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Smoleńsk, nacjonalizm i zakłamanie 
Przed paru miesiącami ukazała się 

we Lwowie nowa książka, dr K. Tysz- 

kowskiego pod tytułem „„Wojna o Smo- 

leńsk, 1613—14'. jest to już trzecia pra 

ca autora z tego zakresu. Dwie poprzed- 

nie zajmowały się mianowicie planami 

unji polsko - rosyjskiej na przełomie 

16 i 17 wieku i poselstwa Lwa Sapiehy 

do Moskwy w roku 1600. Aczkolwiek te 

mat dr. Tyszkowskiego wydaje się byc 

już bardzo odległym od dzisiejszej aktu- 
alności politycznej, to jednak w istocie 
dzieje początku 11-go wieku dostarczają 

podstawy do rozważań politycznych, któ 
re trudno uznać za niepotrzebne. W po- 
niższem studjum zajmiemy się więc dwo- 
ma zagadnieniami politycznymi, do któ- 
rych wczesne wypadki zdają się nasu- 

wać interesujące refleksje. Przedewszyst- 

kiem więc rozważymy konflikt między 

katolicyzmem a nacjonalizmem, który 

przejawił się w polityce Zygmunta III 
wobec Rosji, po drugie zaś zajmiemy się 
planami połączenia Polski z Rosją, tak li 
cznymi w tym okresie, a to w związku z 
ideologją niektórych współczesnych na- 
szych stronnictw. 

ъ 

Ścisłe określenie pewnej doktryny, 

oddzielenie jej od nienależących do niej 

naleciałości, daje się z największą łatwo- 

ścią uskutecznić przez branie pod uwagę 

sytuacji, w których dana doktryna znaj- 

duje się w konilikcie niezaprzeczalnym 
ze swojemi rywalkami. O ile chodzi o 
konflikt między nacjonalizmem i katoli- 

cyzmem to z dużą jasnością wystąpił on 

w roku 1609 po bitwie pod Kłuszynem. 
Zanim przejdziemy do omówienia tego 
"wypadku musimy słów parę poświęcić 
zagadnieniu istoty nacjonalizmu. i 

„Nacjonalizm* jest właściwie nieład- 

nem, niepolskiem słowem, przykrywają - 

cem treść ideową, istniejąc od szeregu 
wieków i ze specjalną mocą przejawia 
się w Polsce. Sądzę więc, iż możnaby o- 
kreślić nacjonalizm jako doktrynę, uwa- 
żającą dążenie do podniesienia swego ple 

mienia w hierarchii międzynarodowej za 

cel, mający przyświecać działalności czło 

wieka. W tym sensie typowymi nacjona- 
listami byli w 15-tym wieku panowie kra 
kowscy, w 19-ym taki Aleksander Wielo 
polski i taki Agenor Gołuchowski. Zdaje 
się nieułega najmniejszej wątpliwości, iż 
nie każdy nacjonalizm musi być sprzecz- 
ny z katolicyzmem. Pod tym względem 
wielu naszych publicystów popełnia zna- 
mienny błąd. Nacjonalizm jest tem silniej 

bardziej integralny, im więcej 
iw życiowych poświęca dia 

ego. Nie ma prawie człowie 
ść : miał w swych przekona- 

niach choć odrobiny dążenia do podnie- 

sienia losu swego narodu. Z drugiej stro 

ny mało jest nacjonalistów absolutnie At 
tegrałnych, tzn. takich, którzyby zde- 

cydowani wszelkię inne normy porzu 

cić dla norm narodowych. Tak np. emi- 
granci francuscy w czasie wielkiej rewo- 
lucji poświęcali dla swych przekonań dy- 

ва пусй interes narodowy. Napoleon 
my narodowe poświęcał dla kon 

gh. Polscy Arjanie za 
ynili to samo 

etc. Z kato 
każdy 

1 inte- 
kou- 
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czas gdy, wyraźnie podr 
tolicyzmowi, ciementy nacjoą 
ileologji nachowawczej wcale % 

ie są z nim w kolizji 

Przypuszczam, iż zasadniczą różnicą 
między nacjonalizmem narocowo - demo 
kratycznym a nacjonalizmem zachowaw- 
czym powinien stanowić stosunek do ka 
tolicyzmu, a nie stosunek do państwa. 
Nacjonalizm zachowawczy byłby mian- 
wicie nacjonalizmein, który wrazie kon- 
fliktu między interesem wiary a interesem 
narodu czy racji stanu  pozostawiałby 
pierwszeństwo katolicyzmowi, w innych 
sprawach natomiast kierując się intere- 

sem narodowym. Oczywiście  rozstrzy- 
gnięcie co do istnienia takiego konfliktu 
musi już być czemś subjektywnem i po- 
zostawionem sumieniu. 

O ile chodzi o stosunek nacjonalizmu 
do koncepcji „państwowej, to sprawa 
ta jest do tego stopnia pokryta mętną fra 
zelogją, iż naprawdę trudno doprowadzić 
ją do porządku. W sprawie tej wyłaniają 
się trzy poglądy. Pierwszy pogląd — 
reprezentowany przez młodego publicy- 

   
    

    

+ stę zachowawczego Zb. Jordana wycho- 

  

dzi z założenia, iż wysunięcie „ideologji 
państwowej* miało cel wyłącznie taktycz 
ny i że między „koncepcją państwową 
a nacjonalizmem Nar. Dem. niema żad-- 
nej różnicy ani doktrynalnej, ani polity- 
czej. Drugi pogląd wychodzi z założenia, 
iż zwolennicy koncepcji państwowej, po 
dobnie, jak i nacjonaliści, dążą do wiel- 
kości narodu polskiego, lecz cel ten pra 
gną realizować innymi środkami polity- 
cznymi. Tak więc między nacjonalizmem 
Nar. Dem. a koncepcją państwową nie 
byłoby różnicy ideologicznej i tu i tam 
mielibyśmy do czynienia z  nacjonaliz- 
mem, lecz prawdziwa istota różnic obu 
koncepcji leżałaby w różnicach progra- 
mu politycznego anty-niemieckiego i daw 
nego aktywistycznego. To wyjaśnienie 
wydaje się najtrafniejsze. 

Obok tych dwu poglądów na istotę 
różnicy nacjonalizmu i koncepcji państwo 
wej istnieje jeszcze pogląd trzeci, najory- 
ginalniejszy i broniony przez najlepsze 
pióra. Treścią tego poglądu jest twier- 
dzenie, iż zwolennik koncepcji państwo- 
'wej nie dąży do podniesienia swego na- 
rodu, lecz raczej państwa, którego jest 
obywatelem. Jeżeli więc zacohdzi konflikt 
między interesem narodu a interesem pań 
stwa zwolennik tej koncepcji działa prze - 
ciw interesowi własnego narodu. Nie 
trudno zrozumieć, iż koncepcja ta jest 
niezwykle wygodna dla narodowości, po- 
'siadających własne państwa, niemożliwa 

i ohydna dla narodowości państwa po- 
zbawionych. Tak np. według tej koncep- 
cji ukrainiec obywatel państwa polskie- 
go, powinien działać na szkodę swego na 
rodu o ileby zaistniał konflikt między in- 
teresem narodu ukr. a państwa polskie- 
go. Koncepcja ta — niezwykle pięknie 

Powtórne wyjaśnienie 
w Sprawie min. Zarzyckiego 

Agencja „lskra* komunikuje: 

Na życzenie ks. Janusza Radziwiłła 
wczoraj w obecności p. premjera Prysto 
ra i prezesa Sławka nastąpiło wyjaśnie 
nie nieporozumień, jakie wynikły pornię- 
dzy ks. Januszem Radziwiłłem a p. mini 
strem przemysłu i handlu Ferdynandem 
Zarzyckim na tle przemówienia tego о- 
statniego na komisji budżetowej Sejmu. 

Z jednej strony ks. Janusz Radziwiłł 
stwierdził: 

1) że jako członek Rady Nadzorczej 
Katowickiej Spółki Akcyjnej i Krėlew- 
skiej Huty i Laury od października 1931 
roku żadnych stałych ani jednorazowych 
poborów nie pobiera i żadnego mate - 
rjalnego zainteresowania w tych spół- 
kach niema. 

2) że na konferencji 16 czerwca 1932 
roku, na której podniesiono brak odpo- 
wiednio wykwalifikowanych inżynierów- 
Polaków, nie był obecny, 

3) że 18 października 1932 roku p.p. 
Antoni Wieniawski, Hipolit Gliwic i on 
zgłosili rezygnację ze swoich mandatów 
w radach nadzorczych, o czem zakomu- 
nikowali w ministerstwie przemysłu i 
handlu. 

Z drugiej strony p. minister Zarzycki 
stwierdził, że ostre jego uwagi krytyczne 
o działalności szeregu osób związanych 
z przemysiem górnośląskim mają uzasad 
nione podstawy, nie tyczyły się jednak 
osoby ks. Radziwiłła. 

Po szczegółowem rozpatrzeniu wszy 
stkich punktów uznano sprawę za caiko 
wicie wyczerpaną. 

  

‚  Wezoraj rozpoczął się w Zakopanem zjazd 
żydowskiej organizacji sportowej Makabi. 

W zeszłym roku zjazd Makabi odbył się w 
Fel-Awiwie w Palestynie — w tym roku w Za- 
wopanem przy udziale reprezentacyj szeregu 
państw.. 

We czwartek w godzinach południowych na 
wielkim stadjonie odbyła się uroczystość ot- 

b igrzysk zimowych, w obecności 5 tysię 

Zawodnicy zgrupowani pod sztandarami 
swoich państw, przedefilowali w kolejności na 
stępującej: Austrja, Czechosłowacja, Gdańsk, 
Niemcy, Norwegja, Rumunja i Polska. Po de- 
filadzie nastąpiło ślubowanie zawodników. 

Warunki atmosferyczne w czasie otwarcia 
— fatalne. Kompletna odwilż i deszcz. 

* 

Wczoraj też mimo fatalnych warunków at- 
mosierycznych rozegrane zostały w ramach zi- 

mowych międzynarodowych igrzysk Makabi 4 
biegi narciarskie, a mianowicie 18 km. dla pa- 
nów, 8 km. dla pań, 9 km. dla junjorów i 4 
km. dla młodzików. Wszystkie biegi obesłane 
były licznie, a wręcz sensacją był udział aż 43 

przedstawiona literacko — zaciemnia i 
mąci stosunki Polski z mniejszościami. 
Nie na drodze skłaniania mniejszości do 
działania wbrew interesom ich narodów, 
ale w pogodzeniu np. nacjonalizmu u- 
kraińskiego z nacjonalizmem polskim l- 
ży, jak sądzę rozwiązanie tych  proble- 
mów. 

Wróćmy jednak do nacjonalizmu i ka 
tolicyzmu. Interesującem wydaje się za- 
gadnienie, dlaczego w Polsce nie dosz 
jeszcze do konfliktu między integralnym 
nacjonalizmem a katolicyzmem, dlaczego 
wezwanie „Co masz czynić, czyń rychlej'* 
rzucone jeszcze przed wojną Romanowi 
Dmowskiemu przez jedno z pism katoli- 
ckich, nie zostało spełnione. Pochodzi to 

V ale z bardzo stabego Wyro- 
ienia doktrynalnego nacjonalizmu w 

Polsce i braku jakiejkolwiek głębszej dy- 
skusji na ten temat.We Francji, jak wiado 
mo, doktrynerja integralnego nacjonali- 
zmu ogromnie była rozbudowana. Stąd z 
łatwością powstało zarzewie, logicznie 
koniecznego, konfliktu z kościołem. W 
Polsce w braku doktryny musimy zasad- 
niczo uwagę zwracać na przykłady kon- 
kretne przeciwieństwa światopoglądu i 
nacjonalizmu integralnego i katolickiego. 
W sprawach aktualnych mieliśmy  nie- 
dawno taki przykład, który niestety naj- 
idjotyczniej zmarnowano. Z tem większą 
zawziętością wyszukiwać należy  ilustra- 
cji naszej tezy w dziejach Polski i wyzy- 
wać Panów integralnych nacjonalistów 
do opowiadania się w tych drażliwych 
dla nich materjach. Ocenianie wszelkicn 
faktów historycznych wymaga kryterjów 
ideologicznych i jest czynnością bardziej 
polityczną, jak naukową. 

Otóż jeżeli przyjmiemy z olbrzymią 

  

większością historyków — posto sed con 
cesso — jeżeli mówię przyjmiemy, iż w 
interesie polskiej racji stanu leżało wej - 
ście królewicza Władysława IV, na tron 
rosyjski i w perspektywie połączenie obu 
państw w jedno i jeżeli przypomniemy, iż 
cała ta kombinacja nie doszła do skutku 
głównie z powodu niechęci Zygmunta :Il 
do zaprzysiężenia zakazu przechodzenia 
jakichkolwiek prawosławnych na katoli- 
cyzm, to mieć będziemy jak na dłoni wy 
padek konfliktu nacjonalizmu i katolicy- 
zmu w Polsce XVII wieku. Teraz może 
należałoby uroczyście wezwać Panów 
Rembielińskiego, Drobnika i Bieleckiego, 
wogóle „„Młodych'** O.W.P. - do opowie- 
dzenia się w tym nieprzyjemnym dla nich 
wypadku. Tego jednak nie ucznię, wie- 
dząc, iż niestety w polityce słyszy się 
zwykle tylko to, co ma się ochotę usły- 
szeć, a inne wezwania pomija się w mil- 
czeniu w obawie wpadnięcia w „casus 
pascudeus *. 

II. 
Wojna polsko-rosyjska i książka dr. 

Tyszkowskiego powodują jeszcze reilek- 
sje w innej nieco, niemniej jednak waż- 
nej dziedzinie. Nie należy zapominać, iż 
początek XVII wieku był okresem najsil- 
niejszego natężenia ze strony polskiej dą 
żeń do trwałego połączenia z naszym 
wschodnim sąsiadem. Dążenia te repre- 
zentował głównie hetman Żółkiewski, 
przez pewien czas sprzyjał im i kanclerz 
L. Sapieha, aczkolwiek zasadniczo repre- 
zentował on kierunek wyraźnie antyro- 
syjski, ten kierunek, który dziś nazywa- 
my imperjalistycznym, antyryskim. Sa- 
pieże należało przedewszystkiem na ode- 
braniu avulsów utraconych* przez Rptą 
w końcu 16 wieku, Żółkiewskiemu prze- 

nien ortynacji Wyborczej w Niemzec 
BERLIN PAT. — Dziś wydane zosta 

ło rozporządzenie prezydenta  Rzeszy,, 
zmieniające dotychczasową  ordynację* 
wyborczą do Reichstagu. Najważniej- 
szem postanowieniem jest przepis, że 
niereprezentowane dotychczas w Reichs- 
tagu grupy polityczne, zgłaszające listy 
kandydatów, zebrać muszą pod niemi w 
jednym okręgu conajmniej tyle głosów, 
ile potrzeba na przeprowadzenie jednego 

posła, to jest 60,000. (dawniej wystarcza 
ło 50 tysięcy). W każdym dalszym okrę- 
gu na wystawienie swych list drobne u- 
grupowania muszą zebrać już tylko 50 
głosów zamiast dotychczasowych 20. — 
Do głosowania  pozatem na podstawie 
nowych przepisów dopuszczeni zostaną 
Niemcy zamieszkali zagranicą, o ile w 
czasie wyborów przebywają w Niem- . 
czech i zaopatrzą się we właściwe kar- 
ty wyborcze. To samo dotyczy persone- 
lu dyplomatycznego. 

BERLIN PAT. — Minister spraw we- 
wnętrznych Rzeszy rozesłał dziś telegra - 
ficznie do wszystkich rządów krajowych 
okólnik, polecający niezwłoczne podjęcie 
przygotowań do wyborów. Zgłaszanie 
list okręgowych upływa dnia 16 lutego 
r. b., list państwowych zaś z dniem 19 
lutego. Listy wyłożone będa do kontroli 
pomiędży 19 a 20 lutego. 

KRWAWE AWANTURY KOMU- 

NISTOW 
BERLIN PAT. — Ubiegła noc, zarówno w 

Berlinie, jak i na całym obszarze Rzeszy, obii 
towała znowu w krwawe zajścia. W Berlinie 

L WEZ I I L TI II IA" 

Wszechówiatowa Makabiada w Zakopanem 
zawodniczek w bie й, co stanowi bodaj 
rekord Polski. RB 3 ° 

W biegu na 18 km. startowało 44 zawodni- 
ków. Bieg ukończyło 28. Pierwsze miejsce za 
jat Polak Warenhaupt.. Wynik zaprotestowany. 
Na drugiem miejscu był inż. Wurkel (Czecho- 
słowacja). Dalsze dwa miejsca również zapro- 
testowane zajęli znowu żydzi polscy: trzecie 
miejsce Kuliuss, czwarte Mueckenbrunn. 

Zawodnicy norwescy przybyli na ostatnica 
miejscach. 2 

W biegu na 8 km. dla pań z 43 zawodni- 
czek przybyło na metę 28. Zwyciężyła żydów- 
ka polska Szwarcbartówna przed Enkerówną i 
Oberlanderówną (obie z Polski). Czwarte miej 
sce zajęła Blau Elli (Czechosłowacja), piąte— 
Schneider (Polska). 

W biegu junjorów na 9 km. startowało 22 
zawodników. Bieg ukończyło 20. Pierwsze trzy 
miejsca zajęli żydzi polscy: „Latur, Wessinan i 
Neuman. 
W biegu młodzików na 4 km. startowało 15 

zawodników. Konkurencja tylko krajowa. Zwy- 
ciężył Vorschuern. Trasy biegów junjorów i 
młodzików niały charakter zjazdowy. 

Warunki na trasie fatalne. 

znaleziono na ulicy ciężko rannego oficera po- 
licji, którego w stanie bezprzytomnym odwie- 
ziono do szpitala, W dzielnicy zachodniej Ber- 
lina doszło do bójki między szturmowcami, a 
grupą komunistów, w wyniku której jeden ko- 
munista został zakłóty na śmierć. Sprawcy za- 
bójstwa zbiegli, W licznych bójkach, jakie mia 
ły miejsce w dzielnicach robotniczych, 7 ucze- 
AE odniosło ciężkie rany. 

pewnej wsi pod Berlinem wywiązała się 
ostra strzelanina pomiędzy komunistami a hitle 
rowcami. Dwie osoby odniosły rany. Pomimo 
wyraźnego zakazu komuniści urządzili w Kró- 
lewcu marsz głodowy. W czasie formowania 
się pochodu w różnych dzielnicach miasta do- 
chodziło do ostrych starć z policją i hitlerow 
cami. Kapitan policji oraz szturmowiec hitlerow 
ski zostali ciężko poranieni nożami i  kamie- 
niami, W godzinach popołudniowych zaburze- 
nia trwały nadal. W całym garnizonie policji 
królewieckiej ogłoszono stan najostrzejszego po 
gotowia alarmowego. 

ANTYKOMUNISTYCZNE 
ZARZĄDZENIE 

BERLIN PAT. — Rząd pruski wydał zakaz 
urządzania wszelkich pochodów i demonstra- 
cyj partji komunistycznej na obszarze całego 
państwa pruskiego. Podobny zakaz wydano i 
w Turyngji. Zgromadzenia w zamkniętych 10- 

h poddane będą wzmożonemu nadzorowi 
policji. Pozatem policja rozciągnie nadzór nad 
komunistycznemi organizacjami sportowemi, a 
zwłaszcza strzeleckiemi. Centrala partji komu- 
nistycznej w Berlinie (t. zw. dom Liebknechta 
na placu Buelowa) obsadzona została dziś 
przez policję, która przeprowadziła szczegóło- 
we rewizje w pomieszczeniach partyjnych. Z 
całego szeregu miast niemieckich donoszą o 
koniiskatach dzienników komunistycznych. 

BERLIN PAT. — Rząd brunświcki zakazał 
odbywania pochodów, organizowanych przez 
partję komunistyczną oraz kolportowania ulo- 
tek komunistycznych. Podobny zakaz wydał 
rząd w Meklemburg-Schwerinie 

ROZWIĄZANIE SEJMU PRUSKIEGO * 
BERLIN PAT. — Sprawa formy, w jakiej 

odbędzie się rozwiązanie sejmu pruskiego, roz 
strzygnie się w sobotę, w czasie głosowania 
na plenum nad wnioskiem hitlerowców o samo 
rozwiązanie się sejmu. W razie jeżeli wniosek 
ten nie uzyska większości i t. zw. kolegjum 
trzech, złożone z przewodniczącego sejmu, na- 
rodowego socjalisty Kerrla, reprezentującego 
premjera pruskiego, socjał - demokraty Brauna 
i delegata Prus do Rady Państwa Rzeszy, cen 
trowca Adenauera, nie wypowie się za rozwią- 
zaniem, to wówczas nastąpi rozwiązanie sejmu 
w drodze dekretu prezydenta Rzeszy. 

  

dewszystkiem o połączenie z Rosją. Jak 
wiadomo, koncepcja Żółkiewskiego zo- 
stała uniemożliwiona przez opór Zyg- 
munta III i jego prawej ręki J. Potockie- 
go, wojewody bracławskiego. 

Czy jednak zagadnienie to może pe- 
siadać jakąkolwiek aktualność  politycz- 
ną. Na pozór wydaje się, że nie, w istucie 
jednak bliski jestem twierdzenia, że po- 
siada bardzo dużą aktualność. To, co jest 
bowien: charakterystyczne i znamien?e 
to ustosunkowanie się całej polskiej hi- 
storjografji i opinji do planów  Żółkiew- 
skiego. Dziś zdawaćby się mogło, :ż 
prócz jednej partji komunistycznej nikt 
w Polsce nie myśli o trwałem  połącze- 
niu z Rosją, bo co jednak istnieje i co 
bezprzecznie tworzy podstawę programu 
niejednego wielkiego naszego stronnic- 
twa, to sentymentalny stosunek do poli- 
tyki filorosyjskiej, stosunek zagłuszający 
czasem głos racji stanu. 

Gdybyśmy chcieli na tem miejscu 
przeprowadzać dyskusję z poglądami het 
mana wielkiego koronnego i bronić poglą 
dów wojewody bracławskiego, to rola 
nasza nie byłaby zbyt trudna. Realizacja 
koncepcji Żółkiewskiego byłaby dła Pol- 
ski prawdopodobnie bardzo niekorzyst- 
na. W razie upadku związku obu państw 
prawdopodobnie cały wschód rzeczpospo 
litej, ciążący stale do Rosji i przy każ- 
dej elekcji wysuwający kandydaturę mo- 
skiewską, odchodził automatycznie do 
naszego wschodniego sąsiada. W razie 
przetrwania połączenia element rosyjski 
czy prędzej czy później brał górę nad e- 
lementem polskim, w każdym razie w dzie 
dzinie politycznej. O to jednak w tym wy 
padku nie chodzi. Tu trzeba przedewszy- 
stkiem podkreślić, iż historjograija nasza 

TELEGRAMY 
OŚWIADCZENIE SEN. BORAHA 

WASZYNGTON. PAT. Senator Borah 
oświadczył (wi wywiadzie prasowym, że 
jeśli Wielka  Brytamja nie ma skłonności 
do omówienia innych kwestyj w związku 

ze sprawą rewizji długów, Stany Zjedno- 
czone będą musiały domagać się, aby 
długi regulowane były jak dotychczas. 

HITLEROWSKIE MANIFESTACJE 

MWIEDEN, (PAT.  Wazwiązku z miano- 
waniem Hitlera kanelerzem Rzeszy maro- 
dowi socjaliści ('wiedeńscy urządzili na 
Karlsplaizu meeting, po którym odbył się 
pochód z (pochodniami: po ulicach miasta. 

WYROK ŚMIERCI 

POZNAŃ PAT. |W! środę ©» godz. 6-tej 
nano wykonany został wymok śmierci ma 
Edmumdzie Musielaku, skazanym  pnzez 
sąd doražny ma karę śmierci za zamach ге- 
wolwerowy ma posterunikiowiego Policji Pań 
sitwiowej . 

SKAZANIE SZPIEGÓW 
LWÓW PAT. — Przed sądem okręgowym 

w Czortkowie toczyła się rozprawa doraźna 
przeciwko oskarżonym © szpiegostwo. W wy- 
niku rozprawy skazano Piotra Kaszczykowskie 
go na karę śmierci, Antoniego Mudrka na 6 1. 
więzienia, zaś sprawę Anieli Kurasiowej prze- 
kazano sądowi zwykłemu. Pan Prezydent Rze 
czypospolitej korzystając z prawa łaski, zamie' 
nił karę śmierci Piotra Kaszczykowskiego na 
karę dożywotniego więzienia. (ISKRA) 

Tajemnica Doorn 
PARYŻ. PAT. Specjalny wysłannik 

„Petit Journal'a“ Jean Martel zamieszcza 
dłuższą korespondencję ze swego pobytu w 
Doom, stwierdzając ma. wstępie, że Doorn 
jest obecnie tajemniczo agresywne i aam- 
kmięte. Odmosi się wnażemie, że żyje się 
tam. pod auspicjami jakichś sił okulisty- 
cmych. — Doom — to sanktuarjum stare- 
go regime'u — stało się miejscem iw któ- 
mem się coś przewiduje i tio coś jest ukny- 
wane przed niedyskresją niepowołanych. 

Dziennikamzowi opowiadano, że w 74-tą 
rocznicę urodzin byłego cesarza Niemiec 
przybyło do Doom. ponad 30 niemieckich 
książąt, hrabiów: i wyższych urzędników. 
Nie miało to jednak charakteru pielgrzym 
ki, wszyscy) wyglądali raczej na spiskow- 
ców. 

  

  

  

Królewska partja molskich tenisistów 
KRÓL GUSTAW SZWEDZKI CONTRA TŁOCZYŃSKI 

STOKHOLM PAT. — Wczoraj we czwar- 
tek przybyli do Stokholmu polscy tenisiści, Ję- 
drzejowska, Tłoczyński i Wittman.— Polacy 
przyjęci zostali na dworcu przez sekretarza po 
selstwa polskiego przedstawicieli szwedzkiego 
związku tenisowego i p. Brodatego, inicjatora 
meczu. O godzinie 3 po południu Polacy udali 
się na stadjon tenisowy, gdzie rozegrali dwa 
mecze tenisowe mając za partnera króla Szwe 
cji Gustawa. W pierwszym meczu para król 

Gustaw -— Oesterg, mistrz Szwecji walczyła 
przeciwko Polakom Tłoczyński — Wittman.— 
Rozegrano dwa sety. Pierwszego wygrał król 
7:5, w drugim triumiowali Polacy 6:3. W dru 
gim meczu król Gustaw w parze z Tłoczyńskim 
pokonał w pierwszym secie parę Wittman —- 
Jędrzejowska w stosunku 6:3. 

Prasa szwedzka wyraża się z uznaniem 0 
grze naszych tenisistów, podkreślając ich zna- 
komitą formę sportową. 

od „progresu“ St. Żółkiewskiego poprzez 
Niemcewicza aż do Prohaski i aż do hi- 
storycznej Kossak Szczuckiej przez wy- 
lewanie łez krokodylowych z powodu 
niedojścia do skutku połączenia Polski z 
Rosją wytwarza u ludzi zajmujących 
się historją Polską ogólny sentymentalny 
nastrój filo-rosyjski. Nastroju tego oczy- 
wiście nie można identyfikować z filoru 
sycyzmem kulturalnym. Wprost odwrot- 
nie. Najczęściej jednostki kulturalnie zbli 
żone do pewnej narodowości politycznie 
stoją na jej antypodach. Często jednak 
zastanawiałem się, skąd u narodowej de 
mokracji, stronnictwa składającego się 
prawie wyłącznie z ludzi o zachodnio-eu- 
ropejskim sposobie myślenia bierze się 
ten olbrzymi sentyment do Rosji, który 
niezaprzeczalnie stanowi podstawę  рго- 
gramu politycznego tego stronnictwa. 
Pod tym względem nie może mieć wątpli 
wości nikt, a zwłaszcza nie: może mieć 
dwu zdań ten, kto czytał twierdzenia 
wyrażone w ostatniej książce Dmowskie- 
go, iż należy odnosić się życzliwie do Ro 
sji, gdyż broni nas ona przed niebezpie- 
czeństwem chińskiem. 

Boy twierdzi, iż historjografja polska 
jest zakłamana. W twierdzeniu tem jest 
trochę racji. Nie jest óczywiście prawdą 
twierdzenie, iż w Polsce „bronzuje'* Się 
postacie dziejowe. Wprost odwrotnie! 
Niema chyba kraju, w którym do tego 
stopnia zjeżdżanoby i atakowano daw- 
nych mężów stanu, jak w Polsce. Wy- 
starczy przeczytać jakąkolwiek książkę 
Kalinki czy Konopczyńskiego, by wie- 
dzieć, jak się tam traktuje iluminacje na- 
szego XVIII wieku. Może należałoby się 
nawet kilka cieplejszych słów dla takie- 
go Józefa Potockiego, albo Augusta 
Czartoryskiego. Ale nie mniej zakłamanie 
jest. Jest zakłamanie i to szerzone przez 
historjograiję narodowo - demokratycz- 
ną na temat stosunków  polsko-niemiec- 
kich, in specie polsko-austryjackich. Sto 
sunki te przez długi szereg wieków były 
albo doskonałe albo poprawne. Robi się 
wszystko, co można, by wykazać „pro 
usu opinionis odwrotność, by empirycz- 
nie negować możność dobrych  stosun- 
ków między Polską a Niemcami. jedno- 
cześnie wylewa się łzy krokodyłowe nad 
niedojściem unji polsko-rosyjskiej. Oczy- 
wiście nieodnosi się to do dr. K. Tysz- 
kowskiego, który w książce swej żadnyca 
przekonań politycznych nie zdradza. Ale 
zakłamanie historji polsko - niemieckiej, 
zakłamanie, które przejawia się już silnie 
w gimnazjach, wpływa silnie na przeko- 
nania większości. Próby pisania hisiorji 
Polski jako funkcji walki o Śląsk i o P'u- 
sy wschodnie wydają się tak dziwnemi, 
jak dziwną byłaby historja Francji, ujęta 
z punktu widzenia walki o Sabaudję tub 
dzieje Niemiec z punktu widzenia walki 
o Slezwig. A jednak napotykamy dziś co- 
raz więcej takich prób, z których najkon- 
sekwentniejszą wydają się „Dzieje Pol 
ski'* Sobieskiego. Jeżeli tak dalej pójdzie, 
to niedługo już spotkamy się z potężnem, 
antyniemieckiem, endeckiem, nastawie- 
niem myślących mas Polaków, nastawie- 
niem wyciągniętem z tendencyjnej inter- 
pretacji naszych dziejów  przedrozbiore- 
wych. A przecież w rzeczywistości histo 
rja zdaje się wskazywać na coś odwz ::- 
nego. Wielkość mocarstwowa Polski za- 
czyna się od traktatu kaliskiego w 1343 
roku. 

Reasumując to, co opowiedzieliśmy 
wyżej, stwierdźmy raz jeszcze, iż. 

1) Zarówno Narodowa Demokracj1, 
jak i inne stronnictwa polskie, dążą do 
podniesienia narodu polskiego i dla tego 
mogą być, w naszem tego słowa znacze- 
niu, uważane za nacjonalistyczne. 

2) Zasadnicza różnica między ideolo- 
gią Narodowej Demokracji a ideologią 
zachowawczą jest ta, iż nacjonalizm na- 
rodowo - demokratyczny jest integralny 
tzn. stawia naród ponad normami religij 
nemi, podczas gdy nacjonalizm  zacho- 
wawczy jest nacjonalizmem  katolic- 
kim. 

3) Drugą zasadniczą różnicą między 
ideologią narogowo-demokratyczną i za- 
chowawczą jest cały kompleks logiczny 
wywodzący się ze sentymentalnego, p-zy 
jaznego stosunku do Rosji. Ten kompiehs 
dominuje nad całym programem, między 
innymi R. Dmowskiego. Jedną z jego pod 
staw jest fałszywe tendencyjne  przed- 
stawienie dziejów Polski, jako ciągłej 
ki polsko - niemieckiej. 

P.S. W ostatnim moim artykule pt. 
„Recenzenci R. Dmowskiego”  zakradła 
się omyłka druku: zamiast „bitwa pod 
Wernyhorodkiem“ 
Samhorodkiem“.. 

Adolf M. Bocheński. 

powinno być „Pod |   
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Czy uczelnia Instytutu 
Badania Europy Wschod- 
niej jest „niepotrzebną ? 

Z kół słuchaczy "Wyższej Szkoły Imsty- 
tutu Naukowo-Badawczego Europy Wscho 
dniej otrzymujemy następujące uwagi: 

„Grupujący się wokoło naszej uczelmi 
słuchacze zostali niemile zaskoczeni dziw 
mie uszczypłiwą i niepoważną notatką — 

jaka. niedaramo ukazała się ma łamach — 

„Dziennika Wileńskiego" informując swych 
czytelmików: w sposób raczej w dziennikar- 
stwiie mie spotykamy o zadaniach i charak- 
tenze Instytutu. Informowanie ograniczy- 
to się właściwiie do „złośliwości'* na temąt 
nazwy uczelni, oraz do wystąpiemia z dość 
szczególną swoją drogą „rewelacją”' ja- 
koby miał Imstytut ma celu stworzenie... 
konkuremieji Wydz „Prawa USB (sie!) kom- 
kludując zupełnie wiyraźnie, że tego: modza- 
ju uczelnia jest w Polsce zbytczną 

Te zarzuty postanowiliśmy jedynie 

przytoczyć tak, jak one były postawione: 
samie mówią już dość dużo o powadze i 
objektywniości tych co je stawili. W ca- 
łym szeregu miast polskich istnieją szkio- 
ły o przedmiotach wykładowych podob- 
myich eo istniejące mównolegle wydzia- 
ly prawa: "wykładają nia: nich profesoro- 
wie tych wydziałów i jakoś dotąd ami w 

Kraklowie, ani w Wamszawie, ani w Ро- 
znaniłu, ani we Lwowie ani — z wyjątkiem 
„Dziennika Wileńskiego" — ani w: Wilnie 
mikt jeszce mie nazwał tych szkół „kom- 
Ikurencją““. 

Oczywiiście nie można do nikogo miec 
pretensji o to, że i angumenitację jego tru- 
dmo brać ma Serjo: miemuniej ktoś nie 
znajdujący imnej winien przynajmniej ©- 
pierać się ma prawdziwym stanie rzeczy. 
Jest to pewine minimum, które chyba wolno 
żądać od: każdego. Otóż mimochodem mu- 
simy przecież stwiemdzić że Instytut. po- 
siada: 16 mieprnawniczych przedmiotów wy- 
kładowych. Jeżeli| do tego dodamy 6 mie- 
prawniczych lektoratów, jeżeli! zwrócimy 
uwiagę na fakt, że ogólna ilość przedmio- 
+6w wykładowych instytutu wymosi 43, a 
w tem czysto prawnych jest 6, — to chyba 
mamy dość wymowną ilustrację do praw- 
dziiwiości informacyj „Dziennika Wiil.*. 

„Uiważamy za zbyteczną dyskusję nad 
tem czy szkoły; powszechne są potnzebniej- 
sze niż Instytut, uczelnia tego rodzaju w 
Polsce jedyma. Nie rozumiemy wogóle po- 
dobnego: systemu stawiania kwestji. Fakt 
maszegio sąsiadowania z krajem tego ro- 
dzaju 60 dzisiejsza Rosja skłania nas do 
przypuszczenia, powtarzanego zresztą przez 

wybitnych ludzi wszystkich obozów. poli- 
tycznych w Polsce, że winniśmy posiadać 
w spolęczeństiwie jakmajwięcej ludzi ob- 

znajmionych z całokształtem tych ogrom- 
nych a tak mam bliskich zagadnień. Moż- 
ma oczywiście— stawiać te czy inne zarzu- 

ty, takie lub inne dezyderaty Instyltutowi. 
Samej potrzeby takiej uczelm, nie negował 
dotąd nikt poważny” 

ŁO Wu 

Oddanie terenów państwowych m. Gdyni Gorączka radowa 
CZY NOWE ODKRYCIE 

WIELKIE PRZYGOTOWANIA W 
Z Kanady donoszą o odkryciu nowych 

pokładów radu. Pokłady, te mają rywali- 
zować pod względem bogactwa z pokłada- 
mi w Kongo belgijskiem, które dotych- 

czas posiadało monopol na rad, 
Dyrektor zarządu nowych kopalń przy- 

był specjalnie do Paryża, aby pomozu- 
mieć się z rodaczką miaszą p. Curie-Skilo- 
alowską. Sławna uczona oczekuje większe- 

go transportu rudy, celem kontynuowania 

doświadczeń, w jakim procencie nad znaj- 
duje się w rudzie. Na czele kopalń w Ka- 

madzie stanął dr, Cochon z Paryża, dotych 
czasowy asystent Curie - Skłodowskiej. — 
Refinerję radu zainsitalowano w pont Hope 
w: Ameryce. Rad uzyskiwany ma być we- 
dług nowych metod. 

Ponieważ dr. Cochon stoi bandzo bli- 
sko Ourie - Skłodowskiej zachodzi pyta- 
mie, czy nowiy sposób preparowania radu 
nie jest wymallazkiem naszej nodaczki ? 

Odpowiedź na to pytanie jest z różnych 
względów trzymana w tajemnicy. 

Kopalnie radu wi Kamadzie  zmajdują 
się o 3500 mil! angielskich od Port Hope, 
Dróg lądowych do tej kopalni niema wieale, 
a ci, którzy się cheą dostać do kopalni mu- 
szą podróżować (przez dwa miesiące drogą 

wiodną, ma jeziorze Great Beam Lake. — 
Statki! mia tem jezionze kursują raz ma 

miesiąc. Obecnie tedy główna komunika- 
cja. z kopalmią odbywa się za. pomocą sa- 
molotów. 

Odknycia nowych pokładów madu do- 
koniali Kamol La Bine i Karol Sainit - Paul, 

dlugoletni poszukiwacze złota. Zamiast 
na złoto: trafili oni ma ceenmiejszy: produkt, 
jakim jest mad. Odkrycia tego dokonano 

jeszcze iw, r. 1930 lecz trzymano je w ści- 
słej tajemnicy. Dopiero mm końcu moku u- 
biegłego odkrycie to przedostało się do 
wiadomości: publicznej i! natychmiast set- 
ki aeroplanów powędrowały w stronę mo- 
wych radodajntych terenów. 

W TERRZYCNZNOWECZBCH? ARIZANAOOCEZYAA OEKROZAROPIZOWEI 

Ciągnienie pożyczki budowlanej 

WARSZAWA. PAT. W dniu wezoraj- 

szym odbyło się ciągniemiie 8 proc, premjo- 

  

wej pożyczki 

1. II. 1933 r. 

Główniejsze wygwame padły ma numery 

następujące: 

250.000 zł. wygral numer 240,862. 

50.000 zł. wygrał numer 287.304. 

Po 10.000 wiygnały numery: 866.082, 

655,613, 542,086, 250,507 757.602 687.769 

375.623 332.479 686.539 34.248, 

budowłanej serji IL z dnia 

CURIE - SKŁODOWSKIEJ 
KOPALNI RADU W KANADZIE 

Temperatura zimą ma nowych terenach 

dochodzi 'do 80 stopni poniżej zera, to też 
prace w tej chwiilij odbywiają się pod zie- 
mią. Jedynym łącznikiem pomiędzy Kko- 
palnią a światem cyjwiillizowamym są samo- 
loty, które zwiożą kopaczom żywiniość, od- 
wożąc jednocześnie rudę w kierunku Port 
Hlope. Innym jeszcze środkiem komuni- 
kacji są stacje radjowe. 

Na wiosnę roku bieżącego oczekiiwiame 

są więdrówiki mzesz ludzkich do nowej xo- 
palni radu. Będzie to mowa prawdziwa 
„gorączka rajdowa. 

  

Jak się dowiadujemy, rząd postanowił 
oddać m. Gdyni ma cele rozbudowy tereny 
majątków państwowych Redłowa i Wito- 
mina o ogólniym 'obszamze 300 ha, położo- 
mych rw powiecie morskim. 

Tereny majątku państwowego  Wito- 
mino są już obecnie częściowo zajęte pod 
budowę domków: robotniczych, a w. szcze- 
gólmości osiedla. robotniczego im. Mamszał- 
ka Piłsudskiego i stanowią  jedmocześnie 

ośnodek przemysłu ogrodmiczego. Akcję 
osiedleńczą i rozbudowę osiedli nobotni- 

czych prowadzi na tym terenie komisarjat 
rządu m. Gdymi. 

"Tereny Redłowa przeznaczone są czę- 

część tych terenów przeznaczona jest pod 
ogródki. działkowe. 

Oddanie obu wspomnianych terenów ы 
majątków, państwowych m. Gdyni spow«c- 

dowane jest: "wielkim mozmostem terytor- 

jalmym Gdymi i odczuwanemi przez to mia 
sto trudmościami z powodu braku nowych 
terenów: pod zabudowę. 

Dowiadujemy się, że projekt odiponvied- 
niej ustawy, przekazującej Gdymi tereny 

Redłowa i Witomina ma 'wpłymąć nieba- 

wem. do sejmu. 

VYYYYTYWYFYTTYYYYWTYYWYSYYDWYWPWYYYYPYTPPYYY 

POPIERAJ PRZEMYSŁ DOMOWY. 

ściowo (pod zabudowanie 0 charakterze OPARTY NA KRAJOWEM WŁÓKNIE. 
luźnym, częściowo zaś zwartym. Pewna — KUPUJ] SAMODZIAŁY LNIANE! 
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Proces „blekitnego dįamentu“ 
przed sądem nowojorskim 

W tej chwili rozgrywa się przed sądem 
cywilnym stanu Nowy York proces, który na- 
wet na Amerykę jest sensacją, bo jest przedłu- 
żeniem niejako dziejów zaczynających się O 
całe wieki przed tem. Łańcuch tych dziejów 
był w kilku miejscach przerywany przez 
zbrodnie, gdy o paru innych można bez prze- 
sady cienia, powiedzieć, że stanowiły ogniwa 
historji. 

“TRAGEDJA OJCOWSKA MILJONERA 

Dnia 23 kwietnia 1931 roku — tak opie- 
wają akta procesu — p. Robert A. Mac Lean 
kupił za pośrednictwem londyńskiego jubilera 
Johnsa djament, oznaczony w spisach  posia- 
danych przez znawców szlachetnych kamieni 
jako t. zw. „błękitny djament", 11 z rzędu naj- 
droższy'  djament świata, a jeden z najbar- 
dziej cenionych obecnie przez znawców: jest 
to duży, jajkowatego kształtu klejnot, dosko- 
nale szlifowany, o lekkim błękitnawym blasku. 
Tę właśnie cechę uważano niegdyś za skazę 
i ona to nie pozwoliła „błękitnemu djamento 
wi“ zająć w klasyfikacji djamentów świata lep- 
sze miejsce... 

W dwa tygodnie potem djament zostaje 
zabezpieczony przed kradzieżą w nowojorskia 
Lloydzie na sumę 7 miljonów dolarów, co uwa 
żane jest za niską sumę, a w polisie ubezpie: 
czeniowej figuruje już jako własność pani Mac 
Lean. 30 maja tegoż roku, a zatem niedługo 
potem pani Mac Leon ulega wypadkowi sa- 
mochodowemu: wychodzi zeń cało, ale jedy- 
ny syn Mac Leanów, ginie na miejscu... 

Od tego czasu prześladują oboje przekleń- 
stwa losu. Przedewszystkiem strata ukochane 
go syna wywiera na ojcu stan, dochodzący 
do obłakania. Przypomina on sobie, że Żona 
prosiła go o nabycie tego klejnotu żartując z 
legeady, że należy do kamieni przynoszących 
nieszczęście. Wyszedłszy z sanatorjum  wyta- 
cza jej proces rozwodowy. Przyczyną jedyną 
jest to, że „lekkomyślnie ściągnęła na dom 
nieszczęście '... 

Nie jest to wcale sensacją dzienników. 
Poważny, renomowany adwokat nowojorski 
broni z przejęciem tej śmiesznej dla nas tezy, 

7 S I IIA TTK TEO UERIEKESES || sąd slucha uwažnie, nikt nie woła o psychja- 

Ku cz     
70-ta rocznicę powstania styczniowego uczczono w Łowiczu złożeniem 

krzyżem — pomnikiem, ufundowanym w roku 

ci Bohaterów z r. 1863 

2 ) 11 wieńca pod 
1932 na terenie miejscowym koszar, w miei- 

scu, gdzie pochowane były zwłoki poległych w okolicznych bojach powstańców. Wieniec 
złożył dowódca 10 p.p. pułk. M. Krudowski. Na zdjęciu naszem widzimy moment składania 
wieńca przez pułk. Krudowskiego. 

TEATR WIELKI 

   
       
      

NA POHULANCE 
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KSIĄŻĘ JÓZEF PONIATOWSKI — SZTUKA HISTORYCZNA W 3-CH AKTACH 
Z PROLOGIEM DR. 

Prof. dr. Józef Pollak, którego sztukę 
obecnie wystawia teatr Wielki, nie jest 

literatem początkującym. Jeszcze przed 
piętnastu laty wystąpił on z tragedją pt. 
„Tadeusz Rejtan*, o której w Gaziecie 
Wieczornej (13.11 1918) pochlebną 
wzmiankę dał Kazimierz Przerwa - Te- 
tmajer. Później wydał szereg powieści: 
Figle Amora, Nad topielą, Ślepcy, Zbłą- 

kany pielgrzym. roku zeszłym ukazała 
się jego nowa powieść pt. Via crucis. 

Oblicze pisarza jest całkiem wyraźne: ° 
nie jest on artystą i posługuje się piórem 
przedewszystkiem w celu ideowego od- 
działywania na szersze masy. Utwory je 

go odznaczają się szlachetną tendencją, 

która wysuwa się na plan pierwszy. 

Wartości ideowe utworów o wiele prze- 

wyższają wartości artystyczne. To ujem- ; 
nie daje się we znaki, występując jaskra 
wo w ostatniej sztuce. 

„Ks. Józef Poniatowski* nie udał się 
autorowi. Ci, co dobrze znają historję i 
tak popularną postać bohatera narodowe 
go, nie zadowoła się kilkoma luźnemi о- 

brazami, nie dającemi najmniejszego po- 
jęcia ani o czynach księgia Józefa, ani 
o jego strukturze psychicznej. Ci, co sła- 
bo są obznajomieni z historją, mogą wy- 

' nieść całkiem fałszywe pojęcie o epoce i 
jej głównym przedstawicielu. 

Sztuki historyczne, aby były dobre, 
muszą dawać albo artystyczną syntezę, 
na którą zdobędzie się tylko pierwszorzę 
dny literat - artysta, albo też tworzyć 

_ szereg historycznie bardzo Ścisłych obra- 
zów, powiązanych pewną akcją, zawiera- 
jącą synterytujący punkt kulminacyyty. 

Dr. ]. Pollak poszedł właśnie w 

JÓZEFA РОШАКА 

drugim kierunku, lecz zadania należycie 
nie rozwiązał, bo z bogatych przeżyć księ 

cia Józefa wybrał momenty mniejszego 
znaczenia, tła historycznego w sposób 
dokładniejszy nie zarysował, akcją zaś 
uzupełniającą i wiążącą całość przesłonił 
nietylko obraz epoki, ale nawet i sanią 
postać bohatera. 

Wskutek tego postacie mniejsze i w 
swem założeniu ujemne (Szambelan, 
książę Szwarcenberg, hrabia Toll) zary- 
sowały się wyraziściej i prezentowały 
„się o wiele dodatniej, niż bezbarwny, 
niesłychanie gadatliwy i płytki Józet Po- 
hiatowski. 

Sztuka dr. j. Pollaka wymagalaby 
pewnej przeróbki i staranniejszego opra- 
cowania, a wówczas mogłaby liczyć na 
powodzenie na scenach teatrów ludo- 
wych i amatorskich. 

_ Są w niej pewne momenty, zdradza- 
jące talent pisarza i jego twórczą inwen- 

cję, — tak np. scena rozmowy Poniatow- 
skiego ze Szwarcenbergiem (ich tragicz- 
ne qui pro quo) — jest bardzo dobsa i 
mocna. 

Całość jednak jest zdecydowanie sła- 
ba, tem bardziej, że wątek akcji odzna- 
cza się wyjątkową wprost sztucznością. 

Treść sztuki przedstawia się mniej- 
więcej tak. 

Prolog. Książę Józef Poniatowski zja 
wia się w chałupie jakiejś czarownicy, 
która na podłodze rozpalita ognisko i, 
całkiem nieproszona, zaczyna wróżyć. 
Czeka Poniatowskiego sława, zaszczyty, 
śmierć bohaterska. Zginie książe zaraz 
po śmierci ukochanej kobiety, której je- 

trę dla skarżącego, a sama pozwana zachowu- 
je się tak, jakby najwyraźniej przyznawaia 
rację oskarżeniu. 

Nie dzieje się to też nigdzie indziej, jak 
w miieście drapaczy chmur i ostatniego wy- 
razu techniki XX wieku, który zbył się wszyst- 
kich przesądów. 

Przed sądem tego miasta wywodzi 
prawnik, odtworzoną z kilkudziesięciu różnych 
wersyj legendę szkodliwości klejnotu. Chwila- 
mi to się wydaje, jakby na sali sądowej adwo- 
kat się pomylił i odczytywał zamiast wywo- 
du prawnego, rękopis bajki dla dzieci, bajki, 
która niewiedzieć jak zaplątała się między pa- 
piery mecenasa... 

A BYŁO TO TAK: 

W roku 1674, za panowania Ludwika XIV 
udał się z jego listami polecającymi do Indyj 
Francuz Jan józef Tavernier. Po długiej podró- 
ży naokoło Afryki dotarł wreszcie do Indyj i 
w Delhi na dworze „Wielkiego Mogoła* doznał 
jaknajprzychylniejszego przyjęcia. Pokazano 
mu klejnoty koronne, pokazano kopalnię dro- 
gich kamieni. Odmówiono mu tylko jednej rze 
czy: jako inowiercy nie dano dostępu do Świą- 
tyni pogańskiej bożka Sziwy, na którego po- 
sągu był słynny „biękitny djament* pochodzą- 
cy podobno z Persji i będący — jak mówiła 
legenda — darem bożka. 

Tavernier pogodził się pozornie z tą decy- 
zją. Ale nie nadługo. Dotrwał w Delhi do okie 
su postów przed wiosennem świętem  hindu- 

szcze nie zna i która powita go słowem: 
„Stawa“. 

Światło na scenie gaśnie, czarownica 
ucieka, Poniatowski pozostaje sam. Jak 
później się dowiadujemy, jest zima, za- 
wieja, wilki napadają na ludzi (Książę 
Józef widocznie nie czytuje „Trąbek My- 
śliwskich), książę z otoczeniem uprawia- 
ja polowanie. Dlatego też książę ma na 
sobie lekki płaszcz, jest bez czapki i ol- 
śniewa galowym mundurem. Widocznie 
wskutek wrodzonej skromności Poniatow 
ski ma na sobie mundur pułkownikow- 
ski, ale przepasany wstęgą orderu św. 
Stanisława i ozdobiony gwiazdami i or- 
derami. Brak tylko krzyża Virtuti Militari, 
nie brak natomiast na lśniących lakier- 
kach ostróg, które są ostatnim wyrazem 
elegancji oficerów odrodzonej armji pol- 
skiej. Dziwny strój myśliwego! 

Wchodzi Szambelanowa i opowiada, 

że ma pięcioletniego synka i że wogóle 
uwielbia księcia Józefa Poniatowskiego 
—-bohatera narodowego. Rozmowę z 
nim rozpoczyna od słowa: „sława'. Nie- 
wiodomo poco Szambelanowa  przycho- 
dziła i gdzie odchodzi, jasne jest tylko 
jedno, — że Poniatowski już kocha. 

Akt I. W domu szambelana. Szambela 
nowa wzdycha i płacze. Szambelan się 
wścieka, bo żona ani kocha, ani zdradza, 
— zresztą Szambelan jest zwolennikiem 
Rosji, więc musi rzucać się na wszystkich, 
jak opętany. Wreszcie wychodzi. Przy- 
chodzi natomiast jakieś podejrzane indy- 
widuum, które nie chce powiedzieć swe- 
go nazwiska, lecz zaznacza, że jest Ro- 
sjaninem. Są czasy wojny, lada chwila 
zjawią się ułani polscy, — pani Szambe- 
lanowa, choć ultra-patrjotka, udziela go- 
ściny nieznajomemu w nieobecności mę- 
ża i nie pytając się kogo gości. Zjawiają 
się ułani polscy, prowadzeni przez księ- 
cia Józefa, który na wojnę się wybrał w 
mundurze pułkownikowskim, przepasa- 

skiem. Wówczas to w ciągu dni jedenastu, po- 
mnik Sziwy jest zasłonięty żałobną kotarą, a 
świątynia zamknięta. W pierwszym dniu po- 
stu Tavernierowi udało się spoić nieznaną co 
do siły tubylcom wódką kilku strażników, a 
samemu wejść do świątyni. Wdrapał się na po- 
Sąg bożka i zerwał wiszący na szyi łańcuch 
z. klejnotem. 

W kilka godzin później karawana irancu- 
ska ruszyła w powrotną drogę przebywając ją 
tylko w niespodziewanym pośpiechu. Byt on 
niepotrzebny. Gdy w dziesięć dni potem otwar 
to wrota Świątyni, Francuzi byli daleko. Tłum 
mógł tylko wywrzeć swą wściekłość mordując 
kapłanów Sziwy. Odtąd przez lat przeszło 30 
mordowano też każdego Europejczyka, który 
się zapędził w te strony... 

8 LISTA OFIAR 
Ale niedarmo do kamienia przywiązana 

była już w indjach legenda, że jest to kamień, 
przynoszący nieszczęście i że jedynym nań 
sposobem jest oliarowanie go božkowi: 

Ludwik XIV wynagrodził Taverniera szła- 
chectwem i zamkiem nad Loarą. Lecz ten nie- 
bawem znowu pognał na Wschód — z gi- 
nął rozszarpany przez tygrysy.. 

W Paryżu poczęto szeptać, że niepowo- 
dzenia drugiej połowy rzadów Ludwika, są 
skutkiem uroku kamienia... To samo mówiono 
za jego następcy. To samo za Ludwika XVL.. 

Królowie pożyczali ów djament faworytom 
i zausznikom. Przynosił i tym nieszczęście. 
Tak wpadła w niełaskę panna de Montespan, 
minister Fouguet, który aresztowany zmarł w 
Bastylji. Potem brylant stał się ulubionym klej- 
notem Marji Antoniny. Odebrano go jej dopie- 
ro w więzieniu, już po skazaniu niewinnej kró- 
lowej na śmierć. 

LUKI W DZIEJACH 
Rewolucjoniści francuscy zabrawszy klej- 

noty królewskie sprzedali je zagranicą na wia 
sny zysk. W ten sposób dość tajemniczemi 
drogami dostał się djament do Holandji. Od 
jubilera holenderskiego ukradł go własny syn, 

i sprzedał pewnemu Francuzowi, nazwiskiem 
Beaulieu za ogromnie niską cenę, poczem ode- 
brał sobie życie. 

Beaulieu wyjechał z djamentem do Loa- 
dynu, ale bał się go sprzedać. 

Pokrajał go na dwie części, a mimo to ię- 
kał się komuś zaproponować ukradziony ka- 
mień. Wreszcie, przyciśnięty biedą, napisał do 
znanego jubilera londyńskiego Eliasona, ale 
zanim mu tamten odpowiedział, umarł zabity 
nędzą i głodem. 

Daisze dzieje djamentu są coraz fantastycz 
niejsze. Kupił go niejaki Tomasz Henryk Hope. 
Ale choć od tej chwili brylant ten nazywano 
Brylantem Nadziei, (Hope po angielsku na- 
dzieja), nie utracił swej fatalnej siły. Syn Ho- 
pe'a, który otrzymał klejnot w spadku, stracii 
żonę w tragiczny sposób. 

Następny właściciel, pewien arystokrata, 
który podarował djament pannie Ladue, został 
zasztyletowany na ulicy, a aktorkę zastrzelił 
zazdrosny rywal arystokraty. 

Brylant wrócił następnie na Wschód. Na- 
był go sułtan Abduł Hamid i podarował swe- 
mmu ulubionemu eunuchowi, Kulubowi. Kałuba 
nazajutrz zaduszono. Wkrótce potem Abdul 
Hamid stracił stron. 

Upłynęło parę lat. Djament wypłynął w 
Waszyngtonie, gdzie nabył go miljoner Mac 
Lean i ofiarował swej żonie. Wiedział jednak 
© właściwościach djamentu i . zastrzegł sobie 
u jubilera, że zwraca mu klejnot, o ile zacznie 
przynosić mu nieszczęście. Ale zastrzeżeniem 
nieco odwrócił klęski. Dziś w kryzysie nie ma 
amatorów na nabycie djamentu. A przedmio- 
tu miljonowej wartości nie oddaje się za dar- 
mo... 

DYLEMAT 

Przed sądem nowojorskim staje dylemat 
bądź co bądź niezwykły: czy skargę rozwodo- 
wą, opartą na przesądzie przyjąć, czy odrzu- 
cić? jeśli się ją przyjmie, to w takim razie 
legenda miałaby poniekąd „oficjalne* swe po- 
twierdzenie... 

! PREST 

OBWIESZCZENIE 
Na podstawie par. 84 Przep. Egzekuc. Urząd Skarbowy w Wilejce niniejszem 

do publicznej wiadomości, że w dniu 8-II 33 r. 
a podaje 

odbędzie się sprzedaż z publicznego przetar- 
gu w m. Ilji, niżej wyszczególnionych ruchomości, należących do zobowiązanych: P. Bohda- 
nowicza Mieczysława, Czechowiczowej Heleny, 
kiewiczowej Heleny i Borowskiego Leona, 

Wysockiej Łucji, Borowskiego Jana, Wojt- 
zasekwestrowanych na pokrycie zaległości po- 

  

      

datkowych. 

Wartość 
L Wyszcz:gólaienie ruchomości ość Jednostka | szacankowa| UWAGI 

w złotych 

1 Siano (16 kg. a 0.50 zł.) 67200 0,50 2100 
2. Deski sosnowe w festmetr. 10 30,00 300 
3. Maszyna do szycia firmy Singer 1 200,00 200 
4. Krzesła olchowe wyściełane 8 20,00 160 
5. Stół i kanapa 2 100,00 200 
6. Koń rasy angielskiej 1 300,00 300 
7. Ziemniaki (16 a 30 gr.) 103264 0,30 1936 
8. Żyto (16 kg. a 2 zł.) 2400 2,00 300 
9. Bryczka resorowa 1 400,00 400 

10. Sanie wyjazdowe 1 100 00 100 
11. Stół orzechowy 1 80,00 80 
12. Kanapa orzechowa miękka 1 120,00 120 

13. Krzesła orzechowe miękkie 6 20,00 120       
Zajęte ruchomości reflektanci mogą oglądać na miejscu licytacji, z wyjątkiem siana, ży- 

ta i ziemniaków, które w przeddzień przetargu są do obejrzenia w majątkach: 
Chocieńczyce, Łukawiec i Szczokowszczyzna, 

n-Uszą. 

Rajówka, 
gm. Chocieńczyckiej, loco st. kol. Kraśne - 

W wypadku niedojścia licytacji w pierwszym terminie, odbędzie się następna sprzedaż 

z licytacji w dniu 15 lutego 1933 roku. 

  

nym wstęgą orderu św. Stanisława, z 
gwiazdami, orderami, tylko bez Virtuti 
Militari, — ale w pięknych lakierkach z 
najmodniejszemi obecnie ostrogami. 

Poniatowski poznaje Szambelanową 
i zaczyna ją kochać, siostrzenica Szam- 

belanowej, Basia nie poznaje księcia, 

którego niejednokrotnie widziała w War- 
szawie, nie poznaje też majora Axami- 

towskiego, w którym się kochała, ale o- 

statecznie wszystko się wyjaśnia. Ponia- 

towski rozmawia z nieznajomym, który 

się okazuje hr. Tollen, posłem carskim, — 

później prowadzi dyskusję z Szambela- 
nem, wypowiadając szereg oklepanych 

frazesów na temat kochanej ojczyzny i 

świętego obowiązku żołnierskiego, — 

wreszcie wyjeżdża w otoczeniu sław- 

nych wiarusów z pod Somosierry czy 

Raszyna, z których najstarszy nie miał 

chyba więcej, niż 25 lat!.. 

Akt II. W Warszawie, po odwrocie z 

Rosji. Sytuacja jest krytyczna, niemal bez 

wyjścia. Poniatowski w mundurze puł- 

kownika, przepasanym wstęgą orderu 

św. Stanisława itd itd. chodzi zdenerwo- 

wany. Zjawia się przewrotny Szwarcen- 

berg, wykazując zdumiewający dar jasno 

widzenia, bo przeczuwa walkę pomiędzy 

klasykami i romantykami, która się roze- 

graza dziesięć lat. W rozmowie więc z 
Poniatowskim dwukrotnie nazywa go... 
romantykiem!.. Ta obelga, jak również 
mikczemna zdrada Szwarcenberga  znie- 

chęcają księcia Józefa do życia Chwyta 

'on rewolwer (oficerski Nagan, przepiso- 

wy w przedwojennej armji rosyjskiej) i 

chce się zabić. Wchodzi Szambelanowa, 

"która przynosi radosne wieści. Jej „dzie- 

"ciątko“, chwała Bogu, już umarło, szam- 

belana, jako zdrajcę ojczyzny, małżonka 

'puściła kantem. Więc. — „jestem teraz 

twoja!*.. Książę Pepi cieszy się z tego 

i oboje postanawiają razem z armią pol- 

Kierownik Urzędu (—)- ŻOŁĄDKIEWICZ. 

ską udać się do Napoleona via Kraków. 
Odjazd jutro. 

Akt III. W domu na przedmieściu 
Lipska. W jakimś pokoju siedzą czterej 
żołnierze i dobrze zajadają i popijają. 
Usługuje im lokaj szambelanowej. Gdy 
żołnierze już wszystko spałaszowali, do- 
wiadują się wówczas, iż znajdują się... w 
kwaterze wodza naczelnego!... Chcą u- 
ciec, lecz nagle zjawia się książę Józef. 
Jest ubrany w mundur pułkownika, prze- 
pasany wstęgą orderu św. Stanisława, 
ozdobiony gwiazdami, orderami, wśród 
których brak tylko Virtuti Militari. Na 
nogach ma te same lakierki, w których 'że w cą 

polował pewnej zimy, w których odbył 
kampanję rosyjską i zrobił odwrót... Gdy- 
by w podobnych warunkach spotkał się 
z muruderami byle kapral, powstałaby 
piekielna awantura, 
jest łaskaw: chwali żołnierzy „za ich bo. 
haterstwo i dzielność, chce ich ugościć 
należycie, ale lokaj szambelanowej 
świadcza, że nieproszeni goście wszyst- 
ko pożarli. Żołnierze wychodzą. 

Z rozmów wynika, że toczy się bitwa 
i że pani Szambelanowa- opatruje ran- 
nych. Naczelny wódz polski łazikuje i 
martwi się, że Szambelanowej jeszcze 
niema. Po pćwnym czasie ci żołnierze, 
którzy urządzili najście na kwaterę wo- 
dza, przynoszą... umiejącą Szambelano- 

wą 

  

Nawet książę Józef się dziwił, — co i 
jak. Sprawa okazała się niezmiernie pro- 
sta. Od Poniatowskiego poszli żołnierze.. 
szukać chleba! Tym żarłokom jeszcze 
było mało wyżerki! Ale dzielni żołnierzy- 
ki nie poszli na rabunek prywatnych do 
mów, lecz zaczęli szukać chleba na po- 
lu bitwy, wśród zabitych!.. (Za takie 
„poszukiwanie chleba* należała się ban 
dytom kula w łeb bez sądu i dochodze- 
nia!) 

Otóż wśród zabitych zauważyli żot- 

marszałek jednak t 

о- @ 

Akcija „podpiscwa“ 
Stronnictwa Ludowego 

Od pewnego: czasu Stronnictwo  Ludo- 
we prowadzi nowy: rodzaj akcji poilityczmej, 
któna ma świadczyć rzekomo o wielkiej 
populamości i wpływach tego stronmietwa, 
oraz byćswyrazem. „prawdziwych nastro- 
jów wsi, zwłaszcza w! stosunku do. obec- 
rego mządu i sejmu. 

Akcja ta jak nas informują — polega 
na rzekomo dobrowolnem zbieraniu podpi- 
sów „zmękanej rządami sanacji ludności 
wiiejskiej ma listach, zawie cych żąda- 
mia rozwiązania sejmu i nowych wyborów. 

Żądamia te ujęte w formę petycji, ma podo- 

bmo gromadzić u siebie sejmowy klub łu- 
dowy, by w odpowiedniej chwili zrobić z 
nich „użytek, 

Jakże w. świetle prawdy przedstawia 
się tą akcja? 

Dowiadujemy się, że oto właśnie agita - 
tomzy  Strnonmietwa Ludowego chodzą po 

wsiach, od dhaty do chaty i! obnosząc go- 
towe listy tłumaczą podpisującym, że idzie 
tu o prośbę do stamostwa w eelu wyjedna- 
nią u władz zmiżki cem ma produkty kar- 
tellowe, jak naftę, cukier, jt. p. Ponieważ 
taika petycja dogadza mieszkańcom, więc 

ją podpisują. 
Ostatnio na (ierenie powiatu warszaw= 

skiego we 'wsi Siedliska gm, Nowo - Twi- 
czna zdarzył się mastępujący wypadek : 

Listę z owiemi żądamiami obnosił po 

Siedlisku miejscowy gospodarz, niejaki 

Jam Bieńkowski, a ludność wsi: ufając mu, 
gdyż iopowiadał, że chodzi o wyjednanie 

zmiżki ma antykuły pienwszej potrzeby — 
składała swe podpisy. Plodpisywali wszy- 

  

„scy, a nawet za miepiśmiennych podpisy- 
mali inni. Nie gamdzono również podpisa- 

mii dzieci w wieku szkiolnym (m. in. listę 
podpisała 9-letnia Jadwiga Miwkowska). 

Gdy jednak późmie wyszło ma jaw, że 

podpisy złożone ma petycji. z żądamiami u- 
sumięcia rządu i! mowych wyborów — porv- 
stało we wsi tak wielkie oburzenie ma zbie 
nającego podpisy, że chciano go pobić i z 
trudem tylko udało się miejscowej poli- 
cji uspokoić  iwzburzomych wieśniaków, 
tłumacząc im, że sam Bieńkowski padł 
ofiarą niesumiennego agiitatora Stronni- 
ctwa Ludowego, który użył go za narzę- 
dzie, wiedząc, iż jako znajomemu i sąsia- 
dowi mikt mu z mieszkańców Siedliska pod- 
pisu mie odmówi. 

' Po mwyjašnieniu sytuacji wszyscy. pod- 
pisani tw, liczbie Kilkudziesięciu osób о$- 
wiadczyli, że podpisy swoje, jako falszywe 
wyłudzone — cofają i unieważniają. 

14 Targi Medjolańskie 
W dniu 12 kwietnia rb. nastąpi otwarcie 

14-tych Targów Medjolańskich, które, podobnie 
jak w latach poprzednich, trwać będą do 27 
kwietnia rb. 

„Na tegorocznych Targach wprowadzony bę 
dzie cały szereg inowacyj. M. in. postanowio- 
no ześrodkować wszystkie towary przeznaczo- 
ne na sprzedaż detaliczną, na miejscu, w od- 
dzielnym pawilonie, który nosić będzie nazwę 
„Sklepu sprzedaży* (,„Padiglione d'Affan 5) 

w dawnym pawilonie jubilersko - złotni- 
czym, który obecnie nosić będzie nazwę („Ра- 
lazzo degli Affari" rozmieszczone będą biura 
handlowe państw obcych oraz biura iniormacyj 
ne poszczególnych organizacyj gosp. Italji. 

Wystawa urządzeń domowych zorganizowa 
na pod protektoratem Italskiego Touring Clutu 
mieścić się będzie w obszernym pawilonie prze 
mysłu hotelarskiego. "Wystawa zootechniczna 
w rb. ograniczy się wyłącznie do eksponatów 
krajowych, będzie jednak obejmować pokaz 
zwierząt egzotycznych. 

Specjainą uwagę poświęcono przemysłowi 
sportowemu, który posiadać będzie własny pa- 
wilon. Osobny dział w tym pawilonie zawierać 
będzie broń sieczną i 
šliwskie i strzelnicze. 

Również we własnym pawilonie mieścić się 
będzie wystawa przemysłu chemicznego, która 
ze względu na bogaty pokaz eksponatów już 
w poprzednich latach obudziła powszechne za- 
interesowanie. Wobec bardzo licznych zgłoszeń 
zaszła potrzeba umieszczenia eksponatów farb 
i lakierów w osobnym pawilonie. 

„, Wreszcie zasługuje na uwagę mające nastą 
pić na Targach tegorocznych otwarcie specjal- 
nej wystawy filmowej, z którą połączony bę- 
dzie międzynarodowy konkurs filmowy, trzeci 
z rzędu w Italji. Udział w tym konkursie wziąć 
mogą wszelkie firmy oryginalne, zarówno po- 
chodzenia krajowego, jak i zagranicznego. — 
Filmy te będą wyświetlane w czasie trum 
Targów w Medjolanie i Rzymie. 7а @ 
znaczone przyznawane będą specja 

     

  

     
   
      

          

     

   

     

palną oraz przybory my 

  

    

    

         nierze ranną Szambelanową i choć nie 
wiedzieli, gdzie się znajduje kwatera wo- 
dza naczelnego, dobrze znali mieszkanie 
jego kochanki, — więc, starannie omija- 
jąc punkty opatrunkowe i szpitale, ponie 
śli ranną do .domu!.. 

Lokaj chciał po doktora lecieć, ai2 
major Axamitowski nie mógł pozwolić 
na to, żeby pan lokaj się fatygował A 
rzucił się na poszukiwanie lekarząfRĘ > 
'ny to był major: i ' 
„wołać lekarza A 
być gdzieś В 
po paru rp 

karst 

Cóż 
„Szcze? Wszystko się spraw- 

ak przewidywała wróżka, — po- 
Stawało tylko konno skoczyć w nurty 

„rzeki, — ale na scenie niebyło ani konia, 
ani rzeki. Wytworzyła się kłopotliwa sy- 
tuacja, którą szczęśliwie zlikwidowała 
nagle spadająca kurtyna. 

Niech mi szanowny Autor łaskawie. 

wybaczy to żartobliwe ujęcie treści sztu- 
ki. Chodziło mi o podkreślenie pewnych 
momentów, zniekształcających tło dziejo 
we i wprowadzających niepotrzebny i za 
bójczy dla sztuki komizm.Licentia poetica 
są dopuszczalne tylko w dozach bardzo 

umiarkowanych, — inaczej będa tylka 
śmieszyć albo irytować, 

„Książę Józet Poniatowski” 
śmieszył, ile irytował. 

O grze artystów cóż powiedzieć? Ro- 
bili, czego mogliby nie robić!.. 

W. Charkiewicz. 

LAMA 
PPR 

nie tyie 
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INSCENIZOWARY TEATR 
LUDOWY 

Na wyniosłych miejscach w: kilkudzie- 
sięciu punktach Wileńszczyzny płoną po- 
tężme ogmiska, 

Gromadki stanszej ludności, dziatwy i 

grypa dziarskiej młodzieży Strzeleckiej z 
zainteresowaniem i ze skupieniem słucha 
gawędy, przenoszącej ich 'w: dawne i dale- 

kie dzieje. 

Któż mozsnuwa przed mimi minione a 
ciężkie dla Narodu [Polskiego chwile zma- 
gań się garści najlepszych synów! Ojczyz- 
ny) z dzikim i przemożnym najeźdźcą. Ga- 
wędziarzem tym jest pnzeważnie referent 

wychowania 'obyrwiałtelskiego miejscowego 
Oddziału Związku Stnzeleckiego — mauczy- 

cieł, związkowiec, kitóry swą ideologję — 
zaczerpnął z siły dluchowej, bijącej od tych 

którzy nie przez ugłodowość i kompromis, 
ale przez walkę czynną, Sybir, katorgę z 
zaparciem się siebie dążyli do odzyskania 
upragniionej Niepodległości Narodu. 

Niekiedy pnzy ognisku zasiadł siwy 
stamuszek — weteram tych iezasów, a gdy 
wydobył z mrocznej swej pamięci własne i 

swych towarzyszy kmwiawe przeżycia z 
leśnych bojów, czy katorgi sybirskiej — 
żywiej zabiły, młode serca, a ręce zuchów 
strzeleckich silniej ściskały oparty o mo- 
gę karabin. 

Noe, las, siarczysty mróz, buchające 
snopem iskier ogmisiko, śpiewy i deklama- 
cje, a często impnowizowama bibwa i biwa 
ki m lesie potęgowały wrażenie pnzybliża- 

jae te dawne chwiile, oddzielone przegro- 
dą 70-ciu ubiegłych lat. 

Oto obrazki zajnsceenizowania jednego 
z ważniejszych przeżyć Niamodu, — inaczej 
inscenizowany teafr ludowy ma wolnem po 
wietrzu w służbie uczuć patrjotycznych, a 
rówmież i estetycznych — form teatru, — 
która wi naszym regjonie wileńsko - mo- 
wogródzkim znajduje się jeszcze w'powi- 
jakach i dlatego wymaga dłuższego prze- 
myślemią i przepnacowamia, do czego mo- 
jem zdaniem iw| pierwszym nzędzie powola- 
ny jest taki czynnik, jak Towarzystwo 
Teatru Ludowego w Wilnie, organizujące 
w tych dniach, a mianowicie 5 lutego b. r. 
Walmy Zjazd z terenu województw: wileń- 
skiego i mowiogródzkiego. 

Sądzę, że mie od nzeczy będzie głębsze 
zastanowienie się mad temi zagadnieniami 
lieznie mających przybyć ma Zjazd: dele- 
gatów- naszych  prowimejonalmych zespo- 
łów. teatralnych i przedstawicieli — fa- 
choweów: Teamu Ludowego. 

Edward Aluchna 

Miłosierna ogrzewalnia 
Chodzę po ulicy, 
Chłopców zaczepuje. 
ldzie pom komisarz 
I mnie oresztuje... 

Zmam tę piosenkę wesołych ców Koryn- 
tu, jak lubią mówić eleganccy dzienmilka- 
e. Piosenka jest bardzo nieelegancką i 
bardzo miewesola. Jest mówiąc poprostu, 
dramatyczna w swym realizmie, Ciekaw 
Jestem, ile z tych pięćdziesięciu lokaitorek 
dorau noclegowego przy ul. Młynowej Nr. 
2 — ile z mich śpiewa ją jeszcze, ile Śpierwia- 
ło i ile chciałoby zaśpiewać, tylko że już 
mie może. Jedna, oparta o mur przy. bra 
mie, nuci ją właśnie. Czy dla przyjemno- 
ści, czy ze zmartwienia, czy. może naprze- 
kór temu policjantowi, który — mastroszo- 
ny. urzędowo — wsłuchuję się z bramy w 
każdy szelest opon po nrozmolkłym śniegu, 
. iem zaraz ma madjechać wiojewoda 
1 posterunkowy mozpoznia: czujnem uchem 
prysk wojewódzkiego auta, gdy będzie je- Szcze ma, moście, 

(Pam wojewoda z paniem sekretarzem, 
pam. wieewiojewoda, kilku panów naczelni- 
ków i pan starosta (zdaje się, że ponzą- 
dek hieramchiczny viostał zachowany) — 
wszyscy (Ci paniowiie będą obecni w mokmy 
dzień Gromniezmej przy poświęceniu do- 
zm. noclegowego dla! kobiet. Pierwszy dom 
uoałegowwiy, dla, kobiet w Wilnie. Ogrzewai- nia — jak wiynaziła się p. . МУа еа w 
swym  feljetonie o bezdomnych. 

: Istoinie ogrzewalmia. Dwie Izby, 
niezbyt obszerne ji dość niskie, a bempera- taa podpędzona do jalkieh 18-41 stopni. W 

i izbie, większej — osobliwa insta-. 
"e nary, które zajęły niemal 

pozostawiając dookoła, 
ziutikie pinzejście. Na ma. 

rach, na parvarze i ma pierwszem piętrze, 
siedzi, pięćdziesiąt kobiet. Stama i-małade. 
brzydłcie i ładniejsze, czystsze brudne i brud 
niejsze, Nary mobią (wrażenie olibrzymiej 
klatki, a kobiety menażerji. Można sobie 
dodkolutka chodzić i przygłądać się, - Ko- 
bieńy, nie boją się. Pozwiala ją obserwować 
się. Patrzą. Twochę firącają się iokciam. 
Z.esatą siedzą spokojnie, aż zbyt. spokoj. 
uże. jak zmnadiz: i Gdyby tak 

ы ь może ożywiły 
c yczały tnodhę, | Poza tem 

   

  

   

    

                

   

       

        

   

   

*czej nie przychi dzidybz 
m Ruina, Zaglada, ; 

Die kuje Bie niemi Towarzystwa PAW, ny Kobi let. Są to te pamie z żóetni apas- 

7е ją ma dworcach. 

e. £SLo ty olkulamach, Do i i dziwiłam, się, že moda dziewczyne, Damy: to mieznamego miasta, gdzie nią tysiąc miebezpieczeństw, wio- Ч ЩУМУЩ тапиопа  czanującego handila. 
wa я L LB, jęciach Ikošcistegi, Ani 2naležė się w ob- 

ność do domu 
'Tak, tu sj : ТЕ 

Wiychiodžmy, prędzej. ad ok jnie, 
Wi 0 е ręką ofi pięddziesjęcie Składa ciepłą 

ną baby po złotówce) & prżemach, (dosta 
— Szczęść Boże — > R > ‚ słyszę ma. zakończe 

Br Dzię_ku-je-my-pa-nie-Wo-je<wo-dlo! 
kin" odpowiedzieć chórem baby. 

milezą skulone na swoich narach. 
i. w. 

. o obrocie z praktyki lekarskiej za r. 

  

Alarm pożarowy w 
ISKRA Z MOTORU MOGŁA 

WILNO. — Wczoraj o godz. 8 rano syreny 
kolejowe zaalarmowały miasto, że w zabudo- 
waniach dworca kolejowego wybuchł pożar. — 
W chwili potem na miejsce wypadku przybyły 
straże: miejska i kolejowa: 

Okazało się, że pożar wybuchł w budynku 
mieszczącym gazownię kolejową. gdzie od isk- 
ry, powstałej z motoru elektrycznego, zajął się 
parciany pas transmisyjny na zespole motoro- 
wym. 

Zachodziła obawa, że nastąpi krótkie spię- 
cie przewodow elektrycznych, co w konsekwen 
cji mogło pociągnąć za sobą poważne niebez- 

   
PIĄTEK 

Dzis 3 

Błażeja b. 
jatre 

Weroniki 
L е 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE: 
Z DNIA 2 LUTEGO 

Ciśnienie średnie: 749. 

Temperatura średnia: --1. 

Wschód słońca g, 7,16 

Zachód słońca g 4,22 

Temperatura najniższa — 1 

Temperatura najwyższa: --2. 

Opad: 4 mm. 

Wiatr: południowy. 

Tendencja: silny spadek ciśnienia. 

Uwagi: pochmurno, mgłai Śnieg. 

PROGNOZA P.L.M.-a 
na dzień dzisiejszy: 

Najpierw pochmurno, potem zmiennie. — 
Dość ciepło. Umiarkowane i porywiste wiatry 
południowo - zachodnie. 

WOJSKOWA 
— PODATEK WOJSKOWY. W celu u- 

nikniecia na przyszłość nieporozumienia — 
władze administracji ogólnej wyjaśniły, że 
przeniesieni do imezenwy z kategorją nie- 
zdolmości, jeśli przesłużyli w wojsku 5 
miesięcy nie płacą podatku wojskowego. 

Wiymienieni nezerwišci jeżeli otrzy- 
mali już makazy winni złożyć odwołanie. 

KOLEJOWA 
— Powrót dyrektora Kolei. — Wczoraj po- 

wrócił z Warszawy dyrektor Kolei Państwo- 
wych inż. Kazimierz Falkowski i objął urzę- 
dowanie. 

— Wyjazd na konierencję. — Wczoraj po- 
ciągiem pośpiesznym wyjechał do Warszawy 
naczelnik wydziału ruchu DOKP w Wilnie inż. 
Stelan Walicki, gdzie w Ministerstwie Xomuni 
kacii weźmie udział w kont. «ii naczelni- 
ków wydziałów ruchu ze wszystkich okręgów 
Dyrekcyj. Na konferencji posuszane będa spra- 
wy usprawnienia ruchu. 

SPOŁECZNA 

— Pożegnanie wojewody Beczkowicza na 
Komitecie Wykonawczym do Spraw  Bezrobo- 
cia — Na ostatniem posiedzeniu wydziału wy 
konawczego wojew. komitetu do spraw bezro- 
bocia, przewodniczący tegoż komitetu wojewa- 
da Beczkowicz, zauważywszy, iż przewodniczy 
obradom po raz ostatni, dał wyraz wielkieriu 
uznaniu dla bezinteresownej i pełnej poświę- 
cenia pracy wszystkich członków komitetu, nio 
sących ulgę niedoli współobywateli, którzy bez 
własnej winy znaleźli się w najgorszych warun 
kach życiowych. Dziękując członkom komitetu 
za współpracę na tem polu, wojewoda złożył 
najlepsze życzenia dalszej owocnej pracy. 

Przewodniczący wydziału wykonawczego 
minister prof. Witold Staniewicz ze swej strony 
podkreślił wybitne zainteresowanie się p. woje- 
wody Beczkowicza sprawą klęski bezrobocia - 
oraz stałą intensywną pracę wojewody, zwta- 
szcza w dziedzinie doboru ludzi dla organiza- 
cji komitetu i stałe czuwanie nad sprawnem 
jego działaniem. Mówca złożył p. Beczkowiczo 
wi życzenia pómyślności w pracy na nowem 
polu dla dobra Rzeczypospolitej i jej obywa- 
teli. 

Wojewoda Becękowicz przelał przewodnic- 
two komitetu wojewódzkiego do spraw bezro- 
bocia w ręce p. o. wojewody wicewojewody 
Jankowskiego, który przewodniczył dalszym 
obradom wydziału. Załatwiono budżet komite- 
tu za luty rb. na podstawie wniosków przewod 
niczącego sekcji finansowej dyr. Biernackiego i 
powzięto decyzię w całym szeregu spraw bie- 
żących. 

— ZASIŁKI ZUPU. Na zarządzenie 
komisarza rządowego Zupu przywrócono 
pelne zasiłki bezrobotnym prae. umysło- 
wiymn. 

Należy przytem dodać że ci beznobotni 
którzy w. międzyczasie od 16 stycznia do 
1 lutego otrzymali! zaliczkę w wysokości 40 
proc. naieżnej im sumy winni zwrócić się 

   

  

| do Kasy Chorych w: celu otrzymania do- 
płaty, 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Odczyt inž. Janczewskiego. — W dniu 
3 lutego rb. o godz. 20 w sali Resursy Rzemieśl 
niczej przy ui. Bakszta 2 inż. Janczewski wy- 
głosi dyskusyjny odczyt pt. „Przemysł futrzany 
j Polsce" na który Resursa Rzemieślnicza w 

ilnie zaprasza zainteresowane siery społeczeń 
ra wileńskiego, Wstęp bezpłatny. 
;— Miesięczne zebranie członków Towarzy- 

Pszczelniczego odbędzie się w dniu 5-go 
luftfo 1933 r.. o godz. 12, w lokalu T-wa Roi- 
niczego (Mickiewicza 28). 

Na zebraniu zostanie wygłoszony odczyt o 
celowości ograniczeniąąączerwienia, oraz omó- 
wione sprawy sprowadzenia cukru bezakcy- 
zowego dla podkarmiania pszczół, wyrób wę- 
ży i sprawy bieżące. 

ŻYDOWSKA 
— ZBIÓRKIA NA FUNDUSZ PALE- 

STYŃSKI. Przybył do Wilna delegat — 
światowej  ongamizacji sjonist; ej dr. 

Oukiermann, który projektuje — rozwinąć 
w, mieście i ma prowimeji odpowiednią ak- 
cję mia mzecz fumduszu ; ńskiego. Or- 
ganizowane będą odczyty, widowiska į in- 
me podobne imprezy, a pieniądze stąd u- 
zyskane będą przelane do kasy: sjomiisty- 
cznej. 

RÓŻNE 

— Uwadze pp. Lekarzy członków Izby Le- 
karskiej Wileńsko-Nowogródzkiej. — Zeznania 

1932 win- 
ni złożyć wszyscy pp. Lekarze (ci, którzy z 
praktyki lekarskiej nic nie mają, muszą też zło- 

  

SŁOW D 

gazowni kolejowej 

pieczeństwo, bo ogień mógł przerzucić się na 
zbiorniki gazu. 

Zapobieg temu mechanik gazowni, który 
w pewnej chwili wpadł do kaimery już napeł- 
nionej dymem i wyłączył prąd na moment 
przed katastrofą. 

Przybyła straż ziikwidowała pożar w zarod 
ku. 

Alarm wypadł w godzinach odejścia pocią- 
gów i wywołał wśród pasażerów zrozumiałe 
poruszenie, którzy narazie nie zorjentowali się, 
jakie złożyły się na to przyczyny. 

  

żyć) w lzbie Lakarskiej do dn. 3 lutego br. do 
godz. 15-e]. 

Zeznania do Urzędów Skarbowych na odpo 
wiednich formularzach (które można dostać w 
kancelarji Izby), należy składać też w Izbie Le- 
karskiej pomiędzy 7--tym a 14 lutym b.r., po 
uzgodnieniu zeznań z Komisją Podatkową przy 
Izbie Lekarskiej — Izba sama bezpośrednio 
odeszłe te formularze do odpowiednich Urzę- 
dów Skarbowych. 

— ŚLIZGAJĄCY SIĘ AUTOBUS. W 
ub. śnodę podczas iwieczormej  ślizgawicy: 
autobusy kursujące ma linjach 2 i 3 ześliz- 
giwały się wjeżdżając ną uliicach o więk- 
szych wzniesieniach, a to z powodu braku 
łańcuchów na kołach. Bezpieczeństwo ja- 
dących wystawiome jesti z tego powodu 
na szwank o czem „Ambon* winien pamię- 
tač. 

— CENY WĘGLA. W dniu i lutego za- 
notawano nieoczekiwaną zawyżkę cen wę- 

gla.. Stalo się to rzekomo z powodu co- 
fnięcia hurtownikom rabatów udzielanych 
dotychczas w odpowiiedniej wysokości — 
kopalnie. 

— DZIAŁALNOŚĆ KOP. W ubiegłym 
miesiącu orgama KOP zatrzymały w miie- 

ście i na pograniczu z Litwą i Łotwą 2 
przemytników u których znaleziono towary 
wartości 40 tysięcy złotych. 

BALE I ZABAWY 

— Lista gospodarzy honorowych Bału Ko- 
wieńskiego, organizowanego przez Związek 
Polaków Ziemi Kowieńskiej oraz Akademickie 
Koło Kownian mającego się odbyć w sobotę 
dnia 4 bm. w salonach Hotelu St. Georges'a. 

Abramowiczowie Witoldostwo,  Babiańscy 
Adolfostwo,  Baniewiczowie Napoleonostwo, 
Beczkowiczowie Zygmuntostwo,  Bejjermano- 
wie Marjanostwo, Beiiermanowa  Ottonowa, 
Bochwicowie Stanisiawostwo,  Bohuszewiczo-* 
wie Sewerynostwo Brensztejnowie Michałostwo 
hr. Broel - Platerowie Marjanostwo, Brzozow- 
scy Mieczysławostwo, Burhardtowia  Aleksan- 
drostwo, Burhardtowie Stefanostwo, Chrystow- 
ski Józef, Cywińscy Wacławostwo, Czyżewski 
Bolesław, Dąb - Biernaccy Stefanostwo, Dmo- 
chowscy Aleksandrostwo, Dowborowie Bohda- 
nostwo, Downarowiczowie Antoniostwo, Dudo- 
wie Michałostwo, Dzenajewiczowie Benedykto- 
stwo, Englowie Mieczysławostwo,  Fiedorowi- 
czowie józefostwo, Florczakowie  Kazimierzo- 
stwo, Glatmanowie Juljanostwo, Grekowiczowa 
Kazimiera, Hoppenowie Marjanostwo, Hoppen 
Jerzy, Hulewiczowie Romanostwo,  Janawiczo- 
wie Ludwikostwo, Janowiczowie Janostwo, Ki- 
aksztowie Antoniostwo, Kognowiccy _Stanisła- 
wostwo, Kowalscy Wacławostwo, Krasowscy 
Bronisławostwo, Kulikowscy Leonostwo,, Kuż- 
niakowie Tomaszostwo, Łukaszewiczowa Wik- 
torowa, Łukaszewiczowie Leonostwo, Macule- 
wiczowie Ludwikostwo, Maleszewscy Wiktoro- 
stwo, Marcinowscy Klemensostwo, _Matyaszo- 
wie Jaromirostwo, Mitkiewiczowie Stanisławo- 
stwo, Morelowscy Marjanostwo, Nagurscy Teo 
dorostwo, Niekraszowie Stanistawostwo,, Niein- 
czewscy Władysławostwo, Okuliczowie Kazi- 
mierzostwo, Opoczyńscy Kazimierzostwo, Os- 
kierkowie Władysławostwo, Ostrowscy Janu- 
szostwo, Ožynski Jan, Pac-Pomarnaccy Wacła- 
wostwo, Pawlikowscy Michałostwo,  Piotrowi- 
czowie Wiktorostwo, Prekierowież Prijtferowie 
Janostwo, Romer Ochenkowska Helena, Rome- 
rowie Witoldostwo Rymkiewiczowie Mieczysła- 
wostwo, Sienkiewiczówna Marja, Staniewiczo- 
wie Witoldostwo, Strumiłło  Marjan, Strumiłło 
Justyn, Studniccy Władysławostwo, Świąteccy 
Kazimierzostwo, Świechowski Marjan, Szachno 
Bohdan, Węcławowiczowie Andrzejostwo, Węc 
ławscy Stanisławostwo, Wielhorscy Władysła- 
wostwo, Węcławowiczowa Zygmuntowa Wim- 
borowa Kazimierzowa, Wiściccy Janostwo, Wia 
dyczko Stanisław, Wróblewscy Bronisławostw» 
Zabielscy Henrykostwo, Zajączkowscy Zdzisła- 
wostwo, Zanowa Tomaszowa, Zawiszyna Kazi 
mierzowa, Zdrojewska Zofja. : 

TEATR ! MUZYKA 
— TEATR WIELKI NA POHULANCE 
Dziś, w piątek dn. 3. b. m. o godz, 8-ej 

wiiecz. ciekawa i aktualna komedja Deval'a 
„„Mademoiselle'*, która prócz niep ospolitego 
humoru posiada żywą akcję i porusza cie- 
kawy problem macierzyństwa. Pierwszo- 
rzędna obsada pp: J. Żmijewskiej (rola 
tytułowa), O. Niedźwieckiej, I, Jasińskiej, 
S. Groliekiego, W. Neubelta i L. Pospie- 
łowskiego. 
1 Teatr muzyczny „Lutnia”. „Róże z Flory 

dy“ po cenach zniżonych. — Ostatnie przedsia- 
wienia świetnej operetki Falla „Róże z Flory- 
dy” odbędą się po cenach zniżonych. Dziś o- peretka ta ukaże się na przedstawieniu wieczor 
nem z udziałem Janiny Kulczyckiej, niezrówna- 
nej odtwórczyni roli głównej. Atrakcję wielka 
stanowi międzynarodowy konkurs piękności, 
R się % Florydzie. > 

; ewja „Yo-Yo“ па przedstawieniu nie- 
dzielnem w „Lutni* — Wielka rewja „Yo-Yo“, 
która zdobyła wielki sukces artystyczny i cie- 
Szy się wyjątkowem powodzeniem, ukaże się 
po raz ostatni w niedzielę nadchodzącą o go- 
dzinie 1.15 wiecz. W wykonaniu bogatego pro- 
gramu bierze udział cały zespół teatru pod re- 
żyserją K. Wyrwicz-Wichrowskiego. Podczas 
rewji rozlosowane będą wśród publiczności cen 
ne upominki, złożone przez firmy wileńskie. 

‚ — jubileusz M. Kochanowskiego w „Lutni*. We wtorek 7 lutego odbędzie się w > Lutni“ niezwykła uroczystość. Zasłużony i cenion. ka pelmistrz M. Kochanowski obchodzi UE 
dniu 30-to lecie swej pracy artystycznej. Dzia- 
łalność M. Kochanowskiego promieniowała sze 
roko i objęła wszystkie większe teatry Rzeczy- 
pospolitej. Na jubileusz M. Kochanowskiego wy 
stawioną zostanie ostatnia nowość, wartościo- 
wa operetka Lehara „Carewicz” w opracowa- 
niu reżyserskiem M. Tatrzańskiego. W wyko- 
naniu operetki bierze udział cały zespół z Į. 
Kulczycką na czele. Nową bogatą wystawę 
przygotowują pracownie teatralne pod kierun- 
kiem J. Hawryłkiewicza. 

iałkowe przedstawienie propagan 
dowe. — W. poniedziałek najbliższy We 
na przedstawieniu propagandowem cieszącą się 
Lidy EMI © pęk arcywesołą  operetkę 
„ady Chic" z udziałem ]. iej.- © Aionas d J. Kulczyckiej. Ceny 

EEE Chór Kubariskich "mg AA „Ža dyr. 

gobote 4 i niedzielę 5 bm., o godz. 8.15, w sali onserwatorjum, przy ul. Końskiej 1, odbędą 

Reblii w ten sposób: 
Wie dwóch wdhodzą do sklepu albo do 

szymku. Jeden gra główną rolę, drugi jest | 
pomagierem. 

— Рговае о Н6г wyborowej. 
— ш2е pamiom. 

— O, może pam nie zawijać. 
do kieszeni palta. 

— Ile? 

— Sześć złotych, 
Grzebanie w kieszeni, i kupą drobniey: 

dzwiomi: ma. ladzie. 
— Dowiidzenia. 
— Moje uszanowanie. Dziękuję uprzej- 

mie... Przepraszam (bandzo panów... Ale tu 
brakuje pięćdziesiąt gnosz . Zechce pan po- 
liczyć. 

— Nie może być... Tak, (tak, Rzeczywii- 
ście. Musiałem się omylić. 

— Grzebanie w. kieszeniach. _ Pustki, 
— Józek, może masz pięćdziesiąt gro- 

szy: ? 

Józek szuka i nie znajduje. Obydwaj 
są zaklopotiani i zażenowani, Głupia sytu- 
acja. A ttrudmio przecie w nieznajomej 
ikmajpie prosić o kredyt. 

— Bardzo pana przepraszamy, ale ma- 

prawdę zabnakło mam pięćdziesięciu gro- 
szy. Gdyby pan mógł do jutra... 

Gospodarz już stracił zaufanie do pe- 
chowych klijentów. 

— Niestety. Panowie rozumieją. "Uięża 
kie czasy. 

— W takim razie... 
Butelka wódki wędnuje z kieszeni ma 

ladę, pieniądze z lady do kieszeni. 
—  Dowidzenia. 

Dwaj klijenci przychodzą do domu, 
iwyjmują z kieszeni niekupioną butelkę 
wódki: i stawiają w szafie obok kilkunastu 
inmych litnowych flaszek. Gospodarz zaś 
knajpy miał mazajutmz awanturę od gło- 
ścia. Przypadkowo odkorkował miesprze- 
damą wiczoraj butelkę, napełnił kiarafikę i 
podał. Gość wypił kieliszek, splumął i 
prosto z pyskiem: 

— Cóż to pan do cholery: jasnej. Wodą 
będziesz ludzi: porządnych poił? Protokółu 
się zachciało? 

Każdy (teraz domyśli się bez trudu, że 
zaj klijenci mieli 'w kieszeni przygoto- 

wianą do wymiamiy, elegancką, zalakowaną 
butelkę wody. A z temii pięćdziesięciu gry- 
szami — to zwylkła sztuczika złodzie jsika. 
Jak to jest napisane, to się domyślić latwo, 
Ale trzydziestu właścicieli knajp i szym- 
ków wiileńskich mie mogło domyśleć się i 
straciło trzydzieści litrów czyli 180 zł. 
TSS TNT TINDI SIT to] 

się tylko dwa koncerty znanego na cały Świat 
zespołu kubańskich kozaków pod dyr. księżnej 
Elżbiety Gagarinowej. 

w Wilnie zespoł ten wystąpi po raz pierw- 
Szy i nie ma nic wspólnego z zespołami chóral- 
nemi, których koncerty odbywały sie poprzed 
nio w Wilnie. 

Zaznaczyć wypada, że zespół powyższy wy 
stępował ostatnio w większych miastach Euro- 
py, osiągając wielkie sukcesy. Na czele zespo- 
łu wystąpią światowej sławy soliści: Krassnow, 
Rudenko, Puchalski, Temiński. Bilety na ten 
niezwykły koncert sprzedaje księgarnia „Lek- 
tor", ul. Mickiewicza 4. S 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Banda Bubula. 
CASINO — Congorilla. 
PAN — Przedziwna sprawa Klary Deane. 

LUX — 10-ciu z Pawiaka 
HELIOS — Szatan zazdrości. 
ADRIA — Romans 1 ilka 
HOLLYWOOD — Pod kuratelę. 
ŚWIATOWID — Rok 1914. 

Wezmę -g 

+ 
z BANIEWICZOW 

ZOFJA BUŁAWSKA 
po ciężkich cierpieniach, opatrzona ŚŚ Sakramantami zmarła w Warszawie 

Pogrzeb z kaplicy cmentarnej 
dnia 30 stycznia b. r., przeżywszy lat 87. 

do grcbu r dzinnego na Rossie odbę- 
dzie się w sobotę dnia 4 lutego o godz 9 m 30 rano. : 

O tym smninym obrzgdku zawiadamia krewnych, przyjacičt i znajo- 
mych pogrążona w głębokim smutku 

  

ROD*INA    

Posiedzenie Zarządu Głównego 
Budowy Pomnika Mickiewicza 

Zarząd Komiitaetu Głównego budowy 
pomnika Adama Mickiewicza w. Wilmie 
pod przewodniietwem generała Żeligowskie 
go zaakceptował sprajwiozdanie komisji wy 
kionawczej z przebiegu prac mad wykoma- 
niem pomnika onaz sprawozdamie finan- 
Sojwie. 

Na tem samem posiedzeniu rozważano 
mastępniie sprawy, związame z dostawą gra- 
mitu nia płaskorzeźby, eokół i stopnie pom- 
mika, poczem omówiono sprawę placu pod 
pomnik oraz sprawy, propagandy, i dalszej 
zbiórki funduszów. 

Zamyłkiając posiedzenie przewodniczący 

gen. Żeligowski iwymaził gorące podziękio- 
'wanie wiiceprezesowii zarządu p. wojewo- 

dzie Beczkowiczowii za owocną i pełną 
oddaniia się sprawie budowy pomnika pra- 
cę w komitecie omaz iw imieniu zarządu 
zwrócił się z prośbą do p. wojewody o dal- 
szą współpnacę i pozostanie w zarządzie, 
jak pozostał iw; nim poprzedni wojewoda p. 
marszałek senatu Raczkiewicz. 

Wojewoda. Beczkowicz wyraził gotowość 
pozostania w zanządzie i współpracowamiia 
z komitetem aż do chwili ostatecznego u- 
kończenia budowy, pomnika i żegnając się 
z zamządem Życzył mu jak majowoeniej- 
szej dalszej pracy . 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Złodziej w biurze, — Szapir Lejba (Za- 

walna 41) doniósł policji, że w dniu 31 stycz- 
nia z niezamkniętego biura ekspedycyjnego przy 
ul. Zawalnej 1, skradziono mu 5 paczek, zawie- 
rających różną galanterję wartości 700 zł. 

— OKRADZIONY W HOTELU. — Wczo- 
raj w hotelu „Italja: przy ul. Wielkiej został o- 
kradziony przez dwie przygodne znajome sie:- 
żant KOP chwiłowo bawiący w Wilnie, 

— MELINA PRZYJEZDNYCH ZŁQ- 
DZIEŁ — Policja miała wiadomości, że 
istnieje jakaś melina złodziejska, służąca 
schroniskiem dla złodziei zamiejscowych 
ukrywających się przed policją, lub przy 
byłych do Wilna na „gościnne występy”. 

Przeprowadzone wywiady  ustaliży” 
tn. in.że w mieszkaniu niejakiego Toma- 
szewicza przy ulicy Klonowej nr. 1 zbie 
rają się jakieś podejrzane indywidua. — 
W dniem odbywają się tam hulanki, zaś 
po nocach goście jego wychodzą 
na miasto. Obserwacje i dałsze wywia- 
dy wykazały, że u Tomaszewicza mieś- 
ci się tropiona melina złodziejska. 

Wczoraj zarządzona została tam re- 
wizja, podczas której ujęto kilkunastu 
złodziei, szykujących się na wyprawę do 
miasta. 

— MIŁY SUBLOKATOR. —.P. ćwieczkow- 
skiemu Janowi (Kopanica 6) skradziono z nie- 
zamkniętego mieszkania palito karakułowe dam 
skie wartości 1000 zł. Sprawca kradzieży, któ- 
rym — jak ustaliło dochodzenie — był subloka- 
tor okradzionego, Sawicki Edward Edmund, 
zbiegł. Wszczęto za nim poszukiwania. 

— PORZUCONY SAMOWAR. — Policjant 
przechodząc ulicą Warszawską w nocy zauwa 
żył osobnika niosącego samowar. Nieznajomym 
oi się REN złodziej, który Pet po 

'М 1 

dzące z kradaeżpo Počio 
Porzucone rzeczy dostarczone zostały do 

a wydziału śledczego, gdzie mogą byś 

    

„ . Piłkarstwu grozi przesilenie 
WARSZAWA, LWÓW, KRAKÓW ZA ROZWIĄZANIEM LIGI 

Na niedzielnem walnem zebraniu lwowski о- 
kręgowy związek piłki nożnej 
się za rozwiązaniem Ligi. 

„A wiec radykalny wniosek Krakowa popie 
rają już okręgi warszawski i lwowski. Jeśli 
Śląsk — co wielce prawdopodobne — rów- 

nież przyłączy się do tej propozycji wniosko- 
wypowiedział dawcy będą mieli zapewnioną większość dla 

swoich reform. Uchwała taka przekreślałaby 
—rzecz jasna — wszystkie decyzje Ligi w spra 
wie podziału na dwie grupy i wywołałaby 
groźne przesilenie w polskiem piłkarstwie. 

Hokejowe mistrzostwa Poiski 
PORAŻKA WILNIAN. — DOSKONAŁA FORMA BENJAMINKA" ROZGRYWEK 

ŁK.S. - u 
'Onegdaj, rozpoczęły się w Krynicy za- 

wody w hokeju ma lodzie «0 mistrzostwo 
Polski i trwać będą do 6 b. m. 3 

Udział wezmą mistrzowie okręgów: — 
wamszawskiego — WKS iLegja, Kmakow- 
skilego — mistrz jeszcze mie wyłoniony, 
lwowskiego — Pogoń, wileńskiego — Og- 
nisko, 

Z okręgów poznańskiego i śląskiego — 
startuje mistrzem Poznani. AZS ze względu 
mia to, że mistrze Śląska, Śl. Tow. Lyžw, 
zrezygnował z udziału w meczu eliminacyj. 
nym. 

Z okręgów iPomorskiego i Łódzkiego — 
walczyć będzie ŁKS. 

Rozgrywk odbędą się w dwóch grupach. 
Do pierwszej wieszli: Legja, AZS Poznań, 
ŁKS. Do drugiej: Pogoń, Ognisko, mistrz 
Kmakowa. i AZS iWiarszawa. — Dwie pierw- 
sze drużyny z każdej grupy wchodzą do 
mozgrywek finałowych. 

Tegoróczny turniej hokejowy 0 mistrzo- 
stwo Polski: zapoczątkowany został ma to- 
rze w. Krymiey, meczem Sokół Kraków; — 
Ogmisko Wilno. 

Przed rewją hokelstów europejskich w Pradze * 
Prasa czeska omawiając mający się odbyć 

w Pradze turniej hokejowy o mistrzostwo świa 
ta, poświęca dużo miejsca reprezentacjom po- 
szczególnych państw. 

Polacy są — zdaniem Czechów — przeciw 
nikami bardzo groźnymi i niewątpliwie odegra 
ją na mistrzostwach poważną rolę. 

Pisma czeskie wskazują na to, że polska 
reprezentacja hokejowa została znacznie odmło 
dzona i dlatego może na mistrzostwach spra 
wić wielką niespodziankę. 

Rozgrywki o mistrzostwo. hokejowe świata 
odbywać się będą według następującego syste 
mu: uczestniczące zespoły podzielone zostara 
na cztery grupy. Na czele poszczególnych grup 
staną mistrzowie Europy z ostatnich czterech 
lat, a więc: Szwecja (1932), Austrja (1931), 
Niemcy (1930) i Czechosłowacja (1929). 

Zwycięzcy poszczególnych grup zmierzą 

Mecz zakończył się łatwem zwycięstwem 

Sokoła w. stosunku 5:1 mimo ofiamej gry 
wilniam. 

Honorową bramkę dla Wilna uzyskał 
— Godlewski II. Sędziował dobrze p. Wa- 
cław Kuchar z Pogoni. 

* 

W dalszych rozgrywkach mistrz Polski 
'AZS. Warszawa zremisował ze lwowską Po- 
gonią 0:0. Gra bandzo ładna, żywa, pro- 

wadzomia w ostrem tempie. Zespołowo gra- 
li trochę lepiej alkademicy. Mimo wysił- 
ków obu drużym zawody kończą się bez- 

bramikowo. Zawody, prowadził p. Zachs. 
* 

Trzeci mecz o mistrzostwo (Polski, ro- 
zegiramiy: pomiędzy poznańskim AZS a ŁKS 
zakończył się (wynikiem mierozstrzygnię- 
tym 2:2 (2:0 0:1, 0:1). Dziś dalszy ciąg 
rozgrywiek. 

* 

W dalszych rozgrywkach hokejowych o 
mistrzostwo Polski lwowska  Ровой роКо- 
mala krakowski Sokół 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). 

się w grupie ostatniej, tj. finałowej. Ponieważ 
w ostatniej chwili Anglja odmówiła udziału w 
mistrzostwach, przeto ostateczna lista przedsta 
wia się następująco: Niemcy, Francja, Italja, 
Litwa, Austria, Polska, Rumunja, Szwecja, 
Szwajcarja, Czechosłowacja i Węgry. (t 

e 

thoinka w Szkole handlowej 
im. St. Staszyca 

Dnia 28-I r.b. w 4-letniej szkole handlowej 
im. St. Staszyca z inicjatywy założycielki p. 
Marji Landsbergowej odbyła się uroczysta, do- 
roczna choinka. W obecności licznie zebranego 
grona nauczycielskiego i uczni odbyła się „Žy 
wa Gazetka", na której program złożyły się: 
wygłaszanie przez uczni własnych,  humory- 
stycznych, feljetonów i wierszy, oraz solowe 
występy śpiewaków szkolnych przy akompa- 
njamencie pianisty — ucznia. Zostały odśpie- 
wane tanga, melodje z filmów dźwiękowych 
i t.d., do których słowa dowcipnie ułożył je- 
den z uczni. 

Ostatnim numerem Żywej Gazetki byio 
rozdanie podarunków p.p. proiesorom. Potera 
wszyscy pełni humoru przeszli do innej sali, 
gdzie znajdywały się suto zastawione stoły. 
Po herbatce odśpiewano kolędy, a później roz 
poczęła się zabawa koleżeńska. W miłej i we- 
sołej atmosferze przeciągnęła się ona do 11,30. 
Wszyscy wracali pełni niezapomnianych wra- 
żeń. : 

Naprawdę, doznaje się dziwnego wzrusze 
nia na samą myśl o szkole, gdzie panuje taka 
atmosfera, gdzie nauczyciel dla ucznia nie jest 
„belirem*, lecz przyjacielem, gdzie jest tyle 
młodych talentów. Obecny. 

  

— OBCHÓD IMIENIN PANA PREZY- 

DENTA RZECZYPOSPOLITEJ W NO- 
WOGRÓDKU. W. dniu wczorajszym, jako 
dniu Imienim; Pana Prezydenta Rzeczypo- 
spoliitej miasto: zostało udeklonowame przez 
obywateli flagami o barwach państwo »ych 

O godz, 10-tej w kościele św. Micha- 
ła odbyło się unoczyste mabożeństwo ma 
intencję Pana Prezydenta. W salach zasie- 
dli przedstawiciele władz i urzędów z 
p. wieewojawiodą Fr. Godlewskim na cze- 
le. Świątynia byla . szczelnie zapełniona 
pnzedstawicielami miejscowego społeczeń- 
stwa, oraz onganizacyj społecznych i związ- 
ków. 

Równocześnie odbyły się nabożeństwa w 
kościele Famnym, oraz cerkawiach i świąty 

Akcja organizacji obchodu — spoczywała 

w ręku Wojew. Związku Straży Pożarnych. 
— WE WTOREK ODBĘDZIE SIĘ 

POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ. We 
włtorek dnią 7 lutego odbędzie się posie- 
dzenie Rady Miejskiej, poświęcone omó- 
wiemiu spraw budżetu na mok 1933-34. 

— Odprawa harcerzy 3-ej drużyny na kurs 
narciarski w Wilnie, — 3-cia drużyna harceizy 
im. Marszałka Piłsudskiego w Nowogródku wy 
syła w tych dniach 7-miu swoich członków na 
12-dniowy kurs przodokników narciarskich, o 
ganizowany przez Okr. Ośrodek W. F. w Wi 
nie. 

— BAL LOPP. Przypominamy, iż w 
sobotę 4-go lutego b. w. w Sali Teatru 
Miejskiego w Nowogródku, odbędzie się 
Ball ną rzecz Ligi Obmomy Powietrznej 
Państwa, organizowamy przez Komitet 

Pow. ILOIPIP, Związek Oficerów Rezerwy, 
Związek Legjonistów, i Pow. Związek Na- 
uczycielstwa: szkół powszechnych. 

Wobec przewidzianego, w dniu tym, li- 
czniego. zjazdu z terenu powiatu, bal zapo- 
wiada się jak najlepiej, do ezego też Ko- 
miitet: balowy; dokłada wszelkich starań. 

Wstęp za zaproszeniami; cena biletu 
wejściowego 2 zł. Początek balu 0 godz. 

22-giej. ! 
— NIEDOSZŁE SAMOBÓJSTWO W LO- 
KALU MAGISTRATU. W dniu wczoraj- 
szym w lokału Magistratu nowogródzkie- 
go, usiłował popemić samobójstwo przez 
wypicie większej dozy esencji octowej — 
(ma szczęście zwietrzałej już) 60 letnia 
Zofja Malieka, Denatkę przewieziono do 
miejscowego szpitala i życiu jej nie za- 

„ Jak się dowiadujemy, przyczyną tarz - 
mięcia się na życie denatki, bylo odmowne 
załatwienie jej prośby: przez Magistrat: w: 
Sprawie udzielenia jej środków na zakup 
morfiny. Malicka bowiem była nałogowy 
morfimistką, chora mia! astmę i bliskkó 4 la- 
ta leczyła się w szpitalu ma koszt: Magistra 
tu.. Oczywiście, że kiedy głodni wołają. 

uwzględniać żądań 
Podobno w ciągu ostatnich dwu mie- 

sięcy Magistrat zapłacił za morfinę dła 
<Malickiej kwotę 70 zł. Nawiasem mówiąc 
Malicka ma mwyzmnaczone stałe zapomogi 
miesięczne pnzez Radę Miejską. 

  

* KSIĄŻKI WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 
Do nabycia w adm. „SŁOWĄ" i Księgarni Zawadzkiego 

Z przeżyć i walk 

Przewroty i reformy 

Rosja Sowiecka w polityce światowej . 8 zł. + 
ARA S 

sgrame 1.2, 

1 Zagadnienia ustrojowe . . . . .1, 

 



      

grodźięhyka 
— ZGON DR. ZAMKOWSKIEGO. W 

środę o godz. 8 wiecz. po długich i ciężkich 
cierpieniach zmamł senjon tut. lekanzy В. 
P. Henryk Zamkowśski w wieku lat 81, 

Mimo swego sędziwego wieku zmarły 

cieszył się zaufaniem ludności Grodna i 

okolicy aż do ostatniego dnia swego Žy- 
cia. 

Zmarły byl w przyjaznych stosunkach 

z naszą Wielką obywatelką s. p. Elizą 

Orzeszikową ii był Jej lekarzem domowym. 
Ze śmiercią b. p. d-ra Zamkowiskiego 

Grodno utraciło jednego z obecnie już 
rzadkich szlachetnych przedstawicieli sta— 
rego pokolenia. 

— CZARNA KAWA LITERACKA. — 
Staraniem Towarzystwa Przyjaciół Тл№е- 

matury i Sztuki im, E. Orzeszkowej (w: Grod 
mie w dniu 6 lutego b. m. w foyer Teatru 
Miejskiego odbędzie się Czarma Kawa Li- 
teracka. 

Początek o godz, 7.30 w programie ży- 
wy dziennik. 

— OTDRUŁ SIĘ, GDYŻ TĘSKNIŁ ZA 
STARĄ NARZECZONĄ. W nocy z wtorku 
ma środę sprowadzony został do szpitala 
żydowskiego otruty: 28 letni Josel Gornieki 
Zbożowa 10, który kilka dni przed otru- 
ciem ożenił się. 

Jak się dowiadujemy, Gormieki ożemił 
się mie ze swą dawną narzeczoną lecz z in- 

mą „л wyrachowania". ie mógł jedniak 

opamowiać tęsknoty za dawmą i otruł się. 
iStam jego nie budzi jednak żadnych obaw, 

— Z TEATRU MIEJSKIEGO. Dziś w 
piątek 3 lutego o godz. 8.15 wiecz. premje- 
ra sensacyjnej kryminialistycznej komedji 
'w 3-ch akałttach głównego scenarzysty — 
„Ultfy'* maszego rodaka Harry  Jenikinista 
gnamej «z miebywałem powodzeniem w 
Lomdynie i na wszystkich większych sce- 
mach zagramicznych i polskich p. t. „Kiobie- 
ta i szmaragd* w reż. dyr. Opalińskiego. 

MW wolach główniych pp. Ustarbowska, 
Qzapliński, E. Dąbrowski, dyr. Krokow- 
ski, Opaliński i Pietrzeszyński. 

— GOŚCINA ROSYJSKIEGO TEATRU 
ARTYSTYCZNEGO W GRODNIE. D dn. 
4; 5 lutego w Teatrze fejskim zespół 
Rosyjskiego Teatru  Aritystycznego pod 
Kierownietwem W. Junina da tylko dwa 

występy w języku mosyjskim. 
Wsobotę 4 b. m. „Kult Kobiety sztu- 

ika w 3-ch aktach (Pola Finoude. 
W: niedzielę 5 b. m. „Kuzynka z War- 

szawy'* sztuka о 3-ch aktach Verneuilla, 
W molach tytułowych znakomita Jani- 

ma Kiełczewska. 
„Początek o godz, 9-tej iwiiecz. 
Wstęp od 40 gr. 

— CHOIBELI KONKUROWAĆ Z MIEN- 
NICĄ 'PAŃSTWOWIA. Od października — 
1981 r. na terenie prawie całeęg (opowiatu 
Grodzieńskiego pojawiły się sfałszowame 
1i5-cio złotówiki. Urząd śledczy w Grod- 
nie przy pomocy komendanta posterunku 
P. P. w Indunze wszczęli poszukiwnmia 
„fabrykantów*, aż wreszcie w dmiu 12 
grudnia 1931 r. znaleziomo ich, a byli mi- 
mi mieszkańcy wsi Remiciówce gm. W 
Ejsmontowskiej pow. ' Grodzieńskiego 24 
letni Jan Wieryszko z zawodu kowal i 33 
letni Jam Nielepko. Obaj założyli spółkę 
w: której (Wieryszko pełnił funkcję „fa- 
chowca“ a Nielepko finansował „przed- 
siębiorstwo*.  Podezas przeprowadzonej 

  

Džwigkowiac 

Kino „APOLLO“ 
fMaminik 25 

Potężny film produkcji 1932-33 r. 

Rasputin 
dramat grozy, re. i rozpnsty 

w rol 

CONRAD VEIDT 
o Wola od 49 gr. 

    

      

Kino „POLONJA“ Pocztowa 4 
Wstep 49 яг 

Мп]пот:у tilm produkcji Sowkino w 
Mos«wie, który uczynił przewrót w 

wszechświatowej kinematogratji 

su 
(Putiowka w żyzń) 

100 proc, dźwiękowiec w jęsyku ro- 
syjskim, w reż. Mikołaja Ekka. 

  

a KINO „PALACE B =P. BLACE" 
QGrreszk. 13. 

Trójka przezabawnych aktorów 

Mary Artur, 
Louis Wolheim 

William Boyol 
w filmie p. t. 

Awantura Arabska 
Sala dobrze ogrzana 

‚ _ Wstęp 49 gr. 
TE is ans imi TA 

|| 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

       

  

rewizji znaleziono przymządy do wobienia 
pieniedy į odlewamia metalu. Przyrządy 

te są oczywiste prymiityjwtne, lecz jak usta- 
liło śledztwo zbywali falsyfikaty w okoli- 
czmych wsiach i miasteczkach. 

Oprócz zarzutu „fabrykowania pienię- 
dzy  oskamżony Nielepko pnzerobił w 
książeczce wojskowej nazwisko Wierysz- 
ki na „Wieryszkowicza* pnzerobione 20- 
stało równiież miejsce zamieszkania wosk. 
Wieryszki. Wieryszko zaś oskarżał się 

o to, że posługiwał się sfałszowanym do- 
kumentem. 

Za te przestępstwa obaj wymienieni od- 
powiadali w poniedziałek przed Sądem O- 
kręgowym, który obradował w tym dniu 
pod przewodnietwem. wice prezesa p. Нгу- 
niewieza ii przy udziale sędziów. p. p. Mer- 
le (ii Sokołowskiego. 

Oskarżeni do wiimy się przyznali w 
» <zęści do fałszowamia pieniędzy, nato- 

miast mie przyznali się do rozpowszechnia- 
nia swoich „wynobów*. 

Sąd po wysłuchaniu świiadków i prze- 
mówieniu stron skazał obu oskarżonych 
aa oba przestępstwa (fałszowania  pie- 

niędzy ii książeczki wojskiowej) na łączną 
karę po: 4 lata więzienia: każdego. 

Oskarżonych, któmzy odpowiadali z 
wolnej stopy natychmiast. aresztowamo i: 0- 
sadzono w. więzieniu, 

* 

W tymże dniu Sąd Okręgowy w tymże 
składzie obradował mad sprawą z oskanże- 
nia mieszkańca m. Indury 29 letniego — 
Ohaima Adelskiego z art. 102 k. k. t. j. 
za działalność komunistyczną. Akt oskar- 
żemia. zarzucił Adelskiemu że będąc ma pe- 

leceniie Urzędu Śledczego 'w Grodnie przy- 
tmzymany ma posterunku P. IP. w! Indurze 
śpiewał w celi pieśni renwiolucyjne i wtre- 

szcie lo to że podczas dokonanej rewizji 
zmaleziono w. modlitewiniiku ojca gazetę 
komunistyczną. 

Oskarżony, który już odsiedział jeden 
mok. w więzieniu za to, że będące furmanem 
przewoził bibułę komnuniistyczną do winy 
się nie przyznał, wyjaśniając, że siedząc 
razem z innymi przytrzymamymi w aresz- 
cie żadnych rawiolucyjnydh pieśni mie śpie 
wał, @ co do gazety, to nie mie wie, kto tę 
gazetę do modlitewnika: włożył. 

Zbadani w. tej sprawie świadkowie nie 
miogłi jedmalk dowieść winę oskarżonego, 
wobec czego sąd po iwysluchaniu przemó- 

wiemia prokuratora p. Wyszkowskiego i 
obrońcy p. Firstenbergha, Adelskiego unie 
winnił. 

słonińńrka 
ZGON 105-LETNIEGO STARCA 

SŁONIM. We wsi Porzecze zmarł Leon Tu- 

maszczyk, liczący lat 105. — Tumaszczyk był 

z zawodu drwalem i do ostatniej chwili pra- 

cował. 

— PRZEDSTAWIENIE (AMATORSKIE 

Wieś Buksztowio, gm. Dereczyńskiej, taka 

sobie cicha wieś, jak ltysiąc innych, nie 

mająca pretensji do żadnych ozmak życia. 

kulturalnego i społecznego. Wszelkie poczy 

mamia jednostek spełzły na miczem, gdyż 

mieszkańcom, stawym OM, 

mie potrzebne były: wiadomości o kultural- 

nem. życilu iwsi, '0 sposobie lepszego gospo- 

damowania. Założone Kółko Rolnicze  ist- 

mieć nie mogło, gdyż brak zainteresowania 

„ paraliżował pracę. 
Staramia jednak i ustawiczna praca ma- 

mczycielki miejscowej, Pami Brzezińskiej, 

odniosły 0й czasu do czasu pewien sukces 

— młodzież brała udział w wystawiiamiu 

sztuczek scenicznych, zaś nauczycielka zdo- 

bywała sobie ich zaufanie, zbliżając się do 

nich. Okres takiego wzajemnego badania 

sił, i terenu tinwał około 2-ch lat. Trudy 

jednak nie poszły ma mare, wydały pięk- 

my owioc w postaci urządzonego 'wieczo- 

ru młodzieży w dniu 21 I. r. b. ma program 

którego złożyło się: komedyjka w 2 akt. 

p. t. „Majster i czeladnik* omaz obrazek 

sceniczny. .Po przedstawieniu młodzież za- 
(bawiała się tańcami, zaś obecni goście z 

= pośród nauczycielstwa okolicznego i oby- 

wiateli — serdecznością swoją ujęli iba- 
wiących i jakby zlelii się iw: jedną harmo- 
niijną całość. 

Ww asis, gdy cichła „han ud) 
buchały gamy śpiewu pieśni ludowych oraz 
narodowych. Na zakończenie wieczoru, któ 
my tyle pięknych wrażeń. i oblicze innego 
życia ukazał, młodzież prosiła p. Brzeziń- 
ską, — żeby o ile możności przyjrzekła na- 

dal swoją współpracę, gdyż oni chcą zor- 
gamizować się 'w kółko i pracować dalej, 

Życzę Pani Brzezińskiej owiocnej pracy, 

żeby mudhwyciła powstałą mić zaufania 
młodzieży, 'organizując Koło Młodzieży 
Wiejskiej, orzaz by wykazała  jedmocześ- 

mie szeregom apatycznych jednostek, | že 
wszelka praca oświatowa i kulturalna nie 
jest syzyfową pracą, lecz wykuwa powoli 

okno do świata. 

i i ON ių AAA ANNA - 

Najwięcej żądane 
na rynkach światowych | 
ANG. HERBATA 
LYONS A | 

ółte opakowanie — łagodna 
i Czerwone к -— cierpka 

MMK 

si 

| jest do nabycia w handlach kolonjeln. | 

FIRMA RADJOWA „„BAMPIERĘ*" 
Grodno, ul. Dominikańska 1 tel. 186 

P. K. O. 82.157. 

POLECA ZA 160 ZŁ. GoTówką | 
8-iampowy odbiornik radjowy, z lampami 
głośnikiem akumałatorem, baterją anodową 

i sprzętem antenowy 

Przy zamawiania nałaży wpłacić P.K.O. N. 
82,157 zł, 20. Pozoetalość za zaliczeniem: 

baraniinicka 
— Z INICJATYWY RADY POWIA- 

TOWEJ BBWR w BARANOWICZACH od- 

było się w: dniu 28 stycznia 1933 r. w 

Mołcezadzi, zebramie miejscowej i okolicz- 

mej ludności, po zagajeniu którego przez 

sekretarza. Kola. BBWR p. Edwarda Drze- 
wieckiego wygłoszony zostiał przez dele- 

gata Sekretarjatu Wojewódzkiego BBWR 
a Nowiogródka p. Kawalea odczyt na te- 
mat: „Ideologja Rządów [Pama. Manszał- 
ka Piłsudskiego i walka z kryzysem" w 
dobie obecnej". 

Wygłoszony odezyt wysłuchamy 2z0- 
stał przez obeanych w. liczbie około 250 
osób z wielkiem zainteresowaniem, a mów- 
ca nagrodzony hucznemi: oklaskami, 

Na zakończemie przemówił p. Edw. 
Świetlik wznosząc okmzyik mia! cześć Wiodza 
Narodu P. Miarszałka Piłsudskiego, tnzy- 
krotmie z entuzjazmem podjęty przez słu- 
chaczów. 

— Posiedzenie Sejmiku Powiatowego. 
W dniu 30 stycznia w sali konferencyjnei 

starostwa odbyło się posiedzenie sejmiku powia 
towego. 

Posiedzenie zagaił pan starosta Neugebauer, 
poczem odczytano protokół z ostatniego  po- 
siedzenia, który przyjęto bez zmian, następnie 
uchwalono regulaminy komisyj budżetowej, 
gospodarczo - rolnej, opieki i zdrowia, oświa- 
towo - kulturalnej i drogowej. 

W miejsce ustępujących 2 członków wy- 
działu powiatowego wybrano ks. Krygielskie- 
go i Petrusewicza, poczem wybrano członków 
do 5 nowych komisyj w związku z reorganiza- 
cją komisyj i uchwalonemi regulaminami. 

Następnie uchwalono statut pt. „Szpital Mię 
dzykomunalny w Baranowiczaach“, poczem sej- 
mik wybrał 5 członków rady nadzorczej szpi- 
tala międzykomunalnego w osobach pp. Jahol- 
kowskiej, Miękczyńskiego, Charkiewicza, d-ra 
Malasińskiego i Jasinowskiego oraz 3-ch człon- 
ków zarządu pp. dra Jankowskiego, dra Czy- 
ża i p. Petrusewicza. 

Pozatem sejmik wysłucha sprawozdanie z 
działalności poszczególnych referentcw, oraz 
przyjął protokóly komisji rewizyjnej. 

Plan pracy powiatowego związku komunal- 
nego na rok 33—34 zreferował pan starosta, 
Plan pracy jest bardzo ostrożny, przedewszy- 
stkiem wywiązanie się z zobowiązań, położył 
przewodniczący duży nacisk na opiekę sporecz- 
ną, która w dobie obecnej jest bardzo wazuą, 
kontynuowanie dotychczasowych prac i możii- 
we rozszerzenie prac meljoracyjnych, poczeni 
in. Michamik wygosił referat rolniczy, «tósy po 
damy. ze względu na jego ciekawe momeuty i 
dyskusje z niektóremi pesymistami, osobno. 

Budżet przyjęto bez zmian w przedłożeniu 
wydziału powiatowego, dłuższą dyskusję prze- 
prowadzono nad 10 proc. dodatkiem dla urzęd 
ników, wreszcie dodatek 14 głosami przeciw 
13 pozostawiono. 

Następnie uchwalono zaciągnąć pożyczkę 
w kwocie 50.000 zł. z funduszu drogowego na 
budowę drogi Nowogródek — Baranowicze, 
droga ta bowiem jest najważniejszą arterją ko- 
munikacyjną w powiecie, poczem sejmik upo- 
ważnił wydział do zaciągania pożyczek w F. B. 
K. do 200,00U zł. właściwie jest to tylko uchwa 
ła przeciużująca. 

Następnie sejmik uchwalił statut urzędu roz 
PH przyczem ustalił zasadniczą opłatę na 
14% zobowiązań dłużnych. 

Zatwierdził następnie uchwałę urzędu gmi- 
ny Horodyszcze ustanawiającą nadzór za bu- 
hajami. Bardzo szczegółowo sejmik zastanawia! 
się nad pomocą siewną i głodową w powiecie 
i uchwalił oprócz niesionej pomocy, zwrócić 
się do odpowiednich czynników celem uzyska- 
nia pomocy siewnej i pomocy dla głodujących, 
gdyż powiat w ciągu 2-ch lat przeszedł klęskę 
nieurodzaju. 

Zwolnik sejmik od podatku grunta  sztucz- 
nie zalesione, ustanowił nową znacznie obniżo- 
ną taksę weterynaryjną. Następnie pod obrady 
sejmiku poszły sprawy Komunalnej Kasy Usz- 
czędności przedewszystkiem przyjęto do wia- 
domości protokuł komisji rewizyjnej, zatwier- 
dzono bilans i czysty zysk kasy za 1932 r. w 
kwocie 6751 zł. 01 gr. przelano na fundusz za- 
sobowy, następnie dokonano wyboru nowych 
członków Rady Narodowej w osobach pp. 
Czarnockiego, Charkiewicza, Hałaburdy,  jar- 
mulskiego i Senkowskiego. 

W końcu posiedzenia przewodniczący  za- 
apelował do członków sejmiku, by regulowali 
podatki. Na tem całodzienne i żmudne  posie- 
dzenie zakończono o godz. 20. 

Od dn. 10 stycznia w majątku hr. Platera-Zy- 
berka Henryka w Swojatyczach prowadzony 
jest kurs dla dziewcząt w wieku pozaszkol- 
yi Na kurs uczęszcza 206 dziewcząt ze Swo- 
jatycz i okolicy. Kurs obejmuje nauka goio- 
wania, szycia i higjeny. Wykłady prowadzą 
instruktorki państwowej szkoły rolniczo - go0- 
spodarczej. 

— OKRADZENIE GARAŻU. W nocy 
@ 29 па 30 stycznia z garażu pana starosty 
zapomocą 'odenwania kłódki: skradziono ba 
ranicę, pled i dętkę ой samochodu. 

— Złodzieje grasują. W nocy z 28 na 29 

stycznia we wsi Lubejki gm. Ostrów z zamknię 

etgo spichrza, należącego do Tymoteusza Dzie- 

niszczyka, zapomocą włamania skradziono 

190 klg. owsa, garderobę i 60 rb. w złocie. © 

kradzież Dzieniszczyk podejrzewa swego zię- 
cia. 

We wsi Podjazadle gm. Lachowicze ze 
spichrza, należącego do Kiryło Jakóba skradzio 

no 25 pud. jęczmienia. 
We wsi Raczkony ze spiżarni Kałguszkina 

Jana skradziono 250 mtr. płótna, garderobę 

damską i 75 zł. w gotówce. 

We wszystkich wypadkach policja poszuku- 

je sprawców. 

— BUDOWIA DOMU LUDOWEGO W 
STOŁOWICZACH. Jak wszystko dzisiaj 
Ibierze w łeb, eo nie jest dobrze skallkulo- 

| wianie, tak też i rozpoczęta budowa domu 

JUŻ ZE ŚW EŻYCH ZBIORÓW К ludowego w. Stołowiczach musiała ulec — 
przerwie, przyczem za roboty już zrobione 
pozostały długi. 

W celu prowadzenia dalszej budowy 
zostało iw; dniu 29 stycznia r. b. zwołame 
walme zgromadzenie członków domu ludo- 
wego. Przewodniczył p. gen. Karaś, któ- 
ry na wstępie zaznaczył, że zwołał zebra- 
mie jedynie dla tego, aby wyszukać spo- 
sobu dla spłacenia długu w: kwocie %00 
zł. pozostałego od budowy. W dyskusji 
jaka wyłomiła się, zebrani uchwalili opo- 
datkować się po 10 zł., by w ten sposób 
zapłacić wesztę długu, mastępnie uchwalono 
że wszystkie organizacje społeczne wpła- 
cą posiadane fundusze na budowę domu, a 
budnulee da urząd gminy, gdyż Rada gmi- 
пу uchwaliła 1000 zł. ną zakup budulca 
a czlonkowie budulec ten. zwiozą bezpłatnie 

Jak widzimy rozpoczęło się prawie od 
likwidacji, a zakończyło się bardzo do- 

brze uchwaleniem kontynuowania 
wy domu. 

Zarządowi: domu ludowego życzymy 

budo- | 

  

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 528 

Jedna i Jedyna „boska“ Greta Garbo 

w ramionach fascynującego Ciarka Gable 
w najnowszej rewelacji aktorskiej — dramacie czaru zmysłów i namiętności 

„ZWUZANNA LENOX** 
wkrótce na naszym ekranie 

  

  

Dźwiękowe-kino 

„REWJA“ 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5. Na scenie: 

Król bulwarów paryskich 
GEORSES MiLTON 

w swym najnowszym filmie 

Radwan i Rymkiewiczówna 
BALET 
BANDA BUBULA 

fontanna dowcipu! Żróśło 
wesołości 

Najweselszy film sezonu. 

oraz popularny LOPEK 
Początek seansów 4, 6, 8 i 10 w niedzielę i święto o godz. 2-ej popoł. 

  

Dziś! 

Dźwiękowe 

Kino 

HELIOS   
Na scenie: Gościnne występy znanych artystów 

i „Oui pro Ono“ MANKA RUNOWIECKA wedetta rewji stołecznej, 

Aleksander SUCHCICKI 
niezrównany wykonawca piosenek charakterystycznych. — spiew-Humor aktna'ja etc, Na ekranie: Sobowtór 
Mariany Dietrich nowa gwiazda Tatullach 
Bankheadi Garry Cooper w przeboju Świat. 

sukces na ekranach Ameryki i Europy. — Ceny przystępne. — Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.28 
SZATAN 

Polski Chevalier 
mlabieniec płci pięknej 

teatrów „Morskie Oto" 

Stanisław BELSKI 
Film tem osiąg- 
nał największy ZAZDROŚCI 

  

DZWIĘKOWE KINO 

„CASINO“ 
Melka 47, tel. 15-41   Dziś 2 god:. przygód i niebezpieczeństw! Pierwszy dźwię, nakręcony całkowicie w stepach dżungli alrykeńskiej p. t. 

„CONGORILLA” 
Poemat o kraju czarnych liliputów i małpoludów-cibrzy- 
mów, niezrówsana rewja lampartów, lwów, hipopotamów, 
krokodyli, nosorożców, żyrał i słoni. — Jest to film dla 
wszystkich. Znakomity kontrast ćywilizacji i prymitywu 

33 progr; Najn. tyg. dźwięk. Foxa. Pocz, o g.4 6,8i 10,20, w d. šwiąt. og 2. Dla młodzieży dozwolone. Ceny od 20 gr. 

  

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 528   metropoljach swiata 

Najbardziej wstrząsający i przejmujący realizmem film który obecnie Święci trynmfiy we wszystkich 

PRZEDZIWNA $PRAWA KLARY DEANE 
Niezwykle emocjonujący dramat kobiety brutalnie potraktowanej przez 
los. W rol. gł najcadowniejsze bożyszcze ekranv, mistr yni mimiki i gry 

i chinba wszystkich ekranów PAT OBRIEN Nad program; Atrakcie dźwiękowe. Seanse o godz. 4 6, 8 i 10.15 
Ceny znacznie zniżone. 

WYNNE GIBSON 

  

Dźwiękowe kine 

HOLLYWOOD : 

Mickiewiczaj22 
0 ace 

tel. 15-28, 
р. & 

Nad program: Atrakcje džwiekowe. — 

powodzenia, wiemząc, że uchwały swe wpro 
iwadzii w czym, 

— REJONOWA KONFERENCJA NA- 
UCZYCIELSKA. W dniu 28 stycznia w 
ios. Źeleźnica w lokaliu szkoły powszechnej 
odbyła się konferencja nauczycielska. 
Przewodniczył kierownik szkoły iw, Kretow- 
cach Janczewski Józef, ma wniosek które- 
go jednogłośnie uchwalono opodatkować 
się po 30 gr. miesięcznie ma dożywiamie 
biednych dzieci. 

T ANET KARTA T RES TAI SIS 

Przedstawiciele.n 
naszego pisma 

w BARANOWICZACH 

jest p, Serafin Głąbik 
Ułańska 108 tel. 202 

Przyjmuje ogłoszenia i prenumeratę 
filja Administracji 

Baranowicze ul. Szosowa 178 
tel. 253. 

w godzinach 10 —14 oraz 18—20 
codziennie 

  

Radjo wiieńskie 
Piątek, dnia 3 lutego 1933 r. 

11.40: Transmijsa z Warsz., przegl. pras. 
Kom. nieteor. Czas. 13,10: Muzyka z płyt. 
12.30: Kom. meteor. 12.35: Poranek szkolny. 
14.40: Progr. dzienny. 14.45: Nasi piosenkarze 
(płyty), 15.15: iGełda roln. 15.25: Kom. Wil. 
Tow. Org. i Kół Roln. 15.35: Odczyt. 15.50 
Koncert dla młodzieży (płyty). Różne instru- 
menty. 16.20: „Mała skrzyneczka“ listy dzieci 
omówi Ciocia Hala. 16.40: „Wrażenia z pobytu 
w Anglji* — odczyt wyg. dr. MH. Werszycki. 
17.00: Koncert. 17.55: Progr. na sobotę. 18.00: 
Muzyka lekka. Wiad. bieżące, D. c. muzyki iek- 
kiej. 18.40: Polakom na  Kowieńszczyżnie. 
18.55: Rozmaitości. 19.00. Godz. odc. pow. 
19.10: „Co nas boli?" — przechadzki Mika po 
mieście. 19.0: „O Inie i wełnie* — pogad. wy- 
głosi inż. St. Kierczyński. 19.30: „Problem "i- 
mu dźwiękowego" — reli.. 19.45: Pras. dzien. 
radj. 20.00: Pogad. muzyczna. 20.15: Koncert 
symfoniczny. 22.40: Wiad. sport. Dod. do pras. 
dz. radj. Kom. meteor. $3.00: Muzyka tanecz- 
na. 

i SOBOTA 4 LUTEGO 

11.40 Przegląd prasy, komunikat meteoroio 
giczny i czas. 

12.10 Muzyka z płyt. 
13.10 Komunikat meteorologiczny. 
13.15 'Poranek szkolny. 
14.40 Program dzienny. 
14.45 Muzyka z płyt. 
15,15 Giełda rolnicza. 
15.15 Wiadomości wojskowe. 
15.35 Słuchowisko dla dzieci. 
16.00 Haydn — koncert wiolonczelowy — 

d-moli. (płyty). 
16.25 O kolejowych  raidach 

— odczyt wygłosi Z. Berbecka. 
16.40 O Rodzinie Wojskowej — odczyt wy 

głosi Z. Berbecka, 
17.00 Nabożeństwo z Ostrej Bramy na ca- 

łą Polskę. 
18.00 Program na niedzielę. 
18.05 Muzyka lekka, wiadomości 

d. c. muzyki lekkiej. 
18.40 Tygodnik litewski. 
18.55 Rozmaitości. 
19.00 Codzienny odcinek powieściowy. 
19.10 Rozmaitości. 
19.15 Powstanie roku 1863 jego geneza i 

konsekwencje — odczyt wygłosi prof. Wład. 
Studnicki. 

19.30 Pogadanka 
zagranicą. 

19.45 Prasowy dziennik radjowy. 
20.00 Godzina życzeń (płyty). 
21.00 Wiadomości sportowe, dodatek 

prasowego dziennika radjowego. 
21.10 Recital wiolonczelowy E. OMCN: 
22.05 Koncert chopinowski. 
22.40 Feljeton prof. H. Mościckiego. 
22.50 Komunikat meteorologiczny. 
22.00 Muzyka taneczna, W przerwie wiado 

mości dla ekspedycji polarnej. 

narciarskich 

bieżące, 

o szkolnictwie polskiem 

do 

    

   

    

Dziś! Perła humorn i wesołości z ndz. Žianeko wszystkim z lilmėw „C. K. Feldmarszatek" 

  

UWAGA 
Czy 

czytałeś 

S-ty 

lutowy 

zeszyt 

i „On : jega siostra” 

Pod kuratelą 
Pocz. o g 4, 6,8 1 1020, w dnie świąt. o g. 2-el. 

  

„Włóczęgi''? 
Oto treść: 

Wywiad z p. Wojewodą Beczkowiczem 

izoiacja gospodarcza Ziem Wschodnich 

Niebieski kwiatek — czerwoną płachtą 

Stosunki w szkolnictwie 

Erenburg o yo -yo 

Ministerjalna baba 

© twórczą rolę dla policji 

Kiereńszczyzna podatkowa 

Miss wileńskie 

Dział Akademicki 

Do nabycia 
w kioskach i księgarnia 

  

       GABINET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wlino, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, & 
suwa jej skazy i „braki. Masaż kosmetyce 
зу twarzy: Masaż Miała, elektryczny, wy* 
szczuplający (panie). AwNatryski „Hormona” 
według prof. Spuhla. Wypadanie włosów. 
łupież, indywidualne dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Ostatnie zdobycze kosma” 

tyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W-Z, P; 

   

    

    

  

  

Związek Spółdz. Mleczarskich i Jajczarskich 
ODDZIAŁ w WiLNIE 

zawiadamia Szanowną Klijentelę, że od dnie 1 lutego 1933 r. sprzedaż hurtowe 
1 detaliczna 

Masła, serów | la] 
w sklepach: 

Drukarnia wydawnictwa „SŁOWA 

pp esa, | 

przy ul: Kofńskiej Hr. J2 — W. Pohulanka Nr. 19 — Sosnowe| 11 
odoywa się w godzinach od 7 rano do 7 wieczór bez przerwy 

Redaktor w/z Witold Tatarzynsici. 

  

Litwini o Tymczasowym Komitecie 

   

: głoszenia do Admi п 
ać Kaci dla P 

cje Blada 

  

  

9. Mickiewicza 4: Ak eiai A iai 

х t 4 оа 2 - ° — Розгукша 
т = PRACY 

"Lokale S ZorER 
TPWYYYVYWYTYWYYYYWY iryzjer, ondulator w. je- 

l ej osobie poszukuje 
MIESZKANIE „ay, „godzi się na 
osobniak przy 
ul. Bazyljańskiej 5 — 

(parter) 5 pokoi ze 
wszelkiemi wygodami - 
nadające się dla leka- 
rza, dentysty, adwoka-' 

ta itp. do wynajęcia. 
Q szczegółach: — Ost- 
robramska 13 m. 1. 

DO WYNAJĘCIA 

wyjazd. Wilno, ul. Pil-“ 
sudskiego 9-b m. 5. — 
к Tumanów. 

Bi by u 

ZGINĄŁ. 
PIES, angielski ponter 

" maści czarnej, manisz-' 
ka biała, nakrapiana i 

2 MIESZKANIA końce łapek przednich 
4 - pokojowe z wygo- nakrapiane. Zwrot za 
dami i 1 mieszkanie 3- wynagrodzeniem: Wil - 
pokojowe z wygodami. nó Żeligowskiego 5 m. 

Ceny dostępne. Dowie 43. dr. Umiastowski.— 
dzieć się Fabryczna 3 Przywiaszczenie bę - 

-10 — 12. dzie śtigane sądownie. 

    

VSK   

       

   


