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PRZEDSTAWICIELSTWA: 

DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. > 
PODBRGDZIE — uł. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

BRANUWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Wiodzimierowa. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
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PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu, lub z prze 

syłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe PKO Nr, 
80259,W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 20 groszy 
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Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Admiuistracja 

mie uwzgłędnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

UORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch“ 
KLECK — Siiep „Jednošė“ 
LIDA — ui. Suwalska 13 — S. Mateski. 

ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
MIORY — Ejdelman 
NIEŚWIEŻ ui. Ratuszowa — Księgarnia jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”* 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy 

STOŁPCE —- Księgarnia T-wa „Ruch 

SŁONIM — Księgarnia |]. Ryppa ui. Mickiewicza 10. 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewis — Biuro gazetowe ul. 3 Majs 2 
WOLOZYN — 

towy па stronie 2-ej i i 3 
nadesłane milinistr 50 gr. Kronika rekiamowa miłimetr 60 gr. W numerach świąt 

  

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. 
Kim "T ežainy dek a być przez Adrninistację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie u-ru dowodowego 20 groszy 

Iris RS ERKSA STAI SA AL ST T TNA EST ETO TIT 

Exposė premjera Prysfora Dzień Marszałka Piłsudskiego 
Wysoka Izbo! Projekt ustawy 0 pelnomoc- 

nictwach dla Prezydenta Rzeczypospolitej, któ- 
ry rząd wniósł do laski marszałkowskiej 
i który dziś będzie głosowany, podyktowa- 
ny jest dążeniem do zapewnienia państwu nie 
zbędnej sprawności rządzenia w okresie prze- 
rwy w pracach Izb Ustawozdawczych. 

NAPLENUM SEJMU 
wczej. Wniesiona przez rząd ustawą kartelowa 
łącznie z dotychczasowemi uprawnieniami rzą- 
du, wynikającemi z ustawy naitowej, i dekre- 
tu węglowego, w oparciu o elastyczną politykę 

naciskiem, że wprowadzenie ulg w cełu odcią- 
żenia dłużników i ułatwienia im. w  zmienio- 
nych warunkach wywiązania się ze swoich 
zobowiązań, leży zarówno w interesie dłużnika 
jak wierzyciela, Z chwilą zakończenia akcji u. 
kładowej rząd przystąpi do stopniowej iikwi- 
dacji wszystkich specjalnych uig egzekucyj- 

We wtorek Pan Marszałek odbył 
przejażdżkę do Pikieliszek, skąd po pa- 
ru godzinach powrócił do Wilna. 

Wieczorem o godz. 18-ej przybył do 
Pałacu dziesiątek dzieci szkolnych ze 
szkół nr. 1 i nr. 2. Rodziny Wojskowej 

  

pod kierunkiem dwu nauczycielek. Pan 
Marszałek przyjął dziatwę, która złożyła 
p. Marszałkowi w dani listy doń pisane 
fotogratje grupowe, wyroby szkolne w 
postaci albumu i in. drobiazgi. Wtorek 
poświęcić P. Marszałek wypoczynkowi. 

JODOLZAWEEZEPTERKATABE 

gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaiy 

Liberman, Kiosk gazetowy 

| POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
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WARSZAWA — Kiosk Ksieg. Kol. „Ruch“, 
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ch, oraz z prowincji © 25 proc. drożeł. 
Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

Mac Donald w Paryżu. 
PARYŻ PAT. — 0 godz. 11.30 fran 

cuski premjer Daladier wraz ze swem 0- 
toczeniem udał się do gmachu ambasady 
brytyjskiej. 

Przedtem jeszcze przyjął przewodni- 
czącego komisji spraw zagranicznych 
Izby Ferriota. Rozmowy, które rozpoczę- 
ły się natychmiast, przerwano 0 godz. celną, 'wnia rządowi możność przeciwsta- nych, które ochroniły przejście dłużnika, — я S s SA с aa iza. S jakimkolwiek Kakanj wyzyska- zes bowiem kożóek «sód s r ) 13‚|С|РОСЪ(Ё:; angielski Las Mac Do- 

nia u wewnętrznego towarów przez umo- nych obrotów kredytowych i normalnej wy- па! na cześć ministrów francu- 
wę karteli. szych zagadnień gospodarczych państwa. 3 Kansekrzcja biskupa polowego skich Sidzalć: Po śniadaniu rozmowy Nie potrzebuję chyba dowodzić, jak dalece 

potrzebna jest dziś ta sprawność. Przez po- 
szczególne państwa świata przechodzą” jeszcze 
silne falę wstrząśnień. Fale te mogłyby być 
powstrzymane i opanowane przez rozsądny 
wysiłek międzypaństwowy. — Niestety jednak 
nadal nie widać jeszcze dostatecznego w tym 
kierunku zrozumienia. W dalszym więc ciągu 
w walce z trudnościami gospodarczemi liczyć 
możemy tylko na własne siły. Niejednokrotnie 
już ja i moi kołedzy w rządzie mieliśniy moż 
ność przedstawienia z tej trybuny naszego po- 
glądu na istotę dzisiejszych trudności. Niejed- 
nokrotnie zastanawialiśmy się wspólnie z Izba- 
mi nad sposobami przełamania ciężkiego prze 
silenia. Pragnąłbym „aby w tych dyskusjach 
nie zabrakło jednego momentu: w walce z naj 
większemi trudnościami musitmy zawsze pa- 
miętać o jutrze. й 

Nie możemy zapominać, że kryzys, który Z 
punktu widzenia dnia dzisiejszego przyzwyczai 
liśmy się przeklinać, może i powinien w swo 
ich skutkach okazać się błogosiawiony. jest 
on jak gorączka, która przejściowo powala i 
wyczerpuje organizm, lecz która równocześnie 
usuwa z niego chorobowe pierwiastki słabości 
i niemocy. jeżeli tak jest, to musimy w każ- 
dym momencie posiadać dostateczny zapas od 
wagi i energji w walce z tą chorobą i nigdy 
nie tracić wiary w możność jej uleczenia. Do- 
tychczas — jak <owiedziałem — mało jest da 
nych, aby do walki z tą chorobą zostały zmo 
bilizowane szybko należyte sposoby działania 
w skali międzynarodowej. Trzeba tem — Баг- 
dziej zdobyć się na zbiorowy wysiłek w kierun 
ku opanowania trudności przy pomocy Środ- 
ków, leżących w zakresie własnych naszych 
możliwości. jednocześnie tem usilniej skoncen- 
trować trzeba uwagę na zapobieganiu, względ 
nie przeciwdziałaniu wszelkim _ szkodliwym 
wpiywom, oddziaływującym z zewnątrz, na 
nasze gospodarstwo narodowe. 

To też rząd mój przychodzi do Izb Usta- 
wodawczych z wnioskiem o udzielenie Prezy- 
dentowi Rzeczypospolitej szerokich pełnomoc- 
nictw, które zapewniłyby państwu maksimum 
odporności, a jednocześnie dały możność wy- 
kończenia prac już rozpoczętych i na wielu 
odcinkach, daleko zaawansowanych.  Chciał- 
bym w ogólnych rzutach przypomnieć i pod- 
kreślić niektóre z tych prac. Są one oparte o 
wiarę w skuteczność i celowość prostych środ 
ków i stałych wysiłków, któremi osiąga się 
rezultaty częściowe, lecz pozytywne, Nie wie- 
rzę w skuteczność generalnych recept, wierzę 
natomiast w naturalną siię Połski i wierzę, że 
w oparciu o tę siłę państwo znajdzie pomyśl- 

ŚWIADCZENIA SOCJALNE 

Wymagając od poszczególnych gałęzi prze 
mysłowych, w szczególności zaś od gałęzi prze 
mysłów surowcowych, ofiar na rzecz przywró- 
cenia równowagi gospodarczej, zdawaliśmy so 
bie jednocześnie sprawę, że wielu z tych gałę- 
zi należy ułatwić w obecnej sytuacji możność 
poniesienia tych ofiar. Nie można było pomi- 
nąć problemów, związanych z obniżeniem kosz 
tów produkcji w ich najróżnorodniejszych ele- 
mentach. W szczególności nie można było po- 
minąć bardzo ważnego elementu wśród tyca 
kosztów, mianowicie obciążeń socjalnych. -— 
Rząd nie dążył i nie dąży do zniesienia t. 
zw. zdobyczy socjalnych. W akcji przyśpiesze 
mia powrotu do równowagi gospodarczej, — 
chciał jednak pójść na szereg modylikacyj w 
tej dziedzinie, których wyrazem są uchwalona 
już przez Sejm usfawa scaleniowa oraz nowe- 
le do ustawy o urlopach, o czasie pracy. U- 
stawy te wymagały od polskiego świata pracy 
pewnych wyrzeczeń, Mam jednak to głębokie 
przekonanie, że wyrzeczenia te wyjdą na do- 
bre warstwom robotniczym i pracowniczym. 

ZWIĘKSZENIE STANU 

ZATRUDNIENIA 

Sądzę, że w dzisiejszych czasach najgłów- 
niejszem naszem zadaniem jest zwiększenie 
stamu zatrudnienia. 

Ponieważ zadanie to rozwiązane być może 
tylko przez stworzenie warunków, w których 
można .będzie produkować taniej i produko- 
wać więcej, trzeba było pójść na powyższe 
zmiany w dziedzinie ustawodawstwa socjalne- 
go. jestem przekonany, że to,co robimy w za 
kresie odbudowania siły gospodarczej rolnic- 
twa, zniżki cen, i potanienia kosztów produk- 
cji, to w dalszych konsekwencjach przyniesie 
realny pożytek nietylko rołnictwu i nietylko 
przemysłowi, ale wszystkim warstwom iudno- 
Ści, a więc również i warstwom robotniczym. 
Przy obniżaniu kosztów produkcji przeinysło- 
wej ważną staje się sprawa ciężaru wierzytel- 
ności, obciążających nasz przemysł znaczną 
kwotą ponad miljard złotych. Środki dla przy 
śpieszenią uregulowania tej sprawy wyinagają 
jeszcze rozważenia. Bardzo ważnem, lecz za- 
razem i szczególniej trudnem jest to zagadnie- 
nie na odcinku wierzytelności zagranicznycn 
przedkryzysowych. Ponieważ niektóre państwa 
zdołały już tę akcję w pewnym zakresie prze- 
prowadzić, osiągając u wierzyteli znaczne ulgi, 
mamy nadzieję, że i nam uda się być może, 
znaleźć sposób na uzyskanie podobnych ulg 

W szczególności rząd dążyć będzie do tego, a- 
by wierzyciele, udzielający pożyczek na nowe 
operacje kredytowe, mogli możliwie szybko 
ponownie korzystać w całej rozciągłości z nor- 
malnej ochrony prawnej. jest zjawiskiem nie- 
zmiernie pocieszającem, i z punktu widzenia 
społeczno - gospodarczego niezmiernie dodat- 
niem, iż w ciągu całego tego okresu nie zo- 

stał powstrzymany proces kapitalizacji wewnę- 
trznej, wyrażający się w stałym wzroście wkła 
dów oszczędności w kasach komunalnych i 
instytucjach kredytu publicznego z PKO па 
czele. jest to m. in. następstwem [aktu, że w 
ciągu tych ciężkich lat przesilenia uniknęliśmy 
zaburzeń finansowych, których nie potraliży t- 
niknąć liczne bez porównania od nas zasob- 
niejsze i bogatsze organizmy państwowe. — 
Tajemnica tej odporności leży być może i w 
tem, że zarówno całe społeczeństwo polskie, 
jak i obóz, który ponosi dziś odpowiedzial- 
ność za losy państwa, wzrosły w ciężkiej i 
twardej szkole życia, to też łatwiej umiały do- 
stosować się do ciężkich warunków i szyb - 
ciej rozstać się z wygodami i ułatwieniami 
życiowemi minionych lat dobrej konjunktury 
światowej. 

PRZESTAŃMY PŁAKAĆ I NARZEKAĆ 

: Proszę panow. Nielatwe warunki chwili -dzį 
siejszej trwać będą niewątpliwie jeszcze diugi 
czas, w dziedzinie wielu elementów, które u- 

kształtowały się na niższym poziomie należy 
je uznać za normalne. Trzeba się więc umieć 
zarówno w działałności gospodarczej, jak i w 
życiu osobistem z temi warunkami pogodzić. 
W wielkiej mierze jużeśmy to zrobili, a reszta 
bezwątpienia dostosuje się niebawem.  Prze- 

stańmy więc płakać i odrzućmy na bok narze 
kania, próbujmy w nowych warunkach żyć ży 
ciem normalnem, nie zaniedbując dalszych wy- 
siłków w dążeniu do lepszej przyszłości. 

: Pragnę zaznaczyć, że okres najbliższy wi- 
nien być okresem prób ożywienia życia gospo 
darczego .przez stopniowy powrót do inwesty- 
cyj, opartych na dostosowanej do zmienionych 
warunków kalkulacji. 

PLANY OŻYWIENIA ŻYCIA 

GOSPODARCZEGO 

Niezależnie więc od tych prac, o których 
powyżej mówiłem i których rezultaty ujaw- 
nią się w pełni wtedy, gdy zaczną działać 
wszystkie akty prawne i zarządzenia, jakie 
wydaliśmy w porozumieniu z lzbami Ustawo- 
dawczemi dłą przywrócenia równowagi ekono- 
mucznej, Rząd zapoczątkował szereg dalszych 

  

W uroczystej konsekracji ks. biskupa Gawliny, która odbyła się w Królewskiej 

от    
Hucie w 

niedzielę, wzięło udział około 100.000 osób. Całe miasto przybrane było sztandarami, a w uro 
czystości wzięli udział ks. prymas Hlond, ks. biskup Adamski i Tymieniecki. Na uroczystość 
przybył również wojewoda dr. Grażyński, jake reprezentant Pana Prezydenta i gen. Sosn- 
kowski, jako reprezent. Marszałka Piłsudskiego.Zdjęcie nasze przedstawia uroczystą procesje 
Pod baldachimem kroczy ks. kardynał Hlond (1), przed nim ks. biskup Adamski (2) i ks. 

biskup Gawlina (3). 

  

wznowiono. (O godz. 17.30 rozmowy 
ministrów francuskich z angielskimi to- 
czyły się w dałszym ciągu. Wobec tego 
sir Simon nie będzie mógł wyjechać z 
Paryża do Eondynu dziś wieczorem, jak 
to było początkowo jego zamiarem, a 
odjedzie do Londynu dopiero jutro wraz 
z premjerem Mac Donaldem. 

PARYŻ PAT. Rozmowy  miūi- 
stów francuskich i angielskich zakoń- 
czyły się o godz. 17.45 O godzinie 19 
wydany został jednocześnie przez amba- 
sadę angielską i francuskie ministe:- 
stwo sp. zagr. następujący komunikat: 

Premjer angielski oraz sekretarz sta- 
nu w angielskiem ministerstwie spraw 
zagranicznych w drodze powrotnej z 
Rzymu zatrzymali się w Paryżu w celu 
powiadomienia francuskiego premiera о- 
raz ministra spraw zagranicznych o cha 
rakterze rozmów, odbytych z Mussoli- 
nim. Ministrowie francuscy i angielscy 
przeprowadzili dłaższą wymianę poglą- 
dów. Ministrowie Francji wyrazili poczię 
kowanie swym angielskim kolegom za 
udzielone im iniormacje, które pozwolą 
na gruntowne rozpatrzenie ocenionych 
propozycyj. Ministrowie obu krajów sko- 
munikują się ponownie w najbliższym 
czasie. Ministrowie francuscy zapewnili 
o swem życzeniu ustalenia w interesie 
pokoju europejskiego współpracy, opar- 
tej na wzajemnem zaufaniu w duchu Li- 
gi Narodów między 4 mocarstwami eu- 
ropejskiemi, członkami Rady Ligi. 

  

Otwarcie sesji Reichstagu w Poczdamie 
Pod znakiem swastyki i fiag cesarskich. — Bez komunistów 

HISTORYCZNY DZIEŃ 

BERLIN PAT. 
Na tle kurtyny widniał olbrzymich 

— Dzień Poczdama rozmiarów sztandar hitlerowski, którym 
mu z posłów, lecz dotychczasowemu 
przewodniczącemu Izby. ne roz i własne drogi wyjścia. „ pode = 

Postawiliśmy sobie przedewszystkiem za dla naszego przemysłu. W dziedzinie obciążeć prąc, mogących dać Życiu gospodarczemu pe- . я i miesz iei ici я cel opanowanie sytuacji i ustabilizowanie žy- podatkowych poza zastosowanemi ulgami i wne impuisy, Mam tu na myšli = ala obchodzony był w całych Niemczech nie = Z on na > AO s Przedstawiciel „socjal - demokratów 
cia gospodarczego kraju w nowych warunkach wniesioną do Izb Ustawodawczych nowelą do kiem opracowane plany robót, i plany pre. Zwykle uroczyście. Tak Berlin, jak i pro godło zy w posi wielkiego czar- Vogel zgłosił wniosek o natychmiasto- 
— trzeba bowiem najpierw osiągnąć tę stabili- 
zację, uchwycić rownowagę podstawowych 
czynników gospodarczych i zlikwidować sze- 
reg przerostów z lat dawniejszych. Idąc po tej 
drodze, rząd zrealizował, w oparciu o uchwały 
Izb Ustawodawczych, szereg ważnych etapów. 

ODCIĄŻENIE FINANSOWE 

ustawy o podatku spadkowym oraz nową @- 
stawą o podatku majątkowym, nie tracimy z 
oka zagadnienia t. zw. zaległości podatkowyca 
w kierunku odciążenia życia gospodarczego po 
przez rozsądną, rozłożoną na dłuższy Okres 
czasu połitykę likwidacji tych obciążeń. Załat- 
wienie tej sprawy jest niewątpliwie trudne — 
mam jednak nadzieję, że znajdzie się rozwią- 

duktywnego zatrudnienia bezrobotnych. Zmobi 
lizowališmy w tym celu wszystkie fundusze, 
jakie dały się jeszcze znaleźć w budżecie pań 
stwowym. Dążymy do maksymalnego wyko- 
rzystywania tych funduszów z wiosną, do 0- 
siągnięcia przy ich pomocy największego eiek- 
tu w postaci zatrudnienia bezrobotnych i о- 
żywienia procesów wytwórczych po przez ce- 

wincja przybrały odświętny wygląd. Do- tego orła. Po obu stronach zwisały fla- 
my były przybrane flagami, instytucje gi © barwach czarno - biało - czerwo- 
publiczne, biura i szkoły zamknięte, — nych. Fotele zajmowali narodowi socja- 

Około godziny 10 w Poczdamie przed liści, którzy przybyli w mundurach bron 
kościół garnizonowy przybył prezydent Zowych lub czarnych. Socjal - demokraci 
Hindenburg, witany wszędzie owacyjnie, zajmowali skrajne rzędy na lewicy. Wie- 
wraz z członkami rządu. Przybyli rów- le miejsc przeznaczonych dla posłów so- 

wem puszczeniu na wolność uwięzio- 
nych dotąd 9 posłów socjal - 

Zkolei Izba przystąpiła do wyboru 
prezydjum. Na przewodniczącego Reichs 
tagu obrany został ponownie Goering. 

Obejmując przewodnictwo Goering 
wygłosił przemówienie, w którem pod- 

demokr>- 

+ 

ROLNICTWA zanie, które dostosuje ściągalność zaległości do jowe roboty inwestycyjne. Akcj Na da о > + i i i > Tak więc w dziedzinie rolnictwa podjęliś. Zienionych warunków produkcji, a TÓWNo- rązje o ad Iki Eiažojų. pas dego bals nież postowie Reichstagu i Sejmu pru- cjal - demokratycznych bylo pustych.— kreślił m. in. symboliczne znaczenie tej || y ką uje aja na INS, a > cześnie zabezpieczy interesy skarbu om. można rozszerzyć z chwilą wejścia w życie u- skiego oraz liczni przedstawiciele władz. Dla komunistów miejsc żadnych nie uroczystości w Poczdamie. Duch Pocz- 3 szero| ” świad „ mie stworzy premi dla opieszałego płatnika. stawy o Funduszu Pracy. Zwiększa on źródia Po nabożeństwach, odprawionych w przewidziano. damu — oświadczył mówca — dał Niem rolników ciężaru nadmiernych 
zakresie obsługi pożytecznego kapitału. Dążąc 
do przywrócenia siły nabywczej wsi, musieli- 
śmy przedewszystkiem odciążyć finansowo rol 
nictwo, które ciężko dotknięte zostało wysokie 
mi kosztami kredytu. Temu celowi służyć ina 
szereg ustaw, które rząd wniósł do Izb Usta- 
dodawczych. Uzupeiniają one i rozszerzają 
znacznie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej, wydane na mocy zeszłorocznej ustawy 
o peinomocnictwach oraz zarządzenia nasze, 
dotyczące ulg kredytowych i obniżenia opro- 
centowania. jednocześnie szereg dalszych ułat- 
wień w dziedzinie obrotu ziemią powinien spo 
wodować zwiększenie ruchu | parcelacyjnego, 
pozwalając ludnošci — rolniczej na nabywanie 
ziemi po cenach wyjątkowo niskich, z drugiej 
zaś strony doprowadzić do naturainej likwida- 
cji tych warsztatów większej własności, które 
nawet przy zmniejszonem oprocentowaniu 4- 
gów, nie mają szans przetrwania. Prace ‚рго- 
wadzone pod kątem widzenia podniesienia 
rolnictwa, nie osłabiają naszych wysiłków w 
dziedzinie cen produktów rolniczych „zarówno 
zbożowych, jak i hodowianych. Różnice w 
kształtowaniu się cen głównych zbóż, a więc 

icy i żyta, po zi i na Ów- 
ku były 'w ostatnich latach za duże. Być mo- 
że, że w tym roku poziom cen na główne zbo- 
ża nie da zbyt rażących dysproporcyj. - 

REDUKCJA CEN 
W dziedzinie przemysłu podjęliśmy dzia- 

łalność w kierunku zapewnienia możliwości 

pracy i rozwoju naszym przemysłom przetwór 
czym. Są One w większości oparte na krajo- 
wych wprawdzie, lecz zbyt drogich surowcach 
niedostosowane w swych cenach do istotnych 

zdolności i siły nabywczej szerokich warstw 

ludności, ani do tak wzmożonej ostatnio kon- 

kurencji na rynkach światowych. W związku 

z tem rząd z całą stanowczością przeprowadza 

akcję wydatnego potanienia krajowych  su- 
rowców przemysłowych. W realizacji tych ko- 

nieczności gospodarczych natrali rząd na poli- 
tykę cen kartełowych, która nie wykazywała 

żadnego zrozumienia dla potrzeby Zastosowa- 
nia się do zmian w konjunkturach gospodar- 
czych. jak panowie wiecie, nie coinęliśmy Się 

przed naciskiem, niezbędnym dla przezwycięże- 

nia oporu ze strony związków kartelowych. Na 
tym odcinku przeprowadzona została akcja, 

znajdująca się już dziś na ukończeniu. W ce- 
zultacie tej akcji gospodarczej artykuły skarte- 

lizowane zostały w cenie obniżone, przyczem 
rząd dał tej akcji przykład przez redukcję cen 

uzależnionych od siebie towarów monopolo- 

wych. Zniżki te zapewniają przemysłowi prze- 

twórczemu w Polsce tańszy surowiec, konsi- 

mentowi zaś dadzą towary krajowe, bardziej 

już dostosowane do zmienionej jego siły naby- 

ZNIŻKI TARYF KOLEJOWYCH 

Niemałą wreszcie rolę wsród tych prac 
zmierzających do stworzenia lepszych warun- 
ków dla działalności przedsiębiorstw wytwór- 
czych odegrać powinny zastosowane przez 
rząd zniżki w przewozach kolejowych. Przy- 
wiązując do racjonalnej polityki komunikacyj- 
nej i taryiowej w polskich warunkach geogra 
ficznych specjalne znaczenie, rząd poprze koa- 
sekwentny wysiłek oszczędnościowy _ Polskich 
Kolei Państwowych i udzielił życiu gospodar 
czemu poważnych obniżek tarytowych. Obję- 
ły one już wszystkie taryiy eksportowe i więk 
szość taryi przewozowych wewnętrznych. — 
Prace w tym kierunku są nadal kontynuowa- 
ne. Wreszcie w dziedzinie budżetu państwowe- 
go, budżetów związków komunalnych i bud- 
żetów innych ciał publiczno - prawnych za- 
stosowaliśmy szereg dalszych posunięć oszczę 
dnościowych, zmierzających do dostosowania 
tych budżetów do dzisiejszej sytuacji gospodar 
czej i zmniejszonego dochodu społecznego. 

PROCESY WYRÓWNAWCZE 

Wysoka lzbo! Powtarzam jeszcze raz: — 
zasadniczym celem dotychczasowych naszych 
prac było przyśpieszenie procesów wyrównaw 
czych, które odbyć się muszą i bez których 

mowy w naszych stosunkach o wyjściu 
z kryzysu gospodarczego. Mam wrażenie, że 
te nieuniknione i konieczne procesy posunęży 
się w Polsce w ciągu ostatnich dwu lat zna- 
cznie naprzód. Staramy się utrzymać ceny pio- 
dów rolniczych na poziomie możliwym w na- 
szych obecnych warunkach. Zrmniejszyliśmy, o 
ile tylko dało się zmniejszyć, rozwartość no- 
życ cen rolniczych i przemysłowych. Dąże- 
niem naszem będzie jeszcze dopilnowanie, а- 
by zadecydowane i uzyskane obniżki cen ar- 
tykułów przemysłowych weszły faktycznie w 
życie i doszły do konsumenta, z drugiej zaś 
strony, ażeby nastąpiło wyrównanie cen szere- 
gu towarów przemysłowych w różnych okoli- 
cach kraju. Przeprowadziliśmy wzgiędnie stwo 
rzyliśmy podstawy prawne dla odciążenia |i- 
nansowego rolnictwa, zwalniając z dochodu 
rolniczego poważne kwoty, idące dotychczas 
na spłatę i obsługę długów. Powinno to uiat- 
wić rolnictwu byt, powiano pozwolić wsi iie- 
co odrestaurować Się, cośniecoś kupić z arty- 
kułów przemysłowych na opędzenie potrzcb 
gospodarskich i osobistych. Wprowadziliśmy 
względnie przygotowaliśmy szereg „ulg dla prze 
mysłu, ułatwiających przemysłowi potanienie 
kosztów produkcji, podniesienie jej w drodze 
obniżki cen, oraz zyskanie warunków dla dal- 
szych wysilków przemysłu w kierunku  roz- 
szerzenia produkcji. 

W tem miejscu pragnę podkreślić z całym 

sinansowe na pomoc dla bezrobotnych, obra- 
cając je przedewszystkiem w kierunku robót 
produkcyjnych na terenach, dotkniętych w naj 
wyższym stopniu bezrobociem. Pragnę wspom- 
nieć również 0 mobilizacji poważniejszyca 
środków dla poparcia zdrowej inicjatywy bu- 
dowlanej oraz na ułatwienia w zakresie akcji 
parcelacyjnej. Do obu tych akcyj rząd przywią 
zuje szczególnie dużą wagę, przyczem traktu- 
je je nietylko z punktu widzenia gospodarcze- 
go, ale również jako zagadnienia socjalne. —- 
Pragniemy, ażeby ze zmienionych warunków 
gospodarczych, przejawiających się w ogroni- 
nem potanieniu ziemi i obniżeniu kosztów bu 
dowlanych, mogły skorzystać jak najszersze 
warstwy pracujące. Stąd też polityka kredyto- 
wa rządu „odnosząca się do potrzeb budowla- 
nych, pójdzie po linji popierania wyłącznie naj 
tańszego indywidualnego budownictwa. 

Pragnę podkreślić, że wszelka inicjatywa w 
kierunku wzmożenia eksportu korzystać będzie 
z najdalej idącego poparcia i pomocy rzadu. 
Zależy to jednak nietylko od wysiłku rządu, 

lecz również od czynnej postawy w tym kie- 
runku całego społeczeństwa i ed jego woli 
do wydobycia z ofiar i trudności dzisiejszego 
okresu maksimum przyszłej pomyślności— © 
ile spełniony zostanie ten warunek, nie widzę 
w naszych stosunkach wewnętrznych oznak, 
któreby mogły proces ożywienia życia gospo- 
darczego uniemożliwić lub nawet poważnie u 
trudnić. Fakt, że ostatnie wydarzenia aniery- 
kańskie nie oddziałały na naszą sytuację, м- 
macnia mnie w przekonaniu, iż życie gospodar- 
cze Polski istotnie okrzepło pośród trudności, 
nie poddaje się tak łatwo wstrząsom zewnętr7 
nym i posiada wiele szans w dalszej walce. 

Jak więc Panowie widzicie, niema powoda 
do opuszczania rąk. Staramy się robić we wia 
snym zakresie wszystko, co tyiko możliwe jest 
do zrobienia, pamiętając, że z zewnątrz nie 
tak prędko przyjść mogą warunki, które były- 
by nam w tych pracach pomocą. Nie jest 0- 
czywiście dobrze, skoro nam, zajętym tei 
pracami, hałasuje ktoś za ścianą. Nie jest do- 
brze, gdy słyszymy echa wstrząsów, choćby 
tak dalekich, jak te, które przychodzą do nas 
przez Atlantyk. Ale to nie powinno oddałać 
naszej uwagi od cełów, które sobie postawili- 
śmy i od prac, które rozpoczęliśmy. Ażeby 
jednak zabezpieczyć życie Polski i obecne na 
sze prace, w sposób skuteczny od ewentual- 
nych niespodzianek światowych, zwłaszcza na 
polu gospodarczem, rząd posiadać musi w dzi 
siejszych warunkach zapewnioną możność szyb 
kiej reakcji. Ten wzgląd jest zasadniczym mo- 
tywem wniosku rządu o udzielenie Prezydento- 
wi Rzeczypospolitej pełnomocnictw na okres 
przerwy w pracach ciał ustawodawczych. W 
imieniu rządu proszę 0 uchwalenie tej usta- 
wy. 5 

kościele ewangelickim i 
godzinie 11.30 prezydent Hindenburg do 
konał otwarcia parlamentu i wygłosił 
przemówienie, nawiązując do wyrażone- owego Reichstagu trwało zaledwie 25 

go przez naród zaufania dla rządu, któ- 
ry powołał Hindenburg. Po przemówie- 
niu Hindenburga Hitler odczytał deklara- 
cję rządu, mówiącą o historji Niemiec i 
ich niezwykłej sile żywetnej narodowej. 

W zakończeniu swej deklaracji kan- 
clerz Hitler złożył hołd prezydentowi 
Hindenburgowi jako żywemu świadkowi 
3 okresów walki o przyszłość Niemiec i 
symbolowi niezniszczalnej siły żywotnej 
arodu. 

Następnie Hindenburg złożył wieniec 
laurowy na grobach Fryderyka Wilhejnia 
Ii Fryderyka Wielkiego, poczem na pla 
cu odbyła się defilada wojskowa przy 
udziale Reichswehry, Stahlhelmu, oddzia 
łów szturmowych i organizacyj byłych 
kombatantów. 

HITLER NIE WZIĄŁ UDZIAŁU 
W NABOŻEŃSTWIE 

BERLIN PAT. — Biuro Wolfia ko- 
munikuje, že kanclerz Hitler i minister 
Goebbels nie wzięli udziału w uroczy- 
stej mszy św. odprawionej w Poczdamie 
w kościele katolickim. Nieobecność ich 
motywowana jest stanowiskiem  episko- 
patu katolickiego wobec narodowych 80 
cjalistów, których episkopat — jak po- 
wiedziano w komunikacie — uznał za 
niegodnych Sakramentu. 

BERLIN PAT. — Gmach opery Krol- 
la, w którym obradował Reichstag „or 
południa otoczony był szeregiem korda- 
nów policyjnych. U wejścia i wewnątrz 
budynku pełnili służbę agenci policji kry 
minalnej, którzy przeprowadzali Ścisła 
rewizję wszystkich posłów. Widać było 
również umaundurowanych szturmowców. 
Przedstawiciele prasy u wejścia do gma 
chu poddawani byli osobistej rewizji w 
poszukiwaniu broni. Wnętrze widowni 
gmachu opery odpowiednio zostało prze- 
robione na salę posiedzeń. W loży dla 
korpusu dyplomatycznego zasiadał m. i. 
również były kronprinz. * 

katolickim 0 Hitler wraz z innymi członkami gabi 
netu zasiadał na ławach poselskich. 

Dzisiejsze konstytuujące posiedzenie 

minut. Obrady zagaił Goering, podkre- 
ślając, że przywódcy frakcji postanowili 
wbrew dotychczasowemu  zwyczajowi 
poruczyć otwarcie obrad nie najstarsze- 

Proces Rity 

com siłę do stawienia oporu całemu 
światu przez cztery lata wojny. Następ- 
nie Goering zwrócił się do kanclerza Hit- 
lera, mówiąc, że naród niemiecki winien 
imu wdzięczność za przywrócenie daw- 
nego hasła o honorze i wolności. 

Następnie posiedzenie wyznaczono 
ra czwartek po południu. 

Gorgonowej 

  

(Telefonem od własnego wysłannika z Krakowe) 
Pogłoska o odstąpieniu adwokata Et- 

tingera. od sprawy nie potwierdziła się. — 
Wczoraj przyjechał. 

MEC. AXER 0 PROCESIE 
„Przybyl również dr. Axer ze Lwowa. 

Dziś rozmawiam z mim krótko o Gorgono- 
wej i jego przewidywaniach. — Wysoki, 
wygolomy, łysawy, o twarzy intelektuali- 
sty, dr. Axer po raz dmugi przeżywa ten 
ponury piroces. Obecnie ma zadanie uła- 
twione, gdyż ciężar jego rozkłada się na 
trzech obrońców. We Lwowie było mu 
dużo trudniej, wziąwszy pod uwagę do te- 
go okropną atmosferę, i nastroje ulicy. — 
W Krakowie, mimo zrozumiałe napięcie 
tłumu, mie edezuwa się owej nienawiści, 
®6га zionął Lwów do Gorgonowej. Więcej 
nawet — mężczyźni są. bezwarunkowo po 
jej stronie i twierdzą, że jest miewinna. 

FAKTY MÓWIĄ NA KORZYŚĆ 
OSKARŻONEJ 

Mecenas Axer w niewinność tę wierzy 
głęboko. Nie dostrzega przedewszystikiem 
powodów, dla których Gorgonowa miałaby 
zamordować Lusię. Mówią, że Lusia przy- 
czymiała się do rozluźnienia stosunków 
wzajemnych Gorgonowej i Zaremby i dla- 
tego Gongonowa chciała ją usunąć, ale 
właśnie dwa dni przed mordem Gorgono- 
wa spędziła noe z Zarembą i stosunki po- 
między mimi w tych dniach krytycznych 
były majlepsze, Jeśli ktoś mógł się słać 

przeszkodą dla. Gorgonowej, to tylko Sztej 

nówna, kochamika Zaremby. Sama Gongo- 
nowa powiedziała, że chętnieby jej oczy. 

wypaliła, ale dlaczego Lusia? Tembardziej 
że o małżeństwie Gorgonowej z Zarembą 

mowy wogóle być nie mogło. Zamordowa- 
nie Lusi przez Gongonową asunęłoby od 
miej Zarembę na zawsze. Gorgonowa ma 
za dużo inteligencji, by nie zdawała sobie 
z tej ewentualności sprawy. Gdyby jej na- 
wet nie aresztowamo, gdyby nie było po- 
szląlk przeciwiko miej, i tak nie mogłaby 
po fakcie zabójstwa pozostać w: domu Za- 
remby. Najlżejszy cień podejrzenia wy- 
stamezylby, aby pomiędzy nią a jej kochan 
kiem wyrósł mur. Zniknięcie dżagama na 
8 dni przed momdem jest: wyraźnym do- 
iwódem niewinności oskarżonej. Jedynem 
miejscem, gdzie, uplanowawszy zabójstwo, 
mogła go przechować, była sypialnia — 
mikroskopijny pokoik, wi którym zaledwie 
zmieści się łóżko j szafa. Niepodobieńst- 
wem jest przypuścić, aby dżagan przele- 
żał w tym pokoiku 8 dni, mi żony 
przez nikogo. 

KTO ZAMORDOWAŁ LUSIĘ? 

Któż więc mógł zamordować Lusię? 

Na to pytanie dr. (Axer mie daje odpowie- 
dzi. Nie może snuć żadnych domysłów, ża- 
dnych przypuszczeń. . Fakty przemawia ją 
na konzyść oskarżonej. Tłum, stając wobec 
każdej zbnodni, widzi w: miej interes. Gor- 
gomowa nie miała interesu w zamordowa- 
niu Lusi. Któż mógł mieć interes? 

(dokończenie na stronie 2-ej 

       



"SILVA RERUM 
Młodzież... Starsze pokolenie prze- 

gląda się w niej, jak w lustrze; czasem 
jest to krzywe źwierciadło, często — naj- 
„dokładniejsze, tylko przeglądający 
się nie chce wierzyć oczom, — bywa zre- 
sztą i tak, że odbicie jest o wiele pięk- 
niejsze, niż oryginał. 

Jak wygląda współczesna młodzież, 
co myśli, do czego dąży, czem się różna 
od starszych? — oto pytanie, na ktore 
ma dać odpowiedź ankieta, zainicjowana 
przez ABC (82). 

Znajdujemy tam głos przedstawiciela 
młodzieży akademickiej, Prezes Ogólna- 
połskiego Związku Akademickich Kół Nau 
kowych: 

„Starsze społeczeństwo polskie jest zbioro- 
wością niejednolita pod względem ideowym. 
Nie posiada jednolitego, lub przynajmniej przez 
-ogromną swą większość podzielanego poglądu 
na najważniejsze zagadnienia narodowe, za- 
równo ustrojowe, jak gospodarcze, kulturalne 
i inne, — nie posiada niemal żadnych aksjo- 
matów politycznych. Wyrazem tego byla do 
niedawna wielka iiość stronnictw, dziś zaś nie 
mniejsza ilość frakcyj w stronnictwach siuzjo- 
wanych. Proces łączenia się stronnictw był w 
pewnej mierze dokonany pod naciskiem mlod- 
szych roczników, 

. „Młode pokolenie jest natomiast w olbrzy- 
"miej swej większości zbiorowością _ jednolitą 
pod względem ideowym i przedstawia obecnie, 
zwiaszcza na terenie akademickim tak zwarty i 
prężny obóz nacjonalistyczny i katolicni, że 
słowo „akademik stało się w opinji społecz- 
uej synonimem słowa: „narodowiec”. 

Łatwo się domyśleć, do jakiego ugru- 
powania politycznego skłaniają się syin- 
'patje zabierającego głos. Tem ciekawsze 
są uwagi, dotyczące różnic pomiędzy 

"starszą a nową generacją narodowców: 
Starsze pokcienie pragnie urządzić jaknaj- 

lepiej ustrój „Rzeczypospolitej Polskiej, mio- 
sdzież pragnie przyczynić się do dzieła rozbu- 
dowy „Państwa Polskiego". 

Starsze pokolenie jest gotowe do najwięk- 
szych ofiar w obronie województwa pomorskie- 
go, młodzież chętnie poniosłaby te same oiia- 
ry dla odzyskania Prus Wschodnich. 

Starsze pokolenie rozmyśla nad meljoracją 
Polesia i stopniowem nasycaniu żywiołem pol 
skim naszych kresów wschodnich, młodzież ie 
zawahałaby się przed wywłaszczeniem całej 
„wielkiej wiasności ziemskiej na kresach i me- 
sową kolonizacją tych ziem, niezależnie od po- 
stulatu zamorskich posiadłości kolonialnych. 

Starsze pokolenie uważa za konieczny boj- 
kot gospodarczy żydostwa, młodzież wysuwa 
zdecydowany postulat pozbawienia żydów 
wszelkich praw obywatelskich i zróżniczkowa- 
nia pojęć „obywatełstwo* i „przynależność pań 
stwowa“. 

Starsze pokolenie czci chętnie szereg pa- 
trjotycznych rocznic np. powstań z XIX wie- 
ku, miodzież zaś nie waha się poddać tychze 
saniych powstań, czy też pewnych postaci su- 

'rowej krytyce i nawiązuje raczej do odległej 
* tradycji Chrobrego. 

Wreszcie w polityce bieżącej niłodzież nie 
lubi kompromisu. 

Oto wyraźny program pewnego odła- 
mu naszej młodzieży akademickiej. Czy 
każdy młody ,„narodowiec* przyjmie bez 
zastrzeżeń taki program, — należy wąt- 
pić. 

  

Starsi zaś niech osądzą, czy zwiercia- 
dło nie jest krzywe. 

Lector 
  

Dziś o godz. ZU-ej 

XI śileftta Szopka fiademitha 
w OGNISKU AKADEMICKIEM Wielka 24. 

Ceny zniżcna 

Nowe zdobycze Inowrocławia 

Zdrojowiska nasze dokładają wszelkich sta 
rań, aby jaknajwięcej ulepszyć i udoskonalić 
warunki leczniczo-kuracyjne a pobyt udostępnić. 

„Do nowoczesnych i wszechstronnych urządzeń 
zdrojowych w Inowrocławiu przybywa w tym 
roku źródło solankowe pitne. Źródlaną wodę 
sołankową przeprowadzono do odnowionego 
pawilonu wód mineralnych. Źródio to wskaza- 
ne w chorobach przemiany materji, artretyzniie, 

" chorobach kobiecych, anemji i chorobach gór- 
nych dróg oddechowych, dokona niewątpliwie 
wielkich zmian w charakterze kuracyj inowio- 
cławskich. Życie zdrojowe w Inowrocławiu, któ 
re koncentrowało się w kąpielach solankowych 
i borowinowych, około wodolecznictwa i wzie 
wałni, przeniesie się w dużej mierze do pawi- 
lonu wód mineralnych. 

Nowością są w Inowrocławiu kuracje ry- 
czałtowe. Prowadzi się także w tym roku kurs 
dietetyczny dla pań z miasta i właścicielek pen- 
sjonatów. 

Warunki kuracyjne i lecznicze są w tem 
zachodnio-polskiem zdrojowisku doskonałe. 

DZW 
Kilka lat temu bez przesady można 

było powiedzieć, że 50 proc. publiczno- 
ści kinowej (jeżeli nie więcej) nie sły- 
szało nigdy w życiu języka angielskiego 
lub francuskiego, nie mówiąc już o hisz 
pańskim, a tem bardziej tureckim. 

. Dziś pierwszy lepszy kinoamator z tu- 
piącej galerji potrafi skrzywić się jakby 

„żuł gumę i rzucić przez zęby najczyst- 
szym slangiem nowojorskim: 

— Yes... okey.., 
Niedarmo Wallace Beery setki razy 

to powtarzał w każdym filmie. 
Znaczenie? — Drobiazg. To się Cczu- 

je. Chyba pan do kina nie chodzisz!? — 
Niewątpliwie postępujemy w zdoby- 

czach kulturalnych. Bawiąc się, przyswa 
jamy (co za ohydne słowo) znajomość 
języków obcych, rozszerzamy horyzont 
myślowy. 

Zbuntowana niemowa dowiedziała się 
że może gadać. Rewolucja jest rewolu- 
cją — zniszczyła to, co było wartościo- 
wego w dorobku niemej Filmji i na pie 
destał wydźwignęła „tołkajsy” czyli ła- 
godniej u nas wymawiane talkiesy. Hol- 
ływood zagadał. Przecież to rewelacja, 
zdobycz, gwóźdź i wogóle niema nic 
nad film all talking. 

Przez jedną piatiletkę znosiliśmy cier 
pliwie to wszystko. Istotnie, dość inte- 
resująco wyglądał Al Jolson, który ru- 
szał malowanemi wargami pod akom- 
panjament chrypliwych tonów. Potem 
trzeba było podziwiać udoskonalenia, i6- 
żne bezszmerowe systemy. Western E- 
lectric, Klangfilmy, Tobisy i mamro- 
tanie rodzimych Falang lub D'Alten Stu 
djów. 

  

  

SZKOŁA SZYBOWCOWA POD LWOWEM 

   

    

dniach uruchomiona W ostatnich została w 
Czerwonym Kamieniu pod Lwowem szkołą 
dla pilotów szybowcowych, w której szkoli 
się obecnie około 50 amatorów sportu szybow 
cowego. W ciągu 5 ostatn. dni uczniowie wy 
konali około 300 lotów. Zdjęcie nasze przedsta 
wia szybowiec szkolny na wysokości około 20 

metrów w czasie lotu. 

  

(Początek na stronie pierwszej) 

O tem nikt mie powiedzieć nie może. 
Kmwestja interesu przestępcy jest bardzo 

skomplikowana. Pobudki, któremi rządzi 
się, bywają tajemnicze i niezwykłe. Hero- 

strates spalił świątynię Djany w Efezie. 

Gdyby mie wypowiedział swych słów, że 
chciał dzięki tej zbnodni przejść do histo- 
rji, któż mógiby napewno stwierdzić, ja- 
kie motywy nim kienowały, jaki interes 
mógł mieć w spaleniu świątyni. Dusze 
zbmodnianzy (bywają miezbadame. 

PSYCHOZĄ 

Diaczego we Lwowie skazano Gorgo- 
nową, dlaczego itylu świadków: przeciwiko 
niej? Skazamo, be wytworzyła się psycho- 

za, bo motłoch na nią wskazywał. Najbar- 
dziej rozważni ludzie ulegli tej psychozie, 
a świadkowie — mależy pamiętać, że więk- 
szošč 7 mich, to Iudzie związani z Zarembą. 
Pozatem ci ogrodnicy, mleczarki itp. — to 
tłum, którego opinja powsltaje zawsze ma 
griuncie (plotek i rajcowania. W ten spo- 
sób wytworzył się fatalny labirynt, w któ- 
rym szamiknięto tę kobietę. Jakie z miego 
wyjście zmajdzie sąd. kiralkowski, trudno 
przewidzieć. Tak mówi dr. Axer, tak rów- 
mież twierdzą dziennikarze, omawiający 
szczegóły procesu. 

SYLWETKA ZAREMBY 

W świetle rozmów, toczonych ma mar- 
ginesie procesu, Zaremba mie zarysowuje 
się dodatnio. „Zaniemiał kobiety jak ręka- 
wiezki, — mówi z pogardą jeden: dzienni- 
karz Iwowski — cały Lwów o tem wie”. 
„Tak, tak, — dodaje jakaś pani, przysłu- 
chując się rozmowie — to ciekawy typ“. 
Może w: tem powiedzeniu nieznajomej pa- 
ni itikwi jedna z przyczyn, dlaczego proces 
roznamiętnia madewszystko kobiety. A 
czyż trudno wyjaśnić mienawiść jakiejś 
mleczarki, prostej baby wiejskiej, która 
zawzięta się na. Gorgonową. Czyż źródłem 
jej nienawiści nie jest owa głęboka wzgar- 
da, jaką żywi wiejska baba dla „tej mie- 
ślubnej” i „tej utrzymaniki“ ? 

ŚWIADEK, KTÓRY NIE DARUJE... 

Jak osobliwe czynniki wpływają ma 
zeznania świadków, na ich ustosunkowa- 
nie się do oslkarżonej, dowodzi: dobitnie 
dzisiejszy incydent ze świadkiem Kiszakie 
'wiezem, Typowy mieszczuch, miewysoki, 
przysadkowaty, z bródką i wąsami, pielę- 
gnowanemi tak, jak to ma w zwy- 
czaju subjekt albo fryzjer. Mówi: 
„Szkamdał* i „jgsicher*. (Z Ziarembą łączy 
go — jak powiada — ten sam fach. Ze- 
znania jego obciążają niezmiernie Gorgo- 
nową, a któż wie, czy jako przyjaciel Za- 
remiby, nie próbował zdobyć względów iko= 
chamki swego przyjaciela? Kto wie, czy 

IĘKOWY POLIGLOTA 
Teraz już niema takiego, coby nie 

przyznał, że faktycznie, panie tego, ga- 
da świetnie, ledwo szczęki zdążą się za 

mykać. : 

Ale to nie znaczy, że chętnie będzie 
my słuchali przez drugą piatiletkę dal- 
szych gadających eksperymentów. Za- 
bawka podobała się, ale już nie bawi no 
wością. Trzebaby wrócić do rzeczy. War 
toby zobaczyć jeden, drugi filmik arty- 
styczny, * gdzie nie będzie jedynie 
100 proc. gadania — ale także szczypta 
soli — myśli i szczypta cukru — sen- 
su. 

Od czasu do czasu w rožnych  dzie- 
dzinach słychać o przewietrzeniu atmo- 
stery. Niekiedy odbywa się to w spo- 

sób swoisty. Z zatęchłą atmosferą świat 
ka literackiego usiłował rozprawić 
„Wspólnym pokojem* Uniłowski (zapa- 
chniało przy tem wcale nie salonowo). 
To samo 'w stosunku do filmu polskiego 
zrobił zlekka Antoni Marczyński w no- 
welkach ze zbioru „Byczy sen*. 

Jedno i drugie wystąpienie stanu 
rzeczy naturalnie nie zmieniło. Zepsuła 
parę szklanek krwi temu lub owemu 
ludzie się uśmieli, potaknęli, a twórczość 

i produkcja dalej — siebie na umie.— 

Próżno rozważać, jaki jest film polski, 
i czy długo jeszcze będzie „taki”. Da 
Bóg, doczekamy aż „Szlakiem hańby" 
odejdzie „Na S$ybir* i będzie spokój. 

Narazie są rzeczy większe, ważniej- 
sze. — Ekran gada, zionie potokami bil 
gocącej angielszczyzny i ogłusza wi- 
dzów. Czasem łagodniej popłynie z głoś 
nika piosenka francuska. Ostatnio oka- 

sa 
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ПИ LOL VAC 
W DRUGIEM i TRZECIEM CZYTANIU 

Na wczorajszem posiedzeniu Izby Posei - 
skiej po przyjęciu w drugiem i trzeciem czy- 
taniu projektów ustaw w sprawie zmiany sta- 
tutu Banku Polskiego, projektu o wypuszcze- 
niu biletów skarbowych na sumę 200 tysięcy 
zł., projektu ustawy. o wysokości odsetek dla 
wkładów i lokat, projektu ustawy o ulgach 
w zakresie oprocentowania wierzytelności hi- 
potecznych i noweli do ustawy o orderze Vur- 
tuti Militari Izba przystąpiła do obrad nad 
projektem ustawy o pełnomoenictwachż. 

Po przemóweniu referenta posta Paseual- 
skiego i premjera Prystora (mowę podajemy 
na stronie pierwszej) zabrał głos prezes BBWR 

_ płk. Walery Sławek. 

MOWA PŁK. WALEREGO SŁAWKA 

Polska przez zwycięstwo w roku 1920 za- 
kreśliła granice swego terytorjum i zajęła ja- 
ko państwo właściwe jej miejsce wśród naro- 
dów świata. 

Ale w ustaleniu formy odrodzonej pań- 
stwowości Polska nie odrazu weszła na kieru- 
nek właściwy. Kilka łat zostało zmarnowanych 
na wewnętrzny chaos. 

Owe kilka lat gospodarki, uzależnionej iak 

Gorgonowa nie odpaliła g0 prosto z mo- 
siu? Ta. zapalezywa i mamiętna kobieta 
krzyczy przecie w ipewnym momencie na 

całą salę: „Drań, przychodzi i kłamie”, 
charakteryzując zaś go sądowi: „To czło- 
«wiek mie inteligentny, z nim nie utrzymy- 
wało się stosumików*. Tej charakterystyki 
nie może Kiszakiewicz strawić. Jeszcze na 
korytarzu zwraca się oburzony do dzien- 
nikarzy: „Nie inteligentny... Ja jej tego 

mie daruję! I kto, kto będzie mi itak mówił, 
talka jak ona“. „Oburzenie Kiszakiewicza 
jest znamienne, jest wymowną ilustracją 
do procesu i świadczy o poziomie umyslo- 
wym i kulturalnym większości świadków. 

Na tego rodzaju zeznamiach urabia się 
opinja tłumu, wydaje się oskarżenie. Je- 
den z dziennikarzy zwraca się z niesma- 
kiem do Kiszakiewicza: „Ależ pan zezna- 
wiał. No, panie, cóż to dla pana. Ot, sło- 
neczko teraz ładnie Świeci, pogoda. Pój- 
dzie pan sobie na: kufelek, a ją mogą po- 
wiesič“. — „„Ja jej sam tego życzę, — od- 
powiada Kiszakiewiez, zawstydzony, czy 
obojętny — ale żeby mówić o mnie publi- 
cznie, że ja nie inteligentny..." Świadek nie 
zapomni Gorgonowej tej zniewagi, 

Kiszakiewicz, — talk się nazywa ten 

tępy człowiek. I znowu kto wie, czy dowie- 
dziawszy się, że taką jak ona skazano na 
jakieś 20 lat, mie wykrzyknie Kiszakiewicz 
przy kufelku piwa do innych Kiszakiewż- 
czów: „Dobrze jej tak: za moją krzywdę”! 

Oto pouczający moment iw procesie. 

JESZCZE JEDNO. ZEZNANIE 
KOLEŻANKI 

Pouczające bywają nównież nozbieżno- 
ści w zeznaniach. Dwie panienki, koleżanki 
Liusi, twierdziły uparcie wezoraj, że nikt 
w domu nie dbał o nią, że w mrozy cho- 
dziła bez śniegowców, a sukienki miała 
zmiszćzome. Trzecia koleżanika, mazwiskiem 
Płocka, Kkitórą badamo dzisiaj, mówiła cał- 
kiem co innego: właśnie że o Lusię dbano, 
że ubierała się zawsze przyzwoicie i po- 

rządnie, że skarg i żallów z msti jej nie sły- 
szała. Któż więc zeznawał prawdę? Dwie 
wezonajsze Ikokietiki, mizdmzące sie na le- 
wo i na prawo, czy dzisiaj ta panna, która 
składała cichym głosem zeznania? Komu 
dać wiarę? Czy rzucać gromy na Gongo- 
moiwą dlatego, że Siekierska i Pfeiferówna 
litowaly się wczoraj nad mieboszczką, zer- 
ikając jednocześnie po stronach? Przykła- 
dy: powyższe jaskrawo dowodzą, jak wąt- 
pliwą wartość miewają słowa ludzi, powo- 
łamych, aby dali Świadectwo prawdzie i 
jak imudne jest zadanie przysięgłych. 

„MOŻE*. — „BYĆ MOŻE" 
„TAK SĄDZĘ”. 

Długie, zawiłe i szeptem niemal wypo- 
wiadane zeznania kupea ikiralkowskiego Ar- 

letty są również symptomatyczne. Ten sta- 
ry, przygarbiony człowiek poznał Gorgo- 

  

zało się, że może się również zdarzyć do 
bry dialog polski (,,100 metrów  mitoś- 
ci”). Westchnął poniektóry, myśląc, że 
nieżleby wyglądał film amerykański bez 
napisów z dialogiem polskim. 

I oto wysuwa się cały splot zagad- 
nień, związanych ze sprawą dubbingu, 
czyli przekładu głosowego filmów obco- 
języcznych. 

Publiczność, chcąc rozumieć, co się 
mówi nasekranie, wychodzi z najzupeł- 
niej słusznego stanowiska. Ž 

Każdy mniej lub więcej częsty bywa 
lec kina doświadczył przyjemności od- 
czytywania bezsensownych napisów, za- 
krywających często najciekawsze mo- 
menty, lub wkopjowanych biało na bia- 
łem tle i migających niemiłosiernie. 
Wszystkie te napisy zazwyczaj źle tłu- 
maczą treść i są pokraczne językowo 
(gramatyka, przestankowanie). 

Istotą kina, zamkniętą w jego nazwie 
jest i pozostanie ruch. Słowo, dźwięk, 
— służą do spotęgowania i wzmocnie- 
nia ekspresji wzrokowej. To, że możc- 
my dźwiękiem zastąpić napis, jest wał- 
ną zdobyczą filmu dźwiękowego. 

„ Producenci amerykańscy  zarzuciii 
świat gadaczami, w których do znudze- 
nia powtarzali i małpowali teatr, naj- 
częściej w gorszym gatunku. Rozwój 
sztuki filmowej, zatamował się i zatrzy- 
mał, *Śmielszy wiew zauważyć się daje 
w twórczości reżyserów tej miary, co 

Rene Clair. Klasycznym przykładem na- 
leżytego użycia dialogu i dźwięku dla 
uwypuklenia akcji i efektów ruchowych 
jest film. „Niech żyje wolność!*. 

Wysuwając potrzebę dubbingu, pod- 
krelić należy kardynalny warunek, bez 
którego bezowocne pozostaną wszelki 

  

bardzo od Sejmu poderwało zautanie społeczeń 
stwa w siły własnego państwa i omal nie 
sprowadziły tragicznych następstw. gdyż z ta 
kiego ośrodka myśli politycznej, jakiem jest 
Sejm, rozchodziły się tylko głosy targów i 
sporów i społeczeństwo zaczęło wierzyć, że 
roią obywatela, rolą człowieka jest wieczne 
kłócenie się o wszystko. 

W tej dusznej atmosierze uderzył piorun 
przewrotu majowego, instynkt narodu odczuł: 
jego znaczenie, lecz stary nałóg myślenia, tor- 
mulki, doktryn zestarzałych, zrodzonych w zgo 
ła innych warunkach, i dła innych celów diu- 
go i po dziś dzień zbyt wiele zajmowały i 
zajmują miejsca w umysłach ludzkich. Z dużą 
trudnością torowała sobie drogę nowa myść, 
że budowanie moralne i materjalne państwa 
jest tym celem, który może wszystkich do pra 
cy zjednoczyć i dobrem, które na wszystkich 
wpiynie. 

Osiągasiy to dzięki temu, że społeczeństwa 
czuje potrzebę ofiary na rzecz państwa. My, 
Bezpartyjny Blok, zasadę. współpracy Z rzą- 
dem przyjęliśmy jako naczelne wskazanie. 

Widzimy, że rząd nie oczekuje biernie zui- 
łowania losu, nie obserwuje z założonemi ręka- 

DE tazżż 

mową w noku 1930 we Lwowie, wówczas, 

gdy w związku z budową gmachu Kasy 

Ohorych zetknął się bliżej z architektem 

Zajrembą. W! pewnej chwili prokurator 

zwnaca się do przewodniczącego: „Świa- 

dek stale podkreśla, że to co zeznaje, to są 

jego przypuszczenia, a przecież świadek 

musi zeznawać o fakitach nie o przypuszcze 

niach*. Uwaga prokuratora jest znamien- 

ma i trafnie ujmuje pewien! rodzaj zeznań 

w ogólności. „Może*, „być może”, „tak są- 

dzę”, „przypuszczam, „myślę” oto 

zwroty, któremi nieraz operują Świadko- 

wie, a które mogą zaważyć na losie każ- 

dego oskarżonego. Czy można: mieć zaufa- 

mie do świadka, który, jak Arletta, cichym 

głosem zastrzega: „Naturalnie, mogę mó- 

wić tyliko o swoich odczuciach, bo mie mam 

żadnych danych, mogę mówić tylko o 

pierwszem wrażeniu”. — Arletta jest ucz- 

ciwym człowiekiem, kiedy to zeznanie CZY- 

mi. Inny weźmie swoje wrażenia i swoje 
odczucia za fakt oczywisty. Odezucie i 

wrażenia tworzą sugestję i psychozę. 

Dzisiejsze zeznania wydały mi się więc 
symboliczne: urażona, fałszywa ambicja. 

wzmocniona zawzietošcią, rozbieżności i 
przypuszczenia. Takiego miepewnego ma- 
terjału wiele jest wi tym posępnym i za- 
gadkowym procesie. Dlatego też zastano- 
wił mnie głęboko pewien! szezegół, gdym 

wszedł do pokoju dra: Axera. Na stole |-- 
żała otwarta miewielka książeczka, którą 

czytuje obrońca, powracając z igrzysk ludz 
fkich mamiętności, jakiem jest sala sądowa. 
Ksiąžeczką tą jest Nowy Testament. 

Wuse. 
* + * 

Zły dzień Gorgonowel 
KRAKÓW. PAT. — W 16-tym dniu 

rozprawy w procesie Gorgonowej zezna- 
waili dalej świadkowie, mający oŚwietlić 
stosumiki domowe Zaremby: w czasie przed 
zbrodnią brzuchowicką, 

Pierwszy zeznawał inżynier Tolett. — 
świadek poznał oskamżomą na! wiosnę 1930 
roku. Uważał ją zrazu za żonę Zaremby i 
dopiero później dowiedział się, że tak nie 
jest. Slyszał o naprężonych stosunkach 
domowych, których powodem, według о- 
skamżcnej, była śp. Lusia. — Świadek Za- 

rembę cenił wysoko i uważał za. człowieka 
inteligenitnego i uzdolnionego amtystycznie 
lecz lekkkomyślnego wskutek związania się 

z Gorgonową. Sam Zaremba wyznał świad 
ikowi, że jest (to wielką tragedją jego ży- 
cia, że Gongonowa nie umiała przywiązać 
do Siebie dzieci. 

W czasie pobytu Lusi w: Rymanowie, 
Zaremba otrzymywał prawie codziennie li- 
sty od Lasi, które odczytywał ze łzami w 
oszach. Stosumiki domowe stawały się co- 
ruz bawdziej naprężone. |Po aresztowaniu 

  

wysiłki przekładu głosowego. Musi znik 
nąć z ekranu gadanie. Film powinien 
mówić. Treściwie, źwięźle, jasno. Ale 
nie może trajkotać, jak stara przekupka. 
Technika nierychło dojdzie do wypełnie 
nia poruszeń ust na ekranie w dialogu 
angielskim — dialogiem polskim, bo ra 
przeszkodzie stanie zdrowy sens. Tym- 
czasem film, w którym słowo jest о- 
szczędnie szafowane, prócz wewnętrznej 
spoistości przedstawia dobry materjał do 
przekładu. — Zresztą nie czas i nie 
miejsce tu rozwodzić się nad technicz- 
nem wykonaniem dubbingu. Już w dzi- 
siejszym stanie techniki nie jest to kwe- 
stja zawikłana.. W ubiegłym sezonie na 
70 większych kin paryskich tylko 9 wy- 
'świetlało filmy w wersjach  oryginai- 
nych: angielskich, czeskich, niemieckich. 
Są to przeważnie kina specjalne dla cu- 
dzoziemców i amatorów. — Większośc 
kin (61) wyświetla filmy z podtožonyin 
językiem francuskim, nie licząc obrazów 
produkcji krajowej.. To samo jest w 
Berlinie. Wszystkie wielkie filmy amery- 
kańskie wyświetlane u nas w wersjach 
angielskich "idą tu po - niemiecku 
(„Czemp“, „Tommy - Boy“, „Cziowiek- 
malpa“, „Emma“ „Pogromcy  przestwc- 
rzyć i wiele innych). — 

Więc? Dlaczego u nas jest inaczej? 
Poprostu producenci lekceważą rynek 
polski. — Tutaj łatwe zwycięstwo od- 
nieść mogą właściciele kin i większe 
biura filmowe — stawiając zdecydowa- 
ne żądanie: chcemy filmów z dobrym 
dubbingiem. Bussinesman amerykański 
sam tego nie zrobi, ale zahaczony 
przystanie odrazu, bo interes iść musi. 

Publiczność wypowiada się stanow- 
czo i żąda, właściciel kina żąda, biuro 
filmowe żąda, — więc producent daje, 

nych sitatysitycznych, 

  

mi, jak się rozwija światowe przesilenie. 
Chcemy, by w tych warunkach brak wy- 

starczających uprawnień nie krępował prac 
rządu. 

W imieniu BBWR oświadczam, że тату 
pełne zaufanie do rządu premjera Prystora. — 
Dajemy mu nasz współudział w pokonywaniu 
trudności i uchwałamy żądane  pełnomocnic- 
twa. 

Na formalny wniosek posła Stążaka dysku- 
sję przerwano i ustawę przyjęto w drugiem 
i trzeciem czytaniu. : 

Następne posiedzenie odbędzie się we czwar 
tek o godz. 16-ej. 

STAN BEZROBOCIA W POLSCE 

WARSZA:WIA. (PAT. — Według da- 
liczba bezrobotnych 

zarejestrowanych w państwowych umzę- 

dach pośrednictwa pracy, wynosiła w dmiu 
18 marca 288.853 osoby, eo stanowi w sto- 
suniku do tygodnia poprzedniego wzrost © 
766 osób. 

y Gorgonowej 
(Telefonem ed własnego wysłannika z Krakowa) 

Zaremby w związku z katastnofą budowia- 

mą. Lusia umządziła świadkowi wielką a- 

wanturę za ułatwienie Gorgonowej odwie- 

dzenia Zaremby. Gongonowa miała „2 

świadkiem rozmowę w cukierni, w której 

żaliła się i mówiła o listach, pisanych u- 

myšinie, by poróżnić ją z Zarembą. Świa- 

dek uważał zabieranie listów prywatnych 

Gorgonowej za nietaktowne i wypowie- 

dział tem pogląd wobec Zaremby. 

Wobec skarg Gorgonowej na rzekome 

stosunki Zaremby ze Steinówną Zaremba 

dał świadkowi słowo honoru, że go nic ze 

Steinówną mie łączy. Po katastrofie ibrzu- 

idhowickiej świadek odniósł wrażenie, że 

Zaremba broni a: i 

przewodniczącego Świad: WY: a, że 

zdamiem jego w zatamgach słuszność była 

po Stronie Lusi. Dzieci uważa za najlepsze 

j prawidomówne. Charakter Gorgonowej 

świadek ocenia jako bardzo namiętny. 

Zkolei zeznawał świadek Kiszakiewice, 
budowiniczy i właściciel mieruchomości we 

Lwowie. Śwadek zna Zarembę od lat 20. 

Opowiada o stosunkach domowych po 

wejściu w: rodzinę Zaremby Gorgonowej. 

Oskarżona użalała się przed! nim na Lusię. 

twiemdziła, że miała oma mozsiewać plotki, 

przyjmowała kochamków i wykradała li- 

sty. Lusia: gospodarowała sama we Liwo- 

wie i mówiła Świadkowi, że obeenie pro- 

wadzi dom na 5 do 6 złotych dziennie, pod 

czas gdy pami Rita potrzebowała 20 zł. — 

Zaremba wynajął w domu świadka mie- 
szkanie, z którego Lusia bardzo się cie- 

Szyła, mówiąc, że msireszeie pozbędzie, się 

pani Rity. Świadek był ma pierwszy dzień 
świąt Bożego Narodzenia w Brzuchowi- 
cach, przyczem doznał wrażenia, że na- 

stąpiła poprawa stosunków między Za- 
rembą i Gongonową. Po przybyciu po 
zbrodni do Brzuchowie świadek zauważył. 
że Gorgomowa ma ramę ciętą ma ręce. O- 

skarżona wyjaśniła mu, że zraniła się, roz 
bijając szklankę, niesioną z kuchni do ja- 
dalni. 

W. toku pytań, zadawianych przez prze- 
wodniczącego, tenże świadek zezmaje, że 
oskarżona: prosiła go, by wymógł dla niej 
odl Zaremby pewien czas, a wówczas opu- 
ści jego dom, przyczem miała grozić, że w 
przeciwnym razie zastrzeli Zarembę jak 
Sa, 

S W dalszym ciągu wywiązuje się zatarg 
słowny między Gonsonową i świadkiem, 
któremu oskarżona. zarzuca kłamstwo. 

Wreszcie zeznaje świadek Helena Płoc- 
ka, uczenica i koleżanka Lusi. Świadek po- 
wtarza znaną pochlebną opinję o Lusi, ja- 
ko dziewczynie porządnej i pilnej. Zmar- 
ła mówiła jej niekiedy o kłótniach w domu 
z „pamią' i bała się, że Gorgonowa ją za- 
strzeli. Lusia chodziła dobrze ubrania i nie 
żaliła się nigdy na brak odzieży, bielizny 
it d 

  

bo dač musi — albo zamyka budę i prze 
spacerowuje się ną zieloną trawkę. 

„Paramount* robi kawały panom z 
„Metro - Goldwyn“, ale sam ma na gło- 
wie nadzór sądowy i pana Sidneya Ken 
ta z „Foxa“. Konkurencja — ot co! —- 

Parę nieudolnych prób polskiego dub 
bingu, które sporadycznie ukazały się w 
latach poprzednich, nie mogą być bra- 
ne pod uwagę. Były to próby, robione 
bez odpowiedniej aparatury, jaką rozpo- 
rządzać może tylko wielka wytwórri 

Mógłby ktoś na obronę obcojęzycz- 
nych filmów przytoczyć jakiś arguntelit 
w rodzaju tego, że publiczność  potraii 
się przystosować i zacznie rozumieć te 
tilmy. Bezwątpienia ciekawie brzmi film 
turecki, — ale tylko jeden. Drugi będzie 
już nużył. To samo z hiszpańskim, wło- 
skim, angielskim,, francuskim i każdym 
innym. Zawsze trzeba pamiętać, że kino 
jest sztuką mas, dla których poliglotyzm 
nie stanowi przynęty. 

Naturalnie niezastąpiony będzie 
film, w którym usłyszymy rozmowę niu 
rzynów, eskimosów lub innych pigmejów 
Nikt nie będzie tu robił dubbingu. Ale 

gadanie angielskie, nic widzowi polskie- 
mu nie dając, zmniejsza wartość obrazu 

i zniechęca. Filmy czeskie mają u nas 
powodzenie, bo dialog jest w nich w zna 
czej części zrozumiały. 

Ze wszystkich obcych języków na e- 
kranie najłagodniej brzmi. francuski. Ję- 
zyk ten obok giętkości i elastyczności 
jest wybitnie fonogeniczny. — Takie za 
dowolenie często subjektywne może ktoś 
wynieść z filmu — ale nie znaczy to, że 
ten sam film dobrze i umiejętnie prze- 
łożony na polski — będzie gorszy. 

Najwięcej słyszymy z ekranu angiel- 
szczyzny. Sporo urywków powiedzeń i 

   

Na tem rozpirawę odroczono do środy, 

  

W WIRZE STOLICY 
O WODNYM ŻYWIOLE 

Tradycji stało się zadość i zgodnie z ziera 

skim regulaminem po zimie, nastąpiła wiosna 

Ustały mrozy — nastały upały. Mimo, že ria- 

gistrat zrezygnował z opalania miasta ociepie 

nie atmosfery sprawiło iż śnieg wszędzie stop- 

niał, iód stopniał, ziemia obeschła, ulice się o- 

suszyły. Kalosze i boty poszły do szafy, futra 
powoli wracają do lombardów, panowie no- 

szą krawaty w dalszym ciągu. 

Szczere współczucie wzbudził w przecho 

niach bezrobotny, który upiwszy się i padłszy 

w rynsztok, odmroził sobie podczas spędzonej 

w nim nocy z 12-tego na i3-tego lutego — 

nos. Niedość, że bezrobotny, jeszcze pechowiec, 

gdyby się upił równo w miesiąc później, 12 

marca, noc rynsztoczana nie dałaby mu się we 

znaki, gdyż noc ta była, jak stwierdzają wszy 

scy dorożkarze, wyjątkowo ciepła. Najstarsi 

doróżkarze nie pamiętają takiej nocy od wrze- 

śnia roku ubiegłego. 

Marcowe odwilże spowodowały  przybor 

wody w Wiśle, słusznie uważanej za najwięk- 

szą rzękę w Polsce. Wywołało to żywy nie- 
pokój u czynników miarodajnych, ze skrup':lat 

ną konsekwencją obejrzeli inżynierowie  brze- 

gi warszawskie i stwierdzili bez żadnych wat 

pliwości, iż jeśli poziom wód podniesie się po- 

wyżej poziomu brzegów, to powódz będzie 

nieunikniona. Zasimucająca ta wiadomość nie 

zdeprymowała dzielnych żołnierzy z ll-giej kora 

panji C. K. M. 36-go pułku piechoty — zjędii 
obiad ze zwykłym sobie apetytem. 

Zrazu gęsto płynąca kra stopniowo zrze- 

dia, malała; znawcy widzieli w tem wróżbz, 

iż większość lodu już spłynęla,. prorokowali 

wkrótce całkowite oczyszczenie się koryta. Ки 

niemałemu zdumieniu  półtorarocznej  Fielusi 

Dzbanek, zamieszkałej na Solcu pod 28-mym 

mieszkania 7, sprawdziło się to co do  jaty. 

Ojciec Dzbanek jest monterem w fabryce nici 

na Woli, był dwukrotnie żonaty, pierwsza je- 

go żona umarła na tyfus, choć była ruda i nie 

widziała na lewe oko. > 
Opad masy wód, do normalnego poziomu, 

zdaje się świadczyć, iż groźba potopu nie gro- 

zi Warszawie. K. 

ELEGRAMY 
ARESZTOWANIE B. MIN. HERMESA 

BERLIN, PAT. — Były minister: rol- 
nietwa Hermes został wiezoraj aresztowa- 
my ma zlecenie sędziego śledczągo i odsta- 
wiony @0 więzienia jw: Moabicie. 

OLBRZYMIA AFERA BANKOWA 

WE FRANCJI 

LILLE, PAT. — W północnej Francji 
wiykryto mową aferę finamsową w banku 
Anxilliaire du Nond w: miejseowości Doul- 
lens. Na wiadomość o ucieczce trzech dy- 
rektorów bamku, przeprowadzono rewizję 
Iksiąg, klióra: wylkazała deficyt banku, się- 
gający 9 miljonów fr. Policja wszczęła do- 
chodzenie i poszukuje dyrektorów tej in- 
stytucji. 

POWÓDŹ NA UKRAINIE 

MOSKWA. PAT. — Rzeka Boh wylała 
w pobliżu Winnicy, zatapiając niżej poło- 
żome (przedmieścia, kitórych ludność ewa- 
kuowamo. Wylał również Dniepr w pobli- 
żu Mohylewa (Podolskiego. Przy. mostach 
i na zalkrętach oddziały saperów: pracują 
przy rozsadzaniu lodów. 

SENSACYJNA PORAŻKA HOKEISTÓW 

KANADY 

LONDYN. PAT. — W! itrójmeczu ho- 
keja lodowego Amiglja — Kamada — Sta- 
my Zjednoczone, rozegrano drugi z kołei 
mecz, w którym amerykańska drużyna Mas 
sachussets Rangers pokonała drużynę ka- 
madyjską Toromto National 5:0. — Wynik 
sensacyjny. 

  

Kto wygrał? 
WARSZAWA PAT. — W li-ym dniu cią 

gnienia 5-ej klasy 26-ej Połskiej Państwowej 
Loterji Klasowej kwotę 15,000 złotych wygrał 
numer 3947; kwotę 10.000 — nr. 77416, kwo- 

tę 5000 zł. — nr. 28031.. 

ESS 

pojedyńczych wyrazów błąka się potem 
wśród publiczności. „Ze słyszenia” nieje 
den potrafi rozmówić się z ukochaną: 

— Haw du, ju du? 
— Oł rajt! 
— Sede an! 
— Senk ju! 
— Aj low ju! 
I gotów happy—end! Czy nie pięk- 

ny dowód kultury? 
Jak się tam te wszystkie wykrętasy 

szczękowo - gardłowe piszą, nikogo nie 
obchodzi. Wyłazi na wierzch  analiabe- 
tyzm, gdy przyjdzie odczytać nazwisko 
jakiej gwiazdy. Popularne imię Mary 
każdy wymówi Mery, ale na Joan Craw- 
ford złamie język — podczas gdy to się 
wymawia całkiem dźwięcznie Dżoan 
Krauiord. Robert Montgomerry robi fig- 
la swojem nazwiskiem, bo się je wyma- 
wia tak, jak się pisze — a przemądrzaiy 
„znawca angielskiego omal się nie udła 
wi zbitką spółgłosek. 

Clive Brook nazywa się naturalnie 
Klajw Bruk, Walłace Beery — Ualas 
Biry, a Jose Mojika — Hose Mohika, — 
bo to niby Hiszpan. Jak u nas są te na- 
zwiska pokaleczone, wie najlepiej Anita 
Page, która przecież nazywa się Pejdž, 
albo Norma Shearer, która zawsze była 
Szirer. 

Tak tedy, żądając dubbingu, niożemy 
narazie skorzystać ze sposobności i 
wprawiać się w wymowie angielskiej. 
Zanim przestaną nas dręczyć gadające 
zmory  poduczymy się nieźle. 

W nagrodę otrzymamy film, zrobio- 
ny dla nas specjalnie i nie przeładowa- 
ny gadaniem. : 

A może i z polskiego filmu coś wyj 
dzie do tego czasu? Gdybyż... gdybyż., 

Tad. C. 

    A
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WESOŁA WDÓWKA 
Dperstka w 3-ch aktach. Muz. Fr, Lehara, 

Z rozmów, zasłyszanych w międzyak- 

tach, wywnioskować można było, że w ięk- 

sześć publiczności, szezególnie młodszego 

«ieku, niedostatecznie jest obznajomiona 

1 czasem pojawienia się opereliki „Wesola 

wdówka” i jej znaczeniem w twórczości 

tego rodzaju. : 

Owocem. kłopotliwych starań kom- 

pozytora o wystawienie jego dziela, któ- 

żaden teatr mie chciał wziąć do gra- 

nia ma scenie, było pienwsze wykonanie 

„Wesołej wdówłki” w zimie 1905 r., uwień- 

ezone powodzeniem tak sensacyjnem. że 

wejście jej. literalnie na wszystikie sceny 

operetkowe świata, siało się kwestją bar-   

| <mą z m 

dzo krótkiego czasu i można Śmiało po- 

wiedzieć, że żadna Ś a era 

ami potem, taką ilością (przedstawie ie 

R się zrównać z „Wesołą mdówiką''. 

Była to coś całkiem wyjątkowego!... 

W Berlinie gramo ją czterysta razy z 

rzędu, a też i w innych miastach notowano 

powodzenie rekordowe, IPrzytem warto za- 

smaczyć, że efektowny epizod z huśtawka 

mi do operetki nie należy — i po raz pierw 

szy — został szmowolmie — bez pozwole- 

mia Lehara — witawiony w Petersburgu, 

„prie naśladowany w całem Imper- 

jum Rosy iem. Na scenach zachodnio - 

suropejskich nigdzie tej wistawiki nie było, 

nawet piosenka jej licwarzysząca jest kom 

pozycją [Wiktora Hofllaendra i mie współ- 

nego z samą openetką nie ma. 3 

Dobrze się stało, że teatr masz zechciał 

zaznajomić mlode (pokolenie publiczności z 

najlepsze — bodaj dziełem Lei ra i je- 

jpiekmiejezych operetek, adkie kie- 

dykolwiek były utworzoną, a starszym by- 

wałcom teatralnym odświeżyć w pamięci 

to dzieło, jeszcze pełne żywotności i midzię- 

ku i wyliwormego dowcipu, przeniesione- 

zo z komedji francuskiej, z której zaczerp- 

niębo treść libretta. ы ; 

Znając już dobrze wysoki poziom zr 

tystyczny i pieczołowitość pnzygotowania 

przedstawień naszego teatru muzycznego. 

z ufnością oczekiwaliśmy wystawienia 

„Wesołej wdówki". Jakkolwiek operetka 

ta różmi się stylowo bardzo dodatni 

nowoczesnych operetek rewjowio - ta 

nego charakteru i wiymaga przedews st 

kiem muzykalnego śpiewu, z przyjemnoś- 

cią można stwierdzić, że zawodu w na- 

szych wysoko sięgających oczekiwaniach 

   
     

       

   

    

  

| mie doznaliśmy. IPrzedstawienie wypadło 

— pod każdym względem — godne słysze- 

nia i widzemia. Е 

Ozyž trzeba jeszeze jednym razem wię- 

cej powtarzać, że wielki i najzupełniej in- 

dywidualny talent Elmy Gistiedt pomownie 

przedstawił się (w całym blasku w roli 

Hamny Głławary ?... Możnaby napisać całe 

studjum, omawiając każdy szczegól tej 

wybitnej kreacji amttystyczmej, stawiającej 

wykonawczynię w majprzedniejszym IZĘ- 

dzie czternastu przedstawicielek tej roli. 

jakie mi się widzieć zdarzyło. Z artyzmem 

wytrawnym, zwłaszcza w scenach późmiej- 

szych, kiedy się rozegrał, sekumdojwał а- 

komitej artysitee K. Dembowski w trudniej 

szej, niżeli się pozornie (wydaje, roli hr. 

Daniela, zbierając zasłużone oklaski. 

| Wdzięczną rolę przewrotnej Walenty- 

ny: z powodzeniem, zwykłem sobie, wyłkio-   
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nała B. Halmirska, mając partnera w de- 

bjutancie A. Artemenko, w roli Kamila, 

obdarzonym sympatycznym, choć — tym- 

czasem miesilnym tenorem i dobrym słu- 

ehem; zrozumiałe onieśmielenie pierwsze- 

zo wysliępy, w moli odpowiedzialnej, nie 

pozwala wyrokować o przyszłości, kiedy 
nastąpi większe obycie się ze sceną i pu- 
blicznością. Chętnie stwierdzam. że pier- 
wociny wypadły pomyślnie, a życzliwe ©- 
kaski, po duecie w drugim akcie, były wy- 
razem zadowolenia i zachęty |do dalszej 
pracy w osiągnięciu walorów artystycz- 

nych. 
Przezabawatym byt K. Wyrwiez-Wich- 

rowski (reżysem przedstawienia), w roli 
ramolcia barona Zety, dając jeszcze jedną 
postać komiczną z bogatej i rozmaitej ga- 
terji kreowanych przez siebie typów. Nie- 
mniej komicznym był iwoźny poselstwa 
Negus, artysijycznie odtwonzuny przez М. 
Taltrzańskiego, budzącego zawsze śmiech 
żywiołowy. 

Przedstawicielki i przedstawiciele ról 
mniejszych zmakomicie się przyczynili do 

- uświetnienia całości. Wyfbornie wystudjo- 
wame tańce, pod wodzą W. Morawiskięgo, 
który świetnie odtańczył z M. Goredką tru 

. dmego (na ogólne żądanie bisowanego)— 
foxtrotta, wniosły wielkie ożywienie ma 
scenę i były, jak zwykłe, gorąco oklaski- 
wane. 

'Powiększone chóry i orkiestra, kiero- 

wame wiytrawną ręką świetnego i pełnego 
werwy ikajpellmistirza M. Kochamowskiego, 
z powodzeniem dopełniały wykonanie pięk 
nej muzyiki, taik umozmaiconej w swym cha 
ralkterzą. zawsze doskonale zastosowanej. 
Melodja „pieśni o Vilji* mprz. jest mdową 
i bardzo rozpowszechnioną w południowej 

Słowiańszczyźnie, е 
_ Nader pomysłowe i efektowne dekora- 

cje J. Hawrylkiewicza omaz barwne i gu- 
stowne (kostjumy, sprawiają nader- ujmu- 
jące wrażenie i zaokrąglają widowisko. 

Michał Józefowicz, 
———000 

Rozważania na czasie 
Wszyscy narzekamy na ciężkie czasy i 

kryzys, jednak to niepowinno nas powstrzymać 
od inwestycyj takich, które dadzą nam w bi 
skiej przyszłości duży pożytek tak materialny, 
jak i moralny. Do wydatków takich należy za 

nie sadów i sadzenie drzew i krzewów 
owocowych nawet w najmniejszych ogródka 1 
jak również przyozdabianie takowych drzewami 
: kwitnącemi krzewami. Tylko ten zbiera, kto 
pamięta w swoim czasie o sadzeniu i  sianu:. 

Zima, a zwłaszcza miesiąc marzec jest naj- 

odpowiedniejszą porą do zajęcia się swym о- 
grodem czy parkiem, do rozpatrzenia Się, co 
należy posadzić lub uzupełnić bardziej Szla- 
chetnemi odmianami drzew i krzewów tak 
owocowych, jak i ozdobnych. 

Ważną jest rzeczą, aby sprowadzić drzew- 
ką zdrowe i odmiany pewne, 

Na czoło najstarszych zakładów wysuwa- 
ją się Szkółki Podzameckie, poczta Maciejowi- 

  

  

«e, woj Lubelskie, skąd każdy może otrzyma” | 
gratis obszerny cennik ilustrowany opisowy 
drzew i krzewów owocowych, jagodowych 
drzew ; krzewów ozdobnych kwiatami i liść- 
mi, jak również roślin zimotrwałych, oraz naj. 
bogatszej kolekcji drzewek igl. informujący 

ie o zastosowaniu każdej odmiany czy 
todzaju drzewek. 

Szkółki Podzameckie produkują  materjal 
__Szkółkowy wyborowy z bogatym systemem ko- 

"teniowym, dającym pewność przyjęcia Się. 

Т 

Syluacja 
WILNO. — Z powodu deszczu 

napływu wody z powiatów stan wody 
na Wilji podniósł się wczoraj do 5 mtr. 

na Wilji 
i godzinach popołudniowych wstrzymały 
znakomicie przybór. 

Dalszego przyboru i to przejściowe- 
#2 ст., Ц. o 2 m. 76 cm. ponad stan go, wobec zejścia lodów, można — $ро- 
normałny. Są to notowania wieczorne dziewać się przy podnoszeniu się tem- 
kiedy wody już nie przybywało, a więc peratury. 
ostatnie. Zimne wiatry, zanotowane w Dżwina zwołna rusza. 

  

Fałszerze książeczek P.K.O. 
Przed paru miesiącami do Urzędu Po- nocześnie, mając podrobione podpisy rze- 

cztowego Wilno 6 zgłosił się jakiś męż- komych właścicieli książeczek, zgłaszał się 
czyzma i przedstawiając książeczkę  087- 
czędnościową PKO na nazwisko Bronisła- 
wa Walickiego zażądał wypłacenia 80 zł. 

Załatwiająca interesantów urzędniczka 
Wanda Gutlkowska zauważyła jednak, że 
wiymienioma w książeczce suma wkładów 
390 zł. wydaje się być podrobiona, wobec 
czego poleciła nieznajomemu zaczekać, sa- 
ma zaś porozumiała się z kierownikiem 
urzędu, 

Bliższe oględziny książeczki stwierdzi- 
ły poniad wszelką wątpliwość podrobienie 
sumy, przyczem cyfra 3% zł. została (prze- 
robiona z 3. 

Gdy zwrócomo się w tej sprawie do o- 
wego interesanta, ten aczkolwiek twierdził 
narazie, že jest prawym właścicielem ksią- 
żeczki, to jednak dawal talk mętne odjpo- 

wiedzi, iż ostatecznie polecono go zatrzy- 
mać a. całą sprawę przekazano policji. 

Wszczęte w tej sprawie śledztwo mie- 
długo już doprowadziło do wręcz sensacyj- 

nych wyników. 
Przeprowadzona w mieszkaniu zalirzy= 

manego oscbnika, którym okzzał się Mar- 

cin Niewiarowski, rewizja ujawniła posia- 

damie pmzez niego całego szeregu książe- | 
czek PKO na zmyślone nazwiska. Ksią- 
žeczki te Niewiarowski z łatwością dosta- gr 
waił w każdym urzędzie pocztowym, wpia- 
cając na mie miezmaczne sumy. Potem jed- 
nak sumy te przerabiał ma większe, a jed- 

PEWNOŚĆ I 

  

  

do urzędów pocztowych, gdzie podnosił 
pieniądze. 

W ten sposób wi ciągu kilku zaledwie 
doi zdołał podnieść pieniądze w Unzędzie 
Pocztowym Wilno 2, 6 i 9, na ogólną su- 
mę około 500 zł. 

Jednocześnie zmaleziony został w! mie- 
szkaniu Niewiarowskiego datownik pocz- 
towy, jak nównież ustalono, że pomagał 
mu w podrabianiu cyfr i podpisów jego 
szwagier, niejaki Michał Cichoniak, były 
sierżant 85 pp. w Nowo-Wilejce, zdegra- 
dowamy i wydalony z wojska za kradzież. 

W wyniku śledztwa całą sprawę prze- 
kazano władzom sądowym, wobec czego 
stała się ona wczoraj przedmiotem rozwa- 
żań Sądu Okręgowego. : 

Na rozprawę powołamo cały Szereg 
świadków oraz kilku ekspertów. Obaj o- 
skarżeni odpowiadali z wolnej stopy, przy 

czem z udzielon: przez oskarżonego Nie 

wiarowskiego w. ień wynikało, że był 
wom czasie właścicielem kilku ka- 

e w Wilnie, obecnie zaś posiada wła- 

    

cm 
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mie 

за      ju zeznań przez świadków, 
jąc się do prośby biegłego ks 

1, postanowił calą sprawę odroczyć, 
celem przeprowadzenia ekspertyzy kali- 

graficznej podirobionych przez Cichoniaka 
podpisów. 

"22 
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Oto podstawy rozwoju 

В. КО ©, 
W roku 1932 obrót tej Instytucji wyniósł 23 miljardy złotych! 

P. K. 0. jest osobą prawną i ustawowo gwa- 
rantuje swym klijentom tajemnicę wkładów. 
    

KRONIKA 
wilófirka 

ŚROD 
га 22 Wschód stońca g, 5,21 

Kalas Zschód siońca g. 5,54 

įWik:orji 
RWEEZEWEEM ы — 
KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 
Z DNIA 21 MARCA 

Ciśnienie średnie: 757. 
"Temperatura Średnia: -+2. 
Temperatura najwyższa: +1. 

Temperatura najniższa:: —2. 

Opad: 1 mm. 

Wiatr: zachodni. 

Tendencja: silny wzrost. 

Uwagi: pochmurno — deszcz — gołoledź. 

PROGNOZA POGODY P..M.-s 
na dzień dzisiejszy: 

Zachmurzenie zmienne z niewielkiemi opa- 
dami (śnieg z deszczem, śnieg, lub krupy).— 
Dalszy spadek temperatury. — Porywiste wia 
try zachodnie i północno - zachodnie, skręca- 
jące ku północy 

URZĘDOWA 

OCHRONA LIPIENIA. — Staros- 
two Grodzkie przypomina, że zgodnie z roz 
porządzeniem Ministra Rolmictwa i Re- 

form rolnych z dnia: 27 paźdz. 1932 r., od 
dnia, 15 marca obowiązuje i trwać będzie 

do dnia 15 maja: bezwzględna ochrona li- 
pienia (Thymallus thymallus L.) Miano- 
wiecie od dnia 15 marca zakazany jest po- 
łów: lipienia, a od dnia 20 marea wzbronio 
ne jesi (przewożenie, pnzesyłanie, przeno- 
szenie, kupowanie, sprzedawanie i wysta- 
wianie nia sprzedaż. 

Winni przekroczenia powyższego zaka- 
zm będą karani w drodze karno - adminis- 
twacyjnej do 500 zl., lub aresztem do 6 ty- 
godmi, albo obiema karemi łącznie, przy 
równoczesnej konfiskacie narzędzi rybac- 
kich. 

` MIEJSKA 
— KOMITET RATOWANIA BAZY- 

LIKI. — Dziś zbierze się na posiedzenie 

Wojew. iKiomitet Ratowania Bazyliki, w 
celu omówienia aktualnych spraw, bezpo- 
średnio dotyczących Katedry. 

pisze do Saurera. — Magi- 

strat wystosował do warszawskiego przedstawi 
ciela Saurera odpowiedź na ofertę w sprawie 
dzierżawy linij autobusowych w mieście. 
|. /W odpowiedzi wyłuszczone są warunki, na 
jakich miasto może przystąpić do pertraktacyj 
i eweutualnego zawarcia umowy. 

WOJSKOWA 
2 — POBOROWI 7 POWIATOW. — 

związku ze zbliżającym się poborem ro- 
cznika 1912 władze administracyjne wx- 
jašnily, že poborowi z powiatów, zamiesz- 

kujący czasowo w mieście, mogą stawać 
przed komisją miejską, po uprzedniem u- 
zyskamiu listownej zgody od swej władzy 
powiatowej. W ten sposób ta kategorja 
poborowych nie będzie potrzebowała tra- 
cić czas na przejazdy. 

UNIWERSYTECKA 
— Ferje w USB. — Rozpoczęte z dniem 

18 bm. ferje wiosenne w UŚB będą trwały w 
tym roku do 24 kwietnia. 

SKARBOWA 
— UM/ARZANIE DROBNYCH ZALE- 

GŁOŚCI PODATKOWYCH. — Naczelnicy 
urzędów. skarbowych mają otrzymać upra- 
wmiemia do umarzania zaległości podatko- 
"wych, nie przekrączających 100 złotych. 
Umonzenie Ibędzie mogło nastąpić po zło- 
żeniu odpowiednio umotywowanego poda- 
nia przez zainteresowanego. 

Zaległości ponad 100 zł, może umarzać 
wyłącznie Izba Skarbowa. 

— REWIZJE OSOBISTE U PŁATNI- 
KÓW PODATKÓW. — Praktyka wyłkaza- 
la, że stosowanie rewizyj osobistych u pła- 
tników zalegających w: opłacie podatków, 
mie daje pożądanych rezultatów, a dopro- 
wadza jedynie do miepotnzebnych zatar- 
gów. W związku z tem rewizje osobiste о- 
statnio nie są wcale stosowane. 

ŻYDOWSKA 
— Gmina żydowska wobec zajść w Niem- 

czech. — W dniu dzisiejszym ma. się odbyć 
posiedzenie rady i zarządu gminy żydowskiej 
które wypowiedzą się.w sprawie ostatnich 
zajść antysemickich w Niemczech. Ma być wy 
dana oficjalna deklaracja: 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Dzisiejsza Środa Literacka wypełniona 

będzie pogadanką p. Aleksandra Janta - Poł- 
czyńskiego, który opowie o wrażeniach swoich 
z dwutygodniowej gościny w Litwie Kowien- 
skiej. 

Początek o godz. 20 m. 
wprowadzonych gości I zł. 

— Zrzeszenie Lekarzy Absolwentów USB.. 
We czwartek dnia 23 bm. o godz. 19 przy ui. 
Wielkiej 46 odbędzie się miesięczne zebranie 
koła wileńskiego Zrzeszenia Lekarzy Absol- 
wentów USB. Porządek dzienny: dr. W. Syi- 
wanowicz — Konserwacja szczątków królew- 
skich z bazyliki wileńskiej; i Sprawy bieżą- 
ce. Goście mile widziani. 

— Odczyt w Związku Inwalidów wojen- 
nych R. P. w Wilnie. Dzisiaj, tj. 22 b.m. 
godzinie 18 punktualnie w lokalu Związku przy 
ul. Ostrobramskiej Nr. 27, staraniem Oddziału 
Kult.-Ošwiatowego przy Okr. Kole Zw. Inw. 
Woj. R. P. w Wilnie, odbędzie się odczyt p. 
prof. Z. Hryniewicza na temat: „Cuda wszech- 
świata”, ilustrowany przezroczami. -— Pozatein 
będzie wyświetlony film „Rozwój Gdyni*. 

Wobec tak urozmaiconego programu pro- 
simy o jaknajliczniejsze przybycie. Wstęp bez 
płatny dla członków Związku, ich rodzin i go- 
ści przez nich - wprowadzonych. 

— Zarząd Koła Wileńskiego Związku Oii- 
cerów Rezerwy zawiadamia Sz. Kolegów, iż 
w myśl $ 16 Ctatutu Z. O. R. Rz. Pol. walne 
zgromadzenie Koła odbędzie się w . niedzielę 
dnia 26 marca r.b, w lokalu Koła, ul. Wiłleń- 
ska 33, o godz. 1ł min. 30 w pierwszym termi- 
nie i o godz. 12 w drugim terminie. Porządek 
dzienny następujący: * 

1) sprawozdanie Zarządu Koła i Komisji 
Rewizyjnej, 2) udzielenie ustępującemu zarzą- 
dowi absolutorium, 3) Zatwierdzenie planu 
działalności i budżetu Koła na rok następny 
4) wybór prezesa, wiceprezesów i członków 
Zarządu Koła, oraz ich zastępców, 5) wybór 
Komisji Rewizyjnej, 6) wybór delegatów na 
VIII Okręgowy Zjazd Delegatów Kół Okręgu 
Wileńskiego Z.O.R. 

Ewentualne wnioski członków muszą być 
doręczone Zarządowi Koła na pismie przynaj- 
mniej na dwa dni przed terminem walnego 

dzenia. + zgroma! zenk R 6 Žž N E 

— Kurs obrony przeciwgazowej dla pań. 
Staraniem zarządu komitetu kolejowego LOPP 
w dniu 22 bm. rozpocznie się kurs obrony 
przeciwlotniczej i przeciwgazowej, na ktory 
zaprasza się wszystkie panie, które jeszcze nie 
przesłuchały elementarnych zasad obrony. —- 
Wykłady prowadzone przez specjalistów będą 
się odbywały w lokalu Ogniska kolejowego — 
przy ulicy Kolejowej 19. Wstęp dla członków 
rodzin kolejarzy bezpłatny. 

30. Wstęp dia 

SŁO w О 

piwiarnię przy ul. Antokolskiej. s 

RÓŻNE 

— ©О kredyty dla rzemiosła. — Wrócił z 
Warszawy dyrektor Izby Rzemieślniczej p. 
Młynarczyk, który czynił starania o przyzna- 
nie Wilnu większych kredytów na rozwój rze 
miosła. Sprawa ta będzie omawiana przez wła 
dze centralne w niedalekiej przyszłości. 

— Strajk szewców. — Zatarg sklepów z 
szewcami - chałupnikami rozszerzył się jeszcze 
bardziej. Demonstruje około 1500 osób. 

Dziś odbędzie się zebranie strajkujących 
szewców w celu ustalenia warunków, na ja- 
kich podejmą pracę. 

— Z inicjatywy młodzieży szkolnej gimna- 
zjum koedukacyjnego Ferd: Welera w 
Wilnie celem uczczenia imienin Marszałka Pil- 
sudskiego postanowiono za zgodą dyrekcji 
szkoły uczcić ten dzień przez urządzenie aka- 
demji. 

Jednocześnie zaproszono 20 dzieci ze szko- 
ły powszechnej nr 10 w Wilnie. Wprowadzono 
je do uroczyście przybranej sali. 

Po skończonej akademji zaproszono dzieci 
do suto zastawionego stołu na obiad, zaś po 
spożyciu obiadu każde dziecko otrzymało pa- 
kunek z żywnością do domu. 

Bardzo trafnie zarządziło kierownictwo - szko 
ły powszechnej nr 10 w Wilnie, wysyłając na 
tę uroczystość dzieci najbiedniejsze. 

— 7 CECHU KRAWCÓW. — W idniu 
19 bm. o godz, 2 pp. z iniejatywy zarządu 

cechu (krawców! 'w odświętnie udekiorowa- 

nej sali cechu przy licznem audytorjum od 

był się w podniostym nastnoju obchód I- 

mienim Marszałka Józefa Pilsudskiego. 
Po zagajeniu starszego cechu A. No- 

sowicza, miastąpiło unoczyste zawieszenie 

portretu Dostojnego Solenizamta. Nastęjp- 

mie pmzemawiał p. Wiśniewski, wzywając 

obecnych do ucztzenia Manszałka Józefa 
Piłsudskiego zgodną i wytnuwałą pracą dia 

dobra Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. 
Z kolei dłuższe przemówienie o życiu i 

czynach Wielkiego Syma Polskii wygłosili 
A, Stamikiewicz i W. Salkowiez. W końcu 
zebrani postanowili wysłać na imię Mar- 
załka miżej podaną depeszę hołdowniczą, 

ułożoną (przez A. Niosowicza. w. ciasnocie i szarzyźmie, Hamdlarze, kuła- 
Trzykrotnie żywiołowo powtórzony 0- ki, pop, szynk i rynek, — gwar całodzien- 

krzyk: „(Wielki Budowniczy Polski Mar- my. Pęta się między tłumem biedny żyd 

szałek Józef Piłsuddki niech żyje” — za- Chaim, przezwamy Kaimem. Wędrowny 

kończył podniosłą uroczystość. szewc jest pośmiewiskiem i popychadłem 

„Z różmych strom świata i kraju całego tłumu. Krąży też po rynku olbrzymia po- 

składają w dniu tym majsendeczniejsze ży- stać burlaka z nad Wolgi — Amtema. Ko- 

czenia. Niech wolno będzie nam, z grona biety wypatmją oczy, mężczyźni go omija- 

małego złożyć rmyrazy hołdu w dniu Imie- ją. Prosty i pierwotny, silnty jak tur, — 

nin| Marszałka (Polski i Budowniczego". żyje prawem silnego. Gdy jednak zazdros- 

Dziś z Wileńskiego Cechu Krawieckiego my mąż-kułak masyła ma (Amtema zbirów, 
Żyj jakmaljdlużej i nządź nadal krajem, śmierć zagląda siłaczowi w oczy. Biedny 

Telk by każdemu wydałby się rajem. żyd Kaim ratuje i leczy Artema, wpajając 

Że wróg mam nigdy nie przestąpi progu weń prawidy życia wyższego. To też wyll- 

W Tobie mamy madzieje— a Ty ją masz zawszy się z ram, Artem może zgnieść 
w. Bogu. swych prześladowców — alle mie robi tego. 

Odnalazł w sobie człowieka, 

Pominiete są w filmie niektóre pantje 
z mawmacamia Amtema, bez szkody zresztą 

dla; całości. Osnowa filmu pozostała dość 

MARJA JÓZEF 

b. w kościele Wniebowzięcia w 
ki Zmarłej przewiezione zostaną do 
czycach pod Słonimem. 

RA FILMOWEJ TAŚMIE 

„KAIN I ARTEM* — „HELIOS*. 

Maksim Gocikij.., Sowkimo... Abel Gan- 
ce... Nazwiska i firma mogą zainteresować 

„Kain 4 Artem* makręcony według 
książki Gorkiego. Reżyserował Piotr Bi- 
tow pnzy bamdzo wydatnem  „kierownie- 

twde artystycaniem* Abla Gance'a. Fran- 
cuski teoretyk i praktyk filmu wycisnął 
mocne piętno ma obrazie Bitowa. Impre- 
sjomizm i symbolizm w treści, montaż i о- 
perowanie zbliżeniami w formie to 
szkoła Abla Gance'a. 

W małej mieścinie życie kłębi się i wre 

   

  

TEATR I MUZYKA 

— Teatr na Pohulance — gra dziś (22) i 
jutro (23) — świetną komedję „Omal nie noc 
poślubna" z Daczyńskim, Grolickim, Neubelter1, 
Braunówną i Niedźwiedzką w rolach głównych. wyraźma. : : ы 

— Wieika atrakcja egzotyczna — Książę- Ciekawsze jest tu ujęcie tematu, niż 
cy tancerz japoński Jeichi Nimura i słynna tan sama treść. Banwność i plastyka scen rbio 
cerka Lissan Kay — na scenie Teatru na Pohu- nowych rie ustępuje riatężeniu fragmen- 
lance! Jak się dowiadujemy, objeżdżający triuin tów rodzajowych. Film stwarza nastrój i 
falnie większe miasta Europy Książę Jeichi N.- zaimtenesowamie. 
mura, zawita na jeden dzień do IC Roawiażęcie 3 a i 

ieczór tai zotycznego w piątek 2 o tematu masuwa szereg U- 
TB ai SEZ Pa wag, do których wrócimy osobno. | i 

Bilety już są w kasie zamawiań w Lutn, _ Nadjpmogramowy dodatek wymaga ró- 
kredytówki ważne. wnież osobnego omówienia. Jest to nowość 

— Bajka dla dzieci. Świetna bajka W. Sta- u młas, Na tle rysumikowych filmików Flei- 
nisławskiej ukaże się w niedzielę 26-II1 o godz. schera lub Irweksa wcale interesująco i 
12 m. 30 w poł. ostatni raz (ceny propagando- śmiało prezentuje się ta dwuaktówka ry- 

we od 20 gr.). sunkowa 0 muchu ulicznym, Tad, C. 
— Dziewczęta 'w mundurkach“ — w nic- 

dzielę 26-Ill 0 godz. 4 po pok ukažą się po ce- 
nach propagandowych. 

W KILKU WIERSZACH. 

Tabela mozggrywek: io mistrzostwo kl. A 

— Teatr Muzyczny Lutnia. Występy Eluy 
Gistedt. Dzisiejsze przedstawienie propagando- 
we. Dziś na przedstawieniu z cyklu propagan- 
dowych ukaże się doskonała komedja muzyczna 
Stolza „Peppina”. W roli tytułowej Elna Gi- 
stedt na czele najwybitniejszych sił zespołu. 
Ceny propagandowe. | е 

„Wesoła pa. wo FR będzie j rezerw Wil. OZPN ma rok 1933 ułożona 
w dalszym ciągu przepiękna melodyjna operet- : : 
ka Lehara „Wesola wdowka“, ktora zyskała została w następujący sposób: 
ogólny poklask i uznanie publiczności. Żarów 1 tura: 17 kwietnia 1 pp. Leg. — ŻAKS 
no wykonanie, jak też i wystawa tej Re E 18 kw. Dnukarz — Ognisko, 22 kw. 6 pp. 

stoją na wysokim poziomie artystycznym. Elna Р 5 8 7) 

Gistedt — znakomita odtwórczyni roli głównej Leg. — Makabi, 23 kw. Drtukara ŻAKS, 
jest przedmiotem codziennych owacyj. Zniżki 29 kw. 6 pp. Leg. — Ognisko, 30 kw. 1 pp. 

ważne. ` : SE Leg. — Makabi, 3 maj 6 pp. Leg. — ŻAKS, 

LQ uRAJĄ W KINAŁI( | 13 maj Makabi — Ognisko, 14 maj Dru- 
REWJA — Axela. kama — 1 pp. Leg., 20 majj Makabi —ŻAKS 

PAN — Komenda serc. 21 maj Drukarz — 6 pp. Leg., 25 maj 6 
ŚWIATOWID — Zaczarowany dywan. pp. Leg. — 1 pp. Leg, 27 maj Ognisko — 

HELIOS — Pozwólcie nam żyć! ŻAKS, 28 maj Drukamz — Makabi, 31 maj 

HOLLYWOOD — Frankenstein. ip 1 = EA у 

CASINO — Ja w dzień ty w nocy i = # 
ADRIA — Tygrysica. 

LUX — Podniebny romans. 

* 

as otnzymała zapnoszenie 
na star iewji i' Kusociński 

WYPADKI I KRADZIEŻE modo Finkmaki 0 0 + 
— Złodziej w piwiarni i kurniku. — 7 Wzamian za to Finmowie proponują 

piwiarni przy ul. Kolejowej 1 na szkodę Para- przyjazd ido Warszawy Iso-holla i Lehti- 

kowskiej Honoraty skradziono nakrycie stoło- Nena, 
we.. Sprawcę Ławrynowicza Jana ujęto ze Pertuiakitacje co do sfinalizowania wy- 

skradzionem nakryciem. miennych stamtów lekkoatletów są w toku. 

— Nocy dzisiejszej został zatrzymany Kau- Jednocześnie z tem iadnuj Się, 

bo Edward (Filarecka 41) na gorącym uczyn że Wamszawiamika zwróciła się do WKS 1 

ku usiłowania kradzieży kur i indyków ze RE @ '№@м№жыгж 

składu mieszczącego się w podwórzu domu nr Pilkamskiegio (wi WI 'ecz ten, J 

9 przy ul. Filareckiej, na szkodę Kozlowskie- НЙ do skutku — mozegrany będzie wi se- 
go Konstantego. Н, 

niskiego” Wiadyslawa (Jakoba Jsiiskiego 15) | WĘGIEL górnośląski 
a 

po cenach zaiżonych 

  

zapaliła się wczoraj wieczorem ściana od sil- 
nie rozgrzanego pieca. Zawezwana straż pożar 
na ogień ugasiła. Wysokości strat narazie nie 

    

ustalono. poleca 

— KOSZTOWNA OMYŁKA. — Ja- 4 DEULE WILNO, 
kób Ćwiling, właściciel domu przy ul. a 9 Jagiellońska 3, tel. 811 
Nowogródzkiej otrzymał od jednej z lo- 
katorek Komorne w dołarach. WORNIANY 

Potem dopiero okazało się, że lokator 
ka przez omyłkę miast banknotu jedno 
dolarowego wręczyła Ćwilingowi 100 - 
dolarowy, czego ten również nie zauwa- 

poczem oddziały przemaszerowały ulicami ze żył. 
Na czarnej giełdzie Ćwiling wyntie- śpiewem. 

nił banknot jako jednodolarowy. Ww aiedžics po e odbyła się de 
Po zgłoszeni: się do policji, nastąpi- filada strzelców i straży oc lotniczej, aw po 

łudnie w domu ludowym odbyła się akademij. 
ły areszty wśród czarnogiełdziarzy, lecz ną "której wygłoszono szereg prego E nia 

z 4 т 8 P tego, który otrzymał 100 dolarów mie życiu i działalności Wielkiego Budowniczego 
znaleziono. > Polski. " 

— KREWKI MĄŻ. — W poniedziałek wie SZUMSK. 
czorem Kosewer Mowsza (Zawalna 19) м — — Imieniny Marszałka. — Szumsk uroczy- 
czasie sprzeczki ze swą żoną Sonią zadał jej ście obchodził dzień imienin Komendanta. Do 
cios nożem w okolicę klatki |. Pogo- miasteczka z całej gminy ściągnęły oddziały 
towie odwiozło ranną do szpitala Żydowskie- strzeleckie, które udały się do kościoła. Ponie- 
go. Stan iej jest ciężki. Kosewer zatrzymany. waż nabożeństwo nie odbyło się wskutek wy 

WILNO—TROKI m „księdza zebrani > a coś 
— ZABÓJSTWO. — W lesie pod Parę e“ i po krótkich modłach udali się do 

+ wi . Ob: Podbrodziem został zabity przy pomocy etlicy strzeleckiej na akademię. szerny 
® й lokal świetlicy nie „mógł pomieścić wielkich 

siekiery Ant. Wilczyński, mieszkaniec 

— Z okazji imienin Marszałka о 
- oddzial Związku Strzeleckiego w  Wornianach 

zorganizował uroczysty obchód. 
W sobotę w godzinach wieczornych za 

miasteczkiem w polu strzelcy rozpaliłi ogniska, 

rzesz tych wszystkich, co chcieli wziąć udział 
wsi Maguny gminy kiemieliskiej.. w zbiorowym hołdzie dla Marszałka  Piłsud- 

L A SA = cy a wypełniły przemówieni. dekla: 2423 ‚ ówienia, - 

Podb ia na tle zemsty osobistej. A- macje i pieśni legjonowe oraz przedstawie- 
resztowano ich. nie amatorskie sztuki „Szałeńcy”. 

      

    

   

  

     
     

  

EGO 

z ŚWIĘTORZECKICH 

OWA ORDZINA 
$ OBYWATELKA ZIEMSKA 

po krótkich cierpieniach opatrzona Ś.Ś. Sakramentami zgasła w Białym- 
stoku dnia 20 marca r. b. w wieku 84 lat., pogrążając w głębokim smut 
ku rodzinę, sąsiadów i tych wszystkich, którzy mieli szczęście z nią 

о! ać. 
Nabożeństwo żałobne za duszę Zmarłej odbędzie się dn. 23 marca r. 

ku o g. 10 rano, poczem zwio 
grobów rodzinnych w  Derewiań- 

O tych smutnych obrządkach zawiadamiaj z 
SIOSTRZEŃCY, WNUCZKI I WNUKI    

List do Redakcii 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Uprzejmie prosimy o łaskawe zamieszczenie 
w Pańskiem poczytnem piśmie następującej 
wzmianki: 

Komunikat o walnem zebraniu Stowarzysze 
nia Grona Nauczycielskiego USB, umieszczony 
w „Dzienniku Wileńskim* z dnia 20 rmarca 
1933 roku nie był podany przez przewodniczą 
cego walnego zebrania, ani (ež przez zarząd 
Stowarzyszenia i był nieścisły. 

Pozostajemy z wysokim szacunkiem i pa- 
ważaniem — 

Za zarząd Stowarzyszenia Grona 
Nauczycielskiego U.S.B. 

(—) Prof. dr. KAZIMIERZ JANTZEN 
(—) Prof. dr. TWO JAWORSKI. 

ź życia organizacyj 
społecznych 

W POW. WILEŃSKO-TROCKIM 
, Jak już pisaliśmy w swoim czasie, wszyst- 

kie ogniwa pracy społecznej na terenie powia 
tu skoncentrowane są w BBWR. Przeprowadzo 
na w miesiącu styczniu i lutym z ramienia 
sekretarjatu powiatowego BBWR inspekcja zre 
organizowanych niedawno komórek organiza- 
cyjnych stronnictwa prorządowego „na terenie 
gminy olkienickiej, szumskiej, rudziskiej 1 nie- 
menczyńskiej dostarczyła nowych ciekawych 
materjałów o rozwoju życia społecznego. 

Najbardziej stosunkowo ożywiona jest pra- 
ca na terenie gminy olkienickiej. Zorganizowa 
ne tam zostały przy oddziale Związku Strzcie- 
ckiegó w Olkientkach kursy kroju i szycła, 
które cieszą się dużą frekwencją i zaintereso- 
waniem ludności zarówno polskiej, jak litew- 
skiej i żydowskiej. Na zakończenie kursów u- 
rządzono wystawę prac, na którą przybyli 
przedstawiciele władz samorządowych i wiadz 
szkolnych. Jak dużą wagę ludność wiejska 
przywiązuje do tego rodzaju akcji, niech świa 
dczy fakt, że u odnośnych, opiekujących się 
tą akcją czynników i u władz BB. interwen- 
jowah przedstawiciele ludności z kilku ośrod- 
ków gminy olkienickiejj ażeby również uru- 
chomiono podobne kursy. 

Dodać należy, iż przy olkienickin odd: 
Związku Strzeleckiego istnieje chór, któr; 
wa już nawet w kościele i rokuje 
najlepszego rozwoju. . 

W Olkienikach przystąpiono ostatnio do u- 
zdrowienia gospodarki spółdzielni spożywców, 
gdzie jak fama niesie, nie wszystko było w 
należytym porządku. Praca kierownicza w spół 
dzielni przeszła w ręce ludzi nietylko posiada- 
jących dobre chęci, lecz i rutynę na tem po- 

lut 

  

  

  

    

Z innych organizacyj słów kilka uznania na 
leży się ochotniczej straży pożarnej, pracuję 
cej intensywnie przy harmonijnem współdzia- 
łaniu wszystkich warstw ludności. 

„Przechodząc do omówienia ruchu organiza 
cyjnego na terenie gminy szumskiej, z radoś- 
cią podkreślić należy, iż we wszystkich tam- 
tejszych organizacjach zapanowało ożywienie. 

Dnia 4 lutego rb. odbyła się w Szaemsku u- 
roczystość otwarcia i poświęcenia Świetlicy 
Związku Strzeleckiego i straży pożarnej. Ak- 
tu poświęcenia dokonał miejscowy proboszcz 
w obecności wicestarosty wileńsko - trockiego 
p. Norberta Trzaski - Pokrzewińskiego oraz re 
ierenta oświaty pozaszkolnej p. Edwarda Alu- 
chny, jako reprezentanta powiatowych władz 
szkolnych. Na otwarciu świetlicy również był 
obecny kierownik biura sekretariatu powiato- 
wego BBWR p. Andrzej Gawda. 

Nie trzeba chyba uzasadniać, że świetlica 
ta powołana jest stać się ośrodkiem życia kul 
turalnego Szuntska i okolicy. 

Nieco słabiej przedstawia się ruch spoiccz 
ny na terenie gminy rudziskiej. Tłumaczy się 
to brakiem odpowiednio wyrobionych kierow- 
ników placówek społecznych i stosunkowo 
słabem zainteresowaniem pracą w organiza- 
cjach kierowanych z zewnątrz wśród przewa- 
żającej w tej gminie ludności litewskiej. Na 
gminę tę winna być skierowana uwaga władz 
powiatowych tych wszystkich organizacyj, któ 
re posiadają tam swoje oddziały i kółka. 

Pozostaje nam poświęcić jeszcze słów kil- 
ka ruchowi społecznemu w gminie niemenczyń 
skiej. Kierownictwo tutaj we wszystkich orga- 
nizacjach spoczywa w ręku działaczy BBWR. 
Najintensywniejsza praca wre na odcinku о- 
chotniczej straży pożarnej i Związku Strzeie- 
ckiego, które wspólnemi siłami organizują ©- 
statnio czytelnictwo świetlicowe. Akcja ta spo- 
czywa w wytrawnych rękach  nauczycielstwa 
szkół powszechnych, które wszędzie zresztą w 
pracy społecznej przoduje. W połowie lutego 
rb. odbył się w Niemenczynie skromny ale pod 
niosły akt otwarcia takiej świetlicy, poświęco- 
nej propagandzie czytelnictwa wśród ludności 
Dostęp do świetlicy i do gazet i książek ma 
ja wszyscy mieszkańcy bez różnicy narodowo 
ści i wyznania. * 

Co słychać w pozostałych gminach powie- 
tu wileńsko - trockiego — ty z chwi- 
lą zgromadzenia potrzebnych materjałów. 

Radjo wiieńskie 
ŚRODA, DNIA 22 MARCA 1933 R. 
11.40: Przegląd prasy, kom. meteor., Czas. 

12.10: Muzyka z płyt. 13.20: Komun. meteor. 
14.40: Program dzienny. 14.45: Muzyka pol-- 
ska (płyty) 15.15: Giełda roln. 15.25: Komun. 
Zw. Młodz. Polskiej. 15.35: Audycja dla dzieci. 
16.00: Nowe płyty. 16.20: „Rewolucja francu- 
ska* — odczyt dia maturzystów.. 16.40: „Wra 
żenia z Sewilli i Kordoby* -— odczyt. 17.00. 
Koncert symfoniczny (płyty). Utwory Mozar- 
ta. Słowo wstępne wygł. prof. M. Józefowicz. 
17.40: „Jak zorganizowano w Wiedniu opiekę 
nad młodzieżą bezrobotną“ — odczyt. 17.55: 
Program na czwartek. 18.00: „Prasy wschcd- 
nie o Polska“ — odczyt, 18.20: Wiadomości 
bieżące. 18.25: Koncert życzeń. 18.40: Prze 
gląd litewski. 18.35: Rozmaitości. 19.00: Co- 
dzienny odcinek powiešciowy. 19.10: Rozmaut. 
19.15: „W šwietle rampy“ — nowości teatrai 

ne. 19.30: Kwadr. liter. 19.45: Prasowy dz. 
radjowy. 20.00: Koncert. 21.15: Wiad. sport. 
Dodatek do pras. dz. radj. 21.25: Koncert kz- 

meralny. 22.15: Na widnokręgu. 22.30: Muzy 
ka taneczna (płyty) 22.40: Odczyt w jęz. no- 
wogreckim. 23.00: Koman. meteor. 23.05: „Aku 
ku" — mówiony dwutygodnik humorystyczny. 
23.35: Muzyka tan.



% 
  

Obchód imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Baranowiczach 

W roku bieżącym szczególnie uroczyscie 
obchodzono dzień imienin Wodza Narodu w 
Baranowiczach. Już o godzinie 16 w dniu 18 
marca w całem mieście widać gorączkowe przy 
gotowania do obchodu. Tu i ówdzie dekorują 
domy, urządzają iluminacje, przybierają  zieie- 
nią, portretami i t.d. Na wszystkich gmachach 
łopocą białoczerwone chorągwie. 

Q godzinie 19 orkiestry wojskowe i cy- 
wilne z pochodniami przeszły ulicami miasta. 
Za orkiestrami tłumy publiczności, tworząc ol- 
brzymi pochód. Na terenie kolejowym capstrzyk 
odegrała orkiestra kolejowa. 

Na dzień Imienin Wodza Narodu miasto 
przybrało odświetną szatę. Wieczorem gmachy 
publiczne i domy prywatne rzęsiście ilumino- 
wane, nadawały miastu szczególny wygląd. Z 
gmachów państwowych i prywatnych na 
szczególne podkreślenie zasługują: starostwo, 
dworzec, Magistrat i K.O.P. 

Przed Grobem Nieznanego Żołnierza łopocą 
cztery sztandary na słupach, grób mieni się 
od światła. 

Wobec wspaniałej pogody publiczneść tłu- 
mnie zalega ulice, podziwiając piękną szatę 
miasta. 

O godzinie 23-ciej cała ulica Mickiewicza 
jest w ogniu, bo płoną pochodnie, zawieszone 
na słupach. 

O godz. 23 m. 40 przyjeżdża do Barano- 
wicz pan wojewoda Stefan Świderski. Na dwor- 
cu wita p. wojewodę Komitet Obchodu na cze- 
le z p. starostą. Muzyka gra marsza. Pan woje- 
woda przeszedł przed frontem kompanji hono- 
rowej. 

W DZIEŃ IMIENIN 

O godz. 7-mej rano pobudka. Pogoda z Sd- 
mego rana zapowiada się mglista, lecz stopnio 
wo ustala się. Przed Grobem Nieznanego Żoł- 
nierza gdzie ma się odbyć defilada, idzie gorącz 
kowa robota. 

Nabożeństwa rozpoczęły się o godz. 9 w 
kościele parafjalnym. Na nabożeństwie byli obec 
ni przedstawiciele wojska, władz  administra- 
cyjnych i Komitetu Regjonalnego. 

MSZA POLOWA 

O godz. 10 ks. Aleksandrowicz odprawił 
mszę polową, a po mszy św. następuje odmarsz 
do Grobu Nieznanego Żołnierza, gdzie ma od- 
być się defilada. 

DEKORACJA KRZYŻAMI ZASŁUGI 
O godzinie 11 p.. wojewoda Świderski do- 

konał dekoracji krzyżami zasługi. Złote krzy- 
że otrzymali ks. ks. Borodzicz, Krygielski, sre- 
brne po raz drugi zastępca starosty Kurocz;c- 
ki i po raz pierwszy p.p. Reymont i Płasko- 
wicki. 

DEFILADA 

Przed pomnikiem Nieznanego 
na długo przed przybyciem formacyj wojsko- 
wych, organizacyj społecznych, straży i P. W. 
gromadzą się tysiączne rzesze publiczności. i*0- 
rządek z trudem utrzymuje granatowa armja i 
straż. Oczekująca publiczność stara się siłą opa 
nować lepsze miejsca, aby przyjrzeć się de'i- 
ladzie. Wreszcie kolumna czołowa ukazuje się 
na ul. Szeptyckiego. Miejsca na trybunie zaj 
mują gen. Krok-Paszkowski, wojewoda Świder- 

rodźięhska 
NIABOŻEŃSTDWO ŻAŁOBNE ZA 

ŻOŁNIERZY B. I. KORPUSU WSCHOD. 
Staraniem oddziału powiatowego Związku 
Uczestników b. I. Korpusu Wschodniego, 
w dniu dzisiejszym o godz, 10-tej, jako w 
15-letnią rocznicę zakończenia walk przez 
b. L Korpus Wojsk IPolskieh na Wscho- 
«dzie — odprawiona została w kościele gar- 
nizonowym msza św. żałobna za poległych 
żołnierzy, uczestnilków! walk o Niepodleg- 
łość Ojczyzmy. 

— BOJKOT FILMÓW NIEMIECKICH 
W związku z akcją bojkoliu filmów niemiec 
ikich, dyrekcja kina dźwiękowego ,„Apollo* 
w. Grodnie przy ul. Dominikańskiej 26, za- 
wiądomiła obwód północny Związku Obro- 
my Kresów Zachodnich, który wszczął tę 
akcję, że zrzeka się wyświetłamia filmów 
niemieckich, pomimo, iż będzie musiała 
ponieść zmaeczną stratę materjalną przez 
miewycofanie zadatku z firmy „Ufa, w 
której zadatkowamo filmy. niemieckie. 

Zarząd Obwodu 'Półmocnego Związku 
Obrony Kresów Zachodnich podkreślając 
wysoce obywatelskie stanowisko dyrekcji 
kina „Apolło* w Grodnie, apeluje do dy- 
rekcyj pozostałych kim, żeby weszły w śla- 
dy kina „Apollo“ į zechcialy przyłączyć 
się do. tego bojkotu. 

Dźwiękowe Kino „APO! 
Dominikańska 26. 

$-letni genjalny malec 
ulubieniec 

Żołnierza 

  

  

      
  

  

znany z filmu „CZEMP* 
publiczności 

Jackie Cooper 
w otoczeniu sł. gwiazd filmowych RYSZAR- 
DA DIXA, BORYSA KARLOFFA i M. SCHIL- 

LINGA we wzruszającym filmie 

"DONAWAN 
Režyserji FREDA NIBLO 

Początek senansów o godz. 6,'8, i 10.15 

ii i A) 

  

Więzienie w Grodnie niniejszem ogłasza 
nieograniczony przetarg na stałą dostawę dla 
potrzeb tut. więzienia, w okresie od kwietnia 
do końca września 1933 roku, następujących 
artykułów, a mianowicie: 500 kig. cukru kry- 
ształu, 2000 klg. kaszy jęczmiennej drobnej, 

4000 kig. słoniny wysolonej bez boków, 1200 
mtr. ziemniaków zdrowych i wyborowych, 
15000 klg. marchwi czerwonej jadalnej, 13000 
klg. buraków ćwikłowych, 400 kig. pietruszki, 
900 klg. cebuli, 4000 klg. soli szarej, 4000 kly. 
mąki żytnio-pytlowej, 65 proc. i 2600 klg. 
twarogu. 

Wymienione wyżej artykuły winny być 
1-go gatunku. 

Dostawa wymienionych wyżej. artykułów 
następuje nie odrazu, lecz częściowo, w ilo- 
ściach wskazanych każdorazowo przez Zarząd 
Więzienia. 

Informacje co do warunków tych dostaw 
otrzymać można codziennie za wyjątkiem nie- 
dziel 1 świąt w biurze więzienia. (Dział Gospo- 
darczy) w godz. od 9 do 15-ej. ; 

Reflektanci na stałą dostawę wszystkich, 
względnie kilku, lub jednego z  wymienionyca 
wyżej artykułów winni najdalej do dnia 11 
kwietnia r.b. do godziny 12 w południe nade- 

      

Wydawca: Stanisław kiackiewicz 

ski, generał Skotnicki, oraz starosta Neuge- 
bauer. Przed władzami defiluje równym krokiem 
78 p.p. ut, 9 D.A.K. 20 P.A.L. przysposobieuie 
wojskowe, gimnazjum panstwowe, gimnazjuii 
Barbary Radziwiłłówny, Szkoły Handlowej, Еи- 
dowlano-Drogowej, ochotniczej straży pożarnej 
Nowych Baranowicz. 

AKADEMJA 
‚ O godzinie 12 w sali kina Apollo odbyła 

się uroczysta akademja. Akademję zagaił bur- 
mistrz m. Baranowicz Jarmulski, który nakreśli? 
sylwetkę Wodza, dowodząc dlaczego dzień 
imienin obchodzimy tak uroczyście. Przemówie - 
nie zakończył okrzykiem na cześć Wodza. O- 
kk ten spontanicznie był powtórzony przez 
salę. 

„Po przemówieniu p. burmistrza odbyła się 
część koncertowa, przed tem jeszcze uczenica 
gimnazjum Barbary Radziwiłłówny wręczyła p. 
wojewodzie Świderskiemu album z wierszaini, 
napisanem przez uczenice gimnazjum dla Mar- 
szałka. 

Następnie chóry szkoły Nr. 4, gimnazjum 
Epsztejna i po raz pierwszy występujący 
„Echo“ odśpiewały kilka piosenek, zbierając 
zasłużone oklaski, a uczenice szkoły  handlo- 
wej i gimnazjum Barbary Radziwiłłówny de- 
klamowały. 

Na zakończenie orkiestra 78 p.p. koncerto- 
wała. 

‚ Sala byla tak przepelniona, že nietylko pu- 
bliczność stała w sali, ale częściowo i poza sa- 
lą, część natomiast musiała zrezygnować z wej 
ścia, gdyż brakło biletów. 

UROCZYSTE POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ 
O godzinie 14 odbyło się uroczyste posic- 

dzenie Rady Miejskiej, na którem wala 
wysłać hołdowniczą depeszę do Marszałka Fił- 
sudskiego treści następującej: „W dniu Twych 
Imienin Wodzu, pierwszy honorowy Obywaic- 
lu naszego miasta, Rada Miejska, a z nią całe 
społeczeństwo Baranowicz, bez różnicy wyzt:a- 
nia i narodowości, zasyła Ci wyrazy hołdu i 
życzenia długich lat niestrudzonych ku dobru 
umiłowanej Ojczyzny. Jarmulski burmistrz i 
przewodniczący RadyMiejskiej Baranowicz“. 

Po odczytaniu „depeszy przez burmistrza 
Jarmulskiego treść jej została jednogłośnie przy 
jęta oklaskami. Е 

„Na posiedzeniu byt obecny p. wojewoda 
Świderski, p. generał Krok-Paszkowski, oraz 
przedstawiciele władz. Po posiedzeniu Rady Miej 

skiej pan wojewoda odjechał do garnizonu, któ 
ry podejmował go obiadem. 

AKADEMJA PUBLICZNA. 
O godz. 16 w sali kina Apollo odbyła się 

akademja publiczna (bezpłatna), która znow 
zgromadziła pełną salę. Po przemówieniu р- 
burmistrza Jarmulskiego odbyła się część kon- 
certowa. 

AKADEMJA U KOLEJARZY 
‚ „ © godzinie 19 w prześlicznie udekorowanej 
i iluminowanej sali Ogniska odbyła się uroczy- 
sta akademja, którą zagaił przemówienie wy- 
głosił p. inż. Layman, poczem odbyła się część 
koncertowa. 

OBCHODY W SZKOŁĄCH. 
W dniu 18 marca zajęć w szkołach 

było. W dzień ten dziatwa obchodziła 
ny Dziadka. 

O godzinie 9 odbyły się uroczyste nabożeń 
stwa, a następnie wszystkie szkoły urządziiy 
akademie. 

Pogoda w dniu 19 marca jak wspomnieliś- 
my na wstępie dopisała, to też w ciągu całego 
dnia ulice miasta były przepełnione publicznc- 
Ścią, która z zaciekawieniem ogłądała dekoracje 
gmachów publicznych, oraz domów prywatnych. 
‚ ‚ Z nastaniem zmroku fasady domów roz- 
jaśniły się tysiącami świateł. 

nie 

imieni- 

  

20 marca br. o godz. 10 w sali konferem- 
cyjnej Starostwa odbędzie się posiedzeniw 
Sejmiku baramowickiego z mastępującym 
porządkiem dziennym: 1) odczytanie pro- 
tokulu poprzedniego posiedzenia; 2) wy- 
bór trzech członków i 3 zastępców do ko- 
misji poborowej; 3) wybory komisji re- 
wizyjnej; 4) poprawki do budżetu Sejmi- 
km na rok 1933-34; 4) zapomoga dla głodu 
jących 'w powiecie; 6) wybór 2 radców: do 
Izby Rolmiczej; 7) uchwała w sprawie za- 
ciągnięcia i zabezpieczenia kredytu siew- 
mego; 8) uchwalenie przepisów e opłatacy 
za wydawanie pozwoleń ma: roboty i wol- 
ne wnioski. 

— KREDYT SIEWNY. — Powiat о- 
trzymał kredyt siewny w postaci 11 wa- 

na Somów: zboża, 

— ZAPOMOGA NA DOKIARMIANIE 
LUDNOŚCI. — Jak wiadomo, kilka gmin 
w powiecie zostało dotkniętych klęską nie- 
urodzaju, to też obecnie pomimo stamań 
miejscowych władz, nie udało się całkowi- 
cie zabezpieczyć tych gmin przed głodem. 

Panu staroście Neugebauerowi mdało 
się wreszcie uzyskać od władz większą za- 
pomogę dla przyjścia z pomocą dotkniętej 
Tudności. W najbliższym czasie otirzyma 
Wydział Powiatowy 15.000 zł., a w czerwcu 
dalsze 10.000 zł, 

Zajpomoga ita. pozwoli władzom przyjść 
z wydatniejszą pomocą zbiedzonej lud- 

уа 

A A 

Ogłoszenie o przetargu 
słać pod adresem Więzienia w Grodnie swoje 
oferty, które winne zawierać: ż 

1) Nazwisko, imię i dokładny adres ote- 
renta, 2) powołanie się na ogłoszenie przetargu, 
3) wyraźne oświadczenie, że oferent poddaje 
się zasadniczym warunkom przetargu, 4) żąda- 
ną cenę poszczególnych artykułów wskazanycł. 
w wałucie polskiej za jednostkę loco franco 
magazyn Więzienia, 5) ilość lub wagę ofero- 
wanych artykułów, 6) dołączenie pokwitowania 
Kasy Urzędu Skarbowego o wpłaceniu wadjum 
w wysokości 5 proc. sumy oferowanej, 7) pod- 
pis oferenta. 8 

Każda oferta winna być podpisana przez 
oferenta i nadesłana, lub złożona osobiście w 
zamkniętej i opieczętowanej lakiem kopercie 
z odpowiednim napisem. Próbki artykułów ofe- 
rowanych winny być złożone razem z ofertą i 
oznaczone w sposób, wskazujący do której 
oferty należy. RZE 

Oferty przyjmuje codziennie od godz. 9 do 
15 Naczelnik Więzienia. RSA 

Przetarg odbędzie się komisyjnie w dniu 
11 kwietnia r.b. o godz. 12 w południe. | 

Wybrani oferenci będą  zawiadomieni pi- 
semnie o wyniku przetargu i wezwani do spi- 
sania odpowiedniej umowy na dostawę. 

Naczelnik Więzienia Teodorczyk. 

— SIRACH PRZED ŻONĄ. — Wobec 
krążących wensyj o dokonaniu napadu ra- 
bunkowego na, Justyna Skobiałko, zaimte- 
resowała się tą sprawą policja państwowa, 
która przesłuchała (w tej sprawie Kobiałkę 

Ten zeznał, że jadąc z tangu w Barano- 
wiczach, został mapadnięty pomiędzy wsią 

Bogusze a Hajkowce. Miało do niego po- 
dejść dwóch osobników i zażądać pienię- 
dzy, a gdy ich nie oddał, zrewidowali go, 
zabrali 3 zł. gotówką i 3 i pół metra, ma- 
terjału. Po odebraniu uderzyli go dwa ra- 
my 'w twarz i odeszli. 

Nieco innego zdania: są organa PP.. 
które prowadziły wstępne dochodzenie i są 

zdania, że Skobiałko otrzymame pieniądze 
ze sprzedaży dłrzewa przegrał lub przepil, 
a bojąc się żony rozpuścił wersję, że zo- 
stał obrabowany. 

Czyż nie lepiej było powiedzieć prawdę? 

— POCOO MU BYŁ POTRZEBNY 
SMAR? — Urząd! Skarbowy zasekwesttro- 
wiał za podatki smar i postawił go u sie- 
bie na podwórzu. 

W nocy wi dniu 18 marca znaleźli sie 
mowi właściciele tego smaru w osobach 
Krymczuka Grzegorza i Byczko Grzego- 
rza. Nie udało im się jednak, gdyż poli- 
cja schwytała: ich na gorącym uczynku. 

— POŻAR. — W dniu 18 marca o @. 
23,30 we wsi Łobnicze gm. Mołczadź od 
wadliwie urządzonego komina wybuchł po- 
żar w zabudowaniach Grzegorza Klimiko. 

Spalił się dom mieszkalny, chlew oraz 

sprzęty domowe. Wypadku z ludźmi nie 
ibyo. 

— KURS POŽARNICZY MW LACHO- 
WICZACH. — -W dniu 18 marca br. odby- 
ło się zakończenie 7+dniowego kursu pod- 
stawowego II stopnia w Lachowiczach, 
przeprowadzonego przez Związek Straży 
Pożarnych pow. baranowiakiego. Na kur- 
sie wykładalii pp. burmistrz m. Lachowicz 
inż. Senkowski — budownietwo, dr. Johoł- 
kowski — pomoce w nagiych wypadkach, 
K. Świszczewski — wychowanie fizyczne, 
maczelnik rej. A. Chomicz — służba 'wew- 
mętrzma, instr. poż. J. [Piekarski — tech- 
nika pożamnicza, metodylka szkolenia, wła- 
ściwości ogmia, obrona przeciwgazowa, 
ćwiczenia z narzędziami i imstr. A. Olesz- 
kiewicz — ćwiezenia bojowe. 

Wyniki z przeprowadzonych  egzami- 
nów odczytał i wygłosił przyttem: krótkie 
przemówienie p. burmistrz Senkowski, jak 
również kier. szk. pow. p. M. Szajner, — 
Kurs ukończyło 17 oficerów i podoficerów 
straży pożarnych, który zalkońiezono odczy 
taniem rozkazu i wspólną fotografją. 

— KILKA SŁÓW O UPIEKSZANIU 
MIASTA, — Nadeszła wiosna. Staje się 
znowu aktualną sprawa kwietników miej- 
skich, urządzenia ogrodu miejskiego i pu- 
blicznych skwerów. Wszystkie te czynnoś- 
ci, należące do zalkresu działania magistra- 
tu, będą w czasie właściwym pnzedmiotem 
zainlteresowania powołanych do tego or- 
ganów i w miarę posiadanych środków — 
zrealizowane. Należy 'przypuszezać, że fun- 
dusze potrzebne na uporządkowanie ogro- 

du miejskiego i skwerów są tak niezmacz- 
me, że wydatki znajdą pokrycie w uchwa- 
lanym obecnie przez radę budżecie. Musi 
przecież gospodarz miasta dać przykład 
swym mieszkańcom, jak należy posiada- 
mym. terenem administrować, by przy mi- 
nimum wydatkach dać maksimum prezen- 
cji i estetycznego wyglądu. Ale nietylko 
magistrat. wyłącznie powinien! pomyśleć o 
upiększeniu miasta, winne to uczymić i u- 
rzędy będące w: Słonimie i jego mieszkań- 
©y. Trzeba przyznać, że na tymodcinku do 
tąd nie wiele mobiono, jak i wogóle spra- 
wia ta nie była przedmiotem żywszego za- 
imteresowania. społeczeństwa. 

Rok bieżący, rok wielkich rocznie sło- 
nimskich, wkłada na obywateli grodu mie- 
jeden obowiązek, wśród których kwestjai 
estetycznego upiększenia miasta musi ró- 
wnież znaleźć swe miejsce. Dlatego też już 
dzisiaj należałoby czynnikom miejskim tą 
sprawą żywiej się zainteresować i ewen- 
itualnie powołać do życia specjalny komi- 
tet, któremu zadanie to byłoby poruczone. 

Nie chodzi nam w tym wypadku o rze- 
czy kosztowne, które w obecnej dobie kry- 
zysu Są trudne do zrealizowania, lecz 0 na- 
bycie tamich kwiatów: i o zasadzenie ich 
przed dużemi, pokaźnemi, zwłaszcza mu- 
rowanemi domami, by wi ten sposób mie- 
jako ożywić je i przyczynić się do nada- 
mia miastu miłego, schludnego wyglądu... 

— PANI BRAUNOWIA: PRACUJE. — 
Zmana na naszym terenie ze swej poboż- 
mości p. Braunowa, tak skwapliwie poszu- 
kująca solidnego, społecznego zajęcia — 
od dłuższego czasu | ie, wreszcie 
je uzyskała i jęła się gowliwie zbierania 
podpisów na listę, zawierającą [protest 
przeciwko „kampanji prasowej”. prowa- 
dzonej przez nasz dziennik, przeciwko me- 
todom unijnym, stosowanym tu przez OO. 
Jezuitów albertyńskich. O ile się nie my- 
limy, usłużna OO. Jezuitiom p. Braunowa, 
mie jest zmośnięta z naszym terenem, mie 
orjentuje się w sytuacji, a jeśli chodzi o 
skutki jej pracy, to w tym wypadku Są 0- 
me dla polskości naszych ziem szkodliwe 

i wywołują znozumiałe oburzenie w społe- 
czeństwie. Czyżby 'to był cel (tej pracy Spo- 
łecznej, o który p. Braumowa tak usilnie 
zabiega? Jeśli tak — to mieduży, mo... i... 
nieciekawy !.... Wik, 

Ослучоинато 24 MOE ZOOTY CZARTER TAZ ARE TOPODWEOJOCICTEŻ 

Giełda warszawska 
DEWIZY I WALUTY. 

Gdańsk 174.30 — 174.73 — 173,87. 
Holandja 259.85 — 360.75 — 358.95. 
„Londyn 30.60 — 30.63 — 30.76. — 30.460. 
Nowy York 8,91 — 8.93 — 8.89. 
Nowy York kabel 8.92 — 8.94 — 8.90. 
Paryż 35.05 — 35.14 — 34.96 — 
Praga 26.48 — 26.54 — 26.42. 
Szwajcarja 172.45 — 172.88 — 172.02. 
Włochy 45.05 — 46.17 — 45.73. 
Berlin w obrotach pryw. 212.35. 
Europejskie słabsze. 

AKCJE 

Bank Polski 76 — 76.25. Cukier 17.25. 
Starachowice 10.10. Tendencja niejednolita. 

Dolar w obrotach pryw. 8.865. 
Rubel złoty 4.78. 

  

Dziś Premjera! 

Dżźwiąkowe kino 

Miesiąc Sziagierów w Kinie „REWJA“ Ostrobramska 5. 
  

Wstrząsające arcydzieło filmowe p. t. 

„AXELA“ 
Dziš Premjera! 

Miłość dumnej arystokratki niernieckiej do ira ncuskiego jeńca! 
W. rołach głównych: Warner Baxter i Leila Hyann. 

Początek o godz. 5, w sobotę i niedzielę o godz. 3-ciej. 

—
 

  

Dziś! Najnowszy film produkcji 
„SOWKINO* — MOSKWA 1933. 

„KAIN I ARTEM“ 
Według powieści głośnego pisarza rosyjskiego 
Maksyma Gorkija. W rol. gł. artyści Teatru 

  

URAGK 58 totychces ob bysiłygo! 
Po raz pierwszy w Wilnie dodatek dźwięko- 
мо - rysunkowy w języku rosyjskim produkcji 
„Sowkino* p. t. „ULICA WPOPRZEK“. Nie- 

ma słów zachwytu dla tego filmu. 
Balkon 49 gr. Parter na 1 s. od 80 gr,. na pa 

  
  

    

э Artyst. w Moskwie. — Oryg. pieśni w wyk. zost. seanse od 90 gr. Seanse: 4, 6, 8, i 19. 
ŽŽ chóru Moskiewskiej Opery Państwowej. 15. 

Dziś największy przebój sezonu. Tryskająca humorem komedja muzyczna 

Ń N W rolach gl. szampaūska Dolly Haas, jako dziewczyna w mundurku oraz piękny Gustav Froehlich.  Huragany 
šmiechu i najwyższy zachwyt. Werwa! Dowcip! Przepiękna muzyka! Przecudowne piosenki! Nad program: 

Dodatki dźwiękowe: Początek: 4, 6, 8, i 10.15 

  

Dźwiękowe kine | Dziś premierai 

  

  

ui PR ANKENS$TEIN Mickiewicza 22 
tel, 15-28 | Uwagał Ig! 

Kino-Testr Dziś! Po raz pierwszy w Wilnie! Najnowszy dźwiękowo - śpiewny przebój p. t. 

„ADRIA“ || JYB RY 5.10 A 
reika 36 Sensacyjny dramat poszukiwaczy złota. W roł. gł LUPE VELEZ, MONTE BLUE i Slim  Summervilie. 

Nad 
  

  

— MŁODZIEŻ PAŃSTW. GIMN. w 
NOWOGRÓDKU W  HOŁDZIE MAR- 
SZAŁKOWI. — Młodzież gimnazjum pań- 
stwowego w Nowogródku im. Adama Mic- 
kiewicza, wzięła. bardzo żywy: udział w u- 
woczystościach ku czei Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w dniu Jego Imienin. 

Dnia 18 marca młodzież gimnazjalna 
wszystkich wyznań udała się na nabożeń- 
stwa. do swych świątyń, poczem powróciła 
do gimnazjum, by wziąć udział w akade- 
mji szkolnej. W pięknie udekorowanej sa- 
li zapanowała powaga chwili. Akademje 
zagaił p. dyrektor J. Bański, podnosząc w 

nastrojowych słowach wielkość dnia 19-go 
marca. Następnie p. prof. A. Majchrzycki 
skreśliwszy sylwetkę i dziejowe znacze- 
nie Wodza Narodu, wskazał młodzieży te 
cele i ideały Marszałka, którym na imię 
Polska. — Resztę programu wypełniły de- 
klamacje, recytacje, Špiewy i muzyka. Po 
południu połączone orgamizacje gimnazjal- 

ne, po uprzedniem już zebraniu funduszów. 
wśród młodzieży gimnazjalnej, urządziły 
rw gmachu gimnazjum podwieczorek dla 
najbiedniejszych dzieci miasta. Nakar- 
miomo w: ten sposób przeszło 100 dzieci w 
wieku przedszkolnym. Po podwieczorku u- 
rządzono dla dzieci gry i zabawy. 

Wieczorem hufce szkolne i drużyny har 
ceerskie wzięły udział w capstirzyku. Nastę- 
pnie w sali teatnu miejskiego młodzież gim 
nazjalna z obu zespołów „Straży Przed- 
miej*- odegrała: dla mieszkańców! okolicz- 
nych wsi sztukę pt.: „Porucznik I-szej Bry 
gady”, która zeromadziła w teatrze liczną 
publiezność wsi. 

Dnia 19 marca po nabożeństwie wzięła 
mdział młodzież gimnazjalma w defiladzie, 
poczem udała: się na akademję popularną. 

gdzie deklamacjami, recytacjami i chc- 
rem przyczyniła się do podniesienia uro- 
czystości. IPo południu wyżej wspomniany 
zespół „Straży (Przedniej* udał się do No- 
wojelni, gdzie wystawił poraz drugi swą 
sztukę. 

Uczestniczyła również młodzież gimna- 
zjalma ma akademji wieczornej, by połą- 
czywszy się ze społeczeństwem starszem— 
raz jeszcze złożyć hołd Budowniczemu Pol- 
ski Niepodległej w Dniu Jego Imienin. 

Z chwilą przybycia do sali teatru miej- 
skiego p. mojewody Świderskiego, rozpo- 
czyna się uroczystość. 

Akademję zagaja kpt. rez. L. Majcher, 
odczytttując następnie tekst wysłanej do 
Pama Marszałka Józefa. Piłsudskiego przez 
p. wojewodę Świderskiego depeszy. treści 

„Pierwszy Marszałek Polski Józef Pił- 
sudski, Warszawa, Belweder. Wojewódzki 
Obywatelski Komitet w Nowogródku, re- 
prezentujący wszystkie warstwy społeczeń. 
stwa województwa nowogródzkiego prze- 
syła Ci Dostojny Pamię Marszałku wyrazu 
czci, hołdu ; najgłębszego przywiazania.— 
Równocześnie składa jakmajgoretsze żucze 
mia długich lat życia i szczęścia w Jeao 
trudach ku ugruntowamiu potęgi i świet- 
lamej przyszłości Najjaśniejszej Rzeczu- 
pospolitej. (—) Stefan Świderski, wojewo- 
da nowogródzki”. z 

Burzliwemi oklaskami zebrana publicz 
mość przyjęła tekst depeszy. wznoszac ży- 
wiołowe okrzyki ma cześć Wodza. Narodu. 

Następnie zabrał głos p. poseł Wład, 
Maliski. Mówił pięknie, głosem głęboko 
wznuszonym. o. Wodzu Narodu i Budowni- 
czym Rzeczypospolitej, cytując wyjątki z 
dzieł Jego. Obszerne przemówienie mówcy 
wywarło bardzo silne wrażenie ma publicz- 
miości. Talk mówić mógł tylko leegjonista, 
tylko żołnierz, który walczył u boku Wie! 
kiego Budowniczego Polski. 

Na część koncertową złożyły się: mu- 
myka wileńskiego kwartetu smyczkowego o 
wysokiej wartości amtystycznej, oraz pięk- 
me popisy chóru kresowego BBWR, pod 
dyrekcją dyr. Wołyńczyka i przy akompa- 
mtjamencie prof. K. Łozińskiego. 

W międzyczasie orkiestra policyjna 
wykonała szereg utworów muzycznych. 
wreszcie Pierwszą Brygadę, wysłuchaną 

przez publiczność stojąc. 
O godzinie 24-tej akademia się zakou- i 

czyła, a temsamem i uroczystości opetnidu 
Imienin Wodza Namodu. 

ORYWATELU. ŻE W_ WIEKŁ 

     

    

  

PAMIĘTA] 
OD 15 DO 68 LAT, CO TRZECI CZŁOWIEA 
UMIERA Z GRUŹLICY! WYOBRAŹ 
OGROM TEJ KLĘSKI i POPIERAJ 
7 SIĄ, KUPUJCIE" NALEPKI PRZECIW 

E'! rOPIERAJCIE BUDOWĘ 
TORJUM POD WILNEM. 

  

zi 

  

Drukarnia wydawalctwa „SŁOWA! 

  

program: SERCE NA ULICY. — Dramat sensacyjny. Intrygi szpiegowskie. 

  

— MARSZ KUSZELEWO — NOWO- 
GRÓDEK. — Dorocznym zwyczajem, od- 
był się w dniu 19 bm. w godzinach popo- 
łudniowych tradycyjny już marsz Kusze- 
lewo — Nowogródek, na przestrzeni 9 km. 
Warunki terenowe fatalne. Miejscami gru- 
ba powłoka zlodowaciałego śniegu, miej- 
scami błoto, dochodzące do kilku centy- 
metrów, utrudniały w. wysoikm stopniu 
marsz. Pomimo to jednak, wymiki były sto 

sumikowo: bamdzo; dobre (znacznie lepsze, 
niż w latach ubiegłych), a wszystkie dru- 
żyny przyszły wi stogunkowo dobrej for- 
mie. Pierwsze miejsce zajął zespół Policyj 

nego Klubu Sportowego, który przebył 
twasę w czasie 59 mim. 54 sek., 2-gie m. 
zajął zespół Związku Strzeleckiego Nowo- 
gródek, wi czasie 1 g. 28 min., 3-cie m. tak- 
że Nowogródek w czasie 1 g. 36 minut.— 
Zwycięscy otrzymali nagrodę przechodnią 
(poraz drugi) w postaci portretu Marszał- 
ka Piłsudskiego. Bardzo piękną nagrodę p. 
wojewody Świderskiego, w postaci statuy 
uosabiającej strzelca w marszu, zdobył ze- 
spół oddziału Związku Strzeleckiego No- 
'wogródek (za najlepszy zespół strzelecki), 
W! kategorji poza Związkiem Strzeleckim 
pierwsze miejsce zajął zespół Policyjnego 
Klubu Sportowego. Stawało 9 drużyn, li- 
czących 63 zawodników. Rozdanie nagród 
wraz z uroczystością przyrzeczenia strze- 
ledkiego, odbyło się wi świetlicy Związku 
Strzeledkiego m godzinach wieczorowych. 
w. obecności p. wojewody Świderskiego.— 
Przyrzeczenie złożyło 14 strzelców. P. wo- 
jewoda: wygłosił do strzelców krótkie prze- 
mówienie, wi którem zaznaczył, że strzelcy 
pasowani zostali! na mowoczesnych rycerzy 

obywateli, winmi więc wysoko sobie ce- 
nić tę zaszczytną godność. 

lidžka 
Okręgowy rozpatrzył ostatnio sprawę Pe- 
si Dumblińskiej i innych oskarżonych o 
działalność wywrotową z art. 102 K. K— 
Dumblińską skazano na 4 lata iwięziemia, 
Berkę Arkowa i Fajweła Olkiennidkiego 
— ma karny po 3 lata więzienia j pozbawie- 
nie praw: na przeciąg lat 4, Aroma Bersz- 
czańskiego oraz Ibraci Mowszę i Hirsza 
Kmraszuńskich, ze względu ma: ich nieletność 
sąd skazał na 1 rok domu wychowawczo - 
poprawiczego z zawieszeniem tej kary na 

2 lata i jedmoczesnem oddaniem nieletnich 
iwywrotowców pod odpowiedzialny dozór 
modziców. Arlkow i Olikiennicki zapowie- 
dzieli apelację. Sąd jalko środek zapobie- ROWE: 
gawczy zastosował (w stosumku do mich klg. Przy 2 klg. — 3 pok, oraz sklep— da“ 

zł. poleca Wł. Czerwiń Wynajęcia. — Dowie- 
8 DU ski. Wileńska 42 (vis- dzieć się: ul. Kalwaryj- 

Przed kilku dniami donosiliśmy o pożamze a-vis pl. Orzeszkowej). Ska, dom 11 m. 4. 

kaucję po 1000 zł. od każdego. 

— Z POWODU NIEOSTROŻNOŚCI.-— 

składu aptecznego wi Lidzie. Jak ustalono, 
pożar wybuchł skutkiem mieostrożności 
przy obchodzeniu się z benzyną, żona wła- 
ściciela, Berta Szif, ciężko poparzona pod- 
czas pożaru, w dniu 17 ibm. rano zmarła. 
Uległ również poparzeniu Henryk Bulski z 
Lidy. — [Poszkodowany szacuje swe stra- 
ty na 2000 dolarów. Sklep był ubezpieczony 
ma 18 (tysięcy złotych. 

— POTAJEMNIA APTEKA. W Wisz- 

niewie wykryła policja u właściciela skła- 

du aptecznego Sory Bergman potajemną 

aptekę, gdzie wydawano lekanstwa: bez re- 
«ept. Podczas rewizji znaleziono ukrytą 
skrzynię, gdzie znaleziono przeszło 100 ga- 
tuników lekarstw. 

GABINET 
Recjonainej kosmetyki lecznicaaj 

wWiino, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, t- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetycz- 
ny twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wy- 
szczuplający (panie).  Natryski „Hormona 

według prof. Spuhła. Wypadanie włosów, 
łupież, indywidualne dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Ostatnie zdobycze kosme- 

tyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

  

  

  

choroby skórne wene- nie odremontowane z 

"— SKAZŻANIE KOMUNISTÓW. tyczne i moczopłciowe. Zaraz. Kalwaryjska 59- 
= Wileńska 3, od 8 — i m. 1. tel. 11-40. 

do wydzierżawienia -— 
folwark r 
tów ornych m łąkami.- 
Poczta Zdzięcioł woj. 
Nowogródzkie . 
rząd maj. Strzała. St. 
kol. Nowojelnia. 

zakładam nowe ©- 
— -— —= — —* — grody owocowe, stare 
POKÓJ sady —  oczyszczam, 

Do WYNAJĘCIA cgólnie poprawiam i. 
dia kulturalnej osol: podnoszę  dochodo - | 
Dąbrowskiego 12 m. ść ogrodów i sa | 
— = — — — — — dów. — Adres: Poczte 

  

lariqd Słow. Właściciel Miermeh: mości 
n Wilia podaje do wisdcm ści swych 

° członków, iż dnia 26 marca r.b. 
w Szli Towarzystwn Kredytowego m Wilna 

(Jagiellońska 14) o gcd:. £ ej (17 ej) odbę- 

dzie się doroczne Maine Zebrsrie. 
  

  

Materjał Sasnewy, 
budulec, przy stacji Ponary do sprze- | 

dania dla pp. Osadn ków Jagielionowa. | 

Ceny b. przystępne, mo.na z dosta- | | 
wą. Wiadomość: ul. Zygmuntowska 

6-1, godz. 9 —3. 

NASIONA 
roślin warzywnych oraz kwiatów 2 usj- 

lepszych źródeż pcleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wiino, Zawalna 11:a. 

Żądajcie cenników, 

  
  

  

      
ŻĄDAJCIE 

we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 
średka ed edcizków 

Prow. A. PAKA. 
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5 - POKOJOWE * 

— wykwintne mieszka- Lekarze 
СРЕОВЕРВОИННОЕО BEDE | ż s 

Dr GinsDErĘ dami do wynajęca od 

ее е В ТеробОГ CE RAA 
mi POKOJU, lub dwóch, 

  

> RE au B 
małżeństwo.Ofertv pod 

Kupna I. K. do Redakcji „Sło- 
i SPRZEDAŻ WM 

WSYTTWTTUPYYYTYWYE || ———-- 
а ч 2 - POKOJOWE 

KUPIĘ MIESZKANIE 

małą maszynę ao piss» — Odremontowane -— 
żywa w dobrym (salki) solidnym lośa- 

stanie. Oferty do Ad torom do odnajęcia. 
ministracji „Słowa* pod 5W. Ignacego 8. 

da 3 2 MIESZKANIA 
masło— ze wszyst. wygodami. 

po 3,20 'edno z 4 i drugie z 7 

  

Dziś ot zymano 

sandacze 
jeziorowe z chłodoi w _ 
łodzie Kg. 2 4. Р/Н 
St. BANEL i Ska — ui 
Mickiewicza 23 tel 849 

Žūrawiny 
800 klg. do sprzedania 

FRANCUZKA 
udziela lekcyj frascr 
skiego, — Zgłoszemi« 
Mickiewicza 22 me. 1% 
od godz. 11-ej de 2-ej. 

  

Ul. Wodociągowa 10 eny waj 
EKONOM 

  

z dłagoletnią praktyką, 
posiadający dobre świa- 
dectwa poszukuje pra- 
cy. Waranki wynsgro- 
dzenia bardzo skromne 
Ant kolska 35 m. 15 
(de 1 kwietnia r. b.) 

ZARAZ 

120 ha grun- 

== Ża- 
  

Заа оеооловаалальль, — ОБЕЧЕНИИЕНИ TZOCĘSEE 

Lokaie < я   

URZADZAM 

  

  

Lyntupy J. Plan. 
  

Wsz Pu 2 

51е @ stresy „Tkapiny Tanie 
p. t.   6£ S. Ciszewsklago 

w Wilnie przy ul. рт ол 

Wileńskiej 31 

to najtańsze ź ódło zakupu materjałów na bieliznę, snknie, 

szlafroki, na ubranka dla dzieci i uczątej się młodzieży, oraz 

wielki wybór podszewek, waty i płócien do robót ręcznych. 
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Redaktor w/z Witold Tatarzyński. 4


