcja nie 
pozbawiona była pewnego niebezpie- 
czeństwa, ponieważ w miejscu zawale- 
Nia się gruntu atmosf-ra przesycona 
jest trującemi gazami. W niedzielę o g 
2330 zduwaźono pierwsze dwa trupy. 
Gdy ratujący zaczęli usuwać ziemię, 
jana je posrywała, n:s'ąpiło nagle po- 
nowne zawalenie sę ziemi. Ne szczę- 
ście nikt nie odniósł obrażeń, lecz 
trzeba było rozpociąć pracę od po- 
cząt=u. 

Wreszcie w poniedziałek rano o g. 
230 wydobyto zwłoki jednego z gó'ni- 
ków. © godzinie 7 wyniesiono na po 
wierzchnię drugą ofiarę katastrofy. Był 
nią Polak Mateusz Boze, lat 21. Z dru 
giej strony oddział ratowniczy pracował 
bez przerwy dla wydobycia trzeciego 
górnina, ntórego wołenie o pomoc po 

słyszano w nedcielę wieczorem. W po- 
niedziałek 0 g01z. 9 ran „ kiedy na- 
reszcie udało s:ę zrobić wyłom w ziemi, 
ukzzał się ów górnik, śmiertelnie bledy 
i tuż za nim towarzysz niedoli, Ccech. 
Ten ost:tni był niezwykle o:ł.biony 
i rzucał niezrozumiałe słowa. Obaj nie- 
szczęśliwi pozostawali przez czas nie- 
określony pod działaniem dwutlenku 
węgla, porzem odzyskawszy przytom- 
ność, z wiel:im wysit«iem przyczołgali 
się do miejsca, ssąd dochodziło Świeże 
powietrze. Jeden z górników, znajdu- 
jący się w pobliżu urstowanych, wy- 
zionął ducha w chwili wydobycia go na 
powierzchnię. Ogółem w chwili kata- 
strofy znajdowała się pod ziemią 25 
górnikow. 7 z nich przewieziono da 
s pitola w Charleroi, gdzie jedan z nich 
zmarł. 18 pozostało pod ziemią, skąd 
„udało się uratować zaledwie dwcen. 
Jeden górnik zmarł. 15 pozostałych zgl- 
nęło prawdopodobnie nagłą Śmiercią 
w chwili katastrofy. 

Niemcy a rozbrojenie 
Wielka mowa kanclerza Brueninga 

BERLIN, PAT, — We wtorek przed po- 
łudniem kanclerz Bruening wygłosił w Ge- 

newie oczekiwane w Niemczech z. wielkiem 

zajnteresowaniem przemówienie, uzasadniają 

ce stanowiska Niemiec w kwestjį rozbroje 
nia, Konierencja rozbrojeniowa — oświad- 

czyt kancierz Bruening — daje sposobność 

przywrócenia zaufanja w stosunkach między 
narodowych, Skandal gospodarczy Świata w 

chwili obecnej połega niewątpliwie w pierw 
szej linji ną świadczeniach połitycznych i na 
przesanym j nierównomiernym stanie zbro- 

jeń. 

Delegacja niemiecka nje może przyjąć ja 
ko punktu wyjścia do praktycznych prac 

konferencji projektu konwencji, opracowa- 
nego przez komsiję przygotowawczą, Delega 
cja niemiecka w odpowiedniej chwili przed 

łoży propozycje, których celem będzie wska 
zać drogę praktyczną dla powszechnego sku 

tecznego zmniejszenia zbrojeń, 

W końcu Bruenjng oświadcza: jako peł- 
nowprawniony członek Ligi Narodów j kon 

ferencji Niemcy z całym nacjskiem za pow- 
szechnem i niedwuznacznem _ rozbrojeniem, 

jak je przewiduje Liga Narodów dla wszy- 
Rząd Rzeszy — oświadczył Bruening —ęestkich swych członków w sposób jednako- 

gotów jest współpracować przy rozwiązaniu 

zagadnienia w sensje orędownictwa idej roz 
brojenja i w myśl zasad, zawartych w pak 
„cie Ligi Narodów, Rząd Rzeszy j naród nie 
miecki domagają się po ich własnem roz- 

brojeniu rozbrojenia powszechnego, © 

_9 punktów Ameryki 
GENEWA, PAT, Przedstawicjeł Stanów 

Zjednoczonych Gibson sformułował następu 

jacych 9 punktów: 

1) Stany Zjednoczone uważają projekt 

konwencjj za użyteczną podstawę dyskusji. 
2) Stany Zjednoczone sugerują  możlj- 

wość przedłużenia układów  waszyngtoń- 

skiego i łondyńskiego, 
3) Sa za redukcją cyfr, ustalonych przez 

et układy z chwilą, gdy Francja j Włochy 

przystąpią do traktatu londyńskiego, 
4) Są za zniesieniem łodzi podwodnych, 
5) Są za zakazem używanja gazów 1 

wojny. bakterjołogicznej, 

doczesną, lecz raczej we wszystk'em 
ma się stosować do woli swych  Bo- 
gów, którzy wiedzą, co pomóc, co zaś 

zaszkodzić może. г 
Po druge: Dadzą się widzieć skutki 

złota, które częstokroć ludzką naturę 

odmieniwszy, przynosić zwykło. 
Po trzecie: Pokaże się, iak same 

skarby. człowiekowi szkodzić mogą. 
Po czwarte: da się. widzieć, 

marnie złoto iy inne  dostatki 

śmierć j dai. i 
Część pierwsza 

Niezgadzając się zwolą swych Boż- 
ków Midas, natrętnie o złoto: prosi. 
1. Wchodzi do Bałwochwalni M'das, 
różne swym Bogom tym umysłem nio- 
sąc ofiary, żeby mu jaknajlepiej sprzy- 
jač raczyli. 

2. Widząc Sylenus tak wielkie ofia 
ry, które Midas czynił, pyta go: cze- 
goby od swych Bogów żądał? Na co 
mu' Midas: żadnei rzeczy nie chcę, tyl- 

ko żebym móg mieć poddostatku zło- 
ta. Rzecze Sylenus: wiedz: iż d wie- 
ków przeyrzeli Bogowie, iż złoto ci za 
szkodzić może. : 

3. Nieuważając na to Midas, do ofiar 
nieustannie przydaje prośby, podczas 
których posąg w Balwochwalni będą- 
cy, rzuciwszy nań błyłę złota, sam z 
świątyni niknie. Sylenus zaś Midę upo 
mina mówiąc: masz, o coś natrętnie, 
nie stosując sie do swych Bożków wo- 
li, prosił: od tey godziny czego sę tyl 
ko dotkniesz, w złoto ci się zamieniać 
bedzie, lecz pamiętay, że po chwili be- 
dziesz tego mocno żałował, 

4. Midas takowe Sylena  pogrožki 
lekce sobie ważąc z okazji tak wiel- 
kiego szczęścia, które go od Bogów 

jak 

przy 

wy, wypowiadają się za powszechnem roz 

brojeniem, które przewidziane zostanie dła 
wszystkich narodów w myśl tych samych 
zasad, które dają wszystkim narodom rów- 
re bezpieczeństwo, ; я 

6) Za ustaleniem skutecznych środków 

dła ochrony ludności cywilnej, 

7) Za restrykcjami ciężkiej  artylerji i 
czołgów, ь 

8) Za ograniczeniem zbrojeń do cyir u- 

względniających potrzeby polityki wewnętrz 

nej i konieczność obrony. przed napaścią 

9) Zgadzaią się na ograniczenie wy: 
ków na materjał wojenny, 3 

4 
SZTUCZKA KLAKA NA TRYBUNIE 

GENEWA, PAT, — Podczas przemowje 
nia Bruenjnga działała na trybunje dla pu- 
bliczności zorganizowana kłaka, któr. kilka- 

  

ZE ZŁOTEM MIDASOWEM DAWNYCH 
AKADEMIKÓW WILEŃSKICH 

chotę, podczas której gdy bryłę zło 
ta  potajemnym . sposobem  Herlekini 
unieść zamyślają, w brzydką  grudę 
błota zmienia, gdy zaś z bojažn'ą na- 
zad Misadowi oddają, w ręku jego 
znowu się złoto staje. 

Część druga 
Złoto obyczaje w .Midzie odmie- 

nia. 
1. Midas, chcąc zażyć dobrej myśli, 

udaje się do ogrodu, gdzie owoce z 
drzewa urwane w złoto się zamieniają. 

2. Widząc to Irus prawie od głodu 
napoły umarły, mniemając, że się fo- 
żywi, prosto do Midasa idzie, oraz o 
jałmużnę prosi. 3 ч 

3, Midas, który pierwiey wielce byt 
ku żebrakom przychylny, nietylko ja? 
mużny nie daje, lecz nad to rozkazuje 
Irusa w wieczne wtrącić więzienie, że 
się ważył nikczemnym będąc  żebra- 
kiem, przed królewskim pokazać ohli- 

czem. 
4. Gdy mu tę niezbożność niektó- 

rzy na oczy wymiatali, grożąc niespo- 
dzianą karą Bożą, rozgniewany Miuas 
rozkazuje Irusa, będącego w więzieniu 
zabić, a trupa jego psom wyrzucić, 

: Część trzecia. 
Złoto śmierć -Midzie gotuie. 

1. Midasw śwym pałacu walny trak 
tament sprawuje, podczas którego ja- 
kiey się tylko potrawy: dotyka, w złoto 
się zamienia. » 

2. Midas widząc, iż się każdy, po- 
karm w złoto obraca, bojąc się, żeby 
z głodu nie umarł, posyła po Ekula- 
piusa, sam zaś tym czasem  róznemi 
zabawami fantazya rozrywa. 

3. Przychodzi Eskulapiusz, różne 
olejki daje, które w ręku Midasa zło- 

nie ma natrętnie o żadną rzecz prosić spotkało, zaczyna w pałacu wielką 0- tem sie staja. 

lać do każdego Żołnierza chń- 
S<lego, usiiujątego wedrzeć się 
w obręb Koncesji, 

INTERWENCJA CHIN w 
GL N-WIE 

GENEWA, PAT, — Na żądanie repre 
zentanta Chin dr Yena odbyło się w dniu 

8 bm, posiedzenie Rady Ligi Narodów, Re 
prezentant Chin przypomniał deklarację rzą 

du angielskiego z przed tygodnia į ošwjad- 
czył: nic nie zwiastuje zmiany na lepsze, 
Przeciwnie, sytuacja się pogarsza, Obecnie 
jest już 75 tysięcy żolnierzy japońskich w 

Mandżurjj, 27 okrętów japońskich wyruszy- 
ło wczoraj w kierunku Chin, W konkluzji 
reprezentant Chin wezwał członków Rady 
de wypowiedzenia się, jakie są możliwości 
położenia kresu walkom, gdyż każda zwło 
ka Ligi Narodów pomniejsza jlość — обаг. 
Reprezentant Japenjj Sato oświadczył, ” że 
Japonja wydała polecenie swemu reprezen- 
tantowi w Szanghaju rokować z przedstawi 
cjełamj mocarstw o przerwianie walki i stwo 
rzenie strefy neutralnej, jest bardzo wska- 
ZEE, by sprawa ta była rozpatrywana na 
miejscu, a nie w Genewie, > 

JAK BYŁO 
POD CHARBINEM? 

Według doniesień korespondentów pism 
moskiewskich operacje wojenne pod Char- 
binem rozwijały się w następujący sposób: 

Wojska ch.ńskiego generała 'Sj-(,,ja, któ 
ry uważany jest za stronnika Japonji i który 
przy pomocy wojsk chińskich wykonuje roz 
kazy dowództwa japońskiego, obsadził pod 
koniec stycznia kilka wsj Wzdłuż kolej 
wschodnio-ch ńskiej w rejonie  Charbina, 
Równocześnie na okupowanym terenie: poja- 
wy się samoloty japońskie, Sytuacja sta- 
fa się nadzwyczaj naprężoną i można było 
przypuszczać, że starcia wojsk chińskich gar 
nizcnu charbiūskiego Zz wojskamį generala 

Si-Sja są njeuniknione, . Dowódca wojsk 
chińskich w Charbinje -- Dinczou - starał się 
dojść do porozumienia, lecz wysiłki jego 
nie dały rezultatu, 

Japończycy proponowali, aby załoga char 
bińska poddała się pod onto gene- 
rała Si-Sja, na cy jednak Dinczou nie chcjał 
się zgodzić, wobec czego doszło do walki 

W. walkach wzięła udział artylerja i ka- - 
walerja, Pięć samolotów krążąc i 
stem zrzucało ar ėda Bean 
ktėrych wzywat on ludnošė' do: poddania | 
się w przeciwnym bowiem razje miasto zo 
stanie wzięte siłą, Z powodu defektu moto- 

ru jeden samołot japoński musiał lądować 
w pobljżu warsztatów _ wschodnjo - chiń- 
skiej kolej, Żołnierze chińscy rzucjiż się na 
samołot: | natychmiast 'rozstrzełałj pilota 0- 

ię Od wczesiego ranka wojska generała Si 
Sja poczęły ciagnąć na Charbin, Wkrótce 
obsadziły przedmieścja starego Charbinu a 
w. Europie rozszerzyły się pogłoski, że Char 
bin okupowany został przez Japończyków, 
podczas gdy w rzeczywistości dą. Charbj- 
mu wkroczyły wojska chińskie z Mandżu- : 
rji pod dowództwem sprzyjającego Japoń- 
'czykom generała Si-Sja, 2 z 

Wojska generała Dinczon stawiały opór. 
W czasie walk zabity został si 
re w a A która nie- 

iwem całą zaj zostąła przez w: - 
nerala Si-Sja, : MA 

Równocześnie w kierunku Charbinu po- 
strwały się wojska: japońskie, które dotych 
czas obozowały pod Czanczunem, 

Dowódca armji japońskie na tym odcjn- 
ku uważa, że wejska generała Dinczou, któ 

re walczyły z woskami generała Si-Sja co- 
fać się będą z Charbinu wzdłuż rzeki Sun- 
garj, Jeśli natomiast wojska te nadal będą 

stawiać opór, to armja japońska — jak dono 
szą z Tokio—zmuszona będzie poczynić sta 
nowcze kroki dła uregulowania stosunków, 

| iai i] 

krotnie biła” brawa, Jednak delegacje nie po 
szły za tym brzykładem i przyjęty prze- 
mówjenje kanclerza bardżo chłodno, Po za 
kończeniu prżeimówienia tylko na paru ła- 
wach rozłegły się oklask', podczas gdy wczo 
raj Simona i Tardjeu, a dziś Gibsona kon 
ferencja przyjęła owacyjnie, 

4. Widząc Eskulapiusz, iż same le- 
karstya w złoto się zamieniają, o bar- 
dzo blizkiej śmierci rokuje, co słysząc, 
oraz mocno w głowę biorąc M-das, w 
śmiertelny wpada paroksyzm. 

Część czwarta, 
Złoto i skarby od Midy nabyte po 

śmierci, w niwecz idą. 

1. Śmierć nagłą Midy, trąby i inne 
instrumenta ogłaszają. ‘ 

2. O šmierci Midy sławnego Boga- 
cza dowiedziawszy się pospólstwo 
idzie na, pałac jego, w którym co tylko 
znajduje, rozrywa i zaraz się dzieli 
między sobą, 

1. Herlekini u pospólstwa za Эсхселек 
rzeczy po Midzie pozostałych nabyw- 
szy, w one się stroją, oraz różne figle 
czynią. 

4. Brat rodzony do Midy wielce 
podobny, coby miał żałobę nosić, stroy 
nie w pozostałe Midy suknie przybra- 
wszy się, osobliwszą, nie pamiętając 
na śmierć Brata swego, w pałacu te- 
goż Midy z całym dworem zaczyna y 
kończy ochotę. % 

Ad 
M. D. G. B. V. M, 
Honorem, 
Z przytoczonego powyżei tekstu 

Baletu, czytelnik łatwo wywnioskować 
może, jakie postacie musiały brać u- 
dział w akcji, wystawionego przez je- 
zuicką Akademię wileńską. 

Tyle obrazowego widowiska. Szko 
da, że dla ówczesnego braku pism pe- 
rjodycznych i w naszem Wilnie, nie 
posiadamy żadnych wiadomośc, jakim 
sukcesem cieszyła się ta niezwykła ar— 
tystyczna inowacja w murach dawnej 
Wszechnicy wileńskiej, 
Oczywiście, Jezuici, którzy opublikowa 

Ww WIRZE STOLIC” 
DOBRY INTERES 

Wyjazd do Palestyny znanego w Górze 

Kalwarjj j oktl'cach reb Altera stał się pun 

ktem wyjścia wielu świetnych jmteresów. 

w Koluszkach sprytni chałacjarzę roz- 

głosił, jż szanowny rebe zatrzyma sję w 

mieście, w hotelu Rozencwajga, Od wier- 
nych, żądnych obejrzenia cudywnegą męża, 

pobrali opłaty dwnuzłiotowe, Oczywiście, re 

be anj myślał wysjadać w Koluszkach, па 

chery jednak równjeż anj myśleł! g zwróce- 

niu pieniędzy, 

Rekord pomysłowości wykazali jednak 

dwaj poważuj brodacze, Mieszkańcy nie- 

chlujnego Złotoljna, Szpetnej dzjury pod 

Równem ze zdziwjenjem przyglądałj sję sta 

remu fordzjakowi, który ciągnięty przez 

parę wałów wtoczył się na rynek. 

— Wus y dues?- 

Brodacze wyjaśnij: sprawę, Są osobisty 

mi przyjacjółmj czejgodnego rebe z Kalwa 

rji (tu zwarty tłum aż mlasnąt z uciechy), 

rebe miał samochód -- ten oto właśnie, 

Klekct skończony, a jednak, chcąc się przy 

podobać rebemu, zdezelowany Ford, iłe- 

kroć reb Alter doń wsiadł, ruszał z kopyta, 

Póki był rebe, póty samochód działał, Że 

działał tylko przez uprzejmość dia rebego, 

najlepjej šwijadczy fakt, że obecnie, gdy re 

be jest w Palestynie, sto: jak zaklęty i ża- 

den mechanik mu już nie pomoże, Z, biyska 

wicznej limuzyny stał się zardzewjałym gru 

chotem. Ч 

Ziotoliniacy cmokalį z podziwu į zachwy 

Głupia, bezduszna. niby maszyna ame- 

rykańska, a mądrzejsza od niejednego goja. 

Brodacze opowiadali dalej: supermądry 

rebe podarąwał im na wyjezdnem swój kle- 

kot, uprzedzając, że to nie jest zwykły sa- 

mochód, ale roztropne i błogosławione stwo 

rzenie, Qnj oczywiście. „radziby zachować 

ten talizman dla siebie, ale pewne zaprote 

stowane weksle zmuszają ich do wyzbycia 

się drogocennej. relik Że zaś mieszkań- 

cy Złotoljna siyną w całej Europie ze Swej 

pobożności .j. czci dła reb, Altera, więc po 

stanowi Ji 

sprzedanie jm właśnie, fordziny. ZA! 

Okrzyk radoścj był jedyną odpowiedzią. 

   

tu, 

   
   

      

Rozgorączkowana ludność wnet urządziła 

składkę. sia 

— 10 tysięcy wystarczy? * 

— Mach. a glowes puk! Takie grosze 

to 'wiart kałosz rebego, nie — samochód! 

fPo krótkich targach stanęło na 25 tysią 

cach „złotych, W godzinę zebrana sumę i 

wręczono ją brodaczom, A wtedy tłum rzu 

cit się. na cudownego fordzjaka į w moment 

rozszarpał go na kawałki, Mieć w dom 

„skrawek żelastwa,,co z rebe Alterem pozo- 

stawał w tak częstej i dobrej komitywie! 

Ależ to powodzen'e we wszystkiem zagr:w- 

nione! Catując i pieszcząc zdobyte kawaikį 

imaszyny, rozchodziłi sję rozradowani złoto- 

lińscy chałaciarze da domów, Brodacze 71- 

raz znikoj. R 

ił wszystko byłoby doskonałę, gdyby nie 

zbytnia gadatliwość Cwajfusa, który w pa 

rę dni potem, będąc w Równemi spotkał tam 

swego przyjacjela Symchę — handlarza 

starem żelastwem, Okazało sję, że. Symcha 

sprzeda: przed tygodniem dwóm niezna- 

nym brodaczom zniszczonego doszczętnie 

forda za 17 i pół złotych, Dziwił sę bardzo 

do czego może im być potrzebny "takį gru- 

chot, 

W Ziotolinię jęk rozpaczy, Powyrzuca- 

no drogocenne talizmany do rynsztoka, Ty 

Je pięniędzy na nic. I taki wstyd, bo teraz 

na 100 km. wkoło wszyscy (wyśmiewają się 

ze złatoliniaków. K. 

„M 2“ 
wypełniona wodą - 
LONDYN. PAT. — Nurkowie prze 

konali się, że łódź podwodna „M 2“ 
zalana jest całkowicie wodą. 

  

li powyższą broszurę, nie omieszkali 
przypieczętować ją, gwoli zbudowania 
czytelnika, tak powszechnie przez nich 
używaną kryptonimową sentencię reli- 
gijną. „Ad M. D. G.* L, Uziębło, 

Pierwszy radioreportaż z poła walki 
pod Mukdenem : 

Po raz pierwszy od wprowadzenia 
w użycie transmisji radjoiskrowej zo- 
stał nadany reportaż z pola bitwy, Re- 
portaż tenoddał przebieg walk japoń 
sko-chińskich pod Mukdenem, przy 
brzegach rzeki Telang. 

Za zezwoleniem dowództwa naczeł 
nego armji japońskiej ustawiono nad 
brzegiem Telangu aparaty nadawcze i 
mikrofony, które. przekazywały słucha- 
czom w Tokio zgiełk wojenny. Po raz 
pierwszy siedzący spokojnie w domu 
cywile, oddaleni o setki kilometrów od | 
pol b'twy, przedzieleni odeń morzem, 
mogli się przysłuchiwać  kanonadzie 
armatniej, trzaskaniu karabinów ma- 
szynowych, wybuchom min i bomb 
lotniczych, wrzawie walczących ш- 
mów. Aparaty nadawcze w Tokio od- 
dawały jak podają sprawozdawcy 
pism angielskich, zupełnie czysto : w 

„prawdziwej* wersii dźwiękow'ec wo- 
jenny, o którym, widzowie filmów te- 
go rodzaju mają przybliżone pojęcie. 
Dnia tego wszyscy radiaamatorzy ja- 
pońscy byli na posterunku, przy swych 
aparatach, nasłuchując pilnie, Pod ko- 
niec tego jedynego w swoim rodzaju 
słuchowiska, sztab armji japońskiej na- 
dał komunikat oficialny, reasumujący 
wynik. operacyj, wojennych. 

L. Uziembło. 

DNS 

, wyrządzić im przysługę przez
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ŚRODA 
Dziś 10 Wscnód słońca g. 7.34 

Popiel 
Šo Zachód słońca g. 16.48 

M.B. z Lourd. 
| =nńdi tani ` 

spostrzeżenia Zakładu Meteorologicz- 
nego U.S.B. w Wilnie. | 

Z dnia 9 lutego 1932 roku, 
Cišnienje średnie: 765, 

Temperatura średnia: —17, 

Temperatura najwyższa: —15, 

Temperatura najn.ższa: — 21. 

Opad w mm: —- 

Wiatr: Pólnocno-wschodni. 
Tendencja: wzrost, 

Uwagi: wieczorem drobny śnieg. 

MIEJSKA 
— Dziś w magistracie, — Z racj. Popiel 

ca, urzędnicy pracują na dwie zmiany, a 

to w tym celu, by wszyscy pracownicy mo- 

gi! wzjąć udzjał w dzssiejszych nabożeń- 

stwach, 
— QOdciążenie szpitali, — Władze miej 

skje nawiązały pertraktacje z zarządem «na 

jatku Januljiszki pod Połuknią, który za 

pewną opłatą zobowiązuje się urządzić u 

siebje sanatorjum dla umysławo _ chorych z 
Wilna, | 

W związku z tem w Januliszkach bawi 

ia onegdaj specjalna komisja z ramienia ma 

gistratu. 
Przez sk'erowanje części nerwowo-cho- 

rych na wieś, nastąpi znaczne odcjążenje 
szpitali miejskich, 

— Licytacje nieruchomoścj, — W ubie-. 
głym miesjącu w Wilnie wystawionych by 

ło na ficytację 12 domów. Licytacje jednak 

nie wszystkie doszły do skutku, ponieważ 
brak było nabywców na większe nierucho- 
mości. Zlicytawano zaledwie 4 objekty, 
NAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
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+ SŁUSZNY OKÓLNIK MINISTER 
i STWA OSWIATY 

Ostatnio dały sję niejednokrotnie słyszeć 
narzekanja rodziców, posyłających swe dzie 

oj do średnich szkół prywatnych, na system 

reagowania w wypadkach nieopłacenia о- 

piat szkolnych.; 

Dyrekcje niektórych szkół prywatnych, 

a więc szkół, opierających swój budżet na 

wpisach, wysyłały do domu uczniów, któ- 

rych rodzice załegali z opłatą, Nieraz uczeń 

mitsia! przez kilka dni pozostawać w domu, 

oczekując na „przypływ floty" do kieszeni 

ojca, Odbijało się tę w sposób fatalny na 

jego (uczn%a) postępach w nauce j wytwa- 

rzało w wiełu wypadkach wrogi stosunek 

ucznja do szkoły, P 

Sprawa tą zajęło się Ministerstwa WR. 

i OP, i — jak się dowiadujemy —- nadesła 

ło do Kuratorjum  abszerny okółnk oma- 

wiający ja. 
Ministerstwo wychodzi z założenia, że 

odsyłanie dziecka z powodu njeopłacenia 

przez rodziców opłat szkolnych, jest sprzecz 

ne z zasadami pedagogiki, 

Kwestja ta powinna być załatwiana 

sposób, wykluczający bezpośrednig iudział 

dziecka, drogą pisma, wysłanego pocztą do 

rodziców, 
W razie niemożności opłacenia zaległo- 

ści, rodzice sami powinnj przestać posyłać 

dzjecko do szkoły, 

Okólnik ten, jaka mający b poważne 

znaczęnie wychowawcze, zostanie przyjęty 

z uznaniem przez liczne, coraz liczniejsze 

rzesze rodziców, borykających sję z trudno, 

ściamj przy opłącje czesnego, (t). | ` 
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położone w miejscowości tere 

publiczności plażą z 

brzegi 
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Podaje się do wiadomości, że w majątku Landwarowie 
sprzedają się 

działki ietniskowe 
stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 

piaszczystym 

Wiadomości udziela administracja majątku 

Landwarow 
Pierwsza Wileńska Spółka 

psy Parcelacyjna 
: WILN", MICKIEWICZA 4. 

NIKA 
— Nowe lokale szkolne, — Według obli 

czeń władz miejskich w roku przyszłym licz 
ba dzjecj, obow ązanych do powszechnego 
nauczanja wzrośnie o 3,000, Wywołuje to 
konieczność rozmieszczania nowych uczaj i 
w tym celu Magistrat zamierza wynająć no 
rwie lokale dla szkół w mieście, 

— Strajk kamaszn;kow, — Parudniowy 
strajk kamaszników, skończył się wczoraj 
przyznaniem robotnkom  kįlkuprocentowej 
podwyżki dotychczasowych płac, 
— Handlarze - cudzozjemcy, — Wobec 

tego, że większość. handlarzy — cudzoziem 
ców, nie poczyniło żadnych kroków, by u- 
zyskać obywatelstwo wymagane- od prowa 
dzących handel, wydzjał przemysłowy magi 
stratu, już 'wi najbliższym czasę przystąpi 
do odebrania od nich koncesji, 

— Obniżka kosztów egzekucyjnych, — 

Z lzby Skarbowej dowiadujemy się, że dn. 

1,11 1932 r. pobjerane od płatujków podat 

ków na rzecz Skarbu Państwa koszty egze- 

kucyjne przy zwózce ruchomości obniżone 

- zostały, jak następuje: 

1) gdy należność uiszczona została do 

rąk sekwestratora, przybyłego do płatnika, 

celem przewiezienia rzeczy zasekwestrowa- 

nych na składnicę, pobiera się jednorazowo 

3 zł, zamiast dotychczas pobieranych zł, 5. 

Kwoty należności za zwózkę obniża się 

jak następuje: przy wartości szacunkowej 

rzeczy do 100 zł, z 5 zł na 3 zł,, przy warto- 

ści szacunkqwej rzeczy do 300 zł z 5 zł na 

4,50 zł, przy wartości Szac, rzeczy do 600 

zł z 8 zł na 5 zł,, przy wartoścj szac, rzeczy 

do 1000 z4, z 10 zł na 6 zł, przy wartości 

szacunkowej ponad 1000 zł z 12 zł na 7 zł, 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Dziś walne zebranie Związki Zaw, 

Literatów Polskich w Wilnje w sįedzįbje 

Związku, ul, Ostrobramska 9, o godzinie 

18-ej, w drugim terminie o godz. 48,30, Za 

rząd wzywa wszystkich członków zwyczaj 

nych da punktualnego przybycia. Na porząd 

ku dzjennym sprawozdanie Zarządu za rok 

1931—32, й 
— Komunikat Związku Pań Domu, — 

W dniu 12 Il o godz, 19 w !okalu gimna- 

zjum im, Lelewela przy ul, Mickiew.cza od 

będzie się ogólne zebranie Związku Pań 

Damu, na którem profesor Muszyński wy- 

głos odczyt p. t. „Znaczenie pożywiena ro 

ślinnego dla zdrowia”, 

Wstęp dla członkiń bezpłatny, goście— 

(za opłatą 50 groszy) — !aile widzjani, 

Prosj sę „Opiexi Rodzicjeskie" o jak 

najtczniejsze przybycie. 

— Z Centrali Chrześcijańskich Zw, Zawo 
dowych, — Ogólne zebranie fryzjerów 

chrześcijan odbędzie się we czwartek 11-go 

lutego 1932 r, o godzinie 8 wiecz, w! loka- 

łu przy ulicy Metropolitalnej 1 (Il piętro). 
Omawiane będą poza sprawami organizacyj 

nemi sprąwy zawodowe oraz sprawę forso 

wanego przez Cech Fryzjerów w Wiinie pro 

jektu pracy w niedziele j święta. 

— Roczne Walne Zebranje Związku 

Hodowców Drobiu odbędzie się dnia 14-g0 

lutega br. o godz, 4 pp. w lokalu Wjleń- 

skiego T-wa Org. i Kół Roln. — Wiłno, 

Sierakowskiego 4, Na zebranju zostanie wy 

głoszony odczyt na temat „Prace wiosenne 

w hodow!j drobju', Tamże będą jeszcze 

przyjmowane żapisy na kurs hodowli dro- 

biu, 

SZKOLNA 
Kursy języków Ubcych, Instytut Nauk 

Handl, Gospodarczych zorzamzewat z dr, 

1 lutego rb, dla dorosłych Szkołę Języków 

Obcych (angiełski, franc, j niemeck.) w go 
dzjnach od 5—8 popoi, Zgłoszenia jeszcze 
się przyjmuje, prospekt i informacje w sek 
retarjace Instytutu N.M,G, przy ul, Mickie 

wicza, gmach Braci Jabikowskich. 

; POCZTOWA 
— Nieprzymusowe znaczki pocztowe, — 

Dyrekcja Poczt otrzymała wyjaśnienie, że 

nadzwiyczajne pocztowe znaczki „na ošwja 
tę 5 gr.” w żadnym wypadku nie mogą 

być sprzedawane przymusowo, a jedynie na 

żądanie interesanta, 

  

RÓŻNE 
— Zarząd Wileńskiego Benku Zjem- 

skiego podaje do wiadomości, że od spłaca- 
nych jednorazowo pożyczek udzjełanych go 
tówką, pobiera 12 proc, w stosunku rccz- 
nym, $ 

— Komitet II Dorocznego Balu Samo- 
rządówców tą drogą składa podziękowa- 
nia firmom:: „Braca Jabikowscy““ į „Pol- 
ska Sztuka Ludowa'* oraz jp. Mieczysławo 
wj „żejmo, dyrektorowi Elektrowni Miejskiej 
inż, Juljuszowj Glattmanowi za łaskawie о- 
kazaną pomoc przy urządzeniu wyżej wy- 
mienjonego balu, > 

— Mrozy. Po stosunkowo lekkim 

w- 

nowo urozmaiconej pomiędzy 

dogodnym &а kąpieli 
iem. 
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SŁOWO 

Z T-wa Przyjaciół 
Nauk w wilnie 

W ostatnim kwartale roku ubiegłe- 
go (październik — grudzień 1931 r.) 
następujące osoby pomnożyły zbiory 
muzealne T. P. N.: Brochocki Włady- 
sław, Chejfec Lejba, Diiakowska Ma 
rja, Dmochowski Kazimierz, Jankow- 
ski Czesław, adwokat z Warszawy, 
Jarocki Antoni, Lorenz Stanisław, dr., 

Nieciecki Ludwik, Ruszczyc. Ferdy- 
nand prof. i Świrska Maria Ś. p. Ra- 
zem osób 10. 

Na szczegółne wyróżnienie z -po- 
śród darowanych przedmiotów zasłu- 
gują: obrus iniany z r. 1729 z herbami 

Rzeczypospolitej, oraz monogramami 

Augusta Il-go; miniatura pułk, w. pol. 

Walentego 
1833 przez Mikelburga w Królewcu i 
„medaljon gipsowy z wizerunkiem Mi- 

chała Balińskiego (wszystkie trzy od 

p,. Władysława Brochockiego z Małe 

go Możejkowa), powiększona fotogra- 

fja Ludwika Sztyrmera (dar M, Dija- 

kowskiej, wnuczki pisarza); krzesełko 

z końca w. 18-go z Zamku Królew - 

skiego w Warszawie (od mec.. Cz. 

Jankowskiego) i model gipsowy orła 

na drzewce sztandarowe II pułku w. 

pol. (dar. prof. Ferd. Ruszęzyca). Naj 

cenniejszym wszakże nabytkiem jest 

rzeźba marmurowa Jadwiga i Jagieł- 

ło* dłuta Oskara Sosnowskiego, odzy- 

skana od Rosji i przez Dyrekcję Zbio 

rów Państwowych Sztuki do muzeum 

TPN., oddana, Obok tego 3 przedmio- 

ty zostały zakupione do muzeum. z 

funduszów T-wa. 
Ogółem tedy zbiory muzealne T-wa 

wzrosły o 52 przedmioty , w liczbie 

których przypada na działy: historycz-" 

no - pamiątkowy — 6, numizmatycz - 

ny — 39, artystyczny — 3, fotografij 

—— 3i etnograficzny — 1 przedmiot. 

W tymże kwartale zwiedziło muzeum 

1480 osób. 
Na rzecz bibljoteki w tymże cza- 

sie 19 osób i 28 instytucyi złożyło .0- 

gółem w darze 228 dzieł w 328 t.t. 

Najcenniejsze i najliczniejsze dary 

wpłynęły od p. dyr. Tadeusza Tur- 

kowskiego (44 dzieła), p. Ignacego ży 

lińskiego (42 dzieła) i p. Życkiej Lud 

wiki (12 dzieł). 
Muzeum TPN. (Lelewela 8) jest 

otwarte dla zwiedzających w niedzie- 

le w godz. 12 — 2 za opłatą po 50 gr. 

od osoby. Uczestnicy wycieczek zb'o- 

rowych, ucząca się młodzież, robotni- 

cy, rzemieślnicy i żołnierze płacą po 

20 gr. od osoby. 

[ w szponach |" 
„zrezwyczajk 

to gigantyczny film, który daje wierny 

obraz kraju, gdzie nie obowiązują żadne 

prawa moralne. 

w tych dniach 
m dniach Hollywood" 

uj 

styczniu, miesiąc łuty przyniósł znacz 

ną zniżkę temperatury. 

Nastąpiło to bezpośrednio po okre- 

sie silnych burz, które nawiedziły ca- 

łą Wileńszczyznę : miejscowości nadr 

morske (Gdynia, Gdańsk, Kłajpeda). 

Mróz w dniu wczorajszym doszedł 

do 18 stopni, 

W związku z tem zanotowano licz 

ne wypadki odmrożeń. 

Pogotowie Ratunkowe udzieliło 

wczoraj rano pomocy sześciu uczniom, 

którzy w drodze do szkoly odmrozili 
uszy i twarze, 

— Zbiórka płócien samodziałowych. — 

Rozpoczęta jesienią zbiórka płócien samo- 

działowych Inianych rozszerza sę st п0 

wo na teren całego województwa Wileń- 

skiego, Centralnym punktem jest Bazar 

Przemysłu Ludowego w Wilnie, Punkty po 

mocnicze — Oszmiana,  Smorgonje, Moło- 

     
    

deczno, I'ja, Radoszkowicze, W 'łejka, Gię-- 

bokje, Postawy, Święciany. W powiecje Wii 

łeńsko-Trockjm zbiórkę płótńa prowadzi po 

zestający pod protektoratem Pana Premjera 

Prystora Komitet Opiekj nad wsia  wileń- 

ską; na razje punkty odbjoru w Trokach i 

Mickunach — w opracowaniu — Wornia- 

ny, Szumsk, Podbrzezje į Soleczniki, 

Wes coraz bardziej zdaje sobie sprawę, 

że dostaje za płótno ceny przedkryzysowe, 

że wyrób płótna jest najlepszą formą spie- 

niężenja Inu j wolnego czasu — ziniówego. 

Zaofjarowanie płótna wzrasta, mimo że no 

rwiy sezon tkania niedawno sę rozpoczął, 

Spodzjewać się należy, że w sezonie, t. zn, 

zą trzy — cztery tygodnie napływ wzrośnie 

b. znacznie. Wielka podaż towaru może 

wpłynąć nawet na cenę. Lepiej posp'eszyč 

z oddaniem płótna już teraz, kiedy cena 

trzyma się jeszczę twardo. 

— Teatr dla robotników. — Rada Głów 
na Robotniczych Związków Zawodowych 
wyraża tą drogą se”deczne podziękowanie 
dyrekcjj Teatrów Miejskich w osobach pp. 
Mieczysława Szpakjewicza i. Bronisława 

Borskiego za uprzejme przeznaczenie w d. 
7 bm. przedstaw'enja sztuki „Hulla dj Bul- 
ła" dla członków robotniczych związków 

zawodowych, Przy tej okazji nadmienia'my, 
iż ceny biletów wynosiły od 50 gr. do 1 zł. 
20 gr. Na przedstawienie przyszło około 400 
osób, W najbliższej przyszłości jest w pro- 

jekcje przeznaczenie dla rzesz robotniczych 
przedstawjienja ostatniej stukj „Mam łat 26" 

Wądzimy z tego, jż dyrekcja Teatrów 
Miejskich co raz skuteczniej realizuję swe 

jążenja uprzystępnienia teatru а najszer- 
szych j najbiedniejszych warstw ludnoścj. 

TEATR I MUZYKA 
— „Mam lat 26" w T<atrze na Pohulan- 

ce, — Dziś, we środę, dnia 10 bm,, 0 godz. 

8 w. fascynująca sztuka współczesna „Mam 
lat 26“ lstvana Mihaly, w reżyserjj W, Ra 
dulskjego, w dekoracjach W. Makojnka, z 
udzjałem całego zespołu, girls oraz ticznych 
statystów, Licznie zebrana publiczność оКа 
skuje gorąco tę doskonała sztukę, odsłaniają 

  

Brochockiego, mal, w r, 

Pized uroczystościami 
Cała Polska, jak długa i szeroka, 

obchodzi 10-lecie rządów jego Świąto 
bliwości Ojca Świętego Piusa'XI. W 
Warszawie uroczysta akademja Papie- 
ska odbędzie się dnia 14 lutego r. b. 
w obecności Pana Prezydenta Rzeczy- 

pospol:tej, korpusu dyplomatycznego, 
przedstawicieli organizacyj i społeczeń 
stwa. e 

Jak wiadomo w Wilnie uroczysto- 
ści papieskie odbędą się w niedzielę, 

dnia 14 lutego rb. według następujące 
go porządku: 

„Godz. 10 m. 15 — uroczyste nabo- 
żeństwo w Bazylice celebrowane przez 
J.E. Ks. Arcybiskupa R,  Jałbrzykow- 
skiego, Metzopolitę. Wileńskiego 

Godz. 13 (1 popoł.) punktualnie 
Uroczysta Akademia Papieska w Sali 
Miejskiej (Ostrobramska 5). 

Niewątpliwie za przykładem stoli- 

cy i sfer najbardziej miarodajnych ca- 
łe Wilno na czele z władzami państwo 

wemi, samorządowemi, organizacjami 

społecznemi, które delegują swe sztan- 
dary na nabożeństwo i akademię. Przy 

papieskiemi w Wilnie 
puszczać należy, że zwłaszcza wszy- 
Scy ci, który mieli możność widzieć 
Ojca Św. Piusa XI jako Nuncjusza, któ 
ry odwiedzii Wilno w r. 1919, stawią 
się najliczniej, Na usoczystościach tych 
jednak nie powinno nikogo zabraknąć. 
Wstęp na akademję bezpłatny i wolny 
dla wszystkich. Specjalne zaproszenia, 
upoważniające do zajęcia miejsc zare- 
zerwowanych na parterze można о- 
trzymać w Archidiecezjalnym Instytu- 
cie Akcji Katolickiej (Metropolitalna 
Nr 1) od godz, 9—15. / 

* * * 

  

tolickich Stąwarzyszeń Polek m, Wilna do 

wzjęcja jak najljczn'ejszego udziału w uro- 

czystościach ku uczczenju 10-lecia rządów 

J. św. Ojca Świętego Piusa XI, które odbę 

dzie sję w: niedzielę, dnja 14 lutego br, we 

dług następującego programu: 

G. 10,15 rano —. Msza św, w Bazylice, 

G. 13 (1 popoł,) Akademja w Salį Miej-- 

skiej (Ostrobramska 5), 

Udział organizacyj ze sztandarami, 
  

Sprawiedliwości dziejowej stało się zadość 
Spadkobiercy powstańca 1831 r. odzyskali 

` ojcowiznę 
{ PROCES O DOBRĄ Ś. P. PIOTRA ŚWIERZYŃSKIEGO 

W dniu wczorajszym Sad Apela- 

cyjny rozpoznał jedną z wielu spraw 

historycznych, w której wnukowie po- 

wstańca dochdozą tego co kiedvś obca 
przemoc wzięła ich dziadom. | 

W 1831 r. sędzią granicznym pow. 

Shuckigo był Piotr Świerzyński. Pomi- 

mo podeszłego wieku, urzędu, jaki on 

sprawował i dużej rodziny, którą po- 

zostawił na pastwę losu i wroga, Piotr 

Świerzyńksi stanął do walki zbrojnej 

w obronie ziemi ojczystej. 

W potyczce pod Pińskiem kula 0- 

derwała snu nogę, co spowodowało 

wzięcie go do niewoli i umieszczenie w 

szpitalu więziennym w Bobrujsku, gdzie 

też wkrótce życie zakończył. 

Przed śmiercią już w Bobrujsku po 

nownie wykazał wielki hart ducha * 

szlachetność. Gdy mu obiecywano am- 

nestję pod warunkiem uznania swych 

win i wydania towarzyszy, Świerżyń- 

ski odpowiedział, że woli śmierć swo- 

ja i całej swej rodziny, aniżeli hańbę. 

Odpowiedź tę przekazały akta 

śledcze, przechowane w Archiwum Pań 

twowem Rosyjsk'em. 
Wskutek tego skonfiskowano mu 

dobra Lubaszew, położone dawniej w 

powiecie Słuckim ziemi Mińskiej, a 0- 

becnie w pow. Łuninieckim woj. Połe- 
skiego. 

Dzieci Świerzyńskiego wysłano do 

Niżnego-Nowogrodu, gdzie umieszczo- 

no je w korpusie kadetów im. Arakcze 

jewa. 
  

Podejrzani ozamard 
STANĄ WKRÓTCE PRZED 

WILNO, — Dowiadujemy się, że 

dochodzenie prokuratorskie w sprawie 

zabójstwa śp. Wacławskiego zostało 

już ukończone. Wuliin i Załkind jako 

oskarżeni o udział w morderstwie, jak 

się okazuje nie będą odpowiadali 

wspólnie, bowiem sprawy ich prowa- 

owanie Śp. acławskiego 

Pozostała żona z tęsknoty za mę- 
żem i dziećmi dostała ataków nerwo- 
wych, wskutek których ociemniała. Ni 
gdy więc do smutnej śmierci nie zoba- 
czyła swych dzeci, 

Synowie Świerzyńskich, pomimo 
wychowania rosyjskiego, zachowali po 
czucie narodowe i gdy dorośli rzucili 
środowisko rosyjskie. gdzie czekała 
ich świetna karjera i wrócili do kraiu, 
by nadal kontynuować dzieło swego 
ojca. W kraju musieii ciężko pracować 
na chleb powszedni, gdyż majątku im 
nie zwrócono, ' " 

Majątek ten w ilości 6000 dziesię- 
cin zwrócił ich dzieciom dopiero Sąd 
Apelacyjny w Imien'u Rzeczypospoli- 
tej Polskiej, pomimo bardzo energicz- 
nej obrony ze strony Prokuratorji Ge- 
neralnej, która ze względów prawnych 
i faktycznych sprzeciwłała się temu 
zwrotowi, : 

Sąd jednak zgodził sę ze stanowi- 

skiem obrońców — powodów, argu- 

menty Prokuratorji odrzucł i powódz- 
two zasądził. 

Stało się zadość prawu i sprawie- 
dłiwości dziejowej. 

Ś. p. Piotr $wierzyński w osobach 

swych wnuków i prawnuków. wraca 

do swei ojcowizny, bezłitośnie * bez- 

prawn'e mu zagrabionej 

W charakterze obrońców potomków 

Świerzyńskiego występowali adw.adw. 
Szvszkowski, Narębski i Ostecimski. 
  

SĄDEM OKRĘGOWYM 

dzone są oddzielnie, jako dwa odrębne 

dochodzenia, 
Podprokurator Janowicz opracowu 

je obecnie akt oskarżenia w celu prze 

słania go jeszcze w tym tygodniu do 

Sądu. Dopiero potem będzie można za 

poznać się z materjałami zebranemi w 
tei sprawie przez prokuraturę. 

IOWA TYCZY SWEE” PAZERA PE OCEN OC KEOWPAKSAWAE SÓSIPOOZEK 

cą wszystkie bolączki życja społecznego. 

Jutro i dni następnych „Mam lat 26". 
— „Tak się zdobywa kobiety" — w Tea 

trZe Lutnia, — Dziś, we środę dnia 10 bm., 

o godz, 8 w ujrzymy przemiłą, zabawną 

komedję 'Verneuya „Tak się zdobywa ko- 

biety” w reżyserji i z udziałem K, Wyrwi- 

cza, W pozostalych rolach  wystapią pp.: 
Brenoczy, Detkowska, Lubowska, Bielecki, 

Jaśkiewicz oraz Wołłejko. Ceny propagando 

we od 20 gr. do 2 zł, 
Jutro'o godz. 8 w. „Tak sę zdobywa ka 

biety“ 
— Wystepy Władysława Waltera — w 

T*atrze Łutnia, — W nadchodzący piątek, 

dnia 12 lutego, o godz. 8,30, odbędzie się 

gościnny występ - niezrównanego komika, 

Władysława Waltera, wraz z własnym .ze- 

społem, w świetnej, zupeine nowej rewji 

Doborowią obsadę stanowia najwybitniejsi 

artyści teatrów stołecznych, jak H. Hulani- 

ска, А. Owidzka, Chrzanowski, Miszczak, 

Roman'szyn, Winiaszkiewicz i inni, Na pro 

gram złożą sę między innemi „Karnawał 

na Rybakach”, „Chcę być kochaną”, „Tań 

ce wschodnie”, „Spis Iudnošcį“, „Gigolo“ i 

wiele jn, Ceny biletów specjalne, 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino Miejskie — Małżeństwo 

Heljos — Obcym wolno całować 

Hollywood — W szponach Czerezwy- 

czajki, 
Casino — On i jego Siostra 

Pan — Sterowiec L, A. 3* 

Stylowy — Pod modrem niebem Aęgen- 

tyny. 

   

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Zaįšcie na weselu, — Jozei 

Czerniawski (Subocz 33) wydawał zamąż 

swoją sjostrę i z tej racji zaprosił do sie- 

bie kiikunastu znajomych i krewnych oraz 

orkiestrę, Podczas zabawy wynikła bójka 

z gośćmi, gdyż muzykanci nie otrzymawszy 

żądanej wódki 1 zakąski odmówili grania, 

W wyniku bójki kilka osób dotkliwie pobi- 

to, zaś gospodarza domu Czerniawskiego 

ktoś zranił nożem, W stanie cjężkim prze- 

wieziono go do szpitała żydowskiego. 

— Imkasent - defraudan t. 
W fabryce przetworów mięsnych Hryn 

cewicza w Kozłowszczyźnie zajęty był 

od 2 lat jako inkasent Michał Kubniak. 

Kubniak przed miesiącem Wyjechał na 

Wileńszczyznę, aby zaimkasować па- 

leżności firmy i uzyskać nowe zamó- 

. miejsce zajście, 

Konkurs 
Zbliża się zakończenie konkursu filmo- 

wego, zorganizowanego dla ustałenia gustu 
kinowej publiczności wileńskiej, Wkrótce 
ogół bywalców: kina wypowie się, czy wot 
amerykańskie tricki, techniczne, czy euro- 
pejsk e dramaty, czy wreszcje ani jedno, anj 

Kupon » 

      
       

     
W zystkim ktorzy wzięli łasnasty 

udział dn. 4. ll. w pogrzebie 

$. Т р. 

Heleny i Józefa 

Taraszkiewiczów 
składamy serdeczne podziękowanie 

    

  

DZIECI 
NTT ЕСОИ a 

CHODZĘ PO MIEŚCIE 

ZIMA 
Niezwykły mieliśmy styczeń tego „rcku!, 

jakś z nieprawdziwego zdarzenia: ciepły, 
bez śniegu, beż. "mrozu, ,,. # 

Wyznawcy starego  kałendarza przez 
czas pewien wlawałj otuchę w serca mało- 
dusznych, mówiąc tajemniczo: „LJ nas 
przyroda po staremu jdzje! Jak kreszczeń- 
skje wderzó „w ta pora nogami. Gdy 
jednak j na „Jjordan* stan rzeczy nie uległ 
żadnej zmianie, umjlklji i oni, oszołamieni 
zdekoncertowani.,,. ы 

„Najstarsį ludzje“, oczywista, „Bie pa 
mįetalį nic podobnego!“. й 

Zresztą ostatnią tą okolicznóścią nie. na 
leży sję zbytnio przeimować, „niepamięża- | 
nie'* bowiem należy do pewnego rodzaju 
obowiązków: społecznych staruszków pici 
obojga, którzy potęgują w ten sposób emo - 
cję odczuwanja ewenementów atmosferycz 
nych przez ich współzjomków, 

Gdy i pod koniec stycznya trwał w daż 
szym cjągu „mętlik przymrózżkowocodwił 
żowy, a na ulicach wytopniały resztki zło- 
dowaciałego śniegu, największe nawet chu- 
chry: i zmarżlaki rozzuchwaliłj się i poczęli 
urągać Majestatowi Zjmowemu, twierdząc, 
że „wi tym reku zjmy wcałe nie będzie!"., 
zaś kupcy ciepłego ubrania i obuwia, wiaś 
cicjele składów węgla opałowego i drze 
wa, oraz sprzedawcy artykułów  ńarcjar- 
skich chodzili jak błędni po swych. przed 
sįębjorstwach, tocząc szklaną źrenicą p? 
nagromadzonych tawarach j wypatrując za 
wczasu stosownych haków, SĘ 

Wtem, wśród ogólnego marazmiu i aoa- 
ЧЬ w ostatnich dniach stycznia, zaczęło: 
się coś dzjać w naturze, , ię 
W njedzjeię 31 stycznia poczęło wiać coraz 

"mocniej, mokry śnieg padał, topnijał, znów | 
padał, aż rwreszcie w ponjedzjaiek wśród 
ryku wichury j kłębów zamieci Śnieżnej, 
przyszła spóźniona j zła, jej dostojność zi- 
ma! 

Zawodziła i huczala w kominach, łomo 
tała gniewnie odświętnemi chorągiewkami 
na domach, łamała dei. wialjła z 
nóg przechodni, tnąc jch w twarż stłchym, 
ostrym śniegiem... AE 

WE wtorek uspokojło się wszystko, a 
zjma „spędzjwszy złość" prószyła płatami 
miękkiego białego śniegu, zwolna. opadają- 
cego na dachy, na sady i ulice... .* 

We środę jednak znów się  rozsrożyła 
Mróz się zrobił taki, że w cjągu dnia: dech 
zapierała j zamarzały w dziurkach о@ no- 
sa!! Na szczęście. „popuścjło”* trochę wie= 
czorem,: a nazajutrz prószył znów mełan- 
cholijnie śnieg, roniąc wiełkje, puszyste pia 
i TM a 

        

У... 3 
Upłynęło jeszcze dnį parę, a już j tor 

saneczkowy na górze Trzykrzyskiej wzno- 
wi „urzędowanje“, zaš na nowej 
u wylotu ul, Mickjewiczowskiej odbyły się 
zawody łyżwiarskie! AŻ 

Po ulicach spotyka się coraz to: częściej SĘ 
narcjarzy, a młódź z łyQwamj któżby „poli- 
czył!... e ё 

W piątek ubiegły nastąpił nieodzowny w 
dziejach każdej szanującej sję: Zjmy fakt: 
przy 12-stu stopniach wrozu stanęła Wi- 
Hal... EE 

A wjęc — cieszmy 'się! Mamy naresz- 
cie prawdzjwą zimę, z mrozem, Śniegjem, 
sankami i narcjarzami!... _ „Przechodzeń*. 

BERT) CHEC DED TED WWADÓTTR 

w Wilnie ° 
najnowszą sensacją dla wilnisn 
n'ewątpliwie będ ie możność 
usłyszenia słynnego w całej 
Polsce chóru Dana w najnow- 

szym filmie pclskim 

„STRASZNA NOC" 
NISKA Gi RE CFE 0 UDAR AR GR UR HG DE 

filmowy „Casina” 
drugie, Dowiemy się też, jaka aktorkę i ja- 
kiego aktora wilnianie lubją, - * X 

Narazje za znżką 30 — 40 proc, na pod 
stawie naszego kuponu można obejrzeć cze 
ską komedję „On j jego siostra", Tad, ©. 

  

NA FiLM 

ON i JEGO ŠIOSTRA“ 
W DŹWIĘK. KINO 

znizkowy „C ĄSINO“ 
ważny na dzień 10. II. 1932 r. 

wienia. Po powrocie Kubniak oświad- 

czył Hryncewiczowi, że nic nie zdołał 

zainkasować.: Jednak jak się później o- 

kazało Kubniak pobrał 4,800 zł. i roz 

ttwonił je w Wilnie, a. następnie w о- 

obawie przed odpowiedzalnością, usi- 
łował zbiec do Sowietów. 

Wczoraj aresztowano 
Iwieńcem. 

— Zajście na tle sekwestru, 

W czasie zajmowania rzeczy za zaległości 

podatkowe mieszkańcowi wsi Lidkuny gm. 

janowskiej Bolestawowi Łabnisowi miało 

Dzięki tylko taktowdemu 
obejściu się sekwestratora nie doszło do 

krwawego starcia, gdyż wzburzony B, Łab 

nis porwał siekierę i usiłował ugodzić urzęd 

nika, Dopiero na nastepny dzień zabrano 

Łabnisowi rzeczy, 

— Nagły zgón, — W dniu 8 bm. wsku 

tek krwotoku gardlanego zmarła nagle Ry- 

bak Paul'na, lat 67 (Konduktorska 19). 

Zwłoki zabezpieczono do decyzji władz pro 

kuratorsk.ch, 

— Włamanie na Zawalnej, — 

W nocy z.dnia 7 na 8 bm, nieznani spraw 

cy zapomocą złamania kłódki dostali się do 

piwnicy domu Nr 15 przy ul, Zawalnej, skąd 

skradli na szkodę Różyczenki Evgenjusza 4 

opony od kół dorożkarskich, wartości 420 

zł, Sprawca kradzieży Marcinkiewicz Anto 

mi (Klonowa 21) oświadczył, że skradzio- 

ne opony oddał na przechowanie Kowarskie 

mu Abramową (Ponarska 35), u którego 0- 

go „pod 

pony odnaleziono i zwrócono poszkodowa- 
nemut, Marcjnkjewicza zatrzymano, * 

— Zgon w karetce Pogoto- 

wia,., W dniu 7 bm. Kałbasicz Szymon — 

(Monjuszki 8 — 6 m, 42) przewożony ka 

retką pogotowia, zmarł w drodze do szpita 
la, Kałbasicz chorował na. raką,. 

— Skradziona biacha i łyżwy, W dniu 

8 bm. zatrzymany został dórożkarz Lejbusz 

lcek (Cechowa 9), gdy wiózł 147 arkuszy 

błachy cynkowej wartości 180: zł, Ustalono 

že blacha pochodzii z kradzieży z pracówni 

blacharskjej przy ul. Rudnickiej 12, należą 

cej do Kazimierskiej Chany, 
Przybylskiej Annie (Trócka 1) w dniu 

7 bm, skradziono na ślizgłwce w parku Że 

Fgowskjega łyżwy, wart. 14..zł, Jednego ze 

sprawców kradzieży Łowicewjicza Józefa — 

(Składowa 5) zatrzymano, drugi: Walcewicz 

(Dabrowskiego 3) zbiegł że skradzionemi 

łyżwami, * ` 

— Podrzutek, W dniu 7 bm, \ кажсе 

schodowej domu nr. 3 pržy.»ul, Stetanskiej , 

znalezjono podrzutka pic: mę w wieku 

około 7 dni j umieszczono przytułku 

Dzieciątka Jezus. : 
В WILNO—TROKI 

— Wypadek z kiusownikiem, 
Kłusownik Józef Godlewski zam. w folwar- 
ku Tantuljszki gm,  niemeńczyńskiej, będąc 

ścigany przez policję, ukrył się w zabudo 
waniach fołwarcznych, gdzie także usiłował 

ukryć strzelbę, W trakcje tego nastąpił wy 

strzał, Kula ugodziła kłusownika w szyję. 

W stanie beznadziejnym odwieziono go do 

szpitała w Niemenczynie, Ё 
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WILNO, — Na teren powiatu nieświe- 
skiego, koło maj, Kukowicze, gm, łańskiej, 
bolszewicy wysiedljli umysłowo . chorą ko 
bietę nieznanego anzwiska, ubraną w per 

: kalową sukienkę i podartą chustkę, 

Tragedja wysiedlonej 
Miast butów miała ona ua nogach jakieś 

szmaty, Nieszczęśliwą po ulokowaniu w szpi 
talu musiano poddać operacji amputacji 
kończyn, zgangrenowanych wskutek Odmro 
żenia, 

Banda przemytników 
PRZEPROWADZAŁA POBO ROWYCH ZAGRANICĘ 

WILNO, — Na pograniczu  ltewskiem 
w pobliżu Wiżajn ujęto szajkę przemytników 
trudniących się przemycaniem do Litwy po 

powiedzialnoścją sądową przestępców, W 
areszcie osadzono sześć osób, Na czełe ban 
dy stał Józef Mincer, ekshandłarz z Wołko- 

borowych i różnych uciekających przed od wyska, 

ATAK WILKÓW 
NA WRACAJĄCYCH Z TARGU HANDLARZY 

WILNO, — W poniedziałek wieczorem 
па wracających z targu handlarzy Abla Zaj 
dsznura ; Abrama Kapłana na drodze z Ra- 
kowa do Iwieńca napadło stado wilków_ 

Pięć kilometrów rtwał szalony wyścig « 
w pewirymi momencie jeden z wilków wsko 

Rabin skazany za oszczer'two. 
W dniu wczorajszym Sąd Aoelacyjuy w 

Wilnie ro po n:ł sprawę rabina J. Szuba re- 
dakto a od.owiedzialneg gazety „Dos Wurt* 

° $# )Ь pociągnięty był do odpowied:ial- 
moŚci karnej (z artykułu 530 i 53i K. K) za 

  

umieszczenie w wyżej wspomui.uej gszene 
dwu a;tysułów uwłaczających czci znanego 
działacza  sjonistycznegoż N Gierbow- 
skiego. 

Sąd perwszej instancji skazał S'uba na 
zamkuię ie w wsęzien:u, ua przeciąg 6 mie- 
sięcy 1 zapłacenie grzywny w wysokości 
3000 zł. 

01 tego wyroku oskarżony założył ape- 
łację wskutek czego Sprawa została ponow= 
nie rczoozua ią. Ho wysłuchaniu wezwanych 
Świadków, bi głych i stron został ogłoszony 
wyrok mi mo y którego Szub zi stał Skazany 
na zapłacenie g zy*ny w wysokości 500 24. 
z zamiacą w ra.ie niewypłacalneś:i na 2 mie- 
ziące wię.iemia, pozatem Szub u usi zapłacić 
Gieibowssiemu tylułein kary 360 zł, 

SPORT 
ZAPRAWA ZIMOWA PIŁKARZY 

Chociaż do sezonu  piłkarsk ego jeszcze 
b. dałeko; a obecne mrozy absołutnie nie 
stwarzają warunków do treningów ruchlj- 

wy i zapobiegiiwy Zarząd WKS I pp. Leg, 
zorganizował zimowa zaprawę dla -swych 
piłkarzy, 

. Odbywa sję ona w soboty ad godz, 5 po 
gol, w ujeżdżalni 4 p. uł, 

Jednocześnie z tem dowiadujemy się, że 
i Ognisko udzełło swoim piłkarzom Sali 
flla treningów, a również j Makabj czyni 
przygotowania do sezonu, Wałka będzie w 
tym roku, ostra; , Wiajskowi będą bronić tytu 

tu mistrza, a wzmocnione laudzjstami Ogni 
Ska į Makabi odgrażają się, że zajmą tron 

. Zobaczymy, (t) 
„KURS NARCIARSKI AZS_u, 

Zorganizowany staraniem sekcji narciar 
skef.: AZS-u kurs narcjarski (prowadzony 
przez p. Pietkijiewicza) odbywa sę w nie- 
<izjeie — od 10 — 14-ej oraz we środy ! 
soboty —-gd 14 — 17-ej, 
Zbiórka na przystani AZS-u, gdzie czyn 

na jest.wypożyczalnia nart. (t), 
: Ń „KALEW* W WILNIE 

  

  

drużyna gier sportowych „Kałew* z Tallj- 

Na is 
Drużyna estońska pokomała w siatkówce 

miejscumy zespół Strzełca 30:10 i w ko- 
szykówce .70:24, 

Estończycy zademonstrowaij grę, stoją- 
tą na b. wysokim pazjomie, specjainie im 
ponując widzom nadzwyczajnem wprost 
zgranem, (t). 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
: FILMY WZNOWIONE 

„Ognisko”* dobry film „Na Sybir". Najpo- 
pularniejsza bodaj para naszych artystów 
filmowych -—Smosarska i Brodzisz przypo 
mnjała pubžicznošcį 0 sob'e, Temat wjelo- 
krotnie w pask'ch filmach wyzyskiwany— 
smartyrosogja młodz'eży patrjotycznej, stracił 
już mocno na świeżoścj j wyrazie, lecz fim 
„Na' Sybir” może jeszcze dostarczyć iwzru 
szeń widzowi dzięki dobrej technice zdjęć, 

- szczególne płajnaerowych, 
Inny rodzaj filmu przypomniał „Świato 

wąd'"', mianowicie „Rozkosze niebezpieczeń- 
stwa” z Haroldem L!oydem, 

" Film ten należy do lepszych obrazów po 
pułarmego komka i doskonałego sportowca 
Harolda, Tad, Ć. 

JOHN LAWRENS 

„Promień Miłosierdzia 
Zręcznym ruchem Woolvort okrę- 

cił obcas i otworzył głęboką skrytkę w 
- bucie. 

Ale skrytka była pusta. 
Gdybyśmy nawet przypuścili, że 

%ommy Eblway sam związał przeciw- 
nika, to gniew jego musiał przejść ten 
czas i napewno nie potrafiłby zabić 
bankiera podstępnie. 

— Rozumuje pan zupełnie łogicz- 
nie. Rzeczywiście, można przypuścić, 
że jeden człowiek związał Bilsaitera, 
a ktoś inny go zabił Niech pan mówi 
dalej. 

— W rozmowie z pana synem 
wpadłem aa nową myśł i chciałbym 
posłyszeć zdanie pana w tej sprawie. 

Tommy Eblway przyznał mi się, że 
Ryszard Woolvort był jedynym czło- 
wiekiem, który wiedział o wekslu. 

— Za wyjątkiem tego, którego na 
zwisko którego jest pewnie na weksłu, 

a o osłonięcie którego tak chodzi me- 

mu synowi. : 
— Naturalnie. Ałe ważnem jest co 

innego: .,„Promień Miłosierdzia* żądał 

od Bilsaitera, zwrotu dokumentu, któ- 
ty w razie odinowy obiecywał ode- 
brać siłą, Skąd „Promień:* mógł wie 

_ dzieć, że dokument ten jest u BHsai- 

„tera? Stąd wynikałoby. że Woołvort 
" miał coś wspólnego z „Promieniem*'? 

John  Eblway nie. odpowiedział. 
banner nie podejrzewał, że naczelnik 
Scotland Yardu sam przyszedł do te- 
go przekonania już dosyć dawno. 

Wydawca Stanisław Mackiewicz, Drakas AAA й @“. Redaktor w, z. Witołd Tałarzybwąj 

czył z tyłu na sanje, W czasje gdy Kapłan 
bronił się laską, towarzysz jego uderzył roz 
wścjieczone zwierzę kilkakrotnie nożem w 
szyję, W ten sposób handlarze uszij nie- 
chybnej śmierci, Wskutek przestrachu Ka- 
płan cjężko zachorował, 
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Radjo wileńskie 

ŚRODA, DNIA 10 LUTEGO 
11,58 Sygnał czasu, 
14,15 Muzyka francuska (piyty), 
15,15 Komun'katy z Warszawy, 
15,25 „Mała skrzyneczka”* — listy 

dzjeć omówj Ciocia Hala, 
15,45 Koncert dla młodzieży (płyty). 

Objaśnia Zofja Ławęska, 
16,15 Komunikat sportowy z Warszawy, 
16,20 „Marynarka wojenna w dniu swe 

go święta" — odczyt z Warszawy wygłosi 
komandor Frankowski, 

16,40 Codzienny odcjnek powiieścowy, 
16,55 Lekcja angielskiego z Warsz,. 
17,10 „Najpiękniejsze legendy wileńskie" 

— odczyt wygłosj Witold Hułewicz, 
Transmisja na wszystkie polskie stacje, 

17,35 Koncert z Warszawy, 
18,50 Chwilka strzelecka, 
19,00 1) Piosenki litewske w wykona- 

niu R, Biinisówny, Przy fortepianie Walen 
tyna Čauchowska, 2) „O wsį mwzorowej“ — 
odczyt wygtosj P, Gozutjs, 

19,15 Muzyka z płyt, 
19,30 Komunikaty z Warszawy, 
19,50 Pogadanka z Warszawy o przecjw 

działaniu grypie, 
20,00 „Djabelski eliksir Hoffmana i We. 

ber* — feżjeton z Warszawy wygłosi U. 
Jennenta, : 

20,15 Koncert z Warszawy 
21,15 Kwadrans literacki z Warszawy — 

(M, Dąbrawska), 
21,30 Komunikaty z Warszawy, 
22,40 „Parsifał'* (HI-akt) opery Wagne 

Otiary 
Brygada KOP-u „Wilno“  zicžyla za- 

mjast wieńca na trumaę Ś, p, ;pułk, Dobo 
szyńskiega kwotę 70 zł, (siedemdziesąt 
2.) na fundusz dla bezrobotnych, 
Kronika szkolna, 

ra, 

GA i re 

Konkurs 
   

О м от е 
L 
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OGŁOSZENIE PRZETARGU 
Dyrękcja Okręgowa Klej  Państwo- 

wych w Wiłnije ogłasza przetarg na dzjer 
Żawę restauracji 1/ll kl, st, Mołodeczno, Su 
wałki, Nowojelnia, i bufetów st, Postawy, 
Hajnówka, Sob;bór, Sjemjatycze, Kossów, 
Nowogródek, Hancewicze, | Nurzec, Graje 
wo, Leśna, Drohiczyn, Skrzybowce, Brzo- 
stowąca, Bohdanów, Osowiec, Łyntupy, Bra 
sław, Kleszczele, Białowieża, Sokółka, Czar 
na Wieś, Juracjszk, Dubjca, fryzjernjia Wil 
no z tęrminem ©tjęcia 1 marca 1932 roku 
i bufety Smorgonie, Ziabkį z terminem ob- 
jęcia 1 kwietna 1932 roku, 

Termin składania ofert j wpłacanja wa 
djum uptywa 22 lutego 1932 roku, Szczegó 
łowe rwianunki podanę są w ogioszaniach, 
wywieszonych na wymjen'onych stacjach i 
w gmachu Dyrekcji. 

Dyrekcja Okręgowa Kolej Państwowych 
w Wilnie 

LAAARAŁALAŁAŁÓREAŁ ŁA AO 0000 

i 5 
WYNAJMĘ MIESZKANIE 

6—7 pokoj njedaieko Dwūrca Kolejowego, 

Zgłoszenia do adm, „Stowa“ pod „W,W,“ 

„i MA i O CI 
ŠA K KAA) 

OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 
V-go rewiru Julian Moś icki, zamieszkały w 
Wilnie przy ul. Wleń kiej Nr. 25 m 10, 
zg dnie z »rt 1030U P C podaje do wia: 
d mości publicznej. że w diiu 17-go lutego 
"932 r. ed g dz, 10 raso w Wilnte, przy ul. 
Za:anejNr 33 m.17, odrędzie się sprzedaż 
z licytacji nsle'q ego do Hirsza 1 В й-Ц 
Chaimowiczów majątku ruchomego, skł'da- 
jącego się z urządzeni» domowego, Os a.0- 
wan'go na sumę zł. 5000 na zaspokoje ie 
pretensji El.i Berger i innych wierzycieli w 
sunie zł. 4221 z proc. i kosztami z aktu 
zastawu, 

Komornik Sądowy (-) 3 Mościcki. 

K AA Ai A A A 
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OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 
V-go rewiru Julian Mo cicki, z-mieszk:ły w 
Wilsie przy ul Wileńskiej Nr. 25 m. 10, 
zgodnie z at. '030 Ust Post Cyw. podaje 
do wiadomości publicznej, że м @11 22g> 
luteg. 1932 r. od godz. 10 raao w Wilnie. 
przy uł Straszuna Р, odbęd ie ie sprzedaż 
z liytacji uależącego do Zaka i B=sty Bło- 
chów m jątku ruchom*go, składającego *ię z 
galanterji, oszacowanego na sumę zł 28 138 
gr. 9> na zaspokojeni pretensji Wiktora Lej- 
ben*ona i Firmy Jakób Hirszberg i Wilczyń- 
ski w Łodzi w sumie zł. 46760 z proc. i ko- 
sztami a obligu. 

Komornik Sądowy (—) 1. Foś$cicki 

AAAAAAGAAAAAAAAAASAAASAADAAAA AAA AAA a aaa aa 

UNIEWAZNIENIE 
LEGITYMACJI 
Kasa Chorych w Wilnie 

| unieważnia skradzioną p. Józetowi Ja- 
||| kubowskiemu legityma ję urzędniczą 

| Nr. 103 oraz legijyma ję sekwestrator. | 

  

, ską Nr. 2, wydaną mu, jako sekwest'a- 
? toro» 1 Kasy Chorvch. | 

l ) 

KAWAL | ML ki, 

na stanowisko dyrektora Kasy Chorych w Lidzle która dzisłalnością swą 
obejmuje powiaty administracyjne: Lidzki, 
Szczuczyński. 

Nuwogródzki, Wułożyński i 

Kandydaci na to stanowisko winni wykazać, że: 
1) posiadają obywatelstwo polskie, 
2) czynią zadość warunkom przepisanym w art. 25 ust. 11 2 Roz- 

porządzema Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. (Dz. 
U. R. P. Nr. 81, poz. 635) przy ewentualnem uwzgł;daieniu art. 76, zda- 

nie drugie, tegoż rozporządzenia. 
Wynagrodzenie za pracę na tem stanowisku będzie ustalone przy za- 

wieraniu umowy :łużbowej. 
Nadanie stanowiska nastąpi prowizorycznie z tem, że w razie zada- 

walającei pracy na tem stan 'wisku, nastąpi stabilizacja, stosownie do po- 
stanowień przepisów służbowych. 

Podania udokum:ntowane uwierzytelnionemi odpisami świadectw na- 
leży składać w Kasie Chorych w Lidzie w zapieczętowanych ko- 
pertach z napisem: „„Konkurs na stanowisko dyrektora Kasy, Chorych 
w Lidzie — do godziny dwunastej w pcłudnie dnia 15 lutego 1932 r. 

Do podania naieży dołączyć d kładny opis życia ! (curriculum vitae) 
ze szczególnem uwzględnieniem pracy w instytucjach ubezpieczeń społecznych. 

Podania, które pozostaną bez. odpowiedzi, należy uważać za nieu- 
względnione, 

Lida, dnia 5 lutego 1932 roku. 
: : Komisarż Zarządzający Kasy Chorych Ludwik Tom 

"AAAAAAAGAAADAKLAAGAAAAK AS AS AAA AA KAA AS AAAAAAAASAADAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA 

RORSOCY KOP PREZ TIESTO ЯГа 
— Rozumiem, oczywišcie, že to po 

dejrzenie jest bardzo śmiałe, — mówił 
dalej inspektor. — Woołvort jest te- 
raz narzeczonym córki pana i to kom- 
plikuje sprawę. Ale mam nadzieję, sir.. 

Zamilłkł, niepewny wrażenia, jakie 
zrobiły jego słowa, czując, że wszedł 
na niepewny grunt. Ale znów zdziwił 
go spokój Ebiwaya. 

— Chociaż pan nazywa swe przy- 
puszczenie śmiałem, jednak nie uwa- 
żam je za nieprawdopodobne. Jeśli 
pan przyszedł do tego przekonania, to 
zapewne ma pan ku temu powody.. 
Chciałbym wiedzieć coś o tem. 

— Słucham, sir. Syn pana powie- 
dział mi wyraźnie, że o istnieniu doku 
mentu wiedział tylko Ryszard Wool- 
vort. Ale wiedział też i „Promień*. To 
pierwsze. A dalej: przed  morder- 
stwęm większość gości raczej przy- 
chylnie odnosiło się do żądania, wy- 
rażonego przez „Promień*. Tylko E- 
dyta Eblway oznajmiła głośno, że pra 
gnęłaby osobiście złapać przestępcę. 

i oddać go w ręce policji. Potem za- 
szła nagłe zmiana. Tem dziwniejsza, 
że w notesie Bilsaitera znalazłem te 
słowa: „Rózmawiałem z E. E. o groż- 
bach .,Promienia Miłosierdzia”. Cze- 
kam ważnych decyzyj* Widocznie ta 
rozmowa spowodowała nagłą zmianę 
w przekonaniach miss Eblway. Za 
każdym razem, gdy wspominałem 0 
tem, że wszystko wskazuje na to, że 

„Promień* iest mordercą, broniła go 
z zapałem i energją. Nietylko broni 
go, ale twierdzi kategorycznie, że prze 
szłść złodzieja dowodzi, że nie jest on 
zdąłhy do popełnienia zbrodni- 

— Ma. trochę racji! —- wtrącił 
John Eblway, — wiemy przecież, że 
dotąd ani razu nie był podejrzany o 
zabójstwo. 

— Oczywiście, są to tylko przypu 
szczenia., Ałe niektóre sprawy mnie 
zastanawiają. Widziałem wczoraj miss 
Eblway z! Woolvortem w parku. Obo- 
je byłr wzruszeni,, a ona płakała na- 

wet, 
-— Krótko mówiąc, Lannerze, — 

zawyrokował szef, — doszedł pan do 

przekonania, że Bilsaiter odkrył jakimś 
sposobem incognito „Promienia“, kto- 
rym jest Ryszard Wolvort i zakomuni- 
kował tę wiadomość mojei córce, żą- 
dając, by oddała mu swoją rękę i gro- 
żąc, że w przeciwnym razie złodziej bę 
dzie wydany: policji. Po śmierci Bl- 
saitera, Edyta opowiedziała Ryszardo- 
wi swoją rozmowę, a om wykorzystał 
jej uczucie, by osłonić się przed pra- 
went. 

— Nestety, sr, tak mi się to wszy- 
stko wydaje. 

-— Pana to zapewne dziwi, nspek 
torze, — uśmiechnął się smutnie na-- 
czelnik Scotland Yardu, — że ja po- 
dzielam pańskie zdanie. Dodam je- 
szcze, że w. odpowiedzi na w'adomość 
o zaręczynach mojej córki, odrazu po- 

wiedziałem jej, że gorszej omyłki nie 
mogła popełnić, on zaś postąpił zbyt 
sprytnie! 

Stanowczy ton Johna Eblway roz- 
wiał ostatecznie obawy Lannera, który 
bał się, że szczere jego słowa mogą 
wzbudzić niezadowolenie szefa. Natu- 
ralnie nie cofnałby się przed wykona- 
niem swego obowiązku, ale cieszyło 

  

    

  

    

  

   
      

KINO 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
"sobramao 

BRYGIDA HELM 
Początek seansu godz. 

Od poniedziałku 

4, 6, 8, 10. — 
Kasa czy”na od god. 3 m. 30 

w filmie R AR 
Aoncertowa orkiestra pod batutą M. Salnickiego. 

    

ŻEŃSTWO 
Ceny miejsc: parter 60 gr. balkon 30 gr. 

da 10, 

  

Dźwiękowe 

Kino _ г 
ci, w nowej ro- 

HELIOS manty -zuej krea ji 

R-wja — Tań ei 

Dziś KuSiuielka Las. y .ująca 

t p. Na 1-szy seans cenv zniżone  Seansy 

Norma Shearer 

O©BCYĄ WOLNO CAŁOWAĆ 
W rol mę:kiej Robert Montgomery. Nad pr: grzm: Wielka sersacyjna atra»c 

niczepOu Niena „RuzWOda+“ w zcłi muwo” 
czesuej panny zwolenuiczki wolnej miło- 

|» „Mówiące psy'* „Trubadur** 
0 g. 4, 6, 8 i 10.15. w riedz odw 2-ej. 

  

Dziś premjerai Poiężny dramat z życia Rosji Sowieckiej. Okrutny System rządzenia Czeki 

„W szponach 
Czrezwyczajki“: 

: : W rolach głównych Kay Johnson, Nell Hamilton. 
Nad prograr: Dźwiękowe atrakcje. Począt+k o godz. 4-ej. Na pi”rwszy s*ans ceny zniżone. 

Dźwiękowe Kino 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22 

tel. 15-28 

  

  

  

DZW.ĘKOWE KINO 

CEJING 
WIELKA 47. tat. 16-41 

Dziś! Niezrown.na szamoan ka 00 

ON I JEGO $IO$STRA 
„C. K. Feldmarszełek* Wlasta Bur]an i wszechświatowej sławv, gwiazda ekranu Anny Ondra. 
Film ten jest trzecim z cyklu konkuisowego w naszem kinie. JNad prcgram: Przebojowe dodatki 

dźwiękowe. 
Początek o godz. 4. 6, 8 i 10.15, w niedz. o g. 2-el. 

Or».. «oinedja pruduscji czeskiej p. t, 

W rol. gł. 
moru, inakomity bohater 

perła czeskiego hu- 
lilmu 

Na 1-szy Seans ceny zniżone, 

  

Dziś! Najws>rn geajalne arcydzieło, o którem prasa Światowa orzekła jednogłcŚnie że „taki go filmu jeszcze nie było” 

SterowiecL.A.3. 
Przedz wne dzieje wiecznej miłeści, ra kiórej ile wykwitają najpiękniejsze cnoty ludzkiez bohaterstwo, imponująca 
odwagi, koleżeństwo, cbowiazki i p garda Śmierci, W rolach głównych: JACK HuLT, 
posągowo pę:na FAY GRAY. Ned pr gram ciekawe d.datki, Ze względu na wyscką wartość artystyczną film dla 

młodzieży dozwolony. — Początek o godz. 4, 6, 8 i 10 m, 30, w dni świąteczne o godzinie 2-ej. — 

Dźwiękowe Kino 

„PAN“ 
RALPH GRAVES i urocza 

  

  

Dźwiękowy 
Kino-Teatr 

„STYLOWY“ 
Wielka 36 

Dzis! Najnowsze 100 proc. dzviguowe arcvd ieto poraz pierws.y. w Wilnie 

POD Ą4ODREĄ NIEBEĄŃ ARGENTYNY 
(MEKSYKANKA) 

  
Przepiękny romans w 10 akt. Miłość, wino, kobiety, urok p łudnioweg” nieba i hiszpańskie pieśni i tańce, oto tło 
upzjajicego filmu, który 3 miesiące wyświetla kino „Ailantic* w Warszawie. W rol, gł Leo Carillo, Dorota 
Burges Sebastjan i Mc Brown Nad program: Najp pularnicjsi komicy świata Cohn i Kelly w nojoowszeį 

dźwiękowej farsie p. t, Wiech Żyje marynarka, komedia w 6 akt, 

Ogłoszenie 
Na podstawie pit. 2 $ 2 Rozporządzenia Prezydenta Rze» 

czypespolitej z dnia 19 czerwca 19 '4 roku Dz. U R P. Nr. 51 

poz. 522 Wydział Powiatowy Sejmisu Mołodeckieg> podaje do 
ogólnej wiadomości, że projekt preliminarza 
kiego Powiatowego Związku Komunalaego na rok 1932—33 zo- 
stał wyłożony na przeciąg jednego tygodnia poczynają” od dnia 

10 lutego 1932 r. w lokalu Wydziału Powiatowego pokój Nr. 
52 celem przeglądania i wnoszenia zarzutów i spostrzeżeń przez 
zainteresowanych. 

WYGODNIEJ | TANIEJ! 
Aby uniknąć tłoku w sezonie wiosen- 
nym i letnim już teraz przyjmujemy 

wszelkie ubrania do farbo- 
wania i czyszczenia 

Prasownia, farbiarnia i pralnia 
chemiczna 

HMPRESS" Wilno, Wielka 31, 
э tei. 17 00. 

Ceny zniżone. 
Natychn iastowe wykupienie nie zobo: 
wiązuje. Gotową ropoię przechowuje- 
my aż do sezonu lrtargo. Sz. Klijen- 
di z tego t:tułu nie ponoszą żadnych 
kosztów. Prasowanie i gremplowanie na 

poczekaniu. 

  

ао 
FABRYKA i SKŁAD MEBLI 

W. Wilenkia i $-ka 
ae 1843. B 

Jadalnie, sypialnie, lony, gabinety, 
tóżka niklowane i acgiekakće, je, kreden- 
sy, stoły, szafy, biurka, krzesła, dębo- 

we it. p. Dogodne warunki i na ratv arunki Lina roty 9 
оООО ООО 19 92 ч 

go, że szef ułatw'ał mu ciężkie zadanie. 

— Czy wie pan coś określonego o 
Ryszardzie Wootvorcie, sir? — zapy- 
tat. 

Nie, narazie są to tylko pizypu- 
szozemńia. W ciągu ostatniego roku 
przyszedłem do przekonania, że „Pro- 
mień Miłosierdzia'* musi należeć do 
wyższych ster towarzyskich w Londy- 
nie. Tekst jego listów i wzmianek, wy 
syłanych do gazet, świadczył o tem, że 
jest to człowiek inteligentny i dobrze 
wychowany. Poza tem jest rzeczą 
stwierdzoną, że zawsze wypełniał ści- 
Яе swoje obietnice: pieniądze zrabo- 
wane rozdawał pomiędzy biednych, a 
dla siebie nie zostawiał ani pensa. A 
więc musi to być człowiek nietyłko kuł 
turalny, ałe i bogaty. Gdyby był bie- 
dny, mie mógłby ostać się pokusie po- 
dzielenia się sumam, któremi rozpo- 

rządzał, Wobec tych wniosków, ułoży- 
łem sobię spis osób podeirzanych i za- 
cząłem ich śledzić. W ciągu ostatnich 
lat .,Promień'* popełnił 17 kradzieży. 
Po każdej kradzieży posyłał oznaimie- 
mie do gazet. Ostatnią jego ofiarą, je- 
śli nie liczyć Bilsaitera, była księżna 
Vestshir, Udało się ustalić, że w 11 
wypadkach na 17 Ryszard Woolvort 
znał osobiście ofiary kradzieży. Z po- 
zostałemi sześciu osobami, pozornie 
nie miał styczności, ale w czterech wy 
padkach byl: to ludzie obracający sę 
w tem samem środowisku, co on, mógł 
więc słyszeć o nich dużo i znać zwycza 
je ich od przyjaciół. Poza tem usta- 
fiłem, że po każdej kradzieży, Wool- 
vort wyjeżdżał na kontynent. Dwu- 
krotnie  zrewidywal'šmy potajemnie 

  

  

Przewodniczący Wydziału Powiatowego 

Starosta Powiatowy (E. Stef»:nus) | 
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kobiecą 

waje, śkoneli, odzwie- 
ram usrwa braki i skazy. 
Gabinet 

Kosmetyki 
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4, Mryniewmiezomoj. 
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skórne | moczopicioze | CZE i pielęgnacyjne. 

WIELKA 23 NOWOCZESNA 
tel, 921, s4d3—113—8 KOSMETYKA 

W Z.P. 26 | | 66 

Racjonalne] 9» ( | 

kosmetykiį MckiEwICZAS, 
lecznicze, tel. 152, 

WILNO, wejście z ul. Śaia- 

Micklewicza 21—4 deckich 1. 
kobiecą 
konserwa- i Urodę 

mali, odświeża, nsnwa 
jej skazy i braki, Masaż 
kosmetyczny twarzy. 
Masaż ciała, elektrycz- 

NYYYYYYYYYYYYYYTYYY 

Akuszerki 

  

Sega ias „AKUSZERKA nie). Natryski „Hormo- 
ua* według prof. Spuh- ŚMIAŁOWSKA 

la. Wypadanie włosów, prasprowadziła się a! 

ż. Indywidualne 
dobieranie kosmetyków Mickiewicza. Ge- 
do każdej cery. Ostat- binet kosmetyczny, 6 
nie zdobycie kosmety- suwa zmarszczki, piegi, 

ki racjcnalnej, w. „ łupież, brodaw- 
Codziernie oć g. 10—8 ki, kurzajki, wypadanie 

w. Z. P. 43 włosów 

jego kajutę na okręcie, ale bez rezuł- 
tatu. 

— Dokąd on jeździł? — zapytał 

zaciekawiony inspektor, 
— Do Paryża. Po zaginięciu bry- 

lantów księżny М. jeden z moich agen 
tów umyślnie zaczepił Woolvorta w 
Paryżu i zaczął z nim kłótnię. Obaj do 
stałń się do policji, Jestem w ścisłym 
kontakcie z prefektem policii w Pary- 
żu, Mimo protestów, Woolvort został: 
zrewidowany, zrewidowano również je 
go bagaż w hotelu. Ale i tym razem — 

bezskutecznie. 
— A czy dokonano rewizji w jego 

mieszkaniu londyńskiem? : 

— Naturalnie. Też nic nie znalezo- 
no. Chciałem znałeźć maszynę, na któ- 
rej on pisze swoje listy i zawiadomie- 
mia, ale jak dotąd nic z tego! 

— Słowem każdy sąd umiewnni go 
w braku dowodów, 

— Oto chodzi! Ale myślę, że wcze- 
śniej, czy później, popełni jakiś błąd, 
który go zdradzi. Czekam tego cier- 
pliwie. 

— Czy pan sądzi, że to on 
Bilsaitera? 
— Nie wiem. 
Inspektor namyślał się nad słowami 

szefa. ; 
— A inni, ktorych pan podejrze- 

wal? 
— Było ich czterech, dwaj znajdu- 

ją się w obecnej chwili tutaj. 
—- Tutaj? — poruszył się żywo in- 

spektor. 4 
— Tak. Ale pan rozunte, że to jest 

wielką tajemnica. Pierwszy z nich, — 

to Dżesson, ekspert, a drugi Storidge 

zabił 

i] 

— ——bez mebli z Vygodami nnn 
VV tnio do wyuajęcia, RENE WERE WYvYYVY 

Garbarska 1 m. 16 róggod»mi składająy sięimę Gedalego Stoto- 
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Udž'elani IKO LT 
tran:uskiego f kazyjnie 

niedrcgo i korepetycyj. ubrania, obuwie, piani- | 
Mickiewicza 42 m. 11 na, samochody i wiele 

  

tel. 7-94. innych pozostałych z 
licytacji rzeczy sprze- 

Matura dje taoio Lombard, ul. 
Przygotowywanie ze Biskupia 4, tei. 14-10 
wszystkich  przedmio- (od 9 do 2 p. p. i od 
tów do egzaminów w5 do 7 w.) Uwaga; co- 
zakresie szkół Średaich dzień (od g dz. 9 do 
Języki obce: traucus- 2 pp) Lombard wydaje 
ki, niemiecki (konwer- pożyczki pcd zastaw 
sscja) oraz łacina. | złota, srebra, brylantów | 
grecki, Lekcyj udziela-i iunych przedmiotów. | 
ją rutynowani korepe- =-- 
torzy b. nauczyciele Z powodu wyjazda 
g mu. msg. filozotji i Sprzedaje się 
spec matematyki. Zgł. 5-cio lampowe radjo 
do Adm. „Słowa* pod z 2.m; jampkami ekra- > 
„Matura”. mowemi z spsratemano | 

dowym i z głośnikiem | 

  

  

  

|AAAAAAAAAAAAAAA 
sikna kana Philipsa, Dzielna 30, | 

Lokale m! od 2 — 54 
i — я 
YYTYVYVYYYYYYYYYYYYT Fortepian 

Pokój gabinetowy —. prawie 
z wyged mi tylko dlanowy, śliczny tou, 

b. tanio sprzedam. Sa- 
wicz 11, m. 2. 

jednej osoby do wy- 
nijęcia. Krolewska 9, 
m. 4. 

Oglądać od 12-2 i 4-6. 

2 pokoje 
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Zauby 

Mickiewicza 48 m. 5. Zgubiony 
ОННЕ dowód oscbisty wyda- 

Potrzebny lokal xy przez star „A 
w Šrėdmešcu, Z wy-wiikie w 1923 r. па 

z 71 — 9 pokojów wickiego, z:m. w Ba- 
na biuro i mieszkenie, ranowiczach ul. Hra- 
Oterty prosimy skła-biowska 21, unieważ- 
dać do administracji nia się. 
pod „*'92*.   
  

-— mąż stanu. Obaj obracaią się w tem 
затет towarzystwie, co Woołvort, 
obaj są „gentlemanami* i obaj znali 
osobiśce prawie wszystkie ofiary „Pro 
mienia“. Ale oni nie opuszczali Angiji, | 
do dokonaniu kradzieży, pozatem ža- | 
den z nich nie posiada tej swobody 
działania i niezależności, jaką ma 
Woolvort. Słowem podejrzenia co do 
tych dwóch, coraz są słabsze i wkrótce 
je odrzucę zupełnie. 

— Co pan myśl o napadzie 

Woołvorta dziśś w nocy? 
— Bardzo dziwna historja. Nie mo- 

gę nic powiedzieć, dopóki doktór nie 
pozwol: wybadać Woolvorta. Ciekaw 
jestem, iak on wytłumaczy swoją noc- 

ną wyprawę do parku? 
— Zapewne chodziło 

nie. 
Naczelnik Scotland Yardu pokiwał 

głową w zamyśleniu: 
— Jest jeszcze coś, na co chciał | 

bym zwrócić uwagę, — rzekł. jest tu 
telefon. 

— Jakiż ze mnie głupiec! — krzyk- 
nął inspektor, uderzając stę w czoło-— 
Zapowniałem © telefonie. — Trzeba 
natychmiast dowiedzieć się, czy ktoś 
nie korzystał z telefonu, po morder- 
stwie. Być może ktoś z gości telefo- 
nował do miasta, albo kogoś wzy- 

na 

mu o jakieś 

: wano. 

— Zaraz się tem zaimę. 
— | proszę zaraz powiedzieć mi, co 

się pan dowiedźiał. ' 
Lanner zjawił się po godzinie i zna- 

lazł Johna Eblway'a w ogrodze, roz- 
mawiającego z ogrodnikiem 

(D. €. N.) 

 


