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ŁIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
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NIEŚWIEŻ ul. Ratuszowa —- Księgarnia Jažwinstiego. 
NOWOGRODEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-SWIECIANY — Księgarnia T-wa „Ruch'* 
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WOLOZYN — 

POSTAWY — Księgarnia Połskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
SŁONIM -- Księgarnia J. Ryppa ul. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maje 3 

Mickiewicza 10. 

Liberman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA —. Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 

  

ROWEREK ZEDOSZOOPA TOLO SATA | 

Komunikaty rue 

    
20 uroszy 

IE] DOOZEWYUJWNŁNAREDY 1О ППИСАЖВЕОВНВЫЛУт елосОво) 

Łuna pożaru i Brześć niemiecki 
Minister Goering ogłasza, że w Nieta- 

czech miała 4 marca wybuchnąć rewolu- 

cja komunistyczna, którą rząd niemiecki 

jednak uprzedzi  swojemi represjami. 

„Bronimy nietylko Niemiec, lecz i  caicj 

Europy'* — powiada Goering w swożej 

proklamacji. Należy mu odpowiedzisć. 

tak jest, wiemy o tem, Bronicie też pol- 

skiej niepodległości. Pomiędzy komuni- 

styczną republiką niemiecką, a komuai;- 

mem: Wschodu nasze położenie bylosy 

nad wyraz ciężkie. Tego nie trzeba uza- 

sądniać, to kzżdy rozumie. 

W. Niemczech utworzył się front so- 

cjałistyczno - komunistyczny. Dowad>*m 

tczo są lansowane przez niemiecką pra- 

sę socjalistyczną pogłoski, 2е роара'е- 

nie Reichstagu jest dziełem hitlerowskiej 

prowokacji. Pogłoski te, jak widać z 
głosów angielskiej prasy, znalazły naw ct 

pewne echo zagranicą. Są to pogłoski 

mało wiarogodne. Gdyby hitlerowcy 

chcieli inscenizować podpalenie Reichs- 

tagu, toby wybrali w tym celu nie cu- 

dzoziemca, nie tego szlachcica holender- 

skiego. Proces van der Luebbego bę lzie 

się przecież odbywał przy wielkiem za- 
interesowaniu poselstwa holenderskiego, 

a każda afera prowokacyjna chowa się 

zwykie przed kontrolą zagranicy. 

Zresztą to jest tak mało istotne. Nie 

wierzę, aby tu działała prowokacja, prze- 

to; 26 

wersja oficjalna, jest wersją prawdziwą. 

Ale gdyby nawet to była prowokacja, to 

i tak nicby nie uległo zmianie w tem 

widowisku dwóch walczących obozow, 

z których jeden jest tem dla naszej eu- 

ropejskiej cywilizacji, czem przed wieka- 

mi były hordy barbarzyńców palące 

Rzym, niosące zniszczenie i zagładę 

wiecznemu miastu, Wszystko, co ma 

choć odrobinę męskości i zdrowia w 

sobie, nie może w tej walce pozostać u- 

bożętne. : 

Piszę o Niemczech, o Niemczech 

przed wyborami, a jednak  pióso 

moje co chwila potyka się o entuzjazmi, 

co chwila czuję połysk entuzjazmu na 

wyrazach, które chciałbym widzieć zim- 

ne i objektywne. Albowiem nie mozę 
inaczej, albowiem inaczej nie będzie 
mógł pisać nikt z mego pokolenia, które- 

go oczy patrzały na jatki rewolucji ro- 

syjskiej. W każdym komuniście dziś za 
mordę branym przez policję niemiecką, 

widzimy krewniaczka czrezwyczajki, al- 

bo G.P.U., albo tych, którzy koszar:iją 

literatów w Krasnem Siole, albo w inny 

ludzką myślą, 

duszą, nad uczuciem ludzkiem, nad czło - 

wieczeństwem. Zresztą mamy, jako Po- 
lacy, jeszcze mniej altruistyczno - ogćól-. 

no-ludzkie, mniej ogólno-europejskie, + 
bardziej egoistyczne i zaściankowe po- 

wody do zadowołenia. Oto każdy skrzyp 

zamykanych drzwi więziennych oznacza 

nietylko to, że się przymknęło komuni- | 
stycznego draba, ale także, że się zan:y- | 

ka rozdział historji, zwany polityką Ra-/ 

pallo. Pod tym względem podpalenie! 

Reichstagu da się porównać do wystrza- 

łu w Serajewie. I wtedy i teraz nastą- 

pił fakt, który rozerwał współdziałanie 

dwóch państw, to fatalne dla nas współ- 

działanie Niemiec i Rosji. Rosja i Niem- 

cy solidarne, to niemoc, to bezsiła Pa:- 

ski, to rozbiory Polski, to rozbiorów tych 

gwarancja i potwierdzenie. Było tak za 

czasów świętego przymierza, byłoby iak 

na wypadek triumfu bołszewickiej rewo - 

lucji w Berlinie. 

Napisaliśmy w tytule: „niemiecki 

Riešė“. Tak jest, jest to Brześć na nie- 

miecki manier powiększony, umasywaio- 

ny i uniezgrabniony. Brześć był także 

uprzedzeniem rozruchów, / uprzedzenicia 

anarchji. Brześć był także przed wybo- 

rami, które w Niemczech odbędą się za 

kilka dni, w niedzielę 5 marca. Niemcy 

to naród, który iubi się uczyć. Sztab ge- 

neralny niemiecki zawsze się uczył. Von 

Papen jest oficerem sztabu generalnego. 

Tyłko, że Brześć było to w porównaniu 

z temi masówkami aresztów posunięcie 

lancetem Piłsudskiego. W stosunku do 

Brześcia areszty « niemieckie wydają się 

czemś liczebnie olbrzymiem. Oczywiście, 

są tu jeszcze i przyczyny inne, miano- 

wicie znacznie większe siły opozycji i 

elementów antypaństwowych w  Niem- 

czech w porównaniu do nas. Nasz cen- 

trolewik była to słabizna. Nasz komu- 

nizm, na który się składają shisteryzowa- | 

ne żydki, degeneraty i jakieś pokraki, 

duchowe, to królik doświadczalny w po-| 

równaniu do faktycznego tygrysa, jakim, 

jest komunizm niemiecki. A i ten, jest 

niezgrabny i ciężki w swoich posunię- 

ciach. Z całej ostatniej książki Sforzy 
najwięcej mię uderzył frazes, w którym 

Sforza wzrusza ramionami na niemiec- 

kich menerów komunistycznych. Nie pa- 

miętam, w jaki mianowicie sposób wyra- 

ził się, ale sens jest ten, że Sforza wy- 

kpiwa niemieckich komunistów, że ze- 

miast rozpłomieniać masy  niemiecki>g0 

proletarjatu wewnętrznemi tak nabołałe- 

mi sprawami niemieckiemi, oni uchwala- 

ja po wiecach rezolucje w sprawach 

Szanghaju, lub alfabetu łacińskiego — Ча 

Chin, czyli karmią mobilizowane przez 

siebie masy strawą niemal literacką, ape- 

lują do geografji, tam, gdzie trzeba 

szarpać ludzkiemi wnętrznościami. 

Rzecz inna, że teraz właśnie, przy 

płonącym Reichstagu, przy otwieranych 

i zamykanych drzwiach więziennych, 

hitlerowcy sami poruszą te masy koinu- 

nistyczne i wydobędą z nich ogień. Aie 

zwyciężą. Cat. 

Dekret 0 ochronie narodu niemieckiego 
Wie wtorek wieczorem opublikowańy 

został dekret prezydenta Rzeszy o obro- 

nie narodu niemieckiego przed terrorem 

komunistów, Dekret uchyla postanowie- 

nia konstytucji w sprawie zagwarantowa 

nia wolności osobistej, swobody słowa i 
prasy, koalicyj i zgromadzeń, tajemnicy 

listów oraz rozmów telefonicznych, nie- 

tykalności mieszkań i własności prywat 
nej. 

Gmach Reichstagu 
BERLIN, PAT. — Spalony gmach 

Reichstagu zbudowany został w roku 1864 

przez anchitekta Wallota. Całość budowy 
utrzymana była w: stylu późnego renesansu 
włoskiego. Fasada budowy wychodziła na 
płac republiki, ma którym wznosi się znana 
kolumna zwycięstwa (Sieges-Sdule). 

Ozdobą gmachu była bogato złocona 
kopuła, wsparta na 4 filarach. Koszt bu- 
dowy gmachu wynosił 23 miljony mk, Z 
czego na samą kopułę wypadło około 3 

mil jony. 
Onegdajszy pożar wyrządził olbrzymie 

szkody, emu zniszczeniu uległa głó- 
wma sala posiedzeń parlameniiu, w której 
Pozostały jedynie poczerniałe ściany. Do- 
szczętnie spłonęły meble, trybuny, boaze- 
zje. Z e filary z trudem utrzymują 
ciężkie balkony, które każdej chwili grożą 
zawaleniem. Czego nie strawił ogień, to 

zniszczone zostało przez wodę, której obfi- 
cie musiała używać straż ogniowa, do ga- 
szenia pożaru. Poza salą posiedzeń zupeł- 
nemu zniszczeniu uległy mniejsze sale po- 
siedzeń, przylegające do kuluarów, oraz re 
stamracją Reichstagu. Trybuny dla prasy 
i publiczności runęły. Z wielkim trudem 

powiodło się uratować bibljotekę parla- 

mentu, zawierającą wiele ceamych rękopi- 
sów i dokumentów historycznych. Uszko- 
dzone lub zniszczone są marmury, lustra, 
dywamy, oraz dzieła szbuki zdobniczej, w 
które wnętrze gmachu było bogato wypo- 
Sażone. 

Reichstag, podobnie jak wszystkie bu- 
dymki rządowe, nie był ubezpieczony. Od- 
budowa gmach upotrwa eo najmniej rok. 
Do tego czasu nowy parlament obradować 
będzie w gmachu Sejmu Pruskiego. 

——=000=— 

KOMUNIŚCI PODPALACZAMI, 

LUEBBE — PODPALACZEM * 

BERLIN PAT. — Gmach Reichstagu 
w większej swej części przedstawia ob- 

raz zgliszcz, 

Rusztowanie środkowej wielkiej ko- 

puły pod wpływem ognia uległo zniszcze 

miu i częściowo już zaczęło się walić. 

Groźba zawalenia się trybun, otaczają- 

cych wiełką salę posiedzeń, ogromnie t- 

trudniała akcję ratunkową. Czego nie 

strawił ogień, to uległo zniszczeniu przez 

masy wody, użytej w czasie akcji ratun- 

kowej. Po zewnętrznej stronie gmachu 

strumienie wody marzty z powodu zim- 

na, tworząc zwieszające się sopłe lodu. 

Znaleziony przy aresztowanym spraw 

cy podpalenia paszport stwierdza, że 

jest to Holender, van der Luebbe i  li- 
czy lat 24. 

Aresztowanie go wewnątrz budynku 

Reichstagu nastąpiło w dość niezwyk- 

łych warunkach. W czasie przeszukiwa- 

nia korytarzy spostrzeżono uciekającego 

mężczyznę, ubranego tylko w spodnie. 

Po aresztowaniu, przyznał się on na- 

tychmiast do podpalenia, twierdząc, że 

działał wyłącznie z własnych pobudek. 

Przy jednem z miejsc podpalenia, 
gdzie znajdowała się butelka z benzyną, 

znaleziono szmaty płócienne i czapkę 

aresztowanego. Utrzyinuje on, że koszu- 

ię użył również na szmaty do podkłada- 

nia ognia. Po odprowadzeniu go na naj- 
bliższy posterunek policji przy bramie 

brandenburskiej, Luebbe zachowywał się 

zupełnie spokojnie. 

Wiadomość 0 wybuchu pożaru w 

Reichstagu  zaałarmowała najwyższe 

czynniki urzędowe. Na miejscu wypad- 

ku zjawili się niezwłocznie kanclerz Hit- 
- ler, wicekanclerz Papen, minister Goe- 

ring, który jest jednocześnie przewodni- 

czącym Reichstagu, prezydent policji ber 

lińskiej, syn byłego cesarza August Wil- 

helm i inni. z 

Licząc się z dalszemi aktami terroru 

ze strony komunistów zarządzono na- 

tychmiast najostrzejsze pogotowie alar - 

mowe policji oraz zmobilizowano pomoc 
nicze oddziały ochronne i rozpoczęto 

szeroko zakrojoną akcję przeciwko komu 

nistom i socjal - demokratom. — Bez- 

zwłocznie obstawiono policją wszystkie 

gmachy państwowe. 2 członków  zarzą- 

du komunistycznej frakcji Reichstagu a- 

resztowano z powodu istnienia poszłak 

ich udziału w podpaleniu. Reszta pos- 

łów i przywódcy partji komunistycznej 

zostali poddani nadzorowi  policyjnemu, 

względnie internowani. 
Cała prasa komunistyczna i socjali- 

styczna została zawieszona na 4 tygod- 

nie. Skonfiskowano przytem cały mate- 

rjał agitacyjny, przygotowany przez te 
stronnictwa do wyborów. 

KONTAKT POMIĘDZY SOCJALISTA- 
MI, A KOMUNISTAMI 

Ujęty sprawca podpałenia, holender- 

ski przywódca komunistyczny van der 

Luebbe, z zawodu murarz, miał zeznać, 

że pozostawał w kontakcie z partją so- 
cjal - demokratyczną, z czego wnioskuje 

się, że wspólny front pomiędzy komuni- 

stami a socjalistami był w Niemczech 

taktem dokonanym. 

W nocy policja otoczyła dom „Vor- 

waerts'u*, w którym mieszczą się lokale 

władz partyjnych socjal - demokratów, 

przeprowadzając ścisłą rewizję. 

Za współdziałaniem  socjałistyczno - 

komunistycznem przemawiają także gło- 

sy prasy socjalistycznej, z których taka 

np. wiedeńska „„Arbeiter Ztg.* uważa 

twierdzenie, że gmiach Reichstagu podpa 

lił komunista holenderski, za niewiaro- 

godne. Podpalenie Reichstagu — utrzy- 

muje „Arbeiter Zeitung“ — leżało w in- 

teresie narodowych  socjąlistów, którzy 
przygotowują nowe akty terroru przeciw 

ko swym przeciwnikom politycznym. — 

„Arbeiter Ztg.* twierdzi, że oddziały 

szturmowe narodowych socjalistów przy- 

gotowują się do masowego pochodu na 

Berlin. W dniu wyborów, albo bezpośre 

dnio potem w Niemczech mają nastąpic 

niespodzianki polityczne. : 

Również berliūskie pismo „Vor- 

waerts*, pisząc o pożarze Reichstagu, 1:- 

trzymuje, iż jeżeli prawdziwe są pogło- 

ski, że zaszedł fakt podpalenia, to spraw 

ów szukać należy wśród tych kół, które 
przez swój czyn chcą dać wyraz niena- 

wiści wobec systemu parlamentarnego. 

W WALCE O BEZPIECZEŃSTWO 

O godzinie 2.30 rano doszło w dziel- 

nicy południowo - wschodniej Berlina 

do ostrego starcia, w wyniku ktorego 

dwie osoby poniosły Śmierć, a 4 ciężkie 

rany. Zajście wybuchło w jednym z lo- 

kałów nocnych gdzie doszło do strzela- 

niny między członkami republikańskiego 
Reichsbanneru a hitlerowskimi szturmow 

cami. 

W nocy odbyła się konferencja w pru 

skiem ministerstwie spraw wewnętrznyci 

w sprawie dalszej akcji przeciwko spra- 

wcom pożaru. Kierownictwo ujął w swe 

ręce minister Goering. W prezydjum po 
licji wyłonicno specjalną komisję dia 

przeprowadzenia śledztwa. 

O godzinie 4-ej rano urzędowa pru- 

ska agencja prasowa wydała komunikat, 

stwierdzający między innemi, że pożar 

gmachu Reichstagu stanowi niewątpli- 

wie najcięższy wypadek podpalenia, jaki 

<niał miejsce w Niemczech. 

Oprócz znanych już szczegółów ko- 

munikat wspomina, że jeden z policjan- 

ów wkrótce po wybuchu pożaru zauwa 

żył w mrocznych wnętrzach budynku 

łudzi z pochodniami, do których natych- 

miast dał kilka strzałów. — Podpalenie 
Reichstagu stanowi — jak zaznacza da- 

lej komunikat najokropniejszy akt 

terroru politycznego w Niemczech. 

Wśród wielkiej ilości bibuły wywro- 
towej, skonfiskowanej w domu Liebkne- 

chta znajdowały się liczne wskazówki, 

jak należy przeprowadzać akty terroru 

komunistycznego na sposób bolszewicki. 

W ten sposób miały być podpalone bu- 

dynki rządowe, miasta, zamki i przed- 

siębiorstwa użyteczności publicznej. — 

Przez wykrycie tych materjałów zapobie 

żono planowanemu przeprowadzeniu re- 

wolucji bolszewickiej. Ą 

Pożar Reichstagu miał być hasłem do 

krwawego powstania i wojny domowej. 

Pewnem jest, że począwszy od dnia 4 

marca rano, rozpocząć się miały w ca- 

łych Niemczech akty terroru przeciwko 

poszczególnym osobistościom, własność: 

prywatnej, instytucjom publicznym i 

rozpętana miała być powszechna wojna 

domowa. ' 

Komisarz Rzeszy w  pruskiem min*- 

sterstwie spraw wewnętrznych Goering 

wystąpił przeciwko olbrzymiemu niebez- 

pieczeństwu przy pomocy  najostrzej - 
szych zarządzeń. Można stwierdzić, że a- 

tak zbrodniczych sił — zaznacza dałej 

komunikat — został odparty. Ostatnio 
wydane zarządzenia nadzwyczajne w 

sprawie użycia broni palnej, policji po- 

mocniczej itd., stanowią ostateczne za- 

bezpieczenie władzy państwowej. 

Jest ona wystarczająco uzbrojona do 
tego, aby przeszkodzić dalszym atakom 

na spokój w Niemczech. a tem satmem 

w Europie i aby zdławić w zarodku za 

rzewie niepokoju. * 

Minister Goering domaga się wresz- 

cie w tej poważnej godzinie od całego 

narodu niemieckiego zupełnej dyscypii- 
ny i oczekuje bezwzględnej pomocy ze 

strony ludności. 

NIEMIECKI BRZEŚĆ 

Trwająca przez całą noc akcja poli- 

cyjna przeciw komunistom zakończyła 

się aresztowaniem 100 osób. 

M. in. aresztowani zostali: znany pa 

cyfista niemiecki Lehmann - Russbueldt, 

adwokaci Barbach, Apfel i Litten, pro- 

fesor Fefiks Halle, znany poeta komuni- 

styczny Ludwik Renn, poseł frakcji komu 

mistycznej Remele. Pogłoski o aresztowa 

niu przywódcy frakcji komunistycziiej 

Reichstagu Torgiera, dotychczas nie zo- 

stały potwierdzone. 

Śledztwo prowadzone jest w gmachu 

prezydjum policji, dokąd sprowadzono 

wszystkich aresztowanych.  Trzydziestu 

z nich osadzono w pojedyńczych, izolo- 

wanych od siebie celach. Tam też złożo- 

no skonfiskowany podczas nocnych rewi- 

zyj materjał, wśród których znajduje się 

broń i amunicja, m. in. kule dum-dum. 

Gmach Reichstagu i plac Republiki oto 

czone są nadal kordonami policji, 

VAN DER LUEBBE 

Według danych policyjnych, areszte- 

wańy podpalacz van der Luebbe należy 

do holenderskiej partji komunistycznej, 
do t. zw. Związku Spartakusa. Luebbe 

oświadczył w prezydjum policji, że czy - 

nu swego dokonał z chęci zemsty wobec 
międzynarodowego kapitalizmu. Przed 

dwoina laty zażądał on od władz pasz- 

portu zagranicznego na wyjazd do Ro- 

sjii od tej chwili ślad po nim w Hołaa- 
dji zaginął. Luebbe zaprzeczył, jakoby 

miał wspólników. 

Poseł holenderski w Berlinie odbył 

dziś dłuższą rozmowę  tełefoniczną ze 
swym rządem. 

STAN WYJĄTKOWY. WYBORY 

SIĘ ODBĘDĄ 

Zarządzenia ministra _ Goeringa mają 

charakter zdecydowany i ostry. Весу- 

zja w sprawie ewentualnego ogłoszenia 

stanu wyjątkowego zależy od uchwał, ja 

kie poweźmie gabinet Rzeszy, który ze- 

brał się na naradę pod przewodnictwem 

kanclerza. 

Bezpośrednio po tej naradzie ma się 

odbyć konferencja u prezydenta Hindeu- 

burga. 
Kanclerz Hitler oświadczył, że wybo - 

ry do Reichstagu i Sejmu pruskiego od 

będą się w przewidzianym terminie . 

MOBILIZACJA POLICJI 

W miejscowości Flensburg władze 

wykryły komunistyczną centralę agitacyj 
ną, prowadzącą akcję wywrotową wśród 

Reichswehry. Aresztowano 6 osób. 

Ze względu na bezpieczeństwo pubi: - 

czne prezydent policji w Berlinie wydał 

zarządzenie, mocą którego wszystkie lo- 

kale publiczne muszą być zamknięte « 

godzinie 12 w nocy. 5 

W dniu dzisiejszym policja obsadziła 

wszystkie gmachy rządowe oraz zakłady 

użyteczności publicznej, m. in. gazownię 

elektrownię i wodociągi miejskie. —W 
celu ochrony torów, mostów i innych 

objektów kolejowych zmobilizowano ró- 
wnież straż kolejową. 

Za przykładem rządu pruskiego ро- 

szczególne kraje związkowe Rzeszy pod 
jęły akcję energiczną przeciw komuni- 

stom. W Meklemburgu - Szwerinie po- 

wołano do ропюсу szturmówki naroda- 

wo - socjalistyczne oraz formacje Stahi- 

helmu. Rząd Brunszwiku zarządził obsa- 

dzenie gmachów publicznych przez poli- 

cję. W Saksonji ogłoszono pogotowie 

alarmowe. W Oldenburgu wydano szereg 
zarządzeń represyjnych przeciw komuni - 

stom i socjalnym demokratom. 

PIĘŚCI CIĘŻKIE I TWARDE 

„Voelkischer Beobachter* donosi, że 
kanclerz Hitler, podczas pobytu na miej 

scu katastroiy w Reichstagu, oświadczył 
jednemu z dziennikarzy zagranicznych: 

„Czego Niemcy i Europa mogą ©- 
czekiwać od komunizmu — widzi pan iu 

taj. Ten czyn został jednak podyktowa- 
ny komunistom przez złego ducha. Pięs- 
ci nasze spadną na ich głowy ciężko i 

twardo““. 

Ze strony miarodajnej „biuro Conti 

dowiaduje się, że ogłoszenie wojskowe - 

go stanu wyjątkowego nie jest narazie 

przez czynniki miarodajne zamierzone i 

że Reichswehra nie zostanie wciągnięta 

do akcji politycznej. Niemniej jednak o- 
czekiwane zarządzenia uważać należy 

za równoznaczne z wprowadzeniem S3%- 

nu wyjątkowego. Zwrócone one będą wy 

łącznie przeciwko niebezpieczeńswu boł- 

szewickiemu. 

Wśród  materjałów znalezionych w 

podziemiach domu Liebknechta, znajdur: 

się między innemi siałszowane rozkazy 

oficerów policji oraz podrobione rozkazy 

mobilizacyjne dla narodowo - socjalisty- 

cznych oddziałów szturmowych. 

W  skonfiskowanych dokumentach 

jest również mowa o stosowaniu tria:/n 

a w szczególności o zatruwaniu pokar- 

mów i studzien. Inspiratorem tego ro- 

dzaju akcji — zaznacza biuro Conti — 

ma być poseł komunistyczny * Munzen- 

berg, którego dotychczas daremnie po- 

szukuje policja. 

Ze strony miarodajnej komunikuje, 

że wczoraj wieczorem z budynku Reichs - 

tagu dwaj osobnicy tełefonowali do re- 

dakcji socjalistycznego „Verwaerts'u”, 

donosząc, że pożar wzniecorny został z 

inicjatywy ministra Goeringa. 

Przesłuchani w policji osobnicy owi 
twierdzili, że telefonogram taki-zamówio 

ny został przez redakcję „Vorwaerts'a“. 

Akcja policji zatacza coraz szersze 

kręgi. Zmobilizowano oddziały policji 
kryminalnej oraz politycznej i formacje 

pomocnicze szturmówek _ hitlerowsk ci. 

Władze wydały nakaz aresztowania 

członków komitetu centralnego partji ho- 

munistycznej. Za ukrywającymi się po- 

słami i działaczami komunistycznytoi 

zarządzono pościg. 

Wszystkie posterunki policyjne о- 

trzymały nakaz aresztowania i ściga- 

nia usiłujących uciec zagranicę. Do po- 
łudnia dnia dzisiejszego aresztowano 130 
osób, podejrzanych o udział w spisku. 

Wśród aresztowanych znajdują się 

dwaj przywódcy frakcji komunistycznej 
Torgler i Kaspar, dalej redaktor „Welt- 

biihne'* Karol Ossietzky, publicyści Kisch 

i Muehsam oraz wielu przywódców ko 

munistycznych organizacyį zawodowych* 

Torgler dobrowolnie stawił się do dys- 

pozycji władz policyjnych. 

GŁOSY PRASY NIEMIECKIEJ 

Poza jednak głosami pism  socjali- 

stycznych i komunistycznych oraz nie- 

których żydowskich, cała prasa niemicc- , 

ka obawia się powtórzenia zamachow 

komunistycznych i wzywa rząd do za- 

pewnienia krajowi bezpieczeństwa. 

„Deutsche Aiigemeine Ztg.* wyraca 

w nagłówku przypuszczenie, że jest to 

akt zemsty za zamknięcie domu Liebkne 

chta, w którym mieści się centrała partji 

komunistycznej. : 

Szereg dzienników pozatem wskazuje 

na istnienie związku pomiędzy wykrytą . 

niedawno nieudaną próbą podpalenia 

zamku cesarskiego w Doorn a wczoraj- 

szym pożarem. 

Połączenie ugrupowań 
zachowawczych 

W poniedziałek, 27 lutego w lokalu koia | 
gospodarczego posłów i senatorów BBWR, oć- 

było się pod przewodnictwem senatora ks. Zdzi . 

sława Lubomirskiego wspólne posiedzenie rad. 

naczelnych Stronnictwa Prawicy Narodowej. 
Stronnictwa  Chrześcijańsko-Rolniczego i 4%- 
ganizacji Zachowawczej Pracy Państwowej, na 

którem uchwalono połączenie tych ugrupowań 

w jedną organizację pod nazwą: Zjednoczen e 
Zachowawczych Organizacyj Politycznych. 

Następnie dokonano wyborów do rady iia- 
czelnej, oraz zarządu głównego Zjednoczenia. 

Prezesem Zjednoczenia Zachowawczych Orga- 

nizacyj Politycznych został pos. ks. Janusz Ra- 
dziwił, wiceprezesami sen. Leon Janta-Połczyń- 

ski i sen. Stanisław Wańkowicz. 

Jako skutek dokonanej unifikacji nastąpi 

połączenie kół chrześcijańsko-rolniczych z ko- 

łami Prawicy Narodowej o ile istnieją na tyn: 

samym terenie, natomiast Organizacja Zacho- 
wawcza Pracy Państwowej, zatrzymuje autono- 
mję organizacyjną na swoim terenie działawia. 
(iskra). 
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Dekada Akademicka (6) przynosi ra- 
dosną wiadomość, iż podług przewidy- 
wań belgijskiego uczonego, proi. Baua- 
huina, po pewnym czasie Europa-zosta- 
nie... spolszczona!... 

Obszernie omawia proi. Baudhuin sprawę 
przyszłego zaludnienia Belgji. Przeraża go nad- 
mierny przyrost emigracji z Polski. Wylicza 
om, że w r. 2000 łudność rdzennie belgijska 
dochodzić będzie liczby zaledwie 5 i trzy 
czwarte miljonów, zamiast 8 miljonów obecnie. 

Według proi. Baudhuina zagraża tak Bei- 
gji jak i Francji ogromne etniczne przekształ- 
cenie. Zachodnia Europa przeznaczona jest jak- 
by na powolne społszczenie. W ostatnich cza- 
sach liczba Połaków w Belgji wzrosła  dzic- 
sięciokrotnie, a we Francji trzynastokrotnie, 
Stały ubytek ludności tubylczej w zachodniej 

© Europie powoduje nieuniknione parcie ludów 
słowiańskich, a przedewszystkiem Polaków, ku 
Atlantykowi. 

Świetne perspektywy! Radosna przy- 
szłość!... Oby proroctwo belgijskiego pro 
iesora okazało się tratne!... Ale.. są jed- 
nak wątpliwości, czy doczekamy się tych 
czasów, że nad brzegami Atlantyku bę- 
dzie rozbrzmiewała mowa Polska. — - 

ABC (58) przynosi smutną wieść, 
która przekreśla wszelkie enadzieje na 
bezkrwawy podbój Europy przez Pola- 
ków: oto Polacy nie chcą się żenić... 
Czy Polki nie chcą wychodzić zamąż, 
jest dokładnie niewiadomo, ale podług 
przewidywań statystyki, jeżeli taki stan 
potrwa dłużej, te w samej Warszawie 
będzie 100 tysięcy starych panien!.. 

W roku 1932 zawarto w Warszawie 9,201, 
gdy w roku 1931 cyfra ta wynosiła 10.075 

„Porównywując te cyiry, przychodzimy do 
wniosku, że liczba małżeństw w roku ubiegiym 
wyniosła 874 mniej, niż w roku poprzednim”. 

„Jednakże cytra z roku 1931 również nie 
jest miarodajna, bo już na niej ciąży wplyw 
kryzysu. Normalną cyirę małżeństw dla Wac- 
szawy, otrzymamy zgruba za pomocą nasty 
pujących prostych obliczeń, opartych na teorji 
prawdopodobieństwa. Wiek  prawdopodobień- 
stwa zawarcia małżeństwa zgruba można okre 
ślić w granicach 20 — 40 lat dla kobiet i 25— 
45 lat dla mężczyzn. jeżeli przy tej tezie za- 
chodzi pewien bląd, to tylko in minus dia na- 
szych rozymowań, a nie in plus. 

Osób w pomienionym wieku jest około 
38 proc. ogółu ludności, co wynosi więc okolo 
500 tysięcy. Z tego jedna dwudziesta część sta 
nowi coroczny kontyngent kandydatów do że- 
niączki. Okaże się więc, że corocznie w War- 
szawie winno wejść w związki  malženskie 
25,000 osób,czyli winno być zawartych 12,500 
ślubów. 

Powinno być 12,500 ślubów, lecz za- 

warto zaledwie 9,201, — przeszło 3050 
par ucieka przed ołtarzem!... : 

Corocznie więc w Warszawie pozostaje 
3.300 kobiet wyrzuconych poza nawias życia 
rodzinnego, a skazanych na 'staropanieństwo. 
Odpowiada temu arałogiczna cyfra starych ka- 
walerów. SĘ 

Bez przesady mogę stwierdzić, że Warsza- 
wa staje w obliczu klęski staropanieństwa. Za 
20 lat w Warszawie liczba a. kapa? „bę- 
dzie wynosiła 60000, a jeżeli zys malžen- 
stwa będzie się potęgował, dojdzie do 100.000 
Ponieważ wiadomo, że dla mężczyzn kwestja 
małżeństwa ma znacznie mniejsze znaczenie, 
niż dla kobiet, dla których założenie rodziny 
jest kwestją życiowego igi wi paso 
wytworzenie się potężnej armji ko! wydzie- 
dziczonych, jest groźnem zjawiskiem  społecz- 
nem. : 

Widmo stytysięcznej armji starych panien 
jest znakiem ostrzegawczym. Nad  zagadnie- 
niem kryzysu inałżeństwa należy zastanowić 
się, jako nad najbardziej palącą bołączką. 

Brrr.. Sto tysięcy starych panien w 
samej Warszawie!.. Co za ponura przy- 
szłość naszej stolicy! Biedni mężczyźni: 
w wieku, nadającym się do stanu malžer- 
skiego, będą chyba porywane na ulicach 
przez uzbrojone bandy kobiet!.. Świat 
się przewraca do góry nogami!... Biedni 
mężczyźni! Obawiajcie się losu Sabinek:.. 

Lector. 

Czasowe zawieszenie odszko- 
dowania za wywłaszczoną zie- 

mię na Litwie 

į Priasa kowieńdka (IM. 33): Minisier- 

diwjo Rolnietma postanowiło czasowo za- 

wiesić jadszkodowanie za wywiłaszezoną 

ziemię aż ido wyjścia nowej ustawy (w. tym 

względzie. Pnojedkt tej ustawy zostal już 

gnzez Radę Stanu oprecgwany i obecnie 

wpłynął do gabimetu ministrów. 
я н a A Г gas EET 

Zangara > 
Nowowybrany prezydent Stanów Zja- 

dnoczonych Franklin Roosevelt, który 
niebawem obejmie rządy z rąk ustępują- 
cego prezydenta Hoovera, rozpoczyna u- 
rzędowanie pod niezbyt pomyślnemi ац- 
spicjami. Niezdołał jeszcze przenieść Się 
do Białego Domu gdy” dokonano nań 2 
zamachów, z których pierwszy 0 mały 
włos nie zakończył się tragicznie, drugi 
zaś pozostaje dotychczas nierozwiktaną 
zagadką. 

W historji politycznej Stanów Zjed- 
noczonych zamachy na życie prezyden- 
tów są dość częstem zjawiskiem. Od kul 
zamachowców zginęli: Lincoln i Har- 
field. Prawie przed stu laty, bo w roku 
1835, dokonano zamachu na prezydenta 
Jacksoną, a w sierpniu 1901 roku pod- 
czas wystawy ponamerykańskiej w Buf- 
ialo ciężko ranny został prezydent Wil- 
liam Mac-Kinley, który w niespełna dwa 
tygodnie później zakończył życie. 

Relacje pism zagranicznych o zama- 
chu w Miami, podają jeden ciekawy 
szczegół a mianowicie, że u Zangarry w 
chwili aresztowania po dokonaniu zbrod 
niczego czynu, znaleziono w kieszeni 
książeczkę z opisem zamordowania Mac- 
Kinłey'a, Fakt teq wskazuje na pewien, 
luźny oczywiście, związek pomiędzy te- 

mi dwoma zamachami. Jak zobaczymy 
dalej, związek ten stanie się dla nas zic- 
zumiały, gdy przypomnimy okoliczności, 
jakie towarzyszyły zamachowi na Mac- 
Kinley'a.Zangarra wzorował się dokładnie 
"zarówno przy dokonaniu zamachau jak i 
podczas sądu na zabójcy Mac-Kiniey'a 

Na wczorajszem plenarnem posiedzeniu 
Senatu przystąpiono do rozprawy nad bud 
żetem monopoli, 

Sprawozdawca sen. Karłowski (BB) 
zaznacza, że w ostatmich latach dochody z 
monopoli wykazały niespełna 30 proc, о- 
gółu dochodów: skarbu. Omawiając poszcze 
gólne monopol, referent stwierdza m. in., 
że monopol tytoniowy jest jednym z naj- 
bardziej renitownych. Wiplata z monopolu 

spirytusowego (230 miljomów) wykazuje 

spadek. Referent prosi o przyjęcie budżetu 
w brzmieniu przedłożonem . 

Zikolei sen. Szarski (BB)  zreferował 
budżet emerytur, zaopatrzeń, rent inwa- 
lidzkich i pensyj, następnie zaś budżet, dłu- 
gów państwowych. W końcu referent sen. 
Szarski przeszedł do budżetu Ministerstwa 
Skarbu. Jako najważniejszy wypadek w 
dziedzinie walutowej mówea podkreśla 
przejście Polski do czystej waluty złotej. 
Mówca omawia m. in. sprawę budowy je- 
dnolitego systemu podatkowego. 

Przystąpiono do debaty nad ustawą 
skawbową. Sprawozdawca sen. Szarski о- 

świadcza, że ma pełną nadzieję, iż budżet 
będzie przez rząd wykonamy w sposób ra- 
cjonalńy, 

Przystąpiono do głosowania. M. im w 
budżecie ministerstwa opieki spolecznej 
przyjęto formalną poprawkę o zmianie na- 
zwy działu „Fumdusz Pomocy Bezrobołt- 
„nym“ ma „Fundusz Pracy". 

W ustawie skarbowej zmniejsza się ©- 
gólną sumę wydatków na dwa miljardy 
457 mibjcnów 980 tysięcy 694 złotych. — 
W artykule 3 ustawy skambowej ogólna su- 
ma dochodów wynosi 2 miljardy 58 miljo- 
nów 931 tysięcy 881 złotych. Deficyt bud- 
žetomy po poprawikach Senatu wymosi 399 

miijonów 48 tysięcy 813 zł. 

Następnie Senat uchwalił całą ustawę 
skarbową z preliminamzem budżetowym. 

Ponadto przyjęto szereg rezolucyj ko- 
misji budżetowej, m. in, rezolucję, wzywa- 

jącą rząd, aby z uwagi ma przypadający w 
noku bieżącym jubiłeusz 250-letniej rocz- 
nicy odsieczy Wiednia przez króla Jana III 
Sobieskięgo, dał wyraz pamięci i hołdu od- 
rodzonej Polski (dla bohatesrkiego króla, 

przez wybicie odpowiedniej monety pamiąt 
kowej. ‹ 

W imnej rezolucji Senat wezwał nząd, 

aby w stosownej chwili na forum między- 

narodowem wysunął żądamie Polski przy- 
znania jej kolonij zamonskich. 

Następne posiedzenie Senatu odbędzie 
się 4 manga 6 10 ramo, Za budżetem i usta- 
wą skanbową głosowali senatorowie B. B. 
W. R. oraz senatorowie Makarewicz i Thu- 
ie ze stronnictwa Chrześcijańskiej Demo- 
kracji Małopolski wschodniej, 

USTAWA O SZKOŁACH AKADEMIC- 
KICH W SENACKIEJ KOM. OŚWIAS. 

WARSZAWIA: PAT. — Senadka komi- 
sja oświaty i kultury pod przewodnictwem 
sen. Zakrzewskiego przystąpiła wczoraj do 
debat na drządawym projektem ustawy o 
szkołach akademickich. 

Na posiedzeniu obecny był minister Ję- 
drzejewiez i wieeminister ks, Żongołłowicz. 
Spraowozdawca projektu sen. Rostworow 

ski zgłosił między innemi poprawkę do arfi 

3 w tym kierunku, ażeby prawo tworzenia 
i zwijania wydziałów, studjów, zakładów i 
katedr nadać Radzie Ministrów. Sen. Thu- 
lie wniósł, ażeby бо prawo powierzyć cia- 

BWT TT WAPACWKSZTNKAROZYE RZ TO OZEDWNĘ DENA 

PREZES RADY MINISTRÓW 
OBJĄŁ URZĘDOWANIE 

WARSZAWA. PAT. — W dniu wieżo- 
rajszym p. prezes Rady Ministrów Prystor 
objął urzędowanie. 

DEPESZA MINISTRA SPRAW ZAGR. 
ESTONII 

WARSZAWA. PAT. — W odpowiedzi 
na swą depeszę p. minister spraw zagra- 
nicznych Beck otrzymał od ministra spraw 
zagranicznych Estonji telegram następują 
cej treści: 

J. H. p. Minister Spraw) Zagranicznych 
Beck, Warszawa. Spieszę wyrazić Waszej 
Ekscelencji moje najżywsze (podziękowanie 
za: życzenia, które Wasza Ekscelencja ze- 
chciał przesłać z okazji 15-tej rocznicy 
niepodległości Estonji. Rei, minister spraw 
zagramiczny ch. 

Leonie Ciołkoszu, obywatelu amerykań- 
skim, sądząc z nazwiska, pochodzącym 
z Polski. 

Oba zamachy dokonane zostały pod- 
czas uroczystości publicznych w obec- 
ności tłumów. 

Szóstego sierpnia 1901 roku prezy- 
dent Mac-Kinley przybył do Buffalo na 
wystawę panamerykańską. Przed t. zw. 
„Swiątynią Muzyki** na terenie wyste- 
wowym, urządzone było przyjęcie na 
cześć prezydenta, któremu przyglądały 
się olbrzymie tłumy. Jak zwykle bywa w 
podobnych wypadkach, prezydent wy- 
głosił przemówienie, następnie zaś zgod- 
nie z panujcąym w Ameryce zwyczajem, 
uściskał prawice rozmaitych obywateli. 

Tuż obok przemawiajcego prezyden- 
ta, stali: dyrektor wystawy i osobisty 
sekretarz Mac-Kinley'a, a trochę dalej, 
bacznie obserwując tłum, umieścili się 
dwaj detektywi policyjni, przydzieleni 
jako ochrona osoby prezydenta. Organy 
grały sonatę Bacha. Dopóki Mac-Kirley 
z uśmiechem ściskał dłonie rozmaitych 
Smithów, Forsterów i Millerów, dete- 
ktywi bacznie śledzili ruchy niepozorn« 
go jegomościa, z dużemi czarnemi wą 
mi, gwałtownie pchającego się do prezy- 
denta. Dlaczego właśnie ów jegomaść 
zatrzymał uwagę policjantów — niewia- 
domo. W podobnych wypadkach decydu- 
jacą rolę gra intuicja zwana trywjalsie 
„policyjnym nosem". Ale intuicja, cóż to 
za zwodnicze uczucie! 

Dwaj detektywi odetchnęli z ułga, 
gdy podejrzany osobnik uścisnąwszy rę 

   

    

SŁO wo 

SILVA RERUM Posjedzenie Senatu 
lom ustawodawiczym. Senatorowie Głąbiń- 
ski i Wasiutyński z Klubu Nar. wnieśli o 
pozostawienie tego (prawa, jak przewiduje 
projekt ustawy, minisbrowi oświaty z tą 
zmianą, że prawo lto może być wykonane 
przez mimistra jedymie na wniosek Rady 
Wydziału, względnie Senatu. 

Następnie sen. Rostworowski zgłosił 
poprawikę do ant. 11 projektu, stanowiące 
go. że rektor czuwa mad porządkiem na te- 

nenie szkoły i jest władny wezwać pomocy 
organów bezpieczeństwa, gdy uzna ф0 zz 
konieczne. Do punktu 2 tegoż artykułu re- 
ferent proponuje dodać poprawikę: „w wy- 

padku nagłego niebezpieczeństwa' oraz że 
o włkroczeniu władz bezpieczeństwa natych 
miast zawiadamia się rektora. Pan minis- 

ter Jędrzejewicz wyjaśnia, że art. 11 wy- 
wołał dużo nięporozumień. Następnie pod- 

kreśla, że myślą przewodnią tego artykułu 
było utnudnienie dostępu policji na teren 
uniwersytetu, że art. 27 ustawy z roku 
1920 zbyt szeroko tnaktował te nzeczy, a 
więc Miniistergtwu chodziło o zwiężenie in- 
terpretacji art, 27 dotychczas... 

  

Posiedzenie Komitetu. Ekonomicznego 
WARSZAWA. PAT. — Wczoraj o go- 

dzinie 10,30 odbyło się pod przewodnic- 
twem p. premjera Prystora posiedzenie 

Komitetu Ekonomicznego, n aktórem roz- 
pabrywano rw dalszym ciągu sprawy, zwią- 
zame z zatrudnieniem bezrobotnych i uru- 
chomieniem z wiosną nabót publicznych.— 
Niezależnie od powyższego, biorąc pod u- 
wagę ciężką sytuację bezrobotnych, Komi- 
tet Ekonomiczny postanowił przedłużyć na 
okres letni t. zw. momatorjum mieszkamio- 
we dla bezrobotnych, polegające na oahro- 
nie przed eksmisją beznobątnych, zamiesz- 
kujących jedmo- i dwuizbowe mieszkania. 
Moratorjum to, obowiązujące w, okresach 
zimowych, rozszerzone zostanie na czas od 
1 kwietnia do 31 paździómnika %r., podobnie 
jak to miało miejsce w lecie roku ubiągłe- 
go. W związku z dzisiejazem uroezystem о- 
twarciem iimji kolejowej Henby Nowe — 
Gdynia, Komitet Bkonomiczny przedysku- 
tował sprawę tymczasowej eksploatacji tej 
linji oraz zagadnienie stosunku PKP do 

Francusko - Polskiego T-wa Kolejowego 
w tym okresie. Ponadto Komitet EBkono- 

miczny powziął uchwałę w sprawie apra- 

Międzynarodowe zawody narciarskie w Davos 

  

  

Od kilku dni odbywają się w okolicach Davos międzynarodowe zawody narciarskie. 

te odbywają się w warunkach niezwykle pomyślnych, ze względu na obfity suchy 

Na zdjęciu naszem widzimy jedną z zawodniczek p. 

  

Zawody 
śnieg. 

Bertsch na  diniszu. Margrit 

Biorą tu, biorą tam... 
Rzeczy, które „wyszły”" przypadkiem 

W sennym senacie francuskim zdarzyła się 
niespodziewanie bardzo ciekawa debata: byty 
minister skarbu Józef Caillaux, znany i z burz- 
liwej przeszłości politycznej i z niebezpiecz- 
nych dia przeciwników ataków, w mowie swej 
wtrącił taki, mniej dla nas pozornie zrozumiaty 
passus: 

„СаШаих: Niech panowie wierzą, że jak - 
kolwiek jestem starym urzędnikiem — byłem 
nim lat 15 — to bynajmniej nie posiadam e- 
merytury czy praw emerytalnych, jakbym mógł 
miec... 

Głos: Niech pan się upomni.. 
Caillaux: A, nie! 
Deputowany Brugnier: Gdy pan ma prawo 

do emerytury, źle pan robi, nie żądając: jej. 
Caillaux: Panie kolego. Jestem jak jeden z 

pańskich towarzyszy, Martin, który uczynił to, 
co ja, gdyż uważał, że nie jest to zgodne z 
piastowaniem mandatu poselskiego" . 

Przy tych słowach cała francuska lewica 
zaryczała z oburzeniem, jak rzadko to się zda- 
rza na posiedzeniach spokojnego senatu. I nie 
należy się dziwić, że ryczaia. Wiedziała dobrze 
że dyskretne słowa kąśliwego exministra ozna 
czają, że jutro cała prasa przypomni, że wódz 
i ozdoba socjalistów francuskich Leon Biub 
piastuje ŁĄCZNIE z mandatem poselskim sta- 
nowisko radcy ministerjalnego, urzędnika wy- 
i ozdoba socjalistów francuskich Leon Blum 
e sobie dnia 4 listopada 1932 roku wypła- 

pensję 34.661 franków 
za „trzydzieści pięć lat służby”, w czem cn- 
łych czternaście upłynęło miu bez pokazania 
się w urzędzie. 

Ale nietylko o Bluma rozległ się wrzask w 
senacie francuskim, nietylko swego wodza bro 
miła krzykiem lewica parlamentarna. Ani ten 
Blum nie jest taką plamą na słońcu stosunków 
parlamentu, ani ten Blum nie jest tak wielkim 
znowu spryciarzem, żeby mu już nikt na lewi 
cy tej nie zrównał. jest tam i taki towarzysz 
Spinasse, który jako poseł został proiesorei 
uniwersytetu, 
ba, dla którego stworzono specjalną katedrę 

kę prezydenta oddalił się i zginął w tłu- 
mie. Parę kroków za owym niepozornym 
brunetem, szedł młody, o sympatycznym 
wyglądzie blondyn. Policjanci bacznie 
obserwujący pierwszą podejrzaną osobi- 
stość nie zwrócili uwagi, że ów młody 
blondyn ma prawą rękę przykrytą biała 
chusteczką. Zdawałoby się taki szczegół, 

  
może dać wiele do podejrzeń i 'z łatwo- 
ścią zdradzi zamachowca. Ach, ta in- 
tuicja! Stało się jednak coś wręcz prze- 
ciwnego. Obaj agenci wytłumaczyli so- 
bie, że młody człowiek ma rękę zaban- 
dażowaną, a o słuszności swojego domy 

ba, specjalny PRZEDMIOT WYKŁADOWY, 
nazwany „historją pracy". Pan profesor nie 
zapracowuje się wykładami, bo ich nie ma, za 
to ten „historyk pracy" bierze sobie z tego ty 
tułu 72.000 franków rocznie. jest i Piquemal, 
komunista, który jednocześnie jest nauczycie- 
lem w jednej ze szkół pod Paryżem, wykła- 
dač nie wykiada, ale niemniej jemu wykłada- 
ja jego pensję miesięczną. Pas mal, pas mal, + 
panie Piquemal. Jest Antonnelli, który mandat 
stracił ,ale w międzyczasie i dla niego stwo- 
rzono katedrę, jest Richard, który został skarb 
nikiem kolonji w Somali. Ten ma się dobrze, 
bo ma stąd 200.000 franków. Jest to nieco le- 
piej od pensji chłopca do chowu bydła (ktcż 
by śmiał... powiedzieć inaczej), jaką przecież 
też piastował kiedyś ów przemyślny Richard. 

I tak dalej „i dalej. Jednocześnie nikt in- 
ny we Francji, jak ta cała ekipa Błuma drze 
włosy na głowie z powodu deficytu, z powodu 
braku pieniędzy na pokrycie ...pensyj urzędni- 
czych. Radykalny Caillaux wyrżnął całą praw- 
dę o tych pensjach. I na chwilę w cichej sali 
senatu francuskiego zrobiło się pewnym lu. 
dziom niemiło. Nie na długo. 

PREST 

cowania ustawy, regulującej wywóz pro- ; 

duktów: rolnych. 

NOWY AMBASADOR POLSKI 
PRZY KWIRYNALE 

Dowiadujemy się ze źródła autoryta- 

'tywnego, że ambasadorem Poiski przy Kwi 

rymale mianowany ma być Jerzy hr, Po- 

todki. 

Z refleksyj karnawałowych 

(Tańczące Miłosierdzie) 

O nędzarzy bardzo dbali, 

Pomoc swą im nieść gotowi, 
Wyrzucamy grosik „wdowi”... 
Jreąqdzamy szereg... bali! 

Tem się pewniej biedę przetnie, 
Im się będzie bawić świetniej... 

A więc bal... tańce z wieczerza, 
„Niech biedacy głód uśmierzą!* 
Rozesłane już programy: 
„W nadchodzący tłusty wtorek, 
My Panowie i My Damy, 
My, którzy coś posiadamy, 
Otwieramy z groszem worek... 
Tańcujemy... jemy... gramy!.:: 

Na głód patrząc i ńiedole, 
Przeogromnym zdjęci żalem, 
Wydajemy koncert z balem, 
Na rzecz biednych — tych tam — w dole!* 

Par tanecznych cudny szereg, 
Zaduch perfum, śmiech, chichoty, 
polka, tango, wale, oberek 
kręci się w czarownem kole... 

„To na biednych głód, niedolę — 
to tariiec — na łzy sieroty!... 

Na tych biednych duszą całą, 
„Dobroczynne” tańczy ciało...! 

Stop! Kolacja! Szereg wódek... 
„Niech żyje zdrów biedny ludek! 
Łży nad społeczeństwem chorem 
lejąc — bułkę jesz z kawiorem!... 
Zwpa.. Polski barszcz podali!... 
Jesz go... „TO na rzecz szpitali!*... 
Pasztet jest na rzecz podrzutków, 
móżdżek .— na rzecz szkół, „ogródków”, 
drób — „na przytułki*!., Na złóbki — 
dobre smażone wątróbki!.,. 
Myśląc wciąż o biednej dziatwie 
pierś ogryzasz kuropatwie!... 
Znika z kremem legumina, 
likier, lody, ser na „finish*... 

(A preez okna... biednych gmina 
patrzy... wiele dla niej czynisz!...) 

Że się u nas bawią damy — 
Komu?.. „Biednym zawdzięczamy!” 

Że wrą u ras ciągłe bale... 
Co przyczyną?... „Ból.. szpitale!* 

Bezrobocie, głód, tyfusy 
mnożą bale, śmiech, całusy!.., 

Jakiż cel mają te. szały?... 
Słyszę: „T'o da kapitały... 

więcej biednym łez się otrze, 
i tak dalej i tak dalej”,,. 

Wszystko to się bardzo chwali! 
Rzec-by jednak można jedno, 
©0 utrafi w samo sedno; : i 

Choć na balach but łomoce ° 
t choć „biednych bal wciąż wspiera”... 
coraz częstsze łzy sieroce, 
a i nędza nie wymiera!.., 

Chcąc być w zgodzie z Pamem Bogiem, 
dbaj o głodnych, daj ubogim, 
z nędzarzami dziel swe mienie, 
bo tak każe Bóg, sumienie!.., 
Nie pomoże bal uroczy, 
bo on biednych — gryzie w oczy!... 

Z. JAŻŁOWIECKI. 

  

WIELKIEJ 

  

Wielka 44, tel. 4.25 — WILNO — Ad, Mickiewicza 10, tel, 13:58, 
Ciągnienie rozpoczyna się 9 marca i trwać będzie do 11kwietnia. 

ogólna suma 
wygranych około 

Zamieis owe zlecenis z łstwiamy odwrotną pocztą P. K. O 81.051. 

Główna 
wygrana 1.000.000 z:. 

   

  

  

słu, przekonali się „ostatecznie“, gdy 
blondyn zamiast podać prawą rękę, wy- 
ciągnął do prezydenta lewą. W tym mo- 
mencie stało się caś, ro rozwiało to naiw 
ne przypuszczenie. Było już jednak  za- 
późno. W zabandażowanej dłoni błondy- 
na błysnęła lufa pistoletu. Huknęły dwa 
strzały. 

Powstało niebywałe zamieszanie, pa- 
nika, która dopiero uległa się, gdy uj- 
rzano Mac-Kinley'a na ziemi obficie bre- 
czącego krwią. Zabójcę trzymali mociio 
dwaj detektywi. Rozjuszonytłum, chc!ał 
zlinczować sprawcę zamachu i tylko 
nadzwyczajne wysiłki policji uniemoż!:- 
wiły dokonanie samosądu. Niezwłocznie 
otoczono całą „Świątynię Muzyki” ko:- 
donem policyjnym, aresztowano kilkaset 
osób, ale mimo skrupulatnego śledztwa, 
nie udało się wykryć wspólników zama- 
chowca. Tajemniczy, podejrzany brunet 
wpadł, jak kamień w wodę. Mimo prze- 
prowadzonej niezwłocznie operacji nie- 
udało się uratować Mac-Kinley'a, który 
po krótkiej chorobie, zmarł. 

Sprawca zamachu indagowany na 
śledztwie oświadczył, że nazywa się Fry- 
deryk Nieman, pochodzi z Toledo, jest 
anarchistą, wspólników żadnych nie miał, 
a czynu swego dokonał, ponieważ jest 
przeciwnikiem istniejącego ustroju  poli- 
tycznego. Dopiero na skutek zeznań na- 
ocznego świadka zamachu, niejakiego 
Waltera Nowaka, stwierdzono, że wła- 
ściwe nazwisko zamachowca brzmi Leon 
Ciołkosz, że jest on obywatelem amery- 
kańskim, pochodzącym z Polski, z zawo- 
du robotnikiem fabryk metalurgicznych, 
zamieszkującym ostatnio w Detroit. 

Pierwsze zeznania Zangarry po za- 
machu w Miami, o ile zamienimy słowo 

     

w kolekturze Loteri Paftstwowej 
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17.000.000 z. 
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„anarchista na „bolszewik“ będą niewał 
identyczne z zeznaniami Ciotkosza. 

Przed laty trzydziestu młodzi niezró- 
wnoważeni ludzie o rewolucyjnych prze 
konaniach licznie wypełniali szeregi anar 
chistów, podobnie, jak obecnie, tego ty- 
pu malkontenci są zwolennikami bolsze- 
wizmu. Uległa zmianie tylko firma zew- 
nętrzna burzycielskich instynktów, istot- 
na treść pozostała ta sama. Pierwsze la- 
ta bieżącego stulecia były okresem wyjęt 
kowego rozkwitu działalności anarchi- 
stów w Ameryce. Na czele ruchu stał 
John Most i Emma Goldman. Oboje pro- 
wadzili nader ożywióną propagandę, a 
nawet niedługo przed zamachem na Mac- 
Kinley'a, w dzienniku, redagowanym 
przez Johna Mosta, ukazał się artykuł, 
nawołujący do mordowania monarchów 
i prezydentów. Po zamachu władze po- 
ciągnęły autora do odpowiedzialności kar 
nej i skazały go na rok więzienia, za 
burzenie umysłów i propagowanie zbrod 
ni. Śledztwo w sprawie Ciołkosza stwier- 
dziło, że działał on pod wpływem tych 
artykułów jak i całej licznej wówczas 
literatury anarchistycznej. 

Ciołkosz podczas procesu zrzekł się 
obrony. To samo uczynił i Zangaa. 
Bieg sprawy sądowej w obu wypadkach 
mało się-różni. Po zbadaniu Ciołkosza 
przez lekarzy, którzy uznali go za noruial 
nego, przewód sdowy trwa.ł bardzo krćt- 
ko, gdyż przyznanie się oskarżonego do 
popełnionej zbrodni, uchyliło potrzebę 
przeprowadzania postępowania dowodo- 
wego. Trybunał po parogodzinnem po- 
siedzeniu skazał zabójcę prezydenta Mac 
Kinley'a na fotel elektryczny. 

Naśladowca Ciołkosza uniknął nara - 
zie tej kary, aczkolwiek nie minie go ona, 

  

W WIRZE STOLICY 
JAK ZAROBIĆ 5000 DOLARÓW 

W Ameryce za obrazę słowną płaci się SO- 
lidną karę dolarową. Ostatnio wydarzył się tani 
taki trick: 

Do jubilera przyszedł jegomość i zażądał 
papierośnicy. Wybrał najpiękniejszą, złotą z 
brylancikami. 

— ile? 

— 40000 dolarėw. 

— Proszę, oto czek. 
Jubiler wziął czek, a jegomość papierośni- 

cę i poszedł naprzeciwko do fryzjera. Podczas 
strzyżenia oglądał swój nowy gabytek i wzdy- 
chai. 

— Piekny przedmiot, zauważył mistrz brzy 
twy. 

— Nie podoba mi się, bulnąłem zań 10,009 
dolarów, ale to szpetne. Kup pan to odemnie. 

— Skądżeż, niem mam tyle pieniędzy: 
— To dawaj pan ile masz. 1000 dołarów, 

500, no 200 dolarów. Może pan się boi, że to 
fałszywe, idź pan naprzeciwko i zapytaj, tam 
jest to kupione. 

Fryzjer poszedł z papierośnicą do jubilera, 
zapytał, czy warta ona 200 dolarów. Jubiler 
zdębiał: — ależ przed chwilą kupił ją ten pan 
za 10.000. : 

— Chce mi ją wtrynić za 200. 
— Ha, łotr! — domyślił się jubiler, dat 

mi fałszywy czek, w banku guzik dostanę, a 
on ucieknie z 200 dolarami, niegłupim, na 
szczęście. 

I jubiler przywoławszy policjanta rzuch się 
do fryzjera, gdzie nieznajomy najspokojniej pa- 
Н papierosa. — Oszust, złodziej, fałszerz, ra- 
buś, szwindlarz, — wrzeszczał jubiler, aresziuj 
go pan, dał mi nic nie warty czek za szczero- 
złotą papierośnicę. 

Policjant za kołnierz gościa. Do komisarja- 
tu. Krzyk. Rwetes. Jubiler ryczy. Wreszcie je- 
gomość wymógł, iż przedstawiciel władzy po- 
szedł do banku z czekiem sprawdzić, czy jest 
coś wart. 

— Naturalnie, oświadczono, najlepszy czek 
w Świecie, jest pokrycie. 

Konfuzja jubilera. Zdumienie powszechne. 
— Cóż to nie mogę mieć fantazji stracić 

w kwadrans 9800 dolarów, mówi jegomość, ale 
za obrazę i niesłuszne oszczerstwo pociągam 
pana do odpowiedzialności. Za straty móralne 
żądam 5000 dolarów odszkodowania. 

Sprawę wygrał jegomość. Świadków była 
cała masa, fryzjer, policja, nie mogli zaprze- 
czyć. Sprytny facet bez włamania i rabunku 
ogołocił jubilera z 5000 dolarów. K. 

Zęby czyści i konserwuje 
PULSA PNIA 00 1604 

P. Dyr. Oktawjusz Rackiewicz 
OPUŚCIŁ SWE STANOWISKO 

„P. Dyrektor Oddziału Powsz. Zaki. Ubezy. 
opuścił swe stanowisko, przechodząc w stan spoczynku. P. Dyrektor O Rackiewicz, urodzc- 
ny w Ziemi Suwalskiej, po studjach  prawni- 
czych w Petersburgu, rozpoczął pracę w Tow. 
Wzajemnych Ubezpieczeń od r. 1902. 

Podczas wojny światowej był ewakuowa- 
ny z urzędem do Kijowa i Noworosyjska i 
wrócił do kraju W 1919 r. W r. 1921 pracuje na 
terenie wileńskim, organizując i prowadząc 
dział ubezpieczeń, najpierw jako prezes Wil. 
Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych, następnie, 
po połączeniu dyrekcji z P.D.U.W. — jako dy- 
rektor Wil. Oddz. Powsz. Zakł. Ubezp. Wzaje- 
mnych. 

P. Dyrektor A. Rackiewicz jest dobrze zna 
ny wilnianom, jako działacz społeczny 1 mece- 
nas sztuki. 

„Współpracownicy p. dyr. Rackiewicza zor- 
ganizowali „ha pożegnanie skromny obchód i 
złożyli na jego rętz następujący memo'jał: 

Pragnąc dać wytaz szczerego żalu z po- 
wodu odejscia w stan spoczynk': swego dłu- 
goletniego kólegi i przełożonego W. P. Okta- 

„ wiusza Rackiewicza, dyrek.ora Oddziału Powsz. 
Zakł. Ubezp. Wzai. ogół pracowiików  skła- 
da Mu niniejszem z zebranych dobrowolnie 
mi.czy sobą składek sumę zł. 140, aby raczył 
przeznaczyć na cel który za godny uzna. 

„ Skromny ten dowód pami-ci jest wyrazem 
najicpszych uczuć koleżeńskicn, Szacunku, przy 
wiącaria i prawdziwej sympacji, jaką :jednał 
sobie p. Dyr. Oktawjusz Ka: Liev icz wśród 
wsuółtowarzyszów piacy, dzięki niezwykiym 
zaletóm umysłu i serca, jaxo dobry kolega, 
Św.aiły kierowa:k , wzorowy obywateł. 

* ® * 

ża pošredni.iwem naszcį reaakcji p. Ukt. 
Rackiewicz przekazał sumę zł. 140 T-wu Przy- 
jaco: Nauk na kupno książek. 

  

gdyby którakolwiek z ofiar zamachu zmar 
ła wskutek odniesionych rar. Według о- 
rzeczenia lekarzy, stan zdrowia burmi- 
strza Czermaka wciąż jeszcze budzi oba- 
wy i los Zangarry zależy całkowicie od 
losu Czermaka. Burmistrz Chicago wy- 
zdrowieje — Zangarra będzie oczekwiał 
amnestji, która może mu skrócić karę, 
Czermak umrze, fotel elektryczny będzie 
ostatniem krzesłem, na którem spocznie 
w życiowej wędrówce. 

W ciągu procesu Ciołkosz zachował 
niezwykły spokój. W ostatniem słowie 
krótko oświadczył: „Jestem anarchistą i 
spełniłem swój obowiązek". Dopiero w 
dniu wykonania wyroku na moment za- 
łamał się wyrażając skruchę, ale gdy kat 
usadowił go na fotelu, opanował się zuo- 
wu i krzyknął: „Zabiłem prezydenta za 
to, że był on wrogiem pracujących. Nie 
żałuję swego czynu. Żałuję jedynie, że 
nie zobaczyłem się z ojcem”. Trzeba do- 
dać, że Ciołkosz po aresztowaniu, wręcz 
odmówił widzenia się z kimś ze swoich 
bliskich. Brat Ciołkosza „zabiegał, aby 
mu pozwolono być obecnym podczas ka- 
Źni. Oczywista, władze pozwolenia nie 
udzieliły. 

Po zamachu na Mac-Kinłey'a zwró- 
cono baczną uwagę-na działalność orga- 
nizacyj anarchistycznych. Uchwalono biM 
zakazujący wjazdu cudzoziemcom  anar- 
chistom, zastosowano szereg  represyj, 
słowem, to samo, co się dzieje obecnie 
w stosunku do komunistów. Historja się 
powtarza. Esq. 

 



  
  

Mamy przed sobą pismo ' Zaktadu 
Ubezpieczeń od wypadków z dnia 19 sty 
cznia do urzędu gminy Połoczany pow. 
Mołodeckiego. 

Do jakich absurdów dochodzi zakład 
ubezpieczeń w pogoni za wyciśnięciem 
największych składek stosując t. zw. „wy 
wiad'* — widać z tekstu tego pisma.. Oto 
ono: . 
Zakdad Ubezpieczenia od wypadków Oddział 

w Warszawie 
Warszawa, dnia 19 stycznia 1933 r. 

Do Urzędu Gminy w Połoczanach, 

pów. Mołodecki 
Prosimy uprzejmie o polecenie zbadania i 

zawiadomienie Zakładu: 

1) Czy w lasach było w czasie od 1-I 1942 
r. do 31-XII 1932 r. ścinane drzewo, choćby w 
małych ilościach i na własne potrzeby, a w 
takim razie, ile osób przez ile dni przeciętnie w 
półroczu i z jakiemi zarobkami dziennemi w 
gotówce  naturaljach (ekwiwalencie  pienięż- 
nym według cen miejscowych)  zatrudniawi 
przy Ścinaniu i obrabianiu drzewa, oraz ilu- 
własnych furmanów i z jakiemi zarobkami 
pracowało przy wywozie drzewa z lasu. 

2) lie osób, przez ile dni przeciętnie w pół- 
roczu i z jakiemi zarobkami pracowało w po- 
wyższym okresie czasu przy wszelkich innyci 
robotach, związanych z prowadzeniem gospu- 
darstwa leśnego, jak sadzenie kultur, czyszcze- 
nie lasu i przecinanie zagajników, karczowanie 
naprawa dróg leśnych ect., oraz jakie kwoty w 
gotówce i w naturze wypłacono w każdem 
półroczu w ciągu omawianego okresu czasu 
personelowi zajętemu przy dozorze i admini- 
stracji lasu (gajowi, leśnicy, nadieśni<i t.p.) 

3) lle ha obejmuje las nazwanego. 
Nadmieniamy, że ewentualny fakt, iż w go- 

spodarstwie leśnem są zatrudniani pracownicy 
z gospodarstwa rolnego, jest dla dochodzeń 
obojętny, a zarobki takich pracowników prosi- 
my podać Zakładowi w kwotach, jakie otrzy- 
maliby za te same czynności pracownicy obcy. 

Dyrektor Oddziału: 
(—) Podpis nieczytelny 

Umowa, zawarta pomiędzy Zw. Zie- 
mian a Zakładem Ubezpieczeń okreś'a 
pewną stałą opłatę od hektara za ubez- 
pieczenie od wypadków wszystkich pra- 
cowników i robotników w danym  foi- 
warku. Taki stan wzajemnych stosunków 
trwa już kilka lat. ` 

W końcu roku zeszłego Zakład Ubcz- 
pieczeń domagał się dosyć znacznego po-- 
dniesienia składki ubezpieczeniowej, cze- 
go wytłumaczyć nie można inaczej, jak 
zachłannością, gdyż składki normują s:ę 
wedle cen robocizny, a wszem wobec i 
każdemu z osobna wiadomem jest, że ce- 
ny robocizny spadły o 50 proc., więc ob- 
niżenie a nie podwyższenie składek win-- 
noby nastąpić. 

Żądanie od gminy dostarczenia da- 
nych za rok 1932 o šcinaniu drzewa 
„choćby w małych ilościach” i „na wła- 
sne potrzeby”, pomijając niemożebność 
gminy posiadania takich danych, jest do- 
prawdy szczytem wywiadu i apoteozą 
fiskalizmu. 

Urząd nietylko chce dociec ilu ludzi 
i z jakiemi zarobkami pracowało „prze- 
ciętnie* w-ciągu roku i z jakiemi zarob- 
kami w pieniądzach i naturaljach, ale ile 
własnych furmanów i z jakiemi zarob- 
kami pracowało przy wywozie drzewa 
lasu! 

Prócz tego Urząd chce wiedzieć, ilu 
— znów „przeciętnie”, ludzi pracowało 
przy kulturze lasu w półroczu i ile ci 
ludzie zarabiali. 

Nie dość tego, Urząd chce wiedzieć, 
ile ha obejmuje las danego właściciela 

Jeszcze powiadamia Urząd, że dla 
niego: jest „obojętne* że w lesie byli za- 
trudnieni pracownicy gospodarstwa rol- 
nego, a idzie o to, ile oni zarabiali. 

Cóż to wszystko znaczy? Do czego 
Urząd zamierza? 

. Rzecz prosta, do Ściągnięcia jak naj- 
więcej i jak największych składek. 

Pod tym względem Urząd, o którym 
mowa, walczy o palmę pierwszeństwa z 
innemi urzędami przymusowych ubezpic- 
sd, których rekordy dosyć trudno po- 

ič. 
Wiemy, že przy eksploatacji leśnej, 

robotnicy tam zatrudnieni winni być ase- 
kurowani od nieszczęśliwych wypadków. 
które mogą jedynie się zdarzyć, gdy 
zwalone drzewo któregoś  przygniecie. 

Wypadki takie są nadzwyczaj rzadkie 
i przez 60 lat nie miałem ani jednego 
takiego wypadku. 

Dziwniejszem jest ubezpieczenie obo- 
wiązkowe tych, którzy kłody, lub drzewo 
sążniowe wożą. 

Cała ta ankieta w danym wypadku 
jest skierowana najwidoczniej nie do eks- 
płoatacji leśnej przez przemysłowców, 
lub samego właściciela, jako przedsiębior 
cy leśnego, lecz do wyszukania pretekstu 
do pociągnięcia do wyższych dodatko- 
wych opłat za pracę w lesie tych fornali, 
którzy są, już jako pracownicy rolni u- 

bezpieczeni. : 
Dotąd nie powstawały żadne kwestje: 

wszak wiadomo każdemu, że parobek w 
każdym majątku jeździ do lasu zarówno 
po materjał, jak po drwa, gdyż docho- 
dzi ta czynność w cykl normalnych po- 
trzeb gospodarstwa. 

Parobek tnie drzewo uschnięte w 0- 
Srodzie, jak przewozi drwa w folwarku. 
z miejsca na miejsce, ale gdy to samo 
Zrobi w lesie, to taksa opłat ma być pod- 
niesiona! 

t Wyszukiwać „przecietnych“ ilości 
_dniówek w półroczu jest oczywistym 

nonsensem, gdyż żadnych danych nikt 
nie posiada, bo w gospodarstwie ludzie 
Są zajęci robotą, a nie prowadzeniem sta 
tystyki, kto dokąd i ile razy szedł, lub 
jechał. 

Takie koncepcje wyprowadzania śred 
hich przeciętnych dla robót chwilowych, 
mogą powstawać tylko u osób dalekich 
od życia realnego, a z uzdolnieniami my- 
šlenia scholastycznego. : 

Że tak jest, dosyć się przyjrzeć wzo- 
tom różnych szematów z kancelaryj prze 
Tóżnych urzędów nadsyłanych z wyma 

_ Saniem ich zapełnienia. Mieliśmy nieda- 
Wno przysłanych do obowiązkowego pro 

z 

zę 

wadzenia szesnastu ksiąg, przyczem sam 
urząd zredukował tę ilość do sześciu, a 
wkońcu do czterech, uznając ten wymysł 
wynalazcy za bezsensowny. Dążenia do 
podniesienia skali opłat ubezpieczeń od 
wypadków jaskrawo wystąpiło w roku 
zeszłym, gdy Urząd chciał podnieść о- 
płaty określone na podstawie cen robo- 
cizny, właśnie teraz, gdy te ceny spadły 
o 50 proc. Р 

O ile urząd jest skory do podnosze- 
nia składek, o tyle jest powolny przy wy- 
płacie odszkodowań, pomimo, że wszel- 
kie, a liczne formalności zostały zasia- 
sowane. Uchybienie procedurze oswoba- 
dza Urząd od wykonania swych zobo- 
wiązań. Mamy taki przykład: pewnemu: 
fornalowi zgniotło dłoń w młocarni, na 
skutek czego amputowano mu lewą dłoń 
w połowie, tak, że palców nie posiada. 
Wszelkie formalności zostały natych - 
miast załatwione. Wypadek miał miejsce. 
w końcu sierpnia, czy w początkach wrze 
šnia, — szpital został przez właściciela 
folwarku opłacony również, jak i inne 
koszty, a do dziś dnia nawet żadna ko- 
misja Zakładu Ubezpieczeń nie miała 
miejsca. Sześć miesięcy minęło, a Urząd 
znaku życia nie daje, poszkodowany zaś 
czeka cierpliwie dobrodziejstwa ubezpie- 
czeniowego. 

Widocznie teorja ubezpieczeń jesi ła- 
twiejsza do ujęcia, niż praktyczne jej wy- 
konanie. 

Mnogość przeróżnych urzędów i ich 
wymagań jest plagą rolnika.  Zainiast 
czas swój zużywać na pracę realną -— 
fachową, zmuszony on jest siedzieć przy 
biurku i zajmować się pisaniną, 
mu pod groźbą kar wysokich narzucają, 
— pisaniną zbędną, która do niczego nie 
prowadzi, prócz pobierania kar. 

Oto przykład. Pewien właściciel ma- 

203 mljony gotówki 
  

którą” 

  

SŁ'O w O 

Jeden z nieszczęśliwych oypudków od wypndków 
jątku p.” $. otrzymuje co roku zapytania: 
ilu robotników? ile zapłacił przy ekspio- 
atacji lasu? Odpisywał przez lat kilka, 
że źadnej eksploatacji nie prowadzi i że 
prowadzić nigdy nie zamierza. 

Wreszcie w ostatnim roku ше ой м- 
wiedział i wymierzono mu wysoką k:- 
rę, którą tym razem darowano z zastrze- 
żeniem, że następna kara będzie ściąg 
nięta. 

Zapytujemy, ilu jest w Polsce właści. 
cieli lasów i co za cel ma Urząd rok ro- 
cznie rozsyłać tego rodzaju zapytania? 
Ile taka korespondencja kosztuje i czy 
nie należałoby zrobić oszczędność na pa- 
pierze, oraz zredukować urzędnika zaję- 
tego taką nieprodukcyjną pracą. 

Wszak gdyby rzeczywiście eksploa- 
tujący las, gdyby napisał, że nie eks- 
ploatuje, czy byłby wolny od wszelkiego 
ubezpieczenia i Urząd go zostawił w 
spokoju? ' 

Sądzić należy, że zażądałby od gmi 
ny, czy Urzędu Skarbowego wiadomości 
o wyrabianych lasach. 

Czy nie może się nasunąć myśl, że 
owe żądane odpowiedzi nie ksyją w so- 
bie szans ściągnięcia kar? 

Ponieważ w naszym ustroju wszelkie 
przepisy są poparte wysokiemi karami, 
za,lada uchybienia, cóż dziwnego, że о- 
bywatel żyje w ciągłej trwodze, że nie- 
spodziewanie grom na niego spadnie, za 
jakieś nieodpisanie na zapytanie tej, lub 
owej instytucji, 

Nie można powiedzieć, by taki system 
ułatwiał pracę i osładzał i tak dosta- 
tecznie ciężkie życie tak zwanego wolne- 
go obywatela. 

Należy życzyć, by Rząd nasz zwró- 
cił uwagę na potrzebę uproszczenia wa- 
runków życia. 

Stanisław Wańkowicz. 

i 423 miljony lokat, 
któe posisda 

P. K. ©. 
to najlepszy dowód pewności, jską daje ta Iastytucja, 

Roczny obrót wyniósł 23 miljardy złotych! 
P. K. O. jest osobą prawną i ustawowo gwarantuje 

swym kiijentom tajemnicę wkładów 
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S ATA 

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

Z DNIA 27 LUTEGO 
Ciśnienie średnie: 774 

Temperatura średnia: —3. 

Temperatura najwyższa: —3. 

Temperatura najniższa: —15. 

Opad: : 

Wiatr: południowo - wschodni. 

Tendencja: bez zmian. 

Uwagi: dość pogodnie. 

Wschód słońca g. 6,14 

Zachód słońca g. 4,50 

KOŚCIELNA 
— J. E. BISKUP MICHALKIEWICZ 

Z powodu miezdrowia wyjechał na wypo- 
czymek, 

MIEJSKA 
— REGULACJA KORYTA WILJI. — 

Z wicsną zostaną podjęte prace nad regu- 
łacją koryta Wilji ma pnzestnzeni 55 km. 
Roboty pnowadzone będą w okolicach 
miasta. 

— WPŁYWY PODATKOWE. Miesiące 
łuty, jeśli chodzi o wpływy z tytułu podat- 
ków miejskich, nie przyniósł zwiększenia 
wplat. Ogółem, jak obliczają, wniesiono do 
kas miejskich olkoło 50 proc. spodziewa- 
nych należmości. 

POCZTOWA 
— Uwaga na druty telefoniczne. — Dyrek- 

cja P. i T. w Wilnie ze względu na zbliżają- 
cy się okres usuwania z dachów domów na- 
gromadzonego tam przez zimę Śniegu i lodu, 
zwraca się do właścicieli domów, obok któ- 
rych przebiegają przewody telefoniczne, aby 
wymagali od czyścicieli dachów zachowania 
przy zrzucaniu śniegu i lodu należytej ostro*- 
LS „dla zapobieżenia uszkodzeniu przewo- 

w. 
Dyrekcja uprzedza, że w razie uszkodzenia 

przez czyścicieli dachów tych przewodów od- 
powiedzialność materjalną za straty spowodo- 
wane przez te uszkodzenia ponosić będzie w;- 
łącznie właściciel danego domu. * 

UNIWERSYTECKA 
— Рго!. dr, Wincenty Lutosławski przyby- 

wa znów do Wilna i w niedzielę dnia 5 ma1- 
ca rb. rano o godz. 10 w sali wykładowej 5-ej 
Uniwersytetu (wejście tak, jak do auli kolum- 
nowej) mówić będzie o poglądach na świat u- 
zupełniając kurs, odbyty w dniach 6—8*stycz- 
nia rb. i odpowiadając na pytania słuchaczy 
a o godz. 18 tegoż dnia w Sali Śniadeckich 
wygłosi odczyt p.t. „Tajemnica powszechnego 
dobrobytu”. i 

Wstęp do sali 5-ej na poranne uzupełnienie 
kursu styczniowego bezpłatny (i bez żadnych 
składek) dla wszystkich bez wyjątku, t. j. za- 
równo dla uczestników kursu styczniowego, - 
jak i dla nowych słuchaczy. : 

Wstęp na popołudniowy odczyt w sali Śnia 
deckich 80 gr., studencki 40 gr. 

— Posiedzenie Sekcji Historji Sztuki odbę- 
dzie się dnia 2 HI. we czwartek 1933 r. o go- 
dzinie 8 wiecz. w sali Seminarjum Archeologii 
Klasycznej USB (ul. Zamkowa 11 — drugie 
podwórze w prawo). Na porządku dziennym: 

1) Referat p. Celiny Osieczkowskiej (z Pa 

ryża) „Nowoodkryte mozaiki. w kościele św. 
Zofji w. Konstantynopolu; 

2) Prof. S. Morelowskiego — „Sprawozda 
nie z nawiązania stosunków z instytutami nau 
kowemi franc. i węg.*. 4) wolne wnioski. 

SZKOI NA 
— Delegacja Centralnej Spółdzielni Szkoł- 

nej w Wilnie u Pana Kuratora okręgu szkoli:e- 
. go wileńskiego. W ostatnich dniach Pan Kura- 

tor Szelągowski przyjął na audjencji Prezydjum 
Centralnej Spółdzielni szkolnej (Centrali Spół- 
dzielni Uczniowskich) w Wilnie w _ osobach 
р.р.: Dyrmy Jana, Kordowicza Wiktora, Nie- 
miecińskiegą Antoniego, Paździora j6zefa i 
Woszczaka Józefa, którzy przedstawili P. Ku- 
ratorowi dotychczasowy dorobek С. $. $., 
oraz jej dalsze zamierzenia i cele. 

Pan Kurator odniósł się z całą życzliwc- 
ściąą do poczynań C,S.S. i przyrzekł jej, jako 
pracy obejmującej swym zakresem młodzież 
szkolną, daleko idące poparcie. 

— POPIELEC. W dniu dzisiejszym z 
racji Popielca lekcje w szkolach mie odbę- 
dą się. Urzednicy w biurach i urzędach 
pracują ma dwie zmiany, tj. do godz. 12 
i do 3 pp. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
-— Kembs — największa hydroelektrownia 

w Europie. — Odczyt na powyższy temat wy 
głosi inż. Wł. Jacewicz we czwartek 2 marca 
rb. o godzinie 20 w sali Stow. Techników Pol. 
w Wilnie (Wileńska 33). 

Hydroelektrownia w Kembs (nad 'Renem w 
Alzacji - Lotaryngji, na terytorjum  francu- 
skiem) jest najwspanialszą konstrukcją tego 
rodzaju z lat ubiegłych, podziwianą przez pra- 
sę techniczną całego Świata. 

Odczyt zostanie wygłoszony w formie do- 
stępnej dla niefachowców i będzie ilustrowa- 
ny licznemi rysunkami. Wstęp wolny. 

— Z Ogniska KPW. — Staraniem zarządu 
Ogniska KPW Wilno w dniu 1 marca rb. w 
sali Ogniska Kolejowego Przysposobienia Woj- 
skowego w Wilnie przy ul. Kolejowej nr 19— 
zostanie wygłoszony odczyt przez dra Wł. (-- 
Szywę na temat:. „Krasiński*. Kapewiacy wraz 
ze znajomymi i rodzinami, młodzież szkolna, 
stawcie się jak najliczniej. 

Wstęp bezpłatny dla wszystkich. Początek 
punktualnie o godzinie 19. 

  

Usuwa zmarszczki, zapo- 
biega tworzeniu się no- 
wych, usuwa plamy i 

pryszcze 

; RÓŻNE 
— KONFISKATA. Wizorajsze 'wiyda- 

mie emdeckiego „Dziennika Will." zostało 
zajęte przez Stławostwo Gnodzkie za poda- 
mie wiadomości, mieodpowiadających praw 
dzie. 

— WYKROCZENIA ADMINISTRA- 
CYJNE. — W ub. miesiącu polieja sponzą- 
dziła 2638 protolkkułów za różne wykrocze- 
nia administracyjne. 

— „MARSZ GŁODNYCH'" W WILNIE 
Na dzień (dzisiejszy miejscowe elementy 
wywnotiowe zapowiedziały wystąpienia u- 
liczne bezniobotinych, nadając tym wystą- 
pieniom mazwę „marszu głodnych". Próby 
ekscesów będą sfumione rm zarodku. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

REWJA — Generał Czeng. 
PAN — Syn Indyj 
LUX — Dziewczę z nad Wołgi. 
ŚWIATOWID — Cham 
HELIOS — Eskadra straceńców . 

HOLLYWOOD — Wioska na Ałtaju. 
ADRIA — Król gór: Gaucho. 
CASINO — Yngagi.   

  

TEATR I MUZYKA 
— Publiczność domaga się „Pocałunku 

przed lustrem*! — Wobec licznych życzeń pu 
bliczności, aby jeszcze raz teatr na Pohulance 
dał świetną sztukę „Pocałunek przed lustreni“ 
— dyrekcja teatru na Pohulance przychyliła 
się do prośby publiczności i dziś środa 1 < II. 
o godz. 8 wiecz. w teatrze na Pohulance zosta 
nie odegrana nieodwołalnie po raz ostatni peł 
na napięcia sztuka „Pocałunek przed lustrem" 
po cenach propagandowych 

— „Don Carlos“. — 2 III. przepiękny poe 
mat Schillera „Don Carlos“ który na premje- 
rze spotkał się z entuzjastycznem przyjęciem 
tłumnie zebranej publiczności. W piątek 3 Ill. 
z powodu generalnej próby „Dziewcząt w mua 
durkach* teatr nieczynny. 

— W sobotę „Dziewczęta w mundurkach * 
W sobotę 4 III. o godz. 8 wiecz. premjera re- 
welacyjnej sztuki „Dziewczęta w mundurkach" 
w. świetnej reżyserji dra Ronard - Bujańskiego 
i niezwykle pomysłowej oprawie: scenicznej 

Makojnika. : 
— „Kuzynka z Moskwy“ — odegrana zo- 

stanie dziś 1 III. przez stały teatr ebjazdowy 
teatrów miejskich ZASP w Wilnie w Bielsku 
Podlaskim. 

— Dzieci — pamiętajcie: —W sobotę 4 III. 
o godz. 4 po poł. w teatrze na Pohulance prze- 
Śliczna bajka „W szponach czarownicy”. 

— Uroczysta akademja ku czci Ś. p. ks. bi- 
skupa Bandurskiego. — W niedzielę 5 II. o 
godz. I w poł. w teatrze na Pohulance odbę- 
dzie się uroczysta akademja ku uczczeniu pa- 
mięci Świetlanej postaci Ś. p. ks. biskupa Ban- 
durskiego. 2 

— „Wiktorja“ na przedstawieniu propagan 
dowem. — Dziś ukaże się na przedstawieniu 
propagandowem Świetna operetka Abrahama 
„Wiktorja i jej huzar* z E . Gistedt — nic- 
zrównaną odtwórczynią roli głównej. Ceny pro 
pagandowe. 

— Jutrzejsza premjera. — Jutro wchodzi 
na repertuar ostatnia nowość, wyborna kome- 
dja muzyczna Stoltza „Peppina*, która odnio 
sła wielki sukces artystyczny na scenach za- 
granicznych i w. Warszawie. W roli głównej 
wystąpi znakomita artystka Elna Gistedt. Po- 
zatem udział biorą: Halmirska, Hajdamowicz, 
DBembowski. Szczawiński, Wyrwićz - Wichrow 
ski i inni. W akcie 2-im rewja futer. Nowe e- 
fektowne dekoracje według projektów J. Haw 
ryłkiewicza. Opracowanie reżyserskie K. Wyr- 
wicz - Wichrowskiego. 

— „Krysia leśniczanka" na przedstawieniu 
popołudniowem w Lutni.  — W najbliższą nie- 
dzielę ukaże się na przedstawieniu popołudnio 
wem melodyjna operetka Jarno „Krysia leśni- 
czanka“ z E. Gistedt w roli tytułowej. Ceny 
miejsc zniżone. Widowisko to poleca się wiel- 
ce młodzieży „szkolnej. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Z niczamkniętego lokalu męskiego semi- 

narjum nauczycielskiego przy ul. Ostrobram- 
skiej 29 skradziono aparat fotograficzny warto 
ści około 400 zł. A 

— Miła sąsiadka. — Z niezamkniętego mie 
szkania Zajsznura Chaima - Nochima (Piłsud- 
skiego 9) skradziono podczas nieobecności do-- 
mowników gotówką i papierami wartościowe 
mi 515 zł. Stwierdzono, że kradzieży dokona- 
ła Szawłowska Teofila, zam. w tymże domu, 
przy pomocy swego kochanka. Nazwiska wspól 
nika Szawłowska wyjawić nie chce. Skradzio- 
nych papierów i .pieniędzy narazie nie odna- 
leziono. 

— Buty narciarskie wartości 25 zł. skradzio 
no Gołowackiemu Samuelowi (W. Pohularka 
19). Okazało się, że buty skradła Markiewiczo 
wa Michalina, m-ka tego samego domu. Nara- 
zie Markiewiczowej nie zatrzymano.  Butów 
nie odnaleziono. 

— Potokarz. — Z wozu na ul. Zawai- 
nej skradziono Nakiewiczowi Michałowi (ul. 
Trakt Batorego 108) worek mąki. Sprawcę kra 
"dzieży Hanusewicza Michała, m-ca wsi Kropi- 
wnica zatrzymano ze skradzioną mąką. 

— Podrzutek. — W posesji nr. 81 przy ul. 
Szkaplernej znaleziono podrzutka płci męskiej 
w wieku około 4 tygodni i umieszczono g) 
w przytułku Dzieciątka Jezus. 

— ZNACZNA KRADZIEŻ. — 600 złotych 
gotówką oraz rewolwer „Browning*, gardero- 
bę, biżuterję i nakrycie stołowe wynieśli nie- 
znani sprawcy z mieszkania Strumiłły - Pie- 
traszkiewicza Kazimierza (Nowoświecka 10), 

Intendanta U iwearsytstu Stif'na 

o czem zawiadamia 

WILNO. Szczegółowe badania pokła- 
„dów glłiny w Gkolicach miasta wykazały, 
że posiada ona właściwości, umożliwiające 
wyrób klimkieru. 

Nasuwa to magistratowi myślewyłko- 
rzystamia tego przez założenie miejscowej 
Klinkierni, co ułatwiłoby zmacznie rozwią 
zanie kwestji gładkich jezdni w Wilne— 
Wysoka wartość gliny stawia ponadto mia 
sto pnzed możliwością przyjmowania zamó 
wień ma wyroby klinkierowe, 

Zdaniem fachoweów: miejskich, urzą- 

WILNO, Pisaliśmy wiezoraj pokrótce 
o zairzymaniu miejakiej Anieti Bogudzkiej 
(Nowogródzka 109), oskarżonej o pnzy- 

właszczenie spadku, pozostawionego przez 
zmacłą Joannę Pukiniawską. 

Obecnie znane są szczegóły tego wy- 
padku. Pukiniewsika, będąc nieuleczalnie 
chorą, przebywała w szplłtalu żydowskim 
na dfuższej kunacji. Bogucka, jako dobra 
znajoma odwiedzała ją często w szpitalu 
i w trakcie rozmów dowiedziała się, że sta- 
nusyka ma ukryte przy sobie 300 rb. w zło- 
cie i 1500 złotych. Pieniądze te znajdowały 
się częściowo w kuferku pod łóżkiem, czę- 
ściowo zaś były: zaszyłte w poduszce. 

Okoliczność ta miała nasunąć Boguc- 
kiej myśl zawładmięcia pieniądzmi chorej. 

Gdy w dniu 25 Iutęgo Pukiniewska by- 
ła już zupełnie słaba i stało się widoczne, 
že lada chwila zemrze, Bogucka jakoby roz 

pruła poduszkę i wyjęła znajdujące wię 
tam złoto, jak rówmież zrewidowała z do- 
byrm skutkiem kuferek. 

W tym samym dniu chora zmarła i gdy 
przybyła jej bliższa rodzina, kradzież od- 
razu zauważono.* 

Przed policją spadkobiercy zmarłej wy 
raźmie oskarżyli Bogudką, bowiem ona tyl- 

Tytuł ma charakter raczej retoryczny, 
ponieważ więcej chcę mówić o cechach do- 
datmich, które w pnzytllaczającej większoś- 
cl przyczymiły się do rozjaśnienia wątplić 
wjych cieni. I jeżeli! o tych cieniach wspo- 
mimam, to: robię to tyliko zi punktu widze - 
nia aajdalej posuniętej życzliwości, wobec 
arganizatorów i zawodników. Tem prizyjem 
niej zresztą jest mówić o rzeczach przy- 
krych, kiedy się wile, że wynikły one gu- 
pełnie niezależnie i częstokroć niespodzie- 

gdy w mieszkaniu nie było nikogo z domow- wanie. Nadmienić o mich jediniaik trzeba ze 
ników. Łączne straty szacowane są. na 2000 względu na przyszlošė. Musimy przecież 

złotych. : ciągle išė naprzód mietylko w kiemunku i- 
* TAJINE GCRZELNICTWGO. W m. lošci miliognikėw malt, lecz również i w 

lutym lotna brygada konfiroli skarbowej w kierunku sprężystości orjęamizacji i tech- 
Wiilnie mjawialia 17 tajnych gorzelni, oraz niki zawodniczej. ‚ 
3 fabnyczki papierosów. Od tygodnia olbnzymie żółte afisze za- 

я VAS powiadaly szumnije mdzial zakopiańczyków 
z Marusairzem ma czele. Obiecałno również 
do ostatniej chwili gości zagramicznych, 

donoszą, O krwawej bójce na weselu we wsi Nie dalej jeszcze jak onegduj ironicznie 
Duża "Jeiocka gminy rakowśkdej. Jeden z przy Powiewał mad ul. Mickiewicza  tranepa- 
byłych na wesele gości ze wsi Tałarskie gminy rent, reklamujący czenwonemi literami za- 
rakowskiej nazwiskiem Mielguj Michał zmart wody międzynarodowe — powiewał po za- 
w kilką dni po zajściu skutkiem odniesionych wodach, na których widzieliśmy jedynie 
ran. jak ustalono, w wyniku przeprowadzo- rodowitych obywałeli polskich. Doskonaie 
nych dochodzeń, udział w tak ciężkiem pobi- rozumiemy najlepsze intencje onganizato- 

zag pakują brali bracia Malisze Mikolaj 6 „yw, istórzy do ostatniej chwiłń mieli ma- ka z oraz inni mieszkańcy wsi Duża dzieję na przyje zd Marusarza i „zagramicz- 

ŚWIĘCIANY nikėow“. Trzeba jedinaik pamiętać, że tego 
rodzaju „nabieranie* publiczności hie о- 

— WYBUCH ZAPALNIKA. — Kapowicz płaca się, o czem będzie można przekonać 

Jan, m-c wsi Krzyżówka gminy kiemieliskiej się na następnych imprezach sportowych. znalazł na drodze stary zapalnik od granatu. — 7% ® „Besa > , > Ka: . ж ‚ Przeciętny widz, który z trudem dowie. 
ZSEE M: 4 dział się od! znajomych sporiiowców, lkttlo to 

Znaki ma RAA jest Miemusarz, nie ma zanfamlia do jegc 

MOŁODECZNO 
— BÓJKA NA WESELU. — Z Mołodeczna 

niósł rany rąk i twarzy. a mi 3 : 
WOŁOŻYN zastępców, chociażby oni nawet w: niczem 

mu nie ustępowiali. i 
POKAZ LOTNICZY. Powiatowy Z, ważniości tej kwestji muszą w pienw- 

Szym rzędzie zdać sobie sprawę maczelne 
władze narciarskie, stojące na straży roz- 
woju sportu narciarskiego. 

A teraz o samych zawodach. 
Po dobrych kilku latach isfnienia nar- 

ciarstwa w Wilmie, mamy obecnie tyłko 
dwa kluby, który poważnie traktują mar- 
ciarstwo jako sport zawodniczy, Są to 
Ognisko i 1 pp. Leg. Stają one do zamo- 
dów, mobilizująe najlepsze swe siły, które 
w ciągu długiego okresu należycie były 
kondensowane. Oba te kluby, a zwłaszcza 
Ognisko, z roku na rok wykazuje postęp 
zarówno ilościowy jak i techniczny. AZS, 
który miał jeszeze w tym roku coś do po- 
wiedzenia, operuje „przediwojenną* gene- 
racją; © narybku nie ma w tym klubie 
mowy. 

Komitet LOPP w Wołożynie wespół z miej 
scowym gannizonem KOP urządził w dmiu 
28 lutego pokaz napadu lotniczego i obro- 
ny przeciwgazowej. Atak markował samo- 
lot wojskowy z Lidy, żaś obronę prowadzili 
kopiści oraz drużyny ratownicze. W chwili 
ukazania się samolotu nad miastem, rozpo- 
czął się ogień karabinowy, detonacje pe- 

tand, zastępujących ogień antyleryjski. — 
Z. „nieprzyjacielskiego" samolotu zaczęły 
padać bomby (oczywiście mieszkodliwe), 
równocześnie zaś całe miasto spowiiło się 
gęstą zasłoną dtymm sztfucznego, wśród któ- 
rego uwijały się drużyny w maskach i u- 
braniaich  przeciwgazowych. Miniaturowy 
ten pokaz wojny gazowo-lotniczej wzbu- 
dził ogólne zainteresowanie i niewątpliwie 
wpłynie ma zwiększenie liczby członków 

ASM 
ZB 

Gdzie są inne, zgłoszone do Polskiego 
Zw. Niamcianskiego kluby ? Trzeba kiedyś 
zpicząć, Masowy piemwiszy słłart, nawet bez 
większych sukcesów, pobudza do dalszej 
pracy i dodaje wiary we wiłasme siły. Przy- 
puszczać więc małeży, że w roku przysz- 
Jym nie będziemy słyszeć do znudzenia na 
slamcie i mecie „Ognisko”, „1 pp. Leg. — 
może inne kluby wreszcie mile urozmaieą 
momotonję wymików klubowych. 

Rówmoległe z tem wzmoże się zaintere- 
sowanie publiczności, Ibo przyznać trzeba, 
że nie zdradziła ona w ciągu trzech dni 
zmagań, podniecenia się zawodami. Nie 
mam na myśli przeciętnych widzów. Niech- 
by' przyszli tylko mameianze — setki, tysią 

ь ROSE + ee namciemzy, którzy z nastaniem zimy „od „Monarchizm w Wilnie* została umie- EX 4 K й 2 4 
aa fotografja królowej.. karnawału w Wil p do głów” ekwipoweli się u Temaszew- 

nie p. T. Masłowówny!.. Narciarskie zawody, skiego, a jużby możnia bylło mówić o tłu- 
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ŚWIAT — Nr. 8 — Atrakcją numeru jest 
artykuł p.t. „Komisja Pro Russia" z fotogratją 
arcybiskupa d'Herbigny. Ciekawy jest artykuł 
J. Sokolicz-Wroczyńskiego p. t. „Stulecie teatru 
Wielkiego”. Jak zwykle — wiele ilustracyj, no- 
tatek, szkiców. 

ŚWIATOWID — Nr. 9 .Pod intrygującym 

  

        

    

tragiczna katastrofa w Neuenkirchen, rocznicą mach publiczności. 
Tymczasem zaledwie mia skiokiach oglą- bitwy pod Rarańczą i wiele, wiele ciekawych y M 

> dallišmy Unochę publieaznošei. Jaik to wy- wiadomości z całego Świata! 
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W pątek dnia 3 marca r. D. jako w pieiwszą rocznicę Śmierci 

iż Mgr. Jana- Wincentego Latwisa 
Batcrego, długoletniego Prezesa 

źwięzku Urzędników М. 5. В. 
zostanie odprawione w acŚciele św. Jana o godz. B-ej Nabożenstwo żał. bne, 

ZW ĄZEK URZĘDKIKÓW U. S. B 

Glina nadająca się do wyrobu klinkieru? 
dzenie wilasnej klimkiemi  kalkulowałoby 
się tak dalece, że oszczędzilibyśmy na tem 
akoło 70 proc. sum, które musimy zapłacić 
za cegiełki, na projektowane roboty ulicz- 
ne. — Propagatorem tej myśli jest kiero- 
wnik wydziału drogowego inż. Wąłtorski, 
który przygotowuje specjalny referat w 
tej sprawie. 

Zdaniem inż, Wątorskiego założenie 
własnej klinkierni znakomicie wpłynęłoby 
na odpowiednie uporządkowanie jezdni w 
mieście. 

Ruble zł. zginęły z pod poduszki umierającej 
ko była przy chorej ma krótko przed jej 
zgomem, 

Poszlakowamą jak i jej męża zatrzyma- 
no 'w czasie pogrzebu Pukiniewskiej i za- 
rządzoon naftychmiast rewizję w ich mie- 
szkamių. 

Narazie nie nie znaleziono i dopiero w 
kieszeni Boguckiego ujawniono większą su 
mę w złotych rublach, co do posadania któ 
rych Bogucey. tłumaczyli się, że otrzymali 
je od Pukiniewskiej w nagrodę za opiekę. 

Z uwagi na to, Że tw: chwili zatrzymania 
Boguccy zaprzeczyli, aby posiadałi coś z 
pieniędzy zmarłej, policja nie dała wiary 
tłumaczeniom, że znalezione nuble stano- 
wią darowiznę i dokonała w mieszkaniu 
jeszcze bardziej szczegółowej rewizji. 

Dała ona dobre rezultaty, bowiem w 
schowiku pod łóżkiem znaleziono większą 
część zabranej sumy. Mimo to Boguecy na- 
dal negują, aby okradli Pukiniawską i cb- 
stają przy swojem poprzedniem twierdze- 
niu, że ruble dała im zmarła dobrowolnie. 

Boguckich zwolniono ma wolną: stapę 

do ezasu rozprawy sądowej, Ikitėra niewąt- 
pliwie wyjaśni, jak to naprawdę z temi pie 
niądzmi było. 

— =000>—— 

  

Światła i cienie mistrzostw narciarskich 
tłumaczy — maidmiair daincingėw? Nie, — 
Godzina 12,30 była zbyt dostępna dla naj- 
większych śpiochów. 

Pnzyczyma leży gidzieinidziej, Wiilniamie, 
jeżeli chodzi о sport, są bandzo wybredni: 
nie mając wymobionego smaku sportowego, 
„łecą* jedynie ma pieniwszonzędne atrakcje. 

Czy nie warto byłło jednak przyjść i zo- 
baczyć co umieją nasi „wilenezuoy“? — 
Przecież Łabuć, czy Stankiewicz nie ustę- 
pują 'obecnie czołowym zawodnikom pol- 
skim. Są gorsi od eksina klasy o minuty 
— to jednak są już mzeczy dla oka nien- 
chwytine. Dlatego też przyjemnie byłoby, 

- jąc mia tmasie czy pod  skooznią, 
stimierdzač falkt, že wmeszcie i w Wilnie są 
zawodnicy, z którymi „sami zakopiań- 
czyay'* muszą walczyć i mawet przegrywać. 

Zupełnie niepotrizgbnym zgrzytem była 
wiadomość o dyskwalifikacji dwóch za- 
wtadnikówe. * 

Dla dobia i efyiki spontu sędziowie mu- 
sieli to zrobić. I w itym wypadku «trzeba z 
uznaniem podkreślić ich sitanowczość i od- 
wagę — chodziło tu przecież o miajlepszych 
reprezentantów wileńskich. Z dmgiej jed- 
nak stinomy tmzeba dodać, że wina nie le- 
žala całkowicie po stronie zawodników. 
Tnasy wytyczane były niezbyt dokładnie, 
w miektórych miejscach nie było chorągie- 
wek mia znacznej przestrzeni, Na żadnym 
odcinku mie było widać sędziów konitrolu- 
jących trasę. W takich wianunkach rodza 
się niedoikładniości, błędy i... złe myśli. 

zejdźmy teraz do skoków. Musimy 
otwarcie się pnzyzniać, że były ome słabym 
punktem wilnian. Wlymaźny bnalk treningu 
odczuwał się niemal ww każdym skoku, 
zwłaszcza przy porównaniu z dużą mutłyną 
zalkopiańczyków. 

Nie można w tym wypadku winić za- 
wiadnikėw. Robili co mogli. Czy można wy- 
magać opanowania techniki skoku w cią- 
gu kilku dni? Skocznia bowiem została od- 
dana do użytku w parę dni przed zawo- 
dami. 

Dilaczego? — zapylia mie jeden ze zdu- 
mieniem. 

Trzeba zmać w: tym wypadku stosunek 
wileńskich ojców miasta do urządzeń spor- 
owych. — To co inne miasta ozdabia i 
podnosi w oczach pnąwdziwie ikuśttumalmych 
ludzi, w Wilnie niwiażane jest za szpecące 
i niepotrzebne. ; 

Wiszystiko o jednak minęło — 
leży do przeszłości. Jedni z j ; 
oglądając otnzymame nagrody, wspominają 
dzieje walk, drudzy myciągają praktycznie 
i pouczające wnioski z chwilowego miepo- 
wdzenia. 

Publiczność z zapałem opowiada sobie 
mawizajem у 

Quganizatorzy zaś mogą być zadowole- 
ni nietylko z wyników technicznych, które 
dały powiażniy bilams. Zawody potraktowa- 
ne poważnie i ma szeroką skalę, wrzibudzity 
zaufanie, zwiłaszcza wśród tych, którzy 
chętnie popierają każdą rwiększą imprezę. 
Mam ma myśli fimmy z różnych branż, któ- 
ve ofiamowały szareg cenmych magród. Na 
szazególnie wyróżmienie, AA względu na Wy- 
głąd, zasłużyły. magrody f-my J. Toma- 
Szewski, D-H. „Stant*, S. A. Dunlop i p. 
Briawiūskiego. 

Reasumując mwszystikie „pobiežne spo- 
stimzeżenia, odniesione w czasie trwamia za- 
wiodów, należy bezsinonnie stwiemdzić, ża 

już ma- 

tegoroczne mistnzostwa były wyraźnym, 
zdecydowemym i dużym krokiem naprzód 
w maraiarsfwie wileńskiem. Józef Lewon,



grodźięhyka 
NABOŻEŃSTWO PASYJNE. 

W niedzielę dmia 5 mamca br. w kościele 

ewampieiickim odbędzie się o godz. 10,30 

nabożeństwio pasyjne dia ewangielików- 

katwinów w języku polskim. 

— ZEBRANIE WŁAŚCIOIELI NIERU 

OHOMOŚCI. — Dziś, dnia: 1 marca o godz. 

1,30 w., w magisiiacie odbędzie się zabra- 

mie właściciaji  mienuchomości, ubiegają- 

cych się o ugi wi spiacie pożyczek w Banku 

Gospodarstwa Krajowego. Na zebraniu 20- 

stanie podpisany przygotowany w tej spra- 

wie memorjał do BGK, 

— MAGISTRAT SKARŻY ŁAWNIKIA 
MAZURKIEWICZA DO SĄDU ZA OSZ- 

CZERSTWOG. Podczas ostatniej gładówki 

części pracowników miejskich, na jedinem 

z zebrań głodujących, pod przewokniciwera 

lawaika Mazutkiewicza. uchwalono rezolu- 

cję. W rezolucji tej, na kitórej podpisany 

jest: p. Mazurkiewicz, zebrami czynią magi- 

Stinatowi cay czereg zarzutów, między im 

nami, že prowadzi rozmautną i korupcyjną 

gospodarkę. 
Sprawa ta była przedmiotem obrad na 

jedhem u ostatnich zebrań magigtratu i 

pryjmując pod uwagę, że rezolucję tę 
podpisał ławnik p. Maznnikiewicz, magis- 

trat czując się dotlnięty temi zarzutami, 

posianowił zaskarżyć p. Mazumkiewicza do 

sądu. 

— KOMUNIKAT ZW. STRZELEC- 
KIEGO.— Zamząd Kołą Towarzystwa. Przy 

jaciół Związku Stmzelecdkiego Koło w Grod- 

nie, zwołuje ogólne zebranie Kola, które 

odbędzie się w dniu 2 manca br. o godz. 

17,30 w świetlicy Związku Strzeleckiego, 
prz yufl. Horodmiczańskiej 10, z mastępu- 
jącyma porządkiem dziennym: 1) wybór 

przewodmiczącego zebremia; 2)  sprawo- 

zdanie z działalmiości Koła; 3) sprawozda- 

nie komisji rewizyjnej Koła; 4) uchwale- 

mie absdluttorjum ustępującemu zanządo- 

wi; 5) wybory zarząd i komisji newizyj- 

nej; 6) wolme wnioski. 
W razie braku przepisanej statutem i- 

łości: cziloników, odbędzie się o godz. 18-tej 

„drugie zebramie prawomocne bez względłu 
ma iłość obecnych członków. 

— REHABILITACJA B; DOZORCY 
ROBÓT. — Sąd Okręgowży mw składzie je- 
TR R NA IU A 

Džwiekowe Kino „APOLLO“ 
Dominikańska 26. 

Greta Garbo, Conr. Nagel 
w wielkim dramacie erotycznym p. t. — 

POCAŁUNEK 
Dzieje mężatki niekochającej swego męża! 

Przejawy duszy współczesnej kobiety!!! 

Wstęp 49 groszy. 

AKA RAA ANNA 

Kino „PALACE“ 

Orzeszkowej 14. 

NAJWSPANIALSZE ARCYDZIEŁO 
Wielkich Gwiazd Ekranu* p.t. — 

Fanfary miłości 
W rolach głównych LLONEL, BARRYMORE, 
MARY PHILBIN oraz DON ALVARADO 
Film pełen napięcia. Sala dobrze ogrza. 

Wstęp 40 groszy, 

  

  

  

   

  

      
    

  

Dźwiękowe Kino „POLONJA* 
Pocztowa 4. 

Tysiąc wybuchów śmiechu na godzinę — 

wywołuje 

KĄRRY LOYD 
w najdoskonalszej komedji pełnej skondenso- 
wanego humoru oraz efektownych epizodów 

pt „KINOMANJAK” 
NAJDOWCIPNIEJSZY FILM 

NAJDOWCIPNIEJSZEGO ARTYSTY! 
Wstęp od 49 groszy. 

    

dnoosobowym (sędzia p. Merłe) mzpairy- 

wał w tych dniach sprawę 26-letniego A- 

teksamdra. Łukaszewicza, oskarżonego © to, 

że będąc odl czerwca do Istopada 1931 r. 

dozoncą robót! na szosie obok  Alekszyc, 

przyjął od dwóch wieśniaków: łapówkę w 

wysokości 10 i 8 złotych za zwolmienie ich 

od szarnwarku. Rzekome to przestępstwo 

wykryło się, kiedy do nich zgłosił się sek- 

westnugor, który zarządał pewtiej sumy za 

miewyłkonamie szarwatkna. 

Oskamżony do wimy się nie przyznał i ze- 

znaje, że wogóle Nijgdy żadmyłch pieniędzy 

od zatrudnionych przy robotach na szosie 

mie pobiera. 

Zbadani w tej sprawie świadkowie po- 

(wiemdziii, że dali Lukaszewiczowi 10 1 8 

@., przyczem Świadek Michał Moisiewicz 

zezmałł, że na zapłatę Lukaszewiozowi poży- 

czył 6 zł. u Włodzimierza Miskiewicza, któ- 

ry odbywa obeenie karę w ® więzieniu 

ma komunizm, Na wniosek obrońcy oskarżo 

mego p. mec. Pinstenberga (bmomił z urzę- 

du), $ąd postanowił wezwać jalko świadka 

Włodzimierza. Miskiewicza, który sprowa- 

dzony z więzienia zeznał, że rzeczywiście 

pożyczalł Moisiewiczowii pieniądze, lecz mie 

ma zapłatę dozorcy, lecz ma: „wypiwkę”. 

Pan prokurator (Popow w przemówie- 

mia swojem podirzymywał oskarżenie, na- 

tomiast obrońca. oskarżonego jp. mec. Fir- 

steniberg jest! tego zdania, że Łukaszewicz 

żadnych pieniędzy od tych świadków mie 

brał, bo gdybiy rzeczywiście wziął od nich 

łapówkę, wykazałby: w awioich rapomtach 

do gminy, które nie byly przez nikogo kon 

trdiomainie, czem. nie maraziłby tych wieś 

miaków ma karę, a. siebie ma jeszcze więk- 

sze niebezpieczeństwo, gdyż napewno wie- 

dział, że za taki czym groziłoby miu więzie- 

mie. Ci zaś, mie chcąc prawdopodobnie pła- 

cić kary, powiedzieli tak sobie, mie licząc 

się ze skutkami, ‚ 

Sąd prayehyilit isię do mwiniosikiu obrońcy 

i Łukaszewicza uniewinnił. 

— NA SZCZĘŚCIE NIC SIĘ NIE 

STAŁO. — W ubiegłą sobotę wybuchł! [po- 

żar w majątku Augustówek. Na skutek a- 

larmu wyjechała do Augustówka miejska 

straż pożarna, zabierając ze sobą jedyną 

motopompę. Wyjeżdżając do Augustówika, 

miasto pozostawiono na pastwę losu, gdyż 

nawet nie uprzedzono o tem ochofiniczej 

silraży pożarnej. Wyobraźmy sobie, jakby 

wyglądało miasto, gidyby nw! ezasie tej kil- 

kogodzimnej nieobecności straży, wybuchł 
pożar w. mieście. 

Nienormainy ten: sian jak wiadomo wy 

wołany został skreśleniem przez magistrat 

w calości subsydjum ina mzecz ochotniczej 

straży pożarnej. : 

Pozbawiona głównego źródła dochodu, 

Straż ochojfnicza pirzestała faktycznie ist 

mieć. Z drugiej zaś stnony w: kołach radziea 

kich wyłonił się projekt skasowania straży 

miejskiej zawodowej, kltóra kosztuje mia- 

sto około 80 tysięcy złotych i przyznania 

większej subwencji straży cehotniczej, któ 

ra podejmie się służyć miastu w razie po- 

žamu. Narazie jednałk straż ochotnicza jest 

Wypadek pozostawienia miasta bez o- 

pieki straży, tym razem na szczęście za- 

kończył się bez przykrych skutków, jednak 

musi skłonić władze miejskie do ostatecz- 
nej decyzji: w: tej sprawie. S 

— BOGUSŁAWSKI CZY KALINOW- 
SKI. — Jutro 2 manca Sąd Okręgowy moz- 

pozna. bardzo ciekawą sprawę niejakiego 

Boguslarwekiego, któremu zamzuca się, że w 
latach 1923—24 przyjmował udział w: bam- 
dzie, krtówa dokonała całego szeregu niajpa- 

dów na teremie Grodzieńszezyzmy, Oskanżo- 

ny Bogusławski rzekomo nazywał się wów- 

czas Kalinowskim i iw baridzie miał prze- 

zwisłko „Pana”. Wszystkich członków ban- 
dy udało się w. swioim czasie wyłapać i nie- 
Wtórny z mich skazami zostali ma karę 

śmierci. 
Bogusławskiego, który w ciągu tego 

czasu stał się dość majętnym kupcem, zidra 
dził jedem z jego byłych kompanów. 

— USIŁOWANE SAMOBÓJSTWO. — 
W dhiiu 27 lutego pnzez wypicie karbolu u- 
siłowało popelnić samobójstwo Mauikiewicz 

Helena, zam. pmzy ul.. Wróblewskiego 25. 
Przyczyna. tangnięcia się na życie nie jest 
znana. 

aa 

FIRMA RADJOWA „„AAMAERĘ** 
Grodno, ul. Bomin 

Konto czekowe 

ikańska 1 tel. 186 

P. K. 0. 82.157. 

POLECA ZA 160 ZŁ, GOTÓWKĄ 
B-lampowy odbiornik radjowy, z lampami 
głośnikiem aiumslatorem, baterją anodową 

i sprzętem antenowym 

wpłacić sz P.LU. R. 
zndiczeniem. 

Przy zamawianiu zaisty 
82,157 zł, 20. Pozewiziożć ca 

A. SWIDOWA. 21) 

W mroku zamkniętych okiennic 
ROZDZIAŁ XXV . 

DOM NOCLEGOWY KUROCZKINA 

Przyćmione światło płynie z zakopco- 
nych lampek w nociegowym domu Ku- 
roczkina. jest to najbrudniejszy zakład 
tego typu. Wciąż wisi nad nim groźba 
zamknięcia. 

le „Kawalerowie ksiežyca“, lubią 
bardzo ten brudny dom: pełno tych szu- 
mowin ludzkich w dusznej sali. 

Kobiety, mężczyźni, dzieci... 
Oto pielgrzym, w podartem ubraniu, 

w wydeptanych buciskach, na plecach 
ma przewieszony węzeł, włosy w cienki 
warkoczyk splecione, rzadka bródka ster 
czy na wszystkie strony. 

Wszedł, wciągnął nosem powietrze, 
pokiwał głową i kichnął. 

— Z powietrza tak! Bądźcie zdrowi 
bracia mili! ` 

" W odpowiedzi kilku mruknęło prze- 

kleństwo, inni milczeli. у 
— I bez ciebie tu ciasno, długogry- 

wy! 

    

  

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

—- Gdzie leziesz durniu! — zepchnął 
g0 z nary ponury czarny chłop. — Już 
tu rozwaliła się jakaś tatarska morda. 
Gwiżdże jak! Masz w brzucho, świńskie 
ucho! : 

— Czlowiecze, czemuž usta przekień 
stwem kalasz? I tatar na obraz i pod»- 
bieństwo Boga jest stworzon... 

— Zatnij jadaczkę, długopoły. Mó- 
wię po dobremu: ciasno — zgiń!... 

— Ja odejdę człowieku Boży, czemuż 
to gniewasz się na bliźniego swego? 

-— Ej, ojcze, pójdź do mnie, tu cic- 
pło i swobodnie, — podniosła się na 
łokciu brudna i pijana megiera. 

— Nie kuś mnie, córo Ewy. Od mło- 
dzieńczych lat stronię od  podszeptėw 
szatana i pokus zmysłowych... 

Chłop pchnął go z całej siły i 
grzym zatoczył się, ku ogólnej 
aż na środek sali. 

— Cha, cha, cha — ogarnęła bezmyśl 
na radość wszystkich „gości'* Kuroczki- 
na. ю 

— Dobrze jemu tak! Nie w te drzwi 

piei- 
radošci, 

— „Nož“ TRADYCJA WSL Jamosze- 
wicz Józef zam. we wsi Kamienna Lusota 
gm. Hoża zameldował o zadamiu mu ciosu 

nożem w ramię przez Bujnidkiego Anto- 
miego i Sieczko Aleksandra, zam. we wsi 
Jadowszczyzna tejże gminy, 

Rama jednak dkazała się jako iekkie u- 
szkodzenie ciała. Dochodzenie w: toku. 

— TEATR MIEJSKI. Dziś we środę 1 

mejpca o goda. 8,15 przebojowa farsa pł: 

„Huta di Bulia* w reż. dyr. Kirokowskie- 

go. — We czwaliek 2 manca o godz. 8,30 

występ zespołu Redtity. Dana będzie prze- 

śbicana baśń dramatyczna Lucjana Rydla 

pt.: „Zaczarowamie Koło". 
"Nalleży przypuszczać, że sztuka, ta, ze 

względu na wysoką wartość artystyjczmą, 

nazwisko awtona: jak również finmę zespołu, 

uzyska mależyfe powodzenie. 

  

— WYJAŻD PANA WOJEWODY DO 

WARSZAWY. — W dniu wczonajszym w. 

wojewoda Stefan Świderski wyjechał w 

sprawach służbowych do Warszawy. 

— ZEBRANIE KOMITETU WYKONAW 
CZEGO OBOHODU IMIENIN MARSZAŁ- 

KIA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO. Przewod- 

niczący wojew. komitebu wyłkonawiezego ob 

chodu imienin Marszałka Józefa Piłsud- 

skiego, prezes wojew. zarządu Zw. Straży 

pożarnych p. wicewojewoda Fr. Godlewski 

zwołał na dzień dzisiejszy zebranie Komi- 

tetu. — Przedmiatem. olbrad będą sprawy 

orgamizacyjne obchodu. 

—__ SKARBOWOCY NA RZECZ POMO- 

CY BEZROBOTNYM. — W dhniu 25 lute- 

go stosownie do zapow iedzi, odbyła się w 

Nowogródku zabawa Stowarzyszenia U- 

rzędników Skarbowych. Zabawa udała się 

bamdzo dobrze. Dochód ww kwocie 550 zł 

przeznaczono w całości na rzecz komitetu 

pomocy bezrobotnym. 

baradfiinicka 
_- POSIEDZENIE RADY MIEJSK TEJ 

W dniu 27 futego o godz. 20 odbyło się po- 

siedzenie Rady: Miejskiej. 

Wbrew zwyczajowi nie czytano proto- 

kułu z ostatniego posiedzenia, lecz odrazu 

przystąpiono do myboru , dwóch członków 

do Sejmiku Powiatowego. j : 

Frakcja socjalistyczna proponuje nie- 

tylko nie wybierać ale i wycofać swych 3 

przedstawicieli z Sejmiku, a to na znak 

protestu, że nie został wybrany przedsta- 

wiciel miasta do Wydziału Powiatowego. 

Po przemówieniu jeszcze kilku „mówyców, 

Rada Miejska stanęła na swem stamow isku, 

a mianowicie delegatów wybrano w oso- 

bach pp.: burm, Jarmulskiego i Biegmana 

i jednocześnie Rada Miejska uchwaliła 

wnieść protest przeciwko niewylbraniu do 

wydziału przedstawiciela miasta i z proś- 

Ъа o uwzględmienie stanowiska miasta i 

obsadzenie jednego miejsca w Wydziaie 

Powiatowym pnzez przedstawiciela miasta: 

Następnie uchwalono statut szpitala 

międzykomunalnego,  poczem wybrano 

przedstawicieli miasta do Zarządu, szpita- 

la w osobach ip. burmistrza Jammulskiego, 

Bukowskiego i Miukasieja i do Rady Nad- 

zorczej szpitala pp.: Głąbika, Busela, Cu- 

kiermana i Winnilkowa. | 

Po wyborze zabrał głos m. Machay 

PPSOKW, który kwestjonował wybór ra- 

dnego Głąbika ze względu ma to, že jest 

urzędnikiem administracyjnym i przeto 

nie może być mie tylko w! Radzie Szpitala 

ale i w Radzie Miejskej. Słowem zastoso- 

wał w tym wypadku paragraf nowej usta- 

wy samorządowej, którą mędzy innemi na- 

miętnie zwalcza, P. burmistrz nie poddał 

pad głosowanie wmiosku p. Machaya, jako 

nie mającego podstaw prawnych; wówczas 

p .Machay wniósł (jak zwykle) votum se- 

maratum. 
Następnie p. burmistrz przedłożył spra 

wozdanie z wyjazdu do Warszawy w Spra- 

wie elektrowni, co przyjęto do wiadomoś- 

ci, poczem odrzucono podanie p. Klepac- 

kiej w sprawie spłaty maileżności za pamk 

miejski w kwocie. 33.000 zł. i podzielono 

miasto ma 13 okręgów! opiekuńczych, wy- 

brano opiekunów społecznych i po kilku 

drobnych wnioskach posiedzenie o godz. 

jedenastej zalkończomo. 
— ZAKOŃCZENIE KURSU OPG. DLA 

KUPCÓW I RZEMIEŚLNIKÓW. W nie- 
dzielę dnia 26 lutego został zakończony 10- 

godzinny kurs obrony przeciwgazowej, 
który się odbywał w dni Świąteczne dla 
członków Stowarzyszenia kupców. polskich 

i okręgowego T-wa Rzemieślników, Chrześ- 

cijan. Kurs przesłuchało 0 osób, w tem 14 

mzemieślników i 6 kupców. Jako dowód 

  

  

7 5 p „mjerai N jakluaiuejszy fiim Świata. Poemat B h»t"r:tva : Wielsiej Miłości p. t. 

Dźwiękowe-kino 

„REWJA“ 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5. 

„Generał Czen 
w rolach głównych niezspomnisni bohaterzy „Ł”dzi Prdwednej' i „Sterowia” 

Jack Holt i Ralph Gr ves 
Początek seausów o g'dz 5, 7, 9 w sobotę i miedzielą o godz. 3 ciej 
  

  

Dzwiękowe - Dziś, tilm, który za. hwycił ioczarował J Ki w najgłośn'ejszej Wielbi ieie d sie do- 
Kino cały Świat Sława Polski r IepUTA swej kreacji Pleśń Nocy brej muzyki, 

więlbiciele dob ego filmu zua,dą pełuc ża0 wolenie ogłąiając f=romenal cy „o.skiego Caruso : 
Helios“ Na wszyrtkie seanse: Belkon 49 g. parter na 1 s 80 g. na pozostałe ca 90 gr. — Nad as Aktu.lja dźriękowe. 

35 Seanse 4, 6, R i 10,15 
  

  

Dziś premjera, Niezwywle przygrdy w dżunglach sf ykańskich. walua ludz: z d;apieżnymi zwie: zętami 

VNGAGI 
Następny obrar: „ESKADRA STRACEŃCÓW" 

DZWIĘKOWE KINO 

CAIN 
Wielka 47, tei. 15-41 

  

  

PAŃ | 
  

Dziś. Chluba kinematografji, bożyszcze kobiet, niezapomniany „POGANINŃ'*. 

RAĄKCH KROVARRO 
w najnowszym monumentalnym filmie egzotycznym 

Ф® $ y šą ė B D wi *6 Wielka epopea milosna 

Nad program: Urozmaicone dodatki dźwiękowe: Seanse: 4, 6, 8, i 10.15. 

  

Kino-Teatr & Dziś! Film cudów i 

„ADRIA Dzikich Bestyj i 
Wieika 35 

  

  

  

Ń. GÓRBOR 

zachwytu! 

sm 

Sp. 
Akc. 

NIEMIECKA 26. 

tania sprzedaż resztek 
jedwabiu, wełny, materjały damskie i męskie na ubrania 

i paita. — Takich tanich cen jeszcze nie było! 
| < 

trzymają zaświadczenia, wydane przez 

Pow. Kom. LOPP. w Baranowiczach. 
— POŻAR. — W dniu 26 lutego o godz. 

1 we wsi Jakimowicze gm. darewskiej w 

zabudowaniach Zdana Józefa wybuchł po- 

żam, który zniszczył dom mieszkalny * i 

chlew, ponadto spaliły się 2 konię, 3 kro- 

wy, 3 gęsi, 3 kury, zboże, sprzęty domowe, 
garderoba, bielizna i artykuły spożywcze, 
ogólnej wartości 5768 zł, oraz gotówka w 

sumie 800 zł. 
Na szczęście wypadku z ludźmi nie było 

Pożar. powstał wskutek nieostrożnaągo ob- 

chodzenia się z ogniem domowmików. Do- 
chodzenie prowadzi post. PP. Darewo. 

FILIA 
naszej Administracji 

w Baranowiczach 
przeniesiona została z ul. Szosowej 178 

na ul, SZEPTYCKIEGO 37 

(pierwsze piętro) 

Radjo wiieńskie 
ŚRODA 1 MARCA 

11.40: Przegląd prasy, kom. meteor., czas. 

12.10 Muzyka z płyt; 13.20 Komunikat meteo- 

rologiczny; 14.40 Program dzienny; 14.45 Mu- 

zyka oratoryjna (płyty); 15.15 Giełda rolnicza 

15.25 Chwilka strzelecka; 15.35 Audycja dia 

dzieci; 16.00 Recital Klaudjusza Arrau (płyty) 

16.20 „Mahomet i Arabowie" — odczyt w;- 

głosi dla. maturzystów prof. H. Paszkiewicz; 

16.40 „Tajne organizacje i ich rola w Chr 
nach“ — odczyt wygłosi prof. J. Jaworski; — 
17.00 Audycja dla nauczycieli muzyki; 17.30— 

Komunikaty; 17.40 „Co nas boli?" — przecha 

dzki Mika*po mieście; 17.55 Program na czwar 
tek; 18.00 „Mickiewicz“ — odczyt dla maturzy 

stów wygłosi prof. K. Górski; 18.20 Wiadomo 

ści bieżące; 18.25 Koncert życzeń (płyty); — 

18.40 Przegląd litewski; 18.55 Rozmaitości; - - 
19.00 Codzienny odcinek powieściowy; 19.10- 

Rozmaitości; 19.15 „Polskim yachtem do Nor- 

wegji“ — feljeton wygłosi Jan Gołubiew; -— 
19,30 „Filozofja dla wszystkich" — feljeton wy 

głosi ]. Jankowski; 19.45 Prasowy dziennik ra 

djowy; 20.00 W muzeum narodowem — poga 

dankę wygłosi ks. Ruszczyc; 20.15 Koncert, 

wiadomości bieżące, dodatek do prasowego 

dziennika radjowego, dalszy ciąg koncertu; — 

22.00 Na widnokręgu; 22.15 Muzyka z płyt; — 

  

  

przesłuchamia kursu wszyscy słuchacze 0-22.55 Komunikat meteorologiczny. 

wlazł! myślał klasztor, a do domu nocie- 
gowego wpadł! 

— Co nie podobało się ojcze, że tak 
plecy trzesz? — pchnął go znów jakiś 
obdartus. 

— А ty oddaj resztę! Do wron wla- 
złeś to i krakaj po wroniemu, — pora- 
dził ktoś. 

-— Bóg kazał wrogom wybaczać i 
krzywdzicieli się modlić... 

— A ty przestań kazanie prawić! Bo, 
jak obrzydniesz, my tu tobie nabożeńst- 
wo żałobne zrobimy! — wrzasnął ponu- 
ry chłop. ! 

— Oj, chłopcy, zabił! Oj, pomóżcie! 
— z kąta wypadła dziewczyna wymalo- 
wana i zniszczona, w jaskrawej, brud- 
nej sukni. Chustkę ktoś urwał z jej gło- 
wy, włosy miała potargane, Za nią wy- 
padł rudy drab. 

— Dawaj pieniądze 
krzyczał bijąc ją pięściami. 

— No, no, Fiedziczka, bij z uwagą, 
mordy Mańce nie psuj, — nie będzie jej 
nikt chciał! — rozległ się głos z nar. 

Nagle drzwi otworzyły się szeroko i 
otoczony mgłą pary z harmonją w rękach 
podskakując, " tańcząc i  śpiewajac, 
wpadł do sali rudy mężczyzna, pijany 

za 

łajdaczko! -- 

dd z 

Drukarnia w 
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walctws „SLOWA“ 

— Co tam za hałas? Pokój wam, rii- 

1а kompanjo! : 3 

— А Sańka, sprytna głowa! 

— Czemuż nie widać ciebie było? Ca 

robiłeś? — rozległy się pytania. 

=: J u tatki bywałem, 
od mosteczkiem mieszkałem, 

I-ich,.ha, ha, I-ch, he, ha ha!.. 

Zatańczył, zatupał wesolo, až czer- 

wona koszula załopotała koło niego, tań - 

cząc. 
— Ty djabie spać przyszedł, tak śpij 

a to tak ciebie stąd wystawię, że... 
— Ej, ej, lordzie, milordzie, cóż taki 

groźny? Czy ja tobie spać nie daję? 
— Jakby mnie nie przeszkadzał twój 

krzyk, toby ja i nie mówił do takiego... 
— Moje panu uszanowienie! A czyż 

ruskim ludziom, może wesołość szko- 
dzić? Oto wiosna idzie, każda bukaszka 

cieszy się, a u mnie w piersi aż szumi: 

śpiewać chce się! 
— A i u mnie tu szumi — uderzył na 

gle siebie pięścią w piersi. ponury chłop. 

— tylko że ni śpiewać chce się, a toska, 

rozpacz... 
— | nie możesz toski rozpędzić, bier! 

ny człowieku? Na Wołdze tobie za cia- 

sńno,.na stepach miejsca niema? Och, 
dość miejsca na naszej świętej ziemi. 

NASIONA 
Kon'czyn, tymotki, seradeli i różnych inaych 

roślin pastewnychb oraz łubinów poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalns 11 a. 

  

  

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 9-ро 

rew., K. Karmelitow zam. w Wilnie, Piekiełko 
1 3—12 na zasadzie art. ,1030 UPC. ogłasza, że 

w dniu 6 marca 1933 r. od godz. 10 rano w 
Wilnie przy ul. Lwowskiej nr. 2 odbędzie się 
sprzedaż z przetargu publicznego  ruchomóści 
należących do Pauliny Dowłaszowej na rzecz 
Skarbu Państwa i składających się z otoma 
ny, 2-ch foteli, 6-ciu półfoteli, lustra, półtremo; 
fortepianu, itp., oszacowanych na sumę zł. 
2.800 — lecz w myśl art. 1070 UPC licyt. rozp. 
od połowy sumy oszacow. 

Komornik Karnielitow. 

A & В А Ю U 
potężny egzotyczny dramat owiany oparami haszyszu, misteryj c; zotycznych. Tajemnice Džungti Afrykańskich, 

Bes Wybuchów Wulkanów, w rol. gł. CHARLES BiC KFORD i ROSE HOBERT. Nad program: — 
Nowe dźwiękowe wydanie p-g. powieści GABRJELI ZAPOLSKIEJ. 
DELA LIPIŃSKA, *WALSER. Z. BATYCKA. DYMSZA I TAD. WESOŁOWSKI 

MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ. W roł. gi. 

  

ZARZĄD KASY POŻYOZKOWO- 
OSZCZĘDNOŚCIOWEJ  PRAOOWNIEÓW 

SĄDOWYCH W 'WILNIE 

miimiejszem podaje do wiadomości pr. człon 
ków Spółdzielni, że zwyczajne domoczae po- 
siedzenie Waimęgo Zgromadzenia odbedzie 
się dnia 12 marca 1933 r. o godzimie 12-tej 
w południe w gmachu sądów, pokój 201. 

Gdyby Walme Zgromadzenie do doszło 

do skutku z braku dostatecznej ilości ezłon- 
ków, następne zebranie odbędzie się tęgoż 
dnia © godzinie 12 m. 30 bez względu ma i- 
lość obecnych. 

PORZĄDEK DZIENNY : 

1) Zagajenie zebrania i wybory preewad- 

niczącego . 
2) Odczytanie protokułu poprzedniege Wał 

mego Zgromadzenia. 
3) Spnawiozdamie Zarządłu. 
4) Zatwierdzenie (bilansu, 
5) Podział zysku. 
6) Uzupełniające wybory Rady Naueor- 

czej i Zarządu, 
7) Wolne wnioski. 

  

ZARZĄD. 
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Le«arze - - 
AAA RAA ADA a bo 

DOKTOR Lokale 
Zeidowicz | Ww 

chor. skórne, wenery - "POKÓ 1 3: 
narządów moczo- 

wych. 
od 9 do 1, 5 do 8-- 
wieczorem. ul. Mickie - 

czne; DO WYNAJĘCIA 
Фа kulturajnej osoby 
Dąbrowskiego t2 m. 3 

wicza 24. 
DOKTOR z. MIESZKANIA. 

ZELDOWwICZOWA trontowc po 5 рокой 2е 
kobiece, weneryczne — wszystkiemi wygodami 
narządów . moczowych przy nl. W. Pohulanka 
od 12 — 2 i od 4 -6 19. rnformacje: Tel 188 

ul. Mickiewicza 24 —. 
AGI ZZ 

  

DO WYNAJĘCIA 
-.2 mieszkania z trzech   

& & ВЕНЕ 
Racjonalnej kosmetyki lecznicza) 

Wiine, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą konserwuje, doskonali, odówieżu, * 
suwa jej skazy i b J а% kosmaty: 
1у twarzy. Masaż, viz elektryczny, w: 
szczupiający (panie). tryski „Horm 
według prof. Spuhia. spadanie wt 
tupież, indywidu dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Ostatnie zdobycze koszy 

tyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—58. 

w 

FABRYKA 
ska MEBLI 

F. WILERKIN I $-ta 
Spółka z ogr. odp. 

Wilno, ul. Tatarska 20, 
dom własny. Istnieje od 1843. 

Jadalnie, sypialnie, salony, 
gabinety, łóżka niklowane i 
angielskie, kredensy, stoły, 
szaty, biurka. krzesła dębowe 
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Dr. Wolfson i czterech pokot. Sko- 

  

pówka 6. 

weneryczne, — тос2о - — = 
płciowe, skórne. Ut. SKK БОБОНОСЯЮНЫЫ 
Wileńska 7, tel. 10-67 Lekcie 
94 9 — 11 4 — 8. EEN GWANE ааоа ое аЬння . н 

Kupno RODOWITA 
FRANCUZKA 

moemy myziwzey  MdZIElA Mitai 
skiego. — Zgłoszenia 

Z POWODU WYJAZ- Mickiewicza 22 m.'15 
DU sprzedaję tanio To. gq godz 11 ej do Zrej. 
maite meble, jak: stoly | | 
szafy, kanapy, umywal- KNEW CZAK 
ki i inne rzeczy: apa- Różne 
rat fotograficzny f-my 

4. SPRZEDA 

„Contessa Nettel* — „  WRANNNKNKKNNE CENNE 
mig. sztofk. — rozm. ** i ао 
10x15 — obj. „Can Wydzierżawię 
Zeiss“  šwiatlosila 3.5; majątek 
tele - objektyw i inne 
przybory fotogr. Tam- 
że kupię 3 — 4 lampo- 

około 200 ha najprzed- 
niejszych gruutow or- 
nych i łąk nadrzeczn 

  

  1 t.p. Ceny znacznie zniżone.     
Idź na góry, idź na lasy, 
Niech twe smutki zjedzą biesy! 
Ej ty, ej, ej, €i+.: 

— Nie krzycz, mówię po dobreniu! 

Duszę wymotasz, wyrwiesz! 
— Ja twoją duszę? A ty wypij, odej- 

dzie wszystko. Patrzaj co ja tobie dam... 
Wyjął z kieszeni zaczętą już butelkę 

wódki i podał ją ponuremu chłopu. 
— Pij, dobry człowieku, zobaczysz 

jak smutek wódka odpędzi. 

Znów zatąńczył i zaśpiewał Sańka, 

wesoło pokrzykując. 

— Zgiń, djable.. zabiję! — oczy chło 

pa błysnęły nieprzytomnie ponad butel- 

ką. — mówię „toska* mnie dusi... nie 

męcz. , : 
— Įakže ty mnie zabijesz, gołąbku? 

Nie czas mnie spokoju wiecznego zazy- 
wać — toncować chce się.. I gdzieby ty 
mnie wysłał? Do Boga nie przyjmą: 
gdzie mnie z moją harmonją do chórów 

anielskich leźć, a... 
— Do czorta ciebie wyślę! Przeklęta 

pchła skacząca! 

— Ej głowa, głowa! Toż u czoria 
płacz i zgrzytanie zębów, a ja... 

Moja gęba wódki prosi, 
Dusza szuka wesołości 

, Ech, bracie, bra-cie mój... 

Redaktor w/z 

wy  radjoodbiornik. — Tąweniarze i bud; AA ynki 
skopėwka 6 — 19. Šonas Od. 
ginė "= leglošė cd Wilna 30 kim. 

Bryndzę szosą i 0d st, kolej 14 
karpa.ką d-serową — kim traktem. Info micje 

polecaią WA 17 cczynuy Ž 
4 m, 4 od 9 — 10 rano 

B-iia Głębia ay i od 3—4 po południe. 
ul Trocka 3. = 

  

  

5 S S SI I III IIA I III TS T SI III II III I III III 

Gwizd.... butelka  przełeciała przez 
pokój, z tępym dźwiękiem uderzyła w 
skroń Sańki i rozpękła się na drobse 
kawałki... 

Sańka zachwiał się, jakoś śmiesznie 
podrzucił rękami w górę i osunął się 

na podłogę... 

W niebieskich oczach zastygł uśmiech 
wesołości, na ustach drżał uśmiech, ręce 
nie wypuściły harmonji.. 

Zapanowala martwa cisza... 

Ponury chłop popatrzył na leżącego, 
wstrząsnął głową, jakby chcąc odrzucić 
dokuczliwe myśli, przeżegnał się i wy- 
ciągnął ręce. 

— Weźcie mnie ludzie prawosławni! 
Dusza prosi pokuty... Ile ja po świętych 
Ile ja po świętych miejscach chodził --- 
wszędzie był.. nie pomogło.. umarli za- 
męczyli. A teraz i Sańka na duszę 
spadł. Bracia, toż to ja latem pułkowni- 
kai jego całą rodzinę zabiłem.. 

„ Zabrzęczały wyjęte z torby podróż- 
„nej starego pielgrzyma, kajdanki. * Zenin 
odrzucił bródkę i ubranie pielgrzyma. 

Z nar zerwał się Tatar i zagwizdał 
przeciągle, wzywając policję. 

D. C. N. 

Gy, 

  

    
  

 


