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Samobójstwo niemieckiego socjalizmu 
(NA MARGINESIE KSIĄŻKI HR. SFORZY) 

  

Les freres ennemis* oto tytuł ostat- 
niej książki hrabiego Sforzy, dawnego ini 
nistra spraw zagranicznych królestwa 
włoskiej przedfaszystowskiej ery. Książ- 
ka ta ukazała się jednocześnie nakładem 
Librairie Gallimard w Paryżu i u Fische 
ra w Berlinie. Narazie.. Bo wydana przed 
pół rokiem inna książka tegoż autora: 
„Dyktatorowie i dyktatury“ doczekała 
się, jak dotychczas wydań w Paryżu, 
Londynie, Nev Yorku, Berlinie i Madry- 
Cie: 

Poszczególne problemy które autor 
omawia pisząc o „zwaśnionych braciach” 
Europy, stają się godnemi przedstawie- 
nia czytelnikowi polskiemu. Są niemi 
przedewszystkiem rozdziały, poświęcone 
dziś tak aktualnym problemom wewnę- 
trznej polityki niemieckiej o tytułach: 
„Le suicide des socialistes allemands“ i 
„La rentrėe des Junkers“. o samobėj- 
stwie socjalizmu niemieckiego i o po- 
wrocie junkrów. 

Rozważmy problem pieiwszy. 

I 

Grzechem pierworodnym niemieckie- 
go marksizmu było stworzenie atmosie- 
ry obojętności dla zdobyczy wolnościo- 
wych. 

Już od chwili stawiania pierwszych 
-" kroków socjaldemokracja niemiecka zo- 

stała zarażona etatyzmem. Wpłynął na 
to Lassalle, wierny trybun szkoły heglow 
skiej, entuzjasta autorytetu. Nadzieja zu- 
żytkowania silnego rządu na rzecz przy- 
szłego, socjalistycznego państwa dawała 
w konsekwencji aprobatę metod monar- 
chji pruskiej. Rozkazodawstwo urosło w 
opinji, nabierając uroku „nakazu katego- 
rycznego' Kanta. W atmosferze zwy- 
cięstw 1864 — 1871 roku despotyzm 
stał się synonimem pomyślności dla 
wszystkich bez wyjątku klas społeczeń- 
stwa niemieckiego. Z wyjątkiem Wilhel- 
ma Liebknechta i, w następnem pokole- 
niu Edwarda Bernsteina — socjalistów, 
którzy na wygnaniu w Szwajcarji czy 
Londynie naprawdę poznali i. pokochali 
wolność — już tacy wodzowie jak Be- 
bel, Vollmar, lub młodszy  Liebknecht, 
choć są to ludzie o niewątpliwie wyso- 
kim poziomie moralnym, nigdy nie mo- 
gliby jednak przypuścić, że można się 
czuć źle w koszarach (chociażby najle- 
piej urządzonych), albo, że można nie 
dziękować Bogu, za urodzenie się Niem- 
cem. 

Nie kontynuowano więc walki o 
prawdziwe, zasadnicze. efektywne „wol- 

ności” nie realizowano powszechnego gło 
sowania*). Przywódcy socjalizmu nie 
chcieli odwracać uwagi od  konstrukty- 
wnych rezultatów  materjalnych". Przy- 
chodził tu w pomoc materjalizm  histo- 
ryczny ze swoją pogardą dla zagadnień 
konstytucyjnych. Doktryna  uspakajała 
sumienia. A czyż zresztą sam Marks nie 
powiedział, że zwycięstwo świata pracy 
nastąpi automatycznie, czyż Kautsky nie 
Pisał, że ustrój kapitalistyczny sam upad 
nie jak przegniły owoc? ‚ 

"OCOž sie wiec trudzič? 
Ociališci niemieccy zasklepili się w 

podziwie dla potęgi technicznej swe- 
80 Państwą, zapominając 0 szerszych, 
wspólnych dla całej Europy ideach. Po- 

lak DK walczący na Węgrzech, inży- 
+8 SERC poległy w obronie republi- 
euskiego Rzymu, Armand Carrel, bró- 

AC) iszpanji przed wojskami księcia 
d'Angoultme, włosi Nullo i Bechico pa- 
ali w powstaniach polskich, ci wszyscy 
przeszli do historji Europy.  Angli- 
cy mieli swego Byrona. Ale czyż o 
dziemy tu choč jednego Niemca? 2 

W przeddziei wojny šwiatowej — „į 
sze Sforza — partja socjałdemokratycz- 
na była już tylko ogromnym organem 
administracyjnym: ciało było potężnem 
ale duszy już brakło. Wielki Liebknecht gy, 
Wolimar i Babel zniknęli; przywódcy 
Partji są juž niczem innem, jeno porząd- 

nymi, akuratnymi urzędnikami. Usuwa się 
ha bok każdą wybitniejszą jednostkę, z 
Obawy, by przestała kiedyś kłaniać się 
uznanym bonzom; awans, wybór do Rei- 
chstagy jest nagrodą za dyscyplinę partyj 
nd» Za nieodzowne walory porządnego, 
burżuazyjnego urzędniczka. Góry partji 
ia się burżuazją, jak czytamy w wy- 
Dzm w tym samym roku leninowskich 

2 Aeciecych chorobach lewicowošci“**) 

T. wojny libijskiej iai wadzić powszechne głosowa Psy 3 trwaly calą „wojnę światową z "systemem wy- borczym, którego nawet konserwatyści nie wa- hali się uznać za skandaliczny. 
**) Lenin: Dziecięce chorob i 
З r У  lewicowo- + ści", polskie wydanie z przed i go, Warszawa 1933, я TS O jakiejkolwiek rewolucji socjalnej mo- 

wy nie było. 

  

do domu, lub z prze | 

Przykład Francuza Mehringa: najlep- 
szy publicysta ówczesnego socjalizmu 
niemieckiego, któremu partja uniemożli- 
wiła karjerę z powodu jego krytyki Fry- 
deryka Ii! 

Przychodzi wojna. Przyznajmy, że 
obcem jest socjalistom niemieckim uwa- 
żanie umów Międzynarodówki „za świ- 
stek papieru*. Przywódcy nie mają jed- 
nak siły odmówienia kredytów  wojen- 
nych. 

Sforza rozumie ich trudne położenie. 
Niemniej nader bystro ocenia ich reak- 
cję na poszczególne okresy wojny: 

W chwili wypowiedzenia wojny odet- 
chnęli z zadowolenia, czując, że groźba 
inwazji carskiej stanowi alibi dla ich so- 
cjalistycznej ideologji. 

Z chwilą wybuchu rewolucji rosyj- 
skiej kłopot był już duży. Co robić, a 
najważniejsze, co mówić? Poprzestali na 
formule „pokoju bez aneksji i odszkodo- 
wań'. I to podobno za radą kilku bar- 
dziej przewidujących wyższych urzędni- 
ków urzędu kanclerskiego. 

Z końcem wojny ogarnęła ich wprost 
bezbrzeżnem przerażeniem wiadomość o 
rewolcie marynarzy w Kilonji i ucieczce 
cesarza do Holandii. 

1 jest taka wspaniała scena: Książę 
Maks Badeński, ostatni kanclerz cesarski, 
zwraca się do Fritza Eberta, który został 
szefem partji socjalistycznej, przeszedł- 
szy uczciwie wszystkie szczeble  „„karje- 
TV 

„Oddaję w pańskie ręce Rzeszę Panie 
Ebert. 

Ebert odpowiada: 
Pokieruję nią, jak będę mógł naj 

lepiej, Altesse. Czyż nie poświęciłem dla 
Rzeszy moich synów? 

Słowa lojalne, wzruszające nawel. 
Ale czyż tak się korzysta z okazji dla 
marksistowskiej przebudowy ustroju? To 
„było tylko zwykłe przedłużenie  jedneį 
administracji. 

Ebert i jego ludzie nie zrozumieli, że 
upadek dynastji narzucał socjalistom nic- 
mieckim nowe obowiązki. Nie zrozumieli 
nawet, że partja socjalistyczna, zrywa- 
jąca wszelkie więzy z przeszłością, то- 
gła w Paryżu wydrzeć o ileż lepsze wa- 
runki pokoju. Nic z tego nie było. Her- 
man Miiller przybył do Wersalu podpi- 
sać traktat jako zwyciężony, tak samo 
jak był nim hrabia Brockdorii — Rant- 
zau. 

A w polityce wewnętrznej? Gdy tyl- 
ko socjaldemokracja doszła do władzy, 
jedynem jej pragnieniem było nie zrywać 
z potentatami dawnej epoki. Czy nastąpi 
Ia „czystka“? Nie. Wyžsi urzędnicy, ge- 
nerałowie, dygnitarze ewangelickiego Ko 
ścioła, choć tak blisko związani z daw- 
nym dworem, wszyscy prawie pozostali. 
Hasłem dnia było: „zmieniać możliwie 
najmniej”. 

Odmiennych poglądów byli Lieb- 
knecht Róża Luxemburg. Przypłacili to 
śmiercią, a morderców — mimo, że byli 
ogólnie znani, nikt nawet nie ścigał. 

Przychodzi putsch Kappa (1920 r.) 
Rząd okazał dziwną łaskawość dla urzęd 
ników, którzy go zdradzili. Co  więce;, 
ten sam socjalistyczny rząd pozwolił 
zbuntowanym oddziałom przejść z bro- 
nią w ręku do Meklenburgji, by ochia- 
niać tamtejsze dobra junkrów przed za- 
kusami bezrolnego chłopstwa. Epizod, 
dziś już prawie że nieznany, ale jakże 
charakterystyczny. To też obrażanie Eber 
tai socjalistycznego rządu stały się po- 
prostu sportem, gdy tylko przekonano się 
że sędziowie uniewinniali. 

A polityka zagraniczna socjalistów? 
Już Herman Miiller nie potrafił powtó- 
rzyć w Wersalu słów Goethego: „Tu się 
zaczyna nowa historja; my tego chce- 
my“! Tak samo było i potem, gdy we 
Wrześniu 1928 roku, zastępując chorego 

resemanna, ten sam Herman Miiller 
ustąpił w Genewie w rokowaniach, któ- 
re doprowadziły potem do nieszczęśliwe- 
go planu Younga. Naturalnie, że Miiller 
działał w najlepszych intencjach, chciał 
za wszelką cenę okazać swój pacylizm. 
Ale podobna słabość byłą złą przysługą 

dla samej Francji, która miała prawo 
wierzyć, że skoro Niemcy ustąpiły, to ma- 

ją z czego płacić, a protesty prasy berliń 
skiej są zwykłemi ceregielami dłużników, 
nie śpieszących się do płacenia. 

Zdając sobie sprawę, że inni broniii- 

by lepiej interesów narodu, socjaliści 
niemieccy znaleźli sobie alibi patrjotycz- 

ności w sprawie tajnych budżetów woj- 
skowych, gdzie okazywali najdalej idąca 
ustępliwość. 

Mieli w rękach potężną Schupo. Dopu- 

ścili do tego, że ta „ostoja'* wolności re- 
publikańskich* przeszła w decydującej 
chwili bez wahania pod rozkazy Schlei- 
chera. 

To też pobieżnego nawet obserwato- 
ra rzeczywistości niemieckiej ubiegłego 
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b RANOWICZE —. ul. Szeptyckiego — A. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W 
GRODNO -—— Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIEį — Księgarnia Kol. „Ruch“ 
KLECK — Sklep „Jednošė“ 
LiDA — ul, Suwałska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch*. 

MIORY — Ejdelman 
NIEŚWIEŻ ul. Ratuszowa -. Księgarnia Įažwiūskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

OTWORZE 

12-lecia nie zdziwiło wcale, gdy we wrze 
śniu 1930 r. zniechęcone masy  zaczęł 
oddawać głosy na hasło komunizmu 
Hitlera. To był początek klęski ilościowej : 
partji ongiś najsilniejszej w Niemczech. = BERLIN PAT. — W dniu 10 bm, w 

Upadek ten był tem silniejszym, że Neunkirchen w zagłębiu Saary wydarzy- 
— jak stwierdza Sforza — przy następ- Ia się olbrzymia katastrofa. Wielki zbior 

nych wyborach już każdy Niemiec poni. nik gazów © pojemności -120 tysięcy 
żej trzydziestki głosował na nazi, lub metrów sześciennych, wyleciał w powie- 
komunistów. trze.. Wybuch był tak silny, że skutki je 

Są to skutki polityki oportunizmu, le- go odczuto nawet w dalszej okolicy, O- 
nistwa umysłowego, zapoczątkowanego koło 50 domów okolicznych zostało zdc- 
przez Eberta. mołowanych. Liczba zabitych przekra- 

Niegdyś stary Bebel znalazł gorzkie- czać ma 100 osób, a mówią, że nawet 
słowa dla Bedientenseele — duszy słu- 200. Jest wielu rannych. Linje komunika 
żalczej — Niemców. Choć nie widział cyjne uległy zniszczeniu, Na dworcu ko- 
wtedy nic, przypominającego nawet tro- lejowym w Neunkirchen wypadły wszy - 
chę późniejszy bojaźliwy respekt socjali- stkie szyby, raniąc wielu podróżnych. 
stów, socjalistów u władzy, wobec gene- Wskutek przerwania linji telefonicz- 
rałów, ciężkiego przemysłu i junkrów; tej w pierwszej chwili nie można było 
a rezultatem tego było, że masy niemiec- uzyskać szczegółów katastrofy. Dopiero 
kie ponosiły koszta protekcjonizmu agrar Późnym wieczorem nadeszły wiadomości 
nego i miljonowych subwencyj dla zni- z Trewiru. Dokładna liczba zabitych i 
szczonych inilacją junkrów. 

Albo taki przykład, choć najbardziej 
typowy, jednak bynajmniej nie jedyny. 
Ostbank fiir Handel und Gewerbe, zało- 
żony niegdyś w celach germanizacji w 
Poznaniu, a przeniesiony po wojnie do LONDYN PAT. — Donoszą z Baia- 
Berlina, stanął w 1919 roku wobec ban- wji, że holenderski okręt wojenny „Ze- 

kructwa, dzięki złej administracji zarzą- ven Provinzien*, którego załoga zbunto- 
du z Hugenbergiem, przywódcą narodo- wała się, został wreszcie po kilkodnio- 
wych, zaciekłym wrogiem gabinetu Miil- wym pościgu przez eskadrę floty wojen- 
lera, wówczas u władzy na czele. Socja- nej zmuszony do poddania się. Na okręt 
lista Miiller udzielił bankowi gwarancji buntowniczy rzucono bomby ze šcigają- 
państwowej, ocalając w ten sposób nic- cego go samolotu, co wywołało pożar. 
ubłaganego nieprzyjaciela. Jako podzię- Zbuntowana załoga zaczęła w popłochu 
kowanie Hugenberg zorganizował zaraz uciekać na łódkach z płonącego okrętu, 
kampanję plebiscytową przeciw planowi oddając się do niewoli otaczającej eska- 
Younga! dry. 

Socjaliści Francji, Anglji i Polski pró- 3 
bowali bronič tej polityki, nazywając ją K A t Wilh 
dowodem abnegacji. Ale takie abnegacje $. UJUS į 
— konczy Siorza — są bardzo bliskiemi R 
samobójstwa. -Bo -jakaż. różnica między- 
okrzykami „La Montagne* francuskiego 
zgromadzenia narodwego: BERLIN PAT. — W związku ze zmia 

12 „Perisse notre gloire pourvu que la nami na naczelnych stanowiskach admi- 
Republique triomphe*, a przywódcami nistracyjnych w Prusach krążą pogłoski, 
socjaldemokracji niemieckiej, którzy nie że na miejsce nadprezydenta Hanoweru 
wołali, ale wzdychali: „„Niechaj ginie Re- socjał-demokraty Noskego mianowany 
publika, byleby tylko panowie z Herren- ma być poseł narodowo - socjalistyczny 
klubu się nie gniewali“. książę August Wilhelm Hohenzollern. — 

II Nadprezydent Noske otrzymał w tych 
dniach urlop do jesieni. 

Hrabia Sforza poprzestał na doskona- BERLIN PAT. Wiadomość o oczeki- 
iem przedstawieniu stanu rzeczy, nie wy- wanej nominacji księcia Augusta Wiliel 

ciągając z niego jednak dalszych wnio- mą Hohenzoilerna na stanowisko nad- 

„ Wiodzimierowa. 

MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 

N.-SWIECIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 

„ZEVEM PROWINZIEN“ UJĘTY 
ZBUNTOWANA ZAŁOGA PODDAEA SIĘ DO NIEWOLI 

-+ -Nadprezydentem prowincįi Han weru 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Spóldz. Naucz, 

PODBRODZIE — ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PIŃŚK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAW r — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolaej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Rach* 

SŁONIM — Księgarnia J. Ryppa ul. Mickiewicza 16, 

| SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjació Oświaty. 

Łaszuk. | 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ui. 3 Maja 5 
WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch*. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty orxz 
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 moga być przez Administację zmieniane 
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Dirzymia katastrofa W Nierczet 
Eksplozja zbiornika gazów w Neukirchen — 200 

4 ofrar wybuchu — Cała okolica huty w gruzach 

dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 

TELEGRAMY 
S0- 

20 groszy. 
      

  

OLBRZYMIA DEFRAUDACJA W 
WIECKIM BANKU PAŃSTWA. 

MOSKWA. PAT. — Sowieckie źródia 
ofijejailne donoszą o nadużyciach i defrau- 
dacjach w. prowincjonalnych oddziałach 

sowiedkiegio Banku Państwa. W kiikuna- 

rannych nie jest znana. Z Trewiru wysła = razie o: M. 
no pociąg sanitarny oraz automobile cię A ER NE 
żarowe po rannych. Wszystkie szpitale P<faudantom udało się zbiec. 
w Neunkirchen i okolicy są przepełnio- KATASTROFA NAJWIĘKSZEGO 
ne rannymi. JAPOŃSKIEGO HYDROPLANU 

O sile wybuchu Świadczy fakt, że TOKIO. PAT. — Jeden z największych 
dach zbiornika wyrzucony został na wy japońskich hydnoplanów morskich wpadł 
sokość 800 metrów. wom > miej - ro Tokio. Przy- 

= k _ czymą rofy by ;ekit motoru. Trzej „Cala huta w Neunkirchen stoi w Og- (gioenowie - piloci. nie ada pik 
niu, as stać się z kabiny utonęli. Siedmiu pozosta 

Niezależnie od eksplozji zbiornika ga lych członków załogi zdołało dopłynąć dó 
zowego wyleciała w powietrze fabryka brzegu. ` 
benzolu. 8 IPOLITYCZNE NASTĘPSTWA FILMU 

Cały obszar dotknięty katastrolą oto- „MORGEN ROCK“. 
czono kordonem policji, która nie prze- LONDYN. PAT. — Wyšwieilany oibe- puszcza nikogo na miejsce katastrofy. cnie w Berlinie miemiecki film wiojenmy 
Wstrzymana została komunikacja pasa- „Morgen Rock", osmuity na (tle walki ło- 
żerska w stronę Neunkirchen. dzi podwodnych jprzeciw(ko angielskiej ma 

rynarce, który wywołał już komentarze w 
prasie angielskiej co do stanowiska Hitle-. 
ra wizględem tego filmy, będzie w ponie- 
działek przedmiotem interpelacji posel- 
skiej konserwatystów. Będą omi żądańłi de- 
miariche 'w Berlinie, zwłaszcza wiobee tego, 
że film wyświetlamy jest przez T-wo Ufa, 
na czele którego stoi członek mządu mimi- 

nych. a Pon Stosunek nządu mliemiec- 
kiego tego filmu aził się zmesztą w BATAWJA PAT. — Według ostat- focie, że ma premjerze obcowy był kanc. 

nich oficjalnych doniesień, od pocisków 1erz Hitler, wicekanelenz Papen į minister 
derskiego okrętu wojennego „Zeven Pro Hugenberg. ‚ 
rzuconych z aeroplanu na pokład holen- ZAPAS ZŁOTA (W BANKU ANG. 
vinzien** którego załoga zbuntowała się 
zginęło 18 ludzi załogi, w tem 15 Hawaj „LONDYN. PAT, — Bank Angielski za- 
czyków i 3 Europejczyków. Kupił wiezoraj znowu złota zą 3 miljony £. 

szterlingów. Dopmowadza (to stan zapasów 
złota Banku Amgielskiego do przeszło 130 
miljonów. Od chwili: dokonamia 15 grudnia 
zapłaty raty długów wojennych w Amery- 
ce, Bank Amgielski już odkupił z 
tem pinzeszło 11 miljonów fumtów złota. i 

„ARC-EN-CIEL" WRACA DO EUROPY 
PARYŻ. PAT. — Mermioz na „L'Ane= 

en-ciel* wystartował w dniu 10 bm. z Bul 
enos Aires, powracając do Europy. O g. 
13,51 samolot przeleciał mad Rio de Jane> 
imo. — O 14,45 samolot znajdował się pod 
45 siłop. długości zachodniej i 23 st. 40 m, 
szenokości południowej, lecąc do Francji.t 

SUKCES JĘDRZEJOWSKIEJ 'W KO-; 

Według dotychczasowych informacyj 
na okręcie jest 12 zabitych i 25 ran- 

elm Hohenzolern 

skiej w roku 1919 odegrał wybitną rolę 
jest przesądzona. Po powrocie z urlopu 
Noske będzie musiał ustąpić ze swego 
stanowiska ze względu na przekroczoną 
granicę wieku. 

Starcia, napady i zamachy 

BERLIN PAT. — Napływają donie- 
sienia o krwawych starciach  politycz- WO WI KOPENHAGA. [PAT.— W drugim Abia 
nych w Berlinie i na prowincji. rozgrywek. ttenisowych w Kopenhadze Ję- 

dmzejowska odniosła dalsze dwa zwycięs- 
sków. prezydenta prowincji Hanoweru, sprawo- 

Przez cały dzień dzisiejszy gromadzi 
ły się w dzielnicach robotniczych tłumy 

twa. W grze pojedyńczej pokonała panią 
Dam w 2 setach prawie bez wałki 6:1, 6:2, 

Wniosek zaś jest jeden: wobec wciąż wane dotychczas przez socjał - demokra 
pogłębiającego się rozkładu socjalistycz- tę Noskego, wywołała w Berlinie sensa- 
nej partji niemieckiej, rozgrywka 0 przy- cję, Ze strony miarodajnej wyraźnie za- 

szłość Niemiec rozegra się już tylko mię znączają, że wiadomość о tej kandydatu 
ózy komunistami z jednej, a monarchi- rze syna byłego cesarza w obecnej chwi 
styczną, junkerską reakcją z drugiej stro- 
ny. 

Ale o junkrach w następnych artykule. 

Mieczysław Pruszyński. 

  

Konierencja Rozbrojeniowa 
O konkretny rezultat — Przemów enie hr. Raczyńskiego — Niemcy 

grożą opuszczeniem obrad 
GENEWA PAT W dalszej debacie w 

prezydjum konferencji  rozbrojeniowej 
nad programem prac konierencji przema 
wiał w piątek delegat Polski min. Raczyń 
ski, który raz jeszcze przedstawił pewne 
zasadnicze poglądy delegacji polskiej. 

Na wstępie minister Raczyński wyra- 
ził zadowolenie, że plan brytyjski został 
ogólnie przyjęty, jako punkt wyjścia prac 
konierencji, jak również nadzieję, że pra 
ce te doprowadzone zostaną jak najszyb 
ciej do konkretnych rezultatów. 

Delegat Polski wyraził także zadowo 
lenie, że delegacja brytyjska zgadza się 
na odsunięcie tymczasem na bok części 
pierwszej swego projektu,  formułującej 
szereg zasad politycznych, w tej liczbie 
zasady układu 5 mocarstw z dnia 11 gru 
dnia, dotyczące równouprawnienia Nie- 
miec, tem bardziej, że lista wyliczonych 
tam zasad zawiera takie, które, jak kwe 
stja równości praw, nie były przedysku- 
towane przez kompetentne organa polity 
czne konierencji. 

W związku z tem delegat Polski wy 
głosił krytyczne zastrzeżenia przeciw pe- 
wnym interpretacjom ustępów tej części 
projektu brytyjskiego, dotyczących rów- 
ności praw jako podstawę prac konie- 
rencji. Minister Raczyński wyraził jedno- 
cześnie zadowolenie, że jasne wyjaśnie- 
nia Paul - Boncoura nie pozostawiły ża- 
dnych wątpliwości, co do charakteru u- 
kładu pięciu mocarstw w odniesieniu do 
prac konferencji. Jak wiadomo, Paul - 
Boncour podkreślił, że układ ten, zawar- 
ty przez kilka mocarstw, nie wiąże kon- 
ferencji. Wreszcie delegat Polski podkre 

li nie może być ani potwierdzona, ani 
zdementowana. 

Dymisja Noskego natomiast, który 
przy tłumieniu rewolucji spartakusow- 

Ślił konieczność ścisłego przestrzegania 
procedury, ustalonej na początku konie- 
rencji, „według której komisja główna 
konierencji, w której reprezentowane są 
wszystkie państwa, jest naczelnym orga 
nem, regulującym całokształt prac kon- 
ferencji. 

Deklaracja Kado!nego, 

Z innych wystąpień zanotować nale- 
ży przemówienie delegata niemieckiego 
Nadolnego, które — zgodnie z przewidy 
waniami — złożył deklarację w związku 
z wczorajszą interpretacją układu 5 moa- 
carstw przez Paul - Boncoura. Nadolny 
zaznaczył, że nie zamierza prowadzić po 
lemiki z delegatem francuskim, ale że 
musi oświadczyć, że układ z 11 grudnia 
jest podstawą udziału Niemiec w pra- 
cach konierencji. . Dopóki współpracuje- 
sny na konferencji — dodał Nadolny — 
treść tego układu jest piatiormą, od któ- 
rej Niemcy nie odstąpią. 

Deklaracja Nadolnego uwypukliła raz 
jeszcze całkowitą rozbieżność w ocenie 
układu z 11 grudnia. Podczas gdy Patl- 
Boncour podkreślał, że układ ten w ni- 
czem nie wiąże konferencji, delegacja 
niemiecka daje do zrozumienia, że opuś 
ci ponownie konierencję, jeżeli prace nie 

będą oparte na tym układzie. 
Dalsza dyskusja stała pod znakiem 

walki o porządek rozpatrywania poszcze 
gólnych kwestyj Delegacja francuska, 
poparta przez delegację angielską i a- 
merykańską, domagała się wysunięcia 
na pierwszy płan dwóch głównych częś- 

  

komunistów, usiłując tworzyć pochody wy im meczu w nies 
demonstracyjne. Policja wielokrotnie in- ef córa duńską Li 
terwenjowała, używając pałek gumo- Gleerup w 2 setach 6:3, 6:2. Natomiast 
wych. Urządzenie manifestacyjnego po- nasz męski doubie Tloczyński—Wittman 
grzebu zabitych w ostatnich zajściach ko doznał porażki, ulegając zespołowi Ulrich - 
munistów zostało zakazane. Ofiarą zajść Henridksen w 2 setach 1:6, 3:6. Po dwu 
ubiegłej nocy było jeszcze 2 zabitych ro dniach walki stan meczu 3:3. 

botników. ; NIA PODBÓJ REKORDU LOTU W LINJI 
PROSTEJ. 

(PARYŻ. PAT. — W dniu 10 bm. o g. 
7,48 znami lotnicy francuscy Bossutrot i 
Rossi wystartowali: na jedmopłatoweu „Jo- 
seph Le Brix“ o silniku 600 HP z lotniska 
w: Istres (ujście Rodanu). Lotnicy zamie- 
rzają pobić rekord światowy lotu w limji 
prostej, ustałony przed kilku dniami przez 
pilotów amgielskich, dokonywiując przelo- 
tu do Buenos Aires. O godzinie 12,10 sa- 
molot znajdował się koło Castellon @е 1а 
Plana w okolicach Walencji (Hiszpamija), 
to jest przebyli 560 km. od miejsca startu. 

tów wzajemnej pomocy, przez komisję PARYŻ. PAT. — O godzinie 13,33 sa- 
główną — projektu ujednostajnienia ty- molot „Joseph Le Brix* przeleciał mad 

pu armij. Usiłowali temu przeszkodzić akc R. A zaa fran- 
delegaci Niemiec i Włoch, domagając SUS6Y preebyli 750 km. od Istres, lecze ze 
się dyskutowania i innych problemów. Sema szybkością 130 km. ma godzinę. 
Po długiej jednak debacie delegaci Nie- LOT MOLLISONA. 

miec i Włoch musieli ustąpić. Niewąt- PARYŻ. PAT — W dniu 10 bm. o g. 
pliwie jednak delegacje te ponowią Swą 7,30 rano Mollison wystartował z Natalu 
kontrakcję w łonie samej komisji głów- i o godzinie 9,18 pnzeleciał nad Recif. 
nej, która zbierze się w poniedziałek „zoba ! 

ci projektu francuskiego i dyskutowa- 
nia przez komisję polityczną sprawy ak- 

NOZE ZKI POORCASCZEW ZE 

Przyjazd min. Becka do Warszawy ' 
      

щ 

Minister Spraw Zagranicznych p. Beck przyjechał dziś do Warszawy. Na dworcu witali į. 
ministra min. Szembek i ambasador Skirmunt.
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SILVA RERUM Ą jednak to nie był „przypadek” 
A jednak to było podpalenie... 

Kurjer Poranny (41) wystąpił z bar 
dzo piękną inicjatywą, ze świetnym, do- 
skonałym pomysłem, który zasługuje na 
zrealizowanie. 

Chodzi mianowicie o zorganizowanie 
olbrzymiej wystawy dzieł dawnej sztu- 
ki ze zbiorów polskich. 

Polska nigdy dotychczas nie aranżowała 
wystawy, która rozmiarami i jakością zdolna 
była sprowadzić do nas historyków sztuki z 
innych krajów, zbieraczy, . amatorów-milośni- 
ków i prostych łudzi z pieniędzmi. Zdaje mi 
się, że taką właśnie imprezą poważną, wtóra- 
by nam samym mogła pokazać istotne oblicze 
Polski, jako zbieracza i przyciągnęła. wielkie 

masy etranżerów, byłaby wystawa dzieł sztu- 
ki ze wszystkich zbiorów prywatnych w Pol- 

Wszyscy, zajmujący się sprawami sztuki 

dawnej w Polsce, wiedzą, że w prywatnem 

posiadaniu, wśród arystokracji — po pałacach 
Warszawy, Krakowa, Poznania, czy Lwowa, i 
w posiadłościach wiejskich, znajdują się skarby 
dzieł sztuki, rzadko przez kogo ogiądane. 

Zaledwie niewielu łudzi wie, jakie warto- 
ści artystycźne posiada pałac w Łańcucie, w 
Nieborowie, w Nieświeżu, w Gołuchowie, że 

wymieniam rezydencje najpopularniejsze. Rów- 

mież mało ludzi zna prywatne zbiory pałaców 
miejskich i kościołów całej Polski, a nikt nie 

mal nie interesował się poważnie zidentytiko- 

waniem naukoweim wszystkich zbiorów. nikt 

nie rozpoczął takiej publikacji naukowej, kió- 

ra mogłaby całkowity kulturalny dorobek mi- 

nionych epok pokazać uczonym i  zbieraczom 
zagranicznym. 

Zorganizowanie takiej olbrzymiej wy 

stawy miałoby kolosalne znaczenie z róż 

nych względów: pozwoliłoby zorjento- 

wać się w skarbach, które posiadamy, 

zademonstrowałoby dorobek kultury pol- 

skiej, no i rzeczywiście mogłoby zain- 

teresować Europę. 
Skutek takiej wystawy będzie nieoczeki- 

wany, przedewszystkiem dia nas samych. Z ta- 

kiej wystawy dowie się obywatel polski, co 

Polska posiada w dziedzinie dawnej sztuki i 

"zrozumie sens zakazu wywozu dzieł sztuki, 

przeciw któremu dzisiaj tak często i nie bez 

gowodów protestuje, kiedy będąc w nędzy, 

gnie sprzedać jedyną swoją cenność — 

dzieło sztuki. Taka wystawa wyjaśni mu sens 
jego ofiary. 

Będzie ona również rewelacją dla obcych, 

dia których Polska jest krajem „d'un peupie 

des sabriers* i oto według oficjalnej wiedzy! 

Narodem rycerzy o małej własnej twórczości 

i malem zainteresowaniu kulturą zachodnią w 

dawnych wiekach samodzielności politycznej. 

Wystawa taka pokazałaby obcym, że prze- 

szłość Polski można również mierzyć miarą 

kukuralnych jej zainteresowań w tej przeszło” 

ści. Katalog wyjaśniiby, jakie skarby sztuki 

'zaginęjy w czasie wojny. Uczeni całego świata 

dowiedzieliby się może o nowych, nieznanych 

im arcydzielach, a my chorzy na dotkliwy brak 

muzeologow, dowiedzielibyšmy się, jakie dzie- 
ta posiadamy. 

Impreza taka jest zbyt wielka, aby 

mogła być dokonana przez najsilniejszą 

nawet organizację artystyczną. 
Pracę taką może podjąć tylko państwo. 

Droga jest prosta. Należy pod opieką ministe- 
cjum oświaty i W. R. urządzić wielką wy- 

stawę wszystkich cennych dzieł sztuki, znaj- 
dujących się w zbiorach prywatnych, w ko- 

ściołach, w muzeach miejskich i djecezjalnych, 
lege" należy przerwać chiński mur statu- 

w, jakiemi muzea każdego miasta Senai 

czają się od innych miast, czyniąc ze z! w 

'swoich nienaruszalne tabu. Wszystkie zebrane 

dzieła należy poważnie zdabać i wydać kata- 
łog w języku polskim i obcym, z licznemi ilu- 
stracjami. Na wystawie winny być obrazy, 
<zeżby, tkaniny, w miarę możności meble, 
szkła i ceramika. Wystawa musi być urządzo 
aa w gmachu państwowym, w gmachu pięk- 

reprezentacyjnym, gwarantującym do- 

©re rozmieszczenie pokazów i ich bezpieczeń- 

stwo. Dla porządku przypomnę, że Medjolan 
kończy budowę gmachu wystawowego „» rien- 

male", że więc wszystkie wiełkie miasta myślą 

0 przyciąganiu etranżerów za pomocą dobrych, 
_ umiejętnie urządzonych i pięknie pokazanych 

wystaw z życia Ss: т , 

Myśl została rzucona. Czy kto ze- 
chce podchwycić ją i rozwinąć? 

Lector 

    

ASP 
przeciwko 

przeziębieniom 
reumatyzmowi 

Do nabycia we wszystkich aptekach. 

| 

  

Jak podaliśmy już komisja badają- 
ca przyczynę pożaru  „Atlantique* 
stwierdziła stanowczo, że katastroiy 
nie spowodował przypadek, lecz za- 
mach. Oto szczegółowe wiadomości 
prasy i depesz trancuskich.: 

„Niema już żadnych wątpliwości. Zebrano 
już wszystkie dowody na iakt, że poża: „At- 
lantyku* był skutkiem zamachu zbrodniczego. 
Dowody są tak silne, że niebawem należy ©- 
czekiwać i innego rezultatu: wykrycia i zde- 
maskowania zbrodniarza, który popełnił ów 
czyn“.. 

Tak pisze wielki dziennik paryski „Matin“. 
i nie pisze bez dowodów w ręku. Komisja, 
która badała szczątki zwęgłonego okrętu, 
przedstawiła przed dwoma już dniami sędziom 
śledczym wyniki swych dochodzeń. Jej iakty 
są niezbite, jej dowody pewne. Co więcej mó 
wią one, że pogłoski, jakoby nie tylko „Atlan* 
tyk', ale i szereg innych wielkich statków pa 
sażerskich francuskich, które w ciągu ostatnich 
miesięcy zostały zniszczone przez ogień, były 
uzasadnione. Obecnie chodzi o to, kto stał 

ZA PLECAMI ZBRODNIARZA? 

i kogo ten ostatni był wysłannikiem. Wokoło 
tego krąży jeszcze tylko moc przypuszczeń. I 
dlatego policja jeszcze zwleka. Nie chodzi © 
zdemaskowanie tego, który podpalał: chodzi © 
wykrycie tych, co go wysłali. I dlatego w spra 
wie „Atlantyku* zapadły tylko nakazy tajnej 
inwigilacji policyjnej, ale nie zapadł żaden roz 
kaz aresztowania. 

KOMISJA MÓWI. 

Poniżej publikujemy dosłowne oświadczenie 
przewodniczącego komisji, de Bourayne: 

„Sprawiedliwość ma w ręku wszystkie do- 
wody, jakie tylko mogły być potrzebne. Uzy- 
skaliśmy je w toku miesięcznej pracy, prowa- 

dzonej we wszystkich północnych portach Fran 
cji. Cherburg, Havre, Bordeaux. Bardzo pręd- 
ko weszliśmy na trop i doszliśmy do wniosku 
że mimo całej swej fantastyczności, najmniej 
fantastycznem wytłumaczeniem jest teorja za- 
machu. Z innych możliwości były tylko dwie: 
przypadek i krótkie spięcie.. Otóż zbadano w 
sposób najzupełniej pewny, że ani pierwszy, , 
ani drugi wypadek nie był możliwy. Przede- 
wszystkiem wykazano, że krótkiego spięcia 
nie było 

Przewody elektryczne doskonale izolowane, 
znajdowały się wszędzie niemal w sąsiedziwie 
przewodów wentylacyjnych: wielkość okrętu i 
jego korsfor' (był to statek luksusowy) wyma 
gały dość dużej sieci wentylacyjnej. jej rury 
przedziel ne były od przewodów eleki,ycznych 
tylko deszvzułkami sosmwemi. (Gdyby ogień 
powstał wskutek krótkiego spięcia, pierwszą 
rzeczą, którąby objął byłyby owe deszczułki, 
poczem siłą prądu powietrznego przechodząca 
rurami wentylacyjnemi wypchnęłaby go na ze 

wnątrz, na pokład, gdzie byłby natychmiast 
dostrzeżony. Dlaczegoż więc było inaczej? Dla 
czego najpierw й 

W KILKU KABINACH SKONCENTROWAL 
SIĘ SILNY OGIEN 

by dopiero potem ogarnąć resztę statku? 
Tak samo odpada hipoteza „wypadku. W 

godzinach popołudniowych ostatniego dnia 
przed nieszczęściem przegląd statku nie ujaw- 

nił nic podejrzanego. Dywany i chodniki, któ 
re pokrywały podłogi, były zrobione z materja 

łu, który w razie pożaru wydaje niezwykle du- 

żo dymu, a mało ognia. Dym ten nie mógłby 
się nie wydobyć nazewnątrz do niewielkiego 

korytarza, z którym połączony był wentylacją. 

Otóż w ciągu nocy, nad ranem której nastąpi 
ła, jak wiadomo, katastrofa, marynarze prze- 

chodzący ciągle tym korytarzem, nic nie za:- 

   

13 rocznica odzyskania morza 

  

W dniu 10 bm. obchodzić będziemy 13 rocz 

i Kolonjalnej w stolicy odbędzie się uroczysta 

t. „O polskiej polityce morskiej'. Na ilustracji 

naszej marynarki — łódź podwodną Żbik”, w 

nicę odzyskania morza. Staraniem Ligi Morskiej 
akademja z odczytem p. H. Strassburgera p. 
widzimy fragment basenu morskiego: chłubę 
głębi na prawo torpedowiec „Ryś”, zaś na ie- 

wo okręt szkolny „Lwow“. 

  

9 wymianie więźniów z Kownem 
WILNO. — Wbrew pewnym wiado- 

mościom „jakie ukazały się w pismach, 

należy stwierdzić, że data wymiany wię 

źniów politycznych z Litwą nie została 

ustalona, a to z tej prostej przyczyny, że 

  

Krzyża odpowiedzi. ` 14 
Data 16 marca mylnie byla S i 

towana, bowiem w tym dniu na k 

ogólnej amnestji wyjdzie z więzień titew 

skich pewna liczba więźniów, a w tej li- 

czbie i Polaków. Akt ten naturalnie w 

  

Kowno nie udzieliło jeszcze na propozy- 

cję _ Międzynarodowego Czerwonego niczem nie zobowiązuje władz polskich. 

=000=— 

Ogromny meteor spadł pod Wilkomierzem 
WIŁNO. Przed kilku dniami cały sze- 

reg osób tak w mieście, jak i na pro- 

wincji zaobserwowało niezwykłe zjawi- 

sko na niebie. 
Dopiero nadeszia wczoraj depesza z 

Kowna wyjaśnia, że byliśmy wówczas 

świadkami opadania meteoru. 

Oto treść depeszy: 
Olbrzymi meteor z ognistym ogonem w 

kształcie komety, który widziany był w wielu 

częściach prowincji, wedle doniesień z Kowna ° 

spadł w okolicy * Wiłkomierza. W. promieniu 

2 km. znaleziono dotąd 7 odłamków meteora, 

z których największy waży 7200 gr., najmniej 

szy zaś 50 gr. Przy spadaniu meteora powsta 

ło tak silne ściśnienie powietrza, że w promie- 

mieniu 5 km. wyleciały w powietrze wszystkie 

szyby. 2 osoby znajdujące się w pobliżu miej 

sca wypadku, zostały ogłuszone i dopiero po 

jakimś czasie przyszły do siebie. 

jak ustalają świadkowie, błyski idą- 

ce Śladem meteoru, szły w kierunku na 

północny zachód i widziane były na 

dużej odległości. 
W Wilnie dużą łunę, a następnie sil 

  

° Масёфо1!пе 
` ОВОСА ZABAWKA — POMYSŁOWY WŁOCH — W JAKIEJ EPOCE PRAG- 

NĘLIBYŚMY SIĘ URODZIĆ — 

Piękne dziecię urodziło się na wie- 

snę. Gdy tylko ujrzało świat, wszystko, 

co je otaczało, śmiało się doń wesoło mii 

mo, że był kryzys, że bieda i nędza 

coraz szersze zataczała kręgi. Szczęście 

i powodzenie ani na chwilę nie odstę- 

powało swego pupila. Noworodek wstęp 

nym bojem zdobył serca wszystkich. Sta- 

czy i młodzi, kobiety i mężczyźni, po- 
ważni bankierzy, artyści, poeci, inwali- 
dzi, woźni, szoferzy i uliczni sprzedaw 
cy gazet, wszyscy bez wyjątku jak jeden 
mąż stali się gorącymi wielbicielami ma- 
lutkiego despoty. Imię noworodka, któ- 

"rego płeć na zawsze pozostanie tajemni- 
cą, powtarzano setki tysięcy razy codzien 
nie na obu półkulach odmieniając je i 
spieszczając rozmaicie: Istny szał ogai- 
nął świat. Nie było większego skupienia 

- ludzkiego, gdzieby o tym miłym drobiaz 

gu nie wiedziano i nie mówiono. Miłość 
wszechwładna miłość zatarła wszystkie 
różnice stanów, ras, płci i stanowisk... 

- | oto minęło kilkanaście miesięcy. Nic 

"nie jest wiecznego pod słońcem. Podła 

zdrada wkradła się do serc ludzkich i. to 

" co'jeszcze tak niedawno było u wszyst- 
kich na ustach, jest już zapomniane Ty!- 

* 

ko u nas w Wilnie, w tem mieście, któ- 
re wlecze się w ogonie mody i głupiego 
naśladownictwa można usłyszeć krzyk u- 
licznego sprzedawcy: 

— Za jedne 30 groszy najnowsza 
francuska cacka Yo—Yo. 

Na ślizgawce w ogrodzie generała Że- 
ligowskiego głośniki wydzierają się prze 

raźliwie: 
— Czy pani lubi Yo—Yo, czy pani 

grywa w Yo—Yo, krążek w górę krążek 
w dół. : 

Yo—Yo-manja w Wilnie święci na- 

dal triumfy, jeżeli jej moment rozkwitu 

minął to napewno jest w tej chwili je- 

szcze „w sile wieku*. Tymczasem na Ža 

chodzie już dawno o tem „miłym, pięk- 

nym dziecieciu“ zapomniano i rzucono 

w kąt zabawkę która tak pasjonowała 

wszystkich. Powodzenie okazało się bar 

dzo krótkotrwałe, ale jak to mówi przy- 

słowie: „murzyn zrobił swoje — murzya 

może odejść” — fabrykant paryski, któ- 

ry pierwszy rozpoczął produkcję zaba- 

wek na wielką skalę, zarobił na tem 30 

miljonów fr. czystego zysku. Ani więcej, 

ani mniej ł jak tu nie twierdzić, że u 

p słyszano w północnej części mia 
sta. 8 

Opadanie meteoru widziano jednak 
najlepiej na wsi. 

Np. p. dyrektor 
go majątku Waka, 
wieczorem u siebie w domu, usłyszał 

gdzieś w pobliżu silny huk, zaś po chwili 

całe niebo oświetliło się niesamowitą łu- 

ną, która po chwili zgasła. ' 

Wracający w tym czasie z miastą po 

przybyciu do majątku opowiadali, że ró- 

wnież byli świadkami niesamowitego zja 
wiska. г 

Gdy nastąpił huk, na zaciemnionym 

firmamencie ukazały się tęcze: niebieska, 

a w chwilę potem żółta. Huk towarzyszą 

cy meteorowi robił wrażenie jakby pod 
ziemnego grzmotu. 

Jak się dowiadujemy, zjawiska, towa- 

rzyszące opadającemu meteorowi z uwa- 
gi na jego ogrom, były obserwowane 

Chojnicki z pobliskie 
będąc w czwartek 

na obszernej połaci naszego kraju, i 
ale również w Prusach 

itd. 
nietylko u nas, 
Wschodnich, Łotwie, Rosji i 

podstawy każdego powodzenia leży za- , 
wsze genjalna idea. 

Bezmyślna manja ciągania drewniane 
go krążka w górę i w dół, którą tak 
gwałtownie była opanowała ludzkość, 

jest iewątpliwie dowodem jak silnie 

tkwi jeszcze wśród ludzi, mówiąc 

delikatnie, zamiłowanie do  naślado- 

wnictwa. Ten owczy pęd został znakomi- 

cie wykorzystany przez owego fabrykan- 

ta, który zarobiwszy 30 miljonów  tran- 

woli pozostać w cieniu. Pieniądze te za- 

robił najzupełniej zasłużenie i każdy chy 

ba przyzna, że jest on świetnym psycho- 

logiem i znawcą tłumów. 

We + 

Wielkie idee, genjalne pomysły są 

zawsze zadziwiająco nieskomplikowane. 

Może na tem właśnie polega ich  wiel- 

kość. į 

Oto niedawno odbył się w Paryżu cie 

kawy proces. Na ławie oskarżonych za- 
siadł Włoch Carlotti, oskarżony o oszu- 
stwo. Przewodniczący zamykając prze- 
wód, wyraził w ironiczny sposób uzna- 
nie dla pomysłowości Włocha, ale to nie- 
uchroniło go od skazującego wyroku. 

Na czemże polegało przestępstwo? 
Carlotti, podobnie jak iabrykant yo- 

yo, był również świetnym znawcą tłu- 
mów. Całą swoją operację oparł na wro- 
dzonem rodzajowi ludzkiemu niedbalstwie 

i lenistwie. Przyszła mu mianowic:e 

przed kilku laty do głowy genialna, 

    

ważyli. Gdy zaś — o godzinie 4,15 rano 

dostrzeżono pożar, był to już ogień ogromuej 

mocy. 

DYWANY OBLANE BENZYNĄ 

Faktem jest ,że wszyscy, którzy byli pierw 

szymi świadkami pożaru, zgadzają się na jed- 

no: to, co się paliło, to nie były Ściany kajut, 

ale podłoga. Paliła się zaś niesłychanie szybko 

Wszystko działo się tak, jakby te trudnopalut 

dywany oblano benzyną, czy jakąś inną zapal 

ną substancją, i dopiero podpalono. I otóż: 

Jak stwierdziło śledztwo, ze- 

znania szeregu świadków wska 

zały na pewną osobę, która 0- 

wej nocy, między godziną 3,30 

a 4-tą mogła, ona jedna tylko, 

przedostać się do kajut, w któ 

rych powstał ogień. Nadto 

świadkowie ci stwierdzili, że 

na korytarzu czuć było nieco 

później silny zapach benzyny. 

Badaliśmy chłopców ze służby, znajdują- 

cych się wówczas w tej części okrętu. ich ze 

znania nie pozostawiają cienia wątpliwości. О- 

becnie komisja skończyła swoje zadanie: wy- 

niki swych prac powierza sędziemu śledczemu. 

Lo niego należy reszta:". 

Tak oświadczył przewodniczący de Bouray- 

    

ne, 
„HALLO, HALLO, TU BOURAYNE“ 

Na dzień przedtem minister marynarki Z0- 

stat z Pa Bordeaux odwołany telefonicznie: 

„Halło, hallo, tu inspektor morski Bourayne. 

Jako prezes komisji śledczej w sprawie „Atlan 

tyka* donoszę, że moi koledzy i ja doszliśmy 

do wniosku, że katastrofa spowodowana byia 

celowym zamachem”. 
; : 

Rozmowa z ministerstwem trwała kilka mi- 

nut. jej rezultatem było udanie się wicemini- 

stra marynarki do portu. Odjechał on z kilko- 

ma szeiami paryskiej policji politycznej. | 

Z tą chwilą skończyła się rola komisji rze- 

czoznawców technicznych, a miejsce pana de 

Bourayne zajął pan Carle — jeden z kierowni 

ków policji trancuskiej, ceniony dła swych de- 

tektywistycznych zdi : 

I w tej chwili trwa już sądowe śledztwo. 

Pod wszelkiemi rygorami praw przesiuchuje 

Carle tych wszystkich, którzy byli świadkanii 

tajemniczej nocy na „Atlantyku”. Wśród Sze- 

regu innych przesunie się i ta podejrzana, a 

nie wymieniana osoba, która jedna tylko w go 

dzinach między 3.30 a 4-tą rano miała dostęp 

do położonych obok siebie kajut: 228, 230, 

232, 234. 
W ZAGADCE POOMACKU 

Kabiny te tworzyły 2 zupełnie wyodrębnione 

grupy, z których każda dawała na niewielki śle 

py korytarzyk przedpokój, wychodzący zkolei 

"na główny korytarz. Otóż stwierdzone zostało, 

że jeden z chłopców usługi, nazwiskiem Dan- 

gers, na parę godzin przed pożarem obchodząc 

z towarzyszem kabiny, zamknął drzwi, prowa- 

dzące z obu tych korytarzyków na korytarz 

główny. Każda z 4-ech kabin była izolowana 

od drugiej. A jednak w każdej z nich wybuchł 

ogień i w każdej, jak stwierdzono, zosobna. 

Był to wybuch równoczesny. 

W chwili wybuchu ognia i alarmu na kory 

tarzu przy kajutach zastano kilku chłopaków 

ze służby. Zapytani, dlaczego się tu znajdują, 

nie umieli dać jasnej odpowiedzi. 

CO MYŚLĄ W BELGJI? 

Głosy prasy francuskiej o wykryciu, że po- 

żar „Atlantyku był jednak. wywołany podpa- 

leniem przez tajemniczego zbrodniarza, przyj- 

mowane są zagranicą dość sceptycznie. Kursu 

je nawet pogłoska, że w interesie francuskiej 

floty pasażerskiej leży, by publiczność wierzy- 

ła w to, że „Atlantyk” spalił się tylko wskutek 

zamachu, ale, że gdyby nie to, byłby oczywiś 

cie najbardziej bezpiecznym dla żeglugi mor- 

skiej statkiem. 
Notujemy 

śledztwa. 
i ten głos, czekając na wyniki 

PREST 
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IWA W Sejmie 
Izba przyjęła budżet w II-gim czytanu 

Na wczorajszem posiedzeniu Sejmu przystą 

piono do dalszych rozpraw nad budżetem mini- 
sterstwa sprawiedliwości. 

Poseł Trąmpczyński na wstępie swego prze 
mówienia złożył hołd pamięci zmarłego preze- 
sa Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Ś. p. 
Dutkiewicza. Nawiązując następnie do życze- 

nia Kiubu Narodowego w przedmiocie ponow 

nych wyborów do Sejmu przed obiorem Prezy 

denta Rzeczypospolitej, mówca polemizuje z 

wywodami w tej sprawie referenta posła Mic- 
dzińskiego, twierdząc, że gdyby Sejm obecnie 

został rozwiązany po załatwieniu budżetu oko 

ło połowy marca, wybory mogłyby być doko- 
nane w drugiej połowie czerwca. 

Pos. Zahajkiewicz (Klub Ukraiński) porusza 

zagadnienie sądów doraźnych i wspomina 0 

wyroku na sprawców napadu w Gródku a]- 

giellońskim, których  ułaskawienia spodziewała 
się opinja ukraińska. 

Następnie zabiera głos poseł Paschalski (B. 

B.W.R.) Odpowiadając posłowi Zahajkiewiczo 

wi, mówca zaznacza, że ciągle sięga się do hi 

storji i wciąga się obóz rządowy w sentymen 
talną pułapkę. Niezależnie od tego, jak się u- 

stosunkowujemy do wykonania wyroku śmier 

ci w Sprawie gródeckiej, analogji tu niema. 
Tę analogję przekreśla stosunek mniejszości i 

diuga historja, w której oba narody zwycięża - 

ły hordy tatarskie. 
Obóz nasz stoi na stanowisku, wspólnoty 

historycznej i wierzy w możliwość braterskie 

go porozumienia. My, którzyśmy włączyli wa- 

szych inwalidów wałk o Lwów, mamy prawo 

żądać, ażeby do szaleństw politycznych była 

stosowana jednakowa miara. 

Przechodząc do sprawy deklaracji Klubu 

Narodowego o wyborze przyszłego Prezydenta 

Rzeczypospolitej, mówca zwraca uwagę, że w 

roku 1922 stronnictwo narodowe mówiło © 

prezydencie żydowsko - masońskim, a teraz 

prawdopodobnie mówić będzie o prezydencie 

„brzeskim*, który przyjdzie na świat z grze- 

chem pićrworodnym, nie zmazanym przez 

chrzest z rąk opozycji i będą podrywać zauta 

nie do symbolu Polski. 

Każda krytyka musi mieć swoje granice, 

przekroczenie tych granic jest niszczeniem za- 

sady więzi społecznej. Nowe wybory w okre- 

sie szalejącego kryzysu, pyta mówca, w tel 

chwili mamy iść do nowych wyborów z całem 

morzem jego demagogji. Jest to wynalazek, 

którego nikt oprócz posła Rybarskiego patenio- 

wać nie może. My zdecydowani jesteśmy na 

jedno, ze względu na wiarę naszą w naród, — 

jesteśmy zmuszeni rygorystycznie traktować 

wszystkie przepisy dotyczące wolności. Nie w 

naszym interesie, ale w interesie narodu dopu 

šcič nie możemy do tego, czego chcą nasi 

przeciwnicy. Czasy są zbyt ciężkie na igraszki 

polityczne. My narazie postawiliśmy sobie za- 

danie, zdyscyplinowania społeczeństwa, nie po 

zwolimy na igraszki, które mogą się skończyć 

załamaniem wewnętrznem i moralnem. 

Na tem dyskusję nad budżetem minister- 

stwa sprawiedliwości zakończono. Izba prze- 
szła do dyskusji nad preliminarzem budżeto- 

wym monopoli. które referował poseł Huttes- 
Czapski. 

BUDŻET MINISTERSTWA SKARBU 

Po przerwie przystąpiono do budżetu Mini 

sterstwa Skarbu. 

Sprawozdawca pos. Hołyński przedstawia 

wprowadzone przez komisję budżetową do pre 

liminarza budżetowego zmiany, stwierdzając, 

że wpływy z danin publicznych są prelimino- 

wane o 20 miljonów wyżej od faktycznych 

wpływów z roku 1932—33. Jeżeli jednak po- 

trącimy wpływ z podatku majątkowego, to 9- 

trzymamy zupełnie inny obraz, gdyż prelimino- 

wane wpływy, będą niższe od rzeczywistego 

wpływu z ostatniego okresu budżetowego. 

Nie mogę pominąć ważnego zdarzenia —mó 

wi pos. Hołyński, —które nastąpiło w dniu 

wczorajszym. Mam na myśli zmianę statutu 

Banku Polskiego. Krok ten obudził oddźwięk 

przychylny w prasie francuskiej i  austrjackiej. 

W opinji ludzi uświadomionych i fachowych 

Narciarskie mistrzostwa Świata 
INNSBRUCK. PAT. — Rozegrany w 

piątek w. ramach międzynarodowych zawo 

dów F. I. S. bieg na 18 km, otiwanty i zło- 

żomiy pmzymióst (klęskę  maszym zawiodini- 

kom, którzy sklasyfikiowali się na dalekich 

miejscach. Wielki triumf wywalczyli: Szwe 

dzi, zajmując dwa pierwsze miejsca przed 

Finnami (pierwszy Niels Englumd iw cza- 

sie 1 g, 02 min, 19,2 sek,, drugi Bergstro- 
em 1 g. 02 m. 40 s.) 

Najlepszym m maszych nartcianzy był 

Bronisław Czech, który zajął 31 miejsce 

z czasem 1:10:08,2, Stiamisław  Marfusarz 

był 32-gi 1:10:18,6, Jam! Marusarz 18-me 
miejsce, 92-gie Legierski, 98-me Skupień, 

100-ne Berich, 109-te Łuszezek. 

Redukcja urzędników sowieckich 
MOSKIWA. PAT. — Inspekcja nobotni- 

czo-włościańska publilktuje następujące da- 

ne o redukcjach personelu wi soiwiedkim a- 

parącie państwowym: W wepublikach za- 

kaukaskich zlikwidowano 188 urzędów z 

344 ludźmi personelu. Ponadto w. 734 po- 

zosłtałtych unzędach zwolniono 6.623 pra- 

cownilków z ogólnej liczby 33.390. 4 

W Środkowej Azji zlikiwidowanio 32 U- 

rzędy na ogólną liczbę 87, w pozostałych 

zredukowiamo około 1000 osób. 

(W catej pnowincji Czarmoziemmej zne- , 

dukowano 4.359 unzędnikówy co stamowi 
31,7 pole. etatów. ; 

Wreszcie w okręgu leningnadzkim 2li- 

kwidowano 142 biura ń zredukowano w po- 

zostałyich biurach 330 osób. Jalk wiadomo, 

budżet na r. 1933 przewiduje 350 mil. 1. 

oszczędności z tytułu wedukcyj pensonal- 

nych w sowiedkim aparacie państwowym. 

zmiana ta nie może budzić żadnej obawy, €o 
się zaś tyczy ludzi nieuświadomionych, to. wszy 
stko zależy od tego, w jakiej iormie będzie to 
podane do wiadomości. Odpowiedzialność za 
ewentualne niekorzystne skutki poniosą tylko 
O podadzą ten fakt w riewłaściwy spo 
sób. 

W dyskusji pierwszy zabrał głos pos. Ry- 
barski (Kl. Nar.). : 
_. Następnie  przemawiali  posiowie Jaeger, 
Makaruszka, Rozumek. Pos. Rottenstreich (Kl. 
Żyd.), Matczak (Ukr. Soc. Ral.), poczem wy 
głosił przemówienie minister skarbu Zawadzki. 

PRZEMÓWIENIE MIN. ZAWADZKIEGO 

Reierent generainy siwierdzii — oświadcza 
minister— celowość akcji i polityki rządowej, 
wykazał, że rząd powziął właściwe środki i 
osiągnął możliwe rezultaty, zanalizował prawid 
iowość rządowej polityki gospodarczej, zazna- 
czył konieczność utrzymania większości pozy- 
cyj wydatkowych, zwłaszcza w budżecie woj- 
skowym, wskazał ści i stwierdził 
pewność uzyskania przez skarb tych docho- 
dów, które są niezbędne do pokrycia wydat- 
ków. Tem twierdzeniem opozycja przeciwsta- 
wiła niewiele: wątpliwości, pesymistyczne roz- 
wiązania i oceny alarmistyczne oraz najważ- 
niejszy zarzut że ściąganie dochodów narzuca 
na społeczeństwo nadmierne ciężary. 

Minister zbija następnie zarzuty poszczegól- 
nych mówców opozycyjnych. Dalej oświadcza, 
że deficyt będzie można sprowadzić do sumy 
niższej. Posiadamy poważne rezerwy skarbo- 
we, w sumie około 180 miljonów zł. Liczymy 
jeszcze na niewielkie operacje kredytowe, które 

oczywiście będą jeszcze potrzebowały upraw- 
nień ustawowych. Połemizując z zarzutami bez 

względności w ściąganiu zaległości, minister 
oświadcza, że starając się iść na rękę płatni- 
kom, musi jednak w pewnych ch u- 

ciekać się do środków ostrzejszych. „Spotykam 
wiełu ludzi, którzy nie zapłacili zaległości po- 
datkowych, a którym to nie przeszkadza zjeść, 
wypić i bawić się". : 

Po przemówieniu ministra oraz po dodatko 

wych wyjaśnieniach sprawozdawcy Hołyńskie- 
go w przyjęto budżet z poprawka 
mi, oraz ustawę skarbową w 2 czytaniu. 

Następne posiedzenie w poniedziałek о 11 

rano. 

OREWRKIGETA ZETA AECONECOSZARECCE TAKAS j 

Burze z piorunzmi 
w lutym 

Uszkodzenie radjostacji Ra- 
szyńskiej 

W'ARSZAWIA. PAT. — 'W piątek w go 

dziinach popołudniowych przeszła nad Ra- 

szymem pod. Warszawą bunza gradowa z 

porywisty mwiatrem, który na wysokości 

200 m. zwalił doprowadzemie do antemy 

raldjostiadji Piolsklieggo Radja w Raszynie, 

Zemwanie to spowodowało o» godzinie 13,02 

„przerwę w uadawewniu audycyj nadjowych 

przez Raszyn, natomiast audycje, a prze- 

dewiszystikiem początek |tinamsmisji z Gdy- 

mi, madawane byty pnzez ten czas pmzez 

wszyślikie inne radjostacje. Wikmótce do- 

konano niezbędayjch ręperacyj i stację ra- 

aa A 

ŁÓDŹ. PAT. — Wi dniu mwezorajszym 
o godzimie 12,30 mw południe zgromadziły 
się nad Łodzię czarne chmury, powodując 
chwilowe ściemnienie. Następnie rozszalła- 
ła się gwałowna bumza, połączoma z piowu- 
mami ij ulewą. Jeden z piorunów wpadł do ' 
mieszkania pmzy ul. Głównej, miszeząc od- 
biormik radiowy i częściowo demolując u- 
ai 

KTO WYGRAŁ 
WARSZAWIA, (PAT. — Ciągnienie io- 

tenji w dniu 10 bm. (główniejsze wygra- 
me): 109.000 ziłotych Nir. 51.744, 15 tysięcy 
45.423 i 135.238, 2 tysiące 6.044, 15.928. 
21295, 21.990, 19.607, 35.630, 74.047, 

74,13%, 14,551, 111,684, 111,010, 112.623 
121.455. 1 
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SEWILLA i 
>> CASABLANKA 

Wycieczka morska okrętem +Polonios 
Gdynia - Lizbona — Casablanco - Moicga 
Sewilla - Antwerpia. Od 3 do 27 kwietnia. 

A Ceny od 870 zł. 
1zporty-i wizy zograniczne zbądne. 
Informocyj udzielcją wszystkie biuro 

podróży orcz 
LINJA GDYNIA - AMERYKA 
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idea“, właśnie w chwili gdy miał tyie 

tylko pieniędzy, że wystarczyło na opła- 

cenie ogłoszeń, Postawił ostatnią staw- 

kę i wygrał. Oto ogłosił w pewnym, bar 

dzo poczytnym dzienniku, że w wyniku 

złożonych ślubów, podczas dłuższego po 

bytu w Indjach, gotów jest każdemu ci- 

słonić jego przyszłość. Prócz tego do 

horoskopu obiecywał dołączyć cudowny 

amulet i wartościowy podarunek: wie- 

czne pióro, zegarek, lub damską modną 

elegancką torebkę. Wszystko to zupełnie 

gratis. jedynie tylko na koszta pocztowe 

prosił o przysłanie 4 marek po 50 ceni. 

Po kilku dniach oczekiwania, listono- 

sze zaczęli znosić do mieszkania stosy 

listów, a każdy z nich zawierał po 4 ma” 

ki. Interes ruszył. Carlotti akuratnie se- 

gregował listy, wymieniał marki, ani na 

moment nie myśląc o wysyłaniu horo- 

skopów, lub obiecanych cennych poda- 

runków. Jeżeli ktoś z jego koresponden- 

tów gwałtownie się dopominał o wyko- 

nanie obietnicy, odsyłał marki zaznacza” 

jąc, że żałuje bardzo i prosi 0 wyba- 

czenie, ale horoskop się nie udał a na to 

niema rady. 
Carlotti w lot zrozumiał, że milcze- 

nie byłoby dla niego zgubą. Na tem wła- 

śnie polegał jego „pomysł. Znakomita 

większość korespondentów nie żądała je- 

dnak odpowiedzi, ani też domagała się 

zwrotu marek. Czy warto doprawdy pi- 

sać i dopominać się z powodu dwóch 

franków? ° 

   

  

  

Właśnie na taką kategorję ludzi po- 

stawił Carlotti. że ocena jego była tral- 

na, dowodzi fakt, iż w ciągu sześciu lat 

interes prosperował świetnie. Stopniowo 

w miarę rozwoju „przedsiebiorstwa“, po 

mysłowy Włoch założył całe biuro, w 

którem starannie segregowano i  reje- 

strowano korespondencję, pisano odpo- 

wiedzi i t.p. Marki płynęły strumieniem. 

Biuro funkcjonowało świetnie, na każdy 

list z pretensją niezwłocznie wysyłano 

odpowiedź z markami. Zdawałoby Się 

zupełna gwarancja bezpieczeństwa, mimo 

to, afera została zdemaskowana i pomy- 

słowy Włoch znalazł się na ławie oskar 

żonych. Podobno jednak pozostało mu 

na otarcie łez auto, piękna willa nad mo- 

rzem i solidny rachunek czekowy w 

Banku, będzie mógł więc spokojnie spo- 

cząć na laurach. 

* * * 

Nowojorski tygodnik „All Alon“ roz- 

pisał wśród trzydziestu znakomitych lu- 
dzi ankietę na temat: 

— Czy pan jest zadowolony, że się 
urodził w obecnej epoce? 

Jak należało oczekiwać, większość od- 

powiedziała negatywnie: nie jesteśmy 
zadowoleni. Kryzys, brutalność obycza- 

jów, ogólny pośpiech, rozdygotane ner- 

wy, oto główne pozycje niezadowolenia. 

Po pierwszem pytaniu wystosowano 
następne takiej treści: 

Gdyby to było możliwe, w jakiej epo 

  

ce historycznej pragnąłby Pan żyć? 
W odpowiedziach puszczono wodze 

fantazji. Pierwsze miejsce zdobył świat 
antyczny. Szczególnie „gwiazdy tilmowe” 
upodobały sobie czasy Peryklesa, Aten i 

Rzymu. || 
Na drugiem miejscu znaleźli się zwo- 

lennicy wieku XVIII. Dwór w Wersalu z 
tych czasów, wydaje się im najpiękniej- 

szą epoką. Pozatem wpłynęło kilka od- 
powiedzi „dzikich i te trzeba przyznać, 
są najciekawsze. Oto L. Sinkler oświad- 
czył, że chciałby urodzić się wówczas, 
gdy na ziemi nie było ani wielkich miast, 
ani państw, ani ksiąg, ani żadnych wy- 

tworów cywilizacji. Człowiek i przyro- 

da i więcej nic. Jedynie pragnąłby, aby 
ze wszystkich zdobyczy cywilizacji, ist- 
niał tylko ogień. Reszta jest zbędna, gdyż 
utrudnia nam życie. 

Najbardziej jednak uderzała swą prze 

nikliwością odpowiedź byłego champio- 
na boksu Tunneya. „Najlepszą epoką jest 
-— zdaniem mistrza pięści — ta, która 

jest od nas jaknajbardziej daleka. Po 
dziesięciu tysiącach lat Ameryka dzisiej- 

sza będzie się wydawała rajem utraco- 
nym“. 

Tunney niewątpliwie ma rację. Pamię 
tajmy bowiem, że dla wielu yankesów 
nawet czasy nie tak odległe ot, powiedz- 

my, z przed lat dwudziestu gdy nie była 

prohibicji również wydają się „rajem 

utraconym. 3 

 



Smutny rekord 
Czy można kogoś zlicytować za zale- 

głe podatki sąsiada? Każdy oczywista po- 
wile że miie, że jest bo nieprawne i niemo- 

żliwe. Tak sądzą zwykli śmiewtelnicy, ©- 
prócz jak dowodzi następujący wypadek : 
...szekwestriaitłorów skarbowych w Wilejce 

powiatowej. 
P. W. jjesit właścicielem niedużego fol- 

watkai w, powiócie wilejskim. Folwark jest 

maały i w obecnych wianunikach niema mo- 
wy aby możma było ulizymać się, gospo- 
darząc na (tym kawalku ziemi. P. W. jest 
więc urzędnikiem w Wilnie eo ma tem plus, 
że pozwala mu z pencji opłacać akuratnie 
wszystkie podatki za folwark. Zdawałoby 
się, wszystko jest w porządku i Żadne 
przykre niespodziamiki ze strony władz 

skarbowych nie mogą mileć miejsca, Zda- 
waloby się... otóż nie od tego jest Urząd 
Skarbowy w Wilejce Powiatowej, który 

stać jeszcze na rekordowe pomy -ty, 'iekiko 
, mówięce, gorliwej przesady. 

7 foiwarkiem p. W. sąsiaduje malutki 
folwark p. X, który mie gospodar'y i nie 
zamieszkuje na miejscu, gdyż folwark jest 
kompletnym nieużytkiem. Użytek czy nie- 
użytek, podatki musi płacić — rozumują 

filary naszej dkarbowości z Wilejki — a 
jeżeli mniema skąd ściągnąć mależności, 
niech płaci sąsiad. Mełtoda „kmugiowoj po- 

ruki* w sprawach podaftikiowych oto idea. 
Sekwestrator p. Piotr Majdaczewski 

jest jej gorliwym zwolennikiem. 
— 00 tu dużo mówić, płaci pan zaległy 

gruntowy i zaległy dochodowy itak!) za 
folwark p. X, oświadczył ikrótk”. rajechaw 

szy przed dom w folwarku p. W. 
— Pamie drogi skądże, jakiem prawem, 

za co? 
— Ach. Pam mie płaci, no to zrob' my 

zajęcie. 
W parę minut protokół był golłowy: 

waga zł. 10, kanapa zł. 5 (dosłownie pięć! 
4 wieprze po zł. 15. & 

iP. Majdączewiiki upodobał sobie fol- 
wark p. W. Gdybyž za resztę zaiegłości 
p. X pojechał do inmego sąsiada; nie, po- 
cóż mnożyć sprawy i nionawem znowu za- 
žechai przed gamek. 

Rozmiowa była dosłownie taka sama 
jak poprzednio, a w jej rezultacie —- tecz- 
е p. sekwesStratora powiększy! jeszcze je- 
den. protokół. Tym razem opisał kruwę za- 
rodową czerwonej polskiej rasy, wagi 450 
kg., w kwocie 100 zł. i zaznaczył, że krowa 

<ax"wi nadwyżlte inwontarza. 
Próbowamo przekonać p. Maidaczew- 

skiego, że krowa zarodowa nie m.że być 
ohb'ektem opisu 

— Zainodowa, nie zarodywau, u at «pi- 
szem. i sprawa zafatwiona. 

Z teczki p. sekiwestiratona protokółu po 
wędrowały drogą urzędową i ma: 8 lutego 
wyznaczono licytację. 

Sytuacja p. W. jest: o tyle pomyślniej- 
sza, że mieszka on. iw: Wilmie stałe i przeto 

easnią się do wyższych wiładz ze skalngą na 
tego rodzaju „openacje” sekwestnatonskie. 
W. dniu 7 bm. otrzymał p. W. od swojej 
rodziny wszystkie protolkóły i obwieszcze- 
mia, nazajutrz więc rania udał się do Izby 

j z zamiarem złożenia skargi p. 
prezesowi. Ratyńskiemu. 

— Czy jest p. prezes? _ 
Ra Niestety, p. prezes wyjechał na łust- 
weję. 

— Więc może p. kierownik egzekucji? 
— Również niema, towarzyszy p. pre- 

zegosri. 
— Do kogóż mam się udać w sprawie, 

która nie cienpi zwłoki, gdyż na 10-tą go- 
dzinę wyznaczona jest licytacja? 

Ktoś poradził: niech pan idzie do p. 
Malinowskiego; miależy. to do jego resortu. 
Doblrye powiedzieć idzie, trudniej. zmobić. 
= Mtlinowski jest. formalistą, pedantem, 
Przyjmuje tylko od 1-szej. Wytmaje zasa- 
„de, žo co sie odwlecze (to mie uciecze, a jak 
ucieczy to ma zdmowie, co (to kogo może ob 
chodzić, Grunt to porządek. Interesanei od 
pierwsziej, a do pierwszej mumdowanie i! ko 
szulkowyunie. : 8 

Po Rbogani 2 pokoju do pokoju na- 
meszeie p. W. ma wiłaściwego refe- 

na. któy mzmał jego macje i zawy- 

Trzeba telefonować do Wilejki j od 
lieyjtację, 

  

wołać $ 
— Chwała Bogu, nareszcie choć jedem człowiek rozumie wytnację — ‹ : 

z ulgą p. W. P> ROR 
| — Alą, ale, niech pan zaczeka, gdyż 

- będzie pan musiał zapłacić koszta telefonu 
= Kosztą telefonu? > 

KŻ o o. przecież wa transmisję 

— Dobrze, ate czyż z mojej racji i Ь Я Л. уа - kła tu pałą histonja — próbował tłóma- 
czyć p W. —. dlaczego, czem tutaj zawi- 

wskeruje za kwadrans 10-tą. — i 
as iR za mozmowę telefomiiczną, 

przeciąganie sporu bowiem i i i 1 groziło, że li- 
a może dojść do skutku, ale oświad- 
ži se ksmesiraias,DI0ŽYĖ sikamge na czynmoś- 

—Ale" powini 
stemplem, o tulem pen skargę opłacić 

—_ Stemplem? 
A mo fak, stenyplem. 
RE ę, może pan będzie łaskaw 

wskazać zarządzemtie, mia. podstawie które- 
gia skargi mależy cpłacać stemplem ? 

— A mo, to może pan mie płacić... 
* * * 

w >. i 
S odowania) tego, modzaju sposoby u- 

„wzi PMI ają, dosadnie _ „gołowo- 

zdaje się zaczynamy eat niezmiernie, że 
bytrać rekordy. zę” ea 

Ś'Ł:O"W'O 

Co będzie z komunikacją autobusową? 
WILNO. Minęło już prawie 2 tygodnie 

jak magistmati otrzymał ofertę ma komuni- 
kację auliobusową, złożoną przez zakłady 

„Saurera“, 

Jalk dotychezas, nie slychač, by spra- 
ma. ta, talk doniiosłej dlla' miajsta wagi, była 

choć fcrmallmie załatwiona. 

RONIK 

  

Wschód słońca g. 6,36 os J] 
Ob N.M.p. 

juto 
Modesta 

NKL VAAT 

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

Z DNIA 10 LUTEGO 

Ciśnienie średnie: 748. 

Temperatura średnia: +2. 

Temperatura najwyższa: +-4. 

Temperatura najniższa: —2. 

Opad: 3.1 mm. 

Wiatr: południowo - zachodni. 

Tendencja: Silny spadek, następnie 

stały. 

Uwagi: deszcz. 

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

Zachmurzenie zmienne z przełotnemi gdzie- 
niegdzie opadami. Znaczne ochłodzenie. Miej- 
scami możliwe przymrozki. Umiarkowane, — 
chwiłami dość silne i porywiste wiatry północ 
no - zachodnie i północne. 

Zachód słońca g 4,11 

stan 

MIEJSKA 

— OSZCZĘDNOŚCI W ELEKTROW- 

NI. — W ciągu ostatmich dwóch miesięcy 

elekiirownia zredukowała przeszło 40 pro- 

cent pnacowniików. $ 
Zmnidjszenie etatów! pociągnęło za 50- 

bą poimzebę reorgamizacji pnacy w tem 

przedsiębionstwie, więc w. majbliższych 

dniach 'odbędzie się posiedzenie komisji 

technicznej w eelu omówienia tej sprawy. 

— UPORZĄDKOWANIE ULICY РТЕ- 

KIEŁKO. — Pnzy dużym nakładzie pra- 

cy i pieniędzy została wreszcie mporządko- 

wama ulica Piekiielkko. Urządzono tam jezd 

mię, 4 (iki, oraz ustawiono kilka słupów 

elektrycznych dla oświetlenia  elektrycz- 

nego, 
— GDY STANIE STACJA AUTOBU- 

SÓW: ZAMIEJSKICH. Mimo dużego  za- 
awansowania się w: budowie stacji autobu- 
sów zamiejskich u stóp góry Boufatowej, 
na omegdajszem posiedzeniu magistratu 
zapadła ostateczna decyzja przerwania 
robót, bowiem stacja mia stanąć gdzie in- 
dbiej a mianowiicie na rynku drzewnym — 
pray ul. Zawalmej. "Tereny (przeznaczone 
na stację ma ul. Sierakowskiego zostaną 
wiączomie ido parku miejskiego urządzone- 
go ma górze Boufallowej. 

— OPROCENTOWANIE [POŻYCZEK 
NA NOWE DOMY. Na skutek starań za- 
imiteresowanych, poczymające od 1 stycznia: 
postamowiły wiładze B. G. Kr. obniżyć od- 
setiki od pożyczek wydanych spółdzielniom 
mieszkaniowym, Dotychczas pobierano 4 
proc. w stosunku nocznym plus koszta. ma- 

  

  

Zwłokę w decyzji miewiadomo: czeniu 
należy przypisać, 'tembardziej, że złożona 

miastu oferta wywaźnie wymienie swe wa- 

numki. 
Jak najszybsze zwołanie R. M. dla za- 

łałtwienia tej spnawy jest niezbędne. 

=> 000——— 

DAISTNES 

nipulacyjne, obecnie zaš pnocent zmniej- 
szomio do 3 w stosunku rocznym. 

Jedniocześnie przesunięto (termim dla spła 
ty całej pożyczki z 35 na 47 lat. 

UNIWERSYTECKA 

— Wykłady z dziedziny wychowania fizy- 
cznego. W trymestrze II i III rb. akad. doc. 
dr E. Czarnecki wykłada—fizjelogiczne podsta 
wy wychowania fizycznego. 

Wykłady odbywają się w soboty o godz. 
2 w I sali gmachu głównego uniwersyte- 

u. 

— Wykład p. jean Fabre na temat: Racio 
nalizm i romantyzm w literaturze współczes- 
nej — odbędzie się w Auli Kolumnowej Uni- 
wersytetu w sobotę 11 bm. o godz. 19. Wstęp 
wolny. Goście mile widziani. 

AKADEMICKA 
— Wybory do Bratniej Pomocy Studentow 

USB. — Zgodnie ze statutem wybory Bratniej 
Pomocy Studentów USB winny się odbyć nie 
później 15 marca każdego roku. 

Termin ostateczny wyborów w roku bieżą- 
cym nie został jeszcze ustałony, wymieniane 
są jedynie daty: 4 lub 11 marca. Ten ostatni 
termin jest bardziej prawdopodobny.- 

— Akademickie Koło Misyjne przy USB. 
podaje do wiadomości członków, iż dnia 12 il 
rb. o godz. 16 odbędzie się zebranie ogólne 
(Wielka 64) z reieratem kol. J. Gołubiewa pt. 
„Gandhi a Indje*. Obecność członków koniecz 
na. 

— Zarząd Sodalicji Marjańskiej Akademi- 
ków USB powiadamia, że dnia 12 Il. o godz. 
9 w kościele św. Jana odbędzie się msza Św. 
z komunją, poczem o godz. 10 w lokału sodali 
cyjnym (ul. Wielka 64) zebranie ogćlne z re- 
feratem ks. dra .Z. Kucharskiego . T. J. p.t. 
PO wewnętrzne a apostolstwo Świec- 
de“ 
— Z Akademickiego Oddziału Zw. Strze- 

leckiego. Komendant Akademickiego Oddziału 
Zw. Strzeleckiego stud. USB niniejszem poda- 
je do wiadomości członków i sympatyków od 
działu, że w sobotę dnia 11 lutego rb. o godz. 
19 min. 30 w lokalu AOZS przy ul. Wielkiej 
68 m. 2 odbędzie się zwyczajne zebranie człon 
ków oddziału z referatem prezesa oddziału kol. 
Ryńcy na temat: „Wychowanie obywatelskie 
w Związku Strzeleckim*. Obecność członków 
obowiązkowa. Goście mile widziani. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
„— Odczyt prof. Łepkie © — Kilkakrotny 

gość Instytutu Naukowo - badawczego Euro- 
py Wschodniej ukraiński poeta, autor trylogji 
„Mazepa* Bohdan Łepki, profesor Uniwersy- 
tetu Jagiellońskiego na zaproszenie Instytutu 
E. W. wygłosi w sobotę dnia 11 II. rb. o godz. 
19 odczyt pt. „Literatura ukraińska w najogól 
niejszym zarysie” i jako ilustracja wybór poe 
tyckich utworów ukraińskich w oryginale i 
przekładach. Odczyt odbędzie się w lokalu In- 
stytutu Naukowo - Badawczego Europy 
Wschodniej przy ul. Arsenalskiej 8. Wstęp dla 
szerszej publiczności wolny. 

— Sekcja Eucharystyczna przy Sod. M. 
A-czek powiadamia, że dnia 12 II rb. o godz. 
10 w Ognisku własnem odbędzie się zebranie. 
Referat pt. „Sakrament chrztu św.* wygłosi 
sod. J. Kłosińska. 

— Zarząd Związku Drukarzy  niniejszem 
zawiadamia Sz. Kolegów, że w niedzielę, dnia 
12 lutego, r.b. o godz. 12 w poł. odbędzie się 
Ogólne Zegranie z nastęupującym porządkiem 
dziennym: 

1) Sprawy organizacyjne. 
2) Wybory Zzarządu i Kom. Rewizyjnej. 

  

    

Wyprowadzenie drogich zwłok z dcmu :atoby ul. Beliuy 9 m. 9 (dom Falkowskich) odbędzie się w niedzielę dnia 
Klejowyn na Wil-:ej Łapie 

12 lutego r. b. o godz. 1430 do kaplicy na cmentarz Rossa. 
Nabożeństwo załobne cdbędzie się w poniedziałek dnia 13 go b. m. o godz. 9ej rano w tejże kaplicy poczem 

nastąpi złożenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku. 

4 * 

Ponieważ w ub. niedzielę, dnia 5 b.m. ogól 
ne zebranie nie odbyło się z powodu m. małej 
ilości przybyłych Kolegów pracujących, przeto 
Zarząd Związku uprasza Sz. Kolegów o jaknaj- 
liczniejsze i punktualne przybycie na to ze- 
branie. 

Z powodu tego, że na porządku dziennym 
są sprawy b. ważne, jak sprawy organizacyj- 
ne, bezrobotnych, oraz wybory Zarządu i Kom 
Rewizyjnej, Zarząd Związ ku stawia za obo- 
wiązek każdemu Świadomemu Koledze, intere- 
sującemu się sprawami organizacji, przybycia 
na to zebranie. 

— Zebranie Koła b. Wychowanek gimn. 
S. S. Nazaretanek odbędzie się w niedzielę dn. 
12 bm. o godz. 4 p.p. w lokalu szkoły. 

ROZNE 

— STAN ZDROWIA (PROF. RYDZEW 
SKIEGO — Z informacyj, jakie nadeszły 
wczoraj z Suwałk, można wnioskować, że 
stan zdrowia prof. sen. Rydzewskiego, 
który jak notowaliśmy wezonaj, uległ ata- 
kowi paralitycznemu, uległ pewnej popra- 
wile. 

— POZIOM WILJI. Ostatnie deszcze 
spowodowały, że woda mia Wilgi cokolwiek 

się podniosła występując ponad powłokę 
łodową. Lód na nzece również miejscami już 

spłynął. 
Odwilż 'w: środku zimy wpływa odcią- 

żająco: podczas wiosennych roztopów. 
— NA WYPADEK EWENTUALNEJ 

POWODZI. Wiadze administracyjne już 0- 
begnie czynią wstępne przygotowania do 
akcji przeciwpowodziowej. 

— Polisy ubezpieczeniowe dia  przedsię- 
biorstw autobusowych. — Władze wojewódz- 
kie otrzymały powiadomienie, 'że nie należy 
czynić właścicielom autobusów przeszkód w 
uruchamianiu wozów zamiejskich, gdyby ra- 
wet nie posiadali oni nakazanych polis ubez- 
pieczeniowych. W międzyczasie tow. ubezpie- 
czeń ustalą, do jakich granic można obowią- 
zujące stawki zmniejszyć tak, aby z opłata 
ich autobusiarze nie mieli trudności. 

4 Kursy sanitarne Czerwonego Krzyża. 
Jedynym z najgłówniejszych obowiązków Czer 
wonego Krzyża w okresie pokoju jest przygo- 

towanie kadr pielęgniarskich, które na wypa- 

dek wojny stanęłyby do pracy, niosąc pomoc 
rannym i zabitym żołnierzom. Spełniając ten 
obowiązek w myśl maksymy „Chcesz pokoju 
—szykuj się do wojny” okręg wileński Polskie 
go Czerwonego Krzyża organizuje 2-miesięcz- 
ne teoretyczne kursy sanitarne dla sióstr pogo 

towia sanitarnego, po których nastąpi prakty- 
ka w szpitalu wojskowym. 

Na kursa będą przyjmowane osoby w wie 

ku od lat 17 do 30 posiadające świadectwa z 

ukończenia conajmniej 4 klas szkoły średniej 

lub 7 oddziałów szkoły powszechnej. Wszel- 

kich bliższych informacyj zasięgnąć można w 

biurze PCK ul. Tatarska 5 — codziennie w 
godzinach od 10 do 13. 

Wykłady teoretyczne i praktyczne bezplat 

ne. Wpisowe zł. 20. Przy zarejestrowaniu się 

w poczet sióstr pogotowia sanitarnego, bez 
złożenia zobowiazania wpisowe zł. 50. 

  

Proces o rzekome nadużycia 
w Wil. T-wie Kółek i Org. Rolniczych 

W dniu wczorajszym sala Sądu Okrę- 
gowego była miejscem ciekawieęgo procesu 
z prywatnego oskarżenia, przeciwiko odipo- 
wiedzialnemu redakitorowii „Expresu Wi- 
leūskiego“ p. Beljzymskiemu. 

"Treść tej spnajwy przedstawia się na- 
stępująco : 

W lutym ub. r. pojawił się w „Expr. 
Wil.“ pierwszy z szeregu artykułów, alar- 

mm jących 0 nzekomych miadużyciach, po- 
pełnionych na terenie  MWiileūskiego T-wa 
Kółek i Orgamizacyj Relniczych, przez dy- 
qektoma (tego T-wa p. Czesława Makow- 
skiego. 

Oszezerczą naganką uczuł się dotknię- 
tym p. Makowski i zaskarżył odpowiedzial 
mego medakłtora „Expresu Wiil.* do sądu. 

, o WIOZORAJSZA ROZPRAWA. 

Wczorajszej wozprawie przewodniczył 
wiieeprezes Brzozowiski, w asyście sędziów 
Bobrowskiego i! Draca. 

Aki oskarżenia popierali adwokaci pp. 
iPełinusewicz i Sukienniieki, zaś w obronie 
oskarżonego występował adw. Czern'chow. 

Jako pierwszy ze świadków  slożył 
Porad swoje zeznania dyr. Ma- 

Świadek: zeznaje, że o ż nadkiży. 
ciach przez niego mie Žan a S 
spiratorowi artykułu chodziło widocznie o 
jakąś urazę osobistą, Mógł mim być zda- 
miem świadka, tylko Jam Krywko, ognod- 
mik T-wa, któremu wymówiono pracę. — 
Wiedząc, że na sądzie będzie musiał zło- 

  

Zatrzymanie zwłok w cerkwi OFIARĘ zy, : ARĘ ZNACHORSKICH ZABIEGÓW USIŁOWANO POGRZEBAĆ BEZ WIE- 
DZY WŁADZ WILN Przedy : wiz ka wczoraj do cerkwi w czowa nie zmarła na! śmiercią i 

deczańskiego dam. Erodeckiej pow. moło że rodzina takt ten chce ukryć. 
szej mieszkanki 30-1etniej z WE 
kiewiczowej, rzekomo i ; 

szej chorobie. Ciało ustawiona = ka 
talku i pogrzeb miał 
południe. opa: e 
oma = włącize cerkiewne 

wszy się zwłokom, zauważyły 
jącnataralny ich wygląd. Całe ciało by- 

obrzękłe i miało liczne plamy.. 

Powiadomione natychmiast władze 
policyjne po przybyciu na miejsce zabra- 
ły zwłoki, usuwając je z cerkwi. 

Już wstępne śledztwo ujawniło całą 
prawdę, bowiem okazało się, że Retkie- 
wiczowa zmarła po niedozwolonej ope- 
racji ginekologicznej, dokonanej przez 
znachorkę Pelagję Zielonkową, ze wsi 
Smolarnia gm. gródeckiej. Do sprawy 

żyć pewne dokumenty, iż mzekomych nad- 
użyć na terenie T-wa: mie było, p. Malkiow- 

ski w. porozumieniu się z zarządem T-wa 
powołał komisję rewizyjną. Komisja ta po 
dokladnem. zapozmamiu się 2 gospodarką 
T-wa żadnych absolutnie madużyć nie 
stwierdziła. Niezależnie od tego, na żąda- 
nie zamządu T-wa, podobną rewizję prze- 
prowadziła rówmież ktomisja wojewódzka. 

Wynik pracy rewizji wojewódzkiej po- 
krywa się w zupełności z wynikiem rewi- 
zji poprzedniej. 

WYPAD P. CZERNICHOWA. 
W pewnym momencie podczas składa- 

nie zeznań przez p. Makowskiego, adw. 
Czernichow pyta świadka o jegio wykształ- 
ceniie, a. tem samem skierowiuje zezmania 
ma temat, nie mający nie wspólnego ze 
sprawą. Krs niewłaściwym badaniom ad- 
wokałta kładzie przewodniczący. 

ZEZNANIA PREZBSA K. WAGNERA. 

Jako świadek stnony: osikainžonej skła- 
da również swoje zeznania (przed sądem p.. 
Karol Wagner, długoletni prezes T-wa. 

O żadnych nadużyciach w T-wie świa- 
dek nigdy nie słyszał, Dowiedział się do- 
piero o nich z artykułów „Expressu“. P. 
Makowskiego obdamza całkowiitea zaufa- 
niem, gdyż zna go od szeregu lat jako rze- 
telinego współpracownika, T-wa i człowieka 
bezwzględnie uczciwego. Jeżeli chodzi о’ о- 
sobę Kinywiki, 'to wiiadomem świadkowi jest 

że człowiek tem niie cieszył się dostateczną 
opimją i dlatego został wydalony. 

‚ Ву%у majwet wypadki, że Krywkę po- 
dejrzewano o działalność szkodliwą dla do- 
bra państwa. 

Zeznamią p. K. Wlagmema jeszcze raz 
wykazują bezpodstawność czyniomych p. 
Makowskiemu zamzutów i wyraźnie już 
wskazują na osobę ich iniajatowa, ogrod- 
nika Krywikę. 

GRUBA (PLIKA, 

W pewnym momencie ogólną uwagę 
publiczności zwiraca osoba posła Wł. Ka- 
mińskiego, zezmającego w: charakterze 
świadka, 

Poseł Kamiński zwracał się w swoim 

prośbą o zaprzestanie drukowania wszczer-, 

dę nietylko p. Makowsx' emu ale i samemu 
Twu, jako instytucji, W wyniku owej roz- 

Przewodniczący: — Ozy panu mówił 
lówczas p. Laltour, skąd iczenpie te wszyst 

kie imformacje ? į z 
Świadek; — Nie, nie mówił. Pokazy 

wał mi tyflkio grubą plilkę jakichś papierów, 
Które zidaniiem jego miały być «wym ma- 
(terjałem obciążajjącym osobę jp. Makow- 
skiego. 

WIEDZIAŁ, LECZ NIE MÓWIŁ. 

Charalkrierystyczne zeznanie złożył na- 
tomiast świadek Kirywiko. Na pytanie prze- 
włodniezącego, czy zwmacał się | & 
mio do redakcji „Expressu* świadek mó- 
wi, że mie — Mówiłem coprawda o tem 
wszystkiem szeroko ze znajomymi, nigdy 
jednak nie zwracałem się do p. Latoura. 

Dalej mówi świadek o rzekomych nad- 
użyciach, Jednem z takich nadużyć, zda- 
niem jego miało: być sporządzanie podwój- 
nych list płac. : 

Przew.: — Kto fe listy sporządzał ? 

Św.: — Między innymi: — ja. 

IPrzewod.: — W talkim razie, jeżeli 
świadek ujważał to za madużycie, dlaczego 
nie powiadomił o tem p. Wagnera, jako 
prezesa T-wa? ' 

Świajd.: — \виувсу obamiallišmy. się 
represyj i szykan, O takich rzeczach ka- 
żdy wiedział, lecz nikt mie chciał mówić. 

Wynik rewizyj obu komisyj, świadek 
tlumaczy brakiem znajomości w przepro- 
wadzaniu podobnych kontro. 

KIM JEST KRYWKO? - 

Krywko zalicza siebie do agronomów, 
'wobec czego adw. Petrusewicz wyświetla 
sprawę wykształcenia świadka. Okazuje 
się, że Krywko ukończył średni zakład о- 
grodniczy w Homlu. Ma tytuł „pamoszni- 
ka! uczonatwo sądowtniika!'. 

Adw.: — Czy „pamosznilk uczonawo Szu 
downika' i agronoma, to jedmo il to samo? 

— świadek: — Ja myślę, że tak. Na 
sali śmiech. ' 

O godz. 3-ciej przewodniczący zarządza 
przewę do godz. 6-tej, poczem następuje 
przemówienie stnon. Dopiero o godz. 8,30 

czasie w imieniu Tewa do redi Latoura z wieczorem sąd udaje się na naradę, w re- 
zultacie której uznał winę: oskarżonego 

czych artykułów, gdyż przynoszą »ne szko- Bejzymskiego za udowodnioną i skazał 
go mą 6 miesięcy aresztu oraz 5000 złotych 
grzywny. Karę tę na skutek amnestji ska- 

O tej przebclesnej stracie pogiążona w głębokiej rozpaczy zawiadamia krewnych, przyjaciół i współpracowników 

WOYZBUN 
Kontroler Maszynowy Oddziału Mechanicznego Okr. Dyr. Koi. Państw. w Wilnie 
opatrzony Świętemi Sakramentami po długich i bardzo ciężkich cierpienisch zaszął w kanu dnia 9 lutego 1938 r. w Szpiięla 

   

  

ŻONA i RODZINA 

Te nie był napad? 
FAŁSZYWY ALARM NA UL. SUBOCZ — 

WILNO. Wczoraj około godziny 9 wjecz. 
do sklepu Gity Rudnik (Subocz 97) wszedł ja 
kiś osobnik, któremu z uwagi na późną porę 
odmówiono sprzedaży papierosów. Wówczas 
nieznajomy z zapytaniem, gdzie jest właściciel 
skłepu (Rudnikowa w tym czasie była w mie- 
ście) wszedł do położonego obok mieszkania, 
Pracownik sklepowy Hirsz Brudner przypu- 

szczając, że to napad, począł wzywać pomocy 
i alarmując sąsiadów, wybił kilka szyb w оК- 

— IL WALNY ZJAZD KOŁA 1 PP, 
LEG. POL, — Wyjazd na Zjazd Walmy Ko 
ła 1 pp. Leg. Pof., nastąpi dziś, (w sobo- 
tę) o godz 23 pociągiem pośpiesznym do 
Warszawy $ 

Obywatele, którzy zgłosili swoje uczes- 
tnietwo m Zjeździe, jawią się punktualnie 
© godz. 23 w sali II kl. 

— Zarząd Koła Wileńskiego ZOR wzywa 
wszystkich swych członków, - pozostających 
bez pracy ,do niezwłocznego przybycia do sel: 
retarjatu Koła przy ul. Wileńskiej 33 w godz. 
od 18 do 20. 

— Sprostowanie. — We wczorajszym ar- 
tykuliku pt. „„Moja Pani, moja Pani* wskutek 
opuszczenia jednego wiersza przez zecera po- 
prawiającego korektę, sens ostatniego ustępu 
został zniekształcony wobec, czego przytacza- 
my ustęp ten w całości: 

Pomijając beztakt z wprowadzaniem Mar- 
szałka do całego tego... problematu, należy za 
uważyć, że gdybyśmy przyjęli zasadę „Kur. 
Wil z okazji kwestji rautowej wypowiedzia- 
ną, to wszelka krytyka osób urzędowych była- 
by niemożliwa, jak również wszelka krytyka 
aktywnych posłów sejmowych do BBWR nale- 
żących, co zdaje się „Kur. Wińl., nie bardzo 
byłoby na rękę. 

BALE I ZABAWY 

— Dziś w sobotę 11 bm. odbędzie się w 
salonach Kasyna Garnizonowego tradycyjnie 
cieszący się najlepszą opinją wśród towarzy- 
stwa wileńskiego Bal Prawników. 

A więc najwyższy czas przygotować się 
na ten bal. 

— Opieka Rodzicielska przy gimn. im. Ad. 
Mickiewicza w Wilnie urźądza w cukierni K. 
Sztralla (Mickiewicza 22) dnia 18 lutego rb. 
Dancing Towarzyski, z którego dochód prze- 
znacza na wpisy za niezamożnych uczniów te 
goż gimnazjum. Początek o godz. 23. Wstęp 
2 zł, akad. 1 zł. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Wielki na Pohulance zdobył scc- 
nę obrotową! — Teatr Wielki na Pohulance 
do wspaniałej, sensacyjnej sztuki „Pocałunek 
przed lustrem" sprawił nielada niespodziankę 
w postaci obrotowej sceny, dzięki której 8 ob; 
razów tego emocjonującego widowiska z filnio 
wą szybkością i efektownością roztacza przed 
okiem widza ciekawy proces na tle morderstwa 
które spowodowało... lustro. 

„Pocałunek przed lustrem" grany będzie 
dziś 11 IŁ i jutro 12 II. o godz. 8 wiecz. 

Niedzielna popołudniówka i „Tani po- 
niedziałek na Pohulance —wypełni doskonała 

sztuka „Mademoiselle*. Ceny zniżone.. | 

— „Egzotyczna kuzynka' po sukcesie w 

Święcianach i  Duksztach zawita dziś 11 li. 

do Podbrodzia, jutro 12 Il. do Łyntup, a poju- 

trze 13 Il. do Głębokiego. 
— Teatr muzyczny Lutnia. Występy J. Kul 

czyckiej. — Dziś w dalszym ciągu grana bę- 

dzie wartościowa operetka Lehara „Carewicz“ 

— Niedzielna popołudniówka w Lutni— 
Jutro w niedzielę o godz. 12,30 p. p. odbędzie 
się w teatrze Lutnia interesujący poranek ope- 

rowy zorganizowany staraniem Wil. Tow. O- 
perowego. i 

Ceny zostały ustalone najniższe. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Pająk 
CASINO — Raj podlotków. 

| PAN — Zuzanna Lenox. 
LUX — Legjon Ulicy. 

HELJOS: — Nasza jest noc 
HOLLYWOOD: — Precz z miłością 

SWIATOWID — Rok 1914. 
ADRIA — Kochanka: z Tahiti. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

—- USIŁOWANIE PODPALENIA DO- 

MU. P. Wł. Czapliński (Słomianka 10) 

znalazł w składzie przylegającym do za- 
budowań mieszkalnych dwa zawiniątka 
których wygląd zaintrygował go bardzo. 
Zawiniątka, jak się potem okazało, zawie 
*rały pakuły i szmaty oraz węgle, od któ 

rych pakuły były się już zajęły. 
Zachodzi uzasadnione  przypuszcze- 

nie, że ktoś niewyśledzony usiłował w 

zabudowaniach Czaplińskiego  wzniecic 

pożar, lecz zapalone pakuły zgasły przed 

czasem. 
Policja wszczęła dochodzenie. 

— ZAMACH SAMOBÓJCZY. — Lewin Ha 
ckiel (Nowogródzka 28) usiłował pozbawić się 
życia przez powieszenie się, w czem przeszko 
dzili mu domownicy. Lekarz pogotowia opa- 

trzył desperata i pozostawił go na miejscu w 
stanie niezagrażającym życiu. Przyczyna zama 
chu samobójczego — ciężkie warunki materjal- 
ne. 

— LEKKOMYŚLNOŚĆ MŚCI SIĘ. 
Na jesieni roku ubiegłego wychodziła w 
Wilnie popołudniówka „Echo Wileūskie“ 
Po trzech dniach pisemko przerwało 
swój krótkotrwały żywot, zaś wydawca 
jej stanął wobec sytuacji bez wyjścia. 

Pan ów, nazwiskiem Czepulonis Wła 
dysław, pozaciągał na rachunek pisma 
cały szereg zobowiązań, a m. in. od 
swych kilku pracowników, zaangażowa- 
nych do pracy w wydawnictwie, pobrał 

  

nie. Nieznajomy wobec tego wyszedł szybko 
z mieszkania i zniknął w ciemnościach. 

Jednak alarm zrobił swoje: listonosz Kiel- 
bawski, słysząc wołanie © pomoc, i krzyki 
„bandyci!* wybiegł na podwórko i kilkakrot- 
nie strzelił z rewolweru. 
. Dopiero po przybyciu policji okazało się, 
że alarm był z gruntu fałszywy, a nieznajomy 
chciał wyłącznie nabyć papierosów. 

UCHWAŁA 
RADY GRODZKIEJ BBWR. W WILNIE 

Rada Grodzka BBWR w Wilnie na plenar- 
nem posiedzeniu odbytem w dniu 10 lutego r. 
b. z udziałem przedstawicieli organizacyj spo- 
łecznych, wchodzących w jej skład, w związku 
z artykułem w „kKurjerze Wileńskim” z dnia 
7 bm. pt. „Demonstracja p. prezydenta mia- 
sta" oraz notatkami w „Kurjerze Wileńskim" 
z dnia 9 i 10 bm. uchwaliła: 

1) Rada Grodzka solidaryzuje się całkowi- 
wicie z oświadczeniem Wileńskiego Regjonat- 
nego Koła Posłów i Senatorów BBWR, ogło- 
szonem w „Słowie* z dn. 9 bm. 

2) Jako przedstawicielstwo zorganizowanej 
opinji obozu prorządowego w Wilnie Rada 
Grodzka wyraża wspomnianemu Kołu szczere 
uznanie za zajęte stanowisko, które zorjento- 
wało należycie opinję publiczną. 

3) Rada Grodzka uważa, że nadużywanie 
autorytetu Marszałka Piłsudskiego jest aktem, 

przed którym należy zastrzec się najkategory- 
czniej i potępia tego rodzaju usiłowania. | 

4) Rada Grodzka stwierdza, że wszelkie 
wystąpienia w rodzaju wspomnianych artyku- 
łów są szkodliwe dla obozu prorządowego i 
utrudniają pracę jego działaczom. 

Inż. Henryk Jemsz, dr. Adolf Hirschberg, 
Helena Proficowa, Eljasz Jutkiewicz, Eu- 
genjusz Kozłowski, inż, Jam Kiewlicz, Jan 
Ilaszewicz, inż. Józef Tołłoczko, Aleksan- 

der Pancerzyński, Mieczysław Matuszkie- 
wicz, Kazimierz Car. 
  

  

We czwartek do oświadczenia p. prez. Ma- 
leszewskiege „Kur. Wil.” dodał uwagi stano- 
wiące pewien rekord wyniosłości i arogancji. 

W piątek na wiadomość o oświadczeniu w: 
leńskich posłów BBWR. „Kur. Wil.* zamieścił 

entrefilet, wypełniony nieprawdą, lecz niepraw 

dą, zredagowaną w wyrazach pełnych spokoju 
i harmonji. 

Zestawienie tych dwóch stanowisk, tych 
dwóch tonów, budzi i budzić musi głęboki i 

prawdziwy niesmak. 

Teraz w sprawie zapytania: i 

o którym mianowicie z posłów, podpisa- 
nych na oświadczeniu, myślała redakcja „Ku- 
rjera Wileńskiego”, że jej przyznaje metodę 

nienapadania osobistego na przeciwników. 

Prosimy bardzo o ujawnienie tego nazwi- 
ska. ; 

Cężki zawód 
„ Zawód kiontrolera miejskiego jest odpo 

wiedzialny i przykry. Musi kontroler eho- 
dzić po rynkach i badać jakość produktów. 
Odpow: iedzialność ogromna: od jego ©- 
piniji zależy zdrowie obywateli. Zalzwalif:- 

kuje mięso — świeże, znaczy się, możnu 
kupić spokojnie, Nie zakwalifikuje -—— nie- 
świeże znaczy się, miożna również kupić. 
A mw jaki sposób kwalifikuje kontroler ja- 
kość produktów? Musi przekonać się wła- 
snemi zmysłami, Tu wącać jaja, tam ma- 
cać drób, gdzieindziej liznąć masła czy 
śmietany. Przykro być chodzącą probier- 
nią. Prócz tego ciągłe nieporozumienia i 
zalłargi z niesumiennymi handlarzami. — 
Ciężkie życie. 

Panowie Opolski i Piechowski, dwaj kom 
trolerzy miejscy, doświadczyli wczoraj 

wszystkiej goryczy swego zawodu. Ze stu 
ostrz stu brudnych moży spróbowali stu 
gatunków masła, ze stu łyżek wyszezerbio- 
nych stu gatunków śmietany.  Czuli już 
boleści w kiszkach, a mosy ich stępiały od 
różmych zapachów. At u nakoniec taka a- 

  

  

r 

  

; d ać: świeże czy nie- 
świeże. Zalkwestjonowali więc mięso. Rzeź. 
nik protestuje. Inni przyszli mu z pomocą. 

Ci szarpią mięso i ci szarpią. Rzeźnicy sil 
niejsi. Wyrwali. Mało tego. Jeszcze nawa- 
lili. A czem rzeźnicy walą? Wiadomo mię- 
sem. A. jw co lubią mięsem walić? 

_ Oto wierna przygoda kontrvierów. — 
Ciężki zawód. ' 
ТАЧДОАОМЫНОВ SUS EKT. AE О ТМ 

konsekwencji sprawa oparła się o poli- 
cję. 1 

Cech oszustwa nie ujawniono, ponie- 
waż Czepulonis organizując biuro był 
święcie przekonany, że utrzymać 
się ze swą gazetką i pobierając pienią- 
dze, działał w dobrej wierze. R 

W pośród poszkodowanych eme 
rytowany pułkownik Szulc, który stracił 
1500 zł. Sprawa oprze się obecnie o wmiieszany jest mąż zmarłej, który miał 

nakłaniać do dokonania operacji. 
mowy: pojawiamie się artykułów chwilowo zanemu dairowano w całości. (cki) Coś w rodzaju kaucji. Po zlikwidowaniu 

г Т ZE pisma pieniędzy nie zwrócił, tak, że w sąd. ło to podejrzenie, že Retkiewi- ustało. m    



  

Z POGRANICZA 
— KONIOKRADZI. Wezoraj 'w mocy na 

terenie gm. olkienickiej ujęto tnzech су- 

gamów, którzy ze  skradzionemi końmi u- 
siłowali dostać się mia teren litewiski. Ko- 
niokradom — eyganom (konia odebrano. 

  

Fiorezt! 
Instytucje i onganizacje istnieją potą, 

by rozwijaly się i kwitnęły. Oreseant et 
floreant! Jedną z iastytucyj jest Towa- 

rzystiwio Opieiki maid. Zwiiemzętami. Towa- 

nzystiwio Ivo priosperiuje w Wilnie comaz sku- 
teczniej i wydajniej. Niedawno naprzykład 
założyło szikołę podlkuwiaczów : uezy w niej 

. humanitarmego a bezbolesnego kucia koni. 

Zikolei przystąpiło do usprawnienia przy- 
chodmi czyli ambulatorjum dla: zwierząt, 

gdzie za miewiielką opłatą znajdują zwie- 
rzęta trioskliwą opiekę lekarską. Wymie- 

nione pozycje są dciwodem, że zasięg dzia- 

1almości Temergystiwa rozszerza się, 
Obecnie Towanzysiywo zamierza zneali- 

zować mowy, mieminiiej, dobroczynny i do- 
niosły plan: objąć mianowicie kierowniie- 
two makarmi miejskiej. W sprawie tej о- 
trzymujemy mastępujące uwagi: 

„Rałkatmia w Swkj dzisiejszej postaci 
stamowi miezmośną błolączkę miasta. Prak- 
tyka przekonała, że żadne przepisy nie są 
w stanie matłdhnąć  Iudzikiemi mczuciami 
dzikich elementów, spełniających czymmioś- 
ci malkamzy. Spore dochody, jakie z imprezy 
tej ciągną czyściciele miejscy, są dojwo- 
dem, że interes nie jesłt deficytowy. Żyje 
z miego dwóch kierownilków oraz kiliku pa- 
chołków. Stąd: winioisek ,pmosty, że objęcie 
nakarmi mie podkopie finamsów. Towarzy 
stwa. Przymiesie mu nafiomiast uznanie i 
włdzięczmość społeczeństwa, pommoży rów- 
nież liczbę człomków*. 

Taki projekt! powstaje w łonie Tlowa- 
rzysłtwa. Taki projekt rozwija w swem pie 
śmile do redakcji jeden z jego człionków.— 
Przykilasnąć! Życzyć rozkiwiitu pięknej im- 
prezie, pomyślności interesowi, który w 
tych ciężkich czasach mie jest na szczęście 
deficytowy. 

O, Towarzystwo! Życzę ci, jak w tej 
przypowiiastce: i humamitarność zachowaj 
i kapitał zyskaj, 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
KINO „REWJA'”” 

Odwrócić (tym razem wypadnie zwy- 

kły porządek rzeczy, gdyż program w 
Rewji** wysuwa ma plam pierwszy nie 
tilm, ale występy seemiozme. Film jest tu 

maczej dodańikiem, podczas, gdy całe za- 
imłteresowanig i żytwiołowie ibriawia odda- 
je publiczność zespołowi (kozaków kubań- 
skich. 

Ze wszystkich (programów, kitóreśmy 
oglądali w „Rewji”, tem jest najbogatszy, 

majlepszy i najbardziej artystyczny. — 
[Przeszło godzinę |irwają produkcje chó- 

aalne, orkiestrowe, solowe i taneczne. Sa- 
da nawiązuje (kionitlalkt ze sceną... wytwa- 
mza się nastrój. A gdy po trelach bałała- 
jek, piymie melodyjny „szarabam moj — 
amierikamka“ i w ltlalst  itamiborinków 
drygać poczymają mogi — sala bawi się, 

podśpiewuje i rzęsistemi oklaskami na- 
gmadza. wykonawców. R 

Z urozmaiconego i bardzo dobrze wy- 
(konanego programu najlepsze było solo 
mia bałałajce (polka koncertowa) i obraz 
finałowy, nadzwyczaj plastycznie i bamw- 
mie pomyślamy. 

Występ zespołu kozaków: zasługuje na 
uwagę i obejnzenie. 

Program filmowy pirzymiósł dwa obra- 
zy: ciekawy reportaż z mónz podbiegumo- 
wych (interesujące polowanie na wielo- 
ryby) i miesamowicie - kryminalno - sen- 
sacyjny film „Foxa“ pt. „Pająk* z Ed- 
mundem Lowe w roli głównej. Kto nie bę- 
dzie zwracał uwagi na różne drobne nie- 
konsekwencje, może znaleźć i tu emocje 
talkie, jakie miał (przypuszczalnie) w 
„Drakuli“, 
3 Zresztą, jak już zazmiaczyliśmy, nie film 
jest gwoździem bieżącego programu w 
„Rawji* — ale właśnie sama rewja, która 
i orygimalnością i poziomem. wyniagradza 
wszelkie usterki filmu. Tad. C. 

Ofiary 
N. N. dla rodziny W. składa zł. 5. 

  

A. ŚWIDOWA. 

grodźięhska 
— URZĘDOWA. W związku z rozpo- 

wządzeniem Rady Ministrów z dmia 20 lu- 
tego 1931 r. (Dz. URP Nr. 18 poz. 98), 
Stamostwo  Grodzieńskie wzywa wszyst- 

kich priacodaiwców, zam. ma. (terenie m. 

Grodna i powiatu grodzieńskiego, którzy 

zatrudniają  pradowłniików cudzoziemskich, 
do zgłoszenia się w Stamostiwiie pokój nr. 6 
w. godzimech urzędowych (od! 10 do 13-tej) 
w iterminie do dnia 17 lutego br. w eelu 
udzielenia  potmzebnych  informaicyj w 
spinaiwie zatrudlnfiamia cudzoziemców. 

Każdy prałeodawica otrzyma ma miejscu 
potrzebne dla wypełnienia druki. > 

Względem priaicodaimedw, kitórzy mie u- 

czymią zaidošė niniejszemu wezwiamiu, z0- 
slttalniie zastosowany amt. 9 mozp. Prez. R. P. 
z dnia 4 czerwca 1928 molku o ochinonie ryn 
(ku pracy (Dz. Ust, R. P, Nir. 54 poz, 472), 

Za cudzoziemieów, wuważame są osoby, 
które posiadają paszporty obcych państw, 
kanty pobytu, kamty azylu, oraz świadec- 
ftwa 'iożsamości, t. zw. paszporty mansenow 
sikie, 

— PREZES IZBY SKARBOWEJ U 
iP. SPAROSTY. — W dniu wczorajszym 
złożył wizytę p. siłaroście powiatowemu 
pnezes Izby Skarbowej p. Piasecki. 

‹ — PRELIMINARZ BUDŻETOWY 
POW. ZW. KOM, — Preliminarz budżeto- 
wy. Grodzieńskiego Powiatowego Związku 
Komunalnego, + został ma wok 

1933—34 w wysokości 535.915, 65 zł. 
—OSTRE STRZELANIE. W dniu 14 

Tutego br. w godzinach od 10 do 13-tej od- 
będzie się ma tereinie gminy Hoża, w mejo- 
mie Zamzyca, Wołkowiniia, Oidowicze, Barba 

тусле 1 Ostrówek, ostre strzelanie artylerji 
W związku iz tem zostają zamknięte 

wszystkie drogi polne, wiodące do rejonu 
zagrożonego. Jalkio ubezpieczenie rejonu za 
gnożolnego iwystajwione będą (przez władze 
wojskowe posterunki wiojsk., ma drogach 
zaś, prowadzących do rejonu zagrożonego 
umieszczone będą czerwione chorągiewki. 

— KONFERENCJA OTO i KR. Dnia 
14 lutego br. o godz. 10 w lokiai OTO i KR 
przy ul. Omzeszkowej 3 odbędzie się kon- 

są 

  

KINO „PALACE“ 
©rzrgrk. 18. 

Dauglas Fairbanks 
w dramacie p, t. 

ŻELAZNA 

MASKA 
stęp 49 gr. P
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Bžwigkowiac 

Kino „ĄPOL LG" 
Rominik 238. 

  

Już dziś! Dawno ocz”kiwany snperszia- 
gier sezonu! Nasza sława 

JAN KIEPURA 
w największym filmie świata p. t. 

„PIEŚŃ NOCY" 
Jest to: Coś nadzwyczajaego! Coś nie- 
osiągln gol By pojąć, trzeba ujrzeć... 

By ujrzeć trzeba przyjść... 
Uwaga! Fiim ten odznacza się nieby- 
wałą precyzią i czystością odtworze- 
nego dźwiękvł Wstep od 49 gr. 

  

oźwiąkowiet 
Kino „POLONIA” pocztowa 4 

Wstep 49 gr 

  

Arcydzieło dźwiękowe  odznaczone 
przez Akademię Sztrk Pięknych zło- 

tym medalem 

BRATERSTWO 
LUDÓW 

Dramat osnuty na tle strasznej kata- 
strofy w kopałni „„THIBAUT'' na po- 
graniczn francnsko-niemieckim. Pierw- 
szy llm w djołogach polskich, fran- 

cuskich i niemieckich 
  

    

6) 

W mroku zamkniętych okiennic 
Kareta doktora czekała przy bramie. 

Zenin odmówił uprzejmym zaprosinom 
doktora i poszedł sam ulicą do domu. 

Głowę miał pełną niejasnych myśli, 
skojarzeń, jakichś wspomnień. Usiadł na 
ławce w cieniu drzew, wyjął z kieszeni 
zebrane niedopałki, obejrzał je i zwa- 
żył na ręce i znów schował do pugil:- 
resų. 

— W nich kryje się klucz do zagadki, 
— mruczał, wstając by iść dalej. — Nie- 
dopałki „kozich nóżek” na strychu — by 
ło tego dziewięć, trzy niedopałki papiero- 
sów, własnej roboty, w krzaku róży, je- 
den wykwintnego gatunku papierosów, 
nawprost werandy, tak gdzie ktoś stał. 
Pierwsze należą do mordercy, drugie do 
Brandta, a ten ostatni niedopałek?... O, 
muszę się dowiedzieć za wszelką cenę, 
czyj to papieros. Odpowiedź na to pyta- 
nie będzie jednocześnie rozwiązaniem 
zagadki. 

. Równym krokiem skierował się Ze- 
nin do tramwaju, idącego ku miastu. 

Kilka godzin później, triumfujący głos 
Zorina oznajmił mu telefonicznie, że w 
jednym ze sklepów przy ul. Twerskiej, 
został zmieniony przez Brandta banknot, 

_ należący do serji podjętych z banku przez 
pułkowika Romowa. Wobec tego Zorin 
komunikował detektywom, że wydał roz- 
kaz aresztowania Brandta. 

Zenin uśmiechnął się. Wobec tego 
nie warto było wspominać o niedopal- 

  

PREZ 

Stenisław Macklewicz. 

  

Wydawca: 

kach! Sędzia był upojony łatwem zwy- 
cięstwem i nic nie byłoby w stanie prze 
konać go. 

A jednak Brandt nie miał nic wspól- 
nego z morderstwem! 

ROZDZIAŁ V 
DZIEŃ NIEPOWODZEŃ 

Zinaida Mikołajewna Karpowa mia- 
ła pecha dnia tego. Wszystko ją drażni- 
ło. A przytem nieznośny upał, który nie 
pozwalał jej wyjść za bramę ogrodu! 
Przecież wiedziała dobrze, że jej cera 
niezbyt naturalna, obawia się możliwości 
ukazania się potu. 

„Mając lat 45 miło jest mieć opinię 
wyjątkowo zakonserwowanej i interest:- 
jącej kobiety... Ale też zato musiała na- 
słuchać się nie mało uwag od nudziarza 
męża, za przesiadywanie przed lustrem. 

Dobry, mądry i sympatyczny doktór 
Karpow wydawał się dziś żonie nudzia- 
rzem — cóż dziwnego, skoro dzień był 
pełen niepowodzeń. NR” 

Przedewszystkiem — upał, potem kra 
wcowa zawiodła i nie przyniosła nowej 
sukni, lustro zdradziło nową zmarszczkę, 

służąca zapomniała wyprasować koroaki 
przy peniuarze, mąż pijąc wcześniej od 
niej herbatę, narzucał niedopałków do 
spodeczka — czego pani Zina nie zno- 
siła, a nadomiar złego, późnił się na о- 
biad: ! 

— Wszystko się przysmali, przysu- 
szy i wtedy jedz paskudztwa! 

ferencja Okręgowego Towanzysłtiwa Orga- 
nizacji i Kółek Rolniczych, dotycząca prac 
z akcji organizacji gospodarstw. 

NIEDZIELNY "UNIWERSYTET 

POWSZECHNY. — Dnia 12 lutego br. o 
godz. 5 pp. w sali Rady Miejskiej odbędzie 
się odczyt p. Tadeusza Jamkiowskiego — 
kier. bibljoteki miejskiej pt.: „Stefan Ba- 
tory a Gmodmo*. 'Wstęp bezpłatny. 

nowogź 
—ZEBRANIE SEKCJI PRACY MIEJ 

SKIEGO KOMITETU DO SPRAW: BEZ- 
ROBOCIA. — (W 'dhilu 9 bm. odbyło się 
pod. przewodnictwem p. R. Kawalca, przy 
udziale przedstawicieli: magistratu wy- 
dzialu mobót publ. urzędu wojewódzkiego 
i powiatowego kemiłtetu PW i WIE. 

W iwymiłku dłuższej dyskusji postano- 
wiono : 

1)Wystąpić z wmioskiem o zatnudnie- 
nie bezrobotnych przy kopaniu, względnie 
budowie studzieni miejskich, przyczem ma- 
gistrat udzielitby potnzebmych narzędzi i 
materjałów, zaś: gotówki mia: mobocianę — 
dostarczyłby komitet: dla spraw bezrobocia 

2) Zwrócić się do instytłueyj publicz- 
nych, lo zatrudnienie pirizy ew. przeróbkach 
pieców i remontach rwewnętinanych bezro- 
botniych murarzy ii robotników. zalewiiden- 
cjonowanych wi sekaji: pnalcy. 

3 )Zwtrócić się do obyiwiatteli miasta, 0 

zatirjudnienie (bezrobotnych przy wszelkich 
mobotach, jedyniie z pośród zaewidencjono- 
wamych w sekcji pracy komitetu pomocy 
beznobotnym i 

4) powzięto uchwałę zainiejowania bu- 
dowy pływali. publicznej w» Nowiogródku, 
przyczem uchiwałomo szerqęg wniosków w 
sprawie materjalmej realizacji tego pro- 

jekitu, pmzez odwołanie się do ofiamności 
publicznej, pomocy miasta i komiłtetu bez- 
mobotnyłch, @& pnzedewsziystikiem miejsco- 
wych władz. Ё 

Odnošniy (projekt: budowy pływalni, ma 
być przedstawiony przez sekcję panu wo- 
jewodzie z prośbą 0 udzielenie popancia. 

— WIECZÓR DYSKUSYJNY BBWR. 
W dniu 9 bm. odbyt się kolejny wieczór 
dyskusyjny, BBWR pod przewiodnietwem p. 
Stefamotwicza. Zalkońjczono dyskusję na te- 
malt pracy ma wsi powzięciem uchwały, 

wzyiwającej czynniki BBWR o stwiorzenie 
przy BBWR sekcji przyjaciół wsi. 
"Ze względu na zaabsorbowanie sprawą 
pracy ma wsi, kiwestji zagadnienia komn- 
nizmu mie pomuszano. Zagadnienie komuni- 
zmu będzie przedmiotem mastępnego wie- 
ezoru dyskusyjnego. 

DRUGIE PRZEDSTAWIENIE 
SZKOŁY ([POWSZ. W NOWOGRODKU— 
Na żądanie publiczności kiemowtnietiwo szko 
ły powszechnej w Nowogródku dało dnia 
9 bm. przedstawienie, w kitórem biorą wy- 
łącznie udział uczniowie szkoły. 

Sztluką, sceniezną, która: cieszy się ta- 
kiem powiodzeniem, jest uttwór dla mło- 
dzieży „Cztery! pory moku“, 

    

— Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI 
SPOŁECZNYCH. W dniu 4 lutego do loka 
lu ogmiska Ikolejowego Bezpartyjny Zwią- 
zek. Maszymistów kolejowych urządził przed 
stawienie, Odegramo sztukę pt.:  „Porucz- 

  

Poranek Dźwiękowe-kino 

„REWJA“ 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramsia 5, 

w niedzielę o ged . 
tum p. t. 

W programie: Śpiew, Muzyka, Tańce. 
Na ekranie: Film grozy i emocji „BAJĄ 

m8 „krzyk tęsknoty u wrót Antarktydy" 
Film potężnych wrażeń z krainy podbiegan wej. — Wstęp dla młodzieży 30 gr. — dla d resiych 49 gr 

Dziś! Na scenie: Wszechświatcwej sławy Zesoół KOZAKÓW Kubańskich, pod dyr. księżnej Eiżb ety Gagarinowej 

36 “ Z genialnym Emindem LOVE 
Początek seansów o g'dz 4 pp. W sobotę i niedzielę o godz. 2-ej sp 

  

Na stenie | Nowy REPERTUAR! | Gościnne występy artysiów stołecznych. 

NA WESOŁG! REWJA ulub. publi. H* RKA RUNOWIECKA, ALEKSANDER SUCHCIEKI, 
Dźwiękowe $ ANISŁAW BELSK... 

Kine Przeboje programn: Kcbieta i lortepian, czarna archidea. Prel kcja o anatomji, Pemeranc pozaje i in. Humor! Śpiew 
Skecze! Aktualja! — Na ekrani:: Najwspanialszy film produkcji trancnskiej 

O NASZA JEST NOC 
.. W rol. gł Marie Beil i Jean Murat — Ceny przystępne. — Na l-szy seans ceny zniżone, — Seanse: 4, 6, 8 i 10.15 
  

  

Ostatnie dni! 

Pm 
Tel. 528 

Wkrótce 
czarujący amant 

Jedyny sukces 193 r. 

GRETA GARRO 
jako KURTYZANA w lime 

„ZUZANNA LENOX“ 
JOHN BOLAS w swej 

Spieszcie ujrzeć! 

eży 

przybywać punktualnie 
na początek seansów 4, 6, 8 i 10.15 

aby odnieść 

: naležyte wraženie 
z tego arcydziela 

ra'głośniejszej, pracy „BO CZNA ULICA" 

  

DZWIĘKOWE KINO 

cėjiie | Ra 
W rol. gł. Wielka 47, tel, 15-41 

Dzis premje a! Arcywesoły, preecyszny, czeski film dźwiękowy 

J 
figlarna, pełna 

odlotków 
humo — 1 wdzięku ANWA ONDRA i słynny reżyser filmowy («tóry wyreżysero- 

wał wszystkie filmy z Vlasią Burianem) KARJL LAMACZ Poraz pierwszy wyst pują oni razem па #- 

mie* Nad program Urozm d d. dźwięt. Ceny od 20 gr. Pocz. o godz. 4, 6, 8 i 10.15. w sob, i św. o Z-ej 

UWAGA: Dziś na pierwszy seans wyświetlamy Fi:p i Flap w Małżeńskiej Niewoli 

  Dziš najrozkoszniejsza operetka lilmows 2 doty.hczas wyświetlanych w Wiinie 
Dźwiękowe kine 

- PRECZ Z MIŁOŚCIĄ 
w świecie. Niezrównanie vpajające melcóje. 

Nzd program: Atrak je dźwiękowe. — 
Udział bierze boska Liijana Hatvej oraz 

Рост. о # 4. 6,£ 1 1020, w dnie świąt o g. 2 +! 

Przebój nad przeboje! 
Cud nowoczesnej techniki fil- 
mowej. Najczarowniej:za muzyka 

znzkomity komik Armand 

  

HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22 

RAR Bernard 

się zabawa  tamecznia. Dochód wyniósł 

263 zł. 
Komitet Rodzicielski Szkoły Handlowej 

w! dniu 5 lutego w lokafu ogmiska. kolejo- 

węgo odbyła! się zalbawa (tameczna, dochód 

z której 'wymiósł 11 zł., które przeznaczono 

mia: mzecz szkoły handlowej. 
W dniu 5 lutego w salach Sądu Grodzkie 

go T-wo Pabronatu mad więźniem urządzi- 

ło zabawę taneczną, dochód z której wy- 

niósł 400 zl., przeznaczonych na cele Towa- 

rzyjstiwa. 

— WYBORY: WÓJTA. W. dniu 6 lute- 

go lodbyły się wybory wójta gminy Darewo 

Wybriamym został p. Stanisław. Hała- 

bunda. 

— ODCZYT. — [Wi dniu 16 lutego o go- 

dzinie 11.30 w: lokalu ogniska garmizono- 
welgo (Koszary Kośsiuszki) T-wo_ Wiedzy 
Wojskowiej umządza odczyt p.tx: „Siła i sła 

bość iarmji czerwonej'. Odczyt wygłosi p. 

major dypl. Demla. 
ZASP. — W dniu 20 lutego zjeżdża do 

nas ZASP Wileński, który zdobył sobie już 
zatufiamie w społeczeństwie. 

Na ten raz odejgtraną będzie iklomedja w 

3-ch akliach p.t. „Egzotyczna. kuzynika Ven 

memuila“. 
Przedstamwienie jak zwylkle odbedzie się 

w Sali Kina Casino, o godz. 20 m. 15. 

— TURNIEJ SZACHISTÓW PRZY KO 
LE REZERWISTÓW. W dniu 9 lutego w 
lokajlu własnem przy ul. Ulłańskiej rozpo- 
czął się ufriniej szachowy, w iktórem bierze 

mdłział 13 osób. Turniej potrwa do 22 mar- 

nik I Brygady. Po przedstawieniu odbyłaca. i 

A 
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"FIRMA RADJOWA „„REPIMENĘ€* 

m 

Srodno, ui. Dominikafska 1 tel. 186 

Konto czekowe P, K. O. 82.157. 

POLECA ZĄ 160 ZŁ. GOTÓWKĄ 
3-iampowy odblornik radjowy, z lampami 

głośnikiem akumulatorem, baterją anodową 

i sprzętem antenowym 

rzy zamawiania 
82,157 zi, 20. 

małaży wpłacić na P.KLO. N. 
Pozostałość za zaliczenie | 

В avon 04005 NSI GIOP ADASK Й 

Coprawda mąż nieraz prosił, aby nie 
czekała na niego, bo chorzy mogą go 
zatrzymać, ale... 

— Co za bezmyślna prośba! — zawo- 
łała do siebie. Przecież jest zbyt dobra 
żoną, raczej zagłodziłaby się zanim u- 
siadłaby do stołu sama! 

Zagłodzić się! Nie zrobiłaby tego, na 
turalnie. W jej wieku nie należy popeł- 
niać tego rodzaju szaleństw. Mogłoby to 
odbić się szkodliwie na wyglądzie, w każ 

, dym razie postanowiła wytknąć mężowi, 
że nie dba o nią i 
Krym. 

Rozległ się gwałtowny dzwonek! 
Tylko na pożar się tak dzwoni, a nie 

do własnego domu! 
Zinaida Mikołajewówna wpadła, jak 

burza na męża: 
— Pewnie zapomniałeś spojrzeć na 

zegarek, a może zagadałeś się z kolega- 
mi i zapomniałeś, że tu czeka na ciebie 
wygłodniała żona. Czy myślisz, że doLra 
kucharka zechce służyć w takim domu, 
gdzie obiad jest to o piątej, to znów 
pierwszej.. . 

— Obiad jest zawsze, kotku o trze- 

ciej, a teraz mamy za dwadzieścia czwar 
ta, spóźniłem się więc tylko na czterdzie- 
ści minut. Ale gdybym nawet nie przy- 
szedł do wieczora, musiałabyś mi wyba- 
czyć, wobec tego, że stało się coś tak 
wyjątkowego, że usprawiedliwiłoby na- 
wet zapomnienie o obiedzie. 

Oczy żony błysnęły radośnie. Czyż- 
by los zsyłał jej jakąś rozrywkę? 

Co się stało, mój drogi? Powra- 
casz taki zmęczony i zdenerwowany, że 

zażądać wyjazdu na 

serce mi się ścisnęło na twój widok! a“ 

   

Drukarnia wydawnictwa 

zmieniła ton. 
—— Pułkownik Romow i cała jego 10- 

dzina zostali wymordowani w ohydny 

sposób! 
— Ach, jakie to ciekawe... 

chciałam powiedzieć: okropne: Upiad 

może zaczekać jeszcze kilka minut. Ja- 
dam późno śniadanie i nie jestem głod- 
na. Ty lubisz wymyć się porządnie przed 
obiadem, idź się myć, a ja posłucham 

twego opowiadania. 
Długo parskał i otrząsał się doktór 

pod prysznicem zimnej wody i  dopiers 
potem, odświeżony, opowiedział szcze- 

to jest. 

„gółowo całą sensacyjną sprawę. 

— Tylko pamiętaj żoneczko, że te 
szczegóły nie powinny dojść do prasy. 
Właściwie nie powinienem był tobie opo- 
wiadać tego, szczególnie moich uwag, 

co do rodzaju rany, zadanej dziecku — 
bo o tem nie mówiłem nawet sędziemu 
śledczemu. Pamiętaj, że może mnie to 
ośmieszyć, a stanowisko moje wymaga 
dużego taktu i ostrożności. Ale niestety, 
jestem za słaby w stosunku do ciebie. Po 
25 latach wspólnego pożycia, ciągle je- 
szcze nie mogę się oprzeć czarowi twego 
uśmiechu. 

— O, drogi! Obrażasz mnie temi wat 
pliwościami. Czy popełniłam kiedy nie- 
takt, lub: zawiodłam twe zaufanie? Nie- 
mniej od ciebie rozumiem powagę zawo- 
dowych tajemnic. 

Doktór przypomniał sobie, że nieraz 

miał przykrości z powodu nieopanowanej 

gadatliwości swej żony. Z westchnieniem 

skruchy pocieszał się nadzieją, że może 
tym razem.. 

Tym razem żona otoczyła go nie- 

LBA 

„SŁOWA 

   

ZJAZD STRZELECKI 
w MOŁODECZKIE 

Dnia 5 lutego odbył się w Mołodecznie po- 
wiatowy zjazd Związku Strzeleckiego. Pomimo 
złej drogi i znacznych odległości obesłany był 
dobrze; na ogólną ilość 21 oddziałów — trzy 
tylko nie były reprezentowane. Sprawozdania 
terenowe wykazały znaczny rozrost pracy strze | 
leckiej, szczególniej świetlicowej (17 świetlic, 
z czego 1l we własnych lokalach). 

Na specjalne uznanie zasługuje praca od- 
działu Zalesie. Oddział ten, wskutek  nieporo- 
zumienia lokalnego, pozbawiony własnej šwiet- 
licy, przystąpił do budowy domu strzeleckiego 
oraz obsadził .drzewkami duży odcinek drogi 
gminnej. Bardzo ciekawym momentem zjazdu 
był referat obywatela Żukiela, o przysposobie- 
niu rolnem, oraz dyskusja na temat wychowa- 
nia obywatelskiego. Uczestnicy zjazdu, przed- 
stawiciele oddziałów strzeleckich, brali czynny 
udział w dyskusji i obradach; nastrój przeję- 
cia się i uwagi trwał przez cały czas obrad. 
Obecny na zjeździe prezes podokręgu, dr Da- 
baczewski, w przemówieniu końcowem scha- 
rakteryzował rolę zarządów w Związku Strze- 
leckim, powołanych do prowadzenia pracy wy 
chowania obywatelskiego i 

nął, jako prezes, pan Adam Pietraszko. 

Radja wiieńskie 
SOBOTA 11 LUTEGO 

11.40 Przegląd prąsy, komunikat meteoro- 
logiczny i czas; 12.10 muzyka z płyt; 13.10 
komunikat meteorologiczny; 13.15 Poranek 
szkolny; 14.40 program dzienny; 14.45 Schu- 
mann — Karnawał (płyty); 15.15 giełda rolni- 
cza; 15.25 wiadomości wojskowe; 15.40 siu- 
chowisko dla młodzieży; 16.05 audycja hebrai- 
ska w związku z 60 rocznicą 'urodzin Chaima- 
Nachmana Bialika w wyk. Dram. Studja Heb- 
rajskiego; 16.30 transmisja z Watykanu rozmo- 
wy Ojca św. z Marconim; 17.10 „Wrażenia z 
Malagi" — odczyt wygłosi Al. Śliziński; 17.30 
komunikaty; 17.40 „Bazylika wileńska w sta- 
nie obecnym* odczyt wygłosi dr Stanisław Lo- 
rentz, konserwator; 17.55 program na niedzielę 
18.00 muzyka lekka, wiadomości bieżące, i d. 
c. muzyki lekkiej; 18.40 tygodnik litewski; — 
18,55 rozmaitości; 19.00 codzienny odcinek po 
wieściowy; 19.15 „Inteligencja ryb' — poga- 
dankę wygłosi Józef Gliksman; 19.30 „Na wid- 
nokręgu"*; 19.45 prasowy dziennik radjowy; 
20.00 godzina życzeń (płyty); wiadomości spor 
towe i dodatek do prasowego dziennika radjo 
wegooraz koncert; 22.05 koncert chopinowsku; 
wego oraz koncert; 22.05 koncert chopinowski 
głosi J. Stępowski; 22.55 komunikat meteoro- 
logiczny; 23.00 wiadomości dla ekspedycji po- 
larnej; 23.35 retransmisja. 

  

zwykłą serdecznością i  troskliwością. 
„Och, coś zanadto błyszczą jej ocz- 

ki, — pomyślał doktór. Trudno, już słów 
nie odwołam *. 

— Teraz żoneczko poleżę godzinkę, 
przecież o szóstej zaczną się zbierać tłu- 
my w mojej poczekalni. 

— O, naturalnie, przyłóż się mój dro- 
gi, a ja przypilnuję, żeby ci nic nie prze- 
szkodziło! 

Drzwi do pokoju, w którym śpi twar- 
do doktór, zamknięte.. 

„Zdaje się, że upał się zmniejsza, mo- 

żna będzie odwiedzić znajomych, — my- 
Śli Zinaida Mikołajewna. — Szkoda, 
że nie można pójść do Plewinych, — bo 
Boria zachorował. Ciekawsze byłoby wy- 
pytać Kolę*. 

Dzwonek. 
„Cyżby już przychodzili pacjenci? 

Ach, to Wołżynowa. Wstrętna plotkarka 
i zawsze chwali się, że najpierwsza do 
wiaduje się wszelkich nowin. Jej mąż 
byłby głupcem, gdyby wtajemniczał ja w 

swoje sprawy. Trudno, trzeba być dla 

niej. grzeczną, — bo to potrzebny czło- 
wiek naszego  spirytystycznego kółka. 

Ona bez gazet rozgłosi na całe miasto, 
wszystko co się dzieje na seansach. 

— Ach, droga pani! Jakże się cieszę, 
że panią widzę! Bardzo, bardzo dziękuję! 

Panie pocałowały się. 
— A ja przynoszę pani miłą wiado- 

mość! Pani wie, jak jestem jej oddana. 
Proszę zgadnąć, jaką przynoszę niespo- 
dziankę? 

— Pani mnie intryguje! Proszę mniz 
nie męczyć dłużej, jestem taka ciekawa! 

— Na następnym seansie będziemy 

  

przysposobienia 
rolnego. Na czele nowoobranego zarządu sta- 

MAMAŁYGĘ! 
kaszę i 
B-cia Gołębiowscy. —' 
ul. Trocka 3. 

  

   

  

© В ВЕНЕ 
Racjonalnej kosmetyki iecznienej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
| kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, в- 
| suwa jej skazy i braki. Masaż kosme:yec- 
| 1y twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wy- 
szczuplający (panie). Natryski „Hormonas* 

według prof. Spuhła. Wypadanie wiosów, 
| łupież, indywidualne dobieranie kosmetyków 

do każdej cery. Ostatnie zdobycze kownea- 
! tyki racjonalnej. 
| Codziennie od g. 10—8. 

W. Z. 

DO WYNAJĘCIA 
2 pokūkoje duwieszieč 
Się o waruvkach w go- 
dzinach od 1 do 4ej 
Ul. Lwowska Nr. 12—5 

P. 
  

DOKTOR ° 

Biumowicz ч ! 
choroby weneryczne — OSZUKUJĄ 
skórne i moczopłciowe. 
WIELKA 21, tel. 921. PRACY | 

АЕА Р оф 

  

  

ody 9 43 — 8 
  

W.Z.P. 23 ze ais 
AOBORSR" | Kawzier 

Zygmunt Bema, kojsszęci skie. 
Kudrewicz O © 

choroby weneryczne, Adres: p. Podbiydzie | 
syłilis. skórne i moczo- 
płciowe. Przyjmuje rano 
7—81ipo"1 3-6 
wieczorem uł. Zamkowa 
Nr 15m.2 

mai. Nowa Myśl, Piotr 
Kaplar. 

  

"RÓŻNI - 
NUGOTZWACJ: © RER 

  

O rukndsiis 

Kupno 
i SPRZEDAŻ 
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Towarzystwo 
Pań Miłosierdzia 
św. Wiucentegh a Panio 
zmaszone wołać, bła 
gać, prosić p pomoc 
dja rodziny 'W. z zim- 

r 

mąkę polecają 

na i głods  ginącej: 
'NAaARABLAŁAŁAKAGA _ KŁ Stara babcia, matka 

Lokale sparaližowsria i troje 
dziatek bez ubrania 
obuwia i reoźności u- 
częszczania do szkoły— 
Najmniejsze ofiary z 
wdzięcznośjcią przyjęte 

ПУУО 

DO WYNAJĘCIA - 
dóży pokój dla samot- 
nego starszego pana — 

  

  

  

Konarskiego 27 m. 5— będą przez Redakcję 
u właścicielki „Słowa* pod literą W 

 AREMECY PCE 

mieli nadzwyczajne medium! 
— Któż to taki? 
— Prajs! Obiecuje pełną materjal:-- 

zację. 
— O, droga pani! Za tūką wiadomo: 

nie potrafię się pani odwdzięczyć! 
wołała rozpromieniona doktorowa 

— Tyłko musimy to zachować w zu 
pełnej tajemnicy, żeby inni "członkowie 
kółka, mieli niespodziankę. Ufam w pani 
dyskrecję! 

— Nawzajem, drog pani i ja mam 
całkowite zaufanie! 

Zadzwoniła. 
— Maniu, podaj nam herbaty na we- 

randzie, 
— Dziękuję pani, ale nie mogę zo- 

stać, czy pani słyszała o tem morder- 

stwie? Chciałabym zobaczyć się z Ze- 
ninym, od niego dowiem się wszystkici: 
szczegółów i wtedy opowiem pani.. 

— O, to nie warto chodzić po -wia- 
domošci tak taleko! 

„Ona wie wszystko od męża! Spró- 
buję pociągnąć tę plotkarkę za język”. 
— pomyślała Wołżynowa. 

I w długiej rozmowie, zręczna dama 

    

wyciągnęła od  Zinaidy  Mikołajewny 
wszystkie widomości, których jej udzie 
lit doktór. 

Naprzód już rozkoszując się wraże- 
niem, jakie wywoła jej sensacyjne opo- 
wiadanie, Wołżynowa pożegnała się. 

— A więc clo jutra, na koncercie, ® 
teraz muszę śpieszyć! 

Po wyjściu 4rościa pani Zina wyrzu- 
cała sobie swej nieostrożność, ale.. było 
już zapóźno, 1 doktór spał spokojnief 

D. C. N. 

Redaktor w/z !Witold Tatarzyński. 

 


