
Rok XII. Nr. 70 (3208) 

SŁOWO 
WILNO, Niedziela 12 marca 1933 r. 

Redakcja i Administracja: Wiluc, Zamkowa 2. Utwarta od godz 3% do 4. 

"NK 
  

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu, lub z prze 

sytrą pocztową 4 zł, zagranicę 7 zł. Konto czekowe PKO Ne. | 
£4350,W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 20 groszy | 

BICZNATOY, 

  

  

Redakcja rękopisów nieżamówionych nie zwraca. Adm 

nie uwzgiednia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 
  

Telefoty: Redakcji — 17-82, Administracji — 228. 

73 НЕЛАЛБ | 

Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
      

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
b RANUWICZE — ul. Szeptyckiego --- A. 

GŁĘBOKIE ul. Zamkowa 14 księg. W 

GRODNO — egarnia T-wa „Ruch“. 

— Ksiegarnia Kol. „Ruch“ 

KLECK -— Skiep „Jednošė“ 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 

ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch*. 

  

  

          

    

  

— kiosk St. Michalskiego. 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika 
Zagraniczne 50 proc. 

  

. Ratuszowa — Księgarnia Jažwiūskiego. 

ĘCIA? Y — Księgarnia T-wa „Ruch* 

żej. Ogłos: 
do miejsca. Terminy druku mogą by 

Łaszum. 

!. Włodzimierowa. 

    

į OSZMIANA — 
į PODBRÓDZIE 

PINSK — 
POSTAWY 

    

DRUJA —- Kowi 

        

   

Ks arnia Spółdz. Naucz. 

Wiieūska 15 T. Uurwicz 

rski 
< 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
SLONiM — Księgamia 1. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 

й SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

ST. ŚWIĘCIANY —. M, Łewin -— Biuro gazetowe uł. 3 hiaja 2 

WOŁOŻYN — 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy ma stronie Ż-ej i i 3-ej gz. 40. 
reklamowa milimetr 60 gr. W numerach 

Mandżurja Strasziiwe trzesienie ziemi w Kalifornii 
Los Angeles I Holiywosd w gruzach. — Tysiące ofiar Jedno z pism paryskich drukuje sze- 

reg artykułów pułkownika de Laponia- 

rede o sytuacji na terenie Mandżurji, Je- 

holu i Pekinu. Z informacyj tych wyn- 

ka, że: 1) sytuacja ludności pod po- 

przedniemi rządami była wprost strasz- 

na; 2) Japończyków stanowczo uważać 

należy za wybawców; 3) państwo man- 

dżurskie istnieje. Oczywiście, jest to 

państwo, którego bronią siły zbrojne ja- 

pońskie, oczywiście nie można ręczyć, 

że własne siły mandżurskie oswobodzi- 

łyby swą ojczyznę od tyranji Czang-Sue- 

Ljanga, ale jednak państwo mandżurskie 

istnieje, poskramia bandytów, cieszy się 

zaufaniem spokojnej ludności kraju. 

Liga Narodów, występując przeciw 

Japonji i przeciw Mandżurji, broni ban- 

dytów, złodziei i tyranów. — Taki wy- 

rok najwyraźniej formułuje Francuz, któ- 

ry na te sprawy patrzy własnemi ocza- 

mi. 
W walkach o Jehol obok japońskich 

bierze udział wojsko mandżursko - mon- 

golskie pod dowództwem ministra wojny 

państwa mandżurskiego, gen. Czang - 

Kai-Ho, który sam jest nawpół mandżu- 

rem, nawpół mongołem. Naprzeciw sie - 

bie mieli siły Czang - Sue - Lian- 

ga, który do niedawna był wład- 

cą Pekinu. jak wiadomo, po u- 

padku  Jeholu, Czang-Sue-Ljang po- 

dał się do dymisji, a naczelne dowódz- 

two objął marszałek  Czang-Kai-Szek. 

Pierwszem zarządzeniem nowego  do- 

wódcy było wysłanie dywizji pod Ku - 

Pei-Kuo, gdzie toczą się zaciekłe walki. 

Siły swe Czang-Sue-Ljang liczył nie na 
dziesiątki, lecz na setki tysięcy. „Cóż z 

tego" — pisze dowcipnie nasz pułkow- 

nik, — „kiedy w miarę zbliżania się Ja- 

pończyków siły te topnieją zupełnie, tak, 

jak masło na podzwrotnikowem słońcu. 

Prócz sił Czang-Sue-Ljanga są jeszcze 

wojska innych  „paūstw“ chińskich: 
Chan-Si — 40 tys.; Szantung — 30 tys.; 

Hu-Pei — 100 tys. Wszystkie te siły -= 

ironizuje Francuz — są ożywione du- 

chem wojennym, zwracającym na siebie 

uwagę swą powściągliwością. Innemi 

słowy, na widok nieprzyjaciela armja 

chińska rozłazi się, jak znoszona bieliz- 

na. 

Kim jest, a raczej kim był marszałek 

Czang-Sue-Ljang? 
Do niedawna był władcą Pekinu, był 

władcą Mandżurji. jest synem innego 

bandyty, Czang-Tso-Linga,  dawnicį 

chunchuza, póżniej awanturnika, którego 

fortuna od chwili proklamacji republiki 

chińskiej zaczęła toczyć się kwieciście. 

Ale Czang-Tso-Ling był jeszcze kinis, 

Czang-Sue-Ljang, który po ojcu odzie- 

dziczył Mandżurję, (na tem polegają za- 
* sady demokratyczne, których Liga Naro- 
dów w sprawie Czang-Sue-Ljanga bro- 
niła), jest to morfinista, histeryk, Ich, 

  

człowiek bez skrupułów i zasad. Doko- 

ła niego skupiała się armja awanturni- 

ków i złodziei z całego świata. Wypu- 

szczali papierowe pieniądze i robili ka- 

kosy na dostawach wojennych. Czatg- 

Sue-Ljang ogłosił monopol na opjum, on 

jedynie miał prawo sprzedawać ten nar- 

kotyk w granicach swego kraju. Od sie- 

bie odsprzedawał prawo handlowan:a 

tym narkotykiem różnym innym awan- 

turnikom, którym nadawał odrazu tytuły 

generałów i pułkowników. 

W przeciwieństwie do sposobów go- 

spodarki Czang-Sue-Ljanga „pułk. de 

Lapomarede państwo mandżurskie malu- 

je nam w całkiem różowych kolorach. 

Przedewszystkiem powstało ono z ini- 

cjatywy autentycznego Mandżura gen. 

llsi-Hsia, który rozpoczął walkę z Czen- 

giem i szukał pomocy u Japończyków. 

Gen. Hsi-Hsia reprezentował opozycję 

mandżurską, przeciwną reżimowi Czan- 

ga jeszcze za czasów szanownego papy. 

Państwo mandżurskie jest wynikiem 

odwiecznego separatyzmu  Mandżurji, 

która dała Chinom swoją dynastję, ale 

bynajmniej nie zasymilowała się zupełnie 

z tym olbrzymim krajem. Dziś na czele 

Mandżurji stoi potomek tej dynastji, by- 

ły cesarz Pu-ji. W kraju, gdzie o żad- 

nem samostanowieniu, wyborach, demo- 

kratycznych rządach nie może być nawet 

mowy, władza potomka dynastji, ce- 

sarza legitymnego stanowi oczywiście ti- 

tulus o cały poziom 'w swej praworząć- 

ności wyższy, niż władze przeróżnych 

bandytów, opierające się tylko na gwai- 

cie. т 
Państwo mandžurskie ma bank pari- 

stwowy, wypuściło pieniądze kruszcowe, 

skończyło z papierową inflacją, zorgani- 

zowało sądy, ujarzmiło bandytów. Puł- 

kownik francuski powtarza zachwyty dia 

tego państwa, które słyszał z ust ludzi, 

tak dobrze znających ten kraj i wyma- 

gania jego ludności, jak od lat tu osiedii, 

misjonarze francuscy. 

„Rządy mandżurskie ożywione są ide- 
ałem Wang-Tao. Jest to coś w rodzaju 

„swaraj“ Gandhiego, oznacza powrót do 

samodzielności Chin, w ramach trady- 

cyjnej monarchii. Jest to więc ideał nie- 

podległości, oparty na programie reakcji, 

na programie powrotu do tych czasów, 

kiedy Chiny posiadały monarchję, nie- 

podległość i samodzielność. 

Anarchja przeżarła jednak narody 

chińskie do tego stopnia, że wkroczenie 

na drogę do tego ideału możliwe jest 

tylko o obcej pomocy. Jest wielu amato- 

rów do roli tych pomocników — to pew- 
na. Ale nieuznawanie przez Ligę Naro- 
dów państwa mandżurskiego nie da się 

LOS ANGELES. PAT. — Dzisiejszej 
nocy około godziny 3-ej według czasu 
środkowo-europejskiego  Kaliiornję na- 
wiedziło silne trzęsienie ziemi. Ośrodek 
wstrząsów znajdował się w pobliżu Los 
Angeles. 

Według dotychczasowych danych, -- 
zginęło 120 osób. Przeszło 4 tysiące jest 
rannych. Wiele miejscowości uległo czę- 
ściowemu zniszczeniu, między innemi 
Los Angeles, pobliskie Long Beach, zna- 
na kolonja miljonerów amerykańskich. 
San Pedro, gdzie runęła słynna bibljote- 
ka Carneggi'ego, San Anna, Ventura, 
Compton i Hollywood, gdzie zawaliło 
się wiele studjów filmowych. Wszystkie 

luksusowe hotele nadbrzeżne zostały zai 
szczone. Trzęsienie trwało 3 godziny i 
objęło pas ziemi długości 200 mi! i sze- 
rokości 30 mil. 

LOS ANGELES PAT. — Najsilniejsze 
wstrząsy dały się odczuć w Long Beach, 
gdzie liczba ofiar jest większa, niż gdzie 
kolwiek indziej. Ulice miasta zasypane 
są gruzami. Wszystkie będące do dyspo- 
zycji ambulanse ruchome oraz lekarze 
wysłani zostali pośpiesznie do miast. — 
nawiedzonych trzęsieniem ziemi. W naj- 
większym szpitalu w Los Angeles chorzy 
ogarnięci paniką rzucili się tłumnie do 
drzwi, przyczem wielu straciło przyton:- 
noŚĆ. 

Na froncie chińsko-japońskim 
PEKIN PAT. — Oddział wojsk Japońskich 

zbliżający się do Hsi-Fen-Ku, został otoczony 

przez Chińczyków i wybity do nogi. 
PEKIN PAT. — Jak się zdaje, da się unik- 

nąć dalszych operacyj wojennych w рб!тос- 

nych Chinach, o ile tylko Czang - Kai - Szek: 
nie będzie się upierał przy projekcie odebrania 

Ku-Pei-Ku. 
TOKJO PAT.— Ambasador brytyjski otrzy 

mał zapewnienie od [ар w:czyków. że nie będą 

posuwali się w kieranka Chin Pėoinožnych, — 

chyba że zostaną do tego zinuszeni przez Chin 

czyków. 

GUBERNATOR PROWINCJI DŻEHOL 

TOKJO PAT. — Gubernatorem prowincji 

Dżehol ma być wkrótce mianowany gen. 

Czang-Hai-Peng, głównodowodzący wojskami 

które operowały w Dżeholu. 

  

Aiżackie kłopoty Francji 
PARYŻ PAT. — Podczas dyskusji w par- 

lamencie nad interpelacja dep. Sturmla ,doty- 
czącą sytuacji politycznej i gospodarczej Ai- 
zacji, autor interpelacji zażądał w końcu unii 
celnej Alzacji z jej sąsiadami. 

Podsekretarz stanu w prezydjum rady mini 
strów i 
cji i Lotaryngji Guy de la Chambre  udzieiił 
odpowiedzi Sturmlowi w tonie stanowczym, 
dowodząc, że niema żadnych powodów do czy 
nienia różnicy między terenami odzyskanemi a 
innemi prowincjami francuskiemi. Nie należy 
podsycać i wzmacniać odosobnionych zresztą 
dążeń autonomistycznych, które pornimo potę- 
pienia ze strony lojalnej wobec Francji iudno- 
Ści pragną wyciągnąć z pewnych wydarzeń za 
granicznych impuls do niepożądanych  zinian. 
Pozatem mówca udowadnia cyfrowo: że lud- 
ność Alzacji jest stosunkowo najbardziej iawo- 

kierownik wydziaiu dla spraw- Alza- fi 

ryzowana. jest tam najmniejsza ilość bezrobot 
nych, najkorzystniejsze ceny dla płodów rolni- 
czych, ożywiony ruch itd. 

W sprawie szkolnictwa w Alzacji również 
nie uczyni się żadnych koncesyj. Co do strony 
politycznej, to rząd francuski dąży do uzgod- 

enia interesów departamentów _ odzyskanych 
z caiokształtem interesów francuskich i jest na 
najlepszej drodze ku temu. Mówca przypomina 
że w Niemczech jest 6 miljonów bezrobotnych 
wobec 300 tysięcy we Francji, — Wreszcie 
stwierdza stanowczo, że rząd nie zgodzi się ni 
gdy, aby integralność Francji miała być w ja 
kikolwiek sposób naruszona. Ё 

Zkolei zabierało głos jeszcze kilku mów- 
ców, wyrażając zdziwienie, że Sturmi pragnie 
unji cełnej z Niemcami Hitlera. 

Na tem dyskusję zakończono. 

„Policja pie będzie bronić Żydów” 
Oświadczenie Goeringa 

BERLIN PAT. — Na zgromadzeniu narodo 
wych socjalistów w Essen Goering wygłosił 
przemówienie, w którem niezwykle ostro zaata 
kował partję centrową. 

Mówiąc o dawnym systemie oświadczył, że 
ma na myśli 3 międzynarodówki: czarną, czer- 
woną i żółtą międzynarodówkę żydowskiej li- 
nansjery. 

Wspominając o zamykaniu domów towaro- 
wych i składów żydowskich, minister powie- 
dział, że z caią bezwzględnością użyje sił po- 
licyjnych tam, gdzie narodowi niemieckiemu 
wyrządza się krzywdę, nie godzi się jednak, 
by policja była użyta do obrony żydowskich 
domów towarowych. jeżeli mówi się — ciąg- 
nął dalej minister Goering — że gdzieś tam 
został ktoś aresztowany i zelżony, to odpowie 
izieć mogę, na to: „Gdzie drwa rąbią, tam 
wióry lecą!*. 

Żyjemy w czasach wyjątkowych. Naród о- 
pogodzić z żadną teorją polityczną. Dzia budził się 
łały tu względy czysto polityczne, a nie 

doktrynalne. q. m. 

Słychać skargi, — oświadczył w końcu Goe 
ring — że prasa jest uciskana. Kogo to dziś 
jeszcze dziwi? Co do mnie, to dziwię się tylko 
  

Mac Donald i sir Simon w Genewie 
Trzy możliwości uratowania Konferencji genewskiej 

GENEWA PAT. — Mac Donald, kto 
ry wraz z Simonem przybył w sobotę ra 
no do Genewy, odbył szereg rozmów. 
W szczególności konferował z członkami 
prezydjum konferencji  rozbrojeniowej 

Hendersonem, Politisem i Beneszem, 
jak również z delegatem belgijskim z sze 

iem gabinetu Mussoliniego i z delega- 

tem amerykańskim. Po południu Mac Do 

w przyjął delegata niemieckiego Na- 

0. 
Wszystkie te rozmowy miały na celu 

zorjentowanie się Mac Donalda w obec- 

nej sytuacji na konferencji i wypro- 
wadzenia jej. z impasu, w którym Się 
znajduje. W chwili obecnej mówi się 0 
następujących możliwościach: 1) odro - 
czenie konierencji przynajmniej na parę 
miesięcy, 2) opracowanie konwencji, re 
jestrującej osiągnięte dotychczas rezulta- 
ty, 3) opracowanie projektu, któryby de 
legaci Francji, Anglji, i Stanów Zjedno- 
czonych wspólnie przedstawili Włochom 
stawiając je wobec alternatywy albo 

przyjęcia tych propozycyj, albo też u- 
trzymania dzisiejszego stanu rzeczy w 
dziedzinie zbrojeń. 

O ile chodzi o tę ostatnią koncepcję, 
to przedstawia się ona dość niejasno.— 

Wszystkie te projekty natraiiają na sprze 
ciw ze strony niemieckiej. Najnowszy z 
nich, mianowicie projekt wspólnej dekla- 
racji angielsko - francusko - amerykań - 
skiej przedstawiany jest w kołach niemie 
ckich, jako próba wystosowania do Nie- 
miec pewnego rodzaju ultimatum. 

Pozatem w kołach konferencji kraży- 
ły w sobotę mniej lub więcej fantastycz 
ne plotki. Między innemi kursowały po- 
głoski o możliwości narady różnych d2- 
legatów, w któremś z miast północnych 
Włoch z udziałem Mussoliniego. — Mac 
Donald, jak się zdaje, stara się nawiązać 
kontakt z Mussolinim, zaniepokojony 
zbliżeniem między hitleryzmem a faszyz- 

mem. Próby ściągnięcia Mussoliniego do 
Genewy, mimo gorących zaproszeń Mac 

Donalda, nie udały się. Stąd też projekt 
spotkania się z nim w północnych Wło- 
szech. 

KONFERENCJA MIN. BECKA 
Z PAUL-BONCOUREM 

GENEWA PAT. — Minister spraw 
zagranicznych Beck odbył w sobotę po 

południu półtoragodzinną rozmowę 7 mi- 
nistrem spraw zagranicznych Francji — 
Paul-Bancourem, z którym omówił za- 
gadnienia konierencji rozbrojeniowej. 

ROZMOWY BRYTYJSKO - FRANCUJ- 

SKIE W PARYŻU 
PARYŻ PAT. — Komunikat, podany przez 

prasę wczoraj wieczorem w sprawie rozmów 
ministrów angielskich i irancuskich brzmi do- 
słownie jak następuje:. 

„ Premjer angielski Mac Donald i sic John 
Simon w podróży do Genewy zatrzymali się 
па noc w ambasadzie angielskiej w Paryżu.— 
Obaj mężowie stanu byli szczęśliwi, że dziś 
rano mogli odnowić przy tej sposobności sto- 
sunki z premjerem  Daladier'em i  ministres: 
spraw zagranicznych Paul - Boncourem. Wy- 
miana poglądów obejmowała również kwestje 
gospodarcze i polityczne obecnej chwili. Nag 

łość zagadnień genewskich, zwłaszcza w obec 
nej sytuacji Europy została całkowicie uznana 
przez ministrów, którzy oświadczyli gotowość 
poszukiwania wspólnie z przedstawicielami in- 
nych państw, środków utrzymania pokoju świa 
towego. Po opuszczeniu ministerstwa wojny, 
gdzie odbywały się rozmowy, Mac Donald i 

i o powrócili do ambasady Wielkiej Bryta- 
nį 

O godzinie 21.50 angielscy ministrowie oraz 
Paul - Boncour odjechali do Genewy. 

że ta prasa istnieje. Postąpiłbym wbrew obo- 
wiązkowi, gdybym dopuścił, aby tę truciznę 
nadal sączono w naród. jak diugo w myśl 0- 
sławionej solidarności międzynarodowej socjal- 
demokratów dzienniki socjalistyczne zagranicą 
w tak niegodziwy sposób wyrażać się będą O 
Niemczech Adolfa Hitlera, tak długo nie wyj- 
dzie tutaj żadne pismo socjal - demokratyczne. 

DEMONSTRACJE ANTYSEMICKIE 

BERLIN PAT. — W ciągu piątku w Berli- 
nie i na prowincji, w większych miastach, do 
chodziło do nowych maniiestacyj przed doma- 
mi towarowemi i sklepami żydowskiemi. Tym 
razem policja kilkakrotnie interwenjowała ce- 
a przywrócenia porządku. Do zajść nie do- 
szło. 

KRÓLEWIEC PAT. — Wczoraj wieczorem 
rzucona została przez wybitą szybę do tutej- 
szej synagogi bomba, której wybuch wzniecił 

——o00——— 

Jaczejki komunistyczne w ma- 
rynarce francuskiej 

PARYŻ. PIAT. — Władze marynamki. 
wojennej otrzymały informacje, że wśród 
marynarzy, w szkole marynarki w Brest 
rozwijana jest propaganda komumistycz- 

ma. Zarządzonie śledztwo wykazało, że agi- 

tacja komunistyczna prowadzona była 

przez kilku podoficerów: oraz jednego in- 

struktora cywilnego. Około 20 nieletniich 

uczniów zawiązało nawet związek o ten- 

dencjach politycznych. który, mazwiało „jka 
mórką komunistyczną”. Ze względu na 

młodociany wiek uczniów: ogramiezomo się 

do wydalenia ich ze szkoły. Instruktor od- 
damy: zostaniie do dyspozycji ministerstwa 
oświaty, a podoficerowie staną przed są- 

  

Konsekracja 5 nowych biskupów 

CITA DEL VATICANO. PAT. W dniu 
11 czerwca odbędzie się mw Bazylice św. 
Pictra wielka uroczystość z udziałem Oj- 

ca św. a mianowicie konsekracja: pięciu 
mowych biskupów. pochodzących z Dale- 
kiego Wischodu. 

Kto wygrał ? 
WARSZAWA. PAT. (W: trzecim dniu 

ciągnienia V-tej klasy 26-tej Polskiej 7 

Państwowej Loterji Klasowej, w sobotę — 

  

wylosowano następujące wygrane: 
15.000 zł. — Nir. 54.250 
po 10.000 zł, — Nr. 

133,621. 
po 5.000 zł. — Nn 96,625, 124.868 

130.431. 

56.662, 117,092, 

W14 miastach Kalifornii komunika- 
cja telefoniczna została przerwana. Były 
prezydent Hoover usiłuje bezskutecznie 
porozumieć się telefonicznie z Nowego 

Yorku ze swą małżonką, przebywającą 

w Los Angeles. 
LOS ANGELES PAT. — Prezydent 

Roosevelt polecił armji i marynarce po 

śpieszyć z pomocą ofiarom katastrofy.„— 

W Long Beach ogłoszono sian wojemmy. 

Wielu mieszkańców obozuje pod golem 

niebem, wśród ruin budynków. Szpitałe 

w Los Angeles przepełnione są rannymi. 

Wielu poranionych oczekuje swej kolej- 

ki przed gmachami szpitalnemi. 

LOS ANGELES PAT. — Do szpitali 

przywieziono sześć tysięcy rannych о- 

Наг trzęsienia ziemi. W godzinach wie- 

czornych odczuto 33-ci zkolei wstrząs 

podziemny. 

HOLLYWOOD PAT. — Odczuto tu 

lekkie wstrząsy podziemne, które wywo 

łały duże zaniepokojenie. 

NOWY YORK PAT. — W Los An- 

geles zanotowano 19-ty i 20-ty wstrzą- 

sy podziemne. Wstrząsy te nastąpiły w 

odstępie 20 kilku minut i były bardzo 

silne. 

Ministerstwo skarbu upoważniło ban- 

ki kalifornijskie do udzielania awansów, 

przeznaczonych na akcję ratowniczą na 

terenach, dotkniętych przez trzęsienie 216 

mi. 
RELACJE LOTNIKA 

LOS ANGELES PAT. — Lotnik, któ 
ry obleciał całą południową część Kali- 
fornji, opowiada, że bardzo wiele budyn 
ków leży w gruzach, a w wiełu miej- 
scach wybuchły pożary. Składy benzyny 

w Los Angeles, San Pedro, Long Beaca 

i Wilmington są w ogniu. Olbrzymie re- 

zerwoary wody w Los Angeles zawaliły 

się, zalewając sąsiednie domy. Straty ob 

liczane są na wiele miljonów dolarów. 

Wolny obszar celny w Gdynl 

WARSZAWA. PAT. Rada ministrów 

uchwaliła ma 'dzisiejszem posiedzeniu 104 

porządzenie o ustanowieniu w Gdymi wo|- 

nego obszaru celnego. Rozporządzenie to 

oparte jest na: ustawie z: dnia 10 marca 

1932 r. Która upoważnia rząd! do, ustano- 

wienia w. drodze rozporządzenia, wolnych 

obszarów celnych na polskim terenie cel- 

nym. 

Wolmy obszar celny obejmuje Base 
im. Ministra Kwiatkowskiego oraz Nad- 

brzeża Stamów Zjedlnioczonych, Czeskosło- 

wackie i znajdujące się w budowie Naa- 

brzeże Półmocno: - Zachodnie tegoż Bast- 

nu wraz z terenami, przylegającymi — do 

„wspomnianych nadbrzeży, 

Wznowienie wykładów na wyż- 
szych uczelniach 

WARSZAWA. (tel. wł.). Na: uczelniach 
warszawskich ukazało się obwieszczenie 
władz akademickich o wzmowieniu wykła- 
dów w dniu 13 b. m. 'Wiobec tego Naczelna 
Konferencja Akademicka wydała odezwę 
do studentów, zapowiadającą powrót do 
szkół w termimie otwarcia uczelmi przez 
rektorów.  Jedmocześnie na dzień 13-go b. 
m. młodzież 'OWIP zwołała. wiec na godzi- 

mę 1-szą 45 po poł. na którym ma: być u- 

chwalony protest przeciwko mowej usta- 

wie akademickiej. Na teni sam dzień i tą 

samą godzinę młodzież państwowa zwoła- 
ła również wiec, celem  zaprotestowania 
przeciwiko ciągle jeszcze obowiązującej 
automiomji uniwersytetów. 

Młodzież OWIP zaprosiła na swój wiec 
wszystkich profesorów. Natomiast mło- 

dzież państwowa  tyllko 3-h pmofesorów, 
którzy zdecydowanie wypowiedzieli się. za 
przyjęciem nowej ustawy akademickiej. 

POZNAŃ. PAT. Dziś ukazało się ogło- 
szenie rektora Uniwersytetu Poznańskiego 
prof. dr. (Pawłowskiego, wzywające mlo- 
džiež do powrotu do zwykłych zajęć z 
dniem 13-go manca . ; 

  

Dar Gdyni dla miasta Littoria 
RZYM. PAT. — Radca ambasady Rze- 

czypospolitej p. Romer doręczył podeście 
miasta Littoria hr. Tencelli dar miasta 
Gdyni w; postaci srebrmego pudełka do pie 
częci, ozdobionego bryłą bursztynu. Rad: 
w przemówieniu podkreślił zbieżność lo- 
sów dwóch państw, powstałych z niczego 
— Littorji, zbudowanej na błotach Pompe 
jańskich, niedawno osuszonych, oraz Gdy- 
ni, wyrosłej na wybrzeżu Bałtyku, będą- 
cej dowjodem dynamiiki twórczej 'odrodzo- 

mej Polski. 
W odpowiedzi hr. Tencelli, przyjmujące 

dar, zwrócił uwagę na dawne związki przy 
jaźmi polskio-włoskiej i powiedział między 
innemi: „My uważamy was, (Polaków, za 
straż przednią cywilizacji: zachodniej! Tem 
drožszy jest dla mlas dar Gdymi““. 

—=000=—— 

Liberman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“, 

Za tekstem 15 gr. Komunikaty Oraz 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

zenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

ć przez Administację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie u-ru dowodowego 20 groszy. 
 BOŻ YRCHEWIEPOGIROO I: NECZESE 

TELEGRAMY 
POGŁOSKI O PRZYŚPIESZENIU ZA- 

MKNIĘCIA SESJI SEJMU 

WARSZAWA. (tel. wł.). Dziś odbyło 

się posiedzenie Rady Ministrów Po posie 

dzeniu rozeszła się pogłoska, że termin 

zamknięcia zwyczajnej sesji Sejmu, który 

spodziewamy był w' końcu manca, zosta- 

nie przyśpieszony. 

KARD. KAKOWSKI NA AUDJENCJI 

U OJCA ŚW 
WARSZAWA. (tel wt.). Z Rzymu do- 

moszą, że w: piątek przybył tam J. Е. ks. 
Kandymał Kakowski, witany na dworcu 
przez szereg dostojników Kościoła, 'oraz 
przedstawicieli kolonji polskiej. 

RZYM. PAT. Ojciec Święty przyjął na 
specjalnej dłuższej audjencji ks. kardy- 
mata Kaikowiskiego. 

PRZYGOTOWANIA DO SOBORU 
CERKWI PRAWOSŁAWNEJ 

WIARSZAWIA. (tel. wł.). № dhiach 9 
i 10 bi m. odbyły się dalsze posiedzenia 
delegatów Rządu i Cerkwi Prawosław- 
nej w sprawie związanej z pracami przy- - 

gotowawczemi do zebrania  przedsoboro- 
wego i Soboru. W posiedzeniach tych wzię 
li udziałe ze stromy władz wojewioda Jó- 
zefski, Dyrektor hr. IPotocki, oraz maczel- 
nik Suchenek - Sucheckii 

CZŁONEK O.W.P. DEFRAUDANTEM 

WARSZAWA. (tel. wł.). Z Tomunia do- 
noszą, że Sąd Okręgowy w Starogardzie 
skazał na siedem miesięcy więzienia z za- 

wileszeniem, niejakiego Wilhelma  Gwiz- 
dalskiego, za popełnioną przezeń defrau- 

dację w Główinej Spółdzielni Rolniczej. 
Należy zaznaczyć, że Gwizdalski jest — 

członikiem rozwiązamej niedawno na Po-. 
morzu organizacji OWP. 

SYTUACJA STRAJKOWA W ŁODZI 

ŁÓDŹ. PAT. Sytuacja strajkowa ma te- 
reniie Łodzi i okręgu mie uległa do dziś 
zmiamie. W Ozorkowie, Belhakowie, Mo- 
szczemicy i Zelowie robotniey ido strajku 
mie przystąpili. MW Temaszowie ma 6.000: 
robotników przystąpiło do strajku 120. — 

fPoważmiejszego zakłócenia spokoju ni- 
gdzie nie było. * 

ZAPASY ZŁOTA W BANKU 
ANGIELSKIM 

LONDYN. PAT. Bank IAlugielski zaku-, 
pił dziś znowu złota na sumę 1.207.607 fun-. 
tów. Zapas złota Banku Angielskiego do- 

szedł więc do kolosalnej sumy 165 miljonów 

funtów sterlingów. 

TYSIĄC RYBAKÓW NA KRZE 
° LODOWEJ 

MOSKWA. PAT. Otrzymano tu radjo- 
gram z Astrachamia, że silny wicher na 

morzu Kaspijskiem  oderwal od brzegu 

wielkie pole lodowe, na którem znajdowa- 
ło się tysiące rybalków. (Pole lodowe odpły- 
mięło ma: pełne morze. Na ratumek wysłano 

samoloty. 

ODNALEZIENIE SOWIECKIEJ 
EKSPEDYCJI POLARNEJ 

MOSKWA PAT. Zaginionia cd 2 tygod- 
ni ekspedycja polarna. w składzie sowiee- 

kielo administratora Jermołajewa i me- 
chanika Petersena dotarła jak się okazu- 
je do przylądku. Pragnień. Trzeci członek 
ekspedycji niemiecki uczomy dr. Welken 
zachorował w* drodze i został pozostawiony 
w specjalnie zbudowanym domku śniego- 
wym. Do przylądku (Pragmień wysłano po 
niego ekspedycję ratunkową. 

LOT ZURYCH — AUSTRALJA 

ZURYCH. PAT  Szwajcamski lotnik 
Nauer wystartował do lotu do Australji. 

iPom: imo złej pogody Nauer dotarł do Me- 
djolanu. Lot do Australlji Nauera potrwa 
około 12 dni, i 

BERNARD SHAW WYJECHAŁ 
DO HONOLULU 

TOKJO. PAT. — Bernard Shaw wyje- 
chai do Honolulu. Małżonka znakomitego 
Pisarza caly czas pobytu w Japonįji spę- 
dziła ma pokładzie okrętu, nie opuszczając 
go zupełnie z powodu choroby i zaledwie 
przed odjazdem zrobiła wycieczkę po. 

mieście, : 
  

Giełda warszawska. 
DEWIZY: Belgja 124,80 — 125,11 —, 

124,49 Holandja 359,15 — 359,30 — 360,12! 
358,32 Lomdymi 30,95 — 30,93 — 31,09 — 
30,79. Paryż 35,12 — 35.21 — 35103. Szwiaj- 
carja 172,55 — 172,98 172,12 Berlin 211,90 
Tendencja niejednolita: : 

AKCJE: B. Polski 74.50 — 73.50. 
Dolar w obrotach prywatnych 8.72 - 

8.73. 
Rubel złoty 4.80. 

Daj skrzydła swym listem, 
korzystaj z poczty iotniczej! 

Lisiy lotnicze nsdawsć 
można w Urz. Poczt. 
Job wrzucać go Spec- 
jalnych skrzynek które 
pomieszczone SĄ ne 
dworcu kolejowym i na 
budynku B-ci Jabłkow. 
skich. Opleis za zwy- 

kłv list lotniczy wynosi 
tylko 50 gr. — za tsr- 
tę 35 gr. 

  
 



        

Cóż ci mają robić? 
Sejm wydał ustawę, na mocy której w 

zimowem półroczu niewolno wysiedlać — 

bezrobotnych z jedno i dwu pokojowych 

mieszkań z kuchnią, zaś rozporządzenie P. 

iPrezydenita rozciągnęło tę ustawę na letnie 

6 miesięcy roku zeszłego. 

Czytamy, że obecnie Pkonomiczna Rada 

Mimistrów postanowiła wnieść o przedłuże 

nie znowu nieusuwalności tej kategorji lo- 

ikatorów do jesieni, czyli znowóż 10 1 

kwietnia 1934 roku, bezrobotni lokatorzy 

mają mieszkać bezpłatnie. 

Nie dość, że lokatorzy otrzymują ser- 

rwitut ma cudzych domach, ale właściciel 

musi dawać im na swój koszt wodę, kama- 

lizację, utrzymywać dom. wi porządku, op- 

dacać dozorcę i t. d. zaś podatki wraz z 

kryzysowym płacić też musi, uważając 

że to jest jedyny pnzywilej, który stwier- 

dza prawo własniości @о mieruchomości, 

zagwarantowanie mu w konstytucji. 

Drobne mieszkania przeważnie znajdu- 

ją się w małych domkach ma peryferjach 

większych miast, wiłaściciele zać ich są to 

mało zamożni ludzie, najczęściej robotnicy 

lub pracownicy, którzy. oszczędmości ceałe- 

go życia w nie włożyli by zabezpieczyć S0- 

bie z dochodu skromną starość. 

Lokatorzy tych domków фо też przewa- 

żnie wobotnicy i pracownicy, a: że bezrobo- 

cie wciąż się zwiększa więc ci lokatorzy 

otrzymują przywilej mieszkania darmo, 

chociaż korzystają z pomocy bezrobotnym 

udzielamej. 

Cóż się jednak dzieje z właścicielem ? 

Nie tylko mie ma prawa mieć dochodu 

ale musi prócz mozchodu ma dom i lolkato- 

rów opłacać podatki rządowe ii komumalne 

Sekwestrator zabierze mu wpienw rudho- 

mość a potem zlicytują mu dom a oni sam 

z rodziną zostanie wyrzucony na bruk. 

Nawet żadnej zapomogi ani łyżki stra- 

wy mu mie dadzą bo jest właścicielem nie- 

ruchomości!. 

Mieć dochodu mie wailnio — płacić jed- 

nak musisz! Tak głosi ustawa — ale nikt 

sie wskaże skąd ma ten) „liszeniec* otrzy- 

mać pieniądze na opłaty i nikomu mie 

przychodzi do głowy pytanie z czego ten 

„liszeniec“ może żyć. 

Zmamy przykłady, gdy n. p. w. takiej 

Warszawie właścicielka ogromniego domu 

specjalnie dla robotników _ zbudowanego. 

mie otrzymując ani grosza dochodu prosiła 

by: ją od tego ciężaru oswobodzili, ale nikt 

takiego skarbu wziąć nie chciała a za po- 

datki do: tejże właścicielki noszczą preten- 

sje. 
Zapewne cii panowie, którzy, decydują 

o bezpłatnem daniu mieszkań bezrobot- 

nym, kierują się uczuciem współczucia dla. 

bezrobotnych — eo jest zupełnie zrozumia 

łe jednak widocznie sią oni dalecy od re- 

almości życia i mie zdają sobie sprawy z 

ogromnej krzywidy urządzanej tym, — na 

koszt których ta dobroczynność się odby- 

wa. 
Sądzić należy, że gdyby kto wystąpił z 

projektem żeby: bezrobotnym: kupcy da- 

wali darmo towary, ieślni mobili 

darmo ubrania, to zapewne uznaliby taki 

projekt za fantastyczny. 
Oburzyliby się też zapewne, gdyby de- 

ikretowano oddawać całą pensję przez ma- 

rę albo i więcej lat nia bezrobotnych co 

mietrudmo zrozumieć. 
Dlaczego jednak inną miarą mierzy się 

właścicieli mieruchomości zabierając im do 

chód i każąc jeszcze dopłacać ? 

Czy taki ciułacz właściciel domu nie 

jest tym samym emerytem, który: z tej e- 

merytury żyje i czy emeryt państwowy 

uważałby odebranie mu emerytury dla 

bezrobotnych za rzecz wskazaną i słusz- 

mą? 
Nie zapominajmy, że wiłaściciele domów 

są platnikami podatków i że rujnować ich 

jest rówmioznaczne z niszezeniem wpły- 
wów do skarbu państwa. . 

Właśnie zespół ministrów zebranych w 
Radzie Bkoniomicznej winien o tem w pierw 
szym rzędzie pamiętać. 

Że bezrobotnym mależy się opieka, tym 

prawdziwym bezrobotnym, którzy rzeczy- 
wiście chcą pracować lecz pracy nie znaj- 
dują — niema dwóch zdań, jedniaik jest 

wielką i szkodliwą miiesprawiedliwością — 
zwadlać cały ciężar ich lokowamia na banki 

jednej, jedyniej kategiorji obywateli dopro- 
wadzając tych co mie ciążyli na społe- 
czeństwie do ruiny. 

Ciężar winien być rozłożony na wszyst- 

ikich a więc właścidielom mieszkań 1 — 2 
izbowych zamieszkałych przez bezrobot- 
mych winien fumdusz bezrobocia wypła- 
cać komornie, pomnąc że ciż właściciele 

płacą przecie ma tych bezrobotnych. 
Zasada ustawowiego. zwalniania od 

opłat komornnego jest zdamiem miaszem — 

grubym błędem, gdyż wprowadza do poję- 
„ 

FELICJA ROMANOWSKA. 

      

Wileńska powieść kryminalna 
Minąwszy most Zarzeczny, wdarłszy 

się pod górę za Krzyżem i zostawiwszy 

za sobą ostatnie zabudowania miasta, 

wojewodzina zwiększyła szybkość swe- 
go Buicka na szosie nowowilejskiej do 
stu kilometrów. Kilka minut dzieliło ją 
od upragnionego mostu. Zawrotna szyb- 
kość stała się zbawienną dla ukrytego 
pod siedzeniem radcy: zgięty napół w 
niewygodnej pozycji, nie zdążył nawet 
zdać sobie z niej sprawy, gdy auto za- 
trzymało się w mocnem szarpnięciu o kil 
ka metrów za mostem. 

Z obu rowów przydrożnych wyłoni- 
ło się po dwie postacie: czterech niewy- 
raźnych osobników otoczyło auto. Jak- 
kolwiek wojewodzina spodziewała się 
— liczniejszej być może — bandy, efekt 
był zbyt silny. Kaszkiety nasunięte na 
oczy, brudne szaliki na szyjach, owło- 
sione i nieogolone twarze i te chara- 
kterystyczne ruchy zawodowych bandy- 
tów — wszystko razem wywołało nie- 
spodziewany wstrząs. 

— Panie Wiktorze — krzyknęła dziel 
na niewiasta, zdradzając tym okrzykiem, 
że ktoś jeszcze musi być w aucie. 

Jeden z bandytów spojrzał na nią 
podejrzliwie: 

KRAKÓW PAT. — W 6-ym dniu rozpra- 
wy przeciwko Gorgonowej zeznawał w dal- 
szym ciągu architekt Zaremba. 

JESZCZE ZAREMBA 

Gorgonowa w czasie zeznań Świadka gło- 
sem zdenerwowanym zaznacza pewne nieścis- 
łości w zeznaniach Zaremby. W dalszym cią- 
gu przewodniczący kontynuuje pytania, na któ 
re świadek odpowiada, opisując pokolei wszy- 
stkie momenty, jakie zaszły tragicznej nocy.-— 
Dłuższą polemikę wywołuje kwestja, kiedy o- 
skarżona poszła po raz pierwszy po lekarza. — 
Dalej architekt Zaremba zeznaje, że w ostat- 
nich czasach stosunki jego z Gorgonową zaczę 

ty ŚP psuć, gdyż ulegał większemu wpływowi 
usi. 
W krzyżowym ogniu pytań świadek często 

daje odpowiedzi niezbyt jasne, szczególnie, nie 
może sobie przypomnieć, mówiąc o postaci, wi 
dzianej przez Stasia na werandzie, czy była to 
kobieta, czy też mężczyzna. Obrońca Etlinger 
zapytuje świadka, na co przygotował większą 
ilość wody krytycznej nocy. Świadek odpowia - 
da, że ubiegłej nocy miat pragnienie i chciało 
mu się pić, a wody nie było. 

Co do Steinówny, na pytanie przewodni- 
czącego oskarżona Gorgonowa stwierdza, że 
widziała we Lwowie przez okno czułą scenę 
między Stejnówną a Zarembą. Rzeczoznawca 
Olbrycht zbliżając się do dowodów  rzeczo- 
wych, pyta, czy koszulę, na której znajduje się 
ślad krwi, świadek posiadał na sobie krytycz- 
nej nocy? Świadek odpowiada, że tak. 

ŚW. KAMIŃSKI 

Po półgodzinnej przerwie trybunał zawe- 

zwał świadka Kamińskiego. Zaprzysiężeniu te- 

go świadka sprzeciwia się obrońca Axer, pod 

nosząc że Kamiński — zdaniem jego — może 

być równie podejrzany 0 morderstwo  Lusi, 
jak i Gorgonowa, wobec czego stawia wnio- 

sek, aby świadka tego nie zaprzysięgano. -- 

Sprzeciwił się temu jednak prokurator. Po na- 

KORNEW TETRA EAT YOORAOEBO SZCZOTA T 

Olbrzymi ładunek w 

SŁOW G 

Rita Gorgonooa przed sqdem przysięgłych 
Szósty dzień procesu 

radzie trybunai postanowił zaprzysiąc świadka 
Kamińskiego, oddałając wysunięte przeciwko 
świadkowi zarzuty, jako nieuzasadnione. 
Świadek Kamiński był ogrodnikiem w domu Za 
remby. Krytycznej nocy zbudziła go Gorgono- 
wa i niezwłocznie udał się do willi Zaremnby, 
skąd architekt Zaremba posłał go na posteru- 
nek żandarmerji. Żandarma nie zastał i został 
wysłany po raz drugi. Razem z wachmistrzem 
žandarmerji Trelą obejrzał ogród, oglądał śla- 
dy, które znajdowały się koło willi i — jak 
twierdzi — byty to ślady małe, stopy kobiecej. 
Staś, gdy go zapytał, co się stało i kto mógł 
zrobić to, powiedział mu, że widział jakąś po- 
stać, a tą postacią była Gorgonowa. Była о- 
na w futrze. Co do stosunku Gorgonowej do 
dzieci, zeznaje św. Kamiński, że stosunek ten 
nie był zbyt dobry. Gorgonowa parokrotnie po 
wiedziała do Lusi: „ły, wstrętna małpo!* Dża 
gan, którym rąbał lód, zginął mu па 8 @м 
przed morderstwem. Położył go na krawędzi 
basenu. Wykluczone jest, by mógł on się zsu- 
nąć z basenu. 

KONFRONTACJA 

Następuje tu serja pytań sędziów przysięg- 
łych co do rozmaitych szczegółów krytycznego 
dnia. Świadek zaprzecza, jakoby Gorgonowa 
szła z nim po żandarma. Na pytanie obrońcy 

dra Axera, czy dżaganu nie brał później do rą 
bania, świadek początkowo nie rozumie pyta- 

nia, potem odpowiada, że nie brał, Dr. Ettinger 

wykazuje mu pewną sprzeczność między jego 

obecnem zeznaniem a protokułem śledczym.— 

  

ZAJEWSKI WYGRYWA 

Przed tygodniem mielišmy zawody narciar 

skie Ryga — Wilno organizowane przez sek- 

cję narciarską Ogniska i zakończone zwycię- 

Gdyni 

    

  

          

Przed kilku dniami przybył do Gdyni bezpo 

kawy w ilości 3600 ton. Na zdjęciu naszem 
ednio z Rio de Janeiro ogromny transport 

widzimy statekbrazylijski „Uba”, który ładunek 

ten przywiózł do portu w Gdyni. 

WAWA OOO AA | V i 

Zapamiętaj sobie: pasta do zębów PULSA 

1 | ЫЕКОН ЦЕН 

cia obywateli pierwiastek mieposzanowa- 

mia obowiązków z umów wypływających a 

to jest nie mniej ni więcej jak zapoczątko- 

wamie anarchizacji pojęć o obowiązkach 

społecznych. 

Skutki mie kazały na siebie długo сте- 

kać: obecnie bardzo zmaczną  częšė loka- 

torów zaprzestała płacić, powołując się na 

to, że jeżeli wolno niie płacić za dwia poko- 

je №о i za trzy: czy więcej też płacić mie ma 

powoda. 

Proceder niepłacenia szerzy się zara- 

źliwie ii albo lokatorzy (procesują się przez 

parę lat, albo żądają zapłaty za opuszcze- 

nie mieszkania, albo i to coraz częściej, — 

wnoszą się, przemieszkają kilka miesięcy 

miepłacąc i majspolkojniiej przenoszą się do 
innego płacąc za pienwszy miesiąc jedy- 

"nie, 

Są naturalnie tacy lokatorzy,  kltónzy 
dzięki kryzysowi tali zrujnowani i 
płacić nie są wi stamie, jedniak miestety ma- 
sa jest takich którzy mają czem płacić 
ale nie chcą płacić gdyż.... teraz tak wszy- 
scyi robią, sami zaś żyją szeroko. 

Raa siię uczymi małą wyrwę w wale 

morailności, który życie od potopu anar- 

chji chroni, mawet się ta wymwia katastro- 

falnie powiększa i z moralność nie nie po- 
zostanie. 

Wszak dziś muszą się wylać 

  

potoki 

6) 

— Paniusia, jak widzę, tego... niebar 
dzo wypełniła nasze warunki? To nieda- 
brze. U nas to tak: albo wzajemne zau- 
lanie i czysta gra, albo... 

I ciemna lufa rewolweru zamigotała 
w świetle samochodowych latarni. Wo- 
jewodzina krzyknęła po raz drugi, nie- 
mal spazmatycznie. Krzyk ten zmusił 
radcę do interwencji. Wylazł z pod sie- 
dzenia i otwierając drzwiczki, zapytał: 

— (o się tu dzieje? 
Dwie latarki elektryczne kazały mu 

zmrużyć Oczy. 

— A, to pan radca—ozwał się jeden 
z bandytów: — szanowanie! Gdzież to 
się radca uplacował? 

Wzrok bandyty padł na podniesione 
poduszki siedzenia. 

— To tak? Nie było tu pewnie wygo 
dnie? 

Ordynarny śmiech bandy złowrogim 
zgrzytem uderzył w uszy radcy i woje- 
wodziny, która zdążyła już całkowicie 
wrócić do równowagi.. 

— No, szoruj radca pod poduszki, 
ale migiem! Już cię niema, siup! 

Nie pozostało nic innego, jak pod- 

dać się presji bandytów. Radca Piotro- 
wicz posłusznie wrócił do swej kryjów- 
ki. 

krwii i miljardowe straty dorobku ludzikie- 

go a to przez (dopuszczenia do naruszenia 

zasad odwiecznych ma których moralność 

chrześcijańska kulturę świata zbudowała. 

Jeżeli powiadają, że od zapałki cala 

Moskwa w: 1812 r. spłonęła, to czy dziwić 

się można pożarem, który  świiat obecnie 

ogarnia, jeżeli setki tysięcy podpalaczy, 
zorganizowanych w naszych partjach po- 
litycznych  tolerowami  jalko / mśeiciele 

„IDET“. ; ‚ 

Miejmy nądzieję, że otrzeźwienie na- 

stąpi, gdyż wierzymy w dobrą wolę sterni- 
ków mawy państwowej a często pilot znia- 
jący dobrze teren! może wskazać  dnogę 
właściwą najlepszemu dowódey: okrętu by 
ominąć podwodne skały. 

Każdy obywatel świadomy swych obo- 
wiązków winien być pilotem wskazującym 
ma miebezpieczeūstwio a doświadczony do- 
wódca statku winien wracać uwagę na 
wskazówki chroniące od miiebezpiecznego 

MANIEWNU. 
St. Wańkowicz 

Przeciwko grypie 
— Ty Józiuk, siadaj sobie wygod- 

nie na poduszkach — rzekł jeden z szaj- 
ki, jak widać, herszt — tylko uważaj, 
żebyś naszego radcy nie uraził. Wiado- 
mo, delikatna osoba. 

Gruby śmiech zawtórował tym sło- 
wom, herszt zaś zwrócił się do wojewo- 
dziny: : 

— Forsa jest? No, z rączki do rącz- 
ki! 

Wojewodzina pośpiesznie oddała to- 
rebkę, której zawartość skrupulatnie 
przeliczono. 

— Zgadza się. W porządku. Teraz 
paniusia pozwoli na dół, tak — tutaj 
— błotka niema, nóżki się nie ubrudzą. 

Wojewodzina jak automat wypet- 
niała rozkazy bandy. 

— Antek i Franek do środka. ja 

Nie ulegało 
siądę przy kierownicy. 

Bandyci zajęli miejsca. 
wątpliwości, że mieli zamiar porwać au 
to, zostawiając wojewodzinę na bezlud- 
nej szosie, w ciemnościach nocy. 

— Ale dziecko, dziecko? — jęknęła 
wojewodzina drżącemi wargami. 

— A cóż to paniusia myślisz? Za 
kogo nas masz? My ludzie rzetelne. Mań 
ka, dawaj bachora. 

Na te słowa wyłoniła się z rowu po- 
stać obdartej dziewczyny, trzymająca 
przy piersiach niemowlę. 

— Widzisz, paniusia. Jeszcze karmili 
Agatkę, aby głodu nie zaznała. Mańka, 
siadaj przy mnie. 

  

Protokułu tego, jak się wyjaśniło, świadkowi 
nie czytano. Pod koniec rozprawy nastąpiła 
konirontacja między oskarżoną, a świadkiem 
Kamińskim, w czasie której wyjaśniono pewne 
szczegóły, a mianowicie świadek kategorycznie 
zaprzeczył, jakoby Gorgonowa szła z nim sia 
posterunek. Na tem rozprawę odroczono do go 
dziny 7 wiecz. 

DWUKROTNE ZASŁABNIĘCIE 
ŚWIADKĄ 

O godzinie 19.20 rozpoczął się dalszy ciąg 
rozprawy przeciwko Gorgonowej. 

Świadek Rozalja Kamińska, żona: ogrodnika 
z Brzuchowic, odpowiada na pytania przewod- 
niczącego, obrazując pożycie Zaremby z Gor- 
gonową. Oskarżona mówiła wobec Kamińskiej 
że brała Ślub z Zarembą w Krakowie. Zarem- 
ba nazywał ją w domu panią. Kamińska nie 
interesowała się bliżej tem, czy oni byli rzeczy 
wiście małżeństwem. Pożycie Zaremby z Gor- 
gonową, nie było dobre. Często dochodziło do 
sprzeczek, a nawet do ostrych kłótni. Gorgo- 
nowa skarżyła się, przed Kamińską, że Zarem- 
ba ją pobił. Stosunki między+* Gorgonową a 
Lusią nie były również dobre. Odpowiadając 
szczegóły związane z morderstwem, Świadek 
zaznacza, że Gorgonowa w krytycznej chwili 
wygiądała dziko. Kamińska zauważyła krew 
na jej ręce. Gorgonowa tłumaczyła się, że roz 
biła szybę, czy też szklankę. 

Wobec tego, że Kamińska pod koniec swo 
ich zeznań dwukrotnie zasłabła, rozprawę Od- 
roczono do poniedziałku. 

Narciarze wileńscy w Rydze 
18-stkę DO KOMBINACJI 

stwem Wilna. 
Łotysze zachwyceni pobytem w Wilnie za- 

prosili do siebie naszych narciarzy. Przed kilku 
dniami zespół Ogniska wzmocniony Stankiewi- 
czem (AZS), który — jak wiadomo — treno- 
wał gości podczas ich pobytu w Wilnie, wyje 
chał przed paru dniami do Rygi i wczoraj od 
była się pierwsza konkurencja — bieg 18 km. 
do kombinacji. 

„ Oto wynik tego startu naszych zawodni- 
ków: 

Po zaciętej walce między Zajewskim (Ogni 
sko Wilno) a mistrzem Łotwy Gruzitisem Za- 
jewski przyszedł do mety pierwszy w czasie 1 
godz. 27 min. z ilością punktów 240, Gruzitis 
zaś — o 16 sekund później, zdobywając — 
237,08 punktów. Trzeci — Lakman (Ognisko) 
w czasie 1 g. 32 m. 34 s., — 211.25 p., czwar 
ty Zarnis (Łotwa) w czasie 1 g. 36m. 31 s. 
— 194.32 p., piąty Stankiewicz (AZS Wilno) 
— 1 g. 37 m. 52 s. — 186.15 p. 

Bieg odbył się w bardzo trudnych warum- 
kach, gdyż od rana padał gęsty śnieg i nastą 

piło znaczne ocieplenie. Dziś dalszy ciąg zawo 

dów. W programie bieg 18 km., skoki i bieg 

pań na 6 km.ł 
Prezydent państwa ofiarował nagrodę prze- 

chodnią. 

Odkrycie nowego lądu... 
Kapitan anigielskiego okrętu hanidlo- 

wego „Silver Richardson, złożył obecnie 

w królewskiim instytucie geograficznym w 

Londynie sprawozdanie z miespodziewane- 
g0 odkrycia, jakiego dokonał na południu 

Oceaniu Spokojnego. „Silver” uciekając od 
tajfunu, zboczył ze stałej drogi okrętów. 
Nad ranem znalazł się mawprost miewiel- 

kiej wyspy. Nie zna jej żadem atlas ge0- 

graficzniy. 
„Wyspa ta wznosi się ma wysokość 

przeciętnie 15 m. nad (poziom momża i „est 
pofalowana łagodnemi zboczami wzgórz. 

Zajmuje obszar równiy mniiejwięcej 3 kilo- 
metrom kwadratowym. 

W jej środku mieści się jakaś osada, 
której dymy widać bylło zdaleka“. 

Nie wysłano jedniak marymamzy na ląd, 
mlie chcąc się, w razie czego, narazić na 
zbrojne spotkanie z nieznanymi mieszkań- 
cami wyspy. Kapitan zanotował tylko jej 
położenie. Wedle twierdzeń poselstwa ja- 

pońskiego w Lomdynie, jest to wysepka za 

mieszkama przez plemię, spokrewnione ra- 
sowio z Polinezyjczykami. Prest. 

  

   ASPIRINA. 
Do nabycia we wszystkich apiekach. 

objawy. Spróbujcie i 

Szybkim ruchem znalazła się Mańka, 
przy herszcie bandy, który wszedł obec- 
nie w obowiązki szofera. Auto ruszyło 
pędem z radcą Piotrowiczem pod siedze- 
niem. 

Oszołomiona i zdezorjentowana ca- 
lą sceną, która rozegrała się w tempie 
kinematograficzaem, wojewodzi.a poczę- 
częla rozwijać łachmany, otulające ciał- 
ko niemowlęcia. Księżyc wyjrzał właśnie 
z za chmur. W jego seledynowem świet 
le wojewodzina przekonała się z przera- 
sen że nagie niemowlę było płci mę 
skiej. 

Nieszczęśliwa kobieta zemdlona osu- 
nęła się do rowu. 

14. 

Panna Felicja Romanowska*) lubiła 
namiętnie konne wycieczki. Nałoży, by- 
wało, żokejkę, w której jej tak do twa- 
rzy, czarny kubraczek, briczesy w krat- 

*) — Autorka prosi Redakcję O za- 
znaczenie, że w rękopisie swojej powieści о- 
sobę nadobnej amazonki innem oznaczyła na- 
zwiskiem, bardziej może znanem osobom wy- 
stępującym w powieści. W ostatniej jednak 
chwili doszedł ją gwałtowny sprzeciw tej о- 
soby, która nie życzy sobie przejść do litera- 
tury. Panna Romanowska chcąc dać przykład 
wyższości ponad przesądy, która kobiety, zaj- 
mujące się literaturą cechować powinna, a 
jeśli chodzi o starszą generację literatek, to 
wiemy, że cechuje, — odważnie wprowadza 
siebie samą do zajmującej akcji. 

WYRÓŻNIENIE UCZONEGO POLSKIEGO 

  

Towarzystwo Archeologiczne w Łondynie, po 
zostające pod protektoratem króla angielskiego 
powołało w poczet swoich członków honoro- 
wych, zagranicznych dr. Włodzimierza Anto- 
niewicza, profesora Uniwersytetu Warszawskie 
go, którego podobiznę podajemy na naszej 

ilustracji 

Jak Monte Cario się broni 

i JAK ZWYCIĘŻA KRYZYS? 

W „Courier du Midi“ francuskim ukazał 
się ciekawy arcykuł, wnikający w tajemnice ii- 
nansowe rulety w Monte Carlo, o której: za- 
chwianiu się mówiono nieraz w ostatnich cza- 
sach kryzysu. Autor artykułu podaje przede- 
wszystkiem ciekawe dane co do władz „anoni- 
mowego towarzystwa dla eksploatacji kasyna 
w Monte Carlo“, jak się ta instytucja nazywa 
oficjalnie. Na jej czele stoi dziś kosmopolitycz- 
ny Grek, Zacharow, syn sławnego z czasów 
wojny fabrykanta armat dla Anglji. 

„Niema kryzysu dla rulety“ — oto prawda, 
która wynika głośno z cyfr tam przytoczonyca. 
Istotnie. Jeszcze trzy lata temu udziałowcy dv 
mu gry zgarnęli tytułem dywidendy rocznej 
352 miljony franków. W ostatnim roku działo 
się znacznie gorzej: nie z racji kryzysu jednak. 
Przyczyniło się do tego to tylko, że kasyno 
musiało wydać wielkie sumy na inwestycje— 
Miały one na celu przelicytowanie sąsiednich 
miejsc rozrywkowo - leczniczych, gdzie ostat- 
nio wpakowano wielkie sumy pieniędzy właś- 
nie na wytworzenie konkurencji kasynu. 

Jak zapowiada się sytuacja w przyszłym ro 
ku budżetowym? Trudno to określić. Nie- 
mniej wydaje się ona nie gorsza, niż w po- 
przednich latach. Co jednak martwi irancuskie- 
go publicystę, to fakt, że akcje towarzystwa 
montekarlijskiego przechodzą powoli w ręce 
Amerykanów. „jankesi nas wykupują* — wo- 
ła głośno. Jankesi, a nie dynastja Matoignon 
Grimaldi z udziełnym księciem Ludwikiem il., 
są właściwymi władcami państewka z jasnego 
Brzegu“. 

Samochėd, ktory miat skakać 
A TYLKO ZABIŁ CZŁOWIEKA 
W Budapeszcie rozegrał się tragiczny epi- 

log jeszcze jednego „wynalazku*. Wynalaz- 
kiem tym było dzieło niejakiego inż. Oskara 
Aszbota, który poświęcił kilka lat życia na wy 
nalezienie nowego samochodu, który zamiast 
przejeżdżać mniejsze przeszkody — przeskaki- 
wał je poprostu. Inżynier wzorować się chciał 
na wielu owadach, które przed niespodziewa- 
nemi przeszkodami dają susa, zamiast je ob- 
chodzić. 

. Wynalazek ten zapowiadał się mimo pozo- 
rów dość szczęśliwie, a Aszbot wraz ze swym 
przyjacielem mechanikiem Z. przeprowadzał 
wiele prób. Jedna z ostatnich, w grudniu 1932 
roku zakończyła się fatalnie: podczas „przeska 
kiwania“ niewielkiego płotku wiejskiego rozer- 
'wał się silnik i miechanik Z. został zabity na 
miejscu. Przeciw Aszbotowi wytoczono skargę 
sądową, która ze skargi o nieszczęśliwy wypa 

dek przemieniła się w skargę © morderstwo.-- 

Okazało się, że żona Aszbota nawiązała bliż- 
sze stosunki z panem Z., co zostało wykryte 
przez męża. W kilka dni potem nastąpił wy- 
buch w okolicznościach, które kazały wskazy- 
wać na to, że był on umyślnie sprowokowany 
przez zazdrosnego męża. 

‚ W. atmosierze niesłychanego napięcia odbył 
się proces, w którym jednak nie potrafiono u- 
dowodnić zarzutu, jaki powtarzali sobie wszy- 
scy w Budapeszcie. Niemniej wynalazca „ska- 
czącego samochodu" został skazany na dwa 

lata twierdzy za ów „nieszczęśliwy wypadek". 
Zakazano mu jednocześnie ponawianie w przy- 

szłości prób ze swym wynalazkiem. 

i przeziębieniu należy zastosować tabletki Togal, które usuwają le chorobliwe 

przekonajcie się sami, lecz żądajcie we własnym intere- 

sie tylko oryginalnych tabletek Togal. Do nabycia we wszystkich aptekach. 

kę i buty z ostrogami —- dosiędzie 1ą- 
czego konia i hejże po błoniach z wia- 
trem w zawody. г 

Szosa nowowilejska stanowiła jej 
zwyczajną trasę dzięki malowniczošci 
w Spadach i zakrętach, odsłaniających 
wciąż nowe widoki. Wdole wije się Wi- 
lenka wartkim nurtem, a w jej falach tłu 
my kąpiących się. Po drugiej stronie szo 
sy lasy i zagajniki, tętniące śpiewem 
ptasząt. Szum wody „okrzyki pływaków, 
ptaszęcy świegot, i powiewy wiatru mie 
szają się w dźwięczną symfonję, której 
przyjemnie posłuchać z góry. Panna Fe- 
la, bywało, podjedzie nieraz do urwiste- 
go brzegu Wilenki, przechyli się na siod- 
le i osłaniając dłonią oczy, w które bi- 

je blask wody i słońca, zawoła: 
— Hej, hej, dobrzy ludzie, a co wy 

tam robicie?. ŻA : 
— Hej, hej — odpowiadają — kąpie 

my się, panienko! 
— Panie Boże dopomóż! — odkrzyk 

nie im panna Fela i popędzi konika. 
Owego pamiętnego dnia majowego, 

kiedy wojewodzina otrzymała list od 
„Ludzi dobrej woli*, panna Romanow- 
ska ruszyła samotnie w dalszą przejaż- 
dżkę. 

Wyjechała w godzinach popołudnio- 
wych, około ósmej wieczór była w Mic- 
kunach, skąd po krótkim odpoczynku i 
lekkim posiłku, udała się w drogę po- 
wrotną do Wilna. 

Noc już prawie zapadła. Tylko księ- 

  

W WiRZE STOLICY 
SĄD PRZYSIĘGŁYCH 

Sprawa Gorgonowej jest tem ciekawsza, 

że zadecyduje sąd przysięgłych, a wyroki ta- 

kiego sądu, są zawsze niespodziewane, często 

wręcz przeciwne logice . W Rosji były sądy 

przysięgłych, nic dziwniejszego jak wyroki, 

wydawane przez chłopów w Lipowcu. 

  

Po kopaniu buraków była wypłata w ja- 

kimś majątku, długa kolejka do prykaszczyka, 

długie czekanie. ! oto gdy doszedł po godzinie 
Iwan, prykaszczyk zajął się młodą dziewucha, 

która tylko co przyszła i przekomarzając się 

jej najpierw wypłacił Iwan schwycił siekierę 

i rozłupał prykaszczyka od góry do dołti. 

Sprawa jasna, ława idzie na naradę. — 

Trzeba skazać, mówi przewodniczący, obywa- 

tel miejscowy. 

— Ałe i prykaszczyk cej swynia! — mó- 

wią chłopi, dobrze, że dostał za swoje. 

— Winien? — pyta przewodniczący. 

— Winien, to winien, na jaki rok więzie- 

nia zasłużył, orzekli chłopi i bardzo byli mar 

kotni, gdy na mocy ich wyroku wlepiono za- 

bójcy 20 lat katorgi. 

Następna sprawa: chłopak od koni za- 

kradł się do gospodarza i porwał z izby skó- 

rzaną torbę. Przysięgli są oburzeni: — powi- 

szaty takoho mało! — mówią. — Kara śmier- 

ci wykluczona, — oświadcza przewodniczący. 

— No to przynajmniej dożywotnia  katorga! 

Chłopak dostał 6 miesięcy, co strasznie rozża- 

liio sędziów — tak mało... 

Dwie dziewczyny oskarżyły chłopców 

tejże wioski, że zgwałcili je przy żniwach. 

— Bardzo brzydko, roztrząsają przysięgli, 

jak nie chciały głupie, było poszukać roztrop- 

niejszych, tydzień, dwa aresztu im się należy, 

niech się nauczą manier... 

— Więc winni? — 

czący. 
— No tak. 

Prawdziwa burza rozpętała się, gdy wo- 

bec tego orzeczenia walnięto oskarżonym po 

5 lat katorgi. Przysięgli skonfudowani wrza- 

Snęli, że chcą zmienić uchwałę, że to niemożii- 

we, niesprawiedliwe; dziewuchy w bek, że we 

wsi je teraz znienawidzą, zabiją, że cofają 0- 

skarżenie, że chciały chłopców troszkę ukarać, 

ale nigdy tak mocno... Nic nie pomogło, wyrok 
prawomocny! 

Zaraz potem taka sprawa: parobek go- 

spodarza wracjąc z jarmarku popędzał tak ko- 

nie, aż je ochwacił. Gospodarz sprał parobka 

kłonicą łamiąc mu dwa żebra i nogę. 

— Czy winien? ь 

— Ani trochę, musiał przecie tego durnia 

nauczyć rozumu. Dwa konie ochwacić, o Bo- 

że! 

z 

indaguje przewodni- 

— Więc gospodarz ma być wolny? 

— Naturalnie, ale parobka trzebaby ws1- 

dzić do węizienia chociaż na 10 lat. 
Niestety, nie dało się to zrobić. 

Karol. 

  

    le 
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BLEU orMURY 
PARIS 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. żałądka 

i jelit przyjmnje od 12 — 214—6 

Kuwlatowa T, tel. 14-25, 

żołądka 
FUNKCJE IDEALNIE 

regulują 
ZIOŁA FRANCUSKIE 
ZE ZNAKIEM OCHR. „CENTAURE” 

CHAMBARD 

Togal 
życ, przedzierając się przez  skłębione 
chmury, zwiastujące burzę majową, о- 
świetlał niekiedy opustoszałą już o tej po 
rze szosę. Powietrze, naładowane elek- 
trycznością, ociężało nieco ji spragnio- 
ne płuca amazonki oddychały coraz trud 
niej. Koń niepokoił się, strzygąc od cza- 
su do czasu uszami, jak to zwykle przed 
burzą bywa. Zwalniał również kroku, to 
też panna Fela musiała go coraz częś- 
ciej podniecać ostrogami. 

Nagle, na ostrym zakręcie, za którym 

całe pole usiane jest w tem miejscu gli- 
niankami, pełnemi brudnej i mętnej wo- 
dy, wierzchowiec panny Feli zaczął par- 
skać i clirapać, najwyraźniej wyczuwa- 
1ас „niebezpieczeństwo. Nie pomogło 
przyjazne klepanie po jego giętkiej szyi 
i zachęcające słowa odważnej amazon- 
ki. Koń stanął raptownie, wrywając się 
kopytami w ziemię i chrapiąc nie miał 
zamiaru iść dalej. z 

— Któś tu musi być — szepnęła ©Э 

siebie amazonka, postanawiając zbadać 
sytuację. 

Zeskoczywszy elastycznie z siodła i 
puszczając luzem wierzchowca, panna 
Fela przesadziła rów, nad którym rosły 

niskie krzewy. Oczom jej przedstawił się 
dramatyczny widok: 

— Panie Wiktorze, 
czyć? 

  

  

   
   

         

  

co to ma zna- 

D: CN. 

 



| 203 miljony gotówki 
    

i 423 miliony lokat, 
które posi: da 

В. к. ©, 
to najlepszy dowód pewności, jaką daje ta Instytucja, 

Roczny obrót wyniósł 23 miijardy złotych! 
P. K. 0. jest osobą prawną i ustawowo gwarantuje 

swym klijentom tajemnicę wkładów 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 11 MARCA 

Ciśnienie średnie: 772. 
Temperatura średnia: —4. 

Temperatura najwyższa: —2. 

/Temperatura najniższa: —9. 

Opad: ———————— 

Wiatr: południowo - zachodni. 

Tendencja: lekki spadek. 

Uwagi: pochmurno. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 
Naogół chmurno, rano mglisto. —- Nocą 

tekki, w Wileńszczyźnie miejscami umiarkowa- 
my mróz. — W ciągu dnia temperatura okolo 
zera stopni. — Słabe wiatry miejscowe. 

OŚWIADCZENIE 
Wobec zapowiedzi p. dr. $. Wysłoucha, 

umieszczonej w Nr. 6 „Włóczęgi”, iż wytacza 

sprawę sądową osobom podpisanym pod 2- 

świadczeniem Rady Grodzkiej B.B.W.R. wy- 
drukowanem w „Słowie* w dniu 5-Il r.b. — 

czuję się w obowiązku podać do publicznej 

wiadomości, że z powyższem oświadczeniem 

Rady Grodzkiej solidaryzuję się całkowicie, a 

brak pod niem mego podpisu, wynikł z powo- 

dów odemnie niezależnych. 

3 Helena Prolicowa 
Wice-Przewodnicząca Rady 

Grodzkiej BBWR. w Wilnie. 

SPROSTOWANIE IZBY RZEMIEŚLNI- 
NICZEJ W WILNIE 

W nrze 6 pisma „Włóczęga* (Organ Klubu 
Włóczęgów Wileńskich) ukazał się artykuł p. 
H. Zabielskiego pod tytułem: „W poszukiwaniu 
przyczyn upadku rzemiosła wileńskiego". 

Artykuł ten poprzedzony notatką Redakcji, 
w ktorej znalazły się pewne „nieścisłości”, 1 
które przedstawiają całą sprawę w zupełnie in 
mem świetle, jak to miało miejsce i stąd wuio 
sek także Redakcji. „Motywy zaś odmowy po 
dane pizez p. K. Młynarczyka tylko dyskredy- 
tują jego osobę, jako dyrektora Izby“. 

1) W notatce tej powiedziane jest, że dy- 
rektor lzby p. K. Młynarczyk kategorycznie od 
mówił wypożyczenia p. H. Zabielskiemu spra- 
wozdania Izby za rok 1931. 

Muszę tu stwierdzić, że dyrektor Izby p. K. 
Miynarczyk na wyrażoną przez p. H. Zabiel- 
skiego prośbę wypożyczenia powyżej wspom- 
nianego sprawozdania, w mojej obecności po- 
wiedział: „Mogę panu wypożyczyć, ale dopie- 
ro po 15 marca, gdyż w tej chwili mam w o- 
pracowaniu sprawozdanie za rok 1932 i spia- 

, wozdanie za rok 1931 potrzebne mi jest jako 
materjaŁ Po 15 marca mogę panu dać nietyl- 
ko z r. 1931 „ale także i nowe, tj. za rok 
932". 

_2) — 7е p. K. Młynarczyk jakoby powie- 
dział: „że szkodliwem jest publiczne porusza- 
mie niektórych zagadnień w tem sprawozdaniu 
zawartych". Stwierdzam, że p. Młynarczyk po 

wiedział, że tak w sprawie kredytów dla rze- 
miosła, jaki w sprawie szkolnictwa zawodo- 
wego złożone zostały memorjały do odnošnycli 
ministerstw i sprawa załatwienia tych zagad- 
nień jest na dobrej drodze i że wobec tego 
jest przeciwny poruszaniu tych spraw w pis- 

Wschód słońca g, 5,45 

Zacbóć słońca g. 5,13 

mach przed ich załatwieniem przez  odnošne 
władze. 

DO PANA TEODORA NAGURSKIEGO 
PREZESA KLUBU „WŁÓCZĘGÓW 
Robiąc użytek z wielokrotnych zaproszen, 

z któremi Pan w swej uprzejmości wobec mnie 
występował, przybyłem na zebranie klubu „Włó 
częgów"' w dniu 21 lutego r.b. na odczyt red. 
B. Wsścieklicy. Podczas przerwy poprosił mnie 
Pan do osobnego pokoju, w KODA odbylismy 

rozmowę. Część jej miała miejsce w 
obecności P. d-ra Stanisława  Świaniewicza, 
przewodniczącego zebrania. 
„| Amciujac rozmowę stwierdził Pan, że mo- 
ja obecność па zebraniu, wywołuje odruch u 
części członków klubu, a to w związku z moim 
udziałem w oświadczeniu prezydjum Rady Gro 

dzkiej Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rzą 
dem w Wilnie, wywołanem przez artykuł P. 
d-ra Seweryna  Wysłoucha p.t. „Autorytet 
władz szkolnych”. ; 

Gdy natychmiast oświadczyłem, że go- 
tów jestem opuścić zebranie, przyczem oszcze- 
dziłem Panu jako zapraszającemu i gospo- 
parzowi „jakiegokolwiek . wyrzutu,  pośpieszył 

n — jak rozumiałem szczerze i mocno — 
saaa mnie o przykrości, którejby Pan z 
sze. powodu doznał, czego ze względu na na- 
s | niczem nie zakłócone stosunki, nie 

glem nie wziąć pod uwagę. 

ważąjcleino — że pominę momenty — mniej 
z mej stron TaZIŁ Pan przekonanie, że byłoby 

dzeni my właściwe, gdybym stwierdził na 
Rody Grodzijęć iż oświadczenie prezydjum 
chów! poda iej przeciw P. D-rowi  Wysłou- 

I A: isalem jako wiceprezes tej organi- 
zach, natomiast pozątem mam w tej sprawie 

któr gras Wyjaśniając Panu powody, „dia 
ate : г)в‹;ащеп;ц;%е uczynić, wymieniłem 
nie pówyższe p odpis a emiejsze, že ošwiadcze- 

jum. у kiej, lecz 5 ż 
© tem myślałem i YA Biz ja R k 
Grodzkiej to wyraził ; Pay в I. yrazia, a w żadnych moich 0- 
2 dadczeniach nie mogę wchodzić w kolizję 
mojem osz 2 

„4 Owodowany Paūską konsternacją, zane. 
ba Pana jednak, że mój osobisty i a. 

Stosunek do Klubu „Włóczęgów* З i » €gów. byt i ek ga Rt pozytywny, a mój osobisty SBE P. d-ra Wysłoucha nie uległ zmianie i 
tym duchu, > Ba dance” oświadczenia w 

IKA 
ŻAŁOBNA 

— Akademja żałobna ku uczczeniu pamię- 
ci Šš. p. biskupa Bandurskiego w Związku In- 
walidów Wojennych R. P. W dniu 8 marca r.b. 
odbyła się w lokalu Związku Inwalidów Wo- 
jennych R. P. przy ul. Ostrobramskiej Nr. 27 
akademja żałobna ku uczczeniu pamięci $. р. 
Biskupa Bandurskiego (staraniem Oddz. Kult. 
Oświat. Okr. Koła Z.LW. R.P. w Wilnie) 

Słowo wstępne wygłosił przewodniczący 
Okręgowego Koła p. M. Borysewicz, który we- 
zwał licznie zebranych do uczczenia Świetlanej 
pamięci $. p. biskupa Bandurskiego, wielkiego 
przyjaciela Żołnierza Polskiego i inwalidow 
wojennych przez powstanie. 

Następnie ks. kapelan E. Nowak w prze- 
pięknem przemówieniu zobrazował postać $.р. 
biskupa Władysława, przechodząc kolejno 
całe Jego życie od lat najmłodszych wspom- 
nając o jego proroczych wezwaniach społe 
czeństwa do czynu, wyczuwając zbliżającą się 
Niepodległość. 

  

Następnie p. Wojcicki recytował kilka 
wierszy z utworów Ś.p. Biskupa,między inneiri 
„Od poległych — do żywych”. — Silne wra- 
żenie na zebranych zrobiło ukazanie się na e- 
stradzie ociemniałego inwalidy p. Włodzimie- 
rza Sazonowa, który w myśl hasła, rzuconego 
przez ks. Nowaka zwrócił się do indalidów z 
projektem wpłacenia na rzecz „Funduszu imie 
nia Ś. p. Biskupa Bandurskiego", jednego pro 
centu swoich rent inwalidzkich, przyjętym 
hucznemi oklaskami. 

— Zrzeszenie Młodzieży Rzemieślniczej i 
Przemysłowej w Wilnie niniejszem podaje do 
wiadomości członkom i sympatykom, iż w 
dniu 12 b.m. w bolesną rocznicę śmierci Naj- 
większego Bojownika o wolność Polski, naj- 
serdeczniejszego opiekuna i przyjaciela mło- 
dzieży, nieodżałowanego ś. p. Kapelana hono- 
rowego ks. Biskupa Władysława Bandurskiego, 
odbędzie się Akademja Żałobna w sali Resursy 
przy ul. Bakszta Nr. 2, o godz. 17,30. 

MIEJSKA 

— (o będzie z komunikacją autobu- 
sową. — W przyszłym tygodniu odbę- 
dzie się posiedzenie radzieckiej komisji 
komunikacyjnej w celu omówienia spra- 
wy zerwania umowy z dotychczasowym 
koncesjonarjuszem i skutków stąd wy- 
pływających, oraz dla zorjentowania się 
w warunkach, wysuwanych przez innych 
reflektantów. 

— Przed sezonem budowłanym. Posie- 
dzenie Komitetu Rozbudowy ima odbyć się w 
tych dniach. Omawiany będzie plan tegorocz- 
nej kampanji budowlanej. Przyznanie Wilnu 
160 tysięcy złotych na budownictwo drewnia- 
ne i podział tej sumy. będzie również tema- 
tem obrad. 

Najprawdopodobniej wysokość pożyczelć 1a 
budownictwo będzie utrzymana na zeszłorocz- 
nym poziomie t. į. nie przekroczy 4 tysięcy 
zł. na jeden objekt. 

AKADEMICKA 
— Staraniem Sekcji Naukowo - Społecznej 

Koła Medyków odbędzie się w niedzielę 12 III 
1933 r. w sali Śniadeckich USB odczyt p. prof. 
dra Jana Muszyńskiego na temat „Leki roślin- 
ne i ich rola terapeutyczna i dietetyczna”. 

UNIWERSYTECKA 
— Wznowienie wykładów i ćwiczeń 

w USB. W sobotę rozplakatowane zosta 
ło w USB. ogłoszenie następującej treści: 
Senat na posiedzeniu dnia 10 b.m. uchwa 
lit wznowić wykłady i ćwiczenia w po- 
niedziałek dnia 13 b.m. od samego rana. 

W myśl wczoraj ogłoszonej odezwy 
Rektorów wszystkich szkół _Akademic- 
kich wzywam młodzież do powrotu w 
poniedziałek dnia 13 b.m. do pracy 

(—) Opoczyński Rektor. 

ZEBRANIA ł ODCZYTY 
— „Wieczór powszechny* w BBWR. W 

niedzielę, dnia 12 marca r.b. odbędzie się a 
godz. 18-ej w lokalu BBWR. (Św. Anny 2—4) 
„wieczór powszechny”, na którym p. St. An- 
toszczuk wygłosi odczyt z przezroczami n. t. 
„Stan. Wyspiański, malarz-poeta*, Po odczy- 
cie żywa gazetka, w przerwach orkiestra. 
Wstęp wolny. 

poniedziałek, dnia 13 marca r.b. o 
godz. 6,30 wiecz. odbędzie się zebranie Rady 
Grodzkiej B.B.W.R. w Wilnie w lokalu Rad; 
przy ul. Św. Anny 2—4, poświęcone sprawie 
zorganizowania obchodu imienin Marszałka Jó- 
zefa Piłsudskiego. 

— Z T-wa Eugenicznego (walki ze zwy- 
rodnieniem rasy), 16 marca w lokalu Poradni 
Eugenicznej (ul. Żeligowskiego 4) dr. W. Mó- 
rawski wygłosi odczyt na temat „Czem grozi 
kiła (syfilis)* z przezroczami. Początek o go- 
dzinie 5.30 wiecz. Wstęp wolny. 

— Kolejowe Przysposobienie Wojskowe i 
„Ognisko* w Wilnie urządzają w niedzielę 12 
marca rb. w sali własnej przy ul. Kolejowej 
19 odczyt - koncert p.t. „Witajcie polscy mary 
narze“. 

Na program złożą się: pogadanka aktual- 
na i recytacje p. H. Hohendlingerówny, pieśni 
o morzu w wykonaniu p .p. Hendrychówny i 

Nie wracałbym do tego, tembardziej w tej 
postaci, „gdyby nie fakt, że szczegół ten zna- 
lazł miejsce w nr. 6 „Wiėczegi“ w formie, 
która obliczona jest na wniesienie rozbicia w 
jednolitą opinję prezydjum Rady Grodzkiej, a 
to przez znamienny komentarz, iż oświadczenie 
moje wykazało „cywilną odwagę autora, któ- 
rą cenimy (Scil. „Włóczędzy”). 

Przykro mi przyjmować niezasłużone po- 
chwały, a prawdziwie dotkliwem jest dia mnie, 
że słowa te nie znającym przebiegu i treści 
naszej rozmowy mogą nasuwać przypuszczenie 
że odstąpiłem, i to zdecydowanie od opinii, o 
artykule P. d-ra Wysłoucha. Być może, iż 
stwierdzenie pozytywnego stosunku do Klubu i osobiście do P. d-ra Wysłoucha, nie wy- 
trzymuje próby konsekwencji w zestawieniu że 
ścisłą interpretacją rezolucji prezydjum Rady 
Grodzkiej. Niewątpliwem jest jednak, że mej 
oceny kroku P. d-ra Wysłoucha, nietylko nie 
cofnąłem, lecz ją podtrzymałem i w tym wzglę 
dzie był Pan dobrze zorjentowany. 

Czy zatem, umieszczając taką notatkę w 
piśmie, którego Pan jest współredaktorem i w 
organie Klubu, któremu Pan przewodniczy, 
postąpił Pan lojalnie w stosunku do mnie, jako 
Swego gościa i rozmówcy — pozostawiam о- 
cenie wszystkich, którzy uznają poprawność 
za niezbędny warunek, obowiązujący w stosun 
kach społecznych i towarzyskich. 
Wilno, dnia 10 marca 1933 roku 

D-r Adolf Hirschberg 

— 

о оМО 

9 wybuchu na ul. Mickiewicza 
WILNO. — Śledztwo policyjne prowadzone 

w sprawie przedwczorajszego wybuchu petar- 
dy w bramie domu nr. 19 przy ul. Mickiewi- 
cza nie zdołało jeszcze ustalić winnych. 

Niemniej jednak są pewne dane, że dopuś 
cili się tego małoletni chłopcy, kręcący się sta 
le koło lokali rozrywkowych i trudniący się 
sprzedażą cukierków i gazet. 

Oni to prawdopodobnie spłatać chcieli iig- 

Eksport mięsa 
WILNO. — Prace eksporterów w kierunku 

zorganizowania dostaw mięsa dla potrzeb ryn- 

ku sowieckiego są w pełnym toku. ( 

Z terenu Wileńszczyzny trzoda  chłewna 

wysyłana jest do Wołkowyska, do centralnej 

rzeźni eksportowej, skąd mięso powędruje do 

Rosji. 

   

prof. A. Ludwiga. „Morze polskie* Kazury w 
wykonaniu kwartetu z udziałem 'p. p. W. Hen 
drychówny, E. Pekerówny, prof. A. Ludwiga, 
Z. Olszewskiego i. na zakończenie monolog 
okolicznościowy Ciotki Albinowej. Początek o 
godz. 17. Wstęp wolny. 

Cierpienia wątroby leczy naturalna Sol 
Morszyńska. Gen. Repr. Dr. K. Wenda, War- 
szawa, Krak. Przedm. 45. 

„AM A J ННЕ 

    

! DOD GWARAŃCJĄ NIŻSZA ЫЕ 
U. PARE d'ORIENT WARSZAWA 

į A A e M V НАНУЫЦЫОВНЫ 

RÓŻNE 
— Egzamin z języka polskiego dla kandy- 

datów na rabinów. — Dnia 22 marca 1933 r. 
o godzinie 11 rano odbędzie się w Wileńskim 
Urzędzie Wojewódzkim kolejna sesja komisji 
egzaminacyjnej, która ma egzaminować z języ 
ka polskiego kandydatów na rabinów i. pod- 
rabinów, ubiegających się o te stanowiska w 
gminach wyznaniowych żydowskich na obsza 
rze województwa wileńskiego. 

Kandydaci na rabinów i podrabinów, któ- 
rzy dotąd egzaminu tego nie złożyli, a ubiega- 
ją się o zajęcie tych stanowisk, mają stawić 
się na egzamin we wskazanym terminie, po 
uiszczeniu w Kasie Skarbowej do dyspozycji 
Urzędu Wojewódzkiego opłaty egzaminacyjnej 
w kwocie złotych 30 i po złożeniu właściwe- 
go podania do Urzędu Wojewódzkiego. 

— Dziś otwarcie stałej wystawy samou- 
ków.— Dziś o godz. 12.30 odbędzie się otwar 
cie wystawy samouków na Stałej Wystawie 
Sztuki przy ul. Wielkiej 32. 

Wejście na otwarcie 30 gr. Wystawa bę- 
dzie czynna codziennie od dziesiątej do 8 wie 
CZÓT. 

— Komitety. lokatorskie. — Wczoraj przy 
ulicy Zawalnej 21 odbył się wiec lokatorski, 
poświęcony sprawie: komornego. Wobec odrzu 
cenia przez władze projektu lokatorskiego u- 
rzędowego obniżenia komornego,  organizato - 
rzy wiecu wysunęli projekt tworzenia domo- 
wych komitetów lokatorskich, których zada- 
niem będzie „wpływanie* na właścicieli do- 
mów, aby obniżali komorne. 

Pomysł ten zapożyczono z Warszawy. Ca- 
łą akcją w Wilnie kieruje żydowski socjalisty- 
czny „Bund“. On też był inicjatorem wczoraj- 
szego wiecu. 

— Ostrzeżenie. Konwent O.O. Franciszka- 
nów w Wilnie, podaje do wiadomości, że: O.O. 
Franciszkanie po kweście po domach tak w 
mieście Wilnie, jako też w okolicach Wilna, 
nigdy nie chodzili, ani obecnie nie chodzą. Po- 
dając to do wiadomości publicznej. Konwent 
ostrzega przed oszustami. 

— Zarząd Rodziny Wojskowej zawiada- 

mia, iż w dniu imienin Marszałka Józefa Pił- 
sudskiego — 19 marca 1933 r. o godz. 18-ej 

odbędzie się „czarna kawa" — dla członkiń i 

ich rodzin, oraz wprowadzonych gości — w 

salonach kasyna oficerskiego — Mickiewicza 
13. „Czarna kawa* będzie urozmaicona boga- 

tym działem kpncertowym. Wstęp wraz z przy 
jęciem 1 zł. 50 gr. 

— Patronat i zarząd SMP imienia św Te- 

resy powiadamia, że poświęcenie sztandaru sto 

warzyszeniowego przez JE. ks. arcyb. Romual 

na Jałbrzykowskiego odbędzie się dnia 12 bm. 

o godz. il w kościele św. Jana oraz o godz. 
я a akademja w sali Domu  Chrze- 

ścijańskiego (Metropolitalna 1). Udział organi- 

zącyj w nabożeństwie i akademji ze sztanda- 

rami. 
— Kurs obrony przeciwgazowej. W ponie- 

działek 13-IIl r.b. o godz. 18 w sali gimnazjum 

im. Czartoryskiego M. -Pohulanka 1i, rozpocz- 

nie się 20-godzinny kurs O.P.G. zorganizo- 
wany przez Koło Pań. LOPP. Zapisy będą 

przyjmowane na miejscu przed rozpoczęciem 
wykładu. 

—7Z T-WIA MIŁOŚNIKÓW. NARO- 

CZA. — Dmia 6 marca odbyło się walne 
zebranie człomkków T-wa Miłośników Je- 
ziowa Narocz, na którem powzięto szeres 
uchwał, dotyczących dalszego rozwoju 

działalności schroniska, otwartego jak wia 
domo, dla! szenszego użytku „publicznego, 
w roku 1930, w obecności Pirezydenta Rze- 
czypospolitej. Ze sprawozdania, złożome- 
go przez przewodniiczącego ' Oddziału 
postawskiego wynika, że w isezonie 1932 
r. udział zwiedzających i korzystających 
z moelegów w schnoniisku przekroczył już 
liczbę 2.400 osób, przyczem liczba: osób, 
przebywających w: schroniskiu ponad 5 dni 
wymosiła zgórą 400, Pnzeważała młodzież 
szkolma i nauczycielstwo. Bilans za rok 

1932 zamknięto poważną sumą 140.141,87 
zł, w czem koszt budowy schroniska sta- 

mowił zł. 62.355,32. 
Na tem zebraniu poruszono sprawę no 

welizacji statutu Twa w tym kieruni<u, 
by zamiast jak dotychczas istnienia cen- 
trali w Wilnie i oddziału w Postawach, 
wszelkie sprawy dotyczące rozbudowy 
schroniska i dalszego rozwioju T-wa skon- 
centrować 'wi jednem miejscu, mianowicie 
mw. Postawach, przytem mialežy, 
že T-wo powołanie (do życia w roku 1928, 
osiągnęło mw całej pelni (postawiony mu 
eel i jest posiadaczem jpokaźnego majątku, 
w postaci działki lasu i wiilli schroniska 
nad jeziorem Narocz; nie posiada żadnych 
długów i zaczyna już okres samowystar- 
czalmości, pomimo trudności związanych 2 
dojazdem i oddalenia schroniska od niaj- 
pliższej *stacji kolejowej. Na temże zebra- 
miu madamo godność członka honiorowego 

inż. Stefanowi Siła-Nowiekiemu 

    

la, aby następnie delektować 
wybuchu. 

- Prymitywne urządzenie petardy i użycie 
karbidu, jako substancji wybuchowej „potwier 
dzają te przypuszczenia. 

Niewykluczone jest naturalnie, że wybuch 
był dziełem osób, którym zależało na wytwo- 
rzeniu pewnego nastroju w mieście, szczegól- 
nie w związku z podnieceniem panującem na 
USB. 

do Sewietów 
Pierwsze transporty odejdą już w począt- 

kach kwietnia. 

Wileńszczyzna z uwagi na brak odpowied- 

nich urządzeń bezpośredniego udziału w eks- 
porcie nie bierze, a jedynie odsprzedaje ekspor 

terom posiadaną trzodę.. 

się wrażeniem 

TEATR i MUZY 

— Teatr Wielki na Pohułance — gra dziś 
w niedzielę 12-III o godz. 8 w. sztukę, która 
zdobyła sobie rozgłos tak w Wilnie, jak i na 
wszystkich największych scenach europejskich 
„Dziewczęta w mundurkach". 

— Dziś o 12-ej prześliczna bajka dla dzie- 
ci w teatrze na Pohulance! Dziś, niedziela 12-ill 
o godz. 12 w poł. w Teatrze na Pohulance, 
prześliczna bajka dla dzieci W. Stanisławskiej 
„W szponach czarownicy*, z udziałem wybit- 
nych sił artystycznych, ll-ga dzieci w roli Ja- 
sia i Małgosi, oraz kwiatów i krasnoludków 
—i  przepięknego baletu p. Sawinej-Dolskiej. 
Ceny zniżone o 50 proc. 

— „Don Carlos* żegna publiczność wileń 
ską! Dziś, w niedzielę 12-IIl o godz. 4 po poł. 
jedno z ostatnich przedstawień wspaniałego 
poematu romantycznego „Don Carlos", po ce- 
nach zniżonych o 50 proc. 

— jutrzejszy „Tani poniedziałek". Jutrzej 
szy „Tani poniedziałek* w Teatrze na Pohulan 
ce wypełni „Don Carłos'* zamiast zapowiedzia 
nego „Pacałunku przed lustrem". Bilety kupio- 
ne na poniedziałek ważne będą na środowe 
przedstawienie „Pocałunku.*. 

Ceny propagandowe (od 20 gr.) . 
— Teatr muzyczny „Lutnia". Występy El- 

ny Gistedt. Dzisiejsze widowiska po cenach 
zniżonych. Dziś odbędą się dwa przedstawie- 
nia. Po południu o godz. 4 po cenach  zniżo- 
nych ogólnie lubiana, melodyjna operetka Kal- 
mana „Księżniczka czardasza”. 

Wieczorem o godz. 8,15 ostatnia nowość 
sezonu wytworna komedja muzyczna  Stolza 
„Peppina“. W obu operetkach bierze udział 
znakomita artystka Elna Gistedt, w otoczeniu 
najwybitniejszych sił zespołu artystycznego. 
Na wieczorowe przedstawienie zniżki ważne. 
Ceny zaś zniżone. 

W przygotowaniu „Wesoła 
wspaniała operetka Lehara. 

— Bractwo św. Genezjusza Sceny Katolic- 
kiej w Wilnie odegra dnia 12 III. 1933 r. nową 
sztukę współczesną p. t. „Profesor z krzyżem 
Czarnickiego w trzech aktach. 

Początek o godz. 7 wieczór w sali przy 
kościele Św. Jana. 

| Uroczysta premjera 
wileńskiej 
SZOPKI 
Akademickiej 

W niedzielę 12. Ill o godz. 20 ej 
W lokalu OGNISKA AKADEMICKIEGO 

‚ wielka 24. 
Przedstawienia dalsze codiiennie o godz. 20 

CO GRAJĄ W KINACH. 
REWJA — Moskwa bez maski, 
PAN — Ostatnia eskapada. 
ŚWIATOWID — Ulice wielkomiejskie. 
LUX — Melodja serc. 
HELIOS — Co może Paryż. 
HOLLYWOOD — Cudotwėrca. 

ADRIA — Carewicz. 
CASINO — Pośrednik Miłości. 

  

wdówka, 

  

  
  

Przy cierpieniach pęcherzyka żółciowego i 
wątroby, kamieniach żółciowych i żółtaczce, 
naturalna woda gorzka  „Franciszka-Józefa* 
znakomicie ułatwia trawienie. Zalecana przez 
lekarzy. Ž 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Pożar. — W piątek wieczorem w ogro- 

dzie na rogu Zawalnej i Poznańskiej, gdzie 
mieści się skład opału Blindera Girszona, po- 
wstał pożar, Okazało się, że pali się drewniana 
buda, w której mieszkała dozorczyni składu 
drzewa Helena Czwórkowska. Wraz z dom - 
kiem spaliły się jej rzeczy do szczętu. Pozar 
strawił barak momentalnie, tak że straż pożar 
na nie miała już nic do roboty. Przyczyną po- 
żaru było zbyt silne napalenie w piecu. Straty 
wynoszą około 200 zł. 

— Nieuważny woźnica. — Sanki, powożo- 
ne przez Tuffa Pinchusa (Poznańska 19) naje 
chały na ulicy Zawalnej na Tomkiewiczową 
Weronikę lat 55, (Piłsudskiego 23), która u- 
padła na jezdnię i złamała prawą nogę po- 
wyżej kostki. Tomkiewiczównę przewieziono 
karetką pogotowia do szpitala św. Jakóba. —— 
Życiu jej nie grozi niebezpieczeństwo. 

— Fałszywy bilon. — Mackin Etla (Żydow 
ska 8) została zatrzymana za usiłowanie pu- 
szczenia w obieg fałszywej jednozłotówki w 
Hali Miejskiej. Fałszywą monetę zakwestjono- 
wano. 

— Okradzenie. — Biżuterję wartości 33С 
zł. skradli nieznani złodzieje z mieszkania Bą- 
ka Władysława (Witoldowa 13). 

— Szroag Chaim (Wiłkomierska 37) za- 
kradł się w nocy do lodowni, mieszczącej się 
podwórzu domu nr 21 przy ul. Antokolskiej i 
wyniósł stamtąd pokaźną ilość słoniny, oszaco 
waną przez właściciela p. Wasiljewa Mikołaja 
na 800 zł. Wszczęte natychmiast poszukiwa- 
nia doprowadziły do ujęcia sprawcy. Słoniny 
nie zdążył jeszcze sprzedać, ani skonsumować 
wobec czego zwrócono ją p. Wasiljewowi.. 

Rusakiewicz Jan (wieś Pabjaniszki gm. rze 
szańskiej) skra dł z lasu we wsi Nowosiolki 
na szkodę Popławskiego Piotra budulec warto 
ści 70 zł. Skradzione drzewo odnaleziono w 
czasie rewizji u Rusakiewicza. 
— Nieuważny dorożkarz. — Dorożkarz Nar 

kiewicz Piotr (Lipówką 17) najechał na ul. 
Zawalnej na przechodzącą przez jezdnię Stan- 
kiewiczównę Jadwigę, m-kę Lidy. Stankiewi- 
czówna doznała lekkich obrażeń ciała. 

— USIŁOWANIE PODPALENIA? -- 
Brandman Arjan, zam. przy ul. Zygmun 
towskiej 26, wychodząc z mieszkania o 
godz. 22.30 zauważył, że na korytarzu 
pali się podłoga. Pożar przy pomocy są 
siadów ugaszono. Gdy dym rozszedł się 
— Brandman znałazł osmaloną bańkę 
blaszaną, w której była z pewnością --- 
jak twierdzi — albo albo nafta. 
Wydział śledczy wdrożył dochodzenia. 

— ŚWIĘTOKRADZTWO. — Nieznani spra- 

wcy zakradli się w nocy do kaplicy na cmen- 
tarzu katolickiego w Bielicy, skąd 
skradli krzyż i haczyk. Posługując się skradzio 
nym haczykiem świętokradcy włamali się na- 
stępnie do bielickiej cerkwi prawosławnej, kra 
dnąc 8 sztuk białych ręczników domowego wy 
robu i kilka serwet. Ze skarbonek i szafek 
pozrywali kłódki. Wdrożono dochodzenia ce- 
lem wykrycia świętokradców. 

Wszystkin Krawnym, Przyjaciołom, Kolegom i Współpracownikom 
mężz mego 

ъ 2 

inżyniera ALEKSANDRA WOYZBUNA 
w szcz:gólności: Wielebnym Księżom, P. Prezesowi Okr. Dyr, P. К. Р. 
w Wilnie inł. K. Falkowskiemu. P. Naczelnikowi Oddz. Mechanicznego 
Inż. W. Żemajtelowi, Srużynom Parowczowym, Pracownikom War- 
sztatowym' Komitetowi, Urzędnikom, Deiegacjom, Chórowi, Orkle- 
strze, Kol Przysp. Wsisk. Ordynatorowi Wewn. Oddz. Szpit: Kol па 
Wilczej Łapie P. Or. M Swldzie za ratowanie ze wrnszającem oddaniem 
i poświęceniem 
cięźkiej chorobie. Ordynatorowi 

Ś.P. najukochsńszego męża mego w długiej i bardzo 
Wewn. Oddz, tegoż Szpitala P, Dr, K. 

Kislelowi za współczującą pomoc, Dyżnrnym P. P. Lekarzom, w szczegól- 
ności P. Dr. W. Karnickiemu za niezwykłe ujmującą opiekę nad chorym 
Siostrom w szcaególnóści P. H. Walenżynow czównie za siale i troskli- 
we starania. P, In'endentowi Lukeszewlczowi za nadzwyczajne oddanie w 
pełnieniu swych obowiązków, Kancelarji, Paui Gospodyni Klukowskiej, 
wzorowej pielęgnisrce Pani Łengowej, oraz całemu personelowi Szpitala. 

A nadewszystko oddanym PP. Maszynistom, Pracownikom war- 
sztatowym i Urzędnikom, którzy nieśli trumnę Śp. nejnkochańszego mę- 
ża mego z domu żałoby do kaplicy na cmentarzu Rossa i na miejsce wiecz- 
nego spoczynku i okazali mnie zrozpaczonej tyle gorącego współczucia 
i serdecznego żelu, 

W nieszczęściu mojem, wzruszona, wyrażam głęboką wdzięczność. 

TERESA 

    
W poniedziałek dnia 13 go ma 

  

   

ALEKSANDROWA WOYZBUNOWA 

   
w pierwszą rocznicę Śmierci 

STANISŁAWA ALEXANDROWICZA 
(z WIRSZUPY) 

zostanie odprawiona w kościele Antokolskim św. Ap. Piotra i Pawła o godz B-ej 
rano Msza Św. za spozój Jego duszy, na którą zaprasza się Wszystkich życzliwych 

pamięci zmarłego. 

Wybory de Bratniaka U.S.B. 
Wczoraj wieczorem w! sali Sniadeckich 

rozpoczęło isię doroczne Walne Zgromadze- 
mie Bratniej (Pomocy Słuchaczy Uniwer- 
sytetu Stefana Batorego mające wybrać 
władze stowarzyszenia na mozpoczynającą 
się roczną kadencję. Przy zmniejszonem 

w stosuniku do poprzedniego roku — roz- 
namiętnieniu i frekwenejii odbyło się od- 
czytanie sprawozdania ustępującego za- 
rządu p. Ochockiego. Uwaga skonicentro- 
wała się ma dwóch listach przeciwnych, — 
które stanęły jako  kionttrkandydaci. Jed- 
ną z nich była lista endecdka z dotychcza- 
sowym wiceprezesem p. Przyłuskim, diru- 
ga katolicka utworzona przez organizacje 

wiehodzące mw sklad „paiksu“ z p. Rymkie- 
'wiiczem, prezesem: (Sodalicji Marjanskiiej 
Alkademików: na czele. , 

Już przy kwestji przewodniczącego ze- 
brania, dalej przy mowach natrącających 
na polityczne tematy, głównie ze „zniesie- 
miem autonomji*, zaziniaczyła się począt- 

kowa przewaga pierwszej listy. Walka o 

Transparent na 
Wczoraj w nocy na ścianie Domu Akade- 

mickiego przy ul. Góra Boufałłowa wywieszo- 

władzę skoncentrowała się tak przy ende- 
kach z jednej, przy „Paksie”* z drugiej stru 
my. Odłamy skrajnie radykalne mie ode- 
grały tu większej roli. Lista katolicka u- 
zyskała dzięki swemu taktownemu, ściśle 
gospodarczemu, abstrahującemu w spra- 
wach bratiniiackich od polityki nastawie- 

niu, poparcie szeregu grup ideowych, — 
Miała jednak przeciw sobie wszystkie a- 
taki! wi sprawie „autonomji* i nie cofającą 
się przed żadnymi zarzutami akcję pro- 
wadzoną bardzo stananmie, 

Ze względu na spóźnioną porę, dokładną 
relację z przebiegu zgmomadzenia, które 
się zakończyło nad ranem zamieścimy w 
niumerze jutrzejszym, 

A 

POPIERAJ] PRZEMYSŁ DOMOWY, 

OPARTY NA KRAJOWEM WŁGKNIiE. 

— KUPUJ SAMODZIAŁY LNIANE! 

Domu Akadem. 
ny został transparent z hasłem „Niech żyje 
autonomia”. 

Przeżycie inwalidy 
Oto kilka ponurych momentów, z ostat- 

nich przeżyć Józefa Pacewicza, inwalidy: 
Dmia 3 marca Józef Pacewicz inwalida, 

kupił za ostatnie uciułane złote parę kama- 
szy, w! sklepie Baty, tam, gdzie towar jest 

gwarantowany. s 

Dnia 8 marca, skutkiem sześciodniowe- 
go codziennego używania, (kamasze roz- 

padły się. Tyłki były tektunowe — nie wy- 
trzymały. Przodki odjpruły się. Pozostały 
zelówiki i obcasy. Inwalida udał się tegoż 
dmia do Baty. 

— Zamieniić nie możemy. 
majprawimy. Będą jak nowe. 

— Qzy naprawicie również tekturę? 

— Ach, cóż znowu! U nas towar gwa- 
ramtowamy:. 

Straciwszy zaufanie do Baty, zwróci! 
- się iniwalida nazajutrz dnia 9 marca do 
NI komisarjatu. Wyłożył zelówki i obcasy 
na stole przed dyżurnym policjantem. 

Ale chętnie 

Perypetje meldunkowe pana 
Kapały 

Władze starościńkie pociągnęły do odpowie 

dzialności przywódcę odłamu  komunizującej 

młodzieży akademickiej, p. Kapałę, który — 

jak okazało się — przez kilka tygodni uchyiał 

się od obowiązku mełdowania w miejscu za- 

mieszkania. 

ERKZEEEOWCT NOO ZR ZOAOO WZT PCEZRY) TRZE 

— Pewnie od Baty? — uśmiechnął się 
dyżurny: — pnosimy. 

Następuje krótka indagacja: co, jas, 

kiedy, jak długo? 
— Proszę, teraz pan podpisze protoku- 

lik. Zdaje się, że będzie pan dziesiątym po- 
szkodowanym. Wytoczymy „Bacie* publi- 
czme oskanrżeniie. Dziękuję. Załatwione. 

— Cóż będzie z memi kamaszami? 
jękuął inwalida. 

— Kamaszki zostaną u nas jako dowód 
т ZECZOWY. 

Inwalida wyszedł bez butów. 

  

Wielkie imprezy łyżwiarskie 
W dniu dzisiejszym  Wileńskie Towarzy - 

stwo Łyżwiarskie wspólnie z kierownictwem 

parku urządza na terenach ślizgawki w parku 

sportowym im. gen. Żeligowskiego: 

zawody sportowe kwalifikacyjne 0 godzi- 

nie 11.30 rano. z 
zawody okręgowe międzykłubowe o godzi- 

nie 17. 

zawody międzykiubowe o godzinie 18.30. 
Udział w zawodach wezmą mistrzowie Pol 

Ski w jeździe figurowej na łyżwach p. Rudnie 
ka Marta, p. kapitan Theuer Alfred, p. inż. 
Iwasiewicz Zbigniew oraz zawodnicy klubów 
zamiejscowych i miejscowych. 

Równocześnie w tymże dniu o godz. 13-ej 
Kuratorjum Okręgu Szkolnego organizuje w 
parku na torze wyścigowym zawody młodzie- 
ży szkolnej w jeździe szybkiej — biegi na dy 
stans 300 m., 1500 m. i 3000 m. na odznakę 
POS-u. 

Organizujmy biegi na odznakę 

Spadł śnieg. Bierze mróz. Pogodnie. 
Słonecznie. — Wyjątkowe warunki do ja- 
zdy na nartach zarówno dla turysty jak i 
dla zawodnika. 

Turysta wi takim wypadku jest jednost 

ką autonomiezną. Narcianz - zawodnik na- 

tomiast jest uzależniony od organizatorów, 

którzy projektują i realizują imprezy, Mie- 
liśmy w tym roku kilka ładnych widowisk 

narciarskich: mistrzostwa, zawody między 
narodowe, jazda włókiem na Pośpieszce. 

Wszystko to jednak mie dało okazji do wy- 

ładowania temperamentu zawodniczego 
szarym masom mamciarskim, masom, które 
już w tej dziedzinie mają ukończoną szko- 

łę powszechną albo nawet gimnazjum (za- 
kladamy, że czołowi zawodnicy reprezenitu- 
ją akademickie wykształcenie). 

Udział w: większych zawodach zamyka 
tym wszystkim marciarzom cała plejada 
formalmości. Zresztą i poczucie wyraźne 
miższości technicznej nie uspasabia do zgła 
szamia, się do tego rodzaju imprez. 

Chcą liczne rzesze manciarzy, nie trak- 
tujące nart jako jedynego eelu w życiu, 

tylko sprawdzianu swoich możliwości. — 
I w tym wypadku przychodzi z pomocą 

POS i odznaka narciarska: konkurencja 
marciarska z POS i biegi ma odznakę 

Przewidziana pw” A trasa 
i skromne wymagania, jeżeli 2 © czas, 
stanowią doskonałą zachętę do tego ro- 
dzaju prób. + ” З z "Trzeba je więc organizować, możliwie 
najczęściej, zachęcać do mich przez inicjo- 
wanie kursów, przygotowujących do prób 
(Ośrodek wi Girodnie już wpadł na ten po- 

mysł). 
W tym sezonie mieliśmy tylko raz zor- 

ganizowaną próbę na odznakę i to w parę 
dmi po spadmięciu prawdziwego śniegu. 

(Potem przyszły zawody — nie było czasu 
na zajęcie się plebsem narciarskim. 

„Najbližsza miedziela nie przynosi žad- 
nej imprezy, może więc warto byłoby po- 
myśleć o zorganizowaniu biegów na od- 
znakę. ; 

(W tym mniej więcej czasie stanęły w 
roku ubiegłym do odznaki tłumy narciarzy, 
Biorąc zaś pod uwagę popularność nart w 
bieżącym sezonie, przypuszczać należy, że 
podobna. impreza zgromadzi: setki wielbi- 
cieli śniegu, którzy chcą się wyróżnić 
wśród tysięcy woszeniem odznaki narciar- 
skiej. L,



4 

Harcerze-narciarze na zawodach w N.-Wilejce 
'Wiezoraj nozpoczęły się w Nowej Wilej- 

ce zawody nanciarskie o mistrzostwo cho- 
tągwi narciarskiej. 

W biegu zespołowym na 9 klm. pienw- 
sze miejsce zdobył zespół Błękiiniej Jedyn 

ki w składzie -(Grodzicki, Nagurski, Jumik 

i Germanj) uzyskując czas 1 g. 3 m. 4 sek. 
przed zespołem Czarnej 13-ki. 

Dziś bieg indywidualny i na odznakę 
na dystamsie 12 klm. Saczegółowe spra- 
wozdanie podamy w mumenze jutrzejszym 

Wielkie zawody narciarskie w Nowogródku 
PIERWSZY DZIEŃ ZAWODÓW NARCIARSKICH ZW, 

NOWOGRÓDKU „WSOHÓD* w 

W dmiu 11 marca jako pierwszym dniu 

zawodów marciarskidh Zw. Strzeleckiego 
„Wschód'* — zgłosiło się ponad 300 zawiod- 
mików, przybyłych z różnych stron wojew. 
mowogródzkiego, oraz sąsiednich woje- 
wództw, „głównie członkowie — Związku 
Strzeseckiego. 

W związku z zawodami przybył do 

Nowogródka Komendant Okręgu Zw. 
Strzeleckiego p. kpt. Wierzbicki. 

Pogoda dopisuje. Piękny 
dzień. 

Pokrywa śnieżna wspaniała. Miasto to, 
ciche, senine, zmieniło nagle swój wygląd, 
zmieniło rytm swego bogobojnego życia, 

Rozbrzmiewają pagórki nowłogródzkie 
echem rozgłośnych,  tętniących radością 
życia okrzyków młoxlości! 

Płyną przez ulice zdumionego ta prze- 
dziwną przemianią miasta, długie szeregi 
marcianzy, płyną lekko, a złociste blaski 

słońca pieszczą miłościwie rozpalone, za- 
<hwycone twarze tych rzeźbiarzy przyszłe- 

go oblicza namodu... 
Uśmiech, promienny uśmiech  uiefra- 

sobliwej młodości spływa z tych krzep- 

kich i wiotkich postaci, a uśmiech ten 
przejmują przechodhnie, przyswajają go 
sobie i unoszą go z sobą, by, przekazywać 
go dalej, dalej... Bo dzień ten pierwszy 

idzień wielkich zawodów! marciarskich Zw. 
Strzeleckiego, jest pełeni uśmiechów,  pe- 
len słońca; .pełen radości i krasy. 

* * * 

NOWOGRODEK. PAT, W pierwszym 
dniu zawodów: marciarskich Związku Strze 

słoneczny 

STRZELECKIEGO 

leckiego „Wschód* zgłosiło się do wszy- 
stkich konkurencyj 319 zawodników. Do 
biegu na 18 klm. stanęło 9 zespołów, u- 
kończyło bieg 8 zespołów. Pierwsze miej- 
sce zajął zespół Ziw. Strzeleckiego Bamano- 
wicze w czasie 2 g, 00 mim. 23,3 sek., dru- 

gie zespół Zw. St. Słonim, 2 g. 02 m. 08,6 s. 
trzecie — zespół Zw. Stnz. Łuck — 2 @. 06 , 
ra. 14,3 s, Imdywidualnie zajęli pierwsze 

miejsca: 1) Jarmulski Aleksander (Zw. 
Stnzel. Baramowicze) — 1 g. 49 m, 59 s. 
2) Józef Cybulski(Zw. Strz. Łuck) — 1 g. 
55 m. 15 sek., 3) Siergiel Teodor (Zw. 
Strzel. Baranowicze) — 2 g. (6 m. 52 s. 

Z zespołów biorących udział poza kon- 
kursem pieriw był zespół 79 p. p. Sło- 

nim — 1 godz. 54 m. 24 s., drugi Gimna- 
zjum Państwowe w: Nowogrudku 2 e. 12 m 

20 s. 
Indywidualnie z pośród zawodników 

pozakonikursowych pierwszy był  kapr. 
Osiński z 79 p. p. — 1 g. 50 m. 55 в., — 
drugi Bachar (Klub Sportowy Straży Og- 
niowej iw! Nowogródku) — 1 g. 51 m. 43 
s., 'irzeci sierżant Kazimierz Patwlił z 79 
p. p. — 1g.53 m. 16 s, 

W biegu na 12 klm. indywidualnie — 
pierwsze miejsce zajął Skobla Ignacy % 

dnmugiej drużyny harcerskiej w  Nowo- 
gródku — 1 g. 06 m, 03 s., drugie Buśko 
Józef, również z tej družyniy hatreerskiej 
— 1 g. 06 m. 26 sek., i trzecie Karpiłowski 

Grzegoż z tej drużyny — 1 g. 06 m. 31 s. 
'Pozatem odbyły się biegi! 4-kilometmo- 

wy dla zawodników w wieku od lać 12 
— 14 i 2-kilometrowy dla zawodników do 
19 lat jako biegi propagamdowe. 

        

  

    

Podatki w marcu 
W mies. bież. płatne są następujące podai- 

ki: 
do dn. 15 bm. — zaliczka miesięczna na 

podatek przemysłowy w wysokości podatku, 
przypadającego od podatku, osiągniętego w 
miesiącu lutym roku bieżącego przez 
przedsiębiorstwa handlowe I i Il kategorji i 
przemysłowe 1 — 5 kategorji, prowadzące p:u 
widłowe księgi handlowe oraz przez przedsię- 
biorstwa sprawozdawcze, 

do dnia 15 bm;— zaliczka kwartalna na 
podatek przemysłowy od obrotu za 4-ty kwat- 
tał 1932 r., przypadająca od pozostałych plat 
ników podatku przemysłowego, niewymienio- 
nych w poprzednim ustępie, 

podatek dochodowy od uposażeń  służbo- 
wych, emerytur i wynagrodzeń za najemną 
pracę — w terminie do dni 7 po dokonaniu po 
trącenia podatku, 

do dnia 15 bm. — zaliczka miesięczna ta 
poczet nadzwyczajnego podatku od dochodu 
osiągniętego przez notarjuszów (rejentów), pi- 
sarzy hipotecznych, i komorników w m-cu lu- 
tym rb., е 

do dnia 15 bm. — wpłata 0,25 części różni 
cy w podatku dochodowym od uposażeń służ 
bowych, wynikającej z kumulacji uposażeń 
otrzymanych w ciągu 1932 r. od różnych pra- 
codawców, 

do 31 bm. — opłaty od schowków (safe- 
sów), pobrane na rzecz bezrobotnych przez 
przedsiębiorstwa, dające w najem schowki w 
zeszłym miesiącu, 

do dnia 15 bm. — wpłata przez producen- 
tów żarówek elektrycznych opłat na rzecz bez 
robotnych od żarówek, sprzedanych na rynku 
wewnętrznym w Z. m., 

Ponadto są płatne w b. m. zaległości odio 
czone lub rozłożone na raty z terminem pi.at- 
ności bm., tudzież podatki, na które płatnicy 
otrzymali nakazy płatnicze również z terminem 
płatności w tym miesiącu. 

  PRESS 

grod; ika 
— ODCZYT DLA WOJSKOWYCH. 

Komenda Garnizonu Grodno przy bezinte- 
resocwnej pomocy miejscowych rolniezych 

sił fachowych zorganizowała cykl odczy- 

tów rolmiiczych w oddziałach wojskowych 

gammizomu grodzieńskiego. Odczyty są 
zorganizowane wyłącznie dla romików 

odbywających służbę wojskową. Prelegen. 
tami są: Lekarz weterynaryjny Wojtato- 
wicz, Inżynier Głogowski, Ivspektor Woj- 

mowski į: Agronom Przybylski. 

NOWA INSTYTUCJA KREDYTO- 
WIO - FINANSOWA W GRODNIE. W 
«dniu 9 manca 1933 r. rozpoczęła swą dziiia- 
łalność mowio założona w Grodmie instytu- 
cja finiansowo - kredytowa której celem 
jest podniesienie sprawności gospodarczej 

na terenie grodziieńsziczyzmy, 

Instytucja p. m. Hipoteczna Kasa Spół- 
dzielcza z ogr. odp. udziela pożyczek, kre- 
dytów, gromadzi oszczędności i wkłady, lo 
kuje kapitały, oraz prowadzi wszelkiego 
modzaju operacje banikowe. Kapitał za- 
władowy 'opamty: jest ma:  współudziałach 
członkowskich (100 zł.) oraz Кв — 
baników. Dyrektorem Kasy jest p. Anklrzej 
Derszyn. Biura mieszczą się pmzy ul Orze- 
szkowej Nr. 35 tel. 15, godz. urzędowe od 
9-tej do 2-ej. 

— WIECZÓR LITERACKI. Towarzy- 
stwo Literatury i: Sztuki im. E. Orzeszko- 
wej w Grodnie, urządza w dniu 13 marcu 
bi r. w foyer Teatru Miejskiego wieczór 11- 
teracki na program którego złożą się: 
1) Odczyt p. Melcer-Sztekkerowej (z War- 
szawy) p. t. „Niowe biejdule* (Rzecz o ko- 
fbiecie) i 2) Utwory wiłasnie odegra p. mec. 
Daniłowicz. * 

Wstęp za zaproszeniiami łącznie z pod- 
wieczorkiem 1.50 zł. 

— TEHATR MIEJSKI. W miedzielę 12 
mamca o godz. 8.15 mremjera sensacyj- 
nej komedji Mamitgommery'ego w reż. dyr. 

Opalińskiego p. t. „„ Tajemnica powodze- 
nia“. . 
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JESTESMY ZA BIEDNI, BY KUPO- 
WAĆ BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMO 
DZIAŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO 

LNU. 

   

  

s ydawca; stwaisńaw Mackiewicz 

   

  

— STATYSTYKA POŻAROWA, Jak 
wymika z danych staltystycznych za rok 
1932 powiat lidzki nawiedziły; w tym roka 

192 pożary. Ogień strawił 117 budyuków 
mieszkalnych, 247 zabudowań gospoiar- 
ezych i 21 suszannię. Wamtość spalonych 
budymików: przekracza miljon złotych, W 
126 wypadkach  interwenjowały straże pc- 
żarme w' pozostałych ogień musiano gasić 
środkami lokalnemi, co oczywiiście nie 
uchroniło przeważniie budyników old! zuneł- 
nego zniszczenia. Należy stąd wmioskc- 

wać, że powiat lidziki nie jest jeszeze nale- 
Życie nasycony strażami pożarnemi, acz- 

kolwiek istniejące sitiraże stoją na bardzo 
wysokim poziomie, 26 pożarów powstało 
z powiodu wadliwej konstrukcji pieców lub 
kominów, 16 z podpalenia, 24 od uderzenia. 
pioruna, 2 z powoldu krótkiego spięcia. --- 
Przyczyny reszty pożarów nie ustalono. — 
iWiększość pożarów. przypada mia godziny 
wiieczorne i mocne. Najmniej pożarów wy- 
buehło w godzinach rannych. Ze spało- 
mych budynków 93 mie były asekurowane, 
lub też brak damych co do ich asekuracji, 

  

— ŻABI KRÓL. — W dniu 7 marca, 
staraniem dyrekcji gimnazjum im. Kirólo- 
wej Barbary Radziwiłłówny mw Barainiowi- 
czach, została odegramia przez uczenice 
giimmazjum opera pt. „Żabi Król". 

Reżyserja, plastyka i idekoracje p. Łu- 

kienowej i dyrektora gimnazjum p. Bara- 
nowskiego, śpiew i muzyka p. pon. Kierno- 
wieza, kierownika orkiestr 78 pp. 

Publiczność miasta, przepełniając salę 
dała dowód uznania i prawdziwej sympa- 
tji dla gimnazjum, albowiem przybyli na 
operę, by podziwiać swoich pupilów, skła- 
dali podziękowania wychowawcom za pod 
miesieniie i wyrobienie ducha w młodzieżą 
która dzięki temu z pełną swobodą i wdzię 
kiem potrafiła wykonać powierzone im 
wole, 

Większa część publiczności, z powodu 
ibraku miejsc, nawet i stojących, z przy- 
Kkrością musiała powrócić do domów. 

Jaki się dowiadujemy, przedstawienie 
będzie powtórzone. 

— KONCERT ORKIESTRY MUZYKI 
WOJENNEJ. W dniu 15 marca r. b. od- 
będzie się ikionicertt reprezentacyjmy оз - 

kiestiry marynarki wojennej. 
O godz. 13-tej odbędzie się poranek 

dla: dzieci szkolnych. 
— PILNOWAĆ KIESZENIE. W dniu 

9 marca ma rymiku 3-go Maja: wyciągnięto 
m kieszeni Michałowi Pałudzie mieszkań- 
aomi wsi Litwa gm, Darew całą gotówkę 
w: sumie 7 zł. 08 gr. 

— CZYJ DRUT. Mieszkaniec wsi 
Skwanczyce gm. Stołowiceze Adam Chou- 
ko przywiózł do: Baramniowicz 7 kręgów dru- 
tu telefoniczno-telegraficznego, który u- 
siłował sprzedać. Drut zakwestjonowaz +. 
ła policja do czasu ustalenia źródła poch:- 
dzenia. 

HORODYSZCZE 
— KURS 'POŻARNICZY [W| HORO- 

DYSZCZU.— Staraniem Związku Straży 
Pożarnych powiatu baranowiekiego w cza 
sie odl 27 lutego do 5 marca został prze- 
prowadzony przy wydatnej pomocy nacz. 

10-tego rejonu p. Jana  Pietrażyckiego, 
(kums wyszkolenia podstawowego II stop- 
nia w Horodyszczu. 

Wykładowcami byli pp.: dr, med. Ło- 
zowski — Pomoc w! nagłych wypadkach, 
naca, rej. J. (Pietrażycki — służba wew- 
mętrznia, imstr. poż. J. (Piekarski komendat 
kursu — sprzęt pożarniczy, metodyka 
szkolenia, właściwości ognia, obrona: prze- 

ciwgazowa, wyszkolenie formalne i bo- 
jowe. 

W dniu 5 marca br. w obecności „pp.: 

wójta gminy Z. Spicery, komendanta post. 

słoniiiyka 
— NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE ZA 

Ś. P. KS. BISKUPA WŁ. BANDURSKIE- 
GO. W Kościele parafjalnym w Słonimie 
ks. dziekan Romuald Świrkowski odprawił 
uroczyste nabożeństwo żałobne za duszę 
ś. p. ks. Biskupa  Banidunskiego w moc>- 
nicę jego zgonu. 

— NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNĖ 
Porządek mabożeństw wielkopostnych w 

kościele parafjalnym w Słonimie jest na- 
stępujący: w piątki po mszy św., która: roz 

poczynia się o godz. 8-ej odbywa się pro- 
gesjonalnie. obchód drogi knzyżowej, zaś 
wieczorami o godz. 17-ej (5-tej wieczór) 
komplety z kazamiami i procesją. W nie- 
dziele po u porach gorzkie żale z kaza- 

iami i pnrocesją. 

—REKOLEKCJE. Rekolekcje wielis '- 

postne dla młodzieży odbędą się wi kościele 
S.S. Niepokalanek od 14 do 21 marca r. b. 

Dla społeczeństwa stanszego odbędą 
się rekolekcje w dniach 30 i 31 marca i 1 
kwietnia r. bl w kościele parafjalnym w 
Słonimie. 

— ROZWÓJ AKCJI KATOLICKIEJ W 
SŁONIMIE. Cztery stanowe stowarzysze- 

nia akeji katolickiej wi parafji słonim- 
skiej, przed: miedawmem powołanie do życia 
rozwijają się pomyślnie. Liczba członków 

stanszych orgamizacyj wzrosła do 100 osób 

w každem stowarzyszeniu. Posiedzeniia od- 
bywiają się regularnie z liczną  frekwen- 
<ją członków. 

Zapowiedziania praca budowy domu pa- 
rafjalnego weszła, już na tory realne. — 
Parafjanie chętnie zwiożą budulec, zakupio- 
my w lasach państwowych, już około 85 
meftrów sześć. drzewa złożomo na tartaku 
Z nastaniem wilosny rozpocznie się zwóz- 
ka kamieni na fundamenta i innych mater- 
jałów potrzebnych do budowy, zaś latem 
mozpocznie się budowa budynku. 

Katolickie Stow. Polek zamierza mieba- 
wiem roztoczyć opiekę mad żeńską służbą 
domową i utworzyć swego: rodzaju biuro 
pośrednieliwa pracy. 

— POLSKA. MACIERZ SZKOLNA NA 
NOWEJ DRODZE ROZWOJU. Ostatnio 
odbyło sę w Słonimie walne zebranie człon 

ków Polskiej Macierzy Szkolnej, ma któ- 
rem wybrano nowy zarząd z prezesem ks. 
Romualdem SŚwiirkowskim, dziekanem sło- 
nimskim ma czele. 

Ważmia ta kulturalma placówka, istnie- 

jąca w Słomimie już od lat 10-cint różne 
przechodziła koleje. ‚ 

Ostatnio wskutek poczynienia  znacz- 
mych wydatków. sytuacja fimansowa tej 
polskiej placówki była naider ciężka i wszel 
ka jej praca siłą faktu od dłuższego cza- 
su stała na martwym punikcie. 

Obecnie jak nas informują nowy га 
rząd mozpoczął żywszą działalność spo- 
dziewając się popancia miejscowego <no- 
łeczeństwa. Wik. 

     

    

— PRZYJĘCIE U F. WOJEWODY. 
Wdniu 10 mamea p. wojewoda przyjął: ks. 

d-ra J. Więckiewiicza, dziekana mowogródz 
kiego; p. R. Kawalica — w: sprawie wyda- 

nia jednodniówki z ostałtmich zawodów 
sportowych (narciarskich), delegację zło- 
żoną z p. p. W. Hałaburdy, Sołowieja i 
H. Piotrowiicza mieszk, gm. Cyryn pow. 

nowiojgródzkiego w sprawie siedziby 
gminiy cyryńsikiej; p. Mackiewicza przed- 
stawiieiela Urzędu Rozjemezego z Bara- 
nowicz. 

  

  

TYGODNIK 1 
Wyróżniają się artykuły: A. Plutyńskiego „Ko- 
niec pogoni za złotem”, Skiwskiego „Zazdrość 
i medycyna” (o książce M. Choromańskiego), 
W. Husarskiego „Folklor a sztuka narodowa”, 

ILUSTROWANY — Nr. 10. 

K. Stromengera „Wagner“, oraz interesujący 
reportaż Bregmana p.t. „Andorra — republi- 
ka 12-tu konsulėw“ — oryginalnie ilustrowany. 
Pozatem jak zwykle w n-rze interesujące dzia- 
ły: Kronika tygodniowa. Idee i zdarzenia, kro- 
niki teatralne i literackie. 

DROGA — marzec. Na czele numeru znaj 
dujemy artykuł prof. Ignacego Czumy p.t. „O 
nowy ustrój szkół akademickich", Aleksander 
Hertz w artykule p.t. „Sprawa klerka”, oma- 

wia genezę i istotę pojęcia klerka, nawiązu- 
jąc do ostatniej książki Irzykowskiego o Boy'u- 
Żeleńskim. Józef Czapski w pracy p.t. „Wpły- 
wy i sztuka narodowa* wzywa do spojrzenia 
na sztukę polską pod kątem widzenia psychiki 
wolnego narodu. Kazimierz Kosiński daje do- 
kończenie swego wielkiego studjum o Wyspiań- 
skim p.t. „Wizja dziejowa dawnej Polski u 
Wyspiańskiego. 

W części literackiej ostatniego numeru 
„Drogi* na podkreślenie zasługuje pierwszy 
całkowity przekład wspaniałego utworu Rimbau 
da „Pobyt w piekle" (dokończenie), dokona- 
ny przez Stefana Napierskiego, oraz wiersze 
Jana Brzękowskiego i Elżbiety Szemplińskiej. 
K. W. Zawodziński w art. p.t. „Figle z orto- 
grafją* omawia sprawę nowych zmian pisowni. 

RPT TOS IET RZECZE ORROREEZAA 

PP. przod. B. Dubowika i myikladowcow 
zostały przeprowadzone egzaminy. Kuns 

ukończyło 18 oficerów i podoficerów z O. 
S. IP. Horodyszcze, Kisiele, Stamlkiewicze 
i Krutowiee. й 

(Po przemówieniach į odezytamniu wymi- 
ków, przy dźwiękach orkiestry straży ho- 
modyskiej kurs zosta! zakończony. 

NIEDŹWIEDZICE 

— WALNE ZEBRANIE CZŁOŃKÓW 
ZW. REZ. W NIEDŹWIEDZICACH. — 
W dniu 5 bm. o godz. 14-tej w lokalu U- 
rzędu Gminnego odbyło się Walne Zebra- 
mie członków Ziw. Rez. 

Dokonano wyborów nowego zarządu 
koła i obradowamo nad urządzeniem ob- 
chodu Imienin Mamszałka Józ:fa Piłsud- 
skiego, 

Drukamia wydawnictwa „SŁOWA 

  

|„ZEBRAK
 Z BAGDAD

U" to film, 
którym się zachwyca 

cały świat! 
  

  

Miesiąc Sziagierow w Kinie „REWJA“ t('strobramska 5. 
  

Drugi Film ze Złotej Serji 
naszego repertuaru ROŚRWA BEZ ĄAS$KI 

Cierpienia xobiety napietnowanej „Ž6Hym Pasz- 
portem* dzikie hułanki i orgje rozpasanej car- 

skiej sołdateski! 

W rolach główzych: świetny LIONEL BARRYMORE i czarująca ELISSA LANDI 
Początek o godzinie 5 — 7 — 9 w sobotę i w niedzielę o godz. 3-ej. 

  

Potężne arcydzieło, jakiego Świat dotychczas nie widział 

Pozwólcie nam żyć! ...... „Kelios" 
  

  

Dzwiękowe Dziś 

Kino 

„Helios“ 

  

na pozostałe seanse od 90 groszy. 
  

Triumialny przebój Europy! im, który rozmachem i przepychem porwał publiczność całego świałzi 

Ć a m 0ze P a ry Z. e» DZIEWCZYNA — MIŁOŚĆ — ŚPIEW —TAŃCE! 
Reżyserja genjalnego FEODORA OZEPA. W rol. gł. nowoodkryta gwiazda JACQUELINE FRANCELL — 
Każdy powinien widzieć ten superprzebój. Nawszystkie seanse: Balkon 49 gr., parter na 1 s. — 8 0gr. 

  

  

„OS 
Każdy powinien zobaczyć 

PIERWSZE, EGZOTYCZNE ARCYDZIEŁO POLSKIE 

TATNIA ESKAPAD 
rol. gł. urocza Karolina LUBIEŃSKA, Józei Węgrzyn i 

66 

inni. Muzyka najpopul. kompoz. 

  

  

tel. 528 KATASZEK - KARASIŃSKI. Polska mowa — Polski śpiew. Nad program: Ciekawe dodatkidźwiękowe. 
Seanse: 2, 4, 6. 8, i 10.15. Wkrótce „Skończo na Pieśń”. 

SS Dziś! Największa atrakcja sezonu! Wspaniale arcydzieło dźwiękowe reżysecji Momouliana p.t. — 

GE ULICE WIELKOMIEJSKIE" я : 
„ŚWIATOWIE” Potężny dramat dla ludzi o silnych nerwach: Rewelacyjne 

Mickiewicza 9, 
dzieje miłości i występków! W roł. gł. niezrównaza 

para kochanków ekranu: SILVIA SIDNEY I GARY COOPER. 

  

Dziś! Najnowsze arcydzieło po rsz pierwszy w Wilnie według głośnego niwcru Gabriel: Zapolsniej 
Kino-Teatr 2 c A R E 1 i C Z Potężny dramat z rosyjskiego życia o s i i 
„ADRIA wro.gt lwan Petrowicz "o." Ка уа 

Wielke 36 Nad program: Polski dźwiękowy   
  

  

Radjo wiieńskie 
NIEDZIELA, DNIA 12 MARCA 1933 R. 

9.00: Transm. nabożeństwa. 10.15: Kon- 
cert religijny 11.15: Muzyka religijna (płyty). 
11.57: Czas. 12.10: Komun. meteor. 12.15: Po- 
ranek symf. z Filharmonji Warszawskiej. „Jak 
korzystać z Kasy Chorych* — odczyt. d. c. 
poranku. 14.00: „Torf w rolnictwie i ogrodni- 
ctwie“ — odczyt. 14,20: Muzyka 14.40: „Co 
słychać o czem wiedzieć trzeba* — odczyt. 
15:00: Audycja dla wszystkich: 1) Literatura 
ojczysta „Eliza Orzeszkowa”. 2) Muzyka. 3) 
„Nad polskiem morzem” — pogad. 4) Muzyka. 
6) „Popielec* — pogad. 6) Muzyka. 16.00: 
Program dla młodzieży. 16.25: Pieśni polskie 
(płyty). 16.30: „Ciotka Aibinowa mówi* —— mo 
nolog humorystyczny. 16.40:. Pieśni polskie 
(płyty). 16.45: „Polskie Pomorze" — odczyt 
17.00: Koncert, komunikaty, d.c. koncertu 18.00 
Muzyka taneczna, wiadomości bieżące, d.c. niu 
zyki tan. 19.00: „Koronacja cudownego obra- 
zu N. M. P. w Žyrowicach w r. 1730“ — 0 
czyt wyg. dr. Walerjan Charkiewicz.  i9.; 
Po słońce Afryki" — pogad. 19.25: Słuchowi- 
sko. 20.00: Koncert kameralny w wykonaniu 
kwartetu im. Karłowicza. 21.00: Koncert inu- 
zyki operowej. 21.30: Wiad. sportowe. 21,40: 
Recital skrzypcowy. 22.20: Muzyka taneczna. 
22.55: Komun. meteor. 23.00: Muzyka tan. 

Arėjo suche górr:ośiąski węgiel 
po eenach zniżenych 

poleca „PŁOMIEŃ” Piwna 5 
Sprzedaż również na raty 

    

  

  

Poszukuje się tżywzty 

LOKOMGBIL 
powierzchnia 

nuagrzewu minimum 20 kw. mtr. do nzgrze 
wania wody,-- Zgłoszenia do rmy „„Turs” 

Meczetowa 14     
URZĄD WOJEWÓDZKI WILEŃSKI 

Wydział Pracy Opieki i Zdrowia niniej- 

szem ogłasza pretang mia idostawczenie w 
ciągu okresu budżetowego 1933/34, i, į, 
od dnia 1. IV 1933 m do dnia 31. III 1934 
r. następujących przedmiotów: i materja- 
łów znajdujących się pod zarządem w/w 
Wydziału: 

1) Śnodków leczniczych i Sezynitekcyj: 
mych 

Materjałów opatrunkowych 
3) Artykułów miezbędniych do pielęgno- 

wiamia chorych. 

Oferty oddzielnie |dla! każdego z wysz- 
czególmiomych trzech wodzajów! przedmio- 
tów należy składać m olakowanych koper- 
tach do Urzędu Wojewódzkiego (ul. Ma- 
gdaleny Nr. 2) pokój Nr. 17 do godziny 
9 dnia 27 marca 1933 r. 

O warunkach przetargu możmia się do- 
wiedzieć w Wiydziale Pracy Opieki į Zdro- 
wia Urzędu Wiojewódzkiego (pokój Nr. 17) 
w. dniach 
godzimy 14. 

Maszyny do szycia 
Firmy SINGER, 

oryginalne amerykańskie rekonstruowane 
poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a. 

  

  

  

Żądajcie cenników 

(kiss MEBLI 
H. RILENKIN I rka 

Spółka z ogr. odp. 

Wlino, ul. Tatarska 28, 
dom własny. Istnieje od 1843. 

Judalnie, sypialnie, salony, 
gabinety, łóżka niklowane i 
angielskie, kredensy, stoły, 
szaty, biurka, krzesła dębowe 

itp. Ceny znacznie zaiżone, 

ŻĄBAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 

środka ad odcisków 

Prow. A. РА КА, 
ATIKA PL TE) sai NK ROL, 

      

  

    IS BEST 

epat wojepny 

Ф 

  

GABIRET 

| 1y twarzy. Masaż ciała, 
j szczuplający (panie). Natryski „Hormona“ 

| według prof. Spuhla. т 
łupież, indywidualne dobieranie kosmetyków 

do każdej cery. Ostatnie zdobycze konw 

  

DOKTOR 
SKŁAD SUKNA, WEŁNY R: 

i JEDWABIU Blumowicz 
choroby weneryczne — 

Ž : K A Z A $ K i skórne i moczopłciowe. 
a WIELKA 21, = 

WIELKA 36. ой 9 — 113 — 
Nsdeszły W.Z.P. 23 

ostatnie nowości 

  

weneryczne, moczo - 

sezonu wiosennegO grciowe skóre. UL 
materjały damskie i męskie na ubra- Wileńska 7, tel. 10-67. 

nia, suknie i mę kie! od 9 — 1i 4 — 8. 

Ceny wyjątkowo niskie Ž У муга ’ Kupno 

1 SPRZEDAŻ 
rę 

PIANINO 
NAJUPORCZYWSZE 5) 

BÓLE GŁOWY 
ORO Z 3 

koncertowe nowe do 
sprzedania niedrogo. —- 
Kazimierzowski zanłek 
11—5 

  

DO SPRZEDANIA 
dwa wi-lkie dywaniki 
x głowami. Szeptyckie- 
go = m. 12A gidzina 
3—6. 

Żórawiny 
800 klg. do sprzedania 
Ul. Wodociągowa 10 

  * „KOWALSKINA 
ZĘ KONIECZNI 

YM ZNAKI! 
BRYCZNY 
RC 

  

EA 
Zucjonalneį kosmetyki lecznizosį | 7 
Wilno, Micklawicza 31 m. 4. | Ai namais AS 

URODĘ | „Lokale, 
| kobiecą konserwuje, doskonali, odświeżz, t — o 
| suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetysa. | Fokóju lubdwóch 

elektryczny, wy” | przy iuteligentnej ro 
dzinie poszuknje bez. 
dzietae małżeństwo. — 
Oferty pod J. K. do 

Admivistracji „Słowa”. 

Wypadanie włosów 

  

tyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10——8. DO WYNAJĘCIA 

mieszkanie Z 3 pokoi 

  

————Teldowicz 

czne i moczopłciowe 
L się ZELDOWICZOWA 

idh od godziny 12 do — 

  
  

  

М. 2 Р z balkonem i kuchnią 
Kalwaryjsua 2. 

LSD EEE ||-— оее т 

Lekarze DOKTOR POKÓJ duży o 4 oknach z bał 
konem, słoneczny, fron- 

  

DOKTOR chor. skórne, wenery - €OWY> ładnie umeblowa 
* ‚ егу оо S Alien RUY 

Janina czne, narządów moczo- MY AS. 6 г oz a 
PIOTROWICZ- V  s.- O wada o dE 
JURCZENKOWA wieczorem. ul. Mickie - ul: Jakóba Jasińskiego 
crdynator Szpit. Sawicz wicza 24. 4 m. 3 

choroby skórne, wene- DOKTOR s 
3 15 pokojowe 

mieszkania odremonto 
kobiece, weneryczne — z wygodami do 

wileńska 34 narządów ж moczowych wysajęcia niedrogo. — Il piętro od 12 — 2 i od 4 -6 qnformacje Zawalna 60 
przyjmuje ul. Mickiewicza 24 — m. 10 od g.9—11 rano 

od 5 — 7 wiecz. tel. 271. Iub od 4-6 po pol. 

  

Ratujcie zdrowie! 
Najsłynniejsze światowe powagi lekarskie stwierdziły, ze: 

dużo chorób powstaje z powodu obstrukcji. ZA, 
Chory żołądek jest główną przyczyną powstania najroz- 

maitszych chorób — zanieczyszcza krew i tworzy złą przę- 
mianę materji. 

Słynne od 50 lat w całym świecie 

ZIOŁA Z GÓR HARCU D.raLAUERA 
są dobrym środkiem przeczyszczającym, ułatwiają funkcję 0“- 

ganów trawienia, wzmacniają organizm & pobudzaja apetyt. 

Zioła z gór Harcu Dra Lasera zostały nagrodzone na 

wystawach lekarskich najwyższemi odznaczeniami t'złot.neda- 

łami w Badenie, Berlinie, Wiedniu, Paryżu, Londynie i wieću 

innych miastach. 

—— Cena % pudełka 1,50 zł., podwójne pudełko 2,50 zł. 

Sprzedaż w aptekach składach aptecznych. 

(W. Z. P. 48)   
  

  

Dr. Wolfson —- 

Redaktor w/z Witold 

Dzieje wielu miłości i poświęcenia, W rol. gł. M. 
Krwawy wschód Cybalscj, Ole Ubstska! Emp-szabrańiskó. 
  

  

  

DO WYNAJĘCIA 
5 pok: jowy lekal, uada- 
jący się na mieszk. lub 
biuro ze wszelkiemi no: 
woczesnemi wygoda 
mi. Oglądać codziennie, 
„nformacje 
Ui. Mał. 

na miejscu. 
Pohulanką 10 

РОКО 
DO WYNAJĘCIA 

dia kulturalnej osoby 
Dąbrowskiego 12 m. 3 

POKÓJ 
do wynsjęcia z prawem 
korzys'znia fortepjanu, 
tylko dla pań. Ul. 3.go 
Maja Nr. 9 — 12 

2 POKOJE 
umeblowane z łazienką, 
nżywalnością kuchni w 
cent um miasta poszu- 

  

-- kuje bezdzietne małżen- 
stwo, — Zgłoszenie pi- 
semne do Administracji 
„Słowa* pod W. M S.S. 

Posady 

  

POTRZEBNY 
ogrodnik - ekonom, s8- 
motay. Odpisy Świe: 
dectw — Soły skrzynka 
pocztowa Nr. 7. 

  

  

BAGS NSE KUR ac: 

Lekcje 
RESTA URBANISTAS 

RODOWITA 
FRANCUZKA 
ndziela lekcyj trancn 
skiego, — Zgłoszenia 
Mickiewicza 22 m, 15 
od godz. 11-ej do Zrej. 

KAADAILAALA AA AAA A 

POSZUKUJĄ 
PRACY 

YPVTYYYYYYYYTYPYY C= 
  

Wszelką pracę 
w wiejskiem gospode- 
stwie domowem przyj- 
mę. Uwiem szyć, prać 
i prasować sztywną bie- 
liznę, Posiadam Świa- 
dectwa, — Literacki 11 
m. 5. 
— — — — 

MŁODA 
i energiczna gospodyni 
posznkuje posady w 
tymże zakresie. Dobre 
Znajomość kuchni i go- 
Spodarstwa wiejskiego. 
wiadectwa. — Dowie- 

dzieć się w pracowni 
obuwia J. Mikołajewicza 
Mostowa 11-a (front) 

Panienka 
z gimnazjaluem wyksz- 
tałceniem poszukuje za- 
jęcia do dzieci. Kon- 
wersscja niemieckiego. 
przygotownie do gim- 
nazjum, chętnie wyje- 
dzie. Mostowa 19 m. 4. 
„od 12 — 4 pp. 

  

  

VEREWZENEM ZRCŃ © 

Różne 
sis POZARAOECĘ 

-BARDZO 

  

BIEDNA- 
matka z wysiłkiem .prz 
cująca na kawałek chłe 
ba dla męża bezrobot- 
nego i pięciu synów 
od 5 — 13 fat błaga © 
pomoc. w nabyciu ma- 
szyny do szycia, by jej 
ułatwić zarobkową pra 
cę. Sprawdzona przez 
T-wo Pań Miłosierdzia 
św. Wincentego a Pau- 
Jo i istotnie zasługuje 
na pomoc. © najmniej- 
sze prosi ofiary — skła 
dać w redakcji Słowa. 
Adres jej: Zw. 
Niedźwiedzia 17 m. 7. 

p ko 

Tatarzyński.


