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Expose ministra Becka 
Swoje expose zakończył p. minister 

Beck oświadczeniem, że Polska gotowa 

jest do „lojalnej i twórczej współpracy 

międzynarodowej*. Z tej lojalnej i twór- 

czej współpracy międzynarodowej nie wy- 

klucza p. Beck także Niemców. Przeciw- 

nie mówi, że stosunek Polski do Niemiec, 

będzie zawsze taki, jak Niemiec do Ро!- 

ski. „Zależy to od Berlina" — powiada 

bardzo słusznie p. Beck. Rozumiemy te 

jego słowa jako oświadczenie, że Polska 

zawsze jest gotowa przyjąć postawę przy 

jazną i sąsiedzką wobec Niemiec, o ile 

Niemcy zaniechają dotychczasowej swej, 

agresywnej wobec nas polityki. 

Przemówienie p. Becka jest rzeczowe, 

spokojne i dotyczyło głównych i istot- 

nych problemów naszego życia politycz-- 

nego. O rozbrojeniu wyraził się p. Beck 

doskonale. Polska chce się przyczynić do 

dzieła pokoju i rozbrojenia, ale w real- 
nych granicach, poza któremi obawiamy 
się grząskiego bagna frazesów, w którem 
niejedna może być na nas przygotowana 

zasadzka. Istotnie genewskie posunięcie 

Beck — Raczyński było doskonałe i słu- 

szne. Cała prawicowa prasa francuska 
Przyznaje nam słuszność. 

Namiętnie krytykują to posunięcie we 

Francji tylko zwolennicy: rewizji naszej 

granicy zachodniej, a w Polsce — endecy 

Mówiąc nawiasem, naród, któremu za- 

powiadają rewizję jego granic, ze zrozu- 

miałych względów nie może mieć wiet- 

kiego entuzjazmu dla idei rozbrojenia. 

„Nikt jeszcze słowami zmiany statutu 

Europy nie dokonał** powiedział p. 

Beck. — Doskonale! Za temi grzecznemi, 

spokojnemi, neutralnemi faktycznie sło- 

wami słychać jednak chrzęst oręża. Bar- 

dzo słusznie. Nie przystępujemy do dys- 

kusji o zmianie granic. Niemcy powiani 

to zrozumieć. Dyskrecja i powściągliwość 

tych słów jest formą doskonałą. Są tacy, 

którzy sobie życzą, aby minister spraw 

zagranicznych wołał na całe gardło: „woj- 

na, wojna!* Należy im przypomnieć, że 

w czasach obecnych nie wierzy się już 

tym, którzy gardłują o pokój, co nie po- 

winno też zachęcać do  gardłowania o 

wojnę. Minister wołający „wojna, wojna', 

będzie niewątpliwie mniej poważnie słii- 

chany, niż ten, który spokojnie zwraca u- 

wagę, że do zmiany granic „słów* nie 

wystarczy. Cat. 

Przemówienie ministra 
PAKT O NIEAGRESJI Z SOWIETAMI 
Pan minister rozpoczął swe” stwierdzenia, 

że tendencje polityki polskiej wyrazić się mo- 
gą najbardziej bezpośrednio w stosunkach i 
umowach bilateralnych. Mówiąc następnie O 
Pakcie o nieagresji i umowie koncyljacyjnej 
z ZSSR. jako o poważnym kroku naprzód w 

я ich sąsiedzkich, stwierdza p. mimster, 
iż pakt ten jest zdrową formą układu, gdyż był 
potwierdzeniem i utrwaleniem dokonanej już 
dodatniej ewolucji stosunków między dwoma 
państwami. Z drugiej strony pakt posiada war- 
tość przykładu, udawadniającego, że przy kon- 
sekwentnym wysiłku i dobrej woli zawsze 
można znaleźć formy dla określe- 
nia postępu w życiu międzynarodowem. 

Szczęśliwą jest okoliczność, że analogicz- 
ne umowy zawarte zostały między ZSRR a 
trzema państwami bałtyckiemi, jak również i 
sojusznicza z nami Francji ułożyła swe sto- 
sunki ze Związkiem Socjalistycznych Republik 
Rad na tych samych podstawach, dzięki cze- 
mu cały ten system układów nabiera ogólniej kt 

4 znaczenia i — = że = 
Yczyniła się tą drogą wytworzenia do- 

datniej atmosiery dla prac międzynarodowych. 

PAŃSTWA ROLNICZE EUROPY 
WSCHODNIEJ 

Dalszym terenem, na którym znaczną го- 
lę odegrywa jnicjatywa polska, są prace w 
bloku państw rolniczych Europy Wschodniej. 
Organizacja ta nie pretenduje do rozstrzygnię- 
cia całości zagadnienia agrarnego tej części 
Europy. Niemniej jednak zgrupowanie się 
państw o analogicznych interesach pozwala 
wnieść w międzynarodowe narady ekonomicz- 
ne materjał przygotowany i ułatwiający szu- 
kanie ogólniejszych rozstrzygnięć. 

LIGA NARODÓW 
Następnie minister mówi o Lidze Narodów, 

która nie jest w całej pełni organizacją świa- 
tową, ani też instrumentem, mającym załat. 
wiać wszystkie obchodzące Polskę sprawy, sta 
nowi natomiast w znaczeniu europejskiem bar- 

istotny czynnik stabilizacji stosunków. 
Jeden z jej głównych celów, to jest 

Szukanią międzynarodowych rozstrzygnięć na 
bis współpracy i porozumienia, jest bar- 
Pra bliski tendencjom polityki polskiej. 

ca na terenie Ligi nie jest dla Polski pozba 
wiona pewnych trudności, wynikających z chę 
ci nadużywania tego forum, do celów, nie ma- 
jących nic wspólnego z tą organizacją. Doty- 
czy to przedewszystkiem zbyt wielkiej dowol- 
ności w interpretowaniu traktatów mniejszo- 
Ściowych. Minister przypomina, że na Ostat- 

niej o WDK zmuszony był w dosyć sta- 
ma ostrzec, že rząd polski takich 
procederów tolerować nie może. 
REALNY STOSUNEK_ POLSKI Di О КОМЕЕ- 

RENCJI ROZBROJENIOWEJ 
Mówiąc o konierencji roz! jenio! ra ma na celu ułatwić =. 0 oo. fu, minister, charakteryzuje pokojowość  Pol- ski. Jest to pokojowość pozytywna, czynna, wynikająca z głębokiego przekonania politycz- nego i bardzo istotnych cech narodu polskie- go. Polska pragnie pokoju. Chcąc widzieć trwa ły rezultat konierencji, szuka .go na drogach realnych, konkretnych, 
Po roku prac konierencji należy i ania jej rezultat | możliowi E 

do „pozultat tej oceny spowodował ministra Wysunięcia polskiego projektu praktycznego 
wych. ia obecnego etapu prac  rozbrojenio 

Obecnie minister sądzi, że dla konferencji 
precyzują się wyraźnie dwie alternatywy: albo 
gpromny program, oparty na prostych zasa- 
2 ch dła dokładnego określenia i 

ie, wywołujące at- mosferę zniechęcenia i leżenia, zaufania. 
KONSOLIDACJĄ MOCARSTW 

Mówiąc o t. zw. konierencj; mocarst minister stwierdza z zadowoleniam, zę carstw. 
ny najbardziej miarodajnych czynników dele- 
gacja polska otrzymała zapew; że nie 
chodziło tu o stworzenie specjalnego organu 
międzynarodowego ponad, czy poza Ligą 
konierencją, gdyż inaczej musiałaby się za. 

stanowczo, że żadne postanowienia, od. 
noszące się do naszych bezpośrednich, czy po- 

czy / 

średnich interesów, a powzięte bez naszego 
współdziałania, nie mogą mieć dla nas oczywi- 
ście żadnej mocy obowiązującej. 

STOSUNKI POLSKO-NIEMIECKIE 

Kończąc, minister oświadczył: W znanych 
mi ze sprawozdań dyskusjach naszego Sejmu, 
omawianych również często na iamach prasy, 
przewijał się ostatnio stały moment propagan- 
dy rewizjonistycznej niemieckiej i jej roli w 
stosunkach międzynarodowych i w stosun- 
kach poisko-niemieckich. Kto ma czas i pie- 
niądze, może robić propagandę, jaką chce i 
zawsze znajdzie pewną ilość klientów. Nie są- 
dzę, żeby znaczenie tego należało  przeceniac. 

Nikt jeszcze słowami zmiany statutu Eu- 
ropy nie dokonał. 

W ostatnich dniach zajmowałem się jed- 
nak tą sprawą, gdy w artykule prasy angiel- 
skiej, traktującym o sprawach z tej dziedziny, 
wyniieniono nazwisko kanclerza Rzeszy. Nie- 
miecka agencja urzędowa w przedwczorajszy:1 
omunikacie przywróciła jednak tej enuncjacji 

formę dopuszczalną w stosunkach  międzyna- 
rodowych. 

Enuncjacje tego rodzaju, niezależnie od 
ich znaczenia międzynarodowego, odegrywać 
muszą zawsze pewną rolę w bezpośrednich 
stosunkach polsko-niemieckich. 

Stosunki te są bardzo proste. 
Nasz stosunek do Niemiec i ich spraw 

będzie dokładnie ' taki sam, jak stosunek Nie- 
miec do Polski. W praktyce zatem więcej za- 
leży w tej dziedzinie od Berlina, niż Warsza- 
wy. Całem naszem postępowaniem  wykazuje- 
my, że Polska gotowa jest do lojalnej i twór- 
czej współpracy międzynarodowej, jednak ni- 
gdy nie będzie igraszką w niczyjem ręku. 

Notatki polemiczne 
W „Wiadomościach Literackich* zamieści- 

łem artykuł, streszczający moje poglądy na po- 
litykę zagraniczną. Nie było w tym artykule nic 
nowego dla czytelników naszego pisma. Wiele 
gazet zajęło się tym artykułem. Odpowiedzi me- 
rytorycznej nie otrzymałem znikąd. Wszędzie 
połajanki, wszędzie „och i ach*', wszędzie kom- 
pletne niezdawanie sobie sprawy nietylko z gro- 
zy lecz i z realnych kształtów naszego położe- 
nia w polityce międzynarodowej. 

Ale chciałbym wyróżnić wśród tych: głosów 
» ę Zachodnią”. jestem mile zaskoczony to- 
nem rycerskim tego pisma. Bardzo dużo mnie 

dzieli od wielkiego naprawiacza rządzącego na 
Śląsku i jego organu. Ale „Polska Zachodnia” 
obsypuje mnie komplementami, chce mnie udu- 
s Erdi Do za nie dziękuję. Mówią ©- 

chlebnie o metodach polemicznyck 
„Polski Zachodniej*, Ale nie wiem, dlaczego 
jako kotrargumenty wysuwa „Polska Zachodnia” 
przywiązanie ludu śląskiego do swojej ziemi. 

Proszę mi wierzyć, że mam dla tego przywiąza- 
nia najgłębszą cześć, a nikt mi nie ma prawa 
zarzucać, abym w czemkolwiek dał wyraz, iż 
nie dbam o to przywiązanie. Byłoby ze szkodą 
interesu polskiego, aby w Polsce znaleźli się 
dziennikarze, którzyby tego przywiązania nie 
dyskontowali jako wielkiego naszego atutu. Ja 
do nich nie należę. 

Toteż wolałbym, aby „Polska Zachodnia”, 
skoro jest na mnie tak łaskawa, wykazała mi, 
w których mianowicie punktach mego rozumo- 
wania nie mam racji. Bardzo będę się cieszył 7. 
merytorycznej polemiki. 

Natomiast katowickiej również Polonji mu- | 
szę odpowiedzieć, że co do poglądów na An- 
<a nie jestem oryginalny. Mam pod tym 

em po i V i Dios, sę ne Nazywa 'się Roman 

—=000— 
Zniesienie kar cieiesnych 

w Poznańskiem | 
WIARSZAWA. PAT. Dziennik Ustaw 

Nr. 9 z dnia 15 b. m. zamieszcza ustawę o 
zmiesieniu kar cielesnych w szkołach na 
obszarze byłego zaboru pruskiego. Usta- 
wa uchyla par. od 50 — 53, ez, II, tyt. 12 
powszechnego prawa krajowego dla państw 

pruskich oraz par. 10 regulaminu szkolnego 
dla szkół elementarnych prowineji prus- 
kiej z dnia 11 grudnia 1845 roku. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

PODBRODZIE — ul. Wiłeńska 15 T. Gurwicz 

PINŚK — Księgarnia Połska — St. Bednarski 

h' RANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowau. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIE; — Księgarnia Kol. „Ruch“ 
KLECK — Sklep „Jedność” 
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LIDA — ui. Suwalska 13 — S, Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
MIORY — Ejdelman 
NIEŚWIEŻ uł. Ratuszowa -— Księgarnia || 
MOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

N.-SWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch 

| CENY OGLOSZEN: wiersz milimetrowy 

ażwińskiego. 

| 

| | 
| 
| 
| | 
| 

na strouie 2-ej i i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“ \ 

SLONIM — Ksiegarnia J. Ryppa ul. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY —- M, Lewin —- Biuro gazetowe uł. 3 huja 3 
WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 

Mickiewicza 10. 

NEETIEGA ZEBRY. | 

Komunikaty Oraz 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

| Zagranic: 
do miejsca. 

Nowy pakt Małej Ententy 
GENEWA. PAT. — Zdarzeniem dzi- 

siejszego dnia był wynik 2-dniowych na- 
rad ministrów spraw zagranicznych Ma- 
łej Ententy: Jewticza (Jugosławja), Be- 
nesza (Czechosłowacja) i Titulescu (Ru- 
munja). Mala Ententa została przekształ- 
cona w jednolity organizm międzynarodo 
wy, otwarty ewentualnie dla innych 
państw. Wszelkie układy polityczne każ- 
dego z tych państw, wszelkie akty jedno- 
stronne, zmieniające obecną sytuację po- 
lityczną jednego z krajów Małej Ententy, 
jak również wszelkie układy gospodarcze 
wymagają uprzedniej jednomyślnej zgody 
Rady Małej Ententy. 

PARYŻ. PAT. — W tutejszych kołach 

Zmniejszenie kredytów 

dyplomatycznych budzą zainteresowane 
rokowania państw Małej Ententy, które 
miały doprowadzić już do pewnych kon- 
kretnych rezultatów. Depesze z Genewy 
podają linje zasadnicze nowego „paktu or 
ganizacyjnego* połączonych 3-ch państw 
Jugostawji, Rumunji i Czechosłowacji, 
który „umożliwi im działanie jako jedno- 
lity organ na terenie międzynarodowym". 
Ministrowie tych państw mieli już opra- 
cować część polityczną tego paktu. 

„Paris-Soir* pisze, że Mała Entenia 
przestała już być sprawą akademicką. — 
Odtąd za zgodą Polski można będzie po - 
ruszać się Śmiało miiędzy Gdynią a Salo- 
nikami na terytorjum sojuszniczem. 

wojskowych we Francji 

  

PLENARNE POSIEDZENIE 
SENATU 

WARSZAWA. PAT. — Na dzisiejszem 43 
z rzędu plenarnem posiedzeniu Senatu sen. P9- 

tocki (BBWR) zreferował projekt ustawy o po- 

borze rekruta na rok 1933. 

Sen. Dębski (PPS) oświadcza, że klub je- 

go głosować będzie przeciwko projektowi u- 

stawy. 

Sprawozdawca sen. Potocki oświadczył na 
to: „Stronnictwo, które p. sen. Debski reprezen- 

tuje, ustosunkowało się negatywnie do ustawy 

o poborze rekruta. Nie będę polemizował z p. 

sen. Dębskim, natomiast oświadczam w imieniu 

własnem i wszystkich moich kolegów, że my w 

tej chwili, gdy groźne chmury zbierają się na 

horyzoncie, gdy zbrojne ręce wyciągają się ku 
Polsce, stajemy w zwartej formie w szeregu za 

tym, który jest naszym wodzem i naszym 1de- 

ałem, że nietylko uchwalimy rekruta, ale ostat- 
nią koszulę zdarlibyśmy z ciała dla tej armji, 

zne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
Terminy da kos, być przez Administację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 groszy. 

TRIO 

TELEGRAMY 
PAN PREZYDENT W ZAKOPANEM. 

|ZAKOPANE. PAT. [Pam Prezydent 
Rzeczypospolitej korzystając z pomyślnych 
warunków śnieżnych, jakie zapanowały od 
soboty, odbył wczomaj spacer narciarski 
do doliny Strążyskiej. Następmie (Pam 
Prezydent przyjął u siebie przezesa Pol- 
skiego Związku Narciarskiego inż. Bob- 
kowskiego, który zaprosił Pama Prezy- 
denita imieniem Związku ma międzymaro- 
dowe zawody narciarskie 0 mistrzostwa 
Polski, rozopczynające się 17 b. m. Pan 
Prezydent zaproszenie przyjął. 

OBRADY KOMISJI OŚWIATOWEJ. 

WARSZAWA PAT. Pod przewodnictwem 
posłanki Jaworskiej, w obecności mini- 
stra W. R. i O. P. Jędrzejewicza, wieemi- 
mistra ks. Żongołłowicza oraz naczelnika 
wydz. Stypińskiego, sejmowa komisja о- 
światowa obradowała na śnodowem posie- 

PARYZ, PAT. Na wezorajszem posie ministnowie ośwadczyli, że dokonane reduk która jest siłą i potęgą Polski, dla której dobrze dzeniu w dalszym ciągu nad projektem 
cje nie obniżają, ami: nie maruszają rw ni- jest żyć, ale i dla której rozkosznie jest umierać ustawy o szkołach akademiekich, Prze- dzeniu komisji obrony manodowej Senatu 

wysłuchano expose Daladier jako mini- 
stra wojny oraz ministrów marynarki i 
lotnietwa w kwestji obniżenia kredytów 
wojskowych. Przewodniczący trzech po- 
szczególmych komisyj Senatu, to jest mary- 
narki, łofnietwa i wojny wyrazili zdziwie 
nie że w preciągu 7 miesięcy pomimo przy 
rzeczeń, udzielonych zeszłego roku, że kre- 
dyty wojskowe pozostaną nadal nienaru- 
szone, nząd przeprowadził dalsze redukcje 
i Ito wm Sposób, świadczący, że mie posiada wać dziś dyskusję bez udziału ministrów w. wie zapobieżenia podwójnemu 
jakiegoś planu obejmującego całokształt 
zagadnienia. W odpowiedzi na te zarzuty 

czem wartości obronnej ammji, lecz 
okazją do pnzeprowadzenia poważnych 
„głębokich reform. 

Ministrowie zobowiązali się przedstawić 
w możliwie najkrótszym czasie projekt re 
orgenizacj armji, przyrzekając  jednocze- 
śnie, że w przyszłości nie będą przepnowa- 
dzane w budżetach rwojskowych żadne 

są 
i 

łomie każdej komisji oddzielnie. 
——=gOo= 

  

Jak leciały samelety do Węgier 
PARYŻ. PAT. — Pomiino dementi władz 

włoskich i węgierskich, „Echo de Paris“ publi- 
kuje dziś dalsze szczegół$” w sprawie dostarcza- 
nia przez Włochy 32 samołotów wojskowyca 
Węgrom. Sarmoloty te zdolne są do większej 
szybkości i szerszego zasięgu działania, aniżeli 
samoloty armji francuskiej. Samoloty dostar- 
czano grupami. Nad terenem Austrji leciały one 

na wysokości 6 tysięcy metrów, ażeby uniemo- 
żliwić spostrzeżenie ich. Natychmiast po przy- 
byciu do Węgier maszyny zostały rozebrane na 
części i złożone w bezpiecznem miejscu. 

„Echo de Paris* zwraca się do ministra 
spraw zagranicznych z zapytaniem, co zamierza 
przedsięwziąć w tej sprawie. 

  

Walka z pacyfizmem w N'emczech 
BERLIN. PAT. — Prasa niemiecko-narodo- 

wa donosi, że władze policyjne postanowiły o- 
debrać paszporty zagraniczne szeregowi wybit- 
nych pacyfistów niemieckich, aby uniemożliwić 
im wystąpienia zagraniczne. Oprócz Helmutha v. 
Gerlacha, wymienia się przytem nazwiska publi- 
cystów Łehmanna, Russbueldta, Osietzky'ego i 

innych. Paszporty te — jak zaznacza hugenber- 
gowski „Der Tag* — dawały pacylistori swo- 
bodę ruchów, które nie wychodziły na korzyść 
interesom niemieckim. Powyższe zarządzenie sta 
nowić ma tylko pierwszy krok w. czynnem zwał- 
czaniu akcji pacyfistów. 3 

  

Rewizje w biurach frakcji komunistycznej 
nała wczoraj wieczorem rewizji w lokalu frak- 
cji komunistycznej w gmachu Reichstagu, gdzie 

odbywało się właśnie zebranie delegatów orga- 
nizacyj zawodowych. Według oficjalnych donie- 

sień, obrady miały charakter akcji antypaństwo 

W biurach frakcji komunistycznej skoniiskowa- 

no wiele materjałów obciążających. Według in- 
formacyj prasy, przewodniczący Reichstagu u- 
dzielił zezwolenia na przeprowadzenie rewizji. 

  

Krwawe starcia w Lipsku i Kolonii 
BERLIN. PAT. — Z prowincji donoszą o 

nowych krwawych starciach, jakie wydarzyży 
się w ciągu ubiegłej doby. W Lipsku, bezpośre- 
dnio po uformowaniu się narodowo - socjalisty- 
cznego pochodu propagandowego, wywiązała 
się ostra strzelanina między komunistami a hit- 
lerowcami. Jeden z narodowych socjalistów zo- 
stał poważnie raniony w brzuch. Kilku innych 
z lżejszemi obrażeniami musiano opatrzyć na 
miejscu. Dotychczas nie zdołano ustalić. liczby 
rannych po stronie komunistów.  Przybyłe na 

  

miejsce zajścia pogotowie policyjne dokonało 
licznych aresztowań, koniiskując u wielu uczest- 
ników starcia broń 

©О podobnej strzelaninie donoszą również х 
Kolonji, gdzie dano kilka strzałów do przecho- 
dzącego ulicą pochodu narodowo - socjalistycz- 
nego. Ranny został przytem jeden z konwojują- 
cych pochód policjantów. Obecne na miejscu po- 
gotowie policyjne odpowiedziało salwą i obsa- 
dziło natychmiast cały blok domów. W czasie 
obławy aresztowano 2 komunistów. 

  

Ks. biskup nominat Józet Gawiina 
Urodził się dnia 18 listopada 1892 r. w 

Strzybniku w powiecie raciborskim. Gimnazjum 
sko dyrektora Katolickiej Agencji Prasowej w 
Warszawie, którą zorganizował przy wielkim na 

Ustawę przyjęto. 

Po przyjęciu ustawy o poborze rekruta sen. 

Skoczyłas z BB zreferował projekt ustawy o 

dostawach i robotacir na rzecz skarbu państwa, 

samorządu oraz instytucyj prawa publicznego. 

Projekt ustawy przyjęto bez zmiany. 

dyskutowano art. 15 i 16 mówiące o ra- 
dach wydziałowych, 17, 18 i 19, traktujące 

o dziekanatach, 20 i 21, mówiące o wła- 
dzach akademiekich szkół  jednowydzialo- 
wych oraz o studjach specjalnych, artyku- 
ły 22, 23 i 24, traktujące o zakładach nau- 
kowych szkół akademickich, wreszeie arty- 

Dalej przyjęto 4 prójekty ustaw, zatwier- kuły 25, 26, i 27 dotyczące administracji go- 

redukcje w formie zwykłych kompresyj. dzające umowy z Gdańskiem w sprawie ochro- spodanczej szkół akademickich. Dałszą dy- 
Następnie komisje postanowiły kontynuo- ny prawnej w dziedzinie podatków oraz w spra skusję nad projektami odroczono. Następ- 

opodatkowaniu ne posiedzenie komisji zostanie zwołane 
oraz trzy projekty ustaw o sprzedaży, bądź za- po ponozumienu się przewodniczącej ko- 
mianie gruntów państwowych. misji z marszałkiem Sejmu. 

Na zakończenie sen. wicemarszałek Boguc- NOWA KOLEJ RADOM — WARSZAWA 
ki imieniem komisji regulaminowej złożył spra- 

wozdanie z wniosku o zezwolenie na pociąg- 
WARSZAWA. PAT. Na środowem po- 

siedzeniu komisji komunikacyjnej Sejmu 
nięcie do odpowiedzialności sądowej sen.Steiana przyjeto projekt ustawy o budowie (kolei 
Bogusławskiego za występny czyn zniesławienia Radom — Warszawa będącej połączeniem 
i oszczerstwa, popełnionego publicznie, opisany stolicy z linją Miechów. — Kraków. Nowa 
we wniosku oskarżyciela prywatnego dr. Ossow linja Warszawa — Radom — Kraków ma 

skiego, adwokata i notarjusza w Poznaniu. Ko- doniosłe znaczenie, gdyż przebiegać będzie 
misja proponuje zezwolić na pociągnięcie sen. 

Boguszewskiego do odpowiedzialności sądowej. 

Izba wniosek komisji uchwaliła. 

Kto głosował przeciw ustawi 
© poborze rekruta 

przez centralne połacie państwa i przez — 
miejscowości upośledzone dotychczas pod 
waględem komunikacyjnym. Budowa u0- 
wej linji zatrudni wielu bezrobotnych. Ro- 

e hoty wstępne przy budowie kolei Radom — 
Miarszawa, której koszty obliczone są na 
35 miljonów złotych pokryte być mają z 

W chwili gdy rewizjonizm niemiecki operacyj kredytowych oraz z fumduszu in- 
przez usta kamelerza Adolfa Hitlera rzuca westycyjnego PKP, rozpoczną się z wiosną 
wyzwanie całemu światu, domagając się r. b. (Ponadto komisja przyjęła projekt 
rozbrojenia Francji, zwrotu kołonij i obale- ustawy o likwidacji: mienia byłych kole- 
nia Traktatu Wiersalskiego, gdy odwetow- jowych kas chorych. 
cy. niemieccy coraz bezczelniej wysuwają 
ideę zaboru Pomorza, w Sejmie Rzeczypo- 
spolitej w. dniu 13 b. m, mastępujące kluby 
poselskie i posłowie głosowali przeciwko u- ) 

PAR: 7. PAT. — Policja polityczna doko- wej. Policja wylegitymowała około 100 osób. -— STEWie © poborze rekruta, próbując uczynić 
wyłom. w: siłach obronnych narodu: 

„Polska Partja Socjalistyczna, | 
„Komunistyczna Frakcja Poselska”, 

W prezydjum klubu PPS zasiadają: 

Mieczysław _ Niedziałkowski, 
Lieberman, Stefan Kopciński, Kazimierz 
Czapiński, Adam Ciołkosz, Zygmunt Pio- 
trowski. 

Cerkiew prawosławna 
w Polsce 

POWOŁANIE SPECJALNEJ PODKOMISJI 
TECHNICZNEJ. 

WARSZAWA. PAT. — jak wiadomo, de- 
legaci rządu i przedstawiciele hierarchji prawo- 
sławnej pracują nad unormowaniem położenia 
prawnego autokefalnego kościoła prawosławne- 
go w Polsce. Z ich ramienia między innemi zo- 
stała powołana specjalna podkomisja techniczna, 
złożona z przedstawicieli Ministerstwa WR i OP 
oraz księdza metropolity prawosławnego. Za- 
daniem tej podkomisji jest zebranie i przygoto- 
wanie materjałów i danych statystycznych, do- 
tyczących ilości j rozmieszczenia placówek dusz 
pasterskich, niezbędnych dla kościoła prawos'a- 

ukończył w Raciborzu i Rybniku. Maturę otrzy- kładzie pracy osobistej. Dnia 27 czerwca 1923 wnego, w myśl projektu wysuniętego przez ze- 
r. zdobył tytuł magistra teologji, a w grudniu branie przedsoborowe. W ostatnich czasach da- przelotu nad jezorem Bajkalskiem. Samo- mał w roku 1914. 

Po wybuchu wojny z końcem roku 19i4 tegoż roku zostaje tajnym szambelanem papies- ła się zauważyć agitacja, szerząca pogłoski, ja- 
musiał przerwać studja teologiczne i był zacią- kim. W roku 1929 wraca do Katowic na stano- koby istniały zamierzenia zmniejszenia liczby pa 
gnięty do armji niemieckiej. wisko dyrektora Akcji Katolickiej. 

  

W roku 1915 został ranny i wrócił do Wro 
cławia na teologję. We wrześniu 1917 r. wy- 
słano go powtórnie na plac boju do Palestyny, 
gdzie po załamaniu się frontu dostał się do nie- 
woli angielskiej koło Damaszku i jako jeniec 
przebył w Egipcie do listopada 1919 roku. 
9 W roku 1921 otrzymał święcenia kapłańskie 
i był wikarym w Dębińsku i w Tychach. Dma 
7 lipca 1924 roku obejmuje sekretarjat jeneralny 

Ligi Katolickiej i funkcję redaktora czasopisma 
„Gość Niedzielny". Dnia 1 kwietnia 1927 r. obej- 
muje z polecenia Episkopatu polskiego stanow1- 

W marcu 1929 roku mianowany zostaje 
radcą kurjalnym a 21 lipca 1931 roku probosz- 
czem parafji św. Barbary w Królewskiej Hucie 
i kanonikiem honorowym. Z tego stanowiska po 
wołano go na stanowisko biskupa polowego po 
ustąpieniu JE. Ks. Biskupa St. Galla. 

Młodość, energja, oddanie się sprawie Bo- 
żej, każą mieć uzasadnioną nadzieję. że nowy 
Biskup połowy poprowadzi dalej dzieło swego 
poprzednika, rozpoczęte w tak trudnych warun- 
kach. 

— 

rafij prawosławnych, a nawet zamknięcia szere- 
gu świątyń. 

Po zasiągnięciu informacyj w Ministerstwie 
WR i OP możemy stwierdzić, że pogłoski te, 
szerzące świadomie zamęt wśród ludności pra- 
wosławnej na szkodę jej samej, nie mają naj- 
mniejszego uzasadnienia. Cel podkomisji jest je- 
dynie i wyłącznie przygotowawczy, to jest opra 
cowanie podstaw dla ustalenia przez delegatów 

rządu i hierarchji prawosławnej granic parafij, 
ich ilości, liczby duchowieństwa przy każdej 
świątyni, jak również przemianowania dotych- 
czasowych fińj na parafje i utworzenie nowych 
parafij. 

oi 

POLSKO - NIEMIECKIE ROKOWA- 
NIA KOLEJOWE 

BERLIN. PAT. — Przedstawiciele ko- 
lei polskich i niemieckich prowadzili w: o- 
statnich dnach w Berlmie mokowania w 
sprawie zbadania postanowień wykonaw- 
czych konwencji: paryskiej z dnia 21 kwiet 
mia 1921 roku (0 wiolności tnanzytu między 
Prusami Wischodniemi a pozostałą częścią 
Niemiec, co wspomniana komwencja prze- 
widłuje w art. 113. 

Prócz tego prowadzono vokowania, od- 
noszące się do znaczniejszych transportów 
wojska ji do przewozu więźniów. Rokowa- 
nia zostały zakończone podpisaniem 3 u- 
mów. Ze strony Polski umowy podpisali : 
dyrektior departamentu w, Mimisterstwie 
Komunikacji Franeiszek Moskwa, ze stno- 
my: niemieckiej pos. (dr. Eckamdt i dyrektor 
Kolei Rzeszy, tajny radca rządowy Scholz, 

rok siąc frankowy (szwajcarski), 

WYROK W SPRAWIE NAPADU NA 
KLESZCZYŃSKIEGO. 

WARSZAIWA. PAT. W dniu 15 b. m. 
w Sądzie Okręgowym zapadł wyrok w 
sprawie napadu rabunkowego na kantor 
bamkierski Kleszczyńskiego. Napadu tego 
dokonali we wnześniu roku ubiegłego Syl- 
win Domański i Stanisław Garncarz. W 
czasie napadu rabusie porwali banknot ty- 

Na mocy 
wymoku sprawcy mapadu zostali skazani: 
Domański na dwa lata więzienia,  Garn- 
canz — na półtora moku. Obok wyżej wy- 
mienionych zostali skazani za usiłowanie 
wymiany banknotu pochodzącego z rabun- 
ku Stanisław Łęczycki na 1 rok więzienia 
Chaim Zyneber na 8 miesięcy i Lejba Tub- 
feld — na 4 miesiące więzienia. 

STRAJK GÓRNIKÓW. 
PARYŻ. PAT, Strajk górników w pro- 

wincji Asturja trwa nadal. Kilka elektro- 
wni wysadzono w powietrze. W Oviede 
strajkujący usiłowali urządzić kilka mani- 
festacyj zostali jednak mozproszeni przez 
policję. 

KATASTROFA LOTNIKÓW SOWIEC- 
= A KICH. | 
[OSKWA. PAT. Odbywający lot na 

szlaku Moskwa — Kuinokalias lotmiik 
Wiodopianow i mechanik Sieriogin ulegli 
katastrofie w poblžu Irkutska, podczas 

lot został stirzaskany. Mechanik  Sierio- 
Sim zginął. Ciężko rannego lotnika Wodo- 
pianowa przewieziono do szpitala w Irkut- 
sku. Przyczyną katastrofy miało być za- 
marźnięcie motoru wskutek 60 stopniowe- 
go mrozu. 
DALSZE ARESZTOWANIA KOMUNIS- 

TÓW SZWEDZKICH. 
STOCKHOLM. PAT. — Wczoraj poli. . 

cja aresztowała anglika Alberta Inkpina, 
byłego sel mza angielskiej partji komu- 
mistycznej, zajmującego ostatnio stanowi- 
skio sekmetarza Towarzystwa Przyjaciół ' 
Związku Sowieckiego. Inkpin przybył z 
Moskwy do Stockholmu przed paroma 
dniami. 

STOKHOLM, PAT. Policja dokonała” 
nowych aresztowań komunistów zagrami- > 
cznych. Między imnemi aresztowamy został 
członek parlamentu duńskiego Axe] Lar- 
Sen, który uczestniczył w kongresie komu- 
miistów szwedzkich. 

OLBRZYM CARNERA 
ARESZTOWANY 

NOWY YORK. PAT. — Jak już wezo- 
raj domosiliśmy, bokser włoski Carmera. za 
dał przeciwnikowi swemu Shaafowi cios 
w głowę tak-silny, że Shaaf padł na ziemię 
i zemdlał. Po pnzewieziemiu Shaafa io szpi 
tala dokomamo natychmiast operacji czasz- 
ki. Operacja trwała tnzy godziny. Shaaf 
zmił nie odzyskwszy przytomności. Poli- 
cja widrożyła dochodzenie. Skrupulatnie 
badane były rękawice obu bokserów. Wy- 
damy został makaz aresztowania Carnery 
pod zarzutem zabójstiw.



  

` 

SILVA RERUM 
Wszystkim dogodzić nie można, — 

znana to rzecz. (Gdy ktoś się szczerze 
cieszy, inny się martwi. 

Kurjer Poranny (44) cieszy się z te- 
go, że nowa ustawa uniwersytecka ogra- 
niczy dochody protesorskie, płynące nie- 
raz zanadto obticie — z opłat egzamina- 

cyjnych. 
Z tych opłat egzaminacyjnych urastały na 

niektórych wydziałach i dla niektórych katedr 
surny pokaźne. Opowiadają np., że jeden z pro 
iesorów warszawskich inkasował z tego tytułu 
coś ponad trzydzieści tysięcy złotych rocznie. 
Niektóre katedry, zwłaszcza na wydziale praw 
nym, uchodzą za bardzo lukratywne. Inne są 
„chude“. 

Otóż między innemi i na ten zwyczaj zro- 
bił zamach pan minister. Opłaty egzaminacyj- 
ne ściągnął do współnej kasy, a od Uniwersy- 
tetów zażądał umotywowanych wniosków, co 
do wysokości rocznych  gratyfikacyj dla po- 
szczególnych prołesorów.. Reszta tunduszu ma 
być przeznaczona na potrzeby rzeczowe. Zro- 
biło to dużo zamieszania i posiedzenie grud 
niowe proiesorów warszawskich, na xtorem 
miano ustalić kłucz podziału, było dość burz- 
liwe i nie odbywało się bynajraniej w nastro- 
ju akademickiej dyskusji, Krezusi, siedzący na 
pękających od studenckich tyniów, workacn, 
bronili swych pozycyj podobno dość cūergi- 
cznie. 

Dziennik się cieszy, profesorowie się 
martwią, — sytuacja się wikła, ale wyj- 
ście zawsze się znajdzie: 

Oto podobno niektórzy z pośród proteso- 
rów zdołali już odpowiednio „zinterpretować 
zarządzenie Ministerjam w ten sposób, że ma 
ono obowiązywać tylko w stosunku do opłat 
za egzaminy normalne, ale opłaty za t. zw. po- 
prawki, bo o nich pismo  ministerjalne nie 
wspominało, mają iść do podziału według da- 
wnego systemu. 3 

Možna się tedy obawiač, že przy niekto- 
tych egzanimach w roku bieżącym poziom 
przygotowania studentów może się gwałtow- 
nie obniżyć. Może się okazać, że niedość bę- 
dzie zdawać egzamin. Dobrze wychowany stu- 
dent powinien poczuwać się również do obo- 
wiązku zdawania „poprawki”. 

ABC (45) jest niezadowolone z tego- 
rocznych nagród państwowych — lite- 
rackiej i muzycznej. Nie dlatego, aby 
laureaci nie zasługiwali na wyróżnienie, 
ale wskutek organizacji jury, która po- 
zwala na zgóry przygotowane  przeior- 
sowanie „„swoich'* kandydatów. 

Wprzód sprawa nagrody literackiej. 
Statut tej nagrody, na pierwszy rzut oka, 

skonsruowany jest bardzo liberalnie i zapew- 
nia jury całkowitą niezależność. W skład jury 
wchodzą: naczelnik wydziału sztuki, dwaj de- 
legaci Ministerstwa i czterej delegaci, wybrani 
przez związki literackie. Niezałeżni delegaci 
związków nie są więc zmajoryzowani, przeciw 
nie, posiadają większość. 

Tak rzecz wygląda w teorji. W praktyce 
jednak wystarcza, by naczelnik wydziału sztu- 
ki p. Zawistowski, mógł liczyć. choć na jedne- 
go delegata związków, a już coraz z mianowa- 
nymi przez Ministerstwo delegatami, przepio- 
wadza, co chce. Ponieważ zaś chronicznym de 
legatem Związku Zawodowego Literatów jest 
Kaden-Bandrowski, przeto de facto o nagro- 
dzie literackiej decyduje porozumienie Zawi- 
stowski — Kaden-Bandrowski. 

Jaki jest powód do narzekania? Spra- 
wa przecież jasna: nigdy nie zaszkodzi 
bliżej się zaprzyjaźńić z Juljuszem Kade- 
nem-Bandrowskim. Bardziej zawiła jest 
sprawa jury nagrody muzycznej: 

O ile kulisy państwowej nagrody literac- 
kiej ustawiane są dość zręcznie, o tyle przy 
nagrodzie muzycznej nikt nie robi żadnych ce- 
remonji. już w zeszłym roku straszono  człon- 
ków jury, że jeśli nagrody nie przyznają upa- 
trzonemu przez Ministerstwo kandydatowi p. 
Morawskiemu, to minister nagrody nie zatwier 
dzi. Groźba nie poskutkowała i minister wo- 
łał zatwierdzić, ale za to tego roku postarano 
się o takie skompletowanie jury, by już nie 
było niespodzianek. 

Sprawa zmiany statutu nagrody jest zbyt 
znana, by trzeba ją obszerniej powtarzać, niż 
w kilku słowach. Powiększono liczbę delega- 
tów Ministerstwa z dwóch na trzech, przyzna- 
no dwóch dełegatów podlegiemu Ministerstwu 
Konserwatorjum i ta piątka, jak na komendę 
oświadczyła na zebraniu jury: Morawski, Mo- 
rawski, Morawski, Morawski, Morawski.... 

Ale czy nagrody tegoroczne zostały 
przyznane niesłusznie? 

Jedną z nagród dostał znakomity skądinąd 
pisarz, Wacław Berent (inna rzecz, że za u- 
twór słaby), drugą nagrodą odznaczono tęgi 
balet Eugenjusza Morawskiego (inna rzecz, że 
ustępujący o kilka klas kontrkandydującym u- 
tworom Szymanowskiego). 

A więc cieszmy się choć z tego, ze 
nagrody nie dostały się mniej zasłużonyni 
osobom!.. 

Lector- 
EOG 1 

Oczem naležy pamieta 
podczas grypy 

Przy grypie, podobnie, jak przy wszelkicn 
innych chorobach gorączkowych, należy kłaść 
specjalny nacisk na odpowiednie odżywianie. 
Z jednej strony należy zważać na to, by poda- 
wać choremu tylko lekkostrawny pokarm, za 
pewniający normalne funkcjonowanie narzą- 
dów trawiennych, z drugiej jednak strony na- 
leży zapobiegać zanikowi sił. Nawet ci, z po- 
śród nas, którzy mają duży zapas sił, wiedzą o 
tem doskonale, jak bardzo osłabia ich  kilku- 
dniowy brak odpowiedniego pożywienia. Wia- 

domą jest również rzeczą, że nawet przy lek- 

kiej chorobie gorątzkowej organizm nasz nie 
znosi ciężkiego pokarmu, obciążającego jelita 
i żołądek. Należy w takim wypadku unikać 
również potraw, powodujących obstrukcję. | 

Nie od rzeczy będzie zastanowić się nad 
tem, jaki rodzaj pożywienia najlepiej uchroni 
nas przed chorobą, gdyż zawsze lepiej jest za- 

pobiegać chorobie, aniżeli ją leczyć. l tutaj 

dochodzimy do wniosku, że to samo pożywie- 

nie, które wskazanem jest dla ludzi chorych, 
na grypę, stanowi dla ludzi zdrowych ochrone 

„przed chorobą. W tym wypadku zwłasźcza bo- 
gactwo witamin, zawarte w posilnem, odpe- 
wiedniem i lekkostrawnem pożywieniu, wpiy- 
wa dodatnio na wzmożenie odporności orgat- 
zmu. Takiem naturalnem pożywieniem, którego 
nie powinno zabraknąć w żadnym domu, zwła 
Szcza w okresie grasującej grypy, jest doskona 
ła witaminowa odżywka Ovomaitine, którą zda 
niem wybitnych higjenistów, można polecić 
mietylko ludziom chorym, ale także zdrowym. 
Nie wątpimy, że obecnie, kiedy szerzy się 
grypa, tych kilka uwag posłuży naszym czy- 
telnikom dła uchronienia się przed tą niebez- 
pieczną chorobą. 

RADZE 

"POPIERAJ PRZEMYSŁ DOMOWY, 

OPARTY NA KRAJOWEM WŁÓKNIE. 
— KUPUJ SAMODZIAŁY LNIANE! 

  

"marszałkowi 

U marsz. Raczkiewicza 
We wtorek wieczór państwo marszał 

kostwo Raczkiewiczowie w swoich apai- 

tamentach w gmachu Senatu podejmo- 

wali posłów i seńatorów  Wileńszczy- 

zny, oraz nowego wojewodę wileńskiego 

p. Władysława Jaszczołta. 

W ten sposób p. marszałek Raczkie- 

wicz, tak wielki przyjaciel Wilna i Wi- 

leńszczyzny, i tak nawzajem przez wszy 

stkich Wilnian kochany, szanowany i 

uwielbiany, chciał nowemu wojewodzie, 

swemu acz nie bezpośredniemu następ- 

cy ułatwić stosunki na miejscu nowego 

urzędowania, a posłom i senatorom naj- 

liczniejszego na naszych ziemiach  klu- 

bu sejmowego, dać możność poznania na 

gruncie towarzyskiem nowego kierownika 

  

Wojewoda wiłeński Władysław jJaszczait. 

administracji lokalnej i przedstawiciela 

rządu Rzeczypospolitej na naszym tere- 

nie. 

Poza wileńskimi senatorami i posła- 

mi- byli obecni jeszcze p. Jan Piłsudski, 

b. minister skarbu, x. wiceminister Żou-- 

gołłowicz, p. wice-marszałek Bogucki, dy 

rektor biura Senatu p. Piasecki, senator 

Rdułtowski, i poseł hr. Czapski z Nowe: 

gródczyzny. 

Z senatorów wileńskich byli obecni 

Abramowicz, Arsenjusz Pimonow i Wań 

kowicz, posłowie byli prawie wszyscy; 

Kiedy w miłym nastroju wszyscy ze- 

brani przeszli z sali jadalnej do salonu, 

zabrał głos dostojny gospodarz p. marsz. 

Raczkiewicz w dłuższem przemówieniu 

wspominając razem z p. Jaszczołtem 

przebyte chwile w służbie państwowej, 

podnosząc jego zasługi i zalety. 

Drugi z kolei przemówił pułk. Wę- 

dziagolski, zabierając głos imieniem wi- 

leńskiej grupy regjonalnej posłów i se- 

natorow B.B.W.R. dziękując marszałko- 

wi Raczkiewiczowi za tak miłą oznakę 

życzliwości, oraz witając wojewodę Ja- 

szczołta, zapewniając go o najlepszych 

uczuciach, jakie całe wileńskie koło se- 

natorsko-poselskie żywi wobec jego о- 

soby. j 

Obu panom, przemawiającym odpo- 

wiedział wojewoda Jaszczołt. W pełnych 

serdecznego uczucia słowach dziękował 

Raczkiewiczowi, żartobli- 

wie dodając, że będzie się starał nie 

skompromitować marszałka, który jego 

przyszłym rządom na Wileńszczyźnie dał 

jakgdyby moralne żyro swej wielkiej na 

Wileńszczyźnie popularności. 

Zebrani pożegnali gościnnego gospa- 

darza dopiero koło północy. 

  

„ŚRODA LITERACKA" MARJA 
W okresie, gdy tępa piła obchodowa zohy- 

dza nam życie zapomocą urządzania beznadziej- 
nie szablonowych akademij z powodu siedmio- 
jedenasto- trzynastoletnich jubileuszy — jakże 
dostojnie, jakże wspaniale wygląda jubileusz 
prawdziwy: złote gody służby nauce, literatu- 
rze, kulturze polskiej!... 
‚ Jubileusz proi. Marjana Zdziechowskiego 
jest wielkiem i radosnem świętem nietyłko zna- 
komitego Uczonego i utalentowanego Literata, 
ale i calego społeczeństwa „tutejszego* — Zie. 
mi naszej „kresowej”, kresów właściwych pa: 
zbawionej!... 

Marjan Zdziechowski jest nieodrodnym sy- 
nem tej naszej Ziemi, niedocenianej, nieraz lek- 
семахопе], uważanej za najlepszy teren dla róż- 
nych eksperymentów. 

Krwią gorącą z Ziemią tą związany, zaw- 
sze czujny na jej ból i krzywdę, wiedzą swoją 
i talentem służył jej Marjan Zdziechowski, sła- 
wą K z nią się dzieląc. 

ielkie i wszechstronne są zasługi Czci- 
godnego Jubilata, będącego jekocześnie исго- 
nym, pisarzem i działaczem na różnych polach 
życia kulturalnego i politycznego. Ale, ponieważ 
przed pięćdziesięciu laty Marjan Zdziechowski 
dał się poznać szerszym warstwom elity umy- 
stowej, jako autor rozprawy literackiej, dobrze 
się stało, że uroczystości jubileuszowe rozpo- 
częty się od złożenia Mu hołdu, jako literatowi. 

Niezwykłe w murach bazyljańskich uroczy- 
stości wywołały wielkie zmiany. Sala posiedzen 
przybrała bardziej uroczysty charakter wskutek 
wyniesienia stołów i ławek i ustawienia szere- 
gów krzeseł. Kwiaty przed podjum prezydjalnem, 
Korytarz, zwykle dość ponury, nabrał barw i ży 
cia, gdyż się przeobraził w salon. Szatnia po- 

Ss. L 0 MO 

FUNDUSZ PRACY 
Uzasadnienie projektu zgłoszonego przez BBWR. 

W dniu 15-tym bm. sejmowa komisja O- 
chrony Pracy przystąpiła do obrad nad projek- 
tem ustawy o funduszu pracy, złożonym przez 
Klub Parlamentarny BBWR. Wniosek referuje 
poseł Sowiński. 

Uzasadnienie projektu ze strony wniosko- 
dawców brzmi jak następuje: 

Powszechnie znane gospodarcze i społecz- 
ne następstwa kryzysu spowodowały od łat ki 
ku prowadzoną w różnej formie społeczną i 
stwową akcję pomocy dla bezrobotnych, pozba- 
wionych środków utrzymania oraz zasiłków u- 
stawowych Funduszu Bezrobocia. Pomoc ta, z 
uwagi na stale wzrastający zasięg zapotrzebo- 
wania, nie osiąga właściwych celów i coraz bar- 
dziej daje się odczuwać w społeczeństwie, a 
zwłaszcza wśród zainteresowanych  bezrobot- 
nych świadomość, że jedynie racjonalną formą 
pomocy winna być — choćby na początek na 
mniejszą skalę zastosowana — praca. 

  

Doświadczenie oparte o baczną i sumieniią 
obserwację przebiegu kryzysu w Polsce, wyka- 
zuje, że polskie życie społeczno - gospodarcze 
posiada szereg stałych, sobie właściwych i z 
arterjami ogólno - światowego kryzysu lużni 
tylko związanych wartości, które umożliwiają 
podjęcie powszechnego wysiłku, zmierzającego 
do ofenzywnego uderzenia na zamrożone życie 
gospodarcze i na front bezrobocia w opaiciu 
o własne tylko siły i o samodzielną dyspozycię 
wspomnianemi wyżej wartościami. 

Uderzenie to -— w imię najsumienniej po- 
jętego dobra państwa — nie może naruszyć 
żadnego z podstawowych elementów współcze- 
snego gospodarstwa narodowego. 

   

  

Powyższemu tokowi rozumowania odpowia 
da niniejszy projekt ustawy, zmierzający do u- 
tworzenia funduszu i organizacji, mającej jako 
główne zadanie uruchamianie robót, któreby u- 
możliwiły zmniejszenie stanu bezrobocia, a w 
konsekwencji stopniowe, ożywienie zamarłych 
warsztatów pracy. 

Polska jest w tem szczęśliwem położe 
że ma bardzo wiele u siebie do zrobienia, zwia 
cza w dziedzinie rozbudowy sieci komunikacyį- 

   

   

  

   

nej (drogi, koleje i kanały) i meljoracji tere- 
nów. Wśród tych prac, które mogłyby być wy- 
konane na przestrzeni szeregu najbliższych lat, 
należy przedewszystkiem wymienić: 

W zakresie dróg żelaznych: 

Dalszą budowę linji kolejowej Kraków —- 
Miechów, Sierpc — Płock, budowę linji kole- 
jowej Warszawa — Radom — Ostrowiec — Be!- 
żec (Lwów), rozbudowę węzła Śląsk — Zagię- 
bie Dąbrowskie, (żory — Rybnik), Andaluzja- - 
Jowisz), rozbudowę węzła krakowskiego, rozbu 
dowę węzła warszawskiego (kolej średnicowa) 

W zakresie dróg kołowych: 

Kielce — Zagłębie Dąbrowskie, węzeł mię- 
dzymiastowy Zagłębia Dąbrowskiego, Kraków -- 
Zakopane, Kraków — Śląsk, (Gdynia) Warsza- 
wa — Radzymin — Białystok — Wilno, War- 
szawa — Brześć, Warszawa — Lublin — Lwów, 
Wilno — Kobylnik, Włodzimierz — Łuck, Kra- 
ków — Lwów. 

  

W zakresie meljoracyj wodnych: 

Regulacja, Brynicy, Przemszy, Wisły, Bu- 

ga, przedłużenie kanału Królewskiego do poią- 
e czenia z Piną i Prypecią, przy jednoczesnem 0- 

suszaniu części Połesia w okolicach Brześcia, 
regulacja Soły i dalszy ciąg robót w Porąbce, 
regulacja Czeremoszu i dopływów Dniestru, port 
rzeczny w Mysłowicach. 

W zakresie robót mostowych: 

Szereg mostów na drogach państwowych 
i samorządowych, a pozatem poważna ilość 
prac, leżących niewątpliwie w interesie publicz 
nym, a rozsianych po całym kraju, które z ini- 
cjatywy bądź to rządu, bądź to samorządów, 
bądź wreszcie różnych zrzeszeń i instytucyj, mo- 
gą i winny być wykonane. 

Oparty o niniejszą ustawę fundusz ma słu- 
żyć przedewszystkiem na pokrycie robocizny. 
Inne pozycje kosztorysowe robót winny być po 
krywane raczej przez współpracę uruchamianych 
kapitałów dziś stezauryzowanych lub wartości 
materjałowych i innych, dziś na skutek ogólnej 
depresji gospodarczej i psychicznej — nieczyn- 
nych. 

  

  

WALASIEWICZÓWNA NA 

  
W ub. niedzielę rozpoczęły się na jeziorze Ка 
mionkowskim zawody pań i panów w jeździę 
szybkiej na lodzie. W biegach pań startowała 
Walasiewiczówna, osiągając wyniki słabe, co 
tłumaczy fakt, że znakomita nasza  lekkoatler 
ka miała w dniu wczorajszym po raz pierw- 
szy łyżwy na nogach w Sezonie bieżącym. Zu 
pełny brak treningu tłumaczy jej dość sławą 
formę. Styl i technika, zaprezentowane przez 
Walasiewiczównę wypadły doskonale. Na zdje 

ciu naszem widzimy Walasiewiczównę na lodzie 

Bankructwo finansowe koncernu Forda 
Moratorjum dla banków w stanie Michigan 

BERLIN. PAT. — Z Nowego Yorku 
nadeszła sensacyjna wiadomość, że gu- 
bernator stanu Michigan ogłosił 8-dniowe 
moratorjum dla banków na obszarze sta- 
nu Michigan. Powodem tego moratorjum 
jest bankructwo finansowego koncernu 
Forda. 

Ford od początku 1932 roku tak silnie 
zaangażował się w Union Guardian Bank, 
że można było uważać tę instytucję finan- 
sową za jego prywatny bank. Obecnie U- 
niona Guardian Bank uległ atakom banków 
konkurencyjnych. Od soboty odbywały 
się nieustaane konierencje, zmierzające 
do powstrzymania runu na ten bank For- 
da. Rokowania nie doprowadziły do wy- 
ników pozytywnych z powodu kontrakcji 
konkurencyjnego przedsiębiorstwa Genc- 
ral Motors Trust. Wobec tego, że Union 
Guardian Bank jest głównym bankiem ca- 
łego stanu Michigan i bankructwo jego 
mogłoby pociągnąć za sobą run na szereg 
mniejszych prywatnych banków, guber- 

natorowi stanu Michigan nie pozostało nie 
innego, jak tylko ogłosić 8-dniowe mora- 
torjum dla banków w całym stanie Mi- 
chigan. Według ostatnich informacyj, za- 
wieszenie wypłat przez banki zamroziio 
sumy w wysokości 1200 miljonów dola- 
rów. Moratorjum objęto 500 banków i kas 

oszczędności. 

Niezwłocznie po ogłoszeniu rozporzą- 
dzenia gubernatora,odbyło się w Waszyng 
tonie zebranie pod przewodnictwem Hoo- 
vera i sekretarza stanu Millsa, z udziałem 
gubernatora Federal Reserve Bank Har- 
tisona, oraz dyrektora Federal Reserve 
Board Eugenjnsza Meyera, celem naradze 
nia się nad środkami zaradczemi, mają- 
cemi powstrzymać zupełne bankructwo 
banków w stanie Michigan. Dla wspólnej 
akcji mają połączyć się Federal Reserve 
Board i Finance Reconstruction Corpora- 
tion. 

W Detroit panuje zupełny chaos w o- 
biegu pieniężnym. Powszechnie odmawia 

Katastrofa szmolotowa w St. Moritz 
  

  

Na zdjęciu naszem widzimy rozbity samolot angielski, który przed kilku dniami spadł w pr 

bližu St. | 

wędrowała do pokoju gościnnego. 
Tłum barwny, uroczyście wystrojony, szczel 

nie wypełnił lokal Związku Literatów. Wytworne 
stroje pań, — fraki i smokingi panów. Obecne 
„całe Wilno“. P. w.-wojewoda Jankowski, pre- 
zydent miasta dr. Maleszewski, Į. M. Rektor O- 
poczyński, profesorowie uniwersytetu, — literaci, 
uczeni, przedstawiciele wolnych zawodów, -- 
słowem, wszyscy, kogo się określa mianem cli- 
ty społeczeństwa, w 4 

Jubileuszowa šroda autorska proi. Marjana 
Zdziechowskiego ściągnęła nieobserwowaną jesz 
cze w murach bazyljańskich ilość osób, dowo- 
dząc, jak popularna jest postać Jubilata. 

Zebranie zagaił prezes Związku Literatów, 
dyr. W. Hulewicz, który w krótkiem przemówie- 
niu podkreślił znaczenie niezwykłej „środy”, po- 
czem udzielił głosu p. W. Piotrowiczowi. 

W treściwym referacie p. W. Piotrowicz 
wnikliwie zanalizował główne motywy twórcze- 
ści jubiłata, zarysowując jednocześnie sylwetkę 
uczonego i pisarza. 

Bardzo trafnie i głęboko ujął prelegent stro- 
nę moralną Jubilata — bojownika o prawdę, wy- 
bitnie religijnego, prawdziwie chrześcijańskiego 
pisarza. f 

Po prelekcji p. Piotrowicza prezes Związku 
Literatów p. W. Hulewicz wręczył Jubilatowi dy 
plom Prezesa Honorowego Związku Literatów, 
bardzo ładnie i serdecznie wyjaśniając, w imie- 
niu Związku, dlaczego proi. M. Zdziechowski 
jest szczególnie bliski literatom wileńskim i jak 
wielkie położył on zasługi dla rozwoju życia П- 
terackiego i kulturalnego Wilna. 

W imieniu Rady  Zrzeszeń Artystycznych 
przemówił prezes Rady, prof. Śleńdziński, który 
wręczył dyplom Członka Honorowego Rady. 

Moritz. Piłot, łotnik angielski, poniósł śmierć na miejscu. 

NA ZDZIECHOWSKIEGO 
Prof. Marjan  Zdziechowski odpowiedział 

krótkiem, wytwornie dowcipnem przemówieniem 
poczem przystąpił do odczytania kilku fragmen- 
tów ze swych dzieł drukowanych i niedrukowa- 
nej drugiej części monogratji o Chateaubriandzie 

Fragmenty te, odpowiednio dobrane, złożyiy 
się na całość, wyraźnie zarysowującą fiłozoticz 
ny pogłąd na Świat Jubilata. 

Audytorjum szczególnie uważnie wysiuchało 
odczytu i gorącemi oklaskami zadokumentowało 
swą wdzięczność za głębokie myśli oraz cześć 
niekłamaną dla osoby Jubilata. 

W drugiej części „Środy” nastąpiło otwar- 
cie czytelni RWZA w „celi Konrada". Wstęgę 
przeciął jubilat, co powinno się stać dobrą wróż 
bą na przyszłość. Czytelnia RWZA, rozporządza 
jąca około 50 czasopismami w różnych języ- 
kach, zasługuje na uwagę artystów i wszyst- 
kich osób, interesujących się zagadnieniami sztu 
ki i literatury. 

Wreszcie, zgodnie z tradycją, nastąpiła het- 
batka, rzecz jasna, bardziej uroczysta i mająca 
całkiem dobre uzupełnienie w postaci wina. 

W niezwykle miłym nastroju całe towatzy- 
stwo spędziło wieczór, którego duszą byli czet- 
godni — Jubilat i Jego Małżonka. 

Przypominamy, że w sobotę odbędzie się 
w Auli Kotumnowej Uniwersytetu Stefana Ba- 
torego 0 godz. 18-tej uroczyste nadanie proi. 
M. Zdziechowskiemu stopnia doktora filozotji 
honoris causa; wieczorem tegoż dnia — bankiet 
w górnej sali hotelu Georges'a. 

Niezawodnie i wówczas znów się spotka 

„całe Wilno", składając dowody czci dla Jubi- 
lata oraz stwierdzając, że Jego półwiekowy twór 

czy i ofiarny wysiłek znajduje uznanie i Od- 

dźwięk w sercach wdzięcznych rodaków. W.CH. 

ja przyjmowania czeków. W teatrach, ki- 
nach i restauracjach nagromadzone sa 
duże sumy. Z tego powodu dla ich ochto- 
ny policja skoncentrowana jest w pobli- 
żu kas. Federal Reserve Bank w Chicago 
wysłał pód silną ochroną policyjną przez 
detektywów swoich transport złota do De 
troit w wysokości 20 miljonów dolarów. 
We środę kasy państwowe i miejskie w 
Detroit nie mogły wypłacić już zarobków 
robotnikom, ani pensyj urzędnikom. 

Na giełdach amerykańskich zaznaczy- 
ła się bardzo silna zniżka kursów. Równo 
cześnie z bankami ogłosiły 8-dniowe mo- 
ratorjum gazownie, elektrownie i towarzy 
stwa telefoniczne. 

s * * 

BERLIN. PAT. — W dalszym(ciągii Z. 
Nowego Yorku donoszą, że przyczyną Za- 
łamania się banku w Detroit jest odmowa 
Forda przyjęcia kredytów od Finance Re - 
construction Corporation dla ratowania 
Union Guardian Trust Co. Inne instytu- 
cje, zaangażowane w tym banku, jak m. 
in. General Motors i Chrysler, zgodziły 
się na przyjęcie dalszych kredytów. Ford 
wycofał swe depozyty w wysokości 7 ipói 
„miljarda dolarów. 

a Šio ES 

Dziesieciorgo faszy- 
stowskiego przykazania 
POD CIENIEM CZARNEGO SZTANDARU. 

„Polonia“ przypomina, pisząc o jubileuszu 
reżymu faszystowskiego wę Włoszech o „deka- 
logu“ faszystowskim, ułożonym dla członków 
partji i milicji taszystowskiej. Nawet młodzież 
szkolna niższych klas musi je umieć na pamięć 
i uczy się ich na samym początku uczęszczania 
do przedszkoli, Dekalog ten jest niezwykle cha- 
rakterystyczny dla faszyzmu, a brzmi następu- 
jąco: 

Wiedz, że faszyście nie wolno wierzyć w 
stały pokój. 

Dni więzienia są zawsze zasłużone. 

Ojczyźnie można służyć. pełniąc straż па- 
wet przed bańką z benzyną. 

- Towarzysz twój jest bratem, gdy żyje jak 
ty i myśli jak ty. 

Karabin powierzono tobie nie dlatego, by 
rdzewiał, ale dlatego, byś go zachował na wojnę 

Nie mów nigdy „Rząd płaci”, gdyż ty masz 
być tym, kto płaci a w obronie rządu nosisz 
mundur, 

Dyscyplina jest słońcem armji; bez niej nie- 
ma żołnierzy. 

Mussolini ma zawsze rację. 

Faszysta nie znajduje usprawiedliwietia, je- 
żeli nie słucha. 

W WIRZE STOLICY 
LAURY WITTMANA 

Zimowa ekspedycja naszych tenisistów do 

Szwecji i Danji skończyła się wielkiem fia- 

skiem. Szwedzi grają w tenisa bardzo žie, Dun 

czycy słabo. Wszystkie punkty zdobywała dła 

nas jędrzejowska, Tłoczyński na 4 single wy- 

grał jeden, Wittman żadnego, double oba prze- 

graliśmy. 

Poco Wittman jeździł zagranicę? Latem 

był na Makabiadzie w Palestynie — doskona- 

ie! ale królowi Gustawowi można było przed - 

stawić jakąs bardziej sarmacką twarz. Gdv- 

byż choć umiał grać! Gdzie tam, niema tęp- 

szego narodu do sportu, jak Żydzi. Makabjady 

ze swemi Śmiesznemi wynikami są dobry: 

dowodem. W piłkę nożną grają Żydzi z zapa- 

łem, na 70 klubów w Warszawie jest 40 2у- 

dowskich, gdzie nie zajrzeć w Polsce do Ma- 

kabi, Hasmonea, Hakoach, Samsen... ale w 

lidze niema ani jednej żydowskiej jedenastki 

i nigdy chyba nie będzie, w klasie A czy B 

Żydzi są zawsze na szarym końcu. 

Ciężki, niezgrabny,  flejtuchowaty Witt- 

man nie wygrał podczas tournee, ani jednego 

seta, co tam seta — w Danji ledwo 5 gemów! 

Tłoczyński przegrywał po walce,  Wittmana 

wykończyłby i stróż hali. Double były kom- 

promitacją, bo  Tłoczyński grał przeciwko- 

trzem. 

Oczywiście, że w hali jest zupełnie inna 

gra, lecz ezyż nie można było wziąć Stolaro- 

wych, Popławskiego, Warmińskiego, kogokoi- 

wiek, nie tego niezwrotnego grubasa, kloca 

Wittmana. 

Nie dość mu było ośmieszać tenis polski, 
pisał jeszcze korespondencje do kraju. Prze- 
grywa 1:6; 2:6; albo 0:6; 1:6; i pisze, że gra 

była bardzo równa, (?) bardzo interesująca( ?) 

a wynik nie odpowiada przebiegowi, bo pro- 

wadząc parę razy 40:15 przegrał gema. Tes 

gorzej to świadczy o panu! 

©О katastrofalnych doublach Wittmaa 

sze, że gra była żywa, efektowna, 

się Wittman przy siatce (?!). 

Jędrzejowska lała swe przeciwniczki bez 

bólu. Dlatego twierdzi Wittman, że — pilnie 

słuchała wskazówek kapitana drużyny  Wit- 

tmana. 

Witman był kapitanem drużyny. Naszych- 

by wszyscy oszukali, a tak, to Wittman wszyst 

kich oszukiwał. jeśli do funkcyj kapitana należy 

nosić walizki i rakiety partnerów, to może Wit 

pi- 
wyróżniał 

tman i był właściwym na to stanowisko, bo 

jako gracz powinien był zostać w domu. 

Karol. - 
Ža GAL 

Dwugłos o Berencie 
(We jwezorajszym feljetomie, mówiąc o 

krytyce literackiej w Polsce, uczyniłem pe- 
stajwiemie: podałem: nzeczową i po- 

| opimję kirytyka rosyjskiego o 
Choromańskim i Wierzyńskim obok bez- 
myślnego biadolenia krytyka "polskiego. 
Knytycy polscy rzadko bywają objektyw- 
ni w stosunku do dzieł wiłasnej literatury. 
Rozmaite czynniki wehodzą tu w gre: 
jednym z najważniejszych bywa  różm 
przekonań partyjnych. nr 

Oto diugi charakkterystyczny, przykiad 
krańcowości krytyka polskiego, Chodzi o 
Wacława. Berenta Nowaczyński nie może 
mu darować państwowej nagrody fiterac- 

kiej i dlatego itak pisze w ABC: 
„Berentowi: przydałyby. się swego czasu 

dla. rozwoju... potężne po „Żywych kamie- 
miach* krytyczne wnyki. Gdyby; krytyka 
wyttknęła mu wówczas co złe, mamtiwe, ma- 

nieryczne i uznawszy wysiłek imponujący 
olmzekiła: mie tędy dnoga! — mielibyśmy 
dziś powieściopisanza... Z „Wodza“ Beren- 
Ка wypieki! się na powolnym ogniu jakiś 
zakalec dla normalnego czytelnika niestra- 
winy, dla Tubownika. czasów: chaotyczny, 

przez swą, mwiamą, to podsikalkującą to za 
włosy ciągnioną akcję. męczący. Z własnej 
kalety dobyłbym ochotnie sto dukatów i 
laureatowi wręczył z proszeniem kernem, 
by już takiemi książkami nas mie darzył", 

Paul Cazin przetłumaczył „Żywe ka- 
mienie“ ma  frameuskie. Zdaje się że 

miały powiodzenie, skoro wydano je dwu- 

krotnie (po raz dnugi w końcu 1931 r.). 
Pisamo'o nich w te słowa: 

„Żywe ikamienie'* symbolizują odwiecz- 

mą walkę życia m marzemiem. Jest to dzie- 
ło, pelne uniesień lirycznych mieubłaganej 
satyry, cyzelowane przez jednego z maj- 
subtelniejszych prozatorów, jakich wydała 
litenatuma polska; przekład franeuski z 
trudem pozwala przeniknąć tajemnicze 

głębie i błyskamwicowe piękno oryginału". 
Tak pisał Paul Cazim, literat francus- 

ki, doktór literatury polskiej, przez kryty- 
ikę polską uznany zą wybitnego znawcę 

maszego języka i piśmiennictwa, tłumacz 
Paska i Weyssenhoffa. : 

Mamtiwota, maniera, zalkalec. Uniesienie, 

   

  

   

  

  

„subtelność, głębia. 
Co ma z tem począć czytelnik: polski? 

QCzytelnik po barbamzyńsku  deprawowany 
przez swoich światłych przewodników. 

3 j. w. 

я     
  

W pobliżu miejscowości Chatelet w Belgii zaczęło 

Maszerująca góra 

się przed kilku dniami obsuwać 
dość wysokie wzgórze, grożąc zasypaniem drogi, wiodącej do tej miejscowości. Na zdjęciu 
naszem widzimy zapory, mające na celu zapobiec zasypaniu drogi przez zwały ziemi. 

  
| | 

  



  

„bylo m. końcu zawezwać pogotowie. : 

Konferencja przedsta- 
wicieli izby P.-H. 

z p. Prezesem izby Skarbowej 

W związku z odbywającym się obecnie w 
Ministerstwie Skarbu Zjazdem Prezesów 14h 
Skarbowych — odbyła się w dniu 11 b.m. Kou- 
ferencja przedstawicieli Izby P.-H. w Wilnie w 
osobach: prezesa R. Rucińskiego i dyrektora 
Wł Barańskiego z prezesem lzby Skarbowej 
w Wilnie, wobec którego, jako jednego z ucze- 
stników wspomnianego Zjazdu przedstawiciele 
izby poruszyli szereg zagadnień dotyczącycii: 
likwidacji zaległości podatkowych, wymiar. 
podatku przemysłowego od obrotu za rok 1932, 
przyczem przedstawiciele Izby wysunęli postu- 
lat uwzględnienia przy tych wymiarach prze- 
biegu koniunktury w roku 1932, wykazującej 
dalszą silną recesję, zilustrowaną przez repre- 
zentantów lzby szeregiem cyir statystycznyca, 
dalej podnieśli oni konieczność obniżenia pod- 
staw ryczałtu przy zryczałtowanym podatku 
przemysłowym od obrotu (gdyż ryczałt ten o- 
piera się na przeciętnej z lat o znacznie lcp- 
szej konjunkturze) — oraz odliczenia Od ry- 
czałtu kwot podatku scalonego i tych kwot, 
które przypadłyby od tranzakcyj eksportowycli, 
zwolnionych od obrotu. Dalej omówiono spra- 
wę zaliczenia wszelkiego rodzaju Inu do „Zit- 
miopłodów' i w związku z tem zwolmiejia 
tranzakcyj lnem na giełdach od podatku pize- 
mysłowego od obrotu. Ponadto przedstawiciele 
Izby podnieśli potrzebę ulegalizowania szeregu 
zagadnień w sposób odmienny, aniżeli to prze- 
widuje rozporządzenie wykonawcze do usta- 
wy © państwowym podatku przemysłowym. 

W interesie popularyzacji prowadzenia 
ksiąg handlowych — przedstawiciele lzby wy- 
powiedzieli się za wydaniem instrukcji, która- 
by zalecała liberalny stosunek praktyki skar- 
bowej de płatników, prowadzących księgi, w 
szczególności uproszczone. Zdaniem Izby Prze- 
myslowo-Handlowej należałoby przyznać upro- 
aka księgom handlowym MOC, dowodo- 
wą od czasu ich założenia w okresie Od 1 stycz 
nia 1932 r., oraz przyjąčzasadę, że obrót, przy 
jęty szacunkowo przez władze wymiarowe, nie 
może przekraczać za cały rok wysokości, jaką 
się otrzyma z odpowiedniego  przerachowania 
obrotu udowodnionego księgami w stosunku 
do czasokresu, objętego prowadzeniem ksiąg. 
Przedstawiciele Izby wypowiedzieli się również 
za tem, aby przy drobnych operacjach gotów- 
kowych nie żądano od przedsiębiorstw, pro- 
wadzących uproszczone księgi handlowe — uja 
wmiana w źródłach księgowania, obok ogólnej 
sumy, również nazwy i ilości sprzedanego to- 
waru. 

W wyniku przeprowadzonej konferencji 
ujawniła się zgodność poglądów przedstawicicii 
Izby P.-H. i p. Prezesa lzby Skarbowej na 
większość poruszonych zagadnień, a co do ро- 
ostałych, zresztą nielicznych kwestyj, prezes 
lzby Skarbowej obiecał je poruszyć na odby 
wającym się Zjeździe. 

=———=000=—— 

Z ŻYCIA | 
STARO0BRZĘDOWCOW 

W niedzielę, ата 12 b.m. odbyło się uro- 
<zyste otwarcie organizacji „Religijno-oświato- 
wego Kółka Młodzieży wyznania staroobrzędo- 
wego* przy wileńskiej gminie staroobrzędow- 
<ów, działającej pod protektoratem Naczelnej 
Rady Staroobrzędowców w Polsce. 

Opiekunem Koła jest: .p l. Pimonowówna, 
prezesem zaś p. M. Rusakow; lokal Koła --- 
przy ul. Lewej Nowoświeckiej Nr. 2. 

k uroczystości wzięli udział: przedstawi- 
ciele Naczelnej Rady p.p. J. Pimonow i J. An- 
drejew, Dobroczynnego Komit. Pań tegoż wy- 
znania z prezeską p. S. Pimonowową na czele, 
duchowni gminy S. Jegupionok i M. Szaikiu, 
członkowie Żarządu Gminy, Rada: Pedagogicz- 
na wyznaniowej szkoły powszechnej Nr. 12 iu. 
m oraz liczne grono gości — współwyznaw 
ców. 

Na program złożyło się: msza Šw. „mole- 
bien*, w cerkwi Opieki Najsw. Marji Panny 
przy ul. Lewa Nowoświecka 2, po zakończeniu 
której duchowny 5. Jegupionok w przemówie- 
niu swem organizującą się młodzież błogosia- 
wił, wzywając i zachęcając ją do pracy spo- 
łecznej. Poczem członkowie organizacji i go- 
Ście udali się do świetlicy, gdzie prezes Kółka 
P. M. Rusakow miał przemówienie o powstaniu 
1. celach organizacji młodzieży. Jako dalszy 
<ląg programu, odbyła się uroczysta akademia, 
na którą złożyły się deklamacje i śpiew chóru. 
Po uroczystościach goście udali się na „herbat- 
kę”. Na zakończenie chór odśpiewał narodowy 
hymn polski i hymn staroobrzędowców Z po 
wodu nieobecności p. prezesa nacz. Rady staro 

obrzędowców sen. A. Pimonowa i v-prezesapo 
sta B. Pimonowa, którzy nie mogli wziąć udzia 
łu w tym obchodzie ze względów  służbo- 
wych; wysłano im do Warszawy telegram z 
powiadomieniem o otwarciu nowopowstałej 
organizacji z podziękowaniem za ich prace po- 
kładane na terenie życia SPORZE 

OO 

Wzajemne krzywdy 
(Wacław. Mazunkiewicz kochał Monikę 

Wasilewską. Dowodem miłości było dwo- 
że dzieci, które chowały się zdrowo i szczę- 
śliwie.  Doszedłszy, do wmioskiu, że dowód 
ten jest całkowicie wystarczający. Wacław 
Mazurkiewicz postanowił ożenić się z im- 
mą. Nic mie mówiąc Monice, dał na zapo- 
wiedzi, potem wziął ślub, a po ślubie od 
Prawiał wczoraj właśnie ,wesele w swem 
Prywatnem. mieszkaniu przy ul. Kijowskiej 
30. Monika zaś zamieszkiwała na Sofja- 
Rikach 13, Odległość znacza, i Mamurkie- 
a jop. że Monika nigdy o je- 

г ie mie dowie się. 
„ Stało się jednak inaczej. Nietylłko do- 

wiedzigłą się, ałe przyszła mawef: ma uro- 
SYyStości w charakterze nieproszonego go- te 

Malo tego: znobiła skandal. I to jej 
0 my) + kwasem siarczanym wy- 

jodła nowożeńcowi oko, zeszpeciła ma ca- 
Zycie twarz, Ale miała za swoje. We- 

selnicy stanęli po stronie skrzywdzonego 
Mazurkiewicza p zaatalsówali i 

pokolei wzięli ją w obroty. 2 kę i 

  

| €ząc do szpitala. Shi i o Almas ka mic e 
R. Iar Aon zetkmęly к 

vali sobie cięż- > krzywdy, jakie wzajemnie popełnili. 

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

W EG šo A "66RNO- 
ŚLĄSKIEGO 

S GIESCHE sP. AKC. 
stawa na tychmiastowa w szczelnie 

Zaplombowanych wozzch. 

POPIERAJCIE L.O.P.P.] 5 
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ЧОО оча 

KOMUNIKAT STACJI METLOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE: 

Ciśnienie średnie: 748. 
Temperatura średnia —6. 
Temperatura najwyższa: —3. 

lemperatura najniższa: —10. 

Opad w mm.: 2,2. 

Wiatr: zachodni. 

Tendencja: wzrost. 
Uwagi: w południe pogodnie. 

PROGNOZA Р.1.М.-а 
na dzień dzisiejszy: 

Zachmurzenie zmienne z zanikającemi o- 

padami. Lekki mróz. Na wyżynach i w górach 

nocą mróz umiarkowany. Słabnące wiatry za- 

chodnie i północno - zachodnie. 

Wschód słoń:« g. 6,43 

Zachód słońce g 420 

MIEJSKA 
— WPŁYWY MIEJSKIE, Za ubiegie 

dwa tygodnie wpływy kasowe magistratu 

jeśli chodzi o podatki, i opłaty nie dały w 

sumie spodziawanego minimum bowiem są 

prawe o 40 proc mniejsze niż prelimino- 

wano. 
— POGŁOSKI O RADZIE MIEJSKIEJ 

Wi związkiu z zatwierdzeniem nowej ustawy 

samonządowej na. terenie magistratu lan- 

sowiame byty pogłoski. o szybkiem rozwią- 

zaniu wileńskiej Rady Miejskiej. Jak się 

dowiadujemy wersje te mależy uważać za 

przedwczesne, a więc nieaktualne. 

— PÓŁMILIJONOWIY DEFICYT MIEJ- 

SKI. Z obliezeń prowadzonych w związku 

z układaniem nowego budżetu wynika, że 
deficyt miasta w roku 32-33 sięga już o- 
becnie pół miljona złotych. 

Niowo opracowamy preliminarz na rok 

33-34 zamyka się po stronie dochodów i 

wydatków sumą około 10 miljonów lecz de- 
ficyt niezmiernie utrudnia zestawienie bud- 

żetu, 
Onegdajsze |posiedzenie wieczorne ma- 

gistratu poświęcone byilo właśnie tej spra 

wie lecz wyników konikreinych mie przy- 
miosło.  Narady będą trwały nadal. 

-- ATY OD KWITÓW KOMORNIA 
NYCH. Najpóźmiej do 20 b. m. właściciele 
domów winini winiieść dlo kas miejskich prze- 
widzianą sumę od kwitów: komornianych 

ma rzecz funduszu bezrobocia. 

— KONCESJE AUTOBUSOWE. Wta- 
dze wojewódzkie przyjmują podania na 
koncesje autobusowe zamiejskie na warun- 
kach przewidzianych w nowej ustawie. 
Przedsiębiorstwa dotychczas istniejące 
mają prawo zarobkowania tylko do 18 
kwietnia. 

AKADEMICKA 

— Akademicki Związek Zbliżenia Między- 
narodowego „Liga* Okręg Wileński. Stałe dy- 
żury w lokalu Okręgu Wileńskiego „Ligi* ul. 
Sawicz, 15, tel. 16-01 od dnia 14 lutego r.b. 
odbywają się w poniedziałki, środy, czwartki i 
soboty w godzinach od 12 do 13. 

Prezes Okręgu przyjmuje we środy i so- 
boty od 12 do 13. 

— Z Koła Połonistów SŁ USB. W niedzie- 
1е dnia 19-II odbędzie się w lokalu Seminarjum 
polonistycznego USB (Zamkowa 11) zebranie 
ogólne Koła Polonistów z referatem prof. St. 
Cywińskiego p.t. „Z dydaktyki romantyzmu 
w szkole średniej". Początek zebrania o godz. 
1i. Goście mile widziani. 

SPORTOWA 

— KIEROWNICTWO SPORTOWE KLU- 
BU PRAWNIKÓW. Komunikuje, że ówi- 
czenia gimnastyczne i gier zostały przenie 

sione do Sali Ośrodka Wych. Fiz. (ul. Lu- 
dwisarska). przyczem majbliższe  ćwicze- 
miia, odbędą się we czwartek dnia 16 b. m. o 
godz, 20-tej. 

Jednocześnie podaje się do wiadomo- 
ści uczestników kursu nareiamskiego, że ze 
względu na sobotnią zabawę taneczną klu- 
bu zbiórka na kurs narciarski wyznacza 
się ma niedzielę 19 b. m. na godz. 11-tą w 
lokalu klubu. 

Po kumsie dla wprawniejszych odbędzie 
się wycieczka: terenowa. 

Tujemnica mies 
Dom Nr. 138 przy ui. Kalwaryjskiej 

miał swoją tajemnicę. Teraz już jej nie 
posiada, lecz kiedyś mie tak dawno jesz- 
cze, wszystkie pobliskie przekupki szepta- 
ły, że dzieją się tam poprostu niesamowi- 

  

rzeczy, 
Oto bardziej ciekawe z nich opowiada- 

ły jedna drugiej na ucho, że przechodząc 
wieczorem przez podwórko tego domu sły- 

wirażenie, , 
Zadma atoli z nich mie mogła konkret- 

nie określić skąd te głosy pochodziły. Do- 
piero z biegiem czasu komuś się "udało 
stwiendzić, że źródłem pochodzenia owych 
głosów i przytłumionych jęków: było mie 

szkamie niejakiej Anny Piotrowiczowej. 

NIEZNANE KOBIETY. 

dzięki / bacz- 
niektóre z 

Jednocześnie 

| Jokatorek stwierdziły, že Piotrowiczową od | 
wiedzają jakieś kobiety, prze- 
ważnie ana ikające ludzkiego wzroku, 
które po krótszym lub dłuższym pobycie u 
PE przeważnie odjeżdżały do- 
rożką. 

Teraz dopiero tajemnica mieszkania P. 
pnzestawala być powoli ową tajemnicą, a 
przybierała kształty jakichś realnych fak- 

SŁ 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

Odczyty antropozoficzne. — P. Pozzo, 
współpracownik Goetheanum (Dornach, Szwaj- 
carja), wygłosi dziś, tj. 16 lutego w Domu Ro- 
syjskim odczyt antropozoficzny na temat: „Wiew 
płeć, narodowość i epoka'. Następny odczyt p. 
Pozzo pt.: „Temat antychrysta w wieku XXA', 
odbędzie się tamże, w dniu 20, tj. w poniedzia- 
łek. Odczyty będą wygłoszone w języku re- 
syjskim. Początek o g. 7-mej po poł. Wstęp od 

1 zł. do 20 gr. 

— Posiedzenie Wydziału III Tow. Przyja- 
ciół Nauk odbędzie się w dniu 17 lutego (w 
piątek) r.b. o godz. 7 wiecz. w lokalu Tow. 
(Lelewela 8). Na porządku dziennym referat 
p. dyr. T. Turkowskiego p.t. „Rozwój umysło 
wy Litwy i Rusi XVI — XIX w. 

— „Kiub Włóczęgów". Wyjątkowo we 
czwartek dnia 16 bm. w 15-tą rocznicę Niepod- 
ległości Litwy, w lokalu przy ul. Przejazd 12 
odbędzie się 110-te zebranie Klubu Włóczęgów 
Senjorów. Początek o godz. 19,30. Na porząd- 
ku dzienny referat p. dyr. Władysława Wielhor- 
skiego pt.: „15-lecie Niepodległości Litwy — 
rozwój ekonomiczny i polityczny kraju". Wstęp 
dla członków Klubu oraz dla członków Klubu 
Włóczęgów Dziadków. 

— Komunikat Związku Pań domu. Dziś, 
dnia 16 b.m. o godz. 17 w sali T-wa Kredyto- 
wego, Jagiellońska 14, prof. Jan Muszyński 
wygłosi odczyt pod tyt. „Soja i jej zastoso- 
wanie'. (produkt roślinny 0 dużej wartości 
odżywczej). Po odczycie odbędzie się pokaz 
przetworów Soi. . Prosimy o jaknajliczniejsze 
przybycie ze względu na aktualność tematu. 

ROZNE 

— PLAN PAROELACYJNY. Zabtwier- 
dzony przez ministerstwo plan parcelacyj- 

ny na r. 38 Wileńskiego Urzędu Ziemskie- 

go obejmuje jak się okazuje 8 tys. ha te- 
renów prywatnych. Jest to największy ob 
szar przewidziany na rok bieżący we wszy- 

stkich urzędach ziemskich. 

— ŚNIEŻYCA. Podczas śnieżycy ja- 
ka przeszła mocy ubiegłej nad Wileńszczyz- 
ną więksość „odeinków, kolejowych uległa 
zasypaniu. Na odcinku Kmrólewszczyzna: — 
Zahacie pracowały usilnie pługi odśnież- 
me. 

— KOLEJNA WIYCIECZKA ŻYDÓW 
DO KOWNA. Jak się dowiadujemy władze 
kowieńskie udzieliły zezwolenia na wjazd 
de Litwy 43 żydom z Wilna, którzy mają 
na celu zapozmanie się z życiem ekonomi- 
czmem Litwy, 

—Technicy dentystyczni. — Notowališmy 
w swoim czasie ukaranie grzywną 100 zł. przez 
Starostwo grodzkie technika dentystycznego Min 
kiera za wykonywanie zabiegów dentystycznych. 
Na skutek odwołania skazanego Sąd Okręgowy 
wychodząc z założenia, że technik pracując pod 
nadzorem lekarza, nie wykroczył przeciwko u- 
stawie, Minkiera uniewinnił i karę administra- 
cyjną uchylił. > 

Przy obstrukcji, zaburzeniach trawienia, zga- 
dze, uderzeniach do głowy, bólach głowy i a- 
gólnem niedomaganiu, zażywa Się rano na- 
czczo szklankę naturalnej wody gorzkiej „Fran 
ciszka-Józefa*. Zalecane przez lekarzy. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Wielki na Pohulance, gra codzien 
nie wspaniałą sztukę „Pocałunek przed  lu- 
strem* w koncertowej obsadzie, z Grolickim, 
Daczyńskim,  Niedźwiedzką i Szpakiewiczcm 
w rolach głównych. 

Premjera „Don Carlosa" w teatrze na Po- 
hulance. Premjera przepięknego poematu Schil 
iera „Don Carlos* odbędzie się już wkrótce. 
Pod sprężystą ręką reżysera dyr. Szpakiewi- 
cza Schillerowskie arcydzieło nabiera z każdą 
próbą coraz więcej barw i życia. Cały teatr 
zmobilizowany został do przygotowania tej wy- 
soce wartościowej premjery; malarnia wykań- 
cza wspaniałe dekoracje według projektów 
Makojnika — pracownie krawieckie przygoto- 
wują nowe, efektowne kostjumy — artyści z 
Braunówną, Trapszówną, Preissem (Don Car- 
los), Szymańskim, w rolach głównych, opraco- 
wują kreacje. 

— Druga sensacyjna premjera w Teatrze 
na Pohulance. — Będzie nią sztuka, która obie 
gła największe sceny europejskie, wywołując 
wszędzie niezwykłe zainteresowanie, „Dziew- 
częta w mundurkach'. Na sztuką tą pracuje dr. 
Ronard-Bujański na czele całego zespołu kobie 
cego, powiększonego przez uczenice Instytutu 
Dramatycznego. 

— Stały teatr Objazdowy Teatrów Miej- 
skich ZASP. w Wilnie, — gra dzisiaj SŁOŃ 
kę z Moskwy* w Mołodzecznie — 17 b.m. w 
w Nowogródku, 18 w Stołpcach, 19 w Nie- 
świeżu, 20 w Baranowiczach. 

— Teatr muzyczny „Lutnia”, „Carewicz“ 
po cenach zniżonych. Dziś ukaże się po ce- 
nach zniżonych wartościowy utwór. muzyczny , 
Lehara „Carewicz*, posiadający wielce intere- 
sującą treść, oraz przepiękną muzykę. W. ro- 
lach głównych J. Kulczycka i K. Dembowski są 
przedmiotem codziennej owacji ze strony pub- 

zkania prz; 
Coś niecoś z mozmów przekupek dosta- 

ło się także do wiadomości policji, wobec 
czego przodownik IV komisanjatu P. P. 
Wacław. Lachowicz otnzymał polecenie — 
przeprowadzenia u Piofnowiczowej rewizji. 

Późnym przeto mwieczorem w dniu 22 
października 1931 r. przedstamiciel wła- 
dzy przekroczył próg tajemniczego miesz- 
kania przy ul. Kalwartyjskiej. 

Aaaa go przy wejściu sama gospo- 

— Mamy: rozkaz przeprowadzenia tutaj 
rewizji. 

Twarz kobiety pokryła się zimnym po- 
tem. Zaczęła coś mówić, tłumaczyć się, 
przebąkiwać, w. rezultacie jednak rewizja 
została przeprowadzona. 

"LANCETY I LEKARSTWO. 

Jakie były wymiki? Piotrowiczowa jest 
tylko 40-letnią, mało inteligentna i prawie 
niepiśmieną kobietą. 

Z czego żyła ii czem się trudniła — nikt 
konkretnie poza: osobami iwtajemniczome- 
mi do owego wieczora nie wiedział. Tym- 
czasem iw mieszkaniu jej odkryto całe labo- 
ratorjum i gabinet lekatski. 

Jakieś szczypce, lancety, flaszki z pły- 
mami wskazywało, ma jpewmą łączność po- 
między właścicielką mieszkania a medy- 

Wmeszcie gdy  bystre oko policjanta 

IKA 

przy ulicy Kaloaryjskiej 

ow oO 

Spłonął 

WILNO. Wczoraj o godzinie 8 rano koło 

przystanku autobusowego na dworcu kołejowym 
wybuchł niespodziewanie pożar w autobusie 

linji nr. 1. Nim zdołano zorganizować akcję ra- 
towniczą i wezwać straż ogniową, pożar podsy- 

cany wybuchami benzyny ogarnął całą maszy- 

nę, tak że spłonęła ona doszczętnie. Pozostało 

jedynie podwozie i motor. 

Kierowca autobusu po odbyciu kilku ktur- 
sów rannych; zauważył złe działanie hamulców, 

więc po przybyciu na dworzec wezwał z ga- 

rażu majstra, odstawiając przytem maszynę na 
bok. Garażowy obejrzał wóz i przystąpił do 

rozegrzania hamulców, używając do tego za: 

palonej szmaty. 

Oliwa używana obecnie przez autobusy 

autobus 
wybuch motoru w czasie rozgrzewania oliwy 

miejskie jest odporną na 30-stopniowy mróz i 
rozegrzewania nie potrzebowała, czego robot- 

nik nie uwzględnił. 

Od palłącej się szmaty zajął się smar na ha- 

mulcu, tak že ogień dostał się momentalnie do 
inotoru, zapalając benzynę, a następnie i części 

drewniane nadwozia. 

Z uwagi na to, że przewidujący kierowca, 

działając w myśl instrukcji, zanim oddał ma- 

szynę do naprawy, skierował ją na stronę, żad- 
nych wypadków z ludźmi nie było. 

Samochody komunikacji miejskiej są, jak 
wiadomo ubezpieczone w tow. „Westa”, więc 

dyrekcja autobusów miejskich żadnych strat nie 

poniesie. 

liczności. Akt ll-gi urozmaicają efektowne tań- 
ce czerkieskie. Zniżki ważne. Przy przedstawie- 
niach po cenach zniżonych, akademicy, oraz о- 
soby posiadające legitymacje zniżkowe, korzy- 
stają z ulg w wysokości 33 proc. od normalnych 
cen biletów. 

„Peppina* w Lutni. — Codziennie odbywają 
się przygotowania do wystawienia najnowszej 
komedji muzycznej Stoltza „Peppina”. W rcli 
głównej ujrzymy znakomitą artystkę Elnę Gi- 
stedt. 

((Róże z Florydy* na przedstawieniu popo- 
łudniowem w Lutni. — Niebywały sukces, jaki 
odniosła operetka Falla „Róże z Florydy" skła- 
nia kierownictwo teatru do wystawienia raz jesz 
cze tej nowości w niedzielę najbliższą o g. 4 po. 
po cenach zniżonych. 

Dancing kostjumowy — to zabawa, jakiej 
jeszcze w Wilnie nie było, a ponieważ organi- 
zują go Artyści Teatru Muzycznego „Lutnia”, 
więc nie ulega wątpliwości, że będzie to naj- 
weselsza zabawa karnawału. Komitet już przy- 
stąpii do rozsyłania zaproszeń. Bliższe szczegó 
ły podamy niebawem. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Tembi, czarny władca. 
CASINO — Raj podlotków. 
PAN — Kobieta z bocznej ulicy 

i uwertura: Wilhelm Tell. 

LUX — Dziewczę z nad Wołgi. 
ŚWIATOWID — i 

i Grzeszną miłość, 
HELIOS — Pokonani zwyciężcy 
HOLLYWOOD — Prawo miłości. 

W daleki świat 
ADRIA — Kochanka z Dahiti 

WYPADKI i KRADZIEŻE 
RE Futro i pieniądze. — Futro na baranach 

wartości 270 zł. skradziono z niezamkniętego 
przedpokoju mieszkania Nr. 1 przy ul. Dobrej, 
na szkodę Pozzo Aleksandra. 

— W lokalu Kasy Chorych przy ul. Domini 
kańskiej 15 wyciągnięto z kieszeni palta Buj- 
dziewiszkowej Fejdze 104 złote. 

„ —* Przywiaszczenie. — Szylewski Włodzi- 
mierz, rządca domu nr. 30 przy ul. Mickiewicza, 
doniósł policji, że w ubiegłym tygodniu Horski 
Waldemar (Żawalna 3) samowolnie zabrał z ja- 
dłodajni, mieszczącej się przy ul. Mickiewicza 30 
kocioł miedziany wartości 800 zł. i przywłasz= 
czył sobie. Poszkodowaną jest Gerc Joanna, 
zam. 'w Warszawie przy ul. Kasztanowej 6. —- 
W sprawie tej wszczęto dochodzenie. 3 

— Fałszywe pieniądze. Na gorącym uczyn- 
ku usiłowania puszczenia w obieg 3 fałszywych 
dwuzłotówek podczas kupna papierosów w kio- 
sku na ul. Wielkiej, został zatrzymany Markic- 
wicz Władysław, mieszkaniec wsi Czyżuny gmi- 
ny olkienickiej. Zatrzymany tłumaczył się, że fał 
szywe monety otrzymał od mieszkańca tejże wsi 
Markiewicza Macieja. Na skutek nadanego tele- 
fonogramu przeprowadzono w mieszkaniu Mar- 
kiewicza Macieja rewizję, której wynikiem byio 
ujawnienie jednej fałszywej monety jednozłot»- 
wej.i jednej 5-złotowej. — Dochodzenie toczy 
się. 

— ZASŁABŁ BEZDOMNY. — Przy zbiegu 
ul. Wileńskiej i Mickiewicza zasłabł nagle Wa- 
lentynowicz Wacław. lat 20, bez stałego miej- 
sca zamieszkania. Lekarz Pogotowia Ratunkowe 
go udzielił Walentynowiczowi pierwszej pomo- 
cy i odwiózł go do szpitala Żydowskiego w sta 
„nie nie budzącym obaw o życie. 

— SPADŁ Z DRABINY. — Saletis jan (Ta 
tarska 12), podczas remontu instalacji elektrycz- 
nej w domu Nr. 15 przy ul. Mickiewicza spadł 
z drabiny na poręcz klatki schodowej, doznając 
złamania żebra. Pogotowie Ratunkowe przewio - 
zło Saletisa do szpitała św. Jakóba. Stan jego 
jest ciężki, 

— WŁAMANIA MIESZKANIOWE. — Do 
mieszkania Łempickiego Michata (Słowianska 7) 
dostali się podczas nieobecności domowników, 
posługując się dobranym kluczem lub wytry- 
chem, nieznani złodzieje i skradli różną е- 
robę oraz bieliznę i inne drobne rzeczy, łącznej 
wartości 807 złotych. 

— OKRADZIONA SZKOŁA. — Z lokalu 
szkoły powszechnej przy ul. Raduńskiej 52, nie- 
znani sprawcy po otwarciu okna, skradli 6 Ozi. 
gotówką, odbiornik radjowy, skrzypce i 11 żaró- 
wek. Łączne straty wynoszcą 3j0 zł. 

  

zajmzało za. firamkę, zmallazło tam: lezące na 
łóżku jakieś diwie młode kobiety, 

Zarówno Piotirowiczowa jak i owe ko- 
biety mie mogły narazie dać konkretnej od- 
powiedzi — dlaczego tutaj znalazły się i 
co robią? 

SENSACYJNE ZEZNANIE. 

Od czego jednak jest, śledztwo. "Waieta 

w krzyžowy ogień pytań P. przyznała się 

iż uprawia niedozwolony proceder spędza- 
nia płodu. Kobiety owe są jej pacjentkami. 

Spędzone płody pali wpiecu celem zatar- 

cia śladłu. 
W ten sposób bomba pękła. Na drugi 

już dzień ciekawość okolicznych przekupek 

została, wreszcie zaśspokiojona. * 

WCZORAJSZY EPILOG. 

Wczoraj (P. i dwie jej pacjentki zasiad- 
ly na ławie oskarżonych w Sądzie Okręgo- 

wym. 
Rozprawie przysłuchiwała się przypad- 

kowo odwiedzająca iw: tym dniu salę sądo- 
w se studentów — prawnik 

SZĄ ZN 
W wyniku rozpatrzenia całokształtu 

sprawy sąd skazał Piotrowiczową ma 1 
rok więzienia zmniejszając jednocześnie na 
skutek amnestji karę o połowę zaś wykona- 
mie jej zawieszając na przeciąg lat 5 | 

] zostiaty skazame na 6 mies, 

ale ma skutek amnestji kary zostały im 
darowane. ceki, 

Niepokój p. Balińskiego 
Pan Baliński ma sklepik przy ul. Ostro- 

bmamskiej i żonę w mieszkaniu przy ul. 
Olimpji. I sklep i żona stanowią jedyne 
dwa cele jego życia, Obydwa kocha jed- 
malko i z żadnym rozstać się mie mógł. 
Szedł do sklepu i chciał mieć żonę przy s0- 
bile. 

— A kto ugotuje obiad? Kto zajmie się 
domem? — mówiła żona. 

(Więc pan Baliński siedział w sklepiku i 
myślał o tem, że w tym samym idomu przy 
ul. Olimpji mieszka piękny Wł. Zacha — 
rzewski. 

— Siedź w domu — tłumaczyła mu 
wówczas żona — a ja będę w sklepie. 

Ale pan Baliński przeżywałby wówiczas 
podwójny niepokój: i o żomę i o porządek 
w sklepie. Nie sposób jednak żyć w usta- 
wicznym miepokoju 'i podnieceniu. Pan 
Baliński postanowił uwolmić się od swych 
trosk zapomocą zwykłego obicia kijem 
pięknego młodzieńca, Ueczymił to wczoraj. 
Młodzieniec istotnie położył się do łóżka, 
ale odgraża się, że zamknie sklepikarza w 
kryminale. Niepokój więc pana Balińskiego 
mie ustąpił lecz zwiększył się jeszcze. W 
samej nzeczy: taka sytuacja — on zamk- 
mięty, a żoma, sklep i młodzieniec — wszy- 
stiko 'to mia łasce losu. 

BASEBAETW©: OWCA OZONE OKT ZO RWEERKZAEJ 

— Również w czasie nieobecności domow- 
ników, skradziono Dąbrowskiemu Janowi (Tar- 
gowa 7) garderobę męską i bieliznę pościelową 
wartości 548 zł., zaś Daszkiewiczównie Wandzie 
(Sosnowa 3) — 8 firanek salonowych, lustro- 
tremo w dębowych ramach, rozmiar 1,5 razy 1,5 
m, obraz olejny w złoconej oprawie i różne dro- 
biazgi, łacznej wartości 500 zł. 

POSTAWY 
— Przedstawienie amatorskie Sekcji Wi- 

dowiskowej Zw. Strzeleckiego. Sekcja widowi- 
skowa przy zarządzie powiatu związku strze- 
leckiego Postawy powstała w listopadzie 1932 
r. może się poszczycić dodatnim wynikiem 
pracy. 

Ambitny zespół, kierowany przez p. Łu- 
czyńskiego Antoniego, osiągnął poziom każde- 
go przedstawienia tak wysoki, jak to wogóle 
może osiągnąć zespół amatorski. 

W ciągu 3-ch miesięcy istnienia dzięki 
sprężystości kierownika sekcji, zespół wysta- 
wił: „Noc w Belwederze* obrazek dramatyczny, 
który był grany podczas obchodu Powstania 
Listopadowego w Postawach i Duniłowiczach. 
Pozatem wystawił w Postawach sztukę w 
3 aktach A. Grzymały-Siedleckiego „„Subloka- 
torka* po której nastąpiła ochocza zabawa ta- 
neczna, na której licznie zebrana publiczność 
wesoło bawiła się do rana. 

Na zaproszenie Zarządu Pow. Zw. Strze- 
leckiego Głębokie, zespół powtórzył tę sztukę 
w dniu 5,Il 1933 r. w Głębokiem. 

Modemu zespołowi życzymy dalszych suk 
cesów pracy. Obywatei. 

SORCERER RESTA CZE USNS 

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE 

Z DNIA 15 LUTEGO 
(Zebrania giełdowe odbywają się w poniedział- 

ki, środy i czwartki). 

Za 100 kg. franco wagon Wiino. 
NOTOWANIA: 

Przesnica zamiejscowa 688-699 gr.-1. 29.50 
-—30.00 

Żyto 669 gr.-1 20,00 
Mąka žytnia 65 proc. | 27,00 
Mąka żytnia 55 proc. 31,00 
Mąka żytnia razowa 21.00 
Otręby żytnie 10,50—1 1,00 
Owies zbiórkowy 12,75—13,00 
Jęczmień na kaszę zbierany 15.50 
Mąka pszenna 0000 A. luksusowa 52,50 

—49.50 
Kasza gryczana palona 1-1 39,00 
Kasza gryczana biala 1-1 38,00 
Kasza gryczana palona 1-2 36,00 
Kasza jęczmienna perlowa Nr. 2 27,00 
Kasza jęczmienna perłowa Nr. 3 34.00 
Kasza owsiana 54.00 
Kasza krakowska 000 50,00 

Tendencja na żyto, owies i mąkę mocna. 
* * * 

LEN: za tonnę franco wagon zaladowania: 
ładowania: 
Trzepany wołożyński Basis I. sk. 216,50 1212,00 

skala 26.50 '1145,30-1212 
Trzepany drujski Basis |. skala 216,50 996,00 

skala 216.50 983.53-995,90. 
Trzepaniec trabski Basis I., 

skala 216.50 1285.94- 
Surowiec hoduciski słany 

Basis I, skala 198.42 625.76- 
** 

Notowania hurtowe według Kurlandzkiej Ole- 
jarni Tow. Akc. w Wilnie za 100 kg. 

Ołej Iniany 120.00 
Pokost 130.00 
Olej słonecznikowy 122.00 

GRAY, B akuchy Iniane w, 
Makuchy słonecznikowe w płytach __ 15.00 

CZY WIESZ, MATKO, ŻE NA TYFUS 
BRZUSZNY, CZERWONKĘ, OSPĘ, SZKAR- 
LATYNĘ, DYFTERYT, ODRĘ , KOKLUSZ, | 
GORĄCZKĘ POŁOGOWĄ RAZEM UMIERA 

ów DWA RAZY MNIEJ OSÓB, NIŻ NA JEDNĄ 
TYLKO GRUŹLICĘ! CHROŃ SWE DZIECI 
PRZED TĄ PLAGĄ! POPIERAJ BUDOWĘ 
SANATORJUM DLA DZIECI GRUŹLICZYCH! 
KUPUJ NALEPKI PRZECIWGRUŹLICZE! 

i K A A A MM i AS 

Ofiary 
]. W. F. na remont Bazyliki zi. 15. 

poon ое 

EAST 
W PŚ      

          
młoda! „а będziesz piękna i 

jącem omówieniem najnowszych podejść 
owego zasadniczego dla wszystkich kobiet ce- 
lu, zajmuje się wydany ostatnio przez „Bibljc- 
tekę Przeglądu Kobiecego" almanach o chara 
kterze statego poradnika p.t. ,,...a będziesz pię- 

Wyczerpu- 
da 

kna i młoda'*! Wydawnictwo zostało opraco- 
wane przez szereg wybitnych lekarzy-specjalt- 
stów i kierowniczki najbardziej znanych war- 
szawskich instytutów kosmetycznych pod re- 
dakcją Henryka Tallana. Na specjalne podkre 
ślenie zasługują pierwszorzędne artykuły: dr. |. 
Iwanowskiej, dr. J. Mozołowskiej, d-ra T. E. 
Sokołowskiego, d-ra M. Pekera, Heleny Brze- 
zińskiej i świetny feljeton wstępny J. Kiewnar 
skiej (Well). Każdy z wymienionych artykułów 
będzie niewątpliwie wielką atrakcją dla czytel- 
niczek, gdy wszędzie pełno znakomitych prze- 
pisw i rzeczowych porad. 

Niemniejszą napewno atrakcją jest dzia* 
ankietowy, w którym o sposobach piełęgnowa- 
wania urody mówią panie: C. Bołogna, M. Brzo 
zowska, M. Cwiklińska, M. Gorczyńska, N. Gru 
dzińska, L. i Z. Halamy, M. Kamińska, H. Ko- 
nopacka-Matuszewska, Z. Lindorfówna, K. Łu- 
bieńska, H. Makowska, M. Malicka, Nora Ney, 
H. Ordonówna, M. Pate, Z. Pogorzelska, I. Po 
krzywnicka, ]. Romanówna, Z. Slaska, j. Sme- 
sarska, Z. Stryjeńska, Greta Turnai. 

Pod względem graficznym omawiany al- 
manach stoi na poziomie  najefektowniejszych 
tego typu wydawnictw zachodnio-europejskich. 
Cena egz. zł. 5 — bez przesyłki pocztowej. 
Egzemplarze można zamawiać w. „Bibljotece 
Przeglądu Kobiecego" w Warszawie — Kre- 
dytowa 16. 

Dużo może się dowiedzieć każda dbająca 
o swą urodę kobieta z owego nowego alma- 
nachu. A kobiet takich niewątpliwie nie bra- 

ŚWIAT I ŻYCIE — Zarys encyklopedycz 
ny współczesnej wiedzy i kultury. Zeszyt ll--gi. 

Zeszyt drugi wydawnictwa kontynuuje w 
bardzo szczęśliwy sposób dzieło, rozpoczęte w 
pierwszym. Jak i w pierwszym, położono tu 
przedewszystkiem akcent na zagadnienie zwią- 
zane z naszą współczesnością. Takie artykuły, 
jak „Analfabetyzm* (K. Konarski) i „Anar- 
chizm“ (K. Srokowski) wprowadzają odrazu 
młodego czytelnika w krąg zagadnień dnia dzi- 
siejszego, artykuł „Apteka”* (prof. dr. B. Kos- 
kowski) zaznajamia z zawodem aptekarza i 
porusza w jaki sposób trzeba się do tego za- 
wodu przygotować. W zeszycie niniejszym na 
specjalną uwagę zasługuje cały szereg artyku- 
łów, które pokazują czytelnikowi jakby war- 
sztat pracy uczonego i informują go o meto- 
dach pracy, jakiemi posługuje się dana nauka. 
Artykuły te, to przedewszystkiem „Antropolo- 
gja“ (prof. dr. J. Czekanowski): „Antropogeo- 
grafja“ (prof. dr. St. Pawłowski) i t.d. Bar- 
dzo bogato przedstawia się w zeszycie drugim - 
geograija. 

Zwarte, jasne i przejrzyste artykuły prof. 
dr. K. Ajdukiewicza („Analiza i synteza”), dr. 
M. Hartleba („Antyki) X. Fr. Rosłańca („Apo- 
stołowie*) uzupełniają ciekawą i żywą treść 
tego zeszytu. Liczne ilustracje kreskowe i mn 
specjalnych tablicach zdobią i ten numer wyd. 
„Świat i życie”. 

  

NA FILMOWEJ TAŚMIE 

KINO „REWJA“ 

Filmów. egzotycznych oglądaliśmy, spo- 
mo, to. też napamięć prawie znamy faunę 
Afryki. Niejeden bywalec kina pnzy odro-© 
binie famtazji i zdolności koloryzowania — 
mógłby opowiadać o swoich „podróżach 
i o straszliwych przygodach w głębi czar- 
nego lądu. 

„Tombi, czarny władca jest powtórze- 
niem tego, co widzieliśmy w „Trader Hor- 
nie“, „Congorilli“ i t. p. Reportaż doku- 
mentalny powiązany tu jest miezbyt wy- 
bredną akcją: na tło przymody afrykańskiej 
mzucane są dzieje rodziny murzyńskiej. — 
Nie, poza naiwnością tu miema. 

Ma natomiast ten film swoje własne, 
oryginalne plusy, które wyróżniają go od 
innych podobnych obrazów. [Prócz zwy- 
kłych zdjęć świata: zwierzęcego, widzimy tu 
doskonale zrobione zbliżenia. Niemal port- 
retowo ujęta jest wspaniała głowa lwa, 
pnzy wodopoju, Również banaszkowania 
twa - papy ze Iwiątkiem są umikatem, co 
do zdjęć. — Z tego względu obnaz zasłu- 
guje na obejnzemie. 

Drugi film — cowboysko - meksykan- 
ska historyjka o szlachetnym rozbojniku, 
który pomaga biednym i upośledzonym. — 
Obnaz robi wrażenie urywka lub fragmentu 
większej całości. 

Trójka głównych wykonawców — Con- 
chita (Carmencita), Warner 
Baxter (szlachetny bandyta) i Edmund Lo- 
ve (jowjalny policjant) wyczyniia co może 
byle prędzej dobrnąć ido końca, co też się 
staje bez poważniejszego szwanku dla bo- 
haterów i publiczmości. 

'Rewja na scenie wypełniona jest no- 
wym programem zespołu kozaków. kubań- 
skich. Szereg piosenek i utworów. uzupeł- 

Sala, jak aaa že и je jak i iwie przyjmuje 
wykonawców. 

Na. zakończenie głośne brawa budzi ro- 
dzajowy skecz p. t. „Sołowiej' z werwą i 
humorem jodśpiewany; w groteskowych de- 
koracjach. Tad. C. 

-————=4 Jo=. 

Radjo wiłeńskie 
, Czwartek, dnia 15 łutego 1933 r. 

11,40: Przeglą prasy, Kom. meteor. Czas. 
12,10: Muzyka z Płyt. 
12,30: Kom. meteor. 
12,35: Poranek szkolny. 
14,40: Program dzienny. 
14,45: Muzyka lekka (płyty). 
15,15: Giełda rolnicza. 
15,25: Kom. gimn. „Sokół”. 
15,35: „Białe czepeczki** odczyt. 
15,50: Koncert dla młodzieży (płyty). 
16,25: Lekcja francuskiego. 
16,40: „Księżacy wielkopolscy* odczyt. 
17,00: Muzyka kameralna (płyty). 
17,40: „Uzdrowisko Wisła zimą”. 
17,55: Program na piątek. 

*° — 18,00: Muzyka lekka, Wiad. bieżące, d. c. 
muzyki. » 

18,40: 
18,45: 

Kom. litewski. 
„Poeci wileńscy przed mikrofonem" 

19,00: Codz. odc. pow. 
19,10: „Skrzynka pocztowa L. 233". 
19,30: „Co nas boli"? przechadzki Mika po 

mieście. 
19,45: Pras. dz. radj. Я 
20,00: „Oratorjum „juda Machabeusz“ — 

Wiad. sport. Dod. pras. dz. radj., @. c. transm. 
22,55: Kom. meteor. 
23,00: Muzyka taneczna. 

   



  

FiLJA 
naszej Administracji 

w Baranowiczach 
przeniesiona została z ul. Szosowej 178 

nau. SZEPTYCKIEGO 37 
(pierwsze piętro) 

grodźięh ska 
— Obniżenie ceny prądu. Sprawa obniżenia 

ceny prądu elektrycznego znalazła zrozumienie 
u władz miejskich, czego wyrazem jest uchwa- 
ła komisji Finansowo - Budżetowej i Technicz- 
nej, obniżająca cenę prądu oświetleniowego i 
motorowego o około 12 procent (z 90 gr. na 
80), od dnia 1 kwietnia. 

— Zniżenie ceny za czytanie w bibljotece 
miejskiej. — Komisja budżetowa Rady Miejskiej 
uchwaliła na wniosek radnego p. dra Lubicza 
zniżyć pobieraną opłatę za czytanie z 1 zł. na 
75 gr. dla dorosłych i z 50 gr. na 40 dla dzieci. 

Spodziewać się należy, że Rada Miejska 
wniosek ten zatwierdzi i wypożyczanie książek 
udostępnione będzie szerszym warstwom miesz- 
kańców naszego miasta. 

— UKARANIE AWANTURNIKÓW. W 
dniu 25 wreśnia u. r. dwaj przyjaciele Ma- 
karewicz i Jaśkiewicz będąc w stamie mie- 
itnzeźwym zachowywali się nieprzyzwoicie 
w stosumku do: przechodniów. Pełmiący słu- 
żbę policjant P. IP. [Papież zwrócił się do 
tych dwóch jegomości z prośbą o uspoko- 

Jaśkiewicz natychmiast uspokoił się 
i wylegitymował, natomiast Makarewicz 'te- 
go mie uczynił, posterunkowy! więc chciał 
doprowadzić go do komisarjatu, lecz gdy 
doszedł do ul. Bośniackiej, został napadnię- 
ty przez kilka osób z niejakim 'Wojeiecho- 
wskim na czele, któnzy chcieli odbić swe- 
go kamrata, 

Za ezymy swoje Makarewicz i Wojcie- 
chowski stanęli przed Sądem Okręgowym 

Po zbadaniu świadków. i wysłuchaniu 
stron Sąd skazał obu ioskarżonych na. 8 
mies. więzienia, 

  
  

barańginicka 
— WALNE ZGROMADZENIE ZW. 

OFICERÓW REZERWY. W dniu 12 lutego 
w sali stamostwa odbyło Się walne zebranie 
Związku Oficerów: Rezerwy. 

Zebranie zagaił prezes związku p. Gi- 
'bowski, počzem na przewodniczącego ze- 

brania jedniogłośnie wybrano pana Stamo- 
stę Neugebanera. 

Sprawozdanie z, działalności za rok u- 
biegły przedłożył p. Gibowski, sprawozda- 

nie przyjęto do wiadomości. 
Do Zarządu wybrano p. p. ppor. Bort- 

kiewicza ma wieeprezesa i na członków. p.p. 
Bamancewicza i Świerczyńskiego. 

Wreszcie uchwalono przystąpić do pra- 
cy czynnej w. organizacjach społecznych, a 
w szczególności iwZiw. Rezenwistów; i Fede- 
racji w: pierwszym rzędzie przez ofieerów 
rezerwy mie biorących dotychczas udziału 

w życiu społecznem, pozatem uchwalono 
w roku bieżącym urządzić ćwiczenia apli- 
kacyjne. 

— IPOGÓDŹĆIE SIĘ. W. dniu 12 b. m. 
Lipowiecka Roza zameldowała, że jeszcze 
w. dniu 7 lutego mąż jej Lipowiecki Da- 
wid! zabrał 3 palta 'wiaet. 500 zł. Palta te 
miał ystanowić wyłączną własność p. Ro- 

Zy. + 

— LEPIEJ NIE GRAĆ. W dniu 11 lu- 
tego Stefanja Gracka zameldowała, że bę- 
dao w kawiarni Gorfinkiela pnzy ul. Szep- 
tyckiego Nir. 43 grała na aparacie czelkola- 

dowym Suchand. (W pierwszych dwuch 
grach 'wygrała czekoladki, a za trzecim ra- 
zem dużą bombonjerikę. Gorfinkiel widząc 

wygramą, mie chciał wydać jej bombon- 
jerki, a znów wydał czekoladkę. 

Nie mogąc przeboleć straty Gracka po- 
Skamżyła sie komisarjatowi. 

— KATASTROFA KOLEJOWA. W dniu 
14 b. m. o godz. 23.59 pociąg osobowy Nr. 
152 przybywający ze st. Baranowicze Pole- 
skie na stację Baranowicze — Centr, naje- 
chał ma zmajdujące się ma mozježdzie Nr. 
96 platformy bez ładunku, wskutek czego 
trzy platformy. poważmie zostały uszko- 
dzone i częściowo parowóz pociągu osobo- 
wego. Ofiar w. ludziach nie było, a pociąg 

po 20 minutowem postoju ruszył w dalszą 
drogę. (Wypadek spowodowano rzekomo 

RAA wskutek wadliwego ustawienia plaltfiorm. 
Dźwiękowe Kino „POLONJA* 

Pocztowa 4. 

Największy przebój sezonu, film z życia kadetów 

Komenda serc 
W rolach głów.: Doliy Haas i Gustaw Froehlich. 

Początek senansów o godz. 6, 8 i 10-tej. 
Wstęp od 49 groszy. 

UM J OOOO Mb 

Dźwiękowe Kino „APOLLO* 
Dominikańska 26. 

RAMOŃ NOWwARRG 
w najpotężniejszej epopei miłosnej w pierw- 
szym monumentalnym filmie egzotycznym pi.: 

+ SYN ikDJI 
G LM O UE KU 

Kino „PALACE“ 
Orzeszkowej 14. 

Dolores de! Rio 
jako namiętna cyganka w dramacie rozpęta- 

nych namiętności pf.: 

Dzika Miłość 
Wstęp 40 groszy. 

ii AA K) UA 
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Dochodzenie prowadzą władze kolejowe. 

— CHĘĆ ZEMSTY. W dniu 13 lutego 
Środa Józefa zameldowała w Komisarja- 
cie P. P., że w tymże dniu około amenta- 
rza żydowskiego na uliey  Omzeszkowej 
parobek Maśki Dyonizego z namowy tegoż 
Maśki udenżył ją kilka razy w: plecy, — 
przyczem znabował jej 50 zł. wmaz z port- 
monetką 

Po przeprowadzeniu dochodzenia fakt 

pobicia ustalono, lecz jednocześnie ustalo- 
mo, że fakit kradzieży został przez nią zmy- 
ślony z zemsty. 

MOŁCZADŹ. 

— POSIEDZENIE ZARZĄDU KOŁA . 
BBWR W MOŁCZADZI. W dniu 8 b. m. 
odbyło się pod przewodnictwem prezesa Ja 
na Mierzejewskiego, posiedzenie Zarządu 
Koła BBWR, 

Na posiedzeniu omówiono sprawy bie- 
żące, opracowano spnawozdanie z działal. 
ności za m-c styczeń 1933 r., a pozatem u- 
stalono wytyczne na najbliższy iokres pra- 
cy. 

WYŚWIĘCENIE ŚWIETLICY STRZE- 
LECKIEJ W MOŁCZADZI. W dniu 11 b. 
m dokoname zostało wyświęcenie świetlicy 
strzeleckiej w Mołczadzi 'w obecności przed 
stawicieli Powiatowej Komendy - Związku 
Stnzeleckiego i przy udziale czynnych i 
wspierających członków. miejscoweg: 

„Stmzełca', onaz zapnoszonych gości. 
Poświęcenia |idokoniał ks. proboszcz St. 

Węckiewicz, wiygłaszając następnie pnze- 

m 

FIRMA RADJOWA „„EIKŃKNiIK*" | 
Grodno, ui. Bominikańska 1 tei. 186 

Konto czekowe P. K. O. 22.157. 

POLECA ŻA 160 ZŁ. GOTÓWKĄ 
8-iampowy odbiornik radjowy, z iampami 
głośnikiem akumalatorem, baterją anodową 

i sprzętem anienowym 

Przy zamawiania zaięży wpłacić na P.K.O. N. 
82,157 zł. 28. Pozoatałość za zaliczeniem. 

mówienie o konieczności mozwoju Zw. Strze 
leckiego dla: dobra ku chwale Boga i Oj- 
czyzmy. 

Zkolei o znaczeniu i pięknej przeszłości 
„Strzelca oraz dodatnich mastępstwach — 
pracy Świetlicowej, przemawiali: Powiato- 
wy Komemdant, Zw. Stnzel, Ob. Kotowski, 
oraz. Ob. Ob. Omiszkiewicz i Świetlik, zaś 
prezes Zarządu Ob. Jan Mierzejewski, wy- 
maził obecnym podziękowanie za: przybycie. 

— SCHRONISKO DLA NARCIARZY W 
MIASTECZKU MOŁCZADZI. Staraniem 
miejscowego  Zarządłu Związku  Strzelec- 

kiego i przy poparciu Powiatowej Komen- 

dy Związku Strzeleckiego, zostało urządzo- 
ne w Mołezadzi jalko odpowiednim ośrodku 
sportu narciarskięgo, schronisko dla nar- 
ciarzy ż 10-ma pełnemi kompletami łóżek 
i pościeli. 

  

— ZŻYCIA ZW. STRZELECKIEGO. 
Dnia 9 b. m. odbyło się posiedzenie 

Powiatowego Zamządu Ziwiązku Strzeleckie 
go, nia którem jpostanowiono urządzić re- 
prezentacyjny bal dnia 25 b. m. na cele 
tejże organizacji — komitet wykonawczy 
składa się z p. p. Nacz. Kasy Skarbowej 
Kurka, Komendanta Powiat. Pol. Państw. 
Lipskiego, prof. Janiczaka j! Suszczewiczo- 
wej. Jak wiadomo, że społeczeństwo tut, 
w latach poprzednich popierało tą placów- 
kę i w tym roku spodziewa się zrozumie- 
nia i poparcia, ю 

Na tymże zebraniu uchwalono zwołać 
Walne Zebranie Koła Przyjaciół Strzelca 

dm. 14 b. m. i wysłano przeszło 100 zapro- 
szeń. 

Aonišūrka 
— ZABAWA KOLBK KRAJOZNAW- 

OZYCH W SLONIMIE. — Komitet między 
szikolny, wyłoniony z przedstawicieli gimn. 
państw. państw. Seminarjum męskiego i 
żeńskiego SS. Niepokalanek w Słonimie, u- 
rządził dla członków i członkiń Kółek Mło- 
dzieży Krajoznawiczych zabawę, poprze- 
dzonmą przemówieniem pnof. Strachockiego, 
odczytem p. Fladzińskiej (sem. żeńsk.), 

deklamacją p. Bohdanowiczówny, śpie- 

wem, tańcami tumeckiemi ilip, 
W pięknie i bogato ozdobiomej sali: se- 

mimarjum męskiego młodzież krajozmaw- 
'©za w pogodnym nastroju bawiła się do go 
dziny 12 w nocy. 

Nadmienić mależy, że na godziwą tę noz 
rywikę młodzież Kółek Krajozmawczych za- 
służyła w. zupełmości, wiyczymy pracy jej 
są zbyt pokaźne, by można przejść nad! nie- 
mi do porządku dziennego. 
FTWYYYYYVYVYYTYYYYYVYYYYYYYYYVYYYVYYYVYVYVYVYT 

— Wezwanie do Towarzystwa Przem. - 
Handlowego „Planta Hacka“ $. х 0. 0. 

5 Wzywam was, po raz ostatni, do dobro- 
wolnego zlikwidowania podstępnie stworzonej 
spółki. — Maks Astryński. 
MAG B4KAAAASAAAAAAAAALAADAAAAAAASAAAAAAAAAGAAA 

lidžka 
— SKUTKI „SKARBCÓW! POMOWYCH' 

Onegdaj mieszkańcy wsi Lubowy;, gm. bia- 
tohrudzkiej, Bronisław i Maciej Oharożo- 
wie rozpaczliwym głosem  zaalarmowali 
sąsiadów, że złodzieje dostali się przez 
stnych i weszli! do komory gdzie był ukry- 
ty „skkarbiec* który ogołocili zabierając 
1080 zł. polskich oraz 12 dol. amerykań- 
skich. 

— A JEDNAK JAK SIĘ CHCE TO 
SIĘ ZROBI. Pisaliśmy kilkakrotnie o ró- 
żmych usterkach lidzkich, kitóre gpmzy dło- 
brych chęciach zostały msumięte przez p. 
burmistrza, naprzykład naprawiono chodL 

nik przy ul. 3-g0 maja, przy posesji p. Ilu- 
towicza. Naprawiomo ulicę. Położono dwa 
mowe mostki pnzy ul. Szkolmej.  Zmbiomo 
chodnik przy ul. ks. Falkowskiego, gdzie 
dzatwa szkolna mie będzie brmąć w bło- 
cie. Dano podpórki! do drzewek pnzy kol. 
urzedniczej i nareszcie temi dniami kol. 
unzędmicza zostało mależycie, oświetlona, 
przez powiększenie jednej lampy, o czem 
pisaliśmy. Jednem słowem powiedzieć bra- 

  

A. ŚWIDOWA. 

" W. mroku zamkniętych oki 
— Mojem zdaniem nie on powiesił 

się, ale jego powiesili. Chociaż moi kole- 
dzy nie chcą za nic przyznać mi racji. 

— Tak, _tak, węzeł jest o centymetr 
dalej, niżby powinien być przy samobój 

stwie, — roześmiał się sędzia śledczy. 
— Możecie panowie żartować, jeśli 

was to tak bawi, ale prawda „jak oliwa 
zawsze na wierzch wypływa''. 

Ostry, przykry Śmiech  Prajsa był 
odpowiedzią na te słowa. 

— Ten skrzypiący człowiek gra mi 
na nerwach — mruknął Zacharow, apli- 
kant adwokata, 

— Ale cóż to, nie słyszymy pańskiej 
historji, doktorze, niech się pan z nami 
podzieli. Sądzę, że i pan mecenas rad 
posłucha ciekawego wydarzenia? -— 

rzekł uprzejmie sędzia śledczy. 
— Prosimy, prosimy 

wszyscy. 
Doktór dorzucił drzewa na ogień, któ- 

ry zaczął już zamierać, nerwowym kro- 

kiem przeszedł po pokoju i usiadł znów 
blisko ognia. 

— Dawno to było temu — zaczął, — 
nie było jeszcze śladu mej łysinki i ko- 
ści mnie nie bolały, a i na nerwy uskar- 
żać się nie mogłem! 

W dniu wigilijnym wezwano 
mnie dla dokonania sekcji ciała kobiety, 
która się powiesiła we wsi Izmajłowsko- 
je. Bardzo mi się jechać nie chciało, ale 

zawołaii 

  
Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

10) 

ennic 
sędzia śledczy młody i równie niecier- 
pliwy, jak nasz Mikołaj Mikołajewicz, 
tarmosić mnie zaczął i namawiać, że to 
niby „lepiej dziś, niż w samo święto” a 
i ona biedactwo nie mogła wisieć prze- 
cie cały tydzień. Słowem, zabraliśmy się 
i pojechaliśmy. A że to jeszcze młodzi 
byliśmy jedziemy i żartujemy trochę. ze 
zmarłej: żeby wybrać sobie taki dzie: 
do samobójstwa. а 

— Niedobry czas wybrala sobie, pro 
SZę pana, — odwrócił się do nas wož- 
nica — starzy ludzie mówią: kto w wi- 
lję świętego dnia zakończy życie — tes: 
chodzić będzie po świecie i już koniecz- 
nie trzeba będzie jemu osinowy kołek do 
mogiły wbić. 

— Ot, jaka ciemna jest jeszcze nasza 
matka Rosja! — zaśmiał się mój towa- 
rZysz. : 

— Wiadomo, ciemna, to ciemna! Ale 

starzy ludzie powiadają, a i nieboszczka, 
Panie zmiłuj się nad nią, dziwna jakaś 
była. / 
— Czemže dziwna byta? — podchwy 

cił sędzia. 
— A kto ją tam wie! Taka zamyśla- 

jąca się była. Pobiegnie bywało nad staw 
obejmie rękami wierzbę, pochyli się nad 
wodą i patrzy... a kto ją tam wie, co ona 
tam widzi., A tu i mąż był... och, ciężką 
miał rękę — prędki do rozprawy, Mówią . 
ludzie, że nie chciała ona za niego iść, 

narzeczonego w swojej wiosce zosta- 
wiła! Za czterdzieści wiorst wioska jej, 
a ona sama z biednych. A mąż to boga- 
ty — sami zobaczycie. Dom duży, dach 
blaszany, sklep przy domu i bydłem 
handluje. ‚ 

— Więc oni ze sobą niedobrze żyli? 
— A kto ich tam wie, my nie cieka- 

wi! Ho, ho, kary, wyciągaj! Dom blisko! 
Ostatnia górka ciągnij bracie! Ot, już i 
dzwonnicę widać.. — woźnica: wyraźnie 
wykręcał się od odpowiedzi. 

— Zatrzymaliśmy się w karczmie, po 
licjanta i paru świadków  wezwališmy 
ze sobą i poszliśmy. Dom był rzeczy- 
wiście bardzo duży. Ganeczek od ulicy. 
Z boku sklep, w oknach okienice, pięk- 
nie rzeźbione. Widać odrazu, że tu bo- 
gacz mieszka! 

Na ganek wybiegł gospodarz w mary 
narce, — na kamizelce błyszczał duży 
złoty łańcuch, koszula z odkładanym koł 
nierzem, jaskrawy krawat; na nogach 

buty — godne wiejskiego eleganta. Ale 
oczy mu biegają nerwowo, a ja nie iubię 
takich oczu. : 

— Gdzie jest trup? — zapytał sę- 
dzia śledczy. 

—A ot, tutaj proszę, w tej komórce 
— tam i pilnują ją. Tam bieda moja! — 
załkał gospodarz. 

— Dwóch chłopów zerwało się na 
nasz widok. Pokój był dosyć długi, od- 
dzielony od sąsiedniego przegródką, nie 
dochodzącą do sufitu, a mającą u góry 
kratę. Na tej kracie wisiał trup. 

— Czemu nie zdjęliście, kiedy zoba- 
czyliście? 

luukarcia wydawnictwa , 

| 599% 

TELEGRAM. 
W tych dniach przyjeżdżają do Wilna na kilka gościnnych występów 

największy humorysta doby obecnej BOLCIO KAMIŃSKI 

Szczegóły jutro. 

i wodewilistka pieśniarka ZOFJA DURANOWSKA 

  

Dźwiękowe-kino 

„REWJA“ 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5. 

Dziś Pr: gram — «tóry ka:dy widzieć musi!, 

»TEĄŃBI CZARRY WŁADCĄ: 
skich. Nad program: Ognista czarnooka Meksyksnka Conchite M-ntenegro w trójkącie miłosnym p. t.„„C«rmencita" 
Na scenie; Pożegnalna występy Zespołu Kubzńskich Kozaków pod dyrekcją księżnej E. Gagarintwej w nowym 

bogatym repertuarze. Początek o godz. 4 pp. w sobotę i niedzie ę o godzinie 2 pp 

Program — Arcydzieło, 

Wielka tragedja czaru”go czło- 
wieka wśród Dżangli Afryksń- 

  

Dźwiękowe 

Kine 

HELIOS 

Ceny znacznie zniżone 
na wszystkie seanse 

Balkón49 m. Parterod 90. 

Dziś Najbardziej atrakcyjny program! Na ekranie; Wspaniały 
przebój; najnor szej prod. Paramoutu 1933 r. + 

Pokonani Zwycjężcy 
Na scenie: „RPMiją B mda Śmiechi” 
cicki. „Leci pies przez pole" wyk. Hanka Ranowiecka „Ja tylko 
czasem się zapalam* 

Dramst mocnych serc. — W rolach gt. 
Gaorge Bancroft i Wynne Gibson. 

Przebosje:  „Piosenki 
Pierrota* wyk A. Sach- 

wyk St. Belski. „Wilk morski* wyk. H. 
Runowiecka i St. Belski. „Uwodziciel“ H. Rauowiecks, Belski i 

s Suchcicki Na I s. ceny zn Ż ne: Parter 80gr. Seense 4. 6,8 i 10.20 

  

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 528 BOCZNA ULICA 

C ŁY wolno kobiecie kochać żonatego mężczyznę? 
może mięż:zyzna Jednocześnie kocnać dwie kobiety? 

Dziś! Arcydzieło paruszają e najdrażliwsze współczesne zagadnienia 

Uwertura Wilhelm Tell 
Uwaga miłośnicy muzyki. Po raz pierwszy SYMFONJA na ekranie 

w wyk. słyn. ork. Film w Berlinie. — Na 1-szy 
seans ceny zniżone. — Seanse g. 4,6, 8 i 10.15 

  

Dźwiękowe kino 

Dziś dawnooczekiwany lilm dźwiękowy po raz pierwszy w Wilnie 

Film zaczerpnięty z prawdziwego życia. — To 

  

    
w 

HOLLYWOOD p. t. Prawo M ości hymn radości pieśni i szczęścia. Nad program: 

Miekiewicza;22 _ W daleki šwiat (t 
tel. 15-28, nas naokoło świata począwszy od Polski przez Europę, Azję, Atrykę, Amerykę południową i północną trzymając widza 

od początku do kcńica w silnem napięciu. — Począ ek 4. 6. 8 i 1015 

Dzwiękowy я Dziś! Wielki podwójny program! . 
1) Potężne śpiewno-dźwiękowe arcydzieło а6 W rolach głównych John Boles 

Kine-Teatr . osnute na tle wielkiej rewolucji p. t. „POCHODNIA (iłarsyljanka)” i Laura la Plante oraz 

WD“ 2) Piękny dramat polski na tle' +6 W rol. gł. Jadwiga Smosarska, Zofja 
„ŚWIATOWID pond „GRZESZNA MIŁOŚĆ Batycka i T. Wesołowski. Mickiewicza 9. wojny z bolszewikami p. t. 
  

SPORT 
NARCTARSKIE MISTRZOSTWA. 

SZKOLNE 

Wielkie międzyszkolne zawody narciar- 

skie w N. Wilejce. O nagrodę Komitetu Ro- 
dzicielskiego gimn. Św. Kazimierza. W so- 
'botę i niedzielę. Jednocześnie mistrzostwa 
szkół średnich Wiilna, — Oto pierwsze 
lakoniczne wiadomości, o których dziś już 

mależy pomówić obszerniej. Odbędą się 
przecież za kilka dni do tego odbędą się 
mapewno, gdyż śnieg jest i mróz bienze. 

Oto program tej imprezy. 

Sobota 18-go. O 11.40 odjazd do N. Wi- 
lejki. Dyrekcja kolejowa daje specjalne wa- 

У. 
O 12.30, już ma miejscu. (Podniesienie 

bamdery i defilada zawodników przed wła- 
dzami. 

O 1-ej start do biegu zespołowego — 
drużyn (po 4 zawodników w: drużymie). — 
Trasa 10 klm. 

Niedziela, 19-g0. 

0 godz. 12.30 start do biegu indywidu- 
almego na 12 klm., potem start do biegu na 
4 (klm. dla chłopeówi do lat 15. O 15-tej 
wozdamie magród. 

Jedmocześnie wymiki poszczególnych za- 
wodników klasyfikowane będą do mi- 
sitnzostw. szkolnych. Będą to rwięc jedno- 
cześmie zawody o magrodę lokalnego Ko- 

mitetu Rodzicielskiego i mistrzostwa szkol 
me. 

Dotychczas już wpłynęły zgłoszenia nie- 
mal wszystkich szkół Średnich przyczem 
mie mniej niż po 50 osób. Zawodnicy trenu- 
ją już ma itmasach. ‚ 

Organizację zawodów wzięło na siebie 
(kierownictwo Koła: sportowego gimn. ' Św. 
Kazimierza z prof. Truchanowiczem na 
czele. 

Dalsze szczegóły. podamy. 
*YVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVY' 
JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPO- 
WAĆ BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMO 
DZIAŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO 

LNU. * 
AYO 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego 3-go rewiru w 

Wilnie, Wacław Leśniewski, zamieszkały w Wii- 
nie przy ul. M. Pohulance 13/2 na zasadzie art. 
1030 U. P. C. obwieszcza, iż w dniu 16 lutego 
1933 r. od godz. 10-tej rano w Wilnie, przy ul. 
Subocz Nr. 19, odbędzie się sprzedaż z licytacji 
publicznej majątku ruchomego, należącego do 
T-wa „Pomoc Pracy*, składającego się z ume- 
blowania i innych rzeczy, oszacowanych na Su- 
mę 5660 zł., na zaspokojenie pretensji Kasy Cho 
rych m. Wilna w sumie 6073 zł. 90 gr. z pio- 
centami i kosztami. 

Komornik Sądowy W. Leśniewski. 

— Zauważyła kucharka, kiedy przy- 

szła piece palić w pokojach. Jak zakrzy 

czała — zaraz obudziłem się. Przybie- 

głem chciałem zdjąć, a ona, nieszczęsna 
już zimna cała. Ja w krzyk, zbiegli się 
ludzie widzimy, że już po niej! Taki nie 

odważyli się zdjąć bez władz! 
—- Podeszliśmy do trupa. Nogi па 

ćwierć metra od ziemi wiszą, o dwa kro- 
ki dalej leży wywrócony taboret. Patrzę 
na nią i myślę: „jak dziwnie ona pę- 
tlę sobie na szyi zawiązała!* Ot tak, na 
centymetr, jak pan sędzia przed chwilą 
żartować raczył! I właśnie ten węzełek 
nie podobał mi się — nieprawidłowy ja- 
kiś. Ale nic nie powiedziałem. Byłem mło 
dy, nie wierzyłem we własne doświad- 
czenie. Czyż mogłem na takim drobiazgu 
budować oskarżenie? 

Zrobiłem sekcję zwłok: śmierć od 
uduszenia w pętli. Niema wątpliwości. 

Zaczęło się śledztwo. Mąż płacze -— 

łka. Bo to powiada, byczków pędzałem 
na sprzedaż, a jak zmęczony potem za- 
snąłem, — spałem jak zabity! Nic nie 
słyszałem! : 

— A czy nie zauważyliście czegoś 
niezwykłego w żonie z wieczora? 

— Nie, żeby tak coś niezwykłego, to 
nie! Ponura była, ale już przywykłem 
do jej dziwactw. 

— Jakież to były dziwactwa? 
— Zamyśli się bywało, zatęskni, bez 

przyczyny, a to znów na pole pobiegnie 
a latem i do lasu. 

--[ nie miała do smutku powodów? 
— Któż ją wie? Od dzieciństwa po- 

psuta mówią była. Ja tego nie wiedzia- 

OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie rewi- - 
ru IV-go zamieszkały w Wilnie przy ul. Bazy- 
ljańskiej 4, na zasadzie art. 1030 U. P. C. ogla- 
sza, że w dniu 16 lutego 1933 r. od godziny 10 
rano w Wilnie przy ul. Słowackiego23 na bocz- 
nicy kolejowej odbędzie się sprzedaż z przetargu 
publicznego ruchomości, należących do B. Cho- 
lem, składających się z materjałów technicznych 
wag i blachy, oszacowanych na sumę zł. 2660. 

Komornik A. Maciejowski. 

Onazyjnie (hipoteczne) 
do sprzedania duiełal LIEMI przy ul. Su- 
bocz i Popławskiej ze specjalnem zezwole- 
n'em na budowę drewniane domy с 25 kw, 
metr. szerok. frontowej i 40 mtr. kw. dług. 
za 2000 zł na spłatę półtorareczną, Zwió- 
cić się; W. Pobulanka 19, m. 8, tei, 17-36, 
B. Giszyn, od godz. 9 — 11 1 5 — 7 wiecz. 
  

  

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 
środka ed odcisków 

   

OKAZJA ! Tanio 
EA do sprzedania !!! pierwszorzędne. — Mo 

  

b Prow. A. PAKA. 
RBBTT RRKT WEEK IS 
  

о 2 tknach wy- 
stawowych przy 

I 

Magazyn ul. Niemie.kiej 35 
5-i ко- tamże MIESZKANIE ax wszdwie: 

mi wygodami de wynajęcia 

3 i 5-POKOJOWE 
  

DOKTOR 
Janina WA z wygoda- 

mi do wynajęcia  nmie- 
PIOTROWICZ - drogo. Informacje — 
JURCZENKOWA Zawalna 60 od 9 do 11 
ordynator Szpit Sawicz 7" 30 i od 4 do 6 po 
choroby skórne, wene- PO 
ryczue i moczopłciowe 

    

przeprowadziła się е 

Wileńska 34 _ POSZUKUJĄ 
it piętro PRACY 
pizyjmuje kz = 

e 5—7 NE MŁ GD У м 

energiczny z 9 - ietnia 
ES NSS wo me" .praktyką leśną, peszu- 

KuPNo kuje posady leśniczego, 
i SPRZEDAŻ — miejscowość obojęt- 

„arepwowwwywywywywę:: 1a. Tytułem  zasadni- 
_ czego wynagrodzenia - 
może być tylko depu- 
tat rolny. Referencje 

Folwark 52 ha w tem gę samodzielnie sporzą 
las, łąki, ogród, kilka dzić plan gospodar - 
naście klm od Wilna — stwa leśnego. Zgłosze-' 
od Nowo - Wilejki — nia kierować: Biuro Re 
6 klm. Posiada budyn- klamowe Garbarska 1 
ki. Inwentarz. Posia- sub „Leśnik*. 
Gając gotówai 7—8 ty. -- о —- е 
można nabyč,resžtaPC- P O S ZUKU JE 
zostanię na hipotece posady ekorcma lub 

na dogodnych warun: pisarza do ака — 
kach dia nabywcy, Wy- Kawaler z dłagoletnią 
czerpujące icłormacje w praktyką Z  dobremt 
Biurze Reklamowem S. świadectwami. — Wilno. 
Grabowskiego Garbar- rygprączynay zaułek 2-« 
ska 1, tel. 82. m. 12. Dud:is, 

  

  

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego 3-go rewiru w 

Wilnie, Wacław Leśniewski, zamieszkały w Wil- 
nie przy ul. M. Pohulance 13/2 na zasadzie art. 
1030 U. P. C. obwieszcza, iż w dniu 16 lutego 
1933 r. od godz. 10-tej rano w Wilnie, przy ul. 
Wielkiej nr. 50, odbędzie się sprzedaż z licyta- 
cji publicznej majątku ruchomego, należącego de 
Josela Szczybuka, składającego się z 10 garim- 
turów męskich, oszacowanych na sumę 600 zł. £ 
na zaspokojenie pretensji Kasy Chorych m. Wii- 
na w sumie zł. 465 gr. 45 z procentami 1 ko- 
sztami. 

Komornik Sądowy W. Leśniewski. 

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki Iecznieusį 

Wlino, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, ©- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmatywe- 
зу twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wy- 
szczuplający (panie). Natryski „Hormona* 
według prof. Spuhla. Wypadanie włosów. 
łupież, indywidualne dobieranie kosmetyków 

do każdej cery. Ostatnie zdobycze kom? 
tyki racjonalnej. 

Codziennie od g. 10—8. 
W. Z. P. 

  

  

łem, wziąłem ją z daleka.. Już ja ją ko- 
chałek, uBierałem, jak lalkę. Sąsiedzi wi 
dzieli. 

Przepytano sąsiadów — wszyscy po- 
wtarzają: — Sama powiesiła się i ko- 
niec. 

Miejscowy duchowny zaprosił nas 
do siebie nakarmił, napoił, w saloniku 
łóżka przygotował, kazał na kominku na- 
palić. Bo bardzo byliśmy zmarźnięci. 

Usiedliśmy przy kominku: wiatr wy- 
je — zawieja straszna. — Mówimy o 
sprawie. Gdzie tu prawdy szukać? Jas- 
na rzecz, że chłop „Kułak* całą wieś 
pod grozą trzyma. Nawet i duchowny 
brodę gładzi, chwali bogacza, a w oczy 
nie patrzy. Prędko wstał, pożegnał się. 

„Żeby tak | nieboszczka sama przy- 
szła powiedzieć prawdę!* — powiedzia- 
łem. 

Aż tu chłód dziwny ' powiał na nas. 
Oglądamy się na drzwi, czy się nie otwo 
rzyły... I nagle, w paru krokach od nas, 
ujrzeliśmy całą oświeconą ogniem z ko- 
minka, postać zmarłej. Stoi... na szyi ma 

sznur, a w wyciągniętej ręce — list. Nie 

wiem czy trwało to wszystko jedną mi- 

nutę, a jednak obraz jej utkwił w mej 

pamięci tak, że dotąd ją mam, jak żywą 
przed oczyma! 

Co się z nami działo i czy dużo cza- 
su minęło, tego nie wiem. Sędzia śledczy, 
zarwał się nagle, jak szalony, kazał we- 
zwać ludzi i męża nieboszczki! A sam 
jak szałony, po pokoju biega. 

Właśnie drew dorzuciłem do ognia, 
kiedy wprowadzono męża. Sędzia jak nie 
rzuci się na niego: 

      

Działki ziemi . 
sp zedają się o pięć kl 
ki. za Niemenczynem— 
przy szosie do Podbro 
dzia, ziemia b dobra 
Wisdomość:— Wilno ul. 
3-go Maja 11—8. 

РЕа 
z kiikoma domami 687 

Pokojowa 
z dobremi świade:twa- 
mi. pismienna posz 
kuje pracy od zarsz — 
Zygmuntowska 12 m 9. 

T 
Tresera psów który 
ogłaszał się przed parn 

  

kwadr. sążni do sprze- 
dania w śródmieściu — 

  
  

  

Wilna. Oferty składać tygodniami proszę o 
do administracji  „Sło- zgłoszenie się do Re- 
wa' — okazicielowi dakeji „Słowa* lub te 
kwitu „Plac“. lefonicznie 10-37. 

Bryndzę Towarzystwo 
karpa ką deserową — Pań Miłosierdzia 

polecają św. WA a Poato 
i в zmuszone wołać, bła 

I-tiū (ałębiow$cy gać, prosić o AA 
ul Trocka 3 dla rodziny W. z zim- 

-- -- na i głodu  ginącej: 
ADAAAKAAA LAA SALA Stara babcia, matke 

Lokaje sparaliżowana i troje 
dziatek bez  ubramie 
obuwia i możności u- 
częszczania do szkoły — 
Najmniejsze ofiary : 
wdzięcznością przyjęte 
będą przez Redakcię 
„Słowa* pod literą W 

POSZUKUJĘ 
lacnie um:blowanego 
dnżego pokoju, telefon, 
łazienka, Pat Wileńska. 
„Słoneczny * 

  

  

ORO OT ROEE T T NA AEO UWE MZOE OWCZE ZORY RAR NS I T TT TOORA GK I TT DA NIN ZOSZJOPZ Z BEDE 

— Czemu list schowałeś? Dlaczego 
kłamiesz? Zobaczysz, źle będzie! 

Zbladł chłop, zatrząsł się cały, buch 
do nóg sędziego. 

— Moja wina, panie! — płacze. — 

Jej pierwszy narzeczony namawiał, żeby 
uciekła ode mnie. Złość mnie przytom- 
ność zabrała a i wypiłem trochę. Kiedy 
do domu przyjechałem, jak spać położy- 
łem się — nie wiem. A djabeł szepcze do 
ucha: zabij, zobaczysz, ucieknie, wstyd! 
Jak nie zerwę się, pętlę zawiążę, przy- 
ciągam ją. „Idź — mówię — lepiej do 
djabła, jak do kochanka!'* Wpierw szła 
jak we Śnie, nic nie mówiła, ale jak pę- 

tlę zobaczyła, rzuciła się, wyrywać się 

zaczęła. Przycisnąłem ją do przegródki, 

podciągnąłem, przytrzymałem. Potem od- 
skoczyłem a ona, biedna, nogami zaczęła 
kopać i  zacichła... 

— Widzicie państwo, jak to prawda 
czasem zupełnie niespodzianie wyjdzie 
na jaw! Dlatego to i węzeł był nie tani, 
gdzie jest u samobójcy, bo on z nią wal- 
czył. jeden centymetr różnicy.... 

Zamilkł doktór i cisza zapanował 1, 
tylko wiatr gwizdał i wył. 

— Czy słyszysz jak Boria dziko krzy- 
czy? 

Wszyscyzerwali się na te słowa. 
Na tle ciemnej kotary, osłaniającej 

drzwi, stała krwawo oświetlona, płomie- 
niem z kominka niesamowita w swej ża- 
łobnej szacie i gorejącemi oczyma, że- 
na adwokata.


