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do domu, lub z prze 

Terfius gaudens 
Kilkakrotnie, bo i w memorjale dla 

Towarzystwa Opieki nad Kresami i w 
odpowiedzi na broszurę O. Piątkiewicza i 
w ostatnim swoim artykule, drukowa- 
nym w „Słowie* również jak w rozmo- 
wach z propagatorami wschodniego ob- 
rządku starałem się ich przekonać, że 
metody stosowane przy propagandzie, 
wyrządzają olbrzymią szkodę państwu 
polskiemu, nie przynoszą żadnego po- 
żytku Kościołowi. 

Pomimo to, że udowadniałem powyż- 
sze tezy opierając się na faktach i ofi- 
cjalnej statystyce, 0.0. Jezuici, z uporem 
godnym lepszej sprawy, kontynuują swo 
ią rusyfikacyjną i destrukcyjną robotę, 
powodując coraz większy zamęt i roz- 
goryczenie rzymsko-katolickiej ludności 
kresowej i prowokując takie czynniki, 
o których tu na kresach dotychczas nie 
słyszeliśmy. Przed paru tygodniami otrzy 
małem z Zamościa list od niejakiego Fa- 
rona, mianującego się arcybiskupem „Ko 
ścioła Katolicko-Apostolskiego Polsko- 
Narodowego w Polsce", który przyta- 
czam w dosłownem brzmieniu: 

Kurja Biskupia 
Połsko-Katol. Narod. Kościoła 

Zamość, dn. 30. XII. 
L. 702-32. 

Jaśnie Wielmożny Panie! 
Z nieokłamaną radością dowiedziałem się, 

że Pan Dziedzic jako wielki patrjota bron 
naszych Kresów Wschodnich przed  rusyfika- 
torską działalnością komisji papieskiej „Pro 
Rusia". Ponieważ nasza szlachta polska ode: 
grała w wiekach Średnich wielką rolę odro- 
dzenia ducha religijnego, czyby więc i dziś 
nie zechcieli Panowie, a głównie Pan Woje- 
woda przyłożyć ręki do pracy twórczej i przez 
poparcie Kościoła Polskiego Narodowego prze- 
ciwstawić się skutecznie działalności rusyfika- 
cyjnej na Kresach. Przecudna polska Msza Św. 
jakaż to wielka siła atrakcyjna i ożywcza w 
takiej działalności. 

Dla zapoznania się z Kościołem Polskim, 
pozwolę sobie przesłać j.W.Panu Wojewodzie 
nasze pisma i Konstytucję. 

Dla zorganizowania paratji polskiej na Kre 
sach gotów jestem sam osobiście poświęcić 
nieco pracy. 

Pozwolę sobie zasłać Panu 
wyrazy najgłębszej czci. 

Wojewodzie 

Władysław 

(—) Ks. Arcybiskup Wł. Faron 
Ordynarjusz na Polskę K. Ap. P. N. 

Styl listu doskonale ilustruje stopień 
intelektu kierowniczych sier tego kościo- 
ła i nie wymaga komentarzy. Ciekawe 
są załączniki, których jest trzy, oraz 
czek na opłatę prenumeraty. Pierwszy, 
to „Konstytucja Kościoła Narodowego 
w postaci broszury o-50 stronach wyda- 
nej nakładem  „Kurji Metropolitalnej". 
Zawiera ona 14 działów o 140 $$. W pier 
wszym dziale porównuje się Kościół Ho- 
dura z Kościołem Narodowym i po pod- 
kreśleniu nieznacznych różnic stwierdza 
się, że „zasadniczych różnic pomiędzy 
„nami niema“. 

W S$ 7 działu II orkeśla się stosunek 
„Kościoła Narodowego* do Rzymsko- 
Katolickiego przez podkreślenie, które 
dogmaty tego ostatniego są uznawane, a 
które nie. Kończy się ten $ tak: „Ogła- 
szamy, że: ze wszystkimi kościołami 
wyznania chrześcijańskiego należy zacho 
wać jedność ducha w związce „pokoju“. 

Pozostale paragraiy tej „Konstytucji“ 
ustalają zgodnie z postanowieniami „Sy- 
nodu“, który jest „władzą suwerenną i 
ustawodawczą* * dogmaty, organizacją 
władz duchownych i stosunek ich do 
wiernych. Styl, którym jest pisana nie 
różni się od stylu listu. 

Ciekawą jest odezwa, wydana bez 
podpisu, nakładem „Kurji  Metropolital- 
nej” i zatytułowana: „Bierz czytaj i daj 
drugiemu', pod którym to tytułem calo- 
wemi czcionkami drukowane dwa słowa 
z wykrzyknikami: 

Rodacy! Polacy! 
Styl odezwy nie stoi wy 

żej od, stylu listu, i Konstytucji, autor jej 
ma dużo tupetu i pewności siebie, w 
czem przypomina O. Piątkiewicza, i u- 
derza w obliczony na ciemnotę i panu- 
jącą nędzę ton demagogiczny, dla zilu- 
strowania którego przytoczę parę zwro- 
tów: 

„A dlaczego św. Piotr 
nigdy siebie za papieża, 
Chrystusa?" 

„Kto kocha szczerze Boga i chce się 
zbawić, ten nie może wierzyć w papie- 
ży, bo Bóg powiedział: 1) nie będziesz 
miał bogów cudzych przedemną, 2) Bo 
Jezus Chrystus, a nie biskup rzymski (pa 
pież), zawisł na krzyżu odkupując i od- 
radzając cały rodzaj ludzki”. „5) Wszak 
sami Włosi nie wierzą w swego papieża 
(ojca św.), bo gdy w r. 1870, było w 
Rzymie głosowanie (plebiscyt), to na 
150.000 głosujących — za papieżem o- 
świadczyło się tylko 1 i pół tysiąca... 
6) Bo papież jest największym boga- 
czem świata i mieszka w trzynastu ty- 
siącach (13000) pokoi, a Chrystus u- 

nie uważał 
tylko Jezusa 

czył, nie skarbcie sobie skarbów na zie- 
mi. Włosi się śmieją i radują, że cały 
świat płaci świętopietrze, a oni z tego 
korzystają”. 

„Ludu polski otwórz oczy i wróć do 
Jezusa. Jeśli dziś bieda i nędza na świe 
cie i w Polsce, to wina nie Rządu, aie 
wina ciemnoty, która się trzyma niewoli 
rzymskiej, wina tych, którzy dla tej cie- 
mnoty uchwalili konkordat z papieżem i 
Polską** za to płaci 23 miljony zł. racz- 
nie na kler, a płaci z twojej kieszeni, z 
podatków, na które ty narzekasz i ob- 
winiasz niesłusznie Rząd'. 

W tym samym stylu i również nai- 
wno-demagogicznym tonie zredagowany 
jest list otwarty p. Farona do „całego 
społeczeństwa w Polsce, dan 10-XI 32 
w 14 rocznicę odzyskania niepodległości 
Ojczyzny — Polski“. 

Zwyczajem galicyjskim zaczyna się 
od sakramentalnych „P. T.“. Obywatele 
i obywatelki ziemi polskiej* i zawiera 
wylegitymowanie się autora, jako patrjo 
ty, który już w VI, VII i VIII klasach 
gimnazjum wygłaszał mowy  patrjotycz- 
ne, a jako kleryk zgłosił się w r. 1914 
do wojska, do którego z powodu suk- 
ni nie został przyjęty. Dalej wzorem ma- 
rjawitów, których się w innem miejscu 
potępia, idą na dwóch szpaltach wyrażo- 
ne, w napuszonej formie reweransy w 
stronę rządu, który wzorem cenzorów 
rosyjskich pisze się przez R duże, a po 
nich następuje oszacowanie zasług po- 
szczególnych kościołów względem pań- 
stwa polskiego, przyczem we wstępie, o 
Kościele Rzymsko - katolickim styl staje 
się również wersalskim jak styl O. Piąi- 
kiewicza w znanej broszurze, o czem czy 
telnik łatwo się przekona z następują- 
cych ustępów: 

„Kościół rzymski i jego kler pracuje 
stale raczej nad spoistością naszego spo- 
łeczeństwa pod berłem papieskiem, niż 
dla dobra ojczyzny. Biedni oni zapoin- 
nieli, że najpierw byli Polakami, a choć- 
by tylko obywatelami Polski, a potem 
dopiero stali się sługami Watykanu. 
Wszak nie Watykan, ale Rząd polski 
ich opłaca. Wpierw byli dziećmi Boga, 
niż Watykańcami, przeto drogowskazem 
w życiu powinna być i dla nich „idea 
chrześcijaństwa, a nie idea watykańska”. 

W dalszym ciągu przytoczywszy su- 
my wysłane z Polski na misje i święto- 
pietrze, po dłuższym wywodzie o braku 
patrjotyzmu u kleru katolickiego prze- 
chodzi do innych kościołów i sekt, któ- 
re traktuje już znacznie łagodniej. 

Kończy się taki list otwarty wydru- 
kowany w nadzwyczajnem wydaniu dwu 
tygodnika „Polska Odrodzona* wezwa- 
iem do prenumerowania tego pisma. 

Wszystko to zakrawa na humorysty- 
kę i służyłoby ku rozweselaniu w tych 
ciężkich czasach inteligentnych  odbior- 
ców podobnych listów i odezw, gdy- 
by nie ta okoliczność, że ostatniemi cza- 
sy kresy są zasypane podobnemi odez- 
wami i trafiają one do ludzi inteligent- 
nych, ale impulsywnych i  rozgoryczo- 
nych destrukcyjną rusyfikatorską robotą 
o.o. Jezuitów albo co gorsza ludzi umieją 
cych czytać i pisać, ale ciemnych, któ- 
rzy biorą te 13.000 pokoi i miljony 
świętopietrza za dobrą monetę i wo- 
bec panującej na kresach nędzy oburzają 
się i próbują propagować kościół na- 
rodowy. 

To też były wypadki, że do 
cieszących się zaufaniem sąsiadów, a 
między nimi i do mnie, zgłaszały się 
poszczególne osoby albo grupy oburzo- 
ne rusyfikatorską robotą 0.0. Jezuitów z 
zapytaniem, czem jest właściwie Kościół 
Narodowy i czy nie należałoby poprzeć 
go dla zaszachowania rusyfikatorów. By- 
ły też wypadki, kiedy całe wsie nieza- 

dowolone ze swego proboszcza, lub te- 
go czy innego zarządzenia Episkopatu, 
pod wpływem zawsze czyhających na 
taką sposobność agitatorów rozmaitych 
sekt, odpadały od Kościoła i po pew- 
nym czasie powracały na jego łono dla- 

tego tylko, że im zrobiono ustępstwo, al- 
bo dlatego, że ludność prędko się pozna- 

ła na nieudolności, głupocie i walorach 
moralnych duchownego narodowego ko- 

ścioła Należy jednak mieć na względzie, 
że agitatorzy nie zawsze będą stali na 
takim poziomie i wśród nich mogą się 
znaleźć spryciarze, albo nawet poważni, 
ideowi ludzie i wtedy rezultaty ich pra- 
pagandy mogą być inne, tem więcej, że 
oburzenie na o.o. Jezuitów wzmaga się i 
cierpliwość polskiego społeczeństwa, a 
nawet części kleru polskiego, jest na wy- 
czerpaniu, czego najlepszym dowodem 
są rozmaite projekty powstające w gło- 
wach impulsywnych i energicznych lu- 
dzi. Do mnie już parokrotnie zwracano 
się z propozycjami zwoływania wieców 
protestacyjnych, składania petycji - wła- 
dzom administracyjnym a nawet użycia 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
b' RANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 
GRODNO — Księgarnia 1-wa „Ruch*. 
HORODZIEj — Księgarnia Kol. „Ruch 
KLECK — Sklep „Jednošė“ 
LiDA — ui, Suwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
MIORY — Ejdelman 
NIEŚWIEŻ ul. Ratuszowa — Księgarnia |aźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-SWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch'* 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej i i 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administację zmieniane dowołnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 groszy. 
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Łaszuk. DRUJA 
OSZMIANA — 
PODBRODZIE 

WOŁOŻYN — 

gr. 40. Za tekstem 15 gr. 

— Kowkin. 
Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ul. Wileūska 15 T. Gurwicz 
PIŃŚK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkoinej. 

ST1OŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch* 

SŁONIM — Księgarnia j. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Majs 5. 

Liberman, Kiesk gazetowy 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“, 

MON TS EET 

Komunikaty oraz 
ych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
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Cesarz Wilhelm o monarchii w Niemczech 
PARYŻ PAT. — Wysłannik „Le Petit Jour- 

nal“ Martel rozmówił się w Doorn z pewną 

wybitną osobistością z najbliższego otoczenia 
byłego cesarza niemieckiego. Wilhelm II nie 
zamierza powrócić do Niemiec — zapewniła 
wspomniana osobistość. Wszystko, co powie- 
dziano, lub kolportowano w tej sprawie, jest 

fałszywe. 

Niemiec przypomina, że 27 stycznia, z 
okazji rocznicy urodzin cesarza, 'oOświadczył on 
delegacji monarchistycznej, przybyłej specjal- 

nie z Berlina, w celu złożenia mu gratułacyj, 
że nie wróci do Niemiec, dopóki jego lud wy- 
raźnie tego nie zażąda. Między społeczeństwem 

niemieckiem a cesarzem istnieją głębokie nie- 

porozumienia. Wilhelm pracował przez 30 lat 
niestrudzenie nad zbudowaniem wielkości Nie 

miec. Robotnicy byli lepiej opłacani za cza- 

sów panowania cesarza, aniżeli po wojnie, pod 
regimem marksistowskim. — Jako zapłatę ten 
sam lud potrafił zażądać odejścia cesarza. -— 

Trzeba więc, aby łud uznał swoją winę. 

Aresztowanie posła Loebera 
BERLIN PAT. Poseł socjal - demokratycz- 

ny Loeber, na którego narodowi socjaii- 
ści urządzili ostatnio napad w Lubece, raniąc 
go dotkliwie w twarz, został na polecenie pro 
kuratora aresztowany. * Jak wiadomo, w czasie 
tego zajścia jeden z napastników został zabi- 

ty. Związki robotnicze na znak protestu ogłosi- 
ły na całym obszarze Lubeki 24-godzinny 
strajk generalny. Szereg fabryk przystąpiło do 
strajku już w ciągu dnia wczorajszego. Od ak- 
cji tej zwolnione zostały tylko instytucje uży- 
teczności publicznej. 

Zaburzenia komunistyczne 
BERLIN PAT. — W dalszym ciągu zabu- 

rzeń ulicznych, spowodowanych bójkami pomię 
dzy narodowymi socjalistami a komunistami 
jeden komunista został w Karlsruhe zabity, a 
kilkunastu innych uczestników zajścia odniosto 
rany. W Witten nad Ruhrą zanotowano 11 ran 

nnych, w Hamburgu 4. Również z Kolonji i 
Lubeki nadchodzą wiadomości o krwawych о- 
fiarach zajść. W Altonie w czasie strzelaniny 
jedna ósoba została zabita, a 7 rannych. W 
Duisburgu postrzelono śmiertelnie jedną kobie 
tę, która w czasie bójki stanęła w oknie. 

  

Plenarne posiedzenie Izby Poselskiej 
Preliminarz budżetowy na rok 1933-34 

WARSZAWA PAT. — 78-me plenar- 
ne posiedzenie Sejmu. Po 
wniosków o wydanie posła Koniarka, któ 
ry odesłano do komisji regulaminowej, 
Sejm przystąpił do rozpatrywania spra- 
wozdania komisji budżetowej o prelimi- 
narzu budżetowym na rok, 1933-34 

Na ławach rządowych zasiadł p. pre- 
mjer Prystor oraz wszyscy ministrowie, 
jak również podsekretarze stanu. 

* Pierwszy przemawiał sprawozdaw- 
ca generalny poseł Miedziński: 

Mowa posła Miedzińskiego 
Zjawiska, które zaliczamy do powodów de- 

licytowości gospodarki państwowej, podzielić 
można na dwa działy. Do pierwszego należą 
te, których usunięcie jest poza możliwościami 
wewnętrznemi państwa. Do tych momentów 
zaliczyć można zwichnięcie równowagi między 
produkcją a spożyciem, załamanie się między- 
narodowego obiegu złota oraz związanej z 
tem wymiany towarowej. Prócz tego mamy 
do czynienia z kryzysem zaufania, będącym 
wynikiem braku poczucia bezpieczeństwa i 
obawy nowej wojny. Ten fakt, powoduje zja- 
wiska tezauryzacji i ucieczki złota. Zagadnie- 
nie bezpieczeństwa ma jednak oprócz skutku 
gospodarczego jeszcze specjalnie u nas inne 
skutki, które również odbijają się bezpośrednio 
na budżecie. Komisja budżetowa pozostawiła 
bez najmniejszej zmiany wydatki na obronę 
państwa. Stało się to głównie wskutek braku 
poczucia bezpieczeństwa. Nie jest to tajemni- 
cą, że stan ten nie wypływa z jakichś domys- 
łów czy obaw teoretycznych, bo mamy do 
czynienia z sytuacją, która w dawniejszym po 
rządku rzeczy była nie do pomyślenia. Silne 
państwo daje wyraz niemaskowanym swym dą 
żeniom do ponownego zaboru ziem swego Są- 
siada. Te fantastyczne pretensje, tak samo nie 
mniej fantastyczne nadzieje, jakobyśmy w ja- 
kimkolwiek wypadku mogli pójść na ustęp- 
stwa, w tym kierunku zmuszają nas do tego, 
abyśmy dałi wyraz jedynie możliwemu nasze- 
mu stanowisku, mianowicie okazali gotowość 
do wysiłku ogromnego w miarę, a nawet po- 
nad miarę naszej możliwości (oklaski na la- 
wach BBWR). 

Komisja nie skreśliła także nic z pozycji na 
obsługę długów międzynarodowych. Stało się 
to nie dlatego, że uważała, że są to także wy 
datki bezwzględnie konieczne, lecz ze względu 
na toczące się rokowania międzynarodowe, — 
wdrożone przez nasz rząd, Chociaż komisja nie 
wątpiła o tem, że te zobowiązania obecaie 
przechodzą nasze możliwości finansowe, to jed 
nak, pozostawiła tę pozycję wydatków w tem 
przeświadczeniu, że przez obustronne porozu- 
mienie rzecz się ułoży. Dotychczasowy prze- 
bieg rokowań ‚а także objektywne argumenty 
pozwalają przewidywać, że takie porozumienie 
nastąpi, zwłaszcza, że Stany Zjednoczone po- 

  

załatwieniu $' 
traiią ocenić w nas dobrego klienta handlowe- 

О. 

Co się tyczy dochodów, to komisja budže- 
towa dała wyraz zasadniczemu  poglądowi 
przez skreślenie około 30 miljonów złotych. — 
Według obliczeń, jakie w tej chwili istnieją, — 
obecny okres budżetowy miimo poważnego nie 
doboru będzie mógł być zrównoważony z re- 
zerw skarbowych. Co więcej, jeszcze na dzień 
1 kwietnia pozostanie dość znaczna rezerwa. 
Jednakże te rezerwy są na wyczerpaniu. Tak 
samo nie możemy liczyć na możność pokrycia 
niedoboru przez pożyczkę zagraniczną. gdyż 
rynek zagraniczny na najbliższy okres jest za 
mknięty. Jak się przedstawiają” trudności, sto- 
jace przed nami w przyszłym budżetowym ro- 
ku? Trudnoścy te nie mają charakteru niemoż 
liwego do pokonania. Wierzymy, że po stro- 
nie wydatków spadnie pozycja 130 miijonów 
na obsługę tych diugów zagranicznych, które 
mają charakter międzyrządowy. Następnie Z 
obliczeń rządowych wynika, że na 1 4. saldo 
dodatnie rezerw skarbowych będzie wynosiło 
170 miljonów złotych, a zatem otrzymujemy 
300 miljonów złotych, które zmniejszają deii- 
cyt budżetowy. Pozostaje suma 90 do 100 mi- 
ljonów złotych, która nie ma tak groźnego cha 
rakteru. Pokrycie tego niedoboru jest całkowi- 
cie w obrębie możliwości państwa 30-miljono 
wego, nawet w tak ciężkiej sytuacji. Państwo 
nasze dotychczas nie sięgało do kredytu we- 
wnętrznego. Istnieje pewna kategorja obywa- 
teli, która nie poniosła strat tak wielkich wsku 
tek kryzysu. Mam tu na myśli te wszystkie og 
niwa pośredniczące, które zarobiły na wielkiej 
rozpiętości cen produktów. Kwota 100 miljo- 
nów może być rozłożona na obywateli, nie ja 
ko ciężar bezwzględny, lecz jako pewne świad 
czenie kredytowe, całkowicie zabezpieczone i 
oprocentowane. 

O ile chodzi o ocenę ogólnej linji postępo- 
wania rządu, to ujawniła się ona w zestawia- 
niu wypowiedzeń się rządu w Okresie kryzysu. 
W tych wypowiedzeniach stwierdzić chcę sta- 
łą konsekwencję i brak rozbieżności. Wywo- 
dy ministra skarbu w roku 1930 i przemówie- 
nie obecne premjera w senacie w grudniu 
1932 r., lub ministra skarbu w listopadzie ubieg 
łego roku świadczą, że i ujmowanie stanu rze 
czy i projekty stąd wysnuwane i sprawozda 
nia z zastosowanych kroków zachowały kon- 
sekwentną linję i że były nacechowane da- 
leko idącym spokojem, zimną krwią i brakiem 
szukania efektów w tej dzidzinie. Ogólne obni- 
żenie budżetu wyniesie 740 miljonów zł, w 
porównaniu z latami dobrej konjunktury. Obni 
zenie dochodów nastąpiło do 64,2 proc., wy- 
datków do 82.4 proc. w porównaniw z rokiem 
1929. Nacisk rządu, który wywołał obniżkę 
przez związki komunalne obciążeń wkładanych 
na społeczeństwo . do 60.2 proc, wskazuje 
równolegle na konsekwentną „troskę rządu 0 li- 
nii kryzysowej. Równocześnie widzimy  dba- 
łość rządu o walutę i równowagę budżetu, -— 
W tym roku stwierdzić musimy nawet, że Sy- 
tuacja naszej waluty i naszej instytucji emi- 

Rząd łotewski podał się clo dymisji 
SEJM ODRZUCIŁ PROJEKT LIKWIDACJI SZKÓŁ MNIEJSZOŚCIOWYCH 

RYGA PAT. — Projekt likwidacji 
mniejszościowych szkół Średnich, wnie- 
siony do Sejmu, przez rząd, został w 

dniu dzisiejszym odrzucony przygniatają 
cą większością głosów. Za projektem od 

  

wszelkich środków przemocy do zrobie- 
nia najazdu na Albertyn i wywiezienia 
o.o. Jezuitów za granicę powiatu. 

To też caveant consules ne quid res- 
publica detrimenti capevet i żeby Ko- 
Ściół katolicki zapatrzony w problema- 
tyczną wizję nawrócenia narodu rosyj- 
skiego nie stracił przez tyle wieków wier 
nego syna — narodu polskiego. 

Władysław Jeśman. 

dano zaledwie 25 głosów przeciwko 64.. 

Premjer Skujeniek zwołał nadzwy- 

czajne posiedzenie Rady Ministrów i © 

godz. 10 min. 20 wiecz. ogłosił w sejmie 

iż cały rząd podał się do dymisji. 

KORESPONDENT A.T.E. WYSIED- 

LONY Z ŁOTWY 

RYGA PAT — Ministerstwo Spraw 
wewnętrznych zawiadomiło koresponden 
ta Agencji Telegraficznej Express (ATE) 
Pawła Kubisza o konieczności opuszcze- 
nia przezeń Łotwy. Termin wyjazdu z0- 
stał mu przedłużony do najbliższego po 
niedziałku. 

syjnej są lepsze niż roku temu. Widzimy w 
działaniach rządu metodę spokojnych, rozważ- 
nych kroków, bez zbytniego pośpiechu. Cho- 
ciaż zdawałoby się, że lepiej coś wskazanego 
zrobić, wcześniej, lecz rząd słusznie ociąga się 
ze swemi poczynaniami, czekając dopóki nie 
dojrzeje zrozumienie zmian w opinii społeczeń- 

stwa. Е 
Co do cen kartelowych, to panowie wiecie, 

że nie jest to zadanie łatwe, ponieważ rząd 
przy każdym kroku, mającym cechę mieszania 
się do kwestyj wewnętrznych, narażony jest 
na zarzut etatyzmu. Dlatego rząd szedł jak 
najdłużej, stosując metodę perswazyj, przekony 
wania, wspólnej dyskusji i badania zjawisk. 
Z ust miarodajnych mają panowie zapowiedź, 
że dalsze kroki w tej dziedzinie nastąpią. In- 
terwencję rządu w tej dziedzinie uważam za 
prawidłową, tem bardziej, że była ostrożna i 
dziaiała przedewszystkiem perswazją. Ale nie 
wątpię, że jeżeli rząd pójdzie w tym kierunku 
dalej, to będzie miał poparcie ze strony społe- 
czeństwa. Rząd unikał takich objawów, które- 
by były bardzo niepożądane, jak zakłócenie i 
zahamowanie kapitalizacji, co się wyraża choć 
by w ruchu oszczędnościowym, który osiągnął 
większe natężenie teraz, niż w latach poprzed- 
nich. Trudności, które zarysowują się w groź- 
nych pozornie cyfrach naszego budżetu, nie 
mają charakteru przerażającego, ani nie są w 
sprzeczności z możliwościami społeczeństwa. 
Z drugiej strony widzę, że gospodarcza polity- 
ka rządu jest prawidłowa, jego metody dzia- 
łania są traine i prawdziwe. Mam zaszczyt 
prosić Wysoką Izbę o uchwalenie budżetu i 
ustawy skarbowej w myśl przedłożenia komi- 
sji budżetowej. 

Po przemówieniu referenta Miedziń- 
skiego Sejm przystąpił do dyskusji ge- 
neralnej nad budżetem. Pierwszy prze- 
mawiał imieniem Klubu Narodowego po- 
seł RYBARSKI, porównując sytuację g0- 
spodarczą Polski z zagranicą, Mówca na 
podstawie własnych obliczeń dochodzi 
do wniosku, że deficyt budżetowy będzie 
większy, dochodząc do sumy 650 miljc- 
nów. Następnie mówca wysunął szereg 
zarzutów natury politycznej, atakując 
rząd i większość sejmową. 

W końcu mówi o sprawie przyszłe- 
go zgromadzenia narodowego, jak rów- 
nież o obiorze nowego prezydenta Rze- 
czypospolitej. 

Pos. LANGER (Str. Lud.) oświadcza 
że stosunek posłów ludowych do preli- 
minarza budżetowego jest negatywny 

Klub głosować będzie przeciw budże 
towi. 

Pos. CZAPIŃSKI (PPS) wyraża opi- 
nję, że budżet jest nierealny. Przyczyny 
kryzysu budżetowego upatruje mówca 
w stosunkach politycznych. Wkraczamy 
z tym budżetem w bardzo ciężką fazę 
stosunków międzynarodowych, gdy w 
Niemczech objął rządy Hitler. Zagadnie 
nie granic Polski obciążone jest teraz 
bardzo poważnie, 

Następne posiedzenie Sejmu w sobo- 
tę o godzinie 10 rano. Dalsza dyskusja 
generalna nad budżetem oraz nad budże 
tami Prezydenta Rzeczypospolitej, Sejmu 
i Senatu, Izby Kontroli Państwowej, 
Prezydjum Rady Ministrów i ewentual- 
nie MSZ. 

  

Martel zauważył, że Wilhelm II mógłby po 
wrócić do Niemiec prywatnie, na co oficer nie 
miecki stanowczo odpowiedział, że nie może 

być o tem mowy. 

Albo Wilhelm powróci jako uznany szei 
rodziny cesarskiej, albo nie powróci do Nie- 

miec nigdy.Na, uwagę, Martela, żejrząd, na czele 
którego stanęli Hitler i Hugenberg, jest być 
może wstępem do odbudowy monarchji, odpo 

wiedział, że nie może mu o tem udzielić żad- 

nych informacyj, stwierdza jedynie, że cesarz 
odnosi się z wielką sympatją do tego ruchu. 
Wilhelm II był pierwszym monarchą — spo- 
łecznikiem w Europie, Nie związał on łosu mo 

narchji z kapitalizmem. Od roku 1900 cesarz 
przeprowadził poważne reiormy społeczne. — 
Jakże więc mógłby odmówić swej aprobaty 
regime'owi wyznającemu jego idee? Lecz ce- 
sarz nie należy do żadnej partji. Monarcha z 
łaski Bożej pozostaje ponad partjami politycz- 

nemi. z 

—A jednak istnieją tajne rozmowy, podróże 
książąt i innych _ osobistości stwierdza 
dziennikarz francuski. 

— Tak — odpowiada olicer niemiecki --—- 
przyjeżdża tu wiele osób, nietylko jego przy- 
jaciół, ale nawet osobistości przeciwnych re- 
stauracji monarchji. Przed tygodniem np. przy 

była tu pewna wybitna osobistość z kół kato- 
lickich, by zapewnić cesarza, że nawet cen- 
trum nie jest już republikańskie. Odwrotnie, 

pragnie on, ażeby rewolucja w Niemczech do- 

konała się w harmonji i żeby odbudowa mo- 

narchji nie miała charakteru prowokującego, 

lecz była logicznem dziełem uzdrowienia na- 

rodu. i 

ERVAES ASS ES UROCREZIEZI WZZDZOOZTRZII 

TELEGRAMY 
MIN. ŁUKASIEWICZ NA KREMLU 
MOSKWA. PAT. — Wiezoraj w połu- 

dnie nowomianowany poseł R. IP. w Mos- 
kwie minister Łukasiewicz złożył na Krem 
lu listy uwierzytelniające na ręce prezesa 
C. I. K. ZSRR p. Kalinina. 

POS. ARCISZEWSKI U KRÓLA 
RUMUŃSKIEGO 

BUKARESZT. PAT. Król rumuński w 

towarzystwie ministra spraw  zagraniez- 
mych Titulescu przyjął dziś na uroczystej 
audjencji posła polskiego Arciszewskiego, 
który mu wręczył swe listy uwierzytelmia- 
jące. 
PRZED ROZGRYWKAMI O PUHAR 

DAVISĄ 
PARYŻ. PAT. — Wczoraj w paiacu E- 

Jizejskim odbyło się losowanie rozgrywek 
tenisowych o puhar Davisa. Polska wylo- 
sowała sobie za przeciwnika Hiolandję, z 
którą grała już w roku ubiegłym, Wynik 
losowania: 

Pierwsza runda: Fimilandja — Imdje, 
Hiiszpamja — Amiglja, Belgja — Austrja, 
iWiłochy — Jugosławia, Egipt — Niemcy, 
Polska — Holandja, Danja — Trlandja i 

Węgny — Japonja. Do drugiej rundy 
wchodzą zwycięzey powyższych meczów ©- 
raz następujące państwa bez gry: Grecja - 
Rumunja, Monaco — Czechosłowacja, No: 
'wegja — iAustralja, Południowa Afryka— 
Szwajcarja, 

WIELKI POŻAR KOŁO SANOKA 

LWÓW. PAT. -—— Prasa donosi, że we 
wsi Wola: Postołowa koło Sanoka wybuchł 
wczoraj 'w: mocy pożar, który wkrótce prze- 
rzucił się na sąsiednie budymki, W ogniu 
stanęła w krótkim czasie prawie cała wieś. 
Na pomoc przybyły Straże ogmiowe ze 
wszystkich okolicznych wsi i miasteczek. 
Po uporczywej kilkugodzinnej pracy zdo- 
łano pożar umiejseowić. Ogółem spłonęło 
36 budyników. 

Komunikat Nuncjatury Apost. 
WARSZAWA. PAT. — Polska Agen- 

cja Telegraficzna otrzymała об muncjatu- 
ry apostolskiej w Warszawie mastępujący 
komunikat : 3 : 

IW związku z podaną przez niektóre pi- 
sma 'wiadomością o dokonanej rzekomo 
kradzieży dokumentów z archiwów waty- 
kańskich przez ks. Deubnera, miuncjatura 
apostolska w: Warszawie stwierdza, że ża- 
den dokument mie został skradziony z ja- 
kiegokolwiek urzędu watykańskiego. Po- 
madto mumejatura zaznacza, że Deubner zo- 
stał wyświęcony na kapłana ma Wschodzie 
zamim powołano do, życia komisję papieską 
pro Russia, że nie miał on żadnej posady 
w Watykanie, że nie był sekretarzem ani 
urzędowym, ani prywatnym  jakiegokol- 
wiek biskupa. Poruczono jedynie wspom- 
miamemu Deubnerowi, przez wzgląd ma je- 
go stan. maiterjalny i. z uwagi na jego ojca, 
czcigodnego kapłana, tłumaczenie czaso- 
pism oraz uporządkowanie publicznej bib- 
ljoteki Instytutu (Wschodniego. 

  

Partyzancki oddział Muradowa 
RÓWNE PAT. — Donoszą z pogra- sowieckie, mordując komunistów i fun- 

nicza, że w okolicach  Jekaterynodaru 

grasuje partyzancki oddział byłego komu 

nisty Muradowa, napadając na urzędy 

kcjonarjuszy GPU. _ Władze sowieckie 

wyznaczyły za ujęcie Muradowa nagro- 

dę 10000 rubli w złocie.



SiLVA RERUM 
Oto dwa niezmiernie charakterystycz 

ne i znamienne głosy, zmuszające do 
zastanowienia się i refleksyj. 

Głos pierwszy: 
Piętnaśnie lat bolszewickiej rewolucji! 

Jubileusz GPU. Wielkie święto!. „Wszechukra- 
ańska Akademja Nauk odbywa „sesję jubileu- 
szową*. W prezydjum zasiadają między inny- 
mi: Szlichter, Skrypnik, Zatonski i polski ko- 
munista Dabal... Szlichter, Skrypnik, Zatoński 
— to są czekiści... Czekiści w prezydjum „ju- 
bileuszoweį sesji“! Wolność nauki! Hej, hej, — 
miły Boże, coby to europejska prasa wypisy- 
wała, gdyby tak niegdyś carski rząd wyzna- 
czył czionkami rosyjskiej Akademji Nauk na- 
czelników i członkow „ochrany”! A tu — nic. 
Widocznie, tak być powinno.. 

Nawet pozdrowienia zasyłają: „Nie mogąc 
wskutek nieprzezwyciężonych przeszkód wziąć 
udziału w posiedzeniach sesji, przesyłamy ser- 
deczne pozdrowienia i życzenia najlepszych 
wyników. Akademicy: Studziński, Kolessa, Wo- 
źniak”. Nie zapomniał przywitać sesji i W. 
Szczurat. 

„Przesyłamy serdeczne pozdrowienia". 
Tak! ZSSR posiada serce! GPU posiada serce! 
Cóż to za wzruszający obraz: Stalin, Mężyń- 
ski, Szlichter, Skrypnik, Zatoński. Wszyscy ma 
ja w oczach „burżuazyjne* łzy. Bo oni czy- 
taja depeszę od „rew. akad.“ ze Lwowa i 
wszystkich ich przyciskają do serca!.. Cha, 
cha, cha!... 

Któż mówi z tak bolesną ironją o ju- 
bileuszu bolszewickiej akademji w Kijo- 
wie? Kogo tak oburza fakt, kokietowa- 
nia bolszewików przez „akademików* 
lwowskich, z których W. Szczurat umie 
połączyć wątpliwą godność członka bol- 
szewickiej akademii ze stanowiskiem dy- 
rektora katolickiego żeńskiego gimna 
zjum s.s. Bazyljanek we Lwowie?. 

Tak mówią młodzi ukraińscy literaci, 
zgrupowani około pięknego miesięcznika 
literackiego pt. „Dzwony. 

A oto drugi głos, wymowny w swej 
lakoniczności: 

Białoruskie organizacje i 
Sowieckiej Białorusi: 

Biaioruska Akademja Nauk w Mińsku. 
Białoruski Państwowy Uniwersytet z wy- 

działami w Mińsku. 
Białoruska Akademja Gospodarstwa Wiej- 

skiego w Hory-Horkach, okręgu Orszańskiego. 
Monylewski Biaioruski Pedagogiczny in- 

stytut. 
Witebski 

stytut. 
Białoruska Państwowa Bibljoteka w Min- 

czasopisma w 

Białoruski Pedagogiczny  In- 

sku. 
Białoruski Państwowy Teatr w Mińsku. 

Witebski Państwowy Teatr. 
Białoruskie Studenckie Centrum w Mińsku. 
Państwowe Białoruskie Wydawnictwo w 

Mińsku. 
„Sowiecka Białoruś* — codzienna gazeta, 

wychodzi w Mińsku. 
„ug“ —  wiejsko-gospodarcze 

stno, — wychodzi w Mińsku. 

Któż i poco podaje te wiadomości, 
które bez komentarzy mogą wprowadzić 
w błąd ludzi naiwnych? Dlaczego przy 
wykazywaniu pseudo-białoruskich orga- 
nizacyj nie zaznacza się, że są one wla- 
ściwie tylko fikcją, — że Akademja „nau- 
kowa' niewiele ma wspólnego z nauką, 
że sprawozdania uniwersytetu „,białoru- 
skiego” drukują się w trzech językach: 
po rosyjsku, po żydowsku i po białoru- 
sku, — że czasopisma białoruskie sowiec 
kie pełne są jadu i nienawiści w stosun- 
ku do wiary chrześcijańskiej? Komu za- 
leży na wywieraniu sugestji, że na Bia- 
łorusi Sowieckiej wartkim nurtem pły- 
nie narodowe białoruskie życie kultural- 
ne? Kto mówi tak? 

Mówią... kapłani katoliccy, propagu- 
jący na łamach Kalendarza Białoruskie- 
go akcję obrządku wschodniego 

Lector 

czasopi- 
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Groby i cmentarze wojenne 
WARSZAWAA. PAT. — Na piątkowem 

posiedzeniu sejmowej komisji adminiistra- 

cyjnej rozpatrywany był nządowy projekt 
ustawy o grobach i cmentarzach iwojen- 

nych, referowamy [przez posłankę 'Wolską 
(BB). 

Projekt ustawy, ma na celu uregulowa- 
nie sprawy utrzymania: grobów ji ementa- 
rzy. wojennych. Kioszty utrzymania ponosi 

OŚWIADCZENIE 
Otrzymujemy z prośbą o umieszczenie: 
W związku z artykułem p. Seweryna Wy 

słoucha p.t. „O autorytet władz szkolnych" w 
nrze 5 „Włóczęgi* prezydjum Rady Grodzkiej 
Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem w 
Wilnie na posiedzeniu dnia 3 lutego rb. stwier 
dza, że: 

1) p. Seweryn Wysłouch nie jest  czioń- 
kiem Bezpartyjnego Bloku i nigdy nim nie 
był, a w pracach BBWR nie brał żadnego u- 
działu pośrednio lub bezpośrednio. 

2) z powyższego względu opinja p. Sewe- 
ryna Wysłoucha 0 organizacji i jej działa- 
cząch w żadnym stopniu nie może być miaro- 
dajna i conajwyżej ma charakter głosu mal- 
kontenta z poza organizacji, 

3) zamieszczenie artykułu, w któryn: autor 
stara się poderwać autorytet czynnego i za- 
służonego działacza organizacji uważa Rada 
Grodzka BBWR, reprezentująca zorganizowa- 
ną opinję obozu prorządowego w m. Wilnie, 
za szkodliwą działalność redakcji „Włóczęgi” 
w stosunku: do BBWR. 

4) Rada Grodzka potępia nieuczciwą próbę 
zmylenia opinji publicznej przez bezprzykładny 
atak na posła i działacza społecznego, którego 
wysiłki i zasługi oceniło ostatnie zgromadze- 
nie walne Rady Grodzkiej, wyrażając p. posło 
wi Stanisiawowi Doboszowi podziękowanie za 
pomoc i uznanie za udział w pracach BBWR. 

PREZYDJUM RADY GRODZKIEJ 
BBWR. W WILNIE 

Inż. Henryk jensz, prezes, dr. Adoli 
Hirszberg, Eljasz  Jutkiewicz, Euge- 
njusz Kozłowski, jan Kiewlicz. 

* * * 

W związku z artykułem p. Seweryna Wy- 
słoucha p.t. „O autorytet władz szkolnych* о- 
głoszonym w numerze 5-ym „Włóczęgi** pro 
simy o zamieszczenie w poczytnem  Pańskiem 
piśmie następującego oświadczenia: 

„Zarząd Okręgu Związku Nauczycielstwa 
Polskiego po zaznajomieniu się z treščią wy- 
mienionego artykułu doszedł do wniosku, że 
odpowiadanie na artykuł, utrzymany na pozio- 
mie paszkwilu ubliżałoby godności tak poważ- 
nej organizacji, jaką jest ZNP. Nie chcąc jed 
nak dopuścić do wprowadzenia w błąd opinii 
publicznej stwierdza, że cały artykuł został zbu 
dowany na nieprawdzie i napisany przez czło 
wieka zupełnie nieorjentującego się w życiu 
szkolnem jak i w Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, a powodującego się jedynie złą wo- 
lą. 

Zasiugi kolegi posła Dobosza, położone w 
pracy nad rozwojem Związku Nauczycielstwa 
Polskiego na Wileńszczyźnie, są aż nadto 
wszystkim znane, a wyraz temu dał zeszlorocz 
ny zjazd okręgowy, uchwalając mu jednogłoś- 
nie podziękowanie za jego dziesięcioletnią pra 
cę dla dobra szkoły i organizacji. 

ZARZĄD OKRĘGU ZWIĄZKU 
NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO. 

Jaworski Zygmunt, Chmielewski Ale- 
ksander, Łyszczarczyk Leon, Radziwa- 
nowski Leon, Stubiedo Edward, Tracz 
Ferdynand, Kappowa Halina, Anto- 
szczuk Stanisław, Aluchna Edward, 
Hodiw Grzegorz, Muraszko Stanisław, 
Królikowski Eugenjusz. 

skarb państwa. Na: obszarze Rzeczypospo- 
litej pochowamych jest w: grobach maso- 
wych i pojedyńczych 1 miljomi 300 tysięcy 
żołnierzy, poległych iw; wojnie światowej, 

polsko-bolszewiekiej i innych walkach, 

które toczyły) się ma ziemiach polskich do 
roku 1921. Na: obszarze Rzeczypospolitej 
zmajduje się 10.255 cmentarzy wojennych. 
Koszty: utrzymamiia, wynoszą łącznie z wy- 

datkami. adminiistracyjnemi około 4 miljo- 
mów złotych. Projekt ustawy komisja ad- 
mimistracyjna przyjęła w drugiem i trze- 

ciem czyłtamiu. 

Wreszcie po, referacie posła Parniew- 
skiego komisją przyjęła rządowy projekt 

ustawy: iw! sprawie mozporządzenia Prezy- 
denta: Rzeczypospolitej o godłach i bar- 
wach państwowych, tudzież 0 znakach, cho 
rągwiach i pieczęciach. Niojwela ma na celu 
rozszerzenie przepisów ustawy, dotvczą- 
cych udzielamia zezwoleń i ochrony od 
zmieważania również na herby  powiato- 
wych i gminnych związków samorządu te- 
nytorjalnego. Na tem posiedzenie zakoń- 

CZOINIO. 

Irgi iol pa 
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DRUGI DZIEŃ 
ZAKOPANE, PAT, — Wczoraj w ra- 

mach Makabiady odbył się bieg zjazdowy 
та 2-kilometrowej trasie. Wyniki dotych- 
czas nie są obliczonje, Na tamsie miały miej 

sce diwa! nieszczęśliwe wypadki. Zawiodnik 
austrjacki Eisner, zjeżdżając, wpadł na 
swegło modaka Blaua, który leżał ma trasie 
ze zwiichniętą niogą. Eisner upadł i złamał 

MAKABJADY 
mogę 'w. trzech miejscach. Odwieziono ge 
niezwłocznie do szpitala. 

* * * 

Na torze lodowym w Zakopanem odbył 
się pierwszy mecz hokejowy, w turnieju 

Makabiady Austrja — Rumunja, zakoń- 
czony zwycięstwem Austrji! 3:0. 

Hokejowe mistrzostwa Polski 
REMIS OGNISKA Z POGONIĄ I PRZEGRANA Z AZS-(Warszawa) 

KRYNIICJA. PAT. — W daliszym ciągu 
rozgrywek o mistrzostwo hokejowe Polski 

odbył się wezoraj w: południe mecz lwiow- 
skiej iPogoni z wileńskiem Ogniskiem z wy 
mikiem 1:1 (1:0, 0:0, 0:1). [W pierwszych 

minutach gny punikt dla Pogoni! uzyskuje 
Kuchar, Druga tercja upływa bezbramiko- 
wio, W trzeciej rundzie gra się ożywia. Go- 
dlewski II zdobywa bramkę, wyró: nując. 

('Walks, między warszawskim AZS-em 
i Ogniskiem przyniosła akademikom war- 
szaiwskim ciężko wywalczone zwycięstwo 

2:1 (0:0, 1:1, 1:0). Początkojsio gra była 
równa. (W dmugiej tercji w czwartej minu- 

  

cie Adamowski zdobywa pierwszy punkt 
dla akademików. IW 13 minucie Kremer wy 
równał. 'W! trzeciej (tercji akademiey uzy- 
skują decydujący: pumkt! iw czasie zamie- 
szamniia: podbramkiowego. Wileńska druży- 
na gmała. bardzo. dobnze, o wiele lepiej, niż 
mia. meczu z Sokołem. Wbrew. przewidywa- 
niom przewaga mistnza (Polski wealte nie 
ibyła tak wielka. Okresami zresztą inicja- 
'tywa znajdowała się w rękach Ogmiska. 

Wynik meczu był prawie do ostatniej chwi 
li niepewny. Wyróżnili się u akademików 

Adamowski Kowalski, a u Wilnian Kre- 
mer Godlewski. Widzów około 1.500. 

  

Ttegi „Towarzystwa Szkoły Białorngkiej 
Za parawanem ruchu narodowego 

Jak już madmienialiśmy w poprzedniem 
sprawozdaniu, toczący się obecnie w Są- 
dzie Okręgowym proces przeciisiko. grupie 
białoruskich działaczy, oskarżonych © Ко- 

mumizm, to jakgdyby żywe powtórzenie 
procesu ex-posła Tanaszkiewicza. 

Tu i tam jedne i ite same momenty po- 
-lityczne — działalniość wiywrotowa za: pa- 

wawamem nzekomego ruchu narodowościo- 
wego. 

Ubiegły proces Taraszkiewicza a obec- 
ny adwiokata Steckiewicza i jego grupy, 
too  pnzedewszystkiem wyciąganie na 
wierzch i okazanie szerszej publiczności 
jeszcze jednego sposobu, którym posługuje 
się III Miedzyniamodėwika, a ściślej mówiąc 
jej sztab z Kremla, w: prowadzeniu swej 
destrukcyjmej działalności. 

[Przeniknąć za wszelką cenę do niezado- 
wolonych nieraz mas mniejszości narodo- 
wych. Opanować elitę umysłową a przede- 
wszystkiem materjał z której (ta: elita pow- 
staje — uczącą się młodzież. 

Nie zawsze to coprawda. komunistom 
się udaje. Najbardziej odpornymi okazali 
się Litwini. Jak zeznał wczoraj p. Popław- 
ski, urzędnik Województwa, do dzisiaj ża- 
dna organizacja litewska mie pozwoliła 
przeniknąć do siebie wpływom komunis- 
tycznym, 

Inaczej matomiast przedstawia się ta 
sprawa, jeżeli chodź; 0 Białorusinów, a 
ściślej mówiąc ich czołową w swoim cza- 
sie organizację kulturalno-oświatową Two 
Szkoły: Białoruskiej, 

Tam komuniści zdziałali maksimum, co 
tylko zdziałać mogli, 

* Przedewszystkiem zarząd. — Zarząd 
wspomnianego T-wa zasiadł prawie w' ca- 
łości ma ławie oskarżonych, Fakt sam mó- 
«wi za siebie. 

Zlazd nauczycie 
W dniach 4 i 5 bm. odbędzie się w Sło- 

nimie w sali Domu Ludowego Zjazd Zw. 
Nauczycielstwa Polskiego: z okazji 10-lecia 
istniemia oddziału związku. 

Przybędą goście z Warszawy i Wilna. 
W. pierwszym dniu będą wygłoszone re- 

feraty i sprawiozdania, poczem o godz. 2 

  

iski w Słonimie 
pp. odbędzie się bankiet, wieczorem zaś za- 
bawa. 

W dniu 5 bm, staraniem p. Halskiego 
odegnana zostanie  „Sztuba“ Leczyckiego. 
Równiez z okazji zjazdu ukaże się jedno- 
dniówka, poświęcona nauczycielstwiu. 

—-=0-0-0=   

CZOŁOWI ŚWIADKOWIE 

W dmiu wczorajszym jako w. drugim 
dniu procesu, wśród zeznających przed są- 
dem śsiadków, dwóch wysunęło się na 
czolo. 

Byli to panowie Pawłowicz onaz wspom- 
niany już Wiilhelm Popławski. 

Pierwszy, to człowiek, który, przez dłuż 
szy czas był inspektorem gimnazjum bia- 
łoruskiego w Wilnie a przez cały czas ist- 
mienia T-wa kierownikiem jego kaincelarji. 

Z zezmań p. Pawłowicza można było wy 
ciągnąć przedewszystkiem jedno. Ten czło- 
wiek jest nieubłaganym przeciwnikiem O- 
stmowskiego, tego Ostrowskiego, który 
pierwszy zaczął energicznie wypleniać ko- 
munizm z gimnazjum. 

Działalność Ostrowskiego na stamowi- 
sku dyrektora gimnazjum świadek ten 
scharakteryzował jako działalność wyna- 
radawiającą. 

Świadek nie chee zgodzić się z faktem, 
że wśród uczniów gimmazjum istniały ja- 
czejki, natomiast podkreśla z całą stamiow- 
czością, że tych okolo 100 uczniów zostało 
dzieki p. Osttrowskiemu z tego gimnazjum 
rw: m. 1928 wydaloniych. Nie mógł także p. 
Pawłowicz zapomnieć Ostrowskiemu, że 
przyczynił się do likwidacji całego szeregu 
„hurtków”, 

Świadek ten składa przed sądem ze- 
zmania w ciągu przeszło 2 godzim, a wszyst 
ko co powiedział, tehnęło ogromną niechę- 
cią do tego wszystkiego, co miało lub ma 
jeszcze jalkąkiolwiek styczność z osobą p. 
Ostrowskiego. 

MATERJALNE NATCHNIENIE 
Z ZA KORDONU 

Drugim świadkiem, którego zezmaniom 
przysłuchiwała się również z zaciekawie- 
miem zalegająca szczelnie salę publiczność, 
ibył p. Popławski. 

(Z chamakteru swego zajęcia, jako urzę- 
dniik Wydziału bezpieczeństwa przy Woje- 
wództwie, p. Popławsiki zapoznał się dosko 
nale z akcją komunistyczną na terenie Twa 
jak również tych placówek, które pod wpły 
"wem tego T-wa się znajdowały. 

Zdianiiem świadka T-wo było bezwzglę- 
dnie finansowane przez komunistów. Gros 
jego budżetu zapełmiała pomioe finansowa 

skomunizowanego klubu poselskiego ,„Zma 

hanja“, ale również poważne sumy wpły- 
wały, tam z Moskwy. 

© tej dnugiej pomocy świadczą motat- 
ki, znalezione u niejakich Lebermama i Zyl 

bermanówny. 
Pierwszy i druga to amesztowani w 

swoim «czasie w Warszawie komuniści. 
Przechodząc do charakterystyki poszcze- 
gólnych oskarżonych, świadek zeznaje, iż 
Steckiemicz uchodził za ezołowego męża 
zaufania Kilubu (Poselskiego i jako taki 
mógł liczyć na pomoc tego klubu. 

ROZCZAROWANIE 

W pewnym momencie staje przed są- 
dem w charakterze świadka Filip Zasnia. 
Jest to wychowamek białoruskiego gim- 
nazjum a obecnie student USB. Mówi o ja- 
czejkach ma terenie gimnazjum. Jaczejki te 
były doskonale zakonspirowame. 

Na zebraniach jednej z takich jaczejek 
brał również udział i za! to został wydalo- 
ny z gimnazjum. Było to 'w moku 1928, W 
trzy lata zaś potem świadek przebyiwia 
przez pewien czas w ZSSR. O ile miał jesz- 

cze pnzedtem jakieś zaufanie do bolszewi- 
ków, ito iz chwilą pomiownego przekroczenia 
granicy był już zdeklamowamym ich prze- 
ciwnilkiem. Zeznanie swoje złożył Zasnia w 
języku białoruskim, eo jest charakterys- 
tyczme i dla: innych świadków obromy, ze- 
zmających przeważnie w tym języku. 

O godzinie 8-mej wieczorem przewod- 
niczący wiceprezes Brzozowski udziela: gło 
su poprokuratorowi Michałowskiemu. Prze 
mówienie oskarżyciela trwa dość długo, 
poczem zikolei zabierają glos obrońcy: ad- 
'wokaci  Ziasztowit-Sukiemniidka,  Petruse- 
wiiez, Szyszkowski: oraz aplikanci adwokac- 
cy Powinskier i Barańczuk, 

  

EXPRESSY TOWAR:WE NA 
KOLEJACH POLSKICH 

Nową, miezmiernie ważną inowacją, — 
wpriowadzoną mia polskich kolejach pań- 
stwowych są t. ziw. lekkie pociągi drobni- 
cowe, których celem jest usprawnienie i 
przyśpieszenie pewnych katęgoryj przesy- 
žek towarowyjch. Te lekkie pociągi drob- 
migowe slkładają się zaledwie z kilku wa- 
gomów i kursują według bardzo ścisłego 
rozkładu jazdy tak, jak pociągi osobowe 
przewożąc możliwie  jakmajszybeiej małe 
pantje towarów od! stacji do stacji. 

Ta wprowadzoma ostatnio inowacja zna- 

lazła dobre przyjęcie w sferach kupiec- 
kich i przemysłowych, dokładmie poinfor- 
mowanych © porach odjazdu pociągów. 
Na lekikie pociągi drobnicowe przyjmuje 
się przesylki do ostatniej chwili, przyczem 
opłata za przewóz jest mormalna. Segrego- 
wanie pmzesyłek i czynności  manipulacyj- 
me (odbywają się w czasie jazdy pociągu, 
celem zaoszczędzenia: czasu i pracy. Robot 

nicy załadowujący. i wyladowujący jadą 
w pociągu, aby uniknąć najmniejszego ma- 
wet opóźnienia i: pnzyśpieszyć załadunek i 

wiyładumek, Przesyłki tirnansportowe temi 
towiamówemi expressami! nie oczekują w 
magazynach, względnie na rampach kote- 
jowych i nie są przez to marażone ma ujem- 
ne wpływy atmosfenyczne. (Pumkitualność i 
szybkiość przewiozów jest przy stosowaniu 
lekikidh pociągów drobnicowych majwięk 
szym magmesem dla klijentów, dlatego też 
'wymilkii eksploatacyjne i finansowe tych 
pociągów są jak dotychczas doskonałe, 

    Ё 
Mjr. Henryk Gąsiorowski: „Przewodnik po 

Beskidach Wschodnich”. Cz. Il. Książnica — 
Atlas, Lwów — Warszawa 1933. 2 

._ Jest to tom drugi przewodnika po Wschod 
nich Beskidach mjr. Gąsiorowskiego, obejmu- 
jący ich dział najsilniej tak na polu turystycz- 
nem jak i letniskowem odwiedzany. Zawie.a 
on szczegółowy opis: 1. Doliny Prutu powyżei 
Delatyna wzdłuż linji kolejowej Stanisławów — 
Woronienka; 2. Głównego grzbietu Czarnoho- 
ry; 3. Doliny Prutu między Delatynem a Koło- 
myją wzdłuż linji kolejowej Delatyn — kolo- 
myja; zwięzły etnograficzno-turystyczny opis 
huculszczyzny z kalendarzem i słownikiem. 5. 
opisy dolin dopływów Prutu od Sopówki po 
Czeremosz wzdłuż szosy Kołomyja — Kosów 
— Kuty, wiążącej dostępy w ich głąb wreszcie 
opis konwencyjnego pasa turystycznego po 
stronie czechosłowackiej wzdłuż linji kolejowej 
Žimir — Trebuszany. Ża częścią szczegółową, 
podane są przykłady wycieczek, okrężne szlaki 
turystyczne i narciarskie w ich rzędzie na pier 
wszem miejscu opis głównego wschodnio-ka:- 
packiego szlaku turystycznego wreszcie tury 
kolarskie i podróże samochodami. 

W przewodniku uwzględnione są wszyst- 
kie miejscowości nie tylko już zdawna renomo- 
wane, jako ostoje turystyczne, lub letniska, ale 
i te, które ze względu na znaczniejsze oddale- 
nie w ogólnym ruchu turystyczno-letniskowym 
wcale, lub też nieznaczny brały dotąd udział. 

W odpowiednich miejscach podaje autor 
mapy najdogodniejsze dla orjentowania się tu- 
rysty. 

Brak tak potrzebnego i od wielu lat ocze- 
kiwanego przewodnika zostaje tem samem wy- 
równany; tak turyści, jak i kuracjusze z za- 
kładu dr. Tarnawskiego, wszyscy, którży w tę 
część Karpat w jakichkolwiek celach wybiera- 
ją się, będą mieli w nim doskonałą pomoc i 
niezbędne vademecum. 

Proces Wardeńskiego 
PROCES WARDEŃSKIEGO PO RAZ DRUGI 

W dniu wczorajszym w Sądzie Apelacyj- 

nym rozpoczął się po raz drugi w tej instancji 
proces przesiwko Aleksandrowi Wardeńskiemu 

i A. Chocianowiczowi, oskarżonym o sprze- 
niewierzenie łącznie około 1 miljona zł. na 

Pod protektoratem J. W. Pana Generała Inż. Aleksandra L'twinowicza, Dowódcy ©. K. Ill 
w sobotę dnia 4 lutego b. r. odbędzie się w salonach KASYNĄ GARNIZONOWEGO -- MICKIEWICZA I3 tradycyjny 

BAL ZWIĄZKU OFICERÓW REZERWY okregu wileńskiego 
Pomysłowe, nowoczesne dekoracje sali.—Niespodzianki dla pań.—Cztery pierwszorzędne orkiestry w tem symfoniczna, jazzbandowa z Teatru „Lutnia*. — Początek o g. 22.30 

  

  

m 
Pozostałe zaproszenia są do nabycia w Sekretariacie Z. O. R. Wileńska 33, tej. 75. 

RODOWE EE WZO SETRA OROTRASE OD TEROZZPSS OO OOZCZOA PAZ WZI NARWI ECK WAZA 

W SĄDZIE APELACYJNYM 

szkodę właściciela dóbr Woropajewo hr. Przeź 
dzieckiego. Jak wiadomo, poprzednim wyro- 

kiem Sądu Apelacyjnego obaj oskarżeni ska- 
zani zostali na 2 lata więzienia każdy. Proces 

Wardeńskiego i budzi ogólne zainteresowanie. 

    

ŻAŁOBA ROD 
meteorologiczne tych 

czterech ostatnich jego dni, mówiły o 
zmaganiu się fali śniegu i zadymek z 
szarym mżystym deszczem: w takie o- 
statnie dni stycznia olbrzymie rewerbery 
Trafalgare-Square, są czemś jakby płu- 
giem kolejowym odwalającym zaspy z 

Komunikaty 

zawianego śniegami toru. Ale ich šwia- 
tło jest bardzo, bardzo słabe w 
rozpieraniu tego mroku, tych wieczorów 

  

i nocy tak wcześnie, tak zawcześnie za- 
padających na szerokie, oślizgłe de- 
szczem, wyszlifowane tysiącami kół asfal 

ciążą wtedy nad metropolją. I zdawało- 
by się, że mrok i 
dzie chemicznym każdej mżącej tu z 
góry kropli deszczu. Gdyby jedynie pogo 
da i gdybyż jedynie komunikaty meteoro 

U FORSYTÓW 
logiczne! — Nad Wielką Brytanją ciąży 
nietylko walka zadymek śnieżnych z wil- 

Zgiełk ulicy 
w te dni nie rozdzierają jedynie krzykli- 

naj- 
przykrzej dojmującym 0 tym czasie jest 
ów zimowy, wczesny, za dnia zapadają- 

i 
dużo groźniejszych ostrzeżeń, obaw, du- 
żo, o, dużo, straszniejszy zmierzch za- 

i 
lata Johna Galsworthy. 

Jakże różnym od nich był tamten jasny 

gotną mokrzycą deszczy: 

we ostrzeżenie klaksonów: i nie 

chmur cy zmierzch. Dużo się więcej 

wisł nad Albionem w owe dni ostatnie 
w ostatnie owe 

wieczór; wieczór zaręczynowy  Junty 
Forsyt z młodym architektem londyń- 
skim, gdy stary Forsyt wrócił wolnym 
krokiem do domu, za wielkiego dla nie- 
go domu, pełnego nabytych świeżo obra 
zów, pamiątek, antyków... 

Podobno nie w Westminster 
czeka Johna Galsworthy 
fjum. Podobno gdzieindziej 

zolea: to, które dadzą mu ludzie i 
które mu syntezą krytyk i 

ło z tą chwilą gotowe: 
wysunie naprzód, 

zmieni i tej nawet bliskości, 

ka: pomnika Rudyarda Kiplinga. 

Kiedyś, z innej okazji, na łamach 

Abbey 
żałobne epita- 

mauzoleum. 
Być może. Pisarz ma jednak dwa mau- 

10, 
dociekań wy 

pisze pani Literatura. A tamto mauzole- 
um Johna Galsworthyego, już stoi daw- 
no; ostatni cios rzeźbiarski dało mu koń 
cowe słowo ostatniego tomu Epopei For 
sytów. Miejsce Johna Galsworthyego by 

ani go już nie 
yszli 1 ani na bok nie ode- 

ty. Zbyt ciężkie, zbyt ogromne mroki pchnie żadna nowa krytyka. Nie już nie 
w jakiej 

ciemności są w skła- stanął jego pomnik obok innego Boat: 

właśnie „Słowa mówiono już o Kipplin- 
gu i powiedziano: oto imperjalizm w 
literaturze. Ten Kippling, który w litera- 
turze oznacza koniec z Indjami — baśni, 
Indjami fantazji, a rozwiera drzwi krajo 
wi dżungli, surowego, gorącego nie po 
cieplarnianemu gorącego kłębowiska 
żądz zwierząt i żądz ludzi. Wnieść cały 
taki kraj do literatury zachodniej, tar 
gdzie juź są jasne jeziora Szkocji, Wal- 
ter - Scotta i żółte wzgórza Palestyry 
Tassa i tyle ziem, epok. Wniósł te In- 
dje do literatuty zachodniej, jak żołnierz 
angielski, Tommy, w białym kasku koło- 
njalnym, wniósł je w krąg cywilizacji Za 
chodu. Imperjalizm. Najwspanialszy sy- 
nonim tężyzny, mocy, zdrowia. Kippling. 
Kippling to jest połowa obrazu Anglji w 
jednej, w zenitowej jej epoce. Ale to jest 
tylko połowa. Galsworthy — to ta dru- 
ga. Na Malcie, w Singapur, w Delhi, Wei 
ha-wei są tamci. Na kresach Anglji, Po- 
wstanie w Sudanie i Pendżabie, wojna 
bokserska, Transwaal. Z tych awanpo- 
stów wżerających się w czterystomiljo- 
nowy kolos chiński, podmywający Hima- 
laje, trzebiący krzewiaste pustosze Au- 
stralji, płynie rok rocznie z dziesiątka na 
dziesiątek łat do Londynu strumyk złota. 
To Kippling. W starej zaś Anglji tym- 
czasem crescit, miltiplicat, 0, i floreat, 
druga część rodzeństwa. Taka ot właś- 
nie rodzina Forsytów, Wyszła sobie ze 
wsi angielskiej. Tak się to mówi „ze 
wsi“, dając do poznania, „z gentry“. 
Któryś tam szperał w tych zaczątkach i 
doszperał inaczej nieco: poprostu z chło 
pów. Twardej, ekspansywnej rasy an- 
gielskiego rolnika. Ale Forsytowie nie 
szperają. Ród się dorabia. Dorabia szyb- 
ko. Jakieś herbaty, jakieś firmy przewo- 

zowe, dalekie. jakieś rynkowe spekula- 
cje. Adwokatura. Notarjat. Klub, który 
się jeszcze zamknął przed ojcem, przyj- 
muje syna. Pokolenia idą, przechodzą. 
Ktoś się zaręcza, ktoś umiera. Żenią się 
czyjeś dzieci. I znowu, i znowu. Snuje 
się taka kronika rodzinna, splagjatowana 
starym ciotkom lub i wujom - kawale- 
rom, dawne dzieje lubiącym wsponiinac 
przy kominie wielkim, angiciskiin, w ta- 
kie właśnie wilgotne i zimne styczrio- 
we wieczory wczesne, przy kom'nie i 
przy grogu. Taki cykl opowieści rodzin- 
nej wtłoczony w ramę powieści. Gdzieś 
daleko, z Zulusami, z Sipajami welczy 
jedna Anglja. Kippling. Współczesaie, w 
starej Anglji inna przetrwarza, 10zsze- 
rza się, zamożnieje.. W funty sterlingi 
porasta, kulturę nasiąka, siasiąka. Saga 
rodu Forsytów. Galswortry. Tak. Oto 
jest Gu, ten, co odszedt. 

Przez cykl grubych  wieiostronico- 
wych tomów, dziesiątkiein epizodów, ia- 
buł rozplata się ta rodzinna kronika. Ze 
swych wiktorjańskich wyzyi cawały i 
prosperity, w wieku AX, w Nową Erę. 
Daje 1akby nurka w krwaw 4, w także dla 
Forsytów krwawą, epokę wojny. I wy- 
chodzi z niej —-- ale ;uż inna, jak innym 
jest ten cały świat, Ostatnie pokolenie 
Forsytów, już nie tak, jak stryjowie Soa- 
mesa kolekcjonuje dła kolekcjonowania 
nie tak, jak tamci taksuje, przelicza, ob- 
licza... Wywaliła się jakaś bifurkacja ze 
światem najlepszej  gentry, ba, z samą 
nobility brytyjską. Polepszyły się koliga 

cje i dobry gust. Jakiś wygodniejszy, 
mniej sztywny sposób bycia. I sposób 
życia też. Ale to już nie to. To już nie 
twarda rasa starego Jolyona. Mniej w 

nich energji i dążenia i tego poczucia 
celu. Niesłychanie szybko — kwestja 
czterech pokoleń — stało się podniesie 
nie forsytowskich prostaków do zenitu, 
za którym czai się zmierzch... 

W kartach tomów Sagi nie jest nie- 
obecną Anglja. Nigdy I nigdy jej samej 
tam niema. Czujemy ją w tym salo- 
nie, salonie pełnym  wiktorjańskiej do- 

statniości i  wiktorjańskiej pruderji. Czu 

jemy ją i przez lata Edwarda VII. Ści- 

sza — och, na moment jeden (tak się 

zdawało wówczas) — gwar coraz bui- 

niejszy Forsytów syrenami S.O.S., wiel- 

kiej wojny. Ale nigdy — nigdy — Ang- 

lję, wielką angielską rzeczywistość, nie 
wyczuwa się tak silnie przez ściany For 
sytowskiego home'u, jak w ostatnich to 
mach cyklu. Cichemi krokami, mackami 
drobiazgów życia, „wszystkiemi porami 
familijnego partykularza, wparł się tu 
gość, który od lat usadowił się wszę- 

dzie w Anglji:. jest i w Buckingam Pa- 

lace, snuje się po Westminsterze i w do 

kach londyńskich i na bezrobotnej wsi 

wallijskiej. Nie było go tu nigdy w o- 

wych słonecznych czasach, a dzisiaj jest 

go pełno. Jakby mgłą, mrokiem rozprze- 

strzenił się od Benares do niepewnych 
przedmieść Dublinu. Niewidzialny, a 

wszechobecny Niepokój. 

„Rozpadamy się. Ulegamy kolei lo- 
sów. Najlepiej z tem się pogodzić. Holan 
dja też była kiedyś mocarstwem. Holan- 
dja miała też swoje Indje. Dziś walczy 
z morzem o piędź gruntu i hoduje tuli- 
pany lub warzy sery. Jest na emeryturze 
historji. Może i nas los? I może nie taki 
znowu zły...? 

Podświadomie,  zaskórnym nurtem 
przebiegają dzisiejszą Anglję, Anglję o- 
statniego pokolenia Forsytów i takie 
lęki. Mówi się: ostatnie tomy „Sagi* to 
właśnie dzieje początku końca. I tak się 
mówi. Galsworthy mówi inaczej.. Nie ne 
guje żadnego lęku. Nie skłamał żadnej z 
perspektyw. .Nic nie ujął. Niczego nie 
zmniejszył. Ten człowiek, co z adwoka- 
tury przeszedł do piśmiennictwa, postę- 
puje jak dawny maryparz: ocenia calą 
grozę i steruje mimo niej. Taką odwa- 
gę patrzenia i mówienia mają ludzie, 
wychowani na opisach bitwy pod Tra- 
talgarem, tych opisach angielskich pod- 
ręczników szkolnych, które mówią: oto 
taką była groza sytuacji, gdy Nelson rza 
cał sygnał: „Anglja spodziewa się ze 
każden spełni swój obowiązek". Trafal- 
gar rozbłysło najszerszym i  najtrwal- 
szym z blasków: blaskiem Historji. john 
Galsworthy patrzy na nie mogącą dać 
sobie rady Anglję dzisiejszych Forsytów. 
miljonów  bezrobotnych,, irredenty na 
krańcach Imperjum, kryzysu. Czy jest to 
ruina? Czy jest to koniec, zmierzch, za- 
głada tych ludzi i tego świata? Nie—mó 
wi John Galsworthy, — oto tylko jeden 
zakręt historji więcej. Oto tylko passa 
burzliwego morza do przebycia. Nie to! 
Rule Britannia, rule the waves... Ruie 
Britannia! Czasu burzy i zawieruch od- 
szedł tylko człowiek, stary już i wczo- 
rajszy, który to brytyjskie wczoraj zakuł 
w homeryczny bronz ostatniej z wielkich 
epopei literatury. Panuj Brytanjo, panuj 
morzom dalej! 

Ksawery Pruszyński. 

JAk żó6 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLO - 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE: 

Z DNIA 3 LUTEGO 
Ciśnienie średnie: 749. 

Temperatura najwyższa: --3. 

Temperatura średnia: -Fl. 

Temperatura najniższa: O. 

Opad: 3 mm. 

Wiatr: południowy. $ 

Tendencja: spadek, nastepnie wzrost. 

Uwagi: pochmurno, šnieg, deszcz. 

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

Zachmurzenie zmienne z przelotnemi 0- 
padami, zwłaszcza w Wileńskiem. Po noe- 
nych przymnrozkach dniem temperatura w 
pobliżu zerą. Umiarkowane wiatny połud- 
niowo-zachodnie i zachodnie, 

URZĘDOWA 

— ZBZWOLENIA NIA. BROŃ. Staro- 
stwo Grodzkie nie załatkwia nadal prolon- 

gat na bnoń, a to z powodu nie madejścia 
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— Zebranie Koła Sędziów i Prokuratorów. 
Zarząd Koła Wileńskiego Zrzeszenia Sędziów 
i Prokuratorów R. P. zwołuje na dzień 19 lu- 
tego 1933 roku o godzinie 12 w gmachu Sądu 
Okręgowego w Wilnie 6-te zwyczajne zgroma 
dzenie Koła z następującym porządkiem dzien- 
nym: 

1) wybór prezydjum zgromadzenia, 2) od- 
czytanie protokułu poprzedniego zgromadzenia 
3) sprawozdania: zarządu Koła i komisji re- 
wizyjnej; 4) uchwalenie budżetu Koła na rck 
1933, 5) wybory członków: komisji rewizyjnej, 
sądu honorowego, uzupełniające zarząd Koia, 
1 delegatów na walne zgromadzenie Zrzesze- 
nia. 6) wolne wnioski. 

SZKO! NA 
Kurs praktyczny z zakresu zwalczania gru- 

źlicy. Wileńskie Towarzystwo  Przeciwgrużli- 
cze przy łaskawym współudziale profesorów i 
docentów USB. organizuje w dniach od 5-Il 
33 r. do 18-11 33 r. włącznie kurs praktyczny 
z zakresu zwalczania gruźlicy. Wykłady teore- 
tyczne, na które wstęp jest wolny dla wszyst- 
kich lekarzy będą się odbywały w następują- 
cym porządku: 

1. Dr. S. Brokowski: Pośrednie zwalczanie 
gruźlicy — 5,1 g. 11—13 Kuratorjum. 

2. Prof. Szmurło Jan — Gruźlica ucha, gar 
dła i nosa — 7 i 8-Il g. 13,30 — 14.30. KI. 
Otolaryngologiczna USB. 

3. Prof. K. Opoczyński — anatomja paie- 
logiczna gruźlicy — 10i 15-П godz. 18 — 20. 
Zakład anatomji patologicznej. 

4. Doc. S. Bagiński — Bezpośrednie zwał- 
czanie gruźlicy — 9 i 16-Il godz. 13 — 15 
Kuratorjum. Ё 

5. Doc. T. Wąsowski — gruźlica krtani 
— 8-П godz. 18 — 20 KI. otolaryngolog. 

6. Prof. K. Pelczar — Patologia ogólna 
gruźlicy — 17 i 18-II godz. 12 — 14 Zakład 
Farmakołogji, ul. Zakretowa 23. 

7. Doc. I. Abramowicz — Gruźlica oka — 
17-11 g. 14 — 15 — Klinika Oczna USB. 

8. Dr. Bohuszewicz J. — Rentgenoterapja 

Ł 

Bojownikowi cześć 
Droga i miła sercu „Młodzież Rzemieśł 

nicza i Przemysłowa woj. Wileńskiego" 
pisze nam za L. dz. 44/33: 

„W dniu 29 stycznia br. oddział zmzesze 
nia: M. R. i (P. woj. wil.... zorganizował tna- 

dycyjny kulig do karczmy Krzyżówka, iw 
której w roku 1839 zositał pojmamy Bojow- 
nik o Niepodległość Polski i Patron Od- 
działu Szymon: Konarski... Po przybyciu do 
karczmy odbył się obiad... Następnie wy- 

gtoszono referat... Na zakończenie oapyło 
się wspólne zdjęcie fotograficzne i w na- 

stroju b. miłym i zdrowym powrócono wie- 
ezorem do Wilna. 

Hu-ha, hejże-ha! A znasz ty. polskie 
zapusty? Wrzawa, hałasy, śmiech pusty! 
Dalejże, dalej kuligiem! Uczeić Bojownika 
(przez duże b) obiadkiem, wspólną foto- 
grafją, i 'w miłym mastroju powrócić. Mo- 
nopolka była, go? Oj, młodzi, młodzi... 

— UNIEWAŻNIENIE (POŚWIADCZEŃ 
EGZAMINÓW RZEMIEŚLNICZYCH. 
Z Izby Rzemieślmiczej w Wiilnie dowiadu- 
jemy się, że z dniem 1 lutego br. unieważ- 
mione zostały! wszystkie tymczasowe poś- 
wiadczenia złożenia egzamimów. mistrzow- 
skich, wydane przez Izbę. 

Zainteresowani rzemieślnicy winni wy- 
mienić tymczasowe poświadczenia ma: dy- 
plomy mistrzowskie, które wydaje Izba za 

cplatą 10 złotych codziennie w godzinach 
urzędowych od: 9—15-tej do dnia 15 lute- 
go br. 

Izba przypomina, iž rzemieślnicy, któ 
rzy nie uskutecznią "wymiamiy: itymczaso- 
wych poświadczeń ma dyplomy mistrzow- 
skie, mogą narazić się ma szereg przykrości 
i kar ze stromy (władz przemysłowych, ja- 
ko nieposiadający dowodu uzdolnienia za- 
wiedowego. 
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Zwyżka с 
WILNO — Stanęliśmy zupełnie nieo- 

czekiwanie wobec zwyżki cen węgla, — 
tembardziej niepokojącej, że nastąpiła 
ona akurat w połowie okresu zimowego. 

Zwyżka cennika, jak to już notowa- 
liśmy pokrótce wczoraj, spowodowana 
została przez kopalnie, Ze względów o- 
szczędnościowych produkcja węgla w 
miesiącu lutym została zmniejszona, co 
miało przynieść koncernom znaczne O- 
szczędności. Ponadto przez coinięcie ra- 
batów hurtowikom miały być osiągnięte 
dalsze oszczędności. 

Cofnięcie rabatów powoduje autonta 
tycznie zwyżkę cen w detalu, co po obli 
czeniu wyraża się sumą 4 — 6 zł. na ton 

en węgia 
nie w zależności od gatunku. 

Narazie przybywające do Wilna traas 
porty, mimo, że są bardzo ograniczone 
nie są jeszcze objęte podwyżką, lecz już 
w najbliższych dniach hurtownie zwrócą 
się do władz administracyjnych z proś -- 
bą o rewizję dotychczasowego cennika. 
Jak wiadomo, węgiel w Wilnie koszto- 
wał 57 złotych za tonnę. Ceny te są i 
tak już wyśrubowane, wątpić więc nale- 
ży, aby władze administracyjne zgodzi- 
ły się na zwyżkę. 

" Hurtownie węgła w Wilnie są naogół 
przeciwne zwyżce, bowiem utrudnia im 
to dostosowanie cen do możliwości kon- 
sumentów. 

Skupywał bony opałowe bezrobotnych 
WILNO. — Jeden z pracowników  honoro- 

wych biura komisji kwalifikacyjnej wojew. ko- 
mitetu do spraw bezrobocia nabył od sześciu 
bezrobotnych bony opałowe, płacąc za nie po- 
łowę rzeczywistej wartości i zamierzał na bo 
ny te podjąć węgiel po 150 kg. lub drzewa po 
1 metrze szešciennym na każdy. Wojewódzki 
komitet uznał postępek tego pracownika za nie 
właściwy i podziękował mu za dotychczaso- 
wą współpracę, zwalniając go z obowiązków. 
jakie dobrowolnie przyjął na siebie, a które 
polegały na podrzędnej pracy biurowej w ko 
misji kwalifikacyjnej. Oprócz tego na bony, 

przedstawione przez tego pracownika nie zo- 
stał wydany ani węgiel, ani drzewo, bowiem 
unieważniono je. Wojewódzki komitet ostrze- 
ga, w związku z tem, że drzewo i węgiel wy 
dawany bezrobotnym, mogą otrzymywać wy- 
łącznie bezrobotni. Jak dotychczas, oprócz po- 
wyższego wypadku nie stwierdzono, by bez- 
robotni sprzedawali bony lub podjęty opał, mi 
mo to wojewódzki komitet uważa za wskazane 
ostrzec, że bony odkupione będą uniewažnia- 
ne, zaś w stosunku do bezrobotnych, którzy 

sprzedadzą przyznany im opał, będą wyciąg- 
nięte odpowiednie konsekwencje. 

Akcja o obniżkę cen elektryczności 
WILNO. — W związku z akcją czynników 

rządowych w kierunku rewizji cen prądu elek- 
trycznego, Urząd Wojewódzki przystępuje do 
grupowania danych o wysokości taryf obowią 
zujących na terenie poszczególnych  elektrow- 

które dopiero po zorjentowaniu się w materja- 
łach powezmą decyzję co do ewentualnej zniż 
ki obecnych taryf. 

Z uwagi na różnorodność aktów prawnych 
na podstawie których poszczególne elektrow- 

SPORT 
NA LODOWISKU KRYNICKIEM 

Zawody hokejowe o mistrzostwo Polski 
odbywające się w Krynicy, mias, Wilniam 
interesują specjalnie z uwagi na udział w 

mistrza okiręgowego, toteż z chęcią druku- 
jemy korespomdenicję, przesłaną nam od 
maocznego świadka. (Red,) 

Krynica żyje pod znakiem Mistrzostw 
Polski. Wspaniałe, jak szklana ttarla lodo- 
wisko otoczone dużemi, lecz wyżyny r zie- 

jącemi unamii, obliczomemi ma 6.000, a 
2 obecnie 300—500 osobami, 

jest zabytkiem lepszych czasów kiedyto: wi 
roku 1931 odbywały się Mistnzostwa Świa- 
ta. Wiprawdzie zegan automatyczny wy- 
dzwaniia tercje, liczne reflektory zalewają 

łód: światłem, publiczność oklaskuje i pod- 
žega okmzykami „allez, allez“ giraczy, ale 
słynne czasy świałtowej klasy hokeja mi- 

męły. 
IPo dwóch dniach lekkiego treningu i 

odpoczyniku, jesteśmy ma: lodowisku. 
Mistrzostwa Polski 1933 zostały o0- 

twarte, 'wobee pustych trybun, meczem K. 
P. W. Ognisko (mistrz Wilna) — T. G. S0- 
kół (mistrz Krakowa). Przed sędzią p. Ku 
charem stają drużyny: (Ogmisko) : Wiiro- 
Kiro, prof. Weyssenhoff (Staniszewski), 
Godlewski I, Kramer, Godlewski II, Oku-- 
łowicz; rezerwa: Niuszel, Dubowski. (Sokół) 
Tarłowski, Farkas, Kłaput, Wioikowski, 
Kalmar, Kochański; rezerwa Reyman, Żel- 
ski, Jasiński, 

Odrazu po gwizdku Wfilmo rusza: do a- 
talku, lecz traci krążek. Wołkowski (8.) 
majlepszy gracz na lodowisku, przejeżdża 
całą piątkę i... Sokół prowadzi w 1 minu- 
cie 1:0!!! 

W dalszym ciągu toczy się zupełnie wy- 
równamia gra, lecz każde objęcie krążka 
przez Wiołkowskiego — to bramka wisi w gruźlicy — 17-I1 godz. 19 — 20 Zakład Rentg. 

Kasy Chorych W. Pohułanka 18. 
Praktyczne zajęcia są przeznaczone w;- 

łącznie dla p.p. lekarzy uprzednio zapisanych 

dotychczas zapowiedzianego okólnika, któ- 

ry, jak w swoim iczasie pisaliśmy, w odpo- 
wiedni. sposób modyfikuje dotychczasowy 

— 00 BĘDZIE Z CENNIKIEM NA 
CHLEB, (Wobec tendencji zwiyżkowej na 
rynku zbożowym, piekarnie zamyślają 

ni w województwie wileńskiem. Dane te będą nie pracują — potrzebne materjały są zbiera- 
skierowane następnie do władz centralnych, ne bardzo skrupulatnie. powietnzu, podczas gdy (Wilno pod bramką 

jest mało skuteczne. 
W 12 minucie znów [Wiołkowski mija 0- tryb udzielania: zezwoleń. Do cząsu otrzy- 

mania wspomnianego okólnika, ztožone 
władzom. administracyjnym podamia pozo- 

staną bez rozpatmzenia. 
MIEJSKA 

— ANTOBUSOWIE POLISY UBEZ- 
PIECZENIOWE. — Z dniem 1 lutego obo- 
wiązują mowe przepisy autobusowe, które 
przewidują m. in. obowiązek ubezpieczenia 
przez właścicieli autobusów pasażerów: i 
ich mienia. Wobee ciężkiej sytuacji, w ja- 
kiej się znajduje większość pnzedsiębionstw 
autobusowych, wileńskie autobusy zamiej- 
skie kunsują nadal bez polis ubezpieczenio- 
wych. — Jak się dowiadujemy, zrzeszenie 
właścicieli autobusów: poczyniło u władz od 
powiednie kinoki, by zastosowano ulgi przy 
wyikupie obowiązujących polis. 

SKARBOWA 

— ZJAZD SKARBOWCÓW. Notowa- 
liśmy już, że w dniach od 13 do 15 lutego 
prezes Wileńskiej Izby: Skarbowej wraz z 
naczelnikami wydziałów weźmie udział w 
zjeżdzie skarbowców, poświęconemu poli- 
tyce podatkowej. 

«Największą pnzeszkodą przy ściąganiu 
podatków: bieżących stanowi równoczesne 
imikasowanie zaległości, eo w dużej mierze 
wpływa ujemnie na pracę urzędów: skarbo- 
wtych,  zaabsorbowanych poszukiwaniem 
zaległości przeważnie małych. 

Na zjeździe będą udzielone instrukcje, 
które przewidują. liberalne traktowanie 
podatników, którzy: uiszczają w terminie 
bieżące miależności, Tia kategorja płatmi- 
ków. otrzyma pnzy spłacie zaległości: jak- 
najdalej idące ulgi. 

UNIWERSYTECKA 
— Z Wydziału Humanistycznego USB. -— 

W terminie zimowym 1932 — 33 stopień magi 
stra fiłozofji uzyskali: w zakresie filologji pol- 
skiej p.p. Raisa Rabinowiczówna, Ludwik Sy- 
ta, Zofja Westfalewiczówna, w zakresie filolo- 
gii francuskiej p. Marja Prużanowa z Rozen- 
baumów, w zakresie historji p.p. Dębowska A - 
licja, Szejna Fajgenbaumówna, Adam Filonik, 
Anna Pergamentówna, Stanisława Wasilewska. 

AKADEMICKA 
— Młodzież Akademicka na Fundusz Szkol 

nictwa Polskiego Zagranicą. Na posiedzeniu, 
zwołanem przez Główny Komitet Wykonawczy 
Zbiórki z udziałem przedstawicieli młodzieży 
akademickiej, przedstawiciele Centrali Bratinsh 
Pomocy, oraz stołecznych Bratnich Pomocy A- 
kademickich, przedstawiciele Związku Polskich 
Korporacyj Akademickich, przedstawiciele War 
szawskiego Koła Międzykorporacyjnego, oraz 
ogólno-akademickiego Związku Kół naukowych 
wyrazili gotowość czynnej współpracy w akcji 
zbiórki. W szczególności polska młodzież aka- 
demicka zorganizowana w korporacjach, zaj- 

mie się przeprowadzeniem zbiórki, wygłasza- 
niem okolicznościowych przemówień w dniach 
1 — 10 lutego b.r. w kinach, teatrach, lokalach 
rozrywkowych. 

— SODALICJA MARJAŃSKA AKA- 
DEMICZEK powiadamia, iż dnia 5 bm. po 
Mszy św. o godz. 9 w kościele św. Jana, 

ji šw. i po wspólnem śniadaniu, od- 
ie się w ogmisku własnem (ul. Uniwer- 

sytecka 9) Zebranie Ogólne z referatem iks. 
Prof. dr. Leoma Puciaty pt.: „Dogmat o 
Niepokalanem Poczęciu Najśw. Marji Pan 
sy”, Obecność «wszystkich członkiń konie- 

w liczbie 30-tu. Ci z p.p. lekarzy, którzy prze- 
teoretycznej, 

praktyczne zajęcia będą mogli odbyć podczas 
о- 

słuchają obecny kurs w części 

II kursu praktycznego po odbyciu którego 
trzymają odpowiednie zaświadczenie. 

КОМЕ 
— Obchėd Imienin Pana Prezydenta Rzc- 

cz; tej Polski Ignacego Mościckiego w 
Sa Łukiszkach. Z okazji Imienin Pa- 
na Prezydenta Rzeczypospolitej w dniu 1 b.m. 
o godz. 8 rano w kaplicy więzienia na Łukisz- 
kach w Wilnie odbyło się uroczyste oi 

5. 
kapelana Bobnisa. W czasie nabożeństwa chór 
więzienny odśpiewał szereg pieśni religijnych. 

niżsi fun- 
kcjonarjusze więzienni na czele z naczelnikiem 
więzienia p. Janem Czekałło. O godz. 10 odby- 
ła się uroczysta akademja dnia 200 więźniów 
przy udziale administracji więziennej. Na pro- 
gram złożyło się: 1) Hymn państwowy odegra 

z więć 

niów, 2) „Prezydent Rzplitej Ignacy Mościcki'* 
prelekcje p. W. Walickiej, emerytowanej nau- 

w Wil- 
nie. 3) Wiązanka melodyj polskich (w ukła- 

orkiestrę 
szkoły więziennej. 4) „Statek G. Daniłowskie- 

więżnia. 
5) Pieśń czynu — odśpiewana przez chór wię 

stwo dla 300 więźniów odprawione przez 

Na nabożeństwie byli obecni wyżsi i 

ny przez strunną orkiestrę, złożoną 

czycielki, gimnazjum E. Orzeszkowej 

dzie Sikorskiego) odegrane przez 

go — Deklamacja wykonana przez 

zienny. 
— ODJAZD WOJEWODY BECZKO- 

WICZA. — Wojewoda Beczkowicz wraz z 
małżoniką odjeżdża z Wiilna: w miedzielę, 5 
lutego o godz. 23,25 pociągiem pośpiesz- 
mym do Warszawy. 

Nia dwioreu odbędzie się pożegnanie 
pnzez szefów umzędów miezespolonych 
przedstawicieli władz, 

— PRZYJAZD GOŚCI ESTOŃSKICH. 
Przez Wilmo przejechała delegacja „Kaijt- 

selitu' estońskiego, kitóra z gen. Rostką 
ma czele bawiła w: Polsce, Delegacja udała 
się do Estomji. Do stacji gmamicznej Tur- 
monty: gościom towarzyszy inspektor okr. 
stoł. Ziwiąziku Strzeleckiego ob. Z. Uljasz 
oraz kwatermistrz okręgu W. Michrowski. 

— ODZNACZENIE P. M. PAWLI- 
KOWSKIEGO. — Polski Związek stowa- 
nzyszeń łowiieckieh nadał p. Michałowi Pa- 

Zarządu T-wa 

Łow. Ziem 'Wschodmich i redaktorowi do- 
złoty 

medal za zasługi: ma: polu ideowego łowiec- 

wiliikowskiemu, członkowi 

daitku łowieckiego przy „Słowie”, 

twa i literatury łowieckiej. 

— Poprawa zwierzostanu. Jak szybko, przy 
umiejętnych staraniach, można poprawić zwie- 
rzostan, nawet w. naszych województwach pół- 
nocno-wschodnich, o gorszym klimacie, dowo- 
dem służyć może trzydniowe polowanie, które 
w styczniu r.b. odbyło się w ordynacji Roskiej 

Wołkowyskim. hr. Branickiego w powiecie 
Zabito, przeciętnie w 12 strzelb, w ciągu tych 
trzech dni w Rosi 345 zajęcy. Pierwszego dnia 
wojewoda białostocki p. Marjan Zyndram-Ko- 
Ściałkowski, ubii 31 zajęcy. Jest to chyba naj- 
większa ilość zajęcy, jaka na wschód od Bu- 
gu dotychczas kiedykolwiek bądź padła w cią- 

jednego myśliwego. 

A do tak dobrych rezultatów dochodzą w Ro- 
ekstrawaganckienii 

i kosztownymi sposobami. Chronione są tylko 
tępione są wszel- 

rozkład 
jednodniowego polowania w Rosi nie przewyż- 

gu jednego dnia z rąk 

si bynajmniej nie jakiemiś 

tereny od kłusownictwa i 
kie szkodniki. Kilka lat jeszcze temu 

Szał ilości kilkunastu zajęcy. 

— SPRAWA B. KOM. WALIGÓRY,— 

podwyższyć ceny chleba. (W! związku z ttem 
do p. starosty grodzkiego Kowalskiego 
zgłosiła się onegdaj delegacja zainitereso- 
wanych piekamzy @ prośbą o zwołanie ko- 
misji cennikowej, któraby się zajęła ewen- 
tualną zmianą obowiązującego dotychczas 
cennika ma pieczywo. 

Jak się dowiadujemy, p. starosta moz- 
patnzy najpienw sytuację na rynku zbożo- 
wym i wówczas dopiero zapadnie decyzja, 
czy zwołanie komisji jest: potrzebne. 

— TYDZIEŃ PROPAGANDY TRZEŹ- 
WOŚCI od 1 do 8 lutego br. — Okręg Wi- 
leński Abstynenckiej Ligi Kolejowców po- 
daje do wiadomości, że zmany, na terenie 
miasta (Wilna prof. gimnazjum Zygmunt 
Hryniewicz wygłosi w miedzielę dnia 5-g0 
bm, o godz. 12 w „Ognisku Kolejowem*, 
ul. Kolejowa 19, okolicznościowy odczyt ma 
temat: „Alkoholizm jako czynnik zwyrod- 
niający społeczeństwo. 

Wstęp dla wszystkich bezpłatny. 
Okręg Wileński IA. L. K. jednocześnie 

wydelegował prelegenta! do Lidy: i Nowo- 
święciem w: celu wygłoszenia w Ogniskach 
Kolejowych odczytów ma tematy o alkoho- 
liźmie, zaś w. innych większych ośrodkach, 
w miejseu zamieszkania lekarzy rejomo- 
wych, odczyty zostaną wygłoszone przez le 
karzy kolejowych. 

BALE I ZABAWY 
—. Doroczna tradycyjna Reduta Artystów 

w sali miejskiej. — Dziś w sobotę 4 bm. od 
będzie się tradycyjna Reduta Artystyczna, cie- 

i sząca się najlepszą opinją w sali miejskiej przy 
ul. Ostrobramskiej nr. 5.2 

Sala specjalnie udekorowana, dwie wybor- 
ne orkiestry, szereg pomysłowych artystycznie 
obmyślonych atrakcyj, tanie bufety, nagrody 
za kostjumy, wybór Królowej Karnawału etc. 
wróżą beztroską zabawę (maski mile widzia- 
ne). Osoby, którym nie doręczono zaproszeń, 
zechcą pozostawić dokładne adresy w kasach 
teatrów lub kina Rewji. 

— Dancing Towarzyski. Koło Przyjaci(t 
Błękitnej Jedynki Żeglarskiej Drużyny  Har- 
cerskiej w Wilnie, urządza w sobotę 4 lutego 
r.b. w cukierni K. Sztralla (Zielonego) Mickie- 
wicza 22 Dancing Towarzyski. Wesoła zaba- 
wa zapewniona. Bufet obficie zaopatrzony. Do- 
chód przeznacza się na obozy letnie. Początek 
zabawy o godz. 23. 

— BAL KOWIEŃSKI w powodzi ba- 
lów w. dniu dzisiejszym jest jedynym, ma. 
którym doborowa publiczność m. Wilna 
znajdzie wytworną zabawę, miły i serdecz- 
niy nastrój, jaki cechował zawisze Bale Po- 
laków Litewskich. — A więc dziś wieczór 
w górnych salonach hotelu St. Georges'a. 

DANCING KORPORACJI VIL- 
NENSTA. — Dnia 4 lutego (sobota) br. 
odbędzie się Dancing Korporacji! Vilnensia 
w cukierni! Czerwonego, Sztralla (Tatanska 
1). Bufet obfity i tami, Początek o godz. 23. 

— „W KRAINIE KWIATÓW I HU- 
MORU* — wielką zabatwę taneczną urzą- 
dza Komitet Rodzicielski Szkoły Nr. 24, w 
salach Kasyna. IPodoficerskiego Tatarska 
5, dmia 4 bm, o godz. 8-mej 'wiecz, Tańce 
przy dźwiękach iorkiestry wojskowej. Ko- 
tyljon. Moe niespodzianek. Nagrody kon- 
kursowe dla walca i mazura. Bufet obficie 
zaopatrzony. Cena biletu dla pań 99 gr., 
dla panów 1,50. Całkowity dochód przezna- 
cza się dla biednych dzieci szkoły. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Wielki na Pohulance. Dziś w so- 
botę dnia 4 II. jedno z ostatnich przedstawień 
cieszącej się dużem powodzeniem sztuki Leva- 
la „Mademoiselle. 

„ — Niedzielna popołudniówka. W nie- 
dzielę dnia 5 II. ostatnie popołudniowe przed- 
stawienie „Cara Iwana Groźnego”. 

‚ — Najbliższa premjera. — Pod kierunkiem 
reżyserskim M. Szpakiewicza dobiegają końca 
próby z niezwykle interesującej i pełnej mec 
nych emocyj sztuki Fodora „Pocałunek przed 
lustrem*. Jest to ostatnia nowość scen europej 
skich, znanego autora świetnej komedji „My- 
szy kościelnej”. й 

— Teatr muzyczny Lutnia. Ostatnie przed- 
stawienie operetki „Róże z Florydy', — Dziś U- 
każe się po raz ostatni na przedstawieniu wie- 
czornem po cenach zniżonych wyborna operet 
ka A „Róże z Florydy”. 

— Niedzielne widowiska w Lutni, 
nach zniżonych. — Jutro w niedzielę GSR 
się dwa przedstawienia. Po południu o g. 4-ej ujrzymy wspaniałą operetkę Falla „Róże z Flo 
rydy*. Ceny zniżone. Wieczorem o g. 8.15 — 
również po cenach zniżonych ukaże się po 
raz ostatni wielka rewja „Yo-yo”, Podczas qe wii rozlosowane będą wśród widzów cenne u- 
pominki. 

— Poniedziałkowe _ przedstawienie - gandowe w Lutni. — W poniedziałek najbliż- 
szy po cenach propagandowych odegrana го- stanie arcywesoła operetka Kollo „Lady Chic“ 

— Już dziś w sobotę i jutro w niedzielę 
Chór Kubańskich Kozaków Księżnej Elżbiety 
Gagarinowej w sali Konserwatorjum. Przypo- 
minamy w ostatniej chwili, że w sobotę i ju- 
tro w niedzielę odbędą się tylko dwa koncerty 
„Chóru Kubańskich Kozaków Księżnej Elżbie- 
ty Gagarinowej.. 

Koncerty powyższe wywołały wielkie zain- 
teresowanie w Wilnie, świadczy o tem, niew.el- 
ka już pozostała ilość biletów, które nabyć je- szcze można dziś do godziny 5 po poł. w księ 
OW zakk Bo godzinie 5 po poł. jak rów- 
n 1 w niedzielę od godziny 11 
w kasie KO ab > o B 

Zaznaczyč naležy, že program jest wielce 
urozmaicony jak to: piešni chórowe, solowe, 
tańce rosyjskie i część muzyczna orkiestry bałałajkowej. 

> — Rosyjski teatr w Wilnie, — Tylko dwa 
występy znakomitego rosyjskiego teatru pod 
kier. art. W. Junina z najsłynniejszą artystką 
rosyjską Z. Kielczewską na czele. We wtorek 

1_ lutego pierwszy występ w sztuce „Kult ko- 
biety „ we środę „Kuzynka z Warszawy” w 
sali Konserwatorjum (ul. Końska 1). Przed- 
sprzedaż biletów tamże od godz.11 do 7 wiecz. 

== Koncert Pocztowców na bezrobotnych. 
W niedzielę dnia 5 lutego r.b. odbędzie się w 
małej sali miejskiej przy ul. Końskiej koncert 
muzykalno-wokalny, urządzony staraniem wi- 
leńskich pracowników pocztowych z udziałem: 
D.p. Heleny Dal (mezzo-sopran) L. Sawirei- 

Dolskiej, Helusi Zdanowskiej (balet), Wł. Nic- 
dzielski (bas) Chóru pocztowców pod batutą 
Wł. Szczepańskiego, Pocztowego Chóru Revel - 
lersów „pod kier. Jerzego Świętochowskiego, 
Symfonicznej orkiestry pocztowców pod kier. 
Romana Hermana. W programie muzyka lekict. 

Bilety w cenie od 2 zł. 50 gr., do nabycia w 
Cukierni B. Sztralla (Mickiewicza róg Tatar- 
skiej) zaś w dniu koncertu od godz. 18 w ka- 
sie małej sali miejskiej. Początek o godz. 19, 
min. 30. 

PROGRAM 
r 

ce- 

  

   

1) Suppe „Piękna Galatea" uwertura 
wykona symfoniczna orkiestra poczt. pod dyr. 
R. Hermana, 2) a) Lehar: „Tyś osłodą mego 

List do Redakcii 
Szanowny Panie Redaktorze. 
Zwracam się z uprzejmą prośbą o zamie- 

szczenie w Pańskiem piśmie następującego o0- 
świadczenia: 

Jako komentarz i określenie do notatki p. 
t. „Nachal* (Słowo dn. 2 II.) podpisanej lite- 
rami n. z. podaję wyraz: nachalstwo. 

Ośmiełam się twierdzić, że jest to określe- 
nie dla każdego, bez słowników, zrozumiałe, 
(używają go literaci dość poważni np. K. Irzy 
kowski, por. „Benjaminek“ str. 42). 

Raczy Pan Redaktor przyjąć wyrazy szacun 
ku — 

Zbigniew Fołejewski. 
Wilno, dn. 3 II. 1933 r. 

Dziwię się niezmiernie, że w odpowiedzi 
na moją żartobliwą notatkę p.t. „Nachal* pan 
prezes Koła Polonistów USB całkiem poważnie 
stanął w obronie „nachalstwa”. Czy wyraz 
ten jest znany i używany? Owszem. Popular-- 
na Ciotka Albinowa z wielkiem powodzenieri 
posługuje się leksykonem, zawierającym podob 
ne wyrazy. Znający zaś Rosję, pamiętają taką 
głupią piosenkę: 
Ty — goworit, — nacha! — goworit — kakic1 

goworit, — niemało, 
No — goworit, — lublu — goworit, — tiebia, 

—goworit, —- nachała!.. 
Powoływanie się na autorytet „litera- 

tów dość poważnych” jest nieco ryzykowne. 
Juljusz Kaden Bandrowski jest, np. niewątpii- 
wie poważnym literatem, a jednak w przemó- 
wieniu publicznem na zjeździe literatów w Kra 
kowie użył określenia ,„mieć sprawę na tape- 
cie“. Wszyscy obecni zrozumieli bez słowni- 
ków, co to ma znaczyć, czy jednak to 
brzydactwo językowe tem samem uzyskało 
prawa obywatelstwa? Uniłowski w swej po- 
wieści p. t. „Wspólny pokój* szczególnie się 
popisuje „określeniami dla każdego bez słowni 
ków zrozumiałemi', — nie przypuszczam jed- 
nak, aby zarząd Koła Polonistów USB przyjął 
te określenia za obowiązujące w swej kores- 
pondencji urzędowej. 

Porozumiejmy się bez gniewu. Język polski 
obecnie jest zaśmiecany, jak nigdy. Właśnie: 
w utworach tęgich nawet literatów, — cóż da 
piero na łamach dzienników! — pełno jest bar 
baryzmów, ehydnych neologizmów,  potwor- 
nych błędów stylistycznych. Z tem trzeba 
skończyć. Wy, młodzi poloniści, wychowani w 
polskiej szkole, przedewszystkiem jesteście po 
wołani do pielęgnowania czystości mowy pol- 
skiej i do bezwzględnej walki z każdym bax- 
baryzmem. Nie oglądajcie się na żadne autory 
tety, piętnujcie każdego z nas, — starszych, 
popełniających — świadomie lub  nieświado- 
mie—błędy, które szpecą naszą mowę. Ale też 
pozwólcie i nam z prawdziwą przykrością wy 
tknąć Wasze błędy, lub Waszą nieporadność 
językową. I nie dziwcie się, że Wasz szczery i 
serdeczny: przyjaciel nie może Wam darować 
aż trzech rzeczy w związku z jednem słów- 
kiem: 

1. — wyrazu „nachalny”* w. oficjalnej ko 
respondencji Koła Polonistów, 

2. — obrony „nachalstwa”, gdyż ta obro- 
na dowodzi, że poloniści nie odczuwają brzy- 
doty rusycyzmów, — 

3. — stylistycznego ujęcia obrony, bo co to 
właściwie znaczy: „podaję wyraz: nachalstwo, 
jako określenie do notatki*?.. EA 

Jeszcze raz:' nie gniewajmy się, lecz pilnuj 
my się wzajemnie i walczmy o nieskazitelność 
pięknej mowy polskiej!.. m z. 

CO GRAJĄ W KINACH: 

bronę i wjeżdża m krążkiem do bramki: 
2:0. Kilka ataków Ogniska mie daje wyni 
ku, wskutek. wybitnego: pecha. Tercja. 

W drugiej Wilmo, z miejsca ostro rusza 
do ataku, przygniałta: Sokół i Godlewski: II 
prześlicznym strzałem zdobywa bramkę z 
podania Okułowicza. 

W dalszym ciągu wybitna przewaga 
Wilna nie daje wymiiku. Sokół gra przebo- 
jam, ale muruje bramkę, aż nagle w 6 
mimucie Kalmar! z winy obrony podwyższa 
wynik do 3:1. Tercja. 

W trzeciej lekka przewaga Ogniska, 
zwiększająca się ku końcowi, ale... już w 
2 minucie przebój Sokoła daje im mieuzna- 
ną bramkę, a w 5 i 11 minucie nieporów 
niamy Wiołkowski przejeżdża niemal całe 
Wiilno i ustala wynik 5:1 dla Sokoła. Jest 
to wymiik maogół miezasłużony, a sprawiony 
wadliwą taktyką Wilnian i maszą bezna- 
dziejną obroną. 

97 siais selenas w, ' najlepiej wypadł Kramer, 
słabszy: Godlewski TI, doskonały Nuszel, 
któremu wybitn; y pech miie pozwolił dwu- 
krotnie strzelić bramki, Słabi Okułowicz i 
Dubowskii. 

Sokół wyrównany, ale Wołkowski naj- 
lepszy. Posiada on, przy braku strzału у 
№ ‹іп;:Ыщщ‹; i grę ciałem. Gracz 

nie la, lecz wjeżdża przez całą dru- 
żynę z krążkiem do siatki. 

Dallisze szanse Wilna nie są różowe. 
Walenty Preiss. 

— GROŻĄ ZABICIEM. — Onegdaj 
koło teatru żydowskiego na ul. Nowo- 
gródzkiej został pobity bez żadnej przy- 
czyny handlarz judel Fajn (Krupniczy - 
5). Jednym ze sprawców był niejaki Ka 
cew z ul. Subocz, który, gdy dowiedział 
się że poszkodowany złożył skargę do 
policji, zażądał, wycofania jej, grożąc w 
przeciwnym razie zabiciem. 

Przeciwko Kacewowi wszczęto doche 
dzenie. 
— KTO OKRADŁ BIBLJOTEKĘ MIEJSKĄ * 

Zatrzymano sprawców kradzieży gotówki, gar- 
deroby i maszyny do szycia w lokalu bibljc- 
teki miejskiej przy ul. Ostrobramskiej 5. — $ 
to Adamowicz Juljan, pseud. „Portatiwny“ (Wi 
leńska 45) i Wiśniewski Antoni szofer (Solia 
niska 16). „Przy zatrzymanych znaleziono część 
pieniędzy i maszynę do szycia. 

— Nagły zgon. — W dn. 2 bm. wskutęk 
zwapnienia naczyń krwionośnych zmarł nagie 
Zajączkowski Piotr, lat 62 (Tartaki 34). — w 
tymże dniu z tej samej przyczyny zmarł 72-let 
ni Mackiewicz Piotr (Pijarska 10). 

— UPADŁA ZE SCHODÓW. 
ska Jadwiga (Kalwaryjska 105) 
drabinie ze strychu domu nr 59 
waryjskiej spadła i złamała lewą nogę powy- żej kolana. Lekarz pogotowia po udzieleniu Kronowskiej pierwszej pomocy, odwiózł ją w stanie ciężkim do szpitala św. Jakóba. 

ANKOWIANI KANONIE- 
RZY, — Wiezoraj przywieziono do Wilna 
dwóch kamiomierów, którzy ulegli ciężkiemu 
wypadkowi wi czasie ćwilczeń pod Kojrama- 
mi. Rannych kanonierów umieszczono w 
szpitalu na. Anitokolu. 

— Podrzutki. — W klatce schodowej dc- 
mu nr. 4) przy ul. Artyleryjskiej znaleziony zo 

— Kronow- 
schodząc po 
przy ul. Kal- 

stał podrzutek płci męskiej w wieku około 2   
czna, Pisaliśmy, o dochodzeniach jw; sprawie gos- NEAL е > REWJA — Banda Bubula. TRENING STRZELECKI dla człon- aa w wileńskiej straży: ogniowej i po- KŻ tejże p 5 o. az ae — Congorilla. NOA którym była kartka z napisem: POR оаа a : ści : аЕО У, т : : i i Ai ków i Re aw e = s, ak | owirawić a. A: = Dwa upa dki M > |. as pa dyr. R. PAN — Przedziwna sprawa Klary Deane. Ek S Pó Strzelecki stud. U; 5 skarżen . Dochodzenie 7 row: adzon: { 1 a, a) Niewiadomski — „Szumi w 2 ia я ka Jezi 3 
o odbędzi „tej wydział ; si E > Е : EEE я — w LU. 0-ciu z Pawiaka Us. | A dmia, 4 lutego br. (sobota) o godz. 19 tej tamci am w porozumieniu z wydzia Afera Bolesława. Józefowicza jest zna- Pi! brzezina” b) Greczaninow 5 „Markiza”, HELIOS — Szatan zazdrości. „A-tygodniowego podrzutka płci męskiej za min. 30 w lokalu AOZS przy. ul. Wielkiej kon a zebrało — oskarżcne- na w Wilnie. Podawał Šie aa deka ZES z a Po a a ABRIA — Raiianė politikė leziono w klatce schodowej domu nr. 29 Arzy 68 m. 2 dla członków AOZS i zaproszonych TU szereg zarzutów, które grożą kom. Wa- zawierał zmiajomości z wiłaścici Taa jo PRI RY OE ED HÓLLYWOOD>> l ul. Mostowej. Przy dziecku była kartki - ligórze mawet wydaleniem ze slużby. icielami ziem- 4) a) Głazunow „Polka* — taniec wykona ŚWI OWE RE = a ® pisem: „na imię Juljan“. Podrzutka Nišas, gości. Strzelanie ma na celu wyeliminowa- 

nie dobrych strzelców, do zawodów: strzelec 
kich. Goście, którzy m jakichkolwiek po- 
wodów mie zostali zaproszeni, zechcą przy- 
być do lokalu i powołać się ma jednego z 
członków AOZS. 

+ZEBRANIA I ODCZYTY 
— BACZNOŚĆ PODOFICEROWIE RE 

ZERWY! — W niedzielę dnia 5 lutego br. 
o godz. 16-tej w lokalu Związku przy ul. 
Dominikańskiej 13—15 odbędzie się Ze- 
a. Informacyjne członków, Koła Wileń 

iego, s którego zostanie wygłoszo- 
ny odczyt 0 treści historycznej. 

— ZEBRANIE 'WŁAŚĆ, ŚREDNICH I 
DROBNYCH NIERUCHOMOŚCI. W dniu 
5 lutego br, o godz. 18 (1 pp.) w sali Nr. 1. 
przy ul. Metropolitalnej odbędzie się walme 
zebranie Związku (Właścicieli Średnich i 

Nieruchomości m. Wilna i woj. 
wileńskiego iw: sprawie omówienia projektu 
ustawy o wykupie ziemi i spraw podatko- 
wych, o czem Związek uprzejmie zawia- 
damia wszystkich członków związku. 

Przed panu dniami odbyło się posiedze- 
na ktėrem 

rozprawę sądową wyznaczono na dzień 21 
nie Komisji Dyseyplinarnej, 

lutego br. 
— Inwalidzi - Skrzynkarze. Z inicjatywy 

zarządu Koła przy naszej organizacji, utworzo- 
ny został spółdzielczy oddział inwalidów skrzyn 
karzy, którego władze ukonstytuowały się na 
stępująco: przewodniczący — kol. Giłewicz 
Bolesław, skarbnik — kol. Nawrocki Jan, sekre 
tarz — kol. Zapolski Juljan. — Godziny urzę- 
dowe nowootworzonego oddziału od 4 — 6 

codziennie w siedzibie Związku przy ul. Ostro 
bramskiej nr. 27. 

skimi, handlował z mimi majątkami i pusz 
czał ich makoniec z torbami. Jednym z na- 
iwnych, którzy mu zaufali, był Feliks Woj 
tuszko. Ten Wiojiuszkko sitał się punktem 
szczytowym: w. karjerze Józefowicza. Afe- 
rzysta zarobił ma nim 60 tysięcy gotówką 
i zabrał mu ładny mająteczek w powiecie 
lidzkim. Na szczycie mie każdy umie utrzy- 
mać się „Józefowicz spadł: wsadzili go do kryminalu. Wojtuszikio wydziedziczony 
spadł również ma. dno życia!: znalazł się w 
domu noclegowym przy ul. Popławskiej. 
: Wszystko w: porządku: i oszust i na- 
iwny ponieśli zasłużoną karę. 

1777 777277 7 I IIA 

Upadtošč „D.-B. Winiski“ 
ZATWIEDRZONA PRZEZ SĄD APELACYJNY 

W. wydziale cywilnym Sądu Apelacyjnego stancji 
Wilnie został wczoraj ogłoszony wyrok w zatóiewci y. w 

sprawie upadłości „Domu Bankowego Wini- 
ski*. Mocą tego wyroku wyrok poprzedniej in 

oglaszający upadłość tego banku został 
i 

Treść wyroku jest żywo omawiana w sfe- 
rach kupiecko - handlowych Wilna. || 

Helusia Zdanowska, b) Gounod Balet 
„Faust* w wykonaniu Sawinej-Dolskiej z tow. 
symi. orkiestry pocztowców pod dyr. R. Her- 
mana, 5) a) Karłowicz — „Skąd pierwsze 
gwiazdy. b) Wallek-Walewski — „Bajka o 
myszce* wykona chód pocztowców pod dyr. 
Wł. Szczepańskiego. ; 

1 
1) a) WŁ Dan: — „Tango Andaluzkie;, 

b) A. Gold — „jesienne róże* wykona chór 
Revellersów pod dyr. Jerzego Świętochowskie- 
go. 2) a) Smith „Tarantella“ — taniec w wy- 
konaniu Helusi Zdanowskiej, b) Glinka , Mazur” 
taniec w wykonaniu Sawinej-Dolskiej 'z tow. 
symf. orkiestry poczt. pod dyr. R. Hermana, 3) 
a) Spolańsky: „Pieśń nocy”. b) Świętochow- 
ski: „Wspomnienie“ — odšpiewa WI. Niedzie!- 
ko (bas) przy fort. Adela Bay. 4) a) Moniusz 
ko: „Chór Flisaków* z op. Flis. b) Moniuszko 
„Polonez* z op. Halka w wykonaniu Chóru 
Pocztowców w tow. symfonicznej  orkiest.y 
poczt. pod. dyr. Wł. Szczepańskiego (Kwartet 
solowy wykonają E. Olszewski, Zawadzki, Kwie 
cień i Brejwo). 5) Abraham: Potpourri z ope- 
retki „Wiktorja i jej Huzar“ w wykonaniu 

symfonicznej orkiestry pocztowców pod dyr. 
R. Hermana. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Miła sąsiadka. — Z niezamkniętego mie- 

szkania domu nr. 148 przy ul. Kalwaryjskie; 
skradziono Bańkusowej Helenie różną biżute- 
rję wartości 500 zł. Dokonała tej kradzieży 
Poświecka Michalina (również Kalwaryjska 
148) Zatrzymana przyznała się do kradzieży, 
nie chcąc jednak powiedzieć, gdzie biżuterję 
ukryła. 

— Włóczęga — złodziejem. — Z niezam- 
kniętego mieszkania domu nr. 4 przy ul. Ka- 
sztanowej na szkodę Rychtunowej Janiny, skra 
dziono zegarek męski, wartości 50 zł. Ustalo- 
no, że zegarek skradł Kozłowski Stanisław - 
Władysław, bez stałego miejsca zamieszkania. 
Wszczęto za nim poszukiwania. 

Tenże Kozłowski skradł 35 zł. na szkodę 
Pojdo Michaliny z niezamkniętego mieszkania 
przy ul. Połockiej 40. 

— Okradziony iw kościele. — Balulowi 
Michałowi (Betlejemska 15) w kościele św. 
Teresy wyciągnięto z kieszeni palta portfel z 
zawartością -12 zł. 79 gr. Portiel wraz z pie- 
niędzmi odnalazł się u Górskiej Marjanny. (Pit 
sudskiego 11), którą zatrzymano. 

no w Przytułku Dzieciątka Jezus. 

so JĄ SION NA ROK 1933 
" rozsyłamy. na żądanie 

C ULRICH 
Centrala — Warsżawa. Ceglana 11 

Rok założenia 1805. Е 

WORNIANY 
Oddział „Związku Strzeleckiego we wsi Male 

gm. worniańskiej, zorganizował akademję dla 
uczczenia minionej rocznicy powstania stvcz- niowego i bohaterów poległych na połu wsi- 
ki lub straconych z wyroku sądów  moskiew- 
skich w 1863 r. W przemówieniu do przeszło 
stu osób, biorących udział w akademii, p. St. 
Wąsowiczówna, miejscowa nauczycielka, pod- 
kreśliła wielkie znaczenie powstania stycznio- 
wego oraz omówiła jego przebieg. Prócz tego 
odśpiewano szereg pieśni narodowych. 

 



Nie żałować 
Dwaj bezrobotni — Jan Łuszanienko i 

Zygmunt Bierozowicz, mieszkańcy powia- 

du trockiego, wpadli — jak mówi gómy 
styl komunikatu policyjnego — „na po- 
mysłowy sposób łatwego zarobku. Odwie- 
dzali mianowicie włościam, obłożonych sek 
westtrem na żywy iniwentarz czy: też nieru- 

chomości i wyłudzali cd mich zaliczki ty- 
tułem wpłat*. Tym sposobem uciułali kil- 
kaset złotych. „Traf chciał, że zostali zde- 
maskowami przez jednego z osadników, 
który oddał oszustów w ręce policji'. 

Komunikat nie podaje szczegółów wy- 
ładzamia. Jalk się ono odbywało? Przycho- 
dził, znaczy się, Łuszanienko i Bierozowicz 
do zasekwestrowanego chłopa: 

— Zdanowo! -Co, musi i u ciebie był 
sekwestrator ? 

— Był 
— Dużo nałożył ? 
— Sto złotych. 
— Dumy ty. Daj nam dwadzieścia zło- 

rtyjch „zaliczki tytułem wpłat”. I dobra. Bę- 
'dziesz miał spokój. 

— Prawdę mówisz ? 
— Wot tiebie Ikriest. 
Chłop szedł! do kuferka, pnzeliczał do- 

dary, wyciągał dwadzieścia złotych i da- 
wiał. 

— Dziękuję, spasicieli. 
Łnuszamienko i Bierozowicz szli do ma- 

'stępnego. 
—0o, musi i u ciebie był sekwestrator ? 

— A był. 
Może wyłudzanie odbywało się w po- 

włyższy sposób,. może imaczej. W każdym 
mazie pozostaje niezaprzeczony fakt: mają 

widać chłopi pieniądze, jeśli dwum spry- 
ciarzom dawali hojmie „zaliczki tytułem 
wpłat", 

Dusić więc obłudnych chłopów. Nie ża- 
łować, 

— WYJAZD P. STAROSTY ROBA- 
KIĘWICZA. — W dniu wczorajszym opu- 
ścił Grodno były: starosta powiatowy gro- 
dzieński p. Robakiewicz. 

Na dworcu kolejowym žegmali p. staro- 
stę liczmie zebrami murzędmiey Starostwa, 

Wydziału Powiatowego i innych urzędów. 
Jak już podawaliśmy, p. starosta Roba 

ikiewicz został przeniesiony ma stanowisko 
staimosty powiatowego w Nadwórnej woj. 
stamisławowskiego. 

— POGRZEB B. P. . Dra ZAMKOW- 
SKIEGO. W czwartek odbył się pogrzeb 

popularnego i słynnego lekamza bp. Henry- 
ka Zamkowskiego. (W! pogrzebie wzięli u- 
dział przedstawiciele wszystkich warstw 
społeczeństwa grodzieńskiego. Nad mogiłą 
przemawiali: p. prezes Trop - Kmyński, dr. 
Tie dr. Aleksander Talkein į dr, Fin- 

iel. 

— ODCZYT (POSŁA PUŁJJIANIA, (W: mie 
dzielę 5 lutego bezpośrednio po sumie (o 
godz, 13,15) staraniem Zarządu Akcji Ka- 
tolidkiej przy Farze iw, Gmodnie, p. poseł 

;Pułjan wygłosi odczyt 'w sali Światowid, 
Brygidzka 11 na temat: „Kryzys społeczno 
gospodamczy 'w świetle mauki katolickiej", 
Wistęp bezpłatny. 

— SKUP PŁÓTNA. — Bazar Przemy- 
słu Ludowego w Białymstoku zorganizo- 

  

       

   

  

    

  
Dźwiękowiac z 

Kine „ĄPOL LOG" 
©ominik. 26. 

Potężny tilm prodokcji 1932-33 r. 

Rasputin 
dramat grozy, ciemnoty i rozpusty 

w rol. gł. 

CONRAD VEIDT 
Wstęp od 49 gr. 

Bźwiękowiec Р 
Kino „POLONJA“ pocztowa 4 

Wstęp 49 gr 

Najnowszy tilm produkcji Sowkino w 
Moskwie, który uczynił przewrót w 

wszechświatowej kinematogratji 

НЕТООММ 
(Putiowka w żyzń) 

100 proc. dźwiękowiec w jęsyku ro- 
syjskim, w reż. Mikołaja Ekka. 

  

"KINO „PALACE“ 
Orzeszk. 13. 

      

Trójka przezabawnych aktorów 

Mary Artur, 
Louis Woiheim 

William Boyol 
w filmie p. t, 

4 Awantura Arabska 
Sala dobrze ogrzana 

wstęp 49 gr. 

ГАНЕ 

FIRMA RADJOWA „„LAiKAEkĘ< 
Grodno, ul. Dominikańska 1 tei. 186 

Konto czekowe 

POLECA ZA 160 ZŁ. GOTÓWKĄ 
s.iampowy odbłornik radjowy, z lampami 
głośnikiem akumniatorem, baterją anodową 

i sprzętem 

Przy zamawiatia 
82,187 zł, 20, Pozostałeżć ze zacz 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

  

wał ma terenie powiatu grodzieńskiego 

sikup płótma: dla, wojska. 
Najniższa cena zakupu płótna wynosi 

60 groszy. 

— SĄDNY DZIEŃ RÓŻNYCH KOMBI- 

NATORÓW W SĄDZIE OKRĘGOWYM. 
Sąd Okręgowy: w Grodnie w składzie jed- 

noosobowym (sędzia p. Merle) rozpatry- 

wiał w dniu wczorajszym cały szereg spra: 

fałszerskich. Jako pierwszy zajął ławę ©- 

skarżomych mieszkaniec m. Pruszkowa 

dwnudziestoparoletni Jan Trzyński, oskar- 

żony io to, że 4 kwietnia 1932 r. przerobił 

iksiążeczkę oszczędnościową PKO, wydaną 

przez Urząd Pocztowy iw Wilnie, na której 

mając 1 zł. 16 gr., przerobił sumę na 12 

zł. 16 gr. i taką samą książeczkę oszezęd- 

mościową PKO urzędu pocztowego w: Grod- 

mie, na której również była: przerobiona 

guma. Oskarżony do winy się przyznał. — 

Sąd skazał oskarżonego ma 10 miesięcy 

więzienia z pozbawieniem praw: obywatel- 

skich na przeciąg lat 3, przyczem na mocy 

amnestji kara została zmniejszona o po- 

łowę. 

Jako drugi zasiadał ma lawie oskarżo- 

mych zmany w Grodnie właściciel nierucho- 

mości p. Ch., oskarżony o to, że podmobił 

dwa weksle po 200 zł. niejakiego O. Bere- 

zowskiego z Miameinikaniec. Oskarżony do 

winy się nie przyznał i oświadczył, iż wek- 

sle te otrzymał od niejakiego Stejna, któ- 

ry był mu winien pieniądze, 
Sąd przeprowadził dwie ekspertyzy ka- 

ligraficzne, z których iwymika, że podpis 

Berezowskiego został podrobiony przez о- 
skarżomego. е : 

Po zbadaniu całego szeregu świadków 

przemówił p. pprokurator Popow, który u- 

znając winę za udowodnioną, wnosił o u- 

karanie ioskarżonego. 
Natomiast obrońca: oskarżonego p. mec. 

Lobmam, wskazujące w przemówieniu <lwo- 

jem na to, że tylko jeden: biegły: kaligraf 

twierdzi stamowczo, że podpis został pod- 

robiony przez Ch., natomiast drugi tego 

stanowczo nie twierdzi, poruszając logicz- 

ne dowody w tej sprawie, jest tego zdania, 

że mie daje się wprost do wiary, aby dość 

majętny właściciel dużej nieruchomości do 

puścił się sfałszowania weksli ma tak dro- 

'bną sumę jak 400 zł. 
Sąd skazał oskarżonego na 8 miesięcy 

więzienia, przyczem na mocy amnestji ka- 

ra została zmniejszona '0 połowę. 
'Obnońca zgłosił apelację. 
Jalko tmzecia zasiadała 25-letnia mie- 

wiasta Olga Kuchta, której na gwałt wi- 
docznie chciało się zostać młodszą o dwa 
lata; w tym eelu przerobiła na dowodzie 
osobistym rok urodzenia z 1907 na 1909, 
jako też nazwisko swoje z „Kuchta* na 
Kuchtówna. 

Sąd skazał Kuchtę na 1 miesiąc aresztu 

zawieszająe wykonanie kary na przeciąg 
1lat dwóch. 

— WŁAMANIE DO KOŚCIOŁA W 
JEZIORACH. — W dniu 1 bm. mieznani 
sprawcy dokonali włamania do kościoła 
parafjalnego w Jeziorach porozbijali skar- 
Ibonki, z których jednakże niczego nie za- 

ibrano, otworzyli, tabermaculum zabierając 
większą ilość: komunikantów, następnie w 
zakrystji pootwierali szafki, zabierając 
kilkanaście niekonsekrowamych hostyj, na 
tomiast. wartościowych kielichów mie ru- 
szyli. Zachodzi podejrzenie, że włamania 
dokonali włóczędzy z zemsty za. odmówie- 
nie udzielenia im jałmużny przez tamtej- 
szego proboszcza. 

— KRADZIEŻ DOLARÓW. — Niezma- 
ni sprawcy skradli IWohlbergowi Josełowi, 
zam, w Grodnie przy ul. Skidelskiej 105 
dolarów amer. ze spodni. 

— BAL OFIOERÓW! REZERWY. — 
Dziś 4 lutego w salonach Oficerskiego Ka- 
syma Garnizoniowego pod protektonatem 
pp. wojew. Kościałkowskich i pp. generał. 

Litwinowiczów odbędzie się bal Oficerów 
Rezerwy. 

Pięknie udekorowane sale powiększone 
o zamkniętą werandę, na której urządzono 
stoliki i specjalnie przybrane loże, przy- 
czyniać się będą do uprzyjemmienia zaba- 
wy. Pienwsze dwie loże połączone balkoni- 
kiem, zostały przeznaczone dla pp. wojew. 
Kościatkowskiich i pp. generał. Litwinowi- 

— W PRZYGOTOWANIU DO BALU. 
№ dniu wczorajszym iw lokalu Stowarzy- 
szenia Unzędniików [Państwowych odbyło 

siię zebranie orgamizacyjne w sprawie u- 
mządzenia. dorocznego balu urzędniczego. 

— PRZEDSTAWIENIE W WIĘZIE- 
NIU. — W dniu 5 lutego br. w sali wię- 
zienia karnego w Grodnie zostanie odegra- 
me przez zespół więzienny przedstawienie 
amatorskie. — W programie: „Żyjwe obra- 
zy z życia powstańców", „Stryj przyjechał” 
i inne jednoaktowe kiomedyjki. Pirogram 

poprzedzi słowo 'wstępne „Noe 22 stycznia 
1863 w.' Przedstawienie odbędzie się tyl- 
ko dla administracji więziennej i ich ro- 
dzin. 

PORZECZE 

— ZAGINIĘCIE. — Onegdaj zagimął 
iw tajemniczy sposób mieszkaniec wsi Łu- 
bno gm. porzeckiej S. Mickiewicz, który 
udał się do pobliskiej karczmy, celem po- 
czymienią pewnych zakupów. Już przeszedł 
tmzeci dzień, a Mickiewicz nie wraca z za- 
kupami, Zaniepokojona rodzina zaalarmo- 
wała policję, gdyż zachodzi obawa, iż Mie- 
kiewicz padł ofiarą mordu. 

KAMIENNA—NOWA 
— WYPADEK NĄ STACJI. — Dnia 2 lute- 

go na stacji Kamienna Nuo na linįi Grodnc- 
— Suwałki, podczas mau+wrowania pociągu 
nastąpiło zderzenie się wagonów, skutkiem nie 
uwagi drużyny manewrującej. |>wa wagony do 
znały nieznacznych uszko:lzes. 

W sprawie tej prowadzone jest dochodzenie 
słażbowe. 

M 

    
P. K. 0. 82.157. 

antenowym 

wpłaciź na FKO. M. 

  

— URZĘDOWA. — We czwartek dnia 

2 ilutego p. wojewioda Świderski powrócił 

z Warszawy. : 
W dniu 3 lutego p. wojewoda przyjął 

p. Kulwiecia Antoniego, stanosię pow iato- 

wego w: Stołpeach. 

— NOWA FALA UCIEKINIERÓW Z 

ZSSR. — Ostatniio na pograniiczu sowiec- 

kiem zanotowano nową wzmożoną falę u- 

ciekinierów z ZSSR. W dniu 1 lutego w re- 

jonie powiatu wolożyńskiego, saniami: 0- 

raz z częścią dobytku ruchomego przekro- 

czyło granieę do (Polski: pięciu obywa iteli 

sowieckich, rzekomo ratując się ucieczką 

przed zesłaniem na półmoc, w związku z ko- 

lektywizacją. 

— KAPITAN WOJSK CHINSKICH 
USIŁOWAŁ POPEŁNIĆ SAMOBÓJSTWO 

Niedawmo powrócił z Chin niejaki Czenniik, 
b. kapitan ammji chińskiej, pragnąc osied- 
lić się w rodzinnych stnonach w pow. по- 
wogródzkim. Stosuniki jedmak  wodzinne 
Czemiika — jakoby ułożyły się nieszcze- 
gólmie ma tle pretensji Czernika do części 
majątku Pieszczanka, obejmującego i je- 
ziono Świteź wraz z przyległemi lasami. — 
WI dniu 2 lutego Czernik, :w czasie gościny 
u ks. Smarzewskiego w. Starojelni, pow. 
nowogrėdzkiego — usiłował popełnić sa- 

mobójstwo przez postrzelenie się w głowę. 
Postrzał zdamiem lekamzy nie jest groźny. 

— DOCHÓD Z BALU SADOWNIKÓW 

PRZEZNACZONY NA CELE SPOŁECZ- 
МЕ. — Doroczmy bal sądowników, który 
odbył się w dniu 1 lutego, zgromadził zgó- 
rą dwieście osób elity towarzyskiej, Do- 
chód w kiwocie 445 zł. 50 gr. przeznaczonu 
ma cele społeczne: połowę na rzecz bezro- 
botmych i połowę ma rzecz Czerwonego 
Krzyża. 3 

  

— Zmiana na stanowisku sędziego grodz- 
kiego. Dotychczasowy sędzia grodzki p. Marja 
Iwaszkiewiczowa z dniem 1 lutego r.b. zostaia 
przeniesiona do dyspozycji p. prezesa Sądu O 
kręgowego w Pińsku. Na miejsce jej zosta! wy- 
znaczony do Słonima sędzie p. Witold Krepski, 
który już objął urzędowanie. 

— Zebranie Prezydjum Polsk. T-wa Kra- 
joznawczego Opiekunów i Delegatów Kół Mie 
dzieży Krajozn. Odbyło się tu zebranie prezy- 
djum Polsk. T-wa Krajoznawczego, Opiekunów 
i Delegatów Kół Młodz. Krajozn. pod prze- 
wodn. prezesa p. majora Ottona Zielińskiego. 

Poszczególni przedstawiciele kół złożyć: 
sprawozdania ze swych prac w ciągu ubiegłe- 
go roku i zakomunikowali obecnym swe za 
mierzenia na przyszłość. W toku ożywionej 
dyskusji, uchwalono ograniczyć prace kółek do 
wykończenią opracowania szlaków  turystycz 
nych w powiecie Słonimskim, i powzięto myśi 
zorganizowania kursów dla przewodników | › 
Słonimie i powiecie, powierzając tę czynność 
sekretarzowi Zarządu p. Wiktorowi Klimkiewi- 
czowi. Uchwalono również, by na przyszłem 
zebraniu Delegatów Kół, które mniej  więc:j 
odbędzie się za dwa miesiące wygłoszony zo- 
stał referat dia młodzieży o sposobie oprowa- 
dzania wycieczek po Słonimie. Style i budc- 
wle w Słonimie podjęła się opracować p. wice 
prezeska Zarządu Klaudja Chrucka. W sprawie 
wielkich rocznic słonimskich (400-lecie nadaria 
Słonimowi praw  magdeburskich,  300-lecia 
śmierci Lwa Sapiehy i 150-lecia otwarcia ka- 
nału Ogińskiego) młodzież wypowiedziała się 
za zwołaniem do Słonima zjazdu wszystkich 
kół niłodzieży krajozn. z terenu całej Rzeczy- 
pospolitej. Odnośne uchwały młodzieży zarząd 
PTK. w Słonimie prześle Radzie Głównej PTK 
w Warszawie i KKKMS w Krakowie. 

Ze sprawozdań i toku dyskusji dało się 
wyczuć wielkie zainteresowanie młodzieży: spra 
wami krajoznawczemi, jakich gdzieindziej nie 
notujemy. Nader imponująco wypadł bilans 
prac ubiegłego roku Kółka Młodzieży Krajozn. 
przy Seminarjum Żeńskiem, którego prezeską 
jest p. Fr. Pilawska. Efektownie również przed 
stawiają się prace innych kół, a wśród nich 
Kółka przy Państw. Średniej Szkole Rolniczej 
w Żyrowicach, pozostającem pod opieką p. 
dyrektora Kostro, który na rozwój tej organ'- 
zacji szkolnej tak wielką zwraca uwagę. Kól- 
ko gimnazjum państwowego w Słonimie  po- 
szczycić się mogło poza dużą ilością odczytów 
krajoznawczych również i zapoczątkowaną 

pracą opisem kanału Ogińskiego mającą duże 

znaczenie dla całego szeregu towarzystw. tu- 
rystycznych i Oddziału P.T.K. w Słonimie z 
uwagi na stale wzmagający się ruch turystyki 
wodnej i przypadającą rocznicę otwarcia Ka- 
nału. 

— POSIEDZENIE ZARZĄDU KOŁA 

RODZ. PRZY GIMN. PAŃSTW. IM. T. 

KOŚCIUSZKI.-— W dniu 31 stycznia '0d- 
było się posiedzenie zanządu Kołą Rodzie. 
przy gimn. państw. w Słonimie pod prze- 
wiodnictwem prezesa Koła p. inż. K, Mi- 
chalskiego i w obecności p. dyrektora J. 
Kleimdiensta. 

Na zebramiu tem omawiania była: sze- 
roko sprawa finansów Koła, przyczem 
stwierdzono, że ezłonikowie znącznie zale- 

gają iw opłatach. Spowodowało to brak fi- 

nansėw w instytucji. Dla zlikwidowania 
tego stamu rzeczy zanządu uchwalił wysto- 
sować odezwę do rodziców uczni, zalega- 
jących w opłatach członkowskich ma rzecz 
Koła, wzywając do miszezenia zaległości 
w. miarę posiadanych środków. : 

Ponadto omawiano sprawę udzielania 
pomocy dentystycznej uczniom, przyczem 

powzięto uchwałę opłacania w poszczegól- 
mych wypadkach dentystę w sum Kola. 

Również sprawa dożywiiania dzieci zna 
lazła swój wyraz ma: tem zebraniu. Komitet 
miamowicie postanowił wozpocząć wyda- 
wanie śniadań dziatimie szkolnej (kawa i 
bułeczka), za zwrotem minimalnej opłaty 
w wysokości 5 gr. Dla iskutecznego propa- 
gowamia akcyj Komitetu Przeciwgruźlicze 
go postamowiono wyświetlić film pt.: „Wał 
ka z gruźlicą”, ma który pójdą wszyscy ucz 
miowie za opłatą 20 gr. od osoby, Niieza- 
możni — bezpłatnie. 

Jak widzimy z powtyższego Koło 
Rodzieielskie pnzy| żyezliwem poparciu p. 
dyrektora Kleimdiensta i grona pp. pro- 
fesorów. wykazuje intensywną działalmość. 
Niestety do szerszego rozwoju prac stoi na 
przeszkodzie zaleganie w opłatach i dlate- 
go ze wszechmiar pożądanem byłoby jaik 
majśpieszniejsze spłacenie zaległości przez 
człomków Koła. } 

— ŚWIĘTO STOWARZYSZENIA RO- 
DZINY WOJSKOWEJ. — (W! związku z 
przypadającą 8-mą mocznicą założenia Sto- 

  
Drukarnia wydawnictwa 

  

Dźwiękowe-kino 

„REWJA“ 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5. 

Na scenie: 

Król bulwarów paryskich 

GEORGES MILTON 
w swym najnowszym fi Imie 

Radwan i Rymkiewiczówna 
BALET 
BANDA BUBULA 

fontanna dowcipu! Żródło 
wesołości. 

Najweselszy film sezoue. 

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

  

Dźwiękowe 

Kiue 

HELIGS 
Aleksander 

Na scenie: Gościnne występy znanych artystów 

i „Qui pro Qno* BAREA RU NOWIECKA wedetta rewji stołecznej, 

Polski Chevalier 
ulubieniec płci pięknej 

niezrównany wykonawca piosenek charakterystycznych. — spiew-Humor aktna'ja etc, 
Mariany Dietrich nowa gwiazda Tatuliach 
Bankhaad i Garry Cooper w przeboju świat, 

SUCHCICKI 

SZATAN 

teatrów „Morskie Qko* 

Stanisław BELSKI 
Na axranie: Sobowtór 

ZAŻDRGOSCI 
Fiim ten osiąg 
nał największy 

sukces na ekranach Ameryki i Europy. — Ceny przystępne, — Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.26 
  

  

Najbardziej wstrząsający i przejmujący realizmem tilm kióry obecnie Święci trynmfy we wszystkich 

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 528 

metropoljach swiata 

PRZEDZIWNA $PRAWA KLARY DEANE 
Niezwykle emocjonujący dramat kobiety brutalnie potraktowsnej przez 
łos. W rol. gł najicndowniejsze bożyszcze ekranv, mistr yni mimiki i gry 

i chluba wszystkich ekranów PAT OSRIEN Nad program: Atrakcie dzwiękowe. Seanse o godz. 4 6, 8 i 1(.15 
Ceny znacznie zniżone. 

WYNNE GIBSOM 

  

Dziś 2 godz. przygód i niebezpieczeńsiw! Pierwszy dźwię, nakręcony całkowicie w stepach dżungli afrykańskiej p. l. 

DZWIĘKOWE KINO 

„CASINO“ 
ielka 47, tel. 15-41 „CONGORILLA 

Poemat o kraju czarnych lilipntów i malpoludėv -olbrzymėw, niezrėwr ana rewja lampartów, lwów, hipopotamów, krokc- 
dyli, nosorożców, żyrał i słoni. — Jest to film dla wszystkich. Znakomity kontrast ćywilizzcji i prymitywa 

Nad progr; Najn. tyg. dźwięk. Foxa. Pocz. og.4 6,8110,20,w d. świąt. og 2. Dia młodzieży dozwolone. Ceny od %gr. 

  

Dziś! Perła humoru i wesołości z ndz. znanego wszystkim z filmów „C. K. Feldmarszatek“ i „On i jega siostra” 
Dźwiękowe kino 

  

  

в w HOLLYWOOD R 
Mickiewicza;22 p. t. 

tel. 15-28, а: 
Nad program: Atrakcje dźwiękowe. — Pocz. o g 4, 6,8 i 10.20, w dnie šwiąt. o В. 2-е!. 

iaiśl Wielka atrakcja sezonu, którą każdy musi obejrzeć! Nieśmiertelna epopea wielkiej milości i bohaterstwa p. i. 
Dzwiękowy 66 „Rok 1914“, to rok zawieruchy wojennej, to rok legjonów pelskich. to 
Kino-Teair film, który wszystkich porwie i wruszy. — W rol. gł: królowa ekrsnn 

o JADWIGA SMOSARSKA, WITOLD CONTI i chlaba teatru Stanisław- 
„ŚWIATOWiD" 53 skiego BAZYLI SIKIEWiCZ. — Przepiękne pieśni legionowe, kozackie 

Mickiewicza 9. 

warzyszenia „Rodzina Wiojskowa“, miejsco 
wy oddział postanowił umządzić obchód o 
następującym programie: 

Dnia 4 bm. po południu zabawa dzie- 
cinna iw, kasynie garn.; dnia 5 bm. o godz. 
10-tej uroczyste malbożeństwo w kościele 

garnizonowym, po ukończeniu którego — 
bezpośrednio — poranek w Kasynie Garni- 
zomu Słoniim, porządek kitórego wypełnią : 
przemówienia i dział muzykalmo - wokalmy 
c godz. 16-tej herbatka dla członkiń i wy- 
słuchanie przemówienia przez radjo p. po- 
słamiki Berbeckiej, 

  

FILIA 
naszeej Administracji 

w Baranowiczach 
przeniesiona została z nl. Szosowej 

nau. SZEPTYCKIEGO 37 
(pierwsze piętro) 

  

— 7 DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACYJ 

SPOŁECZNYCH. Onegdaj w osadzie Że- 

rebkowicze w lokalu szkoły powszechnej, 

kierowinik tejże szkoły p. Kowalkiawicz 

urządził akademję z okazji 70-lecia pow- 

stamia. styczniowego. 

P. Kowalkiewicz wygłosi meferat w 

sprawie powstania, poczem dziatwa szkol- 

ma odegrała komedyjkę p. t. „Wieczór pie- 

śni i tańca", Po przedstawieniu dziatwa 

odśpiewała piosenki wojskowe, mastęp- 

mie odbyły się tańce. 

Obecnych było około 100 osób, dochód 

w. kwocie 16 zł. przekazano ma « budowę 

szkół w powiecie. 

W dniu 29 stycznia w rak o: 

powszechnej w: [Połomce odbył się odczyt, 

który wygłosiła p. Bojanska na temat: „Jak 

Komendant Piłsudski! organizował Stnzel- 

ca". Zysk w kwocie 30 zł, przeznaczomo na 

cele Strzelca. 

W dniu 29 stycznia Związek  Stmze- 

ledki we wsi Siewmuki: urządził zabawę 
tameczną. 

Dochód 10 zł. 

Ziwiąziku. - 
W świetlicy pnzy urzędzie gm. Kirzy- 

woszyni pod kierownictwem. sióstri misjo- 

marek, zamieszkałych w Kirzywoszynie 0- 

degranio. „Jasełkę”. Dochód w kiwocie 25 

zł, przeznaczono na ochronkę, 

— WYKRYCIE SPRAIWCÓW KRA- 

DZIEŻY. — W uwiązku z naszą motatką w 

sprawie dokonamia: kradzieży w garażu p. 

starosty, policja państwowa ujęła spraw- 

се kradzieży w: osobie Konstantego Brecz- 

ko, u którego znaleziono skradzione rze- 

czy i odebrano. Przy tej sposobności wy- 

szły ma jaw i inne sprawki Breczki. 

Breczkę przekazano władzom sądowym 

— CZY LÓD MOŻE BYĆ BRUDNY *— 

Takie oto pytanie kierujemy do władz sa- 

nitarnych. Mając możność obsenwować co- 
dziemnie, jak wożą lód do miasta, przeko- 
maliśmy się, że lód tem jest brudny i prze- 
mośnięty gnojem, a przecież latem będzie- 

my go spożyjwali iw postaci lodów itp. 

Qzyby mie zainteresowały się tą spra- 

wą odpowiednie władze? 

HORODYSZCZE 

— ZEBRANIE FEDERACJI W HORO 
DYSZCZU. Onegdaj w lokalu urzędu gmi- 
my Horodyszez (pod: przewodnictwem Jama 

Włodarczyka pzy udziale 70 osób odby- 
ło się zebranie członkówi Federacji koła 

przeznaczono ma cele 

gminnego. 
Główinym 'temaitem obrad była Sprawa 

umundurowania pierwszego plutonu, skła- 
dającego się z 30 osób. Zebrani: uchwalili 
iby! zamożniejsi członkowie mabyli umum- 
dumowamie na własny koszt, zaś biedniejsi 
otrzymają z Zamządu. 

Następnie obecni zwrócili się z apelem 

do  nauczycielstwa, by: w! każdej miejsco- 

wości organizować Komórki federacji. 

Wireszcie uchwalono w dniu 25 lutego 
urządzić zabawę (taneczną, dochód z której 
prizezmaczyć na zakup umundurowania. 

  

„SŁOW. “ 

    D 

„Bl 
Tow 

BAWEŁNIANYCH 
NANSUKI 

MADAPOLAMY 
PŁÓTNA bieliźniane 

i inne w wvkonsrju chórów: Dans, opery i kozaków kubańskich, Dla młodzieży dozwolone. 

1-1. LEONARD PIKJEL I ST 
WIELKA 7. TEL. 11-55 

NIA 30 STYCZNIA B. R. ROZPOCZYNAMY 

AŁY TYDZIEŃ" 
ARÓW 

i LNIANYCH | 
PŁÓTNA 

OBRUSY 

SERWETY 

i pościelowe KAPY, FIRANKI i iane, 

WYROBY ŻYRARDOWSKIE. 
Prawdziwa okazja. Ceny raklamowe. 
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Z dniem 15 lutego 1933 r. zostają uruchomiorte 4-MIESIĘCZNE PRYWATNE KURSY FO- 
[TOGRAFICZNE. Wykłady na kursach objęli: 

Turski, p. W. Nekanda - Trepka, p. Lachowicz i 
p.p. prof. ]. Bułhak, inż. Krukowski, Magister 

artysta malarz p. Dawidowski. 
Zajęcia będą się odbywały w godzinach wieczorowych od godz. 17 do 21. 

Zapisy na kursy przyjmują firmy fotograliczne „Polfot* Mickiewicza 23, „Kołysz* Mickiewi- 
сга 41 M. Rabinowicz Wielka 8. Ostatni termin zapisów 10 II. 1933 r. 
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OBWIESZCZENIE 

Komonnik Sądu Grodzkiego w Wilnie 
X rewiru, zamieszkały pnzyj ul. Wiwulskie- 
go Nr. 6 m. 28 ma zasadzie art. 1038 U. 

P. C. ogłasza, że dnia 10-go lutego 1933 r. 
od godz. 10 zrana w domu przy ul. Porto- 
wej pod Nr. 5/7 odbędzie się powtórna li- 

cytacja ruchomości, należących do dłużni- . 
ka Ludwika Chomińskiego, składających 
się z maszym drukarskich, oszacowanych 

ma sumę zł. 2.200. 
Spis rzeczy i szacunek takowych przej- 

nzamy być może w dniu licytacji. 

Komornik Sądowy Jerzy Fiediaj. 

1) AAS 

Radjs wiieńskie 
3 SOBOTA 4 LUTEGO 

11.40 Przegląd prasy, komunikat meteorolo 
giczny i czas. 

12.10 Muzyka z płyt. 
13.10 Komunikat meteorologiczny. 
13.15 Poranek szkolny. 
14.40 Program dzienny. 
14.45 Muzyka z płyt. 
15,15 Giełda rolnicza. 
15.15 Wiadomości wojskowe. 
15.35 Słuchowisko dla dzieci. 
16.00 Haydn — koncert wiolonczelowy — 

d-moll. (płyty). 
16.25 O kolejowych raidach narciarskich 

— odczyt wygłosi Z. Berbecka. 
16.40 O Rodzinie Wojskowej — odczyt wy 

głosi Z. Berbecka, 
17.00 Nabożeństwo z Ostrej Bramy na ca- 

łą Polskę. - 
18.00 Program na niedzielę. ае 
18.05 Muzyka lekka, wiadomości bieżące, 

d. c. muzyki lekkiej. 
18.40 Tygodnik litewski. 
18.55 Rozmaitości. u 
19.00 Codzienny odcinek powieściowy. 
19.10 Rozmaitości. < е 
19.15 Powstanie roku 1863 jego geneza i 

konsekwencje — odczyt wygłosi prof. Wład. 
Studnicki. 

19.30 Pogadanka © szkolnictwie  polskiem “ 

zagranicą. ADA : 
19.45 Prasowy dziennik radjowy. 
20.00 Godzina życzeń (płyty). 
21.00 Wiadomości sportowe, dodatek 

prasowego dziennika radjowego. 
21.10 Recital wiolonczelowy E. Feuermana. 
22.05 Koncert chopinowski. 
22.40 Feljeton prof. H. Mościckiego. 
22.50 Komunikat meteorologiczny. 
22.00 Muzyka taneczna, W przerwie wiado 

mości dla ekspedycji polarnej. 

do 

ofiary 
Bezimiennie: 
Żłobek im. Maryi 5 zł., Chleb Dzieciom 2 

zł., Dom Dzieciątka Jezus zł. 5, Szkolnictwo ża- 
granicą 5 zł. 

    

Redaktor w/z Witold Tatarzyński. 

ZEBRANIE RODZICIELSKIE W SZKOLE 
TECHNICZNEJ 

Dyrekcja Szkoły podaje do wiadomości, że 
zebranie rodziców uczniów Państwowej Szkoły 
Technicznej w Wilnie (niedziela wywiadow- 
cza) odbędzie się dnia 5 lutego 1933 r. © godz. 
12-ej w gmachu szkoły przy uł. Holendemi nr. 
12. Obecność wszystkich rodziców względnie 
opiekunów jest obowiązująca. 

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wiino, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, t- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyc<- 
jy twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wy- 

szczuplający (panie). Natryski. „Bormoug“ 
według prof. Spuhla. Wypadanie włosów, 
łupież, indywidualne dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Ostatnie zdobycze kostsę- 

tyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

  

  

  

į W. Z. P. 

p—— Lekcie 
lekarze ——B 

UDZIEŁLAM 
z = tekcyj : T 

DOKTOR —korepetycje 
o. Mickiewi 42 .. Mickiewicza m Blumowicz |? «i 7 wata 4 

choroby weneryczne — po poł. 
skórne i moczopłciowe. 
WIELKA 21, tel. 921. 
ой 9 — 113 — 8 Rėžne 

  

  

  

          

W.Z.P. 23 
-- - BEST NS 

z 2 1600 
ołarów potrzebne na 

Kupno solidną ważny | Ža 
na pierwszorzęćm * 

№9' су РЁгбЦшЫсі: Wilna. 
| zę O EE | 

do Reda owa 
Bryndzę okaziciela kwitu ur. 123 

karpacką deserową — „_ —- a 

Polecaj Towarzystwo 
B-da Głębia 9) pań, Miłosierdzia 

zi Rec „- zmuszone wołać, bła- 

2 - gać, prosić o pomoc 

aaaaaaakaaaanAnAkAA: Ole rodziny W: £ zł 
na i głodu  ginącej: 

Lokale stara a. matka 

TEYETYVTYYYPYYTYYETY" Sparaliżowana i troje 

-- -- dziatek bez ubranie 
obuwia i możności g- 

Poszukiwany — częszczania do szkoły— 
POKÓJ Najmniejsze ofiary t 

wdtięcznością przyjęte 
będą przez Redakcję 
„Słowa* pod literą W 

dla 2 panów z łazienką 
Zgłoszenia do Admini: 
stracji dla P 

    

   

   


