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NIEODPOWIEDZIALNI 
Przez dwa dni ciągnęło się to, co w mobilizacji. Prezydent może być zastą- 

naszym sejmie jest najokropniejsze i naj- 

nudniejsze: ogólna debata budżetowa. 

Każdy włazi na tą nieszczęsną trybunę, 

aby mówić rzeczy sto razy już omawia- 

ne, wyświechtane, zarzuty dawno  od- 

parte, banały przez wszystkich przetra- 

wione, pretensje na czterech rogach ulic 

okrzyczane. Ale oto wszedł na trybunę 

nerwowy p. Rybarski i oświadczył, że 

jego stronnictwo nie chce, aby elekcji 

Prezydenta dokonywał Sejm obecny, žį- 

da rozwiązania Sejmu i nowych wybo- 

rów i od tego uzależnia swe stano- 

wisko co do aktu wyborów Prezydenta 

Rzeczypospolitej, 

Art. 39 Konstytucji stanowi, że wy- 

bóx Prezydenta musi nastąpić najpóźniej 

na 30 dni przed upływem jego siedmiole 

cia. Elekcja Prezydenta Mościckiego 

miała miejsce w dniu I czerwca 1926 r. 

Więc termin ostateczny nowego Zgro- 

madzenia Narodowego wypada na dzień 

1 Maja. Nie mamy załatwionego budże- 

tu, a po jego uchwaleniu w terminie kon- 

stytucyjnym, nie będzie już czasu na prze 

prowadzenie wyborów, według ustawo- 

wego calendarium. Endecy nie ryzykują 

więc niczem, rzucając swe prowokacyjne 

żądanie. 

Ale nie o to chodzi. Kiedy p. Rybar- 
ski wyrażał swe oświadczenie powszech 

nie wzięto je za nowy dowód nieopano- 

wania nerwowego, tak częstego u tego 

pasjonata. Ale nazajutrz tłustym drukiem 

powtórzyły to samo gazety endeckie. — 

Endecy nie wstydzą się swego oświad- 

czenia, powtarzają je, głoszą, chcą aby 

o niem każdy wiedział. 

Ustalmy więc o co właściwie chodzi. 

Domaganie się nowych wyborów nie 

jest oczywiście aktem nielegalnym. Sejm 

nie ma sam prawa rozwiązać się (wbrew 

rozumowaniu, które na łamy  „Epoki“ 

wówczas organu p. Bartla wylewał nie- 

gdyś jakiś analiabeta prawniczy, zda- 

je się, że p. Giełżyński), ale poszczegól- 

ni posłowie, czy trakcje sejmowe mają 

prawo prosić Prezydenta, aby to uczy- 

ni. Apel endeków 0 nowe wybory 

stanewi z ich strony oczywiście szopkę, 

na serjo nikt w tym klubie tego wezwa- 

nia nie bierze, w jego wygłoszeniu z try- 

buny mieści się 100-procentowe kome- 

djanctwo, niema tu jednak żadnego aktu 

nielegalnego. 

Gorzej pod względem lojalności wo- 

bec konstytucji przedstawiało się wezwa 

nie Witosa, aby posłowie lewicowi zło- 

żyli mandaty. Ale i tutaj da się zastoso- 

wać rozumowanie następujące: — Każde 

mu posłowi konstytucja zezwala na zło- 

żenie mandatu w każdej chwili. W kon- 

stytucji niema przepisu, któryby zabra- 

niał czynić tego gromadnie. 

Bierny opór zastosowany przez lud- 

ność ukraińską w 1922, kiedy duża ilość 
ludności pod wpływem agitatorów — ше 
wzięła udziału w wyborach, był niewąt- 

pliwie aktem antypaństwowym. Było to 

aktem protestu przeciwko włączeniu Ga- 

licji Wschodniej do Państwa Polskiego, 
czyli aktem godzącym w najistotniejsze 

dobro każdego państwa w jego statut 
terytorjalny. Ale również tutaj ustawa 
była bezsilna. Wzięcie udziału w głoso- 

waniu stanowi w Polsce uprawnienie każ- 

dego obywatela, nie jest jego obowiąz- 

kiem. Prokuratura nie może oskarżyć 

żadnego obywatela o to, że w dniu wy- 

borów nie złożył biuletynu. Tembardziej 

nie może tego uczynić wobec pewnej 
grupy ludności. | : 

Natomiast ošwiadczenie p. Rybarskie 

80 0 nie wzięciu udziału w elekcji Prezy- 
denta jest już wyraźnym aktem nielegal- 

nym, aktem rewolucyjnym, aktem niedopu 

szczalnym, który powinien ściągnąć od- 
powiednie represje karne. 

Prezydentowi Państwa konstytucja 
17 marca pozostawiła tylko pozory wła- 

dzy. Temniemniej stanowi on nawet w 
naszej konstytucji 0, dokoła której obra- 
ca się całe funkcjonowanie ustroju pań - 
stwowego. Bez Prezydenta nie można 
mianować rządu, zwołać Sejmu, wyzna- 

czyć Naczelnego Wodza, przeprowadzić 

piony przez osobę w konstytucji wska- 

zaną, ale bez tego urzędu państwo jest 

sparaliżowane w swych czynnościach, w 

swem życiu. 

Oświadczenie posła Rybarskiego ma 

oczywiście na celu  zakwestjonowanie 

ważności samego wyboru Prezydenta. 

Jest to coś więcej, niż powracające z 

haniebnego grobu „liberum veto“ — jest 

to perfidny sposób; aby rzucić cień nie- 

legalności . na przyszłego Prezydenta, а- 

by powiedzieć, jego wybrał tylko parla- 

ment kadłubowy, a nie przedstawiciele 

całego narodu. Chodzi tu o zakwestjono- 

wanie urzędu, który dla życia państwa 

jest konieczny, bez którego państwo jest 

sparaliżowane. W tem nikczemnem  ©- 

świadczeniu _ pierwiastki szantażu są 

równie silne, jak pierwiastki rewolucji. 

W porównaniu do bojkotu wyborów 

przez Ukraińców z r. 1922 dołus posła 

Rybarskiego jest o wiele  złośliwszy. 

Ukraińcom chodziło 0 osłabienie pań- 

stwa na pewnej tylko części terytorjum, 

posłowi Rybarskiemu chodzi o osłabie- 

nie państwa w jego władzach  centra!- 

nych, o zatrucie oskarżeniem nielegalno- 

ści źródła wszelkiej władzy. 

Z punktu widzenia formalno-praw- 

nego odezwanie się posła  Rybarskiego 

jest oczywiście sprzeczne ze ślubowa- 

niem poselskiem, przepisanem przez art. 

20 Konstytucji. W tem ślubowaniu prze 

cież mówi się o jakiejś „pracy  posel- 

skiej. Do tej „pracy'* należy oczywiście 

udział w Zgromadzeniu Narodowem i 

złożenie kartki do urny elekcyjnej. O iie 

wybór posła dla obywatela, to tylko u- 

prawnienie, to wybór Prezydenta @а 

posła, to obowiązek.  Posłowi Ry- 

barskiemu wolno na to - Zgroma- 

dzenie nie przyjść, jeśli go brzuch 

beli, ale nie wolno mu oświadczać, że 

on i jego koledzy nie wezmą w niem u- 

dział celowo, politycznie, świadomie,, a 

zwłaszcza nie wolno mu tego oświad- 

czenia jako groźby dołączać do żądania 

rozwiązania Sejmu, nie wolno mu czy- 

ni tego rodzaju konstytucyjnego szan- 

tażu. 

Nie wolno. Oto kilka chwil przedtem 

mówiłem, że wystąpienie posła Rybar- 

skiego wymaga represji karnej. Ale ja- 

kiej? Oczywiście zły zamiar posła Ry- 

barskiego jest tu zbyt widoczny i gdyby 

był zwykłym człowiekiem stanąłby jak 

kryminalista, oskarżony z art. 94 

par. 2 nowego kodeksu karnego, który 

brzmi: 

Kto usiłuje usunąć Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej Polskiej, lub zagarnąć jego władzę 
albo uzyskać wpływ na jego czynności prze- 
mocą, lub groźbą bezprawna. 

podlega karze więzienia na czas nie krót- 
szy od lat 10 lub dożywotnio. 

Ale poseł Rybarski nie jest zwykłym 

obywatelem, tylko posłem. Podlega więc 

immunitetowi z art. 21 konstytucji, któ- 

ry głosi, że za przemówienia i wszelakie 

manifestacje w Sejmie posłowie odpo- 

wiadają tylko przed Sejmem. A w na- 

szym Sejmie niema obyczaju pociągania 

posłów do odpowiedzialności nawet za 

otwarte  wzywanie do rewolucji, 

jak to zawsze czynią komuniści, lub 

oderwania terytorjum, jak to uprawiają 

posłowie ukraińscy. Posłowi Rybarskie- 

mu w czasie jego przemówienia Marsza- 
łek nawet nie przerwał. 

I tutaj dotykamy tego bolesnego, a 
chętnie powiedzielibyśmy tego haniebne- 
go punktu naszej konstytucji, którym jest 
całkowita nieodpowiedzialność posłów. 

Ustawa 17 marca często ma wyraz: 

„obowiązek* na swoich ustach. Używa 

go w stosunku do poszczególnego oby- 
watela i do ogółu obywateli, do Prezy- 
denta i ministrów, do wszystkich. Ale 

w całej Konstytucji 17 Marca ani razu 
w żadnej odmianie, okazji czy przypadku 
wyraz „obowiązek** nie został użyty w 

stosunku do posłów sejmowych. Kiedy 

o nich powiada konst. 17 Marca, to mó- 

wi wyłącznie o prawach, uprawnieniach, 

przywilejach, immunitetach. 

Oto wspomniałem tekst poselskiego 
ślubowania. Powiedziałem, że przecież 

o jakiejś pracy się w niem mówi. Ale 

jakiż suwerenny, jakiż pełny zaufania do 

tego posła jest i ten tekst: 
„Ślubuję uroczyście, jako poseł na Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej, wedle najlepszego 
mego rozumienia i zgodnie z sumieniem, rze- 
telnie pracować wyłącznie dla dobra Państwa 
Polskiego jako całości". 

Poseł jest w całem tego słowa zna- 

czeniu nieodpowiedzialny. Podczas dy- 

skusji kostytucyjnej zwracał uwagę na 

tą okoliczność prof. Czuma. Za podob- 

nie nielojalne, rewolucyjne, przestępcza, 

antypaństwowe oświadczenie, jak te 

prof. Rybarskiego, każdy minister, któ- 

ryby je wygłosił z trybuny sejmowej 

byłby postawiony przed trybunał stanv. 

I tutaj byłaby to droga najodpowiedniej- 

sza: Za groźbę szantażową posła Rybar- 

skiego wygłoszoną w imieniu klubu po- 

stawić go przed trybunał stanu. Ale 

przed trybunał stanu można pociągnąć 

urzędującego ministra, lub także urzędu- 

jącego Prezydenta Rzeczypospolitej 

nie można tego uczynić w stosunku do 

posła sejmowego. Na tem polega cały 

duch Konstytucji 17 Marca. 

Nie chcę się wydać nierealny, czy 

nie objektywny. Chcę zaznaczyć, iż ro- 

zumiem dobrze, że wszelkie groźby po- 

sła Rybarskiego dziś nie więcej są szko- 

dliwe, niż histerja jakiejś donny na No- 

wym Świecie, bo jest silny rząd, który 

na wszelkie tego rodzaju przestępcze de- 

klaracje tylko wzrusza ramionami, 

jak również, że rozumiem, iż ci. wszech- 
władni w teorji według konstytucji 17 

Marca posłowie sejmowi zostali dziś w 

praktyce sprowadzeni do roli właściwej. 

Ale oto chciałem pokazać, jak owocują 

teorje Konstytucji 17 Marca 0 nieodpo- 

wiedzialności poselskiej. Cat. 

TELEGRAMY 
JUBILEUSZ STEFANA 

NA WĘGRZECH 

BUDAPESZT. PAT. Z okazji jubileu- 

szut Stefana Batorego wprowadzome zosta- 

ną na Węgrzech specjalne pociągi do Pol- 

ski, ktėrycdh pasażerowie uprawnieni bę- 

dą do korzystania ze znacznej zmiżki tary- 

fy. Pierwszym. pociągiem uda się do War- 

szawy delegacja węgienska celem wiręcze- 

mią Marszałkowi Polski Piłsudskiemu 

imieniem Węgier portretu Batorego pędzla 

Hoszu. 

HR. APPONYI ZACHOROWAŁ 
BUDAPESZT. PAT. Z Genewy dono- 

szą, że hr. Albemt Apponyi, delegat Wę- 

gier ma konferencję rozbrojeniową, zacho- 

mował na ostry nieżyt oskrzeli. Płuca 

zdają się być zaatakowiame. Zewzględu na 

wiek sędziwego męża stamu, który liczy 

86 lat, stam jego budzi poważne obawy. 

ZAJŚCIE W KONSULACIE WŁOSKIM 
W PARYŻU 

PARYŻ. PAT. Wczoraj wi konsulacie 

włoskim w: Paryżu doszło do zajść. Perso- 

nel konsularny udzielał bezrobotnym obywa 

telom włoskim żywność, gdy nagle pewma 
ieh liczba odmówiła przyjęcia żywności, 
żądając udzielenia zapomogi pieniężnej. 
Kiedy im oświadczomo, że konsul nie po- 
siada kredytów, ma udzielamie  zapomėg, 
wywiązała się bójka, tw czasie której wy- 
bito dwie wielkie szyby, 'olkienme. Inter- 
wencja policji! francuskiej pnzywróciła po- 
mządek. 

KONFERENCJA PARTJI SOCJALISTY- 
CZNEJ 

PARYŻ. (PAT. W miedzielę przed po- 
łudmiem rozpoczęła się w. Paryżu konferem 
cja rady naczelnej partji socjalistycznej 
Postanowiono między imnemi, że przyszły 
kongres partyjny odbędzie się w Avigen 
w czerwcu, podezas Zielonych Świąt. — 
Następnie rada przeszła do mozpatrze- 
mia obecnej sytuacji politycznej. Kwe- 
stja ta wywołała długą dyskusję podczas 
której raz jeszcze mazmaczyty się iwyrać- 
mie dwa prądy, to jest zwolenników 1 
przeciwmików udziału socjalistów: w rzą- 
dzie. 

ARMJA JAPOŃSKA GOTOWA DOG 
; DZIALAN 

TOKIO. РАТ. Chociaż żadna ostate- 
czna decyzja w: spnawiie rozpoczęcia ope- 
racyj japońskich w okolieach (Dżenol nie 
została jeszcze powzięta, obawiają się 
tu, że madzieje na pokojowe rozwiązanie 
sprawy znikły miemal zupełnie. Armja 
japońska ma półwyspie Kiwantung ma 
być - przygotowana na wszelkie ewemitu- 

almości. Zapytamy przez korespondenta 
Reutera, jeden z miiarodajnych  przedsta- 
wieieli ministerstwa wojny zazmaczyl, że 
armja japońska jest zdecydowana rozpo- 
cząć działania, 
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Mrwawe walki polityczne w Niemczech 
Bójki Reichsbanneru z hitlerowcami 

BERLIN. PAT. — W ciągu niedzieli 
nadeszły wiadomości z różnych stron 
Rzeszy o krwawych starciach  politycz- 
nych. W Cemitz (Kamienica) podczas 
manifestacji „Żelaznego frontu“  doszio 
do bójki między członkami republikan- 
skiego Reichbanneru a narodowymi so- 
cjalistami. Jeden reichsbannerowiec zo- 
stał zabity, dwóch ciężko rannych. Poza- 
tem po obu stronach szereg osób odnio- 
sło lekkie rany. 

We Wrocławiu odbył się olbrzymi 
meeting Reichsbanneru, na którym prze- 
mawiał poseł socjal-demokratyczny Loe- 
be. Po zgromadzeniu ruszył na miasto 
pochód demonstracyjny, przyczem po 
drodze dochodziło wielokrotnie do starć. 
Szereg osób jest rannych. 

Jak donosi „„Montagspost”, narodowi 
socjaliści napadli w jednej z dzielnic na 
żydowskiego studenta Waltera  Steiniel- 
da, który otrzymał kilka kłutych ran w 
piersi i brzuch. Steinield po przewie- 
zieniu do szpitala zmarł. Narodowo-sc- 
cjalistyczych uczestników napadu aresz- 
towano. Również w Monachjum miały 
miejsce bójki między szturmowcami a 
ich przeciwnikami politycznymi. 

ROZWIĄZANIE REPREZENTACYJ 
KOMUNALNYCH W PRUSACH 

BERLIN. PAT. Komisaryczny 
rząd pruski zarządził rozwiązanie wszy- 
stkich reprezentacyj komunalnych na ob- 
szarze Prus i prowincyj pruskich. Nowe 
wybory komunalne rozpisane zostały na 
dzień 12 marca. 

USTAWA SOCJALNA О OCHRONIE 
NARODU NIEMIECKIEGO 

BERLIN. PAT — W czasie odbyte- 
go tu w niedzielę apelu generalnego 
stahlhelmu przywódca organizacyj stahl- 
helmowych mjr. Stephani wygłosił mo- 
wę, w której między innemi eświadczył, 
że w najbliższym czasie rządowi Rzeszy 
przedłożony zostanie projekt specjalnej 
ustawy dla ochrony narodu niemieckiego. 

Ustawa przewidywana będzie dla o- 
bywateli niemieckich karę Śmierci za 
zdradę kraju. 3 

Obcokrajowcy, występujący przeciw 
Niemcom, mają być niezwłocznie wyda- 
leni z granic państwa niemieckiego. Pi- 
sma, przedstawiające Niemcy w nieprzy- 
chylnem świetle wobec zagranicy, uleg- 
ną stałemu zakazowi. 

Bunt marynarzy f 
BATAWJA. PAT. — W związku z 

buntem marynarzy iloty holenderskiej, 
znajdującej się na wyspach Nowej Ho- 
landji, krążownik „Dezeven  Provincen“ 
opuścił port Oleleh na Sumatrze, pozo- 
stawiając dowódcę i część załogi na lą- 
dzie. Okręt opanowany został przez zało- 
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WIEDEN. PAT. — „Neues Wiener 
Tageblait“ donosi z Neapolu: Dyrektor 
obserwatorjum na Wezuwjuszu proi. Ma- 
ladra informuje, że w ostatnich 48 godzi - 
nach zarejestrowano 200 wstrząsów We- 
zuwjusza, z tego 4 silniejsze Szkód ma- 

loty holenderskiej 
gę, zlożoną z tubylców. 

Dowódca krążownika udał się na stat 
ku „Dałbertan* w pościg. — Krążownik 
„Dezeven Provincien* jest jednym z naj- 
większych krążowników marynarki  ho- 
lenderskiej. Na miejsce buntu udaje się 
eskadra floty holenderskiej. 

  

DWIEŚCIE WSTRZĄSÓW WEZUWJUSZA 
terjalnych niema. Zdaniern prof. Mala- 
dra, w miesiącach wiosennych  działal- 
ność ta nie powinna przybrać rozmiarów 
katastrofalnych. Obecnie widać w Neapo 
iu silną łunę nad Wezuwjuszem. 

  

  

* Qojewoda Beczkowicz opuścił Ollno 
W niedzielę dnia 5 b. m. wamszawskim 

pociągiem pośpiesznym p. wojewoda  Be- 

czkowicz z małżómiką iopuścił Wilno, uda- 
jąc się do stolicy, skąd wyjedzie do 
Rygi, aby objąć stanowisko ministra peł- 

momocnego i posła Rzeczypospolitej przy 

mządzie Łotewskim. 
(W salomie recepcyjnym dworca odbyło 

ię uroczyste pożegnanie państwa Beczko- 

wiczów.  Zgmomadziło się tam duchowień- 

stwo wszystikch wyznań, generalicja, p. o. 
wojewody p. Jankowski, szefowie urzędów. 
niezespolonych, prezydjum miasta, r 

USB, konsul łotewski, przedstawiciele 
władz, prasy, omgamizacyj społecznych i 
młodzieży akademickiej. Na kilka i 
mimut przed odjazdem pociągu przybyli 
państwo  Beczkowiczowie, którym wraz 
ze siowami pożegnania wiręczono kwia- 
ty od prezydjum miasta i pracowników * 
Unzędu Wojewódzkiego. Nia peronie p. 
wojewoda  Beczkowiez przeszedł przed 

fromtem kompanji homorowej policji pań- 
słtrwowej, która wystąpiła z wiłasną orkie- 
strą. Pociąg ruszył pmzy dźwiękach 
„Pierwszej Bnygady'*. 
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Polskie rakiety na korci 
STOKHOLM. PAT. — W Stokholmie na 

międzynarodowych zawodach tenisowych po- 
między warszawską Legją a klubem AIK. pol- 
scy tenisiści odnieśli najpierw dwa zwycięstwa 
i ponieśli jedną porażkę. 

W grze pojedyńczej panów Tłoczyński po- 
konał mistrza Szwecji Soerderstroema w 4 se- 
tach 6:3, 3:6, 6:3, 6:3, a Wittman przegrał z 
Schroederem 1:6, 4:6, 7:9. W grze pojedyńczej 
pań jędrzejowska pokonała Soederholm 6:1, 
6:2, 6:2. 
W dalszym ciągu polscy tenisiści ponieśli 

e w Stokholmie 
dwie porażki. Jedyne zwycięstwo dnia zano- 
towała Jędrzejowska. 

Na zawodach był obecny krół szwedzki 
pieczy, Adolf, następca tronu i księżniczka Sy- 
bilia. 

W grze pojedyńczej panów  Tioczynski 
niespodziewanie przegrał ze Schroederem 3:6, 
3:6, 4:6. jędrzejowska w grze pojedyńczej pań 
pokonała Thomasson 6:2, 7:5. W grze podwój 
nej panów, para szwedzka Soederstroem-Schro 
eder odniosła zwycięstwo nad parą Tłoczyń- 
ski — Wittman 6:0, 6:2, 6:2. 

Zimowe lekkoatletyczne mistrzostwa Polski 
PZREMYŚL. PAT. — W niedzielę odbyły 

się w Przemyślu pierwsze zimowe | lekkoatle- 
cyczne mistrzostwa Polski. Startowali liczni za- 
wodnicy ze wszystkich okręgów. Wyniki o- 
siągnięte są naogół dobre. Techniczne wyniki 7,2 
zawodów przedstawiają się następująco: 

50 metrów przez płotki pań: pierwsza Bia- 
łasówna (Pogoń Katowice), czas 8,9 sek., dru- 
ga Wiszka (AZS Lwów) — 9,3. 

Bieg na 3 tysiące metłów panów: pierw- 
szy Sawaryn (Pogoń Lww) — 9,31,2, drugi 
Jakubowski (Sokół Poznań) — 9:34. 

Kula pań: pierwsza Jasińska (AZS Po: 
znań) 11,11 m., druga Janowska z Pabjanic — 
9,9. 

Kula panów: pierwszy Heljasz (Warta 
Poznań) 14,92,drugi Tilgner (Sokół Poznań) 

14,01. 
Skoki wzwyż panów: pierwszy Pławczyk 

(AZS Warszawa) 188 cm., drugi Niemiec (P- 

goń Lwów) 13 cm. ' m 
Skoki wdal pań z miejsca: pierwsza fasiń- 

ska (AZS) Poznań) 2,26, druga Wasiłewska 
(Pogoń Katowice) 2,31. 

Tyczka: pierwszy Pławczyk (AZS Warsz.) 
371%, drugi Lichtblau (Pogoń Lwów) 351 cm. 

Skoki wzwyż pań: Pierwsza Janowska (AZS 
Lwów) 143, druga Wiszka (Pabjanice) 142 

500 merów pań: Pierwsza Świderska (AZS 
Warsz., 1:34,2 druga Nowacka (AZS Ро- 
znań) 1:36,4. 

50 metrów panów finał: pierwszy Sikor- 2: 

ski (Polonja Warszawa) 5,7, drugi Trojanow- 
ski II (AZS Warszawa) 5,8. 

50 metrów przez płotki panów: pierwszy 
Nowosielski (Cracovia) 6,3, — drugi Niemiec 

Sztafeta 3 na 800 panów: pierwszy AZS 
Warszawa czas 6:46,4, druga Pogoń Katowice, 
trzecia Cracovia. 

Skok w dal panów: Pawczyk 652 cm., dru 
gi Niemiec 645. 

Bieg pań na 60 mtr.: pierwsza Janowska 
6,7, druga Wiszka 7. 

W ogólnej punktacji pierwsze miejsce za- 
jał AZS warszawski 28 punktów przed Kato- 
wicką Pogonią (18), lwowską Pogonią (17, 
AZS, Poznań) 17 i Kruscheender Pabjanice 
(13). Nagrodę dla najlepszego zawodnika zdo 
był Pławczyk, dla najlepszej zawodniczki Ja- 
nowska, dla najlepszej sztafety AZS  Warsza- 
wa, dla najlepszego długodystansowca Sawa- 
tyn, dla najlepszego klubu AZS Warszawa. 

i Wieczorem odbyła się uroczystość rozda- 
nia. nagród. 

MAKABJADA W ZAKOPANEM. 

ZAKOPANE. PAT. — W dalszym ciągu 
turnieju hokejowego Makabjady zimowej w 
Zakopanem rozegrano mecz Polska — Rumu- 
nja z wynikiem 2:0 na korzyść Polski. W me- 
czu towarzyskim Wiedeń pokonał Warszawę 
0 (1:0, 0:0, 1:0). 

jednoszpaltowy na stronie 2-ej i i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. I 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 groszy. 

WPW SAKSPOŁECIOZEZEPRAROWCCJA> KOOOCZSCKCEZCFRRZACOEWKA 

DRUJA — Kowkin. 
Księgarnia Spółdz. Nacz. 

— uł. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PINSK — Ksiggarnia Polska — St. Bednarski 

Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch 
SŁONIM — Księgarnia |. Ryppa uł, Mickiewicza 10. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin —- Biuro gazetowe ul. 3 Mais 3. 

Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“, 
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PROJEKT USTAWY 
O PRASIE 

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt us- 
tawy o prasie, uchwalony ostatecznie przez 

Radę Ministrów. 

Projekt ustawy w 71 artykułach obej- 
muje 10 rozdziałów, z których pierwszy 
mówi o zagadnieniach ogólnych, drugi o 
drukach, trzeci o zakładach graficznych 
i składach druków, czwarty o czasopismach 
piąty o wydawaniu książek, szósty o spro- 
stowamiach i ogłoszeniach w czasopismach, 
śiódmy o przestępstwach prasowych, óś- 
my: o postępowianiu w sprawie przestępstw 

prasowych, dziewiąty o odszkodowamiu 
za zajęte druki, wreszcie dziesiąty za- 
wiera przepisy przejściowe i końcowe. 

Z chwilą uchylenia rozporządzenia usta 

wodawczego Prezydenta Rzeczypospolitej 

z 1927 roku o prawie prasowem, odzyskały 
moc dzielnicowe przepisy, as w 
sposób odrębny ii wybitnie różmy stamowi- 

sko prasy w da Inne przepisy obo- 
wiązują dotychczas ma terenie b. zaborn 

rosyjskiego, inne ma (terenie b. zaboru nie- 

mieckiego, inne wreszcie b. austrjackiego. 
Stam ten odczuwa dotkliwie zarówno pra- 

sa, jak również sądy i wadze administra- 

cyjne. Ponadto jest om wyraźnie spnze- 

czny z postulatem ładu prawnego w państ. 

postępującym ciągle wraz z mjedmostajnie- 

niem naszego prawiodawstwa. Gdy zwa- 

żyć, że wymiana myśli i rozpowszechnia 

nie wytworów: prasy roztącza się ma ob- 

szanze całego państwa, miezaležnie od 

sztucznych i archaicznych granie praw- 

mej dzielnicowości, to jasnem się staje. 

że różnorodność prawodawstwia prasowe , 

go jest wielką przeszkodą hamującą m swo 

bodnym rozwoju pracy. 

Ponadto dodać należy, że wydanie jed- 

nolitej ustawy prasowej jest zarazem — 

zrealizowaniiem makazu zawartego w art. 

105 Konstytucji, która proklamuje, jako 

hasło zasadnicze naszego porządku pra- 

sowego zasadę wolności prasy i odpowie- 

dzialmości za jej nadużycie. 

Pumktem wyjścia zgłoszonego do Sejmu 
projektu ustawy o prasie stał się wspom- 
miany amtykuł 105 Konstytucji. W nowym 

projekcie zachowano więc wszystkie zaka- 
zy ogramiczemia wolności prasy, wspomnia- 
ne przez Konstytucję, jak zakaz t. zw. 
cenzury prewencyjnej, zakaz systemu kon 

cesyjnego, zakam pozbawiania druków kra- 

jowych debitu pocztowego i t. d. — Wpro- 

wadzomo również 'wszystkie gwarancje — 
wolności prasy nie wspomniane przez Kon- 
stytnueję. 

Najważniejszą wszakże gwarancją wol- 
ności prasy jest zasada legalności mocno 

i bardzo wyłraźnie podkreślona w: projek- 
cie ustawy o prasie. Zasada -ta wyraża 
się w. swobodmem mozpowszechnianiu my- 
Śli drukowanej, Która: w swej treści nie 
narusza konkretnego przepisu, mającego 
powszechną moe obowiązującą. Ową za- 
sadę legalności, na: której opiera się pro- 
jekt nowej ustawy wzmacni bardzo wyr- 

źmie falkt, że madzórj mad prasą mieć bę- 
dzie jedynie prokuratura, a w bardzo mie- 
licznych tylko i ściśle określonych wy- 
padkach — władza administracyjna. Za- 
sadę taką stosuje obecnie jedymie ustawo- 
dawstwo: francuskie. 

> Odpowiedziialność za popełnione prze- 
stępstwa drukiem w iczasopiśmie spada w 
myśl nowego projektu ustawy przedewszy- 

stkiem na redaktora tego czasopisma, 

Rozpowszechnianie druku jest według 

projektu mowej ustawy zupełnie swobodne 
i całkowicie uniezależniione od zezwolenia 
Tub zgody władz. Gdy spełmiony zostanie 
przez zakład: graficzny obowiązek dostar- 
czenia. egzemplanza: obowiązkowego w pro- 

ikuraturze i władzy admimistracyjnej, mic 
‚ już nie stoi na przeszkodzie do rozpoczęcia 
kolportażu druku. 

Postępowanie w sprawach prasowych о- 
piena projekt na dwóch zasadach: 1) prze- 
kazania prokuraturze nadzoru nad prasą, 
2) przekazania sądom orzecznictwa w 
sprawach prasowych, 

Pierwszą z tych zasad określa art, 
50 projektu, oddając prawo dokonywiania 
zajęcia druku w ręce prokuratora. Od za- 
sady tej są tylko dwa wyjątki, z których 
pierwszy dotyczy miejscowości, w. których 
miema prokumatury, drugi zaś wypadek, 
gdy konieczne jest z wyższych względów 
szybkie działamie. 

Drugą zasadę w! sprawach prasowych 
realizuje ant. 47 projektu, przekazując о- 
rzecznictwo sądów zarówno * przestępstwa 
mw. tmeści druku, jak też pnzestępstwa pra- 
sowe porządkowe. 

Każdorazowe zajęcie dmuków przez 

prokuratora wymaga zatwierdzenia są- 
du 'w krótkim, określonym ściśle przez 
projekt ustawy terminie. W razie nieza- 
twierdzenia zajęcia, poszkodowani upraw 
mieni będą do wytoczenia sprawy o zwmot 
kosztów przez skarb państwa. Ściśle 0- 
krešlone, a krótkie terminy w postępowa- 
niu przy zajęciu druku, z drugiej zaś stro- 

ny. nadzór sądu nad słusznością zajęcia, — 
chronić będą prasę przed: bezzasadnem za- 
jęciem czasopisma. 

Mówiąc o postępowianiu przy zajęciu 
druków i możności wydania drugiego na- 
kładu czasopisma, projekt mowej ustawy 

przewiduje m, in., że miedopuszczalnem 
będzie wydamie następnego makłądu z 
białemi plamami, pozostałemi po zajęciu 

artykułu iezy wzmiamek, mających x swej 
tmeści cechy przestępstwa.
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W WALCE O SZKOŁĘ 
POLSKĄ ZAGRANICĄ 

p Pragniemy zwrócić uwagę naszych czytel- 
ników i powołać do udziału w akcji na rzecz 
Funduszu Szkolnictwa Polskiego Zagranicą, 
którego zadaniem jest dostarczać środków ma 
terjalnych dla tych środowisk polskich zagra- 
nicą, które jeszcze nie są zdolne zapewnić mło 
demu pokoleniu polskiemu wychowania w dt- 
chu polskim. 

Wśród ośmiomiljonowej przeszło rzeszy pol- 
skiej zagranicznej liczymy młodzieży w wieku 
kształcenia szkolnego niemal 15 proc., t. zn. 
około miljona dwustu tysięcy. Młodzież ta w 
szkole obcej łatwo ulega wynarodowieniu. Ni 
podobne wprawdzie i nie byłoby rzeczą uza- 
sadnioną dążyć do wyłączenia jej ze szkolnic- 
twa zamieszkiwanych krajów, w których mio- 
dziež ta w znacznej większości pozostanie i b:: 
dzie pracować, ale niepodobna też pozbawic 
jej możności pogłębienia swej świadomości na 
rodowej i poznania roli, jaką odegrać może у 
stosunku do kraju ojczystego. Zadania te na 
różnych terenach są rozwiązywane  rozmai- 
cie, z rozmaitem powodzeniem, drogą sam2- 
pomocy własnej, bądź pomocy z kraju. 

W niektórych przygranicznych krajach, jak 
Czechosłowacja lub częściowo Łotwa, gdzie 
Polacy, stanowiąc tak zwaną mniejszość naro- 
dową, są ludnością rdzenną i odwiecznie zasie 
działą, potrzebie tej dzieje się zadość na grun 
cie prywatnej lub publicznej szkoły, uznającej 
przedmioty polskie i w znacznym nawet wy- 
miarze polski język wykładowy, polskiego na- 
uczycieła, opiekę kulturalną polską, w innych 
znowu, jak w Niemczech, (Rosji), lub Litwie 
prawu naturalnemu do chowania młodzieży pol 
skiej w kulturze polskiej stawia się niepokona- 
ne dotąd przeszkody, niweczące wszelkie za- 
biegi łudności polskiej. W krajach zamorskich 
jak Stany Zjednoczone, lub Brazylja szkolnic- 
two prywatne lub kursy językowe i obywatci- 
skie, organizowane z własnych  giownie šrod- 
ków i własnemi siłami, mają przed sobą przy- 
szłość i coraz lepszą perspektywę. Na tere- 
nach świeżej emigracji, jak Francja, Belgja, Ho 
landja czy Danja, warunki układają się raczej 
pomyślnie. 

lle w każdym razie jest jeszcze do zrobien:?, 
dobrze wykazują daty statystyczne. Z dobro- 
dziejstw szkoły polskiej bądź doszkolenia poi- 
skiego na miljon dwieście tysięcy młodzieży 
polskiej zagranicą korzysta dziś zaledwie 320 
niespełna tysięcy, czyli około czwartej części. 
Trzy czwarte tej liczby oczekuje pomocy i o- 
pieki, które dać może i dać powinien kraj ma- 
cierzysty, w znacznej przynajmniej części. 

Fundusz Szkolnictwa Polskiego Zagranicą, 
zapoczątkowany w 25-tą rocznicę  strejków 
szkolnych w b. zaborze rosyjskim i pruskim, 
oraz walki o język polski we Wrześni, w Sieći- 
cach, w Białej Siedleckiej i Hrubieszowie, a 
zalegalizowany aktem rejentalnym na podsta- 
wie statutu, zatwierdzonego przez Ministra Wy 
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
30 maja 1932 r. ma za zadanie to realizować 
Rozporządza on obecnie sumą w wysokości 
prawie pół miljona złotych, zebranych w dniach 
rocznicowych, na popieranie i utrzymywanie 
szkolnictwa polskiego zagranicą. Poraz pierw- 
szy w roku bieżącym Fundusz przystąpił do 
zorganizowania pod wysokim protektoratem 
Pana Prezydenta Rzplitej do powszechnej zbiór 
ki dla pomnożenia posiadanych zasobów, z 
których na bezpośrednie cele organizacyjne 
przeznaczone są napływające odsetki. Corocz- 
nie w tygodniu rocznicowym — wybuchu straj 
ku szkolnego zbiórki takie będą organizowane 
na terenie całeo Państwa i wśród polonji za- 
granicznej; dać one winny w ciągu  najbliż- 
szych lat takie wyniki, któreby pozwalały ia 
zaspokojenie rosnących z każdym rokiem po- 
trzeb szkolnictwa polskiego zagranicą. 

Komitet Wykonawczy Zbiórki w roku bie- 
żącym pracuje pod honorowem  przewodnic- 
twem Marszałka Senatu, p. Władysława Racz- 
kiewicza, który pełni równocześnie funkcje 
przewodniczącego Tymczasowej Rady  Fuhn- 
dacji. 

Wśród czytelników naszych niejeden należy 
do grona tych, którzy przed 27 laty szli kor-- 
nie w szeregu walczących 0 szkołę polską, 
bądź w walce tej przewodzili. Sprawa szkoiy 
polskiej i walki o nią dla polskiej młodzież 
zagranicą jest niewątpliwie ich sprawą.  Jax 
również bezwątpienia jest sprawą utrzymywa- 
nie i szerzenie w społeczeństwie polskiem świa 
domości o potrzebie przeciwdziałania wynara- 
dawianiu się młodego pokolenia polskiego za- 

granicą. й 
Przypominamy tedy i wzywamy do spelnie- 

nia obowiązku przez złożenie swego udziału 
do Funduszu Szkolnictwa Polskiego Zagranicą 
Adres Komitetu: Warszawa, Al. Ujazdowskie 
nr. 37, m. 7, konto czk. w PKO nr 21.895. 

telefonami. 
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WARSZĄWĄ, CHMIELNA 31, 
abok Dworca Giównego 

poleca: ciesłe, czyste i ciche po- 

koje z ogrzewaniom cen- 

tralnem, wodą bieżącą i 
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Budowa košciota - pomnika ku 
czci ks. biskupa Bandurskiego 

W mieście Sokalu zawiązał się komitet 

budowy kościoła pomnika ku czci ks. bi- 

skupa Władysława. Bandurskiego. Sokal, 
miejsce urodzenia, zmanłego dostojnikia: Kio- 

ścioła, od 1772 r. miema dotąd kościoła pa 

rafjalnego. (Przed wiojną ks. biskup Ban- 

durski, jeszcze jako sufnagan lwowski, 

rzucił myśl budowy okazałej świątyni w 

centrum miasta, ipod którą też wtedy zało- 

żono fundameniy. W roku zeszłym przystą- 

piomio, do dalszej pracy. 

W tych dniach komitet wydał odezwę, 

nawicłującą do ofiarności: publicznej na ko- 

ściół w Sokalu w: związku ze zbliżającą się 

mocznicą śmierci ks. biskupa Bandurskie- 

g0. 

Strajk kolejowy w Irłandji 
DUBLIN. PAT. Strejk kolejowy który 

ogarnął koleje Irlandji północnej spowodo 
wał zupełne wstrzymanie komunikacji ko- 
lejowej pomiędzy Dublinem a Belfastem 
Strejk ogarnął cały personel techniczny. 

Były wypadki sabotażu, przecinamia dru- 
tów sygnałowych i telegraficznych. Ruch 

pocztowy odbywał się mniejwięcej mor- 

malmie dzięki zmobilizowaniu pnzez towa- 
rzystwa kolejowe wszystkich samocho- 
dów ii autobusów. Nie wykluczone jest 
mozszerzenie strejku na koleje południowe. 

5 ŁO wn 

Samobójstwo księżniczki albańskiej 
u stóp angielskiej mogiły Nieznanego Żołnierza 

Wtedy w sam dzień Bożego Narodzenia 
1932 roku ukryto ta jakoś, milczano. Dopiero 
obecnie sprawa przeszła do dzienników, prze- 
stała być tylko szeptaną' informacją dypioma- 
tów i wywiadu. Przeszła do prasy. Ale 
wówczas bylo inaczej. 

Jakaś strojnie ubrana kobieta podeszia 
przy Whitehali do angielskiej mogiły nieznane 
go żołnierza. Żołnierze, stojący na warcie nie 
bronili jej: była najwidoczniej cudzoziemką, 
zwiedzającą Londyn. Myślano, że Włoszka: ta- 
kie wrażenie sprawiała w jasnowłosej Anglji 
jej południowa uroda. Kobieta  przystanęła 
przed mogiłą i stała dłuższą chwilę. Nagłe 
osunęła się na ziemię. W karetce pogotowia 
zmarła nie odzyskawszy przytomności. Truci- 
zna, jaką zażyła — straszny permagnanat po- 
tasu — działa piorunująco... 

Do trupiarni zgłosiło się nazajutrz kilka 
osób. W dwa dni potem przybył mąż. Ale cia- 
ło było już zabrane. Zgłoszono się po nie z 
poselstwa królestwa Albanji, a zdumiona służ- 
ba dowiedziała się od lekarzy, że uczyniono 
to na rozkaz telegraficzny z Tirana i że zmar 
ła była krewną króła Achmeda Zogu.. 

Dopiero w kilkanaście dni później, kore- 
spondent któregoś z pism londyńskich z Rzy- 
mu doniósł o sensacyjnych dziejach  Delvino 
Zneip-Viora. I wtedy dopiero rozpisały się O 
tem dzienniki. 

W SMYRNIE 
Urodzona w bogatej rodzinie dostawców 

armji tureckiej, którzy robiąc majątek ua Tur 

  

Szpiegostwo na poczcie w Rumunii 
ORGANIZATOREM SZPIEGOSTWA SOWIECKIEGO W RUMUNII JEST BUŁ- 

GAR. — SZPIEDZY ZNALI TAJNE PISMO POLICJI. — POŁĄCZENIE Z CZE- 

CHOSŁOWACKĄ ORGANIZACJĄ KOMUNISTYCZNĄ — W BUKARESZCIE 

WYDANO ROZKAZ ARESZTOWANIA WSZYSTKICH POCZTOWYCH I TE- 

LEGRAFICZNYCH URZĘDNIKÓW BUŁGARSKIEGO POCHODZENIA. 
Rumuńska opinja publiczna z wielkiera 

zainteresowaniem śledzi: przebieg śledztwa 
w_ sprawie wyłanytego szpiegostwa: komu- 
mistycznego! ma poczcie rumuńskiej. Sieć 

szpiegowska była znacznie  wozgałęziana 
i stwierdzono, Że mnóstwo urzędowych 
aktów konitrolowali Kkomumistyczni agen- 
ei. Jeden z głównych aresztowanych, który: 
w chwili aresztowania go posiadał pasz- 

port bułgarski! na nazwisko Tewikelew, po- 
wiedział o sobie następujące: 

„Już będąc studentem liceum w Buł- 
garji przylgnąłem do ruchu komunistyczne 
go. Po ukończeniu ósmej klasy, modzica 

posłali mnie na studja do Brna, aby tam 
studjować elektrotechnikę. Jako komu- 
mista z pnzekomamia nawiązałem kontakt z 

czeskosłowiackiemi  omgamizacjami komu- 

mistycznemi. Po roku 1932 zostałem jed- 

nym z głównych agitatonów komuniistycz- 
mych i otrzymałem list od pnzewodniczące- 

go partji komunistycznej w Bułgarji, w 

którym gratuluje mi, 2 powodu sukcesu, 

jaki osiągnąłem wi walce w obronie ko- 

munizmu. W liście tym przewodniczący 

bułgarskiej pantji komuimstycznej  dono- 

sił mi, że wyrsyłła: do mmie mieznanego mi 

czlowieka, mz którym mam się spotkać 

konspiracyjnie. Innemi słowy nie miałem 

prawa zapytywać się go kim jest i jaką 
rolę odgrywa w bułgarskiej partji komuni- 

stycznej. Rzeczywiście też po upływie 
tygodnia przed domem wi którym miesz- 

postarał się dla mnie o klucz tajnego pi- 
sma policji rumuńskiej. Dokumenty te 
niezwłocznie odesłałem do Berlina, aby 
tam ułatiwć deszyfrowanie telegnamów. - 
IWikrótce potem otnzymałem rozkaz z Wied- 
nia, abym nawiązał kontalkt z pewną urzęd- 
miczą grupą szpiegowską, ma której czele 
stał Żeljazko i Kunew. Za ich pośredni- 
cbwem otrzymywałem kopje koresponden- 
cji państwiowej. 

Jak domosi „/Pawerea Niostra*, Tewike- 
lew miał główne mieszkanie przy ul. 
Stnibey Wioda 1. 44. Jego wiadomości były 
przesyłane przez specjalnych kurjerów 
albo za pośrednictwem urzędników  pocz- 
towych i telegraficznych, którzy służbowo 
wiyjeżdżali do! Sofji i Berlina. Stąd wysy- 
łane były do Moskwy  Tejwiklew. stopniowo 
mozszerzał swą Sieć ii w ostatnich dmiach 
przed wykryciem sieci miał ma swych u- 
sługach piętnaście urzędników  poczto- 
wych i telegraficznych. iPonieważ zacho- 
dzi podejrzenie, że do sieci szpiegowskiej 
należeli wszysey pocztowi ii: telegraficzni 
urzędnicy pochodzenia  'bułęanskiego, w. 
dodatku utmzymujący kontakt z organiza 
cją macedończyków, władze wydały той- 
kaz, aby wszyscy zostali aresztowani. — 
Śledztwio ma wykazać ich winę lub niewin- 
mość. Również w, Konstancji dokonano 
a: aresztowań, Ogółem anesztowano 

cji, jednocześnie popierali od lat w sposób taj- 
ny ruchy niepodległościowe na całych dosłow- 
nie Bałkanach, Delviro spędziła całą młodość 
w jednej z najlepszych pensyj irancuskica, 
gdzie nierzadko trafiały się córki starej ary- 
stokracji francuskiej i rosyjskiej. Była w peł- 
ni Europejką. Wtedy też poznała siostrę czło- 
wieka, który niebawem miał się spokrewnić 7 
jej rodem, wejść później — acz przełotnie — 
w jej własne życieji osiąść na tronie Albanji. 
Chodziło o Taine Zogu. 

W parę lat potem interesy rodziców psują 
się. Ich poprawa zależy od młodego, dość 
obrotnego spekulanta albańskiego. jest on 0- 
gromnie bogaty. Delviro wydają za niego. W 
kilka lat potem mąż jej Djemil Viora traci for- 
tunę. Odzyskuje ją niebawem, by „po dziesię- 
ciu latach znowu stracić i znowu częściowo 
odzyskać. W pewnej chwili zapoznaje się z 
więzieniem. 

Nikomu nie jest tajno, że Delviro zmu- 
szona jest ułatwić mu pewne tranzakcje. jej 
wielka jeszcze uroda, dawna ogłada towarzy- 
ska, ułatwiają to wszystko w czasie wojny: 
Djemil robi interesy z Ententą i Turkami, z 
Buigarjg i Grecją. Mimo tego krachuje raz 
po raz. I znowu powraca. Wreszcie zagryza go 
konkurencja głośnego fabrykanta armat Sa- 
charowa. Po wojnie jest już tuzinkowym spe- 
kulantem. Gdyby nie żona, gdyby nie jej ro- 
zutn w prowadzeniu pertraktacyj, gdyby zara- 
zem nie jej urok, stoczyłby się dawno na dno. 

ALBANJA 
Przychodzi do dyktatury w Albanji. Pro- 

tegowany przez Włochy młody premjer tego 
państwa Zogu, raz po raz zgniata protegowa- 
ne przez Albanję powstania. Wojny nie pro- 
wadzi się bez broni. Djemil wysyła swą żonę 
do ogu: jest Albanką a przytem jest jego ku- 
zynką. Czy Djemil wie wówczas, że jego żo- 
na była niegdyś — tak mówi się w Tiranie — 
kochanką młodszego od siebie Zogu? Może i 
wie... 

Podobno pierwsze ich spotkanie przed laty 
po latach, nie należało do zachęcających. Po- 
woli jednak mówi się o Delviro, że ona jedna 
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Przegląd Wschodni. Na treść numeru skia- 
dają się artykuły: „15 lat sowieckiego handlt. 
zagranicznego”, „Zagadnienie Wielkiego Dnie- 
pru*, „Skoropadskij redivivus'; Tekst umów 

koncyljacyjnych polsko-sowieckiej i francusko- 
sowieckiej; Kronika: Mowa Stalina, Budownic- 

two komunalne na Ukrainie Sowieckiej; Prze- 
gląd prasy oraz bibljografja. у ; = 

Świat — 5. Sensacją zeszytu jest niewątpli 
wie artykuł pt. „Tajny agent sowiecki w Wa- 
tykanie”, a raczej fotografja przy tym artyku- 

le. Na fotografji widzimy grupę księży obrząd 
ku wschodniego w Rzymie. W pierwszym 
rzędzie siedzi szpieg w sutannie — Aleksan- 
der Dejbner. Nie trzeba być fizjognomistą, - 
by się poznać na tej kreaturze!.. у 

Ciekawy jest reportaż z... obrad komisji 

budżetowej Sejmu!.. "W. Marylski wciąż się 

znajduje — „sam wśród dzikusėw“, sądząc 

jednak z fotogratji pewnej 'dzikuski, ta samo:- 

ność nie powinna mu zbytnio ciąžyč. 

Literatura, teatr, sport, moda, no i... kry- 

zys, który staje się modą i sportem i rywali- 
zuje z teatrem i literaturą w dziedzinie „rzącu 
dusz”, — oto główne motywy nowego zeszy 

tu Świata. 

kallem zauważyłem człowieka, w. ikitórym VN SE PAST A TAM KNITAS OPO IA S PORZECZKA TRZE NT TLS 

poznałem według opisu przewodniczącego, 
tego właśnie, którego mi przysyła i z 
iktórym mam się spotkać tajnie. Po ikon- 
ferencji która trwała kilka godzim, miezna- 
jomy. powiedział mi, że powierza mi spec- 
jalną misję, o której zawiadomi mmie je- 

szcze przywódca (komunistów bulganskich. 
Za siedem dni komunista ten znowu przy- 
szedł do mego mieszkania i wręczył mi 

palkumek, zawierający drukowane instruk - 
cje odnośnie wykiomamia misji, jaką mi 
powierzono.  Bezawlocznie miałem wyje- 

chać do Rumunji i zająć się tam szpie- 
gostwem. (W! celu wykonania swej misji 
miałem porozumieć się z pewnym obco- 
krajowcem, który ukończył szkolę szpie- 
gostwia w Moskwie. Ów! cudzoziemiec olb- 
jaśniił mi tajemmice szpiegostwa. Na je- 
go polecenie miałem  zorgamizować sieć 
szpiegowską, бга obejmować miała po- 
cztę i telegmaf.  Dallej miałem mawiązgać 
kontakt z urzędnikami różnych ministerstw 

aby za pośrednictwem ich zorganizować 
drugą sieć szpiegostyta wj różnych instytu- 
cjach państwowych, przeważmie o charak- 
terze iwojskowym. Specjalny kurjer do 
stanczył mi mozikaz, że mam nawiązać kon- 

talkt z iAfamastem * , pocztowym 
urzędnikiem. (W dnugi dzień po spotkaniu 
Stamkow począł nadsyłać mi kopje szyf- 
rowanych itelegnamów. "Ten sam Stankow 

1) 

W mroku zamkniętych okiennic 
ROZDZIAŁ I. 

MAŁY SZERLOK HOLMES 
Byt piękny, słoneczny poranek. 
Równa aleja strzelistych topoli pira- 

midalnych osnuta była blaskami, sączą- 
cych się poprzez korony drzew, promie- 
ni. 

Po stronie ocienionej nie obeschły je- 
szcze duże krople rosy, nadając soczy- 
sty ton zieloności. | 

Ptaki fruwały, świergocąc, radosne, 
że nie słychać jeszcze przeraźliwych trą 
bek samochodowych i turkotu ромо- 
zów, ani hałasów, któremi przez dzień 
cały zapełniali ludzie park. 

Wszystko spało jeszcze... 
Przecież to nie jest miasto — to wiel 

kie modne letnisko „Borki*, gdzie zjecha 
ła się na wypoczynek letni arystokracja. 
Słoneczny zegar na polance wskazuje do 
piero siódmą. 

Któżby mógł odwiedzić tą aleję o 
tak wczesnej porze? 

Chyba tylko ten stróż w jasno - zie- 
lonym uniformie, który wyłania się z 
bocznej ałejki, z miotłą i grabiami w rę 
ku. 

Wyszedł na słońce, zdjął czapkę 1 о- 
bejrzał się z uznaniem dookoła. 

— Ot, dał Bóg lata doczekać! 
szepce bezzębnemi ustami. — I jakie la 

  

to — gorące!.. A ci ludzie śpią w taki ra 
nek!.. Ani żywej duszy nie widać!.. 

Ale znów ktoś się pokazał: staruszka 
jakaś, starannie, czysto ubrana. Pewnie 
wybrała się do cerkwi, a może nie chcia- 
ła tracić pięknego ranka... į 

Słońce śle kaskady światła na drze- 
wa, kwiaty, przenika do ukrytych po bo- 
kach alei, ławeczek, igra na ruchliwych 
piórkach ptaków... Wtem, w harmonijny 
nastrój przyrody wdziera się wesoły, nie 
frasobliwy a dźwięczny, jak dźwięk sre- 
brzystego dzwonecžka, śmiech dziecia- 
ny. 

Zaskrzypiał ostro żwir pod  małemi 
nóżkami dwóch chłopaków. 

Wypadli nagle na dużą aleję. Starszy 
miał lat dziesięć, może więcej trochę, w 
granatowem ubranku, z czapką zawadja-. 
cko na bok zsuniętą, był uosobieniem 
wesołości i życia. Lecz na smagłej, ściąg- 
niętej twarzy maluje się jakiś rys, świad- 

— сгасу о tem, że powaga i myśl nie są mu 
obce. W oczach jego znać inteligencję, 
a kiedy usiłuje w zamyśleniu ściągnąć 
brwi, cień powagi pada na roześmianą 
twarzyczkę. 

Tak właśnie marszczy brwi jego ojciec, 
kiedy chodząc wielkiemi krokami po ga 
binecie, obmyśla swą mowę obronną. 

Ojciec dwuch chłopców jest sławnym 
adwokatem — a Koła chce być również 

  

Nowy poseł Rzplitej w Moskwie    
W dniu 31stycznia r.b. nowomianowany poset R.P. w Moskwie p. ]. Łukasiewicz złożył swe 

listy uwierzytelniające w Kremlu. Na zdjęciu naszem widzimy p. а_ 
z Warszawy (w środku). Po lewej ręce p. ministra dworcu moskiewskim po przyjeździe 

min. Łukasiewicza ца 

stoi attache wojskowy poselstwa R. P. w Moskwie płk. Kowalewski, pó prawej ręce — szef 
protokułu dyplomatycznego ZSRR  Fiorinskij. 

bardzo sławnym, kiedy wyrośnie. Tylko 
waha się jeszcze w wyborze fachu: do- 
brzeby było stać się wielkim zbójem i 
mieszkać w jaskini, albo zbrodniarzem 
tajemniczym, jak dr. Kwarc. Ale wtedy 
Nik-Carter mógłby go złapać! Nie, to 
już wolał sam zostać Szarlokiem Holme- 
sem. 

Aby się upodobnić do swego ideału, 
Kola wyjął z kieszeni ołówek i wsunął 
do ust — niechże mu zastąpi nieodłącz- 
ną fajeczkę Szerloka Holmesa, którego 
na okładkach zawsze z fajeczką rysują! 

Śmiech zniknął z twarzy... z rękami, 
wsuniętemi do kieszonek, sunął już kro- 
kiem „dorosłego”. Mały 5io-letni braci- 
szek Boria naśladował go wiernie w każ 
dym ruchu. . ! 

Był to rzeczywiście śliczny obrazek 
w zielonej ramie... : 

Mały tłuściutki i rumiany bąk, miał 
czarujące dołki na policzkach, a główkę 
jego okalały złote pukle, spadające aż na 
biały kołnierzyk. 

Zdawało się nieprawdopodobnem, by 
czyjaśzbrodnicza ręka odważyła się 
sprowadzić na tą anielską twarzyczkę wy 
raz przerażenia... 

Nie, oczywiście, nic grozić mu nie 
mogło. Tylko bogata wyobraźnia chło- 
paków mogła zaludnić krzewy i klomby 
parku jadowitemi żmijami, a piękne wil- 
le bogaczy-zbrodniarzami. 

Oto stróż bezpieczeństwa — poli- 
cjant. Stoi spokojnie na skrzyżowaniu 
alei i patrzy przyjaźnie na chłopaków. 

Wszyscy tu znają tą pareczkę — dzie- 
ciaków adwokata Plewina. 

— (Cóż to ich samych tak puszczają? 
Chociaż prawda, niema jeszcze ruchu, 
niech pobiegają! -—— myśli policjant. 

— No, prędzej, zginaj nóżki! — roz- 
kazywał Kola, ociągającemu się małe- 
mu. — Już zaraz pułkownik wstanie, a 
musimy wykraść mu zpod okna truskaw- 
ki! I to koniecznie tak, żeby nikt nie wi- 

dział! 
— A na co mamy leźć przez płot i 

kraść truskawki, kiedy mama daje nam 
ich tyle, ile tylko zechcemy, a pułkow- 

nik lubi nas i przynosi nam tyle cukier- 
ków. 

— Głupi jesteś bezdennie, Boria, 
tłómaczyłem ci już, że muszę wypróbo- 
wać na sobie, czy to prawda, że zbrod- 
niarza ciągnie coś zawsze na miejsce 
zbrodni. I to właśnie jest ich zgubą. Trze 
ba już zacząć powstrzymywać się, kie- 
dy Mama dziś pewno pośle nas do puł- 
kownika, żeby zaprosić na jakiś spacer, 
albo ich Miłoczka zechce z nami bawić 
się w parku? Lepiej chodźmy do cudzej 
willi; to jak złapią, nie będziemy mieli 
tyle wstydu. 

‚ — Mówiłem tobie tyle razy, że każ- 
de przestępstwo musi być zgóry obmyśla 
ne i uplanowane, a miejsce zabójstwa 
dobrze znane. A innych willi ja nie znam 
tak dobrze! 

— Zabójstwa?! A kogo ty chcesz za 
bić? Ty mówiłeś, że my tylko zerwiemy 
trochę truskawek. ` 

— No tak, naturalnie, to tylko żeb: 

jest doradczynią dyktatora. Wszyscy to mówią, 
tylko Djemil podaje z przekąsem, że gdyby 
tak było, to jego tranzakcje z rządem maiego 
państwa byłyby przecież korzystniejsze. W rze 
czy samej, są bardzo przeciętne. Zaś stosunki 
— czysto przyjacielskie — dyktatora z krew- 
niaczką, są coraz bliższe. Należy do jego do- 
radców. Należy zarazem do jego agentów po- 
litycznych. Ma przecież bardzo wielkie stosun:- 
ki. Interesa męża idą raczej słabo: interesa Zo- 
gu — już króła — idą doskonale. Zagranica 
powoli oswaja się z królestwem, które uwa- 
ża się za barbarzyńskie w jednej połowie, baj- 
kowe w drugiej, — a operetkowe w całości. 

TAJEMNICZY KONIEC 
W grudniu zeszłego roku opuszcza Delvi- 

ro Tiranę. Podobno coś się psuje z krółem Zo- 
gu. jedzie do Londynu. Bawi tam kilka dni. Po 
tem odbiera długą depeszę z Albanji, Szyir. Po- 
tem konieruje jeszcze z paroma  osobistościa- 
mi. jest to dzień wilji. jest spokojna. 

Wychodząc po takiej konierencji skręca 
do Whitehall. Tu wydobywa truciznę. Nikt nie 
wie, nikt się nawet nie domyśla, dlaczego. Mo- 
że jeden tylko król Albanji. 

PREST 
——=0-0-0=—— 

Z całego świata 
W styczniu 1931 roku z Penang w Chinach 

wyruszył pieszo młody Chińczyk Józef Wei w 
drodze na Zachód, do Rzymu. Jako katolik za 
pragnął odwiedzić miejsca święte chrześcijań- 
stwa oraz odbyć pielgrzymkę do jego stolicy. 

Dziennie przebywał on stosunkowo niezna- 
czną przestrzeń, gdyż tylko od 20 do 30 kilo- 
metrów. Przebył w ten sposób Chiny, Birmę, 
Indje, Persję, Turcję, przez państwa 
bałkańskie dotarł do granicy Włoch. Obecnie 
znajduje się w Medjolanie — po dwóch latach 
marszu. W Rzymie będzie przyjęty na osobnej 
audiencji u Ojca św. 

W Kopenhadze odbędzie się niebawem ślub 
najmłodszego z synów króla duńskiego księcia 
Kanuta z jego stryjeczną siostrą, księżniczką 
Małgorzatą duńską. 

  

W Holandji czynią się przygotowania do 
procesu, który w kołach prawniczych uważany 
jest za zgóry wygrany, mimo iście fantastycz 
nych dziejów, jakie go poprzedziły. Chodzi tu 
ni mniej ni więcej jak o spadek datujący się 
jeszcze z 17-go wieku. Wówczas to umarł — 
w roku 1691 — Leobald Metzger, baron na 
Weibenum, wieloletni 'wielkorządca sławnej 
twierdzy Breda, pozostawiając miljonowe dzie- 
dzictwo, ale nie pozostawiając, jak się zdawa 
ło, spadkobierców. 

Dobra przypadły na skarb państwa, i nie 
wyszły dotąd z jego ręki. Aż dopiero obecnie 
młody historyk i heraldyk z Antwerpii odkrył 
linję dziedziców Metzgera, nieznaną jego współ 
czesnym, a nadto i papiery, wykazujące jej 
prawa. Linja ta emigrowała była do Niemiec 
i dziś nosi inne nazwisko od tytułu, hrabiow- 
ae nadanego jej w epoce wojen napoleoń- 

Proces ma być rzeczywiście do wygrania— 
mimo długiego wieków przedziału. ; 

50.000 irankėw nagrody za powieść o bol- 
szewizmie rosyjskim demonstrującą jego szkod 
liwość dła społeczeństwa i jednostki przezna- 
czył w tym roku Instytut Katolicki w Paryżu. 
Na czele jury stanął znany pisarz Henry Bor- 
deaux. 

W ciągu h prac nad oczyszczaniem 
szczątków okrętu „Atłantique”, spalonego nie- 
dawno, znaleziono znowu troje zwłok zwęglo- 
nych w jednej z kabin okrętu. 

  

Kaźmira Berkanówna. „Tak mi ciężko”. Po 
znań, 1933, str. 77, cena zł. 1,80. Skład głcw- 
ny w księgarni św. Wojciecha. 

Znana publicystka katolickt, p. K. Berka- 
nówna zainicjowała wydawnictwo Bibljoteczki 
społecznej, której pierwszy tomik zawiera ak- 
tualne rozważania na temat najbardziej  do- 
kuczliwych trosk chwili bieżącej. Autorka pro- 
wadzi serdeczną rozmowę ze wszystkimi cier- 
piącymi i pokrzywdzonymi, uwzględniając nie 
mal wszystkie możliwe tragiczne sytuacje. 
Książeczka zawiera 28 takich krótkich — гох- 
mów. Oto wymowne tytuły niektórych rozdzią- 
łów: „Nie mam pracy”, „jeść mi się chce', 
„Ciągle choruję”, „Nic mi po życiu”, „Zawie- 
dli mnie ludzie*, Rozbite małżeństwo, „Siero- 
ta' itd. itd. 

, Autorka pragnie dopomóc każdemu, prag- 
nie skierować jego uwagę na przyczynę nie- 
szczęścia i wskazuje na jedyne Źródło pocie- 
chy, jakiem jest religja. 

Nie ograniczając się jednak do ogólnych 
uwag, autorka podaje literaturę, dotyczącą 
poszczególnych zagadnień. Te notatki bibljo- 
graficzne, zamykające każdy rozdziałek i po- 
dające fiteraturę przedmiotu w kilku językach 
już same w sobie posiadają wielką wartość. 

Ci, co przeżywają ciężkie chwile cierpień i 
zwątpienia, i ci, co pracują w dziedzinie cha- 

poważniej było, mówię o zabójstwie. 
Żeby kogoś zabić musimy jeszcze wy- 
rosnąć. A teraz ruszaj się prędzej i wyjm 
palec z ust, kiedy nie chcesz, żebym cie 
bie wytargał za uszy! 

Ty mnie wytargasz za uszy! — draż- 
nił się mały, zakładając wyzywająco rę- 
ce za plecy. — Ot, wrócę do domu i po- 
wiem mamie, że ona pozwoliła nam tyl- 
ko koło domu pobiegać, a ty poprowadzi 
łeś mnie zabijać pułkownika. 

— Boże, z tobą trzeba mieć świętą 
cierpliwość! Przecież chciałeś sam być 
moim wspólnikiem! 

— Dobrze, będę twoim wspólnikiem 
— mnie wszystko jedno. Tylko ty, pamię 
taj, nie zabij mnie potem ze strachu, że 
ciebie zdradzę — bo tak, mówiłeś, ro- 
bią zbóje! 

— Już obiecałem tobie, że nie zabi- 
ję. A tatuś będzie nas bronić, tatuś jest 
wielkim adwokatem i mama mówi zaw- 
sze, że musimy go naśladować we WSZy- 
stkiem. 

— Ciszej! — Już płot ogrodowy. 
— Patrz furtka otwarta, a okienice zam- 
knięte. Wszyscy śpią. 

, — Nie, nie śpią. Jan wstaje wcześ- 
nie. Zaraz wysunie się zza rogu i da 
nam, jak złapie na kradzieży. * 

— Jana niema! Słyszałem, jak puł- 
kownik mówił wczoraj tatusiowi że mat- 
ka Jana za chorowała i on musiał wyje- 
chać na tydzień. Okna i drzwi z kuchni 
wychodzą na podwórko, więc Anna nas 
nie zobaczy. już ja sobie wszystko ob- 
myślałem i ułożyłem. Masz tu dowód, że 

W WIRZE STOLICY 
  

MAKABIADA 

W spodniach, swetrach, szalikach, bere- 

tach — Nalewki na Krupówkach wygłądają 

okazale. Górale aż gęby porozdziawiali: „—Lo- 

boga, to aż tylochna tych żydów je na šwie- 

cie!“. 

Niewiele z nich ma zakopane pociechy, pie- 

niędzy nie chcą wydawać; — ile za ten ser- 

dak? — 5 złotych! — Wypchajcie się z nim 

razem, u Ickelsohna na Muranowie taki sam 

za 2 zł. dostanę. 

Na mecie 18-stu kilometrów dzikie krzyki, 

oracje spotykały każdego zawodnika: 

— Gib a Kuk Mojsze jedzie! 

— Uj, leży, wstawaj, zrywaj, pędź, 

ciebie goni! 

Górale odbili sobie niepowodzenia finans'- 

we śmiechem, które wzbudziły te „zawody '. 

Pierwszym w 18-stu był Warenhaupt, sklepi- 

karz zakopiański, który z Gnojkami, Czecha- 

mi, Motykami nawet nie może startować, bo 

nim dobrnie do połowy trasy oni już bieg 
skończyli. « Niedawno wybrał się do Rabki, 

gdzie konkurencja jest słaba — był 27-my! Aie 

teraz mistrz! Kalius, Oberlender, Szlefedrum — 

wszystkie handełesy zakopiańskie na zaszczyt 

mych miejscach. Górą nasi! 

Już to Czesi, Norwegowie, Rumuni, Egip- 

cjanie nie różnią się wcale od reprezentantów 

Polski. Mendelsony — Norwedzy mówia dosko 

nale po polsku!! — Bo my z pod Białegosto- 

ku! Aha, rodacy. Austrjacy i Rumuni są jak 

w domu, ta śliczna Dora z Gęsiej to ich szwa- 

gierka, ta gruba Ruchla z Dzikiej—ciotka, ien 

kochany Hipek z Długiej kuzynek. Wszyscy 

świetni przedstawiciele innych państw czują 

się w Polsce doskonale — są znowu u siebie. 

O Miickenbrun, Miickenbrun! piegowaty, ie 

chluba Makabiada, przed 12-sty laty, Miicken- 
brun był rzeczywiście niezłym narciarzem, dziś 

jest ramolem, ale na żydów to wystarcza. Mit- 

ckenbruna fotografują od przodu, tyłu, dołu, 

każda Rachela chce mieć jego autograf. 

Naturalnie wszyscy pchają się wieczorem 

do Trzaski. Moniek ryczy przez całą salę: 

— Ignaś, przyjdź tu do mnie; mnie ciężko 

się ruszać, bo bardzo dziś zwichnąłem sobie 

nogę przy chrystjanji! 

Proszę, przynajmniej teraz wie cała 

że była chrystjanja. 

— Ten Uszer to ma taką technikę, taki ta 
lent, taki genjusz — żeby on chciał na zawo- 
dy stawać! wszystkie miejsca od pierwszego 

do ostatniego by zajął! 

— Czemuż nie staje? 

— On mówi: mnie to naco? niech głuni 
się męczą, ja i tak wiem co umiem. 

Przy dźwiękach mazurka Dąbrowskiego 

wjeżdża polska flaga na maszt: Nuchim z Na- 
lewek wyprzedził Szlomę z Amsterdamu, a 

właściwie też z Lubartowa. Makabiada kończy 
się wielkim sukcesem Połski! Tak, tak wie- 

my, że wszyscy żydzi na Świecie są w grun- 

cie rzeczy Połakami. Karol. 

Srul 

saia, 

Z T-wa Organizacyj 
i Kółek Rolniczych 

„Zebranie Rady Wydziału Ekonomicznego 
Wil. Tow. Org. i Kółek Rolniczych odbędzie 
się w dniu 9 lutego rb. o godz. 17 w lokalu 
Towarzystwa (Wilno, Mickiewicza 28 m. 1). 
Porządek dzienny: 1) zagajenie, 2) referat p. 
dyrektora Józefa Borowskiego, p.t. „Zamierze- 
nia kredytowe PBR na wiosnę rb.*. Dyskusja, 
3) komunikatp. naczelnika Wacława Szaniaw- 
skiego pt. „Postępowanie prac nad organizacją 
Izby Rolniczej w Wilnie". Dyskusja. 

* * * 

Zebranie Rady Wydziału Produkcji Roślin 
nej WTO i KR odbędzie się w dniu 9 lute- 
go 1933 r. o godz. 10 w lokału Towarzystwa 
(Mickiewicza 28). $ 

Referat prof. W. Lastowskiego — „Nawo- 
żenie pod ziemniaki z uwzględnieniem nawc- 
zów. zielonych i ich wpływ w plodozmianie“, 

Referat dr Szystowskiego — „Atestowanie 
nasion w handlu nasiennym wobec konieczno- 
ści tępienia kanianki". 

Cele i zadania Rady Produkcji Roślinnej. 
Wolne wnioski. 

GSETZY ОБАЛОСИНОНЛИВЕЕМеМТС 

rytatywnej, — powinni zwrócić szczegółną u- 
wagę na książeczkę p. K. Berkanówny. 

Włodzimierz Hoiubowicz Mumje egipskie 
w Wilnie. Wilno, 1933, str. 31 z ilustr. 

Zręczny feljeton, drukowany w jednem z 
czasopism wileńskich i wydany obecnie w od- 
bitce, zasługuje na uwagę ze względu na po- 
ruszony temat. Niekażdy Wilnianin wie, ze 
w naszem mieście znajdują się cenne i  cał- 
kiem autentyczne mumje egipskie, będące chlu 
bą i ozdobą Muzeum Archeologicznego USB. 

Autor podaje w krótkim zarysie niezwykłe 
dzieje tych mumij, przypomina  czytelnikon 
wierzenia Egipcjan i sposoby  balsamowania 
umarłych, wreszcie informuje o stanie i wyglą 
dzie okazów wileńskich. 

ASS TK TKO I NO TS TSO AVI DOW WEZ EOT NORW DWIE IIA I RAEC II S KLINIKA INIT A TI S OO ROAR 

Jana niema; tak u nich czysto i porząd- 
nie zawsze, a teraz patrz: pełno śladów 
czyichś butów nawet na klombie. 

To mówiąc Kola machinalnie równał 
ziemię nogą. 

Oto weranda. Lekki wiaterek kołysze 
firanki i faluje na klombach, pełnych 
pachnących kwiatów Tak pięknie pachną 
te kwiaty. 

Słońce oświeca i grzeje ładnie utrzy- 
many ogród, a w nich tych dwóch chło- 
paków, którzy usiedli na ławce, w pobli- 
żu krzaków różanych, chylących się Ка 
werandzie. Niby ostry dysonans w spo- 
koju i ładzie ogrodu na werandzie panu- 
je nieład: krzesło wywrócone, stół zsu- 
nięty krzywo... 

— Patrz, Kola, ktoś złamał krzak 
herbacianej róży, ten najulubieńszy Ire- 
ny Stiepanowny. I jakiś czerwony łach- 
manek wisi na nim. Zdejmiemy ten łach 
manek i darujemy jakiej dziewczynce dla 
lalki. : 

— Milcz, nie przeszkadzaj mi my- 
śleć! — przerwał Kola. 

— Dobrze, mnie wszystko jedno, tył 
ko czas już zbierać truskawki, bo drzwi 
już są otwarte, pewno ktoś wstał. Za- 
raz ktoś wyjdzie, a zresztą — ja chcę 
jeść. 

— Mówię ci, milcz! Ja już nie jestem 
złodziejem tylko Szerlokiem  Holmesem 
i myślę, czemu to u nich wszystkie drzwi 
pootwierane, a nikogo nie widać. Trzeba 
zobaczyć, czy niema na piasku przed 
werandą „tańczących figur".



=
=
 

| Punktai @6. 

"Tydzień sportowy 
Konna - narciarskie zawody na Paśpieszce 
Pisaliśmy, niedawmo, że Dowództwo 3 

Samodzielnej Brygady Kawalerji w. ponozu 
mieniu z władzami sportowemi organizuje 
w dmiach 18 i 19 b. m. ma torze Pośpiesz- 
ka wielkie zawody konno-narciarskie, 

Program tej miiezwyłkle ciekawej im- 

prezy opracowany został w sposób nastę- 
pujący : 

1-szy DZIEŃ (SOBOTA) 18-до b. m, 

Komkurs hippiczny dla podoficerów 
(początek godz, 12-ta). 

W przeszkód do 1 mtr. wys., do 3 mtr. 
szer. trasa około 700 mir., tempo 375 mm, 
3 magrody honorowe. 

Biegi narciarskie (pocz. godz. 13-ta) 
Skjóring oficerów — dyst. około 1500 

mtr, 
Skjórimg dla namcianzy erzeszomych 

w PZN — dystams około 1000 mtr. 
Skjórimę garnizonowy dla pp. Ofic. — 

Garn. Wilno — dystans około 1500 mtr. 

W KILKU WIERSZACH 
Towarzyski mecz hokejowy, rozegrany 

między mwileūskiem. Ogniskiem a K. T. H. 
(Krynickie T-wo Hok.) przyniósł zwy- 
cięstwo drużymie wileńskiej 2:1 (1:1, 1:0, 
0:0). 

) * 

Zbliža się termin rozpoczęcia dorocznego 
turnieju tenisowego o puhar Davisa. Prezydent 
Lebrun osobiście dokonał ceremoniału losowa- 
nia rozgrywek. 

Polska gra już w pierwszej rundzie z Holan- 
dją, wyjechać więc trzeba będzie do  Nider- 
landów. Gdyby nie obowiązujący wczesny ter 
min ukończenia gry w tym kole (9 maja), lo- 
sowanie należałoby uważać za bardzo szczę- 
śliwe. Przeciwnik jest * prawie wymarzony. 
znany naszym graczom, nie za silny, ale i nie 
patalach... 

Wyniki losowania: 
| runda (do 9 maja): Finlandja — Indje, 

Hiszpanja — Anglja, Belgja — Austrja, Wło- 
chy — Jugosławja, Egipt — Niemcy, Polska—- 

l ja, Danja — Irlandja, Węgry — Jap'- 
nja. 

Do drugiej rundy (do 21 maja) wchodzą 
zwycięzcy oraz następujące państwa bez gry: 
Grecja—Rumunja, Monaco — Czechosłowacja 
Norwegja — Australja, Południowa Afryka —- 
Szwajcarja. 

Trzecia runda musi być rozegrana do 13 
czerwca, pó'finały do 23 czerwca, finał europej 
ski do 17 lipca, finał międzystrefowy 21—23 
lipca. 

* 

Najbliższą wielką imprezą z udziałem zawod 
ników — Polaków będą narciarskie  mistrzo- 
stwa F.LS. w Innsbrucku. 

ną się one już dziś biegiem zjazdo 
wym na 12 klm. Program dalszych dni, jak n* 
żej: 

T.II — 40 km. bieg sztafetowy. 
я 8.li — bieg zjazdowy pań i panów na 5 

m. 
9.11 — slalom dla panów. 
10.11 — bieg 18 km. i slalom pań. 
UL.IE — konkurs skoków do kombinacji. 
12.11 — otwarty konkurs skoków. 
13 — bieg na 50 km. 

cy startują po raz pierwszy jutro, 
potem dopiero w piątek. 

W skłąd naszej ekspedycji wchodzi 9-cia 
narciarzy, uczestników mistrzostw Jugosławii 
i Węgier. Oto ich lista: Marusarze — Stani- 
sław, Andrzej i Jan, Czech Br., Skupień, Be- 
rych Wł, Legierski, Łuszczek, Kolesar. 

a 

Skjórine dla podoficerów 3 S. B. K. — 
dystans około 1000 mtr. Po jednym podo- 
fieerze z każdego oddziału 3 SBK. 

We wszystkich biegach ski - skjórin- 
gawiych į skjūningowych pierwszy otrzy- 

muje nagrodę honorową. 

I-gi DZIEŃ (NIEDZIELA) 19-go b. m. 

Konkurs hippiczny oficerski 
(pocz. o godz. 13-tej). 

Otwanty dla wszystkich p.p. ofie. 

oraz dla koni które w noku 1932 niewygra- 
ły 1-ej nagrody na torze w: Wilnie, 12 prze- 
szkód wys. 1 mtr. 15 em., szer. 3 mtr. 50 
am., trasą około 800 mtir., tempo 400 mm, 
3 nagnody honorowe. 

Dwa biegi skjóringowe dla narciarzy 
zrzeszonych jw; PZN. — dystans około 1060 

mtr. początek godz. 13 m. 40. 
Dalszy ciąg konkumsu hippicznego — 

godz, 13 m, 50. 
Ski-skjónimg ofic. — dystans około 

1000 mtr. — pocz. o godz. 14, m. 20, 
Skjóring dla ofie. 3 SBK — dystans о- 

Ikolo 1500 mir, 
Jeden ski-skjóring dla marciarzy zmze- 

szomiych w) PZN. 

Jeden skjóring dla Ofic. 
— dystans około 1000 mir. 

Jeden skjóring dla podofie. — jak w 
dniu pierwszym, 

Ski-skjóring ofic. — dystans ckyłe —- 
1000 mir, 

IWIAIRUNKI ZAWODÓW 
Wpisowe: a) ma konkurs oficerski rd 

jeźdzca — 2 zł, b) ma biegi skjóringowe 
i ski-skjóringowe od narciarza 1 zł. 

Zapisy: Zapisy do konikursu winne być 
uskutecznione dnia 9 lutego r. b. » 3 S. 
B. K. u kap. dypl. Młoszewskiego, 

Zapisy na biegi skjórimgowe do duia 
9 lutego z tem, że ewentualne zmiany mo- 
gą być usikutecznione do dnia 15 lutego. 

Za.pisy panów, nanrcianzy PZN w:kute :z.- 
niame jedynie przez przedstawiciela tego 
związku kpt. Ostrowskiego. 

Zapisy powinne być wykonane w-g u- 
stalomej formy. 'Wipisowe wpłaca się przy 
zapisach, 

Start do wszystkich biegów skjóringo- 
wych co 10 minut, . 

Gam, Wilnc 

Mistrzostw» hokejowe 
OGNISKO WYELIMINOWANE 

KRYNICA. Wieczorem drugiego dnia 

mistrzostw, sytuacja się wyjaśniła. W 

pierwszej grupie odpadło definitywnie Wil- 
no, po ładnym meczu z AZS Whrszawa, 
który porwał widownię i był stanowczo 
najładniejszym z dotychczas widzianych 
AZS (Warszawa) — Ognisko 2:1 (0:0 1:1 
1:0) 
Na początku gra otwanta, a nawet Ogmi- 
sko jest groźniejsze, gdyż AZS ogranicza 
się dalekiemi strzałami, W! 1* Godlewskie- 
mu II nie udaje się dobić strzału Kremera 
z przeboju, W 7' Kremer chybia z kilku kno 
ków. Tercja bezbramkowa. 'W! drugiej tem- 
po widocznie się zwiększa i w 3* Adamow- 

ski z preboju zdobywa prowadzenie dia 
Warszawy. Wino - Kiro fatalmie puszcza 

Ognisko jest w ofemzywie, zapałane 

przez widownię, aż w 14* Kremer plasuje 
i Sznajder (AZS) zasłonięty puszcza 1:1, 

Kowalskiego (AZS) zmoszą z lodu. Kre- 
mer za bezmyślny faul osłabia Ogmisko, 
gdyż zostaje wydalony. na 2 minuty. 
Bezmyślność tego gnacza powoduje prze- 
gramą, gdyż Werner przebija się przez lu- 
kę i zdobywa zwycięską bramkę skośnym 
strzałem. Ogmisko musza już bez Kremera 
i w ostatniej chwili omal nie wyrównuje 
przez Stamiszewskiego. Sędziował Kuchar. 

W trzecim dniu rano rozegramo jeden 
mecz; 

OGNISKO — POGOŃ 1:1 
Gra początkowo ospała, silnie zmienia się 
w trzeciej tereji, po wyrówmaniu aawet 
jest ostra. Widownia mimo, że ma złym lo- 
dzie nie nie można było pokazać, mogła 
być z poziomu zadowolona. 

Kmchar strzela nieuchronnie dla. Pogo- 
ni. Godlewski II, ze ślicznego podania Sta- 
niszewskiego wyrównuje 1:1. Wynik zada- 
wala obie stromy i choć gra przybiera na 
ostrości, wymik się nie zmienia. Jest to 
ostatni mecz mistrzowski Ogniska, które 
po rozegraniu spotkania towarzyskiego z 
KTN, wyjedzie do Wilna. Jeżeli chodzi o 
przyczyny tak miernych wyników dobrej 
drużyny, jaką jest jednakże Ognisko, to 
poważnie przyczynił się do tego pech w 
losowaniu, niesubordynacja oraz gra ву- 
stemem primadonny dla widzów: egoisty- 
czego „Kremera* oraz przedewszystkiem 
słaba forma prof. Wieysemhoffa. W. Preiss 

COŚMY POWINNI WIEDZIEĆ O P. 0, SI 
BEZ ODZNAKI NIE WOLNO STARTOWAĆ 

Każdy, ikto tylko zechce zastanowić 
się nieco głębiej, łatwo dojdzie do wnio- 

jesti korzystne, jeśli prowadzi do zdrowia 
i wszechstronnej sprawności, onaz iż wy- 
bitne wyłniki sportowe w tej czy innej spe- 
cjalmości uzyskać można jedynie, jeśli się 
uprzednio osiągnęło pewien poziem ogól- 
nego rozwoju fizycznego. 
a i twem najlepszem, iż się mie- 

zbędną zaprawę wstępną przeszło — jest 
posiadanie Państwowej Odznaki Sporto-- 
wej. Jak wiadomo, by ją zdobyć trz?-a 
wiykazać się pewnym minimum spazwności 
iw sześciu ćwiczeniach wymagających: 
siły, szybkości, zręczmości, wytr:vmalo- 
ści i t. d. przyczem wysokość wymag -'1 * - 
zaležniona jest od wieku i płci. 

Rozumiejąc znaczenie Pańs:w vwe 1 Od- 
zmaki Sportowej dla kultury fizycznej dla 

  

  

ROZWIĄZANIE ZADANIA Nr. 11 

BIAŁE CZARNE 
1. H @6 — d3 К ® — el 
2.H d3 — c2 K al — fl 
3. H 62 — @9 K fl — gi 
4. Н 92 — 62 K gl — hi 
5. Н её — 2 

Białe zmuszają czamych do ruchu wieżą 
lub pionami 

D ses b6 — b? 
6. K b8 — b7 Wb5 — а5 
7. KbT X b6 W'a5 — b5+- 

8. K b6 X a6 W b5 — a5+ 
9. K a5 — b7 Wia5 — b5+- 

10. K b7 — ©6 Białe wygrywają po- 
aż przy dalszem szachowaniu hetman 

ialych bije wieżę. > 
innym. nuchu wieżą, białe w kilku 

posunięciach wygrywają wieżę. 

ZADANIE Nr, 11 
Dr. R. Leopold (Drezden) — W. Sch. 
BIAŁE: K f8; H bó; S e8; pion f2 (4). 

RNE: K e6; piony b6, bf, g7 (4). 
Mat w trzech posunięciach. 

PARTJA Nr, 11 

grama w turnieju klasy B. 
BIAŁE CZARNE 

W. Adamowicz E. Wirgler. 
1. e2—e4; c—. 2.8 gl—f3; e7—e6. 
3. 8 bl—c3; S b8—6. 4, @2 — @4; 

L ©е5ха4. 5. 5 £3+d44; G £8—D4, 
6. H di—-d3. 

Spokojniej było wymienić skoczka ; 
d4 z ženiem G al—d2, 
6... S g8—7. 7. G fl—2; S е7— 6 
8. G el—e3; a7—a6. 

Czamne zmuszone są bronić słabego 
2 przed skoczkiem białych. Nale- 

" Aš 4; 00 z ); HI d8—c7. 10. 244; 

S c6Xd4, 12, н 7 
_ "Białe niepotrzebnie AR 
jenie swoich piončywį ma. dinjį „oi. Lepiej 
było zagrać G e3Xd4. ` 

12... G f4Xe3. 18. b2Xe3; t7—t6 
14. G e2—h5! i 

Białe ofiarowują piona e5, dążąc do 
ataku ma kmólewskiem. skrzydle. : 

£6Xe5. 15. f1Xe5; (W! 18Xf1+ 
16. W alX£f1; H c7Xe5?? 3 

Czarne nie widzą posunięcia białych 
H d4—b6, po którym natychmiast prze- 

grywają partję. Nie lepiej było bicie 
S g6Xe5 ze wzgledu ma H d4—14, co daje 
bialym b. silny atak i możliwość wygrania 
skoczka.  W partji nastąpiło, 

17. H d4—be! — czarne poddały się. 
M, Kurmin 

GRA KORESPONDENCYJNA 
Pomysł oznaczenia pól na szachowmicy 

i motowanie przebiegu partji odegrał w 
szachach doniosłą rolę, którą można po- 
równać z wymalazkiem pisma w życiu 
ludzkości, Odtąd zaczyna się nowa era w 
historji gry szachowej. Stwarza się moż- 
ność utrwalania zdobyczy teoretycznych, 
powstaje litenratuna szachowa, oraz obok 

zwyłkłej gry praktycznej zaczyna się szyb- 
kość rozwoju innych gałęzi szachów: kom- 
pozycji — poezji szachów, gry a l'aveugle, 
gry. korespojndencyjnej, 

Gra w szachy na odległość jest. jedną 
2 majciekawszych odmian. Ma ona wiel- 
kie znaczenie dla teorji wogóle, a iw szcze- 
Sólmości dla grającego. Tkwi w miej rów- 
nież pewien urok: grający przeważnie nie 
zma ani siły, ami systemu gry swego part- 
nera. Nieraz słyszymy, iż wobec zbytmie- 
go ograniczenia czasu do namysłu, gra 
turniejowa nie zawsze stoi na wysoxim p.-- 
ziomie. 

Pod tym względem szachista kores"0n- 
dencyjny jest w lepszym położeniu, ponie- 
waż czasu do namysłu ma pod dostatkiem : 
dziesięć posunięć (+ ciągu trzydziestu dni! 

Przytoczę tu słowa wiedeńskiego mi- 
stnza E. Griinfelda: „Gra korespondencyj- 
na jest świetnym sposobem nauczenia się 
teorji debiutów, rozwija zdolność oblicza- 
mia na długą metę, grumtowność, ostroż- 
ność i głębokie zrozumienie istoty gry 
środkowej i końcowej, jest wiele pomocna 
w _ przyswajaniu sobie zdrowego stylu 
gry. Przed laty grałem jednocześnie do 

220 A D. Nabyłem przytem doświad. 
czenie, | w: następstwie było i bardzo dna śtwak yło dla mnie 

Znaczenie gry korespondencyjnej dla 
teorji jest rówmież dość duże. ię- 
czamy jej cały szereg inowacyj w dzie- 
dzimie debiutów i wyświetlenie szeregu 15 
gadnień teoretycznych 

I tak pienwszemu meczowi korespou- 
dencyjnemu Londyn—Edynburg (1824 -) 

ięczamy. wynalezienie pantji Sszk.c- 
kiej; partja dr. Dycknoffa z I. Ahrerdem 
obaliła warjant Canal'a i t. d. Podobnych 
przykładów m: można b. dużo 

(D. ©. N.) 

zdrowia rasy i zdając sobie spra-*, że 
droga do rekordów, prowadzi przez POS — 
Rada Naukowa Wychowania Fizrczsego 
wysunęła postulat by do zawodów sp r- 
towych mie. dopuszczani byli  zaryodniey 
nie posiadający POS. 

Ubieganie się o maleńkiego erualjowa- 
nego orzełka stanie się więc niezadtugo »- 
bowiązkowym „pierwszym krokiem" dla 
każdego, kto marzy o laurach sportow ych. 

KIEDY TRZEBA ODNAWIAĆ P. O. S.? 

Ważmość Państwowej Odznaki Spr.rto- 
mej zdobytej po naż periwszy liczy się od 
1 stycznia tego roku, w który:n odbytu о- 

statnią z sześciu prób do 31 grudnia rozu 
następnego. Jeśli naprzykład próby « dby- 
to ma jesieni 1931 m. i na wiosnę 1932, wa- 
żność odznaki liczyć się będzie od 1. I. 32 
do 31 XII. 33 r. 

zdobytej Odnowienie odznaki porz 
«pierwszy, będącej jednocześnie zdobyciem 
odzmaki stopnia następnego, must być u- 
kutecznione w drugim rokn ważności od- 
znaki posiadanej, to znaczy w; wyr adku --—- 
przytoczonym w: ciągu roku 1933, Ważność 
odznaki odnowionej liczyć się będzie na 
następne dwa lata, to znaczy sd 1 stycznia 
1934 do 31 grudnia 19356 r. Następne od- 
nowienie może już być rozłożone nia ca- 
ły dwuletni ołkres ważmości. 

Wypływa stąd reguła: rierwsze odno- 
wienie uskuteczniane jest w drugim ro- 
ku ważności odznaki zdobytej, na. tępne 
w ciągu dwu lat ważności odznaki posia- 
damej, bez ograniczeń. Kandy lat, który 
mie odnowił odznaki wr czusta ważności 
odznaki posiadanej, traci wszys'kie na- 
byte prawa ii musi rozpoczynać od nowa. 
Tak więc kandydat, posiadający sdznakę 
z wažnošcią do 31 grudnia 1933 r. mu į 
ponowne próby ukończyć pomyślnie przed 
upłysem tego terminu. 

DLA UNIKNIĘCIA 

  

wobec nkazania się w handlu włoszczyzny suszonej, 

PRAKTYCZNA GOSPODYNI POWINNA 
żądać we wszystkich sklepach znanej od 40 lat 

włoszczyzny suszonej 
arzynki z groszkiem 
rszczu wołyńskiego 

fasolki szparagowej 
myłącznie w opakowaniu naszem łirmowem gdrż tylko 

WYTWURNIA Suszonych Owoców 

W_Wilne, a. bala opa Nr. 4 tel. 004. 
starsza w kraju 

K. SIENKI         
     

Ewicz 

  

ignacy Oksza-Gra bowski 
Literat i publlcysta, wspėlzatožyciel i wspėtredaktor czasopisma „Patria“ 

Urodzony dnia 29 Inos iela "oka = wsi Opaska, p. płockiego, zmar dnia 29 stycznia 1933 r. w Zalesia pod Pia- 
i howany został na cmentarzu w Jezgarzewie. 

2 Nabażcdstyo żałobne odbędzie się w ata dnia 7 lutege 1933 r. we wtorek o godzinie 9.30 rano w kościele 
Ś-go Aleksandra (Plec 3-ch Krzyż: 

O powyższej stracie Sb i mieodżałowanego towarzysza 10-letniej pracy zawiadamia Przyjaciół pisma 

  

N.espodziewana przerwa w ruchu autobusowym 
WILNO. Wczoraj w: godzinach popo- 

łudniówych ruch autobusowy w: mieście 
i na peryferjach ulegał raz po raz dłuż- 

szym przerwom, a to z powodu fatalnego 

stanu jeźdni. Gololedź uniemożliwiła Kko- 
munikację, zaś na ulicach spadzistych au- 
tobusom gnoziło rozbicie. Z tego powodu 
część wozów nie chcąc narażać się na nie- 
uniiknioną katastrofę zdecydowało się 

mie wyruszać ze swych końcowych przy- 
stankėw powiadamiając jednocześnie dyre 
keję o stanie jeźdni. Wobec tego, że im- 
'terwencja u władz policyjnych mie odnio- 
sła skutku, ma mieście ukazał się specjal- 
ny wóz „Arbonu* który posypywał jeźdnie 
piaskiem, ku wielkiej ciesze stróżów 

systematycznie uchylających się od uprzą- 
tania ulic, 

Fałszywi kontrolerzy Kasy Ch. 
WILNI. Do fabryki czekołady i cukier- 

ków „Triumi*, zgłosiło się dwóch osobników, 
którzy przedstawili się jako kontrołerzy Kasy 
Chorych i zażądali okazania ksiąg i wyja- 
Snienia sprawy zwołnienia pewnego robotnika, 
nazwiskiem Zdanowicz. Na żądanie, by kon- 
trolerzy okazali mu legitymacje, upoważniają- 
ce ich do przeprowadzenia tego rodzaju kon- 

  

KRONIK 

    

     

PONIEDZ. 

Dzis 6 Wschód słońca g. 7,01 

Ta Zachód słońca g 4,03 
Romualda    

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

Z DNIA 5 LUTEGO 
Ciśmiemie średnie: 753 
Temperatuna majwyższa: + 1 

Przewidywany przebieg pogody według P. 
1. M.w dnia dzisiejszym 6 lutego. . 

Pochmurno i deszcze. Cieplej. Najpierw 
słabe, potem umiarkowane wiatry południowo 
zachodnie. 

URZĘDOWA 
— NOWY WOJEWODA WILEŃSKI. 

Nowomianowamy wojewoda wileński p. 
Jaszezołt przed objęciem swego stanowiska 
skorzysta z krótkiego urlopu wypoczyn- 
kowego i rozpoczął go onegdaj. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— NADZWYCZAJNE ZEBRANIE WI- 

LEŃSKIEGO T-WA DOŚWIADCZEŃ 
ROLNYCH odbędzie się w dniu 10 lutego 
1933 r. o godz. 17-€ej w lokalu W. Т. О. 1 К. 
(Mickiewicza 28 m. 1) ы 

Porządek dzienny: 1) Zagajenie i odczy- 
tamie protokułu z poprzedniego zebrania. 
2) Odczyt prof. Wiacława. Łastowskiego. 
„Dobór odmian zbóż jarych i ziemniaków, 
onaz czas ich siewu”. 3) Sprawy bieżące i 
wolne wnioski. 

NIEZADOWOLENIA 
z wygląda tylko imitującej naszą jj 

  

  

   
   
    

    

    

szpinaku 
szczawiu 

pomidorów 
koperku 

oz takiej gwarantuje naj- 
Jarzyn (zał. w 1893 r.) 

Pościg za złodziejami ulicami miasta 
WILNO. Przed kilku dniami, 

do ej bibljoteki nr. 1 mieszczącej się 
y Ostrobramskiej dostali się złodzieje, 

którzy wynieśli książki, Oraz inne rzeczy jak 
również maszynę do szycia. 

Kradzież zauważono dopiero nazajutrz i 
o o niej iS pierwszym komisarja- 

Hai „lodz r. e dochodzenie wydzia 

niespełna 48 godzin 
wydziału śledczego aresztowali 
dzieży i co najważniejsze wraz z łupem. 
# Ё;щ‹жу ;\еіесін złodziei przedstawiają 

jak następuje: 
Wywiady zwróciły uwagę policjantów na 

znanego złodzieja Juljana wawa który 
od pewnego czasu zaniedbał rzekomo kradzie- 
žy i żył z „kapitalu“, 

Zwrócono uwagę, iż „Porta- szczegółnie 
tiwny", (tak nazywano Adamowicza w gwa- 
zzezać do kap, kóre tą uiabłona nd uczt, tk są jscem 

funkcjonarjusze 
sprawców kra 

Przedw: 
leźli się przed przy ulicy Finnej, bowiem były informacje, że tej 
zz złodzieje wywiozą skradzioną maszynę 

Po godzinnem oczekiwaniu przed  mie- 

jak pisaliśmy, szkanie Adamowicza zajechała taksówka Wi- 
szniewskiego. Ulokowawszy maszynę w samo- 
chodzie, udano się w kierunku zaułku Oranże- 
ryjnego do mieszkania pasera. Wślad za nimi 

ło auto i podążyło auto policyjne. M 
pasera 

no i przewieziono do wydziału śledczego. 

troli, nieznani osobnicy żadnych  legitymacyj 
nie przedstawili. To wydało się podejrzanem i 
nieznajomych zatrzymano i odprowadzono do 

уч jacie wyjaśniło się, iż zatrzy. W komisar, wyj » zatrzy- 
mani nie są kontrolerami Kasy Chorych. Cel 
ich wizyty nie został jeszcze wyjaśniony. 

WEYRZEOCZPOWWSZE 

SKARBOWA 
— KTO BĘDZIE ŚCIĄGAŁ PODATEK 

OD NIERUCHOMOŚCI. Jak się dowiadu- 
jemy, bawiący w Warszawie prezydent 
miasta p. Maleszewski, wziął udział w 

onegdajszem posiedzeniu zarządu zw. 

miast. polskich, na którem rozważono nie- 
zmiernie doniosłe dla Wilna sprawy. 

Chodzi mianowicie o unzędowy pno- 
jekt przekazania władzom skarbowym 
poboru podatku od nieruchomości i lokali. 

Rezolucja tego projektu jeszezeby bar- 
dziej skomplikowała sytuację finansową 
samorządu wileńskiego i pociągnęłaby za 
sobą potrzebę dalszej likwidacji biur po- 
datkowych magistratu, a co za tem idzie 

i redukcję personelu. 
Zjazd uznał szkodliwość tego projektu 

1 wyłonił komisję do prowadzenia pertrak- 
tacyj z władzami, 

WOJSKOWA 
—KOMISJA POBOROWA, Najbliższe 

dodatkowe posiedzenie Komisji IPoborowej 
odbędzie się w dniu 15 b. m. w, lokału 
przy ul. Bazyljańskiej 2, 

Przed poborem mocznika 1912-go od- 
będą się jeszcze tylko dwie Kiomisje do- 
datkowe. w. odstępach miesięcznych. 

$ RÓŻNE 
— PRZEWÓZ NART I PSÓW AUTO- 

BUSAMI. Dyrekcja „Arbonu'” wydała na- 
reszcie zezwolenie przyjmowania pasaże- 
rów. z mamtamii, 

Odmowa może nastąpić tylko w razie 
przepełnienia autobusu. (W! podobny spo- 
sób mozwiązano przewóz psów, pod wa- 
rumkiem że będą one trzymane na smy- 
czy. Za przewóz psów i nart żadne dodat- 
kowe opłaty nie będą pobierane. 

— UPRAWA LNU. Zwyżka cen inu 
zapoczątkowana w. miesiącach listopadzie 
i gmudniu r. ub. mutrzymuje się madal i 
jeśli chodzi o rynek lokalny, to wobec 
wyraźnie  zaznaczającego się  zmniej- 
szenia się podaży Ilmu, posiada ona cha- 
rakter stały. 

Wysokie ceny uzyskiwame przez nol- 
'ników za len, wiobec stosunkowo niskich 
cen! zboża, stwarzają naogół korzystny na- 
strój wśród producentów i należy się spo- 
dziewać, że obszar zasiewu Imem w przy- 
szłej kampanji niewątpliwie powiększy się 
Świadczy o tem, między imnemi fakt, maby 
wamia przez producentów: większych ilości 
siewnego siemienia Inu. 

TEATR 1 MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance. — „Tani poniedziałek". — Dziś w poniedziałek dn. 6.2 

o godz. 8-ej w., po cenach propagandowych 
od 20 gr. nieodwołalnie ostatnie wieczorowe 
przedstawienie „Cara Iwana Groźnego” A. 
Tołstoja. W roli tytułowej wystąpi po raz с- 
statni przed wyjazdem dyr. Franciszek Ry- 
chłowski, który rolę tę grać będzie w kilku 
teatrach polskich. 

— Najbliższa premjera Teatru  Pohulanki. 
W czwartek dn. 9 bm. wchodzi na afisz Tea- 
tru Wielkiego niezwykle interesująca o moc- 
nych akcentach sztuka Fodora „Pocałunek 
przed lustrem”, Ostatnia ta nowość repertua- 
ru europejskiego zamknięta w 8-iu obrazach, rozstrzyga problem zdrady małżeńskiej i na tem tle popełnionego morderstwa. W sztuce 
tej, która niezawodnie stanie się sensacją dnia, 
wystąpi po raz pierwszy w roli adwokata 
Voerstera doskonały aktor Teatru Polskiego 
w Warszawie Stanisław Daczyński. 

— Teatr muzyczny „Lutnia”, Dzisiejsze 
  

Tyfus w gminie rzeszańskiel 
IZOLACJA MIESZKAŃCÓW  ZARAŻONEJ WSI 

WILNO. We wsi jurzany w gminie 
Erna) wybuchł zad e 
tyfus, który szybko rozszerza e 

Z obawy przeniesienia się epidemii 

porozumieniu z cją, wy: r 
reg zarządzeń, zmierzających do umiej- 

i 

ox = © in. mieszkań ja 
mali polecenie niewydalaią a 

sai ь 
a miejsce wyjechała kolumna у 

ciwtyfusowa. R, adu 

Potajemna gorzelnia w Leśnikach 
WILNO. Dobrze zakonspirowaną  potaje- 
gorzelnię, w której wyrabiano samogon ze 

spirytusu denaturowanego, ujawniono wczoraj 
w. mieście. 

Gorzelnia ta mieściła się w zabudowaniach 
niejakiego Wacława Paszkowskiego we wsi 
Li i położonej na terenie wielkiego miasia 

Wilna, 
Gdy funkcjonarjusze policji wkroczyli do 

gorzelni, była 

przekazano do dy- 

Redakcja „PATRIA“ 

List do Redakcji 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 
Najuprzejmiej proszę o łaskawe zamieszcze 

nie w Pańskiem poczytnem piśmie sprostowa- 
nia w sprawie zniesławienia mnie przez p. W. 
Ch., bym nie musiał udawać się na drogę są- 
dową. Pewny, że Pan Redaktor spełni moją 
prośbę, już najprzd zasyłam moje gorące po- 
dziękowanie. Rzecz przedstawia się następu- 
jąco: 

W gazetach „Słowo”* i „Kurjer Nowogródz- 
ki“ z dn. 27 stycznia 1933 r., p. W. Ch. w ar- 
tykule „Pro Russia, czy pro.... Bolszewja? napi- 
sał o mnie: „Djaczek cerkwi synkowickiej był 
przyłapany na gorącym uczynku wypisywania 
na ścianach budynków haseł komunistycznych” 
Cały ten ustęp jest sfałszowaniem tego, co za- 
rzucał mi p. Jeśman w swoim artykule pt. „Z 
powodu broszury „Prawda o Albertynie". 

Nieprawdą jest, by mnie na gorącym ш- 
czynku przyłapano. Nieprawdą jest, bym coś 
wypisywał na Ścianach budynków. Nawet p. 
Jeśman nie twierdzi, bym inkryminowane ha- 
sła wypisywał na budynkach, lecz niezgodnie 
z prawdą mówi o jedynym młynie. Również 
niema mowy w tym artykule o przyłapaniu 
mnie na gorącym uczynku, lecz p. Ješman 
wspomina, żę właściciel młyna dowiedział się 
o tem od dzierżawcy tegoż młyna. Natomiast 
prawdą jest, że rzeczowy właściciel młyna 
zwrócił się do władz policyjnych 0 wdrożenie 
śledztwa w tej przykrej sprawie. Dzieržawca 
młyna stanowczo przeczy, by na mnie wska- 
zywał jako autora tych bolszewickich napisów. 
Policja gminna i powiatowa znając charakter 
mojego pisma, stwierdziła, że te bolszewickie 
napisy wyszły nie z pod mojej ręki i pozosta- 
wiła mnie na wolności, czegoby nie uczyniła 
gdybym ja był autorem tych napisów. й 

Wlodzimierz Lewicki 
djak w Synkowiczach. 

Ponieważ p. Lewicki dwukrotnie powołu- 

je się na p. Jeśmana, przytaczamy to, co 

pisał p. Wł. Jeśman w artykule „Z powodu 

broszury „Prawda 0 Albertynie', drukowa- 
nym na łamach naszego czasopisma w dn. 15 

sierpnia 1932 r. Nr. 198: 

„Na ścianach młyna, sąsiedniego z siedzi- 
bą unickiego proboszcza synkowickiego, zjawi 

ły się zrobione czerwoną farbą napisy: „Ne- 
chaj żywie internacionał"l..  Dzierżawca, za- 
pytany przez właściciela młyna, co to ma zna- 
czyć, odpowiedział, że zrobił to djak probo- 

stwa unijnego". 

Stwierdzamy więc: 

1. Na ścianie młyna synkowickiego 

wypisawane hasła komunistyczne. 

2. Posądzono o to djaka cerkwi w Synko- 

wiczach. ^ 
3. Na wzmiankę o tem w artykule p. Jeś- 

mana nikt nie zareagował ani sprostowaniem, 

ani też pociągnięciem autora do odpowiedzial - 

byy 

ności sądowej za rozpowszechnianie  falszy- 
wych wiadomości. 

4. Chętnie wierząc, iż p. Lewicki nie był 

przyłapany na gorącym uczynku, musimy įed 

nak zaznaczyć, iż jego sprostowanie wyglą- 

dałoby o wiele poważniej, gdyby zostało na- 
desłane do redakcji o przeszło pięć miesięcy. 

wcześniej. į 

SZARZĄCRWA 
rzedstawienie propagandowe w „Lutni”*. — 
ziś o g. 8.15 w., odbędzie się przedstawienie 

z cyklu propagandowych. Wystawioną zosta- 
nie tryskająca humorem i werwą wesoła ope- 
retka Kollo „Lady Chic“ г J. Kulczycką w ro 
li głównej. Ceny propagandowe. 

— M. Kochanowskiego. Jutrzej- 
sza premjera „Carewicz“ Lehara, będzie jed- 
nocześnie wielką uroczystością w życiu tea- 
tralnem. Zasłużony i ceniony akpelmistrz M. 
Kochanowski — obchodzi 30-to lecie swej pra 
cy teatralnej, która objęła wszystkie większe 
miasta Rzeczypospolitej. „Carewicz““ Lehara 
wystawiony zostanie na scenie „Lutni* z wiel- 
kim nakładem pracy i kosztów. Nowa wysta- 
ма — pod kierunkiem J. Hawrylkiewicza -- 
odznacza się barwnością tła i oryginalnością 
kompozycji. Nad całością czuwa reżyser M. 
Tatrzański. Zwiększona orkiestra, oraz zespo- 
ły chóralne i baletowe — dopełniają artystycz 
nej całości. Uroczystości jubileuszowe odbędą 
się po akcie 2-im. Początek o g. 8.15 w. Bilety 
nabywa można w kasie teatru „Lutnia” codzien 
nie od 11—9 w. Zaznaczyć należy, że ceny bi- 
letów na balkon i amfiteatr nie zostały pod- 
wyższone. 

— ROSYJSKI TEATR W WILNTE. 
Tylko dwa występy znakomitego rosyj- 
skiego teatru pod kier. ant. W. Junina z 
najsłynniejszą artystką rosyjską Z. Kiel- 
czewską na czele. 

We witorek 7 lutego pierwszy występ w 
sztuce „Kult kobiety”, we środę „Kuzyn- 
ka z Warszawy w sali, Konserwatorjum — 
(ul. Końska 1) biletów tam- 
że od godz. 11 ido 7 wiecz. ы 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Banda Bubula. 
CASINO: — Raj podlotków 

PAN — Przedziwna sprawa Klary Deane. 
LUX — Legjon Ulicy. 
HELJOS: — Nasza jest noc 
HOLLYWOOD: — Precz z 

ŚWIATOWID — Rok 1914. 

ADRIA — Człowiek o błękitnej duszy. 

WYPADKI ! KRADZIEŻE 
— OKRADZIONY SKŁAD DRZEWA. №- 

kóbowi mL a Z pri m 
drzewa przy u! nr. ubiegłej no- 
cy nieujawnieni narazie sprawcy przedostali 
się do jego składu i skradli stamtąd materjału 
budulcowego na ogólną sumę ponad 200 zł. 

В ! TE LETNISK NA AN- 
TOKOLU. Zlodzieje korzystając, że letni- 
ska na Antokolu pozostają bez dozoru za- 
kradają się tam i zabierają zamki, deski 
oraz inny sprzęt. W tten sposób okradzio- 
no w. ciągu ubiegłej doby trzy  letniska 
przy ul. Pięknej o czem poszkodowani za- 
meldowali policji. 

— PLON! ZŁODZTEJSKI. Abram Kaw- 
szer zam. przy ul, Subocz nr. 2 zameldował 

(D. c. kroniki wileńskiej ra str. 4-ejy
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(Dalszy ciąg kroniki wileńskiej) 
policji, iż rw międzyczasie pomiędzy 1a 
5 b. m. z kredensu stojącego w jego mie- 
szkaniu sikradziomo 77 zł. i dwa dolary: 
O dokonanie tej kradzieży podejrzewa pra- 
czikę, która przez kilka dni zatrudniona 

była u miego na kuchni. Czy podejrzenie 
to edpowiada rzeczywistości ustali policja. 

Jam Wallinowicz (Trakt Lidzki Nr. 19) 

zameldował polieji, iż ma szkodę jego sio- 
stmy skradzicno zegarek złoty  rwamtości 
50 zł. O dokonanie kradzieży podejrzewa 
serdeczną przyjaciółkę „poszkodowanej, 

Jakóbowi Czerwińskiemu (Antokolska 
56) skradziono mzeczy na 120 zł. 

Idelowii Szapiro (Kalwaryjska 103) — 
skradziono: z fury na Rynku Pionarskim — 
mowe lejce wantości 25 zł. 

— ZATRUCIE DENATURATEM. — 
Wczoraj przy ul. Szkaplernej mr. 91, za- 
itimuł się denaturatem miejaki Paweł Sa- 
zomowi lat 44. Karetka pogotowia przewio- 

ala go do szpitala żydowskiego. 

TURMONT. 
— Przedstawienie amatorskie. — W celu 

przyśpieszenia funduszów na potrzeby i wy- 
kończenie naszej kaplicy, Sekcja Pań przy ko 
mitecie kościelnym urządziła w dniu 2.2 r.b. 
przedstawienie amatorskie, wystawiając  sztu- 
kę „Ciotka Karola". Przedstawienie wypadło 
nadzwyczaj udatnie, bowiem amatorzy na cze 
le z paniami: Górną, Śliwiną, Janiszewską, 
Wieczorkcwną i Kopciówną oraz panami: Cy- 
bulskimi (ojciec i syn), Łączyńskim, Rejma- 
rem, Janiszewskim i Wojtasikiem  wywiązaii 
się ze swych ról bez zarzutu, czego najlepszym 
dowodem był długotrwałe oklaski po każdem 
zapadnięciu kurtyny, a nawet podczas akcji. 
Po przedstawieniu odbyła się huczna zabawa 
taneczna trwająca wśród nader miłego nastro 
ju do białego rana, urozmaicona różnemi nie- 
spodziankami, z których najlepiej wszystkim 
się podobały „Amerykańskie wesela". Naley 
też podkreślić * nadzwyczaj obywatelski czyn 
p. Górnego, który prócz wypożyczenia niezbęd 
nych przedmiotw dla udekorowania sceny wieie 
pracy położył przy dekoracji, tworząc swego 19 
dzaju arcydzieło bardzo mile i efektownie wy- 
glądające i budące ogólny zachwyt oraz miej- 
scowego Zarządu Związku Strzeleckiego, który 
udzielił zupełnie bezinteresownie swoje dwie 
orkiestry (dętą i strunną) dla' przegrywania 
podczas zabawy i w przerwach przedstawie- 

nia. joter. 

Radjo wiieńskia 
Poniedziałek, dmia 6 lutego 1988 r. 

11.40 — Przegląd prasy, Kom. meteor. 
Czas. 12.10: Muzyka z płyt. 13.20: Kom. 
mieteor. 14.40: Progr. dzienny. 14,45: Men- 
delssohn — Koncert skrzypcawy: e-moll 
(płyty). 1515: Giełda rolnicza. 15.20: Au- 

dycja. dla dzieci: „Bal u Dorotiki* — słucho 

wisko dla dzieci pióra Cioci Hali. 15.55: 
Muzyka włoska (płyty). 16.25: Lekcja 
francuskiego. 16.40: „Sytuacja walutowa 
świata odczyt wygł. A. Tvamlka. 17.00: 
Koneert. Komunikaty. Dalszy ciąg koncer- 
tu, 17.55: Progr. na wtorek. 18.00: Muzyjka 

lekka. Wiad. bieżące. D. c. muzyki lekkiej, 
18.40: „Neutralizacja państw madbałtyc- 
kich*, odczyt litewski. 19.00: (Godz. odc. 
pow. 19.10: Rozmaitości. 19.15: Wil. kom. 

sport. 19.30: „Nia widmokręgu”. 19.45: 
Pras. dzien. radj. „s: Operetka. Wiad. 
spomtowie. D. e. operetki. Dod, do pras. dz. 
radj. D. c. operetiki. 22.00: Skrzynika tech- 
miczmia. 22.15: Muz. tan. 22,55: Kom. me- 
teor. 23.00: Muzyka tam. 

„POPIERAJCIE L.O.P.P. 
AREN     

B WigKOwiaK 
Kino „ĄPOL IL G* 

Baminik. 26, 

Potężny tilm produkcji 1932-33 r. 

Rasputin 
dramat grozy, a i rozpusty 

w rol. gł. 

CONRAD VEIDT 
Wstęp od 49 gr.     

  

Bźwiękowioc 
Kino „POLONJA” pocztowa 4 

Wstęp 49 gr. 

Najnowszy film produkcji Sowkino w 
" Moskwie, który uczynił przewrót w 

wszechšwistowej kinematografji 

ВЕЛИ 
(Putiowka w żyzń) 

100 proc. dźwiękowiec w jęsyku ro- 
syjskinz w. reż. Mikołaja | Ekka. 
      

A RINO PALACE B „PALACE 
a UL 18. 

Potężny апшц erotyczny osnuty na 
tle powieści Warwicka Deepinga 

„Kspitan T i jego syn“ 

0J(Z 
w rol. gł. Imogena Robert sen, Louis 

Wolheim, I H. Warner. 

EE mi 49 gr. 

| 
Wydawca: Stanistaw Mackiewicz. 

Konto czekowe 

i sprzętem 

    

FIRMA RADJOWA „LENNUNĘSS 
Grodno, ui. Dominikańska 1 tel. 186 

POLECA ZA 160 ZŁ. GOTÓWKĄ 
s-lampowy odbiornik radjowy, z lampami 

głośnikiem akumulatorem, baterją anodową 

Przy zamawianie uaisży 
82,157 zi. 20. Pozoztałość za 

  

Z ZA CZERWONEGO KORDONU. 
  

Walka o łachman na grzbiet wieśniaka 
Pod nazwą ,Inazagatowki* znaną jest na 

Białorusi sowieckiej 'ddanina Inu, którą wieśnia- 

Gy; Łozw. „jednostkowcy* i kolektywy muszą 

złożyć w naturze władzom sowieckim. 

Sprawa „Inazagatowki* od paru miesięcy 

nie schodzi ze szpalt gazet sowieckich. Staje 

się coraz bardziej palącą i jątrzącą. Raz krzy- 

czącemi cyframi obwieszcza się, że kampanja 

„Inazagatowki“ zbliża się do końca, że złoża- 

no do magazynów koooperatyw rejonowych 

zgórą 90 proc. Za parę dni nagle spada cy- 

fra do 70 proc., bo okazuje się, iż złożony le 

zawierał kilkanaście, a nieraz i połowę nie- 

czystości. Dostawcy karani są naturalnie tak- 

że Inem w naturze: muszą skądś wynaleźć 

taką ilość i takiej jakości, w jakiej wyznaczy- 

ły władze. Tu i ówdzie na szpaltach gazet 

padają nazwiska, epitety „kułak*, szkodnik, 

oportunista, następują wykluczenia z koiekty- 

wów, skazanie na tułaczkę z „wołczym* bile- 

tem wręku... 

O co chodzi, że wieś tak opornie 

tę daninę? 

Toczy się walka © len, o łachman na 

grzbiet wieśniaka. Skoro tylko wieśniak złoży 

wszystek len, jaki zebrał w postaci wyznaczo- 

nego mu kontyngentu — znów pozostanie bez 

koszuli i łachmana na grzbiecie. Lat już kilka 

składa tę daninę, a jeszcze metra materjału, ani 

płótna na odzież nie otrzymał. Tak się jakoś 

złożyło, że wieśniak nie dostanie ani cukru, ani 

paczki machorki, ani metra materjału na odzież 

Oddaje przecież niemał wszystkie swoje plony 

— tylko nic nie otrzymuje ze swej wiejskiej 

kooperatywy, mimo, iż wydane mu kartki prze 

widują pewne normy tych artykułów. Wieśniak 

jest generalnym dostawcą wszelkich produktów 

i surowców dla reżimu sowieckiego, nato- 

miast tegoż wieśniaka stale pomija się w za- 

opatrywaniu w rzeczy najniezbędniejsze. Cze- 

go nie konsumują kooperatywy miejskie, robo- 

tnicze — to idzie na... wolny handel. 

składa 

Ciekawy paradoks w państwie Marksa i 

Lenina — ów wolny handel. Nie jest przewi- 

dziany w żadnym paragrafie teoryj Lenina ani 

Marksa, a jednak istnieje w państwie komuni- 

stycznem. Konieczność samowystarczalności, 

ogłoszona przed rokiem dla przedsiębiorst:v 

przemysłowych w ZSRR spowodowała wyłom 

w teorji tych dwu proroków raju komunisty- 

cznego. Okazało się, że żadne przedsiębiorstwo 

sowieckie nie wytrzyma kalkulacji, produkując 

dla kooperatyw. Musiał powstać wolny handel, 

aby możliwie największą część produkcji móc 

sprzedać za jaknajwiększe ceny. Ceny bowiem 

w kooperatywach dostosowane są do zarob- 

ków, muszą zatem z konieczności być niskie. 

A gdyby sprzedaż produkcji przemysłowej od- 

bywała się tylko za PE tychże 

grodźięhyka 
— JESZCZE RAZ O POGOTOWIU 

RATUNKOWEM. [Pewien czas temu pisa- 

liśmy już o konieczności uruchomienia 

— pogotowia ratumikowego. Wiskazywališmy 

wówczas ma. to, że mimo iż mamy w Gnod- 

mie około: 60 lekarzy, w mocy w żaden spo- 

sób mie możma: wezwać lekarza. 

Wzywaliśmy wowezas te stowarzysze- 

mia, mające na celu opiekę miad zdrowiem 

obywateli, aby tą sprawą się zaimteresowali 

i jakoś zaradzili temu miebezpieczeństwu, 

które zagraża zdrowiu, a czasem i życiu o- 

bywateli naszego miasta. 

Artykuł masz znalazł żywy oddźwięk 

ma łamach tut. prasy, która również zgo- 

dziła się z naszemi wywodami, lecz mie 

wśród lekarzy: «i działaczy, którym troska 

o zdrowotność ludności maszego miasta 

leżeć powinna nia sercu, 

Wypadek jednak, który mial miej- 

  

*_ sce w mocy z piątku ma sobotę, pobudza nas 
do powtórnego poruszenia tej sprawy. 
Stało się coś okropnego, a. mianowicie: 

Przy ul. Jurudzika: 18 zamieszkuje bie- 
dna rodzima jakiegoś beznobotnego kraw- 
ca, składająca się z samego krawca, żony 
i pięcionga: dzieci w wieku od! jednego го- 
iku do lat 8. Coś około godz. 4 w nocy ów 
ikrajwiec nagle zasłabł, Jeden z obudzonych 
sąsiadów matychmiast pobiegł |do doktora, 

lecz wszędzie otrzymał jednobrzmiącą odpo 
wiedź: „że (pana. doktora miema w domu, 

(Pło Kkilkugóczinnych poszukiwaniach 

znalazł wreszcie felczera, który już skon- 
statowiat Śmierć Ikrawca. 

Nie twierdzimy, że ów: krawiec mie u- 

mamrłby również wtódy, gdyby ma miejsce 

REMAIN POZYSZEdI lekarz, lecz bardzo możliwem 
jest również, że gdyby zmarłemu natych- 
miast okazano pomoce lekarską, to byłby 
on jeszcze ojcem swioich pięcionga maleń- 
kich dzieci, Same przypuszezenie, że moż- 
na było umatować człowieka, lecz tego dzię- 
ki mieobywatelskiemu postępowaniu @Ц- 
ttejszych lekarzy nie uczymiono jest strasz- 
mie obciążające sumienie tych lekarzy, a 

społeczeństwa gmodzieńskiego w: szczegól-' 
ności, 

Jeżeli sami lekarze mie mogą, albo nie 
chcą uregulować sprawę doraźnej pomocy 
chociażby w mocy, to władze komunalne 
lub państwowe, które z reguły swoich 
<zymmości powołana do zerwania 
mad zdrowotnością ludności powimny tę 
sprawę załatwić, 

E 

  

   
P. K. 0. 32.157. 

anienowym 

wpłacić ma P.K.O. N. 
zaiczeniem. 

a 

kooperatyw — na zbyt niskich cenach zban- 

grutowałyby przedsiębiorstwa. 

Stąd więc towary idą tylko do kooperatyw 

miejskich i robotniczych i to w ilości niewy- 

starczającej na pokrycie potrzeb członków tych 

że kooperatyw. Reszta obywateli, przedewszyst 

kiem wieś, nie dostaje nic z kooperatyw: 

chłop musi się rujnować na buty, robotnik na 

pud mąki, innym za pośrednictwem „Torgsinu“ 

nadeśle jakiś krewny z zagranicy dolary, lub 

złotówki. 

Handel... idzie. Sowiety zachłystują się 

peanami o  „piatiletce“ a naród w osławionym 

„raju“ przeżywa piękło nędzy i głodu. Veg. 

  

— KS. BISKUP BUKRABA W BARA - 

NOWICZACH. W dniu 4 lutego pociągiem 

wileńskim przybył do Baranowicz ks. Ibi- 

skup  Bukraba, który w tenże dzień odje- 

chał do Niowej- Myszy, gdzie w dniu 5 lute- 

go odbyło. się poświęcenie mowych dzwo- 

nów, wieczorem (ks. biskup  pnzybył do 

Bamanowiicz i zaszczycił swą obecnością za 

pre patromatu nad więźmiami. 

Ks. biskup zabawi w Baranowiczach 

jeszcze do 6 b. m. i ma zwiedzić parę szikół, 

— POSIEDZENIE RADY NADZOR- 

CZEJ KASY STEFCZYKA. Pod przewiod- 

midiwem prezesa Rady nadzorczej p. Ko- 

wiodło odbyło się posiedzenie Rady poświię- 

come (specjalnie ibudżetowi ma. mok 1933. 

Ziazmaczyć należy, że Kasa  Spółdziel- 

cza: (Stefczyka) jest wi dobie obecnej naj- 

lepiej prosperującą imstytueją finansową. 

Po dłuższych debatach i: skreśleniu kil- 

kunastu pozycyj, obniżeniu poborów perso- 

nelowi, Rada uchwaliła budżet w docho- 

dach i wydatkach na sumę 35075 zł., 

przewidując nadwyżkę za 1933 rok. w. kwo- 

cie 1875 zł, 
—REZULTAT ZBIÓRKI "NA KOMI- 

TET BEZROBOCIA. Unządzona przez Ko- 

mitet do Spraw Beznobocia zbiórka w 

1 i 2 lutego datai znakomite wymiki, — 

miamowicie zebramo około 1500 zł. 
Jest to bardzo dobry wymik, gdyż na- 

wet w czasach dobrej konjunktury zbiórki 

mie dawały takiego wymiku. 
Zasługą Komitetu, a przedewiłzystkiem 

akcji zbiórki jest mależyte wywiązanie się 

ze swych zadań. 
W związku z umządzoną zbiórką Komi- 

tet wydał jednodniówikę. 

— SZCZĘŚCIE W NIESZCZĘŚCIU. W 
dmiu 3 lutego jechała sobie spokojnie sa- 
miami Ozebotar Marja, rozmyšlajac o nie- 
bieskich migdałach, maraz koń się zląkł i 

INNEMU pomiósł, a Czebotar została wyrzucona z 
sań, ale na szczęście doznała tylko lekkich 
оъгайей, 
— SIATKA ZNALAZŁA NOGI. W nocy 

dnia 3 ma 4 lutego skmadziono Dyomiizemu 
Maśko siatkę drucianą, którą tenże wy- 
'wiesił ma płocie. 

[ Widocznie komuś przeszkadzała i ją 
zabrał Maśko mówi że zabnał Środa, po- 
licja ma swoje poglądy i bada. 

FILIA 
naszej Administracji 

w Baranowiczach 
przeniesiona została z ul, Szosowej 178 

nau. SZEPTYCKIEGO 37 
(pierwsze piętro) 

  

      

PRZETARG 
Zarząd Więzienia Karno - śledczego w 

Słonimie niniejszem ogłasza przetarg na do- 
stawę: 1500 gk. buraków egipskich, 15000 kg. 
mąki żytniej razowej, 30000 kg. kartofli oraz 

1000 kg. słoniny (otwarcie ofert odbędzie się 
20.11 33 r.). Szczegółowe warunku przetargi 
zostały ogłoszone w Dzienniku  Wojewódzkiin 

Nowogródku, w Magistracie m. Słonima, 
w ' Urzędzie Gminy Szydłowickiej i w Syndy 
kacie Rolniczym w Słonimie. Wszelkich infor- 
macji w tym względzie udziela Przewodniczą 
cy Komisji Gospodarczej w Więzieniu w Sło- 
nimie, w godzinach urzędowych. 

Słonim, 3 lutego 1933 r. 
(Podpis nieczytelny). 

YYWYYPYYWYYVYWYVYYYYWWYVYVYVVYTYWYYYWYWYYYYTY| 

POPIERAJ PRZEMYSŁ DOMOWY, 
OPARTY NA KRAJOWEM WŁÓKNIE. 
— KUPUJ SAMODZIAŁY LNIANE: 

    = = — ) =. RAR Drina 
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Dźwiękowe-kino 

„REWJA“ 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5. 

Na scenie: 

Król bulwarów paryskich 
GEORGES MILTON 

w swym najnowszym filmie 

Radwan i Rymsiewiczówna 
BALET 
BANDA BUBULA 

oraz popularny LOPEK 

fontanna dowcipu! Źródło 
wesołości 

Najweselszy łilm sezona. 

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

  

DZWIĘKOWE KINO 

с@лмне 
Wielka 47, tel, 15-41 

Dziš premjera! Arcywesoly, przepyszny, czeski film dźwiękowy 

Raj podlotków . 
W rol. gł. tiglarna, pełna humorn i wdzięku ANNA ONDRA i słynny reżyser lilmowy (który wyreżysero 
wał wszystkie filmy z Viastą Burjanem) KAROL LAMACZ. 
mie: Nad program: Urozm. dod. dźwięk. Ceny od 20 gr. Pocz. o godz. 4, 6. 8 191015. W sob. i św. o 2-е} 

Poraz pierwszy wyst pują oni razem na fil- 

  

Na scenie | NOW: RE-ERTUAR! 
  

| Gościnne występy artys.ów stołecznych. 
! 
A 
A 

NA WESOŁO! REWJA ulub. publ. HANKA RUNOWIECKA, ALEKSANDER SUCHCICKI, | 
Dźwiękowe 

Kine 

HELIOS 

W rol. gł Marie Bell i 

Przeboje programu: Kobieta i fortepian, czarna srchidea. 
Skeczel Aktinalja! — Na ekranie: Najwspanialszy tilm produkcji francuskiej 

STANISŁAW BELSKI. 

NASZA JEST 

Prel:kcja o anatomii, Pomeranc pozuje i in. Humor! Śpiew! 

NOC A 
Jean Murat — Ceny przystępne, — Na 1-szy seans ceny zniżone. — Seanse: 4, 6, 8 i 10.15 | 

  

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 528 

Dziś ostatni czień „Przedziwna sprawa Klary Dezne" 

oraz ulubieniec CLARK GABL 
Jutro premiera. Najnowszy sukces ubóstwianej władczyni serc i umysłów całego świata. 

GRETA GARBO publiczności, fascynnjący 

„ZUZANNA LENOX“ 

w dramacie czarn zmysłów | 
i namiętności | 

Nad program: Atrakcje dźwiękowe. — Seanse o godz. 2, 4, 6, 8 i 10.15, 

  

Dźwiękowe kine 
Dziś najrozkoszniejsza operetka lilmowa z dotychczas wyświetlanych w Wilnie 

Przebój nad przebojei 

  

  

  
  

  

czynna od 11 — 6 w. 
  

poaoooooooooooovoGG0G0DGW 

  

  

  

kotywoo |--. PRECZ Z MIŁOŚCIĄ uszna Mickiewiczaj22 nowej. Najczarowniej sza akiai 
tel. 15-28, w świecie. Niezrównanie npajsjące melodje. Udział bierze boska Liljana Harve) oraz znakomity komik Armand 

Bernard Nad program: Atrakcje dźwiękowe. — Pocz. o g 4, 6,8 | 10.20, w dnie świąt o g. 2ei 3а 

Dziš $ | 
Віпіі:ііуех ziś rewelacyjny przebój polski, ZEN r Richie © l. osiągnął największy sukces na ekranach | 

@ 

" LEGJON ULICY (Bezdomni W | x ezdomn arszaw | 
W rol. gł. Jerzy Kobusz, Zosia Mirska, Stefek Rogulski i inni, — Dla młodzieży dozwolone 1 * 

Į 

Ofiary DA LAA) UA | 

Ea 2 ZARZĄD SPÓŁCZIELKI | 
Oficerowie 3 baonu saperów  Wilenskich | 

zamiast požegnania kwatermistrza 3 Bataljonu sa 
Saperów majora Balcewicza, przekazali kwo- 59 B A z A R P RZ E M Y S$ Ł U L U D 0 W E 6 0 | 
tę 98 zł. na gwiazdkę dła biednych dzieci w WILNIE | 

B > 8 
dn. szkół powszechnych Nr. 19 i 29 w Wilnie. zawiadamia swych członków, że doroczne (Walne Zgromadzenie odbędzi się | 

w pomiedziałek 20 lutego r. b. o godz. ( wiecz. wi lokalu Zakładu Binologji U. 5. В. 

CZYTELNIA (ul. w” 11) z poza porządkiem dziennym: 

ь ) Odczytanie  protokułu poprzedniego Zgromadzenia; 

Im. Adama Mickiewicza 2) Sprawozdanie Zarządu z działalności m, r, 1982 1 podział zysku: 
została przeniesiona z ulicy Wileńskiej 31 3) Zatwierdzenie preliminarza na rok 1933; 

4) Uzupełmiające wybory d» Rady Nadzorczej; 

na ul, ZAMKOWĄ 26 5) Wolne wnioski, 

i i AS 
  

CHRZEŚCIJAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY | 
NA ARTDKOLU W WILNIE, 
w nowym lokalu przy ulicy Zamkowej 18 

wejście 
frontowe 

Przyjmuje: wkłady terminowe i na rachanki bieżące. 

Płaci: wysokie oprocentowanie. 
Wydaje: pożyczki na cele produkcyjne. 

Za całość wkładów Bank gwarantuje: Kopitałami własnemi do 200. 000 zł, oraz SoPOWIE: 

dzialnością swych Członków przeszło 2.000.000 zł, 

  

KSIĄŻKI WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 

i 

ZARZĄD | 

| 
| WĘGIEL Konc. „Progress“ 

KOKS wszystkich koksowiefi A 
BRYKIETY tonna loco 54 = 

podwórze 

w szczelnie zamkniętych i zaplombowe- 
nych wozach loco piwnicy dostarcza 

PRZEDST. HANDL. PRZEMYSŁ. 

A+ BEUREL; wino 
Biuro: Jagiellońska 3 tel. 811 
Składy: bo-znica własna, Kijowska 8, tei. 999 

A 

  

  

Do nabycia w adm. „SŁOWĄ” i Księgarni Zawadzkiego 

Rosja Sowiecka w polityce światowej . 

Z przeżyć i walk: 

Przewroty i reformy agrarne . 

Zagadnienia ustrojowe . « - - 

8 zł. 

СО 

2 

A. 

  

  

Przy il-ej Kiżnice Wewnętrznej U.S.B, na Antokciu została 6twarta 

Kliniczna Poradnia Wychowania 

Fizycznego i Sportu 

kobiecą kowetw lie? doskonali, odświeża, t- 
stwa jej skazy i 
1y twarzy. Masaż ciała, 
szczuplający (panie). 
według prof. Spuhla. 
łupież, indywiduatne dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Ostatnie zdobycze koswą- 

  

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki lecznickej 

Wiine, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ r 
braki. Masaž kosmetye:- 

elektryczny, w;- 
Natryski „Hormona” 
Wypadanie wiosów, 

tyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

  

  

w. z. P 
{ 

Przyjęcia: we wtorki i soboty od 9 do 11 rano, wa czwartki od 5 do 6 pp. zRRZĄ. XI 

3 zł, za poradę pierwszą I 1.50 za następne, łącznie z badaniem ] 

| Splatas B labaratóryjnem.i i rentganowskiena | ŻĄDAJCIE 

we wszystkich aptekach 
  
  
    

  

Wojtok izolacyjny 
czystej śiersci bez wapna i pasku 

A RES: 

„DOLNA' Biuro: 
PIŁSUDSKIEGO 20, m. 4     

—-—--— Tomi + A 

Parcelacja maj. 

Landwarow 
Działki 

Kemunikacja pociągami 

letniskowo - ogrodniczo - budowlane 

nad jeziorem, rozmaitej wielkości. 

autobusem co godzinę. 
Warunki kupna: część pożyczką długoterminową, 

reszta ratami miesięcznemi. 

INFORMACIE: 

Cena od 600 złotych za działkę. 

w Wilnie: Pierwsza Wileńska Spółka Parcelacyjna, 

b 

6 w maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. 

  

ui, Mickiewicza 4, m. 2, 
3 

sd 

Drukarnia WY „SLOWA“ 

  

B Spółdzielni Mieczar- 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. żołądka 

i jelit przyjmuje od 12 — 214—6 
Kwiatowa 7, tel. 14-25,   

  

    
     
składach aptecznych znane 

średka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 
BE 

  

skich I Jajczarskich 
ODCZIAŁ w WILNIE 

zawiadzmia Szanowną Klijentelę, że od dnia 
1 lutego 1933 r. sprzedsż hurtowa i detal. 

MASŁA, SERÓW i JAJ 
w sklepach: odbywa się w godzinach od 7 

WiTOLD JUREWICZ 
były majster firmy 

k „Paweł Bure" 
| Poleca zegarki,  bižnterję, 

srebro, platery orsz wszelką 
naprawę po cenach znacznie 

zniżonych 
Wilno, nt. Ad. Mickiewicza 4 

      

  
  

rano do 7 wieczór bez przerwy przy ul. 

Końskiej Nr. J2 — W. Pohulanka Nr. 19 

—fS$esnowe| 11. 

  

FABRYKA 
Asko MEBLI 

B. RILENKII I ś-a 
Spółka z ogr. odp. 

Wilno, ul. Tatsrska 20, 
$ dom własny. Istnieje od 1843. 

Jadalnie, sypialnie, salony, 
$ gabinety, łóżka niklowane i 

$) angielskie, kredensy, stoły, | 

szaty, biurka, krzesła dębowe 

    

  

  
  

i tp. Ceny znacznie zniżone. ! Czerwone a — cierpka ap 

„AAA
 A A VU Ы НЕНА 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvyv
vvvvVYVYVYVYVI 

Aa Ta ao T SS 
> 

sr anim dacie ogło- * 

ва[2п0$с szenie do pism miej- RÓŻNIE Šia a a 

® scowych wileńskich HL Ž iłosierdzia 

ceny ogłoszeń i 457 -- Św. Wincentego a Panlo 

Sprawdzcie żądajcie koszto- PE a Zi = T. R bła 

” ać, prosić o pomoc 
rysów a "SĘ OWA . się, iż ŻA, RDS ŻA Е dla ea W. z zim: 

! Н @ 1 PILS tel. na i głodu  ginącej: 

aria o ai : 716. Nowy, muro- stara Mabciej matks 

wszystkich pism TANIO i bardzo 
wygodnie jest załatwić 

za pośrednictwem Bilra Reklamowego 

$. GRABOWSKIEGO 
Garbarska 1, 

tet. 82. 

ną 

Sy, i 

  

УСр 

li K i AI 

wany z pełnym komfor 
tem, 
waniem, ciepłą i 

każdym pokoju. 

ożenie, ogród, 
Przyjmuje się tylko zu- 
pełnie zdrowych. 

SZA Z AJAY KENA I ITT 

Redaktor w/z Witold Tatarzyńska. 

Najwięcej żądana 
na rynkach światowych 

ANG. HERBATA 
LYONS'A 

JUŻ ZE ŚW EŻYCH ZBIORÓW 
jest do nabycia w handlach kolonjalu. 

Żółte opakowanie — łagodna 

| | 

  

sparaližowana i troje 
dziatek bez ubrania | 

obuwia i możności п- 
częszczania do szkoły— 
Najmniejsze ofiary z 
wdzięcznością przyjęte | 
będą przez Redakcję) 
„Słowa* pod literą W | М 

f 

     

        
    

  centralnem ogrze- 
zim- 

wodą bieżącą w 
`Гага- 

balkony. Piękne po- 
las. 

  
  

  оо 

 


