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Fundamenty i szczyty 
(Pięćdziesięcioiecie naukowej i literackiej pracy prof. M. Zdziechowskiego) 

Marjan Zdziechowski obchodzi jubi- 

leusz pięćdziesięciolecia pracy naukowej 

i literackiej. Marjan Zdziechowski. Bez 

tytułów. Tytuły powiększają ludzi ma- 

łych i nieco ograniczają wielkość ludzi 

wybitnych, bo podkreślają tylko jedną 

stronę ich osobowości i wskazują na 

jedną dziedzinę działalności. Łatwiej nió 

wić © profesorze Zdziechowskim, niż 

wprost o Zdziechowskim. 

W dniu półwiekowego jubileuszu 

twórczej pracy, trzeba mówić o Zdzie- 

chowskim, — o tym Zdziechowskim, o 

którym łatwiejby było napisać dużą 

książkę, niż krótki artykuł. 

Bo i jak ogarnąć w kilkudziesięciu 

zdaniach olbrzymi dorobek uczonego, li- 

terata, myśliciela, działacza społecznego, 

narodowego, religijnego?.. W jaki spo- 

sób na tle imponująco wszechstronnej 
działalności zarysować sylwetkę człowie 
ka, w ciągu pięćdziesięciu lat walczącego 

o prawdę?.. 3 
Walka. Może to jest najistotniejszą ce- 

chą Zdziechowskiego, który zawsze się 

odznaczał i odznacza  bezkompromis>- 

wością, niezwykłą odwagą cywilną 1 

wielkim temperamentem pisarskim, po- 

łączonym z imponującą erudycją uczone- 

go. Ta walka nie jest wynikiem jakiegoś 

doktrynerskiego zaślepienia, ani też ka- 

znodziejskiej pogardy dla świata małych 

ludzi, — jej podłożem jest ciągłe, zaw- 
sze żywe, szukanie prawdy, jest dążenie 
do zachowania ścisłej proporcji pomię- 
dzy fundamentami a szczytami. 

Każdy poważny i szlachetny czło- 
wiek zwraca uwagę na zachowanie takiej 

proporcji i zwalcza wszelką blagę, — 

Marjan Zdziechowski na wszystkich po- 
lach swej działalności nie ogranicza się 

do tępienia blagi, lub nieuctwa, lecz w 

stosunku do wszystkich zjawisk zacho- 
wuje twórczy krytycyzm, badając prze- 

dewszystkiem ich podstawy. 

Stąd jako historyk literatury, a ści- 
ślej, jako historyk kultury, zwraca tak 
wielką uwagę na zagadnienia religijne, 

będące fundamentem kultury ludzkiej. 

Gdy w jakiejkolwiek bądź dziedzinie spo 
strzeże choć małą rysę na fundanien- 

tach, ma odwagę powiedzieć o tem głoś- 
no,—gdy stwierdzi, chwiejność podstaw, 
rozpoczyna często niewdzięczną i nie- 

równą walkę. 

Czy jest moralizatorem? Bynajmniej. 

Żądając mocnych fundamentów dla gma- 

chów już wzniesionych, domaga się Ma- 

rjan Zdziechowski budowania strzeli 

stych gmachów, jeżeli fundamenty są pe- 

wne. 

  

Jakże częste były nieporozumienia 

pomiędzy Zdziechowskim a tym lub in- 

nym odłamem społeczeństwa właśnie 

wskutek niezrozumienia zasadniczej pod- 

stawy obecnego Jubilata. 

Przykładów możnaby było przytoczyć 

wielką ilość. Przypomnijmy chociażby 
niezmiernie charakterystyczną walkę, ja- 

ką stoczył Marjan Zdziechowski w obre- 

nie nowej myśli katolickiej. W przedmo- 

wie do głośnej w swoim czasie książki p. 

t „Pestis Perniciosissima* (Warszawa, 

1905) mówił: 

„Kwestje religijne nie istnieją u nas. jed- 
dni wierzą ślepo, nie zastanawiając się nad 
tem, w co ini wierzyć każą; inni zachowują 
wobec religji, jako rzeczy potrzebnej dla żon, 
dla dzieci, dla służby, wyniośle  protekcyjna 

życzliwość; inni wreszcie już przeszli nad reli- 
gia do porządku, poczytując ją za przestarza- 
ły zabobon. Na takim gruncie religja, która jest 
sprawą nietylko najważniejszą, ale jedyną, rze- 
Czywiście ważną, obfitego plonu wydać nie 
może. U jednych trzeba ją pogłębić, a drugicn 
do niej pociągnąć... 

Oto typowy przykład badania funda- 
mentów, odważnego poruszania spraw 
najistotniejszych i najdelikatniejszych 
zarazem. Nic też dziwnego, że ta właśnie 
książka Zdziechowskiego znalazła głoś- 
ne echo zagranicą i zrodziła aż dwukrot 
nie wydaną replikę jezuity, ks. Jana Rost- 
worowskiego. 

Prof. Roman Dyboski w książce p.t. 
„Siedem lat w Rosji i na Syberji* żar- 
tobliwie nazywa Zdziechowskiego „en- 
fant terrible" i opowiada 0 pewnem 
zdarzeniu, najdobitniej dowodzącem jak 
nietrafne jest to żartobliwe określenie. 

` W r. 1915, w Moskwie p. A. Lednic- 
ki zorganizował wielkie zebranie polsko- 
rosyjskie, na które zaprosił najwybitniej- 
szych działaczy politycznych rosyjskich 
w celu pogłębienia rosyjskiej sympatji 
do nas. Referat na tem zebraniu miał wy- 

głosić prof. M. Zdziechowski. 

Dyboski opowiada o tem: 
Profesor Zdziechowski znany jest wśród 

swych przyjaciół politycznych, jako „enfant ter- 
rible*: jak popłoch szerzył w sferach ortodo- 

ksji katolickiej przez swe gorące sympatje dla 
modernistów, jak później zdumiał prawicę na- 
rodową przez swą pełną zachwytu broszurę o 
Stanisławie Brzozowskim, tak tym razem przy 
krą niespodziankę zgotował - swym długoletnim 
i serdecznym przyjaciołom rosyjskim. Oczeki- 
'wali opisu Królestwa Kongresowego, jako za- 
chęcającego obrazu możliwego współżycia au- 

tonomicznej Polski z monarchiczną Rosją pod 
dachem unji personalnej. Tymczasem  prele- 
gent nieubłaganie wykazał konieczność dziejo- 

wą powstania listopadowego, przedstawiając 
jak na wszystkie piękne urządzenia konstytu- 
cyjne narzuciła swą duszącą sieć szpiegowska 
policyjna administracja carska.. 

Prof. Dyboski nazywa to „przy- 

krą niespodzianką”, — czy nie  trafniej- 

by było określić czyn Zdziechowskiego 

mianem „badania fundamentów"? Kilka 

dziesięciu skądinąd poważnych ludzi na- 

gwałt budowało w swej wyobraźni pięk- 

ny gmach unji Polski i Rosji, jeden 

Zdziechowski miał odwagę zbadać stan 

fundamentów... 

I to jest bodaj stałem źródłem niepe- 

rozumień pomiędzy Zdziechowskim a spo 
łeczeństwem: gdy ludzie pragną bezmyśl 

nego podziwiania szczytów, nie mogą ni- 

komu darować zuchwałego wskazywania 

na kruchość fundamentów!... 

I odwrotnie: gdy niemal cudem zó- 

stały założone mocniejsze fundamenty 

ludzie już nie chcą dalej pracować i 

szczerze się oburzają na śmiałka, który 

tłumaczy, że jest zrobione mało, rozpacz- 

nie mato!.., 

Czy cały stosunek  Zdziechowskiego 

do powojennej Europy, a szczególnie do 

odrodzonej Polski, nie jest nawoływa- 

niem do budowania szczytów? Mamy 

pewniejszy (narazie) grunt pod nogatni, 

niż ma Wschód, dlaczegoż siedzimy z 

założonemi rękami, nie zdając nawet 

sprawy, że po pewnym czasie zachwiać 

się mogą i fundamenty, wzniesione z 

takim trudem przez szeregi pokoleń Po- 

laków... 
Od chwili powstania Państwa Polskiego — 

mówi Zdziechowski, — demagogja zapanowa- 
ła nad Polską, rozkłada ją i do grobu prowa- 
dzi. jest ona bezpośrednim wynikiem rozwiel- 
możnionego bolszewictwa. Bolszewictwo, to 

stan duszy, który się wytwarza pod hypnozą 

triumfów bolszewizmu w Resji i dalszym jego 

triumfom toruje drogę; to stan duszy, w któ- 

rym zanika zmysł moralny, zmysł religijny, 
zmysł estetyczny,i wszystko, co duszę cziowie 

ka, jej godność i wartość stanowi... 

l znowu: diagnoza odważna, bezlito- 

sna, okropna, ale właśnie dlatego zawie- 

rająca wskazanie, jakie nałeży  zastoso- 

wać remedium. 

Pesymizm Zdziechowskiego jest twór 

czy. 
Wymagając w dziedzinie religijnej, 

naukowej, moralnej i estetycznej zacho- 

wania należytego stosunku szczytów do 

fundamentów, kryterja swe stosuje Zdzie 

chowski nietylko do zjawisk ogólnych i 

nietylko do grup ludzi lub jednostek ob- 

cych, ale i do siebie samego. ; 

I w tem tkwi wielki czar osoby Czci- 

godnego Jubilata. 

Jakže imponujący i 

chociažby jako profesor 

Należąc do ginącego już typu profesora, 

sięgającego tych szczytów, gdzie nauka 

spotyka się ze sztuką, stwierdzając, że 

Rzymianie mieli rację, określając naukę 

i sztukę wspólnem imieniem: „Ars“ -— 

prof. Marjan Zdziechowski umie służyć 

nauce i jako kapłan, i jako rycerz, u- 

mie wydobyć z nauki całą jej dostoj- 

ność i urok, umie wreszcie być jej wspa 

niałym reprezentantem, pełnym powagi i 

godności. 

I znowu: to nietylko poczucie własne: 

siły i godności, świadomość swego zna- 

czenia i praw; — im większe są te pra- 

wa, tem większe wkłada na siebie obo- 

wiązki prof. Zdziechowski. 

Dziś Marjan Zdziechowski zamyka 

wielki okres swej wszechstronnej dzia- 

łalności. Otwiera nowy. Ale oglądając 

się wstecz i stwierdzające nawet swe błę 

dy i omyłki jedno będzie mógł z całym 

spokojem stwierdzić: że zawsze umiał 

zakładać mocne fundamenty i piąć się 

na najwyższe szczyty!..: : 

A to jest wielka, bardzo wielka rzecz! 

To jest udziałem tylko wybranych! 

W. Charkiewicz. 
* 

MARJAN ZDZIECHOWSKI 

profesor i b. rektor Uniwersytetu Steiana Ba- 
torego w Wilnie, członek zwyczajny Akademji 
Umiejętności w Krakowie, członek węgierskiej 
Akademii Umiejętności w Budapeszcie, członek 
honorowy Ea EU w Wilnie 

,_ Urodzony w r. 1861 w maj. Nowosiołkach, 
ziemi mińskiej, nauki gimnazjalne pobierał w 
Mińsku, studja zaś uniwersyteckie odbywał 
od r. 1879 do 1883 na uniwersytetach w Pe- 
tersburgu i Dorpacie. Stopień kandydata fiło- 
logji słowiańskiej i złoty medal otrzymał w 
Dorpacie, gdzie zakończył studja i złożył roz- 
prawę konkursową z zakresu epiki ludowej ro- 
syjskiej p.t. „Der Held Dobrynja Nikitisch*. 

Po uzyskaniu dyplomu uniwersyteckiego 
wyjeżdża na dalsze studja do Grazu i Zagrze- 
bia (studja słowiańskie), następnie zaś do Ge- 

piękny jest On, 

uniwersytetu! 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
' RRNOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. 

GŁĘBOKIE -—— ul. Zamkowa 14 Księg. W. Wiodzimierawa, 

GRODNO — Księgarnia 1-wa „Ruch“. 
BORODZIEj — Księgarnia Kol. „Ruch' 
RLECK — Sklep „Jednošė“ 
LIDA — uł. Suwalska 13 — S. Mateski. 

ЕЫМБ С — Księgarnia Kol. „Ruch“. 

  

MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 
MIORY — Ejdełman 
HIEŚWIEŻ ul, Ratuszowa — Księgarnia Jażwińskiege. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

| CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy 

milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. 
> е o ei Budai geris 0 50 proc. drožej. Administracja 

istacię Zinieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 groszy. | Zagraniczne 
do miejsca. 

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyirow: 
Terminy druku mogą być przez Admini 

(RADE UDO ERIE 

Łaszuk. 
OSZMIANA — 
PODBRODZIE 

POSTAWY — 

3 
na stronie 2-ej i i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. 

W numerach świątecznych, oraz z prowinc 

DRUJA — Kowkin. 
Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ui. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Rach* 

SŁONIM — Księgarnia |]. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 

SMORGONIE -- Stowarzyszecie Przyjaciół Oświaty. 

ST. ŚWIĘCIANY —- M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja 5. 

WOQGŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA —- Kiosk Księg. Kol. „Ruch”. 

   
   

Komiunikaty Oraz 
o 25 proc. drożej. 

mie przyjmuje zastrzeżeń co 

W kotle niemieckim wciąż wre TELEGRAMY 
AWANTURY W REICHSTAGU 

BERLIN PAT. — Wtorkowe posie- 

dzenie parlamentarnej komisji ochrony 

praw Reichstagu znów było widownią 

skandalicznych scen, wywołanych przez 

członków narodowo - socjalistycznych. 

Hitlerowcy, podobnie jak i przed 8 

dniami, urządzili kocią muzykę przewod- 

niczącemu komisji socjal - demokracie 

Loebemu, obrzucając go obelgami i wy- 

zwiskami i nie pozwałając na otwiera- 

nie posiedzenia. 

Gdy Loebe mimo te nie schodził z 

trybuny prezydjalnej, podszedł do niego 

poseł hitlerowski Franck i strącił go Z 

totelu prezydjalnego, zajmując jego miej 

sce. Wśród niezwykłej wrzawy posłowie 

stronnictw mieszczańskich, socjal - de- 

mokraci i komuniści na znak protestu 

opuścili salę. U wejścia jeden z posłów 

hitlerowskich zaatakował posła ludowe- 

go Moratha, uderzając go pięścią w ple- 

cy. 
Frakcja ludowa zgłosiła protest na 

ręce prezydenta Reichstagu Goeringa. 

Kównież irakcje socjał - demokratyczna 

i centrowa zgłoszą pisemne protesty z 

powodu postępowania narodowych So- 

cjalistów. Protesty te na piśmie wysłane 

zostaną również i do prezydenta Rze- 

szy Hindenburga. 

KSIĄŻĘ WILHELM-AUGUST GROZi * 

BERLIN PAT. — Książę Wilhelm - 

August Hohenzollern, członek pruskiej 

frakcji hitlerowskiej, wygłosił w Mona- 

styrze mowę wyborczą, w której zagro- 

ził że przedstawicielom systemu, którzy 

będąc u steru rządu, dręczyli naród nie - 

miecki, nic nie będzie zapomniane. Pa- 

miętać jednak trzeba — mówił książę 

Wilhelm August, — że systemu tego nie 

można usunąć środkami  łagodnemi w 

ciągu jednej doby. Niemcy muszą odzy- 

skać swą dawną armję niemiecką, Oj- 

czyzna niemiecka należy do Niemców, 

nie zaś do obcokrajowców, którzy na- 

szli ten kraj. 
  

  

Zatarg chińske-japoński w komisji 19-tu 
GENEWA. PAT. — Komitet 19-iu za- 

znajomił się we wiorek po poiudniu z tek- 
stem odpowiedzi japońskiej ma pytanie,   

  

9 lutego. Chodziło 0 wyjaśnienie, czy rząd 
japoński, przyjmując jako podstawę akcji 
pojednawczej zasady maportiu Lytiiona, zga 
dza się także na zawartą w nich zasadę u- 

trzymnia suwerenności Chin mad Man- 
dżurją i czy gotów. jest uznać, że utrzy- 
mamie państwa Mandžuko nie stanowi za- 
łatwienia sprawy. Jak można było przewi- 

dzieć, odpowiedź japońska była negatywu: 
Pismo delegata. japońskiego przypomina, 
že Japonja wyjpowiedziała swą cpinję ja 
sno i niedwnuzmacznie. Rząd japoński nie 
może się zgodzić na to, by miepodległość 
państwą Mandżuko była: przedmiotem dys- 
ав) 

Komiitet 19-tu polecił sekmetangowi ge- 
neralnemu odpowiedzieć delegattowi japoń- 
skiemu, że w tych wanrunikach nie może u- 
ważać ikomtmpropozycyj japońskich, w 
zwiąyku z któremi, wysłtosowame było 
wspomniane pytamie, za możliwą do przy- 

   

    

    

jęcia za podstawę akcji pojednawiczej i że 

uważa dyskutowanie idh za bezużyteczne. 

Następnie komitet przyjął ostateczny 

tekst zaleceń końcowych, przyczem po 

siwierdzeniu suwerenności Chin nąd Man- 

dżurją, ma pierwsze miejsce wysunął zale- 

cenie wycofania wojsk japońskich ze stre- 

fy kolejowej. Drugie zalecenie dotyczy 

zorganizowania szerokiej autonomii Mae 

dėžurji, zgodnie z propozycjami komisji 

Lytttona. Komitet 19-tu ustalił, że komitet 

negccjacyjny, który miałby się zająć 

wprowadzeniem w życie zaleceń Zgroma- 

dzenia, będzie się składał z sygmatarjuszy 

traktatu 9 mocarstw! oraz tych członków 

kiomitetu 19-tu, który wyraża życzenie za- 

siadania w nim. Również i Rosja Sowiec- 

ka będzie zapnoszona. Jedmakże komitet 

powołany. będzie do życia tylko w. razie 

przyjęcia zaleceń Zgromadzenia przez Obie 

strony. Ponieważ zdaje się nie ulegać wąt- 

pliwości, że Japonija odrzuci te zalecemia, 

które stanowią potępienie jej polityki w 

Mamdżurji, komitet zapewne wcale nie zo- 

stamie utwomzosy. 

Najdłuższe posiedzenie Izby francuskiej 
PARYŻ. PAT. — Izba Deputowanych 

uchwialiła projekt finamsowy nządu. Z pro- 

jektem tym nząd związał kwestję zaufania. 

Za. projektem głosowała mównież grupa so0- 

cejalisłtyczna, Ostateczne iwyniki glosowa- 

nia maid całokształtem projektów finanso- 

wych w Izie Deputowanych przedstawiają 

się następująco: za projektem głosowało 

356 deputowanych, pnzeciwiko 215. Debaty 

parlamentame, które rozpoczęły się w nie- 

dzielę o godzinie 15,30, zakończyły się iw 

PARYŻ. PAT. — W przemówieniu, wy- 
glosgonem na iwicezorajszem posiedzeniu 
Izby Deputowanych były, prezydent Dou- 
mergue oświadezył, że dla lewicy sprawa 
obrony. mamodowej dominuje ponad wszel- 
kiemi walkami pantyj politycznych. Gra- 
mice Framicji nie mogą być nigdy otwante, 
ami osłabione, Z «mugiej stromy jednak 
Framcja nie może prowadzić takiej polity- 
ki, któraby ją doprowadziła do izolacji. — 
Powinna ona pozostawać w pnzyjaznych 

poniedzialek o godzinie 22,15. Deputowani 

stwierdzają, że obecne posiedzenie parła- 

mentu byfo miajdłuższe, jakie pamiętają, 

tnwało bowiem 37 godzin i 15 minut bez 

przerwy i poświęcone było mieprzerwanej 

(dyskusji z półtoragodzinną przerwą obia- 

idową. Zmawiey życia parlamentarnego 

Framcji utrzymują, że aby zmaleźć podob- 

nie długą dyskusję, należałoby sięgnąć do 

czasów wielkiej rewolucji. 

PRZEMÓWIENIE PREZ YDEN1 A DOUMERGUE'A 

stosunkach z  wielkiemi demokracjami 
świata, Tak właśnie przedstawia się poli- 
tyczny program  obęcnego mządu. Bez 

względu mia. to, jakie mogą się wyłonić ko- 

nieczności w. doskonaleniu idei obrony ma- 

modowej, nie należy pozwalać ogamiać się 

słtwachowi i panice. Franeja może spokoj- 

mie patrzeć w: przyszłość i z zimną knwią 

rozwiązywać wszelkie sytuacje, jakie Sie 

mogą wytworzyć. 

  

Nowe sensacyjne porwanie w Ameryce 
BANDYCI UPROWADZILI PRZYJACIELA LINDBERGHA 

LONDYN PAT. — Dzienniki londyńskie in- 
formują o nowem porwaniu w Ameryce, pozo- 

stającem z pewnym związku z Lindberghiem. 
Najlepszy przyjaciel pułkownika  Lindbergha 

młody miljoner z Colorado Karol Bottcher z0- 

stał wczoraj uprowadzony przez bandytów, — 

którzy żądają 40 tysięcy dolarów okupuł. 

Bottcher otwierał swój garaż w Denvar, a- 
by wstawić samochód i w tej właśnie chwili 

przystąpiło do niego dwóch osobników, uzbro- 
jonych w rewolwery. Siedząca w samochodzie 

żona Bottchera błagała go, aby nie odniawiał 
żądaniom, bojąc się o jego życie. 

Bandyci wręczyli pani Bottcherowej żąda- 
nie okupu, adresowane do starego Bottchera. 

ojca uprowadzonego, znanego multimiljonera. 
W liście swym bandyci dają instrukcje co do 
sposobu złożenia okupu i 
dziecko Lindbergha byłoby dziś jeszcze żyło, 

gdyby okup został złożony. Bottcherowie goto- 

wi mają być do złożenia okupu. 
NOWY YORK PAT.. — Brak wiadomości 

о uprowadzonym przez bandytów młodym mi- 

ljonerze Karolu Bottcherze. Żona Bottchera ©- 

głosiła przez radjo, że gotowa jest zapłacić każ 

dą sumę, jakiej zażądają bandyci. 

newy, gdzie prowadził studja nad literaturą po- 
równawczą. 

‚ № roku 1889 na podstawie pracy p.t. „Me 
sjaniści i słowianofile" uzyskar . w Krakowie 
stopień doktora filozofji, w r. 1894 habilituje 
się do filologii słowiańskiej, później zaś roz- 
szerza habilitację i otrzymuje veniam legen- 
di w zakresie literatury powszechnej czasów 
nowszych. W r. 1899 otrzymuje stopień profe- 

sora nadzwyczajnego, w roku zaś 1904 — pro- 
fesora zwyczajnego. 

Działalność pisatską rozpoczął w r. 18€2 
artykułem p.t. „H. Sienkiewicz“,  drukowany m 
w Ateneum warszawskiem. 

Dorobek naukowy i literacki prof. M. 
Zdziechowskiego jest bardzo wielki, bo obej- 
muje trzydzieści kilka książek i około 150 roz 
praw, drukowanych w różnych czasopismach 
w języku polskim, francuskim, niemieckim : 
rosyjskim. 

Z dzieł podstawowych wymienić należy: 
„Mesjaniści i słowianofile* — Kraków, 1888, 

str. 338, „Byron i jego wiek* t. I. — Kraków, 
1894, str. 447, t. Il — Kraków 1897, str. 686, 
„Szkice literackie", Warszawa, 1900 str. 339, 
„Wizja Krasińskiego" — Kraków, 1912, str. 

202, „U opoki mesjanizmu* — Lwów, 1912, 
str. 408, „Pesymizm, romantyzm, a podstawy 
chrześcijaństwa" — Kraków 1915, t. I str. 376, 
t. M — str. 420, „Gloryfikacja pracy — myśli 
z pism i o pismach St. Brzozowskiego” — 
Petersburg, 1916, str. 202, „Wpływy rosyjskie 
na duszę polską”, Kraków, 1920, str. 155, „Eu- 
ropa, Rośja, Azja" , — Wilno, 1923, str. 334, 
„Napoleon III“ — Kraków, 1930, „Chateau - 

briand i Napoleon* — — Wilno, 1932, str. 

226. ` 

ARCE | 

TAŁLIN PAT. — Prof. Marjan Zdzie 

chowski mianowany został doktorem ho 

noris causa uniwersytetu w Tartu (Dor- 

pat). 

SENAT PRZYJĄŁ USTAWĘ 
0 REKRUCIE 

WARSZAWA, PAT. — W dniu 14 bm. 

odbyło się posiedzenie komisji wojskowej 

Senatu. Po przemówieniu senatora Jerzego 

Potockiego przyjęto jednogłośnie rządowy 
projekt. ustawy io poborze rekruta ma mok 
1933. 

NOWY BISKUP POLOWY 

WARSZAWA, PAT. — W majbliższym 
czasie nastąpi zmiana na stanowisku bis- 
kupa polowego wojsk polskich. W związku 
z powyższem biskupstwo wojsk polskich 
obejmie iks. prałat Józef Gawiina, dotych- 
czasowy proboszcz w Królewskiej Hucie. 

TRAGICZNY WYPADEK 
W KRAKOWIE 

KRAKÓW. PAT. — We witonek rano 
ułegła. nieszczęśliwemu wypadkowi ucze- 
nica V klasy gimnazjalnej Wialerja Rach- 
wałównia, córka urzędnika pocztowego. — 
Przechodząc przez Mały Rymek, Rachwałó- 
wma ugodzona została odłamkiem gzymsu, 
strąconego z dachu przez silny wiatr i po- 
niosła śmierć na miejscu. 

POGRZEB HR. APPONYTEGO 

BUDAPESZT. PAT. — W związku z 
pogrzebem hr. Apponyi'ego, stolica Wę- 
gier przybrała szatę żałobną. Wezoraj o £. 
10-tej nozpoczęla się ceremonja pogrzebo- 
wa, na: której był obecny regent. węgierski 
Horthy, król bułgawski, cały korpus dyplo- 
matyczny z nuncjuszem nia czele, pnzedsta- 
wiciele władz wojskowych i cywilnych. — 
Chóry odśpiewały hymn węgierski, poczem 
premjer Gembosz wygłosił w imiemiu nzą- 
du i niarodu węgierskiego mowę, w, której 
omówił działalność zmarłego, charakteryzu 
jąc go jako obnońcę praw. węgierskich. — 
Przy dźwiękach marsza żałobnego przenie- 
słono zwłoki hr. Apponyi'ego do kościoła 
koronacyjnego na Zamku, 
  

  

„ „Osservatore Romano" (Nr. 27) w arty- 

kule p.t. „Ingannati dalla GPU?*, mówiąc o 

ponurej aferze Aleksandra Dejbnera i zazna- 

czając, że sprawa ta znalazła żywe echo w pra 
sie polskiej, wskazuje na nasze pismo. 

Miło nam jest stwierdzić, że głos nasz jest 

słyszany aż w Rzymie, ale obiawiamy się nie- 

co, czy odlegiość nie zniekształca dźwięku gło- 

su, czy pomiędzy redakcjami dzienników nie 

Stoi jakiś pośrednik, bardziej gorliwy, niż obje- 

ktywny. 

Tak w sprawie Dejbnera, jak i wogóle о5- 
rządku wschodniego, nasze stanowisko jest 

szczere i wyraźne. Stanowimy, jako Polacy 
awangardę świata chrześcijańskiego w Europie. . 
— trzymamy straż na najbardziej niebezpiecz- 

nych i szczególnie zagrożonych placówkach. 

Do walki jesteśmy. przygotowani. Niebezpie- 

czeństwu umiemy spojrzeć prosto w oczy, ale 

właśnie dlatego stać nas na szczerość i moc- 
ne. przekonania. 
  

  

Mowa prez. Hoovera 
NOWY YORK. PAT. — Z okazji dnia Lin. 

colna prezydent Hoover wygłosił w klubie na- 
rodowym stronnictwa republikań przermó 

wienie, o oda o: ini Zjedno- 
czone zmuszone w ia zarządzeń 
obronnych przeciwko importowi, pochodzące- 
mu z krajów o zdeprecjonowanej walucie. —- 
Hoover zalecał akcję międzynarodową, mającą 

"na celu stabilizację wałut i zapobieżenie woj- 
nie ekonomicznej. 5 

3 Domagając się przywrócenia w stosunkach 
międzynarodowych parytetu ziota, mówca wy- 
powiedział pogiąd, że nie jest koniecznem, by 
narody, które porzuciły parytet złota, usiłowa 
ły przywrócić swej walucie jej dawną wartośc 
Zdaniem mówcy, wystarczy stabilizacja de- 
precjonowanych walut. Gdyby okazało się, że 
konieczna jest pewna akcja finansowa o chara 
kterze międzynarodowym ze strony banków е- 

isyįnych mająca na cełu stabilizację dewiz, 
narody nie powinny wahać się przystąpić do 
podobnej operacji finansowej, naturalnie z od- 
powiedniemi zastrzeżeniami. 
Gdyby jakaś część spłat na rzecz Stanów 

Zjednoczonych z tytułu wojennych 

wtym ezką ale zawały się lego uczynić w uczynić— 
may ył Hoover. — mówił 

rozszerzonym pomocniczym systemie monetar- 
nym. 

Ba anzeaalky "się zretęsłę. wtrowadzowy 
kge : 2 zagraniczną. a: w uważa- 
jacą Wasdowanie Ango wojennych za radykal 
ny ś międzynarodowych sto- 
sunków So: s jest prawdą, po 
nieważ długi są Cz zagadnienia, a 

znaczenie ich z punktu widzenia handłu 
światowego jest przesadzone. | 

się wymaga od 
Stanów Zjednoczonych poświęcenia, nałeży im 

dać że ws wadzi ‘а dopro 
do pozytywnych rezultatów: stabilizacji mone- 
tarnej i odbudowy pomyślności światowej. | 

Kto wygrał? 
WARSZAWA. PAT. — Wczoraj w 5- 

tym dniu ciągnienia lasy TV-tej 26-tej 
Państwowej Loterji Klasowej, główniejsze 
kDa padły na numery: : 

250 tysięcy złotych — . 

100 tysięcy zł. — 60.649. | 
50 tysięcy złotych — 12.333. 
29 tysięcy złotych 143.682. = 
Po 10 tysięcy złotych — 45.179, 45.579 

5 tysięcy złotych — 60.473. 

ro 2 tysiące złotych: 857, 4.5 

16.790, 58.035, 69.079. 88.983, 
100.380, 109.405. 

  

10, 
96.937.



SILVA RERUM 
Straszne rzeczy!.. W Wilnie nowa 

powódź, ale o wiele groźniejsza, niż by- 
ła przed dwoma laty! Proszę sobie wya- 
brazić: ucierpiała już nie Zygmuntowska, 
jak wówczas, lecz ul. 3 Maja!... Dziesięć 
domów znajduje się pod wodą! Komu- 
nikacja odbywa się zapomocą łodzi!.. 

Co za straszna ta rzeka Wieżabka!.. 
Jaka Wieżabka?.. jeżeli Państwo nie 
wiedzą niech wezmą Dzień Polski z dn. 
9 b.m. i tam przeczytają: 

GROŹBA POWODZI. Dopiyw  Szczary, 
Wieżabka, wskutek nagłego topnienia Śniegu 
i deszczów wystąpił z brzegów i zalał przed 
mieście Wilna ul. 3 Maja. 10 domów zostało za 
lanych wodą. Komunikacja odbywa się przy po- 
mocy łodzi. 

Katastrofalna sytuacja Wilna wsku- 
tek powodzi na łamach Dnia „Polskiego 
nie powinna przerażać ofiary powodzi, 
gdyż ich losem może z powodzeniem za- 
opiekować się niejaka pani Jachontowa, 
która na łamach wileńskiej rosyjskiej ga- 
zety Nasze Wremia tak się ogłasza: 

Wypołniaju poruczenia wsiakago 
i ustraiwaju sud'bu... 

Niech więc nawet powodzianie z ul. 
3 Maja w Wilnie nie rozpaczają: ich lo- 
sem może się zaopiekować uczynna Ro- 
sjanka. э 

Zresztą można się zwrócić nietylko 
do Rosjanki, — od czegoż jest, dajmy 
na to, Poznań?.. 

W Il. Kurjerze Codziennym czytamy: 
SZYBKO, dyskretnie ułatwiam znajomo 
ści w sierach zamożnych „Priwat-swai“ 
Poznań. | 

„A powiadają, że życie jest ciężkie i 
ponure?.. Można przecież łatwo mieć zna 
jomość w sierach zamożnych, można pię 
knie pokierować swym losem. Ale polega 
tylko na tem, że zwykle w grę wschodzi 
niewiasta. Co do niewiast zaś... 

° Ale posłuchajmy, co mówią o kobie- 
cie akademicy krakowscy, zabierający 
głos na łamach Giosu Narodu (42) 

3 Musimy stwierdzić, że i w państwach „ka 
pitalistycznych“, a także w Polsce dokonuje 
się ciągła przemiana kobiety — powiedzmy 0- 
twarcie — na gorsze. Pomijam państwa za- 
chodnio-europejskie, iemcy, Francję, gdzie 
zwłaszcza w ośrodkach wielkomiejskich panu. 
ią stosunki niezbyt odlegie od sowieckich, po- 
kryte jednak płaszczykiem obłudy. U nas, w 
Polsce, destrukcyjne prądy zataczają coraz 
szersze kręgi. — Począwszy od warstw  pro- 
letarjackich, karmionych  niemoralnemi sensa- 
cjami, oraz iście bolszewickiemi radami w spe- 
cjalnych rubrykach „w cztery oczy', a skoń- 
czywszy na akcji „postępowych warstw inte- 
ligencji, głoszącej pod hasłem „świadomego ma 
cierzyństwa* ideę użycia i nadużycia — wszy 
stko to wskazuje na to, że dążymy krok za kro 
kiem do stanu, jaki panuje obecnie w Rosji 
bolszewickiej. 

Oj-oj!. Takie miażdżące oskarżenie 
pod adresem kobiety i to w okresie kar- 
nawałowym!.. Horrendum! — 

roda 

Lector. 

Oksfordzianie nie pójdą 
na front! 

DAK POSTANOWILI STUDENCI TEGO 
UNIWERSYTETU. 

W Oxford Union Society, będącej głów 
ną onganizacją studentów: uniwersytetu ox- 
fordzkiego, zapadła ma specjalnem zgno- 
madzeniu uchwała, że studenci Oxfordu iw 
żadnym wypadku nie pójdą na wojnę, z 
kimikolwiiek i ocokolwiekby ona mogła być. 
Niema 'talkiej siły, któraby ich ma from 
zagnała. 

Oxfond jest, jak 'wiadomo, jednym z 
najsłynniejszych ale i najbogatszych uni- 
wersytetów: angielskich. Od mielu lat u- 
trzymuje się om pnzy swych starych tra- 

dycjach, co do poziomu naukowego jedjnak, 
to dał się dawno już prześcignąć pnzez bar- 
dziej nowoczesne uniwersyłtety, jak: mp. lon 
dyński, Wobec jego wysokich oplat (pmze- 
szło 4.000 zł. za samą naukę). jest on też 
uczęszezamy przez symów.: majbogatszej fi- 

nansjery i mieszczaństwa angielskiego. To 
też na owem zebraniu było ogółem tylko 
338 osób, dhoć byli to niemal wszyscy stiu- 
denci. 

Prasa angielska zbyła to oświadczenie 
milczeniem. Prest. 

MICHAŁKI i 
Każdy wie, co to są tak zwane dziew 

nikarskie michałki. Te niby sensacje o 
hrabinie w kufrze, o żywym kościotru- 
pie więzionym piętnaście lat na strychu, 
o wężu morskim i okręcie - widmie, o 
rozbiciu banku w Monte Carlo itp. Powta 
rzają się one z niezmienną regularnością 
we wszystkich dziennikach jako najbai- 
dziej aktualne wydarzenia, przedostając 
się na ich szpaliy zapomocą zwykłych 
nożyc redakcyjnych. Są to nieśmiertelne 
motywy gazeciarskie, niezużyte nigdy, sy 
cące zawsze głód wrażeń czytelników, 
wiecznie te same najświeższe wiadomo - 
ści. Przenicowane wielokrotnie, odpraso- 
wane i zastosowane do chwilowej po- 
trzeby, biją w oczy wielkim czarnym dru 
kiem, by po pewnym czasie odpowiednio 
zaktualizowane podniecić znowu na krót 
ko fantazję i żądzę ciekawostek czytelni 
ka. 

    

Do tego rodzaju powracających w 
prasie polskiej michałków literackich za- 
liczyć należy wciąż palący, wciąż nie- 
wyczerpany temat o upadku naszej twór 
czości literackiej i „niezdrowych* sto- 
sunkach, panujących w niej. Nazywa się 
to zawsze palącem zagadnieniem albo 
nabrzmiałą bolączką. I aczkolwiek niema 
takiego ognia, któryby wreszcie nie wy 
palił się, niema takiego bolącego na- 
brzmienia, któreby nakoniec nie pękło, 
jednak kwestja powyższa nie przestaje 
nabrzmiewać i płonąć, jakby naprzekór 
prawdzie o polskim ogniu  słomianym. 
Dużo widać mamy słomy. 

Cóż z tego naprzykład, że w ostat- 
nich: czasach ukazało się i ukazuje wie- 
le wybitnych dzieł literackich? Że Dą- 

     

    W dniu wczorajszym odbyło się w К; 
ła i pułku Legjonów. Zebranie zagaił ir ra 
spraw natury organizacyjnej dokonano wyi: 
stanął generał Rydz Smigły. Po skończonych 
wederu, gdzie przyjął ich Pan Ma 
stników zebrania. W pierwszym rzędzie  sied: 
Paszkowski, prezes — pułkownik Sławek, gen 

  

  

    © 

Koło 1 pulku Legjanów 

Garnizonowem posiedzenie organizacyjne K 

6w władz koła. Na czele komendy 

$ L 

      mji generał Rydz  Smigły. Po  omówieu 
Głównej 

bradach uczestnicy zebrania udali się do Kel 
jłek Józef Piłsudski. Na zdjęciu naszem widzimy ucze 

    . Krok- 
ski, gen. 

zą: od strony lewej do prawej 
erał Wieczorkiewicz, gen. Krusz 

Rydz-Smigły, gen. Kordjan Zamorski, gen. l.itwinowicz, p. wiceminister spraw wojskowych 
gen. Fabrycy i 

  

   
    
    

Varožytae miasto 

  

gen. Dąb-Biernacki. 

$UMA 416 AĄILIOKÓW ZŁ. 
wkładów oszczędnościowych w 

b, e A 
to najlepszy dowód zaufania do tej instytucji. 

składa swe oszczędności na książeczki P. K. O. 

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

  

Przeszło miljon obywatali 

A T;? 

Wydarte plasko 
  

Egipski Harmogoiis zakasuje włoską Pompeję 
Prasa angielska zamieszcza szereg sensa- 

cyjnych reportaży z Egiptu, a ściślej z położo 
nej na samem pograniczu Sahary oazy, załud- 
nionej dziś przez kiłkanaście rodzin arabskich. 
Tuż za nią rozpoczyna się ogromna łacha pia- 
szczysta, która wciąż się powiększa. Wśród 
ludności isniaty oddawna podania, mówiące o 
cudownym kraju i trzech bogatych miastach, 
które zostały zasypane lotnemi piaskami pu- 
styni. 

Już kiłkadziesiąt lat temu myślano nad pró 
bami przekopania tej łachy dla stwierdzenia, 
czy w owych legendach niema jeduak prawdy. 
Ale dopiero w czasie wojny światowej irancu 
ski uczony Gabre wywnioskował, że właśnie 
tam ma się znajdować miasto Hermopolis, któ 
re istniało tu za czasów . krółów pochodzenia 
helleńskiego w epoce po Aleksandrze Wielkim 
i o którym zamilkły w kilka wieków później, 
już po Chrystusie Panu, kroniki historyczne. 

Nie odrazu jednak można było dokonać roz 
kopania piasków. Po kilku dopiero latach uzy- 
skano potrzebne na to fundusze i proiesor Ga- 
bre przystąpii do pracy. Po 42 miesiącach ko- 
pania w różnych kierunkach natraliono wresz- 
cie na ruiny miasta. Było to rzeczywiście Her- 
mopolis. Ale uczony Francuz postanowił nie ro 
bić wokoło tego odkrycia zbyt wiele hałasu. 
licząc, że w spokoju mało znanej turystom 0a- 
zy będzie mu łatwiej dokonać swego dzieła. 

Obecnie prace doszły jednak do takich re- 
zultatów, że postanowieno je szeroko rozrekia 
mowač. Tembardziej, że wobec olbrzymich ko 
sztów już nietylko rozkopywania piasków Sa- 
hary, ale czuwania, by One na nowo nie zawia- 
iy odkopanego Hermopolis, trzeba było mieć 
skądeś więcej pieniędzy. Turyści — oto Iat- 
we źródło. Już w obecnym sezonie „egipska 
Pompeja* zajęła miejsce równorzędne z ruina- 

mi w Karnalk i piramidami. 
Hermopolis wygłąda rzeczywiście okazałe. 

Piasek pustyni okazał się najlepszym konserwa 
torem: domy z kamienia i cegły niepalonej sto 
ja prawie niezrujnowane. Niektóre z nich — 
prawdopodobnie zasypane wskutek jakiegoś ka 
taklizmu — wyglądają, jakby wczoraj opu- 

. szezone. Dużo gratów, narzędzi, przedmiotów, 

TALIZMANY 
browska tworzy całą epopeję, Andrzej 
Strug trzema tomami „Żółtego Krzyża” 
dokonywa wielkiego czynu artystyczne- 
go, Wierzyński zadziwia wspaniałą pro- 
та „Granic świata”, Jarosław Iwaszkie- 
kiewicz „Pannami z Wilka”, nie mówiąc 
o Michale Choromańskim, którego „Za- 

zdrość i medycyna* jest arcydziełem, 
oddawna w literaturze naszej nieogląda- 
nem. Cóż z tego, że te piękne książki dru 
kuje się właśnie w ciężkich czasach kry 
zysu? Cóż z tego, że niektóre czasopis- 

ma literackie osiągają czternastotysięcz- 
ny nakład (Wiadomości Literackie), co 
jest zjawiskiem niezwykłem w naszych 
warunkach kulturalnych? Trudno pogo- 
dzić z temi faktami ich niezdrowość. A 
przecie o niej pisze się i mówi dużo. 

Rozbieżność pomiędzy faktami a ustalo- 
ną opinją zależy widocznie od tego, 
skąd się na pewne rzeczy patrzy, i co 
chce się widzieć. Czasami dostrzega się 
jedno, czasami zupełnie co innego. Jedni 

sygnalizują brak problematów w  litera- 

turze, inni nie mogą uporać się z ich 
nadmiarem, głowiąc się nad Dąbrowska, 
nad „Zazdrością i medycyną”. Rosyj- 
ski krytyk, omawiając Choromańskiego i 
Wierzyńskiego, powiada poprostu: „Od- 
czuwamy gorąco w książkach: tych pisa- 

rzy ową walkę, która towarzyszy proce- 

sowi powstawania wielkiego dziela. O- 
glądają oni nowemi oczami dzisiejszego 
człowieka ludzi, którzy zdawałoby się 
są zawsze ci sami". Myślę, że to jedno 
zdanie starczy autorom za najwyższe po 
chwały i stwierdza niecodzienną war- 
tość ich dzieła. 

Tymczasem inny krytyk, Polak, narze 
ka. „Literatura polska nie wydała w cią 

   

  

ozdób. Jednak są to wyjątki i Hermopolis nie 
dorównywa Pompei. Natomiast na ścianach za 
chowały się do dziś dnia freski i malowidła 
mozaikowe o bardzo żywych barwach. 

Epoka, z jakiej pochodzi Hermopolis, była 
epoką nader szczęśliwą dła Egiptu, wiełkiego 
rozwoju jego zamożności i bogactw. Miasto 
najwidoczniej korzystało z tego wiele. Byłe 
przeważnie załudnione przez Greków, przyby- 
łych za zarobkiem ze swej mało żyznej ojczy- 
zny i trudniących się tu lichwą. To też nie 
byli oni lubiani przez ludność tubylczą. Na 
ścianach jednego z domów widać wyryte pra- 
wa odnoszące się do lichwy — prawa dosyć 
podobne do tych, jakie i dziś są stosowane. 
Między innemi jednak prawo bierze w obronę 
rolników, którzy pożyczali, gdy i pszenica i 
miód i daktyle i bydło były drogie, i gdy 
mogli zapłacić otrzymanemi za swe płody pie- 
niędźmi. Dziś jednak gdy ceny spadły, gdy 
uncja daktyli tyleż kosztuje, co niegdyś pełny 
wór, nie mogą, bo nie mają za co“. Natralio- 
no również na zapisek, by za podatki zalegie 
nie brać narzędzi i zwierząt potrzebnych do 
pracy w gospodarstwie rolnikowi. 

Mądre to byty rządy w tem Hermopolis.— 
Niema słowa. PREST. 

Wyrok śmierci w Bia- 
łogrodzie 

BIAŁOGRÓD. PAT. — Trybunał obro- 

ny państwa skazał na karę śmierci sprawcę 

zamachu ma pociąg pasażerski na szlaku 

Bialogród — Nisz, dokonanego w dniu 21 

ub. moku, Radzelowicza.    
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Debata samorządowa w Sejmie 
WARSZAWA PAT. 

siedzenia Sejmu zabrał głos do oświadczenia 
osobistego poseł Sanojca, nawiązując do spra 
wy, skierowanej do sądu marszałkowskiego 
przez posła Rymara, na podniesione przez po- 
sła Sanojcę zarzuty. W odpowiedzi na oświad 
czenie posła Sanojcy zabrał głos poseł Rymar. 

Po tych oświadczeniach osobistych Izba 
przystąpiła do porządku dziennego, a mianowi 
cie dalsze debaty nad rządowym projektem u- 
stawy o częściowej zmianie samorządu teryto- 
rjalnego. 

: Pos. Cioikosz (PPS) stoi na stanowisku, 
że Sejm nie powinien załatwiać wielkiej usta- 
wy samorządowej, gdyż obecne stosunki nie 
dojrzały do tego. Należy się ograniczyć do 
zagadnień takich, jak sprawa rozciągnięcia de 
mokratycznego prawa wyborczego na wojewó 
dztwa południowe, ustanowienie samorządu po 
wiatowego Małopolski i zreformowanie zgro- 
madzeń gminnych w byej Kongresówce. 

. Kończąc, wypowiedział się przeciwko рго- 
jektowi jako łamiącemu rzekomo swobodę о- 
bywatela i samorządu. 

W dalszej dyskusji pos. Roguszczak z NPR 
zaznacza, że wniesiony projekt nie osiągnie 
swego celu, którym jest ujednostajnienie gimi- 
ny w całej Polsce. Mówca twierdzi, że dla 
województw zachodnich projekt ten spowodu- 
ie pogorszenie. Zakres nadzoru przewidziany 
w ustawie, jest według posła Roguszczaka,— 
sprzeczny z samem pojęciem samorządu. W 
zakończeniu mówca wypowiada pogląd, że u« 
stawa nie wytrzyma trybu życia i zapowiada, 
że klub jego głosować będzie przeciwko pro 
jektowi. 

Pos. Chowaniec (BB) podkreśla, że kryzys 
gospodarczy stwarza dła samorządów wielkie 
trudności i dlatego jak najrychiej należy u- 
sunąć z drogi przeszkody ustrojowe. Porisza- 
jąc sprawę ustroju miejskiego, mówca zwraca 
uwagę, że jeśli chodzi o organa zarządzające 
w miastach, to obecna rozległość zadań każe 
raczej wybrać organ jednoosobowy, aniżeli ko 
legjalny. Dlatego projekt wprowadza system 
prezydentury, to jest przewagę burmistrza. 
Projekt łączy w osobie przewodniczącego za- 
rządu także przewodnictwo Rady Miejskiej, 
przez co kładzie kres niedomaganiom dwoisto- 
Ści. Zniknęło również pojęcie zawodowych ław 
ników. Obecnie zarząd miasta będzie złożony 
z prezydenta, wiceprezydenta i ławników ho- 
norowych. 

Pos. Lewicki z Kl. Ukr. krytykuje ustawę 
jako groźną dla rozwoju ludu ukraińskiego.— 
Mówca porusza zagadnienie autonomji ziem u- 
kraińskich i oświadcza, że Klub Ukraiński 
zwalczać będzie ustawę na terenie Sejmu i na 
terenie kraju. х 

Pos. Pułjan z Ch. D. twierdzi, že myślą 
przewodnią projektu jest — jak się zdaje — u- 
mniejszenie praw społeczeństwa na rzecz admi- 

nistracji państwowej. Mówca występuje prze- 
ciwko nieuwzgłędnieniu naturalnych różnic w 
poszczególnych dzielnicach i wypowiada się 
za zwiększeniem praw samorządów w woje- 
wództwach wschodnich. Uważając, że projekt 
ustawy podyktowany jest względami politycz- 
nemi, mówca wypowiada się przeciwko nie- 
mu. 

Po przemówieniu pos. Fidelusa z Chłopskie- 
go Stronnictwa Ludowego, który uważa za 
szkodliwe wprowadzenie gminy zbiorowej, — 
zwłaszcza na Podkarpaciu, — marszałek zarza 
dził przerwę w obradach. 

Po przerwie marszałek Świtalski otworzył 
posiedzenie o godzinie 16-ej. 

W dalszej dyskusji nad projektem ustawy 
o częściowej zmianie samorządu terytorjalnego, 
przemawiał pos. Sommerstein z Koła Žydow- 
skiego, który podtrzymywał poprawki, zgło- 
szone przez niego w komisji administracyjnej 
i uzależniał od nich przyjęcie stanowiska wo 
bec całej ustawy. 

Następnie przemawiał poseł Rożek z frak- 
cji komunistycznej. Ponieważ mówca stale Gd- 
biegał od tematu, marszałek trzykrotnie przy- 
woływał go do porządku, a następnie odebrał 
mu głos. 

Imieniem Klubu Niem. wypowiedział się 
przeciwko ustawie pos. Rosumek. 

Ukraiński socjalny radykał Ładyka uskar- 
żał się, że projekt ustawy doręczono posłom 
zbyt późno. Ponieważ mówca stale poruszał te 
maty polityczne, nie mające nic wspólnego z 
projektem omawianej ustawy, marszałek po 
trzykrotnem upomnieniu odebrał mówcy głos. 
Gdy poseł Ładyka począł spierać się z marszał 
kiem Sejmu, marszałek wykluczył go na jedno 
posiedzenie. 

Następnie ks. pos. Szydelski z Ch. D. pod- 
krešlil, że ordynacja wyborcza skonstruowana 
jest z dużem przemyśleniem sprawy, a dalej 

— Przed  przystąp:e- omawiał sprawę 
niem do porządku dziennego wtorkowego ро- ^ 

zniesienia gmin jednostko- 
h w województwach południowych i  za- 

chodnich.. Mówca uważa, że chwila ob 
tego się nie nadaje, W konkluzji m 
świadczył, że omawiana ustawa wyka 
ie pracy i jest pierwszą próbą, to też 
sobie należy, aby ta próba nie dała złych wy- 
ników. 

Po przemówieniu pos. Szydelskiego mar- 
szałek Świtalski udzielił głosu pos. Wiercz 
wi, zaznaczając, że ogranicza czas przemó 1 
do 30 min. Pos. Wierczak, (Str. Nar.) podkre- 
śla, że na ziemiach o mieszanej ludności u- 
strój samorządu powinien być inny, niż w 
dzielnicach, zamieszkałych przez ludność 
dowościowo jednolitą. Zwłaszcza w dzieini - 
cach południowo - zachodnich prawa ludności 
polskiej powinny być zabezpieczone. 

Po pośle Wierczaku przemawiał pos. Įere- 
micz (Klub Biał.) i pos. Pawłowski (Str. Lu- 
dowe). 

Następnie zabrał głos sprawozdawca pos. 
Polakiewicz, polemizując z opozycją. Mówva 
zajął się szerzej sprawą poruszoną przez po- 
sła Lewickiego z Kłubu Ukraińskiego, że Pol- 

  

   

        

   

  

: cyzja Rady Ambasadorów 

ska nie wykonała swych zobowiązań między- 
dowych, wykazując bezpodstawność tych   

> zarzutów. 

Pos. Polakiewicz stwierdza, że odnośna de 
mówi ogólnikowo 

tylko o autonomii, a nie o autonomji terytorjal 
nej. W danym wypadku, zgodnie z duchem 
įezyka francuskiego, mogłaby być mowa tylko 
o samorządzie, a nie o autonomji w szerszem 

„ tego słowa znaczeniu. W rezultacie zatwierdza 
nej przez Radę Ambasadorów odrębności et- 
nicznej Małopolski Wschodniej Sejm Polski la- 
tem 1924 roku uchwalił trzy tak zwane usta- 
wy językowe. Š 

W końcu posiedzenia przemawiał jeszcze 
pos. Bień (PPS), pos. Faustyniak (NPR) i 
posłanka Pepłowska (Kl. Nar.). 

Następne posiedzenie w dniu 15 bm. o go= 
dzinie 15. Na porządku dziennym dalsza roz- 
prawa nad projektem ustawy samorządowej. 
Do laski marszałkowskiej wpłynał wniosek Klu 
bu Narodowego w Sprawie wykonania art. 
22 Konstytucji, dotyczącego wykorzystywania 
mandatu poselskiego lub senatorskiego. 

Ułatwienie uzyskania tytułu doktora 
Do Sejmu wipłynął rządowy projekt u- 

stawy 0 przedłużeniu do 30 czernwica 1933 

r. terminu składania egzaminów 
wyich według dawnych przepisów (obowią- 
zuujących przed dn. 13 lipca 19% r.), tym 
slfiudentom wydz. filozoficznych (matema- 
tyiczno - pnzywodniczych i humanisitycz- 
nych), którzy rozpoczęli swie studja w roku 
akad. 1925-26 lub wcześniej, a którzy do 
dnia 31. 12. 1932 r. złożyli rozprawę dok- 
tomską. : 

Zmacznia liczba studentów, ikończących 

siudja na tych wydziałach według daw- 
nyich |przepisów, złożyła: już do oceny swe 
prace doktorskie, nie mogłaby jednak u- 

końco- pr 

kończyć sliudjów, gdyż 'termin ostateczny 

inów upłynął 31 gmudnia m. ub., a 

ście ma mowy system studjów mie jest 

mowym i dawnym regulami- 

  

   
nice m 

nem situdjów. 

Wychodząc z założemia, że złożenie noz- 
prawy doktonsikiej jest głównym etapem 
do uz; ria stopnia dolitora, postiamowio- 

mo bom,, które już je zlożyły, umożli- 
wić uzyskanie tego stopnia przez przedłu- 
żenie terminu egzaminów. 

Ustawa ta, którą w swoim czasie za- 
powiadaliśmy, umiożliwi mdobycie tytułu 
dektiora paruset studentom. 

  

    

Echa brzemówienia posła Miedzińskiego 
LONDYN PAT. — Prasa angielska zamie- 

szcza oświadczenie posła Miedzińskiego, złożo 
ne w Sejmie w sprawie wywiadu Hitlera, oraz 
szereg głosów dzienników polskich, stwierdza- 
jąc że opinja polska bardzo ostro zareagowała 
na żądanie zwrotu t. zw. korytarza polskiego. 

„Daily Telegraph" dowiaduje się, że od 
pewnego czasu Niemcy łudzili się co do tego, 
że uda się im namówić wpływową francuską 
osobistość do wystąpienia otwarcie w roli cha- 
mpiona rewizji postanowień terytorjalnych trak 
tatu pokojowego. Ponieważ jednak oczekiwa- 
nia te zawiodły, Niemcy postanowiły obecnie 
przejść do innej formy rozpoczęcia polityki re- 
wizjonistycznej. 

„Daily Express" obszernie cytuje głosy pra 

      

Poznań jest pod wrażeniem tragicznego 
wypadku, któremu uległ Władysław  Kościel- 
ski z Miłosławia. Przybywszy niedawno ze wsi 
i zamieszkawszy w poznańskim „Bazarze* u- 
czuł się wieczorem w sobotę chory: była to naj 
piawdopodobniej recydywa grypy połączona z 
atakiem astmy. Udając się na spoczynek wspo 
mniał o tem służbie hotelowej. 

Około godziny 2-giej w nocy dozorca ho- 
telu Bazar, obchodząc gmach, znalazł na uii- 
cy Nowej leżącego na chodniku w kałuży krwi 
mężczyznę z rozbitą czaszką. Był ło Włady- 
sław Kościelski, który już dogorywał. Jak się 
okazało, wypadł on z okna LI piętra hotelu. 
Okno było jeszcze otwarte. Zaałarmowano po- 
licję i Pogotowie Ratunkowe. Po kilku minu- 
tach Kościelski nie odzyskując przytomności 
zmarł. 

Przyczyny wypadku są zupełnie tajemni- 
cze. Istnieją dwie wersje: jedna zaś, że ś.p. 
Władysław Kościelski popełnił samobójstwo i 
druga, że będąc chorym, może w gorączce, pod 
szedł do okna, by zaczerpnąć powietrza i prze 
chyliwszy się zbytnio wypadł, Zwłoki przewie- 
ziono do zakładu medycyny sądowej, gdzie 
będzie dokonana sekcja. 

Przeciwko  przypuszczeniu samobójstwa 
zdaje się przemawiać fakt, że Władysław Ko- 
ścielski nie pozostawił żadnego listu, ani żad- 
nej dyspozycji, Tragizm wydarzenia jest tem 
większy, że ś. p. Kościelski, który do Pozna- 
nia przyjechał ze swego majątku w Mijoslawiu, 

Tragiczna Ši erć Włady 

sy francuskiej o wystąpieniu Hitlera przeciwko 
Połsce i stwierdza, że cała opinja francuska 
stoi po stronie Polski i zdecydowana jest bro 
nić praw polskich. 

Szczegółem  charakterystycznym jest „że 
żaden z dzienników londyńskich ani jednem 
słowem nie wspomina o komiunikacie biura 
Woliia i nikt nie zwraca najmniejszej nawet 
uwagi na rzekomie zaprzeczenie Hitlera co do 
prawdziwości wywiadu, biorąc pierwotny 
tekst, ogłoszony w „Sunday Express“ jako ory 
ginainy i jedynie „miarodajny. Jedynie „Miaa- 
chester Guardian“ zamieszcza sprostowanie 
wywiadu Hitlera, jednakże bezpośrednio potem 
podaje wczorajsze oświadczenie posła Miedziń 
skiego „uczynione w Sejmie podczas dyskusji 
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Sława Kościelskiego 
urnówił się na spotkanie z żoną swoją, która 
przyjechała do Poznania z Warszawy o godzi- 
nie 3-ciej nad ranem, w godzinę po tragicznej 
śmierci męża. 

S. p. Władysław  Kościelski liczył lat 47. 
żonaty był ze znaną artystką Krystyńską. Osie 
rocił 13-letniego synka Stanisława. 

Śmierć ta w szerokich kołach ziemiaństwa 
polskiego wywołała duże echo: pamiętna wszy 
stkim jest obrona praw polskich w parlamencie 
Rzeszy, prowadzona przez ojca zmarłego: w 
rodzinnem Miłostawiu powstał też, wzniesiony 
przez Kościelskich pierwszy pomnik ku czci 
Słowackiego. Władysław Kościelski kontynuo- 
wał tradycje te: wydając i redagując jeszcze 
przed wojną „Museion* w Krakowie, Po woj- 
nie wykupił największe zakłady drukarskie w 
Bydgoszczy i drukował w nich wydawnictwa 
założonego w Warszawie Instytutu Wydawai- 
czego pod nazwą „Bibljoteka Polska“. Instytut 
ten wydał między innemi kompletne wydanie 
pism Stanisława Wyspiańskiego. Sam Kościel- 
Ski poświęcał się również pracy literackiej. Pi- 
sywał poezje, i pozostawił znakomity  prze- 
kład „Fausta“ Goethego. 

Trudności finansowe, jakie zwaliły się na 
ziemiaństwo, uniemożliwiły mu dalsze popiera- 
nie kulturalnych poczynań kraju. Mimo nad- 
szarpniętego zdrowia musiał bardzo wiele ru- 
szač się i jeździć dła zażegnania klęski. Przy- 
był do Poznania niewątpliwie chory. To też 
stało się powodem jego przedwczesnej śmierci. 

  

Przy reumatyzmie 
gu lat ostatnich żadnego utworu, nazna- 
czonego prawdziwym  stygmatem wiel-- 
kości. Nie objawił się jeszczee pisarz na 
miarę Wyspiańskiego, Kasprowicza, Rey 
monta czy Żeromskiego". Co do mnie, 
nie sądzę, aby Reymont lub Kasprowicz 
byli absolutną miarą wielkości. Zresztą 
poczekajmy: niech współcześni pisarze 
wymrą; wówczas niewątpliwie wielu z 
nich ustawimy obok tamtych, a może 
wyżej. Albowiem jedną z osobliwych 
właściwości naszego ducha, jedną z nie- 
odzownych jego potrzeb jest potrzeba 
nalepiania na każde zjawisko etykietki i 
uszeregowania go po ranżiru. Wielki, 
mniejszy, najmniejszy, — a tamten cał- 
kiem do niczego. Tego nie szargać, a na 
tamtego huzia, ile dusza zapragnie. To 
jest nietykalne, a na tamto wolno. Ale 
dlaczego coś jest nietykalne, ale dlacze 
go na tamto wolno? Niewiadomo. Są dzi 
waczne tradycje, odwieczne  kategorje' 
myślenia, uczuciowe podejścia i pielęg- 
nowane pseudozasady, których nienaru- 
szalność musi być uznana. 

Przykład takiego uczuciowo - nie- 
wzruszonego podejścia do ważnych zja- 
wisk i faktów miałem możność zaobser- 
wować przed paru dniami. W niektórych 
gimnazjach wileńskich uczniowie szóstej 
klasy (a więc piętnastoletnie, sympatycz 
ne wprawdzie, ale tumany) otrzymali z 
nakazu władz wyższych do opracowania 
oryginalny temat literacko - historyczny. 
„Niemcy i ja“ — tak brzmiał temat za 
dania. Ktoś z władz czytał był widocz- 
nie kiedyś mizdrzącą się książkę Ewersa 
„Indien und ich”, i uznał, że tytuł jest 
wielce frapujący, wielce, wyczerpujący 
wszystkie zagadnienia. Niemcy i jakiś 
Piotr Kowalko z Sołtaniszek. Niemcy i 
Kaziuk Juchniewicz z Kopanicy. Mniejsza 
o sformułowanie tematu. Co miało być 

  

punktem wyjścia do jego. rozwinięcia? 
Oto „Krzyžacy“ i „Grażyna”. Dziwacz- 
na tradycja, odwieczna kategorja myśle- 
nia, nienaruszalna zasada uczuciowa. Na 
podstawie utworów, traktujących o wie- 
ku XV, uczeń polski z roku 1933 ma u- 
stalić swój stosunek do Niemiec, oczywi 
ście do Niemiec współczesnych, gdyż 
niesposób przypuszczać, aby mogło cho- 
dzić o zajęcie jakiegokolwiek stanowiska 

wobec Ulricha von Jungingen czy inne- 
go Kniprode. Uczniowie popisywali się 
istotnie. Przerzuciłem trzydzieści kilka ze 
szytów: tylko Ww jednym / znalazłem 
wzmiankę o Remarqueu i o Hitlerze, 
tylko jeden uczeń próbował rozważyć 
problem współczesnej polityki polsko - 

niemieckiej, wspomniał o wojnie celnej i 

rewizji granic, o hitleryzmie i o tem, że 
jednocześnie niepojętym zbiegiem . okoli- 

czności literatura niemiecka liczy najwię 
cej pacyfistycznych pisarzy. Uczeń ten 
przypadkowo należał do jednej z mniej- 
szości narodowych. Właśnie, że nie. do 
żydowskiej. Inni pisali niemal identycz- 
nie: odwieczny wróg  Słowiańszczyzny, 
zachłanność i zaborczość, Drang nach 
Osten, Gero na Lachach, krzyżacka prze- 

wrotność, niewygasła nienawiść, nieprze 

bieranie w środkach, germanizacja i 

nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. 

Podziwiałem cierpliwość / nauczyciela, 
który musiał przeczytać te wypracowa- 
nia, stępiałe, zdrewniałe w swych dawno 
umarłych formułkach. Dużo zużył on 
potem energji i dobrej woli, by pewne 

rzeczy swym uczniom wyjaśnić, i, jak to 

się mówi, rozszerzyć ich horyzonty. Ale 

cóż móże począć wobec podobnych Za- 

rządzeń władzy, wobec tego, że istotnie 

przeciętny uczeń, opuszczając gimna- 

zjum, urabia swoje poglądy na stosunek 

jak wiadomo, jest przyczyną tych cierpień. Spróbujcie 

Do nabycia we wszystkich aptekach. Nr. registru 1364. 

podagrze należy niezwłocznie zastesować tabletki Togal, Togal bowiem zwal- 

cza te niedomagania, wstrzymując nagromadzanie się kwasu moczowego, który, 

Lewickiego, a swoje uczucia i nastroje 
zgodnie z grzmieniem złotego rogu Ro- 
ty? 

Oto przykład owego nalepiania ety- 
kietek i budowania światopoglądu na 
zasadach uświęconych. „Rzeczy europej- 
skie — pisał Brzozowski — są pełne za- 
strzeżeń, nieustannie kwestjonowane i 
poddawane krytyce...  Postulatem myśli 
polskiej było, aby wszystkie zagadnie- 
nia zostały raz na zawsze rozwiązane...“ 
Rozwiązanie kwestji przez Mickiewicza i 
Sienkiewicza staje się probierzem sądów 
młodzieńca polskiego z roku 1933. Są to 
właśnie takie michałki, niezużyte nigdy, 
odprasowywane po wielekroć, aktualne 
zawsze, sycące nasz głód wrażeń i żą- 
dzę ciekawości. 

Wielu naszych krytyków literackich 
przypomina uczniów gimnazjalnych, 
wnioskujących na podstawie Grażyny a 
Hitlerze. Nie mamy — wołają — Kaspro 
wiczów i Reymontów. Mamy niestety 
tylko Tuwimów czy Dąbrowskie. Litera- 
tura nasza przeżywa głęboki upadek, w 
literaturze naszej panują niezdrowe sto- 
sunki. Uzdrowienie literatury staje się 
najbardziej palącem zagadnieniem chwili 
Te okrzyki są jak owe michałki, wciąż 
powracające na szpalty dzienników. 

Przejrzałem właśnie kilkanaście pism 
niedzielnych. Prawie każde z nich ma 
w niedzielę dodatek artystyczny czy też 
literacki. Prawie w każdym z tych dodat 
ków znajdziemy mniejszy lub większy 
artykulik o upadku. Robotnik czy Gaze- 
ta Polska, ABC czy Polska Zbrojna, 
Czas czy Gazeta Warszawska,. Myśl Na 
rodowa i Zet — wszędzie ktoś pisze o 
upadku literatury, kultury, smaku i po- 
ziomu. A każdy z piszących stosuje swo 

do Niemiec według filozofji podręcznika ją miarę: Irzykowski, będzie mierzył so - 

i przekonajcie się sami! 

cjalizmem, Jerzy Braun w Zecie Hoene - 
Wrońskim, a Myśl Narodowa Dmow- 
skim. Każdy ma swój talizman, jakby 
powiedział Brzozowski, każdy wie, że 
tylko jego talizman jest rzeczą pewną, 
jest niezawodnym środkiem na choroby 
kulturalne. Ten kult talizmanów staje się 
właśnie przyczyną upadku. Chcieć wszy 
stko podciągnąć pod Hoene - Wrońskie- 
go czy Irzykowskiego — to znaczy za- 
cieśnić literaturę i nudnie ujednostajnić. 
Jakiekolwiek są nasze poglądy i przeko 
nania, jakikolwiek talizman nosimy na 
piersiach — obowiązkiem naszym jest 
sądzić o wszelkich przejawach literatury 
bez gniewu, bez uprzedzenia i bez po- 
woływania się na umarłe autorytety. 
Któż bowiem wie, jakby pisał Sienkie- 
wicz, gdyby dzisiaj żył; któż bowiem 
wie, czy historja literatury nie wyniesie 
kiedyś Choromańskiego ponad Sienkie- 
wicza? Powinniśmy patrzeć na literatu- 
rę, jak na wielki proces wydarzeń, z 
których każde ma swoje uzasadnienie; 
na wydarzenia zaś współczesne powinni - 
śmy patrzeć oczami współczesności. A- 
byśmy nie byli jak ci uczniowie klasy 
szóstej. 

Nie będziemy mówili wówczas o u- 
padkach i niebezpiecznych chorobach 
literatury, tylko 0 jej rozmaitości i od- 
mianach. Choroby i bolączki są rów- 
nież interesującym przejawem życia. Po 
wtarzając zaś ustawicznie „upadek*, nie 
wychodzimy poza obręb zużytych michał 
ków: i sami nie odżywiamy się niemi, 
i nieświeżą strawą karmimy „szerokie 
mašy“, których głód wrażeń trzeba hi- 
gienicznie zaspakajać. Wysz. 

Ašiip A:
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Z SĄDÓW 
PRZEWIDUJĄCY URZĘDNIK 

Kazimierz Łutowicz był tylko skromnym 
kierownikiem skromnej agencji pocztowej w 
Czarnym Borze. 

Funkcje swoje wypełniał znakomicie i kto 
wie, czyby do dzisiaj jeszcze nie był tym kie 
rownikiern, gdyby nie pewien wypadek. 

Wypadkiem tym była nagła rewizja, jakie; 
pewnego dnia dokonały władze z Wilna w je: 
go urzędzie. Wszystko było w jak najlepszym 
porządku i już panowie kontrolerzy chcieli o- 
puszcząć Czarny Bór, gdy nagle jednemu z 
nich strzeliła myśl zajrzenia do kasy. 

W kasie zabrakło niestety kilkuset złotych. 

Na czoło kierownika wystąpił zimny pot. 

Począł się tłumaczyć. 
— Proszę panów, pieniądze są. Tylko... u 

mnie w domu. Czarny Bór uchodzi za miejsco 
wość niebezpieczną. Niedawniej, jak wczoraj 
dokonano w pobliżu napadu bandyckiego. W 
obronie przeto rządowych pieniędzy podpisa- 
łem nieodebrane przekazy i pieniądze ukry- 
łem w domu. 

Poszli do domu, jednak i 
nie było. ‚ 

Sprawa oparła się o sąd. Wczoraj Sąd O- 
gowy wymierzył przewidującemu urzędniko 

wi 3 miesiące więzienia, darowując mu tę karę 
całkowicie na skutek amnestji. 

MAŁŻEŃSTWO PRZED KRATKAMI 

W mroźną noc. z dnia 9 na 10 grudnia 
1931 r. „jacyś nieujawnieni sprawcy dokonali 
zuchwałego włamania do sklepu bławatnego 
Chany Milchmencowej przy ul. Rudnickiej. | 

Po przez wyłamane okiennice i „wybite 

Szyby zabrano wówczas Milchmencowej więk- 

Szą ilość rozmaitych materjałów, przyczem 

kradzież zauważono dopiero rano, gdy wlašci- 

cielka przyszła do sklepu. = : 
O włamaniu powiadomiono policję, która 

wszczęła Sniezwiocznie dochodzenie z wyni- 

kiem negatywnym. Przez dłuższy czas nie u- 

dawało się ustalić kim byli włamywacze. Dc- 
piero w kilka miesięcy potem, na skutek prze 
prowadzonej w innej sprawie rewizji u nieja- 

kiego Antoniego _ Michałowskiego skradzione 

kiego Antoniego Michałowskiego, skradzionych 
materjały odnaleziono. — Michałowski i jego 

Marja zostali postawieni w stan oskarżenia o 

branie udziału w kradzieży u Milchmencowej i 

wczoraj zasiedli na ławie oskarżonych w Są- 
dzie Okręgowym. . : 

W wyniku rozpatrzenia całokształtu sprawy 

sąd zwolnił małżonków Michałowskich od za- 

rzutu kradzieży, natomiast skazał Marję Micha 

łowską na Zmiesiące więzienia za paserstwo, 

gdyż przechowywała u siebie towary, pocho- 

ące z kradzieży. 
Wykonanie kary 

przeciąg lat 2. 

APEŁACJA TARASZKIEWICZA 

Skazany w pierwszej instancji ma 8 

lat więzienia b. przywódca „Hromady“ B. 
Taraszkiewicz złożył odwolanie i mozprawa 

apelacyjna iw jego sprawie ma się odbyć 

24 lutego br. 
——=000— 

KA FILMOWEJ TAŚMIE 

„POKONANI ZWYCIĘZCY" —,„HELIOS* 

Pierwsze metry taśmy tego filmu zda- 
ją się zapowiadać przeciętny iobraz amery- 

ński z motywami z bruku wielkomiejskie 
go. Przemkmęły przed oczami: widzów, tań- 
€zące girlaski z Broadwayu, ciemne typ: 
z bandy przemytników alkoholu, „skoń- 
<zemy* bokser i mekin-pnzedsiębiorea spor- 
towy — wszystko lio dobrze znane z wielu 
filmów „Ulicami wielkomiejskiemi* i 

» ma czele, = 
„MW pewmym momencie jedinaik obraz 1d- 

bi karikotomny  sikok i zmiagdujemy się w 
todzienmym. trybie prowinejonalnego mia- 
sta. Wraz z bohaterami zwolna 'tyllko mo- 
zemy wejść w nową sytuację, by z miesłab- 
nacem  zaintenesowamiem śledzić powsta- 
nie i rozwój uczuć rodzicielskich w lu- 

iach z halaśliwego i pustego środowiska 
wielkomiejskiego. 

Film przemawia ,wicale mocnemi pocią- 
pomi i doskonale ujętą prawidą psy- 
kologczną. 

George Baneroft i 'Wiynne Gibson sa 
bardzo dobrze obsadzeni. — Pienwszy jalko 
Jomialny ex-bokser, druga — jako diva z 
nocnego Tolsalu, którą życie przekształciło 
w. kochającą matkę, 
_ Reżyser (S. Roberts) ma marginesie 
mieresującej treści nobi sporo dygresyj 
la temat stosunków. w sporcie amerykań- 

im, humorystycznych studjów w uniwer- 
Sytetach... na boiskach i pustki gorączko- 
WEgo życia uliey, od której uciec trudno 
temu, Iktio się dał oplątać ciemnym mocom 
zładnęgy szczęścia. : 

‚ № scenie program  calikowicie zmie- 
Tony. Zespół stolecznych antystow TewWjo- 
wych (Hanka Runowiecka, St. Belski, A. 
Suchoicki) prezentuje pod zachecającym 
tytulem — „Bomba šmiechu“ szereg pio- 
senek, monologów: i skeczów. Najlepsze mu 
mety to „Leci pies przez pole" w wykona- 
a H. Runowieckiej, któma w tramsforma- 
SH i pamodjach artystycznych ma bardzo 
dobry genre — oraz skecz „Uwodziciel”, 
£dzie St. Belski zbiera zashużone „oklaski 

  

tam pieniędzy 

zawieszono skazanej na 

“ 

Siła I ebłęd 
_ Wczoraj o zmroku na ul. Nowogródz- po Z" pewien mężezyzma. Wysoki, Sil- i pieczysty podchodził do napotykanych Przechodniów, pyłtając: 
= w mordę ? 

- Nie czekał odpowiedzi, iwalił, rozkładal 1 dbliża?ł się do . IBezczelne py- 
Tanio, mondobijey, jego pewność siebie i 

ama w: podbijamiu szczęk dezorijentowa 1 onieśmielały. Jalk stado baranów pod- 
mu się ludzie, a ion! szedł wdół о- 

: Ci, którzy, leżeli za. mim, s się 
jąc za szczękę nzucali się w po- Blach do mcieczki, Ci, którzy szli “r Doli: Stawali drętwiejąc w: oczekiwa- 

i €iosu. W iten sposób mężczyrznia doszedł 
zi. Zawalnej. Na drodze stanęły mu Wy- Za: Rezwalił jedną, drugą, 

—. B ЗО Dewnmie, айк poprzednio udzi, Brzęk szyb i poi ione ręce męż- ezyzny podziałały na tlum otnzeźwiająco. ‚ — Wiarjat! — zaczęto wołąć: —— mie śunego, tylko mwarjat! Słowo wamjat jesz- 
-<ze bandziej ofinzeźwiło tłum i dodało mau 

i. Ktoś podbił siłaczowi: mogi, iktoś 
SACZ je pętać szmurami, Obezwładnili. w 
Raj rzeczy Jam Osterko, b. kolejarz, o- 
al się obłąkańcem. 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROŁO - 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE: 

й Z DNIA 14 LUTEGO 

Ciśnienie średnie: 742. 

Temperatura średnia: +1. ' 

Temperatura najnižsza: —3. 

Temperatura najwyžsza: 4-4. 

Opad: 7.6 mm. 

Wiatr: zachodni. Z 

Tendencja: silny spadek, potem wzrost ciś- 

nienia. 

Uwagi: śnieg. 

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

Zachmurzenie zmienne, malejące. Gdzie 
niegdzie możliwie jeszcze przelotne opady. 
Nocą lekiki: mróz. Dmiem temperatura w po 

bliżu zera, Umiarkowane wiatry zachodnie 
i północnio-zachodnie. 

Wschód słońca g. 6,47 

Zachód słońca g 4,15 

— Przyjazd woj. jaszczoita. |]ak się 
dowiadujemy, nowomianowany wojewo-' 
da wileński p. Władysław jaszczołt przy 
będzie do Wilna w dniu 16 lutego. 

MIEJSKA 
— ZAKWESTJONOWANA KAUCJA 

DYREKCJI AUTOBUSÓW. Na 'wczoraj- 
szem posiedzeniu magistratu powzięta z0- 
stała decyzja małożenia aresztu na 100 ty- 
sięcy złotych kaucji, złożone jako gwaran- 
cja przez dyrekcję autobusów miejskich. 

Jest to komsekwencja niewpłacenia 
przez dyrekcję przewidzianej w poprzed- 
niej umowie tenuty dzierżarwnej ma r. 1933. 

Uchwała magistratu będzie przedłożo- 
na Radzie Miejskiej przy wozpatrywaniu 

całokształtu komunikacji miejskiej, 

— TARYFA ELEKTRYCZNA W RE- 
STAURACJACH. W magistracie interwe-- 
mjowali restauratorzy, prosząc o obniżenie 
taryfy elektrycznej (dla: zakładów: restaura- 
cyjnych do norm, stosowamych wi mieszka- 
miach prywatnych,  Prezydjum magistratu 
pirzyrzekło tę sprawę załatwić w miarę 
możności przychylnie. 

— GDZIE ODBĘDZIE SIĘ KIER- 
MASZ NA KAZIUKA. Magistrat obawia- 
jąc się o zieleńce okalające częściowo pl. 
Łukiski, postanowił przesunąć tegoroczny 
Kiermasz wi dniu św. Kazimierza cokolwiek 
pod mury kościelne, rezerwując ponadto 

ddlla wozów plac prywatny, położony po 
drugiej stnomie jezdni od strony kościoła 
(koło składów drzewa), 

— Zapadający się chodnik na ul. Kalwaryj 
skiej. jak dotychczas, chodnik koło domów nr 
2 1 4 przy ul. Kalwaryjskiej nie został napra 

wiony. Płyty coraz bardziej się zapadają i 
przejście w tem miejscu w czasie odwilży jest 
niemozliwe. 

WOJSKOWA 

— KOŁO 1 PIP. LIEG. Dowódca 1 pp. 
Leg. płk. dpl. Wenda brał udział w oneg- 
dajszym zjeździe orgamizacyjnym Koła 1 
iPp. Leg., jaki się odbył w Warszawie. Pik. 
Wenda wszedł do władz naczelnych Kola, 
które grupuje kilkuset b. oficerów i żoł- 
mienzy tego pułku. Zadamiem Koła będzie 
sprawowanie opieki nad pułkiem, kultuwo- 
wamie tradycyj legjonowych, pomoc legjo- 
nistom, oplieka mad grobami towarzyszy 
bromi itd. 

SKARBOWA 

— ZEZNANIA O OBROCIE. Dnia 15 
bm, upływa termin skiladania przez przed- 
siębiorstwa zeznań io obrocie uzyskanym w 
roku 1932. Po (tym terminie właściwe urzę- 
dy skarbowe będą uprawnione stosować 
wobec opieszałych własny szacunek, 

AKADEMICKA 
— Zebranie Wil. Zrzeszenia lekarzy absol 

wentów USB. We czwartek dnia 16 lutego o 
godz. 7 wiecz. przy ul. Wielkiej 46 odbędzie 
się ogólne miesięczne zebranie koła wileńskie . 
go Zrzeszenia lekarzy absolwentów USB. Po- 
rządek dzienny: 1) Refer: dra Prażmowskie- 
go: Doniosłość uświadomienia seksualnego w 
szkołach; 2) Dr. T. Rymkiewicz: Sprawa jed- 
norocznej praktyki szpitalnej; 3) Sprawy bie- 
żące; 4) Wolne wnioski. Goście mile widzia- 
ni. 

SPOŁECZNA 

— AKCJA DOŻYWIANIA DZIECI W 
WIEKU PRZEDSZKOLNYM. Wojewódzki 
Komitet do spraw ibezmobocia rozszerza w 
bieżącym miesiącu akcję dożywiania dzie- 
Gi wi wieku przedszkolnym, Podsekcja do- 
żywiania. dzieci, kierowana przez Związek 
Pracy Obywatelskiej Kobiet, będzie wyda- 
wała codzień 900 obiadów, skladaijących 
się (każdy) z jednego litra zupy na mięsie 
lub mleku, przy 40 procentach podstawo- 
wych artykułów, jak gnoch, kisza, ziem- 
miaki itp. oraz 2 procentach tłuszczu, do 
„której to zupy dodaje się jeszcze 50 gra- 

mięsa i 150 gr. chleba. Koszt: każdego 
obiadu wynosi przeciętnie 16 gmoszy. Akcja dożywiania dzieci w wieku 
pnzedszkolmym trwa od grudnia roku ubie- 
głego. W! styczniu br. akcja ta objęła 700 
dzieci, w wieku od 3 do 6 lat. Do, m.lute- 
go wydamo 20 tysięcy obiadów. Rozdawnie 
two odbywa się w: 6-ciu punktach miasta, 
do | dostarczają obiady bezintere- 
sowmie iwojskowe kuchnie polowe. Oodzień 
pozostaje na punktach odl 20 do 30 nieode- 
branych obiadów. Podsekcja rozdaje je na 
miejscu najbiedniejszym. 

— LOTERJA NA BEZROBOTNYCH. 
Wojewódzki Komitet do spraw bezrobocia 
onganizuje wielką lolexję ma beztobotnych. 
Ukonstytuował się już komitet, który roz- 
począł pracę. 

ŻYDOWSKA 

— 0 audycje żydowskie w radjo. Starania 
żydów o wprowadzenie audycyj żydowskich 
w radjo wileńskiem nie odniosły skutku, wo- 

„bec czego kierownicy tej akcji postanowili 
wszcząć starania w tej sprawie na terenie War 
"Wy, 
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EMIGRANCI ZYDOWISCY. Na sku- 
tek czynionych od dłuższego czasu starań, 
z wiosną roku bież. wyjedzie z Wileńsz- 
czyzny do Sowietów i Palestyny pnzeszło 
300 żydów. 

  

ZEBRANIA I ODCZYTY 

—Klub Włóczęgów. 

światowego dnia 15-g0 b. m. 
Związku Inwalidów Wojennych przy ulicy Preissa. Prelekcję wygłosi major inwalida 
Ostrobramskiej 27 odbędzie się Akademja Profie Stamisław. Część koncertową wypeł 
ku uczezeniu 15-tej nocznicy przejścia Le- 
gjonów pod Rarańczą. Akaldemję zaszczyci 
swoją obecnością pam Wilojewoda oraz 

Wyjątkowo we pnzedstawiciele władz i wojskowości, W mie o godz, 6 (18-tej). 

ŁO W O 

Akademja ku uczczeńiu 15-tej rocznicy 
przejścia Leojonów pod Rarańczą 

Staramiem Oddziału Kuituralno - O- 
w lokalu 

czwartek dnia 16 bm. — w 15-tą rocznicę Nie programie przewidziane są deklamacje w 

Linja kolejowa Jewie—Koszedary 
podległości Litwy, w lokalu przy ul. Przejazd 
12 odbędzie się 110 zebranie Klubu Włóczę- 

gów Senjorów. 

Początek o godz. 19 m. 30. Na porządku 
dziennym referat p. dyr. Władysława Wielhor 
skiego p.t. „15-lecie Niepodległości Litwy —. 
Rozwój ekonomiczny i polityczny kraju". — 
Wstęp dla członków Klubu oraz dla członków 
Klubu Włóczęgów Dziadków. 

— Posiedzenie Wil. T-wa Ginekol. odbę- 
dzie się dnia 16 b.m. o godz. 20 w lokalu К- 
niki Położn.-Ginekolog. USB. (Bogusiawsk:: 
3) z następującym porządkiem dziennym: 

1) Pokazy chorych i preparatów, 2) k 
E. Sedlis — Studja Kliniczne nad eunuchoidyz- 
mem u kobiety, 3) kol. S$. Rabinowicz — od- 
czyn hormonu przedniego płatu przysadki móż- 
gowej na samcach myszek. 

— Walne zebranie Oddz. Sekcji Szkoln. 
Ś:edn. ZNP. We środę dnia 15 lutego rb. od- 
będ.ie się w gimnazjum im. Czartoryskiego o 
gedz. 6 min. 30 wieczorem walne zebranie sek Ww 
cji szkolnictwa średniego ZNP. Na porządku wo: 
dz ernym sprawy zjazdu. * 

—- Z KPW. — Staraniem zarządu Ogniska 
Kciejowego Przysposobienia Wojskowego w 
Wilnie odbędzie się dnia 15 lutego rb. w sali 
Ogniska przy ul. Kolejowej nr 19 odczyt, w;- 
g'oszony przez dra Władysława Oszywę na 
temat „Slowacki“. Ze względu na poruszenie 
Spraw związanych z twórczością poety, i jego 
stosuńku do sprawy odrodzenia ojczyzny, Ка- 
pewiacy wraz z rodzinami i znajomymi staw 
cie się licznie. Początek punktualnie o godzinie 
19 Wstęp bezpłatny dla wszystkich. 

ROZNE 
— ŚNIEŻYCA, Wczoraj nad: ranem sil- 

na śnieżyca przeszła nad miastem i okali- 
cą. Komunikacja autobusowa zamiejska 
była chwilowo przerwana. Na szlakach iko- 

iejowych pracowały pługi odśnieżne. Dru- 

żyny pocztowie naprawiły ramio niezmaczne 

uszkodzenia w pnzewodach telefonicznych. 

— ZATARG U MŁYNARIZY, Kolejne 
posiedzenie między młymarzami a praco- 
wnikami „jakie miało miejsce wczoraj, do- 
prowadzilo wreszcie do zlikwidowania od 

tygodnią trwającego zatargu w! młynach. 

Obe stromy „poszły na ustępstwa, wobec cze 
go kiłkudniiowy strajk wm młyniach został 
odwołany. 

— PRZED SEZONEM. Zastrajkowali 
krawcy — ehałupnicy, pracujący dla skle 

pów. Demonstruje przeszło 200 osób. Za- 
targi u krawców: mają miejsce rokrocznie 
Zwykle przed sezonem wiosennym i jesien- 
mym i spowłodowame są mieporozumieniami 

na (le wymagrodzeniia, 2 

— NIEDOSZLY WIEC STUDENTOW 
BIALORUSKICH. W sprawie sakolmictwa 
średniego projektowali studenci białoruscy 
zwiołać wies w. murach uniwersyteckich. 
Kurator stow. siud. biał. prof. Kioszmieder 
mie udzielił zezwolenia ma zgromadzenie z 
uwagi ma temat, niemający nie wspólnego 
z uniwersytetem, 

— AMNESTJA (W KOWNIE, W zwiiąz 
ku z projektem ogloszenia w majbliższych 
dniach amnestji w Kiownie, z wiezień li- 
ilewskich zostamie zwolnionych 46 Pola- 
ków — pnzestępców politycznych. 

— SPROSTOWANIE. W związku z 
wizorajszą notatką 0 samobójstwie Amfto- 
niego Tlewicza, b. pracownika magistratu, 
komumikujemy na prośbę rodziny, iż nie 

  

było to samobójstwo, lecz nieszczęśliwy wy tozumień osobistych między 
padek. Dochodzenie policyjne w toku. 

BALE I ZABAWY 
— Dancing kostjumowy. W sobotę 25 b. 

m. w sali Izby Przemyslowo - Handlowej od- 

wieniu popółudniowem po cenach 

WILNO. Na pograniczu bawiła komi- 

EEA 

„— „Carewicz“ po cenach zniżonych w 
Lutni. — Jutro we czwartek po cenach zniżo- 
nych wystawiony zostanie wartościowy utwór 
muzyczny F. Lehara 
głównych J. Kulczycka (Sonia). i 

я ski (Carewicz). w otoczeniu całego zespołu ar 
„. tystycznego. Operetka ta budzi ogólny zachwyt 

1 

W. rolach 
K. Dembow 

„Carewicz“. 

wywołuje entuzjazm publiczności. 
UWAGA: Przy widowiskach po cenach zni 

żonych, akademicy, oraz osoby posiadające le 
gitymacje zniżkowe, korzystają ze specjalnych 
ulg, wynoszących 33 proc. zasadniczej normai- 
nej ceny biletu. 

—Przedstawienie popołudniowe w Lutni— 
najbliższą niedzielę — wobec wielkiego po 
dzenia— ukaże się raz jeszcze na przedsta- 

zniżonych 
wspaniała operetka Falla „Róże z Florydy". 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Tembi, czarny władca. 

CASINO — Raj podlotków. 
PAN — Kobieta z bocznej ulicy 

i uwertura: Wilhelm Tell. 

LUX — Dziewczę z nad Wołgi. 
HELIOS — Pokonani zwyciężcy 
HOLLYWOOD — Prawo miłości. 

W daleki świat 
ŚWIATOWID — Rok 1914. | 

ADRIA — Kochamka z Tahiti. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Spadł z kozła. — Bujnowski Juljan lat 
63 (3 Maja 9) w składziku spadł z „koziołka” 
na podłogę i złamał lewą nogę poniżej kola- 
na. Lekarz pogotowia udzielił  Bujnowskiemit 
pierwszej pomocy i odwiózł go do szpitala 
Św. Jakóba w stanie nie budzącym obaw o 
życie. 

— Skradzione pieniądze. Z niezamknięte- 

go mieszkania domu nr. 18 przy ul. Zielonej 
skradziono Tarajkowiczowi Janowi 235 zł. 

— ŚMIERĆ POD POCIĄGIEM 
Pociąg osobowy nr 313, zdążający z 
Wilna do Lidy najechał na umysłowo - 
chorego i głuchego mieszkańca wsi Po- 
rojść gminy woronowskiej Wacława 
Szczerbę lat 25 — w odległości 400 me- 
trów od przystanku kolejowego Woro- 
nów. Szczerbo poniósł śmierć na miej -- 
SCU. 

— ZAMACH SAMOBÓJCZY. — Kacowicz 
Minucha lat 65 (Ponarska 47) w celu pozba- 
wienia się Życia wypiła esencji octowej. Le- 
karz pogotowia odwiózt desperatkę do szpita- 
la Sawicz w stanie ciężkim. Przyczyna miezna- 
na, 

— 20 ZŁOTYCH ZA 50 GROSZY. Pnzy 
mabywaniu papierosów: w budee inwalidz- 
kiej na ul. Wielkiej zatnzymano niejakiego 
A. Jaszkiewicza bez stałego miejsca zamie 
szkanią. Usiłował on wymienić fałszywe 10 
złotych, które, jak zeznał w komisarjacie, 
kupił poprostu na rynku od! jakiegoś kol- 
portera fałszywych pieniędzy za 50 groszy. 

MOŁODECZNO 
— BÓJKA NA WESELU. — Na weselu we 

wsi Wasiukowszczyzna gminy  bienickiej w 
domu Żukowskich powstała bójka na tle niepo 

rodziną Żukow- 
skich a młodzieżą ze wsi Markowo gminy le 
biedziskiej. Pobito Jerzego Tyszkowicza tak 
dotkliwie, iż zmarł nazajutrz. 

—. TRAGICZNA ŚMIERĆ NIEWIDOMEJ. 
We wsi Siemioruki gminy gródeckiej niewido- 

będzie się dancing kostjumowy organizowany mą Natalja Kaprjanówna wyszediszy na dwór przez zespół artystyczny 
Lutnia. Obowiązki gospodyń i 
nić będą artystki i artyści teatru Lutnia. 

—,„KRÓL MIGDAŁOWY*. W 
19 bm. o godz. 4 pp. odbędzie się 
„Sokota“ (Wileūska 10) zabawa kostjumo- 
wa dla młodzieży pod nazwą „Król Migda- 
łowy”, zorganizowana przez Koło Przyja- 
ciół Harcerstwa przy 5-tej Drużynie Hare. 
im. Dołęgi - Sierakowskiego. 
: > atrakcyj. Niespodzianki, Or- 
siestra  wiojskowa.  Kiostjumy ipożądame, 
choć mie obowiązkowe, Nh tę "wesołą zaba- 
wę uprzejmie zaprasza Zarząd. 

Wstęp 95 groszy. ‚ 
— Kulig Dancing na cele harcerstwa —- Przy Oddz. Wil. ZHP urządza kulig - dancing 

do N. Wilejki. Wyjazd z Wilna z placu przed D. 0. War. o godz. 17. Cena biletu na kulig - 
dancing 4 zł., akadem. 3 zł. Wstęp na dancing 2 zł, akadem. 1 zł. Sprzedaż biletów u BB, Sztralla ul. Mickiewicza 12 we czwartek, pią- tek i sobotę od godz. 18 — 20 iedziei od godz. 1214. Š 2 

TEATR I MUZYKA 
‹  — Teatr Wielki na Pohulance — gra dziś 
i dni następnych „Pocałunek przed lustrem" 
d jak w ubieglym sezonie „Mam lat > Stal ые 'magnesem šciągającym Ниту рч- bliczności, dzięki swej dekwej "wystawić i sensacyjności akcji. 

= Najbliższe: premjery w teatrze na Pohu- 
lance zapowiadają się niezwykle interesująco; 
pierwszą z nich będzie przepiękny poemat dra 
matyczny Schillera „Don Carlos“ уу wytwor- 
nym przekładzie Iłakowiczkówny, w ciekawej 
težyserįi dyr. Szpakiewicza, nowej oprawie de- koracyjnej i kostjumowej i doskonałej obsa- dzie artystycznej. Drugą  zkolei premjerą bę- dzie sztuka Chrysty Winsloe „„,Dziewczęta w mundurkach", w inscenizacji dra Ronard -Bu- jańskiego, Sztuka ta zelektryzowała przed kil- ku miesiącami całą Warszawę i stała się ewe nementem artystycznego dnia stolicy. Bliższe 
szczegóły o obu premierach a 

dniach. PE) w najbliższych 

— Niezwykły sukces 
Jak się dowiadujemy ze 

iedzielę 

w sali 

zmał tego człowieka, i człowiek 
wilnem ubramiu nie wyglądał na kapitana. 

teatru muzycznego nie mogła trafić z powrotem do mieszkania i 
gospodarzy peł zaszła na pobliską łąkę. Znaleziono nazajutrz 

zmarznięte zwłoki Kuprjanówny. 

Głódne żywioły | 
Przy ul. Ludwisarskiej znajduje się a- 

kademicka mensa żydowska. Jadają w niej 

studenci Żydzi, odznaczający się prócz a- 

petytu, wozmaitemi poglądami polityczne- 

mi, Apetyt łączy, poglądy dzielą, Jedzą, 
zdawałoby się — zajęci, usłtła napchane, a 

kłócą się i walczą. Najburzliwiej czyni to 
żywioł lewicowy: i je i krzyczy majwięcej. 

Mało tego. Przedwczoraj żywioł ten posta- 

mowił zagłodzić prawicę zupełmie, zmusza- 
ae tym sposobem do uległości i zrezygnio- 
wamia we światopoglądu. Prawica, wszedl- 
szy do mensy, ujrzała, że wszystkie miej- 
aca zajął ten mienażanty żywioł. Ozekała 
kilka godzin. Zgłodniała poszła na skangę 
do rektoratu. Władze uniwersyteckie roz- 
strzygmęły, spór bardzo mądnhze — zam- 

knęły mensę wogóle. Kiedy pnzegłodzą się 
jedmi i drudzy, pomyślą tylko o jedzeniu. 

Zapewni, Ale jak się trochę iodżywią ? 

Oszukany szofer 
Do policji zgłosił się pewien szofer i za 

meldował, że jakiś tajemniczy osobnik wy- 
łudził od! niego 80 złotych. 

W jaki sposób? Ot, opowiadał, że jest 
kapitanem, że może szoferowi iwymobić do- 
brą posadę w lotnictwie, że trzeba na to 
zaliczkę. I szofer dał. I nie był pijamy, i mie 

iek ten w cy- 

Człowiiek poprostu mabił szofera. Nie 
„Egzotycznej kuzynki", Żalujmy szofera. Niejedną manipulację licz 
stałego teatru objazdo Nikową ma om ma sumieniu, niejednej jesz- 

wego teatrów miejskich ZASP w Wilnie świet cze dokiona, aby odbić to, ma co został ma- 
na sztuka Verneuil'a 
odniosła niezwykły sukces na scenach prowin- 
cji.. 

„Egzotyczna kuzynka* grana będzie dziś 
w Wilejce, 16 II, w  Motodecznie, 17 II. w 
Nowogrėdku, 18 II. w Stołpcach, 19. II w Nie 
świeżu, 20 II. w Baranowiczach. 

— Teatr muzyczny Lutnia. Występy lani- 
ny Kulczyckiej. Dzisiejsze pozwie 
pagandowe w 

pro- 

że się po raz ostatni melodyjna operetka Kal- 
mana „Fijołek z Montmartre'u" 
w roli tytułowej. Ceny miejsc propagandowe. 

„Egzotyczna kuzynka" bity. Podziwia: 

— Dziś o godz. 8,15 uka koś 

iajmy raczej zdolność tajem- 
miczego osobnika, który potrafił oszukać 
takiego cwaniaka, jakim, 
jest każdy szofer. 

jak wiadomo, 

Ofiary 
Otrzymaną premję monopolową w WYySJ- 

ci 20 zł. ofiaruje na rodzinę W. Leon Pie- 
z J. Kulczycką rožynski. 

  

wiylkomaniu artystów Teatrów Miejskich 
pp. Jadwigi Braunówny i Włodzimierza. 

ni orkiestra wojskowa. Wstęp dla człon- 
ków ongamizacji, ich rodzin i wjprowadzo- 
nych gości bezpłatny. Początek punktual- 

mo z Kiownem. W Kownie istnieje projekt 
sja kolejowa z Kowna, która imitieresowała uporządkowania b. szlaku Jewije = Kosze- 
się nieczymną limją, łączącą dawiniej Wil- dary narazie dla (potrzeb pogranicza. 

SPORT 
MISTRZOSTWA PING-PONGOWE 

WILNA 

W dniach 9—12 bm. w; sali „Ogmiska” 
odbyły się mistrzostwa Wilna w ping-pon- 
gu. Najciekawsze spotkania. miały miejsce 
w niedzielę, Mistrzostwo kl. B. zdobył Du- 

szye (Makabi), bijąc w fimale Wasilewskie 
go (Ognisko) 2:1 pkt, 

(W finale gry pojedyńczej kl. A. odbyły 
się następujące spotkamia: Gryszam (Og.) 
— Tolan (O.) 21:19; 21:14. Tolan: ładmie 
ścinia, lecz nie może oprzeć się dobrej о- 
bromie przeciwnika. Grodnicki (0. — To- 
łan (O.) 21:19; 21:19. Grodnicki będąc ю- 
becnie w doskonałej formie, wygrywa lek- 
ko. Prawdziwy fimaź, to spotkanie Grodni- 
cki — Gmyszam, zakończone zwycięstwem 
pierwszego 21:17; 21:18, Pierwszy set dla 
Grednidkiego, w drugim Gryszan ma prze- 
wagę, lecz ostatecznie tytuł mistrza zdo- 
bywa Gnrodnicki. Gryszam zdobywa drugie 
miejsce, Tolan tnzecie. 

W grze podwójnej zwyciężyła para 
Grodnicki — Gryszam z parą Tolan — Si- 
fon| 2:1. 

Gra zacięta, obfitowała w szereg cie- 
kawych momentów. 

Mówiąc o zawodach należy zaznaczyć, 
4 Že kierowmiebwo ŻAKS miezadowolone z о- 

rzeczenia sędziego, wycofało swych zawod- 
ników z dalszych motzejrywek. 

Sądząc z formy poszczególnych zawod- 
ników mależy przypuszczać, że decyzja ta 
nie zmieniła sytuacji, gdyż Żaksiści nie 
mieli szans ma zdobycie mistrzostwa. 

* DWUNASTOLETNIA DZIAŁALNOŚĆ 
P. Z. L. A. 

Obecnie upływa 12-letni okres działal- 
nošei Polskiego Związku lekkoatletycznego 
Lekka atletyka, początkowio mało uprawia 

ma, rozrosła się, spopularyzowała się i dziś 
zorgamizowama jest w jedeni z najpotężniej- 
szych związków sportowych. Dane perso- 
malme, przytoczone w sprawozdaniu ustę- 
pującego zarządu PZLA, są niezwykle cie- 
kawe; ujmują one donobek poszczególnych 
szawiodników, pozwalając jednocześnie 
stiwiendzić, który z mich był największym 
talemtem, najlepszym i najpracowitszym, 
Cyfry te przytaczamy poniżej. 

W ciągu 12-letniej działalności PZLA, 
najwięcej (tytułów mistrzowskich zdobył 
Antomi Cejzik, który był tak wybitnym 
wieloboistą, że tytuły mistrzowskie odbie- 
rał mawet specjalistom. Cejzik posiada 24 
tyłttały, a zdobyłby ich chyba jeszcze wię- 
cej „gdyby warunki życiowe nie zmusiły 
go do przejścia ma zawodowstwo. 

W dalszym ciągu lista rekordowych 
mistrzów: Polski przedstawia się mastepu- 
jąco: Kostrzewski — 19 tytułów, Szydłow- 
ski — 18, Sośnicki — 11, Szenajch i Hel- 
jasiz po 10, Adamczak: i Cybulski_po 9, Ku- 
cham, Kusociński i $p. Freyer po 8, Dobro- 
wolski — 7, Biniakowski, Baram i Sikor- 
ski — po 6. Z pośród czolowych zawodni- 
ków większość należy już do mieczynnych, 
a szamge poprawienią swej lokaty mają 
tylko: Kusociński, Kosiirzewski'i Heljasz. 

Lisita pań — to jeden wielki triumf Ha 
liny Konopackiej. Pomijając już skromną 
plejadę pobitych ma: głowę koleżanek, Ko- 
nopacka w komkurencji pań jest nawet 
większą gwiazdą miż Cejzik. Ma ona za 
sobą aż 25 rekordów, podczas gdy następ- 
nia na liście Hulanicka motuje ich zaled- 
wie 7. i 

Polskę reprezentowało ogółem 89 za- 
włodników, przyczem ma czele jest tu nie- 
zmordowamy i majpracowitszy Kostrzew- 
ski. Startował on 19 razy, Trojanowski I 
— 17 razy, Sikonski — 16, Adamczak i Ku 
sociūski po 15 razy. Z reprezentantów tych 
Polska: miała nierownomierne korzyści, 
gdyż Kusociński odniósł 24 zwycięstwa, Ko 
stnzewski 13, Sikowski 11, Petkiewicz 9 i 
Heljasz 8. 

Dwukrotnie mniejszym kontyngentem 
mozporządzają panie. Dały one ogółem 41 
zawodniczek. Najczęściej wdziewała ko- 
szulkę reprezentacjną Schabińska — 12 
razy, Komopacka i Orłowska po, 9, Freiwal- 
dówna 8 razy. Jeśli chodzi o „wydajmošė“ 
to prawdziwym talentem jest Wialasiewi- 
czówcia. Poprostu zawodniczka - fenomen. 
W. czasie swych pięciu startów odniosła 14 
zwycięstw, przyczem. w: biegach migdy mie 
przegrała, do nikogo! Na dalszych miej- 
scach uplasowała się Kiomopacka z 10-ma 
zwycięstwami, Schabińska i Manteuflówna 
po 5 zwycięstiw. 

Do działu bolączek, na które PZLA. 
zwrócił uwagę w swem sprawozdaniu, 
przedłożonem walnemu zgromadzeniu, na- 
leży kwestja moralnia zawodników, zwłasz 
cza czołowych, Coraz częstsze są wypadki 
mieidealnego  trakttowania spontu przez 
lepszych lekkoatletów, coraz częściej człon 
kowie drużyny reprezentacyjnej, która 
winna być wzorem miedościgniionym dla 
młodszych sportowo kolegów, prezentuje 
swe ogromnie bmaki w dziedzinie prawdzi- 
wyich sportowców. Zdarzały się nawet wy- 
padki tak przykre, że wywoływały zdu- 
mienie a miawet zgorszenie obcych władz 
sportowych. № teni oględny: sposób zarząd 
PZLA, daje do zrozumienia, że nie wszys- 
cy masi reprezenitamei są wolni od zarzutów 
cichego uprawiania pseudoamatorstwa. 

SENSACYJNE REWELACJE O ZWY- 
CIĘZCACH PŁYWACKICH 

OLIMPJADY 

Zwycięstwa Japończyków w pływackich za- 
wodach olimpijskich były tak bezapelacyjne, a 
zarazem niespodziewane, że nic dziwnego, że 

JECOROL „+ A Bukowskiego 
  

> \ 
leczy 

KRZYWiCĘ, POWIĘKSZENIE GRUCZOŁÓW 

1 OSŁABIENIE OGÓLNE 
Wystrzegać się bezwartościowych namiastek 

i naśladownictw 

Radjo wileńskie 
ŚRODA, DNIA 15 LUTEGO 1933 R. 

11.40: Przegląd prasy, komun.  meteor., 
czas, 12,10: Muzyka z płyt. 13,20: Komun. me- 
teor. 14.40: Program dzienny, 14.45: Muzy! 
operetkowa (płyty). 15,15: Giełda rolnicza. 
15,25: Chwilka strzelecka, 15.35: Audycja dla 
dzieci. 16.00: Muzyka hiszpańska (płyty) sł» 
wo wstępne prof. M. Józefowicza. 16,40: „Rok 
1933 w gospodarce miejskiej" — wygł wicc- 
prezydent miasta Wilna Witold Czyż. 17.00: 
Odczyt: „Jak sobie ułatwić trafianie odległości 
przy nauce solieggio". 17,20: Pieśni litewskie. 
17.40: „Ubezpieczenie emerytalne pracownikow: 
umysłowych” odczyt. 17,35: Program na czwar 
tek. 18,00: Muzyka lekka, wiad. bieżące, d.c. 
muzyki, 18,40: Przegląd litewski. 18.55: Roz- 
maitości. 19.00 Codz. odc. pow. 19,00: Rozm. 
19,15: „Film sensacyjny a młodzież" — feljetn 
19,30: „Szlakiem powieści polskiej" —  felj. 
19.45: Prasowy dz. radjowy. 20.00: Muzyka iek 
ka, 20,50: Wiad. sportowe, dodatek do pras. 
dz. radį, 21.00: Transm. Środy Literackiej z 
sali Zw. Artystów poświęcony 50-letniemu ju 
bileuszowi pracy pisarskiej prof. Marjana Zdzie 
chowskiego. 21.55: Koncert. 22,25: Muzyka ta 
neczna 22,40: Rozmaitości. 22,55: Komun. me- 
teorologiczny, muzyka tan. 

AGD 
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ŚWIATOWID — Nr. 7. Naturalnie — Hit- 

ler, naturalnie — sport i nie mniej naturalnie 
— piękne panie, przypominające nam, że kar- 
nawał jeszcze trwa!... Atrakcją numeru są pię- 
kne ilustracje z Poczajewa. Tekst jest mniej 
ciekawy, niż ilustracje, a szkoda! 

ŚWIAT — Nr. 6 Prof. St. Płużański roz- 
poczyna ciekawe rozważania na temat przy- 
szłej wojny. W. Szukiewicz opowiada o szczo- 
drych ofiarodawcach, którzy przyczyniają się 
do odbudowy Wawelu. Jeland kreśli uwagi na 
temat teatru lwo Galla w Częstochowie. 

    

    

   

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 

I LNIARSKA W WILNIE 

Z DNIA 13 LUTEGO 

Za 100 kg. franco wagon Wiino. 

  

NOTOWANIA: 
Przesnica zamiejscowa 688-690 gr.-1. 29.50 

---30.00 
Žyto 669 gr.-1. 19.00 
Owies zbierany 12.50 
Jęczmień na kaszę zbierany 15.50 
Mąka żytnia 55 proc. 30.00 
Mąka żytnia 65 proc. 26.00 
Mąka żytnia razowa 21.00 
Mąka pszenna 0000 A. luksusowa 49.37 

CU 
Kasza gryczana gatunekė1/1 palona 38.00 
Kasza jęczmienna perłowa Nr. 2 27.00 
Kasza jęczmienna periowa Nr. 3 34.00 
Kasza owsiana 54.00 
Kasza krakowska 000 50,00 

Tendencja na pszenicę, žyto i 
mocna. 

mąkę żytnią 

* * 

LEN: za 1.000 kg. franco wagon stacja za- 
ładowania: : 
Trzepaniec wołożyński Basis I., 

* 

skala 216.50 1145,30-1212 
Trzepaniec drujski, Basis 1. 

skala 216.50 983.53-995,90. 
Trzepaniec trabski Basis I., 

skała 216.50 1285.94- я 
Surowiec hoduciski słany 

Basis I, skala 198.42 625.76- 
2478 

Notowania hurtowe według Kurlandzkiej 
jarni Tow. Akc. w Wilnie za 100 kg. 

Olej Iniany 120.00 
Pokost 130.00 
Qlej słonecznikowy 122.00 
Olej jadalny rafinowany 140.00 
Makuchy Iniane w płytach 19.50 
Makuchy słonecznikowe w płytach 15.00 

na ich temat krążyły różne plotki i domysły. 
Uporczywie np. powtarzano, że Japończycy 
zwiększają swą zdolność do wysiłków zapomo 
cą jakichś podniecających środków. To przy- | 
puszczenie, wygłoszone przez amerykańskieł: 
instruktorów (Monn), wydaje się nie być bez 
podstawne. W rozmowie z przedstawicielem pa 
ryskiego L'uto były prezes FINA (Międzynaro 
dowy*Związek Pływacki) Drigny potwierdza, 
że Japończycy rzeczywiście przed startem do- 
konywali w swych kabinach inhalacji zapomo- 
cą jakichś aparatów tlenowych. Japończycy 
nie kryli się ze swoją metodą odświeżania sił, 
ale też się z nią i nie afiszowali. 

Najwięcej tą sprawą są dotknięci Ameryka- 
nie, którzy żądają poprostu zakazu używania 
jakichkołwiek podniecających, czy odświeżają- 
cych środków ,co do czego zresztą dotychczas 
FINA żadnych zastrzeżeń nie miała. Racjonal- 
niejsze stanowisko zajął dr Schwimmer, który 
zaleca fachowe zbadanie i stwierdzenie fakty- 
cznego wpływu tej japońskiej metody przygo- 
towywania się do zawodów. 

RAN WYGRAŁ 

NOWY YORK, PAT. — Edward Ram 

stoczył walkę bokserską na ringu nowo- 

jorskim ze znanym pięściarzem amerykań- 

skim Philipsem. (Walka rozegrana była w 
10 rundach. W czasie meczu bokser = 
rykański sześciokrdłnie szedł ma ziemię 
pod morderczymi: ciosami Rana, za każ- 
dym jednak razem podnosił się i walczył . 
dalej. Ran wygrał spotkanie na pumkty.
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grodźięhyka 
— Z TEATRU MIEJSKIEGO. Dziś 

we środę dnia 15 lutego io godz. 8,15 pre- 
mjera ostatmiej mowości, granej z olbnzy- 
miem powiodzemiem w Warszawie, 3-aikttio- 
wiej komedji Franka w przekładzie Zdzi- 
sława Kleszczyńskiego pt.: „Gwiazdy: e- 
ikranu'* z pp. Ustarbowską, Pietnuszyńskim 
i Smoeczyńskim w molach głównych. 

Reżysenja, dyr. Krokowskiego. 
— NOWY ZARZĄD ZWIĄZKU KUP- 

GÓW ŻYD. — W ubiegłą niedzielę odbyło 
się doroczne ogólne zebranie |ezłonków Zw. 
Kupców, ma iktórem został iobrany mowy 
zarząd związku. 

Do zarządu zostali wyjbrami pp.: ław- 
mik H. Tarłowski, Jalkób Efrom, M. Sala- 
mon, M, Drazmin, D. Łapidus, M, Kotowiskii, 
L. Mejtachowicz, Sz. Miszałow, 8. Kagan, 
N. Hpsztejn, J. Efroimzon i Z. Kagan. 

Do komisji rewizyjnej zostali obramii 
mp.: Starowiolski, Kryński, Cofnas, W. 
Sinzelecki, Mechanik i Kireliman. 

„Witych dniach zostaniie obrane prezy- 
djum zarządu. 

— ROZPRAWA URZĘDU ROZJEM- 
OZIEGO. — W dniu 15 lutego o godz. 9-tej 
mozpoczęły się nozprawy: Unzędu Rozjemcze 
go do spraw kredytowych małej własności 
rolnej. Na porządku dziennym 9 spraw. 

  

KINO „PALACE” 
Mrzsszk, 12. 

Qouglas Fairbanks 
w dramacie p. t. 

ŻELAZNA 

MASKA 
Wstęp 48 gr. 

    

Błońgkowiec 
©„ĄPÓLLO" 

Beamini. 26, 
TEECZOREK TRES 

  

Już dziś! Dswno oczekiwany superszla- 
gier sezonu! Nasza sława 

JAN KIEPURA 
w największym filmie šwiata p. t. 

„PIEŠN KOCY“ 
Jest to: Coś nadzwyczejaego! Coś nie- 
osiągain gol By pojąć, trzeba ujrzeć... 

By ujrzeć trzeba przyjść... 
Uwsga! Film ten odznacza się nieby- 
wałą precyzją i czystością odtworze- 
nego dźwiękuł Wstąp od 49 gr. 

      

  

  r 

lidžka 
— UROCZYSTOŚĆ STRZELCÓW KO- 

WIEŃSKICH. W dniach 11 i 12 lutego b. 
r. 77 p. Strzelców Kaniowskiich obchodził 
bardzo uroczyście swe święto pułkowe. Na 
umoczystość przybyli: gen. Łada-Zawiistow 
ski, onganizator, założyciel i pierwszy о- 

wmódca pułku, byli dowódcy pułku płk. Rym 
kiewicz i pik. Alter, kilku byłych zastęp- 
ców dowódcy pułków, zastępca d-cy 19 dyw 
piechoty, szef sztabu 19 dływ. piechoty 
mjr. Kłoczkowicz, dowódcy i delegacje pul 
ków, wchodzących @0 19 idywizji oraz sze- 
reg inmych gości, Uroczystość riozpoczęła 
się w dmiu 11 lutego mszą żałobną za ро- 

ległych oficerów i szeregowych pułku (11 
ofieerórwi i 179 szeregowiych) oraz capstrzy 
kiem. W dniu 18 lutego, w rocznicę wy- 
mamszu 77 pp. ma. noni, odbyło się uroczy- 
ste miabożeństwio, mastępnie defilada i 

wspólny obiad, [Podczas obiadu wygłoszo- 
mo szereg przemówień ze stmony 'wojsko- 
wości i społeczeństwa cywilnego. Wieczo- 
rem odbył się bal pułkowy przy bardzo licz 
nym udziale gości. ; 

O zasługach bojowych i dzielności świad 
czą mastępujące damie: 19 odznaczeń srebr- 
nym. krzyżem onderu Virtuti Militari klasy 
V, 118 odzniaczeń Krzyżem Walecznych, z 
czego na. oficerówi przypada 29 (niektónzy 
są odzmaczeni maiwet: 4-knotmie), 90 odzma- 
czeń Krzyżem Zasługi Włojsk Litwy Środ- 
kiowej oraz 49 „jpatenitem waleczności firon- 
tu litewskio - białoruskiego". 

  

— [PIERWSZY HOKEJ NA LODZIE 
W NIEŚWIEŻU. — Dnia 12 lutego br. oid< 
było się 'towianzyskie spotkanie zespołów 
państw. gimn. 'w: Nieświeżu i państw. sera 
maucz. wi Nieświeżu. Gmano na ślizgaiwice 

ą szikolmej. Pogoda nie dopisała; odwilż, pa- 
dał Śnieg z deszczem, na lodzie warstwa 

mokrego Śniegu bardzo utrudniała grę. Na 
leżało grę odłożyć. 

Ważniejsze momenty gry:  atakiować 
nezpoczynają seminamzyści i już w pierw- 
szej minucie środkowy napastnik strzela 
bramkę z podania lewoskrzydłowego. Gim- 
naziści cheą wyrównać; aitialkują siłą, lecz 

mapotykają ma: bwandą obronę. W siódmej 
mimucie gry prawioskrzydłowy semimarzys 

tów strzela mia aut; krążek łapie obrońca 
gimnazistów i prowadzi go w: pole gmy, na- 
stępnie traci gło do środkowego napadu se- 

minarzystów i ten ostaini strzela drugą 
bramkę, nieuznaną pnzez sędziego (dlacze- 
go?). W międzylczasie mia boisku gimma- 
zistów gra T-miu graczy (normalnie 6)-— 

Gźżwięsowiac Gracz nadliczbowy usunięty, gra przybiera 

Kina „POLONIA pocztowe 4 na tempie. Ciekawa sytuacja stwarza się 
wstęp 49 gr. pod bnamką seminarzystówi: po silnie wy- 

Arcydzieło dźwiękowe  odznaczone 2 i e pa 
przez Akademję Szttk Pięknych zło- 

tym medalem 

BRATERSTWO 
LUDÓW 

Dramat osnuty ma tle strasznej kata- 
stroly w kopalai „„THIBAUT“ na po- 
graniczu francosko-niemieckim, Pierw- 
szy liim w djologach“ polskich, Iran- 

cuskich i niemieckich 

ce, padają obaj, madjeżdża lewoskrzydłowy 
gimnaz. i stnzela ido pustej bramki. Tencja 
kończy się wymikiem 1:1, a być powiimino 
1:2 dla seminarzystów. 

Dnuga tenoja — gimmaziści zmieniają 
mapad, sem. jednego obrońcę, mimo to wii- 
dać zwolnienie tempa; gimmaziści grają z 
wielkim zamachem kija, u seminarzystów 

wiidać chęć pnowadzenia krążka; miektóre 
pociągnięcia są nawet z myślą. Tereja koń 
czy się bez wymiku 0:0. 

8 E NES E 

  

    

    

FIRMA RADJOWA ‚н 
6rodno, ui. Gominikańska 1 tel. 186 

Konto czekowe P. K. O. 82.157. 

POLECA ŻA 160 ZŁ. GoTÓwkĄ 
8-lampowy odbiornik radlowy, z lampami 

głośnikiem akumulatorem, baierją ancdową 

i sprzętem anienowym 

Przy zamawianiu uaięży wpłacić PKG. N. 
82,157 zt. 29. Pozostalość ra zaliczenieta. 

  

  

A. ŚWIDOWA. 

i 

9) 

W mroku zamkniętych okiennice 
— Rzeczywiście często nie wchodzi- 

łem do domu, dlatego, przedewszyst- 
„kiem że nie lubiłem pułkownika i wo- 
Jałem widzieć się z siostrą i jej córeczką 
bez niego. 

— Dlaczego pan tak nie lubił pułko- 
wnika? 

— Myślę, że mógłbym nie odpowia- 
dać na to pytanie? 

— Naturalnie. Pan ma prawo nie od- 
powiadać! Jaki numer obuwia pan nosi? 

— Dwudziesty siódmy. 
— Gdzie są trzewiki, w których pan 

był ostatni raz u Romowych? * 
.— Mam je na sobie, jest to jedyna 

para, jaką posiadam. 
° — Gdzie jest brat Anny? 
— (o? — zapytał Brandt z wyra- 

zem człowieka, który nie dosłyszał, lub 
niezupełnie zrozumiał. 

, — ja pytam, gdzie jest brat Anny? 
— powtórzył sędzia akcentując każde sło 
woi wpijając się w Brandta oczyma. U- 
ważał bowiem, że ma spojrzenie tak prze 
nikliwe i badawcze, że nic mu się nie 
oprze. 

Brandt wzruszył ramionami. 
— Stanowczo nie rozumiem pytania! 
— Pan nie zna Anny i jej brata? -— 

podkreślał ironicznie każde słowo. — To 
dla mnie nowina! 

— Nie mam pojęcia o kim mowa! — 
odpowiedział zimno Brandt. 

— Pan nie wie, więc ja panu przy- 
pomnę. Anna — kucharka pańskiej sio- 
stry, a jej brat — człowiek, na którego 
czekał pan, stojąc przed werandą, dopó- 

            
S/ydawca: Stanisław Mackiewicz. 

ki on mordował rodzinę pułkownika, aż 
przyniósł panu swą zdobycz! 

— To jest podłe oszczerstwo! 
ośmielił się na podobne oskarżenie? 
Brandt zerwał się, szczerze oburzony. 

Zorin gestem nakazał mu spokój. 
— Radzę panu zachować spokój i 

nie pogarszać sytuacji swej kłamstwem. 

Kto 

, Tembardziej, że to nic nie pomoże. Ma- 
my zupełnie wystarczające 
ciw panu. 

— Dowody! — krzyknął Brandt, naw 
pół zdziwiony, nawpół przerażony. — Ja- 
kież możecie mieć dowody? 
„— Narazie nie będziemy o tem mó- 

wili. Proszę lepiej odpowiedzieć, czy 
ktokolwiek mógłby stwierdzić, jako świa 
dek, że pan wrócił do domu przed dzie- 
siątą? Może spotkał pan kogo ze znajo- 
mych, wracając?. — 

— Absolutnie nikogo. Do mieszkania 
wszedłem, otwierając je własnym kiu- 
czem: 

— No, widzi pan, nie ma pan żad- 

nych dowodów, że wyszedł wcześniej... 
przed popełnieniem morderstwa. A my 

mamy cały szereg dowodów obciążają- 

cych. Wiemy nawet, że pan uciekł, ra- 

zem ze wspólnikiem, bo ktoś was nastra- 

szył. | 
— Ja ze wspólnikiem? Więc ja je- 

stem mordercą? O, panie sędzio, pan bę 
dzie żałował takiego niesprawiedliwego 

dowody prze- 

oskarżenia! — mówił oburzony i zmie- 
szany jednocześnie. 

— jak widzę, zadziwia pana moja 
znajomość wszystkich okoliczności. Uwa 

Trzecia tenoja — gimnaziści zmieniają 
atak, seminianzyści bez zmiamy ; witlać chęć 
podwyższenia. wymiiku tak u jednych jak i 

u dnugich; stwarzają się chanakterystycz- 
ne momenty np.: prawiosknzydłowy sem. 
walezy aż z 4-ma gimnazistami, (nie wol- 
mo atakować we dwóch na jednego), sędzia 
gwiżdże — tlok riozjeżdża się; na boisku 

gimnazistów: znajduje się stale 7-miu gra- 
czy. Ciekawszy jedmak moment stwiarza się 

pod bramką seminarzystów: gimnaziści 

prowadząc krążek podjeżdżają pod bramkę 
sem., simzelają — krążek odbity przez 

bramikamza idzie wpole gry, nadjeżdża 4-ty 

gracz ataku gimni i strzela bramkę — ma 

boisku krzyk — niezadowolenie seminanzy- 

stów, chcą 'omi opuścić boisko; ze strony 

widzów: padają obraźliwe słowa pod adne- 

sem sędziego — bramka uznama.; gra toczy 

się dalej; ma: boisku panuje zamieszanie, 

wreszcie jeden! z semin. mzucając kij nie 

chce grać dalej — sędzia grę przerywa — 

w 7-mej minucie gry. Wynik trudny @0 о- 

głoszenia fi mieogłoszomy; powinien jednak 

brzmieć: 1:2 dlla seminamzystów (1:2, 0:0, 

0:0), w wajgorszym razie 1:1. Gra mie- 

<kończoma. Pierwsza to rozgrywika hokejo- 

wa w Nieświeżu a już nieudana. Szkoda! 

Ggólnie mówliąc należy zazmaczyć: oba 

zespoły są słabe; technika. gimnazistów w 

pnowiadzeniu krążka i opamowamiu kija— 

żadna, — jeżdżą mattomiast nieźle, szybko. 

Semlimamzyści — gmają lekiko, prowadząc 

(krążek mieźle, jest: nawet: myśl w. niekttó- 

wych jpociągnięciach zespołowych, ale ja- 

zda. słaba. 
Uwagi powyższe, informujące o prze- 

biegu gry, mie powinny zmiiechęcić tak je- 

dmych jak i drugich, lecz owszem zachę- 

cić do pracy i miejmy madzieję, że jeszcze 

w: tym sezonie pokażą mam prawidziwą grę 

sportową. Sędziowiał p. Chomicz, М. В. 

  

— BAL MASKOWY W! SŁONIMIE — 

(GOLAS NA SALI). — Zwyczajem. dlonocz 

mym. miejscowa istraż ogniowa. urządziła, w 

salach Domu Ludowego w dniu 11 bm. bal 

maskowy. Była to jedna z nielicznych im- 

prez swego modzaju i! dlatego wzbudziła w 

<gpołeczeństwie miejscowem pewne zacie- 

Ikawienie. Frekwencja spora. Ongamizacja 

miezła, Mówimy niezła dlatego, że migdy i 

migdzie dotąd mie byliśmy świadkami wpu 

szczenia na salę zupełnie obnażonego: męż- 

czyzny w mascą, opasamego poniżej bio- 

der wieńcem zieleni. W ipapnzek potężnej 

klatki piensiowej widniał napis „Ewa“. — 

Dlaczego „Ewa“ a mie „Adam“, tego nikt 

chyba poza „doweipną“ maską nie zigald- 

mie, — Natychmiast po ukazaniu się gola- 

sa na Sali zapanowł niezwykły ruch, a 

specjalmie panie poczęły hałasować i każ- 

da jak umiała — protestować. Niebawem 

też gospodarze wypwosili maskę z balu. 

A więc Slonim wi ubiegłą sobotę dal 

dowód, że mieszkańcy jego są bogaci w naj 

mozmaitsze pomysły, Wśród nich widzieliś- 
my jeden, kolidujący jak mi się zdaje, z 

miorallnością publiczną. 
Dlatego nad faktem. wipuszczenia gola- 

sa mie możemy pnzejść do ponządku dzien- 
Tiegio. 

FILIA 
naszej Administracli 

w Baranowiczach 
przeniesiona została z ul. Szosowej 178 

nau. SZEPTYCKIEGO 37 

  

  

  

  

  (pierwsze piętro) 

39-II-K. 
OBWIESZCZENIE 

, Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie . re- 
wiru 2-go z siedzibą w Wilnie „przy ul. Za- 
kretowej nr 7 m. 3 zgodnie z art. 1030 Ust. 
Post. Cyw. podaje do wiadomości publicznej, 
że w dniu 18 lutego 1933 roku o godzinie 1^ 
rano w Wilnie przy ul. Żeligowskiego nr 1 m. 
16 odbędzie się sprzedaż z licytacji należące- 
go do Wileńskiego Towarzystwa Przeciwgruż 
liczego majątku ruchomego, składającego się 
z umeblowania, maszyny do pisania i innycn 
ruchomości, oszacowanego na sumę zł. 2.05) 
gr. — 

Komornik Lisowski. 

żam badanie za skończone na dziś. Ka- 
dzę zastanowić się poważnie nad sytua- 
cją. Skrucha i szczerość mogą wpłynąć 
dodatnio na wymiar kary. 

Sędzia zadzwonił. : 
— Wyprowadzić więźnia, — wydał 

krótki rozkaz. 
Brandt, pod opieką policjantów, wy- 

szedł z pokoju, jak automat. Nie widział 
otaczających przedmiotów, oślepiony i 
ogłuszony ciosem, który spadł na niego. 
Usta wykrzywił mimowolny uśmiech go- 
ryczy i wyrwały mu się słowa: 

— Morderca!.. Wspólnik! Jakaż 
podłość! 

Wchodzącego Zenina, sędzia spotkał 
słowami: 

— Cóż za komedjant! 
— Ja widziałem w nim tylko głęboko 

dotkniętego i skrzywdzonego,  niewin- 
nego człowieka. 

— No, muszę panu wyznań, że żalt:- 
ję teraz niefortunnego pomysłu wciągnię-- 
cia pana do tej sprawy. Zamiast nagrody 
będzie pan miał klęskę, a dla mnie nie- 
potrzebne wahania zatrzymują bieg śledz 
twa! 

— Bardzo pana przepraszam, ale mu 
szę pozostać przy swem zdaniu. Jestem 
przekonany, że kiedy znajdziemy praw- 
dziwego mordercę, powie on o Brandzie 

tak samo, jak Brandt o nim: „Nie znam 
gol“ 

— Więc radzę pośpieszyć z łapaniem 
„mordercy“ jak mówi pan, a wspólnika 
Brandta, jak ja twierzę, — rzekł drwiąco 
Zorin, żegnając się z agentem. 

to 

ROZDZIAŁ X ** " 
PRZY KOMINKU 

— Kawę i likiery proszę podać do 
  

ge. 
„' 

Drukarnia wydawnictwa „SŁOWA” 

Dziś Wielka Premjera! Pr. gram — który kazdy widzieć musi! Program — Arcydzieło, 

„IEMBI CZARNY WŁADCA” 
Wielka tragedja czarn:go człowieka wśród Dżangli Afrykańskich. Mad program: Ognista czarnooka Meksykank Con- 

Dźwiękowe-kino 

„REWJA” 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5. 

chita Mentenegro w trójkącie miłosnym 

Na scenie Pażegnalne występy Zespołu Kubańsk 
pod dyrekcją księżnej E. Gagarinowej w nowy 

Początek o godz. 4 pp. w sobotę i niedzi 

p. t. „Carmancita** 

ich Kozaków 
m bogatym repertuarze. 
e ę o godzinie 2 pp 

  

$ = a ė Dziš premjers! Кексг ому progra stzenn 1933 r. 
sg 3 N= 1) Arcydzieło poruszsjące najdrażliwsze współczesne zagadni: nia 

BR a @ š 
Džwiekowe kino SE reż K b t b į bo ps obieta z bocznej ulicy 
PAN Eda. 3 Film erotyczny z udz. Johna Boles I Irene Dun:e. 

55 S$ SE ss 2) Prawdziwa nczta dle miłośników muzyki. Po raz pierwszy na ekranie symicnja 

SEN 
Wielka 42, tel. 578 *> 8 U t Wilh į T i 

RI GR EK) w wyk. słyn. ork. Film w Berlinie 
lu Elm EB Na 1-szy seans ceny zniżone. — Seanze 4, 6, 8 i 10.10 
  

Najbar. airakcyjny progrem! Na ekran E: Wspaniały przebój najnowszej prod. Paramoutu 1933 r. 

Dramat mocnzch serc Gaorge Bancroft i Wynne Gibson. — Na 1-szy 
seans ceny zn Żene. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.20, w niedzielę od g. 2. 

Dźwiękowe | 

Kina 

HELIOS 

POKONANI ZWYCIĘŻCY 
Na scenie: x» „BOMBA ŠMIECHU“! 
„Ja tylko czasem się zapalam* wyk. St. Belski, |. „Wilk morski* wyk. H. Runowiecka i St. Belski. „Uwodziciel“ Н. 

wiecka, Belski i Suchcicki wodziciel“ H. Rauo | 

Przebocje: „Piosenki Pierrota* wyk A. Sachcicki.. 
„Leci pies przez pole" wyk. Hanka Runowiecke. 

  

DZWIĘKOWE KINO 

Ce/INe 
Wielka 47, tel. 15-41 

Dziś! Arcywesoły, przepyszny, czeski film dźwiękowy 

PODLOTKÓW 
W rol. gł. figlarna, pełna humoru iwdzięku ANNA ONDRA i słynny reżyser filmowy (któ: s 
wsł wszystkie timy z Vlastą Burjanem) KAROL LAMACZ. Poraz pierwszy wyst. Pa as 
mie: Nad program: Urozm dod. dźwięk. Ceny od 29 gr. Pocz. o godz. 4, 6, 8 ii10.15. W scb. i św. o 2-ej 

RA 

  

Pa raz pierwszy w Wi:nia! Dziś dawnooczekiwany т dźwiękowy po raz pierwszy w Wilnie 

« Prawo Miłości 
nas naokoło świata począwszy od Polski przez Europę, Azję, Afrykę, Amerykę południową i północną trzymając widza 

od początku do kcńca w silnem napięciu. — Początek 4, 6 8 i 10.15 

Dźwiękowe kine 

HKOLLYWCGOB 
Mickiewicza 22 

tei. 15-28, 

  

Działki 
Kcmunikacja pociągami 
Warunki kupna: część 

Parcelacja maj. - 

Landwarów 

  

letniskowo - ogrodniczo - budowiane 

nad Jeziorem, rozmaitej wielkości. 

i autobusem co godzinę, 
pożyczką długoterminową, 

reszta ratami miesięcznemi. 

Cena sd 6006 złotych za działkę. 

w Wilnie: Pierwsza Wileńska Spółka Parcelacyjna, 

r 

! 

INFORMACIE: 

„8 w maj. Landwarów: Zarząd 

| 
®' WYYWYYTYTYYYYYYYTYTYTYT 

OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie V 
rewiru Juljan Mościcki, zamieszkały w Wilnię 
przy ul. Wileńskiej Nr. 25 m. 10 zgodnie z art. 
1030 Ust. Post. Cyw. podaje do wiadomości 
publicznej, że w dn. 21 lutego 1933 r. od godz. 

10 rano w Wilnie, przy zauł. Lidzkim Nr. 7 od- 
będzie się sprzedaż z licytacji należącego do 
firmy „A. Rozenkranc i M. Szryitzecer“ ma 
jatku ruchomego, składającego się z matryc dla 
ksiąg żydowskich i kilka maszyn drukarskici 
oszacowanego na sumę zł. 26,989 gr. 11 na 

zaspokojenie pretensji Lewi Zakhejma z akta 

zastawu i innych wierzycieli w sumie dol. 
2.500— z procentami i kosztami. 

Komornik Sądowy Mościcki 

  

"AAAAGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAABŠABLAALAS ASA 

gabinetu pąna, rozkazała Nadzieja Mi- 
chajłowna, wstając od stołu. 

Pięciu panów, zaproszonych na о- 
biad do mecenasa Plewina, zgrupowało 
się dokoła jasno palącego się kominka. 
Byli wśród nich: dwaj pomocnicy adwo- 
kata, doktór Karpow, sędzia śledczy Zo- 
rin i nieznanego fachu tajemniczy osob 
nik nazwiskiem Prajs, który niewiado- 
mo jakiemi drogami dostał się do arysto- 
kratycznego kółka mieszkających w Bor- 
kach letników. 

Rozmowa toczyła się początkowo do- 
koła teatru, mówiono o modnym orygina- 
le — tenorze i ploteczkach, nieznacznie 
prawie zaczęto mówić o sprawie mor- 
derstwa rodziny Romowa. 

Pani domu wstała i wyszła z pokoju. 
— Żona pana mecenasa wciąż jeszcze 

nie może słuchać o tej sprawie? — Zau- 
ważył Zorin, - 

— O, jeszcze bardziej, niż dawniej. 
Panowie nie mogą sobie wyobrazić, jak 
mnie smuci nienawiść, jaką ona żywi dla 
Brandta. Ja wierzę w jego niewinność i 
postanowiłem bronić go. Pan mi wyba- 
czy, panie sędzio, ale twierdzę, że on 
będzie uniewinniony. Pańskie dowody 
rozwieją się, jak bańki mydlane! 

— Pana fach jest już taki, że musi 
pan bronić i uniewinniać wszystkich, -— 

roześmiał się Zorin. 
— Najsmutniejsze jest to, — wtrącił 

doktór, chcąc zmienić temat rozmowy, że 
pani mecenasowa nie może wciąż jeszcze 
przyjść do siebie, po śmierci Bori. Zu- 
pełnie poważnie niepokoję się o nią. Ra- 

dziłbym stanowczo, żeby pan wywiózł 
ją na południe do słońca i morza, a prze 
dewszystkiem trzeba ją zabrać z tego 
mieszkania, gdzie wszystko przypomina 
jej o niezastąpionej stracie! 

  

ul, Mickiewicza 4, m. 2, 

Dóbr. 

% 

LSRarZe 

Dr Ginsher' 
choroby skórne wene- 
ryczne i moczopłciowe. 
Wileńska 3, od 8 — I 

  

  

DOKTOR 

Zetóowicz 
chor. skórne, wenery - 
czne, narządów moczo- 

wych. 
ой 9 do 1, 5 do 8-- 
wieczorem. ul. Mickie - 

i 4 — 8. Tel. 567. ааа ТОЙ 

A DOKTOR 

DOKTOR „„„ZiLDGwIC:0WA 
Biumowicz kobiece, weneryczne — 

choroby weneryczne — narządów . moczowych 
skórne i moczopłciowe. od 12 — 2 1 од 4 -6 
WIELKA 21, tel. 921, ul. Mickiewicza 24 — 

od 9 — 14138 tel. 277. 
W.Z.P. 23 

WS ISI III TIT 

— Właśnie w tem tkwi trudność — 
westchnął ciężko adwokat, że nie mogę 
w żaden sposób oderwać jej z dziecin- 
nego pokoju od łóżeczka zmarłego Sy:!- 
ka. Miewa tam halucynacje i twierdzi, 
że widuje go i rozmawia z nim. Teraz 
właśnie nadchodzi godzina, kiedy dzie- 
ci zwykle szły spać, więc żona pewnie 

poszła do pokoiku Bori. Nie pozwoliła 
nic ruszyć po śmierci naszego synka, w 
pokoju, gdzie leżał, nic się nie zmieniło. 
Okna zasłonięte ciemnemi sztorami, w ką 
cie złożone jego ulubione zabawki, na 

nocnym stoliku pełno lekarstw, lampa 

zasłonięta haftowanym  parawanikiem, A 

łóżeczko nie posłane. 
— Ach, to łóżeczko! Ile przeżyła nad 

niem moja żona! Ja sam patrząc na prze 
ścieradła, na których rzucał się w go- 
rączce nasz synek, mam czasem wraże- 
nie, że widzę jego głębokie niebieski 

oczęta, w których malowało się szal 

stwo przestrachu. I zdaje mi się, że sły- 

Szę wciąż jeszcze nieprzerwany krzyk: 

„Ma-mo, bu-bu-bu!"... 
— Naprawdę można stracić zmysły w 

tych warunkach. 
— Widzę, kochany panie, — rzckł 

doktór, — że i panu przydałaby się bar 
dzo podróż! Słońce i morze, to dobrzy 

lekarze, a i nowe wrażenia, inni ludzie, 

oderwanie się od tego wszystkiego, co 
łączy się z bolesaem wspomnieniem, 1- 
możliwi odzyskanie równowagi. Niech pan 
posłucha mej rady, już jeśli nie jako do-, 
ktora, to jako człowieka doświadczonego. 

— Dziękuję panu serdecznie, cenię 

zawsze bardzo pańskie rady. 
— Dlaczego pan przypisuje 

swej halucynacje? — zaskrzypiai 
nieprzyjemny głos Prajsa. 

— Fe, jaki wstrętny głos, — wzdryg 

   
  

  

żonie 
nagie 

  

Film zaczerpnięty z prawdziwego życia. — To. 
tilm, radości pieśni i szczęścia. Nad program: 

W daleki Świat Hoorn 
tilm oprowsdzi 

  
1   GABIRET 

Aacjonainej kosmetyki lecznicnaj | 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, #- 
suwa jej skazy i braki. Masaž kosmetyet- 
1y twarzy. Masaż ciała, elektryczny,  wy- 
szczuplający (panie). Natryski „Hormona“ 
według prof. Spuhla. Wypadanie włosów, 
łupież, indywidualne dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Ostatnie zdobycze kosmt+ 

| tyki racjonalnej. 

z;
 

Codziennie od g. 10—38. 
WZ 

-- -— 

AKAKAMAAAAAMAB ASS Pedhaiafiską 
(Małopolską) kiełbasę 
często wieprzową, palę 

*  dwicową i kabauosy, 
polecają 

Lokale 
FTETTYYWYYYYTYTYCYWYĘ 

  

Lokai 
2—3 pokoi poszsknoje 
Wil. Two Szachowe. — 

Ę Zgłoszenia: Mickiewicza 
Nr. 11, tel, 1311 
  

  

Magazyn 
о 2 oknach wyste- 
wowych przy ulicy 

Niemie kiej 35, tam- 
że mieszkanie o 
5im pokojsch ze 
wszelkiemi wygoda 
mi da wynajęcia 
    

RÓŻ ZAKO ÓBIARÓŚ NI 3 

Kupno 
i SPRZEDAŻ 

RYEPYPPPYYETYTYTYTNY 

0 KAZJA! Tanio 
do sprzedania l!! 
Folwark 52 ha w tem 
las, łąki, ogród, kilka. 
naście kim ой М Ипа — 
od Nowo - Wilejki — 
6 kim. Posiada budyn- 
ki. Iawentatz. Posia- 
Gając gotówki 7—8 tys. 
można nabyć, reszta po- 
zostanie ma hipotece 
na dogodnych wzsrun- 

Becia Gołęh OW 
ul. Trocka 3     

Róż žė 
= — ЧЕСКОВЯЕ) 

50.000 zł. 
wypcżyczę pod pierw 
$1а hipotekę nierncho- 
mości w Wilnie. Po- 
średnictwo wykluczone 
Jigieliońska 8 m. 7 — 
od 5—7 

Tresera psów który 
ogłaszsł się przed part 
tygodniami proszę © 
zgłoszenie się do Re- 
dakcji „Słowa* lub te 
lefosicznie 1037. 
  

Towarzystwo 
Pań Miłosierdzia 
św. Wincentego a Pznio 
zmuszone wołać, bła 
gać, prosić e pomoc 
dla rodziny W. г й- 
na i głodu  ginącej: 
stara bsbcia, matke 
sparaliżowana i roje 

dziatek bez ubrania 
obuwia i możności @- 

   

Redaktor w/z Witold Tatarzyński. 

częszczania do szkoły— 
Najmniejsze ofiary в 
wdzięcznością przyjęte 
będą grzez Redakcję 
„Słowa* pod literą W 

kach dia nabywcy. Wy- 
czerpujące informacje w 
Biurze Reklamowem S. 
Grabowskiego Garbar- 
ska 1, tel. 82. 

nął się nierwowo Zorin, nie mogę w ża- 
den sposób przyzwyczaić się do niego! 

— Zrobiliście się kolego, bardzo ner- 
wowi i delikatni, widocznie należenie 
do kółka spirytystycznego tak na was 
podziałało! — żartował szeptem Iwanow 
pomocnik mecenasa, który zauważył ner 
wowy odruch sędziego. 

— Pan znowu wraca do swych — @- 
chów, Prajsie? 
— Znowu i 

ka odpowiedź. 
— Może zabawimy się w opowiada- 

nie sobie strasznych wspomnień! — za- 
proponował ktoś ironicznie. 

— Tak, tak, ucieszył się łwanow. — 
Właśnie pogodę mamy odpowiednią — 
deszcz i wicher wyje. Brr... nie miałbyia 

ochoty być teraz w polu, ciemności, że 
choć oko wykol, a wiatr nawet w mieście 
z nóg zbija. 

— Doskonały czas do tego rodzaju 
pogawędki. Gdyby jeszcze nasz gospo- 
darz pozwolił zgasić elektryczność i 
pozostać przy świetle kominka! 

— Przypomina mi się właśnie podob 
ny wieczór i ogień na kominku... Ale te 
było dawno, — rzekł doktór. 

— Niech pan opowie! — rozległy się 
głosy: 

— To będzie ciekawe doktorze, szcze 

gólnie wobec sprzyjających okoliczności. 
Szczególnie, gdy dla nastroju przypomni- 
my sobie jeszcze o bajce, że w willi za- 
bitego pułkownika widziano ducha jego 
ordynansa, który powiesił się na strychu, 

gdy po powrocie. do domu dowiedział się 
o Śmierci swego pana i jego rodziny. 

    

     
  

stale! — brzmiała kret-- 

GU 

 


