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GŁĘBOKIE — tl. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
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XLECK — Skiep „Jednošė“ 
LiDA — ul. Suwalska 13 — S, Mateski. 
LUNINI5C — Ksiegarnia Kol. „Ruch“, 
MOLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
MIiORY — Ejdelman 
NIEŚWIEŻ ul. Ratuszowa — Księgarnia Jažwiūskiego. 
NOWOGRODEK — Kiosk St. Michalskiego. 

N.-SWIECIANY — Księgarnia T-w2 „Ruch“ 
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Prezydent Maleszewski Marksizm — oto wróg 
Mswa Hitlera na wiecu przedwyborczym w Berlinie Są czasami zdarzenia, o których się 

potem myśli, że stały się jakby wyłącz- 

nie poto, by rzucić światło na ludzi i 

na pracę, która jest o tyle niewdzięczna, 

że z samego swego charakteru pozostaje 

w cieniu. Wtedy uwypukla się na tle 

rzeczy ogromnie powszednich, ogromnie 

codziennych człowiek, którego te wszy- 

stkie sprawy będące jego udziałem, skry 

ły właściwie za sobą. Takie momenty są 

potrzebne, społecznie potrzebne. Takica 

momentów pominąć nie wolno. Wiele 

się rzeczy wówczas przypomina, wieie 

rzeczy słyszy, dowiaduje — ze skruchą 

wyznajmy — po raz pierwszy, rzeczy z 

dalekiej, z dzisiejszemi rządami Wilnem 

napozór nic wspólnego niemającej prze- 

  

szłości. A jednak one tylko poprzedziły, 
one tylko stały się przygotowaniem do 

tamtych. 

Dr. Wiktor Maleszewski, urodzony w 

Michniewie, w 1883 roku, ma właśnie 

za sobą taką przeszłość. Po studjach 

wyższych, odbytych w Charkowie, pra- 
cuje jako lekarz w południowo - rosyj- 

skich ziemstwach — aż do wojny. W 
drugim czy trzecim jej roku dostaje się: 

do niewoli, jest w obozie koncentracyj- 

nym jeńców. Wiadomo, czem były takie 
„obozy koncentracyjne'* niemieckie: wia 

domo, że bano się ich niemal więcej, niż 

śmierci samej w polu. Doktór Maleszew- 

ski jest jednym z tych ludzi, których nie 

ludzkość kaprali Himmelstossów z Re- 

marque'a wzięła sobie szczególnie za 

cel. Raczej nie: to doktór Maleszewski, 

jeniec obozu koncentracyjnego stawił o- 

pór swój, swe lekarskie veto przeciw ie- 

żymowi powolnego zabijania ludzi, jak: 
stosowany był w obozie. Lekarz wie za- 

wsze więcej o warunkach, w których lu- 
dzkie życie musi zamrzeć. Doktór Male- 
szewski protestował. Stawiał taki sprze- 
ciw i opór, jaki sprzeciw i jaki opór 
mógł stawiać jeniec - lekarz w roku 
1917, w Niemczech, w Konzentrations- 
lager. Ten opór został tak zmiażdżony, 

jak tylko mógł być zmiażdżony ludzki 
opór w owych Konzentrationslager. Na 
wet gdy inni powrócą do kraju, nawet 

gdy wszystkie wojny na wszystkich fron 
tach się skończą, to jeszcze ty nie wró- 

cisz. Mamy na to sposoby. Nie wrócisz 

nigdy“. To były bardzo ciężkie i bar- 
dzo pewne obietnice, takie właśnie, rzu- 

cane osadzanemu po karcerach  орогпе- 
mu jeńcowi wojennemu. Takie słowa ma 

gła przekreślić tylko jedna rzecz: listo- 

pad 1918 roku, listopad pogromu nie- 

mieckiego. 

l zaraz dr. Maleszewski jest w kraju, 

w Warszawie, w tej Warszawie, której 

žagražają wszystkie wylęgłe w owych 
datach wojny zarazy. Pracuje jako chi- 

Furg, ordynator w szpitalu Dzieciątka - 

Jezus w Warszawie. Zamierza się poświę 
cić zupełnie medycynie, pracy zawodo- 

wej. Wojna. Trzeba lekarzy. Trudno, 
Dr Maleszewski melduje się więc i za- 
raz jako major W. P. idzie na front i ma 
zorganizować cały wojskowy szpital. 

Rok 1918 — to nie są  czasy łatwe do 

zorganizowania szpitala. Ale rok 1918-- 

to są czasy, gdy lekarzy ma armja mało, 

bardzo mało, gdy szpitali potrzeba jaj 
tak samo, jak potrzeba armat i amuni- 
cji. Dr. Maleszewski to widzi—i organi- 
zuje ten szpital. Jedzie z tym szpitalem 

na front północno - wschodni. Nowogród 

czyzna, Wileńszczyzna, Mińsk... W 1929 

roku otrzymuje awans na podpułkowni- 

ka, bierze udział w operacjach, związa- 

nych z naszą defensywą i zwycięską о- 

fensywą w 1920 roku, poczem przydzie-. 

lony w charakterze szefa sanitarnego dy 

wizji litewsko - białoruskiej pod dowódz 

twem gen. Żeligowskiego, bierze czynny 

udział w bojach tej dywizji na terenie 

dawnej Litwy Środkowej. Pozostaje też 

już w Wilnie na stanowisku szeia szpi- 

tala okręgowego wojskowego i wkrót- 

ce przechodzi na stanowisko naczelnego 

lekarza Kasy Chorych m. Wilna. 

КР, 
* * * 

Gdy przyszły historyk wileński szu- 

kać będzie zwięzłej charakterystyki prac 

dwóch pierwszych prezydentów wyzwo- 

lonego Wilna i tych prac systemu, znaj- 

dzie dla swych spostrzeżeń takie ujęcie: 

Witołd Bańkowski centralizacja 

agend miejskich w ręku prezydenta. 

Józei Folejewski —— decentralizacja, 

szeroka autonomja poszczególnych  re- 

sortów magistrackich. 

Na tle tych porównań dr. Wiktor 

Maleszewski reprezentuje system pierw- 

szy, reprezentuje go w sposób swoisty, 

ze swoistym dodatkiem. Dr. Maleszewski 

wnosi do systemu p. Bańkowskiego ©- 

nergję, wnosi konsekwencję. 

Dr. Maleszewski jest człowiekiem cha 

rakteru. Stąd się biorą pierwiastki woli i 

energji, widoczne we wszystkiem, co ro- 

Di. : 
Czy: to będzie szpitałnictwo miejskie, 

które w ciągu paroletniego ławnikowa- 

nia w charakterze szefa Sekcji Zdrowia, 

gruntownie uporządkował, czy to będą 

zawiłe sprawy personaljów  magistrač- 

kich, które po półrocznem zasiadaniu w 

fotelu Głowy Miasta na czyste wody wy 

prowadził, zawsze w tych pracach czuć 

Siłę, czuć zdecydowanie i nieuchylanie 

się przed odpowiedzialnością. 

Dr. Maleszewski niepopularnych po- 

sunięć się nie obawia. 

Przed rokiem Magistrat stanął wobec 

*konieczności przeprowadzenia znacznych 

oszczędności w budżecie, stanął wobec 

konieczności t. zw. związania końca z 

końcem. 

Gospodarkę miejską Wilna cechowa- 

ła znaczna rozbudowa  personaljów po- 

szczególnych agend, tych personaljów 

stosunkowy przerost nad wydatkami rze 

czowemi. 

Prezydent Maleszewski był tym, któ- 

ry do spraw budżetowych miejskich od- 

niósł się rzeczowo, zredukował pozycje 

poborów urzędników magistrackich, po- 

skracał etaty biur, obniżył pensje, dosto - 

sował administrację miejską do istotnych 

potrzeb samorządu. 

Nie były to wszystko zarządzenia, 

mogące przysporzyć nowemu Prezyden- 

towi Miasta popularności w sferach pra- 

cowników i nawet w kołach radzieckich 

dr. Maleszewski decydował się jednak 

na nie, bo to wynikało z jego planów, 

gdy gruntownie znając sprawy miejskie 

Wilna, obejmował urząd i godność Pre 
'zydenta, bo to było tych planów i pro- 

projektów konsekwencją. 

Gdy latem r. z. dr. Maleszewski ob- 

jął swe obecne stanowisko, zwróciłem 
się doń o wywiad, na temat, jak wyobra- 

ża sobie swe nowe prace w charakte- 

rze Głowy Miasta. Zamiast wywiadu u- 

słyszałem słowa: 

„— Wywiadu panu nie udzielę. Nie 
lubię mówić o mych zamierzeniach, jak 

zresztą i o tem, co już zrobiłem”. 
Było to powiedziane prosto, szczerze, 

bez odrobiny jakiejś pozy, czy chęci kon 

spirowania się. 

Tak. Dr. Maleszewski jest człowie- 

kiem szczerym, jest człowiekiem prostym 

w stosunkach. Woli pracę, niż polityko- 

wanie, a przedewszystkiem, niż efekciar- 

stwo. 
ETZ 

Wiosną r. ub. Magistrat cofnął zasił- 

ki Stacji Opieki nad Dzieckiem i Matką 

na Antokolu. 

BERLIN PAT. Wczoraj wieczorem w 
Pałacu Sportowym odbył się wielki 
przedwyborczy wiec partji narodowo - 
socjalistycznej. 

Na wiecu tym blisko godzinną mowę 
propagandową wygłosił kanclerz Hitler. 
Mówca zaznaczył, że tylko przez odzy- 
skanie wewnętrznej jedności Niemcy mo 
ga wrócić do dawnego znaczenia. Za 
sprawców rozbicia narodu niemieckiego, 
Hitler uważa socjal - demokratów. Mów 
ca zarzuca im zdradę interesów robotni- 
czych i podkopywanie tradycyj, hono- 
ru i wolności narodu. 

Wraz z rozbiciem, klęską i rewolu- 
cją, mówił Hitler, rozpoczął się okres 
stopniowego upadku narodu niemieckie- 
go. Rozkład objął wszystkie dziedziny 
życia, zarówno organizacyjne, jak i 
moralne. Za wszystkie te następstwa ka- 
tastrofy Hitler czyni odpowiedzialnymi 
imężów stanu z listopada 1918 roku. 

Odrodzenie, mówił dalej Hitler, nie 
może przyjść samo przez się. Naród mu- 
si w tem dziele współpracować. Nie na- 

  

Autonomia 

leży też oczekiwać znikąd pomocy, lecz 
ufać własnym siłom i woli. Podstawy 
naszego życia opierają się na czynni- 
kach --- na ludzie i na genjuszu niemie 
ckim. Wychodząc z ludu, przyczynimy 
się jednocześnie do odbudowy całego 
świata. 

Wśród owacyjnych oklasków Hitler 
zapowiada, że nie wejdzie na drogę żad 
nego kompromisu i dążyć będzię do 
wytępienia marksizmu oraz towarzyszą- 
cych mu zjawisk w Niemczech. Zapo- 
wiadając walkę z objawami fałszywej de 
mokracji, Hitler stawia za cel swoich dą 
żeń powrót do tradycji narodowej, w 
której duchu wychowywane ma być no- 
we pokolenie niemieckie. 

KONTRDEMONSTRACJE KOMU- 
NISTYCZNE 

BERLIN PAT Z powodu wczorajsze- 
go przemówienia Hitlera w kilku dzielni- 
cach miasta doszło do kontrdemonstracyj 
komunistycznych. Przed ustawionemi na 
większych placach telefonami, przez któ 

Mandżurii 
PROJEKT KOMITETU 19-tu ROZWIĄZ ANIA KONFLIKTU CHIŃSKO - JAPOŃ- 

SKIEGO. 

GENEWA PAT Dzięki niezmordowa- 
nej pracy komitetu redakcyjnego komisji 
19-tu końcowe sprawozdanie, dotyczące 
konfliktu japońsko - chińskiego wraz z 
odnośnemi zaleceniami jest już prawie 
na ukończeniu. 

Obecnie omawiana jest sprawa powo 
łania specjalnego komitetu dla praktycz- 
nego wprowadzenia . w życie zaleceń, 6- 
raz dis kontroli. Celem komisji jest u- 
tworzenie autonomicznej Mandżurji, uad 
którą -- przynajmniej nominalnie -- spra 
wowałyoy suwerenną władzę Chiny. 

Ponieważ rząd japoński do chwili o- 
becnej nie wyraził zgody na tego rodza- 
ju załatwienie, -- urzeczywistnienie pia- 
uowanych zaleceń napotka niewątpliwie 
na wiełkie trudności. Na początku przy 

pozład, że nieuniknionem następstwem 
powstałej na tle operacyj wojskowych 
japonji w prowincji Dżehol sytuacji bę- 
dzie wojna chińsko-japońska. Stimson z 
rałą uwagą śledzi rozwój wypadków 1 
prawdopodobnie wypowie sie o tem. 
gdy Łiga Narodów pi:weźmie ostateczną 
decyzję. Główny delegat Japonji w Ge- 
nesńe Matsuoka ma. rzekomo udać się 
do Waszyngtonu w ceiu widzenia się z 
prezydentem Rooseveltert. 

re transmitowana była mowa Hitlera, -- 
gromadziły się grupy komunistyczne, -- 
wznosząc wrogie okrzyki przeciwko rzą 
dowi. W dzielnicy północnej Berlina po- 
licja przy pomocy pałek gumowych roz- 
pędzała demonstrantów, przyczem padły 
i strzały rewolwerowe. Ri 

* CZARNO-BIAŁO-CZERWONY FRONT 

BERLIN PAT W wyniku  kilkudnio- 
wych rokowań partja niemiecko - паго - 
dowa i Stahlhelm połączyły się we 
wspólny blok wyborczy pod nazwą: --- 
„czarno - biało - czerwony iront walki“ 
Blok ten w nadchodzących wyborach 
do Reichstagu wystąpi ze wspólnemi li- 
stami. Czołowymi kandydatami listy pań 
stwowej są: feldmarszałek Mackensen, 
wicekancierz Papen i minister Seldte. 
Listom okręgowym przewodzi minister 
Hugeriberg. Mackensen jako najstarszy 
wiekiem ma dokonać otwarcia przyszłe- 
go Reichstagu. 3 

ZAKAZ CZERWONYCH 
SZTANDAROW 

BERLIN PAT Rząd turyngijski wy- 

dał zakaz występowania na zgromadze- 

niach publiczaych i w pochodach de- 

monstracyjnych z czerwonemi sztandara- 

mi oraz odznakami partji komunistycz- 

nej. 
REPRESJE PRASOWE 

BERLIN PAT Wszystkie pisma so- 
cjal - demokratyczne „wychodzące w 
Rzeszy,, zostały zawieszone na przeciąg 
trzech dni za przedrukowanie odezwy 
wyborczej socjal - demokracji. Ogółem 
zawieszono 28 dzienników socjał - demo 
kratycznych. 

———o00—— 

Międzynarodowe zawody narciarskie 
w Innsbrucku 

INNSBRUCK, (PAT. — (W sobotę od- 
sziego tygodnia komisja 19-tu- zanie pyjy się w ramach mavciarskich  mist- 
się sprawozdaniem komitetu redakcyjne- qzostw świata na skoczni: w Isel skoki do 
go, poczem odbędzie się nadzwyczajna kcmbimacji. Przyniosły one znowu triumf 

sesja Zgromadzenia Ligi Narodów dla Szwecji, której zawodnik zajął pierwsze 

zajęcia ostatecznego stanowiska. 

WASZYNGTON ZANIEPOKOJONY SY-* 
TUACJĄ NA DALEKIM WSCHODZIE 

WASZYNGTON PAT W-g „New York 
Times" w oficjalnych kołach Waszyng- 
tonu wzrasta coraz bardziej zaniepcko- 

miejsce. Nia dnugiem uplasowała się Au- 

stnja. Z (Polaków: najlepszy wynik miał I- 
zydor Łuszczek, który uplasował się ma 
trzeciem miejscu. Drugi Polak Marusarz 
Stanisław znalazł się na 13-tem miejscu. 
Oficjalne rezultaty zawodów: pierwszy E- 

ridkson (Szwecja) skoki 63,5 i 67 m., dru- 
gi Hoelll (Austnja) 58 i 72,5, (trzeci Lusz- 

jenie w związku z rozwojem sytuacji czek (Polska) 52,5 i 67,5, 4-ty Stoll (Niem 
na Dalekim Wschodzie. 

  

Wyrażany jest cy), piąty Maurer (Szwajcarja). 
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INNSBRUCK. PAT. — Oficjalne re- 

zultaty kombinacji (biegu i skoków) wy- 
Ikazuja dalszą przewagę Skandynawów, a 

właściwie Szwedów, którzy, pod nieobec- 

ność Nomwegów zajmują (pierwsze miejsca 

prawie we wszystkich konkurencjach. W 

(komibimacji, pierwszy był mównież Szwied 

Sven Bridkson, którego mota wynosi 454,5. 

Drugi Czech Barton! (422), tnzeci: Austrjak 

Bosio (415,3), czwarty Niemiec Muelier 

(413,9), piąty Szwajcar Fenz (412,8). — 

Piemwszy @ Polaków Marusarz zajął 6-te 
miejsce (409,4). Na 35-iem miejscu znaj- 

duje się Łuszczek, na 41-szem Legienski. 

Przywódcy „Centrolewu” skazani przez Sąd Apelacyjny 
WARSZAWA PAT. — Dzisiaj 11 b. 

m, o godz, 3 po południu Sąd Apelacyj 
ny w Warszawie ogłosił wyrok w spra- 
wie z oskarżenia Henryka Liebermana i 
innych. 

Na mocy odnośnych przepisów pra- 
wa Sąd Apelacyjny orzekł: Zaskarżony 
wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie 
z dnia 13 stycznia 1932 roku ZATWIER- 
DZIĆ z tem, że wymierzoną oskarżonym 
Wincentemu  Witosowi, _ Kazimierzowi 
Bagińskiemu, Henrykowi Liebermanowi,* 
Norbertowi Barlickiemu, Władysławowi 
Kiernikowi, Mieczysławowi  Mastkowi, 
Stanisławowi Dubois, Adamowi Pragie- 
rowi, Adamowi  Ciołkoszowi, Józefowi 
Putkowi — karę więzienia, zastępujące- 
go dom poprawy, zamienić na karę wię 
zienia z utratą praw publicznych i oby- 
watelskich w stosunku do Witosa, Bagiń 
skiego, Barlickiego, Liebermana i Kier- 

Zwróciło się do mnie grono zainterc- 

sowanych matek: 

— Ma pan stosunki w Magistracie, 
zna pan dra Maleszewskiego, niech pan 

pójdzie i wytłómaczy, «że przecież nie 

można tego robić, że przecież... itd, 

Poszedłem, 

Dr, Maleszewski, urzędujący wtedy 

jeszcze w charakterze szefa Sekcji Zdro- 
wia, przyjął mnie oczywiście. 

Mówiłem, tłumaczyłem,  prositen.. 

Zdawało mi się, że Go przekonałem. U- 

śmiechnął się swoim zwyczajem: 

„— Panie, powiedział na moje wywo- 

dy, poco mi pan to wszystko mówi? Ma 

nika na lat 3, Mastka, Dubois, Pragiera 

Ciołkosza, Putka na lat 5. ® 
Na poczet kosztów sądowych pobrać 

od Witosa i Bagińskiego po 40 zł., od 

wszystkich pozostałych oskarżonych po 

80 zł. 
Jak wiadomo, wyrokiem Sądu Okrę- 

gowego oskarżony Witos skazany został 
na 1.5 roku więzienia, Lieberman na 2,5 
roku, Bagiński na 2 lata, Kiernik na 2,5 

roku, Barlicki na 2.5 roku, oskarżeni Cioł 

kosz, Dubois, Mastek, Pragier i Putek 

na 3 lata. Następnie przewodniczący о- 

głosił tryb zaskarżenia wyroku Sądu A- 

pelacyjnego. 
W ustnych motywach przewodniczą- 

cy zaznaczył, że Sąd Apelacyjny nie t:- 

wzgiędnił zarówno żądania prokuratury, 

e zmianę kwalifikacji i o surowszą ka- 

rę dla oskarżonych, jak i wniosku obro- 

ny o uchylenie wyroku Sądu Okręgowe- 

go i uniewinnienie oskarżonych. Sąd 

  

pan rację, oczywiście. Może właśnie ra 

Antokolu łatwiej jest Stację mimo braku 

zasiłków z kasy miejskiej utrzymać, ko 

ją może podtrzymać Klinika Pedjatrycz- 

na, ale i tak ma pan rację." 

— Co z tego? Przecież to ja właśnie 

zakładałem Stacje Opieki w Wilnie, prze 

cież to ja właśnie popierałem te pożyte- 

czne instytucje i dziś właśnie ja musia- 

łem większości cofnąć pomoc finansową. 

Trudno, takie czasy. To są konsekwen- 

cje. Albo ratować budżet miejski, choć- 
by takiemi ofiarami, ale tego wogóle nie 
by takiemi ofiarami, albo tego wogóle 
nie robić. Kim. 

Apelacyjny uznał wyrok Sądu Okręgowe 
go- za prawidłowy w zakresie orzecze- 
nia o winie oskarżonych i kwalifikacji 

prawnej tudzież za słuszny co do wymia 

ru kary, opierając swe przekonanie na 
następujących podstawach: 

Stan faktyczny spisku polegał na po- 
rozumieniu się oskarżonych, którzy po- 
wzięli zamiar spełniania przestępstwa, 

dla którego spisek został zawiązany. --- 

Chodzi o porozumienie się a nie o szcze 

góły wykonania planu Na podstawie ma 
terjału dowodowego Sąd nabrał najgłęb 
szego przekonania, iż zostało całkowicie 
udowodnione porozumienie się w spra- 
wie obalenia przemocą członków sprawu 
jącego władzę rządu. Zostały nawet po- 
czynione czynności przygotowawcze do 

wykonania zamachu, lecz były to przygo 
towania ogólne i stanu faktycznego ar 

świątecznycii, drożej, 

drożej. Administracja nie przyjmuje zasirzeżeń ©О 

do miejsca. Terminy druku si0gą być przez Administację zmieniane dewolnie. Za dostarczenie n-xu dowodowego 28 groszy. 

STWA: 
DRUJA — Kowkin, 

Księgarnia Spółdz. Naucz. 
— ul. Wiłeńska 15 T. Gurwicz 

PINSK — Księgarnia Połska — St. Bednarski 

PGSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

SŁONIM — Księgarnia J. Ryppa ul. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświsty. 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewis — Biuro gazetowe ul. 3 Majs A 

WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 

wARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 

Mickiewicza 10. 
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Za tekstem 15 gr. Komunikaty Gris i 

oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

KONDOLENCJE REKTORÓW 

z powodu napadu na prof. Wałek - 
Czarneckiego 

WARSZAWA. PAT. — W związku z 
napadem na prof. Wałek - Czamneekiege, 
rektor Politechniki Wiarszawskiej przesła! 
ma ręce rektora; Uniwersytetu kondoleneje 
tneści następującej: 

Magnificenejo! Rektor i dziekami Po- 
ditechniki  Wamszawikiej, dowiedziawszy 
się o fakcie napaści mia pirofesora szkoły a- 
kademickiej — i to w, obnębie Uniwersyte- 
tu Warszawskiego — przesyłają ma ręce 
Maguificencji wyrazy żalu i oburzenia z 
powodu tego zajścia, 

Rektor Wiesław Chrzanowski. 
Rektor Szkoły, Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego przesłał kondolencje treści na- 
si : 

    

f j: 
Do J. M. Rektora Uniwersytetu Was- 

szawskiego 'w: miejscu. — Zgodnie z opinją 
ogólu profesorów, Szkoły. Głównej Gospo- 
danstiwa Wiejskiego, przesyłam J. M. wy- 
wazy oburzenia z powodu brutalnego poni- 
żenia godności akademickiej przez bez- 
imienną napaść na profesora i 60 ma tere- 
nie uczelni, 

Rektor Jam Sosnowski. 

INTERWENCJA ANGJI W WIEDNIU 
Z POWODU TRANSPORTÓW BRONI 

LONDYN. PAT. — Sir Eric Phipps, 
poseł brytyjski w Wiedniu, ponowił dzi- 
siaj demarche Wielkiej Brytanji u kane- 
lenza Delfussa w sprawie znajdującego się 
ma terenie Austrji tramsportu broni, prze- 
znaczonego (dla Węgier. 

Poprzednie wyjaśnienie austrijackie mie 
zostało uznane za wystarczające i demar- 

he dzisiejsze wykomane miało być, wed- 
ług imstrnukeyj Fonreign Office — ze spe- 
ejalnym naciskiem. 

Poseł brytyjski żądać miał, aby eały 
tnansport broni, przybyły pierwotnie do 
Hirtenberg, a którego obecnego miejsca 
przechowania rząd austrjacki mie ujawni?, 
został w olkreślomym czasie odesłany z po- 
wmotem do Włoch, skąd przybył. W razie 
miezadośćuczynienia temu żądaniu, Wiel- 
ką Brytamja gotowa: jest, wespół z Fran- 
cją, poprzeć w tej sprawie wystąpienie 
państw Małej Ententy w Genewie. 

ESTONJ]A NIE BĘDZIE PŁACIŁA 
DŁUGÓW WOJENNYCH 

TALLIN. PAT. — Minister gospodarki 
namodowej mw swej mowie budżetowej w 
parlameascie zaznaczył, że długi wojenne 
w ibudżecie państwowym na mok 1933-34 
nie są przewidziane, ponieważ Estonja nie 
może spłacać tych długów. 

22 ZABITYCH NA „ZEVEN 
PROVINZIEN* 

LONDYN. PAT. — Agencja Reutera 
podają, że liczba członków załogi zbumtowa 
mego holenderskiego okirętu „Zieven Pro- 
vinzien!', którzy, postradali życie z powodu 
zbombardowania statku przez samoloty 
ścigające go, sięga obecnie 22 osób. 

FALA CIEPŁA W HISZPANII 

BEROELONA. PAT. Po dotkili- - 
mych chłodach przyszła  mieoczekiwanie 
wielka: fala: ciepła. Temperatura w Barce- 
lomie waha się wi ostatnich dniach od 17 

20 stopni powyżej zera. 

MOLLISON WYLĄDOWAŁ W RIO 
DE JANEIRO 

PARYŻ. PAT. — Molliison przybył do 
Rio de Janeiro o godzinie 11.57 (czas lo- 

). * 

LOT „ARC-EN-CIEL“ 

PARYŻ. PAT. — „„Arc-en-Ciel* wy- 
startował dziś mano o godzinie 6 z Rio 
de Janeiro do Natalu. O godzimie 12 maj- 
dował się miedzy Oaravellas a Balia. 

ROZWIAZANIE ORGANIZACY] KOMU- 

NISTYCZNYCH W RUMUNII 

BUKARESZT. PAT. — Na mocy u- 
stawy o stanie wojennym władze wojsko- 
we wydały zarządzenie, rozwiązujące wszel 
kie organizacje komunistyczne, działające 
pod różnemi mazwami, jak „blok włościań- 
ski i robotniczy”, „liga czerwonej pomocy” 
związki robotnicze, nie mależące do konfe- 
rencji pracy. Ogółem rozwiązano 12 onga- 
mizacyj. 

SACHARYNA W SARNIEJ SKÓRZE. 
KĘPNO. PAT. Donoszą z Sieradza, że 

tykułu 102 K.K. z roku 1903 jeszcze nie urzędnicy skarbowi w jczasie rewizji swego 
przekroczyły, Nie ma zatem podstaw do rewiru przychwycili ma duiodze między -- 

stosowania artykułu 101 tegoż Kodeksu 

Karnego, względnie artykułu 96 w zwią 
zku z artykułem 95 K. K. z roku 1932, 
jak tego żądał prokurator, Sąd Apelacyj 
ny rozważył ponadto podstawowe zagad 
mienie w sprawie a mianowicie kwestję 
przemocy i przyszedł do stwierdzenia, 
że skarga apelacyjna oskarżonych zacie 
śnia to pojęcie. W sprawie niniejszej u- 
stalone są ponad wszelką wątpliwość 

Opatówikiem i Błażkami znaczny przemyt 
sacharyny. Pirzemyt ukryty był w. skórze 
sarniiej, wypchanej dla celów muzealnych a 
przeznaczonej dla szkoły w Sieradzu. — 

Skórę z przemytem wiózł wozem znany 
przemytnik: z Wielunia Kostrzewa, który 

OSTATNI DZIEŃ ROZGRYWEK TENI- 
SOWYCH W KOPENHADZE 

KOPENHAGA. PAT. — W ostatnim 
krwawe zajścia w dniu 14 września 1930 dniu rozgrywek tenisowych między przed- 
roku, które są w pełnem rozumieniu ży stawicielami warszawskiej Legji a zespo- 
ciowem i prawnem przemocą. 

Z tych założeń wychodząc, Sąd Ape- 
lacyjny wyrok pierwszej instancji za- 
twierdził, lecz wobec wprowadzenia no- 
wego Kodeksu Karnego zakwalifikował 
przestępstwo z artykułu 97 w związku z 
artykułem 95 K. K. z 1932 roku, 

tę Pio w 

łem graczy duńskich, Jacobsen awycężył 

Tłoczyńskiego w stosunku 7:9, 8:6, 9:7. 

f Ulrich pokonał z > 

Jędrzejowska zwyciężyła Dunkę + 

siosunku 6:4, 8:6. Rozgrywki 
więe zwycięstwo Danji w sto- 

6. 

sunku 5:4. 

 



Polskie morze obchodzi radosną ro- 
cznicę zaślubin z Rzecząpospolitą. Trzy- 
naście lat!.. jeszcze nie jubileusz, ale za- 
wsze przypomnienie szczęśliwej chwili!. 

Polska Zbrojna (42) udziela sporo 
miejsca zagadnieniom morza polskiego. 

10 iutego upiywa 13 lat od chwili, gdy wy- 
brzeże Bałtyku ujęte pomiędzy jeziorem Żar- 
nowieckiem a granicą miasta Zoppot, prze- 
szło we władanie Połski. Zestawiając chara- 
kter rozwoju naszego kraju przez owe ubiegłe 
13 lat i antypoiską politykę niemiecką, mo- 
žemy sobie dobitnie przedstawić jak wyglada- 
aby nasza niezależność i nasz rozwój państwo 
wy, gdyby owe wąskie, bo zaledwie 75 kilo- 
metrow liczące, pasmo dostępu do morza po- 
zostawałoby w rękach naszego nieprzejednane- 
go przeciwnika, stawiającego za zadanie, bez 
żadnych ogródek, nasze zgnębienie i ujarz- 
mienie. 

Imponujący jest rozwój naszego por- 
tu, niegdyś maleńkiej wioski dziś stolicy 
wybrzeża — Gdyni. 

10 lutego 1920 r. w imieniu Naczelni- 
ka Państwa gen. Józef Haller wśród hu- 
ku dział rzucił do morza pierścień, symbo 
lizujący zaślubiny morza z Polską. A oto 
kilka dat: й 

Rok 1921. Gdynia — wioska rybacka. Kil- 
kuset mieszkańców. Same tyiko projekty. Tru- 
dności z Gdańskiem. Wysiłki nieskoordynowa- 
ne, utrudnione troską o byt państwa. 

Rok 1925. Dwie autentyczne rozmowy: 
Na łąkach gdyńskich jedna warszawianka 

do drugiej; — Pocóżeśmy tu przyjechały? Ani 
komfortu, ani rozrywki. No i ta śmieszna 
dłubanina w tym niby porcie. Za sto iat nie 
zbudują... 

" W pociągu tranzytowym niemieckim pa- 
sażer z Rzeszy: — Co to jest? 

Drugi pasażer: — To Gdingen, z które- 
go Połacy chcąą nagwałt zrobić port. Śmieje- 
my się z tego. „Polnische Wirtschait". Straco- 
ne pieniądze. 

Rok 1930. Przybywa pierwszy polski no- 
woczesny okręt wojenny — najsilniejszy na 

Bałtyku kontrtorpedowiec „Wicher”. Prasa nie 
miecka zmienia ton. Już nie uszczypliwe  do- 
cinki, ale alarm: O „pału wbitym w ciało nie- 
mieckie“, o „wygłodzeniu Gdańska i Szczeci- 
na”, o „polskiem niebezpieczeństwie". Z arty- 
tułów przebija nienawiść, ale nienawiść zmie- 
szana z podziwem i uznaniem. W pociągach 
tranzytowych pasażerowie, widząc Gdynię, py 
tają czy to już Gdańsk. 

Rok 1933. Mimo światowego kryzysu obro 
ty Gdyni nie maleją. 67 proc. naszych przewo- 
zów idzie drogą morską. Kilometr granicy mor 
skiej przewozi 35 razy więcej od kilometra 
granicy tądowej. Z Gdyni do Brazylii, czy Ma- 
rokka droga łatwiejsza jak z Warszawy do 
Berlina, czy Paryża. Gdyby nie to, udławilibyś- 
my się własną produkcją. Stalibyśmy się nę- 
dzarzami. Naród zaczyna więc rozumieć czetu 
jest dłań morze i gotów jest morza tego bro- 
nić. Ale wie jeszcze, że wolności morskiej 
nie obrońi się z lądu, że trzeba do tego plano 
wo rozbudowanej, silnej iloty wojennej. 

Właśnie: silna flota może dać rękoj- 
mię spokoju i pewności, że wszelkie wro 
gie zakusy spełzną na niczem. 

* Jaki jest stan polskiej floty wojennej? 
Prócz starych poniemieckich torpedow- 

ców i kilku innych jednostek pomocniczych, 
nabytych po ukształtowaniu bytu niepodległego 
ojczyzny — w skład naszej floty weszły w «. 
1930 i 1931 2 konir-torpedowce (po 1540 tonn 

i 3 łodzie podwodne (po 980 tonn). Dalsza 
rozbudowa jest dzisiaj palącym nakazem chwili 
gdyż polska racja stanu na morzu wymaga jak 
uajrychłejszego wzmocnienia sił zbrojnych na 
morzu. już dzisiaj stosunek tonnażu marynar- 
%i wojennej Polski i Niemiec przedstawia się 
jak 1 do 9. W į kach nowoczesnych sto- 
sunek ten narazie nieco łagodnieje 1:8,5 lecz z 
A wykończenia niemieckich pancerników 

” 
Minimalny prowizoryczny program morski 

Polski — o skróconym terminie wykończe- 
mia jednostek, powinien obejmować budowę: 

_ łodzi podwodnych, kontr-torpedowców, stawia 
cza min i paru krążowników. Łącznie z już 
posiadanemi kontrtorpedowcami i łodziami pod 
wodnemi program ten powinien wykazywać to- 
<A „paka I kategorji w granicach 30 — 

Polska że wzgłędu na swe znaczenie 
i interesy na Bałtyku, powinna mieć 
ilotę tonńażu około 100 tys. tonn. Trzeba 

| Kiikuset studentów 

„C', spadnie do proporcji jak 1 do 12. ' 

BERLIN PAT O katastrofie w Neun- miejsce wypadku, nadsyłają szczegółowe dzie mogła być uruchomiona przed 

kirchen nadchodzą dalsze, przejmujące 

grozą szczegóły. 

Do godziny 8 rano odgrzebano 49 

zabitych. Pod gruzami zawałonych  do- 

mów znajduje się —jak przypuszczają — 

jeszcze drugie tyle zabitych. Liczba cięż 

ko rannych dochodzi do 300 osób. — 

Część z pośród nich zaajduje się w sta 

nie beznadziejnym. 

Lżej rannych jest okoio 1200 osób. 

Katastrofa okryła żałobą całe Niemcy. 

Dzienniki wyszły z czarnemi obwódka- 

mi. Specjałai sprawozdawcy, wysłani na 

SŁ O МО 

SILVA RERUM S$fraszliwy obraz zniszczenia 
Po katastrofie w Neunkirchen 

100 ZABITYCH — 150 RANNYCH -- MIASTO W GRUZACH. ---- NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK CZY SABOTAŻ? — 

opisy katastrofy. 

W jednym z domów z pod gruzów 

wydobyte robotnika, który podczas wy- 

buchu destał pomieszania zmysłów. Mia 

sto Neunkirchen zostało całkowicie zni- 

szczone. Na jednej z ulic uległo zawale- 

niu się 15 domów. 

Wśród rannych znajduje się dyfek- 

tor koncernu Otto Wuli, którego własno 

ścią jest zniszczona huta żelazna w Neun 

kirchen. Koncern ten jest jednym z naj- 

większych producentów  stałi w Niem- 

czech. Zachodzi obawa, że huta nie bę- 

  

Prace komisji oświatowej 
Obrady nad projektem ustawy o szkołach akademickich 

WARSZAWIA. PAT. — Sejmowa: Ko- 

misja: Oświatowa obradowała w dalszym 
ciągu nad projektem rządowym ustawy o 
szkołach akademickich. iPirzewodnicząca 
posłamka Jaworska ograniczyła czas prze- 
mówień do 15 minut, przeciw czemu zapiro 
testowali posłowie Komarnicki i Piotrow- 
siki. Poszczególnie artykuły ustawy referu- 
je poseł Czuma. Między in. zauważył przy 
artykule 8-mym, że. kompetencje rektorą 
są w. miastępnych artykułach szerzej omó- 
wiilonie. 

W dyskusji nad tym antykułem uczest- 
niezyli Komairmicki, Winianski 4 Stroński. 
Mimo uwagi jednego z posłów, że rekitor 
jest. „przewodniczącym*  ginona profesor- 

skiego, a nie „przełożonym!,, referemt Czu- 
ma fHiwia przy redałkieji, że rektor jest prze- 
łożcnym grona profesorskiego, ma bowiem 
uprawnienia przełożonego, a miamowicie 

udziela: umiopów! profesorom, wybacza do- 

chodzenia: dłyscy amnie. 
W dyskusji nad art. 9 posłowie Klubu 

Narodowego zaznaczają, że tenmin 5-let- 

niegło urzędowamia. wekit jest za długi. 
Min. Jędrzejemicz wyjaśniaił, że dluższe u- 
nzędowamie rektora mie jest  pienwszym 
precedensem: w Polsce. [W szeregu państiw 
są dłuższe okresy, urzędowania, co stwa- 
nza większą ciągłość pnaley rektora. Co się 
tyczy matwierdzenia rektora, było ono już 
przewidywane za czasów. austrjackich. 

Podpis p. Prezydenta Rzeczypospolitej 
na akcie nominacyjnym rektora bezwzglę- 
dnie wzmacnia jego stanowisko. Ze wzglę- 

du na to, że iredakicja projektu rządowego 
może wywołać wrażenie, że (p. Pinezydent 
Rzeczypospolitej postawiony będzie wobec 
konieczności załiwiendzenia czy odmówie- 
nia wnioskowi. ministna a nie będzie miał 
możności decyzji, zgadza się p. minister 
ma wprowadzenie poprawiki, któmaby upra 
wmienia p. Prezydenta jasno precyzowala. 

Po pnzedyskutawaniu art. 9 komisja 
nrzesztai do art. 10, tralktującego o sekre- 

WZETECZEPETEWWACZESZEYA, RODZI DWZZYOŻZTĆ 

zrobić wysiłek, aby wciąż iść naprzód, 
nie pozwalając się wyprzedzić innym na- 
rodom. 

Każdy Połak powinien 
przejąć trzema nakazami: 

Gdynię — szeroko otwarte wrota dła Pol- 
ski na cały świat — umacniać i rozszerzać — 

Flotę handlową — niezależny nasz iącz- 
nik ze Światem i widomy dowód naszej tę- 
żyzny gospodarczej — powiększać — 

Flotę wojenną — tarczę i Gdyni i iloty 
handlowej, gwarantkę naszej wolności — bu- 

dować — 
Oto trzy przykazania współczesnego Po- 

laka! 
Lector. 

  

            

   

  

   

szczerze się 

  

nie ma na opłacenie 

tamjacie szkół, jako organie podległym bez- 

pośredinio. rektorowi. W związku z tym ar- 
tylkułem — wyjaśnień udzielał naczelnik 
Stypiński, 

Pirzystąpiono zkolei ido art. 11. Asty- 

ku ten głosi, że rektor czuwa miald ponząd- 
kiem na terenie szkoły i jest wiadzy iwzy- 
wiać (pomiolcy organów bezpieczeństwa, gdy 
uzma to za: konieczne. Organy bezpieczeń- 
stiwa mogą wkroczyć z własnej inicjatywy 
ma: temen. podległy: melktorojwi, gdły mie mo- 
żma w innty sposób usunąć miebezpieczeń- 
stiwia, zagrażającego życiu i zdrowiu łudz- 
kiemu, albo: odwmócić ciężkich szkód dla 
mienia publiczniego. O wkroczeniu władze 
bezpieczeństwa winny małtychmiast zawia- 
domić rekitona. W ustępie 3 artykuł ten po 
wiada, że terem szkoły ustala rektor. 

Pos. Piotrowski (PPS) wnosi o skre- 
ślenie 2 pierwszych ustępów: tego artykułu 
i zastąpiemie ich odntośnemi ustępami obo- 
wiązującej obecnie ustawy. Referent Czu- 
ma zaproponował nadanie punktowi 3 art. 
11 niastępującaego brzmienia: „Rektor u- 
stała, teren! szkoły, zawiadamiając o tem 
władze administracyjne' — (Pos. Poni- 
kowski (Ch. D.) przyłącza się w zasaidzie 
do poprawki pos. Piotrowskiego. Posłowie 
Komarnicki, Stnoński, Wimiarski, Stanisz- 
kis występowali. przeciwko sformułowaniu 
tego artykulu. Referent: Czuma zwrócił u- 
wagę, że do tej pory policja mie wykorzy 

stywała art. 27 obowiązującej ustawy z r. 
1920, ale mogła nawet: bardzo: szeroko ten 
amtykuł interpretować. Obecny projekt wy 
licza wypadki, w któnych polieja winna 
wkroczyć na teren szkoły i dlatego mówca 
uważa, że punkt ten zmniejsza wprawmie- 

   

nia polieji. Niesłuszne jest "wiobee tego 
twierdzemię, że art. 11 umniejsza władzę 
rektora. 

Po. odhzuceniu wniosku: pos. 'Wimiar- 
skiego, priopaniującego - przerwanie: posic- 
Gzenia, zanządzeno krótką przerwę, po- 
«czem przystąpiono ido rozpatrywania na- 
sigpnych amtykiułów projektu. W dyskusji 
nad art. 13, w myś! którego w sprawiach 
dyscyplinarnych nekter podlega wyłącznie 
wyższej komisji. dyseyjplivarnej dla profe- 
sorów szkół alkademickich, która orzeka ©- 
staitecznie, posiowie Komarnicki i Wimiar 
ski domagali się skreślenia tego artykułu. 
Obradjy: kom*sji przenwano ma art. 16. — 
O mastępinem posiedzeniu rozesłane będa 
zawiadomienia. 

    

Przy bólach 
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\ 
czesnego. Każdy | 

może przyczynić się do zmniejszenia aš 
nędzy młodzieży akademickiej, popierając imprezy | 

„ogólnoakademickie” | Czny 6 zł. 

  

u- 

plywem roku. . 

Wybuch był siyszany w odległych 

miejscowościach, jak obecnie sygnalizu- 

ją, nawet w Bazylei. Przyczyna katastro 

ty dotychczas nie została wyjaśniona. — 

Krążą pogłoski, że ma się tu do czynie- 

nia z aktem sabotażu. 

BERLIN PAT Akcja ratunkowa w 
Neunkirchen trwa w dalszym ciągu. Do 
wieczora z pod gruzów wydobyto 65 za- 
bitych, Na miejsce wypadku oiiar kata- 
strofy przybyli członkowie komisji rzą- 
dzącej zagłębia Saary. Komisja wyzna. 
czyła dla oeiiar katastrofy sumę 500 ty 
sięcy tranków. Rówaież miasto Saarbrue 
cken przeznaczyło na ten cei 100 tysię- 
cy franków. Dalsze ofiary napływają z 
różnych stron Rzeszy. 

Prezydent Rzeszy wraz z teiegramem 
kondolencyjnym przesłał miastu Neunkir - 
chen -100 tysięcy marek. Również kan- 
cierz Rzeszy Hitler zapowiedział w swej 
depeszy podjęcie przez rząd organizacji 
akcji pomocy. 

Socjal.- demokratyczna komisja kon- 
trolna Reichstagu zgłosiła wniosek o 
przeznaczenie z funduszów państwo- 
wych 10 miljonów mk. dla rodzin oiiax 
katastrofy. 2 
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Tryptyk w kościele Marjackim w Krakowie 
dłuta Wita Stwosza zajaśniał całym swym ar- 
tyzmem z chwilą gdy grono artystów malarzy 

i historyków sztuki przystąpiło do odnowie- 
nia i nadania pierwotnego wyglądu bezcenne: 
wprost rzeźbie. Prace te wykazały i siłniej 

podkreśliły arcywysokie walory artystyczne 
mistrza. Obecnie donoszą nam z Monachjua, 
iż w posiadaniu miejscowego antykwarjusza, 
krakowianina, znajduje się statua Św. Jana, 
dłuta Wita Stwosza, pochodząca z epoki dzia 
łalności "Mistrza w Polsce. Jaka jest  historja 
odnalezienia rzeźby i okoliczności, w ktorych 
genjalny rzeźbiarz stworzył ją, narazie nie 

wiemy. Na ilustracji widzimy twarz nowo - 
odnalezionego posągu. 

    

И OGBYWATELI 
składających swe oszczędności w 

P. K. O. 
to najlepszy dowód zaułania do tej Instytucji. 

Suma wkładów oszczędnościowych wynosi przeszło 

416 ĄILIGNÓW ZŁOTYCH 
P. K. 0. jest osohą prawną i ustawowo gwa- 
rantuje swym kiijentom tejemnicę wkładów. 
      

Królewski mecz 

  

  

Cieszący się w swym kraju olbrzymią popułarnością, zamiłowany tenisista król szwedzki Gu- 

staw zapragnął zmierzyć swe siły z naszymi 

lewskim“ meczem od lewej: króla Gustawa, 

  

18 łutego 
i3 zł. 

  

  

L AK 
w KASYNIE 
Trzy orkiestry. 

tenisistami. Na ilustracji widzimy przed „kró- 

jędrzejowską, Wittmana i Tłoczyńskiego. — 

i rwaniu w stawach, reumatyźmie, podagrze i łamaniu w kościach należy zastoso- 

wać tabletki Togal, które uśmierzają te bóle. Spróbujcie więc sami dziś jeszcze, lecz 
żądajcie zawsze tylko' oryginalnych tebletek Togal. Do nabycia we wszyst. aptekach. 
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W WIRZE STOLICY 
NA LODZIE I ŚNIEGU 

Bez radości patrzał Pan Bóg na Żydów, 

zebranych w Zakopanem, odwilż i deszcz r0z 

proszyły walecznych Machabeuszy — nim po- 

kazali wszystko, czego nie umieją. 

  

Turniej krynięki też ugrzązł w połowie 

drogi. Trzeba stwierdzić, że nasz hokej sto- 

czył się na niski poziom. Same remisy, zwy- 

cięstwa tylko z różnicą jednej bramki. Żebyż 

to obrony i bramkarze były takie klasowe, 

nic podobnego, to niezaradność napastników 

powoduje te mikroskopijne wyniki. 

Poziom się wyrównał. Sokół wyeliminował 

w mistrzostwie Krakowa Cracowię, a przecie 

Cracovia miała remis z AZS i Pogonią w 

towarzyskich meczach. Sokół okazał się rów- 

norzędną innym drużyną, odpadł od finału 50 

pechowo przegrał z Pogonią 0:1. 

Ognisko swe ostatnie miejsce zawdzięcza 

nerwowości. Drużyna ta, choć nie należy do 

młodych, psychicznie jest jeszcze w piełusz- 

kach. Pierwszy mecz z Sokołem przegrywa 

1:5; drugi z AZS-em 1:2; trzeci z Pogonią 

remisuje 1:1; w towarzyskiem spotkaniu bije 

K.T.H. 2:1; a przecie K.T.H. i Pogoń pobiły 

Sokół! Gdyby mistrzostwo rozegrywano prze 

miesiąc w 10 kolejkach Ognisko miałoby z pe- 

wnością dobrą lokatę — pod koniec grałoby 

no malnie, tak jak umie naprawdę. 

O ile wyższą jest stara klasa od młodych 

widać po AZS-sie. Jeden Adamowski wepchnął 

AZS do finału i czyni zeń najpoważniejszego 

kandydata na mistrza. 

   

W każdym razie w Pradze, na mistrzo- 

stwach świata, długo nasza drużyna bawić nie 

będzie. Odpadnie w swojej grupie i koniec. 

Nie mamy dziś wybitnych graczy, a hokej, 

mimo pozorów gry zespołowej, wymaga po- 

szczególnych, wyróżniających się jednostek. 

Że nasi hokeiści są mało warci przekony- 

wijemy się systematycznie od paru lat, ale od 

narciarzy wciąż jeszcze oczekujemy  przyjem- 

nych niespodzianek. Tymczasem w Insbrucku 

same niepowodzenia. Bieg sztafetowy  zakra- 

wa na katastrofę. T-me miejsce! Dwie drużyny 

czechosłowacji wyprzedziły naszą. Czesi ma- 

ją 8 zawodników lepszych od naszej reprezen- 

tacyjnej czwórki. Szwedzi, Finnowie — niech 
tam, wiadomo extra klasa, ale dlaczego Niem- 

cy, Austrjacy, Szwajcarzy łoją nas gładko. P>- 
słać 9 drabów do Insbrucka i nic z tego! 

Żydzi się nie martwią. Polska, mówia, 

zajęła pierwsze miejsce na Makabiadzie, może 

sobie pozwolić na ostatnie w Insbrucku. Roz- 

tropni ludzie woleliby odwrotnie K. 

|W. KIEWLICZ i S-ka 
Wiino, Mickiewicza 19, tel. 1-46 

sprzedsż 

W E 6 LA GÓRNO- 
| ŚLĄSKIEGO 
! | KONCERNU GIESCHE SP. AKC. 

Dostawa natychmiastowa w szczelnie 
zaplombowanych wozach. 
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Pył ko     
przeciw 

OBSTRUKCJI 

Togal 

  

EKICRI 
GARNIZONOWEM 

Żadnej karoty. 

  

Sześciokrotna tragedia 
Każdy myślący czowiek, pochylony 

w zadumaniu nad oszalałym nurtem 
współczesnego życia, musi się wzdryg- 
nąć, musi zadać sobie groźne pytanie: 
quo vadis? dokądże pędzisz, obłąkane, 
zawrotne, kryzysowe życie dnia dzisiej- 
szego? o jakie skały chcesz się rozbić? 
w jakich przepaściach zginąć? Stój! Za- 

trzymaj się! Rozważ! Zastanów się, nad 
jaką zawisłeś otchłanią, jaka tragedja cze 
ka na cię, jeśli się nie opamiętasz! 

© Tak medytuje każdy myślący czło- 
wiek. Nie każdy wszakże umie znaleźć 
przyczyny straszliwej tragedji, nie każdy 

zdolny jest ściśle ją zdętinjować, a zde- 
tinjowawszy i skrystalizowawszy, po- 
dać skuteczne środki przeciw tej nieod- 
wracalnej, zdawałoby się, klęsce ludz- 
kości. 

Pogrążmy się w krótkie rozważania. 
Obserwując bacznie kołowrót opętany 
życia, dostrzeżemy, że na zjawisko zwa- 
ne kryzysem składa się właściwie sześć 
tragicznych czynńików. Są to tragedja: 
t) inteligencji, 2) ślepej wiary, 3) go- 
spodarstwa, 4) kultury, 5) cywilizacji i 
6) religji. 

Na czem poszczególne tragedje te po- 
legają? 

Wiadome jest, że życie świata i 
człowieka nieustannie postępuje, niepo- 
wstrzymanie rozwija się, poddane odwie 
cznym prawom ewolucji. Przynajmniei 
powinno postępować i rozwijać się. 
Tymczasem widzimy dzisiaj z przerażli- 
wą jasnością, że postęp został, jeśli nie 
całkiem zatamowany, to przynajmnizj 
poniekąd powstrzymany. Dlaczego? Na 

to pytanie człowiek myślący musi szu- 

kać odpowiedzi. Jest ona łatwiejsza i 

prostszą niż się naogół przypuszcza. Za- 

porą, hamującą wartki prąd doskonalą- 

cej się ewolucji stała się dzisiaj inteligen- 

„cja. Dla pieniędzy i zaszczytów, „dla 

mamony i fałszywie pojętych  ambicyj, 

"wiesza się ona przy rozlicznych bożkaci 
4 balwanach. Rozpusta, materjalizm, ha- 

niebna żądza użycia, ciemnota, šlepo- 

wierstwo — oto owe idola, którym bije 
pokłony inteligencja. Rozum — rozsą- 
dek, najgórniejszy sędzia i widz ludz- 
kości, miast prowadzić ją na szczyty, bej 
kotuje nowe zdobycze ducha, czyta nę- 
dzne powieścidła brukowe, oddaje się 
grubemu zaleniwieniu i marzy tylko 0 
nasyceniu swych chuci cielesnych. Inte- 
ligencja dzisiejsza jest wyrazem zastoju 
inteligencji, i na tem tragedja jej po- 
lega. 

Drugą przyczynę powszechnego upad 
ku znajdujemy w ślepej wierze czyli śle- 

powierstwie. Co to znaczy? Znaczy to, 

że nie chcemy myśleć samodzielnie i twór 

czo, że tkwimy w odwiecznych  przesą- 

dach i zabobonach. Wiedza naukowa 

udowodniła naprzykład, że nasza ziemia 

powstała z gazowej mgławicy, oderwa- 

nej od słońca, i w miljardzie lat zapo- 

mocą bezwźględnej przyczynowości wy- 

tworzyła wszelkie na niej zjawiska. Przy 

czynowość tedy, absolutna, niewzruszo- 

na przyczynowość rządzi światem i czło- 
wiekiem. A jednak, ilu z nas wierzy śle- 
po, że trzykrotne zapukanie w drzewo 

niemalowane może odwrócić  nieszczę-* 
Ście. Ilu z nas powtarza jeszcze zabobon 

ne słowa: „na psa urok*, przypuszcza- 
jąc naiwnie w swem ślepowierstwie, że 
podobne zaklęcie uratuje nas od zła, że 
zło spadnie na głowę niewinnego psa! 
Jakże śmieszna jest ta ślepa wiara wo- 
bec doskonałej przyczynowości życia 
wszechświata i życia poszczególnego 
człowieka. Hołdowanie jej kładzie się za 
wadą wpoprzek ewolucji, powoduje sta- 
gnację myślową- w inteligentnym  czło- 
wieku, pozbawia go niezależnej woli i 
sprzyja upadkowi kultury. Walka ze śle 
powierstwem staje się przeto najpilniej- 
szym nakazem . chwili, najważniejszym 
czynnikiem postępu, którego rozkwit bę- 
dzie tem samem zagładą kryzysu. 

Trzecią tragedją współczesnej ludzko 
ści jest, jakeśmy rzekli, tragedja gospo- 
darstwa. Od kiedy znamy losy ludzkości, 
stwierdzamy, że nie organizuje się ona i 
nie gospodarzy rzeczywistością, lecz uto- 
pią. Dziś utopja doszła do zenitu, po- 
tworną zmorą zaciążyła nad nami. W 
czem tkwi istota utopji? Odpowiedź pro 
sta: w pieniądzu. Wymyślono go na zgu 
bę ludzkości. Kto nie ma pieniędzy, mu- 
si być głodny i nagi! Dlatego też ostat- 
ni nawet żebrak prosi o nędzne pięć gro 
szy. Nie posiadając ich, nie kupi przecie 
kawałka chleba. Ale, czy zastanowiliśmy 
Się nad tem, jak łatwo uczynić pieniądz 
niepotrzebnym? Musimy w tym celu zro 
zumieć jedno: każdy przedmiot i każdy 
podmiot posiada swą rzeczywistą war- 
tość. Każdy przedmiot i podmiot jest 
więc tem samem, czem jest pieniądz. Re- 
zultatem takiego postawienia rzeczy po- 
winno być zastosowanie zasady wzajem 
ności. Nędzarz nie bęlzie żebrał o pięć 
groszy, gdyż jako podmiot posiada pew- 
ną wartość rzeczywistą, którą może zac- 
fiarować, przypuśćmy w formie pracy 

fizycznej czy umysłowej, wzamian za 
kawałek chleba. Rezultatem takiego uję 
cia gospodarstwa będzie międzynarodo- 
wy wymienny aparat handlowy, który gę 
stą siecią składów pokryje wszystkie kra 
je kuli ziemskiej. Składy rozmnożą krocie 
tysięcy mniejszych składnic, aż do drob 
nych kramów i straganów. Międzynaro 
dowy komitet do wyznaczania stosunko - 
wej wzajemnej wartości przedmiotów 
wytwórstwa, co pewien czas określi każ 
dą wzajemną wartość wymienionych pro 
duktów. Każdy z nas stanie się wytwór- 
cą i odbiorcą, wymieniając artykuły 
przezeń wyprodukowane na inne, potrze 
bne mu. W ten sposób zniknie z oblicza 
ziemi niebezpieczna, rozpanoszona dzi- 
siaj utopja gospodarcza, i stosunki e- 
konomiczne орга się nareszcie na zasa- 
dach rzeczywistości. 

Przystąpmy teraz do tragedji czwar- 
tej, piątej i szóstej, czyli do tragedji kul- 
tury, cywilizacji i religji. Uczyniwszy 
rzut oka w przeszłość, dojdziemy do 
wniosku, że zachodzi pewna kolejność 
w okresach upadków i renesansów. Po 
grecko - rzymskim umysłowym  rozkwi- 
cie nastąpiło rozpasanie bogaczów rzym 
skich, a po niem mroczne średniowiecze. 
Mimo to przyszło odrodzenie i zwycię- 
żyło. Stało się rodzicem nadchodzącej e- 
poki. I aczkolwiek cień posępny pada dzi 
siaj na świat, ufajmy, że ludzkość nie 
cofnie się w swym pochodzie, lecz kro- 
czyć będzie zwycięsko drogą rozwoju du 

cha i ciała! Kultura, cywilizacja i reli- 

gia nietylko muszą istnieć i pozostać, 
ale umacniać się i uogólniać. 

Jednakowoż, aby zapewnić kulturze, 
cywilizacji i religji istnienie oraz coraz 
wspanialsze promieniowanie," winniśmy 
pamiętać o następujących prawach natu- 
ry: 

1. Dobrze, gorzej i 
nych niema. Wszyscy ludzie materjalnie 
(cieleśnie) są sobie równi. Dlatego każ 
dy człowiek ma równe prawa  człowie- 

najgorzej urodzo 

czeństwa i bytu. 
2. Jedyna sprawdzalna różnica mię- 

dzyludzka to różnica wartości i wyży- 
ny ducha. Jakkolwiek cała ludzkość 
prócz wszystkich praw ciała posiada 
wszystkie prawa duszy, niezmierna więk 
szość ludzi nie posiędzie wyżyny i zdol 
ności ducha wielu osobników. Dlatego 
równość międzyludzka musi być względ- 
na. 

3. Potęga wiedzy naukowej wszyst- 
kich działów, potęga poezji, literatury 
pięknej i sztuki, myśl wolna, stopnie 
doskonałości zawodowej — to jedyna 
wyższość i nierówność wysoko wy- 
kształconych jednostek pośród równo- 
uprawnionej, bezklasowej, równourodzo- 
nej ludzkości. I 

Ponieważ atoli wzgłędność i nierów 
nomierność międzyludzkich stosunków 
będzie istniała zawsze, człowiek bowiem 
nie straci swej zaborczej przyrody; po- 
nieważ złych ludzi będzie zawsze więcej 

niż dobrych; ponieważ samolubstwo i 
indywidualizm nie zniknie: ponieważ in- 
dywidualizm silnych jednostek będzie 
działał zawsze; ponieważ zawsze istnieć 
będą przywódcy i przodownicy — wal- 
ka o lepszy byt i lepsze stanowisko za- 

wsze trwać będzie! W tej walce o byt-— 
kultura, cywilizacja i religja człowieka 
znajdą wreszcie rozległe pole działania. 
Celem i szlachetnem zadaniem tych 
trzech przejawów ducha ludzkiego bę- 
dzie łagodzenie walki i przeciwstawia- 
nie się gwałtowi. Te szerokie i jasne 
perspektywy roztaczają się przed naszą 
kulturą. Nikt nie powinien wątpić, że cze 
ka ją wkońcu triumf zupełny. A gdy cel 

zostanie osiągnięty, zakończy się boles- 
na i okrutna tragedja współczesnego 
świata. 

* * * 

Starałem się jak najlepiej, sine ira et 
studio, poddać analizie i interpretacji u- 
wagi, myśli i spostrzeżenia dra Leona 
Świeżawskiego. On to bowiem wydał 
książkę pod owym sześciokrotnym tylu- 
łem. Jeśli dopuściłem się drobnych po- 
myłek, proszę autora o wybaczenie: nie 
są one następstwem złej woli, jeno trud- 
ności w opanowaniu ogromnego materja- 
łu historyczno - filozoficzno - ekonomicz 
no - socjalnie - religjionistycznego, któ- 

„ry to materjał zdołał autor w formie nie 
zwykle skondensowanej zamknąć na nie 
spełna stu stronicach swej pracy. 

Niejeden z czytelników, żartobliwie 
nastrojonych, po przeczytaniu mojej re- 
cenzji, może powiedzieć z uśmiechem: 

— Co za bujda! Czy warto było o 
tem pisać cały feljeton! 

Czytelnik taki omyli się. Warto by- 
ło. Po pierwsze, dlatego, że autor ozdo- 
biony jest wysokim tytułem naukowym 
(może którego z polskich uniwersyte- 
tów?); po drugie, że istnieje w Warsza- 
wie firma, która tego rodzaju dzieła wy 
daje: a po trzecie... nie mogłem się tej 
książki doczekać w wypożyczalni Uni- 
wersytetu Stefana Batorego. Kolejka. 
Musiałem wypełniać specjalną pocztów-- 
kę z prośbą, by mię zawiadomiono, gdy 
książka będzie wolna. . Czytają, znaczy 
się, ją pilnie. A jaki element przeważa 
śród czytelników Bibljoteki U,S.B.? My- 
ślę że studenci. 

‚ Wysz. 
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Zwiększa wagę ciała, pobudza apetyt, 
wzmacnia ogólnie. 

" czynnisi witaminowe Zawier»i 

    
magistra A. BUKOWSKIEGO 

W;strzegsć się bezwartościowych namiastek 
i naślsdownictw     
  

Teatr na Pohulance 
POCAŁUNEK PRZED LUSTREM 

Pytał się ktoś po premjerze wczoraj- 
szej, czy sztuka się dobrze udała. Odpu- 
wiedziałem: nabrano nas. Wtedy usły- 
szałem zupełnie logiczną odpowiedź: to 
dobrze, bo sztuka tem lepsza, im bar- 
dziej autor nabiera. Dodałem wtedy, aby 
przecież jako tako roźjaśnić rzecz: autor 
nas nabrał tem, že nas nie nabrał, Na py- 
tanie, co to znaczy, odparłem  chytrze. 
proszę iść doteatru i przekonać się o 
tem samemu. 

Na scenie rozlegaią się strzały zaraz 
na początku. jest ciemno. Ktoś kogoś 
całuje. Potem ktoś inny wali z rewol- 
weru w rozbierajcą się kobietę za firan- 
ką. Cała sztuka kręci się około zazdros- 
nego byka. 

Znać są na świecie jeszcze troglody- 
ci, którzy zabijają kobiety za to, że te 
kobiety, kobiety innych mężczyzn szuka- 
ją. Troglodyci dostali w ręce kobiety, 
które do nich z natury nie nale- 
żą. Zamiast zmądrzeć, zrozumieć, że ule- 
głi pomyłce, biorą za broń i awanturu- 
ją się nie widząc, że to wszystko jest 
nietylko mocno głupie, ale także śmiesz-- 
ne. Kobieta, która mężczyznę naprawdę 
kocha i w mężczyźnie znalazła swój typ 
na świecie, nie potrafi zdradzić. Taka 
jest wierną i wszystko jest jasne jak 
sońce. Kobieta zdradza, gdy pomyliła 
się i dalej szuka swojego tego samca, 
który gdzieś musi być i czeka na to swo- 

РОМО 

Uroczysty Obchód XI Rocznicy Rządów Kości0- Disčours p. J. Fabre'a 
łem Katalickim J. Św. Ojca Świetego Piusa XI 

Dziś w niedzieię całe katolickie Wilno 

przez swych przedstawicieli obchodzi uroczys- 

cie 1l-tą rocznicę rządów Kościołem Katolickini 

Jego Świątobliwości Ojca św. Piusa XI. 

Program obchodu następujący: 

PROGRAM OBCHODU 

Godz. 11. — Nabożeństwo pontyfikalne w 

kościele św. jana celebrowane przez JE. ks. 

arcybiskupa Romualda  Jałbrzykowskiego, nie - 

tropolitę wileńskiego. 

Udział organizacyj w nabożeństwie ze sztan 

darami.. 

Godz. 13 m. 15 —punktualnie. — 

mja w Sali Śniadeckich USB. 
Udział organizacyj w akademii ze szian- 

darami.. 

Akade- 

PROGRAM AKADEMII 
1) Zagajenie — zagai p. dr. Kazimierz Ni- 

żyński, dyrektor Banku Zw. Spółek Zarob- 

kowych. 

2) Hymn Papieski i t 

3) Hymn Państwowy — odegra orkiestra 

4 puiku ułanów Zaniemeńskich. 

EU 57 
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Wschód słońca g. 6,49 Data 4 2 

Siarorapstas 
jutro 

Dobrosława 
AS 

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

Z DNIA 12 LUTEGO 

Ciśnienie średnie: 756. 

Temperatura najniższa: —4— 

Temperatura średnia: —3. 

Temperatura najwyższa: 7-2. 

Opad: 1,1 mm. 

Wiatr.: zachodni. 

Tendencja: lekki wzrost. 

Uwagi: rano pochmurno, przelotny deszcz. 

PROGNOZA P.I.M.-2 
na dzień dzisiejszy: 

Zachód słońca g 4,15 
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je dopełnienie. Wierność nie może się , DOŚĆ pogodnie, nocą umiarkowany, dniem 
х > „_;ż lekki mróz. Słabe wiatry północne. 

fundować na dobrych chęciach. Mšciš 
się za to na kimś, że się tego, co się 
chce nie odnalazło, jest już szczytem 
zwierzęcej perwersji. Zamiast błogosła- 
wić żonę na nową drogę, gdy znalazła 
amatora, mąż zdradzony przeszywa ku- 
lami tę żonę i to wszystko w czasach, 
które są chyba już oddzielone  przepa- 
ścią od epoki kamienia łupanego, kiedy 
żyły jeszcze mamuty a nawet w naszej 
Wiśle kąpały się hipopotamy przybyłe z 
Afryki. 

Człowiekiem, który strzela i zabija 
na Pohułance, jest Szpakiewciz. Mocno 
go żałuję, że na ławie oskarżonych sie- 
dzi ledwie przytomny i ma głowę roz- 
paloną. Przyjaciel jego Daczyński jest 
gotów powtórzyć bezsensy. Cóż to za 
perfidja wypadków, że i jemu oczy się 
otwierają na żonę, to jest na Niedźwiedz- 
ką, która w naszych oczach pół rozebia- 
na nakłada szminki z jakąś niemal lubież- 
nością, cykając po skórze. Daczyński w 
takiej chwili otwiera oczy. Że nie dojdzia 
do strzału, to już jest ekwilibrystyka 
autora. W każdym razie Daczyński jaka 
dr. Paweł Foerster, obrońca w sprawach 
karnych, chodzi zgrabnie po linie, ro 

znaczy, ma przepaść z lewej i prawej 
strony. Mąż zdradzony, mający takie 
przepaście (Jezuici i Dominikanie chcą 

je wypełnić, oznajmia Grolicki), jest za- 
prawdę jak kapitan, w którego pierś moc 
no wieje tornado. 

Trzeba przyznać, że wierzymy  Da- 
czyńskiemu. Kocha, wije się, i nawet 
już jak nosorożec leci, aby rozpłatać tę, 
która przed lustrem nieswojsko się miz- 
drzy. Wierzymy, że cierpi, nawet, że Э- 
Szaleje. Oczy mu krwią nabiegają i mo- 

żemy zaręczyć niemal, że kulę  wsadzi 
sobie, jeśli nie swej wiarołomnej poło- 
wicy. : : 

W sądzie będzie bronił nasz obrońca 
Ślicznie. Z naprężeniem będziemy słucha- 

li jego plaidoyer. Słowa lecące wydadzą 
się nam jak ostrza tortur, które krają je- 
go żonę, siedzącą na krześle wraz z tą 
publicznością, która przyszła się dele- 
ktować kryminalną sprawą. 

Wierzymy Niedźwiedzkiej, że zdra- 
dza, skoro się tak dobrze szminkuje. 
Trochę przestajemy wierzyć potem, kie- 
dy na podłodze się wije, jak dżdżowni- 
ca po deszcze. 

Pod grozą luty krzyczy. Mimo wszy- 
stko jesteśmy na rozdrożu i mimo wszy 

Stko, nie wiemy, czy naprawdę grzęźnie 
W tej okropnej dwoistości, o której nie 
jeden dom mógłby szeroko opowiadac. 

. Daczyński był sobą, żył na scenie, 
T pazur lwi, kiedy gs 
zynił w je, mas. Nie szarżowa nigdzie, Jego ręku gry 

. Szkoła Reduty kiedyś swoje zrobiła 
ao jest D aczyński , doskonałym 
SKY Bolas wszystkich trzy 
„mać W -napięciu. , W sądzie ma 
kalubrynę „do“ WE kwestję co- 
najmniej tysiąc - wierszy, Spina w 

jedno skrzydła i ogień. Grolicki to był 
jego duchowy totumfacki. Wierzyliśmy, 
że załewa robaka. Być domem cnót, ale 
„domem bez woli, jest także zawsze in- 
teresującem oglądać. 

Sztuka zaciekawia. W każdym razie 
nie nudzi. Nikogo oczywiście nie zbn- 
duje. Zazdrośników nie wyleczy, a sza- 

  

ŻAŁOBNA 

— Akademja ku czci ś. p. Władysława Li. 
chtarowicza. We wtorek dnia 14 lutego o go- 
dzinie 6 po południu odbędzie się w sali Kura 
torjum O. S. w Wilnie akademja żałobna ku 
czci niestrudzonego działacza społecznego i 
oświatowego śŚ. -p. Władysława Lichtarowicza. 

Komitet arganizacyjny prosi © przybycie 
wszystkich, którzy pragnęliby uczcić pamięć 
służonego pracownika na niwie społecznej, a 
którym z powodu niezależnego od Komitetu p» 
śpiechu przy organizowaniu akademii nie zosta 
ły doręczone specjalne zaproszenia. 

MIEJSKA 
— RADA MIEJSKA. — Posiedzenie 

Rady Miejskiej ma się odbyć 26 bm. 
Spirawa komunikacji autobusowej i zaj 

ścia z rad. Rafesem mają być tematem ob- 
rad. 

— PRELIMINARZ MIEJSKI. Wczo- 
raj o godzinie 2 iw mocy zakończyło się о- 
Siiatniie  postiedzenie komisji budżetowej, 

kilėria. rozpafirzyła już ostatecznie pozycje 
budżetu na rok 1933—34. Zestawienie pre- 

liminarza nastąpi już niebawem. 
— O OSZCZĘDNOŚCIACH W ELEK- 

TROWNI. Do wczorajszej notatki o reduk- 
cji pensenelu w elektrowni miejskiej 
iwikiradł się błąd drukarski, Nie zwolniono 
40 procent pracowników, a 40 pracowni- 
ków. 

— LOKOWANIE BEZDOMNYCH. — 
W: styczniu 24 rodziny, zaś w pierwszej 
dekadzie lutego 10 modzim ulokowała opie- 
ka społłeczna pod dachem, a io z tego po- 
wodu, że rodziny te mie miały własnych 
mieszkań ii groziło im biwiskłowanie pod go 

łem niebem, 
— ZANIDDBANA UŁ. ZAWATLN: 

Wiezoralj wia ul. Zzwalnej uległy zniszczeniu 
resory dwóch taksówek, które trafiły w 1i- 
czme wyyfbioje lodowe na ul. Zawlanej. 

Na przestrzeni od szpitala żydowskie 

go do Trockiej, ulica! Zanvtallna jest tak za- 
miedbana, że przejazd przez wyboje lodowe 
jest wprost niemożliwy. 

SKARBOWA 

— WYJAZD PREZ, RATYŃSKIEGO. 
W dmiu 11 bm. prezes Izby Skarbowej E. 
Rsatyńsiki: wyjechał do Warszawy dla wzię- 
cia udziału w dorocznym zjeździe preze- 
sów Izb Skarbowych. 

Zastępstwo na: czas nieobecności objął 
p. B. Bielunas, naczelnik wydziału V-go 
Izby. 

UNIWERSYTECKA 
— Powszechne wykłady uniwersyteckie. 

W niedzielę dnia 12 lutego b.r. o godzinie 7 
wieczorem odbędzie się w sali Śniadeckich U. 
S.B. oczyt p. doc. dr. Stanisława Cywińskiego 
p.t. „O Kleopatrze Norwida.“. 

AKADEMICKA 

— ZARZĄD AKADEMICKIEGO KO- 
ŁA POLSKO - ŁOTEWSKIEGO powiada- 
mia: członków: i sympatyków Koła, że dziś 
© godz. 5 pp. odbędzie się w lokalu Ogni- 
ska Akademiakiego Wielka 24 zebranie in- 
formacyjne z weferatem. kol. Mazowieckie- 
a= Pi. „Polska a Państwa ВаНус 
iKie . 

— SKIADKI DO AKADEMICKIEJ K. 
CH. — Zamząd Akademickiej Kasy Cho- 
rych przy Brłatniej P. M. A. USB. powiia- 
damia p. absolwentów Wydziału Lekar- 
skiego z grudnia 1932 r., że termin opłace- 

DU TSS TTT SEA 
leńcom z ręki rewolweru napewno nie 
wytrąci. Tyle w niej pocałunków, że na- 

pewno nieomieszkają ją ludzie dobrze 
odwiedzać. Przewidując to, dał Makoj- 
nik dobre inwencje, tem więcej, że oko 
ogląda scenę obrotową, która dystanse 
między scenami mocno skraca. 

Mieczysław Limanowski 
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4) Prelekcja n. t. „Roła historyczna Papie- 

stwa* — wygłosi p. dr. Fr. Bossowski, prof. 

USB. 
5) Spiew: „Tu es Petrus“ M. Halera, -- 

wykona chór ECHO pod batutą prof. Wł. Ka- 

linowskiego. 

6) Deklamacja. „U studni* L. Staffa — 

wygłosi artystka dramatyczna p. Szczęsna Wie 

slawska. - 

7) Śpiew solewy: „Sanctus* Beethovena i 

Modlitwa z opery „Tosca'* Pucciniego — wy 

kona artystka śpiewaczka p. Aldona Potopo- 

wiczówna. 

Akompanjament — p. Irena Jasieńska-Niem 

czewska. 

8) Deklamacja: Rozdział 27 z „Quo vadis* 

— wygłosi artysta dramatyczny p. Włodzi- 

mierz Preiss. 

9) Śpiew: „Cześć Papiestwu*, Wł. Kalinow 

skiego i „My chcemy Boga* F. Nowowiei- 

skiego — wykona chór ECHO pod batutą p. 

prof. Wł. Kalinowskiego. 

10) Polonez Szopena — odegra orkiestra 4 

pułku ułanów Zaniemeńskich. 

Lie i) 

składek ma wzecz Alkiademickiej Kasy 
ch został przedłużoniy do 1. marca b. 

inie wszyscy ci, którzy nie 
opłacą, będą pozbawieni prawa leczenia i 
kcrzystanią ze Świadłeczeń Kasy, 

— S. K. M. A, ODRODZENIE podaje 
do wiadomości, że w miedzielę 12 bm. o g. 
5 (1T-iej) w lokalu Koła Pnawników od- 

będzie się ogólne zebranie miesięczne z re- 
feratem ks. dr. (WI. Suszyńskiego pt: „Ci- 
viitas Dei u św. Augustyna", IPo referacie 
dyskusja, Goście mile widziami. Obecność 
członków ikoniecznia. 

— СНОВ AKADEMICKI USB. Dziś, 
niedziela 12 lutego w salach „Ogniska 
Akad, (Wiellka 24) Chór Akademicki u- 
rządza zabawę tanieczną. Kto pragnie spę- 
dzić wieczór w' uśmiechniętejj sferze rado- 

snych sopranów, groźnych (basów, smęt- 
nych altów, jasnych tenorów, miech Špie- 
szy, bo wieść miesie, że będą miłe niespo- 
dzianki. Początek o g. 21-szej. Wistęp 2 zł. 
Akad. 1 zł. . 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— ODCZYTY P. POZZO.— IP. A. Pozze 
współpracownik  Goetheanum  (Dornach, 
Szwajcarja), wygłosi w dniach 13, 16 o- 
raz 20 bm. trzy odczyty anitmopozofiiczne 

ma tematy I: Faust Goethego jako księga 
życia (odźwieniedlenie |idrogi iwewnętrznej 
Goethego w Flauście — timagedji człowieka 
współcziesnegio); II: Wiek, płeć, nanodo- 
wiość i epoka oraz III: Temat antychrysta 
w wieku XX, Odczyt I-szy odbędzie się w 
sali Stom. Techn. (Wileńska 33) II i III. 
w Sali Domu Rosyjskiego (Micdkiewieza 22 
brama obok Bristolu).  Włygłoszome będą 
w języku rosyjskim. Początek o g. 7 pop. 
Wstięp od 1 zł. do 20 gir. 

— „WIECZÓR MORSKI* W; B. B. W. 
R. — Dzisiaj o godz. 6 iwiecz. odbędzie się 
w lokalu BBIWR (św. Anny 2-4) 8-my 
„Wieczór powszechny”, mia którym p. Wi- 
told Zahonski wygłosi odczyt „O morzu i 
Pomorzu. (Po odktzycie — żywa gazetka; 
w przerwach — orkiestna smyjczikowa. 

— TOWARZYSTWO NOWOCZESNE- 
GO WYCHOWIANTA, — D mia 12 bm. w 
niedzielę o godz. 5 pp. w sali: Kuratorjum 
(Wiolana 10) odbędzie się Akademja, po- 
święcona pamięci dra Decroby po dpnotek- 
toraitem. p. kunaffora K. Szelągiowskiego. 
Na prognam Alkademji złożą się: chór Se- 
minantjum Żeńsk., referaty i produkcje so- 
łowe. Wstęp wolny dla członików i gości, 

— Z T-WA EUGENICZNEGO (WAIL- 
KI ZE ZWYRODNIENIEM RASY). Dnia 
16 lutego w lokalių Poradni; Eugenicznej 
(ul Želigowslkiemo 4), dr. W. Morawski 
wygłosi odczyt na temat: „Zagadnienie u- 
doskonalenia ludzkości”. Początidk o godz 
5,30. — Wstęp wolni. 

— ZARZĄD ZJW. ABS. GIMN. JEZU- 
ITÓW W WILNIE zawiadamia członków 
Związku © zebraniu ogólnsm w. niedzielę, 
12 bm. o godz. 17-tej. 

— Zarząd Stowarzyszenia Oficerów w st. 
spoczynku w Wilnie niniejszem powiadamia, 

iż w dniu 27 lutego r.b. o godz. 17 w pier 
wszym terminie i o godz. 17 m. 30 w dru- 
gim terminie, odbędzie się Doroczne Walne 
Zgromadz. na które Zarząd prosi o konieczne 
przybycie członków Stowarzyszenia, ul. Mic- 
kiewicza 22 m. 6. 

RÓŻNE 

— Ceny na chleb. Starosta grodzki wilen- 
ski podaje do ogólnej wiadomości „że ustalił 
następujące ceny na chleb, które będą obowią 
zywać od dnia 16 II.: 

Chleb pytlowy biały 50 - procentowy żytni 
35 gr. za kg, chleb sitkowy żytki 50-procento 
wy 28 gr. za kg., chleb razowy żytni 24 gr. za 
kg. 

Winni żądania lub pobierania cen wyższych 
będą karani w drodze administracyjnej w myśl 
art. 4 i 5 rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 31 8. 1926 r. o zabezpieczeniu podaży, 
przedmiotów powszechnego użytku (D. U. 9i 
poz. 527) aresztem do 6 tygodni lub grzywną 
do 3 tysięcy zł. 

— МА WYPADEK POWODZI. Jak już 
wczoraj notowaliśmy, władze administra- 
cyjne myślą już obeiniie o zorganizowaniu 
aikieji ma wypadek powiodzi. Wizorem lat u- 
biegłych ma być zorgamizowaniy nawet ko- 
mitet powodziowy, w skład którego wejdą 
przedstawiciele władz państwowych, samo- 
rządowych, wojska i onganizadgyj społecz- 

mych 

     

Wprawidzie z uwagi ma lekką, jak do- 
tychezas zimię i! częstie odwilże, miebezpiie- 
czeństwo powodzi: narazie mie zagraża, nie 
mniej jednak władze muszą być przygoto- 
wame mia wszelki wypadek. 

— ZATARG W PIEKARNICTWIE.— chodzi bawdzo uroczyście święto pułkowe Po zajęciu Wilma 
W dniu 15 bm. odbędzie się decydujące ze- 
branie pracodawców: piekarzy i pnacowni- 
ków w sprawie umowy zbiomowej. 

Chodzi o zlikwidowanie zatargu, pow- Zawistowski, przedostatni dowódca pułku renie t. zw. 
stałego ma tle żądań robotników nieumniej 
szamia dotiyehezasowyjdh zamobków. 

Wizoraj o godz. 7 wieczór w auli Ko- p 

lummowej USB. M. Jean Fabre wygłosił 

diseours o kilasycyzmie i romantyzmie w 

literaturze francuskiej. Sala była przepeł- 
mioma. Przytłaczająca większość kobiet: 
od różowych studentek pierwszego roku do 
szpalkowatych pań, przeglądających się ; @ 
zaimteresoweniem w: podiręcznych luster- 
kach. Prawie wszystkie w futrach i śnie. 
gowcach : wialdłom, w Polsce mrozy i bia- 

łe niedźwiedzie chodzą mietyjlko po й- 
«ach, ale i po ciepilyjch lokalach. 

  

M. Jean Fabre mówił płynnie całą go- 
dzinę. Temat: miał oczywiście trudny. Kla- 
Syieyzm i romantyzm jw: literaturze francus gg 
kiej: Kilka wieków literatury streścić м @ 
ciągu jednej godziniy:! Prócz tego: obce au- 
dytorjum, brak miewątpliwie pewności, czy 
audyłtorjum to dostateczną znajomość lite- 
ratumy francuskiej pósiada; wreszcie świia- 
domość, że przemawia się do sprzymierzeń 
ców, rozkodhamych w siostrzycy Francji. 
Wiszystikio to sprawiło, że elegancki odczyt 
M. Jeam Fabreia, wysłuchany z namasz- 
czeniem przez  iwieloróżne audytorjum, 
przypominał ten modzaj knytyki i chamatkte 
nystyki, który mazywa się po francusku 7а 
critique - clichć, a polega mniej więcej na 
tem: 

Alfred de Mussef:? Ah; c'est la jeumesse 
et la facilite. 

Lamartime? Oh. c'est la facilitė et V 
hairmonie. 

Vietor Hugo? Ah, c'est Iharmonie et 
Iampleur. 

"Tych tmzech mazwisk nie wymienił 
przypadkowo M. Jean Fabre. Wymienił 
natomiast parędziesiąt innych, od Boileau 
począwszy, ma: Prousticie i Andrć Gide koń 
cząje, kamieniem zaś probiemczym ich war- 
tości były, naogół biorąq, dwie niewzruszo- 
me zasady: rozsądek i uczucie klasy- 
cyzm ii romantyzm. Trudno: w ciągu go- 
„dpimnej prelekcji miesposób było: inaczej 
potraktować tematu. 

'Przypuszczać należy, że w mastępnych 
wykładach M, Jean Fabre pogłębi niektó- B 
re zagadnienia. Szczególnie interesującym 
byłby wykład o Arturze Rimbaud. w. 

KET TS EPS TRRONTE ESTIJA TE TSR 

Konnego. Do Oddziału Konnego będą 
przyjmowani: przedpoborowi, którzy mają 
przydział Ido kawalerji, względnie antyle- 
wji, oraz rezerwiści z kawalerji i artylerji. 
Informacyj w sprawie Oddziału Konnego 
udziela się w lokalu Komendy Garnizonn 
Związku Strzeleckiego przy ulicy Żeligow- 
skiego Nir. 4 we wtorki i piątki w godzi- 
mach od 18-tej do 19-tej. 

—ZACHOROWANIA ZAKAŹNE. — 
W. tygodniu od 29 stycznia do 4 lutego br. 
zamotowano. w: włojewództwie wileńskiem 
14 zachorowań nia dłur brzuszny, 15 na dur 
plamisty, 25 na płoniieę, 15 ma błonicę (w 
tem 4 zakończone zgonem), 1 na nagminne 
zapalenie 'opon' mózgowiych, 4 ma odrę, 2 
młai różę (w czem jedno śmiertelne), 15 na 
gruźlicę otwiantą, (9 zgonów), 36 na jag- 
licę, 7 ma imne chonoby zakaźne. W samem 
mieście Wilnie były dwa wypadki duru 
brzusznego. 

: Ociężałość, zawroty głowy, złe samopoczu- 
cie są wynikiem zaparcia stolca; jedyny nieza- 
wodny lek Morszyńska woda gorzka. — Сеп. 
!}ерг. Dr. K. Wenda, Warszawa, Krak. Przedm. 

BALE I ZABAWY 

— 14-у doroczny Bal  Ogólnoakademicki. 
Obowiązki Gospodyń i Gospodarzy Honoro- 
wych Balu Ogólnoakademickiego łaskawie ob 
186 raczyli p.p.: Bortkiewiczowie Zygmunto- 
stwo, Biernaccy Marjanostwo, Bossowscy Fran 
ciszkowie, Babiccy Władysławostwo, Chełmoń- 
scy Adamostwo, Czeżowscy  Tadeuszostwo. 
Dmochowscy Władysławostwo,  Ehrenkreutzo- 
wie Stefanostwo, Englowie Mieczysławostwo, 
Falkowscy Kazimierzostwo, Glaserowie Stefa- 
nostwo, Glatmanowie Juljuszostwo, Glixelli Sie 
fan, Hillerowie Stanisławostwo,  Horoszkiewi- 
czówna Walentyna, Jankowski Marjan, Janusz- 
kiewiczowie Aleksandrostwo, Jakowiccy Wła- 
dysławostwo,  Janiccy Juljuszostwo,  Joczowik 
Konradostwo, jelenska Mieczysławowa, Kadu- 
szkiewiczowie Michałostwo, Kowalscy Marjano 

stwo, Kowalscy Wacławostwo,  Kempistowie 
Stefanostwo, Komarnicki Wacław, Łastowscy 
Józefostwo, Maleccy Janostwo, Maculewiczowie 
Ludwikostwo, Muszyńscy Janostwo, Przyłuscy 
Józefostwo, Pelczarowie Kazimierzostwo, Pat- 
czewski Alfons, Panejko jerzy, Pietraszewscy 
Janostwo, Ratyński Edward, Reicherowie МН 
chałostwo, Skwarczyński Stanisław, Szmidto- 
wie Władysławostwo, Szwykowscy Ludwiko- 
stwo, Schilling - Siengalewiczowie Sergjuszo- 
stwo, Śleńdzińscy  Ludomirostwo, Szymańscy 
Juljuszostwo, Staniewiczowie Witoldostwo, Sre 
brni Stełanostwo, . Szydłowscy  Marjanostwo, 
Szaniawski Stanisław, Szpakiewiczowie Mieczy 
sławostwo, Szmurłowie  Janostwo, Wyszyński 
Wacław, Wysoccy Aleksandrostwo, Wróblew- 
scy Bronisławostwo, Wyrwicz - Wichrowscy 
Karolostwo, Waškowscy Eugenjuszostwu, 
Zdziechowscy Marjanostwo, Zdanowiczowie 
Stanisławostwo, Żuchowiczowie Karolostwo. 

Żaproszenia na Bal można otrzymać u p. 
p. Gospodyń oraz w Bratniej Pomocy (ul. 
Wielka 24) w godz. 1—3 i 7— 9 wiecz. co- 
dziennie. 

     

JAN REUTT 
Wiceprezes Sądu Okręgowego W Wilnie 

po krótkich lecz ciężkich cierpienisch opatrzcny ŚŚ Sakrameniami zasnął 
w Bogu w Wilnie dnia 11 lutego 1933 r. w wieku lat 58. 

Eksportacja z domu żałoby ul. Mickiew cza 35 m. 8 do kościoła Św. 
Jakóba nastąpi w nied:ielę dnia 12 intego o godz. 7 wiecz. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 13 lutego o godzinie 9 m. 30 
rano poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu św. Piotra i Pawła. 

  

PAWEŁ 

grobów rodzinnych. 
O czem zawiadamiają 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance. Dzisiejsza 

popołudniówka. Dziś o godz. 4 p. p. arcycieka 
wa komedja Devala „Mademoiselle“ (po ce- 
nach zniżonych) w świetnej obsadzie premjero 
wej z Jadwigą Żmijewską w roli tytułowej. 

Wieczorem o godz. 8 sensacyjna sztuka 
Władysława Fodora „Pacałunek przed lustrem" 

We wtorek 14 IL. i we środę 15 II. po raz 
6-ty i T-my „Pocałunek przed lustrem". 

— „Tani poniedziałek: w teatrze na Pohtt- 
lance. W poniedziałek 13 I. o godz. 8 wiecz. 
po cenach zniżonych o 50 proc. „„Madkmoisel- 
le; 
„— Teatr muzyczny Lutnia. Dzisieįsze wido 

wiska. Dziś o godz. 12.30 po cenach  najniž- 
szych poranek operowy, w wykonaniu najwy- 
bitniejszych sił operowych. Po południu o 
godz. 4 po cenach zniżonych wspaniała operet 
ka Falla „Róże z Florydy". Wieczorem o g. 
8,15 wartościowa operetka Lehara „Carewicz“ 

— Poniedziałkowe przedstawienie „Carewi- 
cza". Jutro w poniedziałek „Carewicz“. Wszy 
stwie bilety wysprzedane. 

„Peppina”. Najbliższą premjerą teatru 
muzycznego Lutnia będzie ostatnia nowość sto 
licy wesoła komedja muzyczna Stoltza „Peppi 
na“ w režyserji K. Wyrwicz - Wichrowskiego. 

— Zabawa artystów teatru muzycznego 
Lutnia. W ostatnią sobotę karnawału odbędzie 
się dancing kostjumowy urządzony przez arty 
stów teatru muzycznego Lutnia w sali Izby 
Przemysłowo - Handlowej. Będzie to niewątpli 

— Poranek operowy w Lutni. Program dzi 
siejszego Poranku obejmuje: prócz aryj wybit- 
nych twórców, zespoły muzyczne arcydzieł 0- 
perowych, jak kwartet i duet z op. „Fidelio“ 
sekstet z op. „Don Juan", kwartet z op. „Rigo 
letto“, duety z op. „Dama Pikowa“ i „But- 
teriily" w wykonaniu Wileńskiego Zespolu G- 
perowego pod. art. kierownictwem dyr. Wł. 
Szczepańskiego. 

— Światowej sławy pianista Aleksander Bo 
rowski, zaproszony przez Wileńskie Towarzy- 
stwo Filharmoniczne wykona świetny program 
w recitalu własnym we wtorek nadchodzący 
14 bm. Koncert odbędzie się w sali Konserwa 
torjum (Wielka 47) o godzinie 8 wiecz. Bilety 
są do nabycia w „Orbisie* Mickiewicza 11 od 

ZANIEDBANE 

9 rano do 7 wiecz. 

i ZNISZCZONE R Ę c E 
ndelikatnia natychmiastowo, wybiela, 

chroni od łuszczenia i odziębienia 

KREM PRAŁATÓW 

PERFECTIOK 
Do nabycia w pierwszorzędnych per- 

iumerjach składach aptecznych. 5 

  

NAJWIĘCEJ 

  

Zawieszenie w czynnościach 
referenta kontroli skarbowej 

WILNO PAT — Przed kilku dniami 
na polecenie prezesa Izby Skarbowej zo 
stał zawieszony w urzędowaniu kierow- 
nik referatu karnego kontroli skarbowej 
w Wilnie p. Bukowski. 

Jak się okazuje, zawieszenie nastąpi- 
ło w związku ze skargą złożoną przez 
kierownika sklepu tytoniowego przy ul. 
Mickiewicza -19. 

W swoim czasie kontrola skarbowa 
sporządziła protokuł na wspomniany 
sklep, co groziło poważniejszemi konsek 
wencjami. 

Otóż w związku z tą sprawą p. Bui- 

kowski, jako referent karny, miał rzeko- 

mo zażądać łapówki w wysokości 400 
złotych, zobowiązując się umorzyć do- tm 
chodzenie. 

Święto Strzelców Kowieńskich 
W niedzielę 12 lutego 77 pp. w Lidzie, 

t. zw. pułk. „strzelców! kowieńskich', ob- 

(woczniea: wymarszu na: front). Na uroczy 

stości przybyli między innymi założyciel, 
pierwszy dowódca i organizator (pułku gem. 

płk, Alter oraz szereg innych gości. 
77 pp. zapisał się chlubnie ma kartach 

cie Zdzięcioła, Nowojelni, Nowogródka; 
zajęcie Mińska Mazowieckiego, Łomży ibd. 

pułk po izacji jako „dzieci Litwy 
Środkowej" wi liczbie 18 oficerów i 900 żoł- 
nierzy przybywa do Wilna i walczy ma te- 

Litwy Środkowej. [Ponieważ 
pułk był składową częścią dywizji litewsko 
białoruskiej, dla utrzymania tradycji z0- 

— ORGANIZACJA ODDZIAŁU KON- histontji ziem wschodnich, Brał udział nie- stał zaszezycony nadaniem maramiennika, 
NEGO ZW. STRZELECKIEGO. Komenda 
Gamizonu Związku  Strzeledkiego Wilno (beenych województw wileńskiego i mowo- miedówiadek, | 5 

Zmudzi, gdyż jako samoobrona pułk for- podaje do wiadomości zainiteresowanym, 

mall we wszystkich walkach na terenie ю- 

gródzkiego. Z czynów. pułku zanotować 

na którym figuruje zamiast liczby TT. 
Kowieńskiej i 

że przystąpiła do zomganizowania Oddziału leży pierwszą walkę pod Różanką, zdoby- mował się w Kownie. 

ss + 

Jan R 
Wiceprezes Sądu Okręgowego w Wilnie 
opatrzony ŚŚ. Sskramentsmi po dłagich i ciężkich cierpieniach zmarł dnia 

11 lutego r. b. w wieku lat, 58. 
Wyprowadzenie zwł k z domn żałoby ul Mickiewicza 35 m, 8 do 

kościoła św. Jskóba nastąpi w niedzielę dnia 12 lutego o g:dz. 7-ej wiecz. 
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w poniedziałek o godz. 9 m. 30 

rano, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu w. Piotra i Pawła na Antokoln, 
O tej bolesnej stracie swego kolegi zawiadsmia 

Koło Wiieńskie Zrzeszenia 
Sędziów i Prokuratorów 

t 

O czem zawisdamiają pogrążeni w smutku 

Żona, Dzieci, Siostry, Zięć i Rodzina 

   
     

          

      

      

  

     

  

    

      

LE“ 
GORECKI 

SYN WITOLDA i TERESY z JELEŃSKICH 
Po dłngich i ciężkich cierpieniach zgasł w wieku 1 rok i 3 miesiące dnia 

11 lutego 1933 r. > 
Pogizeb odbędzie się w dniu 12 lutego 1933 r. o godz. 16 z kaplicy 

Serca Eucharystycznego (Mickiewicza 19) ra cmentarz po Bernardynski do 

Rodzice i Babka 

    

    

    

     
   

Wszystkim którzy wzięli udział w 
smutnym obrzędzie pogrzebu 

ch, 
PIGTRA JAZENKO 

aw szczególności kolegom i przy- 
jaciołom zmarłego składamy tą drogą 

szczere podziękowanie 

ŻONA i RODZINA 

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

PAN — Zuzanna Lenox, 
LUX — Legjon Ulicy. 
HELJOS: — Nasza jest noc 
HOLLYWOOD: — Precz z miłością 

ŚWIATOWID — Rok 1914. 

ADRIA — Kochanka z Tahiti 

Uczucie przepełnienia, bóle kiszkowe, bóle 
w bokach, ucisk w piersiach, bicie serca, usu- 
wa stosowanie naturalnej wody gorzkiej „Fran 
ciszka - Józefa”, usuwając zbytnie przekrwie- 
nie mózgu, w oczach, w płucach, i sercu. —— 
Żądać w aptekach i drogeriach. 

WYPADKI I KRADZIEŻE | 

— WYPADKI W CIĄGU DOBY. — W 
ciągu ubiegłej doby polieja imterwenjowała 
ogółem w 44 wypadkach, w tem w 5 wy- 
padkąch opilistiwa. i zakłócenia spokoju pub 
licznego, w 1 potajemnego wyszynku wód- 
К& 8 kmadzieży, 18 przekroczenia przepi- 
sów. administiracy:jniych. 

— Skradziono bieliznę. Z podwórza domu 
nr 25 przy ul. Piłsudskiego skradziono na szko 
dę Aleksandrowiczowej Anny różną bieliznę 
damską i męską. Skradzioną bieliznę odnałe- 
ziono u Zylitrówny Władysławy  (Ostrobram- 
ska 25). Zylitrównę zatrzymano. 

— WŁAMANIE DO KOOPERATYWY 
Nieznani Sprawcy, po wyrwaniu haków u 
drzwi, dostali się do Kooperatywy Spożyw 
ców Kolejowych przy ul. Raduńskiej 28, 
kradnąe wyroby tytoniowe i znaczki pocz- 
towe łącznej wartości: 800 zł, 

— ZŁODZIEJ W (PRALNI. — Neste- 
owicz Kazimierz, zam, przy, ul. Tyzenhau- 
zowskiej 2, domiósł policji, że mieznani 
sprawcy z niezamkiniiętej pralni, mieszczą- 
cej się w podwórzu tegoż domu, skradli 
bieliznę męską, damską i pościelową, łą- 
czmej wamtości około 500 złotych. 

— PRZEJECHANIE. — Na ul. Kalwa- 
ryjskiej około domu mr. 32 Julewicz Alek- 
samder, bez stałego miejsca zamieszkania, 

š manea a Si Nė 

śnialka, którego nazwiska miie ustalono. — 
Padając na bruk, Jiulewicz doznał cgólne- 
go potłuczenia. Pogotowie odwiozło potlu- 
czonego do szpitalla Żydowskiiego w stanie 
mie budźącym obaw. _ 

— NIEZNANA SAMOBÓJCZYNI. — 
Na ul. Piwnej znaleziono zatrutą esencją 
octową milodą kobietę o nieznanem nazwi- 
sktu. Samobójczynię przewieziono do szpi- 
talia Salwiicz. 

— ZŁODZIEJE ZE „SDARTU*, La- 
i а 5 

fimmy sportowej „Stamt” przy ml. Królew- 
skiej, skąd wymiesionmo wóżne antjykiuły dość 
znacznej wartości. 

Dopiero teraz policji udało się odnaleźć 
część lkiraidziomiych w „Sltamcie” nzeczy i 
złodziei zatrzymać. ; 

— ŚMIERĆ SKĄPCA. — Na drodze 
między wsiami Grzybówka a Niedzielka, 
gm. zaleskiejj, znaleziono zwłoki 78-letnie- . 
go żebraka Adolfa Krzesiaka, który zmamł 
z wycieńczenia. Przy, zwłokach Krzesiaka 
znaleziono w ubiramiiu zaszyte 280 zł. i 19 
dolarów. JAZN о 

— ZNISZCZONA LS 

Kobylanach gm. jaźnińskiej i Bon? Kodak SALONIE Paliko » 

Kiiedzium oświadeżył, iż nie wiedział co czy 
niił, gdyż był silnie zammoczomy alikohiolem,



              

BRASLAW 
— POŻAR. W mocy z 5 na 6 b. m. 

w zaściamiku Kampiemiszki pow. brasław- 
skiego wybuchł pożar, który strawił dwa 
admy mieszkolne i kilka budynków gospo- 
damskich. Pożairi powstał w domu Jana Da- 
szkiewicza: podczas wypieku chleba, Stra- 
ty, sięgają 10 tys. ы 

Z POGRANICZA 
— WYSIEDLONY TURYSTA, Na od- 

<«infku Michmiiewiicze został wtysiedlony tu- 
rysta (Czech), miiejaki Stefan  Ozemasz, 
który po zwiedzeniu Ukrainy przybył ma 
iteren Białorusi sowiiedkiej. Czemasz żyw 

imiteresował się warunkami pracy robotmi- 
ków, badał gospodanstwa kolektywne oraz 
zapoznławalł się z ealokształtem życia lud- 

ności, Badania. swioje czymił rm związku z 
zamiarem matpisania studjum ekonomiczne- 
go i Ukraińskiej i Białoruskiej republice 
związkowej. 

Zz SĄDÓW 
PROCES PRZY DRZWIACH ŻAMKNIĘTYCA. 

Jak już zapodawaliśmy w dniu wczoraj- 
szym w Sądzie Okręgowym odbył się wyjąt- 
kowy w Wilnie proces o dopuszczanie się pra- 
ktyk zboczeniowych w stosunku do nieletnich 
chopców. Pod zarzutem tym, zasiadi na ławie 
oskarżonych podpułkownik w stanie spoczynku 
Wiaczesław Lippe de Lipski. 

Tak treść procesu, jak również osoba 0- 
skarżonego wzbudzały wśród publiczności są- 
dowej zrozumiałe zainteresowanie, tem nie 
saniej ciekawych spotkał zawód, gdyż rozpra- 
wa odbyła się przy drzwiach zamkniętych. 

W wyniku rozpatrzenia całokształtu spra- 
wy, sąd uznając winę oskarżonego za udowo- 
dnioną, skazał Lipskiego na 6 miesięcy wię- 
zienia, darowując mu karę całkowicie na sku- 
tek amnestji. 

Ofiary 
W 22-gą rocznicę śmierci Matki, Маг- 

eelinty Danowskiej dla uczczenia Jej świet- 
łanej pamięci gromo Jej byłych rwychowa- 
mek składa zł. 10 ma herbaciarnię dła im- 
tteligencji. 

Wiłądzia K. dla rodziny (WL zł. 2. 
P. Halina Dowgielewiczowa zł. 5 dla p. 

Stamkiewiczowej z ul. Filaredkiej 60. 

grodžiojyka 
— WYJAZD J. E. KS. ARCYBISKU- 

PA ALEKSEGO. — "W dniu wezorajszym 
wyjechał do Warszawy na dziesięciodnio- 
we posiedzenie Synodu Prawosławnego w 
Warszawie J. H. Ks. Arcybiskup Aleksy, 

— OSOBISTE. Sędzia Grodzki p. An- 
tomi Ostnowiski został przeniesiony do Woł 
ikowysika, mia stanowisko sędziego śledczego 
tia powiialt. wiołkiowysiki i w dmiłu wczoraj- 
szym. opuścił Grodno, 

— UWADZE ROLNIKÓW. Zjednocze- 
mie Rolmiczo - Handlowe w Grodnie, poda- 
je do wiadomości, że spółdzielnia Zjedno- 
ezeniowa pałowadzi hamdel majwozami sztu- 
cznemi. Składy mieszczą się przy uł. Ja- 
siellońskiej 12 3 uł. Narutowicza 19. 

— POŻARY. — W dniu 10 bm. w: Ban- 
ku Żydowskim przy ul. Zamkowej 12, pow- 
stał pożar, Według przeprowadzonego do- 

chodzeniia. ustalono, że pożar powstał wsku 
tek nieostrożnego obldhodzenia się z og- 
miem. Wysokość stirait miie ustalna. Wypad- 
ku z ludźmi nie byżo. 

* a 

  

* 

— W. tymże dniu w T-wie Dobroczyn- 
mości przy ul. Dziemianiowskiej, również 
miskutek młieostrożnego obchodzenia się z 
egniem powstał pożar, który został w za- 
rodku stłumiomy. Dochodzenie w toku. 

— KRADZIEŻE, — W związku z do- 
konmywanemi systematycznie kradzieżami 
ikożuchów i innych mzelczy na Siennym Ryn 
fkiu w dmiie tangowe, w dniu 10 bm. zatrzy- 
mamy został Roszkowski Amtoni, zam. ul. 
Sobieskiego 6, który w itaku dodhodzemia 
przyznał się dokonania 19 kradzieży. Wy- 
mieniomy zeznał, że do kmadzieży mamawiał 
go domożkarz Poźniak Szepsel, zam. przy 
ul. Kolejowej 23. (Pozatem jako paserów 
zatrzymano dorożkamzy Kamniotkima: Hirsza, 
zam. przy ul. Juszdyka, 43 i Kasmandela 
Folą, zam. przy ul. Bazykjańskiej 1. Więk- 
szą część skradziomych rzeczy odnaleziono 
i zakwestjonowano. 
    

KINO „PALACE“ 
A>veszk, 12. 

Dauglas Fairbanks 
w dramacie p. t. 

ŽELAZNA 

MASKA 
Wstęp 49 gr. 

     Bźwiękowiec 
Mine „ĄPOL LO" 

Bemiznix. 26,      

     Już dziś! Dawno oczekiwany snperszla- 
gier sezonu! Nasza sława 

JAN KIEPURA 
w największym filmie świata p. t. 

„PIEŚŃ NOCY" 
Jest to; Coś nadzwyczajnego! Coś nie- 
osiągaln'go! By pojąć, trzeba ujrzeć... 

By ujrzeć trzeba przyjść... 
Uwaga! Film ten odznacza się nieby- 
wałą precyzją i czystością odtworze- 
nego dźwięku! Wstęp od 49 gr. 

  

      

      
    

           

   

    

    

  

   

  

      

    
Gźwiąkowiat 

Kino „POLONIA pocztowa 4 
Wstęp 49 gr. 

Arcydzieło dźwiękowe  odznaczone 
przez Akademię Sztuk Pięknych zło- 

tym medalem 

BRATERSTWO 
LUDÓW 

Dramat osnuty na tle strasznej kats- 
strofy w kopalui „THIBAUT*' na po. 
graniczn francnsko-niemieckim, Pierw- 
szy film w djologach polskich, tran- 

cuskich i niemieckich 

        

— ZEBRANIE KOŁA. MIEJSKIEGO 
BBWR. — W' dniu 13 bm. o. godzinie 18 w 
lokalu sekretarjatu wojew. BBWR. odbę- 

dzie się walne zebiranie członków Miejskie- 
go Koła BBWR. Na porządku dzieumym : 
odczytanie protokułu poprzedniego zebra- 
mia, sprawozdanie z działalmości koła, pro- 
genam pracy mia najbliższy 'odkres, wreszcie 

wolne wnioslki, 
— NIEFORTUNNA PRÓBA. W! dniu 

10 bm. do sklepu bławatnego Izaaka Alpe- 
ryna, w. halach targowych w Nowogródku, 
przybyła jakaś dziewezyma, pragnąc ma- 
byč maiterjai ma sukienkkę. W czasie gdy 
kdijeniika wytdhodziła ze sklepu, kupiec za- 
uważył, że brak mu 3-metrowego kawałka 
aksamitu, wartości 22 zł. Kupiec spowiodo- 
wał miezwłocznie zatrzymanie rzekomej 
kłijentki, u której zmaleziomo skradziony 
materjall. Sipnawa skierowama! do sądu. — 
Wimowajczymi pochodzi ze wsi Tarasewi- 
cze gm. tunzedkiej, (poiw. stolpeckiego i na. 
zyiwa się Amna Moroz. Próba — mie udała 

słoniiirka 
— KURS PRZODOWNIKÓW DLA 

MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ. Wczoraj na- 
stąpiło otwiaircie kursu w Grzybowie, przy 
udziale przedstawicieli władz i orgamizacyj 
z p. starostą Koślaczem ii inspektorem sak, 
p. Sarnedkim mia czele. Na kums przybyło 
60 słuchaczy i słuchaczek z jpowiatu. Są 
to złonikiowie Kół Młodzieży i Oddziałów 
Stmzelecdkich. Kurs potrwa 14 dni. 

— POSIEDZENIE WYDZIAŁU POW. 
W! SŁONIMIE. — [W dniu 10 bm. pod 
przewodnictwem p. starosty Edmunda Kio- 
ślacza odbyło się posiedzenie słonimskiego 
Wydziału Piowiatowego, ma którem rozpa- 
trywane były budżety gmin! wiejskich. 

— POSIEDZENIE KOMITETU POW. 
DO SPRAW BEZROBOCIA W SLONI- 

MIE NIE ODBĘDZIE SIĘ.— Jak nas in- 
formiuja ze źródeł urzędowych, zapowiedzia. 
ne na dzień 14 bm. posiedzenie Komitetu 

Powiaitowego do Spraw Bezrobocia w -- 
mimie nie odbędzie się. 

O 'termimie posiedzenia zakomunikuje- 
my dodatkowo. 

KUCHNIA CHRZEŚCIJAŃSKA 
PRACUJE. — Komumikują nam, że Sekcja 
Chmześcijańska dożywiiamia dzieci w Sło- 
nimie za iczas od 17 stycznia do 31 stycz- 
mia br. wydała 2925 śniadań, na ogólmą 
sumę zł. 292 gr. 50. 

— REWJA GWIAZD W .SŁONIMIE. 
Jak nas informują, zjeżdżają do Slonimų 
w bieżącym miesiącu gwiazdy filmowe, a 
miamolwilcie Marja Bogda, Ankwiczówma, 
oraz gwiazdory Brodzisz, Cybulski i Conti. 

Przyjazd znakomitych maszych aprtys- 
tek i antystów filmowych budzi powszech- 
me zaimiteresowamie. 

— TEATR STRZELECKI. A. 5. Т. В. 
pnzygottowuje na luty znakomitą famsę w 
3 aktach pt.: „Wiojma z żonami”, pióra Ar 
miolda i Bacha. 

  

— W SPRAWIE KAPLICY W OSTRO 
WIU. — W idniu 4 lutego w lokalu urzędu 
gminnego gm. Ostrów odbyła się zabawa 

kaplicy. 
Dochód w kiwiocie 152 zł. przeznaczono 

ma budowę kaplicy. 
— SĄD DORAŻNY. — Sąd doraźny 

mia zabójców: śp. Mizgiera: odbędzie się w 
Baranowiczach wi dniu 16 lutego br. 

— BIBLJOTEKA P. M. S. — Publicz- 
ma Bibljoteka Polskiej Macierzy Szkolnej 
uruchomiona przy ul. Szeptyidkiego 55, jest 
czynną codziennie od godziny 15 do 18, a 
w dnie targowe dodatkowi od 11 do 12, 

— GDZIE PIENIĄDZE? W dniu 8 b. 
m. Himelfarb Mojżesz zawiadomił komi- 
sarjat PP. że w tymiże dniu, goląc się u 
finyzjena Tunkiela pozostawił przez zapom- 
mienie 70 zł., których po powirocie nie zna- 
lazł i podejrzewa 0 kradzież uczni fryzjer- 
skich. — Ale p. Himelfarfb, czy pan cza- 
sami przez zapomnienie nie zostawił pie- 
między gdzieindziej?  Właśmie komisarjat 
obecnie docieka, gdzie napmawdę są pie- 
niądze. 

— JAIK Bić, TO BIĆ! /W czasie sprzecz 
ki w dniu 8 bm. ma tle spomu mieszkamiowe 
go, został pobity przez właściciela miesz- 
kamią Piotra Twaszko jego lokator Nowak 
Michal talk dotkliwie, że biednego Ilolkattora 
odwiezionio do szpiłtala  międzykomunal- 
mego. 

— GDZIE PORTMONETKA ? W dniu 
6 bm, Kapłanowi Mocie w czasie pobytu w 
składzie soli przy ul. Koiej:=wej wyciągnię 
6 z kieszeni portmonsiikę z zawartością 23 
4.55 gr. 
  

  
  

oraz 

napleczniki ?* PES von 
° ч 

L. Winnikowa 
Baranowicze ul. Szosowa 92 

(visais ul. Nowogródzkiej) 
р -   a a ua ` 

FIRMA RADIOWA „„LEARIMK“< 
Srodno, ui. Dominikańska 1 tel. 186 

Konto czekowa 

POLECA ZA 160 ZŁ, coTÓWKĄ 
s-iampowy odbiornik radiowy, z iampami 
głośnikiem akamalatorem, baterją anodową 

i sprzętem 

82,157 zł. 28. Pozosteiošė za 

AAAA AAAA AMS 

OBWIESZCZENIE 

Stosownie do postanowienia Rady Nadzor- 
czej Spółdzielczej Hurtowni Kresowej w Wilnie 
Spółdzielni z ograniczoną odp. i na podstawie 
par. par. 33, 34, i 38 Statutu Spółdzielni Za- 
rząd tejże zawiadamia, że w dniu 26 lutego 
1933 r. zwołuje się w lokalu przy ul. Rzecznej 
12 m. 14 w Wilnie o godz. 3-ej popołudniu— 
Nadzwyczajne Walne Źgromadzenie Udziałow- 

ców 
z następującym porządkiem dziennym: 
1) Zagajenie zebrania i wybór przewodiii 

czącego oraz 2 asesor. 
2) Odczytanie i zatwierdz. 

przedniego Zgromadzenia. 
3) Odczytanie protokółu Rewidenta Państwo 

wej Rady Spółdzielczej. 
4) Sprawozdanie Źarządu za rok 1932. 

a Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 
1 . 

6) Uchwalenie wniosku o przystąpieniu do 
ogłoszenia upadłości Spółdzielni. 

7) Wolne wnioski. . 
W razie niestawienia się udziałowców na 0- 

znaczoną godzinę Zebranie odbędzie się w tym 
że dniu i tymże lokalu o godz. 5-ej p.p. bez 
względu na ilość Udziałowców. 

Spółdzielcza Hurtownia Kresowa. 
Sp. z ogranicz. odpow. 

ZARZĄD. 

g FABRYKA 
rskło MEBLI 
Й. KILERKIK I $-ta 

Spółka z ogr. odp. 

Wliine, ul. Tatarska 20, 
į dom własny. Istnieje od 1843, 

Jadalnie, sypislnie, salony, 
gsbinety, łóżka niklowane i 
angielskie, kredensy, stoły, 
szały, biurka, krzesła dębowe 

1 t.p. Ceny znacznie zniżone, 

protokółu po- 

  

         

ALE KONIECZNIĘ 
A | Z TYM ZNAKIEPI 
? JEAGRYCZNYM 

5 / W BIERŚCIENNa 
KOWALSKI: wARSTAWA 

  

WYVYTYYYYYYYFYVYYYYYYYYYYYYVYYYVYYVYYYYVYTYYTY 

OGŁOSZENIE. 
Komomnik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

X rewiru, zamieszkały przy ul. Wiwaulskie- 
go Nr. 6 m. 28 ma zasadzie ant. 1030 U. P. 
C. ogłasza, że dmia 14 lutego 1933 r. od 
godz. 10-tej zrana w domu przy: ul. Wi- 
leńskiej pod Nr. 38 odbędzie się licytacja 
ruchomości, mależących do firmy „Wileń- 
ska Pomoce Szkolna”, składających się z 
mikroskopu i: kimo-aparatu, oszacowamych 
ma 1300 zł. 

Spis rzeczy i szacunek takowych przej- 
rzaniy być może w dhniiu liqytacji. 

Komomik Sądowy Jerzy Fiediaj, 
WYTYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYVYVYYYYVYSTYY. 

OBWIESZCZENIE 

Komomiik Sądu Grodzkiego 3-go rewi- 
ru w Wilnie, Wacław Leśniewski, zamiesz- 
kały w Wilnie przy ul. M. Pohulamce 13/2, 
miniejszem obiwieszcza, że ma zasadzie amt. 
46—48 į 116 Rozporządzenia (Prezydenta 
Rzeczypospolitej [Polskiej z dnlia: 7 matea 
1928 roku (Dz. U. R. P. 34 poz. 321) o 
prawie banikowem, wi dniu 22 lutego 1933 
r. od! godz. 10-tej rano w Wilnie, przy ul. 
Wielkiej Nr. 44 w lokalu D-B. T. Bumi- 
mowiicz, odbędzie się sprzedaż z licytacji 
publicznej majątku muchomego, należącego 
do Isaja Piersica, składającego się ze sznu 
ra pereł prawdziwych, zastawionych w wy- 
żej wymienionym Domu Bamkowym na 
zaspokojenie jego pretensji do Isaja Pier- 
sica, oszacowanych nia sumę 1000 zł, 

IPeriły można oglądać w dniu gprzeda- 
ży pod wyżej wsłkazanym adresem. 

Komornik Sądowy W. Leśniewski. 

Drzewo suche górnośląski Węgiel 
po cenach konkurency[nych 

poleca „PŁOMIEŃ Piwnas 
Sprzedaż również na raty 

Radjo wileńskie 
NIEDZIELA, 12 LUTEGO 1933. 

10,05 Tramsm. nabożeństwa. 

11,58 Sygnał czasu. 
12,10) Kom. meteor. 
12,15 (Poranek symf. z Fillnanmongi. 
„Kobieta a onganizacje społeczne i za- 

wodowe* odczyt. 
Dalszy ciąg por. sym£. 
14,00 „Wychów cieląt aż do używaltoś- 

ci mozpłodowej. 
14,20 Koncert dla: wszystkich, Utwory 

polskie w wyk. Wil. zesp. manidol. 
14,40 „Co słychać, o czem! wiedzieć trze 

ba“ pogadamka. į 
15,00 Dalszy ciąg koncertu dla wszystkich. 

16,00 Audycja dla, młodzieży. 
16,25 Kącik młodzieży szkolnej. 
16.80 Płyty gramofonowe. 
16,45 Odczyt. 
17,00 Kloneert. 
17,55 (Program ma poniedziałek, 
18,00 Fragmenty z kone. muz. wokalnej: 

(Wiad. bieżące, d. e. konieertu. 
19,00 Rozmaitości. 
19,10 Recytacje wi: wyk. Halimy Hohen- 

dlinigerówmiy. 
19,25 Słuchowiska. 
20,00 Kiomcent.. 
21,00 Wiad. spomtowe. 
21,10 Muzyka operowa, ‚ 
22,35 Miuzyka taneczma, Kom. meteor., 

Muzyka taneczna. 

  

P. K. O. 82.157. 

anienowym 

wpłsciń se P.O. N. 

         

Drukarnia wydawnictwa 

  

może mężczyzna 
kochać jednocześnie 
dwie kobiety 

Odpowiedź na to pytanie 
daje fiim 

erotyczno-obyczajowy Boczna ulica 
Juž w tych dziach w kinie „PAN“ 

Poranek eo „Krzyk tęsknoty u wrót Antarktydy" 
Film potężnych wrażeń z krainy podbiegun wej. — Wstęp dla młodzieży 30 gr. — dla d*rosłyth 49 gr 

Dziś| Na scenie: Wszechświatowej sławy Zaspół KOZAKÓW Kubańskich, pod dyr, księżnej Eiżb ety Gagarinowe| 

W programie; Śpiew, Muzyka, Tańce. pp e ś% B Ą X ść as Eimadem LOVE 
Na ekranie; Film grozy i emocji 

Początek seansów o godz. 4 pp. W sobotę i niedzielę o godz. 2-ej.pp 

Czy 
  

Dźwiękowe-kino 

„REWJA“ 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5. 

  

Dziś! Arcywesoły, przepyszny, czeski film dźwiękowy 

Raj podlotków 
W rol. gł. figlarna, pełna humo u i wdzięku ANNA ONDRA i słynny reżyser lilmowy (który wyreżysero - 
wał wszystkie filmy z Vlastą Burjanem) KAROL LAMACZ. Poraz pierwszy wyst pują oni razem na fil- 
mie' Nad program: Urozm. dod. dźwięk. Ceny od 20 gr. Pocz. o godz. 4, 6, 8 i' 10.15. W sob. i św. o Z.ej 

UWAGA: Na żądanie publiczności od godz 12 do 4-ej wyświetlamy film Flip i Fiap w Małżeńskiej Niewoli 

DZWIĘKOWE KINO 

CEIINe 
Wielka 47, tel, 15-41 

  

Na scenie | NOWY REPERTUARI | Gościnne występy artysiów stołecznych, 

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

  

  

Dźwiękowe STANISŁAW BELSKI. 
Kine Przeboje programu: Kobieta i fortepian, czarna archidea. Prelekcja o anatomii, Pomeranc pozuje i in. Humor! Śpiew 

Skeczel Akinalja! — Na ekranie: Najwspanialszy łilm produkcji francnskiej 

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

Ostatnie dni! Spieszcie ujrzeć! 

Jedyny sukces 1933 r. Należy. 3 
aDETA AERDDA | przybywać punktualnie 

na początek seansów 4, 6, 8 i 10.15 
aby odnieść 

m = m 

sko KURTYZANA w lilmie l t ы naiezyte wrazenie 
Tel. 528 1 ZARNA LE z tego arcydzieła 

3 33 
Nad program; Dodztek:dźwiękowo rysunkowy i aktualja dźwiękowe 

  

Dziś najrozzoszniejsza operetka lilmowa z dotychczas wyświetianycu w Wilnie 
Uświękowe kie z 

Przebój nad przebojeł 
HOLLYWOGD p. t. B R E £ Ž Z RĄ į Ł 0 $ c i Cud nowoczesnej techniki - 
Mickiewicza_22 mowej. Najczarowniejsza muzyka 

w świecie. Niezrównanie vpajające meledje, Udział bierze boska Liłjana Harvej orsz znakomity komik Armand tel. 15-2 
В Barnzrd. Nad program: Atrak:j< džwiekowe, — Pocz. o g 4, 6, 8 1 1020, w čnie šwiąt o g. 2 ei. 

  

Dziślwisłki podwó,ny program! 

ko 1) Nieśmiertelaa epopea milošci 6 g a W rol. gł: JADWIGA SMOSARSKA i WITOLD CONTI. 
Kine-Testr i bohaterstwa p. t. Przepiękne pieśni legjonowe i kozackie w wykonania 

chórów Dana I Kszaków Kubańsk ch. — 2) Ulubieńce publiczności 
„ŚWIATOWID* poraz pierws y w Wilnie LILJANA HARVEY i Harry Holm Wakacja Małżeństwa Mickiewicza 9. <zampańska komedja p. t. 

PRZETARG LL + 
| 

Zarządy więzień Łukiskiego i Stefańskiego Lekarze | Y 
w Wilnie ogłaszają przetarg ofertowy na do- DOKTOR 
stawę dla więzienia Łukiskiego 45.000 klg. žy 
R. klg mąki żytniej pytlowej, 500“ kig. 10 o ROWOSKERKA 
cebuli, 500 klg. kawy zbożowej, 4 beczki śŚie- - 
dzi birskich, H gatunku, 15  klg. pieprzu, 30 0 Е 20 osobowe 
kłg. octu, 300 klg. szmalcu wieprzowego i o wytwornej i solidnej karoserji na podwoziu 

„FORDSON“ 4'|, ton. 50 K. M. 
od zł. 19.000 

ordynator Szpit. Sawicz 
cheroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 

przeprowsdziła się 

Wileńska 34 

1000 klg. mięsa wołowego lub wieprzowego 
miesięcznie, oraz 150 klg. *karbolu, 150 klg. pa 
rafiny, 200 sztuk misek emaljowanych rozmia- 
ru 38 cm., 150 sztuk misek emałjowanych, roz 
miaru 24 cm., 300 sztuk kubków emaljowanych | 
rozmiaru 10 cm., 1 mtr. 3 desek brzozowycn zależnie od wewnętrznego ukończenia karoserji 
1 1/2 kię. trawy Szarej, 15 klg włosia koń- zobowi | poleca 
skiego, 8 kig. gwoździ szcezotkarskich, 4 kig. ml 
drutu, 4 klg. kleju stolarskiego, i dla więzie. —933 Z | „AUTOTECHNIKA" Sp. z o. 0. 
nia „Stefanskiego“:. 30.000 klg. żyta, 1.006  _ 
klg. słoniny, 300 klg. kawy zbożowej, oraz 600 żeldowicz Wilno, ul. Wileńska 23, tel. 1116. 
klg. mięsa wołowego miesięcznie lub mięsa wie 
przowego. chor. skórne, wenery - Przedstawicielstwo FORD MOTOR СОМР. А. - $. 

Zaoierowane artykuly winny byč najlepszejį CZNė, паггайбу тосхо- — @ 
jakości z dostawą loco więzienia. Oferty na wych. CC 
dostawę wymienionych artykułów należy skła- od 9 do I, 5 do 8-- 

  

  

stawę wymi i на лЕ по GA RA LT UR užasaaakkiiakaia dać najpóźniej do dnia 17 lutego 1933 roku, Wieczorem. ul. Mickie i Piani ГОЫЕЬ =Sprżeć do godz [24 m imię Zarządów więdeń u Wiją 2ł, | komeeriowe zon: domcói miki че POSZUKUJĄ 
kiskiego i Stefańskiego, w zapieczętowanei Wielka 41 — 4 Piaskowa nr. 1 m. 2. PRACY 
lakiem Ls z napisem: Oferta na dostawę ZELDOWICZOWA > < 1252 sererai 
artykułów" z dołączeniem pokwitowania Kasy kobiece, weneryczne — SIĘ nie — | 
Skarbowej w Wilnie o wpłaceniu wadjum w narządów . moczowych o A > A Lokaie = 3 2 
wysokości 5 proc. wartości oferowanych arty- od 12 — 2 i od 4 -6 560 ha, 150 ka, folw. RUTYNOWANA PETYTYYYYYTYVYYYYYTO 

31 5.POKOJOWE  Korespondentka - ma- 

    

kułów. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17-go b. ul. Mickiewicza 24 — 5 \ 
m. o godz. 12, w obecności oierentów w wię- tel. 277. PRS: SIS PE mieszkania z wygoda- szynistka polsko - „nie- 
zieniu Łukiskiem. Prawo wyboru oferenta za- DOKA alia 22 — 17 od 8 — mi do wynajęcia  nie- miecka ze znajomością 
strzega się. Szczegółowych informacyj o wa- IO 4576, drogo. Informacje —__stenografji poszukuje -- 
runkach przetargu i dostawy udzielają prze- Blumowicz 23 Žž 1. Zawalna 60 od 9 do 11 PASY. Zgłoszenia do 
wodniczący komisyj gospodarczych: Naczelnik choroby weneryczne — PLAC m. 30 i od 4 do 6 po administracji dla „ste- 

Więzienia Lukiskiego i Naczeolnik więzienia skórne i moczopłciowe. z kilkoma domami 637 pol. EŃ 
Stefańskiego w godzinach urzędowych. WIELKA 21, tel. 921. kwadr. sąžni do sprze-  —— = —. "^ П ** 
Wilno dnia 9 lutego 1933 r. : A, о0О «а dania w Śródmieściu — 1 lub 2 POKOJE Kawaier 

Przewodniczący Komisji W.Z.P. 23 Wilna. Olerty składać umeblowane ze wszeł- poszuknje posady eko- 
do administracji  „Slo- kiemi — nems, gojowego, skle- 

Dr. WelfSONwa© © okaziciciowi DO WYNAJĘCIA — рожеро 11 & Ża skro- 
weneryczne,  moczo -kwitu „Plac. Gdańska nr. 6 m. 1. mue wynzgredzenie — 

płciowe, RADE SRR RR 5. -- Adres: p. Podbrodzie 

Wileńska 7, tel. 10-67.' FORTEPIAN MIESZKANIA Ka: Myśl, Piotr 
od 9 — 1i 4 — 8. prawie nowy Bzckera 31 4.pokojowe do wy: с Ei 
P2ABA okazyjnie sprzedam. — "ajęcia od zaraz. Mły- MŁODY 

K Tatarska 1 m, 11, Oglą- Towa 5-7 Iniormacje u ы 9-1 
UPNO al dozorcy. energiczny z 9 - łetnią 

dać od 1 do 3 ej.; praktyką leśną, poszu- 
“" kuje posady leśniczego, I SPRZEDAŻ  -- 

PYWUPWWYTYWWYWEWUSTY FP lej: ość i 

2 2 pokokoje dowieaziet—— MIEIZCOWOSC obplE“ 
DO SPRZEDANIA i k w go. 14 Tytułem zasadni- 

fabryka czekolady i diana RZ ae czego wynagrodzenia - 

Gospodarczej. 

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wiino, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, - 

wygodami 
  

  

  

suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetye:- DO WYNAJĘCIA 
1y twarzy. Masaż ciała, 
szczuplający (panie). 

elektryczny, wy 
Natryski „Hormora“ 

    

według prof. Spuhla. Wypadanie włosów. tuż rów ika Nr. 12—5 może być tylko depu- 
łupież, indywidualne dobieranie kosmetyków | w pełnym rnchu, sta- a Lrogėkė ..tat rolny. | Reierencje 
do każdej cery. Ostatnie zdobycze kosm» | nowisca b. wygodną MIESZKA NłApPierwszorzędne. — Mo 

gę samodzielnie sporzą 
dzić plan gospodar - 
stwa leśnego. Zgłosze-* 
nia kierować: Biuro Re 
klamowe Garbarska 1 

lacówkę. Adres dowie- ь 1 e Ž 
Pić de w biurze óg- Pianina żar 2 1*5;,:&…?03(& 
łoszeń I. KARLIN, ul aj? BE TTING* „remontowane do wyna- 
Niemiecka 35 K. i A. FIBIGER jęcia. Bakszta 2, wia- 

tyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 108. 

WZ P 
  

uznane za najlepsze w 
  kraju. -— Sprzedaż na domość u WOŻÓBÓ NE: sub. „Leśnik«. 

raty i. wynajęcie — MIESZKA NIE HAS 
Kijowska 4, H. Abel>w 4 pok przedpokój i Róż: 

Ty kuchnia, suche, słonecz- p 
o 8 A SE JNIE ne, Z elektrycznością M i is 
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