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KROK NAPRZÓD — DWA WSTECZ. 

O unji mówi się dużo, aż do znuże- 
nia dużo, — w kierunku zbliżenia prawo- 
sławnych katolików i ich Kościoła robi 
się rozpacznie mało. Akcja obrządku 
wschodniego posuwa się w sposób oso- 
bliwy, bo robiąc jeden krok naprzód, a 
dwa wstecz. Nie może być mowy o unji 
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kościeinej, jeżeli przedtem nie zostanie 
dokonana „unja serc i miłości”, jak to 
pięknie określił jeden z prawosławnych 
na łamach naszego czasopisma 

Ta unja serc jest wyjątkowo łatwa do 
zrealizowania, — już została dokonana 
na wielu odcinkach, czego dowodem mo- 
gą być chociażby uroczystości jubileuszo- 
we prof.-M. Zdziechowskiego:- 

Trzy czynniki są niezbędnym warur- 
kiem realizacji takiej unji: szczerość, za- 
uianie i szacunek. Z czem idą do nas 
nowocześni misjonarze unji? O szczero- 
ści ludzi, co miesiąc zmieniających naro- 
dowość, można mówić tylko z pewnem 
zastrzeżeniem. Zaufanie? Szacunek? Nie 
cieszą się tem nietylko prawosławni, ale 
nawet i katolicy, którzy mieli nieszczę- 
ście urodzić się poza granicami Arcy-Pol 
ski, jaką jest błogosławiony kraj Galicji 
i Lodomerii. 

Niedawno ukazał się pierwszy numer 
wydawanego w Krakowie oficjalnego or- 
ganu Misji Wschodniej O.O. Jezuitów w 
Polsce p.t. „Oriens*. Pierwsze słowa te- 
go organu brzmią w ten sposób: 

Polska leży na pograniczu dwóch światów. 
Nadajemy im nazwy, w braku lepszych: Zachód 
i Wschód. Więcej powiedzmy: Polska dwiema 
swemi połowami (!) należy do owych dwóch 
światów. Uważny podróżnik (1) spostrzeże 

niechybnie większy kontrast między Poznaniem 
a Stolpcami (nietylko co do większości tych 
miast), aniżeli między Londynem a Wiednieat 
(11). Granica między Wschodem i Zachodei 
przechodzi prawie przez środek dzisiejszej Poi 
ski. — z północy na południe, 

Granica Wschodu i Zachodu, po- 
dług spostrzeżeń OO. Jezuitów, odbywa- 
jących ciekawe podróże, przechodzi przeż 
środek dzisiejszej Polski, powiedzmy wy- 
rażniej: przez Warszawę, która znajduje 
się w tym środku. Kto wie, może „uwaz- 
ni podróżnicy” są przekonani, że na Żo- 
liborzu mieszkają jeszcze europejczycy, 
ale już od Pragi zaczyna się Azja!!... Z 
poglądami, głoszonemi przez O.O. Jezui- 
tów w Polsce, polemizować nie można, 
należy tylko ze szczerym smutkiem stwier 
dzić, że na podobne lekceważenie kultu- 
ry polskiej nie zdobyli się najzawziętsi 
nawet rusyfikatorzy, którzy w swej akcji 
granicę dwóch światów przenosili o wieie 
dalej na wschód, niż to robią członkowie 

" Misji Wschodniej. 

„sl jeszcze jedno: czy możemy się dzi- 
wić prasie zagranicznej, wypisującej © 
Polsce niestworzone bzdurstwa, skoro w 
Polsce, w Krakowie, o dziejach i kultu- 
rze polskiej mówi się na podstawie „SPo- 
strzeżeń podróżnika”, który lepiej wie, 
jaka jest różnica pomiędzy Londynem, a 
kochanym Wiedniem, niż jaka jest kul- 
tura ziem wschodnich Rzeczypospolitej. 

Lekceważenie wschodnich terenów 
Polski, jakie się zaznacza w pierwszych 
słowach organu OO. Jezuitów, godzi we 

Wszystkich mieszkańców tej naszej azja 
tyckiej krainy, szczególnie zaś w prawo- 
sławnych. Na str. 3-ciej tegoż Oriens'u 
znądujemy takie wymowne zdanie: 

«.przeciwnicy akcji misyjnej, przez dziwny 

brak konsekwencji, zgodziliby się ostatecznie 
może па propagandę religijną gdzieś w Airv- 
ce, lub na wyspach Polinezji, ale w Polsce? 
Poco? jakgdyby obywatele polscy mniejsze 

mieli prawo do poznania prawdy, całej praw- 

dy, miż Hotentoci i Malajczycy. 
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Sprawa jest postawiona całkiem wy- 
raźnie: w Afryce są Hotentoci, w Polsce 
— prawosławni, — i jedni i drudzy 
nie znają prawdy Chrystusowej, — rzecz 
jasna, iż nawrócenie prawosławnych, 
mieszkających bądź co bądź w Europie, 
jest sprawą pilniejszą... 

Ale tu się zaczynają 
wątpliwości. Dlaczego nasi misjonarze 
zwrócili tak wielką uwagę właśnie na 
prawosławnych? Dlaczego w swych po- 
dróżach nie zauważyli, że w Polsce mie- 
szka kilka miljonów żydów, którzy prze- 
cież stoją odrobinkę dalej od prawdy 
Chrystusowej, niż nasi rodzimi Hotento- 
ci? Dlaczego OO. Jezuici nie przebiorą 
się za rabinów i nie zaczną zakładać ka- 
tolickich chederów, jeszywetów i syna- 
gog? Albo ten Wschód i Zachód i więk 
sza różnica pomiędzy Poznaniem a Stołp- 
cami, niż między Londynem i Wied- 
niem. Przecież właśnie Zachód nie może 
dać sobie rady z prawosławiem! W za- 
chodniej części Polski kilkadziesiąt tysię- 
cy Łemków przeszło na prawosławie. W 
Warszawie, jak stwierdza K.A.P., przesz 
ło na prawosławie kilka tysięcy inteligen- 
cji katolickiej. A nawet Zachód, jak naj- 
bardziej autentyczny kapituluje nieraz 
przed prawosławiem: dość wskazać na 
prawie nieznane w Polsce dzieje klasztc- 
ru benedyktynów — „wschodników* w 
d'Amay sur Meus w Belgji, który został 
zlikwidowany wskutek przejścia na pra- 
wosławie kilku zakonników, mających 
być kierownikami akci obrządku wschod 
niego. Otóż — stwierdzamy: w Stołpcach 
nie przeszedł na prawosławie ani jeden 
katolik!... I powstaje pytanie: dlaczego 
prowadzenia akcji misyjnej wśród psa- 
wosławnych na Wschodzie podejmują się 
ci, „zachodnicy*, którzy we własnej zie- 
mi nie mogą dać sobie rady z prawosia- 
wiem? 

W tem tkwi jakaś niekonsekwencja. 
Ale  niekonsekwencyj — nieraz bardzo 
bolesnych — jest w akcji unijnej o wiele 
więcej. Przedewszystkiem jest całkiem 
niewyjaśniony stosunek katolików da 
prawosławnych. Czy prawosławnych na 
leży uważać za pogan? Zanosi się na to 
nietylko dlatego, że na łamach Oriensu 
znalazło się może stylistycznie źle ujęte 
i dlatego wprowadzające w błąd zdanie, 
— ale i wskutek istnienia, wydanego 
przez misję w Albertynie „molitwosto- 
wa“ dla — „chrześcijan obrządku grec- 
ko-słowiańskiego". Prawosławni, prze- 
chodzący na unję, stają się... chrześcij1- 

rodzić pewue 

nami. Kimże byli przedtem?  Obrządku 
przecież nie zmienili! . 

Sprawą  najpilniejszą, podstawową, 
najważniejszą, jest ustalenie jednolitego 
stosunku do Cerkwi prawosławnej i do 
jej wyznawców. 

Dziś panuje dziwny i 
os, którego ujemne skutki 
znaki na każdym kroku. 

W Albertynie OO. jezuici starannie 
podkreślają dostojność tradycyj Cerkwi 
prawosławnej i jej wielkie zasługi w 
dziele krzewienia wiary chrześcijańskiej, 
— ale w Krakowie, ci sami Ojcowie wy- 
dają modlitewniki „dla chrześcijan" i w 
swym oficjalnym organie traktują prawo 
sławnych narówni z Hotentotami. 

W Pińsku na zjazdach unijnych moc 
no brzmią nuty miłości braterskiej w sto 
sunku do prawosławnych; niektórzy u- 
czestnicy zjazdów w deklaracjach swych 
uczuć, — posuwają się aż za daleko, 
w Warszawie, w oficjalnych komunika- 
tach Katolickiej Ajencji Prasowej prze- 
mawia się do „braci prawosławnych w 
ten sposób (autentycznie) : 

„Nieszczęśni katolicy zapytują: Gdzie 
my żyjemy? Przecież za czasów moskiew 
skich nie było takiej samowoli!* 

W tejże Warszawie jednak ks. proto- 
jerej P. Tabiński drukuje broszurę, w któ 
rej imieniem Stolicy Apostolskiej stwier- 
dza, że — „rzeczywista treść wiary pra- 
wosławnej zgadza się zupełnie z treścią 
wiary katolickiej*, — we Lwowie, zaś, 

w Nr. 11 „Nowej Zori* ksiądz unita Stu- 
pak, opowiadając o tem, że prawosławni 
na Łemkowszczyźnie zabierają świątynie 
grecko-katolickie (całe parafje unickie 
przechodzą” na prawosławie), tak zary- 
sowuje sytuację: 

W tym roku schizmatycy nietylko śmiało i 
otwarcie okradają nasze cerkwie, ale wprost 
je rabują i zrabowanego inwentarza nawet nie 
ukrywają. To już niebyle jaki postęp djabci- 
skiej (!) akcji... Schizmatycy... planują dalej 
djabelskie (!) dzieło... е 

Tak przemawiają księża katoliccy... 
Rzecz zrozumiała, że strona prawo- 

sławna nie pozostaje dłużna i potrafi o 
Kościele katolickim i katolikach wyrazić 
się jeszcze barwniej i soczyšciej. 

Wytwarza się błędne koło, które sia- 

je się kołem tortur. Bez udziału jak naj- 

szerszych mas laików, bez życzliwej i 
pogodnej atmosfery mowy być nie no- 
że nietylko o unji, ale o zbliżeniu Ko- 

tragiczny cha - 
dają się we 
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URODNO Księgarnia T-wa „Ruch“. 

HORODZIEj — Księgarnia Kol. „Ruch* 

KLECK — Skiep „jedność 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
LUNINIKC — Księgariia Koł. „Ruch“. 

MOLODECZNO —- Księgarnia T-wa „Ruch“ 
MIORY — Ejdelman 

  

   

  

i. Ratuszowa — Księgarnia Įažwinskiego. 

PODBRODZIE 

DRUJA — Kowkin. 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
— ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PIŃŚK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

POSTAWY 3- Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

SLONIM — Księgarnia |]. Ryppa ul. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

i 
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Bezradność Ligi Narodów. — Japonja zapowiada ofenzywę na Dżehal 
ODROCZENIE DYSKUSJI DO PIATKU 

GENEWA PAT. — Wysłuchano dziś 
przemówienia belgijskiego ministra spr. 
zagranicznych Hymansa, który przedsta- 
wił kolejne etapy wysiłków komitetu 19, 
poczyniowych w sporze chińsko - japoń- 
skim. 

Mówca przypomniał pierwszy projekt 
rezolucji i peprawki delegacji japoń- 
skiej, które komitet uznał za niemożliwe 
do przyjęcia, dalej ustępstwa, które ko- 
mitet gotów był uczynić Japonji, dalei 
nowe propozycje japońskie i wyjaśnic- 
nia, których kormitet zażądał od japonii, 
w rezultacie której komitet 19-tu musiał 
stwierdzić, że o ile chodzi © niego, to 
wyczerpał już wszelką możliwą akcję 
pojednawczą. Taką jest sytuacja, wobec 
której znajduje się Liga Narodów. 

Od 17 miesięcy czynione są wysiłki 
koncyljacyjne. Z początku Rada Ligi ©- 
trzymywała zapewnienia, że już rozpu- 
częto wycofywanie wojsk japońskich do 
strefy kolejowej, i że będzie ono kon- 
tynuowane tak szybko, jak tylko to moż 
irwe, w miarę, jak będzie zapewnione 
bezpieczeństwo życia obywateli japoń- 
skich i ochrona ich mienia. japonja о- 
świadczała wówczas, że spodziewa się 
urzeczywistnic ten zamiar w krótkim 
czasie. Dzisiaj trzy prowincje wschodnie 
są w dalszym ciągu okupowane. Woj- 
ska japońskie przekraczają Wielki Mur i 
zaatakowały Szan-Hai-Kwan. Zapowie- 
dziane są operacje wojskowe dla zajęcia 
prowincji Dżehol. 

Po tem scharakteryzowaniu sytuacji 
minister Hymans zaznaczył, że wpraw - 
dzie akcja pojednawcza będzie formalnie 
zamknięta dopiero przez przyjęcie przez 
Zgromadzenie odnośnego raportu, ale 
mówca nie przewiduje nowego apelu па 

ARIA TDIA ENTERT POEPTZORO NOW CERATO ZOO ki wykomzystane 

P. MARSZ. JÓZEF PIŁSUDSKI WŚRÓD 

rzecz akcji pojednawczej, gdyż nietyłkc 
byłoby konieczne, ażeby Zgromadzeniu 
zostały przedstawione propozycje, którc- 
by ono mogło przyjąć, ale Zgromadze- 
nie musiałoby otrzymać zapewnienie, że 
żadne nowe operacje nie będą przedsię- 
wzięte. 

Kończąc przemówienie, Hymans za- 
znaczył, że należy unikać nawet pozo- 
rów zbyt nagłego pośpiechu, ażeby wszy 
stkie rządy mogły przekazać swym dele- 
gatom instrukcje. 

Przewodniczący Hymans zapropono- 
wał w końcu, aby Zgromadzenie odro- 
czyło dyskusję do piątku. Propozycja ta 
została przyjęta. 

NOTA JAPOŃSKA 
GENEWA PAT. Delegacja japoń 

ska nadesłała sekretarzowi generalnemu 
Ligi Narodów notę, w sprawie sytuacii 
w prowincji Dżehol. W nocie tej delega 
cja japońska wywodzi, że prowincja Dze 
hol stanowi część republiki Mandžuko, 
która nie może znieść obecności wro- 
gich jej wojsk. Delegacja japońska zapo 
wiada operacje wojskowe dla przywróce 
nia porządku, w których współdziałać bę 
dą wojska japońskie i mandżurskie. — 
Delegacja dodaje, że wojska japońskie i 
mandżurskie nie posuną się na południe 
od Wielkiego Muru Chińskiego, w okoli - 
cy Pekinu i Tien-Tsinu, chyba, że ru- 
chy wojsk chińskich zmuszą je do uczy 
nienia tego ze względów strategicznych. 

PEKIN PAT — Według doniesień z 
Mukdenu, przypuszczają tam, že Japon- 
czycy uruchomią dwie lub więcej dywi- 
zyj wojska oraz przygotują liczne aero- 
plany. Urzędowe koła japońskie oświad- 
czają, że nie przewiduje się silniejszego 
oporu w północnej części prowincji Dże- 
Kl. 

  

PEOWIAKÓW I ŻOŁNIERZY II BRYG. 

  

Z okazji uroczystości 15-lecia Rarańczy odbyt; 

zdu łącznie z członkami zjazdu P. O. W. 

zebrania kói „Rar się w kasynie garnizonowem 
pułkowych b. II Brygady Legjonów Polskich Po zakończeniu zebrań wszyscy uczestnicy zja 

Mschód K. N. 3 udali się do Belwederu celem zo 
żenia hołdu Marszałkowi Piłsudskiemu. Do zebranych przed pałacem Belwederskim przemó 
wił b. żołnierz Il-go pułku ułanów legjonowych,p. Papee,. składając w imieniu zgromadzonyct: 
obecnie generalny komisarz R.P. w Gdańsk: hołd p. Marszałkowi Piłsudskiemu. Następnie 

w salonach Belwederu odbyło się przyjęcie wydane przez p. Marszałkową Aleksandrę Piłsui- 
ską, w którem wzięło udział 250 delegatów obu zjazdów. Na przyjęciu obecni byli członko- 
wie rządu z p. premjerem A. Prystorem na czele, prezes N.l.K. gen. dr. Krzemieński Jakób 
prezes BBWR, poseł płk. Sławek, b. min. Sktrbu Jan Piłsudski, przedstawiciele generalicji z 
gen. Sosnkowskim i 
nych gości p. Marszałek Piłsudski. 

naszem widzimy p. Marszałk«w otoczeniu 

gen. Gąsiorowskim na czele i 
Przyjęcie zakończyło się wspólną fotografją. Na zdjęciu 

td. O godz. 19.30 wyszedł do zębra- 

delegatów. 

ścioła i Cerkwi, a przedewszystkiem k3- 
tolików i prawosławnych. 

Jakiż w obecnych warunkach może 
się wyrobić stosunek katolików do spra- 
wy unji?.. Unja z Hotentotami, gnębiący - 
mi nieszczęsnych katolików tak, jak ie 

gnębił ich rząd moskiewski, — z barba- 
rzyńcami, którzy, rozpowszechniając swą 
wiarę, dokonywają jednocześnie dzieia 
djabelskiego, — czy taka unja jest mo- 
żliwa? 

Jeżeli zaś, jak nas zapewniają w Al- 
bertynie, Pińsku i Dubnie, prawosław - 
ni są najbliższymi naszymi braćmi i że 
pomiędzy wiarą katolicką a prawosławną 
są różnice minimalne, — cóż mamy my- 
śleć o stosunku do prawosławnych tych 
osób i grup duchowieństwa  katolickie- 
go, których głosy są całkiem zdecydowa- 
ne i niewątpliwie wrogie. Z jakiem uczu 
ciem mamy odczytywać komunikaty 
K.A.P.? 

W takich warunkach prowadzi się 
akcja neo-unijna w Polsce. Czy dziwić 
się można, iż prawosławni odnoszą się 
do.tej akcji bardzo nieuinie i nieżyczli- 
wie? Ksiądz unicki, mówiący 0 prawo- 
sławnych, jako o sługach djabła, — oto 
chyba szczyt tragicznego bezdroża uniji. 

Z tem trzeba skończyć w sposób sta- 
nowczy. Przecież właśnie Kościół katolic 

ki bez najmniejszego wysiłku może usta- 
lić jednolitą politykę w stosunku do pra- 
wosławnych i zobowiązać wiernych do 
konsekwentnego postępowania. 

Albo musimy traktować prawosławie 
jako największego wroga i dążyć do sku 
tecznego wytępienia w Polsce wszyst- 
kich prawosławnych (wówczas akcja ot:- 
rządku wschodniego staje się absurdem), 
—albo też ustalimy raz na zawsze życzli- 
wy, braterski stosunek do prawosław-. 
nych i wyciągniemy z tego odpowiednie 
wnioski, które postaram się zarysować w 
<źwartym i ostatnim artykule z obecnej 
serji. 

Gwiazda czerwona walczy z krzyżem. 
Walczy, nietylko tworząc zwarty front 
przed nami, ale osaczając nas ze wszyst- 
kich stron i wdzierając się na tyły. Ate- 
izm i sekciarstwo stają się plagą pobo- 
żnej dotychczas naszej wsi. Ateizm i 
sekciarstwo są zasilane przez . Sowiety 
środkami materjalnemi na propagandą. 
Walka z wrogiem wymaga zapału, karno 
ści i konsekwentnego planu działania. 

Marsz bojowy, to nie rumba, czy tan- 
go na dancingu pomiędzy stolikami resta- 
uracji: kierunek musi być wyraźny, ruch 
zdecydowany. Nie wolno robić: krok na- 
przód, — dwa wstecz!.. 

W. Charkiewicz 

ULTIMATUM RZĄDU 
MANDŻURSKIEGO 

TOKIO PAT. — Według wiadomo- 
ści z Czang - Czun, rząd mandżurski po 
stanowił jutro po południu wystosować 
do głównodowodzącego wojskami chiń- 
skiemi na ironcie północnym marszałka „y 
Czang - Sue - Lianga ultimatum z żąda- , 
niem wycofania wojsk chińskich z pro- 
wincji Dżehol. Ultimatum domaga się 
odpowiedzi od rządu nankińskiego w 
ciągu 24 godzin. 

PRZECIWKO LIDZE NARODÓW 

TOKIO PAT. — Na zebraniu byłych 
kombatantów japońskich, w którem wzię 
ło udział 30 tysięcy osób, przyjęto rezo 
lucję, skierowaną przeciwko Lidze Naro- 
dów i obiecującą jak najzupełniejsze 
poparcie rządowi. 

Przewodniczący związku byłych kom 
batantów podkreślił powagę chwili i 
konieczność oddania życia za ojczyznę 
w razie potrzeby. Podobna rezolucja by 
ła przyjęta na innem zebraniu publicz- 
nem, w którem wzięło udział 8 tysięcy 
osób. 

„РУ suis, Jy reste" 
OŚWIADCZENIE KRÓLA KAROLA 

RUMUŃSKIEGO 

PARYŻ. PAT. Wytbiitmy reporter „Le 
Journala* Geo London przyjęty był w 
Bukareszcie przez króla Karola. 

Na uwiagę dziennikamza że pewma część 
prasy przedstawiła zajścia komunistycz- 
ne w Bukareszcie jalko wstęp do poważ- 
mego ruchu rewolucyjnego, stwarzającego 
niebezpieczeństwo dla monarchji mumuń- 
sktiej, (król odpowiedział, że zdaje sobie 

doskonale sprawę z tego, iż ostatnie zajścia 
w-Bukareszeie. zostały przez pewne czynni- 

przeciwko niemu jako 
kmólowi i człowiekowi, lecz wszystikim, — 
którzy przewidują, rozwiażają, a być może 
zmierzają do abdykacji, król odpowie- 
dziat słowami Mac Miahona: „J*y suis, jty 
reste“. 

Powołany mia tnon rumuński — oświad 
czyłł król Karol — pozostamie on wierny 
przysiędze, złożomej narodowi rumuńskie- 
mu i do ostałmiego tchu będzie pracował 
па dobrobytem Rumumji. 

Powracając do ostiatnich wypadków av 
kraju, król stwierdził, że jest to ofen- 
zywa (komnnistyczna, zomgamizowana za- 
gramicą, a co do której mmuńskie władze 
policyjne posiadają dokładne informacje. 

Propaganda komunistyczna występu- 
je pod rozmaitemi formami i ma na celu 
podważemie od strony Rumunji cywiłliza- 
cji eunopejskiej, Ponieważ akcja komumi- 
styczna doznała w ostatnich tygodniach 
niepowódzenia „jest wiielce  pmawdopodob- 
niem, że wymazi się oną później mieco w in- 
nej formie, lecz działać nie przestanie. — 
Porządek w Rumumji musi być zachowamry 
za 'wiszellką cenę. Król wyraził madzieję, 
że władze rumuńskie potrafią skutecznie 
przeciwstawić się propagandzie komunisty 
cznej, usuwając przywódców ruchu. 

—-=000—— 

Nie cbniżka,a tylko prze- 
rachowanie emerytur 
WARSZAWA. PAT. W niektórych dzien 

nikach ukazała się motałtka o rzekomej ob- 
miżce zaopaltrzeń 10 11,2 proe., 
której autor widocznie źle poinformowa- 
my Itiwiendai, jakoby TWamszawska Grodz- 
ika Izba Skarbowa rozeslała db wszystkich 
emenyttow zawiadomienie, że z dniem 1 
kwiietmiia wszystkie zaopatrzenia będą ob- 
mižomie o 11,2 ргое. miesięcznie, Wiado- 

  

miość ta nie odpowiada istotnemu stanowi. 
wzeczy i może wywołać mylne przypuszcze- * 
nie, że chodzi tu o mową obniżkę emerytur. 
Sprawa  zaopaltmzenia emerytalnego od 
1 kwietnia 1933 moku przedstamwia się ma- 
stępująco: 

'W-g dawnej ustawy emerytalnej zao- 
pałtmzeniia emerytalne były obliczane w 
ftem sposób, że za pierwszych 10 lat służby 
przypadało 40 proc. uposażenia czynnego i 
za każdy mok następny idoliczamio 2,4 proc, 
talk, że po 35 latach służby (t. zw. pełna eme 
nytura wynosiła 100 proe. uposażenia, po- 
bieramego ostałtmio w czynnej służbie. 

Usttarwia z 18 mamea 1932 moku wprowa- 
dziła od 1 kwietnia 1933 mroku miowy spo- 
sób obliczamia zaopałbrzeń emerytalnych dla 
wszystkich ememytów ze służby polskiej, — 
miamowicie za pierwsze 10 lat służby 30 
proc. uposażenia, za 15 lat służby 40 proc. 
za każdy następny rok do 25 lat. służby — 
po 2,4 pmoe., wreszcie za każdy następny 
rolk po 25 latach do 35 lat — po 2,8 proe., 
talk, It, zw. pełna emeryituma: wymosi po 35 
latach służby 92 proc. uposażenia w czymi- 
mej służbie. Nowy sposób obliezamia za- 
oparzeń emerytalnych stosuje się również 
do osób, którym emerytury  przyznamo 
przed 1 kwietnia 1932 roku i które od 1 
kwietnia m. b. wiinny otnzymywać zacpa- 
trzemie obliczome przy zastosowaniu no- 
wych zasad wymiarowych. 

Z chwilą przerachowania t. j od 1 
kwietnia 1933 r. emeryci ze służby polskiej 

WOLOŽYN — 

WARSZAWA — Kiesk Ksieg. Kol. „Ruch“. 
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ELEGRAMY 
DYSKUSJA NAD EXPOSE 

] MIN. BECKA 
WARSZAIWA. PAT. Na dzień 22 lute- 

go zwołame zostało posiedzenie komisji —- 
spraw zagranicznych Sejmu, ma którem od- 
będzie się dyskusja nad expose p. ministra 
Becka. 

MARSZ. RACZKIEWICZ POWRÓCIŁ 
Z CZECHOSŁOWACJI 

WARSZAWA. PAT. Pan marszałek Se- 
natu Raczkiewicz powrócił dziś z Czecho- 

racji, gdzie zwiedzał ośrodki życia 

iego w. charakterze prezesa. Rady 
Organizacyjnej Polaków Zagranicą. Mar- 
szaliek Raczkiewicz w dniu dzisiejszym ob- 
jął urzędowanie, 

TAJEMNICZA AFERA W IRLANDII 

DUBLIN .PAT. Oskarżeni 0 kradzież 
tajnych dokumentów państwowych  pul- 
kownik armji driamdzkiej Hogam: t inspek- 
tor policji tajnej O'Connell zostali po 
wsitępnem przesluchaniu osadzeni w wię- 
zieniu Aferę wykryto dzięki jednemu z 
agentów policji tajnej, którego O'Conmelt 
cheiał użyć w chamaktenze łącznika pomię- 

dzy sobą a płk. Hoganem, w celu dostar- 
czenia temu ostatniemu dla: użytku nara- 
zie jeszcze nieustaloneęgo tajnych dokumen 
tów państwowych. Jak wykazało dalsze 
śledztwio, dokumety te odnoszą się do ru- 

chu komunistycznego. Oskarżeni do winy 
się nie przyznali. 

WIELKA EKSPLOZJA W FABRYCE 
WYROBÓW GUMOWYCH 

W SZANGHAJU 
SZANGHAJ. PAT. W tutejszej fabryce 

wyrobów gumowjyich nastąpiła wielka: ek- 
splczja. wskutek której 81 osób poniosło 
Śmierć, 50 zostało ciężkio manmych, 70 lżej 
Co do 10 osób brak dotychczas wiadomości 
Pierwsza eksplozja spowodowała pożar, 
po którym mastąpił drugi wybuch. Cały 
budłymek fabryczny wraz z maszynami u- 
legł zmiszezeniu. Ściamy i mumy wylecia- 
ły w (powietrze. WKŚród ofiar katastrofy 
zajduje się między; innemi i właścicieł fa- 
bryki. 

MECZ HOKEJOWY CZECHOSŁO- 
wWACJA — WŁOCHY 

PRAGA. PAT. Mecz Czechostowaeja — 
Italja zakończył się zwycięstwem  Czecho- 
słowacji 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). Mecz Węgry 
— Łotwa zakończył się zwycięstwem Wę- 
gier 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). W ben sposób za- 
kończyły się rozgrywki eliminacyjne w za- 
wodach o mistrzostwo świata w hokeju 
na lodzie. Do nozgrywek półfinałowych 
przechodzą: Czechoslowacja, Austrja, 
Niemcy, (Polska, Szwajcarja, i Węgry. 

Drużyny podzielone ibędą ma dwie gru- 

py, tak aby mie dosziło do nozgrywek mię- 
dzy temi, Któne już się spotkały w za- 
wodach eliminacyjnych. Na czele grup tych 
staną. Ameryka i Kanada, 

Sowiecki samelot 
wyjądował pod Bastunami 
LIDA 21 I. — W godzinach popo- 

łudniowych na polach wsi Łopaciszki w 
pobliżu st. kolejowej Bastuny wyłądo- 
wał sowiecki samolot wojskowy. Pod- 
czas lądowania, aparat przewrócił się i 
uszkodził podwozie oraz połamał narty. 

Na pomoc pośpieszyli pierwsi miesz 
kańcy wsi, którzy z pod samolotu wydo 
byli ogłuszonego lotnika i zawiadomił 
o wypadku władze. Pilot miał podobno 
oświadczyć, że zbiegł z Sowietów a apa 
=. należy do eskadry sowieckiej w Miń- 

sku. 
Po udzieleniu pierwszej pomocy pi- 

lot odstawiony został do Lidy, skąd о- 
desłano go do dyspozycji władz wojsko- 
wych. 

ESTETINIO AE TE ANENIEKSITPE, 

pnzestają uiszczać dotiyehczasowmą 8 proc. 
opłatę, przewidzianą w ustawie z dnia 18 

  

   

‚ kis 

1933 r. w-g mowych zasad obliczeniowych 
i przesyłają odpowiednie dekrety, ma- 
tomiast mie wysyłają żadnych zawiado- 

miień o obniżce o 11,2 proc. Należy przytem 
zauważyć, że pnzerachowamiiu nie podle- 
gają zaopatrzenia emerytów zaborczych, 
Xitónzy uiszezają nadal tylko 8 proe opła- 
ftę jak również mie podlegają przerachowa- 
niu pensje wdowie i sienoce, których wy- 
sokość miłe przekracza kwoty 50 — 25 zi. 
miesięcznie. ! 

Z powyższego wyjaśniemiia okazuje się 
że mniema mowy © mowej chniiżce zaopa- 
tmzeń emerytalnych, lecz chodzi tylko o 
pnzystosowamiie  przyizmamych dawniej eme 
nyfbtur do mowych zasad obliczeniowych. 

STAN BEZROBOCIA W POLSCE 
WARSZAWA PAT. Według danych sta- 

tystyeznych liczba bezrobotnych zareje- 
strowanych w РОРР ma teremie całego 
Państwa wynosiła w dniłu 18 b. m. 280,799 
osób, eo stanowi jwzrosti w stosunku do 
tygodnia poprzedniego 0 4,724 osób. 

OLBRZYMIA MALWERSACJA 

POZNAŃ PAT. iPod! zarzutem sprzenie- 

wierzenia kwoty 160 tysięcy złotych ma 
szkodę jedmej z firm łódzkich został dziś 
aresztowany kupiec Nachman: Serebryń- 
ski. 

 



POKŁOSIE JUBILEUSZOWE 
Jubileusz rektora Marjana Zdziechowskiego 

zbudził głośne i serdeczne echa nietylko w 
całej Połsce, ale i zagranicą. Artykuły i wzmian 
ki w różnych czasopismach, a przedewszyst- 
kiem stosy listów i depesz są tego najwymo- 
wnieįszym dowodem. 

Na bankiecie ku czci Jubilata prof. St. Gi- 
xeli, odczytał bodaj setkę depesz, w ciągu kil- 
ku ostatnich dni. Któż w Polsce nie odczuł zna 
czenia radosnego jubileuszu? Kto z jednostek 
wybitnych nie pośpieszył ze słowami szczerych 
życzeń i wielkiego uznania za dokonany ol- 
brzymi wysiłek? 

Dostojnicy państwowi z p. Marszałkie:a 
Raczkiewiczem i Ministrem / Jędrzejewiczeiu 
ma częle, politycy, literaci, dziennikarze, — a 
przedewszystkiem, rzecz całkiem naturalna, 
Świat polskiej nauki, z dumą spoglądający na 
triumf polskiego uczonego. 

Jakże ciekawe, jak niebanalne i głębokie 
są' te głosy, — jak barwną tworzą one masę. 

Na czoło wysuwa się głos J. E. Ks. Kar- 
dynała Prymasa dr. Augusta Hlonda, który ne- 
desłał taką depeszę: 

Gdy Polska wieńczy skronie Pana Proie- 
sora złotym łaureim myśliciela, wychowawcy i 
literata, — proszę przyjąć od jej Prymasa sec- 
deczne życzenia i czułe biłogosiawieństwo dia 
dalszej pracy w imię postępu polskiej nauki i 
dla wielkości ducha polskiego — Kardynał Pry 
mas. 

Religijność prof. M. Zdziechowskiego i je- 
go wieloletnia, bo od r. 1890 czynna praca w 
Tow. Św. Wincentego a Paulo, którego obec- 
nie jest członkiem honorowym, wywołała pięs- 
ny odruch ze strony zarządu wileńskiego. W 
adresie, złożonym na ręce Jubilata, zaznaczają 
przedstawiciele Towarzystwa, że w uznaniu 
zasług i ku uczczeniu jubileuszu, postanowi 
ło Tow. wydać wyczerpane dzieło prof. M. 
Zdziechowskiego p.t. „Ozanam, jako założy- 
ciel Konferencji św. Wincentego a Paulo“. 

„Miles et scriptor christianus* ;— tak pięk- 
nie i trafnie nazywa Towarzystwo swego ho- 
norówego członka, do którego tak się zwraca: 

Dostojny Jubilacie. 
Społeczeństwo całej Polski a Wilno w 

szczególności składa Ci hołd z powodu  pięć- 
dziesięciolecia Twej pracy pisarskiej. W dorob- 
ku Twoim autorskim zajmują przodujące i 
pokaźne miejsce nietylko prace literackie i 
historyczne, lecz i społeczno religijne. Z tych 
ostatnich wynika niezbicie, że za fundanmient 
pomyślności wszelkiej społecznej pracy ludz- 
kiej, uważałeś religię, to jest, należyte ustosuu- 
kowanie się duszy ludzkiej czy  pojedyńczej, 
czy zbiorowej do Boga, do Jego przykazań i 
prawd objawionych. To głębokie odczucie 
chrześcijańskiego i katolickiego pisarza i my- 
ślicieła dała Ci nietylko wiara Święta katolic- 
ka tak głęboko ugruntowana w Twem sercu i 
umyśle, łecz przedewszystkiem jej wzniosła 
praktyka w czynie miłosierdzia chrześcijańskie- 
go. 

Głęboko religijny człowiek i pisarz, wy: 
trwały bojownik o prawdę, prof. M. Zdziechow 
ski, nie mógł nie zbudzić szczególnego szacun- 
ku u wszystkich ludzi religijnych bez różnicy 
wyznań. Na uroczystość nadania  Jubilatowi 
godności doktora honoris causa przybyli do 
uniwersytetu przedstawiciele wszystkich bez 
wyjątku wyznań, przyczem duchowieństwo ka- 

“ tolickie było reprezentowane przez Ich Eksce- 
łencje ks. Metropolitę R. Jałbrzykowskiego & 
Biskupa K. Michalkiewicza. Nieobecny wów- 
czas Arcybiskup prawosławny Teodozjusz, któ 
ty zaszczycił swoją obecnością „Środę*  jubi- 
łeuszową, nadesłał następujący list: 

MAGNIFICENCJO! 

Dziś obchodzi Wilno i świat uczonych 
całej Polski jubileusz pięćdziesięciolecia wybit- 
nej pracy naukowej i literackiej Waszej Ma- 
gnificencji. 

Witam zasłużonego Pracownika na niwie 

  

..ducha polskiego i proszę, by raczył przyjąć mo 
je serdeczne życzenia z okazji tej uroczyście 
obchodzonej rocznicy. 

ля Niepospolita w dziejach  polskiej kultury 
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jest imponująca zasługa Waszej Magnilicencji 
i wzbudza ona uznanie całej Polski. W ciągu 
półwiekowego trudu położył Pan Rektor dużo 
sił w rozpowszechnianiu i głoszeniu wśród 
społeczeństwa ideałów ogólnoludzkich i odwie- 
cznych wartości moralnych. 

; Ze szczególnem uznaniem wspominam cy- 
wilną odwagę w walce Czcigodnego Jubilata 
ze współczesnym materjalizmem, przed którym 
Migniticencja nieustannie przestrzega narody. 

Nie mogę i osobistych wę- 
złów przyjaźni, które od szeregu lat łączą Wa- 
szą Magnilicencję ze mną, a które tak wysoko 

Jednocześnie korzystam ze sposobności zło 

  

M. Mitt. 

Poco tracić na brylanty 
Dogaresso, — rada szczera: 

żeby poznać imitację 3 
Wszał: potrzeba jubilera. 

  Wierność także zbytek życia, 
Zbytki dzisiaj w modzie nie są — 
Pocoć wierność, gdy dyskrecja 
Ją zamienia — Dogaresso! 

żyć Magnificencji wyrazy uznania za ten Ży- 
człiwy stosunek, jakim obdarza Pan Rektor po- 
wierzonych mojej opiece wiernych prawosław- 
nych, szczególnie zaś uczącą się młodzież, dla 
której dzisiejszy jubileusz jest wielką i rado- 
sną uroczystością. 

Ubolewam, że wyjazd służbowy do War- 
szawy uniemożliwia mi osobiste złożenie Wa- 
szej Magnificencji swych szczerych życzeń. 
- т!‚жие wyrazy glebokiego szacunki i рглу- 
ja: 

(—) Arcybiskup Teodozjusz. 
Dnia 18 lutego 1933 r. 

Słowa uznania, słowa czci i 
przeplatane wspomnieniami 
brzmią głośno i serdecznie 
listów. 

Uczeń i kolega jubilata, b. rektor Uniwer- 
sytetu Stefana Batorego, obecnie profesor Uni- 
wersytetu Jagiellońskiego, dr. Stanisław Pigoń 
tak pisze: 

Czcigodny Panie Rektorze. 

W uroczystości sobotniej pragnąibym i 

ny sposób, chociażby tylko listownie. Czuję 
się uprawniony do tego, jako dawny słuchacz 
Czcigodnego Pana Proiesora, jeden z tych, co 
siadywali na stopniach katedry w natłoczonej 
sali Kopernika Uniw. Jagiellońskiego, zarazem 
też jako ten, któremu przypadł w udziale za- 
szczyt kolegowania z Cz. Panem  Proiesorem 
przez lat dziesięć w USB. 

Przez cały ten czas byłem pod urokiem 
zarówno rozlegiości i głębi głoszonej przez 
Pana Proiesora z katedry i w dziełach praw- 
dy, i to prawdy żywej, zawsze podłożonej ser 
cem gorącem i szlachetnym entuzjazmem, - 
jako też pod urokiem prawości niedającego się 
stłumić sumienia, oraz nieustraszonej odwagi 
obywatelskiej. Urokowi temu wiele zawdzi?- 
czam. To też za tę budującą mądrość i wiel- 
koduszność pragnę dzisiaj wyrazić Ci, Czcigo- 
dny Panie Proiesorze, szczery hołd i podzię- 
kowanie. Oby Opatrzność pozwoliła Ci długo 
jeszcze pracować owocnie dla dobra Nauki i 
Narodu. 

Proszę przyjąć wyrazy głębokiego szacuu- 

(—) Stanisław Pigoń. 

Ale nietylko młodsze pokolenie uczonych 
polskich wiele ma do zawdzięczenia rektoro wi 
M. Zdziechowskiemu, nawet rówieśnicy przy- 
znają się do tego, iż wpływom Jubilata chętiie 
i z korzyścią dla siebie ulegali, wzbogacając 
się intelektualnie i duchowo. 

wdzięczności, 
chwil minionych, 

z kart depesz i 

ja 

Profesor lgnacy Chrzanowski pisze: 

„„Pan należy do niewielu w Po. 
sce pisarzów religijny c h, bo przecie 
«На Pana najwyższem kryterjum sądu, czy to 
w dziełach literackich i filozoficznych, czy o 
czynach ludzkich, jest ta największa ze wszyst 
kich wartości życia, którą jest uświęcona przez 
religję moralność. jeżeli zaś żywię taki pogląd, 
to proszę wierzyć, zawdzięczam go w bardzo 
znacznej mierze Pańskim dziełom! I za to Pa- 
nu z całego serca dziękuje!... 

W sposób zbliżony przemawia znakomity 
polski uczony, prof. Władysław Natanson: 

Umiałeś nas, Panie wydobywać z rutyny 
prac małostkowych; zapominać kazałeś o с1а- 
snocie życia codziennego; ku szerokim  hory- 
zontom nas wiodłeś, gdzie huczą wichry dzie- 
jów; nad chmury przemijające, przelotne: wy- 
soko nad niemi iśnią, jak gwiazdy niezmienne, 
zasady moralne, wiekuiste prawdy: umiałeś, Ha 
nie ich szukać, potrafiłeś dostrzegać, czułeś, że 
je wskazywać, ukazywać, nakazywać jesteś 
obowiązany. Za Twoją odwagę, za moc Twe- 
go sumienia czcimy Cię w Polsce. 

Przypomnienie czasów dawnych zadźwię- 
cząło w liście prof. Bronisława Dembińskiego, 
który m. in. pisał: 

Jaka to dla Pana piękna chwila, że wia- 
śnie wznowiony Uniwersytet Stefana Batorego 
w Wilnie, może swobodnie czcić swego profe- 
sora, na Litwie urodzonego. Nie przeczuwał 
Pan może, że taka będzie nagroda za Jego wie* 
ki trud i pracę całego Paa kiedy poznalis- 
my się w Krakowie przed wiełu laty, — ma: 
rzyliśmy o lepszej przyszłości, ale nie mogliś- 
my wiedzieć, że zbliża się chwila wyzwolenia. 

Jeszcze dalej wstecz, bo do czasów spędza 
nych w „Mińsku kochanym”, sięgnął pamięcią 
p. Aleksander Lednicki, który z powodu choro- 
by nie mógł przyjechać do Wilna na uroczy- 
stości jubileuszowe. 

Ponad wszystkiem góruje u mnie cześć dla 
charakteru Pańskiego, dla Jego rycerskich cecii, 
tworzących syntezę postaci wspaniałej człowie- 
ka, człowieka w pełnem tego słowa znaczeniu. 
A gdy dodam, że wszystkie te moje uczucia 
opromienia wspomnienie o współnych  wysil- 
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Powiedzcie proszę państwo mili 
Dlaczego sceptyk Pitigrilli 
W życiową wiedzę tak: bogaty 
Dziewictwo waży na karaty, 
Gdy świat dziewiczy sam jest skłonny 
Ten ciężar ważyć swój na... tonny. 

* 
* 

Gdy kobietę kochać chcesz, 
Na zamiary siły mierz, 

* 
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WARSZAWA PAT. — Dzisiejsze obrady 

plenarne Sejmu rozpoczęły się o godzinie 9 ni. 
20 rano. 

Wobec zakończenia rozprawy ogółnej nad 
projektem ustawy o szkołach akademickich iz- 
ba przystąpiła do rozprawy szczegółowej nad 
tym projektem. 

Przy art. 5 mówiącym o zebraniu ogólnem 
profesorów przemawiał poseł Stroński (Klub 
Nar.), poddając krytyce przepisy tego art“ 

Zkolei Izba przystąpiła do art. 9, który mó 
wi o wyborze rektora. Pos. Winiarski (Klub 
Nar.) ubolewa z powodu ograniczenia władzy 
Senatu i przerzucenia jej na rektora. Popraw- 
ki Klubu Narodowego zdążają do skreślemia po 
stanowień o zatwierdzaniu rektora w jego god 
ności przez Prezydenta . Rzeczypospolitej. 
Mówca krytykuje następnie sposób wyboru rek 
tora i domaga się, by, rektor był wybierany 
na 1 rok, a mie na 3 lata. Posłowie Bryła, (Ch 
D.), i Niedziałkowski (PPS) popierają posła 
Winiarskiego. 

Ożywioną dyskusję wywołał art. I „w mysl 
którego organa bezpieczeństwa mogą wkiż 
czać z własnej inicjatywy na teren, podlegają 
cy władzy rektora. Winny są przytem natych- 
miast go zawiadomić. 

Poseł Dąbrowski zgłasza kilka poprawek 
do art. 32 i 35, mówiących o profesorach.-— 
Poprawki te mają na celu przywrócenie Sena- 
towi roli ciała, majacego głos stanowczy, a 
nietylko opinjodawczy. 

OPŁATY AKADEMICKIE 

W dalszym ciągu dyskusji omawiano arty- 
kuły 36, 39 i 40 projektu. 

Przy art. 41, który omawia sprawę opłat, 
pos. Kornecki, (Kl. Nar.) zgłosił poprawkę, a- 
by ministrowi pozostawić wydawanie rozporzą 
dzeń co do wysokości opłat i sposobu ich po 
bierania, władze zaś akademickie mają decydo 
wać o podziałe tych opłat w obrębie kazdej 

kach na dwóch krańcach życia połskiego ku 
lepszej przyszłości narodowej  zinierzających, 
opromienia wspomnienie o latach młodości na- 

  

    

  

szej, o latach w Mińsku kochanym spędzonych, "7% 
kiedy mimo tragizmu popowstaniowej epoki 
wszystko w nas się rwało ku radości życia i Ка 
twórczej pracy, to zaiste chęć spędzenia wie- 
czoru w drogiem dla mnie wileńskiem  intele- 
ktualnem środowisku była nęcącym obrazem i 
wielkiem pragnieniem serca. 

Stało się jednak inaczej, zachorowałem, 
muszę wyrzec się tej uczty duchowej. 

Przypomnienie kresów, prawdziwych kre- 
sów zadźwięczało w liście sędziwego profeso- 
ra Juljana Talko - Hryncewicza: 

Czcigodny Panie! 

Pozwól, aby jeszcze jeden głos, płynący z 
pod Wawelskiego grodu, był wysłuchany w 
obchodzie Twych godów z nauką i literaturą. 
Już przed wielu a wielu laty śledziłem z Ukrai 
ny, a następnie z dalekiego Wschodu Twe pie 
wsze występy na katedrze w Krakowie, stwier 
dzając, że jeszcze istniejemy na kresach. Dia 
tego to dziś Twoje święto jest i świętem kre 
sowców, poczuwających się do pewnej soli- 
darności z' tymi, którzy pozostali nad Dniepreni 
i za Niemnem. 

Setki depesz i listów. Setki nazwisk. Bo- 
gaty to plon. Wielka to jest rewja elity kuliu- 
ralnej Polski, — wymowny dowód popularno- 
ści i zasług Jubilata. Wilno dobrze odczuło 
znaczenie i wartość jubiłeuszu, jako Święta 
wileńskiego, — to też z wileńskich głosów mie 
zabrakło żadnego. Ci wilnianie, którzy byli po-| 
za Wilnem, lub z powodu choroby nie mogli/ 
osobiście złożyć jubilatowi życzeń, nadesłali 
depesze. Tak np. państwo Ehrenkreutzowie pi 
sali z Warszawy: 

Najserdeczniejsze życzenia długiej pracy 
nad rozwojem wewnętrznych wartości człowie- 
ka i wychowaniem młodego pokolenia z wy- 
SH głębokiej czci przesyłają Ehrenkreutzo- 

w! 

.. Wymowną i podwójnie drogą i cenną jest 
krótka depesza, nadesłana  Jubilatowi przez 
prof. Ferdynanda Ruszczyca, który, miejmy na- 
dzieję, wkrótce całkowicie powróci do zdrowia. 

. Cenne są te głosy. Liczne głosy. Ale prze- 
cież poza niemi są echa, brzmiące bez słów w 
sercach wielu, wielu uczniów, czytelników i 
wdzięcznych rodaków Jubilata. Te głosy nie- 
uchwytne są wielkim skarbem, ale o nich na- 
leży mówić nie w „pokłosiu*, lecz omawiając 
jakąś nową sejbę. W. Ch. 

Lecz gdy chcesz, byś długo żył, 
Mierz zamiary podług sił, 

* 
% * 

Omal nie Wenus tyš jest, o bogini, 
Abo conajmniej Framceska Rimini — 
Jedna jest tylko różnica: przed niemi 
Same się róże wzdłuż słały po ziemi — 
Ty zaś, gdy kroczysz po życiowej stypie, | 
Za tobą dzisiaj róż jeno się sypie. 

  

Przepraszam, Pani mi zarzuca 
Sceptyczny sąd o cnocie dam, 
Gdy zawsze zdanie jaknajwyższe 
W tej delikatnej kwestji mam. 

Przeciwnie bardzo nizl:o cenię 
Przedstawicieli brzydkiej płci 
I gotów jestem im odmówić 
Za miedołęstwo wszelkiej czci. 

Wszak kobiet tyle jest cnotliwych 
Ni mniej ni więcej, ilu jest. 
Niezdarnych mężczyzn na tym świecie 
Niech powie lord Fory Quest. 

* 
* * 

IAałąci ali 
izka przyjęła 

O w O 

  

ustawę w Ii i Il. 
szkoły. Przy omawianiu dalszych art. pos. Wi 
niarski do art. 52 dotyczącego spraw dyscy- 
plinarnych słuchaczów, zgłosił poprawkę, by 
instancją dyscyplinarną do orzekania w spra- 
wach słuchaczy był Senat. Mówca domaga się 
skreślenia ustępu, mówiąc.go v przygotowa- 
niach, posiądających charakter „biorcwy. 

Do dalszych artykułów mowcy  opożycyjni 
zgłosili szereg innych poprawek. Po wyczer- 
paniu dyskusji marszałek udzieli' głosu p. mi- 
nistrowi WR i OP Jędrzejewic:owi. 

PRZEMÓWIENIE MIN. JĘDKZEJEWICZA 

Pan minister zaznaczył, że rok temu, 
wkrótce po objęciu urzędu, zdecydował się po 
stawić na porządku dziennym sprawę reorga- 
nizacji szkolnictwa. Podjąi waikę ze zią Organi 
zacją studjów. z przerostem zbiorowych a me 
odpowiedzialnych czyrników i : obnizenieri 
poziomu życia kslturałinego pewnych srodo- 
wisk młodzieży. 

W styczniu ub. roku zapowiedział p. rekto- 
rom, że ma zamiar opracować aową ustawę 
o szkołach akademickich, bez zniniejszenia sa- 
morządu tych szkói. W wyniku długiej pracy 
w ciągu której przestudjowano wiele warjan- 
tów i norm prawnych zagranicą w tej mate- 
tji, doprowadzii do siormuiowania tez zasadūi 
czych, które zostały szczegółowo omówione na 
konierencji rektorów i na posiedzeniu Pań- 
stwowej Rady Wychowania Publicznego. Pro- 
jekt rozesłano do odpowiednich Senatów. Skar 
Żono się, że termia dwutygodniowy był za 
krótki, ale ten termin był wyznaczony ua 
życzenie proi. Kutrzeby. 

Między owym projektem a projektem wnie 
sionym do Sejmu są zasadnicze różnice, które 
powstały stąd, że p. minister nie upierał się 
przy żadnem rozwiązaniu, że był skłonny szu 
kać rozumnego uzgodnienia poglądów, że miai 
na oku stotną troskę o dobro sprawy, nie zaś 
przekonania partyjne kib korporacyjne. Pau 
minister stwierdza, że w wielu punktach pier- 
wszorzędnych zgodził się z uzasadnionemi аг- 
gumentami krytyków tam wszędzie, gdzie ist- 
niałaby tnożliwość interpretowania ducha usta- 
wy w sensie nadrniernej być może ingerencji 

du. 
Punktem spornym dalej jest zatwierdzanie 

rektora przez Prezydenta i rola rektora. Gdy 
p. minister wystąpił z tą koncepcją w rozmo- 
wach z profesorami i rektorami, którzy się z 
ustawą nie zgadzają, napotkał na bardzo 5й- 
ny opór i był-zdumiony stanowiskiem, tych, 
którzyby zatwierdzenie Prezydenta, powołane- 
go przez cały naród, powinniby przyjąć jako 
wzinocnieńie swej powagi. 

Dalej p. minister zaznacza, że nowy pro - 
jekt zmniejsza kompetencję senatów akademiic 
kich, a powiększa kompetencje rad wydziało- 
wych. 

W sprawie stowarzyszeń akademickich istot 
nie są zasadnicze zmiany w projekcie i tu 
szczególnie występuje  roła ministra  o0- 
światy. Otóż zdaniem panów — mówi mini- 
ster, zwracając się do prawicy — dobrze jest, 
jeżeli panowie na terenie młodzieży akademic: 
ckiej potrafili wychować swoje młode pokole- 
nie, ale gdyby to zrobił minister, gdyby wed- 
ług swego rozumienia rzeczy chciał nadawać 
kierunek wychowawczy szkole, byłoby źle, al- 
bowiem panowie stracą. W tej sprawie nie 
mam nic do powiedzenia. Wszystko dla mnie 
jest jasae i zrozumiałe. Minister oświaty jest 
ogniwem władzy państwowej w celu objęcia 
całego szkolnictwa, tu jednak istnieje pewiie 
tabu, którego ministrowi nie wolno się dotknąć 
— to jest sprawa młodzieży akademickiej. Ja- 
kie przyczyny na odcinku ukończonego 18-go 
lub 19-go roku życia chłopca czy dziewczyny 
wykluczają tę ingerencję ministra Jakie objek 
tywne czynniki mogą to spowodować? Tyiko 
czynniki natury politycznej! 

Uniwersytety katolickie — mówi dalej p. 
minister — stoją bardzo często na niezwykie 
wysokim poziomie wiedzy, a to są właśnie te 
uniwersytety, w których ani samorządu, ani 
autonomji żadnej niema. Jeżeli zatem poseł 
Dąbrowski z Klubu Narodowego bije we mnie 
piorunami, że ten czy inny przepis, ogranicza 
jący w tej czy innej mierze swobodę uniwer- 
sytetów, kładzie naukę polską, to nie uwierzę 
nm dopóty, dopóki nie zwróci się on do Oj- 

ca Świętego i nie pójdzie do niego z tą sa- 
mą rekryminacją. 

WZRUSZAJĄCA ZGODA OPOZYCJI 

Panowie bronią wolnej myśli naukowej.— 
Trzej eksperci, którzy na komisji oświatowej 

  

  

Kobietę kochaj co masz sił 
I wznoś ją wyżej niźli Blerio | 
Uwielbiaj, szanuj, zmiataj pył, 
Lecz tylko nie bierz jej na serjo. 

* 
* * 

Mąż to jest jak chleb kartkowy — 
Nakazany — przepisowy; 
Lecz któż może skazać siebie 
Wiecznie żyć o takim chlebie? 
I czy może być karana 
Czasem chęć do marcepana? 

* 
* 

Jazz-bamd. 
Melodyjna mila paczka: 
Baram, szczenię, kot ii kaczka 
Wrzask dwunastu katarynek 
I pudełko od sardynek, 
Piła, bęben, saxofone — 
Jedne skrzypce cierpieć muszą 
W tej „jazz” bandzie uwęzione 
Ze swą czystą śpiewną duszą. 

* 

* 

* 

Więc mam dla pami szukać męża? 
Już jestem gotów, choćby pięciu 
I tylko jedna rzecz zmitręža 
Mnie w tem przemiłem przedsięwzięciu: 

Jak będę mógł innemu wmawiać, 
Wychwalać coś z przejęciem całem, 
Co chociaż godne jest podziwu, 
Lecz czego sam. nie próbowałem? 

* 
* 

Mówią, że zwykle brzydkie kobiety 
Mają wewnętrańne piękne zalety — * 
Sądzę jednak, że zły świat 
Bylby bardzo z tego rad, 

Gdyby można było tak 
Przenicować je na wspak. 

* 

* 
* * 

Wilno. 

    

Ii ТРОВ ЗЕЛ 
czytaniu 
opowiadali, co sądzą o nowej ustawie, niewąt 
pliwie ludzie nauki, którzy te rzeczy przestu- 
djowali, chociażby, jak prof. Wałek - Czamec- 
ki, który bardzo gruntownie na tych rzeczach 
zna się, ludzie ci za samo wypowiedzenie 
swych myśli zostali pobici. 

Panowie bronią młodzieży od rzekomych a- 
petytów politycznych rządu, a któż to syste- 
matyczną pracą od wielu lat przygotowywał 
sobie odskocznię polityczną wśród miodzieży? 
Legjon Młodych istnieje, o ile mi wiadomo,— 
niedawno. ` 

Na ławach prawicy słychać głosy: „A Ry- 
skalczyk“? 

Minister Jędrzejewicz: Nie znam tego pana 
ale mam dla niego szacunek za to, 27е «сту- 
niwszy napad na wiadomą osobę nie uciekał, 
lecz przyjął odpowiedzialność. czego nie mogę 
stwierdzić o sprawcach ostatnich napadów ла 
profesorów. Ustawa wbrew temu, co się jej 
zarzuca, nie znosi samorządu szkół akademic- 
kich, możliwość planowej organizacji, jednoli- 
tość iorm wychowania, zamiast — jak dotąd 
— indywidualnego rozwiązywania. Ustawa nie 
znosi korporacyjności proiesorów, a wprowa- 
dza odpowiedzialność osobistą, której dotąd 
było brak. 

ZAMKNIĘCIE DYSKUSJI 

Po przemówieniu ministra zabrał głos pos. 
Stroński, uzasadniając wniosek o otwarcie dy- 
skusji nad oświadczeniem p. ministra. Wniosek 
odrzucono. 

Marszałek stwierdza, że dyskusja po 70 
przemówieniach została wyczerpana. 

Wreszcie zabrał głos sprawozdawca poseł 
Czuma, który wypowiedział się za rezolucja 
posła Makowskiego, zaś przeciwko rezolucji 
posta Chruckiego z Kl. Nar. i przeciwko wszy 
stkim poprawkom opozycji. Na ławach Klubu 
Narodowego powstaje wrzawa. — Marszałck 
przywołuje posła Staniszkisa do porządku z 
zapisaniem do protokułu. Izba przystąpiła do 
głosowania nad poprawką posła Komarnickie- 
go, o skreślenie art. 1. Głosowano imiennie.— 
Za poprawką posła Komarnickiego oświadczy: 
ło się 108 posłów przeciwko 198. Wszystkie 
poprawki klubów opozycyjnych odrzucono, — 
bądź w głosowaniu imiennem, bądź w zwyk- 
łem. Nad całością ustawy głosowano imien- 
nie. Oddano kartek 323, w tem nieważnych 2. 
Za ustawą głosowało 211 posłów, przeciwko 
110. Ustawa zatem została przyjęta w 2-gien 
czytaniu. 

(Oklaski na ławach BB., zaś wrzawa na ta 
wach opozycji). 

USTAWA PRZYJĘTA 

Izba przystąpiła do 3 czytania projektu u- 
stawy. Posłowie  Stroński, (Kl. Nar.), Pac, 
(Str. Lud.), Piotrowski (PPS), i Bryła (Ch 
D.) złożyli krótkie oświadczenie, występując 
przeciwko ustawie i zgłaszając pewne po- 
prawki. Po tych oświadczeniach lzba przystą 
piła do głosowania, odrzucając wszystkie po- 
prawki. Sejm przyjął cały projekt ustawy w 
3-iem czytaniu, wśród oklasków na ławach 
BBWR i wrzawy na ławach opozycyjnych. 

  

  

Śnieżna śmierć 
Lawina śnieżna w Tatrach za- 

sypała młodą narciarkę 
ZAKOPANE. — W poniedziaiex przed po- 

ludniem runęła z Piekielka w dolinę Kandraio 
wą olbrzymia lawina „która w oczach przeche- 
dzących turystów zabrała ze sobą i zasypała 
jakąś narazie niewiadomego nazwiska narciav- 
kę. Zawiadomione o wypadku Tatrzańskie C- 
chotnicze Pogotowie Ratunkowe wyruszyło na- 
tychmiast z ekspedycją, która jednak nie nog 
ia odnaleźć ofiary lawiny. 

ZAKOPANE PAT. — Dzisiaj po przeszło 
5-godzinnych poszukiwaniach licznej ekspedy- 
cji ratunkowej Tatrzańskiego Ochotniczege 
pogotowia Ratunkowego pod wodzą dra Ор- 
penheima i przy licznym udziale turystów 
narciarzy, znaleziono w zwałach lawiny zwioki 
tragicznej oliary. 

Na zwłoki, leżące w głębokości 2.5 metra, 
natrafił przypadkiem przewodnik Roj, którego 
brat przed kilku laty padł również oliarą ła- 
winy. Zwłoki znaleziono zmasakrowane. 
Czaszka strzaskana, lewa noga w kostce i pra 
wa powyżej kolana złamane. Wokół śnieg na 
znacznej przestrzeni przesiąknięty byt krwią, 
co świadczy, że ofiara tragicznego wypadku 
już w czasie staczania się z lawiną poniosła 
Śmierć. Zwłoki przewieziono do Kuźnic i zio- 
żono w kostnicy. 

Ofiarą tragicznego wypadku jest młoda aau 
czyciełka gimnazjum z Krakowa pani Kamilla 
Kamenz. 

Wedle opowiadania towarzyszy jej wczo- 
rajszej wycieczki — 2 studentów krakowskiej 
Akademji Sztuk Pięknych Bernarda Oczko i 
Kurta Langego — katastrola miała przebieg 
następujący: 

qTowarzystwo szło na nartach od przełęczy 
Kondrackiej do szczytu, z którego po osiągnie 
ciu go, zjeżdżało w dół. Pierwszy przejechał 
poniżej grani jeden z towarzyszy nauczycielki. 
Żanini zjechała pani Kamilla Kamenz, obsunę 
ła się od Kopy Kondrackiej lawina, porywajęc 
ją wdół. Lawina, tocząc się z ofiarą, natratża 
na próg skalny, przeskoczyła go i runęła w 
30-metrową przepaść, a następnie stromym 
stokiem zsunęła się miasa śnieżna, jeszcze ni- 
żej. Prawdopodobnie też na progu, , albo 29 
runięciu z lawiną w przepaść tragicznie zmar- 
ła doznała obrażeń, które spowodowały, jak 
się zdaje, natychmiastową śmierć. Towarzysze 
pani Kamienz, bezpośrednio po przęjściu lawiny 
zaalarmowali pogotowie, udali się z powrotem 
i rozpoczęli natychmiast poszukiwania za 0- 
fiarą wypadku w masach Śnieżnych. 

JESZCZE JEDNA OFIARA LAWINY 
ŚNIEŻNEJ 

STANISŁAWÓW PAT. — W kotle gór- 
skim między Pożyrzeczką o Breckułem, obok 

schroniska Polskiego T-wa Tatrzańskiego na 
Zaroślaku, zsunęła się wczoraj ołbrzytnia ławi- 

na śnieżna, równocześnie z kiiku stron, zasypu 
jac dwudziestokilkoletniego narciarza Henryka 
Garapicha. Dwaj jego towarzysze — dr. Adam 
Zieliński i Roman Puchowski zdołali na czas 
usunąć się i w ten sposób uniknęli zasypa- 
nia. O wypadku dowiedziano się wkrótce w 
schronisku, skąd zaałarmowano najbliższą pła- 
cówkę straży granicznej— O godzinie 18 na 
miejsce katastrofy przybył oficer z 35 szeregow 
cami i objął akcję ratunkową. Dotychczasowe 
poszukiwania pozostały bez skutku. 

  

W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY 

0 PODATKU MAJĄTKOWYM 
Stenator Stanisław hr. Dąmbski na 

desłał nam artykuł, którym podejmu- 
jemy nową akcję w sprawie ch 
zmian w naszym systemie podatko- 
wym, o których konieczności przeko- 
nywa każdy dzień, każda upadłość, 
każda ruina ostatnich trzymających 
się jeszcze warsztatów rolnych. Autor 
należy do tych nielicznych u nas łudźi, 
którzy znają sytuację z dwóch stron: 
z budżetowych potrzeb państwa 1 z 
gospodarczych możliwości _ rolnictwa. 

Rola krytycznej współpracy, jaką 
mogłaby z takiem powodzeniem 0d- 
grywać rzeczowa opozycja, spada c0- 
raz częściej na nas, jako obowiązek 
krytyki pewnych rzeczy, ostrzeżeń w 
innych. Ich skuteczność? Nie od nas 
samych ona zależy: będzie ona taką, 
jaką popieranie naszej akcji 

przez tych, którzy zgadzają się z jej 
postulatami. KP. 

Już zapowiedź wniesienia przez rząd 

do ciał ustawodawczych projektu ustawy 

o stałym podatku majątkowym wywołała 

najżywsze zaniepokojenie w sferach go- 
spodarczych. Ogólnie podnoszono, iż 
projektowanie w obecnym momencie no- 
wego podatku majątkowego, którego 
skomplikowana procedura wymiarowa 
musi być z reguły kosztowną i powol- 
ną — nie wydaje się dostatecznie uzasad 
nione ani ze względów gospodarczych, 
ani ze względów fiskalnych. Poza wszyst 
kiem jednak, a raczej przedewszystkiem, 
podkreślić należy, że patnicy, którzy skła 
dają stale zeznania o dochodzie, przyjęli 
zapowiedź projektu z najwyższą obawą, 
wywołaną nietyle spodziewanym  wzro- 
stem obciążenia podatkowego, ile per- 
spektywą przeżywania w 3-letnich odstę 
pach czasu tych wszystkich uciążliwych, 
nowych sporów, podejrzeń, badań i 
wszelkich innych udręczeń, które corocz- 
nie przechodzić muszą w okresie wymi. - 

ru podatku dochodowego. 

Obawa przed procedurą wymiaro- 

„wą podatku majątkowego przerasta nie- 
wątpliwie i powszechnie wszelkie inte 
obawy, mogące powstać na wieść o za- 
miarze wprowadzenia tego podatku. 

Złożony do laski marszałkowskiej 
projekt rządowy, niestety, obaw tych nie 
usunął. Przeciwnie wykazał całkowitą 
ich słuszność. 

Przepisy wymiarowe projektu zacho- 
wują w całej rozciągłości komplet najda- 

lej idących uprawnień władzy wymiaro- 

wej, przewidzianych w ustawie 0 pań- 

stwowym podatku dochodowym, a siużą- 

cych do zdobywania przez tę władzę 

wyczerpujących informacyj o położeniu 

majątkowem zarówno indagowanego, jak 

i wszelkich osób trzecich, pozostają- 

cych z nim w jakichkolwiek stosunkach 
handlowych, ba, choćby tylko towarzy- 
skich. jednocześnie jednak w porówna- 
niu z ustawą o podatku dochodowym — 
projekt ustawy o podatku majątkowym 
usuwa wszelkie przepisy, gwarantujące 
płatnikowi wiadomości 0 ustosunkowa-- 
niu się Urzędu Skarbowego do zeznania 

> płatnika, a zatem przepisy, gwarantujące 
możność przekonania Urzędu o niesłusz- 
ności jego stanowiska jeszcze w toku po- 
stępowania wymiarowego. 

Opierając się na smutnych doświad- 

czeniach, zasługujących, niestety, na naj- 
żywsze potępienie, dotychczasowej pra- 
ktyki wymiarowej podatku dochodowe- 
go, nie sposób oprzeć się wrażeniu, 12 
praktyka ta przy podatku majątkowyin 
może stać się istną gehenną obywatela. 

Pomińmy rozważania na temat zasasl 
niczy, czy wprowadzenie dziś noweg” 
podatku bezpośredniego przyniesie, czy 
przynieść może Skarbowi spodziewane 
dochody; pomińmy zagadnienie, czy po- 

dnoszenie ciężarów państwowych jest 

dziś drogą właściwą i prowadzącą do 

celu; przyjmijmy, że Skarb Państwa wy- 

maga od obywateli nowych dalszych c- 

fiar. Pozostanie nam zawsze jednak do 

rozstrzygnięcia sprawa formy tych ofiar. 
I tu nie mogę oprzeć się wrażeniu, : 
wybrano drogę niewłaściwą. Tę drogę, 
która wytworzy nowy ferment w licznych 
rzeszach ludności. Tę drogę, która pogłę- 
bi istniejącą przepaść pomiędzy obywa- 
telem, a urzędnikiem skarbowym, repre- 

zentującym interes Państwa. 
Podatek majątkowy jest tą daniną 

państwową, która słusznie, czy niesłusz- 
nie zawsze będzie przyjmowana przez 
ludność niechętnie. W samej już nazwie 
tego podatku kryje się bowiem zapo- 
powiedź częściowej konfiskaty dorobku 
obywatela. 

W okresie szalejącego kryzysu, zwła- 
szcza przy stosowaniu nieszczęśliwie po- 
myślanej procedury wymiarowej podatku 
majątkowego, niechęć ta oczywiście zna- 
komicie się pogłębi. 

Żyjemy w czasach ciężkich. Ciężkich 
dla Państwa, ciężkich — dla ludności. W 

tych czasach, kiedy obywatel kraju po- 
nosić musi na rzecz dobra ogólnego naj-- 

większe ofiary, nie można nie liczyć się 

z jego psychiką. I dlatego właśnie do 

projektowania teraz podatku niepopuiar- 
nego i projektowania zdyskredytowa- 
nych metod wymiaru, niestety, odnosić 
się trzeba b. krytycznie. 

Polski system podatkowy wymaga 

niewątpliwie reformy Wydaje się być pe- 

wnem, iż w systemie tym podatek docho - 

dowy musi pozostać podstawowem źró- 

dłem dochodów Skarbu Państwa z po- 
datków bezpośrednich. Czy nie byłoby 
słusznem dążyć raczej do wzmożenia 
wydajności tego żródła dochodu, niż 
wprowadzać podatek majątkowy. Czy 
nie byłaby możliwa taka przebudowa o- 
becnej struktury podatku * dochodowego, 
która zapewniłaby Skarbowi niezbędne 
sumy; np. przez powiększenie grona płat 
ników i odpowiednie zmiany zasad, na 
których oparło skalę podatku? Wybiera- 
jąc tę drogę, możnaby zadość uczynić mo 

że nietylko doraźnym potrzebom Skarbu 
ale jednocześnie też uzyskać częściowa 

choćby poprawę systemu podatkowego. 
Przedewszystkiem zaś nie wprowadza 

noby na stałe niepopularnego podatki: 
majątkowego, który w istocie, zdaniem 
mojem, może znaleźć zastosowanie w:- 
łącznie, jako podatek nadzwyczajny, jed- 

norazowy, — w wyjątkowych warun 
kach, uzasadniających pobranie go. 

i (—) Dr. Stanisław Dąmbski.



Z SĄDÓW 
FRYZJER Z GDYNI 
POSIADACZ 2 ŻON 

Bigamja. jest ścigama prawem we wszy- 

ich kulturalnych knajach świata. Re- 
laiorem w życiu arotycznem obywatela 

jest; zimny kodeks prawa, który mówi, że 

= mieć tyllko jedną żonę — nigdy zas 

| Na tem (eż tle pomiędzy poszczególne” 

mi obywutelami, a mieubłaganym paragra- 

prawa powstają częste kolizje. Pal- 

mie stanowi 'tłu wyjątku, ; 

Jednym z ostatnich pmocesów: ibigami- 

ych w Polsce byłł właśnie Proces, 

jaki w dniu wezonajszym miał miejsce w 

Wileńskim Sądzie Apelacyjnym. : 
Na ławie oskanżcnych Zasiadi  miesz- 

Ikamiec Gdymi 35-letni Ludwik: Strasiński 
do niedawna. jeszcze właściciel dużych za- 

kladów fryzjewskich w Gdymi i Sopotach, 

dbecnie jedn:k człowiek zupełnie zrujnowe- 

jmy. Podkbzas pobytu w Rosji Straciński 

zawarł znajomość a naśitępnie ożenił się z 

niejaką Heleną Stanikiewiczówmą. Ślub 

odbył się w Bkatńerynosławiu w cenkwi 

prawosławnej w r. 1919. 

iPo powrocie do Polski iński ma- 

mieszkał w Gdymi, mythło jed ma sku- 

tek jakichś nieporozumień wodzinimych, — 

żona go porzuca i wraz ze swym kochan- 

i Niemcem, pirzemiosiia się do Sopot. 

Rozpacz po stracie żony mie trwała długo 

gdyż Straciński w panę mie „y potem 

Przyjechał! do Wilna i tu (dzieki pośredni- 

Gówu swej siostry zawarł po raz drugi 

związek małżeński w kościele św. Piotra 

i Pawła z miejaką Jaminą Biafkowską. 

Być może, iż drugi ślub nie zmalaziby 

wego epilogu w Sądzie, gdyby nie inter- 

wencja żcny pierwszej, która dowiedziaw= 

szy się o tem zaskarżyła mallżonika, 

Na rczprzwię w Sądzie Oknęgawym ©- 

skarżony do winy się nie przyznał, tłuma- 

cząę nabwnie, że odnośne dokumenty z0- 

Stały sfałszowane pirizez Stianikiewiczównę, 
byla przez pewien czas tylko jego 

kochanką. Spotkał gło wszakże wynok w 
postaci 2 lat więziemia. 

Wezoraj Stradiński 'taktykę  obnończą 

zmienił i ze (zami w odzach przyzmał się 
> winy, pnosząc jedymie Sąd o łagodną 

W wyniku rozpatmzenia sprawy Sąd 
uchyłił wyrok poprzedniej instancji i ska- 

zał tym razem oskarżonego ma 1 rok 
więzienia, (kiūrą (tło karę zmniejszył o po- 
łowę. Te emeść miesięcy oskarżony  prze- 

siedzieił już w więzieniu, wobec czego od- 
zyskał woliność. 

   
    

      

   

  

   

CO OZNACZA SŁOWO „MOSER* 

W Dokszycach jest dwóch rabinów. — 
dJeden nosi podwójne imię Mowsza - Jan- 
Kiel į rodowe mazwisko Golinkin, drugi 
azywa się poprostu Szejmin. || 

Pomiędzy nimi powstał właśnie spór 
O wpływ na gheto dokszydkie, Golinikin 

1 był zabinem w Dokszycach od roku 1924 
1 ądził, iż tytuł ten będzie piustowwł do- 
żywońnio. Nieszczęściem atoli stała się 
Wydana w międzyczasie odiniośna ustawia, 
według której gmina przeprowadziła wybo- 
ly i naczelnym mabinem miasteczka obna- 
ło Szejmina, 

dotowany tam dotychczas zatang, który 

Dym na łamach jednego z pism żydow- 
skich wi Wilnie. Jakiś nieznany autor ma- 
Wymyślał  Golinkinowi a na zakończenie 
zwał go „moserem“. „Moser“ to wymaz 
hebrajski i oznacza denumiejallor, jednak w 
Pojęciu talmudzistów „miosar““ (io człowiek 

który niędy mie dostąpi zbawienia po 
Śmiern Temu też należy przypisać, że 
obrażony rabimi zaskarżył medalkcję owej 
Szaty do sądu. 

_ Proces odbył się wiłaśnie w dniu wezo- 
tujszym, przyczem jako  wspėloskanžony 
figurował na ławie oskarżonych wydamy 
rzez r ję auticr owego antykułu, — 
Niejaki Ber Rywkin, student USB. 

wymiku  mozpoznamia Sprawy sąd 
Ozekł, iż ogłoszenie wyroku nastąpi do- 
Biero m dnių dzisiejszym. 

OZZIE OKAY AROSA 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„MĘŻCZYŹNI W JEJ żYCIU* 

„CASINO" 
go "a Crawford ma dużo wyrazu i swoiste- 

wdzięku. Wprawdzie ten typ urody musi 
inależć amatora — ale nawet widz o całkiem 

ch zamiłowaniach przyznaje, że aktorka ta 
lja się ponad przeciętność. — Niedługo 

tej My mogli oglądać ją w „Ludziach z ho- 

NA, ežcayžai w Jei žyeius — jest to film ak 
-» all talking — nie przyczynia się 

ście wiesienia jego walorów u polskiej publiczno 
int. lównie więc (poza dobrą dekoracją) za- 
nteresowuje tu gra aktorów. 
U „Joan Crawford rozwija znaczną skalę uczuć. 
Jbiera się ładnie. Lukę stanowić może pomi- 
Ge znakomitych zdolności tanecznych Joan 
ai (np. „Niewinna grzesznica”). Scena 
sze quest Wprawdzie dość ciasny, — ale zaw- 
NBA było znależć miejsce na taniec. 
rwie. lajt Przypomina się po długiej prze- 

| Gi, Jako burzliwy południowiec okazał się 
Robge 4, temperamentu., 

„Robert Montgomery inteligentnie potrakto- 
zakrawa cj? rolę, która w pierwszych fazach 

zd wała na groteskę, by potem przejść w 
Leeu i > tony dramatyczne. 

' : me, — jak zwykle niezawodny —- 
= razem jako sędzia śledczy. (Kulminacyj- 

4 Scena filmu — w inecie sędziego šled- W'g0, wyreżyserowana jest bardzo dobrze). 
+ wszcie przydałoby się więcej skrótów. — 

kiestry tePY sceniczne przynoszą produkcję or 
Ty bałałajkowej i piosenki rosyjskie w 
m przekładzie. Ka 

4 ' Tad. C. 
— 

Racjonainej kosmetyki iecznicxe] 
| Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
| | kobiecą konserwuje, doskonali, ieża, ® suwa jej skazy i braki. Masii: Koneeiyos. 

ty twarzy, Masaż ciała, elektryczny, wy. 
| szczuplający (panie). Natryski „Hormona” 
 Sedług prof. Spuhla. Wypadanie włosów, 

pież, indywiduaine dobieranie kosmetyków 
każdej cery, Ostatnie zdobycze kcewę- 

tyki racjonalnej, 
Codziennie od g. 10--3. 

WSZ. P. 

  

   

    

     

    
   

    
   

   

     
    

    

   
    
    

  

    

   

  

SŁOWO 

RILJOR OBYWATELI 
a więc co trzydziesty obywateł Państwa składa swe oszczędności 

w Bo LĄ ©, A Ty? 

Obrót roczny P.K.O. wyniósł w roku 1932 

23 RILJARDY ZŁOTYCH? 
P. K. ©. jest osobą prawną I ustawowe gwarantuje 

swym klijentom tajemnicę wkładów. 

   
| REORBORROWCNAC OCZ 

ŚRODA | 

A Uz 22 Wschėd stonce g. 6,29 

Ž Kourada : X 

jutro Zachód słońca g 4,57 

Piota Охт & 
ass is 

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

Z DNIA 21 LUTEGO 
Ciśnienie średnie: 767. 
Temperatura średnia: —9. 

Temperatura najwyższa: —6. 

Temperatura najniższa: —14. 

Opad: ślad. 
Wiatr: wschodni. 

Tendencja: Wzrost ciśnienia, następnie stan 

stały. 

Uwagi: pochmurno. 

PROGNOZA P.LM.-a 
na dzień dzisiejszy: 

Po mglistym ramku w dzień przejaśnie- 
nia. Nocą lekki, dniem  umiasnkowany, 
miejscami silny mróz. Slabe wiatry. 

URZĘDOWA 

— WYJAZD PREZESA WYSZYŃSKIE- 
GO. W dniu dzisiejszym prezes Sądu 
Apelacyjnego w [Wilnie p. W. Wyszyński 
wyjeżdża w sprawach służbowych do Grod- 

ma i Słonima, 
MIEJSKA 

— Zniszczone znaki przystanków autobu- 
sowych. — W swoim czasie ustawiono w ki! 
kunastu punktach śródmieścia słupki metalowe 
z tabliczkami, dla przystanków autobusowych. 

Z czasem sporo tych słupków uległo uszko- 
dzeniu z rąk chuliganerji. PAC 

Ostatnio ustawiono po całem mieście nowe 
nieestetyczne słupki drewniane, jednak stare 
znaki pozostały również. 

Pomijając już tę okoliczność, že taka pstio 
kacizna razi oko, zaznaczyć należy, że stare 
słupki metalowe, z obłamanemi przeważnie 
tabliczkami, wybitnie szpecą ulice miasta, na- 
dając im piętno niechłujstwa. 

Naprzykład w okolicach kina miejskiego 
ktoś wyłamał tym razem już sam słupek, tak, 
że pozostała tylko metalowa nasada, smętnie 
stercząca z chodniką. Trzeba ' coś zrobić ze 
staremi słupkami: lub doprowadzić je do po- 
rządku, zaopatrując ponownie w metalowe tab- 
liczki, lub też usunąć całkowicie z ulic ias 

SKARBOWA 

— ZJAZD SKARBOWCÓW. Zapowie- 

zjazd miaczelmików | 
bowydh z terenu lady wiłeńskiej ma się 
odbyć w, Wilnie w dniu 7 ; 8 manea. Oma- 
wiame tam będą sprawy związane z 
wymiarem i poborem różnych podatków — 
przez e0 zjazd wzbudza dłuże zaimtereso- 
wamie. Jak wiadomo organizacje gospo- 
darcze szylkują ma zjazd swioje dezyde- 
raty. 

— OBLICZANIE |PODATKU OBROTO- 
WEGO. Zrzeszenia rzemieślnicze pnojek- 
tują urządzić cykl zebrań poświęconych 
sprawom podatkowym. W pierwszym rzę- 

dzie chodzi 0 zorjenitowanie się co do wy- 
miaru podatku obrotowego i sposobu abli- 

czania. į 
KOLEJOWA 

— Przesunięcia na stanowiskach w kolej- 
nictwie. Naczelnikiem działu kontroli dochodów 
w Wil. Dyrekcji Kolejowej został mianowany 
p. Byczkowski, zaś naczelnikiem działu trans- 
portu taryfowego p. Korytko. 

— Staraniem Zarządu O); Kolejowego 
Prz; ia Wojskowego w Wilnie dnia 
22 lutego rb. we środę we własnej sali przy 
ul. Kolejowej nr 19 zostanie wygłoszony od- 
czyt na temat „Polska i Niemcy od 10-go 
wieku aż do rozbioru". Początek punktualnie 
o godz. 19. Wstęp wolny dla wszystkich. 

— śnieg na kołei, — W celu zapewnienia 
normałnej komunikacji kolejowej, liczba płu* 
gów odśnieżnych na poszczególnych odcinkach 
kolejowych została zwiększona. Pługi te są 
zgrupowane na stacjach węzłowych i każdcj 
chwili gotowe do interwencji. 

SZKOLNA 

+  — Zarządzeniem ministra wyznań  religuj- 
nych i oświecenia publicznego została utwo- 
rzona w Wilnie komisja egzaminów państwo- 
wych na nauczycieli szkół średnich; zadanien 
jej będzie odbywanie egzaminów zawodowych 
(pedagogicznych), obowiązujących po odbyciu 
praktyki szkolnej nauczycieli, którzy poprzed- 
nio już uzyskali bądź dyplom magistra filozo- 
fji bądź dyplom ukończenia jakichkolwiek :n- 
nych studjów, dających kwalifikacje do naucza 
nia w szkołach średnich. Komisja ta zastąpi w 
przyszłości działającą jeszcze do dnia 30 czes- 
wca rb. według dawniejszej ordynacji egzami- 
nacyjnej „państwową komisję  egzaminacyjną 
dla kandydatów na nauczycieli szkół średnich 
Obie te korieje mieszczą się wspólnie w gina 
chu głównym Uniwersytetu, 
ka 3 IL p. 

— KURATOR OKRĘGU SZKOLNEGO 
WILEŃSKIEGO p. K. Szelągowski wyj 
chał na wizytację do Lidy. ау 

AKADEMICKA 
— Z Akademickiego Oddziału Związku 

Strzeleckiego. — We czwartek dnia 23 lutego 
rb. o godz. 20 min. 15 w lokalu AOZS przy 
ul. Wielkiej 68 m. 2 odbędzie się zebranie 

członków Oddziału. — Na porządku dziennym 

sprawy bieżące organizacyjne. Obecność człon 

ków obowiązkowa. Goście miłe widziani. 

— Nowy zarząd związku studentów Li- 

twinów. „Vilniaus Rytojus* podaje, że IŻ lute- 

go r.b. wybrano nowy zarząd związku studen- 

tów Litwinów w Wilnie. W skład zarządu we- 

szli: Kraużlys (prezes), Lemeszyte  (wicepre- 
zes), Burokas (skarbnik), Walukeviczius  (bi- 
bljotekarz) i Pukas (sekretarz). 

ul. Uniwersytec- 

    

ONIKA 
ŻYDOWSKA 

— DEMONSTRACJA GŁODOWA ŻY- 
DÓW. Na zlecenie zjazdu rabinów. pale- 
sbtyńskich, żydzi wileńscy — członikowie or- 
gamizacyj religijnych projektują prokla- 
mować na dzień 27 marca (dkres wielika- 
mocny) powszechny i całkowity: post ide- 
monstracyjny  pnzeciwiko wepresjom  reli- 
gijnym w Bolszewji 7" : 

ZEBRANIA 1 ODCZYTY 

— Dzisiejsza Środa Literacka, poświęcona 
Ryszardowi Wagnerowi z powodu 50-lecia jego 
zgonu, skada się z referatu prof. Manfreda Ksi 
dla o dramaturgii Wagnera — i z części mu- 
zycznej, w której usłyszymy na płytach gramo- 
tonowych przykłady z twórczości Wagnera, 
objaśniane przez dr. T. Szeligowskiego. 

Początek o godz. 20,30. Wstęp dla wpro- 
wadzonych gości 1 zt., dla młodzieży studjują- 
cej 75 gr. 

— Sekcja Naukowo - $ K. M. za 
wiadamia, že we czwartek 23 II. 1933 r. odbę 
dzie się w sali Śniadeckich o godz. [8 odczyt 
pana prof. dr. jana Szmurły pod tytułem: — 
„Lekarz - praktyk wobec dzisiejszych warun- 
ków pracy lekarskiej". 

— Staraniem Oddziału  Kulturaino-Oświa- 
towego w lokalu Związku Inwalidów Wojen- 
nych przy ul. Ostrobramskiej Nr. 27 dnia 22 
lutego o godzinie 6 (18) prof. Zygmunt Hrynie 
wicz wygłosi odczyt p.t. „Znaczenie morza dia 
Polski i rozwój Gdyni". Prelekcja ilustrowana 
będzie odpowiedniemi zdjęciami filmowemi. Ze 
względu na aktualność tematu i osobę prele- 
genta, obecność wszystkich członków Związku 
konieczna; wejście dła członków organizacji, 
ich rodzin i wprowadzonych gości bezpłatne. 

— Z T-wa Techników. — W. dniu 7-go 
marca rb. we wtorek o godz. 19 w lokalu włas 
nym przy ul. Wileńskiej 33 odbędzie się doro- 
czne walne zebranie Stowarzyszenia  Techxi- 
ków Polskich w Wilnie. 

— WALNE ZEBRANIE WILEŃSKIE- 
GO KOŁA: FILOZOFICZNEGO odbędzie 

się we środę dnia 22 lutego r. b. o godz. 
18 w sali Seminarjum Fillologji Klas. U. 
8. B. (ul. Zamkowa nr. 11). z następują- 
cym programem: 

1) Dr. Gostkowski — Sprawozdanie 
Zarządu za rok 1932, 2) Asyst. ZŁ Albmamo- 
wiczówna -— Sprawozdanie. 3) Nacz. Bob- 
ka — Sprawy związane z Wialmem Zebna- 
niem w Krakowie. 4) Wybór Zarządu. — 
5) Asyst. Z. Abnamowiczówna — Trans- 
krypeja imiom wiłasnych z języka greckiego 
i łacińskiego w: literaturze polskiej. 

  

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Wielki na Pohulance. — Ostatnie 
przedstawienia „Pocałunku przed lustrem 
2 powodu zbliżającej się premjery „Don Carlo 
sa' Świetna, sensacyjna sztuka „Pocałunek 
przed lustrem* mimo stałego powodzenia bę- 
dzie musiała zejść wkrótce z afisza. Kto nie 
był jeszcze na tej emocjonującej nowości, po- 
winien wykorzystać przedstawienia dni najbliż 
szych: dziś 22, jutro 23 i pojutrze 24 o godz. 
8 wiecz. 

— Premjera „Don Carlosa* zapowiedziana 
na niedzielę! — Premjera nieśmiertelnego poe- 
matu Schillerowskiego „Don Carios* ukaże się 
na scenie teatru Pohulanki w niedzielę 26 it. 
o godz. 8 wiecz. 

— Teatr na Pohulance — dla dzieci! 
Teatr na Pohulance przygotowuje na niedzielę 
zapustną prawdziwą niespodziankę dla dziatwy 
i młodzieży wileńskiej. Będzie nią ciekawa 
baśń w 4-ch aktach z prologiem, muzyką, Śpie 
wem, tańcem: „W szponach czarownicy” pió- 
ra W. Stanisławskiej. Sądząc z ogromnej frek- 
wencji, jaką przed 3 laty cieszyła się na sce- 
nie teatrów miejskich w Wilnie baśń tej samei 
autorki „Królewicz Rak* przypuszczać 
można, że i „W szponach czarownicy“ zdobę 
dzie sobie aplauz młodocianej publiczności. — 
Muzykę do tekstu piosenek skomponowała i 
zharmonizowała autorka, Tańce fantastyczne 
wykonane będą przez zespół baletowy p. Sawi 
nej - Dolskiej. — artystki baletu. Ilustrować 
je będzie muzyka znanych kompozytorów. — 
Kostjumy barwne i fantastyczne wykonuje 
pracownia teatralna według wzorów autorki 
pod kierunkiem p. Stefanji Kozłowskiej. 

— Stały teatr objazdowy Teatrów Miej- 
skich ZASP w Wiinie gra „Kuzynkę z Mosk- 
wy z Hanką Biernacką w roli tytułowej — dziś 
22 II. w Łunińcu, 23 il. — w Pińsku, 24 И— 
w Drohiczynie, 25. Il — w Brześciu, 26. Il — 
w Kossowie. 

— Teatr muzyczny Lutnia. — Występy J. 
Kulczyckiej. — Przedstawienia propagandowe. 
Dzisiejsze przedstawienia propagandowe wy- 
pełni wspaniała operetka Falla „Róże z Flory- 
dy'. W akcie 2-gim konkurs piękności na Flo 
rydzie. W piątek ukaże się również na przed- 
stawieniu propagandowem mełodyjna operetka 
Kalmana „Fijołek z Montmartre". — W obu 
przedstawieniach wystąpi znakomita artystka 
J. Kulczycka, która niebawem kończy występy 
gościnne w Wilnie. 

— „Carewicz* Lehara po cenach zniżonych. 
Jutro we czwartek grana będzie po cenach 
zniżonych wartościowa operetka Lehara „Ca- 
rewicz* z udziałem ]. Kulczyckiej i K. Dem- 
bowskiego, świetnych wykonawców rół głów- 
nych. Operetkę urozmaicają liczne tańce i e- 
wolucje. Ceny miejsc zniżone. Osoby posiada- 
jace bloczki zniżkowe korzystają z ulg w wy- 
sokości 33 proc. od cen normalnych. 

— Najbliższa premjera. — W przyszłym 
tygodniu wejdzie na repertuar teatru Lutnia о-- 
statnia nowość — doskonała komedja muzycz 
na Stolza „Peppina* w opracowaniu reżyser 
skiem K. Wyrwicz - Wichrowskiego. 

— Dancing kostjumowy — to zabawa, ja- 
kiej jeszcze w Wilnie nie było. a ponieważ or 
ganizują go artyści teatru muzycznego Lutnia, 
więc nie ulega wątpliwości, że będzie to naj- 
weselsza zabawa karnawału. Komitet już przy 
stąpił do rozsyłania zaproszeń. 

CO GRAJĄ W KINACH r 

REWJA — Złoty moloch. 
CASINO — Mężczyźni w jej życiu, 
PAN — Gasnące płomienie. 
LUX — Dziewczę % mud Wołgi. 
ŚWIATOWID — Cham 
HELIOS — Ziemia niczyja. 
HOLLYWOOD — Ludzie areny 
ADRIA — Król gór: Gaucho. 

RZCZYWACAOZIOZOOOZGEA | STYJRONAWRIZEGOI 

  KTO 
nie zainstalował sobie dotąd radja 

TEN 
krzywdzi siebie, pozbawiając się przyjemności 

i taniej rozrywki. 

Obecnie już za 6 zł. 50 gr. miesięcznie 

można mieć w domu radjoodbiornik. 

  

  
  

Informacje: w Oddziale firmy BLOCK-BRUN Ss. A. ul, Mickiewicza JI. 

  

RÓŻNE 
— Od 15 marca 60 km, godzinę nu 

szczalna szybkość dla pd, z, Ag 
sach. — Nowe rozporządzenie p. ministra ko- 
munikacji i p. ministra spraw wewnętrznych 
o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach 
publicznych, które wejdzie w życie z dniem 15 
marca rb. zwiększa dopuszczalną szybkość au 
tobusów z 40 do 60 km. na godzinę. Przewi- 
duje ona przekazanie przez p. ministra komu- 
nikacji przeprowadzenia przeglądów pojazdów 
mechanicznych i egzaminowania kandydatów 
na kierowców instytucjom społecznym. 

Pozatem na mocy nowego rozporządzenia, 
dowody rejestracyjne będą wydawane tylko 
na rok, dowód rejestracyjny nie będzie ważny 
bez karty podatkowej z adnotacją o uiszczeniu 
podatku z tytułu funduszu drogowego, prawa 
jazdy będą bezterminowe, i będą mogły być 
odbierane jedynie wówczas, o ile zajdą okoli- 
czności, przemawiające przeciwko utrzymaniu 
tych pozwoleń. 

— Zatargi w rolnictwie. — Onegdaj odby- 
ło się w Inspektoracie Pracy posiedzenie po- 
święcone zatargom ze służbą rolną. 

Wszystkie sprawy załatwiono połubownie. 

— Kurs Misyj Wewnętrznej. — Wykłady 
o „Akcji Katolickiej" po $. p. dyr. Stanisławie 
Białasie objął p. dyr. dr. Kazimierz Niżyński. 
Wykłady te odbędą się w miesiącu bieżącym: 
dnia 24 o godz. 18 — 19 i dnia 28 o godz. 
18 — 19. 

— 0 warunki pracy w piekarniach. — We 
czwartek odbędzie się wspólne zebranie praco 

dawców i pracowników piekarskich w celu 
omówienia warunków, na jakich może być za 
warta nowa umowa zbiorowa w piekarnict- 

twie. 

— Cz czasopism artystycznych R.W. 
Z.A. (Ostrobramska 9) zawierająca przeszło 5. 
czasopism polskich i zagranicznych z wszel- 
kich dziedzin sztu ki i literatury, otwarta jest 
codziennie od 17 do 19. Informacje, zapisy i 
karty czytelniane na miejscu (tel. 16-34). Kie- 
rowniczką Czytelni jest p. Helena Łysakowska. 

BALE I ZABAWY 

— Tradycyjny ostatni wtorek  karnawafu 

odbędzie się wzorem lat ubiegłych dnia 28. lu- 
tego r.b. w salach hotelu Georges'a na dochod 

Domu św. Antoniego. Początek o godz. 8-ej o 
północy olbrzymi śledź przypomni tłumnie ze- 

branym gościom o rozpoczęciu postu. Biłety pt 

3 zł. 60 gr., akademickie po 2 zł. 40 gr. do na- 
bycia u pań gospodyń. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Radjozłodzieje. — W dniu 20 bm. w 

południe złodzieje dostali się po usunięciu za- 
suwek, do lokalu czytelni T-wa Literackiego 
im. św. Kazimierza, mieszczącego się przy 
ulicy Wielkiej 12, skąd zabrali należący do To 
warzystwa 4-lampowy aparat radjowy warto- 
ści 500 zł. 

Złodziei wkrótce ujęto wraz z aparatem.-- 
Są to Narwojsz Adam (Wiłkomierska 56) i 
Pilecki Wincenty (Dominikańska 12). 

— Korzystala z okazji — Sztajkowska Ste 
fanja bez stałego miejsca zamieszkania wynio 
sła z niezamkniętego mieszkania domu nr. 10 
przy ul. Kopanica, na szkodę Krupskiej Anny, 
różną garderobę i bieliznę damską łącznej 
wartości 500 zł. 

Złodziej w szkołe. — Granowskiej Kry 
stynie (Gościnna 9) skradziono z szatni szko- 
ły powszechnej przy ul. Inflanckiej 11 palto 
damskie. Ustalono że kradzieży dokonała Al- 
perowicz Basia (Fabryczna 20) dokonała A!- 
mano. Palta narazie nie odnaleziono. 

— Zaginął uczeń szkoły po- 
wszechnej na Pióromoncie 13-letni W. Sławiń- 
ski. 

— Okradziony w kinie. — W  „Heljosie* 
Bron. Anciukowi, mieszkańcowi Brześcia — 
skradziono 180 zł. z kieszeni pałta. 

— Między braćmi. — Przy ul. Szpitalnej 7 
wynikła bójka między braćmi Chocianowskin' 
Młodszy z nich 15-letni Wacław doznał uszko 
nrg głowy i został przewieziony do szpi- 

z. Fałszywe 5 zł, — Fałszywą 5-złotówkę 
usiłowała puścić w obieg w piwiarni przy vl. 
Garbarskiej 8 niejaka Cybulska Marja, bez sta 
łego miejsca zamieszkania. Cybulską zatrzyma 
no, monetę zakwestjonowano. 

— POD ZARZUTEM SPRZENIEWIERZE- 
NIA. — W związku z zaginięciem wraz z 10 
tys. zł. pracownika spółki „Len* A. Żelezowa, 

co do którego istnieją poszlaki, że uciekł, pro- 

ROKOWANIA LITEWSKO-POLSKIE 
W SPRAWIE MAŁEGO 

Prasa kowieńska podaje, że w po- 
czątku marca rozpoczną się rokowania 
między Litwą i Polską w sprawie małe- 
go ruchu granicznego na linji administra- 

cyjnej. 
Przewidzianem jest ułatwienie komu- 

RUCHU GRANICZNEGO 

nikacji przez linję administracyjną w dro 
dze utworzenia licznych punktów przej- 
ściowych. Z małego ruchu granicznego 
łudność w znacznym stopniu korzysta 
W ciągu r. ub. przeszło linję adminietra- 
cyjną 146 tysięcy osób. (Wilbi). 

  

wiec w sprawie autonomii 
Wczoraj o godzinie 7-ej wieczorem w 

gali Sniudeekich w gmachu USB odbył się 
awołamy przez Bratnią (Pomoc słuchaczy 
USB wiec protestacyjny przeciw mowej 
cefonmie samorządu uczelni wyższych. Za- 
gajcny pnzez prezesa Bratniej Pomocy St. 

Ochockiego wiec zapowiedział się z góry 
dość jednostronniie wobec faktu, że już po- 
przednio urządzony i nieudany wiec le- 
wieowych przeciwnilków, automomji odr 
ciął część sił, że dalej duży odllam młodzie 
ży zgrupowany w pamu  ongamizacjach, 

jak „Legjon Młodych  zbojkotował go 
wnęcz, gdy inne — jak „Młyśl Mocanstiwo- 
wa — wobec wyraźnie politycznej intrygi 
endeckich organizatorów, zaznaczonej już 
z góry, wysłały jedynie delegacje z wnio- 
slkriem o potępienie w: rezolucji tych bam- 

idyckich napaści jalkie bojówki endeckie 
zorganizowały miedawino ma szereg profe- 
serów umiiwensytetów. W dlłuższym refe- 

racie Stamisłary Odhacdki zrefenował praw- 
mio administracyjną stronę zagadnienia 
owiej meformry zkiademiokiej, starając się 
wykazać szkody jakie musi przynieść pirze- 

wyzyskać chciwość 
Niedawno wydarzyła się już taka hi- 

storja: przyjechał jakiś spryciarz do po- 
wiatu łuminieckiego i sprzedawał ludziom 

ałotodajne pola. Nabrał całą setkę chciw- 
ców: każdy dał mu zadatek, on zaś z 
temi zadatkami pojechalł dalej nabierać. 
Historja ta powtórzyła się w ogólnych za- 
rysach z chłopami gminy przewłockiej. — 
Różnica w: tem, że chodziło nie o złoto, 

lecz o piękną ziemię w: najniższej cenie 
do tego na raty. To jest przynęta — tamio 
a dobre, ; na raty. Na tej chciwości łudz- 
kiej zbudowali swój plan oszustwa trzej 
specjaliści: Michał Zdaniewicą. Zbigniew 
Korycki i Stefam: Rodziamko. Postanowi- 
li mozgpancelowač za bezcen tmzy folwarki 
-— Ziembinów, Terszynów: i Wieszniew, ma- 
leżące do tmzech różnych właścicieli, Chlo- 
pi mie żądali dokumentów ami pełnomo- 
enietw. 

— Zmajesz Wiszniew? — pytano chło- 
pa. 

— Jak nie znać! Zmajem. 

— Chcesz kupić ładny kawałek ziemi? 

— Jakże nie chcieć, Chcę. 

No, i kupował. Wpłacajł 50 zł. zalicz- 
ki, otrzymywał kwitek, z którym zgłaszał 
się do Wiszmiewa. Tam go wyśmiano i 
pognamo. Zanim zdążył nadrapać się w 
głowę i namedytować, trzej sprzedawcy 
byli już w innej wsi, gdzie inkasowali ide 
się dhiło. W ten sposób zawobili 1750 zł. 
od gminy przewładkiej i udali się gdziein- 
dziej. Naturalnie, udszukano ich w końcu i 

aresztłowiamo. $ 

Wiidać z bego, że chłopów łatwo jest 
nabierać. Złoto i ziemia, to dwie wędki. 
na które możma łowić iłe się chce. Od- 
razu każdy daje po 50 złotych. A tak to 
się skaażą, że nie mają pieniędzy. Sekwe- 
sbtrator przyjedzie na wieś — płaczą i la- 
mentują, podczas gdy pierwszemu lepsze- 
mu hochstaplerowi gotówikę na stół. 

Ta właściwość chłopów winna być od- 
powiednio z pożytkiem dla państwa į dia 
skarbu wyzyskana. Sekwestratonzy: w: cy- 
wilmem ubraniu, z miną jakby nic, powin- 
ni wędrować 'odl wsi do wsi, proponując 
złoto i ziemię. Naciągnął chłopa, pieniąż- 
ki do kieszeni, a chłopu kwitek: „za poda- 
tek taki tto a talki złotych tyle to otnzyma- 
łem*, (Wiydał Gwitek, zadowolomy — i 
śmieje się: a co, dumiu? widzisz, kito 
kogo przechytinzył ? 

Albo nie: śmiać się mie trzeba, bo 
chłop mie lubi, kiedy z niego żartują. Go- 
tów usposobić się nieufnie do następnych 
inkasentów. I miech potem przyjdzie praw- 
dziwy oszust z projektem paneeglacji, nie u- 
wierzy mu i jeszce obije . A z czego żyć 

EPOKA TORZE NTS RATS OPT ZEŁIA TRZECIA 
— UPARTA SAMOBÓJCZYNI. — już po 
drugi krótkiego czasu otruła 

no do szpitala Sawicz. 

  

pa noworodka męskiej w wie- 
ku około 3 tygodni. Trupa przesłano do kost- 
nicy szpitala św. Jakóba. 

— NIEUWAŻNY DOROŽKARZ. — Wožui 
ca, ktėrego nazwiska narazie nie ustalono, po 
ST dorożką nr. 334, najechał przy zbiegu 

na 
przez jeźdnię Żo-letnią w; ównę i 'nowicz! 

Piasek, oe 9), 
mania prawego obojczyka. Lekarz pogotowia - 

opatrzeniu Walentynowiczówny, odwiózł ją 
w stanie ciężkim do szpitala św. Jakóba. 

BRASŁAW 

® 

milkowiego dr. 
osób 

oddział urtuchamia kurs drużyn ratownii- szą 
wadzone jest energiczne dochodzenie. Wczo- „ych P. ©. K. 

0d Administracji 
Uprzedzamy naszych Sz. Sz. Prenumeratorów, że z dniem. 

1 marca r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma wszystkim za- 

Iegającym do tego dnia w opłacie. 

raj została zatrzymana żona Żelezowa (Lidzki 
13). 

— KTO OKRADŁ „START”?. — W roku 
ubiegłym w marcu skradziono ze sklepu spor- 
towego przy Królewskiej 1, na szkodę Weys- 
senhoffa Jana (Piaskowa 10) 2 gramofony, 150 
płyt i pewną ilość — па 5Ц 
mę 1660 złotych. Obecnie sprawców wykryto. 
Są to znani zawodowi złodzieje Romejko Sta- 
nislaw (Belwederska 24) i Fiodorow Michal 
(Popławska 7). Zostali oni zatrzymani. Skra- 
dzione gramofony i płyty znaleziono w domu 
Jankowskiego Michała (Popławska 17), które- 
mu złodzieje sprzedali skradzione przedmioty. 

biegowi prze. Mówyty jacy po aim głos aa- 
bierali, przeważnie wobee  jednostnonnego 
charakteru wiecu — endecy, w: sposób — 
który mie można poczytać za uzasadnienie 
Kulturalne istnienie autonomji «kadem. 
ahalkowali mową ustawę. Na wiezwanie ko- 
mueistycznego mówcy, by pnoklamować 
stinajk uczelniamy odpowiedzieli też jedy- 
mie: „i na bo przyjdzie czas, jeszcze i to 
przygotujemy. Wniosek „Myśli Mocar- 
stwowej* o potępienie napadów ma kilku 
profesorów! przyjęli oknzykami „dobrze 
ūm talk, jeszcze będzie lepiej". Bylo to 
jeszcze jedne uzasadnienie jakie zapewne 
cheiamio dać tezie ministra Jędrzejewicza 
że obecna „autonomia służy chyba mie 
studjom. 

Wiec był też 'w rezultacie. bez większe- 
go mapięcia i wrażenia, zakończył się też 
wcześnie przyjęciem rezolucji zgłoszonej 
przez Bratnią Pomoc, która protestuje 
przeciw nowej ustawie o autonomji akade- 
miłekiej. Zebrami dość pośpiesznie opu- 
ścili salę. 

. ——2000Z— 

SPORT 
DEKADA PROPAGANDY SPORTÓW 

ZIMOWYCH 

Sporty zimowe zdobywają sobie eoraz 
większe powodzenie, coraz większą popu- 
larność wśród najszerszych mas s<połe- 
czeństwa. IPosziizególne Związki sporto- 
we rejestrują согал to mowyich członków 
mie licząc już tych rwiszystkich niestowa- 
rzyszonych t. zw. „dzilcich”. 

Sport staje się popularny niestety jed- 
mak wiele osób wzdraga się przed wło- 
żeniem namt czy tłyżew obawiając się tru- 
dmości nauczenia się jazdy na mich. 

Przełamaie tej mieufności do własnych 
sił u ewentualnych kandydatów ma przy- 
szłydh  spomtowców — oto zadaniie jakie 
wziął na siebie Zarząd Wil. Oddz. Polsk. 
Związku Dziennikarzy i Publicystów Spor- 
towych. Dla przeprowadzenia tego wspom- 
miany zarząd postamiowił zomganizować — 
przy laskawej (pomocy zaimteresowanych 
Związków Okręgowych „Dekadę propagan- 
dy sportów zimowych”. 

Na program tej imprezy złożą się im- 
prezy pokazowe jak to: pokazowe lekcje 
nauki jazdy ma nartach i łyżwach, gry 
w hokeja omaz inne, 

„Dekada** tnwać będzie wi okresie od 

  

  

Nie zawiara metali, nie- 
szkodliwy 0 subtelcym 
wiłym zapachu, doskonale 

mairuje cere, 

nowogtódzka 
— PRZYJĘCIE. P. Wojewoda przyjął 

p. Dowgielewicza, członka zarządu okrę- 
gowego PWK z Wilna. 

— WYCIECZKA NARCIARSKA NAD 
SWITE2. Z inicjatywy sekcji  wyciecziko- 
wej PTK Touring Klubu (w Nowogródku 

w sobotę dnia: 18 bm. zorganizowani pod 
kierownictwem p. Wiemiewicza i H. Boku 
mowej, wycieczkę na sankach i nartach 
nad Świiteź, Część wycieczkowiczów z p. 
Bokunową i Stępińską na czele, odbyła ca- 

łą drogę nad Świteź na nartach (23 km.) 
co jest świadecowem niemałej tężyzny 
Zmużonych wysiłkiem wycieczkowiczów zówaió ai adżroniska DAR Śwżbes 

nadzwyczaj gościnne i! serdeczne przyjęcie, 
smajczmy i obfity posiłek, ogrzane Bale. 

Wieczorem zaś, zorganizowano brydża i 
tańce, przy udziale zaproszonych gości z 

  

  

Jędrzejowa, wł. p. Frydrychsowej i Mira- 
tycze wł. pp. Terajewiczów — podejmowa- 
ni serdecznie i gościnnie, przez uprzejmych 
gospodarzy. (Wi altmakicyjną jazdę 
powiększyły zwyczajne przypadki skjoerin 
gowiiezów, którzy na. zakrętach, lub nieró- 
wnościach drogi — zapadali w śnieg, two- 

rząc istne zatory. 
Po kuli j ji с ieczi » pocią- 

gmęli wprost ma Nowogródek, inni naprze- 
ш- łaj przez zamarznięte jezioro Świteziań- 

Jak słychać Touring Kłub na najbliż- 
sobotę + niedzielę szykuje drugą podo- 
rycieczkę. Ww 
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Tragiczne zajście na weselu 
LNDA. PAT. W dniu 19 6. mi. wiecze- 

rem we msi Wasilewicze gminy dokudow- 
skiej pow. lidzkiego, w domu Markiewicza 
Pawła podozas odbywającej się tam za- 
bawy tanecznej miało miejsce mastępu- 
jąee iragiczne zajście. 

Goqpodamz Paweł Markiewikca, lat 20, 
zmajjdłując się w stanie mietnzeźwym wy- 
strzelił z rewidłweru (któny jalk ustalomo — 
zakupił pmaedtem od m-ca Żuczek Liuka- 
szawicaa) do jednej z uezestniczek zaba- 
wy Zinaddy Boncjrekówny. Kula trafiła 
Bondmałkkównię w lewe podmamię,  'poczem 
tłrwiła 'w dłcmi lewiej ręki PY Fio- 

dorówny, Następnie Markiewicz wystrze- 
1 po raz drugi, raniąc Bonidarównę w 
prawą skmoń. W obnonie Zimaidy stanął 
jej bnatt 27-letni Mikołaj, do którego Mar 
kiawicz oddaił jeszcze jedem stnzał, ramiąc 
go w prawy obojczyłk. Mikołaj Bondar — 
zmarł na miejscu. Następnie zabójca wy- 
biegł na podwómze i tam popelmił samcbój 
stwo, trafiając sobie ostatnią kulą w oko- 
licę kllatki piersiowej. Raune  Zimaidę 
Boudarównę i Katarzynę Fiedorównę prze- 
wieziomo «o szpitalą. powiatowego w Li- 
dzie. Zajście ma jakoby podłoże nomanty- 

  

— Z URZĘDU ROZJEMCZEGO. Na- 
stępoa. rozprawa Urzędu rozjemczego do 
Spraw, Kredytowych Małej Własności Rol- 
mej, w Grodnie, odbędzie się w dniu 1 mair- 
ca b. m. o godz. 13-tej. 

Na porządku dziennym 8 spraw. 

— XIX POSIEDZENIE 2 KADENCJI 
SEJMIKU GRODZIEŃSKIEGO. W dniu 
23 lutego b. r. w sali sejmikowej odbę- 

dzie się XIX posiedzenie sejmiku 0 nastę- 
pującym porządku dziennym: 

1) Zaakceptowanie protokułu z ostat- 
miego posiedzenia. 2) Sprawozdanie га- 

chumikowe z działalności Wydziału Powia- 

towego. 3) Sprawozdanie noczne Komu- 
madlnej Kasy, Oszczędności. — 4) Wybór 
członka Wydziału Powiatowego. 5) Wybór 
Przewiodniiezącego Komisji Rewizyjnej, 
6) Udzielenie gwarancji ma spłatę po- 
żyeziki dla Magistratu m. Druskienik, — 
oraz dla Związku (Pracy Obywatelskiej 
Kobiet 7) Statuty i sprawy fimansowe, 
8) Preliiminamz budżetowy na rok 1933-34 
9) Statut szpitala sejmilkowego. 10) Sta- 
tut emerytalny. 11) Wolne mnioski. 

O WYDAWANIU ŚWIADECTW 
UBÓSTWA. W! zwiąsku ze wzrostem  li- 
cezby it. zw. świadectw ubóstwa ma podsita- 

wiie których sądy przyznają olkazicialom 
(prawio ubogidh w postępowaniiu sądowiem, 

Ministerstwo Spraw Wewnętirzmych zwró- 
ciło się m prośbą do p. Wiajewody o przy- 
pomnieniie właściwym wiiadzom podległym 
abiy przeprowadzały dochodzenia niajskrm- 
pulatniej i uwidaczaćaty w miarę możmo- 

ści dlolkładnie, stosunki! majątkowe, zarob- 
ikowe 1 radłzirnine pełteniłów. 

— OSTRE STRZELANIE. W dniu 28 
lutego r. b. w godzimach od 10-tej do 13 
odbędzie się na terenie gminy Hoża w re- 
jomie Zarzyca, Wóolikowmia, Cidowicze, Bar 
Ibamycze, i Osrinówek 'ostne strzelanie arty- 
lerji. 

W związku mw tem zostają zamknięte 
wszystkie dmogi polne, wiodące do rejonu 

zagnožomego.  Jalko ubezpieczenie rejonu 
zagmożomego. wystawione będą przez wła- 
dze wiojskkowe posteruniki (wojskowe, ma 
drogach zaś, prowadzącyjch do mejomu za- 
grożonege umieszczone będą  czenwome 
chorągiewki! 

— STRASZLIWY LOS 2 NIEMOWLĄT 
W dniu 20 b. m. pod mumem cmentamza pra 
wosławmęgo zmaleziomo zmarźnięte dwa 

trupy moworodków płei nienstalonej z po- 
wodu zmiekształcenia zwłok przez psy. — 

AG A; Soramvozymi podrzucenia dzieci mie zmana. 
Dźwiękowe Kino „POLONJA“ 

Pocztowa 4. 

Najnowszy przebój sezonu 

WYROK MORZA 
Potężny dramat życiowy. W rolach głównych 
WALTER HUSTON, HELENA CHANDLER 

1 KENT DOUGLAS 
Wstęp od 49 groszy. 

AR A KA i 

Dźwiękowe Kino „APOLLO* 
Dominikańska 26. 

FLIP i FLAP 
Genjalni komicy w najnowszej arcywesołej 

komedji pod tytułem: 

„ICH DOLE i NIiEDOLE" 
ŚMIECH TO ZDROWIE! 

Więc po zdrowie — do Kina Apollo! 
: Wstęp 49 groszy. 
G R) M EMA 

Kino „PALACE“ 
Orzeszkowej 14. 

Dawno niewidziana piomienna gwiazda 
Meksyku — 

DOLORES "DEL RIO 
jako mamiętna par to w dramacie rozpęta- 

Dzika Miłość 
Wstęp 40 groszy. 

„RAA AA OKNA ATOM НОУ 

Konto 

zamawtsała 

  

  

  

Dochodzenie w toku. 

— BRATOBÓJSTWO. W dniu 18 lute- 

ge r. b. m-ce wsi Dolinice em. Benszty 
Rozmysło Mikołaj zostiał pobity koliem po 
głowie przez swego bnata Jerzego — tak 

Silnie, że doznał pęknięcia czaszki. Po 
pnzewiieżziomio do szpitala sejmikowego w 
Grodnie zmarł. Wedlug jprzepmowialdzone- 
go dochodzenia zabójstwa dłolkonamo na 
tle porachumków majątkowych. 

— Z TEATRU MIEJSKIEGO. Dyrek- 
eja teatru miejskiego im. Elizy Onzeszko- 
wiej urządza propagandowe  przedstawie- 
mia ma. Ikttore wstep kosztuje: cały pamter 
99 gr. amfiteatr 49 gr. gallerja 20 gr. Dziś 
we środę 22 lutego — iarcywesoła Iiomedja 
Fóldega! 'w: 3 alktaich p. t. „Żabka” z p. Us- 
ttairibowską. w roli. głównej. 

— ZASP. W dniu 20 lutego w lokalu 
kima „Casimo* objazdowa trupa wileńska 
ZASP odegrała sztukę „Egzotyczna ku- 
zymika“. 

Teattr ten wymobił sobie już u nas mac- 
kę, to też i ma tem maz gra była bez zairzu- 
tu, wszystkie role były adtwonzone po 
misftmzowsiku. 

WYSTĘP ADY SARI. W dniu 8 marca 
b. r. w Teatrze Miejskim wystąpi sławna 
śpiewaczka koloraturowia primadonina oper 
zagramicznych Ada Saril 

— ZABAWY. (W dniu 18 lutego po- 
lieyjniy Kłub sportowy dorocznym zwy- 
czajem wi Sali kina „Casino“ urządził za- 
Ibawę baneczmą. 

W tymże dniłu w lokału Ogmiska Zwią- 
zek umzędnilków kolejowych także urządził 
zalbarwę taneczną. 

mał 

FIRMA RADJOWA „„LASREREŚĆ 
środno, ul. Dominikańska 1 tel. 186 

czakowe P. K. ©. 82.157. 

POLECA ZA 160 ZŁ. GOTÓWKĄ 
3-iampowy Gdblornia radjowy, z lampami 

głośnikiem akumuiatorem, baierją anodową 

i sprzętem anienowym 

Przy sty wpłacić ва РО. М. 
82,187 zi. 26. Pozestałość za zaliczam. 

a 

— RAID NARCIARSKI GRODNO — 
BIAŁYSTOK. Celem podniesienia sprawno 
ści i propagandy nanciarskiego ruchu tu- 
rystjyczmego Okręgowy Urząd W. F. i P. W 
unządza wi dniach 16 11 i 12 marca kon- 
ceniinację namciarską drużyn przysposobie- 
nia wojskowego. Koncentracja składa się 
m 2-ch części: z maidu marcianskiego i za- 
wdów. Twasa raidu prowadzić będzie z 
Białegostoku przez Wiasilków, Sokółkę i 
Kiuźnilcę do Grodna. 

Impreza ta budzi, już w grodzieńskich 
sferach narciarskich wielkie gaintereso- 
wamie. 

lidžka 
— WOJSKOWE T-WO ŁOWIECKIE. 

Bendzo czynne tutejsze „Wajskkowe To- 
wamzystwo Łowieckie Garnizonu Lida“, 
kitówemau 15 azesuje pior. Bumiiłło, sekreta- 
rzuje zaś chor. Starakiewicz, 'w! ciągu bież. 

sezonu 1932-33 urządziło 8 Boy 
polowań, podkzas ikttórych ubito 9 wilków, 
6 lisów, 186 zajęcy, 37 dietinzemi, 16 jarząb” 
ków craz 262 sztuki. ptaictiwa. wodnego. Na 
szczególną uwagę zasługują dwa: specjail- 
me polowania ma wilki: jedno w dmiu 23 
X ub, r. w lasach maj.  Tarmmowszczyzna 

gim. białohrudzkiej (teren dzierżawny — 
przez T-wio). podezas kitórego ubitio 3 wil- 
ki, oraz drugie dnia 20. XI, ub. r. w: lasach 
państwowych nadleśnidtiwa  „Bendėwka“, 

gdzie ubito 6 wilków. (W policwaniach bira— 
ło udział pnzeciętnie 10 sftmzelb. 

Wedłuje: otrzymanych infonmialcyj stam 
zwiiemzymy a szczególmie zajęcy, w roku bie- 
żącym w sitłosumiku do lat popnzednich zma 
czmlle się poprawił. Zawidzięczać to należy 
imitensywnej 'malce z kiłusownictwem. Szcze 
gólme zasługi na tem poliu położył leśniczy 
nadlešmiletwa „Bewdówka'* p. Walemtymo- 
wież, ikitóry miejednoknotnie narażał wła- 
sme życie w włalce z kłusowinikamii. Zabrał 
om im kilkanaście etnzelb. Zatrzymał 11 
kłusowników. Zemąd T-wa wyraził p. Wa- 
temtymowiidzowi uznanie i) podziękowanie. 

    

— WALNY ZJAZD OSADNIKÓW. — 
W dniu 19 lutego w: sali Kina Casino od- 
był się Walmy Zjazd! Osadników wojskio- 
mich. Zjazd zagaił prezes p. Plachecki, 
kirešląc w mocnych słowach zadamie zjaz- 
dłu, 'poczem zaproponował ma jprzewodniczą 
cego zjazdu p. Gnacjama Czyżewskiego, 
który został wybrany, poczem p. senator 
Rdtułtowski w imieniu T-wa Rolniczego 
powitał al 

Po odczytaniu protokółu z ostatniego 
zjazdu, sprawozdania: mzeczowie pnzediożył 
p. Płachecki, kasowe p. Stelmarek, poczem 
zalkomumikowamio, że komisja rewizyjna 
nie sprawdziła sprawozdania, gdyż w cza- 
sie kademcji, prezes komisji wyjechał, a 
jeden z członków zmarł. 
Zjazd uchwalił, by mowowybrama komisja 

spinawdziła sprawy. zarządu, to też przyję- 
to tylko sprawozdanie bez udzielania ab- 

Następnie przemawiało jeszcze kilka 
mówców, poczem pam stamosta Neugeba- 
uer w mocnych słowach mówił o zadaniach 
osadmilkėw na kmesach i o roli jaką po- 
wini! spełniać, p. poseł Małymicz poimfor- 
mował zjazd o ustawach, jalkię mząd wpro- 
wadził (dla molników * jakie ma zamiar 
wpnowiadzić, i które są już ma warsztacie 
pralcy, a w szczególmości jalk podkreślił do- 
tyczy to osadników iqywilintych, którzy na- 
byli grumta z reformy rolnej, gdyż będą 
im. odroczone spłaty. 

Przemawiał jeszcze przedstawiciel ban- 
ku Rolnego p. Orlieki w sprawie Ikonwer- 
sacji. 

Jeden z osadników zarzucił swym kole- 
gom, że zbyt mało dbają io spnawy ogólne, 
a więcej o samych siebie, co wywołało 
stmaszną bumzę i polecono (nowoobranemu 
Zarządowi zbadać tę sprawę. 

Do zamządu wybrano pup. Płachedkiego, 
Śliwińskiego, 'Puzinowskiego, Orzechow- 
skiego, Łataka i Machaya. 

Powzięto następnie uchwaly dotyczące 
sprawy byłtn. osadników. 

— KURSA OBRONY PRZECIWGA- 
ZOWEJ W BARANOWICZACH. Dmia 22 
lutego br. odbędzie się zakończenie imfor- 

  

Na ekranie: Przepiękny fim krajoznaw zy 
DŹWIĘKOWE 
KINO 

„REWJA“ 
Sala Mieįska 
©ćstrobramska 5 

| 
Na scenie; 

z udziałem: I. Jasińskiej Dat+owskiej, Helsny Dali, 

W KRAJU 
oraz rewelacja sezonu 

WSPANIAŁA REWJA P.T 

Jsksztasa oraz „Radwan Girls“. — Soczątek o god'irle 4 

$REBRNEGO LW 

ZŁOTY MOLOCH 
DO GÓRY NOGAM 

H. Rymkiewiczówsy S$. Janowskiego, В. Rsdwana, A. 

Najstraszniejsze cierpienia młodej miljonerki zaj 
drę zonej przez zazdrosi ego męże! W rcli główs, 
„miss Universum" JOAN BENKMET 

4 op. w sobotę i niedzielę o godz. 2 rp 

      
  

Ph 
tel. 528 

Dziś premjera. laauguracyjny pogram. Fiim — rewelicja. 

GASNĄCE PŁOMIENIE RENI 
Film 

Dzieje człowieka, któremu odmówiono prawa do życia 
W rol. gł. wężeeawietowa - zuauy Cliv> B4OOŚX i czarująca gwiazda ekranu 

Cisudatie COLBERT. 
Nad program: Atrakcje dźwiękowe. 

arcydzieło. Na scenie: 

Artyści warszawscy z uła 
publiczności hHumorystą 

BOLCIEM KAM ŃSKIM 
w now. urozm. fTep rtuarz 

  

Uwvgei Ma wszystkis Seanse: 

BiLK i 49 gr. 
РАВТЕВ па 1 seans 80 gr. 
na pozostałe od 90 gr. 

Dźwiękowa 

HELIOS 

narodo 

ZEEMI 
Scenar'usz nagrodzony pri 
nujące momenty! Napiecie, 

Najpotężniejsz» atrak ja dcby cbeczej. Fascynająay film między: 
wy mówiony w 5 jętykach 

8 NICZYJA 
ez Ligę Narodów. Muzyka Hansa Eisiera, Emocjo-| 
— Na scenie; Po żegaalne występy »rtystów scen 

waiszawskich Hanki Runowieckiej, A Belssiega I St Su.h (skiego. — 
Seaisy o g. 4, 6,8 i 10.20. - Niespodzienk:| Nejnowszy repertuar 

  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22 

tel, 15-28 

Już w najblizszych dniach fiim ze złstej 

„Wioska na Ałtaju" 
Sp'ewy w języku rošyjok m 

  

  

serii „SO%K:NO** 
(JEDNA). — Reż. Trauberg i Ko- 
zincsw. — Muzyk: kompozycji Szo 

moskiewskich, 

  

Dźwiękowa kiuo   - Dziś 100 proc. dźwiękowy szlsgier film 2 

  

życia cyrkowców 

Żaden jeszcze łilm nie odzwierciedlił tsk życia 

  

  

MOLLYWODG cyrku i nie pokszał nam takich słrakcyj cyrkowychi 
Mickiewicza 22 jak słynny doskouały cyrkcwy dramat „Ludzie| 

tal 15-28, Areny" Film „Ludzie Areny* wyróżnia się miezwy- | 

TA kłem tempem akcji i ciekawą treścią. Film ien z pow dzeniem oglądsł cały Świat, * 

: Dziś najpigkniejs y picgram wszystkich czasów! Ь 

Kino-Testr John K RÓ 1 Hor, Daugias Pairbanks I Lupe Veisz я pi ch dwóch dźwiękow. przebojach 
#6 arcywspaniały dramat w 10 akisch w rolach głównych John Barrymore) „ADRIA" | „KRÓL GÓR „a (JE Sm 
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macyjnego Kunsu OPG, na który, uczęszcza 
150 osób. 

Komitet powiatowy LOPP, pragnąc u- 
„tmożliwić przesłuchanie kursu przez kup- 
ców i rzemieślników, prowadzi kurs w dnie 
świąjteczne, ma który, uczęszcza około 30 
asėb. Zaikonezenie kursu odbędzie się w 
niedzielę dnia 26 lutego Ibn. 

W. końcu lutego rozpocznie się kurs 
podinstrukttłonsiki: OPG, ma który przyjmio- 
wani: będą wuczestinicy kursów informacyj- 
mych. 

W dmiach najbliższych wozpoczną się | 
także kursa OPL. 

— BARBARZYŃSTWO. Latem 1932 r. 
odbyło się święto sadzemia drzewiek. 

Każda ze szkół miala przydzielony re- 
jam. Co to za radość dla dzieci, co to ucie- 
chy. Między innemi przy ulicy Rymkowej 
posadzili drzewika muezmiowie szkoły pow- 
szechnej im, T. Kościuszki. Do drzewek 
popnzypinamo talbliezki; każde z dzieci swo 

je dnzewiko pielęgniowało, podlewając la- 
rad i radując się, że i omo coś zmobiiło. 

To też jaka mozpacz logammila: dziecko, 
które przychodzi i stwiendza, że dnrzewlkio 
jego zostało złamame. Byłem świadkiem, 
Ikiedy talk! birzdąc rozpłakał się nie na 
żamty. 

Jest mzeczą możliwą; czasami drzewiko 
może być złamanie wypadkiem, ale jeżeli 
ma się do czymienią z takim karygodnym 
wypadkiem jaki podam pomiżej to już 
mamy tu do czynienia ze złą wolą, katry- 
godnym czynem, który  talkiemu „paini“ 
nie powimiem ujść ma sucho, bo jeżeli masze 
społeczeństwo mie dorówniało jeszcze zacho 
dowi, ico do utrzymamiia dnzemek, ito w tem 

czy inmy sposób tmzeba go tego manczyć. 
_ Ale przejdźmy do rzeczy, która mmiej 

wiięcej ma! się w tem! sposób: 

W dmiju 19 Mutego 0 godz, 14-tej Gór- 
czyłk 'Wimicenity, zam. przy uł. Złobińskiej 
2a, jadąc samiami w towanzystwie kilku 
kobiet, i mie mając czem popędzać komią, 
zeskoczyłł z sań, wtyłamał jedno z dmzewek 
i pomowmie spokojnie zasiadł do: pogamia- 
nia. Na zwróconą mu uwagę przez przecho- 

dmiów, jedna z kobiet, siedzących w sa- >> 
miaich odjpowiedziała, że dmzewiko jest suche. 
Byłł to, tylko wykręt, gdyż odmazu stwier- 
dzono, że drzewko suche mie było. O po- 
wyższem zamełdowiamio dzielnicowemu, 

Sądzimy, że takiego pana spotka zasłu- 
żona, kama. 

  

| FILJA 
naszej Administracji 

w Baranswiczachi: 
przeniesiona została z ul. Szosowej 178 

na ul. SZEPTYCKIEGO 37 

(pierwsze piętro) 
  

Radjo wileńskie 
ŚRODA 22 LUTEGO 

11.40 Przegląd prasy, Komunikat meteoro- 
logiczny i Czas. 12.10 Muzyka z płyt. 13.30 
Komunikat meteorologiczny. 14.40 Program 
dzienny. 14.45 Utwory Saint - Saensa (płyty) 
-15.15 Giełda rolnicza. 15.25 Komunikat Zwią 
zku Młodzieży Polskiej. 15.35 Na skrzydłach 

pieśni (płyty). 16.20 „Rozwój demokracji ateń- 
skiej” — odczyt dla maturzystów wygłosi pro- 
fesor R. Gostkowski. Transmisja na wszystkie 
stacje. 16.40 „Idea państwowości w historji 
Ukrainy" — odczyt wygłosi dr. Łazarewsky; 
17.00 Koncert, komunikaty, i dalszy ciąg kon 
certu; 17.40 „Znaczenie gospodarcze _higjeny 
pracy” — odczyt wygłosi dr. Br. Nowakow- 
ski. 17.55 Program na czwartek. 18.00 „Jan 
Kochanowski* — odczyt dla maturzystów wy 
głosi prof. K. Górski. 18.20 Wiadomości bie- 
žące. 18.25 Muzyka taneczna (płyty). 18.40— 
Przegląd litewski. 18.55 Rozmaitości. 19.00 -— 
Codzienny odcinek powieściowy. 19.10 Rozmai 
tości. 19.15 W świetle rampy — nowości tea- 
tralne omówi Tadeusz Łopalewski. 19.30 Kwa 
drans literacki; 19.45 Prasowy dziennik radjo- 
wy. 20.00 „Jim i Jill“ — komedja muzyczna 
z udziałem Marji Modzelewskiej i Eugenjusza 
Bodo. 21.45 Wiadomości sportowe. Dodatek 
do prasowego dziennika radjowego. 21.55 Kon 
cert kameralny. 22.40 „Historja  złowrogiego 
djamentu* — wygłosi W. Rogowicz. 22.55 -— 
Komunikat meteorologiczny. 23.00 Muzyka ta- 
neczna. Е 
аОаар арар Пр пар 

Dr. wolfson 

  

  

KONKURS 

Biuro Pośrednictwa Pracy przy Wileńskc - 
Nowogródzkiej Izbie Lekarskiej ogłasza konkur 
sy na posady: 2-ch lekarzy szkolnych w gimn. 
im. J. Lelewela i 
w Wilnie i na posadę lekarza gminnego w jo- 
dach, pow. Brasławskiego. 

Bliższe informacje, oraz składanie podań 
w Kancelarji Izby Lekarskiej (Wilno, Wiłeńska 
25 — 3) w terminie do dnia 8 marca 1933 r. 

ajm M Ė B Li 
i SKŁAD 

W. WILENKIN I tria 
Spółka z ogr. odp. 

Wilno, ul. Tatarska 28, 
A dom własny, Istnieje od 1843. 

Jadalnie, sypialnie, salony, 

  

   

    

stakowicza. W rol. gł. artyści źcatrów| 

w gimn. im. J. Slowackiegc | 
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gabinety, łóżka niklowane i 
9 angielskie, kredensy, stoły, 

szaty, biurka. krzesła dębowe 
i t.p. Ceny znacznie zniżone.     
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BACZNOS О 5 С 
p. p. ZIEMIANIE jasne, słoneczne — ze 

Kupuję tuczone indyki, WSzystkiemi wygoda - 

      

kaczki, gęsi, — Zwie- mi z używalnością tele- 

dryński Wilno Wileń -fonu do wynajęcia — | 
ska 28. Mickiewicza li-a m. T) | 
= -.tel. 10-66. 

Bryndzę a SUPER POKÓJ | 
m wa — DO WYNAJĘCIA 

dla kulturalnej: osoby- 
B-rią f słębia 407 Dąbrowskiego 12 m. m. 3. 

ul Trocka 3. 

, оя _‚ ю ETO 

Poszdy RÓŻNE 
BEA, '. 3 RES PRO 

POTRZEBNA Roinik 

do pomocy w prowa 
dzeniu domu na wsi о- poszukuje majątku pod 

4 a Dra enerycznė, | MoCzo ao kaos оо авО НЕВ оНнЫ ше w! y z0 -nergiczną, znająca SIĘ procenta. Wynagrodze- 

„92, 'R— p I I — 6 bona kuchni, śpiżarni, go niem może wa depa- 
TT 901 PI L Bea CO domo - tit rołny. Posiada refe- 

ia. uoys... smopjdwem 1 po wórzowem. rencje oraz świadectwa 
Dr Ginsbera PEER - Oferty wraz z życiory- osób znanych. Zyłosze- 

choroby skórne wenc- POPIERAJCIE sem i podaniem wa- nia kierować poczta 
ryczne i moczopłciowe. 
Wiłeńska 3, ой 8 — 1 

1 4 — 8. Tel. 508 L.0.P.F 
  

Wielkie Sclecznik: skrz. 
№ 6. х Wil: ńskief 

„Rolnik“ 

runków (pożądana fo- 
tografja) proszę  skła- 
dać — w administracji 
„Słowa” dla J. К. 5.   

  

A. ŚWIDOWA. 15) 

W mroku zamkniętych okiennic 
— Czy pan obstaje przy swej teorji, 

że morderca przestraszył się czegoś, czy 
kogoś i uciekł, nie kończąc grabieży? — 
zapytał Knoppe. 

—  Bezwględnie panie dyrektorze, 

dowodzą tego rozrzucone na werandzie 
fotele i stół, musiał je popchnąć ktoś u- 
ciekający w popłochu. Tuż przy weran- 
dzie morderca potknął się, czego dowo- 
dem jest głęboki ślad buta z lewej nogi, 
złamany krzak róży i zagadkowy skra- 
wek na kolcu. 

— Czy pan twierdzi również, że śla- 
dy nóg w ogrodzie różnią się pomiędzy 
sobą? 

— Twierdzę stanowczo, że są tam 
ślady butów, tego samego numeru, CO 
Brandta, ale człowiek, który je zostawił, 

pociągał lewą nogą. 
— Nie ma pan nic więcej 

munikowania? 
— Narazie nic więcej. 
— To nie wiele. Kiedy pan jedzie na 

południe? 
— Za dwa, trzy dni. 
— Może pan odejść i proszę zjawiać 

się z raportem jaknajczęściej, 

XIX 

SEANS SPIRYTYSTYCZNY 

do zako- 

Mieszkanie doktora 
suto oświetlone. 

Miał się tu odbył senas spirytystycz- 
nyi 

Karpowa było 

było wiele zaproszonych gości. 

   

    
Mjydawca: Siaolstew Mackiewicz 

Zinaida Mikołajewna była bardzo zde 
nerwowana, zaprosiła tyle gości, nie 
należących do kółka, co będzie, jeżeli 
senas się nie uda? , 

Tacy profani nie wiedzą, że spiryty- 
styczne zjawiska nie odbywają się na za- 
mówienie. Czasem najlepsze medium, 
może być nieusposobione, lub chore, lub 
wśród obecnych nie wytworzy się odpo- 
wiednia atmosfera! 

Wołżinowa twierdzi, coprawda, że 
Prajs zawsze dochodzi do jakichś rezul- 
tatów w czasie seansu, twierdził podob-- 
no, że silne nici łączą go ze światem po- 
zagrobowym, ale... 

— Mój Boże , żeby tylko nie skoni- 
promitować się! 

Szybko obiega całe mieszkanie. Zda- 
je się, że wszystko było w porządku. W 
jadalni czekała już zimna kolacja. Gospo- 
dyni zajrzała do pokoju, w którym miał 
się odbyć seans. 

Na środku pustego zupełnie pokoju, 
stał duży, masywny, okrągły stół, a wa- 

koło przygotowane zwykłe krzesła, A 
kącie urządzony był pawilon dla medium: 
stało tam krzesło, na niem leżał sznur, na 

- wypadek, gdyby medium prosiło o zwią- 
zanie nóg i rąk. Przed krzesłem, prze- 
znaczonem dla przewodniczącego kótka, 
leżała latarka elektryczna. Okna osłonię- 
te były grubemi sztorami. 

Rozległ się pierwszy dzwonek. 
— Byłam pewna, że 2 Bo. iu- 

taj, — zawołała od progu Wolžynowa. 
— Widzę, że pani się niepokoi? Stanow- 
czo niema najmniejszego powodu do 
obaw! Dziś rano widziałem się z Praj- 
sem, czuje się doskonale i obiecuje do- 
prowadzić do całkowitej materjalizacji. 
Zobaczy pani, że jutro cała Moskwa mó- 
wić będzie o naszym seansie. A nazwi- 
sko pani jako oganizatorki, zrobi się sła- 
wne. Kogo „z nowych'* zaprosiła . pam? 

— O, zaraz droga pani zrozumie mo- 
je zdenerwowanie. Będą: generał Wisse, 
hrabina Mirska, książę Wolin, księżna 
Jużyna, hrabia Orłowski, ta słynna pięk- 
ność — Darska, Odyńska, mecenas Ple-- 
win i sceptyk Zorin. 

— Oho, cóż za utytułowany -< bukiet! 
Biedny nieboszczyk Romow dużoby dał, 
żeby móc należeć do tego towarzystwa: 
A może odwiedzi nas dzisiaj? 

— Och, tego bym nie chciała! 
— Ma pani rację, gdyby tak we tro- 

je się zjawili, zaleliby krwią całe miesz- 
kanie! 

— Co też pani mówi! Jak można mó- 
wić żartobliwym tonem o zmarłych i w 
dodatku: przed seansem, w pokoju, gdzie 
się ma seans odbyć! 

— Uciekam więc, uciekam stąd; czu- 
ję już zapach krwi. A co nowego słychać, 
o tej okropnej sprawie? 

W kołach najbardziej odpowiedzial- 
nych panuje ponura cisza: Knoppe oka- 
zał się nie na wysokości zadania. Niech 
pani pomyśli: minęło już cztery miesiące, 
a sprawa nie poruszyła się z miejsca. 

— Jak tak dalej pójdzie, straszno bę- 
dzie wychodzić na ulicę: w biały dzień 
zaczną A ludzi! 

Dzwonki zaczęły się rozlegać raz po 
raz: goście zbierali się punktualnie. 

Po kwadransie salon doktorostwa roz 
brzmiewał gwarem głosów, niby ul, pe- 
łen pszczół. 

Rozmowa salonowa  ześlizgiwała się 
zręcznie z tematu na temat: polityka, fi- 
nanse, nowe awanse i t.d. 

W kącie zebrała się młodzież — tam 
panowało wielkie ożywienie i wesołość, 
co chwila rozlegał się śmiech i okrzyki. 
Flirt przeplatany był rozmową o teatrze, 
balach i koncertach. 

Oczekiwano cierpliwie nadejścia Praj 
sa, który jak prźystało najważniejszej о- 
sobie, przyszedł ostatni. 

Wszyscy prawie znali tego tajemni- 
czego, bladego pana. Miał on zdumiewa- 
jące zdolności do wciskania się do towa- 
rzystwa. Zdania o nim były podzielone: 
jedni uważali go za osobistość nieszko- 
diiwą, lecz pozbawioną indywidualności, 
inni zaś twierdzili, że jest to człowiek 
wielce niepewny i podejrzany. 

— Nasz szanowny sędzia, — uśmiech 
nęła się gospodyni do Zorina, — uważa 
Prajsa nieledwie za wychodźcę z tam- 
tego Świata i przepowiada, że nasze 
medium zaprosi dziś do nas wszystkich 
swych sąsiadów ze świata pozagrobo-. 
wego. 

— I nie cofam tej przepowiedni. Czu- 
ję wyraźnie atmosferę grobu, dokoła te- 
go człowieka, nawet zimno chwilami wie 
je od niego! 

— A ja przypisuję to jedynie temu, 
że mieszka samotnie: nikt się nie zajmuje 
jego ubraniem, nie wietrzy mieszkania. 

-— Tak, ubranie jego domaga się 

przewietrzenia, ma z pewnością koło stu 
lat! 

— Rzeczywiście, ubiera się tak, jak 

nasi dziadowie. 
Rozmowę przerwał dzwonek, oznaj- 

miający nadejście ostatniego gościa. 
— Czekaliśmy tylko na pana, — po- 

witała go z uśmiechem gospodyni. 
Jeżeli pan nie jest zmęczony, możemy 
przejść do pokoju, w którym odbędzie 
się seans. 

— Jestem gotów, — skłonił się Prajs. 
— Proszę państwa, — głos pani do- 

ktorowej brzmiał uroczyście. 
— Przewodniczącym był docent Sta- 

lin. Człowiek w wieku średnim, wysoki, 
tęgi. Jego sposób bycia świadczył o przy 
zwyczajeniu przebywania w najwyższych, 
kołach towarzyskich. 

— Pozwolę sobie zacząć od pewne- 
go wyjaśnienie, — zwrócił się do obec- 
nych, — wobec tego, że dzisiejszy seans 
zaszczyciły swą obecnością osoby niena- 
leżące do naszego kółka, — uważam za 
swój obowiązek poinformować je nieco. 

Dotąd pani Denisowa, obecna dziś 
również, bywała zwykle naszem medinir. 
Zasiadała ona razem z nami do stołu. 
Często ręce jej opadały bezsilnie ze sto- 
łu na kolana, kiedy wpadała w trans. 
Wtedy sąsiedzi łączyli łańcuch rąk za ple 
cami medium. W ten sposób zostawała 
ona wewnątrz łańcucha. Nie będę opowia 
dał o zjawiskach, których byliśmy świad- 
kami. Powiem tylko, że były one  istot- 
nie nadzwyczajne i przekonaćby mogły 
nawet sceptyka. Dzisiaj mamy nowe me- 
djum — p. Prajsa, a ponieważ p. Prajs 
nie będzie zasiadał przy stole, prosi więc 

Radaktor w/z Witold Tatarzyńss:. 

o związanie mu nóg i rąk. Dlatego pro- 
szę, by ktoś z państwa zajął się tem, każ 
dy z obecnych będzie mógł, przed sean- 
sem, sprawdzić węzły. Medium usiądzie 
na krześle w kącie za firanką. 

— Drzwi i okna, — ciągnął dalej. 
— są pozamykane, a klucze od drzwi sę 
do dyspozycji państwa. Uprzedzam, że 
nie można przerywać łańcucha rąk, w cza 
sie seansu, jest to zarówno niebezpiecz- 
ne dla medium, jak i dla tego, kto wyj- 
dzie poza nawias. Dlatego więc prosze 
aby osoby nerwowe opuściły ten pokój, 
przed seansem. 

Jednak nikt nie miał ochoty wyjść. 

Piętnaście osób brało udział w seaui- 

sie, nie licząc medium. 

Obejrzano wszystkie zakątki pokoju, 
Klucz wziął generał Wisse i schował w 
wewnętrznej kieszeni munduru. 

Prajsa związano i przywiązane dc 
krzesła, a Zorin sprawdził węzły. 

Wszyscy zajęli miejsca przy stole. 
Zgaszono światła. Zamknięto łańcuch. 

Pierwsze chwile zaczęły budzić w ser 
sach rozczarowanie. Stół kołysał się lek- 
ko, coś pukało w rozmaitych kątach po- 
koju... 

Po pięciu minutach przerwy, w czasie 
której obecni, musieli wysłuchać ironicz- 
nych uwag sceptyków, którzy twierdzili, 
że duchy dnia tego nie mają humoru i 
chęci do składania wizyt; znów  zasiedii 
wszyscy do dalszego seansu. 

D. C. N. 
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