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Głowiek nie parijilecz narodu Cześciowa rekonstrukcja rządu 
Dymisja 3-ch ministrów.—Prof. Zawadzki ministrem bez teki. Józef Piłsudski nie zajmie w histo- 

sji polskiej miejsca w charakterze czło 
wieka partji, lecz jako jeden z głów- 
nych twórców państwa polskiego, któ- 
ry w pewnych okresach swojej dzia- 
łalności, zwłaszcza początkowych, mu- 
siał działać w obrębie partji, aby mieć 
narzędzie dla realizacji swych wielkich 
cełów narodowych 

jego działalność w PPS mobilizo- 
wała klasę robotniczą, a przynajmniej 
tę grupę partyjną do walki o Polskę 
Niepodległą. Historja nie powinna za- 
pominać, że wprowadzenie napowrót 
idei niepodległości, jako celu akcji po- 
litycznej, było dziełem Polskiej Partji 
Socjalistycznej, a głównym  promoto- 
rem tej idei w kraju, był Józef Piłsud- 
ski. jJeżelibyśmy wzięli artykuły jego 
drukowane w konspiracyjnym „Robot- 
niku“ od 1896 r. do 1905 włącznie, to 
zobaczylibyśmy, że rozbudzanie god- 
ności ludzkiej i godności narodowej, 
wzbudzanie odrazy do rosyjskiego ja- 
rzma, były główną siłą motorową tych 
artykułów. 

W 1905 r. niepodległościowe dąż- 
ności Polski naówczas jeszcze słabe, 
przeżywały kryzys pod wpływem re- 
wolucji rosyjskiej, przeobrażania się 
formy państwowej Rosji, nadziei na 
autonomję. Do PPS. szli jedni dla dą- 
żności niepodległościowych, inni dla 
socjalizmu. W okresie wzmożonego 
fermentu społecznego napłynęła do par 
tji znaczna ilość zwołenników wyiącz- 
nie programu społecznego tej partji. 
Ruch rewolucyjny rosyjski przemawiał 
do wyobraźni i był czynnikiem asymi- 
lacji politycznej. Wówczas następu- 
je rozłam w PPS i Frakcja Niepodle- 
łościowa, zwana wówczas Frakcją 
ewolucyjną, skupia się wokoło Pił- 

sudskiego i przeprowadza secesję: 
Metody tej walki z rządem zapomocą 
teroryzmu, skierowanego do przedsta- 
wicieli rosyjskiej administracji w. Pol- 
sce, okazują się wkrótce nieskuteczne- 
mi. Piłsudski wówczas szuka nowych 
dróg, Wojna rosyjsko-japońska rozbu- 
dziła w nim odziedziczone po przod- 
kach, silne w dzieciństwie zamiłowa- 
nie do spraw wojskowych. Po parolet 
nim okresie samodzielnych studjów, w 
przededniu konfliktu dyplomatycznego 
rosyjsko-austrjackiego, z powodu ane- 
ksji Bośni, Piłsudski szkołę dła bojow- 
ców przeobraża w szkołę wojskową i 
zapoczątkowuje polską siłę zbrojną. 
Był to słaby zarodek. Szydzono „Lu- 
dzie dorośli bawicie się w ołowianych 
żołnierzyków”, na co Piłsudski odpo- 
wiadał marszcząc brwi: „To wlejcie 
żełaza, aby nie były ołowiane*. Lu- 
dzie nie umieją myśleć genetycznie, 
nie zdają sobie sprawy, widząc mały 
zarodek wielkiego zjawiska dziejowe- 
go, w co się on rozrośnie przy sprzy- 
jających okolicznościach. Zdawało 
Się, co może zaważyć na szali wypad- 
ków w wielkiej wojnie, która jeżeli 
nawet przyjdzie (większość negowało 
jej przyjście), to, że kiłka, że kilkana- 
ście nawet tysięcy polskiej młodzie- 
ży będzie zorganizowanej militarnie, 
będzie miało wyszkolenie militarne. 
Lecz bez tego zarodka nie powstały- 
by legjony, nasza armja nie miałaby 

kart po ustąpieniu okupacji niemiec- 
kiej, Warszawa i całe Królestwo by- 

łoby opanowane przez Bolszewików 
jak przez nich było opanowane Wilno. 

Uzbrojone Królestwo mogło wy- 
zwolić Wilno i inne nasze Kresy. Mo- 
gło stoczyć zwycięską walkę o Lwów. 
Któżby wyzwolił Warszawę, gdyby w 
końcu 1918 r. nie posiadalibyśmy kil- 
ka pułków doskonale zorganizowa- 
nych, nie posiadalibyśmy oprócz tego 

byłych legjonistów, oraz PÓW. . Koa- 
licja nie wyzwoliłaby nas. Pragnęła 
ona interwencji w Rosji. Była mate- 
rjalnie wielokrotnie bardziej zaintere- 
sowaną w restytucji Rosji, niż wyzwo- 
leniu Polski. Próbowała posłać woj- 
ska do Odessy, lecz te się zbuntowały. 

W końcu 1918 r. wojska koalicyjne 
były zmęczone. Były zdolne do walki 
na zachodnim froncie dla sprawy dla 
siebie zrozumiałej i drogiej, lecz nigdy 
w Polsce. 

W 1918 r. przybycie Piłsudskiego 
do Warszawy było ważnym momen- 
tem najbardziej przyjazną okoliczno- 
ścią dla krystalizacji państwa polskie- 
go. jego działalność legjoniowa czy- 
niła go ośrodkiem  krystalizacyjnym 
dla podstawowego organu państwa, 
armji. Dawna przynależność do PPS. 
dawała mu możność skierowywania tej 
grupy od akcji rozkładowej, do akcji 
państwowej. Nawet żywioły dawniej 

moskalofilskie w okresie wojny, Pił- 

sudskiemu niechętne, jak narodowa de 
mokracja, stanęły najpierw przy Pił- 
sudskim, wiedząc, że on potrafi 

skę ochronić od rewolucji, od przewro 
tu bołszewickiego. 

Jeszcze przed ujarzmieniem poli- 
tycznem, Polska była bez kręgosłupa 
politycznego, poszukiwała nie sprzy- 
mierzeńców, lecz protektorów. Kata- 
rzyna Il była w swoim czasie zwaną 
Wielką Protektorką. Sto kilkadziesiąt 
lat ujarzmienia nie mogło dać nam 
hartu politycznego. Komitet paryski 
będący na żołdzie francuskim w okre 
sie wojny, po wojnie odczuwał  pol- 
skie państwo, jako jakieś lenno Fran- 
cji. Paderewski przejawiał pewne psy 
chiczne służalstwo wobec koalicji. Wy 
zwolicielem Polski stawał się znów 
Piłsudski. Wbrew koalicji sięgnął po 
Wilno. Gdy rozpoczęła się nasza 
ofensywa, narazie bardzo pomyślna na 
naszych ziemiach. . .wschodnich, poseł 
francuski żądał, aby miejscowości za 
Bugiem były okupowane pod znakami 
rosyjskiemi. Piłsudski wbrew odmów:ł 
temu żądaniu. Udzielano naim oręża, 
bo państwa koalicyjne pragnęły, abyś 
my byli dywersją wobec walki, którą 
stączały oddziały armji z bolszewika- 
mi. Kołczak, Dienikin, Wrangiel, otrzy 
mywali od koalicji znacznie więcej 
środków broni, ekwipunku wojennego 
niż my. Generałowie ci byli nosiciela- 
gi idei wielkiej i niepodległej Rosji, 
Rosji od Kalisza do Władywostoku. 
Ten fakt utrudnił ich kooperację mili- 
tarną z Finlandją, nawet uniemożliwił, 
dzięki czemu biała armja nie zawladnę 
Petersburgiem. Dienikin tegoż samego 
dnia, w którym oświadczył: „Najszczę 
śliwszym dniem mego życia, będzie 
dzień, kiedy będę musiał skrzyżować 
swój oręż z armją polską" — w tym 
samym dniu wysłał telegram w odjpo- 
wiedzi na adres Prikarpackiej Rusi : 
„Najszczęśliwszym dniem mego życia, 
będzie dzień kiedy sztandary rosyjskie 
zatknę na Karpaty". W razie wojny z 
Dienikinami, Polska nie uzyskałaby tej 
pomocy, jaką mieliśmy ze strony IFran- 
cji, w okresie wojny naszej z bolsze- 
wikami. Mielibyśmy przeciwko ы е 
dobrze uzbrojoną, wytkwip »vaną ;0- 
syjską armię. : RAE 

Nie wejście w koope:ację z Dieti- 
kinem, umożliwienie jego porażki, 
przez zawieszenie faktyczne na pewien 
czas walk z wojskiem bolszewickiem, 
uratowało Polskę od ponownego, ro- 
syjskiego jarzma. Ten ratunek :a- 
wdzięczamy Piłsudskieniu. 

Przez niechęć do Piłsu skiego, Na- 
rodowa Demokracja przypistje nasze 
zwycięstwo pod Warszawą w 1770 +. 
generałowi Weygandowi. Hr. d'Aber- 
non, szef misji angielskiej w okresie 
najścia bolszewików na Warszawę, 
przypisuje Piłsudskiemu plan obrony, 
który okazał się skuteczny, i „osobi- 
stej inicjatywie Piłsudskiego zawdzię- 
czać należy najśmielsze posunięcia te- 
go planu“. 

W skrócie plan jego przedstawiał się na- 
stępująco: skoncentrowanie nad rzeką Wie- 
przem pięciu i pół dywizyj wyborowych 
wojsk Polski... dalszy plan strategiczny do- 

puszczał Rosję do atakowania Warszawy, 
by tym sposobem jaknajwiększą ich liczbę 
zaabsorbować walką z wojskami polskiemi, 

broniącemi miasta. Aczkolwiek wojska te 

były już bardzo osłabione cofaniem się przez 
półtora miesiąca, sądzono jednak, że zdo!a- 
ją utrzymać obroną przez trzy dni, po upły- 
wie których nastąpić miał atak flankowy z 
Dęblina, zrywający.łącznóść pomiędzy po- 
szczególnemi oddziałami wojsk- rosyjskich, 
a przez to samo przynoszący skuteczną po- 
moc zagrożonej Warszawie.  Przygotowa- 
nie obrony prowadzono ściśle według tego 
planu. Piłsudski wyjechał z Warszawy 12 
sierpnia wieczorem i sam stanął na czele 
owej lotnej jednostki bojowej..." (str. 90). 
Wiem czem skończyła się owa bitwa. D'Aber 
non w dalszym ciągu pisze: 

„Piłsudskiemu przypadło w udziale być 
tym pierwszytm, który zrozumiał w pełni nie 
zwykłą doniosłość własnego manewru stra- 
tegicznego, i rankiem, osiemnastego sierp- 
nia, niepomny na przestrogi podwładnych 
sobie oficerów, pewny, że droga do War- 
szawy opanowana jest przez kozaków ma- 
ruderów, postanawia Piłsudski wracać jak- 
najśpieszniej do stolicy w celu zorganizowa- 
nia ofensywy przeciwko wojskom  sowiec- 
kim. Wróciwszy do Warszawy zastaje iu 
Piłsudski ogólne przygnębienie, Warszawa 
nie rozumie sukcesu, jaki odniósł atak flan- 
kowy z nad Wieprza, umysły pozostają tu 
ciągle jeszcze pod wrażeniem pieciodnio- 
wych walk, w czasie których spodziewano 
się w każdej chwili wkroczenia Rosjan do 
Warszawy..." Oficerowie, z którymi prowa- 
dził Piłsudski narady odnosili się naogół nie- 
dowierzająco do tak raptownie dokonanego 
zwycięstwa. Długotrwały szereg niepowo- 
dzeń, jaki im towarzyszył od chwili gdy 
zaczęli się cofać, nastroił tak  złowróżbnie 
ich umysły, że pojąć nie mogli zupełnego 
przekszłałcenia sytuacji. Piłsudski utrzymy- 
wał, że o ile obecny stan rzeczy da się w 
całej pełni wykorzystać i o ile dalsze atako- 
wanie wroga prowadzone będzie z energją, 
wówczas bolszewicy nie unikną klęski na ca- 
tej linji" (Str. 97). W rzeczy samej nie uni- 
knęli klęski. RA, 

Nie ulega wątpliwości, że nasze 
zwycięstwo w 1920 r. nie zostało nale 

Pol- życie wyzyskane pod względem poli- 

W niedzielę trzej ministrowie, 
2 mianowicie minister Rolnictwa 
senator Lesn Janta-Połczyńsk:, 
minister Reform Roinych prof. 
Leon Kozłowski i minister Robót 
Pob'icznych generał  Noerwid- 
Weugebauer, zgtosili Ka ręce p. 
premjers swe prośby © dymisję. 
\У związku z tem odbyło się w 
Gniu Gzisieįszym posiedzenie 
Rady Ministrów, po którem p, 
premjer Prystor udał Się na 
Zemek i zostął przyjęty przez 
Pana Prezydenta Rzeczypospo- 
litej. 

Jak spędził imieniny 
KAIR. PAT. — Pan Marszałek Pił- 

sudski spędził dzień imienin w otocze- 
niu osób, będących w Heluanie. Człon 
kowie poselstwa w Kairze, przedsta- 
wiciele władz egipskich, członkowie 
korpusu dyplomatycznego, 

Rokowania chi 
SZANGHAJ. PAT. — Rokowania 

pokojowe posuwają się naprzód. Mi- 
nister pełnomocny Japonji oświadczył, 
że obie strony godzą się przystąpić do 
formalnej dyskusji nad warunkami w 
najbliższą Środę. W obradach wezmą 
udział przedstawiciele władz wojsko- 
wych chińskich i japońskich. 

TOKjO. PAT. — Jak donosi zgen- 
cja Reutera, władze wojskowe japoń- 

akredyto- 

Asko-japonskie 

Pan Prezydent przyjął prośby 
© dymisję, zgłoszone przez mi- 
nistrów Rolnictwa, Reform Rol- 
nych i Robót Publicznych : na 
wniosek p. prezesa Rady Mini: 
strów mianował: 

inž, Seweryna  Ludkiewicza 
min'strem Rclinictwa i minister- 
stwa Reform Rolnych, inż. Aifon- 
sa Kuehna ministrem Robót Pu- 
bilcznych z tem, że p. minister 
Kuehn zachowuje jednocześnie 
tekę ministra Komun:kącji i prof. 
Władysława Zawadzkiego — mi- 
nistrem bez teki. 
  

Marszałek Piłsudski 
wani w Kairze, składali w ciągu dnia 
życzenia. — Cały szereg obywateli 
miastą wpisał się do księgi wizyt. Pan 
Marszałek Piłsudski otrzymał kilkaset 
depesz z życzeniami imieninowemi. 

— 

dyskusji z przedstawicielami Chin na- 
stępujące postulaty: _ 

1) Wojska chińskie pozostaną na 
swoich obecnych pozycjach. 2) Wojska 
japońskie coiną się zgodnie z ustalo- 
nym programem. 3) Komisja mieszana 
wraz 'z przedstawicielami mocarstw 
neutralnych, będzie sprawowała nad- 
zór nad wycofaniem się wojsk. 

SZANGHAJ. PAT.— Część sił mor 

skie gotowe są przyjąć za podstawę skich Japonji odpłynęła do kraju. 

  

Ponowne dema 
WARSZAWA. PAT. — Poseł R.P. 

w Moskwiie Patek zwrócił się 20 bm. 
ponownie do komisarjatu ludowego dla 
spraw zagranicznych 0 wyjaśnienie, 
które ma otrzymać w związku z komu- 

nikatem tegoż komisarjatu z dnia 10 
marca o wynikach śledztwa w sprawie 
zamachu na radcę von Twadowsky*- 
ego. 

  

OCHRONA DYPLOMATÓW W MOSKWIE 
MOSKWA. PAT. — Według za- 

pewnień kół zbliżonych do komisarjatu 
spraw zagranicznych, proces Judy Ster 
na rozpocznie się w bieżącym tygod- 
niu. Gmachy niektórych zagranicznych 
przedstawicielstw _ dyplomatycznych, 

SENSACYJNE 
  

jak również niektórzy członkowie kor- 
pusu dyplomatycznego, posiadają 
wzmocnioną ochronę policyjną. Praw- 
dopodobnie władze sowieckie obawia- 
ja się nowych ekscesów ze strony nie- 
odpowiedzialnych czynników. 

  

REWELACJE 

0 zajściach w Domu Brunatnym 
LIPSK. PAT. — Tutejsza prasa socjalis- 

tyczna, ujawniając coraz to nowe rewelacje 
o przygnębiających nastrojach wśród hitle- 
rowców, podaje dalszy sensacyjną wiado- 
mość, pochodzącą ze źródeł narodowych s0- 
cjalistów, iż negatywny wynik wyborów na 
prezydenta Rzeszy wywołał we wszystkich 
kołach partji zrozumiałe rozczarowanie, liczo 
no się bowiem powszechnie ze zwycięstwem 
Hitlera. 

Według tej wiadomości, na zwołanej z te 
go p nadzwyczajnej konierencji w Do- 
mu Brunatnym w Monachjum doszło do gwał- 
townych zajść między Hitlerem a jego pod- 
władnymi. Hitler, dostawszy spazmów, zwy- 
myślał przedewszystkiem Goebbelsa, które- 
mu zarzucił, że tylko wskutek jego natarczy- 
wości i wbrew własnej woli przyjął bands: 
daturę ną ydenta. — Prowokacje Goeb- 
belsa w R. gu, že uzyskam 18 miljonow 
głosów — głośno krzyczał Hitler — były ni- 
czem innem, jak tylko intrygą. а 

Goebbels zarzucił natomiast Hitlerowi, że 
przez nierozważny wywiad, udzielony dzien- 
nikarzowi amerykańskiemu, 0 rezygnacji Z 
rewizji traktatu wersalskiego i płanu Youn- 
ga, zepsuł całą walkę. Jeszcze gorszem w 
następstwa było jego niemądre przemówie- 
nie w Dortmundzie. i 

Również i Strasser, znany teoretyk pro“. 
gramu narodowo-socjalistycznego, seno 

ierowi szereę kadlrwaleych błędów podzzać wi szereg y Ww 
akcji wyborczej. Jego filofrancuska tenden- 

ELITE MT i 

tycznym, że mogliśmy osiągnąć znacz- 
nie lepsze granice. Pamiętajmy jednak, 
że traktat zawierali przedstawiciele 
partyj. Był to jedyny przykład w dzie- 
jach, że nie rząd, a delegaci klubów 
parlamentarnych zawierali pokój. Był 
to wynik wadliwego ustroju politycz- 
nego Polski, którego następnym wyra- 

zem była konstytucja marcowa 1921 r. 
Zwycięska walka nad nią została do- 
konana przez przewrót majowy. Musi- 
my jednak należycie wyzyskać to zwy 
cięstwo przez sformułowanie i uchwa- 
lenie konstytucji, któraby stała się 
dźwignią naszego rozwoju gospodar- 
czego i naszych sił narodowych. 

Władysław Studnicki. 

„toczenia, 

cja kosztowała setki tysięcy „guldenów. Spe- 
cjałnym powodem burzliwej dysputy była 
sytuacja finansowa, w jakiej partja sięi obec 
nie znajduje. Hitler ma się wyliczyć, co zro- 
bił z kilku miljonami marek, otrzymanemi 
podczas akcji wyborczej. 

Wtajemniczeni twierdzą, że przeszło 3 
miliony Hitler zdeponował w jednym ze 
szwajcarskich banków, na co brak jednak 
wszelkich dowodów. W wyniku tych nieocze 
kiwanych zarzutów ze strony najbliższego о- 

Hitler wpadł w 
wściekłości. Goebbelsowi groził spoliczko- 
waniem. 

prawdziwy szał gą jednak 

  

Min. Władysław Zawadzki. 

* k * 

Przypisek redakci!: 

ctwa i Reform Rolnych został p. Seweryn 

Ludkiewicz — kresowiec. Miejmy nadzieję, 

źe ta unja osobista zamieni się w unję realną, 
že te resorty zostaną połączone w jeden. 

Żegnamy gen. Norwid - Neugebauera 
bez żalu. Był on autorem ustawy drogowej, 

którą później trzeba było nowelizować i 

wogóle nie miał szczęsliwej ręki. 

Prof. Zawadzkiemu — Wilnianinowi — 
tak blisko z nami. związanemu, gdy stale 

mieszkał w Wilnie, — winszujemy nowego, 

wysokiego stanowiska. Mamy nadzieję, że.na 
posterunku wice - premiera do spraw gospo- 

darczych dużo w naszej gospodarce zmieni 

na lepsze, ' 

M nistrem Rolni- 

  

rche posła Patka 
Według doniesień z Moskwy, w sprawie 

oskarżonych o zamach na radcę ambasady 
niemieckiej von Twa<dowsky'ego studentów 
sowieckich Sterna i Wasiljewa, nastąpił zna- 
mienny zwrot. Pomimo  zapowiedzianego 
przez oiicjalny komunikat Tass'a zakończe- 
nia śledztwa wstępnego i przekazania aktów 
sprawy do prokuratury, organy śledcze G. 
P. U. ponownie wznowiły badania obydwóch 
oskarżonych. Śledztwo więc w tajemniczej 
jak dotychczas sprawie zamachu na dyplo- 
matę niemieckiego, prowadzone jest nadal, 
a w związku z tem, termin rozpoczęcia pro- 
cesu zostanie prawdopodobnie odroczony. 

Wasiljew, pomimo wielokrotnych badań, 
kategorycznie odmawia udzielenia zeznań i 
nie potwierdził dotychczas rzekomych zeznań 
Sterna o udziale nieznanych bliżej obywateli 
polskich w organizacji zamachu. Wskutek 
tego władze śledcze przyszły do przekona- 
nia, że dotychczasowe wyniki śledztwa nie 
są dostateczne dla wyświetlenia przyczyn i 
okoliczności zamachu. 

W  wiązku z tym zwrotem w sprawie 
zamachowców w Moskwie uporczywie krą- 
ży pogłoska, że zamach był dokonany z ra- 
mienia skrajnej opozycji w celach wewnętrz- 
no-politycznych. Według tych. pogłosek w 
Moskwie istnieje dobrze zakonspirowana 0- 
pozycyjna grupa polityczna, która, nie wi- 
dząc możliwości zwałczenia polityki Stalina, 
chwyciła się teroru, celem kom- 
plikacyj w polityce wewnętrznej Sowietów. 

Sowieckie czynniki urzędowe, aczkolwiek 
zaprzęczają stanowczo tej pogłosce, nie mo- 

na podstawie dotychczasowych 
wyników śledztwa, dostarczyć konkretnych 
dowodów swej pierwotnej ke pochodzą- 
cej rzekomo z zagranicy inspiracji zamachu. 

"Nowy kandydat na Prezydenta Rzeszy 
KLAUS HEIM WYPUSZCZONY Z WIĘZIENIA 

BERLIN, (Pat). Ponowne głosowa. 
nie na prezydenta Rzeszy w dniu 10 
kwietnia zapowiada się niemniej cie- 
kawie, Jak pierwsze. į 

Wszystkie stronnictwa polityczne 

przygotowują wielką akcję polityczną. 
Jako curiosum zanotować należy wy- 
suwanie przez prawicowo rewoiucyjne 

ugrupowanie chłepskila na obszarze 
północnych Niemiec kandydatury zna- 
nego zamachowca Klausa Heima, nie- 
dawno wypuszczonego z więzienia, 

gdzie odbywał kary za dokonanie sze- 
regu zamachów bombowych na tle 

politycznem. 
  

Konferencja maddunajska w kwietniu 
PARYŻ, (Pat). Międzynarodowa- 

Izba Handlowa wystosowała zapro- 
szenie do prezesów komitetów naro- 
dowych krajów naddunajskich, Polski 
oraz wielkich mocarstw na konfe- 

rencję w Insbrucku, która odbędzie 

się między 16 a 23 kwietnia r. b. w 

celu zbadania sytuacji krajów naddu- 

najskich i sprecyzowania najlepszych 

metod zbliżenia gospodarczego. 

  

Nawy ślad w poszukiwaniach Lindbergha 
NOWY YORK. PAT. — Policja po 

szukuje obecnie jednego z byłych Samochód ten znaleziono pod Hope-- 

członków bandy Al Capone'a, podej- 
rzanego o udział w porwaniu dziecka 
Liadbergha, ponieważ widziano jego 
samochód przed domem Lindbergha o 

trzy godziny przed uprowadzeniem.— 

well w stanie New Jersey, ukryty w 

sianie. Zdaniem gubernatora Moorsa, 

fakt ten stanowi nowy ślad, mogący 

przyczynić się do odnalezienia dziecka. 

  

SILVA RERUM 
Iiustrowany Kurjer Codzienny Nr. 

77 zamieszcza artykuł, z którego zado 
woleni będą wszyscy otyli, dbający o 
swoją „linję” i dążący do tej linji za- 
pomocą głodówek. Okazuje się, iż nale 
ży jeść tyle, ile każe apetyt, nie prze- 
rażając się otyłości. 

Ludzi otyłych uważa dziś t. zw. „opiaja 
publiczna* za ofiary własnego lenistwa i 0- 
ZACK 

ak w da cała ta sprawa w oczach 
laików. is p 

„ Pozwalają się temi poglądami czasem 
niestety, sugerować również i lekarze. Do 
dziś dnia jeszcze w każdym podręczniku ie- 
karskim w rozdziale o otyłości czytamy, 22 
„istnieją dwa rodzaje otyłości: jedna kate- 
gorja otyłości wywołana jest zaburzeniem 
srzemiany materji na tle hormonalnem, dru- 
ga zaś kategorja wywołana jest nadiniervem 
obżarstwem i lenistwem” 

Człowiek otyły różni się zasadniczo od 
normalnego człowieka pewną cechą przemia 
ny materji, uwarunkowaną zaburzeniem he! - 
monalnem. 

Mianowicie, człowiek otyły nie spała tłu- 
szczu, uzyskanego w pożywieniu, łecz cepo- 
me go „na zapas”. Znacznie basdziej jed- 

jest łapczywy na węglowodany (czkier, 
mąkę, ciastka etc.). Cały cukier z pożywie- 
nia wyłapuje, i zamieniając go na tiuszcz, 
odkłada również „na zapas”. Stwierdził to 
na psach Kugelmann. z kliniki Bergmasna. 

Człowiek otyły nie zadowala się jednak 
wybieraniem cukrów z pożywienia, celeri 
zamiany ich na tłuszcz — zaburzenie prze- 
miany materji sięga. u niego tak daleko, że 
wybiera on własne zapasy cukru 2 wątroby 
i mięśni i zamienia je całkowicie na tłuszcz, 
który z niezrozumiałych dla nas powodów 
odkłada na zapas w tkance podskórnej. 

1 ten ostatni fakt pociąga za sobą dosyć 
poważne konsekwencje. Nasz zapas cułera 
w wątrobie i mięśniach jest warunkiem pra- 
widłowej czynności wątroby i mięśni. Bez 
cukru nie może funkcjonować prawidłowo 
wątroba — bez cukru nie mają siły snięśnie. 
Węglowodany są warunkiem życia. 

I oto człowiek otyły, mimo swego na- 
pozór kwitnącego wyglądu, jest zawsze głod 
ny. jego instynkt woła wielkim głosem o wę 
głowodany. I dlatego człowiek otyły ze 
szczególnem łakomstwem pochłania cukierki, 
ciastka, makaron, pierogi — czuje on bo- 
wiem instynktownie głód węglowodanowy. 

Chce on w ten sposób zdeponować 'ko- 
nieczne każdemu człowiekowi zapasy cukru 
w wątrobie i w: mięśniach. 

„Cały jego wysiłek idzie jednak i tak ua- 
próżno: cukru bowiem nie potrafi prawid“ 
wo spalić — zamienia go jedynie na tluszc”. 

Błędne koło jest zamknięte. 
„. Niema otyłości, wywołanej obżarstwc:", 
i lenistwem. — Każdy z nas ma ściśle „prze 
pisaną* wagę, której nie potrafi ani o pół 
kilograma zmienić. Można schudnąć, ub 
przytyć sztucznie, tylko na pewien, przej- 
šciowy okres czasu. Normalnie bowiem czu- 
wa bardzo ściśle nad naszą wagą regulacja 
hormonalna, której wykładnikiem jest ape- 
tyt. Można np. przez stałe głodzenie się 
schudnąć o kilka, czy kilkanaście nawet ki- 
logramów — natychmiast jednak, z chwilą 
normalnego odżywiania się, wraca człowiek 
do swej zwyczajnej wagi. 

Tylko w niektórych, bardzo rzadkich przy 
padkach, gdy np. serce odmawia posłuszeń- 
stwa, musi lekarz starać się obniżyć trwale 
wagę człowieka otyłego. Można to uczynić 
np. przez stałą djetę jarzynowo-owocową i 
ubogą w sól — bowiem tłuszcz można od- 
kladać tylko z wodą i solą. Kuracje takie 
nie są jednak bynajmniej obojętne dla zdro- 
wia i dla większości ludzi otyłych są nie- 

wskazane. ; 
Należy bowiem pamiętać o tem, że na- 

wet 100 kig. ważący człowiek może się przy 
wadze 90 klg. czuć chorym! Waga każde- 
go człowieka jest mu zgóry pozebienić i je- 
żeli człowiek chce pozostać zdrowym i móc 
pracować,musi swą przepisaną wagę bezwa- 
runkowo zachować. Tyłko w tej wadze czu 
je się on dobrze i zdrowo. Nie można jej 
bezkarnie zmienić, podobnie, jak trudno zmie 
nić nos, ręce, nogi, oczy... 

A więc: biada „linji* i niech żyje 
dobry apetyt! Lector. 

PAŃSTWOWĄ 
NAGRODĘ MUZYCZNĄ 
OTRZYMAŁ JAN MAKLAKIEWICZ. 

WARSZAWA. PAT. — W niedzie- 
lę dnia 20 bm. odbyło się w siedzibie 
Ministerstwa W. R. i O. P. posiedzenie 
jury państwowej nagrody muzycznej 
za rok 1931. Nagroda ta, w sumie 5 
tysięcy złotych (poprzednio 10 tysię- 
cy), przyznawana jest w myśl statu- 
tu autorowi najwybitniejszego polskie- 
go utworu muzycznego, ogłoszonego 
drukiem, lub wykonanego po raz pierw 
szy w ciągu ubiegłych 5 lat. ‹ 

Po krótkiej naradzie jury przyznało 
przeważającą większością głosów na- 
Hare państwową Janowi Adamowi 

aklakiewiczowi za kocert wioloncze- 
lowy, wykonany po raz pierwszy w r. 
1930 w Bukareszcie. W toku 
wysunięte zostały, jako wybitne kom- 
pozycje, kwalifikujące się do nagrody, 
utwory jerzego Fitelberga, Kondrac- 
kiego, Morawskiego, Perkowskiego, 
Palestra i Tansmana. Przyznana na- 
greda ulega, w myśl statutu, zatwier- 
dzeniu przez p. ministra i akademię 
sztuk pięknych. 

KTO WYGRAŁ 20 TYSIĘCY. 
WARSZAWA. PAT. — W 10-tym 

dniu ciągnienia V klasy 24-ej Polskiej 

Państwowej Loterji Klasowej, głów- 

niejsza wygrana 20 tysięcy złotych 

padła na Nr. 28.111. 
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„Woskresnoje Cztenje* (Nr. 10), 
a ściślej — wybitny rosyjski publicy- 
sta p. Vox, poświęca dłuższy artykuł 
połemice ze mną, robiąc ze mnie re- 
prezentanta polskiego katolickiego spo 
łeczeństwa, zwalczającego metody 
współczesnej akcji unijnej. 

Dziękuję za ten nieoczekiwany i 
niezwykle dla mnie zaszczytny awans, 
ale muszę jednocześnie wyrazić szcze- 
ry smutek, iż mój ostatni artykuł o ob- 
rządku wschodnim, doczekał się nie- 
ścisłej interpretacji. 

P. Vox mocno podkreślił dwa mo- 
mienty, wciąż się zaznaczające w roz- 
ważaniach katolików, nie mogących 

się entuzjazmować działalnością 
„wschoników''. Pierwsze —to, że zwal 
czane są metody akcji, lecz nie idea u- 
nji Drugie, że wciąż jest wysuwany 
zarzut rusyfikacji. A że ja, zastanawia- 
jąc się nad smutną rolą w obrządku 
wschodnim różnych „,perekińczyków*, 
zaznaczyłem, że ich działalność tylko 
wzmacnia Cerkiew w jej wrogiej po- 
zycji wobec Kościoła, przeto p. Vox 
wyciągnął całkiem nieoczekiwany i za- 
nadto dowolny wniosek: 

..z całą pewnością można przyjść do 
wniosku, że przedstawiciele najprzeróżniej- 
szych kół polskiego Świeckiego społeczeń- 
stwa protestują przeciwko unji w postaci 
obrządku wschodniego tylko dlatego, że ona 
mimowoli i bezwiednie „wzmacnia prawosła- 
wie“ i že jej działalność nibyto rusyfikuje 
ludność prawosławną. Z tego można wycią- 
gnąć tylko ten wniosek, że jeżeli unja za- 
cznie nie wzmacniać, lecz osłabiać i rozkła- 
dać prawosławie, a do tego nie „rusyfiko- 
wać”, lecz, dajmy na to „polonizowač“ pra- 
wosławnych, wówczas nie znajdzie się żad- 
nych zastrzeżeń; przeciw rozpowszechnieniu 
unii. - 

Spróbuję potraktować uwagi p. 
Vox'a całkiem na serjo i dlatego wy- 
powiem parę uwag, dotyczących źró- 
dła naszych nieporozumień. 

Przedewszystkiem: co to znaczy 
— unja? Wyraz ten ma niejednakową 
treść, gdyż oznacza tak ideę zjedno- 
czenia Kościoła, jak i realne formy, 
które w różnym czasie były nadawane. 
próbom urzeczywistnienia tego zjedno 
czenia. Mówiąc o akcji obrządku 
wschodniego, wciąż się spotykamy z 
trzema różnemi pojęciami,mającemi na 
zwę unji. 

- _ Przedewszystkiem — unja — idea, 
przekazana ludzkości w słowach Chry 

'stusą o jednym pasterzu i jednej ow- . 
czarni. 

Wiemy, że Kościół modli się o do- 
konanie tej zgody; wiemy, że Cerkiew 
również zanosi modły na tę intencję. 

,._ Czy. może katolik lub prawosławny 
“nie dążyć do zjednoczenia Kościołów? 
_ Czy wolno nie dążyć?.. 

Chyba — nie. Jeżeli tak, więc ła- 
two się porozumiemy, stwierdzając o- 
bopólne pragnienie zgody i wieczyste- 
braterstwa. 

Ale, dążąc do zjednoczenia, nie mo 
żemy się łudzić nadzieją, że całkowita 
unja, że powrót do stanu z przed r.“ 
1054, jest możliwy w bliskim czasie. 

Przeciwnie: możemy być pewni, że 
tego momentu my się nie doczekany. 
Co z tego wynika? — Tylko to, że ideę 
unji idealnej musimy przekazać następ 
nym pokoleniom, sami zaś powinniśmy 
zastanowić się nad możliwością częś- 
ciowej realizacji unji. Na pewnym od- 
cinku. 

Rzecz jasna, że całą uwagę musi- 
my skierować na tereny Rzeczypospo- 

_ litej Polskiej, gdzie szczególnie wyra- 
NST TAN TEN STT SIT US VALTIS EI RS KKI KIKA 

Jowisz czy Herakles 
Dziś, dnia 22 marca przypada set- 

na rocznica śmierci Goethego. Świę- 
tuje tę rocznicę Francja: setki artyku- 
łów w dziennikach i czasopismach przy 

 pominają wielkiego poetę, komentują, 
roztrząsają. Dociekaniami krytyków 
irancuskich kieruje nietylko chęć zło- 
żenia hołdu Boskiemu Olimpijczykowi: 
Francuzi przypuszczają, że Goethe, jak 
każdy twórca, jest wprawdzie ogólno- 
ludzki, ale przedewszystkiem jest wy- 

_ razicielem duszy swego narodu. Pozna 
- jąc Goethego, Francuzi myślą, że po- 

znają Niemców. 
_ Stulecie Goethego obchodzi uro- 

czyście Rosja. Dziś odbywa się w Le- 
ningradzie solenne posiedzenie Akade- 

_ mji Umiejętności. Bucharin i Rozanow 
_ występują z przemówieniami. Cere- 
monjalne zebranie ma również miejsce 
w Moskwie, w Akademji Komunistycz- 

sie, czci poetę materjalnie: w rocznicę 
jego śmierci ukazują się pierwsze dwa 
iómy ogólnego zbioru jego pism. Ca- 
łość zawrze tomów trzynaście. . Jednym 
z redaktorów tego wydawnictwa jest 
'Łunaczarskij. Tego dnia również opu- 

“ blikowany zostanie specjalny tom, na 
“| który złożą się nieznane dotychczas 

  
materjały o Goethem, przyczynki, ko- 

sespondencje, wydobyte z archiwów 

moskiewskich. 4 

W Polsce, mam: -wraženie, nic się 

nie przygotowuje. Ostatecznie, niema 
wyjątkowych racyj, aby obchodzić ju- 

" bileusz obcego poety, gdy dość mamy 
własnych jubileuszów. Zwłaszcza, że 
jest to poeta niemiecki. Wreszcie, 

 zgrubsza rzecz biorąc, nasz stosunek, 

  

nej. Mało tego. Rosja, w pewnym sen-. 

KYWIATNE CYGNA 
Wąż o obrządku wschodnim 5705 

ziście zarysowuje się granica pomię- 
dzy światem katolickim a prawosław- 
nym. : 

Tu podchodzimy do drugiego poję 
cia unji, jako unji Kościoła i Cerkwi na 
ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej. 

Czy trzeba pragnąć dokonania unji 
przedewszystkiem na terenie Polski? 
Przypuszczam, że ogromna większość 
katolików i prawosławnych bez waha- 
nia powie: tak! 

Pomijając wielki zaszczyt przodo- 
wania innym narodom i państwom, do 
konanie unji w Polsce (nie przesą- 
dzam formy!) miałoby olbrzymie zna- 
czenie dla całej ludzkości, no i dla nas 
samych. 

Czy można wątpić, że właśnie na 
ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej od 
będzie się decydująca walka pomiędzy 
światem ateistycznym a chrześcijań- 
stwem. 

Czy można łudzić się nadzieją, że 
nasz wschodni sąsiad nigdy nie zaa- 
takuje nas, uderzając przedewszyst- 
kiem w religię? Czy można zamykać 
oczy na już prowadzoną w tym kie- 
runku zdecydowaną ofenzywę? 

W Polsce, na wschodnich terenacii 
musi powstać zwarty mur chrześcijań- 
ski. Wówczas wobec kultury chrześci- 
jańskiej odegramy zbawienną rolę. 

Dziś, ze względu na niesnaski po- 
między Kościołem a Cerkwią, raczej 
pomiędzy reprezentantami wyznań, ma 
my w murze poważne szczerby, przez 
które przeciska się agitator ateistyczny 

A więc chyba się zgodzimy, — ka- 
tolicy i prawosławni — że wytworze- 
nie zwartego wspólnego frontu na 
wschodnich terenach Rzeczypospolitej 
byłoby czynem wzniosłym, wielkim, 
wspaniałym. 

Idźmy jeszcze dalej w naszych roz- 
ważaniach. 

Czy próby realizacji szczytnej idei 
muszą czy mogą być zwalczane nawet 
wówczas, jeżeli wykazują żywotność? 
— Nie! 

Żałować należy, iż tylko Kosciół 
zdobywa się na te próby i że Cerkiew 
stale zajmuje stanowisko albo bierne, 
albo zdecydowanie wrogie, walcząc 
nietylko z formami myśli „lecz nawet, 
jak to robi p. Vox, z ideą. 

To utrudnia porozumienie, na któ- 
rem zależeć musi obu stronom, jeżeli 
one jednakowo poważnie traktują swe 
zadania i obowiązki. 

Jeżeli jednak od teoretycznych roz- 
ważań przejść do zastanowienia się 
nad stosunkiem do konkretnej próby 
unji w postaci obrządku wschodniego, 
należy uznać tę próbę za całkiem nie- 
udatną, a dlatego nawet szkodliwą. 

Akcją obrządku, kierowana przez 
ludzi, nie znających terenu, na którym 
działają, lub przez jednostki, pozba- 
wione jakiejkolwiek ideowości, odrazu 
wjechała na ślepy tor. 

Dziś już nic nie wiadomo, kto ko- 
go nawraca i na jaką wiarę! 

Ojców jezuitów na wiarę „prawo- 
sławną” nawraca rozkaz ojca genera- 
ła, duchownych prawosławnych na wia 
rę „katolicką - nawraca przeważnie 
prokurator, inteligencja przechodzi na 
obrządek ze względu na łatwość roz- 
wodów, chłopi ze względu na taniość 
posług kościelnych i możność zawie- 
rania małżeństw mieszanych. 

Obrządek wschodni nietylko nie 
jest cementem, wzmacniającym popę- 

przeciętny stosunek przeciętnego pol- 
skiego inteligenta do Goethego, jeśli 
ten inteligent ukończył współczesne 
polskie gimnazjum, da się streścić w 
trzech punktach: 

1) Mickiewicz był u Goethego w 
Weimarze, Goethe ofiarował Mickiewi 
czowi złote: pióro; 

2) Pan Tadeusz ma lat dwadzieś- 
cia i Hermann ma lat dwadzieścia. Pan 
Tadeusz kocha się w Zosi, a Hermann 
w Dorocie. Jest to. tak zwana paralela 
literacko-historyczna; 

3) Gustaw a Werther. Charaktery- 
styka porównawcza. Różnica polega 
na tem, że stosunek Werthera do świa 

ta oparty jest na gruncie estetycznym, 
natomiast światopogląd Gustawa na 
niewzruszonych podstawach etycznych 
1 stąd właściwie wypływa niezaprzecza 
Ina wyższość Gustawa. (Porównaj lek 
cję literatury polskiej w VII klasie gim 
nazjum humanistycznego). 

Do powyższego wyliczenia można- 
by dodać jeszcze jedno: Emil Zegadło- 
wiicz przetłumaczył Fausta. Ściśle mó- 
wiąc, nie przetłumaczył, a sparafrazo- 
wał. Albo przerobił. Albo poprostu na- 
pisał Fausta na marginesie Fausta 
Goethego. 

Wydaje mi się, że przytoczony re- 
jestr wyczerpuje nasz stosunek do Goe 
thego. Niema więc potrzeby świętować * 
jubileuszu tego poety; należało go po- 
prostu związać ze stuletnią rocznicą 
pobytu Mickiewicza w Weimarze. 

Czcić Goethego powinni przede- 
wszystkiem Niemcy. Umieją oni a- 
ranżować wielkie bumsy patrjotyczne, 
umieją również drobiazgowo,  nauko- 
wo i pedantycznie obrobić dzieło i je- 
go twórcę, od pradziadków do pra- 
wnuków. Czyż nie jest pięknym hoł- 

UNKI SOWIECKO-JAPOŃSKIE Dalsze aresztowania 
SYTUACJA NA GRANICY MANDŻURII 

MOSKWA. PAT. Komisarz 
spraw zagranicznych podał do wiado- 
mości przedstawicieli prasy treść pro- 
tokółu z rozmów, odbytych ostatnio 
przez Karachana z ambasadorem ja- 
pońskim w Moskwie Hirotą. 

Jak wynika z ogłoszonego proto- 
kółu, rozmowy te obejmowały sprawę 
działalności białogwardzistów w Man- 
dżurji, zagadnienia, związane z nowo- 
utworzonem państwem mandżurskiem, 
oraz kwestję honorowania przez obie 
strony postanowień traktatu portsmuts 
kiego. 

Ambasador Hirota zaprzeczył kate- 
gorycznie wszelkim wersjom o rzeko- 
mer podsycaniu przez japonję anty- 
sowieckiego ruchu emigracji rosyjskiej 
w Mandżurji. 

Hirota zapewnia, że Japonja dotych 

czas lojalnie przestrzega i dalej prze- 
strzegać będzie warunków umowy 
portsmutskiej, nie mając na celu żad- 
nych strategicznych względów co do 
kolei wschodnio - chińskiej. Rząd 
chiński nie zamierza również pozosta- 
wiać swych wojsk na tej kolei. 

Obecnie według oświadczenia Hi- 
roty — na pograniczu sowiecko - ko- 
reańskiem znajduje się jedynie straż 
graniczna. jednocześnie Hirota poru- 
szył sprawę koncentracji wojsk so- 
wieckich i budowę lotniska na pogra- 
niczu Korei. 

Karachan odpowiedział na to, że 
wiadomości rządu japońskiego nie ma- 
ja żadnych podstaw, gdyż żadna kon- 
centracja wojsk sowieckich na pogra- 
niczu sowiecko - koreaūskiem nie ma 

miejsca. › 

Розе! Шем5УК! \м Beriinie 
WEZWANY DO KOWNA. 

BERLIN. PAT. — Poseł litewski w 
Berlinie Szaulis został wezwany do 
Kowna, dokąd wyjechał, celem otrzy- 

mania instrukcyj w sprawach, związa- 
nych z konfliktem niemiecko-litewskim 

Trocki na bezłudnej wyspie 
KONSTANTYNOPOL. PAT. — Trocki 

stał się ofiarą wypadku, zaj mógłby mieć 
fatalne następstwa. Mianowicie został on 
wraz z dwoma towarzyszami, z którymi ło- 
wił ryby z motorówki, rzucony z łodzią sil- 

Nowe zajścia 
LONDYN. PAT. — W więzieniu w Dart- 

moor doszło znowu do zajść. Więźniowie 
zaczęli w swoich celach hałasować, krzyczeć 
i obrzucać obelgami władze wojskowe. Za- 

  

kany mur, lecz przeciwnie — ten mur 
jeszcze bardziej osłabia. 

Coraz wyraźniej zarysowuje się 
wzajemna niechęć pomiędzy katolika- 
mi a prawosławnymi — i to wskutek 
akcji obrządku. 

Obrządek więc wywołuje wręcz 
odwrotny skutek: nie jednoczy, lecz 
odpycha, nie łagodzi odporności pra- 
wosławnych, lecz wzmacnia prawosła- 
wie w jego postawie wrogiej. . 

Cerkiew prawosławna nie jest by: 
najmniej mocna: dość poznać pewne 
publikacje białoruskie na temat stosun 
ków w konsystorzu wileńskim (jeżeli 
to jest prawda — jest źle, jeżeli kłam- 
stwo — również źle, bo akcją kierują 
duchowni!), dość zastanowić się nad 
postacią znanego wikarjusza cerkwi 
św. Mikołaja w Wilnie, dość przypo- 
mnieć masową  fabrykację duchow- 
nych przed jedenastu laty, aby uświa- 
domić sobie faktyczny stan Cerkwi. 

Obrządek wschodni bynajmniej nie 
wzmacnia Cerkwi w dziedzinie ducha, 
jak to twierdzi p. Vox, posługując się 
źle interpretowanemi moimi słowami 
— wzmacnia niechęć do katolicyzmu, 

Tyle o trzeciem pojęciu unji. : 
A teraz o rusyfikacji. 
O tem głośno mówić nie wypada, 

bo każdy, kto się ośmieli wytknąć ka- 
płanom obrządku akcję rusyfikatorską, 
zostaje zaatakowany z dwu stron: 
wschodnicy wskazują na szowinizm na 
rodowy krytyków, prawosławni — na 
obłudę katolików, pragnących skorzy- 
stać z akcji misyjnej w celach politycz 
nych i zawodowych. 

Mylą się oba obozy, bo niema tu 
ani szowinizmu, ani obłudy. 

dem, .złożonym poecie, artykuł jednego 
z krytyków niemieckich, w którym do= 
kładnie obliczono, ile zarobił Goethe 
w ciągu swej działalności literackiej 

nem uderzeniem fali na skały bezludnej wy- 
sepki, t. zw. Psiej wyspy. Wszyscy trzej spę 
dzili noc na skałe podczas ulewnego deszczu 
i dopiero rano przypadkowo przejeżdżająca 
łódź rybacka zabrała Trockiego i towarzyszy 

w Dartmoor 
męt trwał przez całą noc. Gubernator wię- 
zienia wydał natychmiast odpowiednie za- 

rządzenia. Haag 

  

  

Jakie może mieć zadanie akcja unij- 
na w dobie obecnej? 1) Doprowadze- 
nie do częściowej unji Kościołów. 2) 
Stworzenie na terenach Rzeczypospoli 
tej wspólnego frontu chrześcijańskiego. 
3) Przygotowanie kadr misjonarzy do 
pracy na terenie Rosji. 

Obrządek wschodni nie doprowadzi 
do żadnego z tych celów ze wzglę- 
du na błędne metody misyjne, oraz 
swą rosyjskość. 

Czy byłaby akcja obrządku wschod 
niego godna uznania i podziwu, gdyby 
była prowadzona, jako akcja narodo- 
wa polska? Nie. Zasadnicze wady w 
metodach „nawracania*  prawosław- 
nych przecież pozostałyby bez zmian, 
a więc wywoływałyby ten sam smutny 
skutek. 

Czy byłaby akcja wówczas również 
szkodliwa? — Nie! Bo wyrabiając po- 
czucie narodowe polskie w ludziach, 
którzy narodowości swej nie określa- 
ią, wyrabiałaby jednocześnie pewną 
odporność na ataki ze wschodu. Ale to 
zawsze tylko teoretyczna przesłanka, 
gdyż polonizacja Białorusinów zapo- 
mocą Polipenków i Sirów — byłaby 
klęską nie mniejszą, niż rusyfikacja 
zapomocą ojców jezuitów. 

P. Piotrowicz w swej ostatniej 
książce o obrządku wschodnim, już w 
samym tytule rzucił pytanie: — Unja 
czy demonstracja? Odpowiedź, nieste- 
ty, nie może ulegać wątpliwości. 

Otóż stanowisko krytyków obrząd- 
ku jest całkiem wyraźne: 

Unję chętnie będą popierać. 
Demonstrację — nieudolną i szko- 

dliwą — będą zwalczać! 
‹ W. Ch. 

świadczy, iż Niemcy dzisiejsze nie są 
godne obchodzić jubileuszu Goethego. 
Głos ten pochwycą niektóre z pism pol 
skich. Wyjadą z feljetonami, w których 

ITA 

  

      

w Żywcu 
BIELSKO. PAT, — Z Żywca donoszą: 

W związku z wypadkami, jakie miały miej- 
sce w Żywcu 16 bm., policja dokonała a- 
resztowania 10 podžegaczy komunistycz- 
nych, którzy przybyli do żywca w dniu pro- 
klamiowania strajku powszechnego. Agitato- 
rzy przeważnie przybyli z zagłębia Dąbrow- 
skiego. Dotychczas nie stwierdzono tożsa- 
mości zabitego w dniu 16 bm. podczas star- 
cia tłumu z policją i nikt z mieszkańców miej- 
scowych nie umie dać wyjaśnień. Do chwili 
obecnej bawi w Żywcu komisja wojewódzka 
z 17 ių ktėra bada przyczyny krwawych 
zajść. 

POLSKIE T-WO ROLNICZE 

NĄ ŁOTWIE. 

DYNEBURG. PAT. — Odbyło się 
tutaj walne zebranie Polskiego Towa- 
rzystwa Rolniczego na Łotwie. Walne 
zebranie wybrało na rok następny no- 
wy zarząd w następującym składzie: 
prezesem — p. Władysława Lapin- 
skiego, posła na Sejm, członkami za- 
rządu — K. Błażewicza, B. Suciłło, 
Czaplińskiego, M. Szawdynę i E. But- 
unickiego. Plan pracy na rok następny 
przewiduje założenie szeregu kółek 
rolniczych w Letgalji i Zemgalji, u- 
rządzenie szeregu odczytów, kursów 
rolniczych, założenie pokazowych po- 
letek, założenie punktów kopulacyj- 
nych, placówek pszczelarskich itp. 

  

Czy twórca 
64 „wiecznej zapałki 

ZATRIUMFUJE PO ŚMIERCI KRÓLA ZA- 

PAŁCZANEGO. 

Onegdaj wrócił do Wiednia rywał Ivara 
Jazca „wiecznej zapałki". Ostaę.czaefiaóayzc 
Kreugera, inž dr. Ferdynand Ringer, wyna- 
lazca „wiecznej zapałki”. Ostatnio bawił dr. 
Ringer w Zurychu, gdzie badano praktyczną 
stronę jego wynalazku. Badanie to nastąpiło 
na zlecenie rządu francuskiego i wydało re- 
zultat dla Ringera korzystny. 

Dr. Ringer głęboko był wzruszony san:0- 
bójstwem swego najgroźniejszego rywala, 
który wszelkiemi siłarmi przeszkadzał reali- 
zacji „wiecznej zapałki”. Tym to zabiegom 
Kreugera zawdzięcza dr. Ringer udoskona- 
lenie swego wynalazku. M. in. musiał dr. Rin 
ger prowadzić z Kreugerem cały szereg pro- 
cesów patentowych; największy z nich ro- 
zegrał się w ostatnich czasach w Londynie i 
zakończył się zwycięstwem Ringera. 

Dzięki tej podjazdowej walce Kreugera 
przedstawia się obecnie „wieczna zapałka” 
w znacznie zmienionej postaci, niczem nie 
przypominając wynalazku pierwotnego. Uda 
lo się wynałazcy wynaleźć niezniszczalną po 
wierzchnię tarcia, która ma jeszcze tę wia- 
ściwość, że funkcjonuje też w atmosferze 
wilgotnej. „Wieczną zapałkę* produkować 
się będzie w dwóch postaciach. Dla maso- 
wego użytku sprzedawać się ją będzie w 
małych pudełkach, z których każde zawierać 
będzie tylko dwie zapałki, pod względem for 
matu zupełnie podobne do naszych zapałek. 
Każdą z tych zapałek będzie można zapalić 
kiłkaset razy. Pozatem sprzedawać się bę- 
dzie „wieczną zapałkę* w postaci zapalni- 
czek, funkcjonujących automatycznie bez 
benzyny i kamienia, tylko za pociśnięciem 
oddziaływująceri na powierzchnię tarcia. Po 
zatem „wieczna zapałka" będzie zupełnie 
bezwonna. Narazie dr. Ringer zawarł już u- 
mowy patentowe z Francją, Anglją, Szwaj- 
carją, Węgrami, Włochami i Polską. 

  

ŚWIATOWEJ SŁAWY 

HERBATA BRGIELSKA 

Lveousa 
w opsk, czerwonuein (cierpka), w żółiem 

łagodna, bardzo aromatyczna 
do nabycia w pierwszorz. handlach 

kolonialnych. 

dy w jego piersiach, złagodzona i u- 
dostojniona, ale ich niespokojna mega- 
lomanja —- nigdy'. Tak powiedzą. 

I dlatego, dodają, Tomasz Mann 
na wszystkich swoich utworach? Po udowodnią czarno na białem, że Goe- miał rację. 
zsumowaniu różnych pozycyj, okaże 
się, że Goethe zrobił świetny interes: miar i niezamącony niczem klasycyzm. pijczyk w chaosie 

the — to boski spokój, harmonia, u- 

  

Gretchen i Faust (według starego sztychu). 

wyciągnął od księgarzy sto z czemś ty- 
sięcy marek i ileś tam fenigów. 

Więc z jednej strony sypie się ku 
czci poety miljon artykułów i odezw, 
z drugiej zaś rozlegnie się dysonansem 
surowy głos Tomasza Manna, który o- 

Równowaga i opanowanie, cudowny 

porządek. A Niemcy dzisiejsze — to 

chaos, niepokój, nieobliczalność i za- 
męt. „Nic bardziej obcego psychice 
poety, niż postawa dzisiejszych Nie- 
miec. Ich buta zmieściłaby się od bie- 

Jakże jest naprawdę? Boski Olim- 
dzisiejszych Nie- 

miec? 
Czytajmy: 
— „Majestat, jaki w oczach ludzi 

współczesnych otaczał Goethego w sta 
rości, na długi czas oddziałał także na 
wyobrażenie o jego dawniejszem ży- 
ciu. Przedstawiano go sobie jako O- 
limpijczyka we wszystkich tego życia 
fazach — jako wybrańca bogów, z kró 
lewską łatwością kroczącego swą twór 
czą drogą wśród coraz nowych darów 
Fortuny. Każdy dramatyczny zwrot w 
jego życiu, każde przesilenie ukazywa- 
ło go zawsze tylko panującego i trium- 
fującego nad losem, w postawie zwy- 
cięskiej równowagi. Goethe, młody czy 
stary, pozostawał posągiem i posągo- 
wo wyrażały się etapy jego życia w 
jego wielkich dziełach. 

Dopiero głębsze studjum zarówno 
życia, jak dzieł wyjawiło, ile w nich, 
od Werthera do Fausta, ciężkich zma- 
gań i nawet tragicznych załamań, ile 
w posągowej postaci poety, w każdym 
momencie jego ziemskiego królowania, 
ile drgało trudu i cierpienia. Niedarmo 
Goethemu właśnie w mądrej i spokoj- 
nej jego starości, całość życia przed- 
stawia się raz wraz pod obrazem bez- 
ustannej walki. Niedarmo wśród naj- 
dojrzalszych owoców bogatego do- 
świadczeniach w przecudnych  pieš- 

niach starošci, w zbiorze West-Oestli- 
cher Divan, spotykamy stanowcze wy- 

znanie: 
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SKARBY 
4 CARSKIEJ RODZINY 

Współpracownik londyńskiego pisma 
„News Chronicle", który bawił niedawno w 

Moskwie, oznajmia, że z bajecznych skar- 

bów carów rosyjskich, zachowane zostały je 

dynie największe i najcenniejsze przedmioty, 

które nie tak łatwo mogą być spieniężone. 

W Kremlu dotychczas znajduje się koro- 
na Katarzyny Wielkiej, której brylanty wa- 
żą.. przeszio 3,000 karatów. W koronie tej 

umieszczony jest rubin t. zw. „gołębie jajko” 

olbrzymiej wartości. Bolszewicy przypisują 

tej koronie wartości 104 miljonów rubli w 
złocie. Berło carycy Katarzyny ozdobione 

ogromnym brylantem, pamiętnym darem Or- 
łowa, przedstawia wartość 64 miljonów rubli 

a jabłko 148 miljonów rubli. Według donie- 

sień tegoż dziennikarza, dotychczas nie sprze 

dano wielkiego krzyża św. Andrzeja, który 
wykonany został w Genewie wt r. 1776, jak 
również nie jest sprzedana brylantowa tjara 

w stylu empirowym, zakupiona w Paryżu 

przez cara Aleksandra II dla jego żony. 

Obok tych klejnotów mieści się w Kremlu 
również order Białego Lwa, ozdobiony szma 

ragdami, wiełkim szafirem i brylantami. Sła- 

wny brylant „Szach* ma według oceny bol- 

szewików 29 miljonów rubli w złocie warto 

Ści, ałe dotychczas nie znalazł się nabywca. 

Bryłant ten jest niby kontrybucją, jaką Per- 

sja musiała zapłacić w r. 1829 za zamordo- 

wanie powieściopisarza A. $. Gribojedowa. 

Historja tego brylantu sięga do XV wieku. 

Pierwotnie brylant ten wywieziony został z 
indyj, następnie stanowił własność trzech. 

dynastyj perskich, a ostatecznie zaprawiony 

został do tronu szacha jako amulet. Persja: 

brylantem tym zapłaciła nietylko odszkodowa 

nie za zamordowanie Gribojedowa, ale i za 

inne trzy zbrodnie. 

Jak już powiedziano, bolszewicy nie mo- 

gli dotychczas i nie mogą znaleźć nabywców 

na te unikaty. Współpracownikowi „News. 

Chronicle" kierownicze osobistości * sowiec- 
kie wprost zaproponowały, aby w Europie 

utworzył ogromną loterję, któraby rozsze- 

rzyła się i na Amerykę. Wygranemi w tej 
loterji mają być właśnie pamiątkowe skarby 
carskiej rodziny. 

Rząd sowiecki propunuje aby wydano 
200.000 losów po 1.000 dołarów, tak, že u- 

dałoby się zebrać 200 miljonów dolarów. 

Angielski dziennikarz odpowiedział Sowie- 
tom, że loterja taka nie miałaby powosłze- 

nia, gdyż wątpić należy, czy w Europie ® 

Ameryce znalazłoby się tyle ludzi, którzyby 

zakupili tak drogie losy. 

TRAGICZNA ŚMIERĆ 
PUŁK. SENDORKA 
W niedzielę w Warszawie zmarł tragicz- 

ną śmiercią, wskutek zatrucia się gazem 
świetlnym, zastępca szefa Dep. aeronautyki 
M. S. Wojsk., pulkownik-pilot Jan Sendorek, 
zam. w domu spółdzielni mieszkaniowej w 
Alei 3-go Maja. 

Zrana do mieszkania pułkownika przy- 
szedł w odwiedziny pewien kapitan. Ordy- 
nans oświadczył, że pułkownik przyjechał z 
Poznania i kąpie się już od dłuższego czas» 
w łazience. Kapitan udał się do łazienki, 0- 
tworzył drzwi i ujrzał pułkownika siedzące- 
go w wodzie nieruchomo z głową pochyloną 
do dołu. : 

Wyciągnięty natychmiast z wody pułk. 
Sendorek nie dawał już oznak życia. Wez- 
wany lekarz Kasy Chorych stwierdził śmierć 
wskutek zatrucia gazem świetlnym. 

Wydzieiający się ze służącego do ogrze- 
wania wody piecyka gaz był bezwonny, 
wskutek czego płk. Sendorek zatruł się, nie- 
zdoławszy nawet wezwać ordynansa. 

Niedawno, bo 4-go lutego w tym dome 
w podobnych okolicznościach zatruła się ga- 
zem żona emer. oficera Ludmiła Szułdowa. 
Zwrot w śledztwie o zamach na Twardow 
skyego. 

  

Albowiem byłem człowiekiem. 
To znaczy, że walczyłem wciąż. 
Niedarmo też w chwili, wieńczącej 

dzieło całego życia, chóry anielskie 
głoszą zbawienie Fausta za to, że zaw 
sze się trudził... й 

„„Bytowanie nasze wypełnia wałka, 
naprawdę walka na śmierć i życie. A 
życie, pojmowane jako śmiertelne zma 
ganie, nie mogło być pasmem ciąg- 
łych triumfów. To też ziemski byt Goe- 
thego musimy sobie dziś przedstawiać 
nie jako szereg momentów doskona- 
łej i ustalonej równowagi, lecz przeci- 
wnie, jako ciągłe ciężkie zdobywanie 
równowagi zawsze niestałej, jako bez- 
ustanne napięcie wysiłku moralnego 
nad sobą i losami swojemi; nie. — ja- 
ko elizejskie bytowanie Jowisza, łecz 
raczej jako heroiczny trud Heraklesa... 

O cóż się toczyła ta nieustająca, bo 
lesna walka u tego, co tak hojną ręką 
wszystkie dary życia od bogów otrzy- 
mał?.. ..Przedmiotem ciągłej wałki 
życiowej Goethego jest utrzymanie w 
stanie niewypaczonym własnej osobis- 
tości, jest kierowanie się na te tory 
rozwojowe, do których czuje w sobie 
przeznaczenie, wydobywanie z siebie 
tych najwyższych możliwości, które 
wskazuje mu głos powołania. Pełnię i 
doskonałość samoukształcenia i samo- 
zachowania osobistości _ duchowej 
człowieka stawia Goethe zawsze nad 
wszystko... 

Taką analizę Goethego znajdziemy 
w głębokiej rozprawie prof. Romana 
Dyboskiego: „W stulecie śmierci Goe- 
thego“. 

Utrzymanie człowieczej osobowoš- 
ci. Wypełnienie jej przeznaczeń — ©- 
to przedmiot walki, oto cel życia. Do 
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Wscnód słońca g. 5.59 

Katarzyny 
jutro 

Feliksa 
"222 

Spostrzeženia Zaktadu Meteorologicz- 
nego U.S.B. w Wilnie. 
z dnia 21 marca 1932 r. 

Cišnienie šrednie: 769. 
Temperatura średnia: —5. 

"Temperatura najwyższa 0. 
Temperatura najniższa: —8. 

Opad w mm: — 

Wiatr: północny. 

Tendencja: lekki spadek, potem wzrost. 

Uwagi: rano pochmurno, potem pogodnie 

URZĘDOWA 
— Wiwatowanie podczas świąt. Woje- 

woda wileński wydał zarządzenię, zakazują- 
ce strzelaniny podczas świąt Wielkiej Nocy. 
Na podstawie tego zarządzenia, zabrania się 
strzelaniny świątecznej zarówno z broni pal- 
nej, jak i zapomocą straszaków, petard oraz 
żabek, przyrządzonych z kali chlorikum lub 
innych materjałów wybuchowych w okresie 
czasu 7-dniowym przed i po świętach Wiel- 
kiejnocy. Zabrania się również składom ap- 
tecznym (drogerjom) i innym sklepom sprze 
daży chloranu potasu (kali chlorikum, sól 
Berthelota) i wszelkich substancyj, posiada- 
jących własności wybuchowe. 

Postanowienie to nie dotyczy sprzedaży 
tych substancyj osobom, uprawnionym do 
ich nabywania na podstawie właściwych prze 
pisów. Z aptek chloran potasowy i substan- 
cje; posiadające wymienione własności, mo- 
gą być wydawane jedynie za receptami le- 
karzy. 

Przekroczenie powyższego rozporządze- 
nia, podlega w drodze administracyjnej ka- 
rze grzywny w wysokości 500 zł., lub karze 
aresztu do dni 14 albo obu tym karom łącz- 
nie, o ile dane przekroczenie nie pociągnie 
za sobą ostrzejszych skutków, przewidzia- 
nych przez inne ustawy. Odpowiedzialność 
za naruszenie przepisu, zebraniającego wszel 
kiej strzelaniny świątecznej, przez niepełno- 
ietnich, lub niewłasnowolnych, ciąży również 
na BERU oraz osobach sprawujących 0- 
piekę. 

Rozporządzenie obowiązuje od dn. 7-go 
przed do dn. 7-go po świętach Wielkiej No- 
cy każdego roku. ” 

Zachód słońca g. 18.16 

MIEJSKA 
— Godziny handłu w soboty i dnie przed- 

świąteczne. łegacja Stowarzyszenia Kup- 
ców i Przemysłowców Chrześcijan w Wilnie 
złożyła Panu Staroście Grodzkiemu podanie, 
prosząc o spowodowanie zarządzenia, ze- 
zwalającego na otwieranie sklepów branży 
spożywczej w soboty i dnie przedświąteczne 
do godziny 8-ej wieczorem. 

towarzyszenie, powołując się na odpo- 
wiednie przepisy Rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 8 marca 1928 r. o 
godzinach otwarcia zakładów handlowych i 
niektórych przemysłowych, motywuje swoje 
podanie tem, że zarówno w soboty, jak i dni 
przedświąteczne, konsumenci robią przeważ- 
nie większe zakupy artykułów spożywczych, 
zamykanie „więc sklepów, prowadzących 
handel temi artykułami, o godzinę później, 

Vln) Tako 
Szwedzkiej Fabryki . „MUNKTELLS“: 

po zniżonych cenach poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11 a. 

  

    

NIKA 
stanowlioby dla szerokich warstw ludności 
znaczne udogodnienie. 

— Rejestracja kołowców. Z dniem 1 kwie 
tnia magistrat przystąpi do rejestracji rowe- 
rów i wymiany kart rejestracyjnych na no- 
we. Wraz z rejestracją nowi nabywcy kart bę 
dą poddani egzaminom z umiejętności posłu- 
giwania się rowerem. 

— Hotelarze w magistracie. W sekcji fi- 
nansowej magistratu interwenjowała delega- 
cja hotelarzy. chcąc wyjaśnić sprawę ryczał- 
towego pobierania podatku hotelowego. Cho 
dzi o to, że do ryczałtu doliczane są jedno- 
cześnie zbyt wysokie sumy z tytułu dawniej 
szych zaległości podatkowych, więc zainte- 
resowani prosili o rozłożenie wzmiankowa- 
nych zaległości na dłuższe raty. 

— 0 dom gminy żydowskiej. Od 12 lat 
była niezałatwiona sprawa własności domu 
przy pl. Orzeszkowej, zajmowanego przez za 
rząd gminy żydowskiej. Władze państwowe 
stały narazie na stanowisku, że dom jest 
własnością skarbu, lecz ostatnio w wyniku 
pertraktacyj, przeprowadzonych u władz cen 
tralnych, posesję tę przyznano gminie ży- 
dowskiej. 

— Odwołanie od podatku lokaiowego. — 
W styczniu weszły w życie przepisy, normu- 
jące m. in. sprawę odwołania od wymiaru 
podatku lokalowego, do rozpatrywania któ- 
rych, miast magistratu, jak to było dotych- 
czas, upoważniono wyłącznie władze skar- 
bowe. W związku z tem wyjaśniamy płatni- 
kom tego podatku, że odwołania, złożone 
przed 1 stycznia, będą rozpatrywane daw- 
nym trybem, t. j. przez władze odwoławcze 
miejskie i tam należy zwracać się z ewen- 
tualnemi zapytaniami. 

— Potrzeba urealnienia budżetu miejskie- 

go. Jeszcze przed świętami magistrat zbada 
ponownie projekt nowego preliminarza bud- 

żetowego, a to w celu poczynienia niezbęd- 

nych zmian w sensie zredukowania 'poszcze- 

gónych pozycyj i dostosowanie ich do mo- 

żliwości płatniczej miasta. Po stronie docho- 
dów mają ulec zmniejszeniu niektóre pozy- 
cje podatkowe, zaś z wydatków pewne do- 

tacje i kwoty na różne roboty miejskie. Pra 

ce nad poprawkami opóźni naturalnie uchwa 

lenie budżetu, lecz już obecnie widać, że 

kompresja preliminarza jest naprawą nie- 

zbędną. 

KOLEJOWA 
— Wyjazd dyrektora kolei. Dyrektor ko- 

lei Falkowski wyjeżdża na zjazd dyrektorów 
kolei, który odbędzie się 24 bm. w Warsza- 
wie i będzie miał na celu omówienie spraw, 
związanych z gospodarką na linjach wąsko- 
torowych. 

ZEBRANIĄ I ODCZYTY 
— Wybory do Rady Adwokackiej w Wil- 

nie. Według ustawy, co roku odbywa się 
Walne Zgromadzenie Adwokatów, całej Iz- 
by wileńskiej. 

Na tegorocznem Zgromadzeniu lzby A- 
dwokackiej w Wilnie, zamiast ustępujących 
pięciu członków Rady Adwokackiej, których 
kadencje skończyły się w tym roku, wy- 
brano nowych pięciu: St. Bagińskiego, W. 
Rodziewicza, M. Wygodzkiego, E. Kozłow- 
skiego i T. Kiersnowskiego. 

Nowoobrani członkowie wraz z pozosta- 
łymi 10 będą stanowili skład Rady Adwo- 
kackiej w roku 1932. W dniu 1-go kwietnia 
br. z pośród członków Rady Adwokackiej 
zostaną wybrani dziekan, pro-dziekan, sekre 
tarz i inni funkcjonarjusze Rady adwokackiej. 

— Z cechu jubilerów, grawerów i bron- 
zowników. W dniu 20 bm. o godz. 14, w 
drugim terminie odbyło się doroczne walne 
zebranie członków Cechu jubilerów, bronzo- 
wników, grawerów i zegarmistrzów w Wil- 
nie. Po odczytaniu sprawozdania z działal- 
ności Zarządu i kasowego, przystąpiono do 
wyboru nowego zarządu. Na starszego Ce- 
chu wybrano p. Wacława Andrukowicza, na 
podstarszych pp: O. Matkiewicza i W. Jure- 
wicza i na członka zarządu N. Hawryłkie- 
wicza. Do komisji kontrolującej pp: T. Filip- 
skiego, K. Gorzuchowskiego i O. Markow- 
skiego. Na tem posiedzenie zostalo zamknię- 
te. Cech mieści się obecnie: Zamkowa 10. 

RÓŻNE 

—Paszporty dla wyjeżdżających na wy- 
stawy. lzba Skarbowa otrzymała wyjaśnie- 
nie, że osoby udające się dla zwiedzania 
wystaw zagranicznych, jeżeli posiadają prze- 

TALENTAI STYESTS) PARK TENS STN TOODA ZEE O TOEIEEOZĄZSIĄ 
tego dążył ten Herakles, który się spo- 
kojnym i posągowym wydawał tym tyl 

0, co go zdaleka i zzewnątrz oglądali. 
Wewnątrz — łamanie się i zmagania. 
Ale do tych zmagań dochodzi coś jesz 
cze: twórczość Goethego, poza nauką: 
„bądź wiernym sam sobie“ — głosi 
jeszcze naukę wyrzeczenia się i rezyg- 
nacji. Entsagen. Entbehren. 

I teraz można wytłumaczyć, dlacze 
go Tomasz Mann odmawia swoim ro- 
dakom prawa uczczenia Goethego. Nie 
koniecznie dlatego, że Goethe — to 
harmonja i równowaga, a Niemcy — 
to niepokój i niestałość. Ale pewnie 
dlatego, że Niemcy dzisiejsze nie znają 
nauki wyrzeczenia się, że nie umieją 
utrzymać w stanie niewypaczony:n 0- 
sobowości człowieczej. Do utrzymania 
jej w sobie dążył Goethe drogą walki 
i niepokojów. Walka, „niepokój i sza- 
motanie się — to nie jest zło. Chodzi 
tylko o jej przedmiot i o cel,do któ- 
rego zdąża. 

Do słów Tomasza Manna można 
coś dorzucić. 

„—= O, Niemcy! Narodzie wielkich 
baśni, narodzie, którego filozofowie i 
poeci wyśpiewali tak wspaniale tajem- 
nicę natury i potęgę wielkich przemian 
— poznaj swoją nową przemianę! Po- 
słuchaj głosu swoich najlepszych du- 
chów! Posłuchaj czystego i ostrego 
głosu, którym z przed stu lat przema- 
wia Goethe. 

To są słowa Francuza, jednego z 
najciekawszych współczesnych Francu 
zów. — Drieu la Rochelle. 

Ale do tych słów Niemca i Fran- 
cuza możnaby dorzucić jeszcze słowa 
Polaka, który — dziwnem  zrządze- 
niem — cytuje słowa Rosjanina. 

Roman Dyboski powiada: ze smut- 

L 

kiem wyznać musimy, że świat dzi- 
siejszy wogóle nie jest należycie uspo- 
sobiony do obchodzenia święta tego 
wielkiego ducha ludzkiego, jakim był 
Goethe. Albowiem, aby określić stano- 
wisko Goethego wobec dążeń zbioro- 
wych demokracji nowożytnej w jej 
przeróżnych programach nacjonalistycz 
nych czy socjalistycznych najlepiej by- 
łoby powtórzyć słowa Czechowa z 
„Sadu wiśniowego”... wypowiada je sta 
ry sługa, pozostawiony w opuszczonym 
dworze: 

— Czełowieka zabyli! 
Istotnie, rozważa prof. Dyboski: 

tyle się myślało i myśli w tych nowych 
czasach o ludziach i o ich standary- 
zowanem szczęściu, że zapomniało się 
jakoś o człowieku. 

— Czełowieka zabyłli! 
Niemiec, Francuz, Polak i Rosjanin 

zgadzają się na jedno. Ale to są poje- 
dyńczy ludzie. х 

Tymczasem właśnie kraj, który 
chce standaryzować szczęście ludzkieź 
z całą pompą obchodzi jubileusz tego, 
który nigdy nie zapominał człowieka. 

TA kraju tego, obok wieści o lenin- 
gradzkich ceremonjach, dochodzi i 
taka: 

Е Przed paru dniami w jednem z pro- 
wincjonalnych sowieckich miast popeł 
nił samobójstwo utalentowany i wraż- 
liwy poeta W. A. Pestowski. Niemal 
w przeddzień uroczystości ku czci Goe 
thego. 

Prawdopodobnie był to jeden z 
tych „czełowieków*, którego zabyli. 

Więc może naprawdę trudno jest 
dzisiaj świętować Goethego? Ależ nie. 
Trzeba tylko sięgnąć do Tomasza Man 
na, Drieu la Rochelle'a... 

Wysz 

  

POSIEDZENIE KOMITETU 

Obchodu 500-lecia 
Z powodu listu rezygnacyjnego prof 

Ślendzińskiego, Komitet obchodu 500- 
lecia śmierci W. Ks. Witolda (pięćset- 
lecia — które zresztą już dawno mi- 
nęło), odbył dwa posiedzenia, w Nie- 
dzielę i w Poniedziałek. 

Na posiedzeniu poniedziałkowem w 
jednej z sal w Uniwersytecie, rozpo- 
częto właściwą dyskusję nad sprawą, 
gdyż zebranie niedzielne uznano za 
prywatne. Z treści dyskusji wynikało, 
že prof. Ślendziński uczuł się dotknię- 
ty i zniechęcony tem, że jeden z człon- 
ków komitetu, mianowicie mec. Broni- 
sław Krzyżanowski, występując w zna- 
nej sprawie Ślendziński contra Jachimo 
wicz o plagjat, w charakterze adwoka- 
ta strony pozwanej, krytykował pro- 
jekt prof. Ślendzińskiego. 

Mec. Krzyżanowski oświadczył, że 
dotychczas ujemnie 0 projekcie prof. | 
Ślendzińskiego się nie wyrażał, lecz 
stwierdza, że ten projekt mu się nie 
podoba i że proponuje sprawę pomni- 
ka załatwić przez konkurs. Poczem pro 
si o przeczytanie wyroku i motywacji 
wileńskiego Sądu Okręgowego w spra- 
wie Ślendziński - Jachimowicz, na co 
komitet się zgadza. 

Wyrok oddala zarzut, jakoby pro- 
jekt Jachimowicza był plagjatem pro- 
jektu Ślendzińskiego, a następnie w 
sposób bardzo obszerny uzasadnia po- 
gląd, że projekt Jachimowicza jest o 
wiele lepszy i artystyczniejszy od pro- 
jektu Ślendzińskiego. Między innemi 
w tej bardzo długiej i szczegółowej 
motywacji powiedziane jest, że Witold 
Jachimowicza, to prawdziwy władca 
wielkiego kraju, a Witold Ślendzińskie 
go to cierpiętnik. 

Po przeczytaniu tej motywacji, prze 
wodniczący komitetu min. Staniewicz 
najsłuszniej oświadcza, że wyrok sądu 
Rzeczypospolitej musi być szanowany, 
lecz w sprawach artystycznych komi- 
tet nie może się kierować motywacją 
sądową. 

Na wniosek p. St. Mackiewicza 
sprawy dotyczące zatargu osobistego 
i artystycznego Ślendziński - Jachimo- 

W. Ks. Witolda 
wicz zostały wyeliminowane z dysku- 
sji. Następnie uchwalono zamknąć 
dyskusję. 

Przystąpiono do głosowania. 
Przedewszystkiem głosowano wnio 

sek mec. Krzyżanowskiego, który 
chciał odroczyć załatwienie sprawy 
na dwa tygodnie. Za wnioskiem głoso- 
wała mniejszość, złożona z mec. Krzy- 
żanowskiego, ks. rektora Falkowskie- 
go, prof. Świaniewicza i prof. Wysło- 
ucha. 

Ks. prałat Sawicki wstrzymał się 
od głosowania. 

Większość komitetu, t. j. przewod- 
niczący min. Staniewicz, red. Ostrow- 
ski, konserwator Lorentz, prof. More- 
lowski, St. Mackiewicz, prof. Limanow 
ski i red. Okulicz głosowała przeciw- 
ko wnioskowi mec. Krzyżanowskiego. 

Ks. rektor Falkowski i p. Wysło- 
uch oświadczyli przy końcu posiedze- 
nia, że ich głosowanie za wnioskiem 
mec. Krzyżanowskiego w żadnym wy- 
padku nie można  tłómaczyć, jakoby 
byli przeciwni projektowi prof. Ślen- 
dzińskiego. P. Wysłouch oświadczył, 
że mówi za siebie i za p. Świaniewi- 
cza, który wyszedł. 

Następnie głosowano wniosek mec. 
Krzyżanowskiego, który wniósł o przy- 
jęcie rezygnacji prof. Ślendzińskiego. 
Ża wnioskiem tym głosował tylko 
wnioskodawca. 

Następnie długo deliberowano nad 
formułą listu do prof. Ślendzińskiego. 
Przyjęto ostatecznie redakcję red. O- 
kulicza następującej treści: 

W odpowiedzi na pismo rezygnacyjne 
proi. Ślendzińskiego, Zarząd wyraża swoje 
najpełniejsze uznanie dla projektu pomnika 

Witolda pana Ślendzińskiego i prosi go o 
cofnięcie rezygnacji. 

Po przyjęciu tego wniosku, prze- 
wodniczący min. Staniewicz wyraża 
przekonanie, że sprawa zakończy się 
szczęśliwie. 

W jutrzejszym numerze „Słowa 
czytelnicy znajdą fotografje projektów 
prof. Ślendzińskiego i p. Jachimowicza. 

pisowe zaświadczenie Izby Przem.- Handl., 
mogą uzyskiwać ulgowe paszporty zagranicz 
ne bez zwracania się do min. skarbu, bez- 
pośrednio w Starostwie grodzkien. 

— Sprawa pomocy doraźnej dla handhu. 
W związku z niezwykle ciężką « w  okregie 
przeżywanego kryzysu sytuacją w handlu, 

organizacje gospodarcze, a więc wolne zrze 

szenia kupieckie, Związek Izb, oraz poszcze- 

gólnych izb przemysłowo-handiowych oma- 

wiają program doraźnej pomocy w stosunku 

do handlu. 
Program ma dotyczyć między innemi od- 

powiedniego uregułowania sprawy konkuren 

cji zakładów państwowych, samorządowych 

i społecznych, długoterminowej konsolidacji 

starych zaległości podatkowych, ulg w dzie- 

dzinie ciężarów socjalnych, reform w zakre- 

sie przepisów  administracyjnych, dotyczą- 
cych handlu, równorzędności traktowania 

handlu z innemi dziedzinami w zakresie kre- 

dytowym, pomocy kredytowej dla zakładów 
przeżywających trudności, wreszcie samopo- 

mocy różnego rodzaju. 

— Podziękowanie. Dom św. Antoniego 
składa serdeczne „Bóg zapłać" J. W. Panu 
Niżyńskiemu, dyrektorowi Banku Spółek Za- 
robkowych i całemu Zespołowi za ofiarę 88 
zł., złożoną zamiast kwiatów na trumnę Śp. 
b. dyrektora Jana Andrzejewskiego dla ucz- 
czenia Ps pamięci. ‚ 

— O zaginionem złocie. Giełdziarze wi- 
leńscy, poszkodowani z racji kradzieży prze- 
syłki ze złotem, jak widać, stracili nadzieję 
odzyskania zaginionych rubli, zwrócili się 
bowiem do działu ekspedycyjnego, który 
przyjął przesyłkę na bagaż, o zwrot całej u- 
traconej sumy. 

POCZTOWA 
— Depesze świąteczne. Do wielkiej so- 

boty włącznie, urzędy i agencje pocztowe 

przyjmują tełegramy świąteczne o ustalo- 
nych już tekstach, według taryfy ulgowej, 
przewidzianej dla depesz do Ameryki Pół- 
nocnej. Np. do N. Yorku koszt depeszy wy- 

nosi 9 zł, do Kanady 13 zł., do Meksyku— 
15 zł. 

POLICYJNA 
— Zmiany w policji. Pozostający w dys- 

pozycji Komendy głównej P. P. nadkomisarz 
Dąbrowski, został przeniesiony do Lublina, 

na stanowisko kierownika komisarjatu. 

TEATR I MUZYKA | 
— Dziś premiera „Słomkowego kapelu- 

52а“ — na Pohulance. Dziś, we wtorek, dn. 
22-go marca o godz 8-ej wiecz. ujrzymy po 
raz pierwszy. uroczy i pełen humoru wode- 
wil E. Labicha i M. Michela p. t. „Słomkowy 
kapelusz", urozmaicony muzyką i śpiewami, 
z udziałem zespołu girls. Całe to widowisko 
tchnie nieprzepartym urokiem i wesołością, 
które oczarują widza. Udział biorą pp.: Bie- 
lecki, Stanisztwska, Ładosiówna, Żelwerowi- 
czówna, Pawłowska, Karpiński, Szurszewska, 
Marecka, Wyrwicz - Wichrowski, Czaplicki, 

Wołłejko, Gliński, Wyrzykowski, Jaśkiewicz, 
Dejunowicz, Brusikiewicz, Dobrowolski, Pu- 
chniewski oraz liczni statyści. Reżyserja W. 
Radulskiego. Dekoracje W. Makojnika.. 

— Ferje świąteczne zaczynają: się fia Po- 
hulance od środy 23-go marca do %ielkiej 
soboty 26-go włącznie. W Teatrze Lutnia 
od poniedziałku 21-go marcą do wielkiej so- 
boty 26-go włącznie. Kasa zamawiań па о- 
bydwa teatry czynna będzie 23-go, 24-go i 
25-go marca od godz. 1l-ej rano do S-ej 
wiecz. bez przerwy. W sobotę dn. 26-g0 
marca od godz. 1l-ej do 2-iej popoł. 

CO_GRAJA W KINACH? 
Heljos: Wielka Tęsknota. 

: Igranie z miłością. 
: Rozwódka. 

Pan: Żebrak Stambułu. 

O CZTERY FLASZKI 
Pani Helena Sierkowa, piękna i po- 

wabna kobieta (proszę przekonać się), 
jest właścicielką piwiarni przy ul. Za- 
walnej 19. 

Pan Franciszek Wołkowski (ui. 
Nowogrodzka 28), jest stałym tej pi- 
wiarni gościem. 

Czy między panną Heleną a pan:m 
Franciszkiem coś byłó? Nikt nic o rem 
nie wie. Są to sprawy intynine. Wia- 

dome natomiast jest, że pani He'ena 

przypuszczała, iż znajdujące się w kie-. 

szeni pana Franciszka cztery tlnszki 

wody kolońskiej, dla niej «są przezua- 

czone. Ale pan Franciszek, gdy chodzi 

aż o cztery flaszki, nie uzdaje galan- 

terji. Zresztą, cztery flaszki wody ko- 

lońskiej + to nie cztery flaszki jasne- 

go. Więc pan Franciszek zrobił des- 

pekt damie: zawołał policię i ze skan- 

dalem swoją wodę odebrał. Pani He- 

lena poprzysięgła, że za to nigdy już 

mu nie da — piwa. 

     

  

  

Gdzie są Wilnianki 
i Warszawianki? 

Od dwóch tygodni intryguje wszystkich 
zapowiedziany odczyt p.t. „Współczesne wil 
nianki a warszawianki'. Miał się odbyć 13 
b.m. lecz prelegent odwołał go, pozostawia- 
jąc nieutulonym w żalu słuchaczom bilety i 
nadzieję na rychłe usłyszenie prelekcji. Ko- 
rzystając z przerwy zrobił prelegent — p. 
A. Borowski „szum* koło. swego odczytu i 
wyznaczył termin odczytu na ubiegłą niedzie 
lę 20 b.m. — Lecz widać „nie przyszła je- 
szcze pora“, aby publiczność (od lat 18-tu!!) 
miała poznać, „wysoki etyczno-moralny“ po 
ziom cennej prelekcji p. A. Borowskiego. 
Odczyt został znów odłożony, tym razem ad 
calendas grecas — na czas poświąteczny. 
Kto się interesuje, może pilnie przeglądać 
prasę w poszukiwaniu komunikatu p. A. Bo- 
rowskiego, że zdecydował się wreszcie wy- 
głosić swój tajemniczy odczyt. — Publicz- 
ność nasza jest cierpliwa! Nic to, że takie 
ciągłe „odkładanie" zakrawa na kpiny, nic 
to, że zmusza się publiczność do chodzenia 
po różnych salach, pocieszając za każdym 
razem, iż „biłety zakupione są ważne"! Ža- 
czekamy i dopilnujemy nieuchwytnego pre- 
legenta — aby podzielił się wreszcie z nami 
rozważaniami swemi, o współczesnych wil- 
niankach i warszawiankach! — Za stracony 
czas i traktowanie publiczności, niech mu šu 
mienie spać nie daje. Wszystko wynagrodzi 
nam radość, gdy będziemy mieli wreszcie 
szczęścia usłyszeć odczyt. Tad. C. 

SWIĄTECZNYM| 
    

Wąglik w Wilnie 
W ostatnich dniach zanotowano w Wiirie 

jeden wypadek wąglika, czyli zarazy sybe- 
ryjskiej. Uległ mu mianowicie handlarz skór 
Szulkin (ul. Sadowa 9.) Wobec tego, że 
wąglik jest ostrą chorobą zakaźną, dotyk:- 
jącą ludzi i zwierzęta domowe, władze sar'.- 
tarne przedsięwzięły wszelkie środki zapo- 
biegawcze. 

  

Przepustki świąteczne 
graniczne 

WILNO. W Związku ze zbliżające- 
mi się Świętami Wielkiej Nocy, do 
władz wpłynął szereg próśb o prze- 
pustki graniczne do Litwy. Również o 
przepustki graniczne interwenjuje lud- 
ność, zamieszkała na terenie litewskim 
która święta chce spędzić u krewnych, 
zamieszkałych na terytorjum polskiem. 
Ponieważ dotychczas nie została o- 
twarta granica i przepustki nie są ho- 
norowane, 
porozumieć z litewskiemi w tej spra- 
wie. jeżeli rozimowy te doprowadzą 
do porozumienia, starające się osoby 
będą mogły uzyskać niezbędne zezwo- 
lenia graniczne. 

Kolejarze w hołdzie Marsz. Piłsudskiemu 
W sobotę ubiegłą, staraniem „Ogniska” 

i Kolejowego Przysposobienia Wojskowego, 
odbyła się uroczysta akademja z okazji dnia 
Imienin Pierwszego Marszałka Polski. 

Po odegraniu przez orkiestrę hymnu naro- 

jak również popisy taneczne dziatwy, wy- 
woływały zachwyt publiczności. Zaznaczyć 

należy, że w roku bieżącym „Ognisko* po- 
zyskało art. baletu p. Sawinę-Dolską, która 
rozwija wśród dzieci poczucie plastyki i ru- 

dowego, na estradzie, barwnie przystrojonej chów klasycznych. 
kwieciem, ukazał się prezes dyrekcji p. Ka- 
zimierz Falkowski. 

W podniosłem przemówieniu zobrazówał 

ten nastrój „jaki towarzyszył dawniej, za cza 
sów caratu przy „gałówkach”, kiedy z 102- 
kazu władz, powstrzymywano się od wszeł- 

kiej pracy. 3 

Dziś, w rozległej wileńskiej Dyrekcji ko- 
lejowej, wszystko stanęło do pracy. 

Gdzie tylko dołatywał gwizdek lokomoty- 
wy, — wszędzie brać kolejowa w zrozumie- 
niu swych obowiązków, pragnęła uczcić ten 

dzień, przez wytężoną pracę. 
Dopiero wieczorem, we wszystkich „O- 

niskach* kołejowych, na całym obszerze Dy- 

W dziale koncertowym wielkie powodze- 

nie towarzyszyło p. Biszewskiej (śpiew) ip. 
Cumpftównie (fortepian). 

Piękny ten wieczór zakończył obrazek na 
tle walk legjonów „Żyj Polsko" Orwicza w 
nadwyraz starannem wykonaniu zespołu sek 
cji dramatycznej „Ogniska*. 

Nad całokształtem programu i sprawno- 
ścią produkcyj czuwał niezrównany kierow- 
nik kult.-ošw. „Ogniska“, p. Wacław Szem- 

berg. Zebrani na akademji kolejarze wysłali 
do Marszałka |. Piłsudskiego za pośrednict- 
wem p. wojewody, telegram następującej 
treści: 

Marszałek Polski Józef Piłsudski, Warsza 
wa. — Zebrani w dniu 19 marca 1932 roku 

rekcji Wileńskiej, w rozmaitych związkach i w Ognisku kolejowem na uroczystej akade- 
instytucjach, — rozbrzmiewają słowa naj- mji w dniu Twoich Imienin Kołejarze Dyrek- 
wyższego hołdu i czci dla Twórcy Odrodzo- Ci! Wileńskiej składają Ci, Panie Marszałku 
nej Polski. 

W barwnem przemówieniu Prezesa — u- 
wypukliła się postać Marszałka J. Piłsudskie- 
go, który, aczkolwiek pochodził z hetmań- 

skiej rodziny, jednak zbliżył się do ludu i 

warstw robotniczych, wierząc, że tyłko \у ©- 

parciu się o te warstwy społeczne, może dą- 

żyć do odzyskania Wolnej i Niepodległej 

Polski. 
Wzywając do braterskiej jedności wszyst 

kich pracowników kolejowych, p. Prezes 

wzniósł okrzyk na cześć Marszałka: „Niech 
żyje"! 

Długi szereg. przemówień przedstawicieli 
rozmaitych organizacyj kolejowych — za- 

kończył pierwszą część akademii. 

Część drugą wieczoru wypełniły produk- 
cje muzyczne w wykonaniu orkiestry i chó- 
ru „Ogniska* pod batutą p. A. Czerniaw- 

skiego. W części trzeciej — ujrzeliśmy nad- 

wyraz efektowne produkcje dzieci z przed- 
szkola i szkoły „Ogniska*. 

Zarówno deklamacje sił młodocianych, 

  FST TEO LAST TTVAM 

Mjr. Szafrański a dostawcy 
WILNO. Wczorajsza rozprawa przeciwko 

mjr. Szafrańskiemu wypełniona została ze- 

<naniami świadków-dostawców różnych ar- 

kułów dla 4 p. ułanów. : 
> Właściciei sklep z wapnem Kołodziej 

czyk opowiadał szeroko 0 kombinacjach z 

rachunkami, wystawionemi za dostarczone 

materjały. Kolodziejczyk, jak się okazało, 

został zmuszony do wysta! ia podwójnych 

rachunków na sumy 265 zł., 365 zł. 

zł. Podobne kombinacje były robione i z dru 
Aibańskim. 

ее ina dostawcy Koźlinerowi (Zawal- Natomiast 

"WYROK W SPRAWIE 

na 53) mjr. Szafrański wcałe nie opłaci ra- 
chunku, przyrzekając uiścić należność pro- 
duktami ze swego majątku. Kożliner bardzo 
się dziwi, dlaczego za nabyte przez wojsko 

towary, oficer musi płacić jak gdyby z włas- 
nych funduszów, lecz bliżej nad tem nie za- 
stanawiał się, tembardziej, że miał różne 
kłopoty z uzyskaniem Ь 

Rachunki, przedstawione pulkowi, podpi- 
405 sai jednak i dopiero teraz zorjentował się, 

że padł ofiarą gdyż należne 
pieniądze pobrał kto inny. : 

AL. WARDENSKIEGO 
" At. CHOCIANOWICZA 

OBAJ OSKARŻENI SKAZANI NA DWA LATA -DOMU POPRAWY. 

Wczoraj o godz. 9-tej rano Sąd A- 

pełacyjny ogłosił wyrok w sprawie b. 

administratora dóbr „Woropajewo , 

Al. Wardeńskiego i nadleśniczego tych 

że dóbr Al. Chocianowicza. 

Obaj oskarżeni wyrokiem Sądu A- 

pełacyjnego zostali skazani na osadze- 

nie w więzieniu, eryk dom 

rawy na przeciąg ю 
рорРои{іет = rzecz powoda cywilne- 

go p. hr. Konstantego Przeździeckiego 

zasądzono od Wardeńskiego 2.500 zł., 

a od Chocianowicza 500 zł. 

BETOR WODE SZZTEZZDEORBEDEZE 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Obrabowany sklep. Do skle- 

pu Chai Łabanosowej (ul. Sawicz 8), dostali 
się złoczyńcy i wynieśli różne wyroby tyto- 

" miowe, łącznej wartości 800 zł. 
— Złodzieje w mieszkaniu. W nocy z dn. 

19 na 20 bm. złodzieje dostali się do miesz- 
kania Małgorzaty Droguckiej (ul. Sierakow- 
skiego 5), skąd skradli garderobę męską i 
damską oraz inne drobne rzeczy, wartości 
500 złotych. 

— Na skodę Olechnowiczowej Franciszki 
(ul. Tyzenhauzowska 1), skradziono z nie- 
zamkniętego mieszkania 2 poduszki, kupę i 
inne drobne rzeczy, łącznej wartości 45 zł. 

— Zamach samobójczy. Pawłowski Ro- 
bert, mieszkaniec wsi Bołtupie, wypił w ce- 
lach samobójczych esencji octowej. Pogoto- 
wie odwiozło desperata do szpitala żydow- 
skiego w stanie niezagrażającym życiu. 

Motywując wyrok powyższy, vice- 
prezes Sądu Apełacyjnego Dmochowski 
'zaznaczył, że oskarżonym wytmierzono 
najniższy wymiar kary ze względu na 
wysokie stanowisko, zajmowane przez 
nich przedtem. 9 BZ 

Sąd mając na wzgłędzie, że strata 
stanowiska sama przez się stanowi b. 
wysoką karę, uznał za możliwe zasto- 
sowanie najniższego wymiaru kary, 
przewidzianego ustawą. = 

Prokurator Parczewski wniósł wnio 
sek o natychmiastowe zaaresztowanie 
oskarżonych. RE 

Wniosek ten został jednakże uchy- 
lony, natomiast oskarżeni zostali 
dani dozorowi policyjnemu. 

Obrona zapowiedziała kasację. 

za mojem pośrednictwem wyrazy hołdu, i 
czci, oraz zapewnienia, że kolejarz wileński 
zawsze będzie wierny i posłuszny Twoim 
ORK (—) Beczkowicz, wojewoda wi- 
leński. 

4 

Tajemn'ce Chorej Kasy 
TO MUSZĄ BYĆ PLOTKI. 

W Landwarowie kierownikiem Kasy 
Chorych jest dr. Swierzewski. Podob- 
no nie zna się na medycynie, podobno 
prawie nie mówi po polsku. Tak po- 
wiadają o nim złe języki. Ale to jesz- 
cze nie są grzechy. lluż to lekarzy nie 
zna się na medycynie, iluż to Połaków 
mówi kiepsko po polsku! 

O dr. Swierzewskim mówią rzeczy 
gorsze. Nietylko mówią, ale i piszą. 
W obszernych podaniach, składanych 
przez ludność Landwarowa „odnoš- 
nym'* władzom. 

Naprzykład takie historje: 
Wymieniony lekarz przychodzi do 

kołejarza R. Ma on chorą żonę. Wy- 
mieniony lekarz śmieje się rozgłośnie 
i mówi: 

— Poco pan leczysz swoją żonę? 
Niech umiera. Znajdzie pan młodą i 
ładniejszą. & 

Tenże humanitarny lekarz, wezwa 
ny do chorej żony kolejarza W., spoj-- 
rzawszy na nią, rzecze: aa 

— Żonę macie za delikatną. Weż- 
cie sobie drugą. 

Do tegoż lekarza altruisty przycho- 
dzi niejaka St. K.; niesie chore dziec- 
ko. Lekarz, nie badając go, mówi do 
matki chorego, biednego dziecka: 

— Czego wy leczycie-to dziecka? 
Taka młoda! Zróbcie sobie lepiej dru- 

gie. 3 
I śmiejąc się z subtelnego i trafnego 

dowcipu, dodaje figlarnie: ‚ 

— Pewnie z mężem za mało špicie. 
To są trzy Świetne kawały, wyjęte 

z bogatego repertuaru p. doktora Świe 
rzewskiego. Mamy ich więcej. Może- 
my po kołei wyliczyć wszystkie. W da. 
nej chwili jednak wstrzymujemy się, 
ogarnięci najwyższem zdumieniem — 
Albowiem historyjki te wydają się nam 
nieprawdopodobne, niemożliwe, niewia 
„rogodne. Nic innego, jak tylko płotki i 
kalumnje zawistnych. _ Niewątpliwie 
Kasa Chorych sprostuje je natychmiast 
i pociągnie winnych, których nazwiska 

" mi służymy, do odpowiedzialności za 
oszczerstwo. 

dox. 

KONTRABANDA WIELKANOCNA 
WILNO. Z poszczególnych odcinków po- 

granicza polsko litewskiego donoszą, iż w 
ostatn'ch dniach zaobserwowano  zaaczńe 
ożywienie się przemytnictwa w związku ze 
zbłi?ejącemi się świętami, Na graniry zstrzy= 
mywuje się codziennie przemytników z tows- 

rem. Również ożywirny ruch graniczny pa- 
nvje na granicy polsko łotewskiej, Wobec 
otwarcia granicy codziennie nacływa do Pol- 
ski około 50 osób z towarem i niemal tyleż, 
na podstawie przepustek granicznych, udaje 

się do Łotwy. Wrmożony ruch graniczny 
wyzyskują przemytnicy, którzy szwsrcnją 
większe transporty cukru, rodzynek, tytoniu, 
sacharyny i t. p głównie d> Polski. W ostat- 
nich dniach zatrzymauo kilka ssń naładowa- 
nych cukrem, workami rodrynków i bakal- 
jami 2 przemytnisów zatrzyminych w o%0- 
licy Turmont skierowano do dyspozycji władz 
śledczych. Ze względu na wzmożony ruch 
przemytnictwa zwiększono na granicy poste- 
runki i obostrzono kontrelę. 

władze polskie mają się 
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Kołosowo codziennie do Rosji prze- 
wozi się około 308—400 paczek z 
żywnością. Mióstwo paczek wysyłają 
urzędy pocztowe z. Wileńszczyzny. 
Ponieważ w ub. roku zauważono, iż 

żywnościowych ginie, a niekióre przy- 
chodzą do rąk adresata Zzn.szczone, 
władze sowieckie zwiększyły kontrolę 
w pociągach oraz  przeprowadza;ą 
ściślejsze badanie paczek w Mińsku. 

Zatrzymanie zbiegłego aresztanta 
- Przed paru tygodniami z gmachu staro- 

stwa uciekł aresztowany za usiłowanie prze- 
kroczenia granicy do Litwy znany policji wi- 

W BIAŁYCH 
WILNO. Wobec braku Żywności w 

niektórych okręgach Mińszczyzny, jlud- 
ność pogranicza sowieckiego w dalszym 
ciągu przekracza nielegalnie granicę ce- 
lem zaop-trzenta sią na Święta w Żyw- 

którzy ność w Polsce. Ci włościanie, 

teńskiej przestępca, Tewka Bojch. W nie- 
dzielę ce ujęto w jednej z melin 
przy ul. Jaikowej. 

PŁACHTACH 
nie msgą przedostać sią przez granice 
w dzień, przekradają się nocą, omryci 
blatemi ptachtami, jax duchy, na 2а- 
śnieżonych przestrzeniach. Ale straże 
graniczne małą bystra oczy. 

  

„ZAWODY KONNE 3 D. A. K'u. 
Na torze, kaka w okolicy Werek 

odbyły się w ub. niedzielę zimowe zawody 
konne 3 Dywizjonu Artylerji Konnej. 

W konkursie podoficerskim brało udział 
22 podoficerów w dwu grupach. W pierw- 
szej grupie 8 przeszkód 1 metr wysokości, 
2%, mietra szerokości. Pierwsze miejsce za- 
jai ogniomistrz Zimoch na koniu „Hop“. 

W drugiej grupie (10 przeszód 1 m. wys. 
2%, m. szer.), pierwsze miejsce zajął ognio- 
mistrz Olejniczak na koniu „Trubadur”. 

W konkursie oficerskim (12 z 
do 1.20 m. wysok., 3%; m. szerok.), brało 
udział 13 oficerów. Pierwsze miejsce zajął 
porucznik Burhardt na koniu „Łódka”. 

Tor z powodu odwilży bardzo ciężki. 
Na zawodach obecnym był dowódca 3- 

ciej Samodzielnej Brygady Kawalerji, pułk. 
dypl. Przewłocki, który zwycięzcom wręczył 
nagrody. Zaznaczyć należy, że 3-ci Dywi- 
zjon Artylerji Konnej dołożył wielkich sta- 
rań, by zawody odbyć w okresie zimowym, 
zaś organizacją, jakoteż wspaniałem urzą- 
dzeniem toru w niezwykle malowniczej oko- 
licy, mógł zaimponować wszystkim obecnym. 

Po wielkich zawodach konno-narciarskich 
na Pośpieszce, już w tydzień mieliśmy po- 
ważną imprezę konną. Daje to pewność, 
że zimowy sport konny wzbudził żywe za- 
interesowanie i w latach następnych rozwi- 
jać się będzie jeszcze pomyślniej. (t) 

GROŹNY PRZECIWNIK. 

Podawaliśmy, że wkrótce (jak ostatnio 
ustałono w dniu 3 kwietnia r.b.) bokserska 
reprezentacja Wilna będzie miała okazję 
spotkać się na ringu z groźnym  przeciwni- 
kiem — reprezentacją Estonji. Reprezentacją 
tą jest drużyna „Tallinna Poksiklubi*, w 
skład której wchodzi sześciu mistrzów 'Esto- 
nji na 'rok 1932, a więc drużyna silna i nie- 
wątpliwie wypróbowana w wielu spotka- 
niach poważnych. 

Oto jej skład: waga musza — Erik Kaup, 
mistrz Estonji; kogucia — Ewald Seeberg, 
mistrz E.; piórkowa — Leo“ Hendrikson, 
mistrz E.; lekka — Ferdinand Lester, czte- 
rokrotny mistrz E.; półśrednia — Bernard Sa 
long; średnia — Aleksander Rejno, pokonał 
ostatnio mistrza Estonji swojej wagi i Fin- 
landczyka Koiwunensa; półciężka — Roman 
Kuura, mistrz Etonji, zwycięzca turnieju w 
Szwecji i Finlandji i wręszcie ciężka — El- 
mar Adelman, młody as boksu estońskiego, 
mający za sobą 16 zwycięstw przez K.O. 

Tego chyba wystarczy, aby dojść do 
przekonania, że nasi chłopcy będą mieli prze 
ciwników groźnych, a publiczność widowi- 
sko pierwszorzędne. 

Ta okoliczność, pomijając już międzyna- 
rodowy charakter imprezy, sprawi niewątpli 
wie, że sala teatru ludowego (Ludwisarska 
4) zapełni się w dniu 3 kwietnia po brzegi. 

Jak zawsze podczas ciekawszych imprez 
bokserskich. 

Skład naszej reprezentacji nie został. je- 
szcze ustalony definitywnie. 

Podany go we właściwym czasie. (i) 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„WIELKA TĘSKNOTA* — „HELJOS* 
Każdy kinoman jest ciekaw zobaczyć, jak 

wygląda życie gwiazd filmowych, co się 
dzieje „za kulisami" wytwórni i t.p. Co ja- 
kiś czas zjawiają się takie „podglądające“ 
filmy, które bez wysiłku osiągają kasowość 
A MS u publiczności. — „Wielka tęskno- 

jest takim właśnie filmem. Luźno połą- 
ae fabułą, przesuwają się przed oczami 
widza postacie dawniejszych przeważnie sław 
srebrnego ekranu. Aby całość się nie rozle- 
ciała, sklejono ją nikłą treścią — historja ka- 

rjery filmowej milutkiej statystki (Camilla 
Horn). 

Pozatem atrakcyjność filmu polega na 
wprowadzeniu popularnych aktorek i akto- 
rów, . już nie jako wykonawców ról, ale po- 
niekąd... w pantoflach. Rzecz inna, że wszy- 

scy pamiętają o tem, iż pozują do zdjęć, ale 
to nie przeszkadza widzowi odnosić wraże- 
nia, iż pokiepuje po ramieniu Konrada Veidta 
lub Harry'ego Liedtke, albo też zabawia się 
miłą rozmówką z Lil Dagover, Olgą Czecho 
wą, czy Liianą Haid, lub Anny Ondrą. 

Camiila Horn wchodząc w konstelację 
gwiazd prowadzi za sobą publiczność. — 
Przy okazji widzi się wnętrze atelier, techni- 
kę zdjęć i inne ciekawostki. — Niezbyt się 
udały balety i parodja Marleny Dietrich, otaz 
Emila Janningsa z „Błękitnego anioła”. — 
Reszta zabawna choč bez wiekszych efek- 
tów.. — Dodatki stare i mało ciekawe. 

„ŻEBRAK STAMBUŁU" — „PAN“ 

Pierwszy w Wilnie turecki dźwiękowiec. 
To warte obejrzenia. Ponieważ wykonawca- 
mi są artyści teatralni, więc film ma wiele z 
teatru. Gra aktorów jest pełna odczucia, choć 
miejscami przesadna. — Tematem filmu jest 
rozwinięcie i interpretacja grzechu kainowe- 
go, pojętego jako historja dwóch braci — 
ślepego śpiewaka i jego przewodnika. — Za 
letą filmu są ładne zdjęcia i dobre przejścia. 
— Zastrzenie budzi powolne tempo akcji i 
zbytnia europeizacja Turcji. — Język dialo- 
gów oczywiście niezrozumiały, ale miły w 
brzmieniu i tonie. Nieco naiwnie zrobiona 
scena kradzieży pieniędzy i pościgu policjan 
ta, Mało prawdy również w zachowaniu się 
odzyskującego wzrok ślepca. — Pozatem 
film może zainteresować, szczególnie jako 
nowość tematowa. Dodatki zastosowane do 
obrazu. Tad. C. 

LIST DG REDAKCJI 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Proszę uprzejmie o łaskawe umieszczenie 
niniejszego listu w swem poczytnem piśmie: 

W. Nrze 65 „Słowa” przeczytałem intere- 
sujący artykuł p.t. „Posiedzenie Rady Miej- 
skiej”. Jak zwykle; Zalatwiono szereg spraw 
o dodiósteń znaczeniu dla miasta, np. Ucz- 
czenie pamięci zmarłych a w danej chwili 
zmarłego obywatela honorowego m. Wilna, 
ś. p. Biskupa Władysława Bandurskiego i 
niektórych radnych m. Wilna. 

Między innemi wnioskami, na porządku 
dziennym był ciekawy wniosek: Co zrobić 
z ulicą Składową? która ma: być przemiano- 
wana. na ulicę Hirsza. Lekerta. 

Czy nie byłoby słusznem i na czasie, 
zmienić nazwę ulicy Biskupiej na ulicę Bi- 
skupa Bandurskiego; bylibyśmy bowiem 
szczęśliwi, widzieć na rogu ulicy tabliczkę z 
drogiem dla nas imieniem, które chyba za- 
służyło na to, aby mieszkańcy Wilna mogli 
je mieć jaknajczęściej przed oczyma. 

Raczy Szanowny Pan Redaktor przyjąc 
wyrazy najgłębszego szacunku. (—) Michał | 
Telmaszewski. 

GIELDA WARZSAWSKA 
z dnia 21 marca 1932 r. 

Waluty i dewizy: 
Dolary 8,90 — 8,92 — 8,88 
Gdańsk 173,85 — 174,28 — 173,42. 
Holandja 359,80 — 360,70 — 358,90. 
Londyn 32,70 — 32.86 — 3.54. 
Nowy York kabel 8,926— 8.946 — 8,906. 
Paryż 35,08 — 3517 — 34,99. 
Praga 26,40 i jedna czwarta — 25,46 i 

jedna czwerta — 26,34. 
Szwajėsrja 172,50—172,93—172,07. 
Włochy 46 25 — 46,48 — 46,02 
Berlin 2:2,50. Tendencja niejednolita. 

Papiery procentowe; 

pół. Iiwestyczina 93 50. — 
5 proc. Konwersyjna 89.— 
5 proc. kolejowa 36.— 39,75 
7 proc, Stebilizacy|na 57,88 —58.25—57 75. 
8 proc. L, Z. BGK iBR, obligacje BGK 

94.00. 
Te same 7 proc, 83,25. 
4 i pół proc. ziemskie 42,25 
5 proc. Wars'aws:ie 5200 
8 proc, Warszawska 63.25—61,90 — 62,45 
8 prot. Częstochowy 54,50 —54,75 
8 proc. Łodzi 61,50 
10 proc. Radomia 61,00 
10 proc, Siedlec 57,75 

4 proc. 

1435 Program dzienny. 
1440 Utwory Edwarda Griega (płyty). 
1515 Kom z Warszawy. 
16.25 Odczyt dl» maturzystów z Warsz. 
15.50 Audy.ja dla dzieci z Warsz, 
16.2) Odczyt dła maturzystów z Warsz. 
16 40 Rekoltkcje radjowe pogadauka JI 

prow»dzi ks. prof. walerjsa Meysztowicz. 
1655. Dawne świeckie pieśni chóralne 

(płyty) 
17.10 „Goethe i Mickiewicz“ — odczyt 

ze Lwows, wygłosi prof. Zdzisław Zygnlski. 
17.85 Audycja ku uczczeniu setnej rocz- 

nicy Świerci Jana Wolfganga Goethego. 
19.45 Pres, dzien. radj z Warszawy. 
20.00 „Godzina w przedszkolu* — felj, 

z Warszswy wygłosi Irena Dehnelówna. 
20.15 Transinisja przedostatniego dni 

Konkursu Chopina z Filharmonii Warszaw. 
22.30 Pieśni do słów Goethego (Schu: 

berta, Mazarta, Liszta, Lo*wego, Moniuszki) 
w wykonani Wandy Hendrichów*y (sopran). 
Przy fortepianie Władysław Szzepański, a 
23.00 Komunikat z Warszawy. 

OFIARY 
Zarząd T-wa Niezależnych Artystów 

Sztuk Plastycznych w Wilnie, ofiarowuje zł. 
50 (pięćdziesiąt) na ochronkę dla dzieci im. 
]. Е. ks. Biskupa Bandurskiego. 

„PAAKLAAASAALAAAAALAAAMAASAAAAAALAAAAAA ISA 

šilėd Fortepienów, Plagza, В 

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

Wilno, Niemiecka ś, m. I1 

  

   

  

         

FEormy i Math 

‚ ГОППУ 1 МФ 
па МВ' 

MAZURKI, 
RTY, 

PASCHY. 
najtaniej ; n:jwiętszy wybór 

„5, H. KULESZA ; 
tl. Zamkowa 3, tel. 14-06 

AAŽAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAA AA AAA 

  

й 
Juž czas zaopatrzyč się 

w dobre i odieżałe 

Wina 
Rumuńskie, Muskat półsłod. but. zł. 3.60 
Hiszpańskie, Muskat słodki „, „ 5— 

Francuskie, Entre de Mers. „ „ 285 

= Bordeaux Sape: 
rjor cz, w o» 3.85 

Węgierskie Szamorodner Dia 
” słodkie 3,723, 3557 

Włoskie Vermouth „B:llor* „, ,, 5-— 
oraz inne wyższe gatunki, jsk to: 

Bordoskie 
Burgundzkie 
Węgierskie 

Włoskie 

Hiszpańskie 

Rumuńskie 
Reńskie 

Uwaga; Wszystkie wina są własne- 
go importa sprowsdzone w 

beczkach od pierwszorzędnych produ- 
centów "i ściągane na butelki w na- 
szych piwnicach, i to daje nam moż- 
ność dawać pełną gwarancję za 

PrawdziaGić i jakość wina 
i sprzedawać 

po TANICH CENACH 
Od hurtowników w kraju win 

nie kupujemy 

EBH, 
TANISŁAW 

BANEL i $-ka 
Wiino, Mickiewicza 23, 

„tel. 8-49. 

Wina owocowe sfaniały o 25/5 

Kom i A 

Dodatki dźwiękowe. Na 1 szy seans ceny zniżone. Seansy o godz. 2ej, 4, 6 i 10.15. 
  

  

Dźwiękowe Kino 

HGLLYWCOD 
Mickiewicza 22 

tel, 15-28   
Dziś! Najnowsze przebcjowe piosenki Paryża odśpiewa RENRY GARRAT w filmie dźwięk. prodnkcji 

IGRANIE Z ĄAIŁOŚCIĄ 
o godz. 2 ej. 

traacuskiej 
Nsd program: Najnowsze dodaiki dźwiękowe. 
Ceny na pierwszy sesns zniżone. 

Pocz. o godz. 4, 6, 8i 10,30, w dnie świąt. 

  

  

DŹWIĘKOWE KINO 

„CASINO“ 
  

D.iś! Pełna czaru ulubienica publiczności NORMA SCHEARER oczsruje wszyst- 
kich w najnowszej swej kreacji odznacz. pierwszą nagrodą na konkursie gry aktorskiej 

w Ameryce ROZWGODKR Według powieści Urszuli Parrot „Ko- 
bieta dla wszystkich i dla jednego* 

W rol. męskich KONRAD NAGEL, CHESTER MORRIS i ROBERT MONTGOMERY. 
Nad program: Aktualja dżwięsowe. Początek o godz. 4, 6. 8 i 10.30 w dnie świąt. o godz. 2 

Na 1 seans ceny zniżone. 

  

Dźwiękowe Kino 

„PAN“ ŻEBRAK STAĄBUŁ 
lodje podkreśleją egzoty:in i czar Wschodu. Nad program: 

Szorzystajcie 2 okazji! Ostatnie 2 dnil Czarowry LŹwiękowiec Turecki, który jednym wielkim pochoaem triumial= 
mym przeszedł ekrany wszystkich stolic Świata p. t. 

A rol. gł. Najwybitniejsze gwiszdy testiu stos 
ł:cznego w Konstantynopołu. 

Najnowsze aktualja dźwiękowe. Początek 0 godz. 4, 6, 
Przepyszne me- 

  

  

Wielka 42, tel.5-28. 8i103% Ceny znacznie zniżone. 

Sźwiskowy Dziś w kinach „Styłowy* t „Šviatowid“ wyšwictla się Zupel.ie nowe 100 proc, dźsiękowe > 
 adTóŁ wydsnis nieśmiertelnego „ZER BASE" Monumentaine epokowe mi- Kino-Teatr 

5 wss | arcydzieła FREDA NIBLO $ sterjum. W roli tytułowej | „ŚWIATOWID" 
„STYLOWY RAMON NOVARRO. UWAGA: Ze względu ma wielką wartość artystyczną Dia uczącej sią Mickiewicza 9 

Wielka 39 młedziaży dszwułene. Będzie wyświetlany w dnisch 24, 25i 26 marca r, b AE     

Nalwiekszy | Największy wybór 

Najlepsze towary 
Najtańsze ceny 

Eg:. od 1890 

  

Z okazji otwarcia 

Sklepu 
biawatnego P. I. gy 

$. CISZEWSKIEGO przy ul 

10:/orabatu otrzymuje każdy kupujący 
Na podarunki Świąteczne polecamy — wielki wybór tanich 
tksnin, w szczegółności: jedwabie sztaczne deseniowe, popeliny, 

szewioty 

artykułów po cenach najniższych 

markizety, muśliny we!niane, perkale, 

B 

OG LOSZENTE = 
Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie 

rewiru I-go zamieszkały w Wilnie erzy ul 
Zakretowej 2, na zas:dzie art. 1030 U. P. C. 
cgłasza, że w dnin 23]II 1932 roku od go- 
diiny 10 rano w Wilnie przy ul. św. Miko- 
łsja 1 cdbędsie się sprzedaż z przetargu pu- 
blicznego ruchomości, należących do tirmy 
A. Szur i synowie, składających się ze szczo- 
tek, lamp elektrycznych, lakieru emaljowego, 
zaprawy do podłóg i t. р., oszacowsnych na 
sumę 498 złotych, lecz sprzedsż odbędzie 
się niżej oszacowania jako na licytacji po- 
wtórnej. 

Komornik Wł. Matuchniak. 

OGŁOSZENIE 
Komornik Sadu Gr dzkiego w Wilnis re- 

wiru IV zamieszkały w Wilnie przy ul. Pił- 
Sudskiego 6, na zasadzie art. 1030 U. P C. 
ogłasza. że w dniu 22 marca 1932 r. od go- 
dziny 10 rano w Wilnie przy Kijowskiej 7, 
odbędzie się powtórną sprzedaż z przetargu 
publicznego ruchomoś i należący h do Abra- 
ma i Chaima Szuljanów składających się z 
Autobusu „Studebaeker“ i zegarka kieszon* 
kowego oszącowanych na sumę zł. 1210, 

Komornik A. Maciejowski. 

SA A A A EA 
OGLOSZENIE 

Dyrekcja La*ów Państwowych w Wilnie 

ogłasza, że w dniu 5 kwietnia 1932 roku o 
godzinie 12 w lokalu Dyrekcji (Wilno, ol. 
Wielka 66) odbędzie się przetarg na wydzier- 

żawienie prawa "rybołóstwa na  jezlorach 

państwowych. Do przetareu wystawiony 28 

jednostek. Wszelkich szczegółowych infor- 

macyj o jednostkach przetargowych I warun- 

kach dzierżawy rdziela Dyrekcja w godzinach 

urzędowych, pokój Nr. 10 orsz nadleśnictwa: 
Brasławskie, Hoduciskie,  Niemeńczyńskie, 

Duniłowickie, Podbrodzkie, Miorskie, Miad- 

żiolskie, Międzyrzeckie, Święcieńskie, Trockie, 
Wileńskie, Rudnickie i Druskienickie. 

Dyrekcja Lasów Państwowych 
w. Wilnie. 

T g Aš y ik 

и ю. Apt. J. PrUŽana 
Mickiewicza 15, 

vis a vis Hot. RRT ESA HESSA LA BS AA 

TKANINY TANIE“ 
W WILNIE 

  

Towarzystwo dla handlu towarami sptecznemi 

bór t;warów: 

Tel. 4 82 

sól cytrynowa, 
Opłatki dla pieczywa, 

i perfumeryjnemi 

5 dawniej I. B. Segall 

Trocka 7 

Poleca na nadchedzące święta bogaty wy» 
perfumeryjnych, kosmetycz- 

nych i galanteryjnych frm kralczych 
i zagranicznych, orzz PRZEDMIOTY UŻYTKU 

DOMOWEGO 

oliwa Nicejska i jadalna, 
esencja octowa, szafran, wanilja, 

kardamon, gwozdziki, cynamoa i t. d. 

    

31 WILEŃSKIEJ 

  

Akuszerka 

rzyniec ul. 

i wiels innych 

  

ŻĄAAO SACAAKAŁAAAAAŁA | 
| BRAWA 

sana KOSMETYKA 
от NONIURTASINEKEE оУЕн кОБ 
Lekarze "777" 

RZEP AREEKERYTEWNEI 
TYYYWYYYYYYYYYYVYYYY! G A B GABI M ET 

DOKTOR Ma 0a Racjonalnej 

3. .. BERNEZTEMK osmetyki 

  

choroby skórne, wa- ieczniczej 
neryczne i moczo- WILNO, tenkiowa  Mieklewicza 81—4 
Ul. Mickiewicza 28,m. 5 
PROBE a 9—1 i 4—8. 

kobiecą 

  

Dr. Med. 

Krzemiański 
chor. wewnętrzne spec, uy, wyszcznplający (pa- 

żołądka i Jelit nie), Natryski „Horino- 
Pzyyać se: 12—2 na* według proł. Spuh- 

la. Wypadanie włosów, > pokoje 
Kwlatowa 7, tel. 14-25 łąpież, 

dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Ostat- 

Dr.Ginsberg nie zdobycie kosmety= 
Choroby skórne, we- ki racjonalnej. 
neryczne i moczopłcio- Codzispnie sd g. 10—8 
we. Wileńska 56—3, od We Pi 
8—1 1 4—8. Tel. 567 mmm 
P Polecamy 

Dr. Med. słutącą bardzo dobrą, 
miłą, łagodnego cha- 

Em.Cholem rakteru A małej ro- 
Urolog 

Choroby nerek, 
cherza i dróg INoczo- nl 
wych przyjm. 12 — 2 
i 5—7. Jagiellońska 8 
tezio 03. 

Bla - sdę 

wuje, 4 Šikonali, airis 

гаа usuwa raki I skazy 

omy O ecdiŚ 
prawy buraków, na- 

Ka 

» dei GAR sientlctwa,  Pcwažne 
wi, WIELĄA XA 18 mF referencje. Zgłoszenia: 

Benedyktyńssa 
2—10 

  

koje 
Długoletnia 

Małopolski Wschodniej 

Przyj.wg. $-1i 4-1 Józel Mickiewicz, Wil- wyborowe do sprzeda- Pohulanka 
W.Z.E. R no, Wielka 3 

  

  

  

  

  

= rod konserwa- 
je, dosko:Z 3 i 4 pokoi 

m aali,: „odświeżs, msnwa wszelkiemi 
jei skazy i braki, Masaż nowoczesnemi, 
kosmetyczny twarzy, 11% 
Masaż cisła, elektrycz- najęcia, 

15 $spokojowe ze wszel- 
kiemi 
kwietnia. Aleja Róż 4-6 
AKA 4 AAAAŁODANAAABAŁ 

dziny—może by ć samo= L ai ksiąžeczkę 
PĘ- dzielaą, Dowiedzieć się FYYYYYYYVYVYYYYYYTY* 

potrzebując czekam na rocznik 
sexs łąskawą 

* Ceny niskie. 
"Administracji dodatki do ciast wiel: — 

ksbżest od kwietnia na ordy- kanocnych, Woda kwia- 
bomzas. narję lub stół poszu-towa 26 cudnych za: paszpert 

rolnik lat 44 pachów. Polski skład wydany przezStarostwo 
praktyk» apte zny Wł. Trubiłły Wołożyńskie w r. 1921 

w większych majątkach Ludwisarska 12 

Zaajomość hodowli u- —- 

„ Zygmuntowska 

CENY NISKIE 
EOS TOY KBE CK TAIKOS 

Rządca ekonom Dzierżawy 
20 lat leśno - rolnej niedażego majątku 

Marja Brzezina. Zwie- prsktyki, rekomenduj» ziemskiego poszukuję. 
Grodzka p. Inż. Górniczy Chąd= Warunki dogodne dla 

27 (Koło Szpitala Za- zyński 
ksžnego) Wyd. Zd. 3093ka 25. 

W. Pohulan- właściciela, Oferty dla 
„D.ierżawa* doAdmini- 
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Zcuby 
BREBBEDEINZĄ ZERA 

wygodami od 1 

Zgubloną 
wojskową 

wydavą przez PKU. 
Ostrów - Mazowiecki 

1686 na imię 
publiczność. Zygmunta Przyby:sew = 

Pelecam ssiego unieważnia się. 
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rÓgwraz z aktem nadania 
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m'sarza Rządu m. Wsr- 
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Reni Giszyna zamies: 
kującego w Wilnie w. 

19, unie- 

Tatarskiej 

Wędiin 

  

nia tanio, ważnia się. 
4—12 

  

  

  

JOHN LAWRENS 

„Promień Miłosierdzia 
Lanner uśmiechnął się i 

się wygodniej. 
— Słucham pana. 
Ryszard opowiedział szczegółowo 

wszystko, co zaszło owej pamiętnej 
nocy. Inspektor słuchał uważnie, stara- 
jac się zapamiętać każde słowo o po- 
równując to, co słyszał, z wiadomoś- 
ciami, które już posiadał. Ryszard о- 
powiedział, jak odebrał rewolwer i zo- 
stawił bankiera, związanego. 

— Zauważyłem, że bankier był 
związany przed śmiercią, a potem roz- 

' wiązany, — wtrącił Lanner. — Obu- 
rzyło mnie to nawet głęboko, bo uwa- 
żałem to za dowód okrucieństwa mor- 
dercy. 

— Obawiam się, że ta okoliczność 
ułatwiła mu „robotę'. Odczuwam na- 
wet z tego powodu wyrzuty sumienia, 
— odpowiedział Ryszard. — Związu- 
jąc Bilsaitera, pozbawiłem go możności 
obrony. Coprawdy nie był związany 
mocno i mógłby się o własnych siłach 
z więzów uwolnić. 

— Możliwe, że to zrobił. Wątpli- 
wem jest, aby morderca uwolnił go z 
więzów po śmierci, — potakiwał Lan- 
ner. 

— Wróciłem do pokoju i odrazu 
zawinąłem papiery i rewolwer, adre- 
sując paczkę na poste-restante... 

rozsiadł 

a 

Wydawca Stanisiaw Mackiewicz, 

— Na imię Ryszarda Vorta! Wiem 
o tem, Paczuszkę tę pani zabrała z 
poczty, — zwrócił się do Edyty. 

-— Niestety, miałam ją podjąć, ale 
nie doszłam tam, — zaprzeczyła. — 
W tym celu właśnie wymyśliłam ból 
zębów i wyjechałam do Londynu. Ale 
Magda Hollister uprzedziła mnie i pa- 
czuszka jest teraz u niej. 

Lanner uderzył pięścią 
gniewem. 

— A to osioł ze mnie! To moja 
wina. Powiedziano mi na poczcie, że 
była jakaś dama, myślałem, że to pani 
i uspokoiłem się. I tyle razy powta- 
rzałem sobie, że trzeba każdą rzecz 
sprawdzić! Gdybym to zrobił, miał- 
bym już tę. paczuszkę w ręku! 

Prosił o dalsze szczegóły. 
— Zdaje mi się, że już powiedzia- 

łem wszystko. Ale jeżeli pan ma jesz- 
cze jakieś pytanie?... 

— Pod łóżkiem Bilsaitera znalaz- 
łem pierścionek ze skarabeuszem. Pan- 
na Edyta tłumaczyła to tem, że zgubiła 
go w parku i bankier mógł znaleźć. 
Ale chciałbym wyjaśnić prawdę. 

Edyta zaczerwieniła się, ale Ry- 
szard odpowiedział za nią: 

w stół, z 

                             
przed panem, że:byłem w pokoju Bil- 
saitera. Pierścionek ten podarowała mi 
poprzedniego wieczora. Zapewne ze- 
ślizgnął mi się z palca podczas walki z 
Bilsaiterem. 

— Być może, — przyznał Lanner. 

` 

— Znalaztem pozatem notes Bilsaite- 
ra. Było tam sporo ciekawych notatek. 
Naprzykład: „Mówiłem 2 Е. Е. о groż- 
bach „Promienia“. Oczekuję wažnych 
decyzyj“. 

— Panie Lanner, muszę wyznać pa 
nu całą prawdę, — zawołała Edyta. — 
Pan zrozumie, że nie „mówiłam tego 
dotąd z obawy o los... Ryszarda. Bil- 
saiter powiedział mi, że Ryszard jest 
„Promieniem Miłosierdzia”. 
mnie o rękę. Kiedy mu odmówiłam, za 
groził, że wyda Woolvorta w ręce po- 
licji — on domyślał się, że kocham Ry 
szarda! Wtedy... wtedy zgodziłam się 
zostać jego żoną, pod warunkiem, że 
zachowa tę wiadomość w tajenmicy. 

Powiedziałam zaraz Ryszardowi, 
że wychodzę zamąż za bankiera, cho- 
ciaž nie wyjawiłam mu powodów, mo 
jej decyzji. Oto dłaczego znalazł pan 
tę notatkę Bilsaitera! 

— Rozumiem !... 
Lanner zwrócił się do Ryszarda: 
— Czy pan nie słyszał nic podej- 

rzanego po wyjściu z pokoju Bilsai- 
tera? Był pan u niego koło trzeciej nad 
ranem, nieprawdaż? Doktór Kristi 
twierdzi, że Bilsaiter skonał pomiędzy 

ć wpół do trzeciej a czwartą nad ranem. 
A więc morderca musiał się dostać do 
pokoju bankiera, zaraz po pana wyj- 
šciu. 

— Tak, styszatem kroki, z. 
wejściu do swego pokoju. t 
nawet nieco drzwi i wyjrzałem, na | ko- 

T « = 
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rytarz. Mignął mi czyjś cień w szlafro- 
ku. Ale nie przywiązywałem do tego 
żadnej wagi. jedyną moją myślą była 
iadość, że mnie nikt nie widział. Po- 
tem myślałem nieraz, że tym cieniem 
mógł być Storidge. Ale muszę przy- 
znać, że nie wiem nic ' pozytywnego. 

— Czy podejrzewa pan Storidge'a 
o to morderstwo? 

— Nie wiem. Pan wie, co wzbu- 
dziło we mnie te podejrzenia. Nie mam 
żadnych dowodów. Czyż ja sam nie 
pozostaję stale pod nadzorem? 

— O jaki dokument chodziło panu? 
Pytania tego Woolvort oczekiwał 

już dawno. 
— Czy żąda pan koniecznie odpo- 

wiedzi. Mogę pana zapewnić, że treść 
tego dokumentu nie ma nic wspólnego 
z tą zbrodnią. Wolałbym więc o tem 
nie mówić. - Asy 

— Lord Rowmand mówił, że pan 
wiedział, którego z gości jego szanta- 
żował Bilsaiter, Czy dokument ten do- 
tyczył właśnie tego gościa? Pan rozu- 
mie, że to pytanie jest dla mnie bardzo 
ważne. jeżeli pan nie chce odpowie- 
dzieć... 

— Nie, nie. Niech on powie, — 
przerwała Edyta. — Musimy powie- 
dzieć całą prawdę. Chodziło tu o me- 
go brata. Brat podpisał weksel, żeby 
4 Qwać przyjaciela, ale kiedy nad- 

termin płatności, nie mógł zapła- 

SIS 
  

Sprawa rozjaśniała się coraz bar- 
dziej. 

„Rzeczywiście wszyscy goście 
Rowmanda byli w sieciach tego lich- 
wiarza“ — pomyślał Lanner. 

— A teraz pani opowie nam, co 
się działo z panią w Londynie? — 
zwrócił się do Edyty. 

Edyta opowiedziała wszystko po 
kolei i dodała, że Magda próbowała 
już grozić Ryszardowi. 

— Doskonale! — uśmiechnął się 
Lanner. — Ja pomówię z nią. Co ją 
łączy z pani bratem? 

— Znają się trochę, — odpowie- 
działa Edyta niechętnie, — a może bli- 
żej, nie wiem! Tommy był u niej, kie- 
dy pan z nią rozmawiał w saloniku. 

— Ach, więc to jego chciał pan ra 
tować? Wiedziałem, że Bilsaiter roz- 
mawiał z Tommy Eblwayem o północy 
Są ludzie, którzy słyszeli odgłosy ich 
kłótni, pozatem jest o tem wzmianka 
w notatniku zabitego. 

— Tommy? — krzyknęła Edyta. 
— Nie, nie podejrzewam go wcale 

o morderstwo. Nie jest zdolny do cze- 
goś podobnego. 

A zresztą p. Woolvort widział Bil- 
saitera po tej rozmowie z pani bratem, 
uważam więc, że pani brat powinien 

przyznać się szczerze do wszystkiego. 
° Łanner wstał i podał rękę Ryszar- 
dowi: 

— Wierzę panu zupełnie i dzięku- 
ję... Co zaś dotyczy „Promienia Miło- 

sierdzia*, to pan rzeczywiście zręcznie 
usunął nam grunt pod nogami. 

Oczy Edyty napełniły się łzami. 
Przez cały czas rozmowy niepokoiła 
się bardzo i teraz nie mogła powstrzy- 
mać wzruszenia. 

— Proszę nam wybaczyć, że przy- 
czyniliśmy panu tyle kłopotu, panie in- 
spektorze! — zawołała szczerze. — 
Ale teraz, kiedy pan wie już całą pra- 
wdę o nas, proszę nam powiedzieć, co 
zamierza pan zrobić, żeby złapać mor- 
dercę? Czy to nie jest Storidge? 

— Nie mogę nic powiedzeć, dopó- 
ki nie rozmówię się z Magdą Hollister 
i Dżessonem. 

— Ach, do licha! Zapomniałem na 
śmierć! — uderzył się w czoło Ryszard 
—- Dżesson przychodził dowiadywać 
się o moje zdrowie. 

— To bardzo ciekawe. Ale ciekaw- 
szem byłoby jeszcze dowiedzieć się, 
w jakim celu zakradał się nocą do pa- 
na pokoju? 

— Szukał ważnego dla niego do- 
kumentu, który obecnie znajduje się 
w rękach Magdy Hollister. Teraz jest 
pewnie u niej, bo poszedł odebrać ten 
papier. 

— Ofo!.:. 
pośpieszyć! 

— A co będzie... z moim ojcem?— 

zapytała Edyta niespokojnie. 

(D. C. N.) 

Trzeba się więc i mnie 

Redaktor w, z. Witołą Tatarzyśska 
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