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KIER „JUN 
W poprzednim artykule p.t. „Samo- 

bójstwo socjalistów niemieckich'* przed- 
stawiliśmy na tle poglądów ministra Sto- 
rzy, rozkład i wpadek niemieckiej partji 
socjalistycznej, dochodząc do wniosku, 
że wobec dziś rozgrywających się wy- 
padków w Niemczech rola jej ograni- 
czy się najzupełniej do roli już biernego 
tylko widza. Na jej miejsce wysunęła się 
w ostatnich latach na arenę życia poli- 
tycznego Niemiec nowa siła w postaci 
junkrów. pruskich. Nią się z kołei zaj- 
miemy. 

II 

„Ostatni szlachcic“ — taki dat Gra- 
biec tytuł swej książce o margrabiu Ale- 
ksandrze Wielopolskim, doszedłszy do 
przekonania, że z Wielopelskim po raz 
ostatni szlachta polska wystąpiła samo- 
dzielnie na arenie politycznego życia. Od-- 
tąd wprawdzie występowali jeszcze szla- 
chcice, ale jako jednostki, nie jako kla- 
sa, warstwa, czy sfera. Piłsudski, Da- 
szyński, Moraczewski, to wprawdzie 
szlachcice, ale terenem działalności tych 
szlachciców był już proletarjat robotni- 
czy. 

Współczesnie prawie, kiedy Warsza 
wa była świadkiem tragedji Wielopolskie 
go i wycofywania się szlachty polskiej 
krok za krokiem z widowni politycznej 
— jednocześnie Berlin był widownią 

wręcz przeciwnego procesu. Szlachta piu 
ska uosobiona w t. zw. junkrach docho- 
dziła właśnie do zenitu swej chwały. Bis- 
marck oświadczał, że byłoby wskazanem, 

aby urząd prezydenta rady ministrów 
Prus mógł spełniać w przyszłości tylko 
junkier, Tu więc szlachcie miał konstytu- 

cyjnie zostać uprzywilejowanym, tam si- 
łą wypadków. po raz ostatni grał jakoby. 

swą rolę.. 

A po latach nadziei, że rządy pru- 
skich junktow rozciągną się z Rzeszy na 
„Mittel“ i nietylko mittel Europę przy- 
szła klęska. Pierwszy junkier,. Wilhelm, 
uciekł do Holandji, armja, generałowie, 

dygnitarze epoki, leżeli zdruzgotani 
Przychodziły — zdawało się przynaj- 
mniej — nowe Niemcy, Niemcy Ebertów, 
Miillerów, Braunów. 

Pamiętam podręczniki historji z tych 
czasów. Owszem, pisano w nich o jun- 
krach. Ale pisano jak o instytucji, która 
przeszłą już całkowicie do historji. 

. Pymczasem, powoli, na  szpaltach 
dzienników ukazywały się coraz częściej 
wiadomości o „Osthilfe*; z kolei wpso- 
wadzono ciężkie dla kraju rolnicze cła 
ochronne. To wszystko służyć miało wiel 
kim właścicielom rolnym. Z niebytu poli- 
tycznego zaczął się powoli wyłaniać jun- 
kier. Potem nastąpił silny dreszcz: demo- 
kratyczne, socjalistyczne, hitlerowskie, 
komunistyczne masy niemieckie powoła- 
ły plebiscytem na stanowisko głowy pań 
stwa starego feldmarszałka cesarskiego, i 
junkra, prawdziwego, wspaniałego jun- 
kra najlepszej epoki: A po tym pierw- 
Szym dreszczu jeszcze silniejsze przebu- 
dzenie, któremu na imię było: Papcn. 
Gabinet prezydjalny von Papena — to 
byli junkrowie u władzy. 

Zjawiskiem tem zająć się wypada już 
choćby z samego faktu, że rządy jednej 
stery, warstwy szlacheckiej, to zjawisko 
w dzisiejszej Europie odosobnione. Z 
wyjątkiem jedynych Węgier, gdzie poza 
krótkim okresem rządów Michała Karolye 
$0 ! nadeszłą po nim rewoltą komuni- 
styczną, władza do dziś dnia spoczywa 
w rękach magnatów, w rękach węgier- 
skiej gentry. 

* * * ma 

Komu, jak komu, ale junkrom  pru- 
skim nie możnaby było zarzucić, że nie 
wiedzieli czego: chcieli, lub że nie chcieli 
tego, czego pragnęli. Ich stara dewiza 
klasowa odznaczała się szczerością: „Sei 
der Kónig absolut, dass er unser'n Willen 
tut", niech król będzie absolutnym, byle- 
by spełniał naszą wolę. 

Musimy się przedewszystkiem zasta- 
howić, czy junkrowie posiadają rzeczy- 
Wišcie siłę, którą się im ogólnie przypi- 
Suje, czy posiadają nadal te wartości, o 
których mówił Bismarck, i które wyda- 
ły Bismarcka, czy przedstawiają zawsze 
siłę intelektu i charakteru? 

Geneza historyczna junkra sięga za- 
konów _ rycerskich nawracających na 
chrześcijaństwo krainy nadbałtyckie, Pru 
sy, Zmudź i Litwę. Te zakony rycerskie 
= głównie Krzyżący rekrutowały się 
ze wspaniałego materjału bojowego, €ii- 
ty rycerskiej Europy. Z początkiem XVI 
wieku skutkiem wojen zakon chylił się 
ku upadkowi. Ale znalazł się genjalny 
wielki mistrz, który przeszedłszy na pro 
testantyzm sekularyzował zakon, ogłasza 
Jąc siebie udzielnym księciem (1525). w 
Ciągu najbliższych dwu wieków połączo- 
ne z Marchją Brandenburską  terytorja, 
stały się kolebką królestwa Prus, prokia- 
mowanego uroczyście w r. 1700. 

  

Junkier, to był rycerz — 
On był współtwórcą królestwa. On był 
tym, na którym mogła się oprzeć jego 
mocarstwowa rozbudowa. Stało się w 
Prusach tradycją, że najstarszy syn zosta 
wał w domu, gospodarując na ojczyste; 
ziemi, młodsi synowie szli pod rozkazy 
króla, do armji i do administracji pań- 
stwa. Na tych ostatnich oparła się siła 
karty. 

Faktyczną i prawną przewagę w ży- 
ciu kraju zabezpieczył im klasowy sy- 
stem wyborczy, który zarezerwował pra 
wo głosu dla małej mniejszości: dla nich 
właśnie. System ten, gwałcący w biały 
dzień wszystkie kodeksy pięcioprzymiotni 
kowych głosowań przestał obowiązywać 
dopiero z upadkiem Hohenzollernów. A 
Giutsbezirke, które czyniły każdego jun- 
kra małym feudałem na swej ziemi, do 
trwały aż do 1925 roku. 

Jak mówi Sforza: „les Junker ont reus- 
si 4 manier merveille depuis longtemps la 
corde patriotigue“'; bo nikt jak oni nie „- 

miał dyskutować patrjotyzmu. Najpraw- 

dopodobniej w najlepszej wierze — a ła- 

two jest wierzyć, w to, co jest wygodne 

-— skończyli na identyfikowaniu obrony 

swej kasty z ocaleniem Prus i Rzeszy. 
Bo czyż nie byli pionierami germanizmu 

na wschodzie, czyż nie stali na warcie 

wschodniej granicy przed zalewem sło- 
wiańskim? To też powstanie Państwa 

Polskiego było największem szczęściem 

dla nich; odtąd bowiem każda pretensja 

junkrów miała się stać prawem dla pań- 

stwa. i 

Inflacja uwolnita ich od  wszystkich 

długów: dwudziestu trzech miljardów ma 

rek. Ale, jeśli stabilizacja zastała ich bez 

długów, zastała ich również bez kapita- 

tów. Uważano za naturalne, by państwo 

go im dostarczyło. 3 i 

Natychmiast po stabilizacji w 1924 

roku Reutenbank otworzył im kredyty na 

870 miljonów marek; w 1925 — 27 Reu- 

tenbank — Credit — anstalt 440 milic- 

nów; Deutsche-Giro-Zentrale 800 i Goid 

diskontbank 250, Reichstbank 100, rząd 

pruski 132 i rząd Rzeszy 125, oraz gwa- 

rancji za 20 miljonów; lista ta bynaj- 

mniej nie jest, wyczerpującą. 

Doliczyć do tego trzeba ochronę cel- 

ną, której koszta musiały ponosić najszer 
sze warstwy ludności. 

Otto Braun, socjalistyczny premier 

pruski aż do 1932 roku, przyznał, że 

akcja ratunkowa dla junkrów z samych 

tylko Prus Wschodnich wyniosła za lata 

1914 — 18 około miljarda marek. Fo- 

nieważ socjalistyczny minister powinien 

się tu raczej wstydzić, nie mamy powo- 

dów, aby cyfra ta była wygórowaną. 

Przez dwanaście lat państwo starało 

się zachować chociaż pozory; chodziło 

tylko o junkrów, niemniej władze stara- 

ły się działać zawsze pod formą ustaw 

ogólnych. W 1931 roku pozbyto się i 

tych skrupułów: nie mówiono już o kon- 

wersji długów (Umschuldung) junkrów, 

ale o spłaceniu ich długów  (Entschul- 

dung) przez państwo za cenę dwu i 

ćwieć miljarda. Rzesza i Prusy dostar- 

czyły miljard i 1/4, pozostały miljard 

uzyskano z Banku dlą obligacji przemy- 

słowych, stworzonym w 1924 roku w wy 
konaniu planu Davesa. Mówiono wpraw- 
dzie o ewentualnym zwrocie tych sum 
przez junkrów. Ale już 17 marca 1931 r. 
Komisarz Rzeszy dla Wschodu, Ттеу!га- 

nus, oświadczył oficjalnie na Komisii 
Reichstagu, że junkrowie nie oddadzą ni 

gdy ani feniga. 

Nic też” dziwnego, że junkrowie po- 

zostałych prowincyj pragnęli nie pozo- 
stać w patrjotyźmie w tyle. Mimo sprze- 
ciwów junkrów z Prus Wschodnich, ktć- 
rzy woleliby zachować wyłączny mono- 

pol na obronę zagrożonego germanizmu, 
przyznano podobne korzyści junkrom Po 
morza. A prawdziwą groteską już było, 

gdy z kolei junkrowie z Oldenburgji za- 55 

częli mówić o niebezpieczeństwie holen- 

derskiem, a junkrowie ze Szlezwigu wy- 

stąpili z niebezpieczeństwiem  duńskiem. 

Przez 14 lat zarówno rządy  socjali- 
Styczne, jak katolickiego centrum  ustę- 
powały przed żądaniami junkrów; ale 
socjaliści ponoszą znacznie większą wi- 
nę. Przedewszystkiem dlatego, że ich 
doktryna była krańcowo sprzeczną ze 
wszelkiem uprzywilejowaniem junkrów; 
dalej socjaliści byli u władzy w chwili, 
kiedy monarchja Hohenzollernów upadia, 
a przerażeni i zdezorjentowani junkro- 

wie oczekiwali po swych  rezydencjach 

końca swojego Świata. 
Briiningowi nie poszło lepiej. Ale 

przywódca Centrum może się choć po- 

chwalić, że upadł w 1932 r., ponieważ 

przedstawił Hindenburgowi projekt dit- 
żej kolonizacji wewnętrznej w Prusach 
Wschodnich, z wywłaszczeniem  mająt- 
ków najbardziej zrujnowanych. 

Junkrzy wschodnio-pruscy wiedzieli 
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LONDYN PAT. „Sunday Express“ 
zamieszcza dziś wywiad z Hitlerem , w 
którym kanclerz niemiecki rozwija swój 
program w zakresie polityki zagranicz- 
nej. Kanclerz w wywiadzie tym oświad- 
czył między innemi: 

Pierwsze zagadnienie, które Niemcy 
i świat cały muszą rozwiązać jako wstęp 
do powrotu do pokoju i dobrobytu, — 
to rozbrojenie. Na to zgadza się każdy 
rząd niemiecki, ale rozbrojenie musi być 
dokonane na podstawach uczciwych i 
równych. Albo Francja musi się rozbroić 
w tych rozmiarach, jak to uczyniły już 
Niemcy, albo też Niemcy muszą być na 
równym poziomie.. Prawdą jest, że trak 
tat wersalski okazał się nieszczęściem 
nietylko dla Niemiec, ale i dla kazdego 
innego kraju. 

Bez prowokowania katastrofy nie 
można dzielić świata po wieczne czasy 
na zwycięzców i zwyciężonych, a to 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
b RANUWICZE — ul. Szeptyckiego — A. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 
GRODNO — Księgarnia 1-wa „Ruch*. 
HORODZIEj — Księgarnia Kol. „Ruch** 
KLECK — Sklep „Jedność” 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINI:C — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
MGŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
MIORY — Ejdeiman 
NIEŚWIEŻ ul. Ratuszowa — Księgarnia ĮJažwinskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch 

DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PODBRODZIE — ul. Wiłeńska 15 T. Gurwicz 

PIŃŚK — Księgarnia Polska — Si. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

S10ŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch'* 

SŁONIM — Księgarnia ]. Ryppa uł, Mickiewicza 10. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin —- Biuro gazetowe uł. 3 Maja 5. 
WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch”. 

Łaszuk. 
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CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogło: 
do miejsca. 

  

..° Brogram niemieckiej polityki zagranicznej 
Kanclerz Hitler o Traktacie Wersalskim, korytarzu i kolonjach 

właśnie czyni traktat wersalski. Musimy 
się domagać rewizji tego traktatu. A kto 
wie — może rychło i reszta świata bę- 
dzie się również domagała jego rewizji. 
Niesprawiedliwość, usankcjonowana 
przez traktat wersalski, musi być naj- 
pierw usunięta, zanim możnaby się spo- 
dziewać stabilizacji Europy i świata. 

Moje stanowisko w każdej poszcze- 
gólnej sprawie będzie pojednawcze, ale 
Paryż musi zrozumieć, że warunki, na- 
rzucone w roku 1919, nie są więcej ani 
odpowiednie, ani możliwe. Rewizja trak 
tatu jest tem konieczniejsza, że Francja 
stale powiększa swe uzbrojenia. Pocóż 
te wydatki na zbrojenia? Ja żądam, aże- 
by bezpieczeństwo poszczególnych na- 
rodów było zagwarantowane w rozmia- 
rach, jakie dyktują sytuacje je otaczające 
i ich bezpośrednie słuszne potrzeby. W 
zgodzie z Ligą Narodów mamy prawo 
domagać się takiego bezpieczeństwa dł: 

  

Wielka „czystka'” w Niemczech 
BERLIN PAT. Jak donosi prasa, prze 

wodniczący  irakcji narodowo - socjali- 
stycznej Sejmu pruskiego poseł Kube, 
przemawiając w Hamburgu zapowiedział 

  

rozpoczęcie wkrótce wielkiej „czystki“ 

w Niemczech i nowej fali wzmożonego 
antysemityzmu w łonie ruchu  hitlerow - 
skiego. 

  

ZALECENIA LIGI NARODÓW 
w sprawie sporu japońsko-ch ńskiego 

GENEWA PAT. Komitet redakcyjny, który 
miał powierzone sobie opracowanie tekstu za- 
leceń końcowych Zgromadzenia” Łigi Narodów 
co do załatwienia sporu chińsko - japońskiego, 
zakończył swe prace. Opracowany przezeń 
tekst zaleceń obejmuje trzy części. 

. Pierwsza przypomina postanowienia paktu 
Ligi Narodów, paktu paryskiego i traktatu 3 
mocarstw. podkreśla, że traktaty, te muszą 
być ściśle przestrzegane. Dalej przytoczony 
jest tekst 10 zasad, proklamowanych przez ko 
misję Lyttona. Zgromadzenie ma przyjąć te 
zasady, .przewidujące w szczególności autono 
mję Mandżurji, przy utrzymaniu suwerenno- 
ści i integralności administracyjnej Chin, jako 
warunek zadowalającego ukończenia sprawy. 

Druga część zaleceń proponuje utworzenie 
komitetu negocjacyjnego, który miałby za za- 
danie wprowadzenie w życie proklamowanych 

przez Zgromadzenie zasad. Pierwszem zada- 
«m Komitetu miałoby być przeprowadzenie 

wycófania wojsk japońskich / do streiy kolejo- 
„wej. W razie trudności komitet odwołałby się 
do Zgromadzenia, które orzekłoby, która ze 
stron nie stosuje się do zaleceń. Do udziału w 
komitecie zaproszone byłyby Stany Zjednocza- 
ne i Rosja. 

Trzecia część zawiera zalecenia dła wszysi- 
kich członków „Ligi co do nieuznawania pań- 
stwa Mandżuko i nieczynienia niczego, co mo- 
gioby utrudnić pracę komitetu negocjacyjnego. 
Państwa, które nie są członkami Ligi, będą za 
proszone do zajęcia tego samego stanowiska, 
Komitet 19-tu zbierze się jutro dla przestudjo- 
wania całości raportu. Nadzwyczajne Zgrona- 
dzenie zbierze się w końcu bieżącego lub na 
początku przysziego tygodnia. 

  

Echa afery ze szmuglem broni 
PARYŻ PAT. „Le Populairee w artykule 

wstępnym podkreśla, że rząd Dolfussa był po- 
wiadomiony o terminie transportu broni, przy 
łapanego w Hirtenbergu i że broń pochodziła 
z Włoch, skąd wysłana została do Węgier. Wie 
dząc o tem wszystkiem, gabinet austrjacki to- 
lerował kontrabandę. Wspólnictwo rządu aust- 
rjackiego nie ulega przeto żadnej wątpliwości. 

Dziennik domaga się zastosowania sankcyj. 
Jedną z pierwszych powinna być odmowa po- 
życzki, dla której Francja przyrzekła udziele- 
nie gwarancji. „Le Popułaire* wzywa Quai 
d'Orsay do opublikowania odpowiedzi, otrzy- 
manych od rządów w Rzymie, Wiedniu i Bu- 
dapeszcie w tej kwestji. 

  

Narciarskie mistrzostwa świata 
POLACY PRZEGRALI I W SKOKACH 

WIEDEŃ PAT. W 7-ym dniu narciarskich 64.5 metra, Andrzej Marusarz 54 i 57,5 me- 
mistrzostw świata pod Innsbruckiem na skocznitra. Najlepszy wynik miał Stanisław Marusarz 
Iseł odbył się konkurs skoków. Pogoda byla 
bardzo piękna. Trybuny przepełnione. Zawo- 
dom prz; ał się również prezydent repu- 
bliki austrjackiej Miklas. 

. Na wstępie poza konkursem startowali 4 
mistrzowie norwescy, bracia Sigurd i Buerger 
Ruud, trzeci Ulleburg i czwarty Foerensen. 
Buerger Ruud ustalił rekord skoczni, skacząc 
na 74,5 metra. Kilka minut później jego brat 
Sigurd Ruud poprawił ten wynik na 75 met- 
rów. W dalszych skokach  Foerensen skoczył 
81 metrów z upadkiem, a Buerger Ruud popra 
wił na 82 metry, ale również z upadkiem.. 

Po produkcjach Norwegów i różnych uro- 
czystościach tozpoczęły się zawody. Przez cały 
czas zawodów krążyły nad skocznią samoloty. 
Poza Norwegami, startującymi poza konkur- 
sem, wyróżnili się Szwajcarzy, Szwedzi, Aust- 
rjacy, Polacy i Niemcy. Czesi i Włosi osiąg- 
nęli również niezłe wyniki. 
„Z Polaków najpiękniejszy styl wykazał Bro 

nisław Czech. Osiągnął on jednak tylko 50 i 
metrów. Łuszczek Izydor osiągnął 57 i 

AKTAI TTT о оН 

co robili, gdy wpadli na pomysł oiiaro- 
wania Hindenburgowi, jako wyraz hołdu 
zwycięzcy z pod Tanenbergu z okazji 
80-lecia jego urodzin, majętności Neu- 
deck, majętności tak źle administrowanei 
i tak biednej, jak nią może być jedynie 
majętność w Prusach Wschodnich. 

7 III 
Mianowanie Hitlera kanclerzem Rze- 

szy, ma na celu wykończenie go wobec 
mas niemieckich. Okaże się bowiem, że 
aniem” odór a geo na temai 

przyszłego stwa były tylko i - 
staly O tani, RR 

Jak długo Hitler pozostanie kancle- 
rzem z zaufania prezydenta? Na to odpo- 
wiedź daje nam stara. dewiza junkrėw 
pruskich: „Sei der Kónig absolut, dass 
er unser'n Willen tut*. Tylko zamiast 
króla trzeba tu wstawić Hitlera. 

Mieczysław Pruszyński 

który skoczył 66 i 71 metrów. Ze Szwedów 
Erickson 64.5 i 66 m., z Austrjaków Grzegorz 
Hoell uzyskał 69 i 71 metrów, Gumpolt 59.5 
i 70.5 m., Reinl 59.5 i 66.5 m. Oficjalne wy 
nii zawodów i kolejność zawodników nie zo- 
stały jeszcze ustalone. 

OSTATECZNE WYNIKI 

WIEDEŃ. PAT. Ogłoszone oficjalmie 
wytiki konkursu skoków otwartych na 
mistmzostwałch świata w Innsbrucku wy- 
kazały, że zawodnicy polscy zajęli jednak 
dalekie miejsca. Pierwszy z Polaków: — 
Izydor Łauszczek zmalazł się na 8-mem 
miejscu, Bronisław. Czech aż na 27-m. Ma- 
rusamz Stanisław osiągmął wprawdzie — 
wspaniałe wyniki w skokach, alą. jak się 
okazało, oba skoki byłły miestety z upad- 
kiem. W. rezultacie Mamusamz sklasyfi- 
kował się aż ma 67-m miejscu. 

Konkurs wygrał  miespodziewanie — 
Szwajcar Raymond Marcel z notą 224 i 
skokami 69 i 70 i pół mera, 

Drugie miejsce zajął Niemiec z cze- 
skiego związku HDWi  Buvkart: z notą 213 
i skokami 69 i 70 mitr. Trzecim by! pierw- 
szy ze Skandynawów  Enicksseni Sven — 
(Szwecja) z motą 210,% i skckami 64 i pół 
i 66. Na 8-mem miejscu sklasyfikował 
się pierwszy z Polaków. Izydor Łaiszczek z - 
motą 200 i skokami 57 i 64 i pół. Bnonis- 
ław: Czech — 27-me miejsce z notą 178,7 i 
skokami 50 i 55. (Piotw Kolesar aż  61-e 
miejsce z notą 156,3 i skokami 54 (z upad- 
kiem) i 56. Na 73-m miejscu zmalazł się 
Legienski Jam — 109,4 p., 53 i pół i 57 m. 
(tem; ostatni z upadkiem). Na-76 miejscu 
sklasyfikował się Marusarz Stamisław z no 
tą 106,2 i skrokami 66 ; pół i 71 (oba z u- 
padkiem). 

POPIERAJ PRZEMYSŁ DOMOWY, 
OPARTY NA KRAJOWEM WŁÓKNIE. 
— KUPUJ SAMODZIAŁY LNIANE! 

Terminy druku mogą 

"samej „Gazecie Warszawskiej* prof. Rybarski, 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

szenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
być przez Administację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 groszy. 

NAuWIERORORIAC A 

TELEGRAMY 
ZWŁOKI HR. APPONYI PRZYBYŁY 

DO BUDAPESZTU 

BUDAPESZT. PAT. W miedzielę przy- 
były do Budapesztu zwłoki hr. Apponyi. — 

Niemiec i zdecydowani jesteśmy do Na dworcu obecni byli przedstawiciele rzą- 

tego dążyć. du, miasta, parlamentu, i tłumy publiez- 

Drugą niesprawiedliwością — wywo jęz * sa Sa : 
ił Hi В о Я i prizewiezionio do parlamentu. — dził Hitler wyrządzoną Niemcom js cały dzień = E aa 

„korytarz ki“. Obecna sytuacja jes e di BOCA ZZ obi zend 
nienawistną dla wszystkich Niemców. zm, y ; ELSA yet R: 
Wydaje mi się, że wobec niemieckiej lu- 
dności, o jaką chodzi, nie mówiąc już o DEMARCHE PRASY CZESKIEJ 

innych powodach, korytarz polski musi sc ; ы 

być zwrócony_Niemcom. Niema niczego, aa pwp ŻE ce 
coby naród niemiecki odczuwał bardziej ztąkowi na gramice Czechosłowacji nie- 
jako niesprawiedliwość i <co byłoby bar m;eckich stacyj radjowych z okazji 13-le- 

dziej dła nas nie do przyjęcia. Zagadnie cia przyłączenia ziemi Hiuczyńskiej do 

nie to niedługo musi ulec rozwiązaniu. Czechosłowacji. Prasa czeska domaga się 
Wogóle niema mowy o powrocie Ho interwencji dyplomatycznej w tej spra- 

henzollernów. Gdybyśmy wysunęli to ja wie. 

emu. 

ko hasło, t. zn. postawili republikę ZNÓW WYBUCH GAZU 
przeciw  monarchji, to wywołalibyśmy 
rozdział wśród stronnictw i spowodowa KREMEM 

BERLIN. PAT. W hucie żelaznej Ham- 
mera, w półnognej Bawarji nastąpił wczo 
raj wieczorem wybuch 'zbiormika gazu. — 

libyśmy nieskończone zamieszki w okre 
sie, w którym jest rzeczą najistotniejsza 
ażebyśmy pozostali zjednoczeni > Buie GS Mai Dino 

Co się tyczy zamorskich kolonij, to Straży ogniowej udalo się zlokalizować po- 
napewno nie wyrzekliśmy się naszych żar. Ofiar w ludziach nie było, gdyż ek- 
aspiracyj kolonjalnych. Również i to za splozja nastąpiła po opuszczeniu zabudo- 
gadnienie winno być rozwiązane sprawie wań pnzez mobotników. 
dliwie. Kolonje są nam tak samo potrzeb NACJONALIŚCI IRLANDZCY NIE 
ne, jak i każdemu innemu mocarstwu. WZIĘLI UDZIAŁU W OBRADACH 

SEJMU 
DUBLIN. PAT. Powszechnie oczeki- 

wany udział członków. pariamentu Iržandji 
6 ej, macjomalistów irlandzkich, w 

posiedzeniu nowoobrnego sejmu Wolnego 
Państwa, mie doszedł do skutku. Poważne 

względy natury politycznej wpłynj= ma 
zamiechaniie w ostatniej miemai chwil pia 
nu, który miał być wyrazem protestu — 
przeciwkio podziałowi Irlandji, 

DYMISJA 

MOSKWA. PAT. Komisarz zaopatry- 
wania ZSRR Briuchanow ofirzymał dy- 

Notatki polemiczne 
Po naszym artykule „Nieodpowiedziaini* - 

„Gazeta Warszawska' pisze: 

„Prezes Klubu Narodowego, prot. Rybarski, 

oświadczył w Sejmie, że Klub Narodowy uwa 

ża, że przed wyborami Prezydenta Rzeczypo- 

spolitej należy powołać Sejm i Senat w dro- 
dze wyborów uczciwych. Na to prasa sanacyj 

na, w szczególności „Słowo* wileńskie, skwa 

lifikowała to wystąpienie niemal jako zdradę 

stanu. Odpowiedzi na to nie zamieszczamy. 
Zwracamy tylko uwagę na bezczelną głupotę misję. 

p ua CIEKAWY ODCZYT. MILLERANDA 
Ten wykwit polemicznej elegancji nic nie 

poradzi jednak, na to, że wedle sprawozdania Aina i na prezydent Re- A adiniosiei. próf. RYBSSKÓŁO 14 iki Francuskiej Millerand wygłosił w y Simowai Pr VAT Seko, WI Brmikseli, wobec przedstawicieli świata po- 
litycznego, dyplomacji oraz  lieznie przy- | 
byłej publiczności odczyt, w którym oma- 
wiając prądy ideowe, w okresie od 1919 
roku do 1933 roku, zaznaczył, że idea stwo 
czenia pokoju powszechnego o której tak 
dłuż o mówi się dziś w Fumopie, nie jest 
weale mowa, z podobną bowiem imiejaty- 
wą wystąpiła Polska już w XVI wieku W 
okresie tym mianowicie Polska: projekto- 
wała stworzenie w Europie jednej wiel- 
kiej republiki chrześcijańskiej. 

PAPIESKIE UROCZYSTOŚCI 
W PARYŻU 

PARYŻ PAT. W niedzielę przed ieni 
w katedrze Notre Dame Nas dedi 
uroczyste nabożeństwo z okazji 11-ej rocznicy 
koronacji papieża. Nawa główna przybrana by 
ła chorągwiami pontyfikalnemi i  francuskiezni. 

nietylko (co mu najzupełniej oczywiście woi- 

no, i czego nigdy nikt mu nie negował) ża- 

dał nowych wyborów parlamentarnych przed 

elekcją Prezydenta, ale w szczególności sta: 

wiał to jako warunek udziału swego stronnic- 

twa w akcie wyboru prezydenta. 

„Od spełnienia tego warunku uzależnianiy 

stanowisko nasze w akcie wyboru Prezydenta'* 

Tak brzmi owa cytata z „Gazety”, a dla- 

czego napiętnowaliśmy go jako polityczny do- 

lus, to uzasadniliśmy szczegółowo w owym 

artykule. Obecne oświadczenie „Gazety War- 

szawskiej'* przyjmujemy też jako najwidocz- 

niejsze i słuszne wycofanie się z tamtej tezy, 

jako ograniczenie się do dezyderatu, by przed 

wyborami Prezydenta miały miejsce wybory 

Izb ustawodawczych, bez wiązania z tem ja- ь 

kichś warunków, jak o tem mówił stenogram = ok a en sa mer . 
mowy. Tylko poco ludziom wmawiać, że atako przedstawiciel prezydenta Lebrun, i 

wali coś, czego nie atakowali i 

sens końcowy przemówienia własnego leade- senatorowie, członi 4 : ь > т nkowie jskiej i 
ra? I poco grubjanieniem pokrywać odwrót? my Poe. 010 a. 

kastrować Ciel ministra spraw zagranicznych, członkowie 
korpusu dyplomatycznego, liczni deputowani i 

Hu 

  
Projekt kościoła Opatrzności, który jako wotum narodowe ma stanąć w Warszawi: 
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Sprawy P. 0. W 
Dnia 17, 18, 19 II. b. r. odbędzie się w 

. na Wschodzie 
Walnem Zgromadzeniu otrzymują indywi- 

SFŁ O.W O 

Uroczysty akt wręczenia nagród artystom 
WIARSZAWA. PIAT. W niedzielę O 

Warszawi Zjazd Zrzeszenia P. O. W. na duallne zniżki kolejowe na klasę II lub III godzinie 5 pp. w salonach M-stwa W. R. i 
Wschodzie. Poniżej podajemy komunikat 
Nr. 2 Zarządu Zrzeszenia w sprawie zjazdu. 

KOMUNIKAT Nr. 2 

W ślad! za komunikatem Nr. 1 Zarząd 
Zmzeszenia i Komitet Organizacyjny Wal- 
nego Zgromadzenia przypomina, że Wal- 

ne Zgromadzenie Zmzeszenia odbędzie się 
w Warszawie w dniach 17, 18 i 19 lutego 

b. r. łącznie z uroczystościami 15-lecia 

przebicia się II Karpackiej Brygady Leg- 
, jonów pod Rarańczą, według niżej projek- 
towanego programu: 

17 LUTEGO, PIĄTEK 
Od rana, przybywanie do Wanszawy woj- 

skowych pocztów sztamdarowych poszcze- 
gólmych pułków z prowincji. ; 

Goda. 19: Alkademja w sali Rady Miej- 
skiej zorganizowana przez Komitet Organi- 
zacyjny Walnego Zgromadzenia b. Człon- 

| ków P. O. W. 
Godz. 21: Zakończenie Akademi. 

18 LUTY, SOBOTA. 

Godz. 9.10: Nabożeństwo żałobne w 
kościele Garnizonowym przy ul. Długiej — 
za. Legjonistów: II Bryg. i Peowiaków K. 
N. 3, poległych ma Ukrainie i innych te- 

renach Rosji. 
Godz. 11-ta: Pogrzeb na Powązkach — 

- Bohaterów II Brygady: $. p. płk. dypl. — 
Szula Bogusława, kpt. Brandysa Rudolfa, 
rotm. Mączki Józefa, sprowadzonych z Ro- 
sji Sowieckiej. Rówmocześnie przeniesie- 

nie do wspólnej mogiły zwłok ś. p. mjr. 
Gniadego. 

Godz. 15 — 18: 1) Wistępne posiedze- 
nie plenum Walnego Zgromadzenia Zfrze- 
szenia b. czlonkków POW! na Wschodzie — 
(K. N. 3) dla (dokonania wyborów władz 
Walnego Zgromadzenia. 

2) Obrady wybramych Komisyj i Komi- 
sji Rewizyjnej mad materjałem przekaza- 
nym. przez Zarząd Zrzeszenia i Komitet Or.- 
ganizacyjny Walnego Zgmomadzenia. 

3) Ukonstytuowanie się Kół tenytor- 
jalno - historycznych b. członków K. N. 3 
wybór przewodniczących i sekretarzy. 

Godz. 18.15 — 19.00: Wymarsz do Bel- 
mwederu łącznie z II Brygadą Legjonów, — 

eelem złożenia hołdu Panu Marszałkowi. 
Miejsce zbiórki podanie zostamie na Zgro- 
madzeniu. 

Godz. 22.00: Raut. Zrzeszenia b. Celn- 
ków POWKN 3 zorganizowany przez Kiub 
Peowiaczek K. N. 3. 

1) Część wokalno - muzyczna. 
2) Tańce. 

19 LUTY — NIEDZIELA 

Godz. 10 — 11: Złożenie wieńców na 
Grobie Nieznanego Żołnierza przez Komi- 
tet 15-lecia, Rarańczy, i Komitet: Organiza- 
cyjny Walnego Zgmomadzenia K. N. 3. 

Godz. 12.00: Alkademja ku uczczeniu 
15-1ecia Rarańczy, zorganizowana przez 
Komitet 15-1ecia Rarańczy. 

Godz. 1400 — 15.00: Przenwa obiadowa. 

Godz. 15.00—18.30: Obrady plenum Wal- 
nego Zgromadzenia (b. Członków P. O. W. 
Wschód K. N. 3 w Kasynie Garnizonowem 
przy ul. Al. Szucha Nr. 23. 

„Godz. 20.00: Przedstawienie gialowe U- 
rządzone przez Komitet 15-lecia, Rarańczy. 
Bilety bezpłatne będą nozdane ma końcu 
Wailmego Zgromadzenia. 

UWAGI: DR 
1) Wszyscy b. Członkowie IP. O. W. na 

Wschodzie (K, N. 3), uczestniczący w uro- 
czystościach zjazdowych mogą otrzymać od 
swoich przełożonych 3 dniowe urłopy o- 
kolicznościowe od 17 do 19 Iutego włącz- 
nie.  Prezydjum. Rady Ministrów: wydało 
odpowiednie zarządzenie. 

2) Wolne wnioski ezłoników, które ma- 
ją być przedyskutowane na Walnem Zgro- 
madzeniu — mależy nadesłać do Komitetu 
Organizacyjnego Warszawa, Wilcza 29 m. 
3, majpóźniej do dnia 14 lutego. b. r. 

Wnioski te będą przekazane po opra- 
cowamiu Komisji Wanioskowej, wybra- 
nej przez wstępne posiedzenie plenum w 
dn. 18 lutego. 

Inne wnioski, które mie pirzejdą przez 
Komisję Wnioskową w terminie i w sposób 
wyżej wskazany — mie będą na Walnem 
Zgromadzeniu rozpatrywane. 

3) Wszyscy członkowie zamiejseowi— 
"cheący wziąć udział w: uroczystościach i 

Ryszard 
(1813 — 

W dniu. dzisiejszym minęło lat pięć- 
dziesiąt, kiedy telegrafy wszystkich kra- 
jów cywilizowanych z błyskawiczną szyb 
kością, rozniosły nieoczekiwaną wieść э 
nagłym zgonie, na udar sercowy, jednego 
z największych genjuszów muzycznych 
— Ryszarda Wagnera, urodzonego 22 
maja 1813 roku w Lipsku, zmarłego 13 
lutego 1883 r. w Wenecji, 
Vendramin“. 
Wrażenie, wywołane tą wiadomością, 

nietylko wśród gorliwych wielbicieli i 

  

niemniej gorliwych przeciwników mistrza 
wówczas jeszcze się zaciekle nawzajem 
zwalczających, było wstrząsające 1 о- 
biło się głośnem echem. w najszerszych 
kołach miłośników muzyki operowej, sta 
jąc się przedmiotem licznych — nieraz 
ardzo żarliwie prowadzonych — dysku- 

syj „pro et contra“ na różnych zebra- 
niach towarzyskich i ściśle rodzinnych, 
zanim się wezbrane fale uległy i nowe 
wrażenia przybyły. 

Z przyrodzonego usposobienia Był 
Ryszard Wagner człowiekiem teatru, a 
poetycki pierwiastek i atmosfera artysty 
czną panująca w domu, albowiem  oj- 
czym jego, Ludwik Geyer był tym do- 
brym aktorem, poetą i malarzem, a kul 
tura klasyczna i uwielbienie Szekspira, 
rozwijały wrodzone skłonności, które się 
zwracały w stronę twórczości dramatycz 
nej. Dopiero pod wrażeniem muzyki We 
bera, a przedewszystkiem Beethovena, 
obudził się talent muzyczny. 

Już młodzieńcze utwory Wagnera 
świadczą o jego gorliwych studjach mu- 
zycznych, co się już wyraźnie zaznacza, 
'w uwerturze „Polonia”, opartej na tema 

  

w „Palazzo . 

w wysokości 75 proc. do Warszawy i z 

powrotem. 
W związku z tem prosimy o nadsylanie 

zgłoszeń natjpóźniej do dnia 7 lutego. 
4) Zgłoszenia prosimy maldsyłać wicze- 

śniej dla umożliwienia Komitetowi Orga- 
nizacy jnemu załatwienia formalności zwią- 
zamych ze zniżkami kolejowemi, zakwatero- 
waniem i wyżywieniem. 

Specjalnie iPeowiaczki, mieszkające na 

prowimcji i podirzebujące kwater są pro- 
szone o wcześniejsze powiadomienie Ko- 
mitetu czy przyjadą na Wialme Zgromadże- 
mie. Ich  załkwaterowaniem zajmie się 

Klub Peowiaczek K. N. 3. 
Pnzy zgłoszeniiach należy dołączyć 1 zl. 

w zmaczkach pocztowych ma kosztą poleco- 
nej przesyłki karty uczestnictwa, zniżki ko 
1ejowej mowej legitymacji członkowskiej. 

5) Zakwaterowanie przewidziame jest 

indywidualne w cenie 1 zł. i zbionowe w 

salach żolnierskich po 50 gr. za dobę. 

Członikowie zamieszkali w Warszawie 
proszeni są © zgłoszenie wolnych kwater 

na: pomieszczenie członków z prowincji. 
6) Wyżywienie w Warszawie: członkc— 

wile będą korzystać z wydatnych zniżek w 
kasynach ofie. i podofie., gdzie za kartami 

uczestnictwa icałodzienne wyżywiemie wy- 

miesie 3 — 4 zł. 
'Pomadłto. członkowie będą raogli korzy- 

stać z wyżywienia żołnienskiego tego od- 
działu gidzie będą mieszkać. 

Calodzienne wyżywienie żołaierskie ko- 

sziuje 93 gr. z chlebem. 
7) Całkowity (koszt pobytu w Warsza- 

wie t. j. utrzymanie i mieszkanie w-g wy- 
żej wymienionych jnajniższych kosztów wy 
niesie około 2 zł. dziennie t. j. 6 zł. za caly 

czas pobytu. 
8) Dyżury na dworcach kolejowych: 
Na dworeach Główniym, Gdańskim, Wi- 

leńskim i Wschodnim będą zonganizawane 
dyżury delegatów Komitetu K. N. 3 ,łącz- 
mie z delegatami Komitetu 15-iecia Ra- 
rańczy. 

Członkowie przyjezdni wimni zgłaszać 
się do. dyżurnego delegata K. N. 3, który 
wyda kartę uczestnietwa. (o ileby nie otnzy- 
mali pocztą) polecenie kwaterunkowe, -— 
adresy do kasyn ofie. lub podofie. względ- 
nie bony mą wilkt żołnierski, bezpłatne 
wistążeczki zjazdowie z mapisem P. O. W. 
Wschód K. N. 3, zmiżiki: do teatrów i kin o- 
raz ewentualnie dodatkowe wyjaśnienia. 

9) Komitet Organizacyjny Walnego 
Zgromałdzenia prosi wszystkich obywate- 
1i członków — zamieszkałych w Warszawie 
o łaskawą pomoce w organizowaniu dyżu- 
rów ma 4-ch *woreach kolejowych w dn. 
17, 18 i 19 lutego — ma co votrzeba sporo 
osób. Prnadto potrzeba ma te dme Jw 
żunmnych do Sekretarjatu na Wulczej 29 m, 3 

Wobec 'tego prosimy 0 zgłaszanie swych 
usług. Zgłoszenia. są przyjmowane w godz. 
18 — 20 we wtorki i piątki, osobiście, te- 
lefomicznie lub pisemnie. 

Komitet Organizacyjny K. N. 3 chciał 
by zawczasu ustalić listę tych dyżurów i 

  

  

rozdzielić pracę aby nie było nieporządków 
w czasie uroczystości! | 

10) Zamząd Zrzeszenia i Komitet Orz. 
K. N. 3 apeluje do wszystkich obywąteij --- 
członków K. N. 3 do - jaknajliczniejszego 

przybycia na uroczystości 15-lecia Rarań- 
czy i Walne Zgromadzenie K. N. 3 i rebi 
wszelkie staramia aby. pobyt: człoaków w 
stolicy był jaknajtańszy, jaknajwygodniej- 
szy i jaknajmilszy. 

Prosimy więc o jaknajrychlejsze. nad- 
syłanie zgłoszeń ma zniżki kolejowe i kwa- 
tery — wspólnie czy też inidywidualmie. 

Karta uczestnictwa zniżki kołejowe i 
nowe legitymacje członkowskie zostaną 
rozesłane matydhmiast po ich  wydruko- 
waniu 

Ewentualne uzupełnienia lub zmiany 
w programie będą jeszcze podame w nas'ęp- 
nych komunikatach, w prasie stołecznej i 
prowinejonalnej oraz przez Radjo. 

Ponadto w najbliższych dniach wyj- 
dzie z druku specjalny biuletyn K. N. 3. 
z bogatą treścią historyczną i orgamizacyj- 
ną i zostamie bezpłatnie wszystkim szłon- 
kom rozesłany. Zarząd Zwzeszenią zamie- 
rza wydawać taki. biuletym eo pewien czas. 

Z Peowiadkiem pozdrowieniem * 
Zarząd Zrzeszenia i Komitet 

Organizacyjny Waln. Zgr. 

Wagner : 
tach polskich, wzorowanej na uwertu- 
rach sławnego wówczas Spontiniego, po 
wstałej wskutek panującego w Niem - 
czech nastroju życzliwego wobec emigra 
ntów polskich w roku 1831. 

Po kilku mniejszych operach, będą- 
cych jakby przygotowaniem do bogatej 

  

twórczości dramatycznej, którą rozpoczy 
na „Rienzi”, należąca do typu dawnej 
wielkiej opery heroicznej — Меуегбеега, 
którego wpływ widocznie się przebija je 
szcze w pierwszym okresie kompozytor- 
skim, dopiero w „Lohengrinie* odnajdu 
je Wagner styl własny, który wywołał 
opozycję muzyków zachowawczych, ja- 
ko „niemelodyjny“ i przeładowany dyso 
nansami oraz zachwyt bardziej postępo- 
wych. Zawrzała walka _ nieubłagana 
przez długie lata, zakończona . zwycię- 
stwem wagnerzystów, których zastępy 
coraz się zwiększały.' : 

  

1 Zjastyczny jego wielbiciel, 

O. P. p. min. Jędrzejewicz podejmował 
herbatą gromo artystów, którzy zebrali 

się, ażeby asystować przy uroczystości 
wręczenia państwoiwej nagrody literackiej 

i muzycznej oraz przy, dekoracji artystów 

odznaczonych 'w listopadzie ubiegłego ro- 
Iku orderem iPolomja Restituta i złotemi 

krzyżami zasługi. 

Pam minister Jędrzejewicz wygłosił na 
wstępie krótkie przemówiemie w którem 
scharakteryzował ciężkie położenie sztu- 
ki w okmesie obecnym i wyraził madzieję, 
że miiebarwem powrócą dla sztuki lepsze 
azasy. Pan minister: zaznaczył przytem, że 

omdery, które w imieniu p. Prezydemita 
Rzeczypospolitej wręcza artystom oraz 

magrody państwowe mają być wyrazem 
stosunku państwa @0  sztukii i tej wagi, 

  

jalką rząd przywiązuje do życia arttysty- 
cznego i kulturalnego. 

Po przemówieniu (p. minister wręczył 
odzmialki krzyża ofieerskiego IPolonia Resti- 
tuta inż. Mączeńskiemu, twórcy gmachu 
M-stiwa Oświaty, oraz odzmaki krzyża ka- 
wiallersikiego Polonia Restituta zmanemu 
śpiewakowi (Wacławowi Brzezińskiemu. Z 
kolei złotemi krzyżami zasługi udekowowa- 
ni zostali: Juljusz Kaden-Bandjrowski, me- 
żyser Karol Bomowiski,. Leopold Bienenta!, 
Piotr Choymowski, Jianosław Wojciechow- 
ski i Amiela Zagórska. 

Po skończonej dekoracji p. minister 
wręczył państwową magmodę literacką Wa 

cławowi Berenitowi, zaś państwową nagmo- 
dę muzyczną dyrektomowii Konserwator 

jum Wamszawskiego Eugenjuszowi Moraw- 
skiemtu. 

.. Spartakiada odwołana 
Przed dwoma ttygodqiami pisaliśmy o 

wielkiej międzynarodowej imprezie spor- 
towej orgamizowanej przez Sowiet; 
Spartakijadzie. Miała! się ona odbyć latem 
r. b. lecz jak się obecnie dowiadujemy, zo- 
stała przeniesioma ma rok przyszły. Wia- 
domiość ta: powinna w pienwszym rzędzie — 
zaimiteresować naszych dziennikanzy śporto- 
wych, którzy orgamizowali wycieczkę . na 
Spartakiade do Mioskwiy. 

Prezes Wszechzwiązkowej Rady Fizkul- 
tury Amitipowy ipnzełożemie terminiu Spar- 

takjady ma rok 1934 uzasadnił następujące- 
mi względami: 1) słabem uświadomieniem 

robotniczych organizacyj sportowych kra- 
jów „kapitalistycznych*  kitóre niebardzo 

initeresowały się Spantakjadą, 2) koniecz- 
nością umocnienia orgamizacyjnych ram 
sportu sowieckiego, i 3) brakiem odpowied 
miego stadjonu. Budowa bowiem mowęgo 
stiadijonu w Moskwie  przezniaczoniego mia 
igrzyska i obliczonego na 100 tys. widzów 
ciągle się opóznia. 

Walasiewiczówna na zawodach łyżwiarskich 
WARSZAWA. PAT. W miedzielę na je- 

"ziorze Kamionikowskiem mozpoczęły się — 
zawody pań i panów: w jeździe szybkiej na 
lodzie. Warunki atmosferyczne pomyślne. 

W. pierwszym dniu mistrzostw: rozeg- 

ramło diwia biegi pań i dwie klonkurencje 
pamów. [W biegach pań startowała Wala- 
siewiczówna : 

Styl i technika zaprezentowane przez 
Wialasiewiczównę wypadły doskomale. — 
Należy: pmzypuszczać, że po paru trenin- 
gach  Waalasiewiczówinia: zdolma będzie о- 
siągnąć poziom wyników: mistrzyni świata 
Nehringowej. 

Bieg pań na 500 metrów: piemwsza — 
Lena 1 min. 0L sek,, druga Kalatówna — 
(WDC), tinrzecia Nowacka (AZS), czwarta 
Wallasiewiiezowmai, 

Bieg na: 1500 mtr.: pierwsza Lema 3 min. 
26,4 sek., druga Kalatówina, imzecia Wala- 
siewiczówna. 

Bieg panów na 500 metrów: pierwszy — 
Kablarczyk (AZS) 50,8 sek. (wynik bardzo 
dobry), drugi, Strzyżewski (AZS) 51,2 
sek. 

W biegu na 5 tysięcy m. zwyciężył Ka- 
bllanczyk 9 m. 48,2 s. Dalsze miejsca zajęli 
Michalak i Strzyżewski. 

Niemieccy bokserzy pokonani w Katowica'h 
KATOWICE. PAT. W Kalowiczach od- 

był się w miedzielę przy olbnzymiem zain- 
teresowaniu publiczności, mecz bokserski 
pomiędzy drużynowym mistrzem Śląska 
Polskiego — Policyjnym Klubem Sporto- 
wym, a drużynowym mistrzem Śląska 
Niemieckiego ..Box - Club Oberschlesien“. 
Drużyna įpolska odniistai piękne zwycię- 

stwo, bijąc Niemców, (w stosunku 11:5. 
Zwycięstwo to było od pewnego stopnia 
rehabilitacją za porażkę reprezentacji na- 
szego Śląska w Bytomiu, tem bardziej, że 
skład drużyny niemieckiej byl prawie iden 
tyczny ze składem reprezentacji Śląska O0- 
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W XI ROCZNICĘ RZĄDÓW 
Jego Świętobliwości 

Cala Wileńszczyzna obchodziła dziś uroczy 
ście 11-tą rocznicę rządów kościołem katolic- 
a jego Świątobliwości Ojca świętego Piusa 

-go. 
W Wilnie o godzinie 11 JE. ks, arcybiskup 

Romuald Jałbrzykowski w asystencji ficznego 
duchowieństwa celebrował w kościele św. Ja- 
na nabożeństwo  pontylikalne, w obecności 
przedstawicieli władz, Miasto reprezentował p. 
prezydent dr Maleszewski, wojskowość pik. 
Leon Pichl, przybyły z ramienia organizacyj i 
stowarzyszeń. р 

O godzinie 1 po poł. rozpoczęła się uroczy- 
sta akademja w sali Śniadeckich USB. 

Na podjum, udekorowanem zielenią, ustawi 
ły się w póikolu delegacje stowarzyszeń, orga 
nizacyj i młodzieży z kilkudziesięciu sztanda- 
rami. Sala była przepełniona. W pierwszym rzę 
dzie toteli zajęli miejsca JE. ks. arcybiskup me 
tropolita wileński Jałbrzykowski, z ks. bisku- 
pem suiraganem Michalkiewiczem, p.o. woje- 
wody Marjan jankowski, prezes Okr. Izby 
Kontroli p. Pietraszewski, prezydent miasta 
Maleszewski, prezes. Sądu Apelacyjnego Wy: 
Szyński, rektor USB dr. Opoczyński, prezes iz 
by Przemysłowo - Handlowej Ruciński, staro- 
sta grodzki Kowalski, inspektor Izydorczyk i 
wiele innych osobistości. 
RESORY DWT ZOWEYYZERWOPYZKKOZKI O YIOOWIEOROOKEETEFT 

IW. związku z tem w Ośrodku Wychowa- 
nia. Fizycznego w Wilmie (ul. Ludwisarska 
4) dnia 13. II. b. r. o godz. 18-tej odbę- 
dzie się zebranie członków koła Wileńskie- 
go P. O. W! na Wschodzie na którem będą 
omówione sprawy zjazdu i organizacyjne. 
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Wskutek udziału czynnego w rewolu 
cji drezdeńskiej w r. 1848 musiał Wag- 
ner z Niemiec uchodzić do Zurychu, 
gdzie w 4-letnim okresie w pismach po 
lemicznych uzasadniał swój program ar- 
tystyczny, zmierzający do reformy opery 
i przekształcenia jej w dramat muzycz- 
ny, w którym muzyka, akcja i reżyser- 
sko - inscenizacyjna strona powinny 
mieć znaczenie równorzędne i służyć do 
spotęgowania wyrazu całości. 

Dziełem, w którem streszcza się isto- 
ta wagnerowskiego stylu i stanowi 
szczyt twórczości jego, jest „Trystan i 
Izolda*', najbardziej osobiste dzieło Wag 
nera, powstałe pod wpływem własnych 
przeżyć na tle nieszczęśliwej jego miło- 
ści jako bezpośredni wyraz twórczego 
popędu. 

Polityczna amnestja pozwoliła mu w 
r. 1861 powrócić do Niemiec, gdzie u- 
tworzył dramat muzyczny „Meistersinger 
von Niirnberg*, a następnie wykończył 
tetralogję „Pierścień Nibelunga*, obejmu 
jący cztery dramaty: „Złoto Renu* „Wa! 
kirja“, „„Zygfryd* i „Zmierzch bogów” 
osnutych na tle podań starogermańskich, 
tworząc nowy styl dramatu muzycznego, 
w myśl swojej teorji. $ 

U szczytu powodzenia stanął Wag- 
ner, kiedy król bawarski Ludwik II, entu 

powołał z0 
na dwór monachijski, hojnie udzielając 
mu środków pieniężnych do urzeczywi- 
stnienia swych śmiałych planów. Spełnie 
niem tych dążeń, było, mimo gwałtow- 
nych intryg niechętnych, wybudowanie 
olbrzymim nakładem pieniężnym: teatru 
w małem mieście bawarskiem Bayreuth, 
który się różni od zwykłego teatru. Miej 
sca wzniesione amfiteatralnie, brak bocz 
nych lóż, wpływających ujemnie na a- 
kustykę, orkiestra umieszczona nisko i 
zakryta, tak, że nie widać ani muzyków 

    

  

Ojca Św. Piusa XI 
Akademię zagaił pięknem przemówieniem 

ddr. Kazimierz Niżyński, dyrektor Banku Związ 
ku Spółek Zarobkowych, kreśląc działalność 
Ojca Świętego Piusa 11-go w tak trudnym ok- 
resie wałki światopogłądów, w Okresie "przesi- 
lenia nietylko gospodarczego, ale i  moralne- 
go narodów. Mówca poświęcił gorące słowa 
działalności Ojca św. Piusa 11-go za czasów, 
kiedy był nuncjuszem apostolskim w Warsza- 
wie, przypominając, że w momencie, kiedy bol 
szewicy podchodzili ku stolicy Rzeczypospoli- 
tej, i cały korpus dyplomatyczny wyjechał — 
nuncjusz Ratti, obecny papież, z całą stanow- 
czością i głęboką wiarą oświadczył, że pozo- 
stanie w Warszawie i nie opuści narodu pol 
skiego w nieszczęściu. 

Mówca zakończył swą przemowę złożeniem 
hołdu nieustraszonemu papieżowi, wzywając k 
wszystkich zebranych ażeby uczuciem swem 
dla papieża dali wyraz okrzykiem: „Jego Świą 
tobliwość Papież Pius 11-ty niech żyje”. O- 
krzyk ten zebrani z entuzjazmem powtórzyli, 
powstawszy z miejsc, przyczem orkiestra 4 puł 
ku ułanów zaniemeńskich odegrała najpierw 
hymn papieski, a następnie hymn państwowy. 

„ Zkolei profesor USB dr. Bossowski wygło- 
sił prelekcję pod tytułem: „Rola historyczna pa 
piestwa“. Nastąpiły produkcje chóru „Echa”, 
śpiewy solowe i deklamacje. Akademję za- 
kończył polonez Chopina, odegrany przez or: 
kiestrę wojskową. 

Ke w * 

We wszystkich paraijach archidiecezji wi- 
łeńskiej odbyły się w dniu dzisiejszym nabo- 
żeństwa na intencję Ojca Świętego. 

ani dyrygenta, a nadto wrażenie akusty- 
czne o wiele lepsze, niżeli przy zwykłem 
jej umieszczeniu. Strona inscenizacyjna 
doprowadzona do możliwej doskonałości 
dla stworzenia nastrojowego obrazu. 

Na otwarcie teatru, w lipcu 1876 | r. 

wystawiono, po raz pierwszy, tetralogję 
„Pierścień Nibelunga' w obecności wie- 
lu osób koronowanych i znakomitości. 

Z jaką starannością były przygotowy 
wane zawsze przedstawienia w Bay- 
reuth, do których sprowadzano odpowie 
dnich artystów z całego świata, a które 
odbywały się, na wzór olimpjad, tylko 
w pewnych, ściśle określonych, ' okre- 
sach czasu, może być dowodem, że naj- 

łatwiejsze dzieło wystawiano po trzydzie 
stu pełnych próbach scenicznych z całą 
orkiestrą a dziełom trudnym poświęca 
no pięćdziesiąt lub sześćdziesiąt podob- 
nie zorganizowanych prób. ! 

Ostatniem dziełem Wagnera byt „Par- 
sifal', wykonany po raz pierwszy w Bay 
reuth, w 1882 roku, na pół roku przed 
jego zgonem. Przeznaczony wyłącznie 
dla Bayreuth „Parsifal* jest misterjum 
religijnem o podniosłym nastroju, z mu- 
zyką pełną namaszczenia, potęgującą 
piękno poezji. и 

Pomimo wielkich starań o wieczyste 
utrzymanie wyłącznego prawa dla Bay- 
reuth, w r. 1913 — w 30 lat od śmierci 
Wagnera, stał się „Parsifal* dostępny 
dla wszystkich scen operowych. 

Dopóki żyli dyrygenci i reżyserowie, 
którzy współpracowali z Wagnerem, z 
całyni pietyzmem zachowywali w Bay- 
reuth tradycyjne wskazówki mistrza, a 
tam tylko można było usłyszeć „Parsifa- 
la"; ciche miasto, w okresie  przedsta- 
wień, stawało się celem pielgrzymki z ca 
łego świata wielbicieli Wagnera, i oży- 
wiało się całkiem swoistą atmosferą du- 
chową, nigdzie więcej nie odczuwaną, co 

В 

Wystawa Lentza 

  

W Instytucie Propagandy Sztuki została o- 
twarta wystawa „Szkoły Warszawskiej” i- dru 
ga zkolei pośmiertna wystawa prac Stanisława 
Lentza. Pierwsza wystawa pośmiertna Lentza 
odbyła się w 1921 roku w Zachcie Sztuk Pięk 
nych w Warszawie. IPS organizując tę wysta 
wę kierował się koniecznością przypomnienia 
tego świetnego artysty, którego prace są rozi- 
proszone w posiadaniu osób prywatnych. In- 
dywidualność artysty wyraziła się najdobitniej 

w IPS 

    
Dziela te posiada- w malarstwie portretowem.. 

ją dla nas poza wysokiemi wartošciami plasty- 
cznemi znaczenie dokumentu historycznego, po 
nieważ dorobek artystyczny Lćntza jako portre 
cisty obejmuje niemal całą współczesną mu e- 
litę społeczeństwa warszawskiego; ze sfer du- 
chowienstwa, rządu, przemysłu, finansów, nau- 
ki i sztuki. Reprodukowany 
„Kobieta, wino i 
w 1918 roku. 

przez nas obraz 
śpiew* został  namałowany 

„AO L A A AR ODRA оОЕ С AMARA TT TS 

Subwencje na badanie 
raka i chorób weneryczn. 

Polska Akademja Umiejętności rozda 
w kwietniu b.r., z funduszu Ś. p. Pawła 
Tyszkowskiego subwencje na rok 1933 
na badania przyrodnicze i lekarskie, 
przedewszystkiem mające łączność z pe 
znaniem istoty choroby raka i chorób 
wenerycznych, lub ich leczeniem. Zgła- 
szający się o subwencje powinni wyka- 
zać, iż umieją pracować samodzielnie 
naukowo i dołączyć spis, względnie od- 
bitki prac już drukowanych. W podaniu 
podany być musi temat i plan zamierzo- 
nej pracy oraz kwota potrzebna na jej 
wykonanie. Pierwszeństwo mają prace o 
charakterze doświadczalnym. W bardzo 
wyjątkowych wypadkach może Komitet 
zezwolić na wykonywanie pracy subwe: 
cjonowanej za granicą, lecz subwencja 
nie może służyć na pokrycie kosztów po- 
dróży i utrzymanie. biegający się o sul 
wencje mają wnosić podania do Polskiej 
Akademji Umiejętności do 1 marca 1953 
roku. Ze względu na zmniejszone docho 
dy funduszu w obecnym roku będą przy- 
znawane subwencje tylko na podania bar 
dzo silnie dotychczasowym dorobkiem 
naukowym petentów uzasadnione. 
— są nacz EEE 
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PRZEGLĄD  LNIARSKI, kwartalnik, ze- 
szyt 4-ty, r. 1932 (III rok wyd.) Wiino, Św. 
Jacka 2. 

Ukazał się zeszyt 4-ty kwartalnika „Prze- 
gląd Lniarski“, wydawny przez T-wo Lnia:- 
skie w Wilnie, pod redakcją d-ra lanusza ja- 
gmina. Zeszytem tym zamknięty został trzeci 
rok wydawnictwa „Przeglądu Lniarskiego“, te- 
go jedynego czasopisma w Polsce, poświęto- 
nego Iniarstwu. Na wstępie umieszczona zosta- 
ła rozprawa znanego bojownika o polskie włó- 
no — prof. W. Bratkowskiego p.t. „Ideologia 

samowystarczalności włókienniczej", w której 
autor podaje historyczny rozwój , przemysiu 
włókienniczego na całym świecie. 

W następnym artykule „Bawełna czy len“. 
inż. Bernard Wesołowski, jeden z najbardziej 
kompetentnych i doświadczonych znawców 
Iniarskiego przemysłu przędzalniczego, daje po- 
gląd stanu przemysłu bawełnianego i Iniar- 
skiego w Europie i wyraża swój pogląd na 
możliwość właściwego ustosunkowania się obu 
tych przemysłów w Polsce. ]. Jagmin w art. 
„Przędzalnia Iniarska na Wileńszczyźnie", Wj- 
jasnia konieczność istnienia na Wileńszczyźnie 
przędzalni Iniarskiej. Witołd Żarnowski, asy- 
stent przy katedrze Chemji Rolniczej USB. w 
Wilnie omawia w artykule „Zużytkowanie 
wartość krajowego oleju Iniarskiėgo“ — zna- 
czenie t. zw. liczby jodowej. 

  

  

raz bardziej następnie zanikającą, kiedy 
Bayreuth nabierał cechy modnego miej- 
sca spotkania międzynarodowych sno- 
bów i turystów. & 

Obecnie, kiedy Wagner już od pół- 
wieku spoczywa po znojnych trudach i 
burzach życiowych, w ogrodzie swej wil 
li w Bayreuth, pod olbrzymią płytą por- 
iirową, można z większą bezstronnością 
i stojąc na pewniejszym gruncie, u- 
trwalonym przez działanie czasu, spoj- 
rzeć na olbrzymią twórczość jego i oce- 
nie doniosłość wielkiego dzieła, nie ule- 
gając — choćby mimowoli, — prądom, 
które się wrogo i burzliwie z sobą ście 
rały i wytwarzały powszechną hipnozę, 
w jaką bądź stronę każdego, interesują- 
cego się operą, pociągając. ) 

W myśl założeń swojej doktryny, 
zmierzającej do zupełnego przetworzenia 
dawnej opery w dramat muzyczny, stwo 
rzył Wagner nowy styl deklamacyjny, w 
którym pierwiastek melodyjny odgrywał 
drugorzędną rolę, a wielka orkiestra sta 
je się głównym czynnikiem  dramatycz- 
nym, wyposażonym w niezrównanie cha- 
rakterystyczną instrumentację; bogata 
harmonja, śmiało operująca dysonansa- 
mi, służy do uwydatnienia wyrazu dra- 
matycznego. 

Twórczość Wagnera wywołała nieby 
wały przedtem wpływ tak potężny, że 
niemal żaden z kompozytorów nie mógi 
mu 'się oprzeć. Wytworzył się kompro- 
misowy typ opery, która pozornie wyzy 
skiwała zdobycze wagnerowskie, a w rze 
czywistości nie odbiegała wyraźnie od 
opery dawnego typu. 

Wagner zamierzał swoją koncepcją 
dramatu muzycznego zupełnie unicest- 
wić operę, lecz to mu się stanowczo nie 
udało. Dramat muzyczny pozostaje zaw- 
sze tylko osobistą własnością Wagnera,, 
a jego naśladowcy całkowicie zdyskredy 

` i k   

ŚWIAT I ŻYCIE — zarys encyklopedyczny 

współczesnej wiedzy i kultury, opracowany 

przy udziale najwybitniejszych uczonych i 
specjalistów polskich. Redaktor naczelny: dr 
Zygmunt Łempicki, prof. Uniw. Warsz. Redak- 
cja: dr. Anna Chorowiczowa. Wyd. Książnicy 
Atlas (Lwów, Czarneckiego, 12). Wychodzi ze- 
szytami. 

Trzeba z uznaniem i zadowoleniem przywi- 
tać piękną inicjatywę zasłużonej firmy wydaw- 
niczej, która rozpoczęła druk oryginalnie pomy- 
ślanej encyklopedji, przeznaczonej dla szerszycu 
warstw czytelników i mogącej się stać nieoce- | 
nionym przewodnikiem dla młodzieży szkolne, 
i uniwersyteckiej. Encyklopedja będzie się 
składała z dwóch części: w pierwszej (t. I— 
IV) będą podane artykuły z najróżniejszych 
dziedzin życia i nauki, obejmujących — саю- 
kształt pewnych zagadnień, — w drugiej zas 
(t. V) zostaną umieszczone w alfabetycznym 
porządku krótkie wiadomości 0 wažniejszych 
postaciach i faktach historycznych, o ważniej 
szych miejscowościach historycznych, oraz wy- 
jaśnione będą trudniejsze pojęcia i terminy, : 
któremi czytelnik spotyka się w szkole, w z;- 
ciu i'w książkach. Przy każdym / wyrazie, 
objaśniamy w części drugiej,t.j. V, podane bę- 
dą stronice, według których czytelnik znajdzie 
ovszerniejsze objaśnienie o danym przedmiocie 

w czterech pierwszych tomach. 
Świat i Życie wychodzi zeszytami, co 

miesiąc, z wyjątkiem dwóch miesięcy letnich. 
W ten sposób rocznie będzie się ukazywało 1 
zeszytów, stanowiących pokaźny tom, zawiera- 
jacy około 1200 szpalt bogato ozdobionych 
ilustracjami. Prenumerata roczna jest wyjąt- 
kowe tania, jak na takie wydawnictwo, bo wy- 
nosi zaledwie 45 zł. ‘ 

Zeszyt pierwszy zawiera szereg artykułów 
na różne "od-„Abecadła* do „Alp”, Ar- 
tykuły te nietylko podają cenne informacje, ale 
odznaczają się piękną formą literacką, wskutek 
czego stanowią ciekawą lekturę. $ 

Świat i Życie jest wydawnictwem, zasłu- 
gującem na jak najszersze rozpowszechnienie. 
  

JESTESMY ZA BIEDNI, BY_ KUPO- 
WAĆ BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMO 
DZIAŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO 

LNU. 
  

WARSZAWĄ, CHMIELNA 31, 
obok Dworca Głównego 

poleca: ciecłe, czyste i ciche po- 
koje z ogrzewaniom cen- 
tralnem, wodą bieżącą i 
telefonami. 

„raty paai — tag alle 

[Hotel Royal 

  

  

  

towali styl ten, przejmując tylko jego ce 
chy zewnętrzne. Rozwoju dalszego wag- 
nerowskiego dramatu muzycznego niema, 
choć nawet tak potężny talent Verdiego 
nie ustrzegł się przed przemożnym wpły 
wem jego. Wszakże opera egzystuje 0- 
bok dramatu wagnerowskiego, a bodaj, 
że jest jeszcze bardziej od niego rozpo - 
wszechniona. 

Nawet sam Wagner nagromadził w 
swoich dziełach tyle cudów dekoracyj - 
nych, które głównie nęcą przeciętnego 
bywalca teatralnego; „nietrudno dowieść, 
że sam się nie ustrzegł przed efektami 
„operowemi*, tak przez siebie lekcewa- 
żonemi. Sh ! 

Niepodobna przypuścić, aby reforma- 
torskie wyczyny Wagnera ustabilizowały gd. 
Się wieczyście. Pewne zmiany muszą nie 
wątpliwie nastąpić, nie pozostawiając 
nawet dzieł Wagnera zupełnie nienaruszal 
memi, choćby tylko przez opuszczenie 
zbytecznych długości, co w pojęciu fana- 
tycznych wagnerzystów równałoby się 
zbrodni obrazy majestatu. 

Reakcja niewątpliwie nastąpiła, zwła 
Szcza za przykładem Debussy'ego, obja- 
wiając się nadto gwałtownie, ale bezowo 
cnie, gdyż nigdzie niema tak potężnej 
indywidualności, którąby choć w przy- 
bliżeniu można przeciwstawić Wagnero- 
wi. Czy utraci przez to Wagner znacze- 
nie w świecie muzycznym? Trudno w :0 
uwierzyć. W każdym razie wielkość jego 
jest tak duża że jak szczyt górski, po 
wszystkie czasy, ponad małostkowe i 
przemijające upodobania i prądy będzie 
się wznosił; tylko wiara w jego wszech- 
stronność i nienaruszalność jego dążeń 
reformatorskich minie, aby wyraźniej je- 
szcze uwydatnić to, co dał światu rzeczy 
wiście nieśmiertelnego, na miarę praw- 
'dziwego tytana duchowego. 

Michał Józefowicz. 
54 A 120 ъ   
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Tydzień sportowy 
NARESZCIE ŚNIEG 

Nameszcie — (po przerwie przeszło ty- 
zodniowej — mamy znów śnieg. Mas mo 
*żność „pnzypasowiania'* nart i rozpoczęcia 

imtensywmego treningu do zbliżających się 
zawodów: względnie idodlkończenia rozpoczę- 
tej z takim entuzjazmem nauki jazdy 

na nartach. 
Radość zapamowała w ludzie marciar- 

skim, to też pelno. było wczoraj na wszy- 
stkich wzgórzach, a zwłaszcza w okolicy — 
Rowów Sapieżyńskich, gdzie  Kiomendant 
Ośrodka W. F. zorganizował sdhronisko 
lų tieznych wzesz marciarskich. 

Kursy najróżnorodniejsze (dla małych 
i starych, analfabetów namciamskich i zaa- 
wansowiamych miarcianzy)) niemal mie prze- 

rywały swej pracy Szulkająle po kotlinkach 
resztek: śniegu. Binalk śmiegu utrudniał pra- 

cę i miejednego z elewów: zniechęcał — 
to też od dziś ze zdwojoną energją ruszą 
wszyscy do molboitiy. 

A zawodhiey. Martwiłi się biedaey, bo 
to — zawody lada dzień, a' „gazu” brakuje, 

Teraz będą mogli dotrenować. Czasu co- 

prawda mało, bo już w sobotę rozpoczyna- 
" ja się wielkie zawoldy konno - marciar- 

  

= -—000 

W KILKU WIERSZACH 
Przedwczoraj rozpoczęły się w lokalu KPW 

Ognisko indywidualne mistrzostwa tenisa sto- 
łowego (ping - pongu) i trwały do dnia 
wczorajszego. Turniej obejmuje trzy konku- 
rencje: A. i B. klasy, oraz gry podwójne. 

Mistrzostwo indywidualne zdobył Grodnicki 
(Oghisko). 

Szczegółowe sprawozdanie jutro. 

* A 

W Skamdynawiji będą wypróbowane w tym 
roku jporziz pierwszy niamty wykomane cał 
Kkowięje z aluminjum. A 

Nad modelem tych nart, które wkrótce 
mają pójść na próbę zawodów narciarskich 
pracowiali od lat: specjaliści, Namty alumin- 
sr mają tę zaletę, że są tańsze i nie pę- 

ają. 
El * 

Polski Związek "Tenisowy zdecydował ; 
obesłać w tym noku turnieje o mistnzostwo 
Francji, Wimbledonu i Niemiec pnzez Ję- 
tzejowską, Hebdę i Tłoczyńskiego. 

iPolski Związek Tenisowy zakontraktto- 
wał już defimitywmie trenera Najucha do 
Polski. Najuch przyjedzie "do Warsza- 
wyj w połowie kwietnia i będzie prowadzi! 
trening grupy puharowej przez dwa tygod- 
nie. W skład obozu wejdą prócz reprezem- 
tantów i gracze młodzi, jak: Spychała, 

ski i Tarłowski. 

R » * se 

Do turnieju piłkarskiego 0  mistrzo- 
stwa: świiatta wi 1934 r., zgłosiło się dotych- 
€za8 12 państw: Niemcy, Franeja, Italja Wę 
sty, Austrija, Belgija, Szwiajcarja, Czecho- 
słowacja, Jugosławja, Polska, Rumumja i 
Eisnpanja, Termin zgłoszeń upływa z dniem 
28 b. m. 

* * a 

Wykłady na kursie na sędziów - kandy- 
-datów Wil. Okr. Zw. Gier Sportowych bę- 
dą się odbywały, rm lokalu Ośrodka W. F. 
ul. Ludwisamska 'Nr. 4, mw poniedziałki i 
piątki od godziny 19.30 do godziny 21.30. 
Początek wykładów w piątek dnia: 10 paź- 

- dzierniika b. m. Kierownik Kursu p. R. Ho- 

  

skie orgamizowame przez 3 Sam. Bryg. Kaw 

na, Pośpieszce. 
Program tej emocjonującej i słusznie 

cieszącej się wielkiem powodzeniem  im- 
prezy podawaliśmy już przed kilku dmiami 
nie będziemy więe obecnie powtanzač, 
zazmaczając, że zgłoszenia do konkumsów 
hippicznych i biegów skjoeringowych bę- 
dą większe niż molku ubiegłego. 

Największą imprezą narciarską w b. se- 
zonie będą V Mistrzostwa Wileńszczyzny w 
konkurencji międzynarodowej, organizowane w 
w dniach 23 — 26 b.m. przez Okręgowy Zwią 
zek Narciarski. 

Program tej niezwykle ciekawej 
przewiduje: 

23-go o godz. 12 start biegu na 30 klm. 
25-go o godz. l-ej start biegu na 18 klin 

do kombinacji i otwarty. 
26-go od godz. 10 starty biegów: 8 klm. 

dla pań, 8 klm. dla junjorów, 8 klm. dla uczni 
szkół średnich. Od godz. 12 m. 30 konkurs sko 
ków do kombinacji i otwarty. 

Wieczorem rozdanie nagród w cukierii 
Sztralla (Zielony). 

Dalsze szczegóły podamy w. najbliższych 
dniach. 

Cóż można teraz mówić o ciągu dal- 
szym programu sezonu? Będzie moc im- 

prez. Najprzeróżniejszych. O miektórych już 
słychać, inne trzymane są w tajemnicy — 
przez orgamizatorów. 

Wiemy mp. że Zarząd Wil. Oddz. Pol. 
Zw. Dzienmikanzy i (Piublicystów Sporto- 
wych przygotowuje kilka ciekawych, bo 0- 
ryginalny(ch imprez — tem ciekawszych, 
naszem zdaniem, że przeznaczonych mie 
ala już jeżdżących namciamzy, a raczej dla 
początkujących i szerokich mas pubłicz- 
mości. Pirzediweześnie byłoby mówić teraz 
o detallach, zresztą wikrótiee dowiemy się o 
tem wszyscy. 

Teraz, kiedy mamy śnięg i... możemy 

mieć madzieję, że śnieg ten utmzyma się ja- 
sno paitrzymy w pnzyszłość sezonu miandiar- 
skiego. 

To nic, że śnieg ten jest: tnochę za wil- 
gotny, za. miekiki, že pruszy wi oczy i za koł- 
mierz, że doprowadza ido wściekłości pp. 
dozorców, grumt. przecież, że wogóle jest 

że zostamie. 
Będzie na wzgórzach pelnio wóżmokolo- 

mońvyich plam od swetrów i wiatrówek ha- 
sających namcianek (bajecznie kolorowych) 
i narciawzy. Rojnło i gwarno. 

Jak wiezoraj, w pierwszym dniu  po- 
wnotu zimy. (). 

imprezy 

LIGA ROZPISAŁA REFERENDUM 
Popraiwika zeiłoszona pnzez PZPN па 

walne zgromadzenie dotyczące spadku 
z ligi ieomoezniie idłwóch drużymj, a nie jed- 
nej (przyczem przedostatnia miałaby roz- 

gryw. mecz kwalifikacyjny z wiieemistrzem 
klasy A (PZPN), była przedmiotem obrad 
zarządu ligi. 

WI tej talk dcniostej sprawie zarząd 
ligi nie chciał sam zabierać głosu i posta- 
mowił rozpisać referendiim do swych klu- 
bów: celem wypowiedzemia się. Jaki bę- 
(dzie wymik tego  meferendum — przewi- 
dzieć trudno. Sądzimy, że taka poprawika 

dia, ligi mie będzie rzeczą specjalnie przy- 
jemną. 

Na zebraniu tem ustalono skład dele- 
gacji ligi ma walme zenomadzenie PZPN. 

ią ją: prezes ligi major Żołędzio- 
wslkii, dr. Obrubański, inż. Rosenstock, dr. 

  

" Wojakowski į dr. Luxemburg. 
D 725 oczekiwał podwojeniia iwreczonej sumy, — 

gdłyż oszust zbiegł pozostawiiając prasę z 
czystym papierem. 
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ZADANIE Nr, 12, 
'B. Borkum (Wiilno) — Onygimalne 

BIAŁE: /Kb8; W dl; G ad, e5; 
: „ Piony g6 (5). 

CZARNE: K el; S .g7; pion ©6 (3). 
Mail w. 2-ch posunięciach. 

ROZWIĄZANIE ZADANIA Nr. 11. 
Dr. R. Leopold (Drezden) —- Win. Sch. 

1.42 — f4! g7—g6; 2. S e8—16X, K е6—06 
4 3. H b5—d5 mat. 

1.1... g1—86; 2. 8 e8-46%, 
i ‚ К e6X£6; 3. H b5—e5 mat. 
*>> « « .. gl—g6; 2. S e8—16, g6—g5: 

3. H b5—e5 mat. 

PARTJA Nr. 12 
Trebitsch — Turniej 1932 r. 

e Gambit hetmana 
ller E, Griinjekd 

8 Bl—B, dr—g5; 2. d2—dk, S g8—16 
©— 8, C1—5; 4, 24, 61—e$; 

8; d5Xe4; 6. G f1Xe4,a1—a6; 
CB, bT—b5; 8, d4Xc5; G (8X; 

Z AA 3 b8—4d7; 19. 0—0; G c8—bT; 
Wadi Н Ъ4!; 19 & с8—ы; С с5—е7 © › Н 48-07; 14.8 b1-d2; S d7-05; 

> ; 16. 6-5; S 641; 
; © bT—d5; 18. G cl 14. 

18—b8; 19. b2-—8; S dz 48. : 
f4—g3; 3 

Białe chcą ofiarować jakość: 
e reXd; ©6 : M ©: NC Czatne parują i grożą posunię- 

! 20. . .. $ ©6—а4; % Зегей t 2 Mię na db, to оаа вна ая, уе Saga "e ai ca ni PL W dl--d4? S a4—03; 22, Н e2- gg. 
23 1 —80; z gnoźbą G X1f3; gXf; HXd4: 
= R SIA W b8-d8B; 24. S c4—d6 7-15! 

ы @ f(h4: s с A G eTXh4; 26. S f3Xh4; 

4 sę © Fm się ponieważ -traca  fi- 
m 
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największego rozkywi 
koresponkdencyjna: w dobie 
Braio w niej udział wielu mi 
towej sławy, jak Steimiitz, i 

ie, po chwilowej stagmacj; zaj ana. 
sowanie partiją. (koresp. wrorealec (3. 2 

szachowiych organizuje turnieje to. zespomdencyjne dla swych czytelników. — oh międzynanadowe związki zwolen. 
gry koresp., które owganizują turnie- 
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je o mistrzostwa związków oraz mecze — 
międzyzwiązkowie. 

'W Polsce dosyć długo nie było podob- 
mych imprez. To też zwolennicy gry na 
odległość musieli grywać wy turniejach, or- 
ganizowanych przez pisma zagramiczne, od- 
nosząc mieraz wspaniałe sukcesy. 

‚ № 1930 r. został zorganizowany I tur- 
wiej koresp. „Świata, Szachowego”, który 
sięgnął znaczną ilość uczestników. Z po- 
śród. biorących udział rw tym tunnieju wy- 

óżnić należy przedewszystkiem J. Herma 
iwskiego z Torunia, który z wielkiej iloś- 

ci rozgmanych partyj przegrał tylko raz — 
2 p. Kurminiem. Nie należy mieszać go z 
bratem S. Hermanowskim, który bierze u- 
dział w meczu koresp. Polska — Holandja. 

W dwa łata, później „„Kurjer Stanisła- 
wowiski'* onganizuje turniej ogólnopolski o 
mistazositwo 'tegoż pisma. Obecnie rozgry- 
weny jest final turnieju (po elimimacji). 
O mistazostwo walczą ze Stanisławowa — 
Pp. Biermacki, Falk, Szczypczyk, Waemer; 
z Warszawy — inż, Milewski, Tytor, Urban; 
z Norunia — Ji mowiski; ze Zgierza 
— Gerlicz i z Wilna — M. Kummin. 

Wkrótce potem zonganizowane zostały 
turnieje „Dnia Polskiego", który, po uru- 
chomieniu kilku grup, zorganizował tur- 
niej koresp. o mistrzostwo Polski. W tym 
ostatnim turnieju udział biorą: z Warsza 
wy — Tuhan-Baranowski, Miller, Koretn- 
blit, imż. Milewski, Tytor, Uebam; z Toru- 
mia — J. Hermamowski; z Dąbrowy Górni- 
czej — dr. Szaniawski; z Chełma — S. 
Czerniaków; ze Stanisławowa — Wagner; 

    

„z Wilna — Kurmin. 

W: 1931 n. Arłamowski wysunął myśl 
zorganizowania ogólnopolskiego związku 
Maze Ikoresp. Ostatnio wznowił R 

juź jes dojow oki i sprawa organizacji 
Była próba zorgamizowamia: i 

koresp. pod opieką Polsziego Związku Szu. 
chowego. Myśl ta została zamiechana ze 
względu na odmowne stanowisko tego о- 
statniiego. 

; Na itym ikończę krótki przegląd histo- 
|. ryczny gry koresp. w: Polsce i zagranicą. 

TURNIEJ O MISTRZOSTWO KLASY „B< 
Przed paru dniami zostały zakończone 

rozgrywiki eliminacyjne w turnieju o mi- 
strzostwa klasy „B“ Wil. T-wa Szachowe- 
go. Do grupy finałowej weszli: pp. Smoleń- 
ski, Adamowicz, Frołow, Skidelski,. Weisen 
berg. Sagałłowicz, Feldbim. 

Karnawał na lodzie 
Brzmi to irapująco. Karnawał na lodzie- 

Dużo światła, wesoła muzyczka, Śmiech i ta- 

ny. Piękne maseczki wdzięcznym  holendrem 

prześlizgują się po przez rozbawiony tłum. Tu 

arlekin rozciera zmarznięte palce, tam krako- 

wianka nie może się uporać z łyżwami, w in- 

nem znów zakątku malowniczych terenów łyż 

wiarskich czuli się parka: djabeł i kolombin- 

ka. 

A muzyczka porykuje 

trottami lub smętnie zawodzi 

Rebeki. 

fakie oto cuda urządziło, przy współudziale 

naszych mistrzów jazdy figurowej, kierownic- 

two Parku Sportowego, uzupełniając program 

ogniami sztucznemi. 

Publiczności przybyło moc. Gorąco oklaski- 

wano mistrzów p.p. Burhardtównę, Ławrynowi 

czównę, Iwanowską, Olszewskiego, Abramowi- 

cza, Fiszera. i innych. 

Impreza zorganizowana dobrze pozostawiła 

u wszystkich miłe wrażenie. 

z megaionu fox - 

modną melodję 

  

MISTRZOSTWA POLSKI W TENISIE 
STOŁOWYM 

W dniach 25 i 26 lutego odbędą się we 
Lwowie mistrzostwa drużynowe Polski w teni- 
sie stołowym oraz pierwsze mistrzostwa indy- 
widualne dla panów. 

Wilno reprezentowane będzie przez mistrza 
i wicemistrza Grodnickiego i „Griszana'. 

NARCIARSKI MECZ SŁOWIAŃSKI 
W ZAKOPANEM, 

W dniadh 17 do 22 bm. odbędą się w 
Zalkopanem 14-te namcianskiie mistrzostwa 

polskie w konkurencji!  międzymiarodowej. 
Rozegrany zostamiie równocześnie narciar- 
ski mecz słowiański o prymat w tej dzie- 
dzinie sportu. Spodziewany jest sthrt za- 
wodników z Czechosłowacji, Jugosławji i 
Bułgamtji: Mecz słowiański. będzie rozegra- 
my w ten sposób, że zawodnicy państw sło- 
wiańskich stamtowiać będą do normalnych 
konknuremcyj mistrzowskich z tem, że prze- 
prowadzona będzie podwójna punktaleja— 
do mistirzosiw i do meczu słowiańskiego. 
Program meczu obejmuje konkurencje na- 
stępujące: Sztafeta 5X10 km., bieg 18 km. 
oiwiarty i do kombinacji, oraz konkurs 
skoków. 

ROE SICTWAOTRAŁTZ CE NODYKĘZOWEORA PAREGAKTZACE 

STARY KAWAŁ 
Stary kawał mabienania włościan a na- 

wet i mieszczuchów na jpodiwajamie bank- 
notów znalazł znowu zastosowańie w Pio- 
trowszczyźniie. Do zamożmego hamdlarza 
Frameiszika iPawtciukiewicza z pow. mołode 
czańsikiągo, który, bawił przejazdem w 
Piofrowszczyźnie zawitał miejaki Adam 
Borysewicz, i zapropomowiał Pawciukiewai- 
czowi mialbycie za 500 zł. maszynkę do po- 
dwajamia banknotów — tylko dolarowych. * 
Pawciukiewicz marazie odmówił, lecz gdy 
naocznie przekonał się, iż jego znajomy 
Wiktorowicz Paweł, właściciel piwiarni: za 
5. dolarów otnzymał 10 i je-z łałttwością wy- 
dał, zgodził się ma podwojenie 10 dolarów. 

Gdy za 10 dolarów otrzymał 20, wrę- 
czył  Borysewiczowii 120 dolarów w gotów 
ce celem podwojenia. 
Borysewicz włożył 120 dolarów pod pra- 
sę i po trzech godzinach miał wydostać 
sumę podwójną. Napróżnio [Pawciukiewicz 

Powiadomiona policja wczoraj oszu- 
sta zalinzymała, lecz gotówki mie odnalazła. 

Jak się okazało Borysewicz wręczył 
wszystkie pieniądze swojej spólniczce nieja 
kiej Marji Kowalewskiej, nzekomo pocho- 
dzącej z Wilna, Kowialewska zbiegła w mie- 
wiadomym kierunku. ‚ 

WYKRYCIE FAŁSZERZY 
PIENIĘDZY 

Tajną fabryezkę 1-złotławych i 50-gr. 
monet ujawniła. policja w domu mieszkań- 
ca wsi [Pawłowo gm. niewiarowskiej Sta- 
nisława Budumicza. Budunicz, biedny mol- 
nik przy pomocy dwłóch symów Pawła i A- 
dama od miesiąca począł fabrykować pie- 

Falsyfikaty sprytni Budunicze nie pu- 
szęzali w pobliskiem miasteczkłu, lecz jeź- 
dzili po zakup towarów do dalszych osad 
i miasteczek, gdzie zbywali falsyfikaty. 
Czynili to tak umiejętnie, iż żaden z kup- 
ców nie mógł sę połapać, że mają do czy- 
nienia z fałszerzami. Dopiero w czasie gdły 
Budunicz był pijany i począł przechwallać 
się towarzyszom, iż mimo ostrego kryzysu 
i biedy, on tego nie odczuwa, gdyż wyma- 
lazł doskonały sposób otmzymywamia g0- 
tówiki — został zdemaskowany. 

Przeprowadzoma rewizja ujawniła w 
jego domu 346 sztuk falszywych monet o- 
raz przyrządy: do fałszowania, 

Ojca i synów aresztowano. 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLO - 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE: 

Z DNIA 12 LUTEGO 

Ciśnienie średnie: 761. 
Temperatura średnia: —4. 

Temperatura najwyższa: —3. 

Temperatura najniższa: —5. 

Opad: 2 mm. 

Wiatr: północno - zachodni. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: śnieg, wieczorem rozpogodzenie. 

PROGNOZA P.1L.M.-a 
na dzień dzisiejszy: 

Zmiennie, miejscami przełotne opady śnież- 
ne. Nocą umiarkowany, dniem lekki mróz. Sła 
be wiatry północno - zachodnie i północne. 

MIEJSKA 
— DOTACJE MIEJSKIE, Na ostat- 

niem posiedzeniu magistratu uchwalonio 
wyasygmować 69 tys. zł. ma rzecz imstyitu- 

cyj dobroczynnych. Jest to bezzwmotna 
subwencja miasta: za miesiące styczeń. 

—0 KONCESJI „ARBONU“. W związ- 
ku z pogłoskami o uzyskaniu przez „Ar- 
bon(* koncesji w Ministerstwie Spraw We- 
wnętrzmyich na komunikację w Wilnie — о- 
kazuje się, że wiadomości tie miezgodne są z 
prawdą, gdyż przed wejściem w życie no- 
wiej ustawiy drogowej władze centralne 
mie udzielają nikomu żadnych  koneesyj 
komumikacyjnych. Również i wiadomość o 
żądaniu przez „Arbon'** półtora miljona zl. 
za. ustąpienie Saurerowi koneesji tralkto- 
wać należy jako conajmniej przedwczesną. 

— STARANIA WĘGLARZY. Wobec jpo- 

stamiowieniia kopalń cofnięcia hurtownikom 
rabatów handlujący węglem  postamowilż 
zwrócić się do wiładz: administracyjnych z 
prośbą o rewizję dotychczas obowiązują- 
cego cennilka, 'W tej sprawie delegacja hur- 
townilków była w: Starostwie Grodzkiem. 

REGULACJA WILJI. Władze 
wojewódzkie chcące zajpoznać się z projek- 
tami magistratu dotyczącymi regulacji 
bnzegów IWillji zarządały od miejskiego 
wydziału drogowego szczegółowych planów, 
zamierzomydh robót. Liczyć się tnzeba z 
miożlwością że województwo przeprowadzi 

wobotły regulacyjne / wspólnie z: miastem. 
Regulacja 'Wilji ma być przeprowadzona 
na odeiniku od więzienia wojskowego na 
Anitokolu do mostu Zwierzyniedkiego. 

—CENY MIESA, Ostatinio mia rynkach 
wileńskich zaobserwowano zniżkę cen! ma 
"trizodę i-bydło. W związku z tem spodzie- 
wame jest w majbliższym czasie obniżenie 
cem! na mięso wołowie, wieprzowe, i cielęci- 
mę. 

KOLEJOWA 
— RUCH POCIĄGÓW: (W: związku z 

wczorajszemi! opadami śnieżnemi na tere- 
mie wileńskiej dyrekcji! kolejowej  pracu- 

temu sytuację kolei udało się opanować, 
tak że pociągi przychodzą i ioddhodzą z 
Wilna punkttualnie. 

Wschód słońca g, 6,49 

Zachód słońca g 4,15 

RÓŻNE 
— ślizgawica. — W ciągu dnia wczorajsze- 

go pogotowie ratunkowe udzieliło pomocy 5 
osobom, które ucierpiały z powodu ślizgawicy. 

— ZAPOBIEGANIE ROZSZERZANIU 
SIĘ TYFUSU. 'Tyfus plamisty, jaki w u- 
biegłym tygodniu wybuchł ma terenie gm. 
1zeszańskiej został, jak: się dowiadujemy 
dzięki energicznym  zarządzeniom władz 
samitarnych ' zlokalizowianiy. Wprawdzie 

tyfus na terenie gminy mie został jeszcze 
eałkowicie wypleniony, niemniej jednak 
minęła obajwia mozszemzemai się epidemji 
ma sąsiednie osiedla. 

Zakaz miewydalania się ze wsi Jużamiy 
z uwagi, że tam właśnie istnieje ogmisko 
epildemji utrzymamy jest. madal w mocy 

ZASTÓJ W HANDLU. — Miesiąc 
styczeń jeśli chodzi o obiroty. w sklepach 
był bardzo ciężki. W licznych wypadkach 
osiągnięte zyski nie pokryły nawet kosz- 
tów własnych przedsiębiorstwa nie mówiąc 
już o jakiejkolwiek madwyżce, z której moż 
naby było opłacić należności skarbowe: Za- 
stój w hamdlu należy również tłumaczyć wy 
kosztowamiem się konsumentów _ podczas 
świąt: B. N. i N. Roku. 

‚ — 20-lecie pracy dyr. Miłkowskiego. Jak 
się dowiadujemy, w dniu 14 bm. przypada 
20-lecie pracy zawodowej w dziedzinie banko 
wości dyrektora Banku Towarzystw Społdziel- 
czych w Wilnie, p. Romana Miłkowskiego, zna 
nego w naszem mieście z ofiarnej działalności 

  

Komu Wojew. Komitet da Spraw Bezrobocia 
odmawia pomocy z 

WILNO. Wojewódzki Komitet do 
spraw. bezrobocia, jak dotychczas, odmó- 
wit pomocy 349 bezrobotnym. Odmowy na- 

stąpiły ma skutek stwierdzenia przez wy- 
wiadowców Kiomisji Kwalifikacyjnej, że 
bezmobotni ci posiadają źródła stałego do- 
chodu i nie znajdują się w tak rozpaczli- 
wej sytuacji matterjalmej, jak to opisują w 
podaniach z prośbą lo zasiłek, W wielu wy- 
padkach bezrobotmi, którym odmówiuno 
pomocy, nie ustlają w: zabiegach i! składają 
powiómnie podania i skamżą się nia rzeko- 
mio kmzywilzące ich czynności urzędników 
PUiPP-u. 

Wśród bezrobotnych, ubiegających. się 
o zajsiłek, zmalatzło: się niestety kilkm iinwa- 
lidów, pobierających  renity  intwalidzkie, 
Odmėwiono iim pomocy. Naprgyklad pan 
Stanisław Urbam (ul. Piłsudskiego 27-9), 
zabiegał o pomoc, maljąc miesięcznie 100 
złotych. Pam Dubieki (ul! Chełmska. 51), 
pobiera 101 złoty. 

Niejaki Jan Lużyn posiada przy ulicy 
Chełskiej 68 dom wiłasny. W roku 1931 J. 
L, mabył dom za 24 tysiące złotych. Obec- 

mie rozpoczyna budowę tmzeciej mierucho- 
miości. Ubiiegał się również 0 zasiłek. 

Bezrobotny Amtoni Wilczyński zamie- 
chat starań o pomoc, kiedy wywiadowca 
komisji kw. ustalił, że posiada dom wla- 
sny i tmzech dobiize płacących lokatorów. 
Bezrobotny Szymon! Fiedonow ma przy u- 
licy Subocz 80 dom własny i itnzech lokalto- 
mów. Bezniobotny Adolf о ст (Szkap- 
lerma 10), posiada dom. czteromieszkanio- 
w yi ładny kawiałek ziemi. 

więcej. 

NIKA 
społecznej: w szeregu towarzystw i 
cyj wileńskich. 

Pracę bankową rozpoczął dyr. Miłkowski w 
Warszawie, zaś w roku 1920 przeniesiony zo- 
stał do wil. oddziału Banku Towarzystw Spół 
dzielczych, zajmując najpierw stanowisko wi- 
cedyrektora, następnie dyrektora tej instytucji. 

TEATR | MUZYKA 

— DZISIEJSZY „TANI [PONIEDZIA- 
ŁEK* — będzie wieczorem prawdziwego 
święta artystycznego, ponieważ dana bę- 
dzie piękna sztuka Deval'a ,Mademoiselle“ 
Ceny 50 (proc. zniżone. 

Jutro 14 b. m. o godz. 8-€j w. „Pocału- 
nek przed lustrem, 

— STAŁY TEATR OBJAZDOWY TEA- 
TRÓW MIEJSKICH ZASP w WILNIE — 
gra dziś w Głębokiem, — jutro w Królew- 
szczyźmie, piękną, pełną humoru komedję 
„Egzotiyczna Kuzymka“. 

— TEATR MUZUCZNY „LUTNTA“. 
WYSTĘPY JANINY KULCZYCKIEJ. — 
Dziś operetka Lehara „Canewiez“. Wszyst- 
kie bilety sprizedame. Początek o godz. 7.15 

Jutno w dalszym ciągu „Carewicz* Le- 
hama, z J. Kulczycką i K. Dembowskim — 
w, rolach głównych. Ceny miejsc ma pnzed- 
stawienie witonkowe — zniżone. Osoby po- 
siadające legitymacje zniżkowe, korzystają 
z iulg 33 noc. od cen mormallnych. 

W przygotowaniu doskomała komedja: 
muzyczna. Stolttza: „JPeppima”, 

— FIJOŁEK „ MONTMARTRE" NA 
PRZEDSTAWIENIU PROPAGANDOWEM 
W środę najbliższą ukaże się po raz ostat- 
mi melodyjna operetka Kalmana „Pijolek z 
Montmartre" w obsadzie premjenowej. — 
Ceny miejse propagandowe. 

— OSTATNIA NOC KARNIAWAŁU — 
& j. 25-g0 lutego w Sali Izby IPrzemysło- 
wo - Handlowej, to bezwątpiemia najwesel- 
sza noc kamawałowa! Będzie to dancing 
kostjumowy: ceganizowany przez zespół 
teatru muzycznego „Lutnia. Zaproszenia 
będą rozsyłame już w, dniach najbliższych 
Obowiązki gospodyń i gospodamzy pełnić 
będą artystki i artyści teatmu muzycznego 
„„Lutnia”. Szczegóły podamy 'wikrótce. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Pająk ? 
CASINO — Raj podlotków. 

zn — Zuzanna Lenox, 
— Dziewczę z mad Wołgi. 

HELIOS — Pokonani zwyciężcy 

organiza- 

W! daleki świat: 
ŚWIATOWID — Rok 1914. 
ADRIA — Kochanka z Tahiti. 

' WYPADKI I KRADZIEŻE 
„ — CHCIELI OTRUĆ? — Niejaki s 

Piotrowski powiadomił policję, że będąc 
ZR ME CL przy ul. Wielkiej, 

4 je kel maj; 
porachunki osobiste, = a 
ny herbatą. 

W herbacie była rzekomo trucizna, 
2. której Piotrowski poczuł się bardzo 
zle. 

Doza jednak, jak widać, nie była zbyt 
duża i życiu niebezpieczeństwem nie Ž a 

Policja wszczęła śledztwo. 
— NAJŚCIE. —Wczoraj w nocy do miesz- kania A. Sokolowskiego ok 15) — wtargnęło niespodziewanie 4 osobników, miano wicie: józef Kieczaniec, „ (ul. Wielka 22), Wła- dysław Wokanowicz (Filarecka 21), Zygmunt Andrzecki (Brzeg Antokolski) i Władysław R aż arek 3). Napastnicy pobili 

o dotkliwi em zdemolowa Sb miescie cą araki iais R SJ że najścia na jego mie 
nie osobnicy owi dokonali tl och i na tle porachun 

, — W więzieniu Stefańskiem. Na wórku 
więzienia Stefańskiego dyżurujący WSZW w 
nocy dozorca więzienny Leon Modzelewski 
spadł z wysokości jednego piętra na ziemię od 
nosząc złamanie ręki oraz uszkodzenia twarzy. 

я Pogotowie ratunkowe przewiozło go w sta 
nie ciężkim do szpitala Żydowskiego. 

— WYPADKI W CIĄGU DOBY. Za ubieg 
łą dobę zanotowano w mieście szczególnie w 
nocy na niedziełę szereg bójek i zajść ulicz- 
nyc. 

Dwie ofiary tych zajść przewieziono do 
szpitala.. 

„ — Złodziej w Kasie Chorych. — Rachela 
Gurwicz zamieszkała przy ulicy Kalwaryjskiej 

nr 26 zameldowała policji że z lokału Kasy 
Chorych skradziono na jej szkodę wózek war- 
tości 10 zł. 

— ZAMACH SAMOBÓJCZY. Wczoraj wie 
czorem w*bramie domu nr 5 przy ulicy Koń- 
skiej w celu pozbawienia się życia zatruła się 
esencją octową 18-letnia Leokadja Grochow-- 
ska. Miejsce zamieszkania nie ustalone. 

, Pogotowie ratunkowe przewiozło ja w sta 
nie bardzo ciężkim do szpitala Sawicz. 

Powód zamachu samobójczego niet ustalo- 
ny. 

  

3 ŚWIĘCIANY 
— Propaganda oszczędności. — Na odby- 

tem pod przewodnictwem wicestarosty W. Jeś 
mana w Święcianach w dniu onegdajszym po- 
siedzeniu przedstawicieli władz szkolnych i or- 
ganizacyj społecznych,, zwołanem staraniem 
miejscowej Komunalnej Kasy Oszczędności, za 
wiązał się stały komitet powiatowy do propa- 
gowania idei oszczędności. Na posiedzeniu wy 
wiązała się żywa dyskusja, w której wyniku 
opracowano szereg postulatów co do przyszłej 
działalności komitetu. 
= PŁUG KOLEJOWY. Na linji Świę- 

ciany — Lyntupy, pług kolejowiy do oczy- 
sziezania śniiegu najechał na: dwie pary sa- 
nek maładowanych drzewem, 

Na szezęście 7 z. ludźmi mie by- 
lo. Do kogę należały rozbite sanie mie 
zostało narazie . wyjaśnione. 

5 RUDOMINO 
Z inicjatywy miejscowego społeczeń- 

stwa. powstał we wsi! Taraszyszki oddział 
Zw. Strzeleckiego. Nla zebraniu organiza- 

cyjnem był obecny z Wilna por. Fiałkowski 
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Z T-wa Przyjaciół Nauk 
w Wilnie 

W związku z przypadającą dnia 2 mar- 
ea 600 ieinią rocznicą šmienei króla Wła- 
dysława Łokietka wygłosił w Dow. Przy- 
jaciół Nauk pwof..S. Zajączkowski piękny 
odczyt,  przedsiiawiający dzieje i glów- 
ne wytyczne programu wielkiego, do ostat- 
mich czasów! miedoceniamego monanchy. 
Skmomne książątlko brzeskokujawskie roz- 

szenza Władysław: swą dzielnicę przez przy 
łączenie po śmierci Leszka Czarnego ziemi 
Sieradzkiej. Poniósłszy dwukrotnie klęskę 
w walce o Kraków, idzie na tułaczkę, lecz 
wspartty moralną pomocą papieża Boniface 

go VIII i orężą Karola Roberfta węgierskie- 
go, podbija ziemię Sandomierską, a w r. 
1906 zdobywa Kraków. Opanowawszy po 
śmierci Hemryka Głogowskiego  Wieliko- 
polskę i Pomorze, łączy :w swych rękach 
wszystkie ziemie polskie (prócz Śląska i 
Miazowsza), przez co dokonywa wielkie- 

go programu swejgo życia. 
Dzieło stopieniia luźnych dzielnic w je- 

dnolity orgamiizm państwowy wieńczy ko- 
romacja 1320 r., odbytia wbrew: dotychcza- 
sowym tradycjom (w Krakowie (a nie w 
Gnieźnie). 

Pozostało do wyjpełniemia jedno jesz- 
cze zadanie: wypancie Krzyżaków z Pomo- 
rza, zajętego przez mich zdradą w r. 1308. 

Władysław usiłuje odzyskać Pomorze na 
drodze dypiomałtycznych układów pozy po 
Średnietwie papieża, a gdy ta droga za- 
wiedzie — orężnie. Wzmocniony sojuszami 
z Karolem Robertem węgierskim i Gedy- 
minem wileńskim, przystępuje do wojny 
z Krzyżakami. Najważniejszym epizodem 
tej wojny jest bitwa pod Plowicami 1331 r. 
ze względu na jej moralme zmaczenie: wy- 
kazała miamiowicie, że nawet tak potężne 
wojskio, jalk krzyżackie, musi ustępować 
wobec zjednoczonych sił polskich. 

Chamakterystyczne jest (tio, że dwa wiel 
kie programy Władysława — soalenie 
ziem polskich i obrona prawa do Pomorza 
— pinzypadło iw. udziale (po latach 600 obec— 
memu pokoleniu, przywmacającemn jed- 
ność rozczłonkowianemu w rozbiorach or- 
ganizmowi Polski i odpierającemu preten- 
sje sukcesorów krzyżackich do Pomorza. 

  

Wojłok izolacyjny 
czystej ślersci bez waona i piasku 

poleca fabryka 

  
  

„Mensa Academica - 
Z całą pewnością można powiedzieć, 

że od czasów swego istnienia Mensa Aka- 
demicka po raz pierwszy w zupełności — 
spełniła swoje zadanie. Od dawna pożąda- 
ne inwestycje dokonane zostały podczas 
feryj świątecznych. Powiększono salę 0“ 
40 miejsce przez oddanie do użytku sąsied- 
niego pokoju, gdzie poprzednio mieścił 
się bufet. Kuchnię wybudowano nową w 
imnem pomieszczeniu tak że obecnie od- 
powiada, wszelkim wymogom techniki i | 
hygjeny i jest zdolńą do wydawania więk- 
szej ilości obiadów. 

Sała jadalna posiada ogółem 210 miejse, 
przytem robi bamdzo miłe wrażenie. Sy- 
metrycznie poustawiane stoly, pokryte czy 
stymi, białymi obrusam*, na każdym sto- 
le stoi pełen flakon serwetex. 

Obecnie wydaje się obiaiów przecięt- 
mie dziennie około 450, razen zwykłych i 
& 1а cartowych. Na pierwsze w cenie 60 
gr. składają się dwa dania ji herbata osło- 
dzona, na A la cartowe trzy damia w cenie 
1 zł. Chleba podaje się do obiadu w ilości 
m.iecgraniczonsi. Wielu kslegów korzysta 
z obiadów ulgowych (koło 250). Należy — 
przytem odróżnić 2 kategorje — przy pierw 
szej dopłaca się 30 gm. przy druviej zaś 
35 gr. Obiadama: ujgowemi dvsponuje K.- 
is sja Kwulifikacyjna Bratniej Pomacy. — 
Wartość kalory:zna chiadów jak wyka- 
zały badania Nadzwyczajnej Komisji Ży- 
wnościowej 'wLaboratocjum  Klinicznem 
je * bardzo wysoka. . 

W ubiegłym roku Sspłacono wszystkie 
stare długi, Mensa cbeenie jest samowy- 
starczalną, a wszelki dochód sbroca się 
na niezbędne inwestycje i polepszenie ja- 
kości obiadów. Należy zaznaczyć, że Mon- 
sa daje obiady c+'taniej w porównaniu Go 
wszystkich innyc- siołówek akademickich 
w Polsce, a takż - Lujtańsze i najp.żywniej | 
sze jeśli chodzi Sig:untx na terenie wi- 
leńskim. Najlepiej wie o tem, ten, kto wę- 

+ Ax 

„DOLNA“ PIŁSUDSKIEGO 20, mal | 

« 

„drowal po wszystkich jadiodajniach Wilna | 
i wreszcie przekonawszy się Па własnym 
żołądku, wpócił, jak mamotrawny «yn, do 
Mensy na stałe, gdzie jada jego cała brać. 
Nic w tem dziwnego,  Monsa.. bowiem w 
przeciwieństwie do przedsiębiorstw  pry- wanych mie jest instytucją obliczoną na 
zysk, żadnych szmnugli z potrawami nie. 
czyni 
ma | 
najświeższych. 

Jeśli: niedawno narzekano, na niesma- 
czne zupy — było %0 winą gospodyni, — 
która mając do dyspozycji wiszelkie po- 
trzebne antykuły, nie potrafiła odpowied-- 
mio przyrządzić. ' 

Czas obiadowy, jest prawdziwie „aka- 
podczas obiadu demici dt 2 panuje nad- 

zwyczaj ożywiony nastrój, przyczynia się 
do tego doskonałe „Trio Akademicki je Po 
každym odegranym utworze rozlegają się 
na: sali huczne oklaski, którym 
Bi aibe) bis“ až do 

| ubiegi roku Referent Mensy: do- 
konywał. różnych @ ЁЁЩ_ 
ką, niedawno. wprowadził znowu,” 
podobnie 

Oby to 

— obiady są pożyw 12, przygotowane | 
naturalnych, z artykułów . 

Jm towarzy zy 

doświadczenie wypałdło jaknajpe- 

  

   

 



nawogtódzka 
— PRZYJAZD WILEŃSKIEGO TEA- 

'TRU OBJAZDOWEGO. — W dniu 17 bm. 
przyjeżdża do Nowłogródka. Wileński Te- 
atr Objazdowy, ze sztuką pt. „Egzotyczna 
ikurzymnika''. Sztuka pełna humoru'i życia. 
W roli tydłukowej wystąpi utalentowana i 
urocza aktorka p. Hanna Biernacka. 

  

— PROCES KPZB. — W: tutejszym sądzie 
Okręgowym odbyła się przy (drawiach zam 
kmiętych mwozprawa przeciw 7 mieszkań- 
60m lwja, członkom KPZB, którzy zostali 
amesztowani w. kwietniu i maju ub. maku, 

podczas likwidacji 'tej orggamizacji. 4 z po- 
śród |oskarżomyich, ktjrym udowodniono 

działalność amtypaństwiową, zostali: skaza- 
mi: Chaimowiez Judel Chaimi na. 4 lata wię 
ziemia, (Pupko Michel i Łajkowiez po 3 i 
pół roku oraz Komdnatowcz Józef na trzy 
lata więzienia, wszyscy m pozbawieniem 

praw ma przeciąg lat. 4. Pozostał cekamże- 
ni Abramczyk Jan, Zyszko Michal i Zyszko 
Sehgjusz zostali umiewimnieni. 

| grodźięhyka 
— DZWONY KORNEWILSKIE. Dziś 

w teatrze miejskim zostanie odegrana, w. 
języku rosyjskim znakomita operetka 
„Dzwony Ikomewilskie“ w roli główniej 
mystepuje były amtysta mosyjskiej opery 
wi Paryżu T. Andrejew. 

Dochód przeznaczoniy mia rzecz 'Prawo- 
sławnego Towarzystwa Dobroczynności. 

— ZJAZD OSADNIKÓW. W dniu wczo- 
majszym. odbył się Doroczny Walny Zjazd 
Osadników, ma który przybyli pan: Woje- 
włoda: Białostocki, Naczelnik Białostockiego 
Urzędłu Ziemskiego, pan Starosta, Powilato- 
wy, poseł Terlikowski, Zastępca D-cy 
O. K. II generał Smonowiński i przedsta- 
wiiciełe miejscowych organizacyj. 

"Zjalad otworzył Prezes Zw. Osadników 
pułk. Ślaski, 

DZIECI BEZROBOTNYCH NIE 
MAJĄ OHĘCI KORZYSTANIA Z CU- 
DZYCH STOŁÓW. — Jak się dowiaduje- 
my, komitet pomocy beznobotnym w pnze- 
prowadzonej alkeji dożywiamia. dzieci bez- 

qłobotnych napotyka na pewien opór ze 
stromy większości dzieci, które nie chcą 
konzystać z obiadów, wyznaczonych u о- 
sób prywatnych. 

"Powyższe zjawisko powinno wpłynąć 
ma kemtet wi kierunku zrewidowamia swo- 
jej uchwały, eo do posyłania dzieci @о о- 
sób prywałmych a natomiast dożywiać je 
л inmty sposób. 

— DOŻYWIANIE DZIATWY. Zorgani 
zowiamia przy IPowiatiowym Komitecie Fun- 
duszu Pomocy: Bezrobotnym, sekcja doży- 

* wiania dziatwyi mabezpieczyła 298 dzie- 
<iom pożywienie. 

Dzieci są rozsyłane do mieszkań posz- 
czególmych obywateli. (Z liczby dzieci, pio- 
żywienie dostaje 231 dzieci chrmześcijań- 
skich i 67 żydowskich. 

на ” 

KINO „PALACE“ 
Orreszk. 12. 

Dauglas Fairbanks 
w dramacie p, t. 

ŻELAZNA 

MASKA 
wstęp 49 gr. 

    

  

  

  

        

    

   
     

Džwigkowiac 
Kina „ĄPOL LO" 

Baminik. 26. 

Już dziś! Dawno oczekiwany snperszla- 
gier sezonu! Nasza sława 

JAN KIEPURA 
w największym filmie świata p. t. 

„PIEŚŃ NOCY" 
Jest to; Coś nadzwyczajnego! Coś nie- 
osiągaln*gol By pojąć, trzeba ujrzeć... 

By ujrzeć trzeba przyjść... 
Uwaga! Fiim ten odznacza się nieby- 
wałą precyzją i czystością odtworzo- 
nego dźwiękuł Wstęp od 49 gr. 
      

  

„Kino „POLONJA“ pocztowa 4 
Wstęp 49 gr. 

Arcydzieło dźwiękowe  odznaczone 
przez Akademję Sztnk Pięknych zło- 

! tym medalem 

BRATERSTWO 
LUDÓW 

Dramat ośnuły na tle strasznej kata- 
stroły w kopalni „THIBAUT'' na po- 
graniczn francnsko-niemieckim. Pierw 
szy tilm w djologach polskich, fran- 

cuskich i a a] 

    

. rostwa i zameidcy =! 

Zajście przy zwózce drzewa 
SŁONIM. W lesie magistratu m. Sło- 

mima pod nazwą „Kamionka“ prowadzonia 
jest eksploatacja przez fimmę Jezierski i 
Goldinger drzewa (budulecwego, wywożone 

go iz lasu do tartaku jw: Słonimie. Przy wy- 
wiożeniu drzewa <zatrudnieni bylli woźmice 

ze wi Ozepieliowio, Czudzjowicze i Sowicze 
(oikolio 100 furmanek), Wiezoraj ma įpnowa- 
dzącym do lasu tralklciej, ma moście przez 
mzekę Issę, obok. wsi Jakimowiicze, zgroma- 
dziło się ki ikunastu mieszkańców wsi Ja- 
kimiowiaze, nie dopuszczając woźniców do 

laisu. Wywożenie drzewa: zostało: wobec te- #в 
go mmzenwiane. — Jak się dowiadujemy, 
wiieśniakom z Jakimowicz w swoim czasie 
odmówiono zatrudnienia pnzy wywożeniu 
budulca, że względu ma: miedojście do po- 
nozumiemiia ido ido ceny. Tymczasem woźmi- 
ce z innych, wymienionych «wyżej wsi, о- 
tnzymaywadli początkowo: 3 zł. cd: metra sześ 

ciennego, iostatniio zaś uzyskali podwyżkę 
do 3 zł, 90 gr, czyli więcej niż zapropono- 
wano mieszkańcom Jakimowicz. 

SPASS" +. REZNWNGEZEROKCEWOWZZKENE 

  

słonińńrka 
— Z ŻYCIA STRAŻY (POŻARNEJ O- 

CHOTNICZEJ W DEREWNIE POW. SŁO- 
NIMSKIEGO. W dniu: 12 lutego r. b. od- 
będzie, się przedstawienie amatorskie — 
zorganizowanie, przez Ochotniczą Straż Po- 

żamną w Derewnej pow. Słonimskiego p. 
t „Marcowy Kawaler, Po przedstawie- 
niu zabawia tameczna. Ewentualny @ю- 
chód pnzezmaczoniy zostanie na rozwój Och. 
Straży (Pożarnej w Derewnej. 

(Z uznamiem należy podnieść pracę Kie- 
rowmilka Szkoły IPowszecnej p. Benowicza 
Jamia, który jest zarazem Naczelnikiem 
miejscowiego Oddz. Straży P'ożamnej. — 
Szczególną zwrócił om uwagę na budowę 

własmej remizy. Do budawy remizy przy- 

stąpiono mając w kasie zł. 5. — Zawdzię- 

czając jedmalki staraniom Naczelnika p. 
Bomoiwicza, oraz ofiartrlości ii pracy bezim- 
teresownej miejscowego społeczeństwa w 
krótkim czasie stanęła remiza. Na uro- 
czystem poświęceniu byli obecni przed- 
Btajwiciele władz  admimistracyjnych oraz 
wojska. "Wiartość remizy wymosi 7.000 zł. 
Straż posiada, własny komplet taboru, — 

dwiie sikawki, trzy beczkowozy želazne, 

idrabinię  Szezerbowskiego i wiele innych 
narzędzi. 

— OTWARCIE NOWIOWYBUDOWA- 
NEGO MOSTU KOLEJOWEGO W SŁO- 
NIMIE. (W mocy: z dłnlia: 10 ma 11 ilutego. br. 
ze względu na mniejszy ruch pociągów na 

dimji Słonim — Włarszawa, cstattecznie u- 
stawiomło i wypróbowamo niowy želame-ha- 

tomowy most. [W! tym ezasie na 'oczesuja- 
cy w odleglłości 1 kllm. od dworca pociąg 
(po przeciwległej stnomie rzeki Szezary) — 
pasażerów: dlowozity specjalnie  wymajęte 
autobusy i talksówlki. 

— WALNY ZJAZD DELEGATÓW ZW. 
STRZEL, W SŁONIMIE, — Donoszą nam, 
że w idniw 26 bm. o głodz. 11-tej w Świei- 

licy „Strzelca* przy ul. Ułańskiej w Sło- 
mimie odbędzie się walny: zjazd delegatów 
Związku Strzeleckiego z następującym pe- 
rządkiem dziennym: 

1) Zagajenie i iwybów prezydjum; 2) 
odczytanie potokółu ostatniego walnego 
zjazdu; 3) sprawozdanie rzeczowe i kaso- 
we; 4) sprawozdanie komisji rewizyjnej ; 
5) sprawozdania delegatów i 6) wolne 
wnioski. 

molto 
— NARESZCIE ZŁAPANO. Bardzų 

często dochodziły skangi z tangowicy o 
nadużywamiu, ale nareszcie znalazł się rol 
mik, który postawił wszystko na swcjem 

miejscu, a. miamiowicie mieszkaniec wisi 

Szajki gm. Wolna przywiózł w dnu 6 bm. 
wieprza, którego spnzadał za 129 kg., tak 
bowiiem wykazywał» waga magistracka. 
Ale chłop nie w ciemię bity zważył po dro 

35. kiedy ofwezi: wieprza ku,:ców: az 

drugi i tu przekonał się, że padł ofiarą 
s.ustwa, gdyż w >2 z waży! 150 ke. 

Nikomu nie nie ruów:: się dc Sta- 
ow szystk em. Udał 

się z mim w asyście postertumikiowy PP. na 
wagę miejską, 

Po przewaženiu okazało się, że wieprz 
waży 148 ikg., eo potwierdził dr. Nowak, a 
posterunikowy sporządził protokuł za о- 
szustwo ma wagowiego Jana Kucharskiego, 
którego magistrat usumął z posady, a о- 
prócz tego będzie miał przykrość, kliedy 
sąd mu przypomni, że oszukiwać nie wolno 

— WALNE ZGROMADZEI ROBOT 
NICZEGO INSTYTUTU OŚWIATY I KUL 
TURY IM, ST. ŻEROMSKIEGO. W dniu 
9 bm. w lokalu własnym przy ul. Szeptyc- 
kiego 37 odbyło się walme zgromadzenie 
Robotniczego Instytutu Oświaty i Kultury 
im. St. Żeromskiego. Na wstępie odczytamo 
protokół organizacyjnego  zemomadzenia, 
któny przyjęto bez zmiam, poczem statut 
zmeferował p. Briuszkiewicz. Statut przyję- 
tio (bez zmian @ pmzystąpiono do wyboru 
wiładz instytutu, (Prezesem instytutu wy- 
bramo jednogłośnie p. Serafina Głąbika, 
członikami zamządu pp: Ryszamda, Perżaka, 
Luojana Roszczyka, dyr. Jarosława Bara- 
miowskiego, Kazimierza Kowalewskiego, 
Pikulskiego i Kurasza. 

Następnie uchwalono  prognam pracy 

na najbliższą przyszłość, przewidując mię- 
dzy immemi: zorgamizowamie kumsów — @ю- 
kształcających dla rzemieślników, zorgani- 
zowianiie odczytów: o Polsce Współczesnej, 
sekcji dramatycznej, muzycznej a na wio- 

SNMĘ spowtowej ii kinajozmamozo — ti jumystycz- RE. Obecnych maj zebraniu było 37 człon- 

— JBDSZCZE JEDEN (PODRZUTEK.— W dniu 6 bm, w; bramie Żłóbka zostiažo pod DE rzudone dziecko płci 
O mac 0 tw wielu okto- 

  

   

  

      

FIRMA RADJOWA L o us 
"Grodno, ul. Dominikańska 1 tel. 186 

‚ - Konto czekowe P. K. O. 82.157. 

_POLECA 2А 160 ZŁ. aoTówką 
" 8-lampowy обыотп!х radjowy, z lampami 

gtošnikiem akumulatorem, baterją anodową 
i sprzętem antenowym 

zamawianiu uslaży wpłacić .K.O. 
kaka radii, a UEN 

lo 4 miesiecy. Maigiistratowi jeszcze jeden 
kłopot ma głowę — utrzymamie podrzutka. 

— POŚREDNICTWO PRACY, KON- 
KURENCJIA. Z PUP/P'em.eW jdniu 9 lutego 
Szytczewisika. Adela zam. wi Podsttarzynie, 

zameldłoiwała. Kiomisarjatowi. PIP., że przed 
trzema tygodmiami będąc rw Bamanowi- 
czach w celu poszukiwania pracy, przypad 

kowo zaszła do mieszkania: Miškin Chodes 
przy ul. Kolejowej 36. Otóż Miskial po po- 
rozumieniu się z Szyczewską zapropono- 
wała jej zmalezienie posady, lecz za po- 
średnietwo, zażądala zapłaty.  Szyczewska 
dała Mistkim 2 zł. i obecnie pomimo 3 ty- 
godni Miksfkin mile dała Szyczewskiej posa- 
dy, ami mie zwróciła jej pieniędzy. 

W. tej zagadkowej i orygimalnej spra- 
we pnowadłzi dochodzenie Komisarjat PP. 

—PUSZCZANIE (Wi OBIEG FAŁSZY- 
WEJ MONETY. — W dniu 9 lutego Ło- 
patjee Michałowi za sprzeiddame żyto na ryn- 
ku jakiś miezmanmy żyd wiręczyt 2 zł., które 
okazały się fałszywe. Za falszerzem poli- 
cja. wszczęła poszukiwanie. 

— Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACYJ 
SPOŁECZNYCH. — W dniu 6 bm. stiraż 
pożarma we wsi Rotlkiewiicze gm. Wiolna u- 
rządziła przedstawienie. Odegranio „Nagro- 
dzojnia dzielnošė“. Dochód rwyniósł 82 zł. 
50 gr., które pnizeznaczono na wykończenie 
nemizy stražadkiejj. 

— MW diniu 5 bm. w Rusinowiczach 
straż pożarna urządziła pirizedstawiemie. — 
Odegriamo. „Zibestwiony Satwiko* i „Posła- 

miilec*, Dodhód tw: kiwocie 30 zł. przekazano 
na budowę świetlicy. 

— W dniu 5 bm. Koło BBWR w Wol- 

nej urządziło zabawię taneczną. Dochód w 
kwocie 100 zł. 30 gr. przekazano do Komi- 

tetu da Spraw: Bezrobocia. . 
— W Alniu 5 bm. straż pożarna w No- 

wej - Myszy urządziła przedstawienie. O- 
degramo „Więzień Magdeburski*. Dochód 

w ikwocie 40 zł. pnzezniaczomo ma  ieele 
straży, 

— ZABAWA 7. PRZESZKODĄ. Kolo 
Młodzieży Wiejskiej we wsi Tantak gm. 
Nowio-Mysz urządziło: zabawę tanecmą. 

W czasie zabatwiyi przybył w stanie nie- 

trzeźwymi Pieredhod Stefam, który pobił 
imstrumenta muzyłkanitiom, wobec czego za- 
użąd Koła przerwał zalbawię i zwrócił obec 

) nym piemiądze za! 'wiykupione bilety, 
Na SE sporządzonio doniesie- 

nie karme. 

— ZEBRANIE KOŁA. MŁODZIEŻY 

LUDOWEJ W LAOHOWICZACH. W dniu 
2 lutego w lokalu szkoły powszechnej od- 

było się walne zebramie czlonków Kała 
Młodzieży Ludowej im. Marszałka Pilsud- 
skiego. Obecnych było 43 czionków. Prze- 
wiodniiczył (kierownik szkoły p. Szejner. Po 
przyjęciu sprawozdania z działalności, 

pnzystąpiono do wybowu zarządu w rezul- 
tacie czego zostali wybrani pp: Szejner 

Mikołaj jako prezes i członkowie zarządu 
pp: Asimowiez Amtoni, Jacuta Witeld, Cie 
ceszkio Jan, Ciereszko Adam, Sienkiew'ezo 
wa Zofja i Jiumksztowicz IWiładysław onaz 
komisję rewiizyjną w składzie pp: Moska- 
łewicza, Burmiela i Paszkowskiej 

— ŚWIETLICA W LACHOWICZACH, 
E AB l duteg : s Lachowiczach została 
truchomiona Świesiea, przeznaczsna wy- 
lącznie dla iezłonków Zw. Strzeleckiego. 

FILJA 
naszej Administracji 

w Baranowiczach 
przeniesiona została z ul. Szosowej 178 

naui. SZEPTYCKIEGO 37 
(pierwsze piętro) 

  

  
  

A. ŚWIDOWA. 

  

Dziś ostatni dzień 

Dźwiękowe-kino POONESCA 

REWJA“ 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5. 

W programie: Śpiew, Muzyka, Tańce. 
Na ekranie: Film grozy i emocji 

„Krzyk tęsknoty u wrót Antarktydy" Day zasnac 

„PAJĄ 
Na scenie: Wszechświatowej sławy Zespół KOZAKUW Kubańskich, pod dyr. księżnej Elżb ety Gagarinowej. 

Uk e, Z genjalnym Edmandem LOVE 
Początek seansów o godz. 4 pp. W sobotę i niedzielę o godz. 2-ej pp. 
Wkrótce premjera przebojowego tilmu „KRÓLOWA NIEWOLNIKÓW 

  

Premjeral Najbardziej atrakcyjny progrem! 

Na scenie: n--« „BOMBA ŚMIECHU"! Przebooje: „Piosenki Pierrota* wyk A. Sachcicki. 3 

  

Dźwiękowe „Leci pies przez pole* wyk. Hanka Runowiecka. 
Kao „Ja tylko czasem się zapalam* wyk. St. B:lski. „Wilk morski* wyk. H. "Runowiecka i St. Belski. „Uwodziciei“ H. Runo 

HELIO s wiecka, Belski i Snchcicki, Na ekran e: Wspaniały przebój najnowszej prod. Paramoutu 1933 r. 
. _POKONANI ZWYCIĘŻCY Dramat mocnzch serc Gaorge Sed i Wynne Gibson. — Na 1-szy 

seans ceny zn Żcne. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.20, w niedzielę od g. 2. 

Jakie o = 99 
stanowisko już 

- zajmie W R dniach 
w świecie na ekranie kina 
Uwaga miłośnicy iiibryki: 

Dziś 
ostatni 
dziań: GRETA GARBO 

w wykonaniu orkiestry filh. w Berlinie, 

jako KURTYZANA 
w. jej najnowszej kreacji 

wómiezeczi UWERTURA WILHELM TELL 
„ZUZANNA LENOX“ 

  

DZWIĘKOWE KINO 

CGIIINe 
Wielka 47, tel. 15-41 

RA 
Dziś! Arcywesoły, przepyszny, czeski film dźwiękowy 

PODLOTK 
W rol. gł. figlarna, pełna humoru i wdzięku ANNA ONDRA i słynny reżyser KO (który wyreżysero - 
wał wszystkie filmy z Vlastą Burjanem) KAROL LAMACZ. Poraz pierwszy wyst: pują oni razem ma fil- 
mie: Nad program: Urozm dod. dźwięk. Ceny od 20 gr. Pocz. o godz. 4, 6. 8 i 1015. W sob. i św. o 2-ej 

Ó w 

  

Dźwiękowe kine Dziś podwójny program! 
HOLLYWOOD 1) Fascynujący film dżwiękowy 

Miekiewicza22 

tel. 15-28,   
PRAWO ĄIŁOŚCI 

,W DALEKI ŚWIAT To największy cad kinematografji, 
techu., odwagi i pracy ludzkiej, 

Hymnu radsści, pieśni i szczęś- 
cia. — Nowoczesna muzyka, 

to najwyższy wysiłek 
Początek 4, 6, 8 i 10.15. 

  

Dźwiękowe kino 

„LUX“ 
Mickiewicza 11 

Radjo wileńskie 
PONIEDZIAŁEK, dnia 13 lutego 1933 r. 

12.10 — Muzyka z płyt. 
14,45 — Muzyka popularna (płyty). 
15.15 — Giełda wolmiieza! 
15.25 — Audycja (dlia dzieci. 

15.55 — Słynni špiewacy kabaretowi: 
(płyty) . 

16.40 — „Międzynarodowa wymiana lu- 
dzi, kapitałów i towiarów'* — odczyt. 

17.00 — Muzyka 1eikikia, 
10.40 — |Pogadanka o Ryszardzie Wa- 

gnerze. 
= 18.00 — Tranism. opery „Tristan i Izol- 

22.55 — Wiiad. sport. 
23.05 — Muzylka: taneczna. 

dziewczyny do pięknego ołicera. 
W rol. gł. ulubieńcy publiczności 

Dziś! Przepiękny, porywający widza film dźwiękowy ut m czarującą muzyką, 

DZIEWCZĘ Z NAD WOŁGI 
EWELINA HOLT i IGO SYM. 

špiewami i tańcami rosyjskiemi p. t. 
Dramat życiowo-erotyczny osuuty na 
tle prawdziwej gorącej miłości biednej 

Początek o godz 4:ej, w 
dnie Świąteczne o g. 2-ej, 

  

      

CZYTELNIA 

Im. Adama Mickiewicza 
została przeniesiona z ulicy Wileńskiej 31 

na ul. ZAMKOWĄ 26 
czynna od 11 — 6 w. 

we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 

środka ed edcisków 

Prow. A. PAKA. 

  

  

  

  

  

Parcelacja maj. 

Landwarów 
Działki 

Kcmunikacja pociągami 
Warunki kupna: 

letniskowo - ogrodniczo - budowlane 

nad jeziorem, rozmaitej wielkości. 

i autobusem co godzinę. 
część pożyczką długoterminową, 

reszta ratami miesięcznemi. 

Cena od 600 złotych za działkę. 

INFORMACIE: 

w Wilnie: Pierwsza Wileńska Spółka Parcelacyjna, 

š w maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. 
© 

7) 

W mroku zamknietych okiennic 
ROZDZIAŁ _VI 
„DOM NR. 54 

Dalekie ,ponure przedmieście. Train- 
waje chodzą tu rzadko, skąpe ' światło 
nielicznych latarni snuje się po nierów- 
nym bruku i wąskich chodnikach. Ale 
są i zalety tych dzielnic: powietrze jest 
Czystsze, domy nie tak gęsto stłoczone, 
gdzieniegdzie mniejszy lub większy o- 
gródek. 

Dom nr. 54 przy Daniłowskiej ulicy. 
Stary, odrapany i ubogi dom. Farba 

oblazła, z małej werandki oszklonej i 
dach zaczyna się psuć; chwieje się na 
wietrze zniszczona rynna. Pełno tu mie- 
szkańców. 

Na jednych z licznych drzwi, wisi bi 
let: „Wadim Albertowicz Brandt". Dwa 
okna, z zajmowanego przez niego poko- 
ju są zasłonięte okiennicami, po przez 
ich szpary sączy się słabe światełko. 

Sąsiedzi, wiedzą, że matka Brandta 
jest ciężko chora, że on opiekuje się nią 
idealnie. Jest on wyjątkowym synem! 

Chora w cierpieniu swem pociesza 
się słodką świadomością, że jej syn jest 
najlepszy, że syn ją kocha i jest taki do 
bry, tak bardzo troskliwy! : 

Brandt siedzi przy stole. Zasłonił a- 
bażurem lampę tak, by światło nie raziło 
oczu chorej, a sam pisze coś w grubym 
zeszycie. 

Pod stołem drzemie na zielonej, ak- 
samitnej poduszce czarno - biały kot. 

Ciężkie westchnienie przerwało ci- 
szę. 

— Co ci jest, mateńko? — zaniepo- 
koił się Brandt. 

— Taki jesteś bladziutki i chudy, 
tak pracujesz,. Żal mi twej młodości! 

— Nic nie szkodzi, mateńko, wszyst 
ko minie i nasze sprawy się poprawią. 
Żebyś ty tylko prędzej wstała. Wiesz, 
czem jesteś dla mnie!. A co do mnie, to 
jestem najlepszej myśli, zobaczysz, że 
jak tylko skończę powieść, zaraz znajcię 
wydawcę! Mam już i pomysł do drugiej 
powieści. Będziemy znów bogaci i dla 
ojczyma przestaniemy być ciężarem. 

— Masz rację. Musisz pamiętać o 
nim zawsze, był dla nas taki dobry! 

— Wiesz, mamo.. jaki mu jestem 
wdzięczny, on jeden opiekował się mną 
zawsze nikt inny nie chciał mi podać rę 
ki, — wyrwała mu się gorzka skarga. 

— Nie pamiętaj im' tego. Ojczym 
twój pomaga nam zawsze, jak może. A 
jego dzieci o nim nie pamiętają, cóż dzi 
wnego, że i dla ciebie nie mają żadnych 
uczuć. Ojczym tak kochał Irene —- nie 
chciał widzieć jej wad. Zawsze powta- 
rzał: „Rina — mądra, głęboka, dobra 
dziewczyna, ty nie umiesz jej ocenić bo 
jest skryta i nie umie się przypodobać 

— Tak, stanowczo zalety te były 
przesadzone — nie mogła się przecie 
tak zmienić. Ale trzeba też pamiętać, że 
może to małżeństwo tak wpłynęło na nią 
fatalnie. Trudno o bardziej niedobraną 
parę: nasza elegancka i wytworna Ri- 
na i ji łysy, dokuczliwy pułkownik. 

/. Drukarnia wydawnictwa „SŁOWA” 
pika"     

ul, Mickiewicza 4, m. 2, 

ai 

— Tak, pułkownik nie może się po 
chwalić zewnętrznemi walorami 

— Ami wewnętrznemi, tembardziej! 
Głupi, krzykliwy, kłótliwy i napuszony, n 
jak indor! A jego snobizm! 

— Szkoda, że on ma taki wpływ na 
naszą Rinę! 

—A ja myślę, że ona się z tego pręd- 
ko otrząśnie, niech tylko jego się pozbę 
dzie. Szlag go trafić może każdej chwili, 
kiedy krzyczy od rana do nocy. Aż oczy 
mu krwią nabiegają i twarz sinieje od 
tego krzyku. A nasza Irena była zawsze 
trochę niedołęga, przestrasza się tak, że 
ledwie sypia. Uczyłaś ją tyle razy, żeby 
na niego krzyknęła, — zarazby się zmie 
nił Pamiętasz, mamo, jaki to był słodki 
dla nas, kiedy byliśmy bogaci, a jak stra 
ciliśmy wszystko, postąpił, jak ostatni 
cham. 

— Tak, ja już więcej o śmierci, niż 
o życiu myślę, ale chciałabym dać mu 
nauczkę. Rina to czuje i dlatego może 
tak jest oziębła, a jednak zawsze będzie 
dla nas bliska i kochana. 

— I ja ją kocham, jak siostrę. Tak mi 
jej żal, że w bogatym domu mieszka, a 
tak tam zimno i smutno! Nie tak, jak 
u nas, ubogo, ale ciepło i radośnie! 

Brandt zaczął poprawiać bandaż na 
ręku. 

— Czy bardzo boli cię ta ranka? Mó 
wiłam ci, żebyś się nie golił wieczorami 
przy naszem skąpem świetle, cóż trudne 
go jest zaciąć się! 

— Gdzież twoja sprawiedliwość, ma 
teczko, przecież to nie lampy wina, a ko 
ta, który wskoczył mi na ramię i brzyt- 
wa jakoś mi się w ręku przekręciła i 
zraniłem się! 
     

choroby. skórne RE 
ryczne i moczopłciowe. 
Wileńska 3, od 8 — I 

` 

WEZWANIE SPADKOBIERCÓW 

W dniu 12 I. 1927 r. zmarła w Poznamiu 
Helena Nejno. Niniejszem wzywam  ustawo- 
wych spadkobierców do zgłoszenia Swych 
praw w czasokresie 6 tygodni od daty niniej- 
szego ogłoszenia pod rygorem utraty praw. 
Poznań dnia 8 stycznia 1933. r. 

STANISŁAW SZYMCZAK. 
Poznań, Tęczowa 16. 

Kurator _ spadku, ustanowiony 
przez Sąd Grodzki w Poznaniu. 

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki lecznicnej 
Wiino, Mickiewicza 31 m. 4. 

URGDĘ 
kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, t:- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyci- 
1y twarzy. Masąż ciała, elektryczny, wy- 
szczuplający (panie). Natryski „Hormona“ 
według proi. Spuhla. Wypadanie włosów. 
tupiež, indywidualne dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Ostatnie zdobycze kosma- 

tyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

  

  

  

i : “ZR 

EEE MEKSIKA REKA 

Lekarze Różne 

Dr. Ginsbero » DZIERŻAWA 
Ośrodek majątku okoła 
90 ha 

( oddam 
Wiadom 

   

    

u gospod 1 i 4 — 8. Tel. 567. 
  

  

  

SO ..rza domu Bakszta 2 ad 
a 15—16. 

Кирмо Towarzystwo 
1 SPRZEDAŻ Pań Miłosierdzia 

"YYY"rYwwYvywwęvyyw" Św. Wiucentego a Paulo 
-- zmuszone wołać, bła- 

    

gać, prosić o pomoc 
Bryndzę __ dla rodziny W, : zim- karpacką deserową na i głodu fac. 

Ё родесня stara babcia NT я a 
B-ila Golebio* SC] ipuitonača Z: 

atek ez ubrania 
2 a obuwia i możności n- 

"" częszczania do szkoły— 
AAAA ŁAAAAAAŻAŁAŃAMM Najmniejsze ofiary z 

Lokaie wdzięcznością przyjęte 

rewovvvwwwvowywywevy będą przez Redakcję 
DO WYNAJĘCIA pe pod literą W 

dóży pokój dla samot- = NN t 
a starszego pana —  POPIERAJCIE 
Konarskiego 27 ш. 5 — 

u właścicielki . L.0.P.P 

  

Pogodny nastrój dwóch kochających 
się serc przerwał nagły dzwonek. 

— Któż to może dzwonić tak głoś- 
no? — drgnęła nerwowo matka. — Nie 
otwieraj odrazu, zapytaj wpierw kto! 
— Kto tam? — podchodząc do drzwi 

zapytał Brandt. 
— W mię prawa, — otwierajcie! . 
Ręka „zamarła na sekundę na klamce. 

Ale opanował się i zupełnie spokojnie 
otworzył. : 

Chora załkała histerycznie. 
ROZDZIAŁ VII 

ZNÓW ZAGADKOWE ŚLADY 
Jedną z bocznych alei, równoległych 

do głównej, powracałi do miasta Zenin 
i Orłowski. 

W ciemności postaci ich były zupeł- 
nie niedostrzegalne i tylko błyskające 
chwilami gwiazdki papierosów, sygnali- 
zowały ich obecność. 

— Nie mieliśmy dotąd takiej sprawy 
— zauważył Orłowski. — Wszystko się 
przeciw nam zmówiło. Neptun, który za- 
wsze tak doskonale się popisuje, dziś 
się zbłaźnił zupełnie. 

Zenin mruknął coś nieokreślonego. 
Orłowski ciągnął dałej, niezrażony 

brakiem elokwencji przyjaciela:. 
— Djabli go wiedzą, co się stało dzi 

siaj z tym przeklętym psem! Coprawda 
doprowadził nas do tramwaju, ale dłacze 
go wąchając ślady nóg, wył i odskaki- 
wał, jeżąc sierść i wogółe zachowywał 
się, jak warjat?. 

— Usiądźmy na chwiłkę, — zaprope 
nował Zenin, szukając pod drzewami fa- 
wki. 

D. C. N. 

Redaktor w/z Witold Fatarzyński. 
 


