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Ksiądz Biskup Zygmunt Lozinski 
Co majlepsze, to najpożyteczniejsze — 

co najpožyteczniejsze, to majlepsze, oba te 

pojęcia zlewają się w jedno, gdzieś w ide- 

almym zenicie. 
Na ziemi, w ujęciu powszedniem bywa- 

ją one zgoła obce sobie, znajdujemy je w 

wielkiej od siebie odległości, nawet wręcz 
w przeciwieństwie. Im głębsze bywa ich 
zrozumienie, tem, większe zbliżenie. 

Gdyby ułożyć drzewo genealogiczne 

tych dwóch gałęzi, jednego pojęcia: doska- 
nałości — stwierdzilibyśmy istnienie mno- 
gich linij bocznych. Gałąź pożytku wyka- 
załaby w sferach miższych, przyziemnych, 
moc odrośli bardzo daleko odbiegających 
od linji dobra. Natomiast w sferach wyż- 

szych, różne umienie dobra rozwinęło 

się w pewną ilość pędów prawie planeiar- 

nie odległych od pojęcia pożyteczności. 
Zenit doskonałości, dla ułomnej natu- 

ry ludzkiej, pozostanie zawsze niedościg- 
niony. Nawet wzlot ku niemu drogą do- 

skonałą nie jest w pełni możliwy, niezmier 

ną jest liczba mniejszych lub większych 
od miej odchyleń, przy dążeniu duszy ludz- 

kiej w górę. Im bliżej zdołamy się utrzy- 
mać doskonałej linji wzlotu, tem owocniej- 
szem będzie życie. 

Utylitaryzm opacznie pojęty w: bagno 
ludzi pogrąża. Natomiast człowiek zapa- 
trzony w zenit doskonałości, gdy ziemię z 
oczu straci, łatwo zboczyć może na jałowe 
wyżyny, w gór księżycowych samoty. 

Wszakże samo niezłomne dążenie do 
qoskonałości jest już dużą zasługą i zawsze 
pewnym wynikiem dodatnim uwieńczone 
bywa. Wielkie zamierzenia bywają z niem 

połączone, jeśli los spelnieniu ich mie sprzy 

jal, samo żywienie ich wdzięcznej pamięci 
bywa warte. Piękny przykład uprzytamnia 
ludziom realność piękna i ze sfery mitu, 
dokąd łatwo się ulatnia, zwraca je ziemi z 
powrotem. 

Te rozważania wyzwane zostały wspom 
nieniem Ks. Biskupa Łozińskiego, które- 
go żywot świątobliwy i zamierzenia uczy- 
nily głośnym, poważanym, nietylko w Pol- 
sce, lecz i w szerszych kołach świata ka- 

tolickiego. 
Zygmunt Łoziński, późniejszy biskup, 

urodził się w r. 1870 w Boracinie, majątku 
rodowym Łozińskich, w powiecie nowo- 
gródzkim, ziemi mińskiej. Nauki szkołne 

rozpoczął w Warszawie, ukończył je « Pe- 

tersburgu, mieszkając tam pod opieką wu- 
ja swego ks. prałata Czeczotta. Po matu- 
rze wstąpił do seminarjum w Petersburgu, 
po dwóch łatach do Akademji duchownej. 

Ukończywszy ją, przyjął święcenia kapłań 
skie w roku 1895. 

Z zakładów naukowych wymiósł spory 
zasób wiedzy, którą, jak większość ludzi 
myślących, przez całe życie gorliwie dopel- 
nial. Zna! dobrze języki starożytne. Kiedyś 
w Pińsku, jako Biskup, zadziwił tłum Ży- 
dów, zwracając się do nich na placu pub- 
liezmym, z piękną mową po hebrajsku. Kla 
sycznie wykształcony. zagłębiał się rów- 
nież w matematyce, którą na wyższych kur 
sach seminarjum djecezjalnego wykiadał. 
Profesorował w, seminarjach od lat młod- 
szych, pelnił obowiązki kapłańskie w Pe- 
tersburgu i różnych miejscowościach Ro- 
sji. Od pierwszych lat służby Bożej zdo- 
bywa opinję prawego, gorliwego kapłana, 

która go otacza mieskażoną aureolą do о- 
statnich dni życia. 

W mroku 1912 wyjeżdża poraz pierwszy 
do Rzymu dla dopełnienia studjów, poiem 
do Ziemi Świętej. 

(W! roku 1918 Mińsk katolicki, zajęty 
w. Oni czas przez Niemców, z radością przy- 
jął wiadomość o mianowaniu go Biskupem 
ma osieroconą, od przeszło pół wieku, ka- 
tedrę. Po odejściu Niemców pozostaje na 
posterunku pod nawałą bolszewicką. Z na- 
jeźdźcami prędko wybucha zatarg. Na u- 
silne nalegania osób bliskich opuszcza mia 
sto, tułając się w. przebraniu po dalszej 0- 
kolicy, niosąc wiernym pociechę. Spartań- 
skiego był zwyczaju, niedostatek i uiewy- 
gody zmosił pogodnie, 

Lepsze dni zaświtały, gdy sztandar Or- 

ła Białego w pochodzie zwycięskim posu- 
nął się ku Berezynie. Krótko jednak trwa- 
ly. Powrotna fala bolszewizmu w roku 
1920 ponownie ziemię Mińską nawiedziła. 
Mimo ciężkie doświadczenia, Biskup na 
placówce wytrwał, mężnie stawiąc czoło 
wichrom morowym —- obćą mu była tro- 
ska o własne bezpieczeństwo. Zmowu mu 
1os mie oszczędził dotkliwych przygód, za- 
aresztowany przez bolszewików, przecier- 
piał w więzieniach moskiewskich, długich 
jedenaście miesięcy. 

Wrócił stamtąd mocny duchem w lipcu 
1921 roku, by z powrotem objąć zarząd 

djecezji. przez pokój ryski wielce uszczup- 
lonej. [Pamięć o ziemiach utraconych z wiel 
ką liczbą wiemych, pozostałych bez opieki, 
cierniem tkwiła w sercu jego. Wróciłby do 
Mińska bez obawy o własną głowę, gdyby 
okoliczności ma to pozwoliły — żył duch 
bohaterski w tym kapłanie — lecz nie wol- 
mo mu było katedry opuszczać, Odtąd rzą- 

dził djecezją z Nowogródka, przebywając 
w Nowogródku, w ziemi Mickiewicza uko- 
chanej, własnej ziemi rodzinnej, aż do 

roku 1925, gdy zniewolony został objąć no 
wą djecezją poleską, z-rezydencją w Pińsku 

W ciągu sześciu lat rządził nią, wiecz- 
nie pełen troski 0 jej dobro— gorliwy, za- 
biegliwy, niestrudzony. Pochłonięty myślą 
przewodnią o duszy zbawienie, za nie miał 
potrzeby własnego ciała. Lecz i ludzka po- 
włoka doczesną pewnej pieczy wymaga, 
jeśli się skruszyć nie ma przedwcześnie 
A ruina ciała mie jest nieodzownym wa- 

  

runkiem zdrowia duszy. Możeby diużej by- 
tował na ziemi, gdyby o dobro jego więcej 
był dbały. 

W roku 1932 ku końcowi Wielkiego Po 

stu ciężko zaniemógł, lekarze stwierdzili 
skręt kiszek. Nie pomogły bolesne opera- 
cje, w Wielką Sobotę 26-go marca ducha 
wyzionął. 

Niełatwo było usłyszeć, jeszcze za Ży- 
cia jego, kogoś, ktoby o ks. Biskupie mió- 
wił inaczej jak z czcią głęboką, jego walor 

osobisty był ogólnie uznany, na wyżynach 
stanął. „Świętym człowiekiem go nazy- 

wano dla cnót wysokich. 
Kto na wyżynach stoi, łatwo osamoi- 

nieniu ulega. Trudno tam rzesze za sobą 
pociągmąć. Przeto związek jego ze *wia- 
tem łatwo nadwątleniu ulega, ludzie nie- 

zawsze go umieją zrozumieć, a iudzi. 
Amachorecie zatopionemu w modlach i 

świętych obcowaniu osamotnienie w ni- 

czem nie przeszkadzą. Troski dnia pow- 
szedniego to dlań balast zawadny, mar- 
ności tego świata. Niestety człowiek z nie- 
mi w ciągłej trwa styczności, póki 
retą mie został. Zwierzchnik djecezj 
wolony bywa do ciągłej styczności ze 
wami tego świata i baczyć na nie v 
jeśli wpływ należyty utrzymać pragnie, 

Do trosk dnia powszedniego Ks. Biskup 
małą przywiązywał wagę i głowy sobie za- 
przątać niemi nie lubił. Przed pewną uro- 
czystością na cześć bl. Andrzeja Boboli, 

ktoś go ostrzegał o materjalnych trudnoś- 
ciach, jakie urządzenie obchodu przedsta- 

wia i otrzymał charakterystyczną odpo- 

wiedź: 
— Błogosławiony Andrzej o wszystkiem 

pomyśli. 
Uroczystość się udała przy pomocy do- 

brych ludzi, może za zrządzeniem Bi. An- 
dnzeja. Jeno beztroska ufność zwykłego 
śmiertelnika, w jego ingerencję, bez odpo- 
wiednich praktycznych zabiegów, nie ła- 
twoby dała wynik pomyślny. 

W Mińsku w roku 1918-tym zebrało się 
kilku działaczy społecznych w kurji Bis- 
kupiej dla omówienia pewnej ważnej spra- 
wy w chwili bieżącej. Na zakończenie jej 
ks. Biskup przemówił do nich w te — 
mniej więcej — słowa: 

— Chętnie wysłuchałem zdania panów, 
ale ono dla mnie większej wagi nie posia- 
da. Gdy sprawa dla mnie nie jest zupelnie 
jasną, proszę przy Mszy św. o światło Du- 
cha Św. i idę za tem, co mi potem ma myśl 
przyjdzie. 

Zidawał się więcej wierzyć w natchnie- 
nia moc twórczą, niż owoc pracy myśli. 

Innemi kategorjami rozumuje zwykły 

śmiertelnik. Natchnienie z Wyż przychodzi 
— lecz i rozum jest darem Bożym i posłu- 
giwać się nim człowiek winien w czoła po- 
cie, gdy zagadnienie zawiłe czeka rozwią- 

zania. Cudotwórczem bywa natchnienie, 
jeno prawo człowieka do opierania na 
niem rachub, jest ograniczone. Kto się mo- 

zoli nad rozwiązaniem zadania matematycz 
nego a więcej polegać zechce na modlit- 
wie, niż na myśli pracy logicznej, nie ła- 
two wynik pomyślny osiągnie. Modlitwa 
ku Bogu myś|! wznosi i pewno wielki wy- 
wiera wpłym ma całokształt naszego ży- 
cia, lecz nas nie zwalnia od mozołów dnia 
powszedniego. Wiolna wola, uczucia i ro- 
zum — to nie jest twór ludzki, to najcer 
miejsze narzędzia, jakiemi Opatrzność czlo 
wieka obdarzyła. Niech je w ruch wprawia 
by twórczemi były, co za ich pomocą doko- 
ma to jego zasługa, co zniweczy, zepsuje, 
to go obciąży. Niech ich używa usilnie, 
gorliwie i o błogosławieństwo z Wyż prosi. 
Niech kroczy o siłach od Boga mu danych 
pod Jego wezwaniem. Toć jest, co człowie- 
ka zdobi i na to Pan mu rozum cał 

Nikt do Ks, Biskupa z powodu słów, o 
małem dlań znaczeniu zdania przygodnych 

doradców, urazy nie odczuł. Trzebaby mieć 
umysł szczególnie źle nastawiony, by ży- 
wić do takiego człowieka urazę, ale pew- 
no, że uwagi podobne nie ząchęcały do pro- 
wadzenia z nim dyskusji, ani nieproszo- 

nego — do wypowiadania mu swego zda- 
nia. A bardzoby mu się przydało słyszeć 
głosy podobne, bo umysłowość musiał 
mieć z przyrodzenia skłonną .do rozważań, 
kontemplacji, wnikania w siebie. Na te 
sprawy wyczerpywał zasób swych sił du- 
ehowych, dla tego tylko szczupłą ich miare 
mógł udzielać sprawom niezwiązanym z za 
gadnieniem zbawienia duszy, tam, gdzie nie 
Święci garnki lepią. Sam obcy sztuce garn 
carstwa, za lada co miał głos garncarzy. 

Kunszt ch mniemał posiadać przez intu- 
icję. Jako taki sklonny bywał doświadczo- 
nych rzemieślników 0 ich rzemiośle po- 
uczač. 

„ Gdy jesienią 1918-go roku, okupacja 
miemiecka w Mińsku chyliła się ku końco- 
wi, a za progiem wschodnim stał wróg 
groźny, zebrawszy w swojem mieszkaniu 
kilku przedstawicieli inteligencji, wystąpił 
przed nimi z następującym pomysłem: 

— Wobec ogólnej dezorjentacji, mówił, 
fermentu jaki się ujawnia, ostrego roz- 
dźwięku poglądów, przeciwieństwa intere- 
sów, musimy myśleć o sposobie ich łago- 
dzenia, o stworzeniu pokoju i zgody. W tym 
celu zamierzam stworzyć komitet, pod mo- 
jem przewodnictwem, składający się z 
przedstawicieli wszystkich narodowości, 
wszystkich stanów i kierunków politycz- 
mych, do bolszewików włącznie. Przez 
Szczerą, otwartą wymianę zdań, będziemy 
wyjaśniać wszelkie kwestje sporze, a do- 
bra wola. pomoże nam do ich rozwiązania. 
Łagodząc w ten sposób przeciwieństwa, 0- 
panujemy zamęt, stworzymy podstawy do 
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pokojowej rozbudowy pomyślności społe- 
czeństwa. 

Zebranym się zdało, że przemówii do 
nich mąż z księżyca. Kto tam usłyszy, od- 

powiadali, nasze wołania w zgiełku walki, 

I najpiękniejsze hasła przebrzmią bez echa 
w piekielnym tańcu namiętności ludzkich, 
Dobre słowa mie tak latwo trafią do prze- 
konania złoczyńcy, który idzie po krew i 
mienie bliźniego. — Od dni Babel „pomię- 
szane są języki wszystkiej ziemi“ i po dziś 

dzień jeden drugiego nie rozumie. Gdyby 
było możliwe za pomocą podobnej przyjaz- 
nej wymiany zdań usuwać wszelkie prze- 
ciwieństwa, posiedlibyśmy kamień mą- 

drości. 
Radzący rozeszli się nieprzekomani, ze 

zdziwieniem wysłuchali słów wnioskodaw- 
cy, a on ich odpowiedzi, Może dopiero bez- 
pośrednią styczność z bolszewikami, któ- 

rej doświadczył ks. Biskup wprędce po- 
tem. przekonała go o niemożności sprowa- 

dzenia do wspólnego miarownika mpcjęć 

gołębicy i drapieżnego jastrzębia. 
Gdy tak wagi do byle czyjego zdania 

nie przywiązywał, sam uważał za potrze- 

kne wygłaszać swoje, nawet w wyjpadkach, 

  

  

„w których może inny Dostojnik Kościola 
wolałby zachować więcej oględności. 

Nieocenione bywa mężne słowo wyrze- 
czone w porę i we właściwem miejscu. Na- 

uka cenna lecz do okoliczności źle zaste- 
sowana, niepożywną bywa. Witając p. Pre 
zydenta. Rzeczypospolitej mw ikościele kate- 
dralmym w Pińsku, ks. Biskup uważał га 
wskazane zwrócić się do obecnych z pou- 
czeniem o sztuce rządzenia. 

— "Trzy są sposoby rządzenia — mó- 
wi. Pierwszy polega na' przemocy, ten dla 

nas nieodpowiedni, bośmy za słabi. Drugi 
do użycia podstępu, do przebiegłości skła 

nia, on również dla nas nieużyteczny, boś- 
my na to za głupi (podobno dosłownie). 

Trzeci jest dobry, niezawodny, oparty na 
nauce ewangelji i Kościoła. 

Twardem rzemiosłem jest polityka, jak 
rzemiosło metalowców, które ciežkiemi i 0- 
stremi narzędziami operuje. Drapieżnych i 
groźnych przeciwników, miewa władza do 
zwalczenia. Niema walki z jastrzębiami w 
golebicy zbroi — jeno jatki. 

A gdyby nawet ze słów dostojnego ka- 
znodzie i wyłuskać można było ziarno pra- 

wdy, mie w porę były powiedziane i jako 
takie nie wywołały dobrego oddźwięku. 

Człowiek duchowo odosobnieny, obcy 
nastrjom współczesnym, wpływu na roz- 
wój polityki zdobyć mie zdoła. Dla tego 
wycieczki na to pole, czasem trudne do u- 
miknięcia, nie odnosiły dla ks. Biskupa 

pożądanego skutku. 
Na wybory do sejmu w roku 1927 zwró 

cił szczególną uwagę, listy kandydatów z 
województwa poleskiego nie zadawalniały 
go, uważał za potrzebne wystawić osobną, 
katolicką. Podobna lista winnaby posiadać 
walor wyjątkowy lub wcale nie oglądać 
światła dziennego. Nieudatnie została u- 
łożona, pozbawiona żywszego poparcia, 

nie dała: wyniku. 
W roku 1930 rzecz zdawała się przezor- 

niej zorganizowana, ks. Biskup zwerbował 
sobie szefa sztabu, który akcję wyborczą 
miał przygotować, obeznanego jakoby, z tą 
sprawą. Darzył go pełnem zaufaniem, któ- 
rego mie podzielały szersze koła inteligen- 
cji, bodaj nawet w majbliższem jego oto- 
czeniu. Przed ostatecznem ustaleniem pro- 
gramu działania, zwołano do Kurji nielicz- 
ne grono osób na naradę. 

Osoby kandydatów z listy mającej naj- 
większe widoki powodzenia; zostały podda- 

TERRORYŚCI U.0.W. PRZED SĄDEM DORAŹNYM 
Jak dokonano zamachu w Gródku Jagieltońskim.--Kto strzelał 

do posła Hołówki 

LWÓW. PAT. — W niedzielę odby- 
wał się dalszy ciąg rozprawy doraźnej 
przeciwko -4 oskarżonym o napad zbroj“ 
ny w Gródku jagiellońskim. 

Sąd zebrał się na oddziale chirurgicz- 
nym Szpitala Powszechnego celem prze- 
słuchania świadków, pozostających w 
szpitału na kuracji. jedną z sał szpital- 
nych zamieniono prowizorycznie na salę 
sądową. 

Pierwszy zenawał świadek Jan Klini- 
czak, lat 28, wóźny Urzędu Skarbowego 
w Gródku Jagiellońskim. Klimczaka przy 
wieziono na salę w wózku. Zeznał on, že 
w krytycznym momencie przy furtce ogra 
dzenia, otaczającego budynek Urzędu Po 
cztowego natknął się na 10—12 osobni- 
ków, przeważnie zamaskowanych, którzy 
biegiem minęli go i wbieglii do gmachu. 
Po chwili świadek usłyszał z zewnątrz 
strzały. Wówczas świadek wbiegł na ka 
rytarz i w tej chwili jakiś zamaskowany 
osobnik zawołał do niego: „Ręce do gó- 
ry!* Zanim Świadek uczynił zadość te- 
miu wezwaniu, osobnik ten strzelił do nie- 
go. Kula przeszyła Klimczakowi płuca i 
naruszyła kręgosłup. 

Następn świadek Kohiman, 57 lai, 
księgowy Kasy Skarbowej, opowiada, że 
razem z rachmistrzem Dębińskim znajdo- 
wał się przy pracy w swym pokoju służ- 

bowym, gdy w pewnej chwili otworzyży 
się drzwi i ukazał się w nich jakiś osob- 
nik, wysoki, w czapce akademickiej, za- 
maskowany i tuż za nim drugi jakiś 
niższy, w czapce Politechniki Lwowskie; 
i zawołał: „Ręce do góry!” poczem na- 
tychmiast oddał dwa strzały, zaś stojący 
za nim drugi osobnik oddał jeden strzał. 
Wówczas Świadek rzucił się do drzwi 
i zamknął je, gdyż w kasie znajdowało 
się wtedy 54 tysiące zł. 

W tem miejscu prokurator zapytuje 
oskarżonego Danyłyszyna, który wczoraj 
uparcie odmawiał wszelkich zeznań, jakie 
go używał rewolweru. Danyłyszyn opo- 
wiada, że nie pamięta. Prokurator zażą- 
dał zaprotokółowania tego, .e Danytyszyn 

po raz pierwszy złożył wogóle zeznania. 
Następnie prokurator zapytuje Biiasa o 
markę jego rewolweru i skąd zna się. na 
rewolwerach. Świadek opowiada że ро- 
uczono go obchodzenia się z rewolwe- 
remi dopiero w przeddzień napadu. Na- 
stępnie prokurator zapytuje  oskarżone- 
go Biłasa: „Jaki miał pan rewolwer, gdy 
pan zabijał posła Hołówkę?*  Oskržony 
Biłas opowiada, że rewolweru nie mia! 
żadnego i że wogóle do morderstwa Ho- 
łówki się nie poczuwa. 

Zkolei św. Dębiński, rachmistrz Urzę- 
du Pocztowego, złożył zeznania zgodne 
z zeznaniami swiadka Kohmana. 

Świadek Sługocki, 35 lat, posterunko 
wy P.P. w Pustomytach, opowiada, że 
po ukońceniu swej służby dziennej został 
wezwany do obchodu wraz z komendaa- 
tem posterunku ś. p. przodownikiem 40 
jakiem dróg okolicznych, celem ewentu- 
alnego przychwycenia sprawców napadu 
na Urząd Pocztowy. Obaj udali się to- 
rem kolejowym aż do stacji Glinna Na- 
warja, gdzie ujrzeli dwóch osobników 

Powzięli podejrzenie, że są to sprawcy 
uapadu i wówczas świadek zapytał: „Kto 
tah?'* Wtedy oskarżony Danyłyszyn strze 
lił do niego i niemal równocześnie oskar 
żony Biłas również strzelił do przodow- 
nika Kojaka, idącego za świadkiem. Świa 
dek rozpozbał obu oskarżonych z caią 
stanowczością. ° 

W tej chwili wstaje oskarżony Daty- 
łyszyn i oświadcza, że świadek się myli, 
ponieważ Bilas zupełnie nie strzelał i o- 
ba strzały oddał on, Danyłyszyn. Św. Siu 
gockiobstaje stanowczo przy swych ze- 
znaniach, które gotów jest zożyć pod 

przysięgą. 
Prokurator zapytuje  Danylyszyna, 

czy również sam dokonał mordu na Ho- 
łówce. W tein miejscu wywiązuje się po- 
lemika między obroną a prokuratorem. 
Na tem rozprawę niedzielną zakończono. 
Dalszy ciąg w poniedziałek o godzinie 10 
rano. 

Aresztowanie d-ra Barwińskiego 
LWÓW. PAT. — W związku z oświad 

czuiem oskarżonego Źurakowskiego, któ- 
ry zeznawał wczoraj na rozprawie, że 
znany lekarz  iwowski dr. Barwiński 
(Ukrainiec) miał się zająć wyrobieniem 
alibi dla sprawców napadu w Gródku Ja 

giellońskim, władze poleciły aresztować 
dr. Barwińskiego. Równocześnie prasa 
donosi, że władze policyjne prowadzą 
dalsze dochodzenia w sprawie napadu w 
Gródku Jagiellońskim. 

  

TRAGICZNY FINAŁ WALKI BOKSERSKIEJ 
Znokautowany bokser umiera na ringu 

BIAŁYSTOK. PAT. W Białymstoku ro- 
zegrame zostały w miedzielę zawody bok- 

serskie o mistrzostwo okręgu. Między in- 
memi w wadze średniej walczył Zdanowicz 
z koeljowego przysp. . z Brzezińskim. 
Walka wykazała nieznaczną przewagę 
Brzezińskiego, który zwyciężył mokautem. 

Finał tej walki był tragiczny, gdyż 
Zdamowicz stracił po walce przytomność i 
mimo okazanej pomocy lekarskiej zmarł. 
Brzeziński został chwilowo aresztowany, 
ale prawdopodobnie zostanie mwolniomy, 

gdyż dochodzenie wykazało, że walka odby- 

   
     

wała się przez cały czas zupełnie prawid- 
łowo. 

Przyczynę śmierci ustali sekcja zwłok. 
Pośrednią przyczyną było prawdopodobnie 
uderzenie. Należy zaznaczyć, że Zdano- 

wicz został wyliczony zupełnie mormalnie 
i mie nie wskazywało ma późniejsze tza- 
giczne zakończenie, Mecz sędziował p. fa- 
towski. 

Na miejseu znajdował się równie dy- 
žurny lekarz, który nie widział potrzeby 
przerwania walki. 

  

   

ne przez Ks. Biskupa waikliwej krytyce. 
Doszedł do wniosku, iż dla uspokojenia su 
mienia wyborców katolików należy jednak 
złożyć odpowiednią listę „chrześcijańską”. 

Osoby obecne, nieprzyjmujące bezpośred- 
niego udziału w organizacji, jednogłośnie 
odradzały od tego poczynania, jako nie 

mającego widoków powodzenia. Ktoś ; 

nich podkreślił konieczność znalezienia, od- 
powiednich wysokim hasłom, kandydatów, 
w razie niezaniechania akcji, przypomina- 
jąc, że lista chrześcijańska przy uprzed- 

nich wyborach „zważona, okazała się 

mniej dającą”. 
Chmurnem milczeniem zbył Ks. Biskup 

ię wwagę, nie po myśli mu były głosy ra- 
dzących, wszakże zdawał się skłaniać pod 

h wpływem, ku zachowaniu neutralności 
ec wyborów. 
Ale cóż ja z Igrekiem (szefem sztabu) 

pocznę, jeśli zaniechamy akcji — zawołał 
na końcu. 

I nie powstrzymał akcji i wiele pozo- 

rów, przemawiało za tem, że jej poparcia 
swego nie cofnął. Lista kandydatów, choć 

cokolwiek lepsza od uprzedniej, była zno- 
wu żałosna. Taki sam był wymik, liczba 
głosów oddanych na: nią pozostała zni- 

komą. 
Pewien rozgłos uczyniło wystąpienie 

Pasterza w dniu imienin manszałka Piłsud 
skiego w 1931-szym roku. Proszono o Mszę 
św. ma jego intencję w dzień św. Józefa. 
Ks. Biskup sam ją odprawić zapragnął, a 
po jej ukończeniu wypowiedział dłuższe, 0- 
kolieznościowe kazanie. O modłach za Ro- 
sję nakazanych przez Ojca św. mówił w 
pierwszej jego części. O wielkiem znacze- 
niu święta Patrona Kościoła, mówił w dru 

giej. Małe znaczenie wobec miego mają 
wszelkie inne związane z mim obchody. 
Wreszcie przystępując do trzeciej, rzek 

— Proszono mię także, abym się dziś 
pomodlił za jednego z generałów wojsk pol 
skich. Owszem, to dobrze, nawet św. Pa- 
weł zaleca nam modlić się za ludzi stoją- 
cych u władzy, by Pan Bóg uchronił ich 

od zarozumiałości, by im dał rozum, do- 
brą wolę i inne zalety pożyteczne przy jej 
sprawowaniu itd. 

Zrzędliwy był ton: tej trzeciej części 
nauki, smak octu owocowego miały słowa. 
Poco było mówić o znaczeniu święta wo- 
bec innych obchodów, przecież nie jest ujmą 
dla Patrona, modlić się w dzień święta je- 
go, za solenizanta. Nieodpowiedniem było 

także pominięcie tytułu Marszałka, jak 

nieodpowiedniem by było mazwanie Ks. 

Biskupa .jednym z księży kapituły piń- 
skiej", 

Niekoniecznie szczęśliwych wycieczek 
w dziedzinę polityki, mniejszej wagi, mo- 

żnaby przytoczyć więcej. Nie miał w tych 
sprawach szczęśliwego ujęcia. Człowiek tej 
miary i wiary, co on, mógłby błyskawice 
zapalać, a od ognia duszy jego tlała tylko 
własna jego szata — mógłby hurągan u- 
czuć wywolać, a często tylko przeciąg 
czynił. 

Nawet słuszna uwaga nie w porę wy- 
powiedziana, łatwo czyni wrażenie niepo- 
żądane. Umiał Ks. Biskup zachmurzyć na- 
strój pogodny obchodowego obiadu, czy- 
niąc w przemowie swej, czasem może uza- 
sadnione lecz mie w porę, cierpkie uwagi. 
Nie będąc zwolennikiem gastronomicznych 
przyjemności, jakby musztardą okraszał 
słodką potrawę. Nie w smak bywala prze- 
ciętnemu śmiertelnikowi podobna przy- 
prawa. 

Wiele osób, szczególnie ze starszego 
pokolenia, patrzyło z niechęcią na kuse 
stroje pań, jakie przez czas pewien były 

w użyciu, Zwalezanie tej wesolej mody by- 
ło wskazane, niestety przesadna zabiegli- 
wość czyniła je mniej skutecznem. Kobieca 
szyja, tyle obnażona, co męska bez kołnie- 
rzyka, była już dla Ks. Biskupa kamie- 
niem obrazy. Żaden sąd bezstronny nie zgo 
dziłby się mapiętnować mianem „rozpust- 
niey” każdej niewiasty nie ubranej wedle 
wzorów załecanych przez niego, Z powodu, 

jakoby nieścisłości stroju, zdarzało się na 
różnych zebraniach sporo zajść drobaych 
a przykrych, które w szerszych kołach, na- 
wet przychylnie nastrojonej publiczności, 
wywoływały zdziwienie. Nie wszystkie nie 
wiasty, które wzbudzały gniew Ks. Bisku- 
pa, były córami Belial. 

Należałoby przypuszczać, że .porozumie 
nie jego z podwładnem duchowieństwem 
było znacznie ściślejszem, niż z djecezja- 
mami świeckimi, lecz i w tym wypadku 
jego obcość życia, objawom była przeszko- 
dą. Jednych, z pośród księży, czasem może 
niedoceniał, innych przejrzeć mie umiał. 
Udawano się do niego, jak do zwierzchni- 
ka z mależnym szącunkiem, z obowiązku, 
ale wplyw jego nie promieniował silnie na 
odległość — poza progi Kurji. Na zapadłej, 
głuchej prowincji ogniskuje się życie pa- 
rafji, a on myślą przebywał w. sferach, 
gdzie płoną światła niebieskie. 

Objawy jego mabożności odpowiadały 
głębokiej wierze, mieklamanym uczuciom. 
Kochał, wielbił Chrystusa Pana z całą si- 
lą, na jaką stać duszę ludzką. Moc jego 
wiary była doskonałą, on ją w sobie wy- 
krzesał z łaski Bożej. Postać strojna w 
dostojne szaty kapłańskie, ożywiona była 
cdpowiednim duchem. 

Sakra kapłańska spółdziałała rozwojo- 
wi! enót potrzebnych lecz ich automatycz- 
nie mie stwarza, zdobywa je dobra, silna 
wola, praca nad sobą odzianej w suknię 
duchowną osoby. Suknia ta zdawała się w 
oczach jego być symbolem niezawodnym 
istnienia pożądanego mastroju, przejrzeć 
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przez mią człowieka czasem nie umiai. 
Bywały wypadki, że zaufanie ogółu w 

żywem stawało przeciwieństwie z jego za- 
ufaniem. Darzył nim czasem osobistości, 
których upadek był głośny, ku ogólnemu 
zdumieniu. Owieczki, które się doń gannę- 

ly ze stad obcych, zbłąkanych, przyjmo- 
wał beztrosko, bez ściślejszych badań der- 
matologicznych. że doń przyszły, zdawało 
mu się dostatecznem świadectwem ich zdro- 
wia, to też zawodów dozmał niemało. Nie- 
pewny bywał sąd jego o niepewnych. 

— Co słychać o X? — pytał kiedyś do- 
brego znajomego, ks. prałat Czeczott (0n- 
gi opekun i profesor młodego Zygmunta 
Łozińskiego) o jednego z wątpliwych. 

Niepomyślnie brzmiała odpowiedź. 

— Czemu pan tego Ks. Biskupowi nie 

powtórzy, czy pan z nim o tem mówił? 
— №е mówiłem, bo on w podobnych 

sprawach do zdania laika, zdaje się wagi 

nie przywiązywać. 
Ale czemu jemu tego sam Ks. Prałat 

nie powiedział lub kto inny z dostojników: 
Kurji? Prawdopodobnie mówili jeno Ks. 
Biskup bodaj wierzył, że on podobne spra- 
wy daleko lepiej rozumie, wcale nie wsku- 
tek własnej przenikliwości lecz dzięki 

światłu z Wyż, które mu w labiryncie za- 
miłych ścieżek ludzkich, właściwą wskazu- 
je. 

Żywą w nim była miłość ojczyzny, u- 
czucia narodowe miał mocne, chętnie je 

w latach młodszych podkreślał, nawet je- 
szcze jako biskup Miński. Z  pewnem 
niedowierzaniem odnosił się do leaderów 
ruchów narodowościowych na teernie swo- 
jej djecezji. Jedmą z pierwszych jego czyn- 
mości, jako Biskupa Mińskiego było usu- 
nięcie z miasta Mińska wybitnego dziala- 
cza. białoruskiego, księdza G.. Nie po- 
mogły wstawiennictwa, których wogóle 

mie lubił, w djecezji pozostał niezłomny. 

Później, jako Biskup IPiński, wobec no- 
wych, wschodnich prądów polityki kościel- 
mej stanowisko swe zmodyfikował. O uczu- 
cia narodowe księdza nie pytał, tylko ka- 
płana w mim widział 

Zapatrzony w niebo nie miał smaku do 
spraw. ziemskich. Zawadą mu były i cię- 
żarem ciało, czyli doczesna powłoka ludz- 
ka, człowieka utrapienia przedmiotem w 
małej wagi wypadkach i wielkiej. Gdy w 
dni postne przeznaczał sobie jako posiłek 
skromną polewkę i kawę, mieszał czasem 
jedno z drugiem, by go mniej smakowi- 
tym uczymić. Ulegając nadzwyczaj cięż- 
kiej operacji chirurgicnej przed zgonem, 
nie pozwalał siebie uśpić, by ciała od ka- 
tuszy nie zwolnić. Nietylko znosił heroicz- 
nie cierpienia, on ich szukał, 

Dia bliźnich był miłosierny, kochał ich 
zgodnie z nakazem dekalogu. Skłonny był 
sobie wiele odmówić, by innym pomóc. 
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Życiem nazywamy bytowanie masze na 
ziemi, w odróżnieniu od żywota wiecznego. 
czyli zagrobowego. Cudowny związek slo- 
wa i ciała tworzy życie. Spełniając uczci- 
wie obowiązki życiowe, winniśmy na laskę 
Bożą zasłużyć. Do życia pełnego potrzeb- 
ne zdrowie i ciała i duszy. Z duchownym, 
wimien być uzgodniony cel ziemski życia 
— bo skreślić go nie można, póki się czło- 
wiek nie usunął w pustelnię. 

Anachoreta. odrzeka się nietylko uciech 
tego świata lecz i związku 2 troską O 
życia zadanią i z zabiegami jego. Wyrze- 
kając się marności świata. tylko nad du- 
szy zbawieniem pracuje. Przykład jego 
może podziw wzbudzić. Tylko rzadki śmia- 
leki zapragnie podążyć za nim w niedości- 
gnione wyżyny. Zbawienny, nieoceniony 
bywa przykład dobry, wszakże przed wy- 
žynami niedostępnemi łatnio ogammia czło- 
wieka zniechęcenie przestrachu. 

„Dla zwierzchnika djecezjii ciągła stycz- 
ność ze sprawamii tego świata jest nieu- 
mikniona. On ludzkiem ma mie  winieni 
patrzeć. okiem, znać je, wyrozumiewać, 
cel życia ziemski uzgadniiać z duchowym. 
Komu sprawy ziemskie tylko utrapieniem, 
ten się od ludzi oddala, bo człowiek stąpa 
po ziemi. Wpływ należyty utrzyma, kto 
nietylko ma śmierć ludzi gotować umie 
lecz i o życiu nauczać potrafi. 

Oderwanie od świiata spowodowało, że 
Ks Biskup Łoziński mie wywarł na djecezję 
tego wpływu, jakiegoby spodziewać się 
można. było po człowieku tej wiary, wiedzy 
1 miary, jaką się wyróżniał. Wzbudza? 
podziw, czasem zachwyt, jak te promieni- 
ste, niebieskie światła nocne, które ani 
blasku twórczego ami ciepła ziemi nie 
udzielają. 

On sam to odczuwał, że go Opatrzność 
postanowia ma stanowisku, do którego u- 
mysł jego podniosły odpowiednio przy- 
stosować się nie umiał, Na łożu śmierci 

A w zadumie: 
RE ślałem, że leps 3 i Н У! pszym będę -Bisku- 

, W jego ustach to nie było słowo na 
W iatr rzneoce, jeno odblask myśli i uczuć, m śmieriiem nozjaśnionych, widzeniem. 
Słowa te aly tu powtórzone nie w celu p oki, jem eż podkreślenia, że zasłu- 
81 swe oceniał sl: ie wielki mi P kromnie a ce] wielki miał 

„ Komu wiele bylo dano, ten dużo od sie- bie wymaga, a w ludziach wzbudza  cu- dów nadzieję. Tsne pole działania jak za- rząd djecezji, byłoby może odpowied 
niejsze dła wznioslej duszy jego. Mąż nie skazitelny, Świątobliwy czymił dobrze jak 
mógł i umiał — takim wy pamięci ludzi A będzie. Pamięć taka podnosi ducha. Psal- 
mem było jego życie. Roman Skirmuntt, 

    

     



    

Jah 10 bylt 
(Specjainy wywiad naszego korespondenta) 

Wobec wiadomości, która ukazała się 

w dziwnie sensacyjnej formie w paru pi- 

smach wileńskich o tem, jakoby pod wsią 
Kiepacze gm. rudziskiej, ok. 47 klm. od 

Wilna ku granicy litewskiej, upadł dn. 15 
b.m. meteor, udaliśmy się tam, by u žro- 

dła zasięgnąć dokładnych i pewnych infor 
macyj. 

  

Na stacji Rudziszki 39 km. od Wilna nikt 
nam tnie umie nic o tem zdarzeniu powiedzieć. 
Nikt nie słyszał tu o owych „tłumach włościan 

oblegających gościa międzyplanetowego" jak 

donosii wczorajszy „Dziennik Wileński", nikt o 
specjalnej komisji proiesorów uniwersytetu". 
Natomiast na posterunku w Rudziszkach jego 

Kierownik przodownik Łusiak udziela nam wy- 
czerpujących iniormacyj które  siormułowane 

już w jego raporcie służbowym brzmią tak: 

— W czwartek 15 bum. o godz. 21 mel- 

dowai por. Żuczaj, zastępca dowódcy strażni- 
cy KOP'u meldunek otrzymamy właśnie ze 

strażnicy w Zejpnnach. Patrol tej strażnicy bę 

dąc w obchodzie pogranicza doniósł, że około 
godziny 20.15 widział błysk na niebie. Żołnie- 
rze słyszeli detonację nad wsią Klepacze i o 

dožonym tam torem kolejowym. 

Wobawie, czy nie dokonano tu zamachu na 

tor. p. przodownik Łusiak zawiadomił władze 
kołejowe. Gdy na stację w Rudziszkach przy- 

był z Wilna warszawski pociąg wieczorny (050- 

bowy) do tokomotywy jego siadło pięciu 
ludzi; przod. Łusiak, post Zawadzki, Górowicz, 

zawiadowca stacji i technik z aparatem telefo- 
nicznym. Pociąg z szybkością zaledwie 20 kn. 
na godzinę ruszył w kierunku Olkiennik. 

Strażnicy kolejowi zatrzymani po drodze 
zeznali że nic nie widzieli, W Klepaczach zaw 

dowca wysiadi celem dokonaia wywiadu. Pozo- 
stali pojechali do Olkienik. Wrócili stąd na 
stępnym pociągiem, przywożąc, jako jedyny 

ślad zdarzenia, wiadomość, że huk ów slysza- 

no także w Ollkienikach. 

Natomiast wywiad w Klepaczach był szcz: 

śliwszy nieco. Jeden z gospodarzy  Buckus 
Stanisiaw opowiedział, że słyszał huk i widział 
błysk naniebie, Wersja żołnierzy z KOP'u zna- 
łazła tak swe potwierdzenie. Tyle sprawozda- 
nia policji. 

— Czy był Pan tam, gdzie miał upaść me- 

teorr? — pytamy. 

— Nie — odpowiada p. Łusiak. — Nikt ta- 

„NEJI 

  

kiego miejsca nie wskazał i nie zna... 

— Czy nie było tam żadnej „komisji“? 

— Nie. 
— A ludzie nie schodzą się tłumami? 

— Przodownik się śmieje. — Niech panowie 
zobaczą sami. 
— Jedziemy. 

KLEPACZE 

Wydłużoną wieś przeszywa tor kolejowy 

szlaku Warszawa — Wilno. Brniemy w rozni» 

iiym śniegu. Po chwili jesteśmy w chacie, w 
mieszkania nauczycielki szkoły pow. p. Gór- 
skiej. Przychodzi sołtys, oraz „Świadek koron- 

ny* Stanisław Buckus. 

Znosit ja drzewo na podwórzu — opowiada 

— a tu, im ot, na zachodzie błysło na niebie 

w dwa raza, a potem hukło zaraz, ryczący. My 

šlai može granata jaka. Może w Oranach... 

Godzina zgadza się mniej więcej z osporeia 

cją Kop'u. Kierunek bardziej na zachód. Bu- 
ckus nie może powiedzieć, by mimo wszystko 

przypominało to wybuch granatu. Także różne 

ło się od grzmotu. Może to i był piorun -- 

kończy. Jak było daleko trudno określić. 

— Kto jeszcze słyszał? 

— Wieś była o tej porze pogrążona już we 

Śnie. P. Górska drzemała, nie słyszała. W ca- 

łej wsi, okazuje się, prócz Buckusa słyszał iuk 

jeden mały chłopiec. 
— A w okolicy? 

Do szkoły —mówi p. Górska — przychodzą 
d-ra dzieci z Wajksztelanc i Pawłowie. Rozpyty 

wałam je na drugi dzień. jedynie ów Janek Bo 
browicz, lat 12, słyszał huk. 

— Dużo dziecichodzi do szkoły. 

— Koło 60. 
Sołtys potwierdza te informacje. Na drugi 

dzień był tu wywiad policyjny. Niczego nie 
ustalił. Pozatem nie było nikogo. Żadnej „komi 
sji. żadnego „tłumu włościan”. Nic. 

Pozostaje jeszcze do sprawdzenia - wersja 
Kop'u. Jedziemy do odległych 0 parę kiłome- 

trów Lejpun. 

W STRAŻNICY KOPU. 

Przyjmuje nas sierżant. Idziemy z jego kwa- 
tery do położonej już tklko o 300 metrów od 
granicy litewskiej, strażnicy. Jednocześnie spro 

wadza dwóch żołnierzy. ejden z nich strzelec 

Kozłowski, by pełnił w krytycznej chwili służ- 

bę alarmowego przy samej strażnicy. Drugi, 

strzelec Wąsiel (wraz z nieobecnym niestcty 
Bieniakiem) zyli na patrolu. Wysłani na północ 

Echa samobójstwa inż. Przygodzkiego 
Wbrew iniormacjom niektórych pisti, 

że ś. p. Przygodzki, będąc skarbnikiem 
Wil. Tow. Przeciwgruźliczego nie wyli- 
czył się z kilkunastu tysięcy złotych, mo 
żemy wyjaśnić, że zmarły nigdy stano- 
wiska skarbnika w wil. Tow. Przeciw- 
gruźliczem nie zajmował i o jakichkoł- 
wiek brakach kasowych w W.T.P. mowy 
być nie może, 

Inż. Przygodzki był natomiast skarb- 
nikiem Zakładu izolacyjnego dla zanie- 

dbanychmoralnie dziewcząt im. |. Snia- 
deckiego przy ul. Senatorskiej 20. Ra- 
chunki zakładu prowadzone były wpraw 
dzie niewłaściwie, ale dopiero po ich u- 
porządkowaniu będzie można ustalić, czy 
wersje o niedoborach są prawdziwe. W 
każdym razie iniormacje w tej sprawie 
w niektórych dziennikach wileńskich u- 
ważać należy conajmniej za niewłaści- 
we. 

ZNALAZŁ ŚMIERĆ W STUDNI 
WILNO. — Wczoraj w godzinach popołu- 

dniowych przy ul. Rydza-Śmigłego 19 zdarzył 
się okropny wypadek, który pociągnął za so 
ba šmierė 44-letniego Aleksandra  Michałow- 
skiego, kierowcy samochodowego, lokatora 
wspomnianej posesji. 

Michałowski wpadł mianowicie do giębokiej 
na kilkanaście metrów studni i poniósi śmierć 

  

na miejscu. 
W chwili, gdy wypadek zauważono, we- 

zwano straż ogniową, która po dłuższych wy 
siłkacr wydobyła nieszczęśliwego już martwe- 
go. Mian on zmasakrowaną gławę i złamaną 
podstawę czaszki. Dotychczas nie zdołano u- 
stalić, czy było to samobójstwo, czy też nie- 
szczęśliwy wypadek. 

Nowy ambasader Stanów Zjedn. w Warszawie 

W dniu wczorajszym przyją: p. Prezydent 
R. P. na audjencji nowego ambasadora Stanów 
Zjednoczonych A. P. p. Lammota Belina, któ- 
ry wręczył mu listy uwierzytelniające. 

  

  

*ž 

Na zdjęciu naszem widzimy p. ambasado- 
ra Lammota Belina (x) w towarzystwie szeia 
Protokułu Dyplomatycznego p. Romera (xx) 
przed wejściem do Zamku. 

Nowy gabinet francuski 
PARYŻ. PAT. — Skład nowego ga- 

binetu przedstawia się następująco: pre- 
zes rady ministrów iminister spraw zagra 
nicznych Paul-Boncour, finanse - Cheron, 
roboty publiczne — Bonnet, sprawy we 
wnętrzne — Chautemps, wojna — Da- 
 ładieur, lotnictwo — Painleve, maryna:- 
ka — Leygues, rolnictwo — Quenille, ©- 
 merytury — Gałet, sprawiedlilwość — 
Gardey, oświata — de Monzie, kolonje— 
Sarraut, praca — Dalimier, higjena — 

  

Danielou, handel — de jouvenel, poczta i 
telegrai — Eynac, marynarka handlowa 
— Meyer, podsekretarz stanu: w prezy- 
djumrady ministrów — Eerot, w minister 
stwie spraw zagranicznych — Pierre 
Cot, w ministestwie lotnica — Bernier, 
podsekretarz stanu do spraw nauczatia 
technicznego — Dutwos, sztuki pięke - — 
Mistler, wychowania fizyczne — Marcom 
bes. 

Bunt szturmówek hitlerowskich 
BERLIN. PAT. W Kassel zbuntowały się 

dziś dwa narodowo - socjaliestyczne oddziały 
szturmowe liczące 660 członków, którzy zagro- 
zili zbiorowem wystąpieniem z partji hitlerow 
skiej. Powodem bezpośriednim buntu było usu 
nięcie przez kierownictwo  partji komendanta 
wspomnianych szturmówek, który, nie otrzy- 

mawszy z kasy partyjnej pieniędzy na pokrycie 
zobowiązań u dostawców, sprzedał z magazy 
nu szturmóriwek produkty żywnościowe, prze- 
znaczone dla rodzin szturmowców. Przewidują, 
że bunt sztórniuwek w Kassel obejmie szersze 
koła. 

ЭООО 

ren pod wsią Klepacze” 
wracali wzdłuż granicy litewskiej polami, poło 

żonemi na północo-wschód drogi wejskasztelan- 
ce — Klepacze. jak Buckus ujrzeli najpierw 
błysk na biebie, a potem huk. Huk przypomi 

nał wybuch. Było to nad Klepaczami.... 
— Nad samymi Klepaczami? 
— Tak. 
Oglądamy mapę. Patroł był w odległości 

500—800 metrów od wsi. Obecnie możemy u- 
stalić jedno: to co było: 

miało miejsce w kierunku południowo-za 
chodnim za Klepaczami, 

— Czy pan ze swej strony nic nie słyszał 

więcej о meteorze pytan sierżanta. 

— Po raz pierwszy... to z gazety — od- 

powiada śmiejąc się. 

Poczem ustalammy raz jeszcze na podstawie 

tych wszystkich świadectw szczegóły towarzy 

szące zdarzeniu. Tego wieczoru było mglisto, 

siina mgła. Mróz dochodził do 10 stop. Zaraz 
po cwym huku spadł krótki deszcz. Mówił o 

nim i Buckus. Deszcz marzł natychmiast. 

SKĄD SIĘ WZIĄŁ „METEOR*? 

A skąd się wzięła „wersja 0  meteorze*? 

Ustałamy! 

Buckus, p. Gorska, sołtys nie stawiali tej hi- 

potezy. Ograniczyli się do samych oberwacyj. 

To samo strażnica w Lejpnnach - Żołnierze re 

czej skłaniali się ku hipotezie zamachu na 

tor. 

Wyjaśnia nam p. przodownik Żusiak: 

— Hipotezę tą zamieściłem ja pierwszy w 
mym raporcie. Podałem to Oczywiście jako 

przypuszczenie. Cóż panowie chcą? Komu o 

tej porze, mało prawdopodobny. Zamachu nie 
było. 

— A nazajutrz? 

— Nazajutrz wszystko było po dawnemu. 
Trochę ludzie pogadali, przeszło. Nie szukał. 
Dla nas sprawa dawno skończona... 

Obejrzeliśmy wszystko dokładnie i byliśniy 

urządzeni irozmawiali z temi, których pierwot 
ne zaznała, wpłynęły na treść raportu pana 

naczelnika i jego służącej lub nie służącej — 

wypadek o ostateczne. Tymczasem w dnin 

wczorajszym czytaliśmy w jednym z tutejszych 

dzienników co następuje: 

.„.namiejsce wpadku wyjechała  specjalna 
komisja z dwoma profesorami uniwersytetu na 
czele, która zajęła się odszukaniem miejca u- 
padku  meteoru. Ponieważ w ciągu dnia 16 

bm. nie udało ię odnaleźć miejsca upadku me- 
teoru, komisja powzięła przypuszczenie, że me- 
teor spadł po stronie litewskiej. Jednakże w 
dniu 17 b.m. komija natrafiła na miejsce "upad 
ku meteoru. Meteor olbrzymich rozmiarów 
padł w odległości 1800 mtr. od wsi Klepacze 
po stronie polskiej. Zarył się on głęboko w 
ziemi. Wyrwa, jaka powstała wskutek zarycia 
się w ziemę metoru, wynosi przeszło 20: mtr. 
średnicy. 

Na miejsce upadku meteoru przybły tłumy 
okolicznych włościan. Miejsce upadku meteo- 
ru ogrodzono i postawiono straż policyjną. Pra 
ce komisji potrwają kilka dni. 

Wszystko od a do z. Od słów „na miej- 

sce'*.. do słów: potrwają kilka dni"... nie 

CO MóWI PROF. RYDZEWSKI? 

Po powrocie z wyprawy do Rudzi- 
szek, Klepacz i Lejpun rozmawiamy przez 
telefon z prof. Rydzewskim, opowiada- 
jąc mu szczegóły zebrane przez nas z ust 
świadków. 

Prof. Rydzewski wyjaśnia,że przy 
spadaniu meteorów widać na niebie 
smugę świetlistą, która ewentualnie mo- 
że robić wrażenie błyskawicy. Huk po- 
wstaje dopiero wtedy, o ile meteor pęka 
i rozpryska się na drobne kawałki, co 
się dzieje w pobliżu ziemi. 

Co do deszczu, który zaczął padać po 

blasku i huku, to prof. Rydzewski wyja- 

śnia, że to nie może mieć żadnego związ 
ku z meteorem. 

— Czy to nie mógł być wobec tego 

zwykły piorun panie Protesorze? 
Piorun o tak spóźnionej porze? jest 

to mało prawdopodobne, ale nie wykli- 

czone. 
Wobec tego hypoteza  inteligentego 

przodownika 0 mieorze, tak „skwa- 

pliwie podchwycona przez prasę, jakkol- 

wiek dość prawdopodobna nie może być 

uważana za pewną. : 

Może meteor, ale może nie meteor. 

OL ZER 

adjo feljeton 
Okres prezentów: na gwiazdkę, majmil- 

sze święta w roku— święta Bożego Naro- 

dzenia. Każdy, młody czy stary, dziecko 

czy dorosły, mężczyzna czy niewiasta, Wy- 

czekuje 2 utęsknieniem wieczoru gwiazd- 

kowego, by otrzymać samemu lub wręczyć 

komuś bliskiemu, miłemu i drogiemu u- 

pominek , świadczący © pamięci, życzliwo- 

ści lub gorącem uczuciu. Upominek, pre- 

zem może być droższy lub tańszy, miły jest 

zawsze, zwłaszcza, gdy ten, który go daje, 

stara się sprawić obdarowaniem nietylko 

chwiilową przyjemność, lecz dba 0 to, by 

podarunek jego służył ku dłuższemu po- 

żytkowi i rozrywce. : 

W okresie kryzysu i przymusowej о- 

szczędnościi każdy, kto myśli o obdarowa- 

miu prezentem na Gwiazdkę, musi dbać o 

to, aby podarunek łączył przyjemne z 

pożytecznem, aby służył obdarowanemu 

jak najdłużej, aby kosztował nie więcej, miż 

pozwalają ma to potrzeby codziennego ży- 

cia. 
(A eóż może być w takim razie najtań- 

szego, najmilszego i majpożyteczniejszego 

zarazem od odbiornika radjowego? Zaró- 

wno stary jak młody, dziecko czy dorosły, 

korzysta zeń w każdej chwili, znajdzie w 

programie to, co mu się najbardziej podo- 

ba i dogadza. Radjoodbiornik jest najtań- 
szym prezentem, gdyż raz nabyty służy 
przez lata całe, w długie wieczory zimowe 

pozwala, mie ruszając się z zacisza domo- 

wego, wędrować po całym świecie, pozo- 

stawać w komtakcie z całą Europą, Amery- 
ką i innemi częściami świata. Kto ma rad- 

joodbiornik ten nigdy nie jest sam, ten 

może zawsze wywołać z dalekiej przestrze- 

mi dźwięki muzyki, śpiew, słowo na- 
tehmiione. 

Różne są wodzaje prezentów gwiazd- 
kowych, ale'tym, który zaspakajają jak- 
najrozmaitsze pragnienia w, każdej chwili, 
jest — radjo - odbiornik. 

  

  

  

    
Z okazji dziesięciolecia istnienia Senatu od: 

rodzonej Rzeczypospolitej, odbyło się wczoraj 
uroczyste posiedzenie plenarne. Na posiedzeniu: 
tem byli obecni członkowie rządu in corpore 

ż p. prezesem Rady Ministrów na czele, mar- 
szałem Sejmu Świtalski, prezes Najwyższej 

   

  

  

Dziesięcioiecie 5enatu R. P. 

Izby Kontroli J. Krzemiński, liczni posłowie z 
prezesem Sławkiem na czele i t.d. Trybuny 
przybrano embłematami państwowemi. Na zdję 
ciu naszem widzimy marszałka Raczkiewicza w 
czasie wygłaszania przemówienia. 

  

waterioe pani Ciunkiewicz 
Ludzie, krórzy przez tych długicii 

pięć dni wysiadywali cierpliwie w sza- 
rej sali krakowskiego sądu, starzy bywal 
cy rozpraw, jak są bywalcy kina, wyszli 
w sobotę w południe głęboko гохслаго- 
wani: pisma, które wysłały osobnych 
„korespondentów* na ten „sensacyjny * 
proces, które kazały notować, zbierać, 
przetelefonowywać każde słowo dramatu 
personarium musiały specjalnie sensacyj- 
nemi pod tytułami urozmaicać szarość 
długich wywodów. — W tym samym Kra 
kowie ciągle się jakoś odwleka i opóź- 

"nia nowa rozprawa sądowa w sprawie 
Gorgonowej: ale jakież ona będzie róż- 
ną! Przy tej rozprawie wszystko  cie- 
kawe z procesu zbiegnie się, zamknie 
między temi dwoma słupami graniczre- 
mi jako stanowią sakramentalne słowa 
„przewód sądowy otwarty!” i feralną po 
wagą, wyroku nasiąkłe „W. imie- 
niu Rzeczypospolitej Polskiej!* Przy 
rozprawie Marji Ciunkiewiczowej dzia- 
ło się odwrotnie: — to co było ciekawe, 
co było sensacyjne, co było nieprzecięt- 
ne w życiu tej kobiety powstało, mim! 
wszystkich ludzkich i sądowych wysi'- 
ków, poza salą rozpraw, poza tym na- 
brzmiałym aktami dossier prokuratora, 
poza notowanymi nerwowo  ołówkami 
27 dziennikarzy stenograniem. 

Sąd to jest właściwie miejsce naj- 
dziwniejszych 'w świecie dzisiejszym, 
choć niewyznaczonych przez nikogo ren- 
dez vous. Bo czemżeż jest sędzia? Są- 
dzia — to taki młody niegdyś praw- 
nik, który już nad skryptami Digestów 
czuje, że dzieli go cała psychologiczna 
struktura od kolegi siedzącego tuż obok 
i kolegi, który dziś się spóźnił na wy- 
kład. Tamten ma już jakąś  jurydyczną 
zadziorność, już na pierwszem kollowjum 
wyinterpretowywał przepisy ad usum 
swej, nic wspólnego z tem pozornie 
nie mającej, tezy. Z najjaśniej brzmi.;- 
cego paragrafu już dziś uczyni mgła- 
wicę wniosków, w najstanow- 
czej brzmiącym zakazie wybije furtkę. 
Ten drugi nie przyszedł na wykład, al: 
zawsze się wytłumaczy, zawsze się „uło 
ży, zawsze nagnie. Młody prawnik wi- 
dzi swych kolegów: ten — to będzie ad- 
wokat, tamten — urzędnik chyba? A 
ja? — Młody prawnik jest zupełnie in- 
ny: nowiny kodeksu mają dlań jakąś ka- 
techizmową niewzruszalność,  spiżowi 

nie gumie właściwią. On się nie u- 
mie i ułożyć. Jest jakiś tamtym rzeczon: 
daleki. W latach późniejszych nie ta- 
two z głębi arkusza wekslu, giełda, kom- 
binacja interes, poker, zostaną pojęciami 
dalekiemi, nie swojemy, na zawsze. 

Po latach młody prawnik jest sędzią, 
kolega mecenasem, kolega radcą woje 
wództwa. Z czasem pan sędzia przewod - 
niczy zespołowi, prowadzi rozprawy, 
wyrokuje. 

— I wówczas staje przed nim 
pani Ciunkiewiczowa. 

taka 

Jest, jakże wielki, kontrast 
spotkania! Pan sędzia ma przepisy, 

owego 
or- 

  

    

  

      

jentuje się w kodeksash, ogarnia ca- 
łość. Ta piękna jeszcze pani w futrze de 
chez Poitou i w koljach z rue de la Paix 
nigdy nie studjowała tego wszystkiego: 
tak się po jej kilku dyskretnych uśmie - 
chach zdaje się, że... piękna pani.. po- 
prostu... elle s'en moque pas mel, gren 
nie powiedziawszy z tej całej utogowa- 
nej erudycji. — Bez tych waszych wiedz, 
uniwersytetów, rygorzów zagrałam wiel- 
ką grrę mego Życia. Wyście wyszli z 
dostatniej, szanującej się, inteligentnej 
rodziny, o poważnych koligacjach (Ma- 
man nće Dulska), pięliście się i posunęti 
wyżej nieco. Ja? Skąd wyszłam i jak 
szłam tego nie wydobędzie, ani ten iul- 
minujący pan prokurator, ani wszyscy 
reporterzy, ani żaden „Tajny Detek- 
tyw*. Wy, normalni, przeciętni, poważni 
wiecie tylko, że ja tam byłam i o mej foi- 
tunie w Moskwie ostanich lat cesarstwa 
i o mej bajecznej fortunie u boku czer- 
wonego oligarcha, i mej ostatniej foi- 
tunie, na antypodzie Kremlu, w Paryż”, 
Paryż... Czyście ta m wogóle, moi pano- 
wie, byli? 

„Ale teraz, pani stoi przed nami. Jest 
pani oskarżona o symulowanie kradzieży, 
w celach (idzie czyta z aktów). Broni 
się pani nieudolnie, zrobiła to pani nie- 
zdarnie. Tak się tnie waliz moja pani 

nie dusi się futer w małej falizce — je- 
den przez drugiego mówią rzeczoznawcy. 
Po stronie prawa jest jakby radość z 
przyłapania kogoś, co do kogo czują, ze 
właściwie toby już powinien  dawno.. 
I tylko ktoś, co ma za sobą tak niepraw- 
dopodobnie świetną — w swoim, OC y 
wiście, rodzaju karjerę — mógł tą ra- 
dość przyjąć tak bardzo obojętnie. 

Do niewykrytych jeszcze praw, jakie 
rządzą losami wielkich zwycięzców ży- 
cia należy i prawo Waterloo'a. Nazwije- 
my je tak od może najbardziej znanego 
takiego przykładu. Człowiek wznosi się 
w górę, w nieprawdopodobnie szybki spe 
sób — tam, gdzie sami tracą głowę, wła- 
śnie w takich sytuacjach, które stają po- 
nad przeciętnym człowiekiem, wybrani: c 
wznosi się jeszcze ponad nie, panuje, 
góruje władza. 

Ale wszelki wybuch — rewolucja — 
wojna — zaburzenia — powoli zamienia 
się na spokojny nurt codzienności, Wra- 
ca dzień zwykłych ludzi. Ostatnie wysił 
k i wybrańca dla utrzymania się na zdo - 
bytych pozyzjach stają się niedołężne 
niezdarne, „pechowe. Przychodzi klęskc. 
Waterloo. 
W „Rodzinie Polanieckich“, gdy się tak 
„głupio łamie karjera Maszki, tego sa- 
mego, którego „kapitalną głowę”, tak 
estymował „papa Pławicki*, Maszko je- 
szcze z okien wagonu zepewnia: wszy- 
stko odrobinę, wrócę, ho-ho. Ale żegnaj: 
cy go Połaniecki, wie, że dawny przyj1- 
ciel skończy już na wysiadywaniu w 
trzeciorzędnych restauracjach, na opo- 
wiadaniach w kole takich, jak on bau- 
krutów życiowych o tem, jak to bylo, 
kiedyś, wówczas... Ho, ho. Z czasem bę 
dzie koloryzował — Pani Ciunkiewicze- 

TELEGRAMY 
PIERWSZE ZAWODY W ZAKOPANEM 

ZAKOPANE. PAT. Riozpoczął wię tu 
sezon. sportów zimowych. Odbył się pierw- 
szy bieg marciarski, organizowany przez 
Podhalański Okręg PZN na dystansie po- 
nad 10 klm., otwarty i: obesłany przez eli- 
tę naszych zawodników. Startowało 110 

zawodniików. Ukończyło bieg 88. Pierw- 
sze miejsce zajął Berich (SNIPTT), drugie 
Michalski z Wisły, trzecie Stanisław Maru 
sarz, czwarte Łuszczak, 

ZGON DRUGIEJ OFIARY NAPADU 

SOSNOWIEC. PAT. Druga ofiara na- 
podu bandyckiego w Kazimierżu połicjant 
Łódzik zmarł dziś w szpitalu. W wyniku 
zarządzonego za bandytą pościgu policja 
ujęła spawcę napadu. Jest: nim zawiedowy 
bamdyta, poszukiwany przez władze. Ban- 
dyta przyznał się do wimy, jednak nazwi- 
ska jego ze względu na toczące się docho- 
dzenie nie można ujawnić. 

NAJLEPSZY ZESPÓŁ HARCERZY 

POZNAŃ. PAT. W miedzielę w południe 

odbyło się w Sali Rady Miejskiej iw Po- 
zmianiu uroczyste wręczenie magrody p. 
Prezydenta Rzeczypospolitej najlepszemu 

zespołowi harcerzy, którzy brali udział w 
tiegorocznym  międzynajrodowym — zlocie 

skautów wodnych w Polsce, a mianowicie 
Harcerskiej Drużynie Wilków Monskich z 
Poznaniia. 

LITWINOW W BERLINIE 

BERLIN, (PAT. 'W. sobotę przybył tu 
sowiecki lkkomisarz spraw. zagranicznych 

Litwinow. Jutro Litwimiow złoży wizytę 
kiomisairzowi Schleichenowi oraz ministro- 
wi spraw zagranicznych Rzeszy Neurat- 

howi. 

CIĄGŁE ROZRUCHY W NIEMCZECH 

BERLIN. PAT. Wiezoraj wieczorem 
w różnych częściach miasta doszło do po- 
ważnych zaburzeń, połączonych z napada- 

mi na sklepy żydowskie. Sprawcom ma- 
padu udało się umknąć przed przybyciem 

policji, W dzielnicy północnej w czasie de- 
monstracyj komunistycznych padły strza- 
ły z tlumu. 

WYJAZD POSŁA PATKA 

MOSKWA. PAT. W dniu 18 b, m. o- 
puścił Moskwę po 6-letnim pobycie, mini- 
ster Patek. Przed wyjazdem ministra Pat 
ka odbyło się na jego cześć szereg pnzyjęć 
w Narkomindiele i poselstwach zagnami- 
cznych. 

MIN. ARCISZEWSKI OPUŚCIŁ RYGĘ. 

RYGA. PAT. Mimister Arciszewski z 
małżonką wyjechał dziś z Rygi. Prasa lo- 
tewska podkreśla zasługi ministra na polu 
zbliżenia polsko - łotewskięgo. 

MY i NASZE DZIECI 
Czy myśleliśmy kiedy, jak należy ko- 

chać dzieci? Ozy mie wydawało się nam, 
że miłość do dziieci — to właściwie tylko 
uczucie, pieszczota, czułość + dogadzanie 
in? Byłoby to fałszywem pojmowaniem 
obowiązków, jakie makłada na modziiców 
miłość do dzieci. 

Starania i wysiłki, aby dzieci masze 
najlepiej uzbiroić na drogę życia, aby wal- 
ka o byt nie złamała ich przedwcześnie, aby 
posiadając siły fizyczne i duchowe, umie- 
jętności realne — sami umieli sobie dać 
radę w epoce samodzielności życiowej — 
oto podstawowe obowiązki tej miłści. 

Kochać swoje dzieci — to znaczy wy- 
chowywać [i kształcić je tak, aby potrafi- 
ły sobie siworzyć sytuację lepszą od na- 
szej. 

Zmaczy to także, że trzeba własną pra- 
cą i oszczędnością zapewnić dzieciom naj- 

sknomniejszy bodaj kapitalik, aby wcho- 
dząc w życie, na samym początku, nie 
zaznali goryczy bezsilności i bezradności. 

Praktylezna realizacja tego wskazania 
— to zawarcie w P. K. O. Ubezpieczenia 
posagowego ma rzecz każdego z dzieci, Kil- 

kanašcie złotych miesięcznie (można za- 
cząć nawet od 3 zł.) utworzy po dojściu 
dziecka do pełnoletności — posag lub 
kapitał na żałożenie warsztatu pracy. Nie 
zwlekając, podajcie do (P. K. O. wiek wa- 
szego dziecka, a poradzimy Wiam, jak ta- 
kie ubezpieczenie posagowe na rzecz dziee- 
ka zawrzeć. 

Jest to makaz racjomalnej miłości do 
dziecka. 

To nie może być dla. Wias obojętne. 

(ANR, OPR WE REZOR W ATSWZOCE TORAZZWECTO 

wa ma coś — jeśli jej sprawę chcemy 
wziąć na socjalnie, na psychologicznie, 4 
nie tylko na sensację — pani Ciunkic- 
wiczowa ma coś z owego Maszki. Miałe 
„świetniejszy* wzlot. Koniec jest ten 
sam. X, 
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TYGODNIOWY KĄCIK SPORTOW 
Stwórzmy tan'q, powszechną wypożyczalnię 

sprzętu narciarskiego 
Jedckolwiek pada deszcz, a komunikat 

radjowy zapowiada słotę na najbliższe 10 

dni marty są aktualnem zagadnieniem. 
Najaktualniejsem, na terenie sportu. 

Wszyscy wiedzą, że zima będzie i przy- 

gotowują się. Wszyscy, to znaczą ci szczę- 

śliwi, którym dobry; los pozwolił zdobyć 

sie ua potrzebny sprzęt i ubranie zarów- 

mo jak i ci wszyscy, (a jest ich — mieste- 

ty — wielu) dla których narty — to mie- 

dościgły szczyt marzeń. 

Właśnie o tych pokrzywdzonych przez 

les, o tych pozbawiomiych możności Uupra- 

wiania tego bądź co bądź, drogiego ale 

jakżeż miłego i pożytecznego sportu chce- 

my mówić. Chcemy mówić o tem, co już 

zrobiono i co należaloby (gdyby było mo- 

żna) aby miarciarstwo udostępnić dla -wszy 

stkich, którzy mają zdorwe nogi i serce, 

i wolą wolne cd pracy chwile spędzać w 

górach (Ściślej na górkach, jeżeli mowa 

e naszym terenie) miż w dancingach lub 

kineraatografach. 

Co zrobiono? Bardzo dużo, jak na po- 

czątek. Niemal każdy klub ma już wła- 

sne wypożyczalnie nart, wojsko, zwłasz- 

«za KOP, wprowadziło przysposobienie 

narciarskie, przeszkalając junaków — nar- 

<iarzy, ośnodki mw. f. organizują kursy 

manciarskie dostarczając adeptom swoim 

sprzętu. Mało tego, prowadzona. jest sze- 

roko pomyślana akcja domowego wyrobu 

nart. dzięki której da się mależycie wy- 

korzystać powszechne zamiłowanie do 

sportu narciarskiego. 

(Owoce tych prac są widoczne. Proszę 

pokazać (w Wilnie) bodaj „jedną wysta- 

wę szowcką, na której miie leżałyby na pie- 

rwszym planie buty narciarskie, pnoszę 

przeliczyć wszystkie sklepy sprzedające 

sprzęt i ubrania narcianskie, proszę zresz- 

tą zadać sobie trud i posłuchać o czem mó- 

wią ussi bliźni w cukienni, autobusie na 

ulicy. 

Q kryzysie i... czy pani kupiła już so- 

bie wiatrówkę..... doskonałe narty robi ta 

Bilans'prac ŽAKS'u 
W życiu sportoxem obecnie panuje 5€- 

son na walne zgromadzenia. Ostatnio od- 

było się także zgnomadzenie Żydowskiego 

Akademickiego Klubu Sportowego przy 

udziate 138 członków. 

Ze sprawozdań wygłoszonych ma ze- 

bamiu dowiadujemy się, że klub liczy 

300 czynnych członków, zgrupowanych w 

tizynastu sekcjach. Rok budżetowy zam- 

kmięto saldem dodatnim. 

We mmioskach uchwalono: przeznaczyć 

pewną kwotę ma odbudowę trybun Has- 

mouei oraz poczynić kroki w kierunku na- 

prawienia stosunków z Makabi. 

Nas specjalnie interesowało sprawoz- 

damie wiceprezesa sportowego p. Gotliba 

Podajemy z niego ciekawsze dane dotyczą- 

ee mrac poszczególnych sekcyj. 

Jest tych sekcyj jak się już rzeklo, ч 

trzynaście. Najruchliwsza, a przymajmniej 

najpopularniejsza to sekcja piłkarska. 

Od niej zaczął się klub. Kiedyś zebrało 

się kilkunastu chłopców, stworzyli drużynę 

i nieznacznie wślizgnęli się do klasy A. 

Dziś sekcja liczy 67 członków, a chociaż 

zdobyła zaledwie przedostatnie miejsce w 

tabieli, pod koniec sezonu — po dookopto- 

waniu Binnbacha i Rywikinda (obaj z Ma- 

kabi) i Aduńskiego — uzyskano kilka ład- 
mych wyników wygrywając nawet z 1 
p. p. Leg. 1:0. Kierownictwo sekcji wy- 

kazało dużą dozę energji i przedsiębior- 

ozości organizując szereg wyjazdów dru- 

Sekcja tenisowa licząca 59 członków 
dzięki zdobyczom swej czołowej stawki do- 
brze przysłużyła się klubowi. Kierowni- 
ctwo mosi się z myślą budowy własnych 

kortów, gdyż dotychczas zawodnicy zmu- 
s2eni byli trenować na kortach Ośrodka 
W. F. 

Sekcja zorganizowała szereg wyjazdów 
swej reprezentacji w składzie: Kewes, Got- 
lib, Merecki. Zaksiści pobili Makabi bia- 
łostocką i Jagiellonję. 

Sekcja boksenska liczy obecnie 44 człon- 
ków. Pio starcie Pilnika (skaptowała do 
Mkaabi społeczna) sekcja będzie miała 
poważne trudności: z obsadzeniem tej wagi. 
Sekcję zmamienuje ruchliwość organiza- 
cyjna. 

Sekcja lekkoatletyczna w w ub. sezonie 
znacznie się ożywiła. Trenuje ponad 30 
zawodników. 

Ostatnio dzięki pozyskaniu kilku ©20- 
łowych lekkoatletek  Makabi stworzono 
sekcję żeńską. Członkowie sekcji brali u- 
dzial w zawodach uzyskując szereg czoło- 
wych miejsc, 

W! okresie zimowym sekcja ćwiczy w 
sali Ośrodka pod kierownictwem instruk- 
tora p. Kaczergińskiego. 

Sekcja pływacka podupadła. Bracia 
Szrajbman wyemigrowali z Wilna do ŻAS 
S'u, a Bengis i owiczówna w Sez0- 
nie bież, zostali pobici na zawodach. Sek- 
cja mie mogła zapewnić swym członkom 
możności racjonalnego prowadzenia tre- 
mitngów:. 

Zresztą, jak słyszeliśmy, nie z własnej 
wimy. 

Sekcja ping - pongowa, miajliczniejsza 
w klubie, skupia w swych szeregach mło- 
dzież. Zawody organizowane są często a 
pozatem czołowe rakiety klubu wyjeżdżały 
do. Baranowicz i Białegostoku wygrywa- 
jąc wszystkie mecze. 

Sekcja giimmastyczna (męska i żeńska ) 
ćwiczy stale w sali klubowej. Ilość cezłon- 
ków, zwłaszcza pań, stale wzrasta. 

Sekeja motocykłowa liczy 12 członków 
ezłanikowie sekcji wzięli udział w szeregu 
klubowych wycieczek oraz w. różnych im- 

prezach przyczem kilku zawodników zaję- 
ło czołowe miejsca w swych kategorjach. 
Kolarze też organizowali wycieczki zbio- 
rowe i pojedyńcze. 

Sekcja hokejowa powstała miedawino, 
i niewiele o niej można powiedzieć. Obec- 
mie liczy, jakoby, 23 członków, Na lodzie 

mowa wileńska fabryka.... ale, ale, byłbym 

vapomnial — slyszałem, że na Trockiej 
sprzedają buty narciarskie po 11 złotych, 

Takich ' rozmówek nie słyszało się 

u mas przed paru laty. Stopniowo obudzo 

mo zainteresowanie się narcianstwem, a 

obecnie, na przygotowanym odpowiednio 

gruncie kontynuowaną będzie praca. Klu- 

by już są gotowe do wyruszenia w teren, 

Ośrodek W. F. przeprowadzi szereg naj- 

przeróżniejszych kursów przysparzając no-    

     wych narciarzy, pomadto różne związki i 

orga cje same, lub przy pomocy tegoż 

Ośrodka będą prowadziły przeszkolenie. 

Narciarstwo rozwinie się okropnie wszerz 

ogarnie liczne zastępy nowych ludzi, bę- 

dzie pociągać coraz więcej. 

Niestety, nie wszystkich zdoła przy- 

ciągnąć. Pozostaną setki, tysiące. Będą 

robią kursy, udzielają swego sprzętu, ale 

możności zaopatrzenia się w buty i narty. 

O nich należałoby pomyśleć. Dla nich 

wprawdzie Ośrodek oraz kluby i wojsko 

robi kunsy udzielając ssego sprzętu, ale 

na tem się kończy. Poduczony ma kursie, 

wpriowadzony do rodziny narciarskiej, sta- 

je bezradmiy, wobec dręczącego pytania: 

gdzie wydostać pieniędzy na kupno mart, 
lub chociażby ich wynajęcie? Opuszeza- 
jąc kurs, uzyskując niejako maturę narciar 

ską jednocześnie rozstaje się z narciar- 
stwem. Zostaje zemerytowany wcześniej 
niż zdołał zażyć rozkoszy miarciarstwa. 

Dla tych więc mieszczęśliwców ostatecznie 
dla najzdolniejszych z pośród tego rodzaju 
absolwentów: kunsów należałoby zorgan.- 
zować tamią, jaknajtańszą wypożyczalnię 

sprzętu. 
Ani Ośrodek, ani kluby poszczególne, 

nie są w stanie tego zrobić, są zbyt bied- 
me. Mają pozatem zwłaszcza kluby, niema- 
ło kłopotu ze swoimi członkami, z pośród 
których spory pnocent do tejże katego- 
rji „potrzeboskich'* należy. 

Naszym zdaniem tego rodzaju wypo- 
życzalnię mógłby, i powiniem, zorganizo- 
wać Miejski Komitet IP. W. Niewątpliwie 
wileńskie fabryki wyrobu nart i butów 
udzieliłby mu kredytu a Ośrodek pomo- ` 
cy. W przeciągu sezonu sprzęt zamor- 
tyozwałby się jeśli nie w stu to przynaj- 
mniej w 75 procentach, oddając ogromną 
usługę wszystkim — komu dozwolone by- 

loby z niego korzystać. 
Wiemy, że w bieżącym sezonie Ośrodek 

W. F. oraz klub Ognisko orgamizuje spec- 
jalne kursy narciarskie dla dzieci( od lat 
10 — 14). 

Będzie to zapewne, w nacznej większo- 
ści, dziatwa ze szkół powszechnych, nieza- 
można, przyszli klijenci omawianej wy- 
żej wypożyczalni. Bez umożliwienia tej 
dziatwie dalszego korzystania z nart pięk- 

na iniejatywa kursów da znacznie mniej- 
sze korzyści. 

Tworząc taką, powiedzmy wyraźnie, 
nawipól dobroczynną wypożyczalnię, począt 
kowo bodaj w jakmajskromniejszych roz- 
miarach, możnaby liczyć na ofiarność 
klubów: i osób prywatnych wyrażającą się 
w przekazywaniu wypożyczalni butów i 
nart zdatnych do użytku lecz zbrakowa- 
nych przez daną osobę. 

Wysuwając myśl stworzenia takiej wy- 

pożyczalni mależy zaznaczyć, że zarówno 
wypożyczalnie prywatne (są już także) jak 
i wewnętnzno - klubowe pobierają jeszcze 
zbyt wygórowane opłaty, a pozatem mie 
są one dostępne dla młodzieży szkół pow- 
szechnych i rzemieślniczej. 

Ten ogólny, mieopracowany w detalach 
projekt stworzenia wielkiej, powszechnej 
i taniej wypożyczalni sprzętu narciarskie- 
go wysuwamy licząc, że zostanie on przez 

„czyumiiki lodnośne* wzięty pod uwagę, 
rozpracowany i, co daj Boże, zrealizowany. 

Wówczas wszyscy, dosłownie wszyscy, 
mogliby zaznać rozkoszy narciarskich (t). 
K I a] 

Walne zebranie piłkarzy 
1 p. p. Leg. 

Czionkowie Sekcji Piłkarskiej WKS 1 pp 
Leg. zebrali się przedwczoraj na doroczne wal- 
ne zebranie. Omówiono szereg żywotnych 
spraw, poczem dokonano wyborów władz Sek 
cji. 

Kerownikiem jej został por. Pawłowicz, b. 
czynny piłkarz i kierownik piłkarstwa w 77 
p.p. Stnowisko zastępcy, piastowane  dotych- 
czas przez siearż. Sąsiorka nie zostało obsa- 
dzone. Skarbnikiem został sierż. Nawrocki, 
kierownikiem młodych drużyn por. Kobylińki, 
gospodarzem — sierż. Giel, kronikarzem —- W. 
Lachowicz. 

Zebranie uchwaliło m. in. nadać tytuł hono 
rowego kierownika sekcji ppłk. E. Fieldorfo- 
wi, wyrazić uznanie, za inicjatywę budowy no 
wego, własnego stadjonu (przy kaszarach |-e 
Brygady) dowydcy pułku płk. dypl. Z. Wea 
dzie, pułk. Fieldorfowi i sierż. Białeckiemu о- 
raz delegować na Walne zebranie Wil. OZPN 
jako przedstawicieli sekcji por. Pawłowicza, 
por. Drąga, sierż. Gąsiorka i W. Lachowicza. 

: (t) 

EADRENUZTJ! RAGARZYR TWORZE RZA ZUDLÓSCZOROOZA 

drużyna ŻAKS'u nie przedstawiała się groź 
nie w r. ub. 

„Sekcja gier ruchowych ćwiczy się na 
sali. Wyniki uzyskane przez drużyny mie 
wysunęły żaksistów na czolo siatkarzy i 
koszykarzy Wilna. 

Sekcja saneczkiowa i narciarska w. r. ub. 
funkcjonowała b. sprawnie. W tym sezo- 
mie projektowane są kursy narciarskie, Po 
zatem sekcja zorganizuje kurs jazdy figu- 
rowej na łyżwach. 

Jak widzimy z tego cośmy, podali klub 
pracuje intensywnie i mimo trudności fi- 
mamsowych (kto ich niema w dobie kryzy- 
su) rozwija się systematycznie zdobywa- 
jąe sobie coraz więcej zwolenmików. 

Mówiąc o zdobywaniu zwolenników 
mamy ma myśli wyraźny rozłam wśród 

społeczeństwa żydowskiego na „makabis- 
tów" i „żaksistów". 'W' okresie załamania 
się Makabi, liczba „żaksistów' zwiększy- 
la się poważnie. Złośliwi mówią „že decy- 
dującym czynnikiem była tu popularność 
doskonałych. dancingów ŻAKS'u. 

` Czy tak jest trudmo osądzić, faktem 
jest matomiast, że Żydowski Akademicki 
Klub Sportowy pracuje systematycznie, 
wytrwale i osiąga dobre rezultaty. A o 
to przecież chodzi. (t). 

informacyjcy kurs wychow. 
fizycznego dla iekarzy 

W celu przygotwoania lekarzy (rek) do pra 
cy w dziedzinie wychowania fizycznego w po- 
radniahc sportowo-lekarskich, klubach, stowa- 
rzyszeniach p. w. itp. zorganizowany został w 
Warszawi (Centr. inst. W. F.) dwutygodniowy 
kurs informacyjny od 6—13 lutego. Uczęstni- 
cy kursu otrzymują bezpłatne przejazdy, wy- 
żywienie i zakwaterowani.e. (Sami muszą tyl- 
ko zaopatrzeć się w kostjum gimnastyczny 0- 
raz przywieźć ze sobą pościel. 

Zgłoszenia przyjmuje Komendant Ośrodka 
W. F. w Wilnie do 3 stycznia. W zgłoszeniu 
należy zaznaczyć, jak patent zamierza zużyt- 
kować wiadomości nabyte na kursie (praca w 
hufcach p. w., poradniach, klubach). (t) 

Ryby 
он( si 

ui. Mickiewicza 23, tel. 8-49 
| ceny rynkowe 

żywe 
Karpie, 

Szczupaki 
1 inne 

Sandacze 
żywo mrożone 

Weksel Markmana 
Do p. Markmana, właściela zajazdu w Wił 

nie przyszedł nieznanyczłowiek i rzekł: 
— Mam weksel z państwa podpisem 

250 zł. Zechce pan wykupić. 
P. Markman zpojrzał uważnie na interesan 

ta. 

— Warjat.Mój weksel? Póki żyję, nie wy- 
stawiałem weksli. Rozumiesz pan? Całe Wilno 
zaświadczy. 

I nie chcrał gadać z interesantem. Na drugi 
dzień przyszło zawitdomienie od  notarjusza. 
P. Markman uśmiał się i podarł zawiadomie- 
nie. Po pewnym czasie przyszedł do p. Mark- 
mana komornik. 

— Panie komorniku — rzekł Markman —- ja 
bardzo pana przepraszam, ale albo pan albo 
**» ja, ale ktoś z nas jest chory na głowę. Ja 

pana komornika nie mogę dopuścić do opisu. 
To omyłka. 

Nadrugi dzień zjawił się komornik w asy- 
ście posteruakowego. Wówczas p. Markman 
zorjentował się wreszcie, że to nie może byś 
wmyłka. Raczej coś niedobrego, nieprzyjem- 
ność, przykrość, albo ktoś mu poprostu zrobił 
swińsko. 

— Pokażcie mi ten weksel! — zawołał tknię 
ty słem przeczuciem.ł obejrzawszy go, poznał 
to nie był jego podpis. Ale on wie, kto mógł 
jego podpis sfałszować. I zaprowadził władzę 
do Ows%eja Millera. Dlaczego tam?  Dlateio, 
że był winien Owsiejowi i od dawne nie chciał 
mu zwracać długu. Któż inny mógł w tak or- 
dynarny sposób zemścić się na p. Markmanie? 

Miller nie zaprzeczał. 

— Zdyskontowałem weksel, mam nareszcie 
pieniądze w kieszeni. Moje własne pieniądze. 
1 co mi kto zrobi 

Sąd jednak zakwestjonował ten sposób od- 
zyskwiania należności. Źrobił ten coś Millerowi: 

na 

dał mu sześć miesięcy. Ale zaraz na mocy am- 
nestji darował. Właściwie więc — nic mu nie 
zrobił. 

  

  

wo 

Pierwsze zebranie Koła 
Miłośników Wiina i Wiieńszcz. 

W. czwartek dnia 15 grudnia br. odby- 
ło się zebranie dyskusyjne Koła Miłośni- 
ków Wiilna i Wileńszczyzny, zorganizowa- 
nego przy Oddziale Wileńskim Pol. Tow, 
Krajoznawczego. Zebranie zagaił przewod 
niczący Koła, dr. Lorentz, imformując o 
zadaniach Koła i metodach realizacji u- 
chwał, poczem wyjaśnił, że organizatorzy 
początkowo projektowali wskrzeszenie To- 
wanzystwa Miłośników Wilna, które odda- 
wna już zaprzestało działalności, w poro- 
zumieniu jednak z ostatnim prezesem To- 
warzsytwa, prof. Ruszczycem, postanowio- 
no zorganizować Koło Miłośników Wilna i 

Wileńszczyzny przy Towarzystwie Krajo- 
zmawiczem, Prof. Ruszezyc oświadczył, że po 
zorganizowaniu się Koła przepnowadzi li- 
kwidację dawnego Towarzystwa i przekaże 
Kołu majątek Towarzystwa w postaci zbio 
ru kafli, zdjęć pomiarowych itp. 

Tematem zebrania był wygląd ulic wi- 
leńskich. Pierwszy zabrał głos arch. miej- 
ski p. Narębski, który przedstawił projekt 
przepisów prawnych, dotyczących zewnętrz 
nego wyglądu miasta i poruszył sprawy 
projektu regulacji miasta oraz uporządko- 
wania szyldów i wywieszek. 

Prof. Limanowski zwrócił uwagę na 
zaniedbanie gmachu dawnego ratusza, a- 

pelowal o uporządkowanie placu ratuszo- 
wego i przywrócenie mu dawnego życia. 

Ożywiomą dyskusję wywołała sprawa 
zadrzewienia miasta i wycinania drzew. 
P. Romer - Ochenkowska wypowiedziała 
się zasadniczo przeciw usuwaniu drzew, pp. 
Bułhak, Hoppen i Borowski uważali, że nie 
można stawiać ogólnych zasad, lecz uwzglę 
dniać należy zawsze stosunek zadrzewie- 
nią do architektury. P. Czannocki podniósł 
szkodliwe działanie gazów „arbonowych“, 
które niszcząco wpływają na drzewa. Prof. 
Czeżowski i p. Hulewicz zwrócili uwagę na 
niewłaściwe i nieortograficzne napisy na 
szyldach. Prof. Czeżowski wypowiedział 
się również przeciw reklamom akustycz- 
nym oraz przeciw iluminowaniu baszty na 
Górze Zamkowej, podnosząc dobre efekty 
świetlne uzyskiwane przy pomocy reflek- 
torów. Dyr, Studnicki podkreślił koniecz- 
ność szybkiego posunięcia sprawy projek- 
tu regulacyjnego i zwrócił uwagę na nowe 
projekty ustaw samorządowych. P. Bań- 
kowski wypowiedział się za równomiernem 
uwzględnieniem wymagań natury estetycz- 
nej i interesów życia codziennego. 

Estetyczny wygląd szyldów omawiałi 
pp. Hoppen i Borowski, a . Jarocki propo- 
nował zwrócenie się w tej sprawie do zrze- 
szeń artystycznych, P. Chomiński przestrze 
gał przed możliwością madużywania dla 
celów reklamowych światła neolitowego. 

Uchwalono polecić Zarządowi Koła c- 
pracowanie szczegółowych wniosków na 
podstawie dyskusji i wyłonić komisję, któ- 
ra zajmie się zrealizowaniem uchwał. Prze 
wodniczący Koła zakomunikował, że poro- 
zumiewał się z prezydentem miasta dr. Ma 
leszewskim, który żywo zainteresował się 
programem działalmości Kola. 

Następne zebranie dyskusyjne odbędzie 
się w dniu 19 stycznia 1933 r. 

Tematem obrad będą najbliższe roczni- 
ce (Liwa Sapiehy i króla Stefana Batore- 
go). W niedzielę dnia 18 grudnia Koło or- 
ganizuje 3-cią wycieczkę do Bazyliki (pra- 
ce konserwacyjne), a w niedzielę dnia 15 
stycznia do kościoła Franciszkanów: (wnę- 
trze, odkryte malowidła sklepienne). 

      

  

ZADANIE Nr, % 

M. Wróbel (Warszawa) — Nagroda Ajen 
Sama 1932 r. 
Kr e8; H a6; W e6; G £7 h8; 

S d7, gó; piony b4 i c6 (9). 
CZARNE: Kr d5; W e2, f1; G a4, c5; $e7, 

gl; piony c4 (8). 
Mat w dwuch posunięciach. 

ROZWIĄZANIE ZADANIA Nr. 6 
E. Zakon (Wilno) — Oryginalne 

1 Gf7 — «4! 

BIAŁE: 

1.... bó — b4; 2, Kr b3 — a4, Ku b7 — b6; 
3. G.c4 — e6, G h3 X e6 — pat. 

A=: 65 X c4; 2. Kr b3 X e4 i remis po- 

1 nieważ biały król! zajmuje pole al 

i nie daje możności czarnym zrobić 
hetmana. 

1... аб — а& + 2. Kr b3 — b4 i giną oba 
piony czarne, albo wytwarza się sy- 
tuacja jak wyżej. Np. 

Jeśli 2... a4 — a3; 3, G c4 — a2. 
Jeśli 2..... G h3 — d7; 8. G d X 5, 

с ат х b5; Kr b4 — a3. 
PARTJA Nr. 7 

TURNIEJ O MISTRZOSTWO WILNA 
> 5 

213 B. Borkum 
BIALE CZARNE 
1. @2 — @4 е7 — е6 
2. ‘° е2 — e3 ©7 — ©5 
3. © & — а8 $ @8 — 16 
4. 12 — f4 : bT — b6 
5.H dl — 83 $ 68 — с6 
6, cz — 3 G c8 — b7 
7 Sgl — 2? 

Lepiej było 7. e3 — e4, albo cofnąć het- 
mama z pola f3. Terąz czarne wygrywają 
piona. 

..... ©5 — ©4 

Jedyne posunięcie. Jeżeli 8. G d3 X c4 
to S c6 — a5 i czarne wygrywają gońca. 
Jeżeli 8. © 3 — с2 % $ 6 X d4; 
9. Hf3 X b7; Sd4 X c2 + i wygrywają 
wieżę. 

WE A S f6 X e4 
9.H f3 X e4 S c6 — a5 

10. H e4 — e5 
Lepiej było 10. Н её — c2, G b7 X g2; 
11. W hl — gi, H d8 — h4 +; 
12. S e? — g3 i czarny goniec musi być 
cofnięty z pola g2, co umożliwi obronę pio- 
na h2. Teraz czarne wygrywają dwa piony. 

NG iai G b7 X g2 
11 W hl — gi H d8 — h4+- 
12. K ei — di H h4 X h2 
13. $ ы — @ #7 — 6 
14. H eb — c7 G g2 — br! 

Czarne oddając pionac4, mają na widoku 
zamianę swojego czarnego gońca na skocz- 

ka d2 (patrz. posun. 16)., aby umożliwić 
gońcu b7 zająć pole £3. 

15. Sd2 X c4 
Biale muszą bić piona e4, ponieważ grozi 
im utrata hetmana przez W a8 — с8. 

SO) ję a W a8 — c8 
16. S (4 — 6 + G 18 X 6 
17, H cr X 6 G b7 — 83 
18.W gl — el G 13 X e2+ 
19.W el X e2 H h2 — hi1+- 

20. K dl — 2! 
Jeżeli 20. W e2 — d to H hl — 13 + 

21. W el — e2, H f3 — £L + 22. (W! e2—el, 
Н @ — 3 + 23. © ©1 — d2, S a5 — et 
i wygrywają hetmana. Jeżeli 21 K dl — c2 
to H f3—e4 + ; 22. K c2 — dl, H e4—d3+ 

..... Н ы —#3 
2L.W e2 — h2 Н £f3 — e4+ 
22. Ke2 — di $ аб — с& 
23. H d6 — b4 S 4 X e8+ 
24, Gtl X e3 H e4 X e3 
25.W h2 — e2  He3 — X 4 
26.№ ад — с1 К е8 — #7 
27.№ с — ©2 H f4 — f1+ 
28. W e2 — el Н — З+ 
29. №! <2 — e2 H 13 — d3+ 
30. K dl — ci Wie8 — c6 

31. W её — g2 H d3 — c4 
czarne grają ma wymianę hetmanów, 

32.W g2 X g7 +! - 
Ładna ofiara, którą przy mniej poprawnej 
grze czarnych dawała białym możność wy- 
o " rtji. 

38. H b4 — ef+ K gł — g6 
34. W el — gl+- K g6 — 15 
35. H e7 — &П H c4 — e2 

i po klkunastu posunięciach białe wygrały 
z powwotem werzę, mastępuje wymiana #- 
gur i czamne, mając przewagę dwuch pio- 
nów wygrywają w: końcówce. 

WALNE ZGROMADZENIE POL. ZW. 
SZACHOWEGO 

11 grudnia b. r. odbyło się w Warsza- 
wie doroczne Walne Zgromadzenie Pol. 
Zw. Szach., na którem dokonano wybory 
władz Związku oraz zatwierdzono prelimi- 
narz budżetowy, W. sprawach bieżących 
rozpatrzono wniosek Zarządu 0 utworze- 
niu Okręgów Pol. Zwązku Szachowego i 
uchwalono statut takowych. 

OLIMPJADA SZACHOWA 
Wszechświatowa Olimpjada Szachowa o 

puhar Hamiltona - Russella organizuje w 
r. 1933 IAnglja. Olimpjada odbędzie się w 
mieście Folkestone, przyczem koszta, zwią- 
zame z urządzeniem Olimpjady obliczają ma 
700 funtów st. 

    
Iii. kigust Radwan-Przygodzki 

Zmarł w dn. 17 grudnia r. 1932. 
Eksportacja z domu żałoby przy ul Bakszta nr. 14 i pogrzeb 
w grobach rodzinnych na cmentarzu Rossa odbędzie się w dniu 
20 grudnia r. b. o godz. 3 m. 30 po poł. 

O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 

żona, dzieci i rodzina. 

   

   

  

        
    

Ligust Radwan-Przygodzk 
inżynier architekt, wice prezes Stow. Techników Poiskich 

w Wilnie zmarł w dniu 17 b. m. w wieku lat 55. 
Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Bakszta Nr. 14 

i pogrzeb ma cmentarzu Ressa w grobach redzinnych odbędzie 
się w dniu 20 b. m. o godz. 3.30 p. p. 

O czem powiadamia koleg 
Rada Stow Techni*ów Polskich w Wilnie 

  

ów 

    

Wywóz sadła i słoniny do Z. S. S. R. 
WILNO. — Podawaliśmy przed kilku dniami, ze z Rosji Sowieckiej nuały być jako rękompensa- 
na terenie Wilna, bawiło dwóch przedstawicieli tę sprawdzane maszyny 
sowieckiej misji handłowej. Przedstawiciele 
Wniesztorgu badali i zapoznali się z ryakiem do zawarcia tranzakcji, 
wileńskim oraz przeprowadzili szereg konieren- 
cyj z przedstawicelami O handlu i prze- 
mysłu. Tematem rozmów były sprawy ekspor 
towania do Rosji Sowieckiej sadła i słoniny zaś 

  

GRETA 
PONIEDZ. 

Dzie 18 Wschód słońca g. 7,17 

a> Zachód słcńce g. 14,58 

Teotiia 

  

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

DNIA 18 GRUDNIA 

Ciśnienie średnie 769. 
Temperatura średnia +2. 
Temperatura najwyższa З. 
Temperatura najniższa --1. 
Opad: połud. 
Wiatr: spad. nast. wzrost. 
Tendencja: półpochmórno. 

  

URZĘDOWA 
— ŚWIADCZENIA NA RZECZ WOJ- 

SKA. Ukazało się ogłoszenie wojewody 

w sprawie obowiązku do świadczeń na 
rzecz wiojska w czasie pokoju, osób posiada 
jących samochody i motocykle. 

Z terenu miasta obowiązek dostarczenia 

środków przewozowych ma rzecz wojska 
ma ogółem 188 osób w posiadamiu  któ- 
rych znajdują się autobusy, samochody i 
motocykle. 

Zainteresowanym (Dziennik wojewódz- 
ki nr. 10) przysługuje prawo odwołania 
się od tej decyzji w terminie 14 dniowym. 

MIEJSKA 
- — SKLEPY W DNIU DZISIEJSZYM. 

Od dziś aż do soboty*sklepy w mieście mo- 
gą być otwarte do godzimy 9 wiecz, 

HARCERSKA 
— OBRADY PRZYJACIÓŁ HARCER- 

STWA. W poniedziałek dnia 19 b. m. o 
godz. 18-tej (6 wiecz,) w sali Kuratorjum 
Okręgu Szkolnego Wileńskiego odbędzie 
się zebranie Zarządów Kół Przyjaciół Har- 
cerstwa w Wilnie. 

Porządek dzienny obejmuje: 1) Refe- 
rat prof. dr. Wacława Dziewulskiego p. t. 
Uwagi o sprawozdaniach Kół Przyjaciół 
Harcerstwa. 2. Referat prof. M. Puciaty 
p. t. Karność w wychowaniu harcerskiem. 
3. Sprawy bieżące. 

Zarząd Oddziału Wileńskiego Z.H.P. 
prosi wszystkich członków Zarządów Wi- 
leńskich Kół Przyjació! Harcerstwa o przy- 
bycie na zebranie. 

RÓŻNE 
— Qżywienie w eksporcie. — Ostat 

nio zanotowano pewne wzmożenie ruchu 
towarowego z państwami bałtyckiemi 1 
Prusami. W ostatniej dekadzie grudnia 
przez Turmonty przeszło kilka wagonów 
Inu, wyrobów bawełnianych, skór, ma- 
nuiaktury i innych towarów ogólnej war 
tości około 350000 zł. Przez stację grani 
czną Raczki w tym samym okresie czasu 
do Prus Wschodnich wywieziono 5 wa- 
gonów żywego inwentarza, kilka wago- 
nów gęsi,indyków i innego drobiu, 3 wa 
gony jaj oraz wagon grzybów z terenu 
województw wschodnich. W tymże cza- 
hie, za pośrednictwem kupców pruskich, 
zakupiono dla Litwy 16 wagonów towa 
rów i trzy cukry cukru oraz 3 cysterny 
nafty i olejów. 

ża jy żydowskiej. Nauczyciele żydow 
skich i hebrajskich szkół zwrócili się do Gminy 
Żyd. z żądaniem wypłacenia zaległości, grożą: 

strejkiem. W związku z tem odbył się szereg 
wieców rodziciełskich, na których przyjęte 20- 
stały rezolucje domagające się od gminy ży- 

dowskiej niezwłocznego zadośćuczynienia ża- 

daniom nauczycieli. 
Wczoraj odbyło się specjalne posiedzenie 

arządu Gminy, na którem postanowiono wypła 

cić nauczycielomw: dniach najbliższych 5000 

zł. podczas gdy zaległości sięgają 15 tys. 7. 

TEATR ! MUZYKA : 

— Teatr Wielki na Pohuiance. — Dzis po 
cenach zniżonych (50 „proc.) przepiękne sceny 

dramatyczne Śt. Wyspiańskiego „Zygmunt Au- 
gust" S 
2 Jutro i pojutrze „Sprawa Dreyrusa“. 

rolnicze. Jak się dowia 
dujemy, wyniki konierencyj nie doprowadziły 

bowiem fabrki 
zad rolniczych założyły protest przeciwko 
emu. 

Niemniej jednak spodziewane jest wznowie 
nie rokowań w początkach roku 33. 

  

ONIKA 
— Teatr Wielki na Pohulance: przypomina 

że zniżki do Teatrów na Pohulance (legitynia- 
cje zniżkowe 25 proc.) tracą swą ważność w 
dniu 1.1 1933 r. W pierwszych dniach stycznia 
należy zatem zgłaszać w kancelarji Teatru na 
Pohulance zapotrzebowania nowych legitynia- 
cji. 

— Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej- 
skich ZASP w Wilnie — przypomina, że już 
od dnia 2.1 1933 — udaje się na trzecie arty- 
styczne tournee, z niezwykle mocną i interesu- 
jącą tragi-farsą „Panna Maliczewska”! 

— Teatr muzyczny Lutnia. — Dziś i jutro 
ostatnie przedstawienia „Fiołka z Montmartre". 
Środa 21.12 premiera pięknej, pełnej humoru 
i werwy, operetki „Lady Chic", w reżyserji Ta 
trzańskiego, z Janiną Kulczycką w roli tytuło- 
wej. 

— Teatr muzyczny „Lutnia”: za przykła- 
dem Teatru iWeikiego, postanowił również wy 
dawać bloczki zniżkowe, dla wojska, urzędów 
państwowych, szkolnictwa oraz pracowników 
instyucji prywatnych. Zgłoszenia i listy perso- 
nelu zatrudnionego w danej instytucji nałeży 
nadsyłać do kancelarji Teatru Lutnia od godz. 
10—2-ej pop. Legitymacje (imienne) ważne 
będą na wszystkie przedstawienia, premiery i 
dni świąteczne od nia 1.1 1933 r. 

— Zniżki do teatru muzycznego „Lutnia”. 
Teatr m uzyczny uLtnia przygotowuje nowore- 
czny upominek dla teatralnej publiczności wi- 
leńskiej. Oto po ostatecznem  skolkulowaniu 
budżetu postanowiono wydawać bloczki zniżko 
we do tego teatru dla wojska, urzędników, pa 
stwowych, szkolnictwa, oraz pracowników й- 
stytucyj prywatnych. й: 

W tym celu należy do kancelarji teatru mu 
zcznego Lutnia nadsyłać listy personelu, z4- 
trudnionego w danej instytucji, wzamian *aś 
wydane będą imienne błoczki zniżkowe ważne 
na wszystkie przedstawienia (premiery, dnie 
świąteczne) tego teatru od dn. I stycznia 1933 
roku. 

Kancelarja teatru czynna od godz. 10-—2 po 
poł. 

   

CO GRAJĄ W KikAL 

HELIOS: Dziecka grzechu. 
CASINO: „ZABÓJSTWO O ŚWICIE". 
PAN — Blaski i cienie miłości.. 

HOLLYWOOD — „Wołga, Wołga". 
STYLOWY — Droga olbrzymów. 
ŚWIATOWID — Halka i Białe cienie 
LUX: „UŁANI, UŁANI*. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— STRZAŁY W POŚPIESZCE. — Wczo 
raj wiecz. w pobliżu Pośpieszki wynikło nastę- 
pujące zajście: 

Około godziny 8 wiecz. niejaki Adam Gro- 
chowski, zamieszkały w P. przecho- 
dząc ulicą Pośpieszką, zaczepiony został przez 
nieznanego mu sierżanta, który zażądał od nie- 
go, by zatrzymał się. Grochowski nie zwrócił 
jednak uwagę na wołanie i szedł dalej. Wów- 
czas sierżant zażądał, by podniósł on ręce. Lecz 
niespodziewanie wojskowy oddał trzy strzały 
rewoiwerowe raniąc oddającego. Rannego Gro- 
chowskiego niezwłocznie przewieziono do po- 
gotowia artunkowego, gdzie udzielono mu po 

mocy. = 
W międzyczasie policja zatrzymała winnego. 

Okazał się 20 sierżant 6 p.p. goliński, 
Według jego z: K = znienacka Ša 

dniety przez trzech cywilnyci, przyczem strzė 
ave własnej obronie. 

o idku powiadomiono również żandar 
merję wojskową, która prowadzi dalsze docho 
dzenie. 

— ZŁODZIEJE W SKLEPIE. — Nocy wczo 
rajszej nieznai sprawcy przedostali się do skie- 
pu P. Monkiewicza przy ul. W. Pohulanka z 
zamiarem okradzenia. Szmery posłyszał służą- 
cy sprawcy w sąsiednim pokoju, który słyszał 
alarm. Złodzieje zbiegli. 

— FABRYKANT FAŁSZYWEGO BI- 

BILONU. — Policji śledczej udało się zde- 
maskować falszerza monet srebrnych, sze- 
roko rozpowszechnianych ostatnio w mieś- 
cie. Fabrykantem falsyfikatów okazał się 
miejaki Iljanowicz, ślusarz z ui. Trockiej, 
który jak się okazało, pozostawał w ścia- 
łym kontakcie z bandą kolporterów, aresz- 
towaną niedawno. Na czele jej stała żona 
znanego kieszonkowca Sz. Kagana. U Ilja 
nowiczą ujawniono wszystkie miezbędne 
przyrządy do wyrobu falsyfikatów, oraz 
zapas wykonanych już monet. Jeśli przy- 
puszczenia policji się sprawdzą, należy li- 
czyć się ze zdemaskowaniem znacznej ban- 
dy fałszerzy. 

— Obława. — Podczas obławy zatrzymano 
na ul. Dstrobramskiej znanego złodziej, u któ- 
rego podczas rewizji znaleziono tubę plaste- 
liny oraz odciski szeregu zamków. Nazwisko za 
trzymanego Radzisz. Osadzono go w areszcie. 
Podczas tejże obławy zatrzymano zawodowe 
go złodzieja Przepłakowskiego i kilku innych, 
którzy dokonali w mieście szeregu kradzieży. 
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W zapomałanym przez Bega i ludzi Szczaczynie 
Wimaju 1928 r. w rozległym naówczas 

powiecie lidzkim stworzeno  ekspozyturę 
starostwa powiatowego w małem, liczącem 

niayyówczas niespełna 2000 mieszkańców 
miissteczku Szezuczynie, będącem i dotych- 
czas siedzibą gminy wiejskiej tejże nazwy. 
W roku 1929 Szczuczyn stał się już sie- 
dzibą powiatu: swój awans Szczuczyn za- 

wdyzięcza centralnemu położeniu w nowo- 

kreowanym powiecie a bynajmniej nie jak 
twiendzą zlośliwi — wieży zegarowej — 
wśród rynku, wystawionej przez miieszkań- 
ców w czasie okupacji, ku utrapieniu wój- 
tów gminy szezuczyńskiej. 

Od ehwiłi ustalenia w Szczuczynie sie- 
dziiby powiatu, datuje się systematyczny 
rozwój miasteczka. Dziś liczba mieszkań- 
ców wzrosła blisko do 3.000. Całe nie- 
mał miasteczko wybrukowane. A że 

rozbudowa czyni szybkie postępy, więc na 
peryferjach nowe domki uciekają coraz 
dalej hen, w pole od bruków, które nie 
nadiąžają za domkami. Uliee szerokie, pro- 
stę, nierzadko posiadają cementowe kawal- 
ki chodników. Sporo białych, w stylu 

dworków szlacheckich domów 
czynszowych Marji ks. Drucko - Lubec- 
kliejj właścicielki majątku Szczuczyn i 
nozlegiych w okolicy włości (W domach 
tych, mieszczą się wszystkie urzędy i in- 

    

  

    

  

stytmeje publiczne, oraz sporo sklepów. W _ 

obecnym okresie gdyby nie było tych о- : 
kwestja pomieszczeń | mów czynszowych, 

w  Szcezuczynie dla urzędów  —byłaby 
wiprost dlo niieprzezwyciężenia. I tak, do | 

nielicznych prawdopodobnie rekordów — | 
Szczuczyna, zaliczyć można drożyznę lo- 
kali mieszkalnych. Ceny są horendalne: za || 
malutkie mieszkanko, nie wyżej 30 mtr. po- 
wierzchni — placi się 40 zł. a podobno, je- | i 
szcze rok temu płaciło się 70 zł. Z tego 
wynika, że przeciętnie wynajem mieszka- 
nia pochłania 20 — 3 Oproc. gaży urzęd- 
ników... Wytworzyły się takie absurdy, że 
posiałdacze jednego malutkiego domku — 

czerpią zeń dochody wynoszące 50 proc. 
wantości w ciągu roku. 

W rozbudowywanej części miasteczka 
(od strony stacji Różanki 7 min. jazdy 
autobusem od Szczuczyna) — brak u- 
drzewienia. Nowobudowane domki 
skromne, bezpretensjonalne, wznoszone są IE 
z iwidocznem  wyrachowaniem:  jaknaj- 

oszczędniej, najtaniej, bodaj prymitywnie 
— aby wybudować i dostarczyć mieszkań 
I to jest najbrzydsza część miasteczka. 

Najładniej jest w okolicy pięknego ko- 
ścioła parafjalnego, obok którego 'wzno- 
si się pokaźny gmach klasztoru ks. Pi- 
jarów. Przez ulicę, 

(z wieżą zegarową) 

ny w napisy na bramach, „wstęp jest 
wzbroniony *. Szkoda. Przynajmniej 
raz w tygodniu, park powinien. być dostęp- 
ny dla ludności, oczywiście z warunkiem, 
by nie czyniono szkód. Już w tej sprawie 
zarząd gminy powinien porozumieć się z 
administracją majątku, — Jak bowiem 
wieść niesię jeden z książąt Dnucko - 
Lubeckich — usiłował ze Szezuczyma zro- 
bić miasto — i dlatego wybudował: tak 
wiele domów w miasteczku, starając się 
je zabudować, aby przynajmniej pozory 
miasteczka stworzyć. Spadkobiercy tego 
księcia — niezawodnie nie odmówiliby ta- 
kiej rzeczy, jak udostępnienie korzysta- 
nia z parku — już miejskiej obecnie pu- 
bliczmošei Szczuczyna. Gdy na ten dow- 
cip nie stać gminę, z równem powodzeniem 
tę imicjatywę mogłyby podjąć miejscowe 
organizacje społeczne. 

jest to konieczne dla zdrowia mieszkań- 
ców miasteczka i jako jedna z form uroz- 
maicania życia. tymże mieszkańcom. — 
Trudno, życie towarzyskie wi takiem mia- 
steczku — nie kwitnie zbytnio, na co skła- 
da się wiele powodów: życie społeczne 
jest jeszcze anemiczne, w powijakach. Z 
Stąd niesamowystarczalność wielka pod 
kaźdym względem. Niema żadnej rozryw- 
ki stałej, choćby w postaci kiną. Chociaż 
rzecz niewątpliwa, że gdyby znalazł się 
jakiś przedsiębiorczy człowiek — mógłby 
choć raz na tydzień wyświetlić parę ве- 
ansów kinematograficznych. I miałby po- 
wodzenie duże. Byle sala się znalazła od- 
odpowiednia. 

% organizacyj społecznych bardziej oży- 
wioną działalność przejawia. Związek Pra- 
cy Obywatelskiej Kobiet i miejscowy 0d- 
dział Zw, Strzeleckiego, | zeza Świe 
ca strzelecka, która coraz więcej pulsuje 
życiem. Bakidzo wiele spodziewać się na- 
leżało po seminarjum nauczycielskiem, któ- 
re istnieje w Szczuczynie. Dotąd, jednak w 
życiu kulturalnem szkoła ta nie odgrywa 
poważniejszej roli w miasteczku. Zbyt 

zamknięta sama w sobie, nie wychyla się 
poza swe mury, ani też zbyt gościnnie 

„w mich przyjmuje. Jeżeli to zbytnia skrom- 

ność — to należałoby: ją corychlej przeła- 
mać. Zbytnie zamknięcie się w sobie 
przynosi nie pożytek, lecz szkodę. 

Ostatnio, by zapełnić lukę towarzy- 
ską — powstało Ognisko urzędnicze, w 

   
     

    

     
       R 

FRANCISZEK PAKKARD 

  

naprzeciw kościoła, | 
opierając się z drugiej strony o rynek | 

rozpościera się roz- | 
legły park majątku, ogrodzony i zaopatrzo | 

  

W każdym razie, * 

ładnym lokalu przy ul, Pocztowej. Ogni- 
sko niezawodnie przyczyni się do wzmoże- 
nia życia towarzyskiego, ożywi je, oraz 

może wpłynąć dodatnio na, pracę społecz- 
ną. * 

Dość charakterystyczne, że niemal w 
każdym domku zamieszkałym (przez inteli- 
genta — jest radjoo: wnik. Świadczy to 
0 żywo odczuwanej potrzebie rozrywki kul 
turalnej przez ludzi, których rzuciło tu ży- 
cie. 

  

Takie są mniejwięcej spostrzeżenia po- 
czynione iw Szczuczynie na pierwszy rzut 
oka. Zapewne wiele rzeczy godnych uwa- 
gi pominięto w tych notatkach. Z czasem 

wyrównamy i to. Grunt że w tak krótkim 
czasie widać w, miasteczku postęp i wy- 
siłki prowadzące ku lepszemu. 

Wedle krążących pogłosek Rząd prze- 
zmaczył ną rok następny w budżecie Pań- 
stwa kredyt w kwocie 200,000 zł. na budo- 
wę gmachów państwowych w Szczuczynie, 
na potrzeby urzędu  starościńskiego i 
innych. Obecnie urząd stanościński mieści 
się w malutkim domku w majątku, w 
pobliżu fabryki dykt pp. Konopackich. 
I w ten sposób Szczuczyn z roku na rok 
będzie coś zyskiwał systematycznie. 

Veg. 
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Drzszzk. 13. 

* AORRSRET 4 

Dziśl 

$. Swohadowa Zdeńska | 
Listowa i Józef Roweński 

w potężnym dramacie | 
p. t: 

| Q krak ed hańb” 
Młodzieź na rozdrożach 

Wstęp 49 gr. 
  

    

Bźwiękcwiac 

„APEGŁŁO* 
Wemdnik. 26. 

 RABYCYSWEACYBĘCZNNA : FOSTTAPRZEWTET SO ZACH ЯЦ нКоЙ. 

Wstęp od 49 gr. 

Dziś! Niezrównana mistrzyni ekranu 
dźwiękowego 

Mariena Dietrich 
w arcydziele fiimewem reżysecrji 

Józefa Starrberga 

X-27 (wiz mig) | 
Rewelycyjny przebój wszechświatowy, | 

Kings 
Ją 
| 

| 
|         

    

  
  

| , mżwiąkowiec f 
Kino „POLONI2" Gnsztowa 4. 

ZRZEC HRC ACIPIRTSKC TPOAOIEZ 

Upojna historja miłosna na tle roz: 
śpiewanej stolicy naddunajskiej 

4 

Dwa serca biją 
w walca takt 

w rolsch głównych: 
IRENA CARNERO, 

STEFAN LASKOWSKI 
i WITOLD RYCHTER 

Operetka wiedańska w języku 
pziskim. 

    
    

   

   

   

  

  

  

    

    

   
KINO 

DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATOWIDE 
GRODNO, Brygidzka 2. 
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Pedówójne życie Jimmy Dala 
— Nie ukradłem tych pieniędzy, — 

odpowiedział spokojnie Dal. — Znala- 
złem je w domu jednego z urzędników 
banku. 

— Gdzie pan znalazł? 

— U Moyna... 

— U Moyna, aha! — ożywił się na- 
gle kasjer. — Jak się pan do niego do- 
stał? Skąd pan się dowiedział? Czy je- 
steście przyjaciółmi? To pewnie maleńka 
zemsta? Czy może chodzi o nagrodę? Do 
brze, pomówimy — 0 tem z dyrektorem 
banku. Postępuje pan słusznie. My sami 
inieliśmy już Mayna na oku. Chodzą za 
nim agenci przez cały wieczór. Ciekawa 
rzecz... 

Wyciągnął rękę po słuchawkę. 
—- Chwileczkę, — zatrzymał go Dai. 

Chciałbym,żeby pan pierwiej wysłuchał 
małego opowiadania. 

—- Opowiadania? jakie opowiadanie? 
Ja nie mam czasu mój panie! 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

— Ten człowiek ma rodzinę: żonę 
dwuletnią córeczkę... 

— Ach, tak! Rozumiem pana. Proś- 
ba o zmniejszenie kary! — Karling par- 
sknął pogardliwie. — Nie, przyjacielu, 
on sam powinien był o tem pomyśleć! Ża 
dne prośby i wpływy nic tu nie pomogą. 
Miał możność stać się uczciwym  czło- 
wiekiem, szczerze próbowaliśmy zapo-a 
nieć o jego ciemnej przeszłości. Daliś- 
my mu posadę, wiedząc. że odbył cięż-. 
ką karę, że nie jest uczciwym  człowie- 
kiem. Mieliśmy nadzieję, że w gruncie 
rzeczy nie jest człowiekiem  zepsutyn:, 
że będzie uczciwie pracować! Oto są re- 
zultaty! 

= Ale... 

— Nie, nie! —- zaprzeczył zimno Kar- 
ling. + 

— Więc pan odmawia... zupełnie sta- 
LT — zapytał miękko, prosząco 

al. 

    

Puczztsk 588> 4wW 
e g. 8.18, — & — 10, 

Film, w którym gra i Śpiews po polsku lanreatka wszechšwia- 
towzgo konkursu piękności i łotogeniczności 

OLA OBARSKA ||| 
„. PIEŚŃ NARODÓW 

w rol. pszost, bohat, filmu „Precz z Miłością* Andre Roznne 

Na gwiazdkę! "owca е 
FIRMA RADIOWA „RAM“ 

Grodno, ui. Gominiksūska 1 žei. 186 

Kanto czekowe P. R. 0. 82.157. 

POLECA ZA 160 ZŁ. GOTÓWKĄ 
s-.izmpowy odklernik radjewy, z lampami 
głośnikiem akumulatorem, bsieiją anodową 

i sprzętem anitenowym 

Na gwiazdke! ykioji = 
   

  

  EFŚTUCTRESA 

Czas najwyższy 

dać Świąteczne ogłoszenie 

do SLOWAI! 
Ogłoszenia do SŁOWA i innych pism 

po cenach bardzo tanich 

zatwia BIURO REKLAMOWE 
STEEANA GRAROASKIGO w Rlnie 

ui. Garbarska 1. 

  

— ZATARG O ŚWINIE: ZABÓJSTWO. 
7 LAT WIĘZIENIA, — Wezoraj przed Są- 

dem Okręgowym w Lidzie toczyła się roz- 
prawa przeciwko mieszkańcowi wsi Kirja- 
mowce gm. i pow. lidzkiego Adolfowi Ko- 
siakowi, oskarżonemu o to, że w dniu 17-go 

października br. na tle zatargu o Świnie, 
zamordował siekierą sxoją bratowa Na- 
talję Kosiakową. Po przewodzie Sąd wydał 
wyrok, skazujący zabójcę na 7 lat więzie- 
nia. Przewodniczył rozprawie prezes Sądu 
Bukowski, oskarżał podpr. Kawecki, bronił 
apl. adw. Cyderowicz z Lidy. 

  

  

— ODCZYT PRZECIWGRUŹLICZY ,—- 
W dniu 15 grudnia o godz. 16tej w sali ki- 
na Apollo, staraniem Związku Pracy Oby- 
watelskiej Kobiet wygłosił odczyt dr. So- 
bieniecki pt.: „Walka z gruźlicą”. 

— GDZIE WEKSELKI? P. Ryszard 
Whsilewski, mając w swem posiadaniu 
weksle na 355 zł., wystawione przez Józefa 
Aleksiejewicza, nie chcąc denerwować się 

  

‚ i mieć kłopot, powierzył swe weksle p. Wol- 
bergowi, właścicielowi biura podań, który 

, miał już wypłacić p. Wasilewskiemu tylko 
| gotoweczkę. 

Ale dłuższy czas p. Wolberg nie zwra- 
cał ami gotóweczki, ani wekselków, aż nie 

| mie pozostawało p. Wasilewskiemu, jak 
zwierzyć się policji, która obecnie docieka 
prawdy. 

SLC 

słoniśńrka 
— POSTĘP PRAC MIEJSKICH. Prace 

miejskie przy budowie mostu zwodzonego 
przez kanal rzeki Szczary w Slonimie p+ 
stępują naprzód i spodziewać się należy, 
że w ciągu najbliższych miesięcy zostana 
ukończone. 

— POLOWAIE WIGILIJNE. W związ 
ku z nawołującemi prośbami mieszkańców 
gm. kostrowickiej o urządzenie obławy na 
wilki, dowiadujemy się, że starosta słonim. 
ski zarządził urządzenie wielkiego polowa- 
mia na dzień 24 grudnia. Kierownictwo my 
śliwskie objął p. Jerzy Rudnicki - Sipaj!ło 

    

: i inspektor Antoni Juszkiewicz. 

Dziś wstęp 00 75 gr. 

i Ja:k Trevor. 
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— Stanowczo! — uciął kasjer. — On 
powinien być ukarany tak, jak na to za- 
służył. 

Nastała chwila ciszy. Nie odrywając 
. oczu od twarzy kasjera, Jimmy Dal poła- 

żył się prawie na stole, przybliżając swą 
czarną maskę do twarzy Karlinga. Głos 
jego zmienii się nagle, pod wpływem głu! 
chej, z trudnością opanowywanej wście- 
kłości. 

— Czy mam powiedzieć, dlaczego 
mi pan odmawia? — zasyczał. — Wasz 
bank został okradziony na dwadzieścią 
tysięcy funtów sterlingów. A tutaj — na 
stole mamy tylko dwa. Pozostałe 18 ty- 
sięcy leżą w pańskiej ogniotrwałej kasie! 

-— Kłamstwo! — Karling zerwał się, 
jak oparzony. — Kłamstwo! Słyszysz 
łotrze! Kłamstwo! 

Dal uśmiechnął się pogardliwie i roz- 
kazał: 

-— Siądać! 
Twarz Karlinga stała się popielata, 

usta zaschły, oczy błądziły  półprzytom- 
nie. Opadł na poprzednie miejsce i za- 
marł bez ruchu. 

Dal stał oparty łókciem 0 biurko i 

  

UŻWIĘKOWE KINO 

CG/ING 
Wielka 47, tel. 15-41 

płaconych 
sensacji 

z udziałem ANNIE BUCAUX i JEAN'A GALLANS' 2. 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10,25, w dnie świąt o godz. 2-ej. 

kulami! Arcydzieło 
filnowej psd tyt. 

Dziś największy salonowo-kryminainy przebój sez uu! Emocjonujący, o szalonem tempie tilm o brylantech, 

„LABÓJSTWO © ŚWICIE 
Nad pregram: Urozmaicone dodatki dzwiękowe. 

Ceny od 25 gr. 
  

  

źwiękowe | 

Mino 

BELIGSŚ | 

ja Święt»l 

Ceny KRYZYSOWE 
BALKON 40 i 49 groszy 

%spaniała gra. Pocz. 4, 6, 8 i 10,20 Na 

Premjera| Rekordowy program! Komedjo-drzmat 

DZIECKO GRZECHU 
PARTER 75 i 85 groSZy „ о), с boheterks f. „EMMA“ MARIE DRESLERI niezrównzny WALLACE BEERY 
Nad progrem: Tryumf. kreacja Williama Chatrmesa „RADJOSTACJA W. P. N.* 

' szy sesns ceny znizone. 
Jedyny trynmtslny p zebój HAROLDA LLOYDA „KINOKANIAKR: 

Niezwykie tło.  Wysckie napięcie 

  

Lžwięsowe kiuo 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 5-28 

Fredrich Mar 
„Dr. Jekyll i Mr. Hyde" 

bziś. Wspaniały podwójny prog:am. 1) Najpoiężriejsze aicydzycło feremensinych gwi 0 Siuiwia S ūrey 

BLASKI | GIERIE ĄILOŚCI 
2) Szampańska operetka EBDRA RSE NA BIY ERZE 

ch 

i genjałny 

Prz pyszna muzyka Śpiew. Tsńce. Hamor 
  

Senszcja na %ilual 
Dźwięzowe kine | 

ASLLYWOCO 
Micziewicza 22 

tei. 15-28. 
„WOŁGA WOŁGA" 

„Trojki*, W. rol. gł. K. SZLETOW. Nsd program dodatki dźwiękowe. Początek © godz. 4-eż 

rosyjskie śpiewy, chór kozaków 
i tańce. — Reżyserje genialnego 
W. Turżańskiego, twórcy 

  

Dźwiękowe kino 

„LUX“ 
Mickiewicza 11 

Z SĄDÓW 
PROCES 0 REWINDYKACJĘ MAJ. 

JATWIESK 
Onegdaj w. Sądzie Apelacyjnym w Wil- 

nie rozpatrywama była ciekawa sprawa z 
powództwa Franciszka Laskowskiego, 
ka powstańca z r. 1863, o rewindykację 
części majątku Jatwiesk w pow. wołkowys 
kim od obecnych jego właścicieli Olgi Du- 
blańskiej i adwokata grodzieńskiego Cze- 
slawa Jeśmana. 

Dziad p. Laskowskiego śp. Ignacy Las- 

kowski brał czynny udział w powstaniu 
(1863 r.) jako komendant oddziału pow- 
stańczego, wskutek czego został przez Mo- 
skali skazany na śmierć. Następnie jednak 
kara ta została mu zamieniona w drodze 
laski na zesłanie na Sybir. 

W międzyczasie śp. I. Laskowski został 
sprowadzony przez ówczesne władze guber 
natorskie do kraju, przyczem nakazano mu 
przymusową sprzedaż majątku rodzinnego 
Jatwiesk. Nabył ten majątek pułkownik ar 
mji rosyjskiej Aleksander Bulharyn wraz 

ze swą żoną Olgą. Następnie majątek Jat- 

wiesk ma mocy aktu darowizny przeszedł 

do rąk córki Bułharynów, wspominanej po 
wyżej Olgi Dublańskiej, przebywającej 0- 
beenie stale w Paryżu. 

Na skutek uchwały Sejmu Ustawodaw- 
czego z 1922 r. o rewindykacji praw do 
majątków ziemskich,  skonfiskowanych 
powstańcom, p. Fr. Laskowski jako pra- 
wy spadkobierca śp. I. Laskowskiego, wy- 
stąpił również ma drodze sądowej prze- 

  

„ciwko O. Dublaiskiej o zwrot majątku 
Jatwiesk — a równocześnie przeciwko Jeś- 
manowi. który w międzyczasie nabył część 
tego majątku od Dublańskiej, Była to część 
leśna, stanowiąca 1800 dziesięcin lasu, za 
którą Jeśman zapłacił Dublańskiej wszyst- 
kiego 28.233 zł., czyli po 15 i pół zł. za 
dziesięcinę. Jak widać z powyższego, była 
to sprzedaż fikcyjna, której dokonała cór- 
ka carskiego pułkownika jedynie dlatego, 
ażeby zmniejszyć majątek w obawie przed 

działaniem wspomnianej ustawy rewindy- 
kacyjnej. $ 

W wyniku rozpatrzenia po raz pieftw- 
szy całej sprawy w Sądzie Okręgowym w 
Grodnie w dniu 20 stycznia br. powództwo 
p. Laskowskiego zostało oddalone, przy- 
czem decyzję swoją sąd oparł na prawie 
przedawnienia. 

Юа wyroku tego p. Laskowski odwoła] 
się do wyższej instancji, wobec czego spra- 
wa ta znalazła się właśnie onegdaj na wo- 
kandzie Sądu Apelacyjnego. 

Przewodniczył rozprawie sędzia Para- 
fianowicz w asyście sędziów Bąckiewicza i 
Dudzińskiego. 

Ze strony powództwa występował adw. 
Kulikowski, ze strony zaś przeciwnej adw. 
Zadaj. 

Wyrok w tej ciekawej sprawie zosta- 
> nie ogłoszony dopiero 30 grudnia br. 

    

POPIERAJCIE L.O.P.P.I 

WĘGIEL I KOKS 
GÓRNOSLĄS KI 

Zjednocz, Kop. Górnosl. „PROGRESS 
Wsgonowe i od jednej tonny w szczelnie 

iJcamkniętych i zzplombowsnych wazrsch 
dosiareza 

WiLNa, M. DEULI G a Tel. 811 
EGZYSTUJE OD 1890 r. 

Składy: Kijowska 8 Tel. 990, 

  

    

              

      
           

     
    

trzymał rewolwer na pogotowiu. 

—- Jesteś łotrem! — rzekł znów opa- 
nowanym głosem. — Tylko jeden wzgląu 
powstrzymuje mnie od chęci zastrzełenia 
takiego łotra! Ale zaraz omówimy wszy- 
stkopo kolei! — wpierw muszę zakon- 
czyć swoje opowiadania. 

      

— W ciągu ostanich czterech lat, żył 
pan ponad stan. Mówiono dużo w City 
o hulankach kasjera Komercyjnego Ban 
ku. Dawno wiadomo wszystkim, że hu- 
lanki pochłaniały sumy, o wiele większe, 
od pensji kasjera. Ale wszyscy przypu- 
szczali, niewiadomo dlaczego, że pan 
ma jakieś własne pieniądze. Coprawdi 
miał pan ich trochę, ale od dwóch lat nie 
pozostało śladu po tym spadku, który 
odziedziczył pan kiedyś. Był pan wzo- 
rowym urzędnikiem i _ dżentelmenem, 
nieprawdaż? A teraz kim pan jest? Gra- 
czem, rozpustnikiem i oszustem! Zręcz- 
nie4 sprytnie umiał pan manewrować w 
swem podwójnem życiu. Nikt nie mógl- 
by pana podejrzewać. Ale mimo to koń- 
cowy wynik zręcznej gry był fatalny. W 
tych dniach grozi panu katastrofa. Nie 
mógł pan opłacić swych długów. Suniy 
zdetraudowanej uprzednio w banku nie 
   

  

UTE NEZOOPZCAZZ ISC 

Drukarnia wydawnictwa „SŁOWA 

poza 

BL) :     

| Ułani, 

  

ułan 
Początek a godz 4, w dnie Świąt. 

& 

Parcelacja 

  

uZ15! Nejweselszy dGzwiękowiec Poiski 100 proc mowiony i śpiewany 

chłspcy malowani... 
ZIMIERZ K*UKOWSZI, ADOLF DYMSZĄ, WŁADYSŁAW WALTER, 

MIECZYSŁAW FRENKIEŁ i inni Dla młodzieży dozwolone, 

Muzyka W. Dana. W roli gł. 
ZULA POGORZELSKA, Kó- 

0 godz, 1-oj 

ср 

  

WB 

  

p zem 

maj. 

Landwarow 
Działki 

Kemunikacja pocizgami 
Warunki kupna: część 

letniskowo - ogrodnicze - budowiane 

nad jeziorem, rozmaitej wielkości. 

i autobusem co godzinę. 
pożyczką długoterminową, 

reszta ratami miesięcznemi. 

Cenz od 600 złotych za działkę. 

INFORMACIE: 

w Wilnie: Pierwsza Wileńska Spółka Parcelacyjna, 

iw maj. Landwarów: Zarząd Bóbr. 

  

Radjo wiieńskie 
Poniedziałek, dnia 19 grudnia 1932 r. 

11.40: Przegl. pras. Kom. meteor. Czas. 
12.10: Muzyka z płyt. 13.20: Kom. z meteor. 
14.40: Progr. dzienny. 14.45: Muzyka nieimie- 
cka (płyty). 15.15: Giełda rolnicza. 15.25: Au- 
dycja dla dzieci. 15.55: „Muzyka w. Wilnie” 
pogad. wygł. prof. M. Józefowicz. 16.15: Za- 
pomniane płyty. 16. 26: Lekcja francuskiego. 
16.40: „Narciarstwo wileńskie" — z cyklu wę- 
drówki mikrofonu wizyta w sklepie sporto- 
wym. Reportaż prowadzi Jarosław Nierociecki. 
17.00. Recital fortepp Komunikaty. D. C. reri- 
talu. 17.55: Progr na wtorek. 18.00: Muzyka 
lekka. Wiad. bieżące. 0. c. muzyki.  18.4Ć: 
Codz. odc. pow. 18.50: Rozmaitości. 19.00: 
literatury gdańskiej" -— odczyt litewski. 19.15: 
Wil. kom. sportowy. 19.30: „Na widnokręgu”. 
19,45: Pras. dz. radj. 20.00: Skrzynka poczt. 
techn. 20.15: Transm. z Teatru Wielkiego w 
Warsz. Akademji ku czci $.p. Prezydenta G. Na 
rutowicza. 21,05: Wiad. sport. Dod. do pras. 
dz. radj. 21.15: Opera z płyt („Wertner“ -- 

Masseneta). 23,25: Kom. meteor. 23.30: Muzy 

ka tan. 

LL LL 

  

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki lecznicze. 

iinc, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
| kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, . 
| suwa jej skazy i 

i 
i 

} 
į 

    
  

braki. Masaž kosmety 
ny twarzy. Masaž ciala, elektryczny, MA 

szczuplający (panie). Natryski „Hormona' 

  

    prof. Spulila. Wypa e w х 

indywidualne dobieranie kosmetyków 

dej cery. Ostatnie zdobycze kosmie- 
tyki racjonalnej. 

10—8. 
W. Z5P 

MMK 

į wediug 

  

Codziennie od g. 
  

  

ij K ECA 
      

można było zwrócić. Czy može i to jest 
kłamstwem? 

Kasjer nie odpowiedział. Zagiębił się 
w swym fotelu, skurczył się, zamarł, tyl- 
ko oczy patrzyły na Dala z wyrazem bez- 
granicznego przerażenia, 

— Podły aferzysta! —- ciągnął dalej 
Dal. -— Podła dusza i niski charakter. 
Piękny plan ułożył pan sobie. Już rok te- 
mu wiedział panu, że nadejdzie dzień, w 
którym za wszelką cenę trzeba będzie 
zdobyć większe pieniądze, aby uniknąć 
katastrofy. i oto plan jest gotowy: plan 
ten był już dojrzały w dniu przyjęcia 
Moyna na urzędnika Banku. Dyrektorzy 
nie chcieli go przyjąć, ale pan podtrzy- 
mywał go gorąco. Błagał pan, by dali 
możność człowiekowi powrócić na uczci- 
wą drogę. Był to zręczny, ale podły ma- 
newr. Zaciągnął go pan w pułapkę! Czło- 
wiek, który powrócił z ciężkich robót! 
Sam los dawał panu do rąk rozwiązanie 
dręczących kłopotów. 

Karling oblizał zaschnięte wasgi i 
chciał coś powiedzieć, ale nie mógł nie 
powiedzieć, tylko bełkotanie  wydobyto 
się z jego ust. 

tracić słów, —- — Nie będę dłużej 

  

sprzedaję prawie nowy 
patefon i 
Wielka 30 - 23 od 4 
—6: z 

lekcyj francuskiega 

     

  

Redaktor w/z Witold Tatarzyński. 

ul, Mickiewicza 4, m. 2. ł 

э 

Skład fortepianów, Planis, Pisbarmóni 

K. Dąbrowska 
(F-ma istnieje od r. 1874) 

ilno, Niemiecka 8, m. 11 
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Lokaie RÓŻNE 

  

    

Mieszkanie 
2 pokoje z kuchnię de 
wynajęcia. Dowiedzieć 
się Białostocka 6 — 1 
codziennie od 3 pepci. 
do 4.30 

Wołam 
o pomoc dla redziny 
В. w opłakanym stanie 
znaleziona przez Win- 
centynkę: Ojciec w 
szpitsia staby — matka 
wycieńczona (bez bie- 
lizny) — z pięciorgiem 
dzistek. Najsiarsza dzir- 
weczka 10 lat, chłopzk 
7, drugi 5, trzeci 3 let- 
ni a najmłod:ze bsbe 
roczne! Wielki brak bie- 

  

POKó 
DO WYNAJĘCIA 
UMEBLOWANY 

w mieszkaniu z wszel- 
kiemi wygodami. Wiel-* 
ka 30 — 23. 

  

Aaa E ay; ciepłego ubrania 
UPRÓG i obuwia proszę dzieci 

w tym wieku o ofiaro- 
i SPRZEDAŹ wanie starego ubrania. 

RYTYYNYESTYYT=" Bóg wynagrodzi za naj - 
  masiejszą ołiarę ztażo! 

OKAZYJNIE w Redakcji „Słowa” 

Dyrekcja Kolos 
dla psychicznie chory: 

„JANIELISZKI“ 
przyimuje choiycb — 
opieka lelarza psychjsź. 
Caikosita  niržzymenie 
80 zł, miesięcznie Po 
rozumieć się można te» 

letonicznie poczte 
Połuknia, Nr. i „Szuie- 
liszki*. Dla riezsmož- 
nych ustępstwo de 25 
proc. 

107 płyt. — 

    GARY 
LEKCIE 

BSERIEBCZ МОНЕ 

UDZIELAK 

—korepetycje —niedro 
go. Mickiewicza 42 — 
11 tel. 794 od 2 — 4 
po poł. 

      

  

rzekł ironicznie Dal. — W jaki sposób 
ukradł pan pieniądze i przyniósł do do- 
mu — to nie jest ważne. To wyjaśni sąd. 
Pan wyszedł ostatni z banku, ale przed 
wyjściem sprawdził pan kasę i wykazał 
brak dwudziestu tysięcy... Dwadzieścia 
tysięcy, które leżały w szuliadzie biurka. 
Pan dał znać do policji o kradzieży i wy- 
szedi, zabierając ze sobą pieniądze. 

— Oczywiście, podzielił się pan > 
policją swemi podejrzeniami, co do Moy- 
na — oczywiście, tylko na niego mogła 
paść podejrzenie. Naturalnie agenci rzu- 
cili się na ten ślad — pewny. A pan ka- 
rzystając z nieobecności Moyna w domu, 
wziął dwa tysiące i bilet okrętowy, 
wczoraj kupiony przez posłańca banko- 
wego, — i zjawił się pan w don: Moy- 
na, pod pretekstem: „rozmowy  przyja- 
cielskiej i namówienia do skruchy”. U- 
dał pan bardzo zmartwionego na wiade- 
mość, że Moyna niema wdomu, a żonie 
wytłumaczył pan, że przychodzi spraw- 
dzić, jak mieszkają niżsi urzędnicy Ban- 
ku i poznać ich rodziny! 

D. ©. N. 
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