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Dosyć obciążeń rolnictwa 
Trzeba samą myśl stałego podatku 

majątkowego uznać za niefortunną, a ma 

ment jej wprowadzenia w życie za naj- 

mniej odpowiedni. Autorzy tego proje- 

ktu chyba nie zdają sobie sprawy z sytua 

cji, w jakiej rolnictwo się dzisiaj znala- 

zło i myślą, że ulgi w zaległościach po- 

datkowych i obniżenie stopy procento- 

wej wzmocni tak warsztaty rolne, że na 

ich organizmach można będzie robić no- 

we eksperymenty. Tymczasem trzeba 

stwierdzić, że wskutek  katastrofalnego 

spadku cen na wszystkie bez wyjątku zbo 

że, nabiał, bydło, nierogaciznę, drzewc; 

wreszcie na samą ziemię, wszystkie war- 

sztaty z bardzo małemi wyjątkami, pra- 

cują od 2-ch lat deficytowo, brną w co- 

raz większe zaległości podatkowe, pro- 

centowe i służbowe, a jeśli nie robią no 

wych zobowiązań, dla pokrycia deficytu, 

to wprost dlatego, że pożyczki dzisiaj ni- 

gdzie dostać nie mogą. Obniżka oprocen- 

towania daleko niedostateczna przy krót 

koterminowych zobowiązaniach — a sta 

nowią one około 50 proc. zadłużenia rol- 
niczego — może umożliwić warsztatom 

rolnym przetrwanie ostrego kryzysu, by- 
najmniej ich jednak nie postawi na nogi 
póki ceny będą na poziomie dzisiejszym. 

W tych. warunkach wprowadzenie nowe 

go obciążenia pozostanie teorją naraża- 

jąc najwyżej waścicieli majątków jeszcze 

na jednym odcinku na częste wizyty se- 
kwestratorów. 

Stały podatek majątkowy traci cha- 
rakter podatku płaconego z substancji, 
przybiera natomiast wszelkie cechy pod- 
niesionego podatku. od dochodu, który 
niestety, w naszem życiu gospodarczem 

w zupełności zanika. Ziemiaństwo musi 

uznać to nowe obciążenie w razie jego 

wprowadzenia, jako ciężką krzywdę, wy- 

rządzoną swoim warsztatom i tak chy- 

lącym się w szybkiem tempie do upadku 
pod brzemieniem niskich cen podatków 

i procentów. 

Nowy podatek ma byč+ wymierzanv 

przez Urzędy Skarbowe według obliczeń 
tychże urzędów, a dopiero w odwołaniu 

płatnik może dowodzić złego wymiaru. 
co oczywiście nie wstrzymuje ściągania 
wymierzonego podatku. Nie jest tajemni- 

cą dla nikogo, że nasze Urzędy Skarbu- 

we pod względem wymiaru podatków są 
nastrojone niesłychanie fiskalnie, doszu- 
kują się w każdem zeznaniu nie prawdy, 
lecz najdrobniejszych usterek, któreby 
umożliwiły urzędom dopasowywać wy- 
miar do potrzeb Skarbu, a nie do obje- 
ktywnej i sprawiedliwej oceny zezna- 
nia. Najjaskrawszym dowodem złego na- 
stawienia naszych Urzędów, jest rozgo- 
ryczenie i oburzenie, które stale wywo- 

łuje wymiar podatku dochodowego, wy- 
JAP nie liczący się z nikim i z niczem. 
Każden, kto brał udział w posiedzeniach 

rolników, wie coś o tem. Jeśliby niezado- 
wolenie powstawało z t. zw. obecnie „PSY 

chozy niepłacenia", to czemu nie uwida- 
<znia się ono, przy innych podatkach jak 
$runtowy, przy którym progresja jest 
również nieznośnym ciężarem a przytein 
nonsensem. Trzeba więc stwierdzić, że 
poza ciężarem podatku musi tkwić coś 
znacznie więcej, jeśli niema zakątka kra- 
ju, gdzieby te głosy gromko się nie roz- 
legały, a jest nim — krzycząca niespra- 
wiedliwość wymiarów. Potwierdzeniem 
tego może służyć propozycja zrobiona, 
Przed paru laty przez delegacje ziemi Wi- 
leńskiej na audjencji u Pana Prezydenta 
ha Zamku, gdzie wysunięto koncepcję 
Podniesienia stopy podatku gruntowego 
Wzamian za zawieszenie podatku docho-- 

dowego. 

l wówczas, gdy nie możemy  sobie 
dać rady z Urzędami Skarbowemi i z ich 
wymiarami, mamy otrzymać nowy poda- 
tek zależny od dowolnej interpretacji u- 
rzędników skarbowych. Natychmiast po- 

wstaną spory co do kwalifikacji ziemi, 
wysokości zadłużenia, bo jeśli łatwem 
jest udowodnienie długów hipotecznych, 
to jak dowodzić długów wekslowych. I 
znów jazdy, odwołania, stemple, obrona, 
Trybunał Administracyjny jako martyro- 
logja każdego podatnika w Polsce. 

Wszyscy wielkim głosem żądają ko- 

masacji tylu rozlicznych podatków, wy- 

magających w każdym warsztacie rol- 

nym specjalnych studjów nad nimi, tym- 

czasem mamy być uszczęśliwieni nowym 

podatkiem i nowym wymiarem. Projekt 

jest w dostosowaniu do naszej polskiej 

rzeczywistości niefortunny, a przy obec- 

nym nastroju ogólnego przygnębienia 

wprost szkodliwy. 

Czy przyniesie on Skarbowi doražne 

korzyści? Raczej można sądzić, że mini-- 

malne, i to nietylko z powodu słabości 

gospodarczej społeczeństwa, lecz i z po- 

wodu kosztów, które wprowadzenie tego 

nowego podatku pociągnie. 

Wszelkie oznaki cechują, że podatek 

ten jest niesprawiedliwy. Jeśli majątek 

daje dochód, jest on bardzo silnie obcia- 

żony podatkiem dochodowym. Jeśli nie 

daje dochodu skąd czerpać źródła na 

pokrycie nowego ciężaru. 

Nowy projekt ma zastąpić stary po- 

datek majątkowy, ale czy jest konieczno- 

ścią dla likwidacji rzeczy, którą samo 

życie obaliło wprowadzać bardzo pro- 

blematycznej wartości novum. Gdy Sejm 

uchwalił w 1923 r. podatek majątkowy 

z-przewidzianemi zwyżkami i sztywną 

sumą 500 miljonów dla rolnictwa, czynił 

to bez odpowiednich materjałów, bez sta- 

tystyki, sądząc, że jeśli będzie niedobór 

do preliminowanego miljarda, będzie o: 

niewielki. Nie spieranoby się bowiem o 

każden procent stawki procentowej przy 

tym podatku, gdyby Sejm był przewi- 

dział, że wkrótce okaże się konieczność 

podniesienia stawki od rolnictwa o 367 

proc. Wprost powstał błąd arytmetyczny, 

gdyż nie zdawano sobie sprawy, ile wart 

jest majątek rolny Polski. Po żmudnych, 

dwuletnich obliczeniach ujawniło się, że 

majątek całego rolnictwa polskiego jest 

znacznie mniejszy, niż przypuszczano. 

Należało wniosek z tego wyciągnąć i ob- 

niżyć należną sumę od rolnictwa do pie1- 

wotnego wymiaru a nie upierać się przy 

fikcyjnej cyfrze 500 milonów. 

Lasy swoją część podatku majątkc- 

wegó zapłaciły w formie daniny leśnej. 

Poniosły już dostateczny upływ wpraw- 

dzie nie krwi, lecz drzewa i żadne pod- 

wyżki lasów nie dotyczą. Obecnie ma się 

je pociągnąć po raz wtóry jakby las by: 

objektem, który można częściowo reali- 

zować, a nie objektem dającym tylko 

stałą ilość metrów drzewa rocznie z po- 

ręby. 

Kto zna stosunki gospodarcze wsi, kitu 

wczuł się w dzisiejszy beznadziejny stan 

gospodarstw rolnych, musi uznać, że no- 
we obciążenie jest niedopuszczalne, że 
projekt stałego podatku majątkowego jest 
zły, pogrąży jeszcze bardziej nasze rolni- 
ctwo w otchłań długów. To też trzeba 
mieć nadzieję, że czynniki rządowe i po- 

lityczno-gospodarcze obu Izb przejrzą 

w czas całe niebezpieczeństwo, oraz bez- 

celowość projektowanego posunięcia i 

uchronią społeczeństwo tak bardzo znę- 

kane obecnym chronicznym kryzysem 

gospodarczym od nowego wstrząsu po- 
datkowego. Antoni Jundziłł. 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
kcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 

nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. Į 

  

ne, jakie rozegrały się w niedzielę. przybrały 

niezwykle na ostrości. Z Wrocławia, Eisieben, 

Dortmundu, Muenster itd. donoszą o licznych 

ofiarach zajść. Wszędzie dochodziło do strzela 
niny na ulicach miast, podczas różnych pocho 

dów i maniiestacyj hitlerowskich. 

W. Dortmundzie nieznani 
"na śmierć górnika komunistę. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
fe RANUWICZE — ul. Szeptyckiego — А. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEj — Księgarnia Kol. „Ruch” 
KLECK — Sklep „Jednošė“ 
LIDĄ — ul. Suwalska 13 — S. Mateski, 
ŁUNINI:C — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
MOLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
MIORY — Ejdelman 
NIEŚWIEŻ ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

i CENY OGŁOSZEŃ: wiersz muilimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej 
| nadesłane milimetr 50 gr. Kronika 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogło: 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez 

Łaszuk. 
OSZMIANA — 

PODBRODZIE 

szenia cyfrow! 

Krwawe rozprawy w Niemczech TELEGRAMY 
BERLIN PAT. Krwawe rozprawy politycz. lu położenia kresu starciom musiano wezwać szturmowców. Policja po oddaniu salwy przy- 

policję z okolicznych miejscowości. 

Pochód narodowych šocjalistow ostrzeliwa 
no również w Dessau, gdzie zraniono dwu 

„Socjal-demokraci i K 
BERLIN. PAT. — Rogplakatowane о- 

stąpiia do rozpraszania walczących zapomoca 

pałek gumowych. 

omuniści łączcie się!" 
Odezwę tę podpisał m. i. znany pisanz mie- 

sprawcy zaktoli qezwy, podpisane przez licznych działaczy miecki Hemryk Mann. (Prasa. nacjonalisty- 

radykalnych kół lewicowych i pacyfistycz- czna w gwałtownym tonie atakuje Manna, 
W Muensterze narodowi socjaliści ciężko mych, nawołują stronniobmo  socjalno-de- domagając się złożenia go z urzędu preze- 

zranili socjalnego demokratę. 

Do licznych zajść doszło również i w Ве:- 
tworzenia* wspólnego fnomtu robotniczego. 
mokratyczne i partję komunistyczną do u- sa pruskiej Akademji Literatury. 

— — —оОо——— 

lnie, gdzie podczas bójki między komunistami Niema sojuszu włosko-niemiecko-węgierskiego 
a narodowymi socjalistami, odniosło rany 10 
osób, z czego 4 śmiertelne. Policja interwenju- 
jąc kilkakrotnie aresztowała wielu uczestników 

bójek i skonfiskowała pewną ilość broni. 

Do niezwykle krwawego starcia między ko 
munistami a hitlerowcami przyszło. w miastecz- 
ku przemysłowem Eisleben. ' siedziby organi- 

zacji kormunistycznej zaczęto nagie ostrzeliwać 
pochód oddziałów szturmowych hitlerowców. 
Wywiązała się ostra wymiana strzałów pomię 

dzy obu stronami. Trzech uczestników zajścia 
padło trupem na miejscu. 20 odniosło ciężkie 

rany, kilku z nich walczy ze śmiercią. W ce- 

  

LONDYN. PAT.— Korespondent rzym 
ski „Morning Post' pisze, że jest upoważ- 
nioniy. do kategorycznego zaprzeczenia po- 
głoskom o istnieniu sojuszu włosko-nie- 
miecko - węgierskiego, na. mocy którego 

Hitler miałby udzielić (Włochom pomocy iw 
kierunku aneksji Abisynji, wzamian za co 
Wiochy miałyby poprzeć Niemcy przy od- 

zyskaniu korytarzą polskiego. 
Korespondent Miorninig Post upoważmio 

my jest do oświadczenia, że podobny układ 
mietylko mie istnieje, ale już sama pogło- 
ska świadczy 0 kompletnej nieznajomości 
włoskiej polityki zagranicznej w przeszło- 

Ści i obecnej. Włochy nigdy nie pragnęly 
ameksji Allbanji, dążąc jedynie do politycz- 
mej i gospodarczej kontroli takiego państ- 
iwia bufonowego, czemu obecny: stan rzeczy 

całkowicie odpowiada. Korytarz polski zaś 
jest zagadnieniem odległem -i obecem dla 
Włoch, którem Włochy — oświadcza ko- 
responident Morning Post — nigdyby sie w 
sposób przedstawiony mw pogłosce nie zaj- 
mowały. Opublikowanie zagranicą tych po 
glogek określono w Rzymie jako wymysły 
i uważane jest: przez Włochy za. pożałowa- 
mia godne machinacje. 

——00——— 

  

Trzecie czytanie proliminarza budżetowego w Sejni 
Mowa posła Miedzińskiego 

WARSZAWA PAT. Sejm ną dzisiejszem pie 
narnem posiedzeniu przystąpił do 3-go czyta- 
nia preliminarza budżetowego i projektu usta 
wy skarbowej, 

Забга! głos sprawozdawca generainy pos. 
Miedziński. Mówca podkreśla, że w obecnym 
roku wyodrębniono fundusze jako osobną część 
budżetu Mówca zgadza się z twierdzeniem, że 
pozostawiono tylko te fundusze, które żyją ży- 
ciem odrębnem. Inne powinny znaleźć się w 
dochodach i wydatkach tych instytucyj, które 
istotnie niemi administrują. Jeszcze inne powin 
ny zostać zlikwidowane. 

METODA OPOZYCJI 

Dalej reierent polemizuje z. twierdzeniami po 
sła Trąmpczyńskiego na temat wyboru Prezy- 
denta Rzeczypospolitej. 

Opozycja zawsze krytukuje nas wstecz i 
nie daje wskazań na przyszłość. jedynym istot 
nym zarzutem jest gospodarka rezerwami. Mo 
że trzeba ich było więcej schować i nie robić 
tak wielkich skoków inwestycyjnych, których 
jednak kraj był spragniony, ale przecież i opo 
zycja tak samo zapatrywała się na te sprawy 
i już w roku 1928, kiedy przyszły nadwyżki 
budżetowe, rozpoczęła natychmiast dysponowa 
nie niemi. 

Jeżeli chodzi o program opozycji, słyszymy 
tu dwie zapowiedzi: pos. Żuławski wzywa ma 
sy do buntu, a poseł Rybarski zapowiada, że 
prawica przejdzie do ataku. Nie są to chyba 
programy gospodarcze, zauważa referent, bo 
gdyby nawet lewicy udało się doprowadzić do 
rządów rob. - chłopskich, to na drugi dzień 
nie znalazłaby się w lepszej sytuacji gospodar- 
czej i raczej byłaby w gorszej, z powodu no- 
wych wydatków, a mniejszych wpływów. Co 
do zapowiedzi prawicy, to jest ona zapowie- 
dzią walki politycznej. 

Gdybyście, panowie, mówił referent, zwra- 
cając się do opozycji--- nas zlikwidowali, na- 
pewno nie podnieślibyśmy krzyku i skarg i 
nie połecielibyśmy z żalami do wszystkich mię 
dzynarodówek i nie będziemy konkurowali ze 
staremi pacyfistkami w Paryżu. 

DLACZEGO MAMY ZAUFANIE 
DO RZĄDU? 

Jakie są tę momenty, zapytuje generalny 
prelegent, które nas, wi do za ‚ 
ufania, že i w tej sytuacji rząd da sobie radę, 
i wykona ten plan, któryśmy sobie narysowali. 
Rząd przed kilku laty stanął na stanowisku, że 
dążyć będzie do utrzymania stałości waluty. 
Dalej była zapowiedziana równowaga budżeto- 
wa, którą rząd wysunął programowo i. tak 
Się rzeczywiście stało. 

W dziedzinie zasadniczych wytycznych po- 
lityki ekonomicznej konsekwentnie wyciąga się 
wnioski z założeń takich, jak zmiana siły naby 
wczej pieniądza i tu mamy szereg znanych i 
zapowiadanych ustaw i pociągnięć rządu. 

XI-ta Rocznica Koronacji Ojca Świętego 
UROCZYSTE NABOŻEŃ STWO W WARSZAWIE 

WARSZAWA. PAT. — Wiezoraj przed 
południem z okazji ll-tej rocznicy koro- 
macji Ojea Świętego, staraniem Kapituły 
W; iej w katednze św. Jana Arcy- 
biskup metropolita warszawski ks. kardy- 
mal Kalkowski, w asyście licznego ducho- 
wieństwa, odprawił uroczyste nabożeństwo 
Na mabożeństwo to przybył J. E. msgr, 
Marmaggi, muncjusz apostolski, szef domu 
wojskowego p. Prezydenta plk. Głogowski, 

który reprezentował p. (Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej, minister WR i OP Jedrzejewiez 
jako reprezentant p. Prezesa Rady Minis- 
trów, wicemarszałkowie Polakiewicz i Bo- 
gucki, reprezentanci marszałków. Sejmu i 
Senatu, pozatem minister przem. i hamdlu 
Zarzycki, podsekretarz stanu MSZ Jan 
Szembek i immi, oraz korpus dypłomatycz- 
my: z ambasadorem wiloskim Bastanini na 
czele. 

WYMIANĄ DEPESZ 

WARSZAWA. [PAT. — Z okazji 11-tej 
mocznicy koronacji Ojca: Świętego Piusa 
XI p. Prezydent Rzeczypospolitej wysłał 

naro Świątobliwość Pius XI, Citta del 
Vaticainio. — Proszę Waszą świątobliwość 

koronacji wyrazy) mego synowskiego odda 
nia i majżarliwsze, przesyłane wraz ze mną 
pzez Polskę całą, życzenia szezęścia 0S0- 
bistego i chwały (panowania Waszej Świą- 

tobliwości. (—) Ignacy Mościcki. 

'Na powyższą depeszę Ojciec Święty na- 

desłał następującą odpowiedź: 
Pam Ignacy Mościcki, Prezydent Rze- 

czypospolitej Polskiej, w Warszawie. — Z 
żywem zadowoleniem przyjmując do wiado 
mości szlachetne wyrazy: Wiaszej Ekscelen- 
eji, jesteśmy szczęśliwi, mogąc powtórzyć 
Nasze błogosławieństwo apostolskie i Na- 
sze najlepsze życzenia dla osoby Waszej 
Ekscelencji oraz życzenia pomyślności 
chrześcijańskiej (dla bliskiej sereu Nasze- 
mu Polski. (—) Pius XI. 

Rewizja stosunku wierzyciela do dłużnika 
została przez nasz rząd przyjęta jako teza 
która jest wykonywana i rząd daje pierwszy 
przykład, przez przeprowadzenie ostatnich kon 
wersyj jakokteż obecnie przez zmianę opro- 
centowania wszystkich pożyczek związanych 
z reformą rolną, przez zmniejszenie obciążenia 
własności rolnej. Konsekwentnym  kro- 
kiem naszych tez był nacisk na ceny produk- 
tów przemysłowych, i rząd dał przykład w 
dziedzinie taryfowej. Przeprowadza się też za- 
sadnicze zrównywanie cen raczej w dół niż w 
górę. 

Dlaczego panowie z opozycji, we wszyst- 
kich sprawach, które się dzieją dobrze, robią 
taką minę, jakby się to działo samo, a gdy się 
dzieje źle, mówią, że winien jest rząd? 

Wszędzie na Świecie, kończy swe wywody 
referent generalny poseł Miedziński--- rozwią- 
zanie Izby i zagadnienie nowych wyborów 
wynika dopiero wtedy, gdy nie ma większości 
a tu nagle panowie występujecie z wnioskiem 
© rozwiazanie Izby. --- Dopóki jednak stan 
konstytucji jest taki, jak teraz, a rząd działa 
według zapowiedzianego i wykonywanego pro 

gramu w dziedzinie gospodarczej i politycz: 
nej, nie ma podstaw do nieufności dla rządu i 
dlatego referent prosi o przyjęcie ust. skarbo- 
wej według wniosków komisji budżetowej. 
(huczne oklaski na łamach BB). 

POSEŁ STROŃSKI O HITLERZE 

Po przemówieniu generalnego referenta za- 
brał głos pos. Stroński, (Klub Narodowy) kró 
ry wystąpił z ostrą krytyką polityki rządu. Po 
ruszając problem Pomorza, i bezprzykładne о- 
świadczenie kanclerza Hitlera, mówca zazna- 
czył, że Klub Narodowy chce aby rząd tak 
działał, by mógł wskazać lzbie, że w Genewie 
nie jest taki stan rzeczy, że 5 mocarstw bez 
Polski przyznaje Niemcom równouprawnienie 
zbrojeń, kiedy to jest prawem Polski, zarówno 
jak i tamtych mocarstw. Od rządu Klub Naro- 
dowy oczekuje czynu i całe społeczeństwo 
zgodne jest, że nie może być mowy o tem, a- 
by naród polski pozwolił choć-piędź ziemi Po 
morskiej zabrać (oklaski na wszystkich ła - 
wach). 

Pos. Stroński złożył deklarację, w której 
występuje z krytyką ustawy skarbowej, a na- 
wiązując do ostatniego oświadczenia Hitlera, 
podkreśla konieczność skonsolidowania społe- 
czeństwa w obliczu niebezpieczeństwa niemiec 
kiego. W zakończeniu deklaracji Klub Narodo- 
wy domaga się przeprowadzenia nowych wy 
borów i oświadcza, że głosować będzie prze 
ciwko budżetowi. 

PRZECIW BUDŻETOWI 
Pos. Róg w imieniu Stronnictwa Ludowego 

złożył deklarację, że klub jego głosować bę- 
dzie przeciw. budżetowi. 

Podobną deklarację imieniem PPS złożył 
pos. Niedziałkowski. у 

Pos. Łucki z Klubu Ukraińskiego występo- 
wał przeciwko polityce wobec Ukraińców i 
opowiedział się przeciwko budżetowi. 

Pos. Pułjan (Ch. D.) zwrócił uwagę, że 
klub Ch. D. zgodnie z całem społeczeństwem 
oświadcza, że dla Polski niema i nie może 
być. żadnej kwestji Pomorza. Mówca wypowie 
dział się również za rozwiązaniem obecnych 
ciał _ ustawodawczych i za rozpisaniem no- 
wych wyborów. Klub mówcy głosować będzie 
przeciw budżetowi. к 

Po przemówieniu pos. Jeremicza który imie 
niem Klubu Białoruskiego wypowiedział się 
przeciwko budżetowi, zabrał głos sprawozdaw 
ca generalny pos. Miedziński. 

REPLIKA POSŁA MIEDZIŃSKIEGO 

Polemizując z twierdzeniami mówców opo- 
zycyjnych co do polityki zagranicznej mówca 

zapytuje, jakie to konkretne błędy zrobił rząd. 
Czy stanął w sprzeczności z opinją kraju? | 
Wogóle komu jest potrzebna teraz dyskusja 

nad tą sprawą, która nie jest sporna z naszym 

narodem. Od pierwszej chwili, mówił referent, 

zajęliśmy przecież w tej sprawie wyraźne sta 

nowisko, że na wszelkie nadzieje czyjekolwiek 
jedyną odpowiedzią Polski mogłyby być sio- 

wa gen. Cambronne'a, na groźby jedyna ocćpo 
wiedź :„Przyjdź i weź!* (oklaski). Powstaje 
dziwne wrażenie, którego zapewne chcieli pa- 
nowie uniknąć, że z tej sprawy chcecie zro- 
bić narzędzie do rozgrywki wewnętrznej, jaka 
byście chcieli powiedzieć: 

„Trzeba, żeby była wewnętrzna zgoda, — 
więc wy ustąpcie“. To jest oryginalne wymu- 

szanie przez mniejszość na większości. Tej dy 
skusji o nowych wyborach my nie chcemy pro 
wadzić, bo jest ona niepotrzebna. 

Rząd odpowiedzialny za sytuację państwa, 
jest spokojny i grożbami się nie przejmuje, 
my zaś wyrażamy wiarę, że rząd do zburze- 
nia spokoju mas i do poderwania ich do wałki 
nie dopuści. 

UCHWALENIE PRELIMINARZA 

Po przemówieniu generalnego referenta 
przystąpiono do głosowania nad całością bud- 
żetu, przyjmując w trzeciem czytaniu prelimi- 
narz budżetowy oraz projekt ustawy skarbo- 
wej. Ostateczne sumy uchwalonego prelimina- 
rza są następujące: wydatki -- 2.451.980.694 
zi, dochody  —- 2.057.831.881 zł. deficyt —-. 
394.148.813 zł. 

Marszałek Świtalski stwierdził, że trzecie 
czytanie zostało uchwalone w terminie konsty 
tucją przewidzianym. Przyjęto ponadto trzy re- 
zolucje komisji i na tem zarządzono przerwę. 

USTAWA O POBORZE REKRUTA 

Po przerwie pos. Siciński z BB referowai 
ustawę o poborze rekruta na rok 1933, podkres 
lając, że ustawa ta od wielu lat nie ulega żad- 
nej zmianie. Pod adresem tych, którzy choć 
zdawali sobie sprawę z powagi obecnego poło 
żenia, w pierwszem czytaniu głosowali przectw 
ko tej ustawie, mówca stawia pytanie, co prze 
ciwstawią przedstawionemu wczoraj stanowi- 
sku Hitlera. Panowie odmawiacie dawać rekru 
ta ,(mówca zwraca się do lewicy), gdy Hit- 
łer sięga po Pomorze. Źdejmijcie przynajmniej 
z waszego szyldu politycznego przymiotnik 
„роБКа“. Mówca w zakończeniu wyraża cześć 
i uznanie dla armji i jej wodza. 

Pos. Pużak (PPS) odpiera zarzuty, impu- 
tującej Polskiej Partji Socjalistycznej stanowi- 
sko niegodne socjalistów polskich w sprawie 
obrony państwa. Mówca zaznacza, że stronic 
two jego stoi na stanowisku obrony kraju i 
że w dzisiejszym okresie przejściowym, gdy 
państwa się nie rozbrajają, stronnictwo godzi 
się z istnieniem armji lecz pod warunkiem, że 
armja będzie funkcją obrony kraju. Mówca wy 
suwa szereg zarzutów antyrządowych, domaga 
jąc się w zakończeniu przemówienia ustąpie - 
nia rządu. 

zkolei zabrał głos pos. Galica (BB), który 
polemizując z przedmówcą, zaznaczył, że Hit- 
ler jest obecnie tylko wykładnikiem instynktu 
zaborczego narodu niemieckiego. Nie chcę tu 
mówić o Pomorzu, ale Europa zapomina o 
tych strasznych rzeczach, które zdziałał niemie- 
cki militaryzm. 

Poczem w głosowaniu ustawę przyjęto w 
2-iem i 3-ciem czytaniu. Ża ustawą głosowa 
ły Klub BB, prawica i część lewicy z wyjąt- 
kiem PPS. 

Źkolei Izba przystąpiła do rozprawy nad u- 
stawą o częściowej zmianie ustroju samorządu 
terytorjalnego. 

Na tem dyskusję o godzinie 8 wiecz. zakoń 
czono i posiedzenie zamknięto. Następne od- 
będzie się we wtorek o godz. 10.15 

O BIT RKS 

i i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty Oraz 

reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych, oraz z prowincji e 25 proc. drożej. 

ei tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

Administację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 groszy. 
Dre tzcoj 

DRUJA — Kowkin. 
Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— uł. Wileńska 15 T. Guwrwicz 

PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

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

SMORGONIE — Stowarzyszenie Frzyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe uł. 3 Maja 5. 
WOLOZYN — Liberman, Kiosk gazetowy 
wARSZAWA. — Kiosk Księg. Koi. „Ruch“. 

  

   

MARYNARZE „ZEVEN PROYVINZIEN* 

SINGAPORE. PAT. — Pewma ilość 
marynamzy europejskich oraz około 70 tu- 
ziemców: „należących do składu załogi „Ze- 
ven Provineien'*, którzy znajdowali się na 
lądzie w chwili wybuchu buntu w porcie 
Olehleh ma! Sumatrze, przybyło tu na po- 
kładzie statku holenderskiego „Vanou- 
thoorn*. Polieja wydała specjalne zarzą- 
dzenia, aby umiemożliwić niepożądanym 
czynnikom skomunikowanie się z tymi ma- 
rynarzami,, któnzy mie otrzymali pozwole- 
nia na wylądowahnie. 

ZAMIEĆ NA MURMANIE 

MOSKIWIA. PAT. — Na kolei Murmań- 
skiej szaleje zamieć. Pociąg towarowy Z0- 
stał kompletnie zasypany śniegiem. Wiele 
inmych pociągów: utkmęło w drodze. Szcze- 
gółów narazie brak. 

SŁUŻBA W NIEMIECKICH KADRACH 
PRACY 

BERLIN. PAT, — Minister spraw wew 
nętrznych Rzeszy wspólnie z komisarzem 
do służby w tak zwanych kadrach pracy, 
wydał specjalne zawiadomienie, zawiera- 
jące przepisy, według których abiturjenci 
kończący szkoły Średnie ma. Wielkanoc mo- 
gą się zgłosić do półrocznej służby. Okres 
półroczny mozpoczyna się 1 kwietnia i trwa 
do września. Okres czienomiesięczny po- 
święcomłiy będzie służbie w kadrach pracy, 
reszta zaś czasu przeznaczona jest wylą- 
cznie na t. zw. sporty w: terenie, Służba 
odbywać się będzie w specjalnych obozach. 
Koszty całkowitego utrzymania i umundu- 

rowania ponosi Rzesza. Do służby tej po- 
wołamie być mogą także abiturjeniiki. Urzę- 
dy pracy; otrzymały polecenie udzielania 
bliższych informacyj o warunkach udziału 
w ikadirach. 

TAJEMNICZY TRANSPORT SAMOLO- 
TÓW WOJSKOWYCH 

PARYŻ. PAT. Pomimo  oficjalmego 
dementi rządu węgierskiego „Echo de Pa- 
ris“ podirzymuje nadal informacje, podame 
przed kilku dniami przez prasę francuską 
o dostarczeniu Węgrom przez Włochy 32 
samolotów: wojskowych. 

Dziennik. przy tej okazji wymienia ma- 
stępujące szczegóły: z 32 wspomnianych 
aparatów 12 jest typu myśliwskiego, a 
20 samolotów obsenwacyjjnych i bombo- 
wych Samoloty te już dostarczono i ulo- 
kowamo w: bezpieczniem miejscu na Wę- 
grzech. Stanowią one tylko część trams- 
portu, wyinoszącego ogółem 48 samolotów. 
wojskowyich, które [Włochy mają dostar- 
czyć Węgmom. 

"Transport tych samolotów: dokonany 
został w wóżmych terminach ubiegłego mie- 
Siąca. Samoloty grupami po 6 i 7 sztuk 
przelatywaty połalad terenem Austrji ma 
wiysokości 6 itys. metrów. Nia tej wyso- 
kości mie można 'ich byllo spostnzec. Sa- 
moloty wystartowały z Polmezz. „Beho de 
Paris' zazmacza, że ma wszelkie zaprze- 
czenia jest iw stamie odpowiedzieć nowe- 
mi szczegółami w tej sprawie. 

KOLEJNY NOKAUT GARNERY 

NOWY YORK. РАТ. — Wi Nowym 
Yonku rczegrany został bokserski mecz 
między amerykańskim bokserem Schaafem 
a olbnzymem włoskim Carnerą, — W 13-tej 
rundzie Carnera znokautował przeciwnika, 
przyczem cios był tak silmy, że Schaaf mu- 
mął ma wing i uderzył głową o deski. Mi- 
mo matychmiastowej pomocy lekarskiej 
Schaaf nie odzyskał i. Dopie- 

mo po 4 godzinach w szpitalu udało się le- 
ikanzom ocucić Schaafa, ale tylko ma kilka 
minut. Stam Schaafa: jesti beznadziejny. — 
ike oh tej wdrożome zostało docho- 

je, 

  

KTO WYGRAŁ 
CZWARTY DZIEŃ CIĄGNIENIA. | 
WARSZAWA, PAT. — W 4-tym dniu 

ciągnienia 4-tej klasy. Polskiej Państwo- 
wej Loterji Klasowej, główniejsze wygrane 

padły ma następujące numery: | 
Złotych: 15 tysięcy 67.362, 143.673, zło- 

tych 5 tysięcy 15.015, 28.179, 28.640, 
438.559, 139.986, złotych 2 tysiące 64.903, 
66.781, 98.589, 125.903, 130.463, 133.911. 
134.825. i 

Walne zebranie akcjonarjuszów Banku Polskiego 

  
W dniu 9 b.m. odbyło się-walne zebranie akcjonarjuszów Banku Polskiego. Zebranie otworzył 
prezes Banku Polskiego dr. Władysław W 

Z za stołu prezydjalnego przemawia 
Wróblewski. Na zdjęciu naszem fragment zebrania 

prezes Banku p. Jan Piłsudski (xx)



Protestanci, Żydzi, Muzułmanie 
w obronie ..Ojców Jezultow z Albertyna 

W Krakowie zaczął wychodzić miesięcznik 

p.t. „Oriens*, poświęcony propagandzie ob- 

rządku wschodniego, wydawany przez Misję 

Wschodnią O.O. jezuitów w Polsce i redago- 
wany przez czołowego publicystę zakonu je- 

zuitów w Polsce i redagowany przez czoła- 

wego publicystę zakonu Jezuitów, ks. Jana Ur- 

bana. 

W nr. I tego czasopisina został umie- 

szczony niezmiernie ciekawy artykuł p.t. „W 

obronie Albertyna", podpisany przez anonitio- 

wego „Albertyńca wschodniego obrządku”, jak 

należy przypuszczać, człowieka bardzo bliskie- 

go Misji albertyńskiej, jeżeli nie jej członka. 

Ów Albertyniec opowiada, iż znany nie- 

imorjał ziemian powiatu słonimskiego wywoiał 
w Albertynie ogromne oburzenie: 

— „Ludnóść Albertyna w przeważającej 

swej większości była tym memorjatem oburzo- 

na i do žywego poruszona. Samorzutnie i bez 

wiedzy ojców postarała się ona o ułożenie jed- 

nego, a potem drugiego memorjału do tegoż 

Wileńskiego Arcypasterza, poddając w niej o- 

strej — krytyce występ ziemian słonimskich, a 

ojców wschodniego obrządku biorąc w obronę". 

Głosu ludności, szczególnie, jeżeli chodzi o 

„przeważającą większość* lekceważyć nie mo- 

żna, chociażby ta większość składała się z.... 

340 osób, bo właśnie tyle podpisów  ozdobiłc 

memorjały w obronie akcji o.o. Jezuitów. 

Z broszury o. Piątkiewicza „Prawda o At- 

bertynie'”* wiemy, że parafja albertyńska liczy 

ponad 350 dusz, bliska zaś parfja synkowicka, 

której proboszczem jest również ojciec Jezui- 

ta, liczy aż 1500 osób! Na pierwszy więc rzut 

oka dałoby się przypuścić, że przeciwko me- 
morjałowi ziemian słonimskich  zaprotestowali 

prawie wszyscy albertyńcy i nikt z synkowi- 

czan. 
Autor artykułu jednak z rozbrajającą szcze 

rością stwierdza, że na memorjał ziemian ob11- 

rzyli się niekoniecznie unici: 
— „Obydwa memorjały podpisało okcio 

340 osób, wśród których nie brakło przedsta- 

wicieli wszystkich tutejszych stanów i zawo- 

dów, obrządków i wyznań (!). Ludność pol- 

ska, łacińskiego obrządku, której autorzy zie- 

miańskiego memorjału lubią przypisywać spe- 

cjalną niechęć do „wschodnich Jezuitów, jak- 

by dla zaprzeczenia tym wersjom, złożyła pod 

memotjałem najwięcej podpisów, 

200; do nich się przyłączyło około 80 pody'- 

sów z kół unickich i 
nych. Nie brakło też protestantów i innych 

Właśnie: — „i innych*. Ponieważ zaś wy- 

żej zostało zaznaczone, że memoriały albertyń- 

skie podpisali przedstawiciele „wszystkich tu- 

tejszych wyznań”, z pewnością można 

puścić, że tymi „innymi* byli i 

bo innych wyznań na terenie Słonimszczyzny 

więcej niema. (Sekciarze i bezwyznaniowcy 

chyba nie mogą być brani w rachubę?) 

200 — katolików rzymskich 

80 — unitów 

PRZYZNANIE PAŃSTWOWEJ NAGRODY 
MUZYCZNEJ     

Jury nagrody muzycznej ministerstwa W. R. i 
O. P. na posiedzeniu w dniu 9 b.m. postano 

wiono przyznać nagrodę za rok 1932 p. Euge 
njuszowi Morawskiemu za balet „Świtezianka”', 

który był wystawiony w operze Warszawskiej 
Nagroda wynosi 5 tys. zł.Na zdjęciu naszem 

podajemy podobiznę p. E. Morawskiego. 

  

bo prawie * 

około 40 z kół prawosław 

przy- + 

muzułmanie, * 

40 — prawosławnych 

20 — protestantów, żydów i  muzułman. 

Uderza. nieproporcjonalnie mała ilość un- 

tów, tembardziej, że jak informuje o. Piątkie- 

wicz w swej broszurze, misja albertyńska skla- 

da się z 57 osób i 11 braci — koadjutorów; 

a więc na każdego ojca i braciszka albertyń- 

skiego nie przypada i półtora obrońca z po- 

śród wyznawców obrządku wschodniego, <t- 

rych, — musimy wierzyć! — jest przecie w 

okolicach Słonima około 2000 osób!.. 

Najdzielniej niezawodnie spisałi się pro- 

testanci, żydzi i muzułmanie, którzy podpisali 

memorjały, kończący się w ten sposób („Oba 

memorjały prawie dosłownie schodzą się ze 

sobą”): 

— „Zwracamy się do Ciebie,  Najdostoj- 

niejszy Arcypasterzu, abyś całą swą powag1 

wystąpić raczył przeciw tym pisemnym oszczer 

stwom i stanął w obronie prawdziwych na- 

szych opiekunów, dobroczyńców tutejszej osa- 

dy i okolicy". 

Z memorjałem ziemian słonimskich można 
się nie zgadzać, można go krytykować, ganić, 

ale fakt, że wywołał on tak wspaniały odruch 

nawet wśród chrześcijan, ;— zmaże wszelkie 
winy. Protestanci, żydzi i muzułmanie, stwier 

dzają własnemi podpisami, że katolickiego ar- 

cybiskupa uważają za swego arcypasterza, ka- 

tolickich zaś kapłanów za opiekunów, — jest 

to zjawisko wielce radosne. 

Jeszcze parę memorjałów ze strony ziemian 

i zginą w Albertynie różnowiercy!.. . W. Ch. 

Z T-wa Przyjaciół Nauk 
Walka o szkołę polską pod zaborem rosyj- 
skim na terytorjum dawnego W. Księstwa 

Litewskiego. 
Pomimo najmniej spnzyjające warunki, 

nuch naukowy w Wilmie nie zamiera i raz 

po raz daje o sobie zmać zapomocą cieka- 
wych i pożytecznych (dzieł. Na ostatniem 
posiedzeniu Wydziału II "Towarzystwa 
Przyjaciół m Wilnie, które się odbyło dnia 
11 bm., dyr. Wacław Gizbenrt - Studnicki 
zreferowaił swóją praleę na |temlait walki o 
szkolę polsiką ma ziemiach W. Ks. Litew- 
skiego. 

[Praca dyr. Studnickiego, oparta pra- 
wie wyłącznie na całkiem niewyzyskamych 

ach andhiwalinych i malterjale pamiętni 
im, obejmuje całokształt wysiłków    

   społeczeństwa! polskiego w okmesie niewoli 

— cd czasu pierwszego rozbiomu do okresu 
tuż pnzedł 'wiojną śŚwiiałtową. 

Z rieferatu autora: można: był:o wniosko - 

ć, iż praca rzuci calkiem nowe światło 
e polskiej szkoły pod zaiborem ro- 

im i wydobędzie ma jaw szereg fak- 
mających charakter rewelacyjny. Do 

ch faktów, mip. należy bardzo inittensy- 
| praca tajnych szkół wiej h, organi- 

zowamiyich przez samych włościan ' prowa- 

dzonych przeważnie phzez bylych w 
wych, ikttónych, jak widać, majwełt s 
armji rosyjskiej mó 

wić. 

     

   

   

     

  

   
     potrafilia: wynarodlo- 

Jak garnęła się ludność wiejska dlo о- 
ё ty i jak chłopi maweł: nie-Polacy chę- 

tnie się uczyjli po polsku, wykazuje urzędo- 
wła. nosyjska statystyka: z gmin brasław- 

  

   
skiej, krasuogórskiej, rymszańskiej i smol 
wieńskiej z rokiu 1889, Na 5071 osób, umie- 
jących czytać i pisać, tylko 807 osób umia- 

  

lo po mosyjsku, zaś 4894 czytlało i pisało po 
polsikiu. Naukę, nzecz jasna, zdobywano w 

szkółkach tajnych !... 
Bandzo (cielkawiem zjawiskiem w okresie 

popowsłtelniowym był bojkot rosyjskich 
szikół średnich, mający ma celu uchronienie 
dziewcząt: polskich od wpływów rosyjskich, 
aby kobiety: polskie mogły się stać ostoją 
nodzin į wychowawiezyniami mocnego du- 
chem pokolenia. 

Referat dyr. Studnickiego, pozwalający 
się zorjentować w wiellkiej rwaintości, doko- 
nanej pracy, spotik: ię z uznaniem zebra- 
mych i wywołał ciekawą dyskusję, w kitó- 
tej szczególniie ważki głos zabral! pnof. St. 
Kuościałkowski, informując o ostalnim e- 
tapie mialiki o polską szkołę z okresu już 
wojny światowej. 

Należy życzyć, aby praca dyr. W. Giz- 
bert-Studnickiego jak najprędzej ukaza! 
się w druku, — zasługuje na to pod k 
dym wizględem. mn z. 

KLUGNĘCH SME BYZEYE TROWRET W STTOWOSZOC 

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

sprzedsż 

WĘGLA Sskico 
KONCERNU GIESCHE SP. akc. 

Dostawa natychmiestowa w szczelnie 
zaplombowanych wozach. 
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„Zeven Provinzien“ 
Holenderski pancernik „Potiomkin“ 

Bunt marynarzy na holenderskim krą- 

żowniku „Zeven Provinzien“ (Siedem 

Prowincyj), pościg i kapitulacja załogi 

po kilku dniach błąkania się po morzu 

ma w sobie coś z frapującego scenarju- 
sza filmowego, tak nieprawdopodobną 

wydaje się możliwość uprowadzenia 
przez zrewoltowaną załogę okrętu wojen 

nego. Ž 

Od czasów głośnego buntu na rosyj- 
skim pancerniku „Kniaź Potiomkim* na 
morzu Czarnem w roku 1905, jest to 
bodaj pierwszy wypadek buntu, który 

przyjął takie rozmiary, Historja ostat - 
nich lat dwudziestu zna dość liczne pró- 
by niesubordynacji, wśród marynarzy 
flot wojennych, wszystkie jednak były li- 
kwidowane w zarodku. Zwłaszcza ostat- 
ni ferment we flocie angielskiej wynikły 
po obniżeniu żołdu, mimo usilnych za- 
biegów III Międzynarodówki, aby nastro- 

„je buntownicze zdyskontować na rzecz 
propagandy wywrotowej, został szybko 
zlikwidowany przez Admiralicję angiel- 

ską, która nie dopuściła do żadnych eks 
cesów, a podżegaczy srodze ukarała. Po 
za kilkoma wypadkami odmowy przez 
załogi okrętowe wyruszenia na przepiso 
we ćwiczenia, do żadnych zajść nie do- 
szło. Pod tym względem Admiralicja an 
gielska znalazła się na wysokości zada- 
nia, czego nie można powiedzieć o kiero 
wnictwie marynarki holenderskiej. 

Kapitan „Zeven Prowinzien* był, jak 
głoszą relacje, zawiadomiony w swoim 

czasie, że wśród marynarzy jego okrętu 
panuje niezadowolenie z powodu obniże 

nia żołdu, ale wiadomości te zbagateli- 

zował i spokojnie opuścił pokłać  &га- 
żownika. Być może, gdyby pozostał na 
posterunku nie doszłoby do buntu lub 
nie przybrałby on takich rozmiarów. 
Właśnie ten stosunek kapitana, jak i e- 
gzotyczne tło (malownicze brzegi Suma- 
try), na którem rozegrały się - wypadki, 
mają w sobie coś z filmu, który pięknie 
został wyreżyserowany przez największe 
go reżysera, jakim jest Życie. 

SŁOW O 

Czyżby to był Ferrugia? 
Poszukiwanie podpalacza „Atlantique” 

Przed panem Carles, który przejął śledztwo 
w sprawie pożaru okrętu „Atlantique* przesu 
nęło się już tych paru świadków, do zeznań 
których przywiązuje się o wiele więcej wagi, 
niż do zeznań blisko 200 osób, jakie w ogól- 
ności przesłuchane będą. Takiem było przede- 
wszystkiem zeznanie PAWŁA ARAMEIDY, ra- 
djotelegrafisty, a dalej FRANCISŹKA  RENE- 
ARD, nocnego stróża na okręcie. Przesiuchanie 
tych dwóch świadków trwało przeszło cztery 
godziny. 

OTO, CO ZEZNAJE ARAMEIDA 

Nocy krytycznej silne falowanie okrętu nie 
dawało mu spać. Wyszedł więc na pokład, by 
zaczerpnąć powietrza. Znalazłszy się na pokia- 
dzie spotkał tam znajdujących się już Renarda 
i Ferrugię, zatrudnionych jako zamiataczy 0- 
krętu. Pracę tę dokonywano w nocy lub wcześ 
nie nad ranem. 

Q godzinie 4 minut 17 rano (telegrafista za 
notował czas niezwykle dokładnie) zauważył 
on gęsty dym, podnoszący się z ziemi. Zrazu 
sądził że jest to kurz powstały z zamiatania, 
przeszedł więc do korytarza, by krzyknąć do 
zamiatających. Tu ujrzał podłogę w ogniu. 
Płonęły dywany i chodniki rozłożone na zie- 
mi. Momentalnie rozbił szybkę sygnału alarino- 
wego. Poczem z towarzyszami zajął się tłumie 
niem ognia. Trwało to przeszło godzinę, aż 
nadeszły posiłki i chwila opuszczenia statku. 

Co jednak robił przez ten czas Ferrugia? 
Gdzie był? Świadek go już nie widział. Gdy 
wszedł do pełnego dymu korytarza, Ferrugii 
tam nie było. Swoją drogą, dym przeszkadzał 
mu widzieć dokładnie. W każdym razie nie wi 
dział go wówczas ani nawet potem, gdy 
wszyscy zajęci byli ratowaniem. 

To samo zeznaje Renard. I on widział Ferru 
gię na chwilę jeszcze przed wybuchem pożaru, 
i on go stracił momentalnie z oczu. I on ma 
najwidoczniejsze, choć nieformułowane wyraź- 

niej, podejrzenia co do roli, jaką tu mógł ode- 

grać trzeci świadek: zamiatacz Ferrugia. 

ZEZNANIA FERRUGII: 

Na pytanie sędziego śledczego, jak spędził 
ową ostatnią noc, Ferrugia odpowiada bardzo 

spokojnie, że w sposób przepisany warunkami 

jego służby. Żamiatał najpierw pomost. Praca 

ta zajęła mu czas aż do północy. Wówczas 
zaś przeszedł na przód statku, zawieszając swo 

ONGIŚ A DZIŚ 
Dawniej zaopatrywano różnej jako- 

ści tłuszcz zgoła. nieuzasadnionem mia- 
nem kremu. Krem bowiem taki równał się 
w skutkach niesolonemu masłu, o ile wo- 
góle odpowiadał mu jakością. Taki 
„krem* nie spełniał żadnego zadania 
wśród licznych wskazań dla kremu do o- 
chrony cery, ożywienia jej, do pielęgno- 
wania rąk i ciała, do golenia u mężczyzna 
raczej szkodził, ponieważ nie znano me- 
tod zapobiegania zjełczeniu tłuszczu. 
Dzięki postępowi w medycynie lekarska 
kośmetyka posługuje się dziś wybitnie 
działającemi i indywidualnie do danych 
potrzeb dostosowanemi środkami ożyw- 
czem; niejełczejący, wykwintny tłuszcz 

" służy do zmiękczenia naskórka, a głów- 
nie do przenoszenia ożywczych składni- 
ków do głębi skóry. Z nowoczesnych kre 
mów wysuwa się na pierwszy plan na- 
świetlony promieniami  ultrafioletowemi 
krem „Ultrasol*. Wytworny ten krem, o 
odpowiedniej emanacji słonecznej, odda 
niepospolite usługi w licznych _wskaza- 
niach codziennego użytku, zwłaszcza u- 
prawiającym sporty. Nader przystępna 
cena tego iście cudownego kremu ułatwi 
każdemu posługiwanie się nim. 

   i 

ZDZISŁAW MARYNOWSKI — Okręt bez 
kotwicy*, Warszawa, 1933, str. 178 z ilustra- 

cjami. 

W taniej serji Książek Liljowych Gebethne 

ra i Wolifa, dających dobrą lekturę rozrywko- 

wą, ukazała się nowa powieść Z. Marynowskie 

go „Okręt bez kotwicy”. 

Wraz z bohaterem książki, Radowskim, 

podróżnikiem i pisarzem, wkraczamy do sa- 

lonów arystokratycznych, obracamy się wśród 

sfer literackich, artystycznych, inteligencji pra- 

cującej i t.d. 

Intryga miłosna wikła się zręcznie, nie tra- 

cąc nic z prawdopodobieństwa, trzymając czy- 

telnika w napięciu i dając autorowi sposobność 

do wysnucia ciekawych obserwacyj i głębo- 

kich uwag. 

Nie moralizując ani trochę, owszem, ba- 

wiąc czytelnika rozmaitemi szczegółami, Z. 

Marynowski zajmuje zdecydowaną postawę 

moralną wobec życia — i zwłaszcza tego, co 

jest życiem życia — wobec miłości. 

Przyczyną buntu na krążowniku „Sie 
dem Prowincyj* było niezadowolenie za 
łogi z powodu obniżenia żołdu, ale co 
odegrało rolę iskry, która wybuch buntu 
wywołała, narazie nie wiadomo, i dopie 
ro śledztwo prowadzone przez dowódz- 
two floty, ustali dokładnie przebieg owej 
krytycznej niedzieli. Gdy atmosfera jest 
naprężona, wówczas nie trzeba wiele, 
zwykle powodem bywają rzeczy błane, 
jak np. zakaz urlopów do portu lub jakiś 
drobiazg w zaopatrzeniu, słowem, kwc- 

stja, która w innych warunkach załatwio 
na byłaby bez żadnych następstw. 

Na pancerniku „Potiomkin* np. powo 
dem buntu byt robak kapuściany, znale- 
ziony w zupie przez jednego z maryna- 
rzy. Ów fatalny robak sprawił, że załoga 
porzuciła obiad i cała wyległa na ps- 
kład, aby zaprotestować przeciwko złe- 
mu odżywianiu. jeden z głównych podże 
gaczy marynarz jewtuszenko otwarcie 
zaczął wzywać do buntu i dopiero wów 
czas starszy oficer okrętu, lejtenant Hila- 
rowski, aby zlikwidować zajście w za- 
rodku strzelił, i ranił w pierś agitatora. 
Dalsze wypadki rozegrały się w ciągu 
kilku sekund. Rozagitowani marynarze 
podniecani krzykami rannego Jewtuszen- 
ki, zlynczowali Hilarowskiego i trupa 

je miotły. Tam spotkał kilku chłopców z usiu- 
gi statku, którym podobnie jak  Arameidzie, 
burzliwe morze nie dawało spać. Tu spędził 
czas aż o godziny 3 rano, kiedy to spotkał go 
Arameida i Renard. Już wówczas ten ostatni 
zwrócił mu uwagę na kurz, wydobywający się 
z podłogi od zamiatania. Nie byt to kurz, ale 
dym. W owej chwili nie zwrócono na to nale 
żytej uwagi. Potem brał udział w ratowaniu: 
był jednym z pierwszych, którzy się do tego 
wzięli. Budził nawet innych. 

   

Wala 
WARSZAWA. PAT. — W poniedziałek 

w gmachu iPaństwiowego Unzędu Wychowa 
nia Fizycznego odbyilo się doroczne zebra- 
mie komisji wielkiej honorowej nagrody 
spowiiowej, ufumdowianej przez dyrektora 

PUWF, dla majlepszego sportowca, bądź za 

siewiczówna lau 

  

   

matjlejpszy: wyczym! sportowy w danym roku. 
Do nagrody za mok 1932 kandydowali: Sta- 
pisława Walasiewiczówinia, Jamusz Kuso- 
ciński, olimpijska. dwójka ze stermikiem w 
składzie: Braun, Ślązak i Skolimowski, 
mistrzyni: świata w łucznictwie pani Kur- 
Kojwiskia - Spychałowa, oraz zespół łuczni- 
ków, który zdobył mistrzostwo świata na 
zawodach w "Wamszawie. 

Po dyskusji poufnej uznano kamdydatu 

cy Walasiewiczówny i Kusocińskiego za 

jednakowo godne wyróżnienia. Nad pozo- 

stałymi kandydatami dłużej się nie zasta- 

  

   

Na tych zeznaniach narazie utyka śledztwo. 
Jeżeli posziaki zwracały się przeciw Ferrugii, 
to, przynajmniej narazie, nie znalazły swego 
potwierdzenia. Obecnie rozpocznie się faza 
szczegółowego śledztwa, gdy relacje świadków 
prześwietlone zostaną tysiącem drobnych py- 
tań i informacyj co do szczegółów. Jak wia- 
domo „jest to teren, na którym poślizgnąć się 
musi nawet najwprawniejszy zbrodniarz. 

   

Oczywiście, o ile pożar „Atlantique" był 
skutkiem zamachu. PREST. 

IB ISTAT NS ITS, SARAS 

reatką nagrody sportowej 
ma/wiiamo. — W ściślejszem głosowaniu na- 
grodę przyznano (większością głosów Stani 
sławie Walasiewiczównie. 

W ciekawych motywach podkreślono, 

że przy przyznawamiu wielkiej magrody 
honorowej Walasiewiczównie komisja ma- 
dawcza wzięła pod uwagę: 1) wiellkie zna- 
czenie propagandowe, jakie miały (dla spor 
tu polskiego zwycięstwa (Wlalasiewiczówmy, 
odniesione na igrzyskach olimpijskich i w 
Chicago oraz ustanowiome przez mią we- 

ikordy: światowe, 2) bezapelacyjną, kilka- 
krotnie wykazaną wyższość mad wszystkie 
mi spriniterkami świata, 3) mimo stałego 
pobytu w Ameryce, decyzję 'Walasiewiczó- 
wny, stamtowamia w barwach polskich ma Т- 
gmzyskach Olimpijskich i 4) ambicję i wzo 

nową dyscyplinę. 
OE 

Uroczystość braterstwa poisko-esteńskiego 

  

W Tallinie odbyła się uroczystość otwarcia kursów języka polskiego, zorganizowanych przez 

Komendę Główną Estońskiej Gwardji Narodowej „Kaitseliit '. W uroczystości wzięli udział 
wódz naczelny gen. Laidoner, minister peinomocny Rzeczypospolitej p. Libicki, komendant 
łówny „Kaitseliitu* gen. Roska, wiceminister 8 y В spraw wojskowych gen. Lill, szef sztabu ,„Kait- 

seliit" płk. Majde, członkowie towarzystwa polsko - estońskiego oraz zaproszeni goście. Na 
ilustracjj — grupa uczestników uroczystości. 
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DLACZEGO MASZ OSZCZĘDZAĆ, 

PEWNOŚĆ 
Cyfry Bilansu P. 

Lokaty własne . . .-. . 

Nieruchomości 

Rezerwy 

Roczny obrót 23 
P. K. O. jest osobą prawną 

wyrzucili za burtę, następnie zaś wymor 
dowali wszystkich oficerów, a nawet za 

strzelił uciekającego wpław doktora o- 
krętowego E. Smirnowa. 

Po załatwieniu się z oficerami, na po 
kładzie odbył się wiec, na którym obra- 

no na dowódcę jednego z bosmanów. Z 

głównego masztu ściągnięto sztandar 

państwowy i zawieszono czerwoną szma 

tę. Pod tą banderą ruszył „Potiomkin'* 

po węgiel do Fieodosji, gdzie pod grož- 

bą zbombardowania miasta i portu za- 
opatrzył się w paliwo, a następnie po- 
płynął do Odesy, po zapasy żywności, 
które zdobył w podobny sposób. 

Zbuntowany pancernik hulał bezkar- 
nie po morzu kilkanaście dni, aż wresz- 

cie zawinął do Constanzy, gdzie poddał 
się władzom rumuńskim. Załoga zdezer- 
terowała i ukryła się w Rumunji. Dopie 
ro po pewnym czasie okręt został zwró- 
cony Rosji. 

Marynarze z „Zeven Provinzien“ nie 

mają na sumieniu swych oficerów, gdyż 

zatrzymali ich tylko jako zakładników. 

ale mimo to popełnili najcięższą zbrodnię 

jaką przewiduje kodeks morski. 

Załoga krążownika holenderskiego w 

chwili buntu składała się z 16-tu ofice- 

rów i 9 podoficerów Europejczyków, 3 

WSZAK ZNANY W CAŁYM ŚWIECIE, 

ŻE WIELKIM JEST SPRAWDZIANEM 

TO, CO MA UZBIERANE W KASIE OSZCZĘDNOŚCI. 

MILJON OBYWATELI 
SKŁADA SWE OSZCZĘDNOŚCI W 

КО 
ZASADĄ TEJ INSTYTUCJI JEST: 

Gotówka do dyspozycji . . . 

klijentom tajemnicę wkładów. 

RZEC Z JAK KRYSZTAŁ CZYSTA, 

RZEKŁ EKONOMISTA, 

DLA LUDZKIEJ WARTOŚCI 

  

| ZAUFANIE 
K. O. za rok 1932. 

. zł. 203.493.677,15 

423 933.887,97 
35.318,019,22 
33.068.825,31 
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miijardy złotych. 
i ustawowo gwarąntuje swym 

podoficerów tubylców, 44 marynarzy bia 

łych i 184 marynarzy tubylców. Jest 
rzeczą charakterystyczną i ciekawą, że 
w buncie wzięli udział równocześnie ma 
rynarze biali i tubylcy, mimo istniejące 
go zawsze silnego antagonizmu. 

Jak wynika z ostatnich relacyj, krąż»- 
wnik „Siedem Prowincyj* ujęty został i 

zmuszony do kapitulacji u wybrzeży Su 

matry. 
Po spotkaniu się floty holenderskiej 

z krążownikiem „Zeven Prowinzien* i 

po okrążeniu go przez jednostki bojowe 
stojące pod dowództwem komendanta 

krążownika „Jawa* dowódca eskadry we 
zwał zbuntowanych do  bezwarunkow=j 
kapitulacji, grożąc w przeciwnym razie 
użyciem siły zbrojnej. Zażądał dalej, a- 
by krążownik wywiesił tlagę  holender- 
ską i flagę białą na znak kapitulacji, po 
zostawiając buntownikom 10 minut do 
namysłu- 

W odpowiedzi na to buntownicy za 
żądali bezkarności. W toku tej krótkiej 
wymiany depesz otaczające ,„Zeven Pro 
vinzien* kontrtorpedowce i łodzie pod 
wodne czyniły przygotowania do podję- 
cia akcji zbrojnej. Po upłynięciu 10 mi- 
nut wyruszyły przeciw zbuntowanym 2 
wodnopłatowce, towarzyszące eskadrze. 

W WIiRZE STOLICY 
JAK RZĄDZIŁ PAWŁOWSKI W TEATRZE 

ARTYSTÓW 

Mąż opatrznościowy sztuki polskiej @5- 

brał sobie za wicedyrektora Grodnickiego, zna 
nego przedsiębiorcę teatralnego, co w Lubli- 

nie, Częstochowie i innych prowincjach, roz- 

łożył na łopatki niejedną scenę. Grodnicki ni- 

gdy nie wypłacał u siebie pensji aktorkom, a 

gdy biedaczki przychodziły z molestacjami krzy 

czal: — Cóż to, niema rogu ulicy w mieście, 

czy cs? 

Zaraz po otwarciu teatru Pawłowski wy- 

jechał do Zakopanego pozostawiając jako swe- 

go zastępcę młodego tenorka operowego La- 

skowskiego. Gabinety dwóch „dyrektorów* ma 

ją wspólne drzwi za kotarą. Zgłasza się sto- 

larz do Grodnickiego: 

—- Panie dyrektorze, już miesiąc czekam 

na zapłacenie tego rachunku... 

— Ile się należy? 

— 100 złotych. 

Grodnicki podpisuje mu asygnatę i mówi: 

—ldź pan do kasy, wypłacą panu zaraz, 

ale zajdź pan jeszcze do dyrektora Laskowskie- 

go, bo u nas asygnaty musi podpisać dwó:h 
ludzi. 

Uradowany stolarz leci przez korytarz, a 

tymczasem Grodnicki wciąga Laskowskiego 

przez wewnętrzne drzwi do swego gabinetu. 

Stolarz wchodzi —- niema nikogo. Do wožnė- 

go: gdzie dyrektor? -— wyszedł, będzie 

wieczorem... 

Prosty ten trick był stosowany setki razy 

z setkami wierzycieli. 

Przy dni przed wystawieniem Turandota 

dekoracji jeszcze nie było, ani jednej próby 

nie odbyto w dekoracjach. Ale stolarze teatral- 

ni pracują gorączkowo. 

— (Cóż to robicie? — pytają aktorzy. 

—Meble dla pana Pawłowskiego. Nowy 

komplet, to niespodziankę szykuje mu pan Gro- 

dnicki... z 

Gdy do pracowni kostjumowej trzeba by- 

ło żelazka, zatelefonowano do sklepu po dwa. 

Jedno do pracowni, drugie do prywatnego mie- 

szkania dyrektora — oczywiście oba na koszt 

ZASP-u. 

Za popołudniówkę niedzielną należało się 

aktorom po 24 zł. Przychodzi jeden do Pawłow 

skiego: 

—-Panie dyrektorze... 

— Aha, dziś wieczorem do przedstawieniu 

wypłacę koledze. 

Komplet. Kasa pełńa. Puk, puk. 

— Kolego, teraz to zagmatwa rachunki, 

jutro rano, specjalnie dla was przyniosę pie- 
niądze... 

Nazajutrz woźny: — Niema pana dyrekto- 

ra! 

Wreszcie po tygodniu widząc, że dany aktor 

jest szczególnie uporczywy, Pawłowski poleca 

Grodnickiemu: — idź wypłać koledze. 

— Proszę, oto asygnata. 

Cóż to 

24-ty. 

— Ach omyliłem się, kołega wybaczy, nie 

warto psuć drugiego blankietu, to będzie jako 

aconto, potem przy ogólnem obliczeniu wy- 

równamy... 

Niema pieniędzy! to istotnie argument, ale 

obaj dyrektorzy wypłacali sobie pensje co do 

groszą. 

Najwięcej zarobił Pawłowski przed otwart- 

ciem teatru, przy jego montowaniu, wtedy czer 

pał pełną garścią od dostawców, przedsiębior- 

ców. Ledwo teatr został otwarty zaczął myśleć 

jakby go rozłożyć, szybko zlikwidować, ko- 

rzystnie wynająć salę. W grudniu nikt nie 

mówił o zamknięciu teatru, próba na scenie — 

a tam na balkonie robotnicy dłubią jakieś о- 

twory. 

— Hej, co robicie? 

— Dziury dla kina. 
Lecą wszyscy do Pawłowskiego. Co to zna 

czy? Tłumaczy: — głupstwo, w swoim czasie 

myślałem o wynajmowaniu sali między 4-tą a 
T-mą po poł. na kino, Zarzuciłem ten plan... ale 

firma widać zamówiła robotników i oni tak... 

siłą inercji... majstrują sobie... 

I aktorzy wierzyli w te duby smalone. Pa- 
włowski napchawszy sobie kieszenie, impotent 

twórczy, żaden kierownik, żaden dyrektor, 

chciał cichutko spławić teatr, którego nie umiał 

prowadzić, chciał się wycofać "bez rozgłosu, 

skandalu. Na to zabrakło mu już sprytu. 

Karol. 

===» mao сннннннннннннни 
AMIĘTAJ OBYWATELU, ŻE W WIEKU 

OD 15 DO 60 LAT, CO TRZECI CZŁOWIEK 
UMIERA Z GRUŹLICY! WYOBRAŹ SOBIR 
OGROM TEJ KLĘSKI i POPIERAJ WALKĘ 
Z NIĄ. KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRU- 
ZLiCZE“! POPIERAJCIE BUDOWĘ SANA- 

TORJUM POD WILNEM. 

dlaczego na 10 zł., a nie aa 

— 
  

  

Okrążywszy „Zeven Provinzien“, zrzuci- 

ły samoloty bombę, która spadła do we 
dy tuż obok krążownika. Druga bomba 
50-kilowa spadła na pokład zbuntowane 
go okrętu, czyniąc poważniejsze spusto- 
szenie. Kilkudziesięciu marynarzy zwaiiło 
się na pokład, obficie brocząc krwią, wie 
lu zostało rozerwanych na strzępy. 

Na pokładzie wybuchł pożar. Gdy sy 
tuacja stała się dla zbuntowanych bez- 

madziejną, wywieszono białą flagę, a za- 
Joga poczęła opusżczać pokład, scho- 
dząc do łodzi. Zbliżyły się tymczasem 
kontrtorpedowce i łodzie podwodne, a- 
taczając zbuntowany okręt, i zabierając 
kapitulujących na pokłady. Komendant 
„Zeven Provinzien** powrócił na pokład 
wraz z częścią marynarzy, którzy nie by 
li obecni na pokładzie w chwili wybu- 
chu buntu, i objął okręt w posiadanie. 

Ogień został wkrótce ugaszony. Od wy- 
buchającej bomby przeszło 40 zbuntowa 
nych marynarzy zostało zabitych lub od 
niosło rany. Bunt, trwający przeszło 6 
dni, którego przebieg z wielkiem zainte- 
resowaniem śledzony był przez cały 
świat, został zlikwidowany.



  

AKADEMIJA 
PEDAGOGICZNA 

KU CZCI PROF. DR. OWIDJUSZA 
DECROLY 

Szylbłki vozwój mauki, oraz komplikują 
ce się coraz bardziej fiormy życia! społecz- 

awiają przed! maszą szkołą szereg 
zagadnień, które mogą zmaleźć swoje pelne 
rozwiiązanie jedynie przy uwzględnieniu w 

      

całej rozciągłości wszystkich zdobyczy & 
współczesnej pedagogiki. 

Stąd powstaje konieczniość pilinego śle- 
dzenia jej dróg mozwiojowych, oraz wytko- 
Twystywiania osiągniętych rezultatów w co- 
dziennej praktyce szkiolnej. Zi 

Instytucją, któna spełnia w sposób wy- 
soce zadawialniający mia: terenie Wilna po- 

wyższe zadanie, jest Towiarzystwo Nowo- 
czesnego Wychowania. 

Q jego intensywnej pracy: i dużej ruch- 
liwości może świadczyć dotychczasowy, 
stłosunikowo duży donobek naukowo - onga- 
nizacyjny, oaz całkowicie uzasadniona po 
paolarność w szerokich sferach mauczyciel- 
skich. 

Nie (też dziwnego, że, wszystkie zebra- 
nia i imprezy, organizowane pnzez Towa- 
rzystwo N. (W. spotykają się z wielkiem za 
imteresowalniem i cieszą się maogół dużą 
frekwenicją, 

Da to się powiedzieć przedewszystkiem 
o ostałtniej z tych imprez — Akademji Pe- 
dagogicznej, poświęconej pamięci prof. 
dra Owidjusza Deoroly, która się odbyła 
w dniu 12 lutego bir. o godz. 17 w sali Ku- 
ratorjum Szikolinego, pod protekitoratem p. 
Kuratora Kazimierza: Szelągowskiego. 

Na program alkademji zlożyły się tazy 
referaty. W pierwszym z nich p. A. Jasiń- 
ski dał głęboką charakterystykę szkoły 
Decroly'ego ma tle współczesnych . prądów 
i dążeń pedagogicznych, w drugim p. H. 
Kaczyńska iw Sposób wysoce pnzejnzysty i 
sumienny scharakteryzowała O. Decrol'- 
ego, jalko twórcę mowej metody (w naucza- 
niu. Uzupełnieniem poniekąd pierwszych 
dwóch, były osobiste wspommienia o De- 
erol'ym p. W. Fleury, która miała moż- 
ność zetknięcia się z tym znakomitym pe- 
dagogiem belgijskim, o sławie wszechświa- 
towej, na jednym z kursów pedagogicz- 
nych. wi Brukseli. 

Obok referatów, duże uzupełnienie i u- 
rozmaicenie w programie stanowiły wielce 
udatne występy Chónu Seminarjum Neucz. 
mm, Kr. Jadwigi, pod dyrekcją p. Nebel- 
skiej, onaz produkcje solowe p. Z. Plejew- 
skiej (śpiew) i p. Sołomoniowa (skirzyjce). 

Całość Akademji wywarła dodatnie 
wmażemie ma licznie zebraną publiczność, 

iującą się przeważnie ze sfer nau- 
czycielskich. 

Z miejscowych władz szkolnych wzięli 
w miej udział: p. Kurator Kazimierz Szelą- 
gowski, p. miaczelnik Dojański, p. wizytator 

iki, oraz inspektor szkolny na m. 

Wilno i powiat wileńsko-tnodki p. St. Sta- 
rościak, 

Zarządowi Towamzystwa N. W. na cze- 
le z prezesem p. A. Jasińskim i p. prof. 
Borowskim, mależy, się duże uznanie za 

sam pomysł j sprężystą longamizację Aka- 
demji, która stanowiła mietfylko manifesta- 
cję ale i unaocznienie tych zasług, które 
położył dla postępu wiedzy. pedagogicznej 
dr. O. Decroly, realizując w sposób kon- 
sekwentny mzucome przez siebie hasło, że 
szikola, będąc terenem samodzielnej i ak- 

wnej pracy młodzieży, winna: ją pnowa- 
<zić „przez życie — dla życia”. 152, 

Polska Macierz Szkolna 
w Worończy 

Koło PMS istniejące w Worończy od 1926 
toku było pierwszą placówką kulturalno - 0- światową w obrębie miejscowej parafji i gni 
Ry. Mimo obecnego „kryzysu” zarząd Koła do. 
kłada wszelkich starań, by praca postępowa- 
ła. Obecnie skoncentrowała się ona w bibljo- tece, która w wygodnym lokalu skupia pokaż 
ne grono czytelników, a liczy przeszło 2000 

książek i broszur w-5 działach: prócz tego 15 
bibljoteczek wędrownych rozsypanych po na; 

€j okolicy. 
Bibljoteka zdobyła własnego introligato1a 

w osobie jednego ze stałych młodych czytelni 
ków, Aleksandra Chilewicza ze wsi Minaki. O- Bólne zainteresowanie i chętne czytanie przez 
miejscowych obywateli wszystkich stanów, — 
Skłania zarząd główny do zasilania częstego na 

  

szej bibljoteki, i w roku 1932 otrzymaliśmy 
: książki i tak: „Ziarnko do ziarnka i zebra 
a się miarka”, 
mz Kole PMS w Worończy powstało swe 

„czasu Ognisko młodzieży w Soplicowie, 
SĘ chociaż z przerwami, ale ma pokażny da 
ko во”, Pracy. W 1931 r. przystąpiło ono, ja 
m duż istniejąca jednostka prawna, do SMP 
8 ać Parafji biorąc gorliwy udzia. w obchodzie 
Žarpės, miodziežy“. Ostatnio miejscowe SMP 
wodzenjo Wały „Wieczór kolend“ z wielkiem po 
p. Wiagi przy pomocy kierowniczki chórów 
skie odkowskiej, a w obecności ks. Dabrow - 

t go z Baranowicz, jako okręgowego sekre- 
arzą patronatów. 

3 odzież z Soplicowa zachowuje swój punkt 
Parcia w Soplicowie i Horbatowiczach, pra- 

<ując pomalutku ale wytrwale nad projektem 
[owy domu oświatowego w Soplicowie. 

Przy „pomocy zarządu głównego PMS Koio 
w Worończy wysyłało sześciu słuchaczy na L- 
niwersytet lud. do Odolanowa. 

W Miechowiczach powstaje druga bibijo 
teka i czytelnia z inicjatywy jednego z tych 
słuchaczy p. Adama Rewkowskiego, który jest 
jednocześnie kierownikem sekcji Sy ś 
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—. „ Otwiera numer wiersz 

Romana Kołonieckiego p.t. „1863%. Potem ma- 
My artykuł Stanleya Philipsona p.t. „Przed na- 

w z, 
m i j ny 

waże z a= autor analizuje przyczyny St. » udowa współczesnego  miasta“ tezy, jak należałoby usunąć B kultury typu wielkomiejskiego. 7 E ocali daje drugi z cyklu swych artykułów o Rosii Sowieckiej p.t. „Pierwszy etap", K. Kosiński rozważa dalej całokształt „Wizji dziejowej daw nej Polski u Wyspiańskieggo". W części lite- rackiej ostatniego numeru „Drogi* zauważamy Przekład wspaniałego utworu Rimbauda „Pobyi w piekle" i wiersze Henryki Łazowertówny. 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE: 

Z DNIA 13 LUTEGO 
Ciśnienie średnie. 753. 

Temperatura najwyższa: +3. 

Temperatura średnia: +1. 

Temperatura najniższa: —9. 

Opad: 0.4. mm. 

Wiatr: zachodni. 
Tendencja: spadek ciśnienia. 

Uwagi: pochmurno, drobny Śnieg. 

Wschód słońce g, 6,47 

Zachód słońcs g 4,15 

MIEJSKA 

— DZIERŻAWA DZIAŁEK MIEJ- 
SKICH. — W terminie do dnia 1 marca 
magistrat przyjmuje zgłoszenia na dzierża 
wę ziemi miejskiej, wydzielonej z mająt- 
kók Kuprjamiszki i Leoniszki. Wiysokość 
dzierżawy dla działek, użytkowanych do 
m. 1914 według ówczesnych stawek; dla in- 
mych parcel wyznaezomo itenutę dzieržawną 
w wysokości 4 groszy za metr kwadr. 

— KABEL PODZIEMNY. W niedłu- 
gim czasie nozpoczną się roboty przy u- 
klładaniu kabla (telefonicznego podziemne- 
go ma pozostałej części ul. Zygmunitow- 
skiej i W. Pohulamce. W ten sposób całe 
śródmieście będzie wlączome do sieci pod- 
ziemnej. 

— KWALIFIKACJA  IPRZEDS([Ę- 
BIORSTW. W roku bieżącym przedsiębior- 

siiwa kwalifikowane do 2 kategorji, zosta- 
ły przesunięte (do kat. 3 (jeśli obrót ich w 
noku 1932 mie przekroczył 30 tysięcy zł.) 

Obecnię wymikłła kwestja, jak te przed- 
siębiorstwa mają skłaldać zezmiamia o do- 
chodzie. 

Izba Skarbowa, mając co do tego pe- 
wme wątpliwości, zwróciła się do wladz 
central: n0h z prośbą o wyjaśnienie. 

— ZMIANY W KOMUNIKACJI AU- 
TOBUSOWEJ. Dyrekcja autobusów miej- 
skich opracowuje już plan nawiązania ko- 
munikacji z Wołekumpją, oraz wzmożenie 
częstotliwości przejazdów do Bołtupia i Je 
rozolimiki, 

Ponzidto dla wygody mieszkańców dziel 
miiciy Zarzecze i Rówme Pole linja 5 docho- 
dzącą: dotychczas do Krzywego Koła, ma 
być zmacznie przedłużonia. Limja trzecia 
dzięki uzyskanym doświadezeniom, ma być 
r6wniež odpowiednio zmieniona. 

Częstotliwość (przejazdów będzie 
nówinież ;wizmiożona. 

Wprowadzenie tych ulepszeń uzależnio- 
me jest o/d zattiwierdzenia umowy dzierżaw- 
nej, gdy (konsorcjum nie będzie skrępowa- 
ne niepewnością. Tymczasem z uręgulowa- 
niem tej sprawy nia terenie magistratu ja- 
kioś nie słychać. 

POCZTOWA 

— ULEPSZANIE LINIJ MIĘDZY- 
MIASTOWYCH. Dyrekcja P. i T. prowa- 
dzi obeenie pnace nad ulepszeniem linji te- 
lefionieznej Wilno — Białystok. 

Dla rozmów międzymiastowych będzie 
to mialło duże zmaczenie. 

— ABONENCI TELEFONICZNI. 
Obecnie słłacja telefonów obsługuje 1800 
abonientów miejskich, Liczba abonentów 
w porówmaniu z rokiem ubiegłym utrzy 
muje się na tym samym poziomie, co na- 
leży tłumaczyć zastosowaną miedawno zniż 
ką taryfy. 

KOLEJOWA 

— Ruch kolejowy na granicy. Za ub. deka 
dę przez stację graniczną Stołpce przeszło do 
Rosji sowieckiej 12 wagonów manufaktury, 3 
żelaza i stali, 3 towarów różnych oraz 5 waga 
nów drutu i gwoździ, Ż Rosji przybyło do 
Polski 5 waganów ryb, 3 skór, i 1 futer.. 

W tym czasie przez stację Raczki do Prus 
przeszło 15 wagonów nierogacizny, drobiu, jej 
manufaktury. ° 

SZKO! NA 

— TERMINY EGZAMINOW MATU- 
RALNYCH. Wobec  mwpremaidzeniai 
Zmian w okresie feryj szkolniych, egzami- 
ny dojrzałości w szkołach średnich mają 
być przesunięte na czerwiec, przyczem е- 
szaminy maturalne odbywałyby się na pc- 
czątku, ustne jw) końcu czerwca. 

tam 

ska -—— lekcja pokazowa i dyskusja w szkole 
„Świt'. (M. Pohulanka 4) w godz. ой 8 @0 11 
rano oraz wiecz. o godz. 5.15. 

Wychowanie państwowo - obywatelskie — 
p. E. Gulbinowa. 

Drogi i bezdroża psychołogji współczesnej 
— dokończenie — p. J. Adolphėwna. 

16 II. — Uczenie się pod kierunkiem — p. 
W. Grądzkiego i uczenie się pod kierunkiem 
p. J. Klawego. 

Z wyjątkiem lekcji pokazowej planu Dal- 
tońskiego wszystkie wykłady odbywają się w 
lokalu Państwowe Szkoły Przemysłowo - Han- 
dlowej im. E. Dmochowskiej (Wileńska 10) . 
początek wykładów o godz. 5.15. 

ŻYDOWSKA 

— GMINA ŻYDOWSKA MYŚLI O 
OSZCZEDNOSCIACH. — Sytuacja. finan- 
Sowa. gminy żydowskiej ma być tak cięż- 
ORA wawizją wszystikich wy: 

S «W pierwszym rzędzie zdecydowane 
jestt cofnięcie pracownikom gminy t. zw. 13 
rensji. 

— EBMIGRACJIA WSRÓD żYDÓW. 
W roku 1932 z terenu (Wileńszczyzny, na 
przeszło 1300 reflektujących, 430 Żydów u- 
zyskało zezwioleniia ma! wyjazd! do Rosji 

Sow. i Palestyny, którzy do końca moku o- 
puścili gramiee Polski. 

ZEBRANIA ! ODCZYTY 
— Akademja ku czci š. p. Władysława 

Lichtarowicza. Zapowiedziana na dzień dzisiej- 

SL O МО 

NIKA 
szy (14 II) akademja ku czci š. p. Władysława 
Lichtarowicza odbędzie się w sali Kuratorjum 
O. S. przy ul. Wolanej 10 o godz. 6 po polu- 
dniu. 

Ponieważ z powodu pośpiechu w organizo 
waniu akademji mogły się zdarzyć pomyłki i 
przeoczenia przy adresowaniu zaproszeń, ko- 
mitet organizacyjny tą drogą prosi o przyby- 
cie przyjaciół Zmarłego, współpracowników 0- 
raz wszystkich, którzy pragnęliby uczcić pa- 
mięć ofiarnego,  niestrudzonego działacza i 
kryształowego człowieka. 

— Odczyt prof. Bodzińskiego. Sekcja Nau- 
czycieli Robót i Rysunków ZNP zawiadamia 
swych członków, i ogół nauczycielstwa „že 
we środę dnia 15 II. o godz. 6 odbędzie się 

odczyt p. Józefa Bodzińskiego na temat: Za- 
gadnienia ornamentu w nauce rysunków. Po 

odczycie dyskusja. Odczyt odbędzie się w sali 
rysunkowej państw. gimnazjum im. Kr. Zyg- 

munta Augusta (Mała Pohulanka). 
—, 6-te posiedzenie naukowe Wil. T-wa Le 

karskiego odbędzie się dnia 15 bm. o godz 
20 w sali własnej przy ul. żamkowej nr. 24 z 
następującym porządkiem dziennym: 

1) Doc. dr. J. Hurynowiczówna. W sprawie 
dielektrolizy transcerebralnej. 

2) Dr. Wł. Krotow: Tenobril, nowy środek 
do pyelografji dożylnej. (z pokazami roentge- 
nogramów). : 

3) Dr. Jankowska: Próby syntezy biologicz 
nej wzruszeń. 

— Wileńskie Koło Związku  Bibjlotekarzy 
Polskich. Dn. 16 lutego r.b. (czwartek) o godz 
8 wiecz. odbędzie się w lokału Uniwersyteckiej 
Bibljoteki Publicznej 106 zebranie członków z 
referatem p. Tadeusza Turkowskiego: „Stosu- 
nek do książki bibljotekarza i czytelnika”. Go- 
ście mile widziani. 

— Komunikat Związku Pań Domu. Dnia 
16 b.m., we czwartek o godz. 17 w sali T-wa 
Kredytowego, Jagiellońska 14, prof. Jan Mu- 
szyński wygłosi odczyt pod tyt. „Soja i jej za- 
stosowanie" (produkt roślinny o dużej warto- 
ści odżywczej). 

Po odczycie odbędzie się pokaz przetwo- 
rów soli. Prosimy o jaknajliczniejsze przybycie 
ze względu na aktualność tematu. 

— POSIEDZENIE KOMISJI PRZE- 
CIWPOWODZIOWEJ. Z imiejatywy p. 
starosty grodzkiego p. Kowalskiago i pod 
iego przewodnictwem odbyło się wczoraj 
pierwsze origanizacyjne posiedzenie komi- 
sji przeciwpowiodziowej. Z ramienia mia- 
Sta obecni byli imż. Czyż, inż. Wiątonski i 
kom. Rusak, z wojskowości mjr. Kulczyń- 
ski z komendy placu i kpt. Maculewicz z 
3 Baonu saperów, z Czenwonegło Krzyża 
kpt. Miller, z władz wojewódzkich inż. Rut 
kowslki,: komendant policji inspektor Izy- 

dorczyk. - 
Utwiorzoną komisję podzielono ma sek- 

cje: ratowiniczą, żywnościowa, sanitarną, 
finansową, bezpieczeństwa. i mieszikaniową 

ROZNE 
— Ceny drzewa dla poboru daniny laso- 

wej. Władze wojewódzkie ustaliły ceny drzewa 
użytkowego dla zmiany daniny lasowej na ek 
wiwalent gotówkowy na 1 kwartał 33 r. w 

I ustalonej dla 3 kwartału 1932 ro- 
u. 
— 15-lecie Rarańczy. Podaje się do wiada- 

mości, że w dniach 18i 19 bm. odbędzie się 
w Warsżawie z okazji uroczystości 15-lecia 
przejścia ll-giej Brygady przez front pod Ra- 
rańczą zjazd legjonistów. 

Przejazd ulgowy koleją. Wyjazd z Wilna 
w piątek, tj. 17 bm. o godz. 23-. 

Wszelkich informacyj udziela codziennie w 
godzinach od 18 do 20 Zwiążek Legjonistów 
Polskich, Wilno, Zaułek Bernardyński 10. 

„— Czarna kawa bidg'e na bezrobotnyci. 
Wojewódzki komitet do spraw bezrobocia W 
Wilnie przypomina, iż w dniu 18 b.m. (sobota) 
odbędzie się II Czarna Kawa Bridg'e w salo- 
nach Izby Przemysłowo-Handlowej, 

, Komitet balowy szykuje cały szereg atra- 
keyj, a między innemi wystąpi znany ze swych 
produkcyj i powszechnie lubiany „Chór rewel- 
lersów", który niewątpliwie przyczyni się do 

„ uświetnienia wieczoru. 
Chcąc udostępnić szerokiemu ogółowi 

wstęp na „Czarną Kawę — Bridge" — Ко- 
mitet ustalił ceny biletów iście kryzysowe w 
wysokości 3 złotych i akademickie 1,50. 

Pozostałe zaproszenia otrzymać można w 
. Komitetu (Urząd Wojewódzki pokój 

Tr. . 

SKASOWANIE POSTERUNKU 
POLICJI. — Wobec zwimięcia z dmiem 1 
lutego posterunku PP. w Iży pow. wilej- 
skiego, dotychczasowy: teren tego poste- 
runku podzielono między policję w Kurzeń- 
cu, Wojstomiu i Wiiszniewie, 

— ZATDARG U PIEKARZY. W czwar- 
tek w Starostwie Grodzkiem odbędzie się 
kcnferencja pracowników i pracodawców 
pickarskich, w sprawie zlikwidowania za- 
tangu o wynagrodzenie za pracę. 

— U MŁYNARZY. W. Inspektioracie 
pracy odbyło się zebranie, poświęcone zli- 
kwidowaniu zatangu z robotnikami mły- 
manskimi, Porozumienia nie osiągnięto, 
wobec stanowska. pracowników mieobniża- 
mia dotychezasowego wyniagwodzenia. 

-—- UCHYLAJĄCY SIĘ: OD POBORU. 
Starostwa powiatowe i grodzkie sporzą- 
dziły listę 314 mężczyzm, vehylających się 
od poboru. b posłużą policji do 

— Z życia Stowarzyszenia Wincentego a 
. — W dniu 2 lutego rb. odbyło się do- 

roczne zebranie sprawozdawcze T-wa Św. Win 
centego a Paulo w Wilnie. 

Po zagajeniu zebrania przez prezesa Rady 
p. A. Sawickiego i odczytaniu protokółu z- 
poprzedniego zebrania, sekretarz Rady p. A. 
Iwanowski złożył sprawozdanie z działalności 
T-wa w roku ubiegłym. A okresie sprawozdaw czym działalność charytatywną rozwijało 10 
Konferencyj na terenie Wilna oraz 1 Konferen- 
cja w Grodnie. Członków czynnych liczyło To- 
warzystwo 124, i wspierających 332. 

Wspierano ogółem. 1699 osób, w tem osób dorosłych 816 i dzieci 883. Przychód wyraził 
się w sumie 18085 zł. 22 gr. i rozchód -- w 
sumie 17626 zł. 12 gr. Mimo kryzysu gospodar 
czego i skurczenia się ofiarności społecznej 
działalność T-wa wykazała dalszy Swój rozwój 
tak co do ilości wspieranych osób, jak i wy- 
sokości udzielonych wsparć. Zebranie zaszczy 
cit swą obecnością JE ks. arcybiskup R. Jał- 

“ brzykowski. 
.  Zamykając zebranie przewodniczący ks. So 
wiński ze Zgrom. ks. ks. Misjonarzy nawoły- 
wał do popierania akcji charytatywnej T-wa 
przez zapisywanie się na czynnych lub wspie- 
rających członków T-wa, podkreślając zarazem 
potrzebę zjednywania sił młodych i inteligent- 
nych. 

— Związek Cechów w Wilnie. Dnia 6 lu- 
tego rb. odbyło się miesięczne sprawozdawcze 
zebranie delegatów Związku Cechów. Reprezen 
towane były prawie wszystkie cechy. Przewod niczył p. Michał Oszurko, obecny również był dyr. Kaz. Młynarczyk, Asesorami byli p. p. B. Tarasiewicz i J. Bieńkuński. Po przyjęciu po 

Jubileusz profesora M. Zdziechowskiega 
Niezależnie od przygotowywanych bilata, poprzedzony referatem p Wiktora 

przez USB ma sobotę uroczystości 50-lecia Piotnowicza i wręczeniem dyplomów hono- 

pracy mamwkowej i pisarskiej prof. Marjana rowych przez Zamząd ZZLP i Prczydjum 

Zdaiechoryskiego, Związes Literatów: uczci RWZA. 

wielkie zasługi swego Prezesa honorowe- "Wstęp ściśle tylko za drukowanem: za- 

go w; ramach majbliższej Środy Literackiej. proszeniami, które już rozesłane zowiały. 

Będzie to uroczysty wieczór autorski Ju- Początek o godz. 20,30. 

FOREST CSL GRZANIE RORY TYKACTERADOE MOTEOERAOWIEZCCKI.- 1%: WKM WOCZCRCSZWRESŻ 

saiko zebraria p. W. Jaakowski w imie Otwarcie czytelni lite- 
racko-artystycznej zarządu złożył sprawozdanie z działalności za- 

rządu za czas ostatni. Sprawozdanie to przyję 

to. i przystąpiono do porządku dziennego. W Staraniem Rady Wileńskich Zrzeszeń Arty- 
sprawie obniżenia ceny prądu elektr. ostro za- stycznych w dniu jutrzejszym nastąpi otwarce 

stałej czytelni czasopism, poświęconych wsze: 
kim dziedzinom sztuki, krajowych i zagranicz 

rzucono przedstawicielom Obywatelskiego Ko- 
mitetu dla walki o statnienie prądu elektr. ро- 
wolne i mało energiczne działanie oraz wyra nych. Czytelnia otwarta będzie codziennie po 
żono gotowość zorganizowania strajku abonen cząwszy od Środy 15 bm. Lokal jej mieścić się 
tów elektryczności, w razie, jeżeli Rada Miej- będzie w t. zw. „Celi Konrada" która dotych- 
Ska nie obniży ceny prądu lub magistrat załat- czas stała pustką ‚а м ten sposób oddana bę- 
wienie sprawy będzie przewiekał, ; „ dzie najbardziej godnemu przeznaczeniu. 

Do wojewody ma się udać delegacja w tej Otwarcie czytelni RWZA nastąpi w ramach 
sprawie. Sprawę obniżenia taryty kolejowej na jutrzejszej uroczystej Środy Literackiej, poświę 
przewóz cegieł, materjałów budowlanych i su- conej 50-leciu chlubnej pracy pisarskiej preze- rowców o 10 — 20 proc. przyjęto do wiado- są honorowego Związku Literatów, prof. Ma- 
mości. U . rana Zdziechowskiego. 

Sprawę skrócenia dnia pracy do 40 godzin _ Czytelnia, której kompletowanie nie jest 
uznano za b. ważną, zwłaszcza dla rzemiosła jeszcze ukończone, posiada w tej chwili 45 cza 
rękodzielniczego i proszono p. dyrektora Izby sopism, w tem 27 polskich i 17 zagranicz- 
Rzem. Kaz. Młynarczyka pilnować i baczyć, nych. 3 
by nie zapadła uchwała w tej sprawie, sprzeci- Pisma polskie: Biuletyn 
wiająca się interesom rzemiosła, a nie dająca ga, Epoka, Front Teatralny, Gazeta Literacka, 
żadnych gwarancyj w zmniejszeniu bezrobocia. Kobieta Współczesna, Kwartalnik Muzyczny 

Myśl Narodowa, Ochrona Żabytków Sztuki, 
OSOBISTA język Polski, Poradnik językowy, Prom, Pra- 

Ślub panny Heleny Ostrowskiej z rotmi. Wo Życia, Lwowskie Wiadomości Muzyczne i 
strzem 13 ORLA klaida sed Stanisła- Literackie, Miesięcznik Żydowski, Radjo, Sztu- 
wem hrabią Plater - Żyberk odbył się dn. 4-11 ki Piękne, Tygodnik — Ilustrowany, — Маокою 1933 r. w majątku Radonewnica. Świata, Tęcza, Wiadomości Literackie, Wici 

Zet. 
BALE I ZABAWY ы „sd As a au r Ё $ „ 5Каба najgorętsze podziękowanie za udziele- 

aa la i eigos Proga = nie bezpłatnego egzemplarza dla czytelni, w 

nie urządza w cukierni „Czerwonego* Sztralia zrozumieniu jej kulturalnego celu. : 
w sobotę dnia 18 lutego rb. Dancing Towarzy Ai Pisma angieskile: Burlington Magazine, Con 
ski. sseur, London News, Sketch, Studio. 

Pisma francuskie: Candide, lilistration, Mer Początek o g. 23. Wstęp 2 zł., akad! 1 „l. . у уа Zaproszenia można otrzymać przy wejšciu. cure de France, Le Mois, Le Monde Musical, 

TEATR 1 MUZYKA 

Nouvellles Littėraires, La Revue Musicale. 
Pisma niemieckie: Die Antike, Die Bijhne, 

Die Kunst, Melos, Die Literatur, Die Literari- 

— Teatr Wielki na Pohulance gra dziś . Sche Welt. 
w dalszym ciągu codziennie, cieszącą się co- 
raz większem powodzeniem, sensacyjną sztukę 
Fodora „Pocałunek przed lustrem*, która zdo- 

Artystyczny, Dro- 

Dalsze pisma niemieckie, włoskie i rosyj= 
skie przybywać będą w najbliższych dniach. 

Wstęp do czytelni RWZA będą mieli człon- 
- я $ й а: „ kowie Rady i  wszystkich towarzystw wcho- 

byla SOBIE uznaje prasy i publiczności da dzących w skład Rady, oraz jednorazowo wpro swej niezmiernie ciekawej osnowy, koncertowej wadzeni goście. Kierowniczką czytelni jest p. gdy zespołu, wśród których prym wiedzie Da- Helena Matejkówna - Łysakowska czyński, Grolicki, Niedźwiedzka i dyr. Szpa- ) е 
kiewicz — i doskonałych efektów technicznych  WONNNKNEN SWR ITS 
udoskonalonych nowym nabytkiem — obroto- — ZAMACH SAMOBÓJCZY.  liewicz An 
wa. AC: ak: ‚ drzej lat 46 były pracownik magistratu, zam. 

— „Egzotyczna kuzynka”, staje się z duia przy ul, Mickiewicza 19, w celu pozbawienia 
na dzień coraz większą ulubienicą prowincji, się życia, zażył jakiejś trucizny. Przewieziony 
która wszędzie gotuje niezwykle ciepłe przyję- do szpitala żydowskiego, Ilewicz zmarł. Przy- cie dla Stałego Teatru Objazdowego Teatrow czyna samobójstwa — utrata pracy. Miejskich ZASP w Wilnie, objeżdżającego obec 18-letnia Grochowska Leokadja (Antokolska 
nie Wileńszczyznę z czwartem artystyczne 127) w bramie domu nr. 5 przy ul. Końskiej tournee, z tą piękną, pełną humoru sztuką. 14-11 w celach samobójczych wypiła esencji octo- 
„Egzotyczna kuzynka” zagości w Królewszczy wej. Lekarz pogotowia udzielił desj i 
źnie — 15-11 w Wilejce, — 16-I1I w Mołodecz- wszej pomocy i odwiózł ją do szpitala żydow nie — 17-Il w ZO ZATĘ a = Stołp- skiego w stanie niezagrażającym życiu. 
cach — 19-Il w Nieświeżu, 20-II w Baranowi 

я RUDOMINO czach. 

—Teatr Muzyczny „Lutnia”. „Carewicz* pa / —We wsi Soleniki gm. rudomińskiej odby- 
cenach zniżonych wspaniale wystawiona Opere: ło się zebranie, na którem uchwalono zorgani- 
ka Lehara „Carewicz“ z J. Kulczycką i K. Dem zować oddział Związku Strzeleckiego. 
bowskim w rolach głównych w otoczeniu naj. Obecny na zebraniu: porucznik  Lietz, ko- 
wybitniejszych sił zespołu artystycznego. Reży- mendant powiatowy PW i WF poinformował serja M. Tatrzańskiego. Osoby, posiadające bl zebranych o szczytnych celach i zadaniach czki zniżkowe, jak również akademicy — upra strzelców, a nauczyciel p. Michniewicz naszki- 
wnione są do korzystania dziś pomimo cen cował program pracy w oddziele. Do zarządu 
zniżonych, z ulgi 33 proc. od cen normalnych. weszli: prezes Lindort Feliks, członkowie: An 

„Fijołek z Montmartre" po cenach propa- kudowicz, Stankiewiczówna, Zielenkiewiczów- 
gandowych. Jutro, w środę na przedstawieii u na, Piotr Szostak, Piotr Sosna, i Bolesław Szo 
propagandowem ujrzymy po raz ostatni melu- stak. Do nowozałożonego oddziału zapisało się 
dyjną operetkę Kalmana „Fijołek z Montmar- 60 osób. Równolegle z oddziałem Związku 
tre“ Zz J. Kulczycką niezrównaną odtwórczynią Strzeleckiego utworzony został hufiec P.W. 
roli tytułowe. Cefiy propagandowe. 

SZUMSK 

Tw alk Rae AS nas K W полоей са tego w sali Izby Przemysłowo-Handlowej, to 3 я ‚ и 
па%шезе!зиа пос aa Bedzie to ano ło się uroczyste poświęcenie świetlicy strzelec 
kostjumowy organizowany przez zespół teatru Miej. Poświęcenia dokonał proboszcz Z: 
muzycznego „Lutnia. Zaproszenia będą roz- Wy KS. Roziewicz w obecności wicestarost 
syłane już w dniach najbliższych. Obowiązki Pokrzewińskiego, twórcy teatrów ludowych, wi gospodyń i gospodarzy pełnić będą artystki i zytatora ministerjalnego Cierniaka, por. Lietza, 
artyści teatru muzycznego „Lutnia“. Szczegóły Por. Fiałkowskiego, p. Aluchny i całego szere podamy wkrótce. gu innych osobistości z Wilna. 

— ŚWIATOWEJ SŁAWY (PIANISTA Miejscowa ludność i okoliczna, zgromadzo 
na w liczbie kilkuset osób, zadokumentowała 

ALEKSANDER BOROWISKI, zaproszony swe zainteresowanie ruchem strzeleckim. 
pnzez Wileńskie Towarzystwo Filharmoni Uroczystości zakończyło przedstawienie w 
czne iwylkona: świetny program w recitalu teatrze strzeleckim i zabawa taneczna przy 

sm: я odzący |bm. dźwiękach orkiestry 6 p. p. Leg. delegowanej 
ks oe je | ERO Aa łaskawie do Szumska przez dowódcę pułku p. 

jum (Wielka 47) o godzinie 8 wiecz. Bile- dk SPOR RCR Bo: i * ń strzeleckich. 
ty są do mabycia w „Orbisie”, ul. Miekie- 7 
wicza 11, od 9 mano ido 7 'wecz, 

CG GRAJĄ W KINACH? 

REWJA — Pająk 
CASINO — Raj podlotków. 
PAN — Zuzanna Lenox, 
LUX — Dziewczę z mad Wołgi. 
HELIOS — Pokonani zwyciężcy 
HOLLYWOOD — Prawo miłości 

W! daleki świat 
ŚWIATOWID — Rok 19T4, 
ADRIA — Kochanka z Tahiti. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Drozd w potrzasku. W dn. 12 bm. wie- 

Z POGRANICZA 

— SAMOLOT LITEWSKI — W pobliżu 
Turmont zauważono nad naszem terytorum ii- 
tewski samolot wojskowy, który po dokonaniu 
kilku okrążeń odleciał w głąb swego teryto- 
rjum. 

— PRZEMYTNICTWO. — Ostatnio na te 
renie graniczaym z Łotwą zatrzymano 9 prze- 
mytników z towarem wartości 3600 zł. 

UL LL RZA 

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE 

Z DNIA 13 LUTEGO 
Za 100 kg. iranco wagon Wilno. 

NOTOWANIA: 
czorem został zatrzymany znany zawodowy Przesnica zamiejscowa 688-699 gr-l. 29.50 złodziej Drozd Antoni (ul. M. Jerozolimska 9) = z większą ilością bielizny męskiej, damskiej о- KE S = raz pościelowej i stołowej, której pochodze- Owies z LA ie 155 nia nie może wytłumaczyć. Zachodzi przypu- Jęczmień na kaszę zbierany 50 szczenie że bieliznę tę Drozd ukrad, W celu Maka żytnia 55 proc. 30.00 RB oi6 poszkodowanych toczy się do- Maka żytnia RY R chodzenie. 3 = SP e УЁ W SkiepiE Spożywcza Gilera Mąka pszenna 0000 A. luksusowa 40 

zarza (Straszuna 6) ujawniono trzy worki у 
pieprzu wagi 175 kg. pochodzącego z przemy- ki Eris a pac? Z 
tu. Pieprz zakwestjonowano. Giler został za- Kasza jęczmienna perłowa Nr. 3 34.00 
ZY: 3 ZE Kasza owsiana 54.00 — Nieostrożny strzał. Sawicki Piotr (Baga- Kasza krakowska 000 50,00 
tela 6) w towarzystwie dwóch swoich znajo- Tendencja na pszenicę, żyto i mąkę żytnia mych, których nazwisk nie chce wskazać, о- mocna. 
aa przy zbiegu SE ace i Pil- AA 
sudskiego rewolwer. Nagle rewolwer wyštrze- у ja za- li, i kula trafiła Sawickiego w palce prawej „LEN; za 1.000 kg. franco wagon stacja za ręki. Lekarz pogotowia- udzielił Sawickiemu T epaniec wołożyński Basis I. pierwszej pomocy i odwiózł go do szpitala | "staja 21650 1145,30-1212 Żydowskiego w stanie nie budżącym obaw. Trzepaniec drujski, Basis I. 
— We czterech na jednego. Rutsztejn Hirsz skala 216.50 983.53-995,90. (Kalwaryjska 121), Swinto Antoni (Kalwary|- Trzepaniec trabski Basis L, 

ska 105), Misko Stanisław ,(Lewy  Żołnierski skala 216.50 1285.94- 
45) i Dzidziul Władysław, mieszkaniec Pod- Surowiec hoduciski słany 
brzezia skradli w piwiarni przy ul. ska Basis I, skala 198.42 625.76- 
skiej 105 złoty > męski = ZA >. 

wartości 900 zł. Stuczyńskiemu Jarosław: 
(Kalwaryjska 30). Wszystkich 4 sprawców za Notowania hurtowe w, 
trzymano, ale zegarka nie odnaleziono. jarni Tow. Akc. w Wilnie za 100 kg. 

PADEK. Cepelowicz Rocha Olej Iniany 120.00 

Indai 6) waza A ulicą M litalną Pokost : 130.00 

ślizgnęła się i padając doznała ogólnego Olej słonecznikowy 122.00 

dacia ciała. Pogotowie odwiozło potłuczo R BO. ea й 1?8,% 
szpitala żydowskiego w stanie nie bud: uci iane w ас! 
m Ž 2 Makuchy słonecznikowe w płytach 15.00 

SPORT 
'W KILKU WIERSZACH. 

(Wczoraj pisaliśmy, pełni optymizmu, o 
najbliższych imprezach narcianskich, a już 
dziś musimy powiadomić zanteresowanych 
o odwołaniu zawodów konno - narciarskich 
organizowaarych przez 3 Samodz. Brygadę 
Kawalerji, a zapowiedzianych ma dnie 18 
i 19 bm. 

Zawody te zostały (przełożone na ter- 
mim dalszy — 4 į 5 mamoa. 

Jakkolwiek warunki śnieżne pozwoliły- 
by prawdopodobnie ma przeprowadzenie 
biegów skjoerinigowych, to jednak brak 
tremingu dla zawodników wi biegach skcjoe- 
ringowych oraz — co ważniejsze — nie- 

zwykle ciężkie warunki dla hippiki (pod- 
kład lodowy pod śniegiem), zmusiły onga- 
mizatorów do odłożenia całej imprezy. 

Łudźmy się nadzieją, że do 4—g0o marca 
warunki poprawią się i zawody odbędą się. 
W zeszły: mroku impreza ta odbywała się 
w: dnia 13 marca i śniegu, jak pamiętamy, 
było wbród. 

Nadmienić tu należy, że treningi dla 
zawodników zgłoszonych do biegów: skjoe- 
ringowych odbywać się będą madal w dnie 
i godziny wyznaczone uprzednio: wtorki, 
czwamtki i niedziele. 

a= 

Od kiliku dni: bawi w: /Wilnie, a: ściśłej 
w pobliskiej N. IWilejce masz czołowy bie- 
gacz, mistrz olimpijsk Janusz Kusociński, 
Jest on gościem swbich krewnych. pp. ma- 
jorostwa Czaplińskich. 

noe 

Akad. Zw. Sportowy zonganizował sek- 
cję łyżwiansko - hokejową, której zarząd 
ukonstytuował się w sposób mastępujący: 
prezes — M. Rabczenko, v.-prezes — P. 
Czeczko, ikapitian sportowy — J. Bołbot. 
Sekcja przyjmuje zapisy członków w po- 

МА FILMOWEJ TAŚMIE 
„RAJ PODLOTKÓW* — „CASINO*. 

Tak się złożyło, że filmy czeskie zajęły 
u nas poczesne miejsce wśród komedyj ki- 
nowych. Oczywiście па czele jest Vlasta 
Burian, aktor o niewątpliwym talencie ko- 
micznym. Na. stanowisku równiorzędnem, 
eo do wantości: artystycznej i popularności 
stoi Anny Ondra. Tej parze film czeski za- 
widzięcza swoje powiodzenie, 

„Raj podlotków* ma jedną tylko przed 
stawicielkę czołowej grupy alktorów czes- 
kich — Anny Ondrę, — ale to w zupełności 
wystarcza. Mało. jest aktorek io tak świet- 
nie zachowanej młodości. Dziewiczęca ttiwa- 

mzyczka, filigranowa postać i bamdzo mity 
głosik każą zawsze widzieć w Anny Onid- 
mze dziewczę kilkunastoletnie, gdy tymcza 

pier sem lat już wiele i wiosen wiele mimęło... 
Nie zdzierajmy jednak uroku. Anmy. Ondra 
jest Śliczna, prześliczna: i przemiła. W „Ra 
ju podlotków* bamdziej jeszcze, jak gdzie 
imdziej. 

Debiutem aktorskim popisuje się tu 
Karol Lamasz, znany reżyser filmów Bu- 
riana. Rola roztaprignionego profesora po- 
myślana jes; dobnze i. teoretycznie opraco- 
wama należycie, Ale wykonanie praktyczne 
mazi madmierną szarżą, Jeszcze jeden do- 
wód, że idobry reżyser mie musi być wcale 

aktorem. (Profesor Suchy budzi 
śmiech — ale Lamacz zgrywa się fatalnie. 

Postaciom ym poświęcić na 
leży: przychylne słówko. Są one dobrane 
staramnie i ze znajomością rzeczy. Zaró- 
mmo zespół ipodlotków, jak profesorów, gra 
jących w kręgle, daje pole do popisu re- 
żyserowi, który wysuwa doskomałe typy. 

Treść? Błahe przygody młodego nau- 
czyciela na: pensji i figle uczenie. Wszyst- 
kio budzi sporo śmiechu. Ostatnia śmieje 
się zakochana para z ekranu, bo Amor wy- 
świadczył jej wcale niezłośliwego figla. 

„Dziewczęta w miundurkach“ są tu 
wszystkie na wesoło, to też film daje bez- 
troską wozrywikę i przypadnie do gustu 
starym i młodym, 

Wykonanie techniczne zdjęć, muzyka i 
dialogi — bez zarzutu. 

Nad program idzie ładny film krajo- 
znawezy 0 Ceylonie. Tad. C. 

Chłopskie namiętności 
Bracia Ignacy i Stanisław Jachimowi- 

cze ze wsi Zieleńce gminy ponzeckiej odzie- 
dziczyli chatę i ziemię po ojcu. Podzielili 

się: pół chaty. jeden, pół — dmugi, a sief 
wspólna. Żyliby spokojnie, gdyby nie żona 
Ignacego  Stiefamija, która: podszczuwała 
brata: na brata. Megiera. Dopięla swego: 
Ignacy potłukł i wyrzucił z domu Stanisła- 
wa. Spokojny: Stanisław przeniósł się do 
stałrej ciotki, na pożegnanie zaś powiedział 
hrabu bez gniewu: 

— Zobaczymy się w: sądzie. 
Ignacy zapanował mad chatą. Ale gdy 

po kiliku dmiach przyjechał adwokat: i zaj- 
rzał do obejścia, Ignacy uczuł niepokój. Po 
szedł do (brata. > 

— Wycofaj skangę, 
— Nie. 
— Odwołaj! 
— Nie. 

Kij Ignacego spadł na głowę Stanisła- 
wa. I raź, i drugi. Stanisław: zwalił się. Ig- 
nacy wrzasnął przerażony i do drzwi, A 
w drzwiach nagle stara ciotka i jej mie- 

— Nie puszczę! Ludzie, ratunku! 
Wówczas Ignacy, nie wiedząc w: zamro- 

czeniu co czyni, tym samym kijem i ciotkę 
po głowie. I przez jaj stane ciało do lasu. 
Za nim biegli już chłopi. Już go chwytak. 
Skoczy? im 'w bok, mignął między dmzewa- 
mi, zapadł gdzieś w gąszczu, Szukali go 
pewnie z godzinę. Znaleźli wreszcie: wisiał 
ma własnym pasie, mocno 

Portrety i obrazy 

zakupuję po najwyższych cenach. 
Fotografje i pochodzenia tychże pożądane. 

Zgłoszenia do Admin. pod „Amator“. :
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— PORZĄDEK DZIENNY XIX POSIE 
DZENIA 2 KADENCJI SEJMIKU GRO- 
DZIEŃSKIEGO w dnu 23 lutego 1933 r.: 
1) Zaakceptowanie protokułu z ostatniego 
mosiedzemia; 2) sprawozdania rachunkowe 
w działalmości 'Wiydziału Piowiatowego; 3) 
sprawozdanie roczne Komunalnej Kasy 

Oszczędności; #) wyłbór członka. Wydziału 
Powiatowego; 5) wybór przewodniczącego 
Komisj: Rewizyjnej; 6) udzielenie gwa- 
mamieji na: spłatę pożyczki dla, magistratu 
m. Druskienik, oraz dla: Związku Pracy O- 
bywatelsikiej Kobiet; 7) statuty i sprawy 
finansowe; 8) preliminarz budżetowy: na, 
mok 1933-34; 9) statut szpitala sejmiko- 

wiego; 10) statut emerytalny; 11) wolme 
rwiaiioskki. 

— WYSOKI POZIOM AKADEMJI PA- 
PIESKIEJ W' TEATRZE MIEJSKIM. Te- 
gomoczna Akademja Papieska, orgamizo- 
wana staraniem Zamnządu IParaf. Akcji Ka- 
(tol. przy. Farze, w niedzielę dmia 12 lutego 
1933 r. o godz. 13,30, osiągnęła wysoki po- 
ziom artystyczny. 

P. prof. Al. 
pi: „J. Św. Papież Pius XT i przewodnie 
lidee Jego Pontyfikatu. 

szy tilm w djołogach polskich, fran- 
| cnskich i niemieckich 

CE Z 

  

KINO „PALACE“ | 
Drreszk, 12. 

Dauglas Fairbanks 
w dramacie p. t. 

ŻELAZNA 

MASKA 
Wstęp 48 gr. 

  

    

  

Bźwiękowiec 
Kino „ĄPOLL OG" 

Daminik. 26, 

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

JAN KIEPURA 
w największym filmie świata p. t. 

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

By ujrzeć trzeba przyjść... 
Uwagal Fiim ten odznscza się nieby- 
s, precyzją i czystością odtworze- 

dźwi ł \П;ц od 43 gr. 

  

  

    zo 

BZWIYŁGWIWZ 

Kine „PÓŁONIA" pacztowa 4 
Wstęp 49 gr. 

Arcydzieło dźwiękowe  odznaczone 
przez Akademję Sztrk Pięknych zło- 

tym medalem 

BRATERSTWO 
LUDÓW 

Dramst osnuty na tle strasznej kats- 
strofy w kopalsi ,„THIBAUT” na po- 
graniczu francnsko-niemieckim. Pierw- 

Woźniak wygłosił odczyt W 

Z produkcyj muzyczno - wokalnych na 

pierwszy! plan wysunął się występ p. pułk. 
dr. Malanmowicza, który odegrał „Cavatinę* 
Raffa i „Meditations' (Masseneta. IP. iPo- 
pławska odśpiewała arję „Łaski o Panie 
Al. Stradelli. Akompanjuje p. pułk, Perko- 
wiezowa. Deklamacje artysty Teatru Miej- 
slkiego 
miczna. 81 pp. pod batutą p. potr. Radziszew 
skiego dłopełmiła. ealości |programiu. 

"Wstęp odbył się za biletami, Dochód 
przeznacza się na ratowanie Bazyliki wi- 
leńskiej. 

— ZAKOŃCZENIE KURSU LOPLG. 
W sobotę zakończony: zostiał kurs przeciw - 
gazowy, zorganizowany przez miejscowy 
komitet ILOPLG. 

Kurs prowaidził imistruktor p. Stebak i 
p. dr. Wyszikiowskkii. 

Dyplomy za. ukończony kurs otrzymaii 
wszyscy! słuchacze w: liczbie 19 osób. 

— WALKA O TANI PRĄD. Jak się 
dowiadujemy, Komitet. Obywatelski, mają 

cy -na celu przeprowadzenie zniżki prądu 
elektrycznego w naszem mieście, zakoń- 
czyl! już swioje prace nad memorjałem do 
magistratu w tej sprawie. 

Memorjał ten doręczony będzie magis- 
trabowi w dmiu dzisiejszym. 

— SKUIP PŁÓTNA DLA WOJSKA. — 
wyniku zorganizowanego skupu płótna 

w powiecie grodzieńskim pnzez Bazar Prze 
mysłu Ludowego, zostało skupione 500 m. 
płótna, za. które zależnie od! gatunku pła- 

como od 60 gr. do 1 zl. 
Skup płótna trwa. nadal. 

ZATRUDNIENIE BEZROBOT. 
МУСН. [Powiatowy Zarząd Drogowy: za- 
tirudnił 46 bezrobotnych przy tłuczeniu ka- 
mienii pod budowę szosy i weperację mo- 
stu w Rumlowoe ma Niemnie. Obecnie za- 
potrzebowanie Zarządu Drogowego sięga 
mia. piizeszło 60 robotników, których w naj- 
bliższym iezasie przyśle Imspektor Pośred- 

miietwa Pracy. 

— DZIĘKI NIEDBALSTWIU GMINY 
ŻYDOWSKIEJ INSTYTUCJE DOBRO- 
CZYNNIE UTRACIŁY LEGAT W WYSO- 
KOŚCI 20.000 ZŁ. — W mieście krążą po- P. 
głoski, że dzięki niedbalstwu gminy ży- 
dowskiej, instytucje (dobroczynne utraciły 
legat w wysokości: 20.000 zł. 

Sprawa przedstawia się następująco : 

Zmarłemu w ubiegłym tygodniu dlolkto- 
mowi Hemrylkowi: Zamikowskiemu Gminą Ży 

dowiska wyznaczyła składkę ma mzecz Gmi- 
my w: wysokości 300 zł. rocznie, 

Nie mogące osobiście udać się do Gmi- 
my, dłolkitor Zamkowski zwirócił się ido Gmi- 
my: przez upoważnioną osobę z prośbą o 
wytdelegowanie jednego z członków w celu 
pertnakitiowaniia. eo do wysokości wymienzo 
mej składki. Zanząd Gminy Żydowskiej je- 

dnak nie tylko nie delegował swego przed. 
Stawiciela, lecz mawełt: nie odpowiedział na 
pirośbę doktora: Ziamakiowskiego. 

Qzując się słuszmie obrażonym takiem 
postępowaniem zarządu Gminy, dr. Zam- 
kiowski skreślił ze swego: testamentu sumę 
20.000 zł., jako legat dlą szpitala: Żydow- 
skiego i przytułku dla dzieci. 

Jeżeli pogłoski tie są rzeczywiście opar- 
e ma. prawidzie, 'to niedbalstwo Gminy jest 

wpnost karygodne. 
— [PODPALACZ WŁASNEGO DOMU. 

Sąd Okręgowy rozpoznał w tych dniach 
sprawę z oskarżenia mieszkańca folw. Su 
walki gmimy Gudziewicze, pow. gnodzień- 
skiego Jana Wiojszela, oskarżonego 0 to, 
że w lutym 1930 r. podpalił własmy dom. 

Sąd Okręgowy po: zbadaniu całągo sze- 

regu świadków: i wysłuchaniu pnzemówie- 
mia: stmon, skazał oskanżonego Wiojszela na 
2 lata więzienia. 

  

FIRMA RADJOWA r 
Grodno, ui. Bomirlkafska 3 tei. 186 

Konto czeksuwe P. X. 0. 84.157. 

POLECA 7А 160 ZŁ. GoTówkĄ 
3-lampowy odbiornik radiowy, z lampami 
głośnikiem akumuisiorem, baierią anodową 

i sprzętem anienowym 

wyłseć sz PRO. N. 
zaliczeniem. 

Przy Tamawianis ned 
82,157 zi, 28. Pozostałość za 

      

Usiedli. Obok nich wyciągnął się za 
wstydzony Neptun. Zdawało się, że czuł, 
jak niezadawalniającą była dziś jego pra 
ca. 

Zenin pogładził jego miękką sierść. 
— Dziękuję ci, Neptunie, dobry z 

ciebie pomocnik, — rzekł pieszczotliwie. 
Ton jego zdziwił „Orlowskiego. Po- 

dał koledze papierosa i przy šwietle za 
pałki, zajrzał mu w oczy. 

— Mów-no, co masz na sercu, Wład 
ku! 

‚ о— Właśnie chciałem to zrobić. Wy- 

myślasz Neptunowi, a ja ci powiem, że 
nigdy jeszcze nie okazał się tak mą- 
drym, jak dzisiaj. 

— Co chcesz przez to powiedzieć? 
—Orłowski był coraz bardziej ożywiony. 

— Czy pamiętasz dobrze, cały nasz 
eksperyment z psem? 

— Owszem. 
— Spróbuj 

pamięci. 
Orłowski odrzucił papieros w krzaki 

i patrzył chwiłę na jarzący się punkt w 
trawie. 

— Wypuściliśmy psa od bramki, — 
zaczął, zapalając nowego papierosa. -- 
Pies prędko obwąchał ślady, pobiegł za 
niemi po alei, skręcił w bok, pokręcił się 
dookoła klombu, znów wrócił na aleję i, 
wciąż obwąchując ślady, popędził do 
werandy. 

Zenin kiwaniem głowy potwierdzał 
to opowiadanie. $ 

— Cóż było dalej? — zachęcał do 
dalszego przypominania wydarzeń. 

Dalej, stało się coś dziwnego. 

odtworzyć go sobie w 

W. mroku sznik okiennice 
8) 

Pies podszedł do śladów, pozostawio- 
nych przez człowieka, który czekał przed 
werandą. Neptun zjeżył sierść, zawył i 
rzucił się wtył. Potem wrócił znowu do 
poprzednich śladów, powąchał ślady 
machnął ogonem i wesoło pobiegł do 
tramwaju. 

— świetną masz pamięć, Aleksan- 
drze! — zaśmiał się Zenin. — Pamiętasz 
każdy szczegół. 

Orłowskiego zdziwiły te słowa. Znał 
dobrze przyjaciela i wiedział, że ton je 
go oznaczał dobry humor. 

— A cóż było potem? 
— Potem dałeś pan powąchać jakiś 

przedmiot i kazałeś szukać czegoś 
wzdłuż płotu. Pies biegł koło płotu i na 
gle, powtórzyło się wszystko to, co już 
działo się koło werandy. Kiedy minął z 
twoją pomocą to fatalne miejsce, obiegł 
płot dookoła i stanął przed tobą, ma- 
chając ogonem z miną winowajcy. Naj - 
wyraźniej nie znalazł tego, co kazałeś 
mu szukać. 

— Tak, tak,—przytakiwat Zenin, 
— Zaznaczyłeś miejsce, w którem m 

pies zawył i przyprowadziłeś go tam, 
potem kazałeś iść za sobą koło klombu, 
ale Neptun sprzeciwił się, odskoczył, u- 
ciekł do furtki i usiadł tam, patrząc na 
nas smutnie. Potem weszliśmy do do- 
mu. 

— Czembyś tłumaczył takie zachowa 
nie się psa? — zapytał Zenin. 

Orłowski wzruszył ramionami. 
* — ЭаЫ go wiedzą, pewnie wracal 

tędy morderca i może są ślady krwi.. — 
jest to jedyne możliwe tłumaczenie. Ze- 

p. Wotowskiego. Onkiestra symfo- zam 

— DYREKCJA FABRYKI TYTONIO 
WEJ PRZYSTĄPIŁA DO BADANIA STA 

NU MATERJALNIEGO IPRACOWNIKÓW. 
Jak się dowiadujemy, Dyrekcja Fabryki 
Tytoniowej przystąpiła do badamiia, stanu 
materjalnego zatrudnionych  mobotnikėow. 
Pirzedewszystikiem chodzi 0 _ zatrudnione 

ężmie mobotnice. Dyrekcja chce ustalić, 
czy, miężowie zatinudnioniyich robotnie utnzy 
mują się tylko z izamobków żony, czyteż za- 
ralbiają również. 

Chadzi prawdopodobnie o mową mreduk- 
cję robolinikówi: tytomiowyech, mobee czego 
słusznem jest to, że Dyrekqja fabryki za- 

mierzą: zredukować tych, dla któmych za- 
triudnienie iw fabnyce miie jest: głównem źró 
dłem, dochodu, 'a nie tych,, dla których рга- 
ca w fabryce siiamowi. jedymie źródło do u- 
trzymania siebie i rodziny. 

— ZABÓJSTWO NA TLE POLITYCZ- 
NEM. W: swoim czasie podawaliśmy juz o 
miającym, się odbyć w dniu 16 bm. semsa- 
cyjnym procesie o zabójstwo Szmerela La- 
milera, które miało miejsce w dniu 11 paź- 
dziemniika, ub. noku. 

Na skutek energicznych poszukiwań U- 
ата Śledczy: po pewnym czasie wykrył 
wiykiomawieów i podnzegączy do tego mor- 
dłu, kttónzy iw list. u. r. mieli odpowiadać 
pnzed sądem doraźnym, lecz Urząd prokiu- 
małiomskii cofnął wmiiosek o postępowamiu 
mw tmyibiie: doraźny mi pnosił o. sikierojwanie 

sprawy ma (tryb zwyczajny, 
Według krążących piogiłosek, zabójstwo 

to miało podłoże polityjczne. 
Broniić osikarżonyjch będą pp. mec. Du- 

nacz z Wamszajwyi i Fimstenberg z Grodna. 
Sprawia ta wywołała 'w mieście duże 

zaimiteresowanie. 

44-LIRTNI ZWYRODNIALEC. Sąd O- 
kiregowy ww Gmodnie rozpatrywał w dniu 
wiezorajszym spmawię @ oskarżenia 44-let- 
niego, mieszkańca m. Indury, Jama Szewa- 
Tuka, oskamżonego © zgwałcenie 11-letniej 
mieszkamiki tejże miejscowości „Jadwigi 
Wišniewiskiej. 

Sprawa nozpatrymana byla pnzy zam- 
ikmiętyich dmzwiach. 

Sąd, wyroktujący pad przewodnictwem 
. wiceprezesa. Hiryniiewicza przy udziale 

sędziów pp. Tołłoczko i  Onidhowskiego, 
skazał oskkamżonego mia: półtona nolku iwię- 
zienia. W motywach 'wymokiu Sąd wyjaśnił, 
iż zmienił kwalifikację czynu pnzestępey i 

skazał go za czym lubieżny. 

OBWIESZCZENIE 
"Komornik Sądu Grodzkiego w Baranowi- 

czach Il rew. ogłasza w dniu 22 lutego 1933 
r. o godzinie 10 rano w majątku  Hrudopol 
gminy Dobromyśl odbędzie się sprzedaż przez 
licytację ruchomości, należących do Jana Ba- 
lińskiego - Jundziłła „składających się z mate- 
rjałów leśnych i  oszacowanych na sume 
6810 zł. —gr., 

Spis rzeczy i ich szacunek, przejrzeć moż 
na w dniu licytacji. 
M. Baranowicze, dnia 3 lutego -1933 r. 

Komornik Sądu Grodzkiego 
(—) M. KRUSZEWSKI. 

(VAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA 

FILJA 
naszej Administracji 

w Baranowiczach 
przeniesiona została z ul. Szosowej 178 

nau. SZEPTYCKIEGO 37 
(pierwsze piętro) 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

skłedach aptecznych znane 

środka ed odcisków 

WITOLD JUREWICZ 
były majster tirmy 

< „Pawel Bure“ 
Poleca zegarki, biżuterię, 
srebro, platery orsz wszelką 
naprawę po cenach znacznie 

zniżonych 
Wilno, ul. Ad. Mickiewicza 4 

  
  

  

  

  

  

  

Dźwiękowe-kino 

„REWJA“ 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5, 

Dziś! Po raz ostatni 
emocjonujący film 

Jutro rewelacyjna premjera! Dalsze gościnne występy Zespołu Kubańskiih Kozaków w 
nowym bogatym programie. 

i reportaż 
podbiegunowy „PAJĄK“ „Krzyk tęsknoty a U katarktydy” 

Nad program: Wysiepy Zespołu Kubsńskich Kozaków. — Początek o godz 4 р 

  

Najbar. atrakcyjny progrem! Na ekran e: Wspaniały przebój najnowszej prod. Paramoutu 1933 r. 

  

  

Dźwiękowe Dramat mocnzch serc George Bancroft i W; Gib: — 1- 
Kino POKONANI ZWYCIĘŻCY seans ceny zn żone. SZANSY A godz. 4, 6, 8 i 1020, w Wda od 2 - 

86 Przebooje: „Piosenki Pi t pk A. Sachcicki. 
BELIGS Na scenie: Revja PĘD Ma ŚMIECHU Į „Leci pies przez pole* wyk sa Ranowiizke 

„Ja tylko czasem się zapalam* wyk. St. Belski, a. AK wyk. H. Ranowiecka i St. Belski, „Uwodziciel* H. Ruso 
wiecka, Bels uchcic 

Jakie Odpowiedž 99 
stanowisko już 

zajmie w tych dniach 
w świecie na ekranie kina 

Uwaga miłośnicy muzyki. 
Dziś nieod 
wołalnie 

ostatni dzień: GRETA GARBO 
w wykonaniu orkiestry tilh. w Beilinie, 

jako KURTYZANA 
w jej najnowszej kreacji 

"w Wilałe me ekranie UWERTURA WILHELM TELL 

„ZUZANNA LENOX“ 
  

    
  

Dźwiękowe kino Dziś podwójny program! RAWOG ŚŃ $ Hymn radości, pieśni i szczęś- 
HOLLYWOOD 1) Fascynujący tilm dżwiękowy P IŁ© Gi cia, — Nowoticśa SEA 

Mickiewiczaj22 $ To najwi jększy cad kinematografji, to najwyżs lek 
tel. 15-28, “ DALEKI WIAT techu., odwagi i pracy Tadzkiej. oe i 6,8 110.15. 

Dzwięki Dziślwielki podwójny program! 
gxowy 1) Nieśmiertelna epopea milości W rol. gł: JADWIGA SMOSARSKA i 

Kine-Teatr i bohaterstwa p. t. RCK 1 14 Przepiękne pieśni legjonowe i Kaa w ai 
chórów Dana I Kszaków Kubańsk ch. — 2) Ulubieńce publiczności 

„ŠWIATOWID“ poraz pierws y w Wilnie 
Mickiewicza 9. 

FAŁSZYWE STUZŁOTÓWKI W OBIEGU. 

W dniu 8 stycznia w agencji pocztowej w 
Cyrynie, zatrzymany został Mikołaj Szamkoło 
wicz, mieszkaniec wsi Krasna, gm. Cyryńskiej, 
pod zarzutem usiłowania puszczenia w obieg 
fałszywej 100-złotówki. Fałszywy banknot za- 
kwestjonowano. Szamkołowicz tłumaczył się, 
że banknot ten otrzymał za sprzedaną Świnię. 
Oczywiście, organa bezpieczeństwa wdrożyły 
dochodzenie, celem ustalenia źródła pochodze- 
nia fałszywego banknotu. 

Radjo wiieńskie 
WTOREK, dmia 14 luiego 1938. 

11,40: Przegląd prasy. Kom. meteor, 
Czas. 

12,10: Muzyka z płyt. 
13,20: Kiom. meteor. S 

14,45: Popularma: i lekka muzyka onga- 
mowa (płyty). 

15,15: Giełda rolnicza. 
15,25: Muzyjka lekka (płyty). 
15,36: „Higjena pracy umysłowej". 
1550: Koncert dla młodzieży (płyty). 
16,25: „Realizacja powszechnego nau- 

czainiai“ odczyt. 
16,40 „Miłośnicy i złodzieje książek — 

odczyt, 
17,00: Koncert. 
18,00: Nowie płyty muzyłki tanecznej. 
19,00: Cod. odc. pow. 
19,15: Co: się dzieje mm Wilmie ? 

19,30: „Cudownie dzieci w muzyce", 
20,00: Godzina życzeń (płyty). 
21,10: (Wiad. sportowe. 
21,20: Recital foritep. 
22,10: Audycja literacka 

kazana“ — nowele. 
22,40: Muzyka tainecznia. 

— 

Ofiary 
Od Babci dla Babci rodziny W. zł. 5. 

: „Muzyka za- 

    

я — роктов — 
Lekarze Zygmunt 
PSU TT EST Dokron“ „Kudrewicz 

y  weneryczne, 
Janina syłilis. skórne i moczo- 

PIOTROWICZ = BacZE z aaa 
7 — 81 1 8 == 

JURCZENKOWA doza ui. Zamkowa 
ordynator Szpit. Sawicz Nr 15m,2 
cheroby skórne, WEne- «= ——————— == 
ryczne i moczopłciowe DOKTOR 

przeprowsdziła się Bilumowicz 

Wileńska 34 
ii piętro 
przyjmuje 

od 5 — 7 wiecz, 

choroby weneryczne — 
skórne i moczopłciowe. 
WIELKA 21, tel. 921. 
од 9 — 113 — 8 

W.Z.P. 23 
  

nin położył rękę na jego ramieniu: 
— Neptun nie boi się krwi, — do- 

wiódł nam tego już nieraz. A pozatem, 
wiesz, że morderca wybiegł przez weran 
dę i skręcił za dom, w kierunku kuchen 
nego wejścia, w stronę lasu. Nie po- 
myślałeś o tem! 

Orłowski sporzał ze zdziwieniem na 
mówiącego: twarz jego była blada i no- 
siła ślady szalonego napięcia nerwów. 

— Tak, mój drogi, przyczyna niepo- 
koju Neptuna tkwi w czem innem! 

— Więc w czem? — zapytał Orłow= 
ski, któremu udzieliło się wzruszenie 
przyjaciela. 
—W czem, — odpowiedział Zenin, -— 

tego ja sam jeszcze nie wiem, ale pies 
potwierdził moją teorję, że istniała jakaś 
trzecia osoba! Posłuchaj: po tych pró- 
bach z psem, znów przeszukałem cały 0- 
gród i.. 

Zenin wyjął z kieszeni złożony we : 
czworo papierek i zapalił latarkę. -- 
Patrz, co tu mam.. Przedewszystkiem, 
oglądając skrupulatnie ślady nóg.., prze 
konałem się, że musieli tamtędy przecho- 
dzić dwaj ludzie. 

Orłowski wzruszył ramionami ze znie 
cierpliwieniem: 

— Dwaj ludzie! Przecież zmierzyliś- 
my śłady — niema tam innej wielkości, 
jak Nr. 27. 

— Numer jest ten sam, ale dla mnie 
są pewne różnice. Jedne ślady są trochę 
większe i odbite bardzo wyraźnie, dru- 
gie zaś słabo zarysowane * pochodzą od 
obuwia o wiele wytworniejszego. 

— Jakie z tego wyciągasz wnioski? 
— W ogrodzie byli tej nocy dwaj :u- 

dzie, noszący 27 numer obuwia, ale je- 
den z nich miał buty, wyrobu naszych 
moskiewskich szewców, drugi — elegan- 
ckie— z dużego sklepu, zagraniczne. Na 

wilgotnej ziemi różnica ta odznaczyła 
się bardzo wyraźnie. A dalej: człowiek, 
który ma buty zwykłe pozostawił ślady 

normalne, ten zaś, który miał obuwie 
eleganckie, utyka nieco na prawą nog$, 
pociąga ją trochę i dlatego prawa jego 
noga pozostawia nieco wydłużony ślad. 
"ych śladów jest najwięcej koło weran- 
dy, niema na alei i tylko jeden, bardzo 
głęboki i wyraźny, koło płotu, właśnie 
tam, gdzie Neptun zawył. 

— Z tego wynikałoby wyraźnie, że 
masz rację, ale skoro obecność Brandta 
może mieć jakieś usprawiedliwienie, to 
znów tego drugiego nie ma żadnego. 

— Nie mamy nawet najmniejszego 
podejrzenia, ktoby to mógł być, — dodał 
Zenin. — Dla mnie jasnem jest tylko to, 
że on przyszedł później niż Brandt. ten 
człowiek stał czas jakiś przed weran- 
dą, a w końcu wszedł do domu. 

— Więc przypuszczasz, że on jednak 
wszedł do domu? 

— Niewątpliwie. Któżby inny mógł 
zostawić te ślady w pokoju dziewczynki? 

— Tak, to jest zagadka, której nie 
rozwiąże Zorin! A co się stanie z Brand- 
tem, czy uda mu się wykręcić? 

Zenin wzruszył ramionami: 
— jeżeli Zorin nie oprzytomnieje, 10 

trzeba będzie przyjść mu z pomocą. Wo- 
góle zaczynam od jutra składać relacje 
Kruppowi i policja kryminalna rozpocz. 
nie poszukiwania na własną rękę. 

ROZDZIAŁ VIII 
OSKARŻENIE 

Gabinet sędziego śledczego. 
Przy dużem, zarzuconem papierami, 

biurku, siedział 'Zorin, w głębokim fotelu! 
Sarkastyczny wyraz twarzy i uśmiech 

pełen wyższości, był wymownem świade- 
ctwem tego, z jakiem niedowierzaniem 

LILJANA HARVEY i Harry Holm $2: 

Dr. Wolfson PosZUKUJĄ 

  

    

weneryczne,  Imoczo - PRACY 

o ir T a Wileńsi й -67. 
cd D Ti 4%) U DEE i ..energiczny z 9 - letnią 
“S „„DPraktyką leśną, poszu- 

"7 kuje posady leśniczego, 
«=> —— miejscowość obojęt- 

KuPno na. Tytułem DAE 
czego wynagrodzenia - 

I SPRZEDAŻ może być tylko depu- 
NYTYYYTYYYWYWYTYGYĆ: tt rolny. Referencje 

a= == pierwszorzędne. — Mo 
gę samodzielnie sporzą 
dzić plan gospodar - 
stwa leśnego. Zgłosze-' 
nia kierować: Biuro Re 

  

klamowe Garbarska 1 
3 sub „Lešnik“. 

Pianina = = 
T BE TTING" 

"i" K. i A. FIBIGER * „Lokale 
FPRYWYYYYYYYTYYCWYTTY uznane za najlepsze w 

kraju. — Sprzedaż na 
raty i wynajęcie. —PO SZUKUJĘ 
Kijowska 4, H. Abebow MIESZKANIA 
R— 4 chi pora Akačcinta, 
FORTEPIAN wszelkiemi wygodami 

prawie nowy Beckera RE zgłoszenia do 
okazyjnie sprzedam, — trmy „Dunłop*, Wilno, 
Tatarska 1 m, 11, Oglą- Gdańska 6, tel. 421 

dać od 1 do 3 ej. A 
= OBEC MIESZKANIA 

Działki ziemi iedno - i dwu - poko- 
jowe z kuchniami od- 

ki. A Mais remontowane do wyna- 

przy szosie do Podbro 1ĘTa:, Bakszta 2, wia- 
dzia, ziemia b dobra domość u właścicielki. 

Wisdomość:— Wilno ul. °° 
3.go Maja 11—8. Magszyn © 20 
i oknach przy ul. Nie- 

MAMAŁYGĘ! mieckiej 35, temże mie- 
kaszę i mąkę polecają szkanie z 5cia pokoi 
В-са Gołębiowscy. ze wszelkiemi wc. 

ul. Trocka 3. mi do wynajęcia 

MIESZKANI E 
Ao © 4 pok. przedpokój i 

Posady kuchnia, suche, słonecz 
STYTTTCOWYWYTYYY="N== "II, Z tlektrycznością 
P i a bardzo tanio, Dowie- 

dzieć się u p. Brzeziń» 
Fryzjer.ka damski skiego — Kazimierzow- 
potrzebny da zakłsdu ska 11 (obok Subocz) 
do hotelu Europa Do- lub Mickiewicza 37—6 
minikańska 1. Tomaszewski, 
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odnosił się do słów, siedzącego naprze- 
ciw Żenina, który gorąco usiłował go 
przekonać, 

Chodziło o Brandta. 
Zenin dowodził, że w ogrodzie puł- 

kownika był ktoś jeszcze, prosił i nama- 
wiał, aby wypuścić Brandta na odpowie- 
dzialność rodziny. 

— Nie, nie, — upierał się Zorin. — 
Ja nie widzę żadnej różnicy w konturach 
śladów. Uważam, że to co już wiemy, 
jest materjałem dostatecznie obciąžają- 
cym Brandta. Ażeby pana przekona: , 
wezwę go natychmiast na badanie, pan 
może być obecnym w drugim pokoju — 
drzwi zostawimy otwarte. 

Zenin nie miał wyboru i musiał ulec 
woli sędziego. Wkrótce wprowadzono 
więźnia. Był nim wybladły i smutny, ale 
spokojny młody człowiek o sympatycz- 
nym wyrazie twarzy. 

Widząc Zorina, którego znał trochę, 
— rozpogodził się na chwilę, ale ponura 
i oficjalna postawa sędziego śledczego, 
przypominała, jak przykry jest ich obe- 
cny wzajemny stosunek. 

Brandt odrazu poczuł, że jest człowie 

wiek krzywdzonym przez tego przedsta- 

wiciela władzy i głucha niechęć zburzy- 

ła w nim wszelkie inne uczucia. 
Zenin odczytał na twarzy więźnia 

całą grę uczuć i przezwał Zorina „upar 
tym kogutem, w todze sędziego”. 

Po oficjalnych pytaniach, które sekre- 
tarz zaprotokułował, Zorin pozwolił wię- 
źniowi usiąść. 

— Gdzie pan był w nocy z 11 na 12 
lipca?. zapytał. 

— W domu, — odpowiedź była krót 
ka, jasna i spokojna. 

— Chciałbym wiedzieć, gdzie spędził 
pan pierwszą połowę nocy: od 11 do 1 
po północy? 

Księgarnia Józefa Zawadzkiego 
w Wilnie, Zamkowa 22 

przyjmuje Ak KO MiŚ do sprzedaży okazyjnej 
wartościowe dzieła (w pierwszym rzędżie oprawne) z wyłą- 
czeniem baletrystyzi i broszur. Ocena na miejsca. Księgarnia 

zastrzega sobie nieprzyjęcie poszczególnych książek 

BE Gi iii i O 

ampańska komedja p. t. Wakacje Małżeństwa 
37-1LK. 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie go 

rewiru z siedzibą'w Wilnie przy ul. Zakretowej 
13 — 1 zgodnie z art. 1030 Ust. Post. Cyw. 
podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 21 
lutego 1933 r. od godziny 10-ej rano w Wilnie 
przy ul. Piłsudskiego Nr. 24 odbędzie się sprze- 
daż z licytacji należącego do Borysa Kwart:- 
ca majątku ruchomego, składającego się z me 
bli, naczyń stołowych, patefonu I „Odeon“, 
maszyny do pisania i pianina f-my „Hass O- 
dessa" oszacowanego na sumę zł. 5690. 

KOMORNIK 
STEFAN WOJCIE 

   

  

WSK. 

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki iecznicuej 
lino, Kickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, t- 

į 

  

suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyei- 
ty twarzy. Masaż ciałą, elektryczny, wy- 
szczuplający (panie). Natryski „Hormonz” 
według prof. Spuhla. Wypadanie włosów, 

; łupież, indywidualne dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Ostatnie zdobycze kosmu- 

tyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

  

W. Z. P. 

DO WYNAJĘCIA -- — — — -— 
dóży pokój dła samot- Towarzystwa 
nego starszego pana — 
Konarskiego 27 m. 5— 

u . łaścicielki 

Pań Miłosierdzia 
św. Wiacentego a Peaio 
zmuszone wołać, bła 
gać, prosić o pomoc 

    

dla rodziny W. z zim- 
Różne na i głodu  ginącej: 

R gą stara babcia, matka 
sparaliżowana i troje 

B ZLERŽAW A dziatek bez ubrania Ośrodek majątku około 
90 ha ziemi ornej i łąk 

„Oddam w dzierżawę — 
Wiadomość u gospoda 
rza domu Bakszta 2 od 

obuwia i możności в- 
częszczania do szkoły— 
Najmniejsze ofiary z 
wdzięcznością przyjęte 
będą grzez Redakcję 
„Słowa* pod literę W 

Zguby 
EEE SET 

W dniu 11 b. m. 
zgubiona 

w lustytucie Hendło- 
wym (Mickiewicza 18) 
pam ątkowy pierścionek 
z brylantem, — Proszę 
zwrócić — za wynagro- 
dzeniem do Kancelarj 
lik 

POPIERAJCIE 

L.0.P.P 

Trasera psów który 

ogłaszał się przed paru 
tygodniami proszę o 
zgłoszenie się do Re- 
dakcji „Słowa* lub tes 
lefonicznie 10-37. 

— — 

    

  

  

  

— Może pan wcale nie wychodził te- 
go wieczora? A jeżeli pan wychodził, io 
że powie nam pan, dokąd i o której? U- 
przedzam, że we własnych pana intere- 
sach leży mówienie prawdy. 

W jakim celu miałbym kłamać? Nie 
mam też nic do ukrywania. Wyszedłeia 
z domu wieczorem, koło szóstej, mniej- 
więcej, i tramwajem pojechałem do Bo- 
rek, do siostry. Przed dziewiątą bylera 
juž w domu, śpieszyłem się bowiem do 
chorej matki. już więcej tego wieczoru 
nie wychodziłem. 

— Czy pan wchodził do domu put- 
kownika Romowa? 

— Nie, rozmówiłem się z siostrą w 
ogrodzie, narwałem kwiatów dła matki i 

odjechałem. 
— Czy tylko kwiaty zabrał pan stam- 

tąd? 
Brandt spojrzał ze zdziwieniem na pv- 

tającego. Ten zaś uśmiechnął się ironicz- 
nie i powtórzył pytanie. 

— Dostałem jeszcze od siostry pienią 
dze dla matki. 

— A więc te sto rubli zostały wzię- 
te zabitej? 

— Dała mi je siostra, — powtórzył 
dobitnie Brandt. 

— Czy mąż jej wiedział o tem? Czy 
pan je dostał z jego „zgodą? 

— Siostra dała mi te pieniądze dla 
matki a ja nie interesowałem się, czy m;ż 
jej wiedział, czy nie o tem! 

— Czy oddawna już stosunki pana z 
pułkownikiem były tak wrogie? 

— Nasze stosunki nie były wrogie, 
tylko chłodne. 

— A jednak pan bardzo często przy 
chodził do siostry i rozmawiał z nią, nie 
wchodząc do domu? Czemu .pan tak po- 
stępował? 

D. C. N. 
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Drukarnia wydawnictwa „SLOWA“ M/ydawca: Stanisiaw Mackiewicz. Redaktor w/z Witold Tatarzyńska. 

  

 


