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KERELLO IDVA IPS DEI TRADE 

PODBRODZIE 

STWA: 
DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 4 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkołrtej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

SŁONIM — Księgarnia |. Ryppa ui. Mickiewicza 20. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY —. M, Lewin — Biuro gazetowe ui. 3 Maja 5. 
WOŁOŻYŃ — Liberman, Kiosk gazetowy 

POLACY ZAGRANICĄ Nowy gabinef Francji 
Rozpoczęta obecnie zbiórka na Fun- 

dusz Szkolnictwa Polskiego Zagranicą 

zasługuje na jak największe poparcie. 

W niedzielnym numerze  zarysowaliśmy 

smutny stan polskiego szkolnictwa poza 

granicami naszego państwa i  przyto- 

czyliśmy bijące w oczy cyfry. 

Na prawie miljon dzieci polskich, 

znajdujących się zagranicą, zaledwie 

trzysta tysięcy uczęszcza do szkół pcil- 

skich, — reszta jest skazana na wyna- 

rodowienie w szkole obcej. Właśnie: na 

wynarodowienie. Wpływom szkoły obcej 

skutecznie może się przeciwstawić tylko 

mocna rodzina; tak było przed laty, gdy 

rodzina polska staczała uporczywą wai- 

kę ze szkołą zaborczą. Ale wówczas w 

grę wchodziła rodzina inteligencji pol- 

skiej, mającej pod względem duchowym 

i materjalnym twardy grunt pod noga- 

mi. Rodzina polska na emigracji jest bez 

porównania słabsza, raz już dlatego, że 

pozycja wśród obcych zawsze jest trud- 

niejsza, po drugie, — że czasy obecne, 

tak ciężkie wskutek powszechnego kry - 

zysu, wogóle osłabiły rodzinę,  — po 

trzecie wreszcie, — że na emigrację wy 

chodzi przeważnie chłop lub robotnik. 

polski, nie mający dostatecznego wyro- 

bienia kulturalnego, ani tradycyj. 

To wszystko zmusza do patrzenia na 

losy Polaków zagranicą ze szczególirym 

niepokojem, — tem bardziej, że inna ka 

tegorja Polaków, znajdujących się poza 

granicami kraju, — Polacy - obywatele 

obcych państw, znajdują się w warun- 

kach szczególnie ciężkich, bo prawie 

wszędzie podlegają uciskowi, nieraz. o 

wiele brutalniejszemu, niż stosowany 

niegdyś przez zaborców. 

Nie można więc biernie się przygią 

dać wysiłkom ośmiu miljonów rodaków, 

oderwanych od kraju, lecz pragnących 

zachować z nim stałą łączność, jeżeli nie 

materjalną, (co za potworność naszych 

„pokojowych“ czasów: brat, przedzielo- 

ny granicą od brata, nie może z nim na- 

wet korespondować!...), — to przynaj- 

mniej łączność duchową za pośrednic- 

twem  przedewszystkiem książki pol-“ 

skiej.... 

O, tak! Tylko Polacy na obczyźnie 

wiedzą, czem jest książka polska i ja- 

ką posiada ona siłę!... 

Książka i szkoła. 

Mając w pamięci jeszcze dość świe- 

że wspomnienia walk o szkołę polską na 

polskiej ziemi, możemy sobie wyobrazić, 

z jakiemi trudnościami muszą walczyć 

Polacy zagranicą, To też powinniśmy do 

łożyć wszelkich starań, aby ułatwić im 

osiągnięcie szlachetnego celu. W cięż- 

kich znajdujemy się warunkach materjal- 

nych, trudno nam jest o wydajniejszą 

pomoc materjalną, — ale przecież sytua 

cja naszych rodaków na obczyźnie jest 

stokroć cięższa i trudniejsza, — o tem 

pamiętać musimy!.. . 

Chodzi więc przedewszystkiem o 0- 
fiary, chociażby najmniejsze, najskrom- 
niejsze: gdyby każdy obywatel dał tylko 

po 10 groszy na Fundusz Szkolnictwa 

Polskiego Zagranicą, jużby powstał ka- 
pitał, przekraczający trzy miljony  zło- 
tych. 

Ale pieniądz nie jest jeszcze wszyst- 

kiem. Kapitał jest potrzebny, aby uru- 

chomić setki nowych szkół i zapewnić 

szkołom już istniejącym możność nor- 

malnego rozwoju, ale na tem nie koniec. 

Trzeba dążyć do zachowania stałej, 

możliwie ściślejszej łączności z rodaka- 
mi zagranicą. Polityk, ekonomista, histo 

ryk kultury — już dobrze zdają sobie 

sprawę ze znaczenia olbrzymich rzesz 

Polaków zagranicą, — trzeba, żeby jak- 

najszersze warstwy naszego społeczeń- 

stwa również uświadomiły sobie rolę | 
bezimiennych naszych ambasadorów pol 

skości. Oni przecież są głównymi iącz- 
nikami pomiędzy nami a szerokim świa 
tem, podług nich obcy sądzą o nas. Za- 
leży więc nam na tem, aby poziom kul- 
turalny Polaków zagranicą był jak-naj- 
wyższy, aby tętno życia kulturalnego 
wśród nich było jak najżywsze. 

lch więc zasilić musimy energją, pły 

nącą z naszej ziemi, od nich zaś 

wziąć możemy ich hart i wytrwałość. 

Ale poco już wskazywać na cele i zada 

nia bardzo wzniosłe, kiedy nawet wzglę 

dy praktyczne przemawiają za zachowa- 

niem ścisłej łączności?. Przecież przy 

należytej organizacji ośrodków polskich 

zagranicą Polak z kraju, nie znający żad 

nego języka oprócz własnego, mógiby 

korzystając z pomocy rodaków, roZsia- 

nych po całym świecie, odbyć podróż 

niemal naokoło świata!!. Już więc wzglę 

dy praktyczne mogą podnieść znaczenie 

naszej emigracji. 

O ośmiu miljonach Polaków, znajdu- 

jących się poza Polską, trzeba stale pa- 

miętać, dążąc do nawiązania z nimi łą- 

czności. 

W jaki sposób najłatwiej i najsku- 
teczniej można się zbliżyć do naszych 

dalekich rodaków, niejednokrotnie już 

wskazywałem, zwracając się  przede- 

wszystkiem do młodzieży. Wśród naszej 

młodzieży jest przecież wielka ilość przy 

szłych Kolumbów lub chociażby  tyi- 

ko  Arciszewskich, poszukiwaczy 

przygód, marzących o dalekich podró- 

żach do nieznanych krajów, entuzja - 

stów przeżyć bajecznych, jak w kinie. 

Oni przedewszystkiem powinni sobie 

uświadomić, że Polacy, mieszkańcy egzo 

tycznych krajów, mogą być dla nich nie 

ocenionymi przewodnikami i doskonały- 

mi informatorami. 

Jak naprzykład wygląda życie w Bra 

zylji, jeżeli chcemy o niem się dowie- 

dzieć nie z książek, pisanych przez lite- 

ratów?.. Ot, napisać tylko list do jakie- 

goś ośrodka polskiego w Brazylji i na- 

wiązać korespondencję z rówieśnikiem, 

chodzącym do polskiej szkoły w Brazy- 
, — ! można otrzymywać ciekawe Ji- 

sty z efektownemi znaczkami pocztowe- 

mi, 

W Brazylji, w Australji, w Chinach, 

nie mówiąc już o Ameryce i państwach 

europejskich mieszkają Polacy, stęsknie- 

ni za krajem, którego (jeżeli chodzi o 

młodzież) nie widzieli i o -którym ma- 

rzą. 
Rodzice i nauczyciele szkolni po- 

winni zachęcać naszą młodzież do nawią 

zywania korespondencji i do zawierania 

przyjażni z rówieśnikami, znajdującymi 

się daleko od Polski.. Może to mieć 

gromne znaczenie wychowawcze dla 0- 

bu stron, no i nie byłoby pozbawione 

ogólniejszego znaczenia. Zresztą byłaby 

to miła i szlachetna rozrywka. 

W. Charkiewicz. 

0- 

  

  

PARYŹ PAT. — Nowy gabinet Daladiera 
składa się z 18 ministrów i 5 podsekretarzy 
stanu. 16 członków obecnego gabinetu wcho- 
dziło w skład rządu Paul - Boncoura, a czte- 
rech w skład poprzednich gabinetów, wreszcie 
3 członków nowego gabinetu zajmuje po raz 
pierwszy stanowisko ministrów. 

W nowym gabinecie zasiada 19 deputowa- 
nych, z których 11 należy do radykałów spo- 
łecznych, 1 do grupy republikańsko - społecz- 
nej, I socjalista, 2 członków lewicy radykalnej, 
2 członków lewicy niezależnej, 2 nie należą- 
cych do żadnej partji politycznej. 

Z 4 senatorów, wchodzących w skład ga- 
binetu, 3 należy do grupy lewicy demokratycz- 
nej, zaś senator Paul - Boncour nie należy do 
żadnej partji politycznej. 

Według zawodów skład gabinetu jest na- 
stępujący: 10 adwokatów, 6 docentów uniwer 
syteckich, 4 publicystów, 1 lekarz, 1 inżynier, 
1 przemysłowiec, 1 oficer marynarki, 1 reie- 
rendarz w radzie stanu, 1 dyrektor koncernu 
dziennikarskiego. 

Należy zaznaczyć, że obecny gabinet po- 
siada tylko 5 podsekretarzy stanu, podczas 
gdy gabinet Paul - Boncoura miał ich 12. 

Pierwsze posiedzenie Rady Ministrów odbe- 
dzie się jutro przed południem. W piątek nowy 
gabinet przedstawi się w parlamencie. 

Wiadomość o ostatecznem utworzeniu no- 
wego rządu bez socjalistów wywołała w kułua 
rach Izby Deputowanych zdziwienie nawet 
wśród członków większości rządowej. Ogólnie 
zastanawiano się, jakie stanowisko zajmą so- 
ciališci, wśród których wczorajsze wypadki 
wywołały żywy oddźwięk, oraz jaką postawę 
zajmie nowy gabinet wobec partyj centro- 
wych, wreszcie czy w chwili przedstawiania 
się nowego rządu w Izbie socjaliści odmówią 
mu swego poparcia lub powstrzymają się od 

  

PARYŻ PAT. — Dziś o godzinie 3,15 DALADIER zakomunikował prasie, że 

narazie przerywa swe rozmowy do godziny 9-ej rano. Dotychczas brak informa- 

cyj co do kilku tek. Skład nowego gabinetu przedstawia się prowizorycznie, jak 

następuje: 

Prezes Rady Ministrów i minister wojny — DALADIER 

minister sprawiedliwości — 

minister 

minister 

minister finansów — 

minister budżetu -— LAMOUREUX, 

minister 

sen. PENANCIER. 

spraw wewnętrznych — CHAUTEMPS, 

spraw zagranicznych — PAUL-BONCOUR, 

GEORGES BONNET, 

oświaty --- DE MONZIE, 

minister marynarki — GEORGES LEYGUES, 

minister kolonij — SARRAUT, 
minister handlu — sen. KENIER, 

minister 

minister 

minister poczt i 

minister pensyj i 

minister 

minister 

robót publicznych 

telegrafów 
rent — 

— PAGANON, 

rolnictwa — QUEUILLE, 
— LAURENT EYNAC, 
MIELLET, 

pracy — sen. SERE, 

lotnictwa — PIERRE COT, 
A minister zdrowia publicznego — DANIELOU, 

minister marynarki handlowej — FROT, 

Podsekretarze stanu: przy radzie ministrów — LA CHAMBRE, dła spraw go- 

spodarki narodowej — PATENOTRE, oświaty — DUCOS, wojny — HULIN 
  

głosowania. Z drugiej strony takt, że w skład 
nowego rządu nie wszedł żaden członek par- 
tyj umiarkowanych, komentują w ten sposób, 

że socjaliści będą mogli prowadzić przynaj- 
mniej jeszcze przez jakiś czas politykę popiera- 
nia rządu. 

  

Obecna sytuacja w Niemczech 
Krwawe zaburzenia 

BERLIN PAT. — Wiele miast prowincjonal 
nych było ubiegłej nocy widownią krwawych 
zaburzeń w związku z maniiestacjami narodo- 
wych socjalistów na rzecz Hitlera. 

W Halle, Dueseeldoriie, Królewcu, Mann- 
heirsie i wielu innych doszło w czasie cap- 
strzyków oddziałów szturmowych do starć po- 
między narodowymi socjalistami a komunista- 
mi lub członkami republikańskiego Reichsban- 
nera. 

W czasie bójek wywiązywała się także 0- 
stra strzelanina. Wielu uczestników demonstra 
cyj odniosło rany. Policja dokonała licznych a- 
resztowań. W kilku miejscowościach narodowi 
socjaliści zniszczyli lokale, do których uczę- 
szczali komuniści. 

W miejscowości Hirschberg oddział sztur- 
mowców wybił szyby w lokalu dziennika so- 
cjalno - demokratycznego „Volksztg.". 

W Hamburgu gdzie ubiegłej nocy powtórzy 
ły się zaburzenia, w czasie których usiłowano 
wznieść barykady, policja zabroniła demon- 
stracyj komunistycznych, zapowiedzianych na 
dzisiaj. Podczas rozwiązywania pochodu konni 
nistycznego we Wrocławiu, demonstranci zaa- 
takowali policję, która zrobiła użytek z broni. 

palnej. Jeden z demonstrantów został zabity, a 
kilku ciężko rannych. Prezydjum policji zabro- 
niło urządzania wszelkich zgromadzeń i po 
chodów partji komunistycznej oraz innych ог 
ganizacyj do niej zbliżonych. 

"Mość ofiar ostatnich zaburzeń. w Berlinie 
wynosi 2 osoby zabite, 12 rannych. Aresztowa 
no przeszło 100 osób. 

BERLIN PAT. — Późnym wieczorem grupa 
narodowych socjalistów, która brała udział w 
maniiestacjach na placu Wilhelma, w drodze 
powrotnej przez Charlottenburg była ostrzeli- 
wana przez komunistów. ukrytych w kilku do- 
mach. Sierżant, dowodzący oddziałem policji, 
przydzielonym dla ochrony hitlerowców, otrzy- 
mał postrzał w pierś i zmarł w czasie trans- 
portowania do szpitala. Policja niezwłocznie 
zamknęła całą okolicę kordonem, przeszukując 
wszystkie domy. Dotychczas nie: ujęto żadne- 
go z zamachowców. Krwawe bójki, połączone 
ze strzełaniną, miały miejsce również w Ora- 
nienburgu pod Berlinem, gdzie ustawicznie do 
chodziło wczoraj do starć między demonstrują 

e hitlerowskimi szturmowcami a komunista 
mi, 

Oświadczenie cesarza Wiihe! ma 
BERLIN PAT. — Donoszą z Amsterdamu: 

„Het Volk“ podaje, że były cesarz Wilhelm w 
tych dniach nabył 4 wielkie samochody typu 
„Mercedes“. Książę Henryk meklemburski na 

' jednym z wozów odjechał dnia 21 bm. do Ber 

Nody oojewoda Gileński 
WARSZAWA PAT. — Zapowiedzia- 

ne zmiany na stanowiskach wojewodów 
zostały dziś dokonane. Pan Prezydent 
Rzplitej zwolnił dziś p. Władysła- 
wa jaszczołta ze stanowiska wojewody 
łódzkiego i zamianował go wojewodą 
wileńskim. Na opróżnione w ten sposób 
stanowisko wojewody łódzkiego powoła 

ny został p. Aleksander Hauke - Nowak, 
dotychczasowy dyrektor  departanientu 

politycznego MSW. Jednocześnie p. Pre 

zydent Rzeczypospolitej zwolnił dra Jó- 

zeia Rożnieckiego ze stanowiska woje- 
wody iwowskiego, powierzając to stano- 
wisko Władysławowi Zygmuntowi Beli- 
nie Pražmowskiemu, prezydentowi mia- 
sta Krakowa, Odwołany ze Lwowa wo- 
jewoda dr Rożniecki mianowany został 
wojewodą lubelskim. Dotychczasowy 
wojewoda lubelski p. Bolesław Įerzy 
Świdziński przeszedł do centrali MSW i 
objął stanowisko głównego inspektora 
ministerjalnego i szefa biura prasowego 
w 4-ym stopniu służbowym. 

WOJEWODA JASZCZOŁT 

, Urodzony 11 listopada 1883 roku w Brześ- 
ciu Litewskim, gdzie ojciec jego pracował jako 
inżynier - architekt. Tam spędził okres dziecri 
stwa i pierwsze lata młodzieńcze. Po ukoiczė 
niu ówczesnego progimnazjum, celem dalszego 
kształcenia się wyjeżdża do Siedlec. Tu bie- 
rze udział w roku 1902 w wystąpieniach mło- 
dzieży o wykład religii w języku polskim. — 
jest prezesem licznej organizacji uczniowskiej, 
—- Kół Samokształcenia (rok 1902 — 1903). 
Po ukończeniu gimnazjum siedleckiego w ro- 

ku 1904 wstępuje na uniwersytet warszawski, 
wydział przyrodniczy. 

Wydalony w związku z prowadzoną akcją 
(rok 1905) o szkołę polską z uniwersytetu i 

miasta Warszawy, udaje się do Krakowa na 
Wszechnicę Jagiellońską, następnie do Moskwy 
gdzie w roku 1911 kończy wydział prawny uni 
wersytetu moskiewskiego, W tym samym ro- 
ku wstępuje do adwokatury wileńskiej, pracu 
jac jednocześnie w Wileńskim Banku Ziem- 
skim. 

W okresie wojny światowej bierze wydat- 
ny udział w pracach społecznych. Uczestniczy 
w zorganizowaniu i jest członkiem zarządu 
Towarzystwa Pomocy  Więźniom - Słowia- 
nom, Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny, 
pracuje w organizacjach sportowych itd. Pod - 
czas okupacji niemieckiej bierze czynny udział 
w pracach o charakterze politycznym w t. zw. 
„Klubie Uliczników*. Pracuje w szkolnictwie 
powszechnem. Jest członkiem zarządu i współ 
działa w organizowaniu Komitetu Edukacyjne- 
go, którego zadaniem było pokryć siecia szkół 
Kresy wschodnie. Z ramienia Komitetu Polskie 
go dojeżdża do Kowna i Suwałk dla nawią- 
zania kontaktu z miejscowem społeczeństwem 
i współdziała w zorganizowaniu  nauczyciel- 
stwa polskiego. Wreszcie jest on jednym z 
członków organizacji politycznej „Klub Naro- 
dowy”, której działalność rozciąga'się na'okres 
okupacji i pierwsze lata odrodzonej państwo- 
wości polskiej. 

W roku 1917, w chwili tworzenia sądown'- 
ctwa polskiego, opuszcza Wilno, udając się 
do Warszawy, by objąć stanowisko podproku- 
ratora w Sądzie Okręgowym w Siedlcach. — 
W tym okresie na: terenie Warszawy współ- 
działa z nielicznem gronem osób w akcji, ma- 
jącej za zadanie powołanie do życia Towarzy 
stwa Obrony Kresów Wschodnich, zaś w ro- 
ku 1918 przechodzi z prokuratury okręgowej 
z Siedlec do Warszawy. 

‚ М roku 1920, w czasie inwazji bolszewic- 
kiej, wstępuje na ochotnika do szeregów, po 
czem wraca do sądownictwa. 
przeniesiony z sądownictwa do Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, obejmuje _ stanowisko 
naczelnika wydziału bezpieczeństwa, w roku 
1924 — dyrektora departamentu. W lipcu 1925 
roku mianowany wojewodą łódzkim i 
tąd przechodzi do Wilna. 

lina, zabierając ze sobą bagaże €x-cesarza. 

LONDYN PAT. — „Evening Standard“ za-- 
mieszcza następujące oświadczenie cesarza Wil 
helma, otrzymane _ telefonicznie z zamku w 

Dorn, od byłego cesarza Wilhelma, za pośred- 
nictwem jego marszałka dworu. 

„Jego Cesarska Mość nie wypowiada żad- 

nego zdania na temat obecnego rządu w Niem 
czech. jego Cesarska Mość upoważnia mnie 
do zaprzeczenia, jakoby nosił się on z zamia- 

rem opuszczenia Doorn w chwili obecnej oraz 
do oświadczenia, że opowiadania o samocho- 

dach, naładowanych bagażem i przygotowa- 
nych celem przewiezienia bagażu do Niemiec, 
są wymysłem, pozbawionym podstaw”. 

Dziennik jednak twierdzi, że  kronprinc, 

który chwilowo bawi w Doorn, postanowił mi- 

mio przeziębienia dzisiaj odjechać do Berlina. 

  

Premier w kuchni 

ZRÓDŁA ANGIELSKIE © SPECJAL- 

NYCH OKOLICZNOŚCIACH 

BERLIN PAT. — W tutejszych kołach po- 
litycznych szczegółne zainteresowanie wzbudzi 
ły iniormacje prasy angielskiej, jakoby utwo- 
rzenie nowego gabinetu Rzeszy nastąpiło w 
specjalnych okolicznościach. 

Według „Daily Express“ porozumienie mię- 
dzy Hitlerem, Papenem i Hugenbergiem na- 
stąpiło w ostatniej chwili pod wpływem wiado 
mości, że gen. Schleicher na czele amskie 
go garnizonu Reichswehry przygotowuje marsz 
ną Berlin. 

„Deutsche Allgemeine Ztg.* donosi, że je- 
szcze w niedzielę wieczorem między Hitlerem 
a Papenem zarysowała się zupełna rozbieżność 
stanowisk. Hitler miał wystosować do Papena 
list z zawiadomieniem, że odrzuca jego propo- 
zycje. Niespodziewana zmiana nastąpiła jako- 
by pod wpływem wiadomości o kontrakcji „& 
zewnątrz. Ta kontrakcja zagrażać miała powo 
dzeniu dotychczasowych rokowań. Wobec tego 
Papen zwrócił się do Prezydenta Rzeszy z nag 
łą prośbą. ażeby osobistą swoją interwencją 
wpłynąć mógł na pogodzenie _ poróżnionych 
stron. Odbyła się w nocy rozmowa u prezyden 
ta Hindenburga, w której, prócz Papena, ucze 
stniczyli obaj przywódcy partyj narodowo - 
socjalistycznej i niemiecko - narodowej. Chwi 
lowe przeciwieństwa między Hitlerem a Hug: 
bergiem zostały wobec grożących  niebezpie- 
czeństw usunięte na płan dalszy. 

šwigteczn! 
drożej. ij nie przyjmuje zastrzeżeń co 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch*. 

| EU R M IRDETO | 

Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

dostarczenie n-ru dowodowego 20 groszy. 

TELEGRAMY 
CO KOSZTUJE GRAM ZŁOTA 

WARSZAWA. PAT. — (W „Monitorze 
Polskim* z dnia 31 bm. ogłoszone została 
obwieszczenie ministra skarbu z dnia 24 
stycznia 1933 r., ustalające na miesiąc luty 
br. wartość jednego, grama czystego złota 
na 5 złotych 92,44 gr. 

STREFA WOLNO-CELNA W GDYNI 

GDYNIA. PAT. — W! Urzędzie Mior- 
skim odbyła się wiezonaj komiferencja pra- 
Sowa, ma której dyrektor depamtamentu 
morskiego dr. Hilchen, przedstawił sprawę 

« strefy: wolmo-celnej w Gdyni. 

Strefa wolno-celna powstaje nia podsta 
wie ustawy sejmowej, uchwialionej w mar- 
cu z. r. Zadaniem jej jest rwamocnienie 
Gdymi, jako ośrodka handlojwego. Pod stre 
fę wolmo-eelną przeznacza się basen. imie- 
nia inżyniera Kwiatkowskiego i przylega- 
jące doń tereny. W mokiu bieżącym urucho- 
miona. będzie część wolnej strefy, w roku 
przyszłym (po calkowitem ukończeniu tego 
basenu będzie uruchomiona reszta. Firmy 
przemysłowe i hamdliowe będą mogły osie- 
dlać się w strefie mwolmo-celnej ma. podsta- 
wie koncesyj rządowych. Strefa wolmo- 

celowa zostanie uruchomiona w dniu 1-go 
lipca br. 

WOJNA PARAGWAJU Z BOLIWJĄ 

PARYŻ. PAT. — Według komunikatu 
paragwajskiego ministerstwa wojny, samo 
loty bolimijskie zbombardowały szpital w 
Islapoy. — 7 osób zabitych i 14 rannych. 
Na odeinku Comrales walki toczą się na- 
dal. Odparto szereg ataków boliwijskich 
ma Nanawę. Na odeinku Herrena niepnzy- 
jacie] cofa się. 

PARYZ. PAT. — Według informacyj 
boliwijskiego sztabu generalnego, artyle- 
rja zdołała odeprzeć silny: atak Paragsuj- 
czyków ma font Corrales Jednocześnie sztab 
generalny dementuje pogłoskę o powołanin 
nowych roczników do wojska oraz wiado- 
mość 0 zbombardowamiu przez Boliwijezy- 
ków: szpitala w Islapoy. Boliwja przestrze- 
ga postanowiień konwencji genewskiej — 
stwierdza sztab generalny w swym komu- 
nikacie — stosując wobec (Paragwaju ści-- 
śle prawa iwojennie, 

GRYPA NA WĘGRZECH 

BUDAPESZT. PAT. — Z powodu gry- 
py, ną którą zachorowała większość urzęd- 

ników Mimisterstwa Hionwedów; Minister- 

stwo zostało zamknięte na trzy dni. 

WYPADŁ PRZEZ OKNO 

BUDAPESZT. PAT. — 38-letni. poseł 
partji rządowej Galffy: wypadł przez okno 
z 4-go piętra i poniósł śmierć ma miejscu. 
'Pnzyczymą tragicznego wypadku był nagły 
zawrót głowy po przebytej grypie. 

WYDALENIE KOMUNISTY 

MWIEDEN. PIAIT, — Polieja aresztowa- 
ła i wydaliła z gramie Austrji pruskiego 
posła komumistłycznego Koechnena, który 
wygłosił ;w, Wiedniu na dwóch zgnomadze- 
niach komunistycznych podburzające prze- 

1 

Ustawa oe szkołach akademickich 
ZAKOŃCZENIE DYSKUSJI W KOMISJI SEJMOWEJ 

WIARSZAWA. PA'T. — Sejmowa komi- 
sja oświatowa :w dniu 31 stycznia zakoń- 
czyła dyskusję ogólną nad projektem rzą- 
dowym ustawy. o szkołach akademickich. 
W odpowiedzi na postawione w dyskusji 
pytania oraz zarzuty  mówłeów. opozycyj- 
mych przemawiał minister Jiędrzejewicz— 
Minister stwierdził między innemi, że w 
krytyce opozycji powoływano się na głosy 
profesorów. Czy można głosy profesorów 
— zapytuje minister — uważać za najzu- 
pelniej objektywne? Przecież omi są stro- 

dla bezrobotnych 

  
W roku 1922, W lokalu przy ulicy Wspólnej 46 odbyło się uroczyste poświęcenie otwartej niedawno kū- 

chni dla bezrobotnych powstałej staraniem Towarzystwa Przyjaciół Inwalidów, 
czele stoi pani J. Prystorowa, małżonka p. prezesa Rady Ministrów. Uroczystość 
nia zaszczycił swoją obecnością p. premjer Prystor z małżonką, przedstawiciele władz 

na którego 
poświęce- 

pań- 
stwowych, oraz członkinie Towarzystwa Przyjaciół inwalidów. Na zdjęciu naszem widzimy 

stam- p. premjera w kuchni dła bezrobotnych, kosztującego potrawę dla bezrobotnych. Kuchnia wy 
daje przeszło 1000 obiadów dziennie darmo. 

mą zainteresowaną i mają mieufność do 
rządu. Mówiąc o młodzieży, p. minister o0- 
świadcza: „Pos. Bielecki twierdził, że to 
drobiazg, gdy student studenta wyrzuca z 
wykładów. Ja twierdzę, że to jest łamamie 
podstaw prawa studentów słuchania wy- 
kładów. To ostatecznie Świadczy, jak bar- 
dzo różnimy się w poglądach". 

Po przemówieniu referenta Czumy w 
głosowaniu komisja odrzuciła wniosek 
Klubu Narodowego, domagający się odrzu- 
cania ustawy. 

ROZWIĄZANIE ZAKŁADU 
UBEZPIECZEŃ 

WIARSZA.WIA, PAT, — P. minister o- 
pieki społecznej zarządził rozwiązanie 
władz Zakładu Ubezpieczeń Pracowników 
Umysłowych w Warszawie, tj. tymczaso- 
wej Komisji zarządzającej i tymczasowej 
Komisji rentowej. Komisarzem rządowym 
został mianowany Bolesław Nakonieczni- 
koff, dotychczasowy przewodniczący Ko- 
misji, Zarządzającej. 

TYLKO 6 MIESIĘCY 

WARSZAWA. PAT. — P, minister 0- 
pieki społecznej zatwierdził wniosek komi- 
sarza rządowego ŻUJPU ми Warszawie w 
spnawie skreślenia par. 47 statutu tego za- 
kladu, skutkiem czego okres zasiłkowy dla 
bezrobotnych pracowników umysłowych 
spronkaidzony zostaje do; okresu, przewi- 
dzianego w rozporządzeniu iP. Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1927 
o ubezpieczeniu pracowników umystowych 
tj. do sześciu miesięcy. 

Jednocześnie p. minister opieki spo- 
łecznej zatwierdził wniosek ZUPU w War- 
szajwie iw: sprawie udzielenia działowi u- 
bezpieczenia na wypadek braku pracy po- 
życzki z działu ubezpieczenia emerytalnego 
W: związku z tem w najbliższych dniach zo 
stamą wypłacone bezrobotnym pracowni- 
kom umysłowym zaległe świadczenia za m. 
gmudzień ub. roku.



tach!.. 

я 

SILVA RERUM 
Głos Narodu (29) w kąciku aka- 

demickim podaje głos jednego z akade- 
mików krakowskich, który w imieniu 
szerszych mas przedstawicieli płci brzyd 
kiej domaga się numerus clausus już nie 
dla żydów, lecz dla... kobiet!.. 

Nie chcemy być głosicielami wstecznictwa. 
Jesteśmy za usamodzielnieniem się kobiet. Ale 
hasło ograniczenia liczby kobiet na uniwersy- 
tetach i zapał, z jakim podjęto ten projekt, 
nasuwają pytanie, czy tylko dotkliwy kryzys, 
panujący obecnie, jest przyczyną podjęcia roz 
ważań na temat „numerus ciausus'* dla groź: 
nej konkurentki mężczyzny... 

Prawdopodobnie nie. Zjawisko silnego 
współzawodnictwa zawodowego ze strony Ko- 
biet jest zbyt masowe i zbyt dotkliwe, żeby 
nie miano zastanowić się nad „ochroną imęż- 
czyzny”, który kiedyś ma być żywicielem ro- 
dziny i pracą swych rąk ma utrzymywać 
swój dom. A tu wyrywa mu chieb z rąk — 
kobieta. Mężczyźna nie może się ożenić, bo 
niema pracy; kobieta chętnie zamieniłaby pra 
cę zawodową na małżeństwo... Tragiczny, bo- 
lesny w skutkach paradoks... 

Kobieta, jak twierdzą  akademicy 
krakowscy, chętnie zamieniłaby pracę ха 
wodową na małżeństwo; może to i ra- 
cja, ale wielkiem pytaniem jest, czy każ- 
dy kawaler chętnie poleci do ołtarza, je- 
żeli zostanie wprowadzony numerus clau 
sus dla kobiet. 

A zresztą co robić z niewiastami, któ 
re naprawdę chcą się kształcić? 

Nie można kobiecie zamknąć drogi do. stu- 
djów wyższych, ale można stworzyć specjal- 
ne wyższe szkoły żeńskie, któreby jednak wy- 
kluczały pracę zawodową w głównych „mę- 
skich zawodach *.. 

Specjalne szkoły dla kobiet — za 
droga to zabawka, jak na dzisiejsze cza- 
sy, czy nie lepiejby było zorganizować 
na uniwersytetach specjalne wydziały 
dla kobiet, dajmy na to — wydziały ma- 
trymonjalne, kształcące kandydatki Jo 
stanu małżeńskiego ?.. 

Pozbawienie kobiet pracy  zarobko- 
wej, jak twierdzi pomysłowy autor, przy 
czyniłoby się do zlikwidowania bezrobo- 
cia!.. 

Jak wykazują ostatnie obliczenia, odsetek 
kobiet pośród pracowników umysłowych nie- 
tyiko nie maieje, ale — mimo kryzysu — stale 
wzrasta. W przemyśle przetwórczym pracuje 
około 25 proc. kobiet, a wiadomo przecie, że 
w nauczycielstwie liczba kobiet przewyższa cy- 
rę zatrudnionych mężczyzn. 

Powyższy stan rzeczy tłumaczy się tem, 
że kobieta pracuje taniej i że zgadza się pra- 
cować na warunkach, których nie może przy- 
jąć mężczyzna, mający do wyżywienia rodzi- 
nę. Przeciwnicy pracy kobiet utrzymują na- 
wet, że gdyby wszystkie kobiety zastąpić nięż 
czyznami, to bezrobocia by nie było. 

‚ Stanowczo trzeba zrealizować ten 
wspaniały i zbawienny w swych skut- 
kach projekt! A że kobiet jest więcej, niż 
mężczyzn i nie sposób je wszystkie wy- 
dać zaniąż, — trzeba wprowadzić poli- 

gamję!... 

Zresztą i to chyba nie pomoże. 

Kurjer Poranny (31) stwierdza): 

Panny dziś nie są w modzie. Dzisiejszy 
wysportowany mężczyzna woli rozwodzić mę- 
żatki, niż bogobojnie „starać się" o pannę. To 
jest dla współczesnego mężczyzny zbyt banal- 
ne. Przytem licho wie, co z takiej panny się 
zrobi po ślubie? A mężatka to już pełny czio 
wiek, wie, jak się mężczyźnie przypodobać, 
czem mu dogodzić... Więc panny nie są en vo- 
gue. 

Takie uwagi nasunęły się autorowi 
podczas rozważań na temat kryzysu... 
ba!... I to w czasie karnawatowym!.. 

Każdy bai odbywa się pod protektoratem 
jakiejś znakomitości, która z racji swej wyso- 
kiej godności jest na krochmalona dystynkcią 
i rezerwą o stosunkach do reszty balowych 
gości. Chłód wieje na całą salę. A że i świa- 
tła w balowej sali są za jasne, za ostre dła 
człowieka, przyzwyczajonego do nastrojowo 
oświetlonych dancingów, więc czujemy się na 
balu jakoś dziwnie nieswojo i nie w „sosie“. 
Przytem bale są kosztowne. Na dancing idzie 
się w zwykłej popołudniowej, lub nawet spor- 
towej sukience i w kapełuszu. Bal wymaga 
toalety, biżuterji, nienagannej firmy, maquil- 
lage'u.. A w balowej sukni trudno przecież je- 
chać tramwajem, trzeba brać taksówkę i ko- 
szty rosną, rosną... O ile się na bału nie je ko- 
lacji, co jest też sporym wydatkiem, skaza- 
nym się jest między tańcami na stanie, gdyż 
krzesła i kanapki są bardzo nieliczne. 

Słowem: panowie! chodźcie na dan- 
cingi, rozwódźcie mężatki i nie pozwa- 
lajcie pannom studjować na uniwersyie- 

Lector. 
о-О0 —- 

Ambicje zagniewone 
Jan Emil Skiwski, jeden .z asów 

współczesnej krytyki polskiej, objeżdża- 
jący wzorem Boya i Nowaczyńskiego 
miasta naszej ojczyzny z odczytem o bra 
ku wielkich problematów w dzisiejszej 
literaturze polskiej, powołał się podczas 

swej wileńskiej środy literackiej na Leo- 

na Chwistka. > 
— Mamy talenty — mówił Skiwski 

— mamy poddostatkiem zagadnień. Aby 
opanować zagadnienia i wzbić się na 
wyżyny europejskości, trzeba nam  tyl- 
ko jednego: ambicji. Dziś musimy to so- 
bie powiedzieć, a powiedziawszy tak, 
jutro zdołamy cel osiągnąć. 

l na poparcie swych słów przytoczył 
J. E. Skiwski odpowiedni ustęp z najnow 
szej książki Chwistka p.t. „Zagadnienia 
kultury duchowej", Leon Chwistek dużo 
w swej książce mówi o ambicji, jako 
czynniku zapładniającym i  pobudzają- 
cym twórczość. О ambicji w jej naj- 
szlachetniejszych,  sublimowanych czyli 
iwznioślonych, przejawach. Nie jest to 
naturalnie ta zaściankowa ambicja, któ- 
rej istotę stanowi obrażanie się. 

— Ach, więc tak? No, dobrze. Gnie- 
wam się. Nie będę się z tobą bawił. Po- 
skarżę się. 

Ambicja, o której pisze Chwistek, jest 
czemś w rodzaju radosnej dumy i entu 

Ksiądz biskup Słoskan "= 
я k 

o swych przeżyciach i stanie kościoła w ZSRR. 
Dnia 25 b.m. ks. biskup Boiesiaw Słoskan, 

przybyły ostatnio z Rosji do Rygi, zwiedził miej 
scowe seminarjuwi duchowne. W kaplicy za- 
kładowej udzielił obecnym błogosławieństwa. 
Miał też przemowę do zebranych wobec wy- 
stawionego Najśw. Sakramentu, twierdził, że 
w bliskości N. Sakramentu czuje się šimielej i 
jest pewniejszym, że nie popełni błędu, ani po- 
wie słowa zbytecznego. I rzeczywiście cało- 
godzinne przemówienie przykuio do siebie u- 
wagę siuchacząqw w najwyższym stopniu. Oto 
główne myśli. 

CIERPIENIA DUCHOWE 

Modlitwa to jest jednym ze środków ob- 
cowania dusz ze sobą, to jest jakoby radjo Bo- 
że. Ks. Biskup jakimś zmysiem wewnętrznym 
odczuwał, że za niego wielu się modli, szcze- 
gólniej własna matka, której obraz miał zaw- 
sze przed oczyma. Nie skarżył się na udrę- 
czenia natury doczesnej w więzieniu i na wy- 
gnaniu. Bólów duchowej natury doznawał du- 
żo. Lecz dła Pana Jezusa wszystkie cierpienia 
były mu słodkie. Paa Bóg mu zlecił był dusze 
w Rosji, dla nich chciał pracować, poświęcać 
się i umirzeć. Mimo wielkiej miłości Łotwy, 
gdy został z woli Ojca św. wyświęcony na 
biskupa dia Rosji, postawił krzyżyk ńa wszy- 
stkie poruszenia „serca w kierunku Ojczyzny. 
e się teraz znalazł na wolnej Ziemi Łotewskiej, 
w tem widzi spełnienie woli Bożej. bo sam ani 
myślał, ani się starał, ani chciał opuszczać sta- 
nowiska wyznaczonego mu przez Namiestnika 
Chrystusowego. Mimo oddalenia od swoich о- 
wieczek, w nastraszliwszej nędzy fizycznej i 
moralnej pozostających w Sowietach, zawsze 
w duchu jest i pozostanie z niemi. Modli się 
sam za Rosję i gorąco wzywa wszystkich do 
ustawicznej i serdecznej modlitwy za nią. 

RELIGJA W KATAKUMBACH 

Stan Kościoła w Rosji straszny. Są ko- 
ścioły — to niema księży. Jest ksiądz — to nie 
ima katolików, lub obawiają się zbliżyć do 
księdza. Księża pozostający na wolności, pra- 
wie nic nie mogą zdziałać dła dusz. Wierni z 
obawy prześladowań, utraty stanowiska, robo- 
ty, i chleba, lękają się zbliżyć do kapłana. 
Ksiądz nie może u nich znałeźć gościnności, 
posiłku, noclegu... Księża odwiedzający ko- 
Ścioły, gdzie jeszcze nie są zamknięte, zamie- 
szkują zimne i wilgotne zakrystje, tak jest 
np. na Białej Rusi, lecz jeszcze gorzej w głę- 
bi Rosji. Z ciężarem na sercu Ksiądz musi pa- 
trzeć na spustoszenie moralne, a tu jeszcze na 
każdym kroku widzi nędzę, głód, łzy uciśnio- 
nych, musi słuchać skarg matek, ojców, że syn 
wiarę utracił, wstąpił do. szeregu bezbożników 
i td. Biskup pokazywał srebrny kieliszek, 
mogący być ukryty w dłoni, który podczas 
prześladowania służył mu za kielich do odpra- 
wiania Mszy św. w lochach i kryjówkach, 
gdzie innej postawy nie można było przybrać, 
jak zgarbioną, lub klęczącą, a ministrantami i 
siuchającymi byli sami tylko święci aniołowie. 

ROSJA A ZACHÓD 

_ W jakże odmiennych warunkach bytowa- 
nia Biskup teraz spędził te parę dni w Rydze. 
Widzi ludzi, u których na twarzy maluje się 
radość, wesele! Jak wielkie wrażenie ogarnęło 
go po katakumbach rosyjskich, gdy podczas 
Mszy św. odprawianej w Katedrze św. Jakoba, 
usłyszał dźwięk organów i tu w seminarjam 
śpiew hymnów i kolęd bez przeszkód z czy- 
jejkolwiek strony wvkonywany. W jak szczę- 

śliwych warunkach są klerycy tutaj, mogąc iść 
za głosem powołania, co nie jest danem żad- 
nemu w Rosji. Tam gmachy seminaryjne po- 
zamykane, lub zostały obrócone na szkoły bez 
bożności. Biskup pragnie, by zarówno klerycy, 
jak profesorowie miłowali gorąco Pana Jezu- 
sa, godnie oceniali Najśw. Eucharystję i byli 
świętymi. 

RADOŚĆ KATOLIKÓW ŁOTWY 

Biskup Słoskan mimo 15 lat spędzonych 
poza Łotwą, w warunkach, gdzie rzadko mógł 
słyszeć ojczystą mowę, bardzo płynnie i po- 
prawnie mówi po łotewsku. Z powrotu Bisku- 
pa Słoskana cieszą się niepomiernie jego ro- 
dacy. Jest on chlubą katolickiej Łotwy. Nie- 
mniej radują się Polacy, gdyż Biskup Słoskan 
był ojcem duchownym tych setek  Połaków, 
którym los kazał pozostawać w Rosji. Ta na- 
wet okoliczneść została wykorzystana przez 
bolszewików do oskarżenia ks. biskupa a na- 
stępnie prześladowań, że miał rozwijać akcję 
na rzecz Polski. Świat katolicki może się po- 
szczycić jeszcze jednym bohaterem wiary! 

СО POWIE OJCIEC ŚW.? 

Należy upamiętnić pierwsze słowa biskupa, 
które przy powitaniu go na dworcu kolejowym 
ryskim wyrzekł do Nuncjusza Apostolskiego: 
„Co powie Ojciec św., że jestem tu? Czy z wie 
dzą i przyzwoleniem Ojca św. były czynio- 
ne starania o mój powrót do kraju? Czy nic 
przeciwko opuszczeniu wyznaczonego mi sta- 
nowiska nie będzie miaż Ojciec św.?".  Nun- 
cjusz, Arcybiskup Zechini, uspokoił Biskupa i 
rozwiał resztki wątpliwości, które jeszcze nie- 
pokoiły Pasterza, mimo słyszanego w Moskwie 
zapewnienia, posła łotewskiego p. Bilmana, iż 
Ojciec św. przesyła mu swoje  błogosławień- 
stwo i zezwala na opuszczenie Rosji. 

Wi 
Oto iragmenty ciekawego reportażu, 

jaki publikuje wysłannik paryskiego 
wielkiego dziennika: 

Jest to bez kwestji jeden z najbogatszych 
krajów Rzeszy Niemieckiej, jak Stutgart, jego 
stolica, należy i do najważniejszych jej muast, 
Sytuacja polityczna dałaby się tu tak zdeli- 
mjować: 40 proc. hitlerowców, 40 proc. socjal- 
demokratów, 10 proc. komunistów, 10 centrum 
katolickie i konserwatywna prawica. Kraj pro 
testancki i handlowy: dużo interesów z 50- 
wietaii. Rząd niemiecki do wysokości 70 proc. 
gwa:ontuje zamówienia sowieckie w związku 
z piatiletką. Przeważna część, jak wiadono, 
kredytów amerykańskich, kredytów w wysoko 
ści 75 miljardów franków (ok. 27 miljardow 
złotych), utkwiła w tej niemieckiej pracy dla 
pvatiletki. 

W KSIĘGARNI 

Nic tak bardzo jak wystawa księgarni nie- 
mieckiej nie symbolizuje, nie wyraża zaintere- 
sowań tego kraju. Zreszią każdego kraju. Tu 
każda książka krzyczy: jakby krzyczała jakaś 
nienawiść. Raz jest to coś o Francji, iaz o 
Polsce, raz o Żydach, raz o komunizmie. Wszy 
stko to miesza się tu _ razem. Kupuję jedną 
książkę. „Gaz nad Niemcami". Autor do więk- 

szych zasług cywilizacyjnych, jakie Niemcy 
mają za sobą zalicza i zastosowanie gazów, 

    

Polsko-niemieckie zawody bokserskie 

W ubiegłą sobotę i 
bokserskie pomiędzy drużynami Polski 
dach sobotnich przez berlińską drużynę Heros, 
i LK.P. z Łodzi. Pięściarze niemieccy okazali 
żyła kombinowana drużyna polska w stosuns 
berlińskim Herosem drużyna kombinowana ©. W.S. — Warszawa i 

niedzielę odbyły się w teatrze „Nowošci“ i 
i Niemiec. Niemcy reprezentowane były na zawo- 

  

w gmachu Cyrku zawody 

Polska przez kombinowany zespół Gwiazdy 
się bardzo słabi. W ogólnej punktacji zwycię 
10:6. W zawodach niedzielnych walczyła z 

IKP —— Łódź. Mecz ten 
przyniósł nową porażkę berlińczykom, w stosunku jeszcze wyższym, niż spotkanie sobotmc. 

Berlińczycy przegrali w stosunku 
wywalczając dla siebie jedynie z trudem dwa remisy. Na zdjęciu naszem widzimy 
kombinowany zespół CWS — IKP. Stoją od strony lewej: Krenc, Karpiński, 

Garncarek, Banasiak, Goss, Śmiech i Wieczorek, na dole widzimy niemiecką druż. Herosu. 

  

i uwznioślon 
zjastycznego współzawodnictwa. Tak 
właśnie jak ją rozumie Tuwim: 

Byleby się poezja pędem w. rękach trzęsła! 

Nam radość, że jest w słowach tyle drzew i 
mięsa! 

Radość. Całkiem elementarna, cał- 
kiem biologiczna radość tworzenia: że 
się przecież tę potencję posiada i wy- 
lewa ją z siebie. Że się jest do tego Po- 
lakiem, który chce i może. Tej świado- 
mości chcenia i możności brakuje nam. 
Proszę zaobserwować, co bywa temateni 
rozmów Polaka z cudzoziemcami, przy- 
jeżdżającymi do nas. Mieszka w Wilnie 
od pewnego czasu kulturalny cudzozie- 
miec, który z całą świeżością obcego 
człowieka przypatruje się naszemu życiu 
i, obcując z kulturalnymi Polakami, sta- 
ra się poznać nasz kraj, obyczaj i moż- 
liwości. Nie zdarzyło mi się ani razu, u- 
czestnicząc w licznych z nim rozmowach 
towarzyskich, usłyszeć, by ktokolwiek z 
rozmówców Polaków powiedział mu coś 
pozytywnego, Wszystko co się o uszy te 
go cudzoziemca obija ,— to albo zdaw- 
kowe komunały (przypuśćmy stara pio- 
senka: Polska przedmurzem chrześcija::- 
stwa), albo narzekania na własną Oj- 
czyznę, jej niedostatki kulturalne, 
artystyczne i intelektualne. Zdumiewa- 
jące są dwie krańcowości, pomiędzy któ 

  

katastrofalnym 2:14, nie wygrywając ani. jednej walki, 
u góry 

Chmielewski, 

a г т 
  

remi ciskają się Polacy, gdy staną w o- 
bliczu cudzoziemca: albo  hurrapatrjo- 
tyzm i wywyższanie się, na ktėre C:!- 
powiedzią bywa uśmiech cudzoziemca; 
albo zupełny brak patrjotyzmu i dumy 
narodowej — poniżanie się, na które 
odpowiedzią bywa również uśmiech cu- 
dzoziemca. I w jednym i w drugim wy- 
padku deprecjonujemy swoje wartości, 
otrzymując od cudzoziemca wzamian lek 
ką ironję i lekką pogardę. Rzadko kie- 
wy umiemy utrzymać się na poziomie ró- 
wności, wzniesieni tam przez mądrą i 
szlachetną ambicję. Ale koniecznym spół 
czynnikiem ambicji powinna być praw- 
domówność i wyzbycie się obłudy, wy- 
palenie w sobie tych wszystkich zakła- 
mań, załgań i przesądów, które poku- 
tują w nas od pokoleń jako wytarte 
liczmany kulturalne, fałszywe monety 
ducha, będące wciąż w obiegu. Lubiniy 
mówić, a właściwie gadać, i w na- 
szem gadaniu nie przestajemy  posługi- 
wać się słowami, zwrotami, zdaniami i 
poglądami, które oddawna uległy dewa- 
luacji, a przecie emocjonują nas. A mo- 
że i nie emocjonują. Ot, poprostu gada 
się, byle coś gadać. Że tak jest istotnie, 
świadczą zawsze dwa momenty naszych 
rozmów i dyskusyj: początkowy i koń 
cowy. Zaobserwujmy, jak trudno bywa 
z rozpoczęciem rozmowy: nikt nie ma 
odwagi wystąpić pierwszy: czuje każdy 
dobrze, że powie jakąś bujdę. Więc cze- 
ka, aż ktoś zdecyduje się na pierwszego. 
A gdy już ten pierwszy zaryzykuje i wy 

ow L 

para     lugozłowisńska w Rumunii 

Д 

Od kilku dni bawi w Rumunji jugosłowiańska para królewska. W czasie pobytu w Rumunii 
Królestwo Jugosłowiańscy zwiedzili m. in. w towarzystwie króla Karola rumuńskiego i NA- 

stępcy tronu ks. Michała wielką rafinerję nafty Campina. Na zdjęciu naszem widzimy króla 
jugosłowiańskiego Aleksandra (xx), króla Karola rumuńskiego (xxx) i księcia Michała 

(x), zwiedzających rafinerję. 
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О1 „„KRYZY$S 
Wielka Zabawa Taneczna 

NA WE$OŁO* 
w salach kina „REWJA" 

Moc niespodzianek, wybśr „„Miss Kryzys '. Występy artystyczne Orkiestra smyczkowa 5 p. p. 
Lez. Początek o godz. 11 m. 30 wiecz.— Wstęp: panie i akademickie 1zł. 50, panowie 1 zł. 99 gu. 
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jako pierwsi, w wielkiej wojnie. Moją pobieżna 
lekturę przerywa mi jakieś zapytanie księga- 
rza. Nie kryję mej; narodowości, On swoich 

poglądów. 
Mówi, że Francją rządzą masoni i żydzi, 

że dawno byłaby już skomunizowana, gdyby 
nie to, że na największe, jak widać dla Francji 
szczęście, jest w Niemczech Hitler i jego ar- 
me... Zato samo powinniście nam pozwolić się 
zbroić... 

Czy widzicie szanse, by Wirtembergja wró 
ciła do monarchii? 

— Jesteśmy bardzo przywiązani do naszej 
dynastji, — odpowiada, — ale jej ostatni dzie 
dzic w linji prostej zmarł niedawno bezpotom 
nie. Obecny pretendent (który zresztą nie pre- 
tenduje wcale do korony...) jest synem dalekie 
go kuzyna naszego ostatniego króla. jest io 
prawy człowiek, bardzo sztywny, wyniosły: 
nigdy się też o popularność nie starał... 

  

  

RSKIEJ KSIĘGARNI 
POWRÓT HOHENZOLLERNÓW 

Jeśli o Wilhelma chodzi, — to tu nie był 
on nigdy bardzo popularny. Między Wirtem- 
bergją a Prusami nie było, ściśle mówiąc, żad 
nego antagonizmu, ale jeśli był ,to koncentro- 
wał się on wokoło berlińskiej dynastji. Tu nie 
są Hohenzollerzowie popularni. Ale w reszcie 
kraju mają wielu zwolenników. To się nie da 
zaprzeczyć... 

I dodał: 

Wszystko to się ma tak: małe dynastje 
niemieckie mają moc zwolenników: wszyscy 
pamiętają, że za nich żyło się dobrze. Hohen- 
zollernowie mają mioc zwolenników: wszyscy 
pamiętają, że za nich żyło się dobrze. Hohen- 
zollernowie są najmniej może lubiani: jeśli ko 
mu, to im stawia się największe zarzuty. Ale 
oni są właśnie najpotężniejszymi. Od nikogo, 
tylko od nich, może się rozpocząć powrót. 

  

Galsworthy zmarł 
LONDYN. PAT. — W stanie zdnowia 

Galsworthy'ego nastąpiło gwałtowne po- 

gorszenie. Lekarze nie rokują miadziei u- 

trzymania go przy życiu. 

LONDYN. PAT. — Dziś o godzinie 915 

rano Galsworthy zmarł. 

W WIRZE STOLICY 
NA WYSTĄWIE STYCZNIOWEJ 

Bezdomni, bezrobotni, zredukowani spę- 

dzają dnie na Dworcu Głównym: jest ciepła, 

duży ruch, więc pewna rozrywka... Siedzą ci 

bezpłatni widzowie całemi dniami w wielkiej 

hali, dłubią w nosie albo drzemią. 

Obecnie przybył nowy lokal chętnie przez 

bezrobotnych odwiedzany: wystawa powstania 

styczniowego. Mało jest miękkich kanapek, ale 

jeśli się przyjdzie wcześnie i zajmie dobry 

kąt, — dniówka snu pierwszorzędna! 

Qtwarcia wystawy dokonał minister Hu- 

bicki. Było z 1000 osób. 

Durektor muzeum  Gembarzewski opro-- 

wadzał ministra, pokazywał, tłumaczył, Tłum 

w pobożnem skupieniu słuchał objaśnień dyre- 

ktora. 

Tymczasem weterani z 63-go roku, nie 

chcieli siedzieć tam, gdzie im kazano i rozoeł- 

źli się po sałach. Naturalnie ani myśleli oglą- 

"dać eksponatów, oddali się całkowicie rozka- 
szom rozmowy. A że staruszkowie 90-letni są 

wszyscy głusi jak pień, więc krzyczeli do sie- 

bie nawzajem ze wszystkich sił: 

— już dawno kochanego kolegi nie wi- 

działem. 

— Tak, tak, okropny mróz. 

— Świetnie kolega wygląda, odmłodniał 

bardzo. 

— Oczywiście, że u mnie ciepło, ale jed- 

nak wieje po nogach. 

— He, he, kolega zawsze dowcipniś. 

I poważny nastrój prysł. Bo mimo grož- 

nych spojrzeń dyrektora  Gembarzewskiego, 

majestatu ministra — weterani hukali do sie- 

bie, każdy o czem innem, ale wielce zadowo- 

leni, że nareszcie jest z kim przyjemnie poga- 

dać. 

Kustosz, pomagerzy, próbowali nakłonić 

weteranów do powrotu na honorowe miejsce, 

akurat: nie, nie, my tu sobie musimy opowie- 

dzieć parę rzeczy... 

Nikt już nie patrzał na te pordzewiałe flin 

ty, brudne opaski, bibeloty z chleba  lepione 

przez zesłańców. Wszyscy skupili się dokoła 

tych żywych, najcenniejszych, najbardziej do 

wyobraźni przemawiających pamiątek powsta- 

nia styczniowego i słuchałi jak trzęsącemi się 

ale donośnemi głosami wołali do siebie: 

— ]а jem codzień trzy jajka na miękko... 

— Ależ mylicie się kolego kochany, nigdy 
nie byłem trzy razy żonaty, dwa razy zupeł- 

nie mi wystarczyło.. 

— O nie, nie wystarczy mi herbata, wolę 

kawy się napić... 

Słuchano tej rozmowy pilniej, niż djalogu 

mędrców. Karol. 
  

CZYTELNIA 

Im. Adama Mickiewicza 
została przeniesiona z ulicy Wileńskiej 31 

na ul. ZAMKOWĄ 26 

czynna od 11 — 6 w.   
  

Wkłady oszczędnościowe 

Wypłaca na każde żądanie BEZ 

  

K. I. O. 
Komunalna Kasu Oszczędności miasta Oila 

ul. Ad. Mickiewicza 11. 
Przyjmuje wkłady oszczędnościowe w złotych obiegowych, dolarach i złotych 

przyjmuje od 1-go złotego począwszy. 

PŁACI SOLIDNE OPROCENTOWANIE. 
OGRANICZENIA SUMY. 

: ZAPEWNIA TAJEMNICĘ WKŁADÓW. 

ZA WKŁADY I ICH OPROCENTOWANIE RĘCZY MIASTO CAŁYM SWOIM MAJĄTKIEM. 

Wkłady oszczędnościowe, złożone w Komunalnej Kasie Oszczędności m. Wilna są wolne od podatków i 

od zajęć sądowych i administracyjnych. 

Biura Kasy dla dogodności publiczności są czynne i w godzinach wieczor wych. 

Prowadzi rachunki czekowe, oraz wszelkie operacje wchodzące w zakres bankowości. 

Prowadzi Zakład Zastawniczy (iommbard) przy ul. Trockiej Nr. 14 (Mury po-Franciszkaūskie). 

Suma złożonych wkładów na dzień 1 stycznia 1933 roku SIĘGA WYSOKOŚCI — 

ZŁ. 5,220 314,01. 

w złocie. 

    

łoży na stół swoje fałszywe trzy grosze 

— proszę patrzeć: wszyscy, jeden przez 

drugiego, starają się i swemi trzema 

groszami pochwalić. To też, każda 

ważniejsza rozmowa, rozpoczęta z br2- 

ku odwagi po godzinie opóźnienia, cią- 

gnie się potem w nieskończoność. Pizer 

wać jej niesposób. Odebrać komuś głos 

niepodobna: gotów obrazić się, albo- 
wiem zadraśnięto jego ambicję, i prze- 
stanie bawić się. 

Po odczycie Skiwskiego i cytowa- 
niu Chwistka z ambicją twórczą, były 

również rozmowy. Nie te oficjalne na sali 

z udzielaniem głosu przez przewodniczą- 

cego męczennika, ale prywatne w kułua- 

rach. Grupka: kilku ludzi, kilku intele- 

ktualistów. 

-—No, i -.002? 
— No — cóż. 
— Dobrze gadał? 
— No, nie powiedziałbym:.. 
— A mnie przeciwnie — Spodobało 

się bardzo. Е 

— Tak? 
— Tak. Wie pan: mówił z zacięciem 

i swobodnie. Trzeba 
dużo racji. 

— W czemże naprzykład? 
— A tak, że tak powiem, ogólnie bio 

гас. 
I w ten sposób rozmowa kuśtyka pa- 

rę minut. Błądzenie dokoła, i ani rusz 

nie ma się odwagi przekroczyć czegoś. 
Wreszcie ktoś rzecze: 

przyznać — та į 

  

— Skiwski pracuje w „Wiadomo- 
ściach Literackich*. No, nakoniec znale- 
ziono punkt zaczepienia. Co tam gadać 
o braku problematów w literaturze i 
niedoborach kultury duchowej! Poplot- 
kujmy lepiej o Wiadomościach Literac- 
kich. I to jest charakterystyczne w na- 
szych rozmowach: od idei i zasadnicze 
go stawiania sprawy jeden tylko krok 
do plotki. Więc Wiadomości: a to pis- 
mo komunistyczne, a to pismo rozkłado- 
we ze swoją boyową seksualnością, a 
to pismo sfilistrzałej burżuazji, a to Ży- 
dy, panie dobrodzieju, Żydy... Nareszcie: 
jest o czem gadać. Żyd — to temat nie- 
wyczerpany. I cóż z tego, że Żydów 
pracujących w Wiadomościach można 
wyliczyć na palcach: Grydzewski, jako 
redaktor, Słonimski z kronikami tygod- 
niowemi, Krzywicka z ekshibicjonizmem 
kobiecych sekretów, Sterling..  Tuwisiia 
nie można uważać za stałego współpra- 
cownika: zrzadka drukuje i tylko wier- 
sze. Poza tem stuprocentowi goje: Boy, 
Skiwski, Hulka - Laskowski, Stanisław 
Wasylewski, Marja Czapska, Michał Cho 
romański, Marja Milkiewiczowa, Iwasz- 
iewicz... Często zajrzy tu Irzykowski; 

pisuje Skoczylas i Jasnorzewska; by- 
wały czasy, že sam Wielki Adolf, pod- 
pora Myśli Narodowej, drukował we 
Wiadomościach entuzjastyczne  artyku-“ 
ły. Ale utarło się, że Wiadomości to sa- 
me Żydy: właśnie jeden z tych fraze- 
sów, które nie wychodzą z obiegu. Jak- 
że zato upraszcza ten frazes dyskusję 

    

         

nad Wiadomościami, z jaką łatwością 
rozwiązuje najzawilsze problematy! 

J. E. Skiwski, w swoich rozważa- 
niach nad współczesną literaturą polską, 
"powołał się na Leona Chwistka, — raso- 
wego i mądrze ambitnego Polaka. Oto 
dłuższy ustęp z jego książki, w którym 
ten filozof, literat i malarz, charaktery- 
zuje rolę żydów w rozwoju kultury pol- 
skiej: 

„Kiedy mówi się o rozwoju  filozośji 
w Polsce, niepodobna pominąć milcze- 
niem Żydów, którzy w tej dziedzinie, 
jak zresztą w wielu innych, wybijają się 
na pierwszy plan. Żydzi posiadają nie- 
zwykłą zdolność analizy krytycznej i 
niepokojącą łatwość stosowania jej do 
wszystkich dziedzin kultury duchowej. 
Z tego powodu uchodzą często za ele- 
ment rozkładowy, a nawet w wysokim 
stopniu szkodliwy dla kultury europej- 
skiej. Mojem zdaniem, jedynym czynni- 
kiem szkodliwym dla kultury jest bier- 
ność i bezmyślność. Wszystko co jest 
wysiłkiem twórczym, choćby było nie- 
zupełnie przemyślane i wykończone, 
jest elementem dodatnim, bo pobudza do 
myślenia, zmusza do reakcji, a tem sa- 
mem powoduje konieczność jaśniejszega 
sformułowania i głębszego przestudjo- 
wania tego, co uważamy za prawdę. 
Gdyby do walki na wyżynach ducha, 
prowadzonej między Żydami a Polaka- 
mi, nie mieszały się brutalne czynniki, 
nic wspólnego z kulturą nie mające, wal 
ka ta byłaby dla obu stron zapładniają-
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LITEWSKI WIECZÓR 
LITERACKI 

Dnia 29 stycznia r.b., w sali związku aka- 
demików Litwinów USB (ul. Wileńska 28) od- 
był się drugi kolejny wieczór, zorganizowany 
staraniem Litewskiego Towarzystwa Sztuki 1 
Literatury w Wilnie. 

Prezes tegoż T-wa, ks. dr. Antoni Wiskont, 
zagaił ten wieczór krótkiem przemówieniem, 

kierunku 

SŁ 0 

Usypiacze grasują w pociągach 
WILNO — W pociągu do Warszawy okra- śpili poprzednio swą oliarę, by tem łatwiej o- 

dziono w zagadkowych okolicznościach kupca kraść. 
Maksa Żeiańskiego (Niemiecka 39). W nocy W zlikwidowanej niedawno bandzie złodziei 
do przedziału, W którym wymieniony jechai, kolejowych, którzy m .in. grasowali na szlaku 

wtargnęli jacyś sprawcy, którzy korzystając z Wilno — Warszawa byli m. in. dwaj bracia 
głębokiego snu podróżnych, skradli Zełańskie- Wojciukowie z Warszawy, u których w chwili 
mu futro i zegarek. Z uwagi na okoliczności aresztowania znaieziono liczne przedmioty skra 
kradzieży niewykluczone jest, że złoczyńcy u- dzione pasażerom jadącym z Wilna. 

WZO 

BALE I ZABAWY 
— Resursa Rzemieślnicza w Wiinie zapra* 

sza rzemieślników i sympatyków  rzemiosia 
na zabawę taneczną z występami znakomitych 
sił z rewji wileńskiej, która odbędzie się w 
dniu 1 lutego rb. w salach Resursy (ul. Baksz 
ta 2). 

Do tańca przygrywać będzie pierwszorzęd- 
na orkiestra. 

Początek o godz. 20. Bufet obficie zaopa- 
trzony. 

TEATR I MUZYKA 

Ce zrobić z dużemi mieszkaniami? 
WILNO, Niepomyślna sytuacja na ryn- 

ku mieszkaniowym daje się szczególnie 
odczuć właścicielom dużych lokali. 

Mieszkania o pięciu i więcej pokojach 
mie są mkcale poszukiwane i większość ich 
stoi pustkami. Są np. ogromnie mieszkania 
nietylko bez wygód, lecz mawet bez wody. 
Stam tem odbija się na budżecie nietylko 

O tak dużej sumie niesposób narazie 
myśleć, więc projektuje się doprowadzenie 
mieszkań do. kulturalnego stanu w. ciągu 
lat 10. ь 

Na mok bieżący Komitet prosił o 750 
tysięcy: zilotyich, 

  

zaznaczając naprzód, że wszelkie 
twórczości ludzkiej o tyle są trwałe, o KA są : aiema SĘ ą ra zióne 9 w * Teatr Wielki na Pohulance. Premie- właścicieli, 1 Žo 1 aka E CHODZ p = 

zgodne z wymogami natury ludzkiej.. Należy 8 į V ū egl — Teatr V nce. — Premje- wiłąścicieli, lecz samorządu i w ar- Ę 

jednak wystudjować, 0 ile możności i kie- d ra „Księcia józeia Poniatowskiego". Dziś, w bowiych, owi pociąga to za sobą zmniej 0 MIEŚCIE... 

środę dnia 1-Il, jako w dzień imienin Prezy- | ie się wpływów z tego Žrėdi 
runki, które nie miały dłuższej trwałości, po- 

nieważ w ten sposób poznajemy przyczyny nie- 

powodzeń i jesteśmy w stanie ustrzec się bię- 

dów danego kierunku. Powtóre, w każdym kie 

runku jest ziarno prawdy, gdyż kierunek od- 

powiada jakiejś właściwości ducha, która alus 

niedosyć, albo zupełnie uwzględnioną nie ze- 

stała w dotychczasowej twórczości, i przeto 

wywołała nowy kierunek. 
Następnie lektor języka litewskiego w in- 

stytucie Naukowo-Badawczym Europy Wschod 

niej p. Antoni Wałajtis wygłosił odczyt na te- 

mat „Najnowsze prądy w literaturze litewskiej” 

Prąd futurystyczny w litewskiej  literatu- 

rze powojennej za swą trybunę miał perjodycz- 

ne pisemke „Keturi vejai" („Cztery wiatry”). 

Ukazały się wszystkiego 4-ry numery tego pe- 

rjodyka, pomimo znacznej ilości młodych lite- 

ratów i poetów, którzy byli zgrupowani koio 

tego pisma. Społeczeństwo litewskie bardzo 

nieprzychylnie ustosunkowało się do tego kie- 

runku literackiego i on zamarł w r. 1929. 

Pewna część poetów i literatów z powyż- 

szego ugrupowania zrzeszyła się potem koło 

iunego pisma, mianowicie: „Treczias Frontas“ 

(„Trzeci Front“), chcąc rozbudzić śpiącego 

arobka” wiejskiego i skłonić go do udzialu 

w życiu społecznem. W życiu tem, Z biegiem 

czasu ujawnił się wpływ komunistyczny i prąd 

ten został zlikwidowany w r. 1931 przez wda- 

nie się władz administracyjnych. 

Mianujący siebie neoromantykami poeci i 

literaci wydali w r. 1930 almanach + pod tytu- 

iem „Granitas“. Kontynuują właściwie oni kie- 

runek romantyczny, który ujawnił się w Litwie 

jeszcze przed wojną. Kierunek tych pisarzy jest 

katolicki. Biorą oni obecnie udział w różnych 

pismach. Mówią, że w przeciwieństwie do po- 

wyższych ugrupowań, nie zamierzają oni na- 

padać na nikogo, lecz unikając wszelkiej wrza 

skłiwej reklamy, zajmować się będą pracą 

twórczą. „Starać się oni będą kierować ży- 

    

; WILNO. — Przy ul. Zawalnej 32 policja węgiel na miasto po cenach normalnych. 
ujawniła potajemny skład węgla, pochodzące- W wozach plombowanych usiłowano ustt- 
go z kradzieży, a dostarczanego przez niesu- wać deski z dna wozów. 
miennych furmanów. Aiera się wydała, gdy woźnica po dostar- 

Niektórzy woźnicy pozostający w zmowie czeniu węgla do teatru na Pohulance ukradł je 
z paserem, ukrywali część dostarczanego do go część i odwiózł na Zawalną 32. W ślad 
mieszkań opału, by następnie odsprzedać go za nim podążyła policja, i dokonała rewizji, 
za grosze pomysłowemu przedsiębiorcy. która ujawniła przestępcze machinacje z węg- 

Ten zkolei już całemi tonnami sprzedawał lem. 

ONIKA 
proc. należnej im pomocy. Zasiłki jak wia 
domo, wypłacane są z dołu i pełna stiainikia 
obowiązuje jeszcze za miesiąc styczeń. 

Poprzednie zarządzenie o wypłacaniu 
tylko 40 proc., mowomianowany! komisarz 

rządowy Zakładu Ubezpieczeń p. Nako- 
niecznikoff, polecił cofnąć. 

AKADEMICKA 
— Czwartek akademicki. — W dniu 2lu- 

tego rb. w lokalu Ogniska Akademickiego (ul. 
Wielka 24) odbędzie się Czwartek Akademic- 
ki na temat: „O muzyce rosyjskiej — kol. .A. 
Mirowicz. Ilustracja muzyczna, chór, zespół 
domrzystów Związku Studentów Rosjan. Po- 
czątek o godz. 20. 4 

— Akad. Koio Polsko - Łotewskie. —W dn. 
29 I. br. z inicjatywy grona akademików, za- 
interesowanych w zbliżeniu polsko - bałtyc- 
kiem powstało Akademickie Koło Polsko - Ło- 
tewskie. Już od diuższego czasu dało się wy- 
czuć dążenie wśród akademików _ wileńskich 
do ściślejszej współpracy z młodzieżą akadeini 
cką państw bałtyckich, Dowodem tego było za 
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Wschód siańca g. 7,42 

Zachód słońca g 14,57 jutro 
M. B. Grom 
bum 

XOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE: 
Z DNIA 31 STYCZNIA 

Ciśnienie średnie: 756. 
Temperatura średnia: —4. 

Temperatura najwyższa: —3. 

Temperatura najnižsza: —6. 

Е Юг 1 

Igaacego 

denta Rzeczypospolitej — premjera  historycz- 
nej sztuki d-ra józeia Pollaka „Książę Jozef 
Poniatowski* z udziałem: najwybitniejszych 
sił zespołu p.p.: H. Biernackiej; W. Preissa (ro 

la tytułowa), M. Szpakiewiczowej, S. Grolic- 
kiego, W. Neubelta, na czele całego zespołu. 

— Czwartkowa popołudniówka. We czwat 
tek dnia 2-Il o godz. 4popoł. historyczne -wi- 
dowisko „Książę Józef Poniatowski". Ceny żni 

żone. Wycieczki zbiorowe młodzieży otrzymu- 

ja specjalne zniżki. 
— „Mademoiselle“. w doskonałem wyko- 

naniu zespolu 2 C. Niedźwiedzką, I. Jasińską, 

S. Grolickim i W. Neubeltem, Oraz Jadwiga 
Žmijewską, odtwórczynią roli głównej. 

— Teatr muzyczny „Lutnia”. „Róże z Flo- 

rydy“. Dziś ujrzymy najnowszą operetkę L. 

Falla „Róże z florydy*, osnutą na tle przeżyć 
emigracji rosyjskiej zagranicą. Rolę główną 

kreuje j. Kulczycka w otoczeniu najwybitniej- 

szych sił zespołu. W akcie 2-gim międzynaro- 

dowy konkurs piękności. Zniżki ważne. 

— Rewja na jutrzejszem przedstawieniu 
popołudniowem w „Lutni*. Ciesząca się 0l- 

brzymiem powodzeniem wielka rewja „Yo-Yo“ 

ukaże się na jutrzejszem przedstawieniu popo- 

łudniowem po cenach zniżonych. Podczas re- 

wji rozlosowane będą pomiędzy widzów сей- 

ne upominki, dostarczone przez firmy  wilen- 

skie. Zainteresowanie olbrzymie. Ceny miejsc 

zniżone. 
CO GRAJĄ W KINACH? 

— Dyrekcja Kina „REWJA* przygotowuje 

dla Wilna miłą niespodziankę. Oto dnia 1 lu- 

tego w salonach Kina odbędzie się Popularna 

Zabawa Taneczna pod hasłem „Kryzys na we- 

soło". Zabawa zorganizowana będzie na po- 

ziomie imprez europejskich i urozmaicona pro 

gramem artystycznym. Szczegóły w afiszach i 

ogłoszeniach. 
REWJA — Banda Bubula. 

CASINO — Congorilla. 

Obliczają, że Wilno liczy obecnie 3 ty- 
siące mieszkań dużych, które wymagają 

arcelowania ii unowocześnienia oraz że 
z miesiąca mia miesiąe liczba ta zwiększa 

się. 
Jak dotychczas, Kredyty rządowe u- 

wzgiędniaty mowe budownietwo, od które- 
go poza: procentami: od pożyczek, żadnych 
należności podatkowych nie ściąga się. 

Tymczasem wiadomo, że przebudowa 

mieszkań dużych ma małe i wprowadzenie 
tam: miody i kanalizacji, nie pociąga za 50- 

bą wstrzymania świadezeń podatkowych. 

Kredyty udzielone właścicielom domów 

na ten cel przyniosłyby w ten sposób pod- 

wójny zysk: prócz oprocemtowania i po- 

datlki, Spodziewać się należy, że władze B. 
G. Krajowego wejdą wi tę tak ważną dla 

miasta sprawę i swą politykę kredytową 
odpowiednio do tego dostosują. 

Komitet Rozbudowy m. Wilna jak się 
okazuje złożył nawet; obszerny memorjał 
do władz w tej kwestji, wskazując przy- 
tem z naciskiem, że Wilno, z uwagi ma du- 
že zamiedbanie pod tym względem, potrze- 
buje ma ten: cel 10 miljonów złotych. 

ETEN BT TE: 

— PODRZUTKI. W klatce schodowej 
domu Nr. 7 przy ul. Bosaczkowej znalezio- 
ny został podrzutek płci męskiej w wieku 
około 3 tygodni. Umieszczono go w przy- 
tufiku Dzieciątka Jezus. — W tymże dniu 
w podwórzu domu Nr. 61 pnzy: ul. Piłsud- 
skiego został znaleziony i ulokowany w 
tym samym przytułku 1-miesięczny pod- 

SZLICHTADA MNIEJSZOŚCIOWA 

„Kiedy jeżdzić — to już sanną, kiedy sza- 
leć — to za'panną!*. Romantyczna ta zasada 
wyznawana jest w Wilnie nietylko przez rodo- 
witych Sarmatów, lecz także i przez naszą 
najdelikatniejszą mniejszość, która się potrze- 
buje „wiszumieć* z sankami „w naczale fiew- 
rala“. To też i w roku bieżącym, gdy tylko 
zelżały ostre mrozy, stało się w* Wilnie zadość 
swoistej tradycji. 

Zwykłe sanki dorożkarskie są nazbyt pospo 
lite dla tego rodzaju przejażdżek! Znów para 
koni — to atrybut stanu ziemiańskiego, względ 
nie dygnitarzy cywilnych i  wojskowyc1. 
Trójka? (ach „trojka*) tę się ogląda tylko w 
kinie! Przemyślni mniejszościowi amatorzy 
szlichtad radzą więc sobie inaczej: u kmiot- 
ków podmiejskich lub drobnych mieszczan z 
przedmieść wynajmują sobie konia i sanie na 
kilka godzin (bywa że i na cały dzień) i 
„Sszaleją* po ulicach Wilna! 

Rumak używany do tego celu, niczem się 
specjalnie nie wyróżnia, ot, koń jak koń, ta- 
ki sobie zwyczajny chabeta, ale zato sanki, od- 
świętne sanki, zasługują stanowczo na trochę 
uwagi. Są to szerokie, niskie „rozwalni“, nie- 
raz pomalowane dla większej wspaniałości na 
czerwono lub zielono, z „obłuczkom'* dla wożź- 
nicy na przedzie. 

Są one nadzwyczaj pojemne i wygodne, 
ponieważ zaś siedzi się w nich blisko ziemi — 
rodzicielki napełniają jadących błogiem poczu- 
na żydowica i pchała się do pełnych 1 bez 
trudu mieści się kilka osób, zasię przedstawi- 
ciele narodu wybranego umieją nasilić pojem- 
ność tego sprzętu nawet do liczby kilkunastu 
osobników płci obojga!!. 

Tak właśnie było ubiegłej soboty i w nie- 
dzielę na ulicy Niemieckiej, gdzie pod wieczór 
„Z gikanjem i. swistom“ šmigaly sanie powo- 
żone przez  „szajgecow“, chichotały Rojzy i 

kd ciem, nadając mu ton. Bodźcem w tym wzglę- 
= PREZ ESY : ) ‹ 

dzie bedą dla literatów wzniosie hasła etyki i B łożenie w miesiącu ubiegłym Akademickiego PAN — Przedziuma Sprawa Klary Deane. rzutek płei żeńskiej. a= ze i Z ; 

katolickiej”. i Ss Wiatr: południowy. = Koła Polsko - Estońskiego. X a Pawi > PODBARCIE E personalny a. d sanek do 
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zostaly scharakteryzowane przez  prelegenta, 

byśmy mogli coś tu powiedzieć o nich. 
Zaznaczyć przytem należy, że bezpośred- 

nio po scharakteryzowaniu przez  prelegenta 
literackic", 

członków: 
i 1) u kol. Mazowieckiego T. (Dom Akade- 

PjSZy: х micki p. 207), 2) u. kol. Krasowskiego (Mic- 

Naogół pochmurnie z możliwością opadów. kiewicza 19 m. 24) codziennie od 4 — 6 po 

Rano mglisto. Nocą lekki mróz. Dniem odwilż. południu. Zebranie informacyjne odbędzie się 

HELIOS 
ADRIA — Romans porucznika 
HOLLYWOOD — Pod kuratelę. 

ŚWIATOWID — Rok 1914. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

Styczniowągo 22 oddział Związku Strzelec- 
kiego m Podbarciach pod Wilnem, wspól- 
nie z kołem Polskiego Czerwcnego Krzyża, 
zorganizował uroczysty obchód w, którym 

wał improwizowany „jamszczyk'* jasza z faa- 
tazyjnym szalem okręconym dokoła delikatnej 
szyi. „Poczemu niet?" — odpowiadała rezolut 
na żydowicai pchała się do pełnych i = bez 
niej sanek ku widocznemu  zgorszeniu konia, każdego z powyższych . Ra 

wzory każdego z nich były deklamowane przez Słąbe wiatry południowe. 5 IL o godz. 5 p. p. przy ul. Mickiewicza 19 wzięła. jalny udział miejscowa ludność któ ei Mi i 

studentów i studentki USB. й — m. 24 2 referatem kol. Mazowieckiego p.t. — — OKRADZIONE MIESZKANIE. Da W ©. lica S +, od i : sk pol "ery JĄ d OE jakby 

Następnie dyskusja w przedmiocie odczy- „Polska a państwa bałtyckie". mieszkamia K. Bejnarowicza (ul. Zamiko- saa ie s SA: ri nor” NE A a a : ma a 

tu trwała koło godziny. 

W. zebraniu tem brała udział 

scowej inteligencji litewskiej, jako to:  człon- 

kowie Litewskiego T-wa Naukowego i perse- 

nel nauczycielski gimnazjum im. Witolda Wieł 
kiego z dyrektorem na czele. 

elita miej- 

MIEJSKA 
— Konwent senjorów. — 

bliższem posiedzeniu Rady Miejskiej. 

Poniedziałkowe 
posiedzenie konwentu senjorów Rady Miejskiej 

wypełnione było prawie, że całkowicie zatar- 

giem pomiędzy dr. Brokowskim a radnym Ra- 
iesem. Sprawa ta znajdzie swój epilog na naj- 

— ZJAZD (AIKIAD. TOW. MEDYCZ- 
NYCH. — Zamząd Koła Medyków: USB ko- 
munikuje, że w dniach 4 i 5 lutego br. o 
godz. 9 ramio w Salonach Ogniska; Alkade- 
miekiego (Wielka: 24), odbędzie się Zjazd 
Ogólmopolskiego Związku  Alkademiekich 

wia 26) podczas nieobecności domowników 

w porze iwieczornej między: godz. 20 a 22, 

zakradli się złodzieje, przy pomocy dobra- 

nego (klucza lub wytrycha, w dniu 30 bm. SZUMSK 

Skradziono różną biżuterję, wartość której RE $ 2 

właściciel oblicza ma 400 zł., oraz gotówkę „, ,, z EJ i as 

odczyt o przebiegu powstamia 1863 r. Na 
zalkończenie odśpiewiamo hymn państwowy, 

Niemieckiej, wszystko było dobrze, leez tempe 
rament rasowy uniósł niektórych na „Gieorgi- 
jewskuju“,—respective — ulicę Adama Mickie- 
wicza i stało się nieszczęście! 

Nie upłynęło kwadransu, jak można tam 
było oglądać następującą scenkę: jadą „„roz- 
walni“, ale powoli, pełno żydków, ale cicho! 

— Oierta „Saurera“. — Zgodnie z zapo- Dawłarzystw, Medycznych. 19 zł. 60 gr. = ie ysta da. 1 i Р 

Zdziatalnošci Związku Roiników wiedzią w dniu wczorajszym / przedstawiciel — WŁAMANIE. — 4 beczki śledzi 2 od r. sawik, po. Sud co fET jeż widzę tego, co zburzył niewinne 

obcych zaangażowanych w rolnictwie, wynosi 
1,5 zł, a w niektórych nielicznych wypadkach 
12 złotych. 

Do zwiększenia ciężaru długów w rolni- 
<twie, w znacznym stopniu przyczyniają się 
iastępujące czynniki: 1) wzrost siły nabyw- 
czej pieniądza opartego na złocie, lub kruszcu 
szlachetnym — w stosunku do innych dóbr. 
tąd pewien spadek cenności płodów rolnych 

ZEBRANIA I ODCZYTY skradziomo w. mocy z 29 na 30 stycznia 

sokiej stopy procentowej w warunkach „nożyc j postoje* wygłosi p. kpt. Kónig Henryk, dnia 
cen . 4 ca) 15 lutego r.b. „Ćwiczenia aplikacyjne na temat 

В Zdaniem prelegenta powszechne „ odciąże- „Marsz _ ubezpieczeniowy” — przeprowadzi p. 

nie rolnictwa z długu może nastąpić przez kpt. Kónig i dnia 25 lutego odczyt „Bój pod 
zrealizowanie następujących momentow: 1) Lidą“ — wygłosi p. por. Jakubianiec. — Po- 
przez zmniejszenie stopy procentowej do wy- czątek wykadów i odczytów o godz. 18 min. 
sokości opartej na dochodowości gospodarstw 30. 

— Z TOW. ŚW. WINCENTEGO A rolnych; ustalenie takiej wysokości stopy pro- 
centowej może nastąpić automatycznie przez PAULO, — We czwartek 2 lutego br. o g. 

  

  

  

  

  

Sądu Okręgowego w Wiilmie znalazła się tatu. 
ciekawa sprawa o usiłowanie dokonamia 
zamachu ną pociąg na linji kolejowej N.- 
Wilejka — Bezdamy w dniu 26 czerwca 
1931 m. 

Treść tej sensacyjnej sprawy przedsta- 
wia: się miastępująco: 

W wymienionym dniu pomiędzy godz. 

Oto w parę miesięcy potem wi dniu 6 
sierpnia tegoż noku oficer administracyjny 
Szpitala. Wojskowego ma IAntokolu chorąży 
Sobieski zatrzymał jakiegoś osobnika, usi- 
lującego fotografować gmach szpitala, 

Osobmikiem owym okazał się mieszka- 
niec Wilna Edward Nowicki, z zawodu 

L z wyższem wykształceniem „Saurera“ złożył w magistracie ofertę wyszcze 2 zujewska. (Wii R Ё RAR 

"w wilnie kip watki m, aoi fm megad) | Dzejwa sra Liwacą, wypaniona ki -miezozośgo sę w podeśai ® Gisele umądał Uręmala imprezy c= minie sa 2 pazękkm ai cyk 
я . as będzie przekładami poetów polskich na język mu przy ul. Zawalnej 37, po zrobieniu 0- qy polu : : - wej na poręczy sań... Żydzi tłuma = 

| W początkach grudnia r. ub. powstał w Oferta „Saurera” będzie w dniu dzisiejszym ski is=p> Di=BOCHi ; ” = > ‚ „zapallono Stos drzewia i przy tem czy -. Żydzi tłumaczą się gę- 

| Wilnie Związek Rolników z wyższem wyksział rozpatrzona na posiedzeniu kolegjum magistra w głosi ma Rie Et łodnżcy(y 28 21 A wat ul. ok mokka lo die. = e ary śpiewano pieśni pow- pako PiE pak © js. o 4 = 
„ teniem, zrzeszając na razie około 40 członkow tu. temat. W dal i i у SERRA LA “ Stańcze i strzeleckie oraz deklamowana = н toć 6 kierii 

@ województw wileńskiego i nowogródzkiego. KOLEJOWA Borzje Mickiewicza i S, Eno RAA 400 al. Aresztowano SPDAW . wiersze. Ten moment wywarł miezapominia- Be Sak. PAS. 

Sekretarjat związku mieści się przy ul. Zakte- _ —- RUCH POCIĄGÓW. — Według mel- Wyspiańskiego i inn. w tłumaczeniu p. Bo- 90% kradzieży: Lipmana Solecznika, Zam. nę ymażenie na licznie zgromadzonej w po- _ „Oti” przykrość T Gama) 
4 towej 2 w Zakładzie Uprawy Rolii Roślin. — gunkėw madeslanych Dyrekcji Kolei, sytu- chana recytowane przez artystów  dramatyc2. DTGY Zawalnej 32 i Mowszę Nemika, bez jy judności z Barwieniszek, : Przechodzień" 

‚ , Jedną z planowanych działalności Związku, „p; i ilkalcii lnych od- nych. Początek o godz. 20,30. Wstęp dla go- stałego miejsca zamieszkania. Skradziony S » 

jest wygłaszanie referatów dyskusyjnych na te- OJO ION RBA. (poS2 265 ści 1 zł ы šledzi dotychezas mie odnalezionio M OJ 

maty rolnicze. Mają one odbywać się conaj- cinkach wileńskiej dyrekcji jest pomyślna. > że zw Kanio ków ai NAGLY ZGON. N. ia + Ba 8 Е 

mniej raz na miesiąc, w pierwszą sobotę kaz- W ciągu dnia onegdajszego i wczorajszego ky W RE я “"Ё)‘У “'а „Zellgow- = ! „ Na ulicy: trakt Ba- RESTAURACJA ч DANCING Ł “6 

dego miesiąca, w lokalu Wileńskiego Towarzy- mie zanotowanio żadmych opóźnień pocią- 2 2 RE i E Ža 5 I ra torego z przyczym niarazie nieustalonych 86 

Ava Organizacyj i Kółek Rolniczych, przy ul. gów. W całym obrębie T as skiegó Nr. 4) odbedzić s "doroczne Walne oai ao 8 A a: WILNO, NIEMIECKA 35, tel 871, zawiadamia Sz. Klijentelę,że z dn. 1 lutego r. b. został 
: ewicza 28. ociągó sażerskich i 'temiarowyci i , . Ry i gminy worniańskiej, który jechał r 2 st. 

Dotychczas zostały wygłoszone przez p. Šis „W A ale Zebranie Związku Kaniowczyków i Żeligow- na w towanzystwiie Rymkiewiczów Józefa i całkowicie PROG A TY r 

inż. S. Symonowicza dwa referaty, w dniach : |_| SPOŁECZNA S nės niedojścia do skutku Walnego Ze Kazimierza, z gminy midkuūskiej, w celu zmieniony 

= oc > | odp ik — PEŁNE ZASIŁKI BEZROBOTNYM brania w oznaczonym terminie, następne zebra- załatwienia spria'w; „związanych Z przepisa- Codziennie dancing tewarzyski. 

DIE eisiiom 3 NORS Eldeni A Prelegėnt INTELIGENTOM, — MWiezoraj Kasa Cho- nie odbędzie się o godzinie 12 w poł. bez wzglę niem ziemi, Zwłoki przesłano do kostnicy 

stwierdził, że przeciętne zadłużenie na ha ogól- tych w Wilnie otrzymała telegraficzne po- du nącileść obecnych. A 
4, nej powierzchni drobnych gospodarstw zadłu. lecenie przystąpienia z dniem dzisiejszym „— Zarząd Koła Wileńskiego Zw. Olic. Rez. 
| ych waha BE > złotych, roczne do wypłacaniia zasiłków: bezrobotnym pra- a tm EE = e gł wę ® e 

tatowki dlugu od: — 140 zlotych. Przyczem i S gni: utego r.b., odbędzie się wykład p. kpt. Kó- 
ъ dochód czysty na ha ziemi dżyśkowej 2 a Gowinikom umysłowym w wysokości 100 nika Henryka na temat „ „Działalność innych iewy E V V ZzZaiiac kole OW 

(r żący do oprocentowania kapitałów własnych i KKGEMIETNZSCS WZA broni w ramach walki piechoty”. — Następne 
wykłady odbędą się dnia 8 lutego — „Marsze W dniu wczorajszym ma wokandzie niedoprowadzającym doi pożądanego rezuk- ikójwiekiGra Gł (6, kras 

mošė. : 
Bezpośrednio potem przewodniczący za 

rządza przesłuchiwanie świadków. Jest ich 
sporo, przeszło 15 osób. Do tego dochodzi 
jeszcze 4 pawolanych na rozprawę bieg- 
łych — zegarmistrz, dwóch specjalistów od 
gwoździ oraz pirotechnik, 

Zeznania świadków: niczego szczególne- w stosunku do kapitału produkcyjnego wypo- zwarcie „nożyc cen* d iż 
życzonego; 2) znaczna różnica cen sztucznie cen na wi у os PORI odbędzie się w sali: parafjalnej po- 8 a 9 i odcinku kole- technik melj ji Е : Į A : ytwory przemysiowe i t.p.; 2) przez 4 POP: odbędzie i jalmej pi a 9 mano ma wspomnianym odci 'ole- me! joracyjmy, go. do s nie wmoszą. Jeszcze raz pub- 
wywołana między produktami rolnemi, a wy- ВО ВЕ Bernardyńskiej przy ul. św. Ammy 10 do- jowym pracowali przy. naprawie toru Zatrzymamy, tłumaczył się, że ńie miał stintos A uslyszenia, wl spo 
tworami przemysłu i t. p. — „nożyce cen“. 
Silnie zorganizowane jednostki kapitałowe o 
charakterze karteli, monopoli i t.p. narzucają 
społeczeństwu ceny dowolne, zwłaszcza za naj- 
bardziej pożądane produkty, wytwory i  ustu- 

wpływ czynników państwowych na zastosowa- : 
nie daleko idących ulg w spłacie zaległych i moczne №айте Zebranie sprawozdawcze 
bieżących ratówek umorzeniowych, w stosunku T-wa św. (Wineenltego a Paulo w Wilnie, 
do gospodarstw, których ciężary długów nie Obecność wszystkich czilomków: oboriąz- 
przekraczają połowy ogólnej wartości majątku. kowa. 
W stosunku zaś do gospodarstw, których ci;- З Z T-WIA PRZYJACIÓŁ ZWIĄZKU 

dwaj wobiotnicy;: Franciszek Kozłowski ©- 
raz Feliks Bogdanowiiez. 

W pewnym momencie Kozłowski odrzu- 

cająe żelaznym drągiem szynę, natknął się 
na jakieś niedużych nozmiarów pudelko.— 

zamiaru fotografować objektów szpital 
nych; pomimo to pewne okoliczności jak 

mp. zmaleziony przy mim aparat fotogra- 
fiezny przemawiały, że ma się tu do czy- 
nienia ize szpiegostwem. i dlatego został om 

sób została odnaleziona piekielna maszyna 
a z ust przedwtawicieli polieji opis prze- 
prowadzonego Śledztwa. 

Zeznamia ekspertów wypadają maogół 
korzystnie dla oskarżonego. Jakób Abelo- Ei. Niezorganizowani producenci rolnicy na żary długu sięgaj ólnej 

zeganmisi 
| i i rod Ci | żary ęgają ponad połowę ogółnej war i i i že j jego prze- | $runcie kosztów produkcji i wśród wolnej kon tości majątku, likwidacia tych Żarów powią. STRZELECKIEGO. — Dnia 02 grudnia u. Narazie przypuszczał, że jest to pudełko z aresztowany, zaś w mieszkamiu j wicz, istnz, mówi, że otwór w szkle 
! urencji podažy i popytu, kształtują ceny na być pozostawiona stronom  zainteresowa- T- odbylo się ogólme zebranie eztonkči: To- papierosami, porzucone przez przemytni- prowadzono rewizję. od zegarka mógł być zrobiony tyllko sposo- 
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* Mosierą prowincji... 

t 
R 
+ d ы 

noś 

+ ły, lecz jako irytujące i 

płodów rolnych; 3) sztuczne utrzymywanie wy 

ca i obfita w plony; w obecnych wa- 
runkach zamienia się ona zbyt łatwo w 
ordynarną polemikę, która zarówno па 
Edną, jak na drugą stronę działa w wy- 

kim stopniu hamująco. Z jednej strony 
enni Polacy, chcąc stać na straży tra 

„narodowej, unikają głębszych do- 
pó, oddając się w gruncie rzeczy nie 

ącemu  próżnowaniu, z drugiej 
ilozofowie Żydzi przeżywają bez 
ną tragedję, która zużywa nie- 

Potrzebnie ich siły, i zmusza do milcze- 
Aia.. Jest w Polsce grupa ludzi, która te 
Myśli moje zechce potępić w imię czysto 
ŚCi ducha polskiego. Z argumentem tym 
"atwo się uporać. Czystość ducha na 
Wyżynach kultury jest identyczna z at- 
note i Gdybyšmy prowa- 
Czili inną politykę na wyżynach kultury, 
mielibyśmy nietylko wybitnych  filozo- 
lów Żydów, ale sami wznieślibyśmy się 
na nieznane dotąd wyżyny”. 
: Niektóre zdania z przytoczonego u- 
tępu można podkreślić czerwonym o- 

KURAS KS ASTA TBT GA ESET PREY TTE ZWS Z CZOBEZAAE SE ZZO OTSA 

warzystwa Przyjaciół Związku Strzeleckie- 
go, na którem ustępujący zarząd złożył 

: sprawozdanie ze swej działalności i z zu- 
stannie hasła. Czyż stwierdzenie faktu, żytkowanych funduszów w. roku 1932, — 
że, dajmy na to, Wiadomości Literackie Suma wpływów ixyniosła zł. 6.221,85, z 
są zażydzone i dlatego szkodliwe, nie czego na cele i potrzeby Związku Stnze- 
jest dowodem bierności i bezmyślności? leckiego wydano zł. 6.084,45, saldo ma dz. 
A paradoksalnym rezultatem tej bezmy- ? ij 1932 wynosiło zł. 28740. 
ślności czyż nie jest inny fakt: żarłoczne «ao: + >> ze: 
czytanie Wiadomości przez tych, którzy Na skutek pr“ viet piotoków Komi. 
mówią o ich zażydzeniu i szkodliwo- sji Rewizyjnej mk W ziarożdo: 
ści? Czyż nie należałoby raczej składać wi udzielono jednogłośnie absolutorjum. 
dowody swej twórczej ambicji i pisać, _ Do mowego zarządu zostali wybrani, pp: 
pisać tak, by odebrać Wiadomościom E. Ratyński, L. Maculewiez, W. Rytel, mjr, 
wszystkich ich prenumeratorów? By St. Chudyba, prof. dr. M. Eiger, M. Pu- 
Grydzewskiego puścić z torbami? chalski, St. Starościak, G. M. Szule, A]. 

Takie myśli nasunęły mi się w kulua Trocki: L 
rach Związku Literatów, gdy po odczy- S ai o Pie OWO 
cie Skiwskiego staliśmy pod piecem w W YNA е 2 > в turialno-oświatowiym. 
grupie intelektualistów i paląc papiero- Dla powiększenia śnodków ma tem cel 
sy prowadzili dyskusję: wj dniu 1 lutego br. o godz. 21-szej odbę- 

— > i si dzie się „Czama Kawa” w Kasynie Garni- 
— No — cóż... RZ: zonowem, 

. i drugie, podkreślone czerwonym о- RÓŻNE 
łówkiem zdanie Chwistka, przypomniało — POŻEGNANIE WOJEWODY BECZ 
BH siĘ również: „Czystość ducha na wy- KOWIOZA. — Dziś w połndnie w Urzędzie 
żynach jest identyczna z atmosferą pro- Wojewódzkim nastąpi pożegnanie woj. Z. 

nym. ków, rychło jednak przekonał się, że jest 
to coś innego. 

PIEKIELNA MASZYNA 

Zkowrogi cyfemblat umieszczonego w 
miem zegarka, masunął robotnikom myśl, 
że jest to raczej niebezpieczna: „maszynia 

piekielna”, jpodłożona pod szynę, celem 
wywołania: katastrofy pociągu. 

O sensacyjnem odkryciu powiadomiono 
przeto wiadze policyjne, które podjęły e- 
niengiczne dochodzenie. 

Gruntowne obejrzenie pudełka potwier- 
dziło całkowicie domysły, Kozłowskiego, że 
jest: to maszyna piekielna, ze wszystkiemi 

potrzebnemi do spowodowania wybuchu 
przyrządami, 

To, że maszyna nie wybuchła, gdy ma 
parę godzin! przed jej odnalezieniem prze- 
chodził właśnie pociąg, pimotechnicy, kitó- 
rzy je badali pnzypisali złemu połączeniu 
kontaktu elektrycznego. Złe połączenie mie 
spowodowało. jedynie wybuchu 1140 gra- 
mów trotylu a więc i mieobliczalnej w skut- 
kach katastrofy kolejowej. 

ŚLEDZTWO 

Śledztwo w: tej sprawie prowadzono z 
całym: nakładem. enengji iwiszystkich orga- 
nów. policyjnych, Pomimo to przez dluższy 

WYNIK REWIZJI 

Między inmemi przedmiotami podczas 
rewizji owej znaleziono kamai wycietej 
dykty, jakieś gwoździe oraz pismo Posel- 
stwa Sowieckiego iw Warszawie do Nowie- 
ikiego 7 dnia. 30 ezeriwiea 1930 r., zawiera- 
jące (propozycję  madesłania: dokumentów, 
połirzebnyich wi związku z ubieganiem się 
przez Nowickiego. o posadę hydrotechnikaą 
w „Winiesztorgu“ ZSSR w ' Warszawie. 

Przepnowadzone przez specjalistów po- 

równanie pomiędzy dyktą i gwoździami 
zmalezionemi u Nowickiego a materjałem, 
z którego została zrobiona: maszyna wyka- 

zało pewiną amalogję, mpobee czego Nowie- 
kiego zatrzymano w: więzieniu, zaś sprawę 
o ewentualny udział jego wi niedoszłym za- 
machu pod Bezdanami skierowano do sądu 

WCZORAJSZA ROZPRAWA 
Wezorajszej rozprawie przewodniczył 

wiceprezes Brzozowski: iw) asyście sędziów 
Bobrowskiego i Ohełstowskiego. Akt os- 
karżenia: popierał podprokurator Kawecki, 

Na ławie oskamżomych zasiadł wątłej 
budowy, lali około czterdziestu paru męż- 
czyzna. Odpowiada z wolnej stopy, gdyż 
na skutek pewnych starań został po 6 mie- 
siącach zwłolmiony z więzienia i musiał 

  

bem mechanicznym, nigdy jednak świdrem 
ręcznym, A świder taki znaleziono właś- 

nie: podczas rewizji u Nowickiego. Rów- 
mież specjalista od gwoździ zeznaje, że 
gwoździe, któremi było zbite pudełko od 
piekielmej, maszyny, są obecnie wyrabiane 
tyllko zagranicą. z 

Niektórym świadkom zadaje osobiście 
pytamia oskarżony. Na twarzy jego widać 
fpewne zdenerwowanie. Nie (dziwnego — 
kilkadziesiąt par patrzących nań z sali o- 
czu, stara się przedewszystkiem zobaczyć 
wi mim polskiego Matouszkę, ' 

NIEOCZEKIWANY ZWROT 

W. pawnym atoli momencie zachodzi w 
procesie najmniej oczekiwany zwrot. Oto 
podprokurator Kawecki prosi io głos i; 0- 
zmajmia, iż wobec miedostarczenia przez 
przewód sądowy dostatecznych dowodów 
wimy oskarżonego, znzeka się oskarżenia. 
Słowa oskamżyciela' publicznego wytwiolują 
zrozumiałe wrażenie i | publiczności, 
aczkolwiek dla bardziej orjentujących się 
w sprawie, taki zwirot mógł być do przewi- 

„ Zikolei zabiera głos obrończyni Nowic- 
kiego, › prosząc © miebadanie dalszych 
świadków. 

łówki i ści. A . s ojicć a o a w obieg, nie poto wincji”. Oto dostrzegam, że życie ar- Beczkowicza przez przedstawicieli urzędów ©285 nie można było matrafić ma Ślad tylko meldować się w policji. AE 
y у Się pustobrzmiącym tystyczno - umysłowe Wilna zaczęło dą-. władz i personelu urzędniczego. sprawców niedoszłej katastrofy. Broni Nowickiego adw. Zasztowt-Su- Wobee (takich okoliczności przewodni- 

— Zachorowania zakaźne. — czący, zarządza. dłuższą pnzerwę, po której lazesem w „zasadniczej* rozmowie, lecz 
i zmuszały 

ikie : „iedynym czyn- 
em szkodliwym dla kultury jest bier- 

a € i bezmyślność”. Albo: „czystość 
R” na wyżynach kultury jest identy- 
> a 2 atmosferą prowincji”.. Powtarzaj 
Ro ie zdania nie jako złote myśli, które 

Pisuje się do sztambuchu, aby skostnia 
jątrzące nieu- 

Y pobudzały do myślenia į 
© reakcji. Naprzykład: 

; W ub. t od 
niu zanotowano na terenie miasta 44 wypadki 
zasłabnięć na różne choroby zakaźne. 

żyć do czystości: powstała Rada Związ 
ków Artystycznych, która drogą selekcji, 
doboru i czystki in capite et in membris 

Dopiero przyszedł policji z pomocą śle- 
py. przypadek, który jak się wczoraj oka- 
zało, był rzeczywiście tylko przypadkiem, 

kiennicka. Proces rozpoczyma się odczyta- 
niem w dość duży, format ujętego aktu os- 
karżenia. Trešci jego przysłuchuje się z 

zostaje ogłoszony wyrok uniewimniający. 
(chi) 

  

pragnie osiągnąć regjony najwyższej czy 
stości kulturalnej Wilna. Powąchajmy. 
Jak Boga kocham, zalatuje prowiencją. 

Wysz. 
G godz. 

6 po poł. ME 
OTWARCIE 

Koncert. — 
WAGA! 

KAWIARNI w „POLONI 
„Dancing“. — Ceny zwykłe kawiarniane. 

Restauracja — Kabaret czynna od godz. 11 do 4 rano. 

66 Mickiewicza 11 

tel. 593 

# |  
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Współpraca z policją 
Zelik Stykolczyk, zawodowy złodziej, 

ściągnął wczoraj z wiozu na ulicy Zawalnej 

paczkę toriamu. Ma: się rozumieć nie w tym 

ećlu, aby ją rozwijać, ale poto, by z mią 

uciekać, Przechodzący komisawz policji ob- 

serwował złodzieja. Nie spodobał mu się 
jego podejrzany ruch, zgarnięcie paczki 
pod pachę i wyraźna chęć ucieczki. Więc 
komisarz. podbiegł i chwycił złodzieja za 

kark. Złodziej odmachnął się, wyrwał i w 

mogi. 
— Na pomoc! — krzyknął komisarz: 

— łapać złodzieja! 
Okrzyk: komisarza zwrócił uwagę prze- 

<«hodniów. Jeden i drugi pośpieszył komi- 
samzcjzi. z pomocą. Zorganizowano pościg, 
i Zelika ujęto. Przyprowadzomo do komi- 
SANZA. 

— Dziękuję — nzekł komisarz upnzej- 
mie i odprowadził złodzieja do komisarjatu 

„Tylko zgodna współpraca obywateli z 
policją może żapewnić im całkowite bez- 
pieczeństwo i dać pożądane rezultaty”. — 
Tak stało kiedyś w jednym artykule, po- 
święconym. trudom i ciężarom życia poli- 
cyjnego. Komisarz z ulicy Zawalnej nie 
może na obywateli: marzekać, 

List do Redakcli 
Szanowny Pamie Redaktorze! 

Mamy zaszczyt prosić o zamieszczenie 
w. Pańskiem piśmie niniejszego lostrzeżenia 

Jalkiś osobnik usiłuje spnzedawać w spo 
sób nachalny po dowolnych cenach iwydaw- 
miietwa Kola Polonistów! Słuch. USB., po- 
maż się za upoważnionego  kolportera 

ola. 
Ponieważ akcja ta szkodzi cpinji Koła 

Polonistów, śpieszymy wiyjaśnić, iż Koło 
Polonistów żadnych kolporterów na Wilno 
атё ma prowinieję mie wysyła, sprzedaży 
wydarninietw dakomywia jedynie Księgarnia 
'Gebethnema i Wolffa i Księgarnia św. Woj 
eiecha. — Zarząd Koła zwraca się z proś- 
ibą do osób, mnapastowanych (przez wymie- 
mionego osobnika o łaskawe podanie naz- 
wiska jego Zarządowi Koła Polonistów (ul. 
Zamkowa 11 m. 8), ewentualnie przy po- 
mocy policji, w celu skierowania sprawy 
ma drogę sądową. 

Za Zamząd: Zbigniew Folejewski prezes 
Róża Puchalska sekretarz gen. 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec, żołądka 
I jalit przyjmuje od 12 — 2 14—6 

Kwiatowa 7, tel. 14-25, 

  

    
Radjo wiieńskie 

ŚRODA, DNIĄ 1 LUTEGO 1933 R. 

11.40: Przegląd prasy, kom. meteor. Czas. 
12,10: Muzyka z płyt. 13,20: Kom. meteor. 
14.40: Program dzienny. 14.45: „Walce arty- 
styczne* (płyty). 15.15: Giełda rolnicza. 15.25: 
Chwilka strzelecka. 15.35: Audycja dla dzieci. 
16,00: Utwory Ryszarda Straussa (płyty) 16,40 
„Prezydent Rzplitej prof. Ignacy Mościcki, jako 
badacz, uczony i wynalazca" — odczyt wygł. 
prof. W. Świętosławski. 17.00: Audycja — Фа 
nauczycieli muzyki. 17.30: Komunikaty. 17,35: 
„Co nas boli“? — przechadzki Mika po mie- 
ście. 17.55: Program na czwartek. 18.00: Mu- 
zyka lekka, wiadomości bieżące, d.c. muzyki 
lekkiej. 18.40: Przegląd litewski. 18,55: Komu 
nikaty. 19.00 codz. odc. pow. 19.10: Rozmait. 
19.15: „Nieznane szczegóły z życia Słowackie- 
go* — odczyt. 19.30: „Życie literackie * — od- 
czyt. 19.45: Prasowy dz. radjowy 20.00: Muzy 
ka lekka. 21,00: Wiadomości sportowe, dod. 
do pras. dziennika radjowego. 21.10: Recital 
śpiewaczy A. Gugliedetti. 22.00: „Na widno- 
kręgu" 22,15: Muzyka taneczna. 22,55: Kom. 
meteor. 23,00: Muzyka taneczna. 

    
  

Sźwiąkowiaz 

"Kinc „POLORJA” zecziowa 4 
Wstęp 49 gr 

SYLWJĄ SYDNEJ, CHESTER MOR 
RIS, oraz rewelacja ekranu 5-cio letni 

ROBERT COOGAU 
w wielkim przeboju dźwiękowym p. t. 

(UDOTWÓRCI 
Wstęp od 49 gr. 

    

  

Oźwignowiec 
Zine „ĄPOGL LO" 

Ūamini 26. 

Film o ktėrym mėwi caly šwiai! 

Światła wielkiego 
miasta 

w roli głównej łenomenaluy artysta 

- Charie Chapiin 
Niech nmikt nie ominie sposobności 

ujrzenia tego arcytilmu, 
Wstęp Od 49 gr. 
      

    

grodźięhyka 
— PRZYSPOSOBIENIE ROLNICZE 

W ODDZIAŁACH ZW. STRZEL, — Na 
posiedzeniu Powiatowego Zarządu Związ- 

ku Strzęleckiego p. Przybylski — powia- 

towiy. instruktor rolny złożył spraw ozda- 

mie z dotychczasowych prac przysposobie- 

nia molniezego w powiecie, z którego wy- 

miła, że osiągnięte zostały wprost niespo- 

dziewiane rezultaty, 
Dotychczas zorganizowano 12 zespołów 

konkursowych, a 108 strzelców przystępu- 

je do konkursu na temat uprawy buraków. 

pastewnych i ziemniaków w móżnych miej- 

soowościach powiatu. W tym czasie odbę- 

dą się kursy na inne tematy konkursowe. 

— Z DZIAŁALNOŚCI ZPOK. W GRO- 
DNIE. — Związek Pracy Obywatelskiej 

Kobiet w Grodnie rozpoczął akcję doży- 

wiania dziatwy 'w powiecie grodzieńskim. 
Z dniem 1 lutego akcja dożywiania ma- 

stąpi w Jeziorach, Skidlu, Wielkiej Brzos- 

towicy, Porzeczu, Druskienikach, Marcin- 
'kańcach, Kopciówce i Łunnie. 

— UWADZE OSADNIKÓW. Minister- 

stwo spraw: wojskowych zarządzeniem z d. 

23 stycznia br. Nr. 9200 II zezwwoliło ma le- 

czenie w wiojskowych zakładach  leczni- 

czych osadników wojskowych oraz ich naj- 

bliższej rodziny (Żoma i dzieci) na warun- 
kach przewidziamych dla leczenia osób 
wojskowych zawodowych. 

Mając ma względzie, że osadnik w dzi- 

siejszych warunkach ekonomicznych w ra- 

zie mieszezęśliwego wypadku lub choroby 

zdamy byłby ma łaskę losu, zarządzenie to 

ma, wielkie znaczenie dla: braci osadniczej. 
Poza powyższem, dzięki mniknięciu 

władz wojskowych w waruniki osadników 

w jakich się znajdują w odległych miej- 

scowościach wsi: kresawej, pozbawieni nie- 

jednokrotnie całtemi miesiącami wi 

ci z kmaju i ze świata, prawie wszystkie 

Ogniska. Osadników Wojskowych otrzymu 

ją „Polskę Zbrojną”*; „Wiarusa”; „iżoł- 

mierza Polskiego“ onaz od czasu do czasu 

książki. 

— ZEBRANIE SEKCJI DOŻYWIA- 

NIA DZIADWY. — № dniu 30 stycznia w 

sali Wydziału Powiatowego odbyło się ze- 

branie sekcji dożywiania dziatwy po Po- 

wiatowym Funduszu Pomocy Bezrobotnym 

Pam: starosta Drożański. jako przewodni 

czący zebrania! wygłosił krótkie przemó- 

wienie, uwydatniając cel i znaczenie Ро- 

wiatowego Komitetu. zachęcając gorąco 

zebranych, by poparli sekcję dożywiania, 

przez przyjęcie głodnego i zmarzniętego 

dziecka na posiłek do swego mieszkania. 

W dalszym ciągu swego przemówienia 

p. starosta zwrócił się do zebranych, by 

mie wistydzili się rodziców dziecka, które 

karmią, gdyż z miemi mie mają nie wspól- 

mego, a że ojciec jest pijakiem lub matka 

niemoralnie się prowadzi, — to dziecko 

mie jest winne, a pozbawienie strawy mo- 

że pchnąć go w najgorszą. otchłań życia. 
Zaznaczył również, że podjęty cel nie 

może być małkojwiitem zabezpieczeniem za- 
gadnienia opieki społecznej, lecz choć czę- 
ściowa akcja pomocy, powinna znaleźć od- 

głos w sercach społeczeństwa. 
Następnie przemówiła przewodnicząca 

sekcji opieki mad milodzieżą szkolną p. 

drowa Ruppowa, która wskazała strony 
techniczne powziętego celu i gorącym ape- 

lem prosiła, aby nie zwlekać i (vw miarę mo- 
źmości już zacząć dożywiamie dziatwy. We- 
dług posiadamych danych przez p. drową, 
5000 dzieci potrzebuje pomocy, z tych 150 
nagłej, a jest marazie zadeklamowamych 
tyliko 50 obiadów. 

Na zalkończenie swego przemówienia p. 
Ruppowa gorąco prosi zebranych nie jako 
przewodnicząca sekcji, lecz jako matka 
pelna współczucia dla (tej biednej dziatimy, 
aby akcję rozpocząć od tej chwili sercem, 
a jod jutra czymem. 

Na zakończenie p. starosta zwrócił się 
z apelem, by sprawę tę wziąć do serca, i 
kończąc słowami „Kujmy żelazo póki go- 
rące*, zamiknął posiedzenie. 

— CZARNA KAWA LITERACKA. — 
Staraniem Towarzystwa [Przyjaciół Lite- 
matury: i Sztuki im. E. Orzeszkowej w Grod 

nie, w. dniu 6 lutego o godz. 7,30 w foyer 
j Teatru Miejskiego odbędzie się czarna ka- 

wa. literacka, W programie żywy dziennik. 

  

«io „PAL ACE” 
Строцуб. 1% 

Potężny dramat z życia Carskiej Rosji 
t. 

| Wichr 
W rol. gi. John Barrymore, Camilla 

Hora i L Wolba m. 
Sala dolrze ogrzana 

wstęp 49 gr. 
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     Dziś wstęp od 49 gr. 
  

  

    

   

Początek saansów 

| KIRO 
0 2 616, — 8, — 19, 

DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATOWIO* 
GRODNO, Brygidzka 2, 

Kanto czekowa 

Przy 

      

Dla wszystkich, którzy byli w okopach strzeleckichil! 
Dla matek, żon, sióstr | dzieci, które umierały codzień z oba» 

wy o życie awych najdroższych!!! 
Dla pokolenia, które może jeszcze przeżyć krwawą wojnę!!! 

sAXELLE"“ 
W rol. gł. Warner Bzxter, Łeiln Hyams i Ai. Kirkiand. 

    

    

    

FIRMA RADJOWA „„Л 
Grodno, ui. Gominikańska 1 tel. 186 

P. K. O. 32.157. 

POLECA ŻA 160 ZŁ. GOTÓWKĄ 
8-iampowy odbiornik radjowy, z lampami 
głośnikiem akumulatorem, batesją anodową 

i sprzętem antenowym 

zamawianiu salęży wpłacić 
82,157 zł. 20. Pozosialość za zaliczeniem e 

towogEodzka 
— OBCHÓD IMIENIN PIANA PREZY- 

DENTA RZECZYPOSPOLITEJ. W dniu 

dzisiejszym, staraniem Wojew. Związku 

Straży Pożamnych, odbędzie się w kościele 

św. Michała umoczyste nabożeństwo z oka- 

zji imienin: Pana Prezydenta. Rzeczy pospo- 

litej, Początek mabożeństna o .g. 10-tej. 

— DYREKTOR OKR. KASY CHO- 

RYCH W LIDZIE W NOWOGRÓDKU — 

W dniu wczorajszym bawił w Nowogródku 

dywektior Lidzkiej Okręgowej Kasy Cho- 

rych p. Leon Sokołowski. 

Szkoda tylko, że pobyt pana dyrektora 

Sokołowskiego potriwał zbyłt krótkio, wsku- 

tek czego niektórzy ubezpieczeni członiko- 

wie kasy, nie mieli możności osobistego ze- 

tknięcia się z p. dyrektorem, w spraiake 

swoich bolączek, głównie z powodu jedne- 

go z lekarzy nowogródzkiego oddziały Жа- 

sy cho: Ё 

2 — BOROCZNY BAL SKARBOWCÓW. 

borocznym zwyczajem skarbowcy urządz. 

ją swój bal karnawałowy. Bal zapowiada 

się bardzo interesująco. Termin imyznaczo- 

no na dzień 25 lutego. 

— NIESPODZIANKA P. CZAPLIL- 

KIEGO. — W dmim 29 stycznia: urzędnik 

p. Stanisław Czaplicki znalazł w korytarzu 

domu urzędniczego przy! ul. Kościelnej 52, 

moworodka płci męskiej, liczącego zaledwie 

kilka dni życia, owiniętego w gałgany. — 

Policja zajęła się odszukamiem matki pod- 

mzultikca , 

  

    7 — = 

— ORGANIZACYJNE ZEBRANIE 

CECHU MURARZY I ZDUNÓW. PRZY 

ZZZ. — W dniu 29 stycznia bn. w lokalu 

własnym pnzy uliey Szeptyckiego 37 od- 

było się organizacyjne zebranie członków 

cechu murarzy i zdanów,  zaimiejowanie 
rzez prezydjum ZZZ. 

r Zebramie zagaił prezes Rady p. Rosz- 

czyk Lucjan, mastepnie refenat o potrzebie 

organizacji wygłosił p. Perzak Ryszard, 
nawołując do założenia spółdzielni murar- 

sikiej, jednocześnie wyjaśnił zebranym sta- 

tut spółdzielni. ; 
Zebrani uchwalili założyć przy Radzie 

okręgowej ZZZ. spółdzielnię robotniczą i 

wybrali do koraisji organizacyjnej pp. Pe- 

rzalka, Wiojeiechowskiego ii Różyckiego. 
— WALNE ZGROMADZENIE KOŁA 

ZWIĄZKU URZĘDNIKÓW. — W dniu 29 

stycznia w sali Ogniska kolejowego odbyło 

się Walne Zgromadzenie członków. Zebra- 

nie zagaił i wygłosił referat delegai zarzą- 
du okręgosego w Wilnie p. Bandurski. 

P. Bandurski jednocześnie przewodni- 

czył ma Walmem Zgromadzeniu. 

Po przedłożeniu sprawozdań z działa|- 
ności i zatwierdzeniu, przystąpiono do wy- 
boru mowego zanządu, w skład którego we- 

szli pp.: Jamikowski, Jarocki, Soroko, Ry- 
maszewski, Duklewski, Kasperski i Je- 
ziensiki, 

— Na marginesie Tygodnia Akademika — 
Kresowca w Baranowiczach. Tydzień Akade- 
mika —— Kresowca w Baranowiczach, to pier- 
wszy występ młodzieży akademickiej, picr- 
wsze nawiązanie łączności ze starszem spole- 
czeństwem — po raz pierwszy poprowadzono 
pewnego rodzaju robotę społeczną. Sądzić na- 
leżało, że to nasze wyjście w teren spotka się 
z powszechną sympatją wyrażającą się może 
nie tyle efektownością ofiar materjalnych, co 
szczerym i gorącym entuzjazmem. Stało się 
inaczej. Szkoły, o reszcie lepiej przemilczeć 
(nie warto kompromitować), które żegnając 
nazywały absolwentów „swemi orłami*, nie 
przyszły na Akademję — była coprawda pła- 
tną, ale, żeby nie było ani jednego z wycho- 
wanków, decyduje już tu nie gotówka, lecz 
stuprocentowa ignorancja. Winić młodzieży 
nie należy — być może żaden z wychowaw- 

ców nie powiedział, czem jest w życiu akade- 

mickim organizacja  Samopomocowa. Ta 
oschłość starszego społeczeństwa, to obojętne 

przejście obok Tygodnia Akademika do po- 
rządku dziennego, Świadczy jak mało starsze 

społeczeństwo interesuje przyszłość młodzieży 

akademickiej. Zresztą czyż tylko nas. Są ludzie, 

którzy nazywają siebie społecznikami, a do 

organizacji swojej nic nowego nie wnoszą. 

Ba, spotkałem w życiu prezesa b. poważnej 

organizacji, który nie wiedział, kto jest u nie- 

go w zarządzie skarbnikiem. To są kwiatki. 

Pocieszmy się zatem, że to, co nas spotkaio, 

spotyka nietylko nas. Frazeologja i nierób- 
stwo — towarzyszący temu chaos. Zdaje się, 

że udało się zahaczyć o kryzys moralny —- Oko 

kryzysu powszechnego. / 

Życie uzasadnia jedną rzecz: nie nadmiar, 

lecz brak ludzi. Ludzi żelaznych charakterów, 

wytrwale i chętnie pracujących dla spoleczci'- 

stwa. 
— WIALNE ZEBRANIE CECHU MU- 

RARZY, CIEŚLI I ZDUNÓW. W dniu 29 

stycznia w lokalu (własnym odbyło się wal- 

me zgromadzenie cechu murarzy, cieśli i 
zdunów. 

Przewodniczył p. Hałaburda. Obecni 

byli pp.: prezes Izby Rzemieślniczej p. Kle- 

miewski i przedstawiciel Stamostwa ref. 

Budrewicz. 
Po przedłożeniu sprawozdania z dzia- 

łalności i kasowego, [Pietrzyk Ludwik za- 

rzucił, że sprawozdanie (kasowe nie jest 

wupełnie ścisłe, pomieważ zarząd przyjął 

niewłaściwie ofertę ma dostawę karboli- 

meum dla wojska. W celu wyświetlenia tej 
sprawy wybrano specjałną komisję, zada- 
niem której będzie sprawdzenie rachuniko- 
m(ości cechu. 

Prezydenit Izby p. Kleniewski przema- 

wiając po sprawozdaniu, nawoływał do 
wspólnej pracy. dla dobra społeczeństwa i 

cechu. 
Po przemówieniu p. prezydenta wybra- 

mo nowy zarząd, w skład którego iwieszli 
pp.: Pawlak Jam, Pietrzyk: Lucjan, Kasz- 
kurewicz Andrzej i Pietraszkiewicz Adam. 

— WYKRYCIE SPRAWCÓW ZABÓJ- 
STWIA W PODOSOWCACH. Kilka dni: te- 
mu podawaliśmy 0 zabójstwie Leszyka Mi- 
kołaja we wsi Podosowice gm. Dobromyśl. 
Obecnie możemy podać, że zawdzięczając 
spraiwiności policji, zdołano wykryć. sprawe 
ców. zabójstwa i ares: . 

Co gorsza winowajcą zabójstwa starego 
Leszyka okazał się zięć jego, Józef Szach- 
muč, który namówił do popełnienia zbrod- 
ni Szymezuka Jerzego, obiecując mu 1000 
zł. po objęciu majątku starego. 

Szymezuk zastrzelit Leszykka z meigtego 

karabinu. Obydwaj siedzą i mozmyšlają 0 
swych czynach. 

yz naw 

gł. 

Drukarnia wydawnictwa „SŁOWA 

Dźwiękowe-kino 

„REWJA“ 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5. 

  

WILGOĆ W. OBUWIU - POWODEM PRZEZIĘBIENIA ! 
CHROŃCIE SWE ZDROWIE — NOŚCIE CIEPŁE OBUWIE ! 
    

|      
    

  

з - 9807-61 
Męskie kalosze z językiem i bez języka. 
W. największem błocie zachowacie suche 
obuwie. gi 

12.- 

Nr. 20-20 
Całogumowe dziecięce śniegowce na naj- 
viększą słotę. Nr. 27-34 Zł. 5— 

Art. 2861-01 

    

   

    

Art. 1865-01 
Całogumowe  śniegowce w niepogody. 
Zaoszczędzicie zdrowie, obuwie i mieszka- 
nie. Tanie i praktyczne. 

  

== Art. 1055-10 
Cieple i wygodne „baranki“. Skórzany szpic 

i pięta. Najcieplejsze obuwie na najwiek- 
sze mrozy. 6-Po. 

Damskie pończosz- 

ki jedwab. Zł. 1.50, 
2.40, 3.—, baweł- 
niane Zt. 1.20, 3.—, 

wełniane Zł. 2—   FABRYKA W CHEŁMKU. 
  

  

g T Uziš premjera! BANDA BUBULA "155 ме 
W czwsrlek 2 lutego o godz. 2 p. p. 

BALET 

wesołości, 
е Najweselszy film sczona. 

i 66 
Radwan i Rymkiericzówna po cenach kryzysowych „B i a ł y š i a d 

Początek seansów 4, 6, 8 i 10 w niedzielę i święto o godz. 2-ej popoł. 

Dziš premjera! 
Krėl bulwarėw paryskich 
GEORGES MILTON 

w swym najnowszym filmie 

Na scenie: 

  

DZWIĘKOWE KINO 

„CASINO“ 
Wielka 47, tel. 15-41 

Dziś 2 godz. przygód i niebezp eczefūsiw! Pierwszy dźwię. nakręcony całkowicie w stepach džungli atryksńskiej p. t, 

[11 Poemat o kraju czarnych liliputów i małpoludóweolbrzy: 

krokodyli, nosorcżców, żyrał i słoni. — Jest to film dla 
59 wszystkich, Znakomity kontrast ćywilizscji i piymitywu | 

mėw, niezrėws ana rewja lampartów, lwów, hipopotamów, 

Nad progr: Nejn. tyg. dźwięk. Foxa. Pocz. og.4 6,8110,20,w d świąt. og 2. Dla młodzieży dozwolone. Ceny od 20 gr. 

  

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 528   Dziś premjera! Najbardziej wstrząsający i przejmujący realizmem film kióry obecnie święci tryumfy we wszystkich 

metropoljsch swiata 

Przedziwna sprawa Klary Deane 
los, W rol. gł najcndowniejsze bożyszcze ekranu, mistr yni mimiki i gry w 1 K k E 6 I BSO K 

i chluba wszystkich ekranow PAT OBRIEN Nad program; Atrakcie dzwiękowe, Seanse o godz, 4, 6, 8 i 10.15 
Ceny znacznie =nižone. 

  

Już dziś inauguratyjna premiera! Na scunie: Gościnne występy znanych artystów teatrów „Morskie Oko* 

i „Oni pro Gao“ AREA BMUROWIECEEA wedetta rewji stołecznej, 

  

    

  

  

  

  

   
   

Dźwiękowe 
Polski Chevalier ! 

Kino Aleksander $ U c H c I C K i ulabieniec płci pięknej Stanisław B E L $ K į ( 
НЕ!О $ :ды:бтмпвуі :гу:опц'сц ad WENA, — śpiew -Humor aktna'ja etc, Na ekranie: Sobowtór 

arlany etrich nowa gwiazda Tatullac Film ten osi 
Bankheadi Garry Cooper w przeboju Św at, S Z A T A N z A Z D R 9 S c I nał Raj ORK 

sukces na ekranach Amerzki i Europy. — Ceny przystępne, — Seznsy o godz. 4, 6, 8 i 10,20 

2 Dziš! Perta hnmoru i wescžošci Zz adz, Ąuanego wszystkim z filmów „C. K. Fsidmarszałek* i „On i jega siostra” 

AROLLYWOOD 
ei 

Mickiewicza (22 S 
P. t. 

tei. 15-28. i 1 Nsd program: Atrakcje džwięsowe. — Pocz. о & 4, 6,8 i 10.20, w dnie świąt. o g. 2-ej. ! 

Džvi Dziś! Wielaa atrakcja sezonu, którą każdy inusi obejrzeć! Nieśmiertelna epopea wielkiej milości i bohatersiwa p. t. 

lękowy 66 „Rok 1914“, to rok zawieruchy wojennej, to rok legjonów peiskich. to 
Kiuo-Teatr film, który wszystkich porwie i wrnszy. — W rol. gł.: królowa ekranu 

$ ы JADWiGA SM:SARSKA, WITOLD CONTI i chlaba teatru Stanisław- 
„ŚWIATOWID 99 skiego BAZYLI SIKIEWiCZ. — Przepiękne pieśni legjonowe, kozackie 

Mickiewicza 9. 
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> Skien, p i 

Parcelacja maj. es AA Mikis i 
Wileńska 7, tel. 10-67.4 Szych mejątkach poszn= 

i ” » k dy. Oferty K. 

a M d w A r 2 Ww zakaz z” e 
a ". wzrów. 

DOKTOR s 

D zi ali letniskowo - ogrodnIczo - budowlane MotRÓWICZ Lekcje 

Kemunikacja pociągami i 
Warunki 

  

  

   

    
   

    

   

    

      
      

    
   

   

     

i iune w wykonaniu chórów: Dauz, upery i kozzków kubańskich, Dla młodzieży dozwolone, 

a - Aa Ji M IESZKAN IE 

S mamas Cie pokoje, kuchnia, B н suche, ciepłe, lonecz- 
LBKOCZE ne Jagiellońska 9—13. 

—————1 LLTI 
и он POKÓJ 

DOKTUR większy lub *mniejszy, 
Zygmunt umeblowany z elektry-* 

Kudrewicz cznością do wynajęcia. 
Mickiewicza 41 m. 19. 

choroby weneryczne, 
filis, skó! ы 
sykius sko Imo _ POSZUKUJĄ 

PRACY 7—8ipół i 3—6 
wieczorem ul. Zamkowa  wYYYYYYTYVYYFYTPYY"" 
Nr. 15m.2 

  

  

- т a KOT: maki ge = 
  

о E "Rzadca ma tku ; 
Dr. WOlfSON zwy w pezeai. 

  

  

nad jeziorem, rozmaitej wielkości. UD JURCZENKOWA › ZIEL AM 
ordynator Szpif. Sawicz z 
charoby skórne, — korepetycje —nia 

łciowe g0- Mickiewicza 42 ryczne i inoczopi 
przeprowadziła się a nd 1794 od 2 

wiieńska 34 

autobusem co godzinę. 
kupna: część pożyczką długoterminową, 

reszta ratami miesięcznemi. 

      

  

  

  

  

  

Cena od 600 złotych za działkę. ii piętro 

INFORMACIE: : peźyinaje 

w Wilnie: Pierwsza Wileńska Spółka Parcelacyjna, ZE EE 
ul, Mickiewicza 4, m. 2, į 660086 „1500 

į LL... zelitr ufosię Gas u maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. 4 A sei 2 Beida i 
e cy śródmieście 

Hurtowa i detaliczna sprzedaż węgla i ! 5№„ а°…'°1'‹'.уа.8&°‹"з°ь$'.ма'і PPT 9 5 
drzewa opalowego „Centroopėi“ G % Bik E i = AO RE 

Zamkowa 18. Tel. 17-90. | pycjonalnej kosmetyki leczniczej Sprzedam e” 
ładi kamienic опа Wilno, Mickiewicza 31 m. 4, | | dna kamienicę, z guby 

rw URODĘ |_nielska 7 ZGUBIONĄ 

J. Mt „» książkę wojskową 

  

kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, wyd. przez PKU 

      

1) Schronisko nauczyc. weteranek 10 zł. > i и © NADAAADABADADAKA 0 l „A В 
2) Sanatorjum przeciwgruźlicze 10 zł. a i i braki. Masaž kosmetyri- Lokale Powiat na imię Mejera 
3) Przytułek dla nieuleczałych 10 zł. ty twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wy. „Szyma Lewina rocz-* 
4) żłobek Dzieciątka Jezus zł. 10. szczuplający (panie). Natryski „Hormona FYWYYYYYYYYTYTYWYYY* nik 1888— unieważnia 
5) Bratnia Pomoc USB. 10 zł. w e Spuhla. Wypadanie włosów, | == - się. 

6) Chleb dzieciom 5 zł. upież, indywidualne dobieranie kosmetyków Poszukiwani = > 
7) Komitet Ratowania Bazyliki 5 zł. do każdej cery. Ostatnie zdobycze kosmi- POKÓJ = POPIERAJCIE 

  

оче 

Szkolnictwo polskie ha obczyźnie 5 zł. 
9) Nędza wyjątkowa 5 zł. razem 70 zł. 

Jan Mołochowicz dla zredukowanych pra 
cowników umysłowych 21 zł. 

tyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

М. 2. Р 

dla 2 panów z łazienką 
Zgłoszenia do Admini: 
stracji dla P L.0.P.P_ 

> Redaktor w/z Witold Tatarzyūski.


