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Bezrobocie szaleje, bezrobocie jest 

klęską światową, bezrobocie się zwięk- 
sza, bezrobocie... i.t.d., 

* Oto, co dziś się czyta codziennie w 
gazetach, o czem mówią wszyscy i o 
czem radzą organizacje, ekonomiści 1 
państwa 

W Genewie zaczęła się konierencja 
pracy, na której 28 państw ma szukać 
wyjścia z sytuacji, przyczem S.Z.A.P. 
biorą w niej udział w roli obserwatora 
jedynie, rozumiejąc, że niezawsze to, co 
Europa ustali, może być zdrowe i ро- 
żyteczne dla Stanów Zjedn. A. P. 

Konferencja owa zbiera się pod has- 
łem obowiązującego dla wszystkich 
państw 40-godzinnego tygodnia robo- 
czego. 

W konierencji biorą udział przedsta 
wiciele rządów, organizacyj robotniczych 
i pracodawczych. 

Biura genewskie, zarówno jak ogól- 
nie biorąc wszelkie ministerstwa pracy, 
pozostają w ręku i pod wpływem so- 
cjalistów, a więc i socjalistycznych po 
glądów, jakie panują we wszelkich zwią 
zkach zawodowych, różniąc się tylko in- 
tensywnością akcji lub formami w osiąg 
nięciu swych postulatów. 

Nie będzie paradoksem twierdzenie, 
że t. zw. organizacja pracy jest właści- 
wie jej dezorganizacją, gdyż wszelka or 
ganizacja musi mieć na celu jej nasile- 
nie. 

Tymczasem ogólnem hasłem jest: 
„najmniej pracować — najwięcej otrzy- 
mywač“ i pod tą ponętną dewizą chęt- 
nie się szeregują rzesze robotnicze, na- 
wet noszące nazwę chrześcijańskich, bo 
przecież „za grzech pierworodny czło- 
wiek jest skazany na pracę w pocie czo 
ła”. Pracę uważa się za karę, a to pro 
wadzi do zmniejszenia tej kary aż do jej 
zupełnego anulowania. 

Mamy więc zwalczać. bezrobocie 
przez ustawowe jego ustalenie częścio- 
we: „żeby móc pracować, nałeży jak - 
najmniej godzin pracy poświęcać* 

Amerykańscy robotnicy wysunęli has 
ło 30-godzinnego tygodnia, grożąc straj 
kiem generałnym w razie odrzucenia te- 
go postulatu. 

Wysuwany już był projekt 5-godzin- 
nego dnia i 5 dni roboczych w tygod- 
niu. Irawdopodobnie pójdziemy jeszcze 
dalej po tej drodze, bo już jak naj'nniej 
pracować, to chociaż do jednej godziny 
w tygodniu, jeżeli tędy ma się dojść do 
zniszczenia bezrobocia. 

Podczas rewolucji w Moskwie, jakiś 
student, wlazł na cokół pomnika Соро- 
ła i przemawiał do tłumu: „Towarzy- 
sze! — poco pracować 8 godzin, kiedy 
7 wystarczy!“. 

„Prawda — huknął tłum — niech žy 
je 7-godzinny dzien!“. ' 

„Alež towarzysze, žeby postarač się 
—przeciež w 5 godzin można zrobić tyle 
зато“. - 

„Prawilno, towarzysze — niech žyje 
5-godzinny dzien!“. 

„No, towariszczy, żeby tak praco- 
wać, żeby pot się lał, to i dwie godzi- 
nyby wystarczyły, a nie trzeba sterczeć 
cały dzień na robocie?". 

„Hiurra, towariszcz!“ —- da +draw- 
stwujet dwėochc:asowoj dzicA!“. 

Tu student, — a byt to monarchista, 
-- prawicowiec: — „tak wy, (tu użył 

mocnego, soczystego rosyjsk'*g0 Wy'z- 

ženia) — možebyšcie calkiem chcieli nie 
pracowač?“ i dał nurka w tłum. 

Otóż wszystkie projekty zmniejsza- 
nia godzin pracy pragną i żądają za- 
chowania nietkniętemi płace. 

W swoich dowodzeniach  panowie“ 
socjaliści nie rozumieją, lub raczej udają 
że nie rozumieją, iż napięcie potrzeb pro 
dukcji utrzyma się na tym samym pozio 
mie, t. j. że jeżeli określimy wysokość 
produkcji, w danej gałęzi jako 100, to 
pomniejszając ilość godzin pracy, w tej 
że proporcji wzrośnie ilość rąk zatrud- 
nionych, a więc bezrobocie się zwięk- 
szy. 

Nie trzeba być mądrym ekonomistą, 
by zrozumieć, że wytworzony towar bę- 

dzie droższy, ponieważ każdy robotnik 
otrzymując tyle samo, ile otrzymywał u- 
przednio, wytworzy mniej o jedną ósmą, 
a więc o jedną ósmą cena w kalkulacji 
pracy wzrosnąć musi. : 

Gdyby nawet cena godziny pracy po 
została ta sama, to i tak towar musiał 

by podrożeć, gdyż koszty administracji 
i tak zwane koszty handlowe musiały 
by być rozłożone na mniejszą ilość wy- 
produkowanego towaru. 

Wyobrażać sobie, że można powięk- 
szyć liczbę robotników i wytworzyć 

większą ilość towaru, a przez to umniej- 
szyć na jednostkę: przypadające koszta 
handlowe, jest absurdem, gdyż 
samo zmniejszenie godzin, zwiększając 
cesę produktu, tem samem zmniejsza je 
go pokupność, a więc nie do zwiększe- 

nia, lecz do zmniejszenia produkcji pro- 
wadzi. 

Mogliśmy się przekonać na produk- 
tach naszych wyrobów  monopolowych, 
co wynika z podnoszenia cen, a jaki sku 
tek dało zmniejszenie cen na wódkę, spi 
rytus denaturowany oraz na zbyt wyro- 
bów tytoniowych. 

Socjalistyczne hasło, prowadzące do 
rewolucji przez niezadowolenie rzesz ro- 
botniczych, brzmi tak: wymagać dlatego 
podnoszenia płac, i równocześnie dążyć 
do podnoszenia cen, by nigdy równowa 
ga nie następowała. 

Plan obecny, dyskutowany w Gene 
wie, nie odstępuje od tego hasła. Przy je 
go realizacji robotnik pracowałby mniej, 
otrzymywałby to samo, a towary jemu 
potrzebne zdrożałyby, przyczem bankrti- 
ctwa fabryk pomnożyłyby jeszcze ilość 
bezrobotnych. Strategja socjalistyczno - 
rewolucyjna głupią nie jest. 

Dotąd ani Niemcy, ani Anglja nie ra- 
tyfikowały genewskiej uchwały o 8-go- 
dzinnym dniu roboczym. Wątpić więc 
należy, że te państwa, praktycznie myś 
lące, zgodziłyby się na pomniejszenie 
pracy do 7 godzin. 

Bardzo należy się obawiać, by nasze 
przedstawicielstwo, które  chełpiło się 
przodowaniem całemu światu w. dziedzi- 
nie ustawodawstwa socjalnego, nie ze- 
szło z tej drogi. 

Trzy zgórą tysiące organizacyj prze- 
mysłowych Francji, wystąpiło z prote- 
stem przeciw temu projektowi, — nie- 
mieckie przedstawicielstwo przemysłu też 
protestuje. z 

Jak ma nasz przemysł konkurować, 
gdy my kurczowo trzymamy się naszych 
błędów ratyfikowanych przez Izby Usia 
wodawcze i gdy znacznie bogatsze, no 
wocześniej urządzone i lepiej obsłużc- 
ne zagraniczne tabryki skróconego czasu 
pracy nie uznają? ; 

W celach zabicia naszego przemys- 
łu prawią dytyramby naszemu liberaliz- 
mowi i postępowi, a śmiejąc się w ku- 
łak, wypierają nasz towar z rynków. 

Bajka o kruku, serze i lisie jest do 
brą ilustracją do tej sytuacji. 

Organizacje robotnicze, żądając 
zmniejszenia godzin pracy z utrzyma- 
niem obecnej skali płacy dziennej, wo- 
jują argumentem, że zasobny robotnik 
będzie tym konsumentem, którego właś 
nie brak i co jest przyczyną zastoju w 
produkcji i kryzysu światowego.. 

Czy może być argument bardziej dzie 
cinny, żeby nie kwalifikować go ostrzej, 
choć takie dowodzenie daje się słyszeć 
z ust niektórych ekonomistów? 

W chwili obecnej, przy olbrzymim 
spadku cen na produkty pierwszej po- 
trzeby, płace robotnicze zyskały moż- 
ność wydzielenia większych sum na wy 
datki w innych dziedzinach. 

Konstatujemy też rzeczywiście, że w 
grupach tych robotników, którzy jeszcze 
pracę mają, stopa życiowa jest b. wy- 
soka, o czem świadczy elegancja, na ja- 
ką sfery inne, jak np. pracowników umy 
słowych i klas t. zw. burżuazyjnych 
pozwolić sobie przeważnie nie mogą. 

Ci pracujący robotnicy nie chcą jed 
nak zrozumieć, że przy ogólnem zbied- 
nieniu i zmniejszeniu ogólnej konsump 
cji, produkcja droga nie może się utrzy- 
mać i wytwórnie muszą się zamykać, a 
oni pozostaną bez pracy. 

Przywódcy socjalistyczni, podsycając 
żądania robotników i wiedząc, że przed 
siębiorstwa nie mogą wytrzymać wysa- 
kich płac, obmyśliły dowcipny sposób 
zniszczenia produkcji prywatnej przez 
skrócenie czasu pracy przy nienaruszo- 
nej skali płacy, wystawiając jednocześ- 
nie i przeprowadzając upaństwowienie 
produkcji, tj. jej etatyzację. 

Etatyzacja prowadzi się w dwóch 
kierunkach: upaństwowienia warsztatów 

produkcji z jednej strony, a z drugiei 
objęcia ich przez samorządy. 

Socjaliści wiedzieli dobrze, 2е рай- 
stwowa produkcja niepłacąca podatków, 
od kapitału, zawsze będzie mogła pia- 
cić wyższe wynagrodzenie za pracę, a 
więc nietylko będzie konkurować han- 
dlowo z przemysłem płacącym podatki, 
i dbającym o całość i produktywność 
Kapitału, ale będzie narzędziem jątrzenia 
wśród robotników, którym się mówi, że 
jeżeli rządowe fabryki mogą tyle płacić, 
to oczywiście prywatne nie chcą, a więc 
trzeba strajkami od nich wymuszać 
„Sprawiedliwe. płace i warunki pracy”, 
t.j. wciąż płace podnosić, a czas pracy 
zmniejszać. 

W  przedsiębiorstwach  samorządo- 
wych obraz jest ten sam, a nawet gor- 
szy: gdy urzędnicy państwowi są hojni 
na płace, by mieć spokój, lecz zawsze 
liczą się z kontrolą państwową, pono- 
sząc pewną odpowiedzialność, to w sa- 
morządach władza kontrolująca, tj. ra- 
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PRZEDS 
i HANUGWICZE — ul. Szeptyckiego — A. 

GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa 14 Księg. W, Włodzimierowa. 
GRODNO — K. arnia P-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — garnia Koł. „Ruch“ 
KŁECK — Sklep „Jednošė“ 
LIDA — uł. Suwalska 13 — S, Mateski. 

      

      

   

  

TAR! 
Laszuk. 

CIEL 
OSZMIANA — 

PODBRODZIE 

PIŃŚK — Księgarnia Polska — St. 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolcej. 

SŁONIM -—- Księgarnia j. Ryppa ut. 

STWA: 
DRUJA — Kowkin. 

Księgarnia Spółdz. Naucz. 

-— ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

Bednarski 

  

Miekiewicza 10. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

  

  

ŁUNIN — Księgarnia Kol, „Ruch. 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 
MIORY sian 
NIEŚWIEŻ Ratuszowa __ Księgarnia Jažwiūskiogo. ST. ŚW 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 1VOLOZYN — 

  

   

  

Zmiany w dyplomacji 
WOj. BECZKOWICZ OBEJMIE PLACÓWKĘ W RYDZE. — ODWOQŁANII: 

AMBASADORA CHŁAPOWSKIEGO. 

WARSZAWA 16. I. (tel. własny) — 
Dowiadujemy się, że sprawa mianowa- 
nia wojewody wileńskiego p. Z. Beczko 
wicza posłem w Rydze zostaje przesą- 
dzona ostatecznie i p. Beczkowicz obej 
mie stanowisko w Rydże w ciągu naj- 
bliższych paru tygodni. 

Jednocześnie staje się aktualną spra- 

wa odwołania ambasadora Chłapowskie- 
go z Paryża i mianowanie na jego mie; 
sce dotychczasowego ambasadora w 
Watykanie hr. Wł. Skrzyńskiego „na któ 
rego miejsce upatrzony jest hr. Franc'- 
szek Potocki, obecny dyrektor departa- 
mentu wyznań w Ministerstwie Oświaty 

  

Demarche Ameryki w Londynie 
W SPRAWIE KONFLIKTU CHIŃSKO - JAPOŃSKIEGO 

LONDYN PAT. — Koła politycze о- 
trzymały w poniedziałek wieczorem wia 
domiość, jakoby prezydent Hoover pole- 
cić miał abmasadorowi Mellonowi doko 
nanie demarche w ministerstwie spraw 
zagranicznych w Londynie celem ošwiad 
czenia zdecydowanie, że Ameryka uwa- 
ża próbę znalezienia kompromisu w 
sprawie koniliktu chińsko - japońskiego 
za nieudaną, i że przeciwna jest dalsze 
mu traceniu czasu w Genewie, na zna- 

  

lezienie kompromisu, który uważa za 
niemożliwy i że wobec tego oczekuje, 
że Wielka Brytanja nalegać będzie na 
zastosowanie przez Ligę Narodów w 
całej rozciągłości klauzul, przewidzia- 
nych w pakcie Ligi. W Londynie twiei- 
dzą, że identyczne demarche dokonane 

ma być przez ambasadora amerykańskie 
go w Paryżu we francuskiem minister- 
stwie spraw zagranicznych. 

— 0 — 

  

-SWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

  

   

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaitowy na stronie 2-ej i i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa miiimetr 60 gr. W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cytrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń «0 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administację zmieni 

  

Minister Beck pojedzie 
do Genewy 

WARSZAWA 16. I. (tel. własny)-— 

Chory na zapalenie opłucnej min. Beck 

powraca do zdrowia i w końcu biezą- 

cego tygodnia ma udać się do Genewy, 

na rozpoczynającą się w poniedziałek 

23 bm. sesję Rady Ligi Narodów. 

— —=0-О-о — 

Ostateczne losy „Atlan- 
į 46 

tique 
HAVRE PAT. — Dalszy los spaic- 

nego okrętu „Atlantique'* jest już prze- 
sądzony. Kompanja, do której „,Atlanti- 
gue“ należał, zdecydowała odstąpić oca 
lony kadłub i maszyny towarzystwu tu- 
bezpieczeniowemu, które będzie musiało 
sprzedać je na złom. Odnowienie i przy | 
wrócenie do.dawnego stanu okrętu kosz 
towałoby tyle, co wybudowanie nowe- 
go. Ponadto przeważa opinja, że „Atian 
tique" będzie już nazawsze zdyskredyto 
wany w opinji pasażerów, wobec czego 
eksploatacja okrętu mogłaby się nie о- 
płacać. 

  

Mowa ministra Pierackiego 
w Sejmowej Komisji Budżetowej 

WARSZAWA. PAT. — Sejmowa Komi. 
5)а budżetowa przystąpiła ma poniedziałko- 
wem posiedzeniu do debaty nad prelimina- 
rzem budżetu Mimisterstwa Spraw Wew- 
nętrzmych. 

Na wstępie zabrał glos  mimiister Pie- 
racki. s : 

Omawiając zmiany, zaszłe w organizacji 
centrali Ministerstwa, jak również w h 
lokalnych, p. minister stwierdza, że budżet 
Ministerstwa przez szereg lat uważany był 
za ustabilizowany do sumy 250 miljonów zi. 
Suma ta byłą zaledwie wystarczająca. Obectie 
w porównaniu z” rokiem ubi jest niższą” 
e 15.297 tysięcy zł., to jest o 7,17 proc, a 
w porównaniu z budżetem na rok 1929-—30 
o 50 miłjonów. Redukcję budżetu o 15 miljo 
nów osiągnięto przez obcięcie wydatków na 
policję o 8.497 tysięcy, na KOP o 4 miliony, 
na województwa i starostwa o 3.870 tysięcy. 
Suma 35 miljonów, przeznaczona na utrzyma 
nie zarządu centralnego oraz województw 
starostw jest sumą niewspółmiernie szczupła 
w stosunku do rozmiarów i zadań Minister- 
stwa, zwłaszcza ze względu na wzrastający 
zakres funkcyj. Minister podkreślił, że na adnii 
-nistrację województw i powiatów, która li- 
czy 5 tysięcy funkcjonarjuszów, | preliminuje 
się zaledwie 27.441 tysięcy zł. 

W dziedzinie porządku publicznego istnieją 
liczne możliwości ścierania się prądów społecz 
nych. Władza państwowa musi w poszczegól 
nych ustawach uzyskać upoważnienie do u- 
trzymania a w razie potrzeby  przywrócedia 

saa a", i i harmonji. 
zywiście, jeżeli będziemy podchodzić do 

krytyki ustaw i rozporządzeń, przygotowa- 
nvch przez rząd, pod katem widzenia nieufno- 
ści wzgłędem administracji rządowej, jeżeli 

stale będziemy ją pomawiali o chęć nadużywa 
nia jej uprawnień, — to każda ustawa wyda 
się nam antykonstytucyjną, policyjną i wstecz 
ną. Rząd nie może budować ustawodawstwa 
na m i do administracji. 

wiązując do głosów, że p isy o z. 
madzeniach 2 SWalzycaniach a 
zbyt dałeko idące rygory, p. minister Pieracki 
przypomina © sporach dookoła tych zagadnień 
przed rokiem 1926 i о namiętnych walkach, 
przyczem zaznacza, że żaden rząd nie był wol 
ny od ciężkich zarzutów ograniczania swobo 
dy zgromadzeń. Pogląd na granice tej swobo 
dy oraz na istotę jej naruszenia zmieniał się 
bardzo często, nawet u tych samych ugrupo- 
wań, w zależności od tego, czy ugrupowanie 

La g bylo przedmiotem, czy podmiotem wła- 
y. 
„Co się tyczy samorządu terytorjalnego to 

minister oświadczył, że docenia całkowicie 
wielkie państwowe znaczenie samorządu tery- 
torjalnego, ale z tego właśnie powodu uważa 
za niezbędne unikać traktowania tego zagad- 

koca w sposób abstrakcyjny i  doktryner- 
s 

Należy również dążyć do ujednostajnienia 
organizacji samorządu na terenie całego pań- 
stwa. 

Po omówieniu prac Głównego Urzędu Sta 
tystysznego p. minister przeszedł do zagad- 

nień, ciążących na Ministerstwie Spraw We- 
wnętrznych, a mianowicie do zagadnienia u- 
trzymania w państwie bezpieczeństwa publicz 
nego. Bez należytego rozwiązania tego proble 
mu nie może vyć mowy ani O normalnym bie 
gu codziennego życia obywateli, ani o sko- 
rzystaniu przez nich ze swobód  konstytucyj- 
mych. Wiemy _o. tem dobrze wszyscy, że w na 
szem państwie od pierwszej chwili jego istnie 
nia kwestja bezpieczenstwa, spokoju i porząd 
ku zarysowała się jako problem szczególnie 
trudny i pod tym względem nawet w okresie 
bardziej normalnych stosunków  ekonomicz 
nych obraz sytuacji będzie zapewne przez 
czas dłuższy mocno skomplikowany. rierwszą 
przyczyną tego stanu rzeczy jest wielka roz- 
piętość różnicy poziomów kulturalnych między 
poszczególnemi częściami państwa i grupami 
ludność, drugą — narodowościowe zrozaiczko 
wanie obywateli,- trzecią zaś fakt, że nawet 
wśród inteligencji można stwierdzić duże braki 
w zakresie kryterjów państwowego myślenia i 
dzialania. W tych warunkach ciągie jeszcze 
rozmawiamy z sobą różnemi językami. — Co 
gorsza nieledwie każdy polityk, nawet z po- 
śród tych, którzy zajmowali wybitne posterun 
ki władzy, przemawiał innym językiem, gdyż 
rządził, a innego używa dzisiaj, nie czując na 
swych barkach brzemienia odpowiedzialności. 

Przyczyna tego zjawiska, tak niepożądane: 
go i szkodliwego, leży — jak sądzę w 
psychice różnych grup i odłamów, które chęt 
nie utożsamiają się z całością narodu, mniema 
jąc, że państwo istnieje jedynie dla zadość- 
uczynienia ich poglądom i aspiracjom, przy- 
czem swoje własne poglądy i interesy uważa 
ja za jedynie zbawienne dła państwa. Rolnicy 
sądzą, że Polska powinna być tylko krajem 
rolniczym, przemysłowcy upatrują jei powoła- 
nie w rozwoju przemysłowym, robotnicy ak- 
centują przedewszystkiem interesy robotnicze, 
skądinąd wyłania się wizja Polski, jako twier 
Gzy szowinistycznego nacjonalizmu, zaś PPS 
— socjalizmu. jeżeli do tych skrzyżowań aspi 
racyj poszczególnych grup politycznych doda- 
my skrzyżowania, wynikające z nastawienia 
grup narodowościowych, łatwo uświadomimy 
sobie trudności, jakie ma do pokonania pań- 
stwowa racja stanu, której zadaniem jest zhar 
monizowanie sprzecznych interesów A ujmowa 
nie ich w całość organiczną. - 
stwowej racji stanu musi byč i ie - 
nie i ochrona wartości wspólnych, i odrzu- 
canie, a nawet zwalczanie uroszczeń grupo- 
wych, stanowych i  frakcyjnych.. 

Biorąc ogólnie, mamy do czynienia z dwo 

ORAREP RODY WSWRZW WWW RZZ WIARA OWOCE SSE 

dy miejskie złożone przeważnie z elemen 
tów iewicowych — socjalistycznych, sa 

1 przedsię- 
biorstw, mając na względzie jedynie ża 
spakajanie żądań robotników i ich ko- 
kietowanie w celach wyborczych i poli 
tycznych. 

Żadne konierencje genewskie nie 
pomogą, jeżeli po fałszywej drodze na- 
dal kroczyć będą, po drodze, która pro 
wadzi do zabicia produkcji, a tem sa- 
mem do spauperyzowania warstw robot 
niczych i rewolucji socjalnej na finiszu 
tego wyścigu socjalizmu z odwiecznemi 
zasadami ekonomicznemi, na których 
świat cywilizowany stał i stać musi. 

Widzimy, co dał socjalizm w Rosji, 
a to przecież jest państwo robotniczo - 

włościańskie, gdzie robotnik i chłcp 
powinni się czuć, jak w raju. 

Może raj tam i jest dla prowody- 
iów rządzących, którzy bez socjalizmu 
nie doszliby do Kremlu i przywilejów 
kosztem 150 miljonów niewolników, a 
przecież głoszą oni i dziś, że działają 
wyłącznie w celu  uszczęśliwienia go- 
łych i głodnych mas, których pozba- 
wili wszystkiego prócz opieki GPU. 

Droga do naprawy idzie przez cier 

niste pola pracy wzmożonej w czasie i 
zmniejszonej w zarobkach. Pracować 
trzeba dużo i tanio, wówczas odbuduje 
się popyt, wzmoże się konsumpcja, be 
towar będzie tani i dostępny, i wolne 
2 początku, a potem coraz prędzej za- 
cznie się ruch w przemyśle i rzesze 
bezrobotnych będą topniały. 

Wszak uprzedni dobrobyt i wzbo- 
gacanie się wszystkich warstw nie inna 
drogą się stwarzały, jak przez wzmożo- 
ną a tanią pracę, umożliwiającą kapitali 
zację. 

Polityka niby kapitalistyczna wywar- 
ła swoje skutki ale ślepa ludzkość nie 
chce widzieć przyczyn upadku ekonomi- 
cznego i szuka, w swem  doktryner- 
stwie, na genewskiej arenie ratunku w 
akrobacji socjalistycznych argumentów. 
  Czy możliwem jest leczenie bezrobo 
cia przez bezrobocie? 

Genewa miała od lat wielu reputacię 
miejsca w którem suchoty się silnie roz 
wijały. 

Może temu zawdzięczać należy suchot 
niczy rezultat leczenia w sanatorjum Li 

gi Narodów wszelkich chorób jej pacjen 
tów. 

St. Wańkowicz. 

ma rodzajami zjawisk, zakłócających bezpie- 
czeństwo: 

Do pierwszej należą pospolite przestępstwa 
natury kryminalnej, do drugiej wszystkie ro- 
dzaje nadużyć praw politycznych, Te ostatnie 
są bądź objawem rozluźnienia podstaw obywa 
telskicn, bądź skutkiem świadomie wrogiego 
stosunku do naszego państwa, jako tworu po 
litycznego lub też do panującego w niem po- 
rządku społecznego i ekono! (0. 

Kategorja pierwsza, przestepstw krymina!- 
uych, została pomnożona w okresie lat kryzy- 
sowych o nowe kategorje przestępców,  któ- 
rych część zaliczyć należy do szeregu ofiar 
bezrobocia, będącego -nowem _ nieszczęściem* 
naszych czasów. 1 Z 

Jakiekolwiek mogą być wyniki dociekania 
socjalnego nad tem zjawiskiem, Oznacza ono 
z zadań służby bezpieczeństwa i 
ilośći przypadającej jej pracy. Potwierdzenie 
tego stanu rzeczy znajdą panowie w cyfrach 
porównawczych za trzy kwartały 1931 roku i 
trzy kwartały 1932 roku, dotyczących prze- 
stępstw pospołitych. 1 tak: kradzieże 259,000 
do 323.620, oszustwa 22.707 do 23.919 „wymu 
szenia 848 do 927, sprzeniewierzenia 3,732 do 
4.326 przywłaszczenia 10.547 do 11.600,  fat- 
szerstwa pieniędzy i papierów wartościowych 
1.108 do 1.854. 

Nieco inaczej kształtuje się statystyka prze 
stępstw ciężkich w tych okresach: Mori w 
bandzie 65 do 45; mord indywidualny 1.146 
do 1095, uszkodzenia cielesne 56770 do 47276 
podpalenia 2.901 do 2.421, rabunek w bandzie 
128 do 155. Znaczy to, że iłość przestępstw 
pospolitych wzrasta, gdy natomiast statystyka 
przestępstw ciężkich wykazuje zmniejszenie. 

Jeżeli chodzi 0 przeciwdziałanie ze strony 
administracji, wybujałościom życia polityczne-" 
nego, zagrażającym bezpieczeństwu publiczne- 
mu, to stwierdzam, że kierujemy się tu prze- 
słankami najzupeiniej objektywnemi i rzeczo- 
wemi, a rok sprawozdawczy dostarczył przy 
kładów, stwierdzających że tak jest istotnie. 
Rozumie się że obszar zjawisk tej kategorji 
zakreśla wyraźne granice zasadniczego stosun 
ku każdego z nich do państwa. Komunizm u 
nas w Polsce, wychodzący z założeń obcej, 
niepolskiej racji stanu, jest w swej jawnej, — 
jak i zamaskowanej formie zwalczany z caią 
stanowczością woli i surowości prawa. Pań- 
stwowa racja stanu nie uioże się wdawać w 
sentymentalne rozważania subjektywnych pobu 
dek stawianych przez poszczegółne jednostki 
pod sztandarem trzeciej międzynarodówki. Wy 
chodząc z założenia, że okres naszej samo- 
dzielności państwowej jest najzupełniej wystar 
czający dla ukształtowania się w społeczeń- 
stwie świadomości obywatelskiej. Jeżeli ktoś 
wchodzi w nią zw konflikt, sam pozbawia się 
prawa apelowania do wyrozumiałości i poblaž 
liwości organów, stojących na straży intere- 
sów państwa. сгат wyraźnie, że za- 
kres tej wyrozumiałości, do której naprawdę 
zbyt często się apełuje, będzie się stale kur- 
czył, bowiem interes państwa nie dopuszcza 
bezkarności wystąpień przeciw porządkowi pu 
blicznemu, bez względu na to, czy wystąpie- 
nia te są wynikiem premedytacji i złej woli, 
lub też zamętu w dziedzinie pojęć ideowych. 
Odmienny, przynajmniej w teorji, jest problem 
stosunku administracji do tych organizacyj i 
stronnictw, które podważają porządek społecz 
ny w państwie, rzekomo w imię jego obecnej 
ideowej treści. Jednak musimy sobie zdawać 
sprawę z tego, że w sferze bezpieczeństwa 
publicznego sedno rzeczy leży nie w hasłach, 
a w czynach. Jeżeli ktoś w imię uszczęśliwie 
nia bliżniego chce go pozbawić życia, to wia 
dza, powołana do przestrzegania ustaw, ruusi 
słuchać przepisów kodeksu karnego i wyna-- 
łazców takiej recepty uszczęśliwiania  unicest- 
wiać. Ten przykład nie jest paradoksem, gdyż 

konflikty między administracją a różnemi ugru 
powaniami wyrastają przeważnie na gruncie 

ich swoistego poglądu na problem  uszczęśli- 
wiania bliźnich, i zbawienia narodu. Tymcza 
sem władza musi przestrzegać, aby szczęśli-- 
wość społeczna utrzymywana była w grani 
cach, zakreślonych przez ustawy. 

„ Jeżeli np. Stronnictwo Narodowe  mnierra, 
że droga do uszczęśliwienia Polski prowadzi 
przez podżeganie młodzieży do aktów teroru 
względem żydów, to administracja, nie znaj- 
dując w żadnej ustawie upoważnienia dla. żad 
nego stronnictwa do rozwijania tego rodzaju 
inicjatywy, a przeciwnie, mając obowiązek о- 
chrony bezpieczeństwa wszystkich obywateli, 
— spełnia swoją powinność i uruchamia 
Środki, konieczne dla położenia kresu wybry- 
kom podekscytowanej młodzieży. 

Podobnie gdy Stronnictwo Ludowe uważa 
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TELEGRAMY 
POŹAR FABRYKI PARKIETÓW 

ŁUCK. PAT. W Orzewie pow. Równe 

  

       
spaliła się fabryka parkietów, własność 
Janiusza Radziwiłła. Straty wynoszą 600 
tysięcy zlotych. 

Przyczyn pożaru arie ustalomo. 

TYTOŃ POLSKI W WATYKANIP 

СТТА DEL VATICANO. PAT. Maga- 

zyn. tytuniowy Citta del Valticamio mozpo- 
ezął sprzedaż papierosów Polskiego Mo- 
mopoln Tytoniowego. Polskie produkty 
tytomiowe zostały wprowadzonie ma tery- 
torjum Watyikamu dzięki staraniom komsu- 

Tatu generalnego. Rzeczypospolitej 'x» Rzy- 

mie. 

DWIE LOTNICZKI ZGINĘŁY 
W AFRYCE 

NAIROBI (Afryka). (PAT. Dwie mło- 

de lotniiczki angielskie Page i Selebarker, 
O je z Capetowm: do Europy, zginęty 

bez wieści po opuszczeniu w sobotę Moschi 

(Wschodnia Afryka)) zostały odmalezio- 
me przez samolot obserwacyjny o 40 mił. 
na południowy zachód od Nairobi, w  zu- 
pelnie dzikiej okolicy. Z powodu tmudmo- 
ści terenonych samolot obserwacyjny mie 
mógł łądować. Jednakże pilot samolotu 

spostrzegł przewrócony aparat  loiniczek 
i jedną z nich, dającą sygnały. Do Nairo- 
bi wysłano automobil z zapasami żywno- 

ści i namzędziami dla reperacji mszkodzo- 
nego aparatu. 

SAMOBÓJSTWO BRATA KANCLERZA 
SCHOBERA Z NĘDZY 

WIEDEŃ. PAT. Dzienniki wiedeńskie 
domoszą, że wczoraj odebrał sobie życie 

wystwzałea z rewolweru majster stołar- 
ski Schober, brat byłego kamelenza. Po- 
soki samobójstwa były kłopoty mater- 
jalne, 

  

  

MROZY W RUMUNJI 

WIEDEŃ. PAT. Dzienniki wiedeńskie 
donoszą z Bukaresztu, że miasteczko Su- 
lina w Deleie Dunaju zostało odcięte od 
świiata wskutek zamarźnięcia rzeki. Wezo- 

  

raj bumza (przenwałą również połączenie 
telefomiczne z miastem fak, że miasto 
jest zupelmie izolówane. Rząd rumuński 
wysłał do Suliny łamacze lodów, które 
mają przywrócić komunikację na Dunajn i 
zaopatrzyć ludnošė Suliny mw środki żywno- 
ści. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA PAT. Dziś w czwarżym 

dniu ciągnienia IM klasy 26 Loterji Pań- 

stwowej następujące większe wygrane pa- 

dły ma numery: 

100 tysięcy na nr. 58.080. 

20 tysięcy. na mr. 72.658. 
5 tysięcy ma mr. 67.380. 

po 2 tysiące ma mir. 36.473, 130.469 i 141.108. 

się za uprawnione do organizowania zamie - 
szek, jak to np. miało miejsce w Łapanowie i 
Lubli, jako też stosowania teroru 
włościan, wywożących swe produkty do mia- 
sta, to wiadze bezpieczeństwa spełniają jedy- 
nie swój obowiązek, jeżeli „nie zważając na 
niezadowolenie inicjatorów zamętu, czynią, 
co należy ażeby przywrócić porządek. 

Rozumie się, samo przez się i nie zamie- 
rzam temu zaprzeczyć, że w gorączce akcji 
ten lub ów organ bezpieczeństwa może zacho 
wać się niewłaściwie, zwłaszcza( gdy się zwa 
ży, w jak trudnych warunkach ludzie ci pra- 
cują. Takie sporadyczne przewinienia nie są 
jednak w tym wypadku badane i karane. -— 
Jest faktem, że policja nigdzie i w żadnym 
wypadku nie stała się przyczyną starcia z oby 
watelami w sposób represyjny. 

Jeżeli zaś wszyscy przywołani do porządku 
nmiemają, że zdołają obciążyć ministra spraw 
wewnętrznych, potokiem interpelacyj, to ja ze 
swej strony powołuję się na oczywisty fakt, 
że ład społeczny jest utrzymany, że administra 
cja skutecznie strzeże bezpieczeństwa publicz- 
nego i spokoju, owych podstawowych wa- 
runków pomyslnego zakończenia waiki z kry- 
zysem, kierowanej mocną dłonią szefa rządu 
(oklaski na ławach BBWR). 

Po przemówieniu ministra Pierackiego, 
zabrał głos sprawozdawca _preliminarza 
budżetowego M-stiwa Spraw Wewnetrz- 
miych pos. Bączek (BB). W dłuższym wy- 
wodzie referent: omówił preliminanz bud- 
żetońty oraz prace legislacyjne Mimister- 
stwa, sprawę nadzoru nad samorządem, ak- 
cję oszezędnościową i t. d. Dłużej zatrzy- 
mał się nad resortem policji, W zakończe- 
niu mówca proponuje szereg poprawek do 
preliminamza, zmniejszających ogólną su- 
mę wydatków o 124.550 zł. 

W dyskusji posłowie Matczak i Łu- 
cki (Ukmaińcy) poddają krytyce stosu- 
mek rządu do zagadnienia ukraińskiego, 
"Pos. Wienczak (Kl. Nar.) zwraca uwzge 
ma rzekome trudności, czynione posłom 
Str. Narodowego przy zwoływaniu zgło- 
szonych zgromadzeń poselskich. Mówca 
zatrzymał się dłużej mad zagadnieniem ży- 
dów w. Polsce twierdząc, że walka z ży- 
dami pochodzi stąd, że żydów mw Polsce jest 
4 miljomy, a my tej tudności nie możemy 
utrzymać, 

Po przerwie przemawiali pos, Ciołkosz 
(PPS), pos. Bielicki (Kl. Nar.), pos. Puł- 
jam (Ch. D.) — wszyscy występując z 
knytyką rządu, dalej pos. Polakiewicz, 
Zdzislaw Stroński, Samojca. 

Około północy zabrał głos minister 
Pieracki, udzielając obszemych odpowie- 

pe na zarzuty, postawione w toku dy- 
skusji.
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bm. zamieścił antykul, pošwiecony kolekeji 
„spaniałych i miezwykle cennych gobeli- 
nów brukselskich z XVII w., znajdujących 
się w maszej bazylice. Autor artykułu, 
stwierdzając, że gobeliny te stamowią je- 
den z najcenniejszych zbiorów tego. nodzaju 
w. całej Polsce, podaje jednocześnie rviado- 
mość o zamierzonej ich sprzedaży zagra- 
nieę. 

Pisze mianowicie: 

Arcybiskup wileński ks, Jałbrzy- 
kowiski powziął podobno myśl sprzedaży 
zagramicę cennej kolekcji gobelinów bruk- 
seliskich, pochodzących z końca XVII wie- 

ku, a znajdujących się w skarbcu katedral- 
nym. ' 

Ks. Jałbrzykowski czyni podobno stara 
nia, aby uzyskać zgodę ma swój projekt 
władz konserwatorskich. 

Jeśli istotny stan' sprawy zgodmy jest 
z posiadanemi przez nas informacjami, na- 
ieżałoby się wszelkim pomyslom zasilania 
funduszów na remomit jednego zabytku ko- 
sztem pozbycia się innych, przeci stawić 
jeknwiajkategorycznie,j dopóki jeszcze nie 
jest zapóźno. 

Kolekcja gobelinów ze skarbca kate- 
drallnego jest jednym z cemniejszych zbio- 
rów tego rodzaju wi Podlisee. Wobec ubóstwa 
naszych mmzeów i wobec miemożmości male- 
żytego zahamowania, przy brakadh w usta- 
wie korlserwatorskiej, ńywiczu dzieł sztuki, 
będących w rękach prywatnych, wiadomo- 
ści o tendanicjach władz kościelnych do szu- 
kamia Źródeł dochodu w: wyprzedaniu za- 
gramicę zabytków, znajdujących się w koś- 
ciołach i skarbeach kościelnych, (budzić mu 
si specjalne obawy. Zułeszeza, że sposób 
jest łatwy, dający bez wielkich trudności 
efekt doraźny a przytem zaražlimy. I po- 
kusa duża, 

- Wiadomość ta wydała się nam całkiem 
niepramdopodobną; to też, aby ostatecznie 
aryjaśnić sytuację, zwróciliśmy się do Ku- 
aji Amcybiskupiej z pytaniem i posłysze- 
liśmy zapewnienie, że sprawa sprzedaży 
gobelimów mie jest bynajmniej aktuałma. 

Nie wiątpimy, że podobny, podwójnie 
nieetyczny (bo godzący w interesy narodu 
i tekceważący dobrą wolę ofiarodawców), 
barbamzyński pomysł mie zostanie nigdy 
zrealizowany. 

Dzieła sztuki wogóle, ma naszych zaś 
terenach szczególnie, są mietylko bezcen- 
nemi skarbami, ale jednocześnie i niezwy- 
kle wymownemi dokumentami naszej kul- 
tury. Gobeliny, obrazy, rzeźby — to, Go 0- 
becnie jest eksponatami muzealnemi, daw- 
miej przecież było mzeczą mieodzowną w ka- 
żdym magnackim pałacu a i we dwiorze 
szlacheckim. 

Sztuka w jej amaydzielach byla najglow 
niejszym łącznikiem, wiążącym warstwy 
kulturalne całego świata. Sztuka byla po- 
tnzebą ludzi oświeconych, była przewiod- 
miczką, prowadzącą w dal. Zapomocą dzieł 
sztuki i architektury możemy się legity- 

mowiać ze swej kultury, wielowiekowej tra 
dycji i ścislej łączniości z Zachodem, > 

Gobeliny brukselskie my katednze i zdu- 
miewające istiuki w kościele śś, Piotra i 
Pania, profesorowie Akademji Wileńskiej 
— Hiszpanie, Włosi, Amglicy, Niemcy — 
maladze włoscy w: Wilnie za czasów. Zyg- 
munta Augusta, — różne to zjawiska, je- 
dnakowo wymowinie świadczące ©0 miaszej 
bliskiej i ścisłej łączności ze światem Za- 
chodu. 

A że bylliiśmy mietylko odbiorcami 4zieł 
sztłuki obcej, że sami przetwarzališmy i 
tworzyli, że cbok kapłanów. uezemych i ar- 
tystów coudzoziemskich pracowali liczni 
kapiami, uczeni i artyści polscy, że nasza 
Sztuka, literatura i nauka wpływami swemi 
sięgała daleko poza granice pańsbwa, — 
jest to dowodem żywotności i siły naszej 
kultury. 

Sprzedaż gobelimów: byłaby nie do po- 

myślenia i ze względu na to, że lekceac- 
żyłaby intencje ofiarodaweów. Przecież +олс 
cenine dary składano jako wota w dowód 
wdzięczności za dozname łaski, lub z myślą 
© upiększeniu drogiej świątymi. 

Sprzedaż gobelinów byłaby dopuszczal-- 
nia tylko wówczas, gdyby naród potnzebo- 
Mał jak największych ofiar i gdyby wszyst- 
kie inne źródła zostały wyczerpane. 

W okmesie decydujących wojen! nieraz 
kapituły sprzedawały swe majątki i domy, 
a nawet spieniężały złoto, srebro i drogo- 

cenne przedmioty, znajdujące się w Świą- 
tymiaich. 

Dziś tej potrzeby niema, Znajdą się bez 
wątpienia inne środki zasilenia Funduszu 
Ratoewamia Bazyliki, 

Dlalteg » też wszełkie pogłoski o zamie- 
nzonej spr, adaży gobelinów należy odeprzeć 
jako miiedomzecznie, — samą zaś myśl o po- 
dobnej možlialošci odrzucić, jako 'bezsen- 
sowną i barbarzyńską. W. Ch. 
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Dostawa nsty hnisstowa w szczelnie 
zaolsmoowany h wosach 

SEBEZU 

Słodkie suknie Jedwabn= 
NOWY 'WYNALAZEK AMERYKAŃSKI 

W związku z madpnodukcją cukru w 
Ameryce wysuwane są corąz oryginalniej- 

sze projekty i dokonywane są wiciąż in- 
me wymałazki, Do licznych najbardziej u- 
danych odkryć należy „słodki beton", o- 
trzymany z mieszaniny wapna z pewną ilo- 

ścią odpadków. oukrowiych. 

Ostatniemi dniami wiele mówi się w 
Ameryce o możliwości wykorzystania cu- 
Kkru dla wyrabiania: sztucznego jedwabiu. 
Teoretycznie ta produkcja słodkiego jed- 
wialbiu jest zupelnie możliwa, gdyż celulo- 
za może pod działaniem pewnych części 
składowych zamieniać w lmkier. 
Przeto, dopuszczalna jest możliwość od- 
wnotna — wyrabiania cukru z celulozy. 

Jeżeli wierzyć amerykańskim korespon 
dentom gazet paryskich, doświadczenia 
z taką zamianą w.Ameryee były już do- 
Kkonymiane i to z dużem powodzeniem. A- 
merykanom udalo się jakoby dnogą połą- 
czenia cukru z pewmemi pierwiastkami che- 
mieznemi stwonzyć płyn, który marówni z 
płynną. celulozą może być przetworzony w 
sztuczny: jedwab. 

IW tem. sposób iobok słodkiego betonu, 
zjawiają się słodkie sukmie jedwabne, słod- 
kie pończochy i t. d. Zresztą termin 
„słodki może być zastosowany tylko w 
pnzenośni, gdyż przetworzony cukiew tra- 
ci swój zwyikły słodki smalk. 

Sztuczny jedwab jest w obecnych kryzy 

sdwyich czasach szczególnie wzięty. Zapo- 
trzebowanie na sztuczny jedwab nietylko 
się nie zmniejsza lecz odwrotnie wzrasta, 
przeto dla fabrykantów sztucznego jedwa- 
biu nowy: wynalazek byłby bandzo korzy- 
sty. 

Zwesztą pod tym. względem zdamia są 
mozbieżne, gdyż wątpliwa: jest kkwestja, czy 
sztuczny jedwab z euknu będzie tańszy od 
sztucznego jedwabiu, wiyrabianego awy- 

kłym sposobem. 

W każdym bądź razie dokicnywane pró- 
Iby są same przez się bandzo ciekawe i cha- 
rakterystyczne dla obecnych kryzysowych 
ezasów. 
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Procesy © szpiegostwo w Gdyni 
WARSZAWĄ *16 L (tel. własny). Agencją 

Iskra donosi z Gdyni: 

Przed sądem admiralskim w trybie doraź 
nym odbył się w dniu 14 bm. proces bosma- 
na dyonu lotniczego w Pucku Jana Kropidiow 
skiego, oskarżonego © szpiegostwo na rzecz 

jednego z państw ościennych. Sąd skazał Kro 

pidłowskiego na karę śmierci przez rozstrzela- 
nie. Wobec nieskorzystania przez Pana Prezy- 

denta z prawa łaski wyrok wykonany został 

16 bm. rano. 
Jednocześnie przed Sądem Okręgowym w 

Gdyni również w trybie doraźnym odoył się 
proces w tej samej sprawie dwóch innych о- 
skarżonych a mianowicie Pawła Priebe —właś 

ERERZEBZNO | 5 KOBGUÓZREZEWI: AB 

  

pionierów. (chaluców). 

ciciela młyna w Pucku i Ernesta Kocha --- 
kupca z Gdańska.— Sąd po przeprowadzeniu 
przewodu wydał wyrok skazujący obu oskac- 
żonych na karę śmierci przez powieszenie. — 
Obrońcy odwołali się do łaski Pana Prezyden- 

ta. 
— — =0-О-о=———— 

Wielu żydów wyjechało do 
Palestyny. 

WARSZAWA. PAT. W roku ubiegłym 
wiyjeehaso do Palestyny za pośrednictwem 
Centralnego Wydziału Palestyńskiego w 
Warszawie, 3720 żydów, w czem. 855 t. zw. 

  

Ustawy nowe wstecznej mocy nie mają 
Sąd Najwyższy na powiększonym 

komplecie 7-miu sędziów w sprawach z 
powództw sukcesorów powstańców prze 
ciwko Skarbowi Państwa o zwrot skon- 
fiskowanych za udział w powstaniach 
majątków, rozpoznał ciekawą  kwestję 
mocy wyroków Sądów Apelacyjnych, któ 
re ustawa postępowania cywilnego, obc- 
wiązująca w b. zaborze rosyjskim do 
dnia 1 stycznia 1933 r., uznaje za prawo 
mocne. 

Prokuratorja Generalna w sprawacn 
tych, przegranych przez nią w obu mte- 
rytorycznych instancjach, założyła skar 
gi kasacyjne do Sądu Najwyższego i na 
stępnie, opierając się na ustawie z dnia 
18 marca 1932 r., wnosiła o zawieszeni: 
postępowania kasacyjnego, twierdząc, 
że sprawy te ulegają rozpoznawaniu w 
drodze administracyjnej z możliwością 
uchylenia w tej drodze wyroków Sądów 
Apelacyjnych. 

Obrona powodów, oponując przeciw 
tym wnioskom Prokuratorji Generalnej, 
powoływała się na art. 77 Konstytucji, 
który głosi, że orzeczenia sądowe nie mo 
gą być zmieniane ani przez władzę usta 
wodawczą, ani przez władzę wykonaw 
czą, na art. 99 Konstytucji, który dopu- 
szcza wywłaszczenie wyłącznie w wy- 
padkach, ustawę przewidzianych, i je 
dynie za odszkodowaniem, oraz na zasa- 
dę prawną, według której nowe ustawy 
nie mają mocy wstecznej. 

Wreszcie obrona sukcesorów pów- 
stańców powoływała się na dzieło pre- 

zesa Prokuratorji Generalnej Stanisława 
Bukowieckiego pod tyt. „Polityka Polski 
niepodległej, gdzie p. St. Bukowiecki w 
r. 1922 na str. 225 i 226 napisał, co 
następuje: „Silny rząd i wogółe aktyw 
ność aństwa muszą być oparte na šci- 
stej zasadzie prawa, w przeciwnym razie 
prowadzą do samowoli, tyranji, wkońcu 
do anarchji, zamiast budowania potężne 
go narodu i państwa, prowadzą do ich 
upadku". „Nadawanie ustawom mocy 
wstecznej, wydawanie aktów  sejmo- 
wych, będących ustawami tylko formal 
nie, a w istocie rzeczy rozporządzenianii, 
regulującemi pewien poszczególny wy- 
padek z naruszeniem zasad prawa, gwał 
cenie prawomocnych wyroków  sądo- 
wych przez odmienne regulowanie obję 
tych niemi spraw w drodze ad hoc wy-- 
danych ustaw, oto są niektóre przykłady, 
niepraworządności, których wystrzegac 
się koniecznie potrzeba”. 

Sąd Najwyższy w orzeczeniu, stano- 
wiącem wykładnię prawa, wyjaśnił że u- 
stawa z dnia 18 marca 1932 r. o dobrach 
skontiskowanych przez byie :zady zabor 
cze uczestnikom walk o niepodległość 
(Dz. Ust. Nr. 24 poz. 1%9) orzed zmianą 
dokonaną w niej Rozvorzadzeniem Prezy 
denta Rzeczypospolitej z dnia 21 paž- 
dzieruika 1932 r. (Dz. Ust. Nr. 91 poz. 
771), stanowiąc w art, 7 © zawieszeniu 
postępowania sądowego w sprawach, 
wymienionych w art. i isiż2 ustawy, nie 
miała na względzie postępew ania w $ -- 
dzie Najwyższym. 

  

Ślizgawka w Ogrodzi 

  

Na zdjęciu naszem widzimy ślizgawkę dla dzieci i młodzieży szkolnej w Ogrodzie Saskim, 
cieszącą się od kilku dni wielkiem powodzeniem wśród młodocianych zwolenników sportu 

łyżwiarskiego: 

Ś.p. ks. Dziekan Alek- 
sander Duiko 

(POŚMIERTNE WSPOMNIENIE 

Dnia 20 grudnia 19832 r. mieliśmy bo- 
lesne uroczystości: pogrzeb miejscowego 
pnoboszcza Ś. p. ks. Aleksandra Dulko. 
Ludzi bylo bamdzo dużo w jak majwiększy 
fest. Księży 11, ziemiaństwo, inteligencja, 

mauczycielstwo, szkoły ze swemi sztanda- 
rami pizepasanemi czarną krepą, wszyscy 
oddali ostatnią posługę  zacnemu kapła- 
nowi. Do tego wypadła śliczna wiosenna 
pogoda w dniu jego pogrzebu. Rzeczy 4- 
ście łagodnemu, miłemu i zawisze wesołemu 
charakterowi naszego proboszcza  „zupel- 
mie odpowiadała pogoda. 

Warto przypatrzeć się bliżej życiu te- 
a sędziwego kaplana, tak bogatemu w 

У. 
Urodzony ww 1856 r. w Degsiach pow. 

Uciańskiego ma Litwie nad nzeką Śn iętą. 
Ś. p. ks. Aleksander uczył się w Świę- 

cianach i w. Petersburgu, tam kończył 
szkołę oficerów, odzmaczał się niezwy- 
kłemi zdormościemi, Jako oficer cłużył w 

tersbumgu i Rydze. 
Prędko porzucił wojsko i wstąpił do 

Seminanum Duchownego w W:lmie. Tu 
za. tezy lata, jako zdolny kleryk, w 1888 
otrzymał święcenia i był mianowany pro- 
boszczem w Dziewdeniszkach. Jako młody, 
gomiiwy proboszcz zdobywa sence wszy'st- 
kieh pematjem. Jeździ od wsii do wsi i u- 
czy śpiewać mietyliko pieśni święte, ale 
także ludo "ie, aby wyrugować rosyjskie żoł 
mierskie, któne zaczyjnały zakradać się 
wśród paraftjan. W Dziewieniszkach ko- 
ściół był stary, Neprawić rosyjski rząd 
nie pozwalał, czekał tylko kiedy zawali się 
aby zalkmyć całą parafję. S. p. ks. Alek- 
samderr w. mocy podpiera kościół i, takim spo 
sobem ocala parafiję i kościół о@ schizmy. 
Ten czyn bohaterski $. p. kis. Aleksandra 
po dziś dzień pamafjamie w Dziewieniszkach 
z zachwytem wspominają. (Pa dwóch la- 
tach pobytu m Dziewieniszikach został pnze- 
niesiony do Duniłowicz, gdzie był prawie 
25 lat. Jalko dziekan koleżeński zdobywa 
serce braci kapłanów, jako proboszcz nie 
tylio parafjan katolików, lecz i schizma- 
ttyków i pozyskuje dla Kościoła około ty- 
siąca mawróconych z prawosławja, Ma cza- 
su i do szkół, aby w dziatkach podtrzy- 
mywać dncha katolickiego ż polskiego, prze 

cin stawiając musycyzmowi. Usilnie stara 
Się szerzyć oświatę ludową. Rozdaje ma- 
wet darmo różne gzzetki. 

W dowód wdzięczności za położoną pra- 
ее tw Dumiłowiczach pawaftjamie kupili śli- 
<zny, duży ze złota krzyż z napisem: „XXV 
kapłaństwa od wdzięcznych parafjan ks. 
Dziekamowi Aleksandrowi Diulko, 20 lip- 
ca 1913 T.“ 

№ roku 1915 zwzeka się dziekaństwa i 
na własną prośbę przenosi się do Zadzie- 
wia, gdzie pobył tytlko trzy miesiące, bo 
pnzyszło wtbjsiko: „miemieckie. 

Przyjaciele donadzali ś. p. ks. Alekszm- 
drowi, aby wyjechał do Rosji tw ięcej 
bezpieczne miejsce, lecz nie zgodził się, po- 
wiadał nie opuszczę swych parafjam, co 
będzie im, to i ja będę zmosić. Los wypadł 
ciężki: w Zadziewiu wiywiązały się ciężkie 
mqalki, Pod gradem kul z. brewėjangem w 
ręku wyszedł z Zadzięwia narażając swoje 
życie na niebezpieczeństwo. Widział - jaik 
(w. ogniu antyleryjskim ginął nietylko do- 
bytek własny, lecz kościół i budynki ko- 
ścielne. W Zadziewiu linja bojowa stała 
prawie trzy lata, więc cała parafja i 6, p. 
ks. Aleksander, wierny swemu przyrzęcze- 
niu, tułał się z mimi. 

Pod koniec 1918 r. został miemowamy 
proboszczem w. Strumojeiach, tu też przy in- 
wazji bolszewickiej nie opuszcza parafji, 
lecz cieszy parafjan przy gwałtach  bol- 
szewiekich, wlewa. nadzieję lepszego ju- 
tra, szerzy oś iatę, iqprawuje budynki kio- 
ścielne i utrzymiuje zgodę między parafja- 
nami, bo parafja Stnunbjska jest miesza- 
na litewsko - polska, zdobywa serce i mi- 
łość wszystkich. 

Po panu latach przyjeżdża do Sużam. 

    

BEATYFIKACJA BLOG. JANA Z DUKLI 

  

W dniu 17 stycznia rozpoczynają się we Lwa 
wie uroczystości jubileuszowe z okazji 200-ej 
rocznicy beatyfikacji błogosławionego Jana z 
Dukli, patrona Lwowa, którego relikwie znaj- 
dują się w głównym ołtarzu kościoła O O. 
Bernardynów we Lwowie. Zdjęcie nasze przed 
stawia kolumnę z figurą błogosławionego Ja- 
na z Dukli, stojąca przed kościołem Bernardy- 

° nów "we Lwowie. 

Tu bolszewicy nietydkio odbierają mu ostat- 
miego konia, lecz nawet jedzenia ma jeden 
maz nie zostiawiają. Jednak lubianego 
przez całą parafję proboszcza aresztowywać 
mie ośmieltają się i prowiadzi w majtrudniej- 
szych chwilach pracę duszpasterską. 

Z Sużan pnzyjeżdżą do Korlkożyszek. Tu 
mybudowuje duży drewniany dom ludowy 
i wykańcza śliczny kościół, który 1925 r. 
J. E. ks. Jerzy Matulewiez, Biskup wileń- 
ski, wyświęcił. . 

Czuje się słabym na siłach w 1926 r. 
przejeżdża do mniejszej parafji Bujwidze. 
Tu podobają mu się ludzie i miejscowość 
i chce być tu pogrzebanym, Tak się i stało. 

Jak prawdziwy sługa Boży pracował &. 
p. ks, Aleksander (w, winnicy Pańskiej 
dlo dnia 25 października: 1932 r. Gdy zanie- 
mógł mówił: iż jestem przygotowany i chcę 
ummzeć, lecz księża sąsiedzi przekonali go 
iż musi wyjechać do Wilna, do szpitala i 
dnia 31 października znobił prof. Michej- 
da operację: wyjął kamień z pęcherza mo- 
cezowego. Po operacji chory czuł się bar- 
dzo. dobrze, cieszył się z opieki w lecznicy 
ś. Józefa ma: Tyzenhauzowskiej i spodziewał 
się jeszeze powwócić do umiłowanych Buj- 
widz ma pracę duszpasterską. Odwiedżali 
<horego iksięża koledzy, lecz najwięcej tro- 
szczył się Najczcigodniejszy ks. Ancybi- 
skup Romuald Jałbrzykowski. On nie tyl- 
ko telefomicznie co chwila dowiadywał się 
o stanie zdrowia, lecz często osobiście od- 
wiedzał. 

Dnia 17 gnudniła, o godz. 10 z rana, gdy 
jego wychowanek lodprawiał mszę św. w 
Bujwidzach, cicho, spokojnie zasnął . w 
Bogu. Był: przyjgotowany do. śmierci, czę- 
sto. spowiadał się i komunikował się. W 
czasie choroby cierpiał strasznie, powiadał : 
„Jestem jak ma kuzyżu przybity”... Wieku 
miał lat 76, kapłaństwa zaś 44 lata. Na 
życzenie Nieboszczyka siostrzeniec prze- 
iwiózł do Bujnidz i tu na ementanzu ko- 
ścielnym został pogrzebany. 

Nietylko tu w Bujwidzach Jego grób 
jest lotoczony eodzień gorącą modlitwą, 
lecz dokąd wieść dochodzi 0 Jego śmierci, 
ze wszystkich senc wzbitjają się szczere we- 
stchnienia do tnomu Najwyższego za Jego 
szlachetną duszę i skwapiają się powieki łzą 
prawdziwego przywiązania i miłości, gdyż 
straciliśmy wielkiego kapłana, głębokiej in- 
teligencji człowieka życzliwego i przyja- 

Ziomek ciela. 
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Złoto D 
Skoro — złoto, więc napewno nie o 

mistrzu Dunikowskim będzie tu mowa, 
boć przecie za naszych czasów rzeźbia- 
rze ani sami złota nie mają, ani też ze 
złota nie rzeźbią. Ostatni posąg złoty, 
uiany był podobno na cześć Kaliguii — 
dawne dzieje! Zaczekajmy więc cierpli- 
wie jeszcze trochę — może to się rzeź 
biarzom opłaci i nadejdą wreszcie i 
dla nich „złote czasy! Spodziewał się 
ich również inny Dunikowski, ten, „pa- 
ryski. Nie doczekał się. Przynajmniej 
= ma razie. 

Właściwie, o żadne nowe odkrycie 
tu — zdaje się — nie chodziło — cho- 
dziło (jak niefortunny wynalazca tłuma- 
czył) o uproszczenie drogiego, a więc 
niepraktycznego sposobu wydobywania 
złota z rudy, pod działaniem jakichś no- 
„wych promieni. A więc, niema tu nic ani 
z. tajemniczego romantyzmu kamienia li- 
lozoficznego, ani z tygłów Fausta, ani z 
proszków Sendiwogiusa. Niema, a jed- 
nak jest. Bo ze stałych atrybutów tego 
rodzaju tragikomedyj pozostają i do 

„dziś dnia niezmienne: chciwość i naiw 
ala ufność z jednej strony: spryt i ryzy- 
-ko z drugiej. A także odwieczne pod- 
świadome: „A może? Ą nuż jakoś się 
'uda-''— jednakowo szczerze jak @а 
jednej, tak i dla drugiej strony. I ponad 
tem wszystkiemi — wszechpotežny  od- 
wieczny czar złota. Różnica tylko w tem 
że „przedtem łapali się na złotą wędkę 
królowie — teraz na zmianę im przy- 
chodzą przywódcy partyj politycznych 
i głowy republik". 

Dunikowski w naszych czasach nic 
"jest pierwszym, nie będzie zapewne osta 
tnim. Przed nim niedawno był już prote 
gowany Ludendorffa (i — jak mówiono 
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— Hindenburga) niejaki Franz Tausend. 
Po nim będzie „noch tausend'* — niech 
mi wybaczą niezbyt wyszukane „jeu de 
mots“... 

Ten urok złota, ten nieprzeparty jego 
czar świetnie odczuł i opisał wielki zna- 
wca wszelkich „czarów i czartow“ ex- 
mason, pisarz i ' uniwersalna głowa”, 
ongiś pan Aleksander Amfiteatrow, obec 
nie emigrant we włoskiem Levanto  si- 
gnore Alessandro Amfiteatro, ziomek i 
zarażem srogi nieprzyjaciel słynnego 
proletarjusza z willi na Capri. Słowem, 
człowiek ciekawy, a przytem błyskotli-- 
wy feljetonista. Jemu to zawdzięczam 
większą część podanych niżej wiadomo- 
$с1*). ) ь ` 

Większość wypadków historycznych, 
kiedy złoto było niby to sztucznie pro- 
dukowane, sprowadza się do zwyczajne- 
go oszustwa: do zamiany złota rzekomo 
sztucznego przez prawdziwe. Sposoby 
fałszerstwa zawsze były jednakowe: 
przed rozpoczęciem doświadczenia do 
metalu, mającego się zamienić w złoto, 
do tyglów, węgli i t.d. wkładano praw 
dziwe złoto. W trakcie doświadczenia, 
droga wypalania się, lub topienia, złoto 
uwalniało się i pozorny efekt „prze- 
kształcenia się* zostawał osiągnięty. Fa- 
kty aż nader znane... Tymczasem, mniej 
znaną jest ta okoliczność, że ryzykują- 
cy aż tak ordynarne oszustwo podczas 
doświadczenia publicznego (chodzi mu 
przecież o podtrzymanie swojej renomy 
wobec finansującego mecenasa!) alche- 
mik sam fanatycznie wierzy w możli- 

* * 

  

*) Aleks. Amiiteatrow. „Złota tajemnica" 

1 „Czar złotej tajemnicy”. 
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wość fabrykowania złota i niezmordo- 
wanie w tym kierunku pracuje. Kilku en 
tuzjastów tej sprawy osiągnęło nawet 
pewne rezultaty: zdobyli jakiś pięk- 
ny i ciężki stop, który w dobrej wierze 
sami wzięli i innym polecali za złoto. 
Pewną różnicę w wadze i barwie alche 
mik, tłumaczył sobie „chorobą metalu 
„jak. dziecko przedwcześnie urodzone i 
sztuczne odżywianie zawsze będzie słab 
sze i drobniejsze — tak' sztuczne zło- 
to powinno być bledsze i lżejsze od 
prawdziwego”. Czyż nie ma się chęci 
zilustrować takie powiedzenie ołówkiem 
Holbejna lub Diirera? 

W każdym razie na przeciągu w.w' 
XVI — XVIII coś podobnego do złota z 
tyglów alchemicznych wychodziło — i 
to przy ścisłej kóntroli aż nader scep'y- 
cznych, a później głęboko przekonanych 
naukowców. Np. Leibnitz całkowicie dał 
się przekonać pod wrażeniem doświad- 
czeń Van-Helmonta Młodszego, a Baruch 
Spinoza był zdumiony wynikami alche- 
micznej pracy Helwecjusza (J. Fr. 
Schweizera). Ciekawym jest jeden wspól 
"ny rys dla wszystkich tych doświadczeń 
„udanych“: żaden z robiących je alche- 
mików nie posiada tajemnicy tego „Ka- 
mienia filozoficznego** lub innego „prosz 
ku', mocą którego robi swoje „cudze. 
Zawsze dostaje go albo w spadku po ja- 
kimś „wielkim alchemiku“, albo w spo- 
sób niezwykły od „tajemniczej osoby''. 
Tak przynajmniej wyglądają wypadki 
van-Helmonta St. (1618), Martini'ego 
(1621), Bernarda Pizańskiego (1640), 
Helwecjusza (1666) i innych. Chronolo- 
giczne zestawienie tych wypadków po- 
zwala historykom t. zw. „nauki herme- 
tycznej*, przypuszczać, że wszyscy ci 
„tajemniczy nieznajomi', którzy odwie- 
dzili w okresie 1618—90 van Helmonta, 
FHelwecjusza i in. byli tą samą osobą,mia 
nowicie,Fiłaletem. Nieśmiały, bojaźliwy,, 

podagrze należy niezwłocznie zastosować tabletki Togal, ; i 

R EB te niedomagania, wstrzymując nagromadzanie się kwasu moczowego, który, jak 
wiadomo, jest przyczyną tych cierpień. Spróbujcie i 

nabycia we wszystkich aptekach. Nr. Rejestru 1364. 
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zawsze gdzieś się ukrywał, w sprawie- 
dliwej zresztą obawie przed losem takie 
go np. Setona, a którym — niżej. 

Według oficjalnej wersji wyznaw- 
ców „nauki hermetycznej* byli wszyscy 
ci przed tem naturalistami — sceptyka- 
mi; zażarci przeciwnicy alchemji, zwal- 
czali ją z wysokości swoich katedr. Aż 
pewnego pięknego (a może i nie bar- 
dzo) dnia zjawił się do nich do labora- 
torjum lub do sali wykładowej „niezna- 
jomy'”, proponował dysputę, zwyciężał 
w dyskusji teoretycznej, robił przed scep 
tycznym  niedowiarkiem zdumiewające 
doświadczenie przekształcenia metalu: 
podłego na złoto i wspaniałomyślnie 0- 
iiarowywał nowopozyskanemu  adepto-, 
wi „nauki hermetycznej* kawałek lub 
też szczyptę — o szczegół mniejsza -— 
„kamienia filozoficznego”. Tak, podob- 
no, wyglądało „nawrócenie*  profeso:a 
filozofji Martini'ego z Helmstadt, jak i 
Helmonta, i Helwecjusza. 

Obdarowany cudownym proszkiem z 
początku nie wierzył sobie, że posiadł 
aż taki skarb. Później, nieśmiało, z za- 
chowaniem wszelkiej ostrożności i kon- 
trolując każdy własny krok  przystępo- 
wał do pierwszego samodzielnego do- 
świadczenia. Doświadczenie się udawa- 
ło. 

Bernhard Piżański w obawie przed 
złośliwą mistyfikacją, nabył osobiście 
tygiel, rtęć i węgiel w trzech różnych 
miejscach. Doświadczenie zrobił w ści- 
słej izolacji. I otóż — za pomocą jednej 
drachmy „tajemniczego proszku”, otrzy- 
manego od „tajemniczego nieznajomego'* 
dziesięć drachm rtęci zamieniło się w 
szczere złoto — nieco tylko lżejsze. 
Niech zresztą przemówi sam Bernhard: 
„Gdyby to się stało ze mną nie w sa- 
motności, lecz przy udziale obcych, po- 
dejrzewałbym złe oszustwo; ale ważę 
się świadczyć, według czystego sumie- 

bowiem zwalcza 

przekonajcie się sami. Do 

    

nia, że wszystko odbyło się tak, jak opo 
wiedziałem”. A teraz niech powie Van 
Helmont: 

„On (kamień filozoficzny) istnieje; 
widziałem go i trzymałem go w ręku, en 
jest koloru szafranowego, jest ciężki i 
błyszczy jak szkło tłuczone. Miałem mo 
żność zrobić z nim doświadczenie w mo 
jem Wilwordzkiem laboratorjum (koło, 
Brukseli) i za pomocą jednej czwartej 
grama proszku, zamieniłem na złoto 5 
uncji 1tęci“. 

Łaskawy czytelniku! Nie myśl, pre- 
szę, iż pragnę koniecznie Cię przekona, 
że wszystko działo się właśnie tak, jak 
prawi o tem poczciwy nasz alchemik. 
Bynajmniej — wyszliśmy już z tego wie 
ku! Ale zgódź się, że jest w tej całej in- 
scenizacji jakiś dziwny czar, który i 
Tobie już zaczyna się udzielać. Może to 
urok starego drzeworytu z dużym go- 
tyckim podpisem na dole, a może je- 
szcze i inny: urok złota. Urok bajki 
dla dorosłych. 

* 

Opinja publiczna przypuszczała, że 
posiadacz „kamienia filoz." koniecznie 
musi posiadać również i jego tajemni- 
cę. Tego rodzaju aberracja logiczna cięż 
ko dała się we znaki niejednemu ze śr. 
w. „cudotwórców'. Dopóki miał zapas 

„żółtej tynktury*, otrzymał od alchemi 
ka — wynalazcy — wszystko szło ma 
dobrze: był adulowany, zasypywany da- 
rami i honorami. Zapas się kończył — 
następowała zmiana: pan, na którego 
ter! nieszczęśliwiec pracuje, w dalszym 
ciągu wymaga od niego „cudów* i nie 
chce uwierzyć, że on naprawdę nie po- 
siąda złotej tajemnicy. Niewiedzę, bie- 
rze się za złośliwy upór. Następują: wię 
zienie, tortury, śmierć — albo na stosie, 
albo na szubienicy. I nie zawsze na zwy 
czajnej: bo jeśli zachodziło podejrzenie 
oszustwa, ogłaszano niefortunnego alche 

* * 
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mika szalbierzem, wyludzającym pienią- 
dze i wieszano na szubienicy, suto po- 
złacanej jakąś tanią pozłotką... Makabry 
czny żart barokowy.. Dobrze się zapo- 
znał z podobnemi praktykami chciwych 
mecenasów Aleksander Seton. Męczył, 
go, ale nie zamęczył Elektor Saski Kry- 
stjan Il-gi. Kłóto go igłami, polewano 
roztopionym ołowiem, bezlitośnie smaga 
no i t.d. „kamićnia filozoficznego" jed- 
nak nie zdradził, — „chociažby groziła 
mu nawet śmierć tysiąckrotna*. Zabić 
go Krystjan nie chciał — a nuż starzec 
nie wytrzyma męczarni i zdradzi se- 
kret „proszku*? A więc, na razie zam- 
knął go do lochu kamiennego. Tam był 
by umarł, gdyby nie wykradł go stamtą! 
szlachcic polski Michał Sendivogius. | 
umknął z nim do Krakowa. Złamany po- 
przedniem, Seton w r. 1604 umarł, prze- 
kazując cały swój zapas „kainienia filo- 
zoficznego* Sendivogiusowi: „Wystarczy 
ci tego, abyś do końca życia miał dosta 
tek“. Lecz wtajemniczenia w sekret „pro 
szku* kategorycznie odmówił: — „Było 
to grzechem nie do przebaczenia. Chcesz 
władać tajemnicą — błagaj sam Pana 
Boga, żeby Ci ją raczył odkryć'. Z tem 
umarł. 

Proszek Setona otwierał przed Sendi 
vogiusem olśniewające horyzonty, lecz 
już w r. 1607 został z niego okradziony 
przez ks. Fryderyka Wirtemberskiego i 
alchemika hr. von Miillenfelsa. Pozbawio 
ny proszku setonowego, prędko począ! 
staczał się na dno. Kręcił się koło tego 
lub owego magnata, między innemi był 
i na dworze znakomitego wojewody Sar 
domierskiego, ojca Maryny Carowej. 
Umarł w r. 1646 w Krakowie, mając lat 
80. Marnie zakończył życie długie i smu 
tne, „pozostawiając po sobie pamięć nie 
tyle filozofa — chemika, ale „oszusta * 
i nawet fałszerza pieniędzy. jego tragi- 
sznej i malowniczej postaci poświęca



  
  

    

Przyłapany włamywacz 
USIŁOWAŁ UDUSIĆ PRZODOWNIKA POLICJI 

WILNO. — Nocy wczorajszej przy 
miicy Raduńskiej 2 zdarzył się wypadek 

_ który dla interwenjującego policjanta ©- 
mai mie skończył się tragicznie. 

Około północy zamieszkujący w wy- 
mienionym domu przodownik 2 kom. P. 
P., Michał Śmilg, przechodząc przez po 

órko, zauważył jakiegoś osobnika u- 
siłującego włamać się do jednego ze 
składów. 

W momencie, gdy policjant usiłował 
trzymać _ włamywacza,  tessgzucił się zatrzymać 

na niego i uchwyciwszy za gardło po- 
czął dusić. 

Napadnięty mimo, że był już w sta- 
nie napółprzytomnym, zdołał wydobyć 
posiadany w kieszeni rewolwer i strze 
lić. Huk wystrzału zaalarmował lokato- 
rów posesji, co widząc włamywacz po- 
rzucił swą ofiarę i chciał uciec. Kołejne 
strzały, oddane wślad za uciekającym 
zmusiły go do zatrzymania się i odda- 
nia w ręce ścigających. W komisarjacie 
okazało się, że jest to Edw. Szustowic- 
ki kilkakrotnie już karany. 

Potalemna fabryka papierosów 
UJAWNIONO PRZY UL. STRASZUNA 

a NO. 

współdziałając 7 kontrola skarbową 1- 
у м mieszkaniu Helehy żak, przy ulicy 

Sirasauna 10, potajemną fabrykę wyrobów ty 
toniowych prowadzoną na większą skalę. 

- Przedsiębiorstwo prosperowało jakoby od 
dimžszego czasu, mając wzięcie wśród „detałi 
stów” trudniących się wyłącznie  dostarcza- 

   

nie „szwarcówek* do domów klientów. 
W mieszkaniu Żakowej znaleziono przyszy 

kowane już do wyekspedjowania kilka tysięcy 

   

    

    

Wschód słońce g. 7,42 bra 17 

Antoniego 
jatro 

K. ś. Pictra 
MOCE 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO - 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE: 

Z DNIA 16 STYCZNIA 
Ciśmienie średnie: 767. 
Temperatura średnia: —14: 

Temperatura najwyższa: —ll. 

Temperatura najniższa: —18. 

Opad: — 

Wiatr: wschodni. 
Tendencja: Spadek ciśnienia. 
Uwagi: pogodnie. ё 

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

Pogoda naogół słoneczna, o zachmurzeniu 
umiarkowanem. Nocą silny, w dzień unmiiarko- 

wany mróz. Słabe wiatry wschodnie. 

ZĘ MIEJSKA 

— KONTROLA. W APTEKACH. Spe- 
cjalmi kontrolerzy, działający z ramienia 
władz, przystąpili do kontroli aptek w ce- 
du stwierdzenia, czy stosowany jest ściśle 

mowy 6enmik, przewidujący 15 proc. zniżkę 

een! leków. 
— OKRĘGI KOMINIARSKIE. Magis- 

trat opracował pnojekt podziału miasta na 
48 okręgów kominiarskich. Ziwiększenie 
nładzoru kominianskiego ma na celu pod- 
niesienie stanu bezpieczeństwa pożarowego, 
a ponadto pozmioli zatrudnić większą ilość 
komimiarzy. Istnieją jednak tendencje, aby 
koszta nadzoru, które bezwzględnie się 
zwiększą, mie przenzucać całkowicie na wła 
<Ścieieli domów: ż to jest powodem, że pno- 
jekt ma licznych przeciwników. 

— GRYPA W MIEŚCIE. — Pora roku 
Odpowiada bardzo mwozpowszechnianiu się 
grypy. Szczególnie odbija się to na kalku- 
lacji Kasy Chonych, która ż uwagi na bar- 
dzo liczne zachorowania wśród swych 
Gzłoników i ich rodzin, zmuszona jest zwięk- 
Szyć wydatki ma leki i pomoc lekarską. Jak 
abliczają, około 15 procent ubezpieczonych 
<honuje obecnie na grypę. 

Zachóś słoficz g 14,57 

  

kilka słów Zofja Kossak-Szczucka w 
swojej stanowczo niedocenionej „Złotej 
Wolności”. Przewija się — niby sym- 
bol ponury — imię jego i przez najbar 
dziej mroczne strony naprawdę strasz- 
nych „Wczorajszych Przodków'* tegoż 
wyżej wspomnianego Amtiteatrowa. 

Czy Seton sam posiadał tę tajemni- 
©6, zdradzenia której odmówił zarówno 
dręczycielowi Krystjanowi, jak i zbaw- 
cy Śendivogiusowi?  Racjonalistyczna 
historja zwykle na to odpowiada „nie”, 

stjońując wogóle istnienie jakiejkol- 
wiekbądź „tajemniczej hermetycznej*. W 
czasach ostatnich wysunięto jednak no- 
wą i ciekawą hipotezę. Mianowicie, że 
w r. XVI po śmierci genjalnego mistyka 
Teofrasta Paracelsa (1493 — 1541) u- 
czniowie jego połączyli się w tajne sto- 
warzyszenie, duch. którego był teozoficz- 
ny, praktyczne zaś cele — alchemiczno- 
medyczne. Grzebiąc się w przepisach i 
teceptach mistrza uczniowie mieli znaleźć 
jakąś „ligaturę', która metałów na zło- 
to naturalnie nie zamieniała, jednak na 
dawała im wygląd, podobny do złota. 
Zgodnie z charakterem swojej teozoficz 
nej pobożności, sekret tej ligatury ogło- 
siłi tajemnicą Stowarzyszenia i obwaro- 
wali ją straszną przysięgą, która nigdy 
nie mogła być naruszona. Widzielibyś- 

my to na przykładzie Setona. Stowarzy- 
szenie to miałoby być tym osławionym, 
lecz zagadkowym „rozenkreutzerstwem * 
dokoła którego powstało tyle bajek, le- 
gend i romansów. W. czasach nieco 
późniejszych „rozenkreutzerstwo”* przed“ 
stawia nam się jako mistyczna frakcja, 
a raczej sekta masońska, do której ciąg- 
nęli ci z pośród „braci*, których raził 
coraz bardziej wzmagający się racjona- 
lizm masoństwa. A więc — mistycy, szu 
kający cudu. A także — szalbierze, któ 

rzy po przegranej u masonów tworzyli 

    

Nocy wczorajszej włąć © poll- gotowych papierosów, większą ilość tytoniu i 
tutek oraz maszynę do napychania. 

Całe urządzenie fabryki i jej właścicielkę 
skierowano do władz sądowych. 

Podczas rewizji w mieszkaniu znaleziono 
ponadto jakieś zapiski, wraz z nazwiskami od 
biorców. Pozwoli to władzom wystąpić prze- 
ciwko tym osobom na drogę sądową, bo 
wiem odnośne przepisy przewidują, że karę w 
takich wypadkach ponosi nietylko sprzedawca, 
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SKARBOWA 

— KONFERENCJE PREZESA TZRY 
SKARBOWEJ. — Onegdaj wyjechał uo 
Wamszaiwy prezes Wil. Izby Skarbowej p. 
Ratyński, w celu wzięcia udziału w ziaźdz„a 
kierowników) Izb Skarbowych z całej Hoi 
ski. — [Po złożeniu sprawozdania z sytua- 
cji w okręgu, p. Ratiyński mziął udział w 
omówieniu wytycznych dla polityki podat- 
kowej w roku bieżącym, co z uwagi na wy- 
jątkoało ciężki stem gospodarezy terenów, 
położonych w obrębie ldby Wileńskiej, ma 
szezególnie dla mas zmaczenie. 

— GI PODATKOWE, Władze 
skarbowe przedłużyły o dalsze 3 miesiące 
(do 31 marca), termin ulg w spłacie za- 
ległości podatkowych rolników, odnoszą- 
tych się do 50 proe. bonifikat przy usku- 
tecznianiu wpłat. 

— NIEDOBORY CELNE, — Ekspozy- 
tura celna otrzymała wyjaśnienie w spra- 
wie sposobów ściągamia miależnych miedobo- 
rów celnych. Egzekucja niedoborów dopusz 
czalma jest tylko z ruchomości i wierzyte- 
ności piemiężnych mie mających zabezpie- 
tezemia hipotecznego. Egzekucję z mierucho 
miości może zarządzić wyłącznie sąd, a nie 
jak to dotychczas usiłowano mieraz pnze- 
prowadzić przy . pomocy. środków: admimi- 
stracyjnych. 

SZKOLNA 
— KIEROWNICTWO KURSU PEDA- 

GOGICZNO - METODYCZNEGO, zorgami- 
zowanego przez Sta nanzyszenie Nauczycie- 
i: Szkół Zawedowych w Wilmie w porozu- 
mieniu z Kuratorjam О. 5. W. przy współ- 
udziale Twa „Nowoczesne Wychowanie”, 
podaje do wiadomości program wykładów 
w. stycznia b. r.: 

17 I — 1) Pedagogika Duvey'a p. W. 
Borowski; 2) Pedagogika Foerstera p. W. 
Borowski; 

19 I: — 1) Pedagogika Kenschensteine- 
ra p. A. Jasiński; 2) Materjalizm i forma- 
Tizm dydaktyczny p, W. Bomowski; 

24 I — 1) i 2) Zagadmiemia karności w 
szkole p. A. Pamowska ; 

26 I: — 1) Wychowawcza wartość or- 
gamizacyj szkolnych p. A. Jasiński; 2) 
Drogi i bezdroża psychologji =spółczesnej, 
dokończenie — p. J. Adofphówna. 

Początek wykładów o godz. 5,15 wiecz. 
Prawo wstępu na wykłady przysluguje 

poza uczestnikami Kursu osobom postron- 
nym za opłatą każdorazowo 50 gr. 

Sekretarjat Kursu czynny od: godz. 5 
do 7 wiecz. we wtorki i czwartki — lokal 
Państw, Szk. Przem.-Handl. im, Em. Dmo- 
chowskiej — ul. Wileńska 10 — III piętro, 
telefon 5-25. 
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własne „systemy” i- „kulty*  filozoficz- 
ne, samozwańczo podszywając się pod 
stary autorytet  „Rozenkreutzrów*. 

Wszechświatową sławę z pośród tych 
awanturników zyskali sobie tacy np. hra 
biowie Cagliostro i St. Germain. „Po- 

mniejszych" Cagliostro było coniemiara 

— w Niemczech XVIII wieku aż się od 
nich roiło, jeżeli wspomnimy tylko Schr5 
dera, Schrópfera, Hugomosa,  Bischofs- 
werdera i innych. 

Autentyczni „rozenkreutzrzy“ Z Cza- 
sem wymarli. Następców godnych sie- 

bie dużo nie znaleźli, bowiem chętnych 

robić złoto zawsze było sporo, zdolnych 

zaś do dyscypliny teozoficznej — znacz 

nie mniej. Tymczasem, główny cel sto- 

warzyszenia był, podobno, właśnie tilo- 

zoficzny, a nie materjalistyczny. 

W ten sposób ilość wtajemniczonych 
w „złotą tajemnicę* coraz się zmniejsza 
ła. jedynym i ostatnim bodaj jej posia 
daczem był Grek z wyspy Lesbos archi 
mandryta Laskaris, podróżujący naokoio 
świata pod pozorem zbierania jałmużny 

na wykupienie chrześcijańskich więż-* 

niów z niewoli tureckiej. Faktycznie, nie 
tylko że nie kwestował, lecz sam szero- 

ko szaiowal pieniędzmi. A także — szu- 
kał adeptów. 

Amiiteatrow opowiada ciekawą hi- 
storję o pobycie Laskarisa w Niemczecli. 

Uciekając przed Elektorem - Palatynem, 
który chciał go porwać, nędzny i ob- 
darty, podobny raczej do bandyty, ani- 
żeli do „filozofa* zapukał Laskaris w 

nocy do zamku  Tannenstein, skąpej i 

podejrzliwej hrabiny v. Erbach. Niechęt 
nie, ale wpuściła go. Dziękując hrabinie 

za gościnność, zamienił na złoto całą jej 
srebrną zastawę, tj. poprostu suto ją wy 

złocił. Zachwycona Erbachowa propono- 

wała mu aż dwieście talarów,  któryci 
magik wspaniałe nie akceptował. I tu 
do poetyckiej legendy dołącza się ko- 

SŁ 

AKADEMICKA 

— KOŁO PREHISTORYKÓW STU- 
DENTÓW USB. — Z imicjatywiy asystentki 
Muzeum Archeologicznego USB. p. dr, He- 
leny Cehak powstało ma Uniwersytecie Wi- 

leńskim Koło Prehistoryków Studentów 
USB. — Główmem zadaniem Koła przede- 
nszystkiem jest: udostępnić członkom i 
sympatykom  zdobywamie elementarnych 

wiiadomości z dziedziny prehistorji przez u- 
rządzamie zebrań dyskusyjnych, a następnie 
ongamizowamie wycieczek 'teremowrych dla 
prowadzenlia zestawień stwierdzonych sta- 
mcewisk prehistorycznych na terenie wojew. 
qdleńskiego i nowogródzkiego, oraz ochra- 
niamie zabytków tych przed zniszczeniem. 

— 8. K. M. A. ODRODZENIE. W dniu 
15 stycznia br. odbyło się Zwyczajne Wal- 
mie Zebranie SKMA. „Odnodzenie“, na któ- 
mem wybremo mowy zanząd w składzie ma- 
stępującym: prezes kol. Jan (Prekier, I v- 
prezes Zofja Jacewiczówna, II v-prezes 
Ftreamciszek Stefamonicz, sekretarz Józef 
Bispimz, skarbnik Aldona Łabanowska. 

Członikowie zemządu — kol. Kazimiera 

Domaniewska i Witold Szlagier. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— 177 SRODA LITERACKA w dniu 
jutmzejszym będzie miała temat: „Serce 

Władysława IV i morze". Młody 

mości kulturalnej na terenie Krakowa i Po- 
zmamia Janusz Stępowski, 

ję o tradycjach morskich dawnej Rze- 
tej, o Władysła wiawslkiej konicen-    

eji Gdyni, o królu bohaterze, tragedji ezio- į 

poetyc- Šš 
"atu będzie recytowany: przez p. |8 

Jańskiego posmet Jamusza Stę- @ 

wieka i żywiołu. Uzupełnieniem 
   
   

   g0 „Legenda 0 masztowej sośnie”, 
Początek o godzimie 20,30 jutimo. 

— II POSIEDZENIE NAUKOWO - 
LEKARSKIE WILEŃSKIEGO TOWA- 
RZYSTWA LEKARSKIEGO odbędzie się 
we środę dnia 18 stycznia b. r. o godz. 20 
w sali własnej przy ul. Zamkowej Nr. 24 
z miąstępującym porządkiem dziennym: 

1) Doc. M. Miemiiaki i B. Knzywobłoc- 

ki: (gość): (Przypadek madwirażliwości na 
chininę u chorego kiłowiego i próby pnze- 
niesienia tego stanu na zwierzęta. 

2) B, Krzywobłocki (gość): Rolla ukła- 
du siateczkowo-śródbłonikowego w: schock'u 
amiafileiktycznym odwróconym. 

3) Dr. Jankowska: Zachowanie się pod 

stawowej przemiany matenji i równowagi 
aż - zasadowej pod wpływem wzru- 
szeń. 

— й K. P. W. — Staraniem Zarządu 
Ogniska Kolejowego. Przysposobienia Woj- 
skowego w Wilnie, dmią 17 stycznia br. w 
gmachu własnym przy ul. Kolejowej 19 zo- 
stemie wygłoszomy odczyt z przeźnoczami 
przez p. pnofesora USB. dma Miarjamia Mo- 
relowskiągo z cyklu „Klejnoty sztuki w 
Ро\еое ze szczególnem uwzględnieniem Wi. 
lenszezyzny“ na temat „Rozkwit sztuki go- 
tyckiej mi Pofsce (zamiki, kościoły, rzeźby 
i malowidła"), 

W dmiu zaś 18 stycznia br. tamże zo- 
stanie wygłoszony odczyt. przez dra Włady- 
stewa Oszywe ma temat „Na margimesie 
dzieł Adama Mickiewicza”, w: którym pre- 
lęgent ma pomuszyć aktualne sprawy, zwią- 
zame z odrodzeniem Ojczyzny. — Początek 
© godzinie 19-tej. 

— KOMUNIKAT ZWIĄZKU PAŃ DO- 
MU. — Zebranie miesięczne odbędzie się 
dmia 19 bm., we czwartiek o godzinie 17-żej 
w sali Towamzystwa Kredytowego, Jagiel.. 
lońska 14, — Część I: odczytpt: „Znaczenie 
macierzyństwa dla kobiety" wygłosi prof. 
Wł. Jakowicki. Ozęść II: składkowia her- 
baika, celem zapoznania się członków mię. 
dzy sobą i udzielemia sobie wzajemnie rad 
i doświadczeń. Wstęp dla człomków bez- 
płatny, dla wprowadzonych gości 1 zł. 

RÓŻNE 
— POSTERUNKI POLICYJNE W CZA 

SIE MROZÓW. — Z uwagi: na okres ost- 
rych mrozów, służbę ma posterunkach poli- 
cyjnych skrócono z 4 ma 2 godziny, 

Dotyczy to szczególnie posterunków! nia 
mostach i na sknzyżowaniąch ulic, gdzie 

masilenie /zimma jest większe z uwagi na 
przesuwające się prądy: wietrznie. 

— BEZPŁATNA ŚLIZGAWKA DLA 
DZIECI. Dnia 15 stycznia w Ośrodku 
Zdrowia przy ul. Wielkiej 46 została o- 
twamta bezpłatna ślizgawka dla dzieci szkół 
pońkszechnych, 

  

miczna anegdotka. Hrabia von Erbach 
dawno już nie żył z żoną, ale na wieść 
o jej niespodziewanem wzbogaceniu się 
zażądał sobie połowy złotych naczyń. 
Odpowiedź negatywna pociągnęła za so 
bą rozprawę sądową. Sędziowie jednak 
uchylili pretensje hrabiego, „biorąc pod 
uwagę, że skoro srebro należało do żony 
(był to jej posag), więc i złoto rów- 
nież powinno do niej należeć.*. Ciekawy 
ten dokument zachował się podobo w 
archiwum sądowem w Lipsku. 

Niech to wszystko nie wywołuje jed- 
nak u nas uśmiechu zbyt ironicznego. 
Mimo, że był t o wiek encyklopedystów, 
oświeconego absolutyzmu i  racjonaliz- 
mu (a może właśnie dlatego!) szukanu 
złota nawet w takiej poczdamskiej loży, 
której opiekun i  „brat“ „Ormesus“ na- 
zywał się właściwie Fryderyk - Wilhelm 
il-gi i był fanatycznym  „rozenkreuiz- 
rem“, jak również i Gustaw  IIll-ci 
Szwedzki. Masonem - mistykiem był ks. 
Kurlandzki, Piotr Biron, nie mówiąc już 
o bliżej nam znanym „rycerzu Salsina- 
tus'ie".... Proszę tylko przestawić litery, 
--czy nie otrzymamy „Stanislaus* (Au- 
gustus Rex) ? Ten ostatni, jeżeli złota i 
nie robił, miał przynajmniej wspaniały, 
wielkopański gest przy jego rozrzuca- 
niu“ 

I jeszcze jedno: czyżby całe te zastę- 
py ukoronowanych vi nieukoronowa- 
nych mecenasów, opiekujących się mniej 
lub więcej podejrzanymi  alchemikami, 

przeszłości, tak już się różnią od Fran- 
ciszka - Józefa z jego włoskimi szarlata 
nami, od Siidendorffa — protektora Tau 
senda, F=0Q hr SE Sobanskiego, che- 
mika - Opata Silhonette'a, hr. d“Archan- 
gues i W. Ks. Dymitra Pawłowicza, 
którzy tak długo pozwalali siebie zwo- 
dzić Dunikowskiemu? Tą smutną reflek 
sią zakończę naszą bajkę dla dorosłych. 

Sergjusz Konter. 

owo 
——— 

  

STANISŁAW BIAŁAS 
PREZES ARCHIDIECEZJALNEGO INSTYTUTU AKCJI KATOLICKIEJ 

po krótkich ciespieniach zmaił dnia 16 s ycznia 1933 r. 

5-ej popoł. 
Eksportacja zwłok z domu żałoby ul. Mickiewicza 37 do kościoła św. Jakóba odbędzie się we środę 18 b m. o godz. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się we czwartek dnia 19 b. m. o godz. 10:ej rano w kościele św Jskóba, po którem 
eastąpi odprowadzenie zwłck na cmentarz św. Piotra i Pawła, 

O tych smutnych obrzędsch zawiadamia, wszystkie organizscje Akcji Katolickiej 
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£ rchidiecezjalny Instytut Akcji Kato!ickiej 

   

    

   

  

   

    

   

  

   
   

    

D-r MARJAN MOSZYŃSKI 
opatrzony św. Sakramentami zasnął w Bogu dnia 16 stycznia 1933 r. 

Wyprowadzenie zwł k z demu żałoby przy ulicy Gubarskiej d Nr. 2/5 do kościcła św. Ducha nastąpi dnis 18 bm. 
o godzinie 6 ej wieczorem; Nabożeństwo żałobne zostanie odprawi.ne 19 go b. m, o gedz. 10 €j rano, poczem nasiąpi pegrz b 
na cmentarzu Rossa, 

o czem zawiadsmiają pogrążeni w głębckim smutku 

„Arbon” nie dotrzymał umowy 
Miasto wyciągnie z tego konsekwencje; 

IWILNO. (Wizoraj wieczorem odbyło 

się zapowiedziamie posiedzenie komiisji ko- 

mnumikacyjnej i prezydjum magistratu w 

celu omówienia sytuacji wybwomzonej sta- 

mowiskiem „Aribonmu* w Sprawie tenuty 

dzierżawmej, Obrady przeciągmęły się do 

godziny 11-tej wiecz. i jak się dowiaduje- 

my na posiedzeniu zdecydowamio mniej wię- 

cej co następuje: 

W dmiu 16 b. m. upłynął ostateczny ter- 

min wpłacenia: przez Towanzystwo Miej- 

skich i Międzymiastowych  Komunikacyj 

Autobusowyjch sumy dzienżawnej w: wyso- 

kości 150 tys. zł. przewidzianej w umowie. 

Kwota ta mie została uiszcezomia. „Arbon'* 

mie dotrzymał przyjętych zobowiązań mi- 

mo, że wpłata decyduje o istnieniu umowy. 

PSAS 

— MRÓZ A CENY. — Ostatnie chłody 
spowodowały bezwzględnie, że ceny arty- 
kułów. spożywczych ma rynkach wzrosły 
dość znacznie. Daje się to zauważyć prze- 
dewszystkiem na ziemmiakach i okopowiź- 
mie (bumaki, brukiew, manchem). Dowóz na 
rynki znacznie się zmniejszył z uwagi ma 
możliwość zmrożenia towarów podczas tran 

— ZATARG U PIEKARZY. Rozmowy 
o zawancie umowy w piekamnictwie mie da- 
ły dotychczas rezultatów. Robotnicy nie 
cheą zgodzić się ma jakąkolwiek obniżkę 
wo sig zarobków i zapowiedzieli 
strajk. 

Na. skutek infterwknieji inspektora pra- 
cy, obie strony zgodziły się narazie praco- 
wać mia dawnych warumkach, z tem, że do 
dnia 2 lutego będzie zawanta umowa 

— KOMUNISTYCZNE 3 „L“ W związ- 
ku ze-zbliżającą się rocznicą śmierci Leni- 
na, Luxemburg Róży, i Liebknechta (3 L'), 
agitatorzy komumistyczni usiłują pobudzić 
swych zwolenników do większej alktywmioś- 
ci. Uprzedzając ewemtualne wystąpienia, 
policja zamządziła obserwację ezynników 
stywnotownyich, a mastępnie rewizje i aresz- 
ty. Skonfiskowano bibułę i transparenty. 

BALE I ZABAWY 

— „DOROCZNY BAL MORSKI" odbę- 
dzie się w dniu 1 lutego br. w sali Izby 
Przemyslonto - Handlowej w Wilmie. Hono- 
rowy protektorat objął Pan Prezes Rady 
Ministrów Aleksander Prystor. Należy 
mmiemać, że ta sympatyczna impreza Ligi: 
Morskiej, ciesząca się corocznie miebywa- 
łem powodzeniem, zgnomadzi i tym razem 
elitę tow tarzyską Wilina i chętną dobrej iza- 
'bawy młodzież, tembardziej, że ceny bile- 
tów, będą iście kryzysowe. 

Lista homorowych Pań Gospodyń ogło- 
szona będzie w; dniach majbliższych. 

— W SOBOTĘ dnia 21 bm. odbędzie się 
w salonach kasyma Oficenskiego VII Do- 
roczny Bal Rolników, ongamizowany przez 
Koło Rolników Stud. USB. — iPrzypusz- 
czać należy, że w balu udział weźmie cała 
elita ziemiaństwa kresowego. Zaproszenia 
można otrzymać u pp. Gospodyń i Gospo- 
damzy oraz w Kole Rolników ul. Zakretowa 
23—18 codziennie od godz. 16—17. Stroje 
balowe. 

— SPROSTOWANIE. — W mr. 14 z 
dmia: 15 stycznia 1933 roku wkradła się do 
listy Gospodarzy baliu Rolników przykra 
cmyłka. Zamiast p. inż, Józefostwa Iwasz- 
kiewiczów, wydrukowano p. mec. Zygmun- 
tostwia Twaszkiewiczów, co miniiejszem ;pro- 
stujemy. 

TEATR | MUZYKA 
Teatr Wielki na Pohułance. -— Dziś we 

wtorek 17 bm. wspaniałe widowisko historycz 
ne .A. Tołstoja „Car Iwan Groźny”, którego 
dwa przedstawienia dotychczasowe odbyły się 
przy wypełnionej sali. Oprawa dekoracyjna i 
kostjumowa pomysłu i wykonania W. Makoj 
nika budzi powszechny zachwyt. 

— Stały teatr objazdowy teatrów miejskich 
ZASP w Wilnie. Dziś we wtorek odegrana zo 
stanie jedna z najświetniejszych sztuk Gabrieli 
Zapolskiej „Panna Maliczewska“ w wykona- 
"niu zespołu teatru wileńskiego. z Ireną Łado- 
siówną na czele. 

Jutro we środę 18 l. „Panna Maliczewska” 
w Hajnówce. 

— Najbliższe premjery teatru na Pohułan- 
ce. Kierownictwo artystyczne teatru Wielkie- 
go konsekwentnie wypełniając zapowiedziany 
plan repertuarowy, przygotowuje jako najbliż- 
sze premiery: „Mademoiselle* Devała, świetną 

Stałe uchylanie się Towarzystwa od wy- 

konywania. powziętych zobowiązań w polą- 

czeniu z ostatnio zaszłym faktem wyraź- 

mego działania ma szkodę miasta, stawia 

samorząd wileński: 'wiobec konieczności wy- 

ciągmięcia z tego jakniajdalej idących kon- 

sekiwencyj przewidzianych w odpowiednim 

punkcie umowy zawaptej (w. roku 31. 

Z uwagii ma ważniość spirawy i potrze- 

by szczegółowiego opracowania: odnośnych 

materjałów sprawą umowy z „Ambonem* 

mie będzie rozpatrywama na Radzie Miej- 

skiej w najbliższy czwartek. Aby Rada 

Miejska zajęła w tej kwestji stanowisko 

w najbliższych dmliach będzie zwołane jej 

nadzwyczajne posiedzemie. 

<<2000-— 

komedję współczesną, głośną sztukę „Dziewcze 
ta w mundurkach* „Pocałunek przed lustrem 
sztukę Fodora i „Don Carlosa" — Schillera 
W rocznicę powstania styczniowego wystawio 
ny będzie dramat historyczny „Książę Józef 
Poniatowski* dra Józefa Pollaka. 

— Teatr muzyczny Lutnia. Dziś z powodu 
próby generalnej i przygotowań do jutrzej-- 
szej premjery, przedstawienie zawieszone. 

— Jutrzejįsza premjera: „Rože z Florydy“ 
w Lutni. — Jutro po raz pierwszy w Wilnie 
ukaże się prześliczna operetka Falla „Róże z 
Florydy". W rolach głównych wystąpią p. p. 
Kulczycka, Gabrielli, Dembowski, Szczawiński, 
Tatrzański i Wyrwicz - Wichrowski. Reżyse- 
rja M. Tatrzańskiego. Nowa bogata wystawa 
według projektów J. Hawryłkiewicza. Operet 
ka ta wywołała wielkie zainteresowanie. 

— Wielka rewja „Yo-yo“ w Lutni. Na nie 
dzielnem przedstawieniu popołudniowem ukaże 
się po cenach zniżonych wielka rewja tradycyj 
na „Yo-yo“ z udziałem całego zespołu arty -. 
stycznego. Ceny miejsc zniżone. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Serca ma rozdrożu 

CASINO—1095 dla mnie! 
PAN—Czemp. 

LUX—Cud wilków. 

HELIOS — Rasputin 
+  ADRIA—Szary dom. 

HOLLYWQOD — Szanghaj — Express 
SWIATOWID—Na zachodzie bez zmian. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— OKRADZIONA FABRYKA. Niezma- 
ni sprawcy wdarli się do fabryki cukier- 
ków Wajnsztejna pnzy ul. Bakszta 7 i wty- 
mieśli stamtąd różne wywoby wartości 350 
złotych. 

— ZAGINIĘCIE. — Pirzed paru dnia- 
mi wyszedł z domu i więcej mie powrócił 
14-letni Zygmunt Matusiewicz (Listopado- 
wa 4). Zachodzi przypuszcenie, że chło- 
piec przebywa u któregoś z kolegów. 

— PORZUCIŁ DZIECI NA PASTWĘ 
LOSU. — Bezrobotny od dłuższego czasu 
wdowiec Amtomi Lipiński (Tunelowa 12), 
wyszedł przed kilku dniami z domu, aby 
więcej nie wrócić. Pozostawił on bez opieki 
troje małych dzieci, tak że skierowano je 
do opieki społecznej magistratu. 

, — SYMULANT. — Do odpowiedzialno- 
ści sądowej pociągnięto miejakiego J. Pra- 
żemiia, furmana roawożącego naftę, który 
składał zameldowanie, że na ul, Kurlandz- 
kiej miał miejsce na niego mapad i że zra- 
bowamio mu 529 zł., będące wiasnością jego 
pPracodawiey, Pieniądze te Prażeń faktycz- 
mie przywłaszczył, a dla zatarcia śladów 
wymyślił powiastkę o napadzie, 

— ZUCHWAŁY OPRYSZE.K. — Na ul. 
Zakretowej została obrabowana w podstępny 
sposób Marja Korwińska. 

Otrzymawszy od swego chlebodawcy bank 
not 100-złotowy do wymiany Korwińska wy- 
szła na ulicę, gdzie przypadkowo zetknęła się 
ze swoją znajomą. Rozmawiając, służąca wy- 
powiedziała głośno, że idzie zmienić pieniądze, 
co usłyszał przechodzący w tym czasie jakiś 
osobnik. Ofiarował się on zmienić banknot i 
tuż- na ulicy przystąpił do odliczania bankno- 
tów. W pewnym momencie nieznajomy wy- 
rwał z rąk Korwińskiej trzymany przez nią 
banknot i uciekł. Był wieczór, więc pościg nie 
dał rezultatu. 

yomz Jėln Šis Opepn Hoyjod fesozom oJaidoq 
wałego Cz SK się okazał znany po- 
licji oszust, Marjan Kowalewski, zamieszkały 
gdzieś w okolicy ul. Kałwaryjskiej— (adresu 
ścisłego nie chciał on podać). 

Matka, Żona i Rodzina 

  

Krzywdzące ogłoszenie 
Ozy kupowanie kości wszelkiego ro- 

dzaju i w nieograniczonych ilościach jest 

zajęciem hańbiącem? Za dawnych czasów 

uliczniey wanszawscy mieli zwyczaj naj- 

grawania się z biednych : 
staruszek, wędrujących męczeńsko od po- 

dwórza do podwórza z nawoływaniem: 

— Kości kupuję, kości! 

Ulicznicy pytali złośliwie: 

— А eóż robiła iw młodości ? 
Staruszka wybuchała  przekleństwami, 

nielicującemi z jej wiekiem i kobiecością 

Dziś zmienity się stosunki, i nikt mie 

będzie drwił z bezrobotnej staruszki, sku- 

pującej kości. Dlatego też żadma brzydka 

myśl nie przyszła do gloniy administracji 

„Słowa”, gdy jakaś pami opłaciła dm. 12 

stycznia ogłoszenie następującej tmeści : 

„Kupuję kości wiszelkiego rodzaju i ilo- 

ści przedsiębiorstwo Marji Bejnarewiczo- 

wej, Wilmo ul. Zakretowa 15 m. 3“. 

Ogłoszenie wydrukowamo 15 styczni::. 

Następstwa jego przeszły majśmielsze ©- 

czekiwania. P. M. Bejnarewiczowa pisze 
do redakcji: 

„Do mieszkania mego napływa różny 
element z calego miasta z koszami i wor- 

kami, zmosząc mi kości. Tłumy gmomadzą 
się ma ulicy, i dzwonek u dnzwi działa bez. 
przerwy '*. 

Stąd wniosek, że w. Wilmie mamy mnó- 
stwo łudzi, i to „różmych elementów", go- 
towych sprzedajwać kości (prawdopodobnie 
kryzys). Stąd wmiosek, że przedsiębiorstwo 
p. Bejnarewiczowej (Zakretowa 15 m. 3), 
mogłoby funkcjonować zniakomiicie: moż- 
maby z miejsca założyć fabrykę przetwo- 
rów kościanych A jednak p. Bejnarewi- 
czowa pisze: 

„Oświadczam, że kości kupować iesz- 
cze nie zamierzam, ponieważ jestem mio- 
dą, i mówią że piękmią, więc mam inne źró- 

dła dochodu, a powyższe przedsiębiorstwo 
jest przecież hańbiące. I proszę ma miłość 
Boga, aby matychmiiast odwołać to ogło- 
szenie, które było w miumerze 13-tym, że 
ja kupuję kości. Na drzwiach już naklej- 
łam kartkę, że żadnych kości mie kupuję, 
a jedmak dzwonią nachalnie i dobijają się. 
miałam mawet wypadki, że wysypy» ano mi 
z wonka do pokoju cuchnące kości, mówiąc: 

żryj darmo, kiedy mie chcesz kupić! Wstyd 
mi oczy ma Świat pokazać z tytułu tego 
ogłoszenia 

Jakże wytlumaczyć kontradykeje na 
tle kości. — „Ogłoszenie to ktoś podał, 
chcąc mnie skąpromitować' — stwierdza p. 
Bejnarewiczowa (Zakretowa 15 m. 3) 

Świństao. Kompnomitować młodą i 
mówią że piękną kobietę. 

— 

Radjo wiieńskie 
WTOREK dnia 17 stycznia 1933 r. 

1140 — Przegląd prasy. 
12.10 — Kom. meteor. Czas, Muzyka z 

płyt. : 
12.10 — МигуКа Z plyt. 
13.20 — Kom. meteor. 
14.40 — Progr. dziem,. 
14.45 — Muzyka popularna (płyty). 
15.15 — Giełda rolmicza. 
15.25 — Radjowa gazetka rzemieślnicza 
15.35 — Wśród książek 
15.50 — Koncert dla młodzieży (płyty) 
16.25 — Myśli przewodnie ustawy o u- 

stroju szkolmietva odczyt wygł. dr. Boles- 
ław Kielski 

16.40 — „Jak założyć amatorskie obser- 
watorjum astronomiczne” 

17.00 — Koncert. 
17.55 — Program na środę. 
18.00 — Muzyka lekka. 
18.40 — Litewski odczyt gospodarczy 
18.55 — Rozmaitości. 
19.00 — Codz. odcinek powieśc, 
19.00 — Rozmaitości. 

19.15 — „Najskąpsza i najszlachetniej- 
sza“ — feljeton wygł. E. Minkiewiezówma. 

19.30 — „Polska pieśń (ludowa na falach 
Raszyna" — djaliog z prof. St. Kazurą. 

19.45 — Pras, dzien. radjowy. 
20.00 — Godzina życzeń (płyty). 
21.00 — Koncerti 
21 20 — Wiad. spomt. 
21.30 — Recital śpiewoy St. Korwin< 

Szymamowskiej. 
22.00 — Kwadr. liter. 
22.15 — Muzyka tameczma 
22.55 — Kom, meteor. 
23.00 — Muzyka tameczna. 

z 1



  

  

— WALNE ZGROMADZENIE LiGi MOR-“ 
SKIEJ I KOLONJĄŁNEJ. — W dniu 28 stycz 
nia rb. o godz. 12* w sali magistratu odbę- 
dzie się walne zgromadzenie członków oddzia 
ht Ligi Morskiej i Kolonialnej. 

WYPADEK Z KOLEJARZEM. — W 
znia ślusarz parowozowni Aszkol- 

podczas przetaczania szyn utegł nic- 
szczęśliwemu wypadkowi, a mianowicie zosta 
ły mu zmiażdżone 3 palce prawej ręki. 

© „Posžkodowanego odwieziono do szpitala 
międzykomunalnego. 

— POMYSŁOWY ZŁODZIEJ. P. Ka- 
tarzyma! Ozerniewsika latem miała ma je- 
ziorze Żłobin bufet i kajaki, które wydzier- 
żawiała. Wszystko to pozostawiła ma zimę 
w szopie przy jeziorze Żłobin z czego mie- 
omieszkał skorzystać jakiś pomysłowy zło 
dziej który zabrał cały dobytek p. Ozer- 
niawskiej, składający się z 12 wioseł, 5 
stołów, 3 ławek i dwnech kajaków. 

Nie pozostawało nie immego jak poskar- 

     

  

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 

'WIKS 1 PP. LEG. 

modę 18 bm. w lokalu Ogniiska Pod- 
ofice go (koszary 1 Brygady), odbę- 

zie się doroczne walme zgromadzemie człon 

ków WKS 1 pp. Leg. Obrady rozpoczną się 
o godz. 6 po poł. Obecność członków: klubu 

  

Ww 

    

obowiązkowa. (6) 
TURNIEJ SIATKÓWKI. 

Trwający dwa dni turniej siatkówki, 
dzięki zgłoszeniu się znatezmej ilości drużyn, 
mie został zakończony i dalszy ciąg odbę- 
dzie się w dmiu 22 b. m. (g. 1l-ta w sali 
Ośrodka WF), z programem mastępującym : 
Stmzelec — Ognisko III; ZMRP — SMP; 
Ognisko II — Strzelec; Ogmisko II—AZS. 

Jak wynika z dotychczasowych spotkań 
prowadzi drużyna Ojgniisko I, mając ma moz- 
kładzie wszystkie: pozostałe drużyny. 

Prócz tej imprezy Wil. Okr. 7%. Gier 

  OGŁOSZENIE 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych 
w Wiilmie, ogłasza niniejszem ofertowe prze 3 
tamgi mw terminach wskazanych poniżej na 
dostawę materjałów niżej wyszczególimio- 

ч 

Dźwiękowe-kino £ dziś ° ( t Albi z najśwież- 
„RE wi Ą“ možėsz f f 4 usłyszeć iš ke l 10W4 a 
SALA MIEJSKA podzieiać L Ё { US R A D Wu A z uroczemi Ostrooramss a 5. tilm * _grote:kowy : partnerkami 
  mych: 

  na 14 lutego 1933 r. — smołę gazoną, 
mweglową i karbid; 

na 17 lutego 1933 r. — petardy ostrze- 
gawicze i farbę olejną szarą. 

Warunki przetargowe można otrzymać 

iw Wydziale Zasobów Dyrekcji (ul. Słowac- 
kiego 2, III piętro, pokój 38) w godz. od 12 

Dźwiękowe 

Kino 

KELISS 

Duiś ta wszystkie stemieę Balkan 49 gr. 
ceny zniżone Parter 80 gr. 

W rol. gł genjsiny CONRAD VEIDT. Pieśnii romanse cygańsziie w Języnu rosyjs=im.— Sziakiem Polskiske Kolet 
Pafństaowych. — Seansy o godz 4 6, *,i '020, 

Late Wilno mówi o s cyfi! ie 

RAŚPUTIR 
NEKOROWOWANY CAR ROSJI 

  

do 18), lub pocztą po zgłoszeniu prośby. 
r O POWO 

21-1L. 

OBWIESZCZENIE. 3 
Na mocy art. 64 rozporządzenia Rady Nani 

strów z dnia 25 VI 32 o postępowaniu egzeku 
Wielca 42, tel, 528 

Dźwiękowe kiuo 

„PAN“ 
Pam tajcie, 

że 
jedynie „CZEMP” 

Jest filmem, który pobił światowy re- 
kord powodzenia. Wiino nie ma słów 
zachwytu! Dia młodzieży doz wolsny. 

sala dobrze ogrzana. 
  cyjnem władz skarbowych (Dz. Ust. z dnia 

22. VII 32 Nr. 62, poz. 580), — Il. Urząd 5каг Dźwiękowe kino   Dziś! Na więk> - 1 us] łynu.e,Sza S usa | 

S$SZCGNGHAJ-EXPRES$ - 
о: 5. Let 

    
Sportowych zapowiada następujące: 

'W dniu 28 bm, tumniej koszykówki o 

= NIESZCZESEWY * WYPADEK: W-piar Wytwóni Wód Etua| w. Owocowy 
dniu 13 stycznia rb. w Czasie nieobecności w Turniej odbędzie BRZ Bali OR > н 
domu Kaczyńskiego Konstantego i jego żony ТОПрос2жие 516 © godz. 17-tej. „Termin mad 
upadło z ławy dziecko ich lat 2, które z po- Syłamia zgłoszeń uplywa z dniem 23 bm. 
wodu” uderzenia główką o podłogę zmarło.— Następną z kolei imprezą będzie turmiej 
Dziecko to było wzięte na wychowanie od įwielobojowy (o magrody przechodnie — 
Walerji Eszko z Baranowicz. 3 puhary) dla panów, obejmujący swyra pro- 

Dochodzenie w celu wyświetlenia Sprawy gmamem: koszykówkę, siatkówkę i siatków 
prowadzi post. p. p. Lešna. — kę trójkami, Odbędzie się om w Ośrodku 4 

lutego. Początek © 5 po poł. Zapisy do 1-go 
lutego. 

Pozatem dowiadujemy się, że Zarząd 
Związku prowadzi: pemtraktacje w sprawie ul. Sadowa 9 w Baranowiczzch p = я * 

Choroby weneryczne, skórne, pł:iowe przyjazdu do Wilna drużym: YMQCA—Tal- 
Przyjmuje: w g, 7.30—8.30 r. 3—5 pp. 7—9 w lin i wamszawskiej Legji. Byłyby to ma- 

prawdę ciekawe imprezy. (t) 
VIS CUYNVYVYVYVYVYVYVVYVYVYVYVYVYVVYVVVVYVY! | AAAAAAAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA LAS 

żyć się Komisarjat. P. P. któny miejmy na- 
dzieję zmatjdzie pomysłowych złodziei. 

   

  

    Z = |] 

Dr. A. WĘŻY 
POWRÓCIŁ 

    

  

  

JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPO- 
WAĆ BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMO Prywatna Koedukacyjna Ё 
DZIAŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO Szkoła Powszechna i 

LNU. t I „PROMIEN“ | 
> 5 WIWULSKIEGO 4 E 

ё 3 przyjmoje zspisy ne II gie półrocze do 
3 gro 2 oddziałów 1, П, Ш i V w godr, 9 — 13, Ę 

ы + #, е TVVVVVYVYVYVYYYYVYVYVYVYVYYYYVYVYVYVYVYVYVYVY Si 

е@ // PAMIĘTAJ OBYWATELU, ŻE W WIEKU 

    

Emili Jenings Harry Liedtke, 
Lydja Sałomonowa i Dayny 

Serwace 
w filmie p. t. 

Żona Faraona 
Reż. Ernest Lubitsch 

*stęp 49 gr. 

— Z URZĘDU ROZJEMCZEGO W GROD OD 15 DO 60 LAT, CO TRZECI CZŁOWIEK 
NIE. — Dnia 18 stycznia rb. o godz. 9 odbę- UMIERA Z GRUŹLICY! WYOBRAŹ SOBIE 
dzie się rozprawa. Urzędu Rozjemczego do OGROM TEJ KLĘSKI i POPIERAJ WALKĘ 
spraw kredytowych małej własności rolnej w Z NIĄ. KUPUJCIE NALEPKI  PRZECIWGRU- 
Grodnie. ŹLICZE"! +OPIERAJCIE BUDOWĘ SANA- 

— MAGISTRAT PRZYSTĄPIŁ JUŻ DO TORIUM POD WILNEM. 
OPRĄCOWANIĄ BUDŻETU MIEJSKIEGO ю er 
NA ROK 1933 — 34. — Magistrat m. Grodna е ыы 
przystąpił do opracowania budżetu miejskiego › AN ZA 
na rok 1933 —34. raj APA € 

Kierując się wskazówkami władzy nadzor- R # | ® Ž 6 
czej, magistrat zamierza zmniejszyć budżet SAF 3 ы 
miejski o 0,25 miljona zł. 

— PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO 
SPRAWY SKĄANĄLIZOWANIA MIĄSTĄ. — INSPEKCJA URZĘDU STAROSCIN 
Jak się dowiadujemy, magistrat przystąpił do SKIEGO W SZOZUCZYNIE. W sobotę 
pracy przygotowawczej skanalizowania nasze- Gmią 14 stycznia (p. wojewoda. Świderski, 
go miasta. ; powmnotnej Гатвла му р 

Fakt, że magistrat przystąpił do przeprowa w anodze + ше; cw S = Zane kanalizacji. last E Ra. : maž 'w asystencji nacz. Z. Szczepańskiego cji, jest bardzo pocieszający i V * śńsiki Bas 
spodziewać się .należy, że sprawa ta urzeczy- inspekcji urzędu starościńskiego w ° 
wistniona będzie i nie skończy się jedynie na Czymie. [Pam 'wojewoda prócz tego zwie- 
pracach przygotowawczych. dził biuro sejmiku powiatowego, szpital 

— „PRAWO MAŁŻEŃSKIE". —  Stara- powiatowy, urząd gminny, powiatową ko- 
niem Międzyzrzeszeniowego Koła Kobiet w mendę P. (P. 
„PARE = dniu 18 stycznia-rb. o godz. 18 w — POSIEDZENIE KOMITETU DLA 
asynie Garnizonowem mecenas Lobman wy- , EZR i 

głosi referat pt. „Prawo małżeńskie". 8 SPRAWE e ah > wid 
— Z TEATRU MIEJSKIEGO. — Dziś dn. Sdbyło się w Nowogródku pod pr S 

17 stycznia rb. premjera farsy p.t. „Awantura €liwiem p. wojewody Świderskiego, zebra- 
w raju" Arnołda i Bacha w reżyserji dyr. O- "ie wojewódzkiego Komitetu pomocy bez- 
palińskiego, z _p.p. Parniewską, Mrowińską, robotnym. W posiedzeniu wzięli także u- 
Hlouskówną, Ustarbowską, dyr. Opalińskim dział przewodniczący komitetów powiato- 

dyr. Krokowskim, Czaplińskim, Smoczyńskim i mych pp. stamostowie powiatowi.  Omó- 

EA УЛЕ 'Ч'ЁЁЁ‘„З“’“’"УС":_‹ : wiono 'aktualne zadania komitetu, oraz 
== == BA pomwolaimo zarząd. Szczegółowe sprawozda 

KINO „PALACE: mie podamy w następnym numerze. 
OQrrnazk. 19. — WIBCZÓR DYSKUSYJNY BBWR w 

NOWOGRÓDKU. W sobotę dnia 14 b. m. w 
sali Ogniska odbył się kolejny wieczór dy- 

skusyjny poświęcony zagadnieniom ,„pra- 
cy na wst” omaz komunizmu. Sprawę pra- 
cy na wsi ujął wi szeregu tezach p. Siecz- 
ko, kierownik wojew. Zw. Młodzieży Wiej- 
skiej, dość mzeczowo i wyczerpująco. Tezy 
te, jak równiież dodatkowe materjały w 
tej sprawie przedyskutowane będą jesz- 
cze na następnym wieczorze dyskusyjynm. 

Zagadnienie komunizmu, zostało ma 
tym wieczorze zapoczątkowamem zaledwie: 
Sprawa ta niezawodnmiie będzie przedmiotem 
kilku dyskusyjnych wieczorów. 
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S ` Gźwiąkowiec m Si baźwiąkowiae | 
Kino „POLONIA“ pocztowa 4 Kina „A PO LL O“ 

ала онн amsiniy 46 

  

   
      

  

Czarujące zjawisko ekranu 
Liljan Harwey, Henri Garat 

i P. Brasseur 
w superfilmie 

zapory da || 
Wstęp cd 49 gr. | 

<Jtacy, Waomaller 
w tilmie p t 

Człowiek Małpa 
ta reklama wystarczy dla każdego kto 
chce zobaczyć nadz ryczaj ny superfilm 

świata!!! 

Wstąo 0d 49 gr.    
      

Poizętze saznsów 
og ów, a = e, DZIŚ wstęp Od 49 gr. 
  KIBO 

Najwspanislsza i najpotężni dziejów d 
DŹWIĘKOWE Rzymu i zd. "Chr zedenatą ia” Be Fleświccienega 

„ŚWIATCWIDE dzieła Henryka Sienkiewicza 

QUO VADIS..? 
W roli Nerona genjalny tragik Em l Janings i pi na 

Rina de Ligucra. | 

GRODNO, Brzgidzka 2. 

  

FIRMA RADJOWA „„RRRBINĘS 
Grodno, ui. Pominikańska 1 tel. 186 

Konte czekowe P. K. O. 82.157. 

POLECA ZA 160 ZŁ. GoTówką 
»-iampowy odbiernik radiowy, z lampami 
głośnikiem akumulatorem, baterją snodową 

i sprzętem anienowym 

uałeży wpłacić na P.K.O. N. 
zaliczeniem. 

Przy zamawiania 
82,157 zł. 20. Pozostałość za 

  

    

    

Wydawca: Stanisław Mackiewicz.       

  

  

  

bowy m. Wilna niniejszem podaje do wiado- HOQŁŁYWOGD 
mości, iż w dniu 19 stycznia 1933 r. o godz. я 2 
10 rano odbędzie się WEG Sali lióiecyi Mickiewicza, 22 Arcydzieło dźwiękowe znakomitego reżysera "efa Sternb rga Rekordowa obssds: MARLENA BIETRICH,, Aūna о ы " tei. 15-28 May Wo:g i najwytwo.niejszy gw azdcr earznu Ciive Brook. Film osnuiy na tle ostatnich wycarzeń w Cuiuzsh. — nej II! Urzędu Skarbowego m. Wilna przy ul. Nad prrgram: Atrakcja dź sięcowe roczątek o godz. 4 6. 8 i 10.20, w dnie świ * с 4 Wingry 6 sprzedaż z licytacji 429 flaszek wi- Ue Ё „20, nie Świąteczne o g J-el 
na różnego, 50 flaszek wódek gatunkowych, i — Е 
507 flaszek różnego wina — oszacowanych Kino-Teatr *5zisl Arcvd ieto, które wSusąsnęło sumieciew ВАВа 
na kwotę 1672 zł., słownie jeden tysiąc sześć O ‘ ś ABY CAR ( "Asi ; 
set siedemdziesiąt dwa złote, nałeżących do BDRIA' AE z D 3 Krwawy bunt więżniów S na-Sing). Lewina Hirszy na pokrycie zaległych należno- 99 Tragedja wszystkich czssów w i2 sktech, — W rcli gł. Wzllase Beery, Levis Stone, Lejia Hysms i Robert ści skarbowych. Wielka 36 Montgomery. — Nad prcgram; Najlepsza i nsjzabswnie sza para kcmików w największej kieżcji p. t. FLIP | FLAP Zajęte mienie oglądać można w dniu i Ё I S ka ASEKURACY IKA, Komečja Ww 4 skt 
miejscu sprzedaży w godzinach między 9 min. 
30 a 10. Dziś uajznakomitsze arcyńzieło dżwiekowe Osr bie tie głos $1 ue” Kierownik działu egzekucyjnego. Dzwiękowy > pa tie k ośLej pewieŚści E. Remar qve'a ma ‚ МА ZACHODZIE BEZ ZMIAN YYYYVYYYYYYYTYTYTYYYYYVYTYTYYTYYYYTFYFCTPYZYYY ы 

15-1l-K. ZA „ŠWIATOWID“ Film, który pornszył czły Świat i przemówił do wszystkich serc i dusz, Wierne, rea'istyczne od: wierciadienie miuionej 
Mickiewicza Q 

OGŁOSZENIE 
wojny W rol. główny h: Lewls, Ayras, Luis wolheim i Sitm Summ: pyte. 
  

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, re- 
wiru 8-go z siedzibą w Wilnie przy ul. Połoc 
kiej Nr. 4 m. 12 zgodnie z art. 1030 U. P. C. 
podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 
17 stycznia o godz. 10-ej rano, w Wilnie przy 
ul. Św.-Jańskiej Nr. 1 odbędzie się sprzedaż z 
licytacji należącego do f. „Fabr. Passe - Por 
tout Łukaszok i Żyłin* majątku ruchomego. 
składającego się z maszyny do bigowania f. 
Sachische Cortomagir AS Nr. 35804 i maszyny 
walcowki 7 „Aichele Bachmarn“ Berlin, osza- 
cowanego na sumę zł. 1000. 

Komornik A. RUBOM. 
(| i A Li i i "Н 
16-11-K. 

OGŁOSZENIE 

Handlu, na mocy art. 12 rozporządze 
N. 37 poz. 350) i na mocy par, 8 

  

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, re- a) LISTA ŁAWNIKÓW SADU PRACY W WILNIE 
POR SEED. z gistaba t Milio RES m mot (z grupy pracodawców) 

podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 1) Bieliński Stanisław — Mickiewicza 24 10) Święcicki Józef Suwalska 7 — 5 
18 stycznia 1933 r. o godz. 1Oej rano w Wil 2) Taraszkiewicz Leonard Mickiewicza 27 11) Sosna Stanisław — Sierakowskiego 26 
nie przy ul. Wielkiej Nr. 30 odbędzie się sprze 3) Borkowski Władysław — Mickiewicza 5 12) Coch Eljasz —— Garbarska 7 
daż z licytacji należącego do Wacława Nowic- 4) Inż. Lange Edward M. Pohulanka 4 13) Fiedorowicz Józef — Zygmuntowska 20 
kiego, majątku ruchomego, składającego się 5) Brzostowski Michał — Wileńska 23 14) Weksler Abel — Archanielska 9 
7 30 par półbucików, 30 koszul męskich, 10 6) Snitko Stanisław Wszystkich Świętych 21 15) Inż. Grodzki Przemysław — Zakretowa 11 
koszul damskich i 10 swetrów damskich weł 7) Czapliński Władysław — Dominikańska 12 16) Świrski Leon — Fabryczna 14 
nianych, oszacowanego na sumę zł. 750. 8) Farberow józef — Metropolitalna 5 17) Głowiński Antoni — Wileńska 27 

Komornik A. RUBOM. 9) Abramowicz Eljasz — Zawalna 24 18) Łukaszewicz Michał — Objazdowa 6 

i b) LISTA ZASTĘPCÓW ŁAWNI KÓW SĄDU PRACY W WILNIE 

| ł Ž X r 1) Emelį J Kalwaryjska 4 ) Ch Ę A S ma meljanow Jan — Kalwaryjska 18) Chwoles Zacharjasz — Pióromont 6 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 2) Goldberg Tymoteusz — Wileńska 52 19) Gryszkiewicz — Święciańska 1 
Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. | 3) Borowik Donat — Skopówka 3 20) Bunimowicz Dawid — Słowackiego 17 

4) Inż. Uciechowski Maks — Szopena 1 21) Inż. Parczewski Jan, Jakóba Jasińskiego 15 
U R 0 D Ę d Kurec 2 Landwarów Grzegorzewo 22) Segal Szołom — Rudnicka 16 

ее ; = 3 i „ Į 6) Baran Owsiej Szopena 4 23) Jagiełło Piotr — Legjonowa 99 kopieca konserwije, Agekovali, pūšwieža, ** | 7) Bielawski Jan — Połocka 12 24) Chwoles Mojżesz — Jeziorna 10 
sę Jej Mia ala, SEKS a 8) Epsztejn Mikołaj — Tartaki 2 25) Grużewski Michał — Szeptyckiego 16 

Rae i US Ž 9) Kozłowski Stanisław — Sierakowskiego 31 26) Wulfin Izaak — Słowackiego 22 

  

   
szczupłający (panie). Natryski „Hormona” 
według prof. Spuhla. Wypadanie włosów, 
iupież, indywidualne dobieranie kosmetyków 
to każdej cery, Ostatnie zdobycze kosma- 

10) Poświański josel — Rudnicka 6 
11) Drewnik Jan — Słowiańska 8 
13) Cukierman Benjamin — Pohulanka 8 
13) Inż. Stabrowski Piotr -— Skopówka 11 

  

px 

1 
! 
| 
i 

_ tyki raejonalnej. K 14) Lipski Teodor — Popławska 31 
Codziennie od g. 10--8. 15) Gudalewicz Antoni — Królewska 3 

V. Z-P. 16) Zyskind Abel — Kwaszelna 2 
  

La=4 | IUI 

  

powołanych przez Ministra Sprawiedliw ości, na wspó 

17) Inż. Strzeżewski Ryszard — Sierakowskie- 

LE $$ TA 
ławników I zastępców ławników Sądu Pracy w Wilnie i Sądu Okręgo- 

wego jako Il-ej instancji, 
lny wniosek Ministra Opie ki Społecznej oraz Ministra Przemysłu i 

mia Prezydenta Rzeczypospolitej o sądach 
roz porządzenia wykonawczego z dn. 30 listopada 1929 r. w sprawi Е 

nia ławników i zastępców sądów pracy i sądów okręgowych (Dz. U. N. 98 poz. nA 
z dn. 15 stycznia 1933 r. 

27) 
28) 

Piłsudski Bohdan — Teatralna 5 
Mełamed Motel — Nowogródzka 7 

29) Staniewicz Jan — Gimnazjalna 6 
30) Goldberg Sender — Biskupia 12 
31) Tomaszewski Władysław — Wileńska 23 
32) 
33) 
34) 
35) 

Kronik Bencel — Kwiatowa 7 
Wołodkowicz Leon — Ofiarna 2 
Lewin Mendel — W. Pohulanka 16 
Grabowski Stefan — Garbarska 1 

c) LISTA ŁAWNIKÓW SĄDU OKRĘGOWEGO W WILNIE 
(z grupy pracodawców) 

6) Parnes Borys — Gdańska 1 

AG FE SPRZEDAJE SIĘ 
Lekarze ośrodek majątku. Bar- 

ZOP ao - dzo dogodne warunki. 

DOKTOR e żenie, 1) Kórolec Józet Mickiewicza 24 rnes - 
В'"тоь_#'сх jezioro. Wiadomość —- 2) Inż. Fiedorowicz Józef — Zygmuntowska 20 7) Inż. Fried Anatol — Poznańska 3 

choroby weneryczne — Jody, skrzynka poczt. 3)lwowicz Kazimierz — Bazyljańska 9 
skórne i moczopłciowe. "r. 24. 
WIELKA 21, tel. 921. 

  

  

  
  

  

4) Inż. Witold Wojewódzki — Mostowa 3/22 

8) Ludwik Chomiński — Jagiellońska 3/11 
9) Kawencki Abram — Kolejowa 9 
10) Kiełmuć Maciej — Mickiewicza 25 

pracy z dn. 22 marca 1928 r. (Dz. U. 

<a] 
867), -— na okres dwuletni ; 

19) Gołębiowski Wojciech — Trocka 3 
20) Ciecierski Izydor — Montwiłłowska 8 
21) Glikman Abram — W. Pohulanka 1 
22) Lewin Lipman — Kijowska 
23) Niżyński Kazimierz — Mickiewicza i8 
24) Ratner Jeremjasz — Bołtupska 14 
25) Łukaszewicz Michał — Objazdowa 6 
26) Władysław Kuszłejko — Dominikańska 2 

36) Kozacki Fajwel — Niemiecka 27 
37) Rzewuski Stanisław — Kościuszki 14 
s. Dawid — Mickiewicza 34 

rodzki Przemysław — Żeligowskiego 5 
40) Sajet Szymon — Piwna 3 Ko 
41) Januszewicz Antoni — Zamkowa 26 
42) Indrubski Lazarz — Niemiecka 28 
43. Świątkowski Mieczysław — Wielka 53 
44) Salit Mejer — Wielka 52 
45) Rejdel Stanisław — Mahometańska 4 
46) Bałberyski Arcn — Niemiecka 17 
47) Legrand Alfons — Sierakowskiegs 7 . 
48) Pirocki Gerszon — Rudnicka ‚ 
49) Różański Dawid — Piwna 4 
50) Stolarski Mejer — Słowackiego 24 
51) Iwanicki Wacław — Skopówka 5 
52) Władysław Tejszerski — Dominitańska 2 

  
r 

12) Bohdanowicz ignacy — Biskupia 4 — 3 
13) Radkiewicz Jan — Kalwaryjska % 

14) Lidowski Chonon — Mickiewicza 47 

15) Kojałłowicz Artur — Boltupska 4 
dB ks 8 ""Lokaie = 5) Menžyūski Henryk — Wiwulskiego 14 11) Krassowski Tomasz — Mickiewicza 22 16) Karol Białkowski — Dominikańska 2 3 

W.Z.P. 23 == "oe d) LISTA ZASTĘPCÓW ŁAWNIKÓW SĄDU GKRĘGOWEGO W WILNIE 
DOKTÓR -- — (z grupy pracodawców) z zł 
Janina i bo CI 1) Kazimierski Stanisław Mickiewicza 4 12) Arończyk Efroim — Wingry 25 23) Markowicz Bronisław, Zygmuntowska 22 

PIOTROWICZ= jc Z osobnem wejście 2) Inż. Giichman Grzegorz — Kwiatowa 7 13) Lange Edward — Mała Pohulanka 6 24) Szmidt Dawid — W. Pohulanka 13 je i osobnem wejściem 3) Jamontt Maciej — Zygmuntowska 18/7 14) Beker Wulf — Węglowa 9. 25) Makarski Wincenty — Piaskowa 7 JURCZENKOWE šuche, RA używał 4) Szmerling Szymon — Kasztanowa 2 15) Radecki-Mikulicz Marjan —Mickiewicza 22 26) Tarszys Abram — Zawalna 36 ordyustor Szpił. Sawicz 10,14 A Pi 5) Sienkiewicz Mieczystaw — Witoldowa 41 16) Frenkiel Abram — Bosaczkowa 5 27) Kowalski Edmund — Zygmuntowska 18 chsroby skórne, wee: ionue e. za —- 6) Epsztejn  Zelik-Nochim — Piłsudskiego 9 17) Pieślak Wiktor — Zarzecze 24 28) Zylberman Maks — Piwna 2 . ryczne i moczopłcioy © 7) Knapik Ludwik — Wileńska 27 18) Ass Nochum — Pokój 44 29) Łopaciński Sergjusz — Wileńska 32 przeprowsdriła się sj "POKÓJ == 8) Kowner Srol — zaut. Oszmiaūski 29 —2 19) Malinowski Kazimierz — $-to Jańska 1 30) Szejniuk Kasrjeł — Wileńska 39 wileńska 34 a PźniŚ165 zacZeGić 9) Inż. Butarewicz Leon = Wileńska 29 —-2 20) Brener Samuel — Rudnicka 9 31) Kaszyc Michał — Filarecka 10 
TNA Rt y 10)Karklinski Samuel — Niemiecka 22 21) Požarski Józef — Kalwaryjska 2 32) Józef Gierdwiłło — Dominikańska 2 H pietro Wygodemi, Dowiadzieć 11) Romanowski Wincenty — Bazyljańska 13 22) Chonowicz Cemach — Niemiecka 21 

przyjmuje : 
od 5 — 7 wiecz, | Rogz Administracji a) LISTA ŁAWNIKÓW SĄDU PRACY W WILNIE 

> 2 w (z grupy pracowników) 
POPIERAŚCIE # PO Ko] Е 1) Bartnicki Stanisław — Zawalna 57 10) Korzon Augustyn — Mickiewicza 3 19) Raducki Tomasz —  Nowe-Wilejka, „ la pani, z wygodasi 2) Biretto Stanisław — Stroma 3 m. 5 11) Korsak Stanisław — Dzielna 20 ul. 3-go Maja 14 i L o p + Wiwulski go 6c m. 4 3) Bujko Władysław— Połocka 15 12) Krajewski Andrzej — Krzywe Koło 3 20) Sakowicz Jan — Ludwisarska 5 

® a BE с 4) Chyliński Władysław — Trębacka 8 13) Łazarewicz Antoni — jelenia 8 21) Saldzin Józef — Kowieńska 3 
== — — — — — — - -- "mbabkAkkinnAkaiccini 5) Cukanow Włodzimierz — Niešwieska 14) Mackiewicz Antoni — Rudnicka 2 2) Tułowski Michał — Borowa 5-a 
pvm POSZUKUJĘ 22 m. 4 : 15) Misiuk Antoni — Wielka Pohulanka 2 23) Wasilewski Juljan — Świętojańska 3 

Kupno 6) Czeszkiel Adam — Bukowa 32 16) Pakulnicki Antoni — Zawalna 43. 24) Waszkiewicz Adam — Zamkowa 12 — 6 PRACY 7) Grabowski Leonard — Sosnowa 9 m. 9 17) Pancerzyński Aleksander  Ponarska 63-3. 25) Wenk Henryk — Zygmuntowska 4-11 
ł SPRZEDAŻ VYVYVYYVY VYNAS 8) Jarmołowski Karol —Pióromont 4 m. 1 18) Pietniunas Adam — Antokolska 3 m. 5 26) Zakrzewski Michał — Wiłkomierska 42 

RYTYFYTTTYWYSTOWY T STARSZA 9) Kawczyński Józef — Strycharska 4 
eż. inteligentna panna zna- 

ją:a się na gospodarst- 
wie domowem obejmie 
zar.ąd d mem, miejsco- 
WÓŚĆ obojętna. Żęlo. 1) Anusewicz Paweł — Piekiełko 3 m. 10 
szenia do Reiakcji „sło- 2) Babiarz Józef — Ludwisarska 12. 

  

  

  

wa” dla Wiktorji. 3) Baczul józet — Lwowska 57 
-- — -- 4) Baczkowski Franciszek — Pokój 4 

z = — 5) Bauman Józef — Popławska 8 
Pianina» „‚ Еннитл 6) Białecki Czesław — Ponarska 63 m. 9 „T. o e 2 s Z Lekcie 7) Borowiec Aleksander — Mickiewicza 43-8 

. . PODANEERCŁ WEEKS: 8) Bińkiewicz Wacław — Wiłkomierska 29 
uznane za najlepsze w 
kraju. —- Sprzedaż na UDZIE LAAM 
raty i wynajęcie. — iekcyj ! 2 
Kijowska 4, H. Abelow —korepetycje —niedro 
— — — — — -— HO. Mickiewicza 42 — 
POSZUKUJE!! te. 74042 — « 
70—100 ha tolwaiku DO pol. 
Oterty z opisem nzd*- 
słać: Sierpc— Brochocki 
— Podwies:kie, 

9) 
10) Cholodowicz Adolf — Wielka 22 

Bohdziewicz Jan — Staro-Oszmianska 8 

2) Daszkiewicz Ignacy — W. Pohulanka 17 

Grygiel Antoni Ogórkowa 8 
Jacobini Edmund — Królewska 6   

  

Sprzedaje się Przybłąkał się 5) Januszewski Antoni — Żelazna Chatka 1 
w okolicy Wilna przy młody seter, mości 
kolri dem drswniany bronzowej. Odebrać 
osobniak, 5 pokojowy można od 10—15 vl.ca 
z wyg'dami i ogrodem Sierakowskiego 18—2 1) Abelis Andrzej — Mickiewicza 53 m. 4 
warzywno - owccowym W razie niezgłoszenie 

  

2600 z urządzeniem do się w przeci:gu 3 dni 2) AJewski Benedykt — Legjonowa 29 
prowadzenia ogradni- uwsżam za Rain 3) Arcimowicz Michal — Szopena 3 
ctwa. Dowiedzieć się — — 4) Aronowicz józef — W. Pohulanka 14 
Wilno, ul. Wielka @: 56 ZGINĄL 5) Baro Jan = „Trakt Batorego 5 
m p Stefanowiczówny pies bokser, msści pia- 6) Baryga Hipolit — Pańska 7 | в 
— — — -- skowel, z blizną ns 7) Bobrowski Leon — Konarskiego 62 — 

Bohdanowicz Ignacy — Sapieżyńska 5 Buldsga - suczis tylnej nodze wabi się S) L z @ Е + 5 cz Stanisław, zauł. Bernardyński rssową 80 miesięczeą „Raf”. Uprasza się o 9) 
osszyjn'e sprzedam odprowadzenie Kslwa 
Piwna 6—49 ryjska 23—4 11) Gwozdowicz Józef — Zawalna 44 
- и ее == 12) Gilun Stanistaw -— Hotel „Wenecja“ 

   Cykalewi 

  

      

    

10) Doroczyński Wacław — Kalwaryjska 5—2 

(z grupy pracowników) 

11) Chylewski Włodzimierz Trocka 19 
12) Čwiklinski Adam — Hotel „Europa“ 
13) Cykalewicz Stanisiaw — zauł. Bernardyn- 
ski 3 
14) Czepunow Ignacy — Tatarska 24 
15) Dębicki Leon — Sierakowskiego 25 m. 6 
16) Giełbud Romuald — Nowo-Wilejka —Wi 
leńska 105 

Chodasewicz Stanisław — Legjonowa 43/6 17) Gieryny Kazimierz — Sosnowa 12 
18) Grygielewicz Adolf Letnia 2 m. 3 

(z grupy pracowników) 

6) Jurecki Stanisław — Jagiellońska 8 m. 14 
1) Mokrzecki Dominik — Wileńska 28 

8) Nawojski Tomasz — Sołtańska 22 
9) Odyniec Paweł — Mickiewicza 60 m. 4 

1 10) Piotrowski Czesław — Połocka 17 — 7 

(z grupy pracowników) 

13) Gołębiowski Bołesław — Trębacka 34—1 
14) Gontarczuk Leon — Słowiańska 9 m. 14 
15) Ignarski Władysław — Nowogródzka 14 
m. 4 
16) Iwanowski Piotr — Ponarska 17 
17) janulewicz Ludwik — Żórawia 12 m. 1 

T 18) Karczewski Adam — Kalwaryjska 76 
19) Korkuć Leon — Tatarska 7 m. 15 

3 20) Kowalczewski Tadeusz — Dąbrowskiego 
12 m. 9 
21) Lenkiewicz Leon — Legjonowa 35 
22) Les Cecylja — Witoldowa 15 

RPedakłar w 

b) LISTA ZASTĘPCÓW ŁAWNI KÓW SĄDU PRACY W WILNIE 

19) Gryto Stanisław -— zauł. Kijowski 6 m. 8 
20) Gwozdowicz józef — Zawalna 44 
21) Kanclerz jan — Mickiewicza 22, cukierma 
Sztralla 
22) Karabanowicz Karol — Mila 11 m. I 
23) Kotłowski Chaim — Pohulanka 27 
24) Krym Stanisław — Bakszta 9 
25) Krzyczkowski Leon — Ponarska 63 — 6 
26) Landsberg Paweł — Nowogródziea 28 
27) Liszka Józef — Pióromont 6 

c) LISTA ŁAWNIKÓW SĄDU OKRĘGOWEGO W WILNIE 

11) Ryczycki Michał — Kwaszelna 13 
12)Siediukiewicz Paweł — Gimnazjałza 6—10 
13) Skowroński Stanisław — Lwowska 24—11 3 
14)Stryżak Bazyli — Holendernia 4 m. 1 © 
15) Żejmo Jan — W. Pohułanka 16 m. 49 
16) Zydler Kazimierz — Mickiewicza 5 m. ff 

d) LISTA ZASTĘPCÓW ŁAWNIKÓW SĄDU OKRĘGOWEGO W WILNIE 

23) Łuczyński Stanisław — Beliny 10 
24) Macewicz Bronisław — Plac Metsropolitał 
ny 3 
25) Reychman Władysław, Mickiewicza 30—3 
26) Romanowski Antoni — Żelazna Chatka 11 
27) Sieniuć Adolf — Wielka 41 
28) Stankiewicz Franciszek — Ponarska 63 —4 7 
29) Sucharzewski Stanisław, Krakowska 39—3 
30) Szostak Józef — Kwaszelna 11 
31) Waldt Haim Wingry 27 — 18 
32) Bukowski Bonifacy — Szeptyckiego 6—7 

     

/: Witold Tatarzyński. 

AG TRA    


