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WARSZAWA 

ATUTY SĄ POTO, BY JE ZGRYWAĆ Obrady lzby Poselskiej 
Pisaliśmy niedawno: polityka polsko- 

sowiecka z roku 1932 jest odwróceniem 
polityki polsko - sowieckiej z roku 1921. 
Sowiety widziały wówczas w państwie 
polskiem ów próg, bez którego zbrojne- 
go przekroczenia nie będzie rewolucji 
wszechšwiatowej. Widziały.w niej pozy- 
cję wypadową każdej „interwencji*, ja- 
ką przeprowadzi kapitalistyczny Zachód. 
W momencie paktu o nieagresji i w 
momencie tych rzeczy, które poczęły się 
dziać wewnątrz Polski po jego zawarciu, 
nasza rola dla ZSRR zmieniła się w spo 
sób radykalny. jak tylko może się coś 
zmieniać w ZSRR. Polska zaczęła się 
stawać „Buforstaatem*, przedpolem So- 
wietów, takim odcinkiem granicznym o- 
gromnego imperjum, który nie będzie w 
żądnym wypadku frontem wojennym. fa 
ką przegrodą od reszty Świata dla So- 
wietów stanowią, przedewszystkiem za-- 
narchizowane i rozległe Chiny, taką o- 
słoną jest Turcja. Granice Sowietów ©- 
pancerzone zostały z tych stron lepiej, 
niż Francuzi pancerzyli w ostatnich ia- 
tach swą granicę wschodnią. Wreszcie 
po zbudowaniu tego gigantycznego mu- 
ru ochronnego, który sięga Władywosto- 
ku, przyszła kolej na zasklepienie je- 
szcze w jednej w nim wyrwy, wyrwy, 
odsłaniającej najbardziej zagrożoną 
część twierdzy, jej ilanki zachodnie. Przy 
szła kolej na Polskę. Do niedawna moż 
na było trawestować stare określenie: 
„antemurale Christianitatis“ na: „Polska 
przedmurzem Zachodu*. Dziś nie byłoby 
ani nieścisłością, ani paradoksem powie- 
dzenie: „przedmurze państwa sowieckie 
go“. Przynajmniej nie byłoby paradok- 
sem na tyle, na ile się to sądzi. Wystar- 
czy przeczytać, to, co pisano zagranicą 
o naszej nowej polityce wschodniej, wy 
starczy przypomnieć sobie mowę Moło- 
towa, na ostatniej sesjj  WCIK-u, by 
dojść do wniosku, że nie jest to tak bar- 
dzo dalekie od prawdy. Jeżeli użyliśmy 
tego określenia, które nas razi, które wy 
daje się nam zgrzytem, obelgą, to tylko 
i wyłącznie poto, by ujaskrawić, by u- 
plastyczni€ kierunek tych nowych to- 
rów politycznych, na któreśmy weszii, 

z których bodaj tak prędko nie 
zejdziemy. 

PATRZĄC ZA SIEBIE 

Polityka zbliżenia z Sowietami, po- 
lityka, która sprawia, że dziś coraz mniej 
patrzy się tam, na nas, jako na: „siepa- 

cza Zachodu, „oprycznika kapitalizmu“ 
„kozaka reakcji”, że powoli zbliża nas 
do tych sympatyj, któremi otacza się w 
dzisiejszej Rosji kemalistyczną, radykal- 
ną, laicką i dyktatorską Turcję, polity- 
ka ta została nam najniewątpliwiej po- 
dyktowana wbrew naszym sentymentom, 
wbrew naszym historycznym tradycjom, 
wbrew naszym gospodarczo - ustrojo- 
wym pozostałościom (kto mówi i pisze 
o „kapitalistycznej Polsce*, niech zada 
sobie trud przewertowania chociaż na- 
szego ustawodawstwa, naszej podatko- 
wości i systemu jej wykonywania), zo- 
stała nam przecież podyktowana przez 
autorytet, wobec którego zamierają wszy 
stkie sympatje i ucinają się jak nożem 
wszystkie tradycje: racją stanu. Bieg 
rzeczy na Zachodzie wskazywał bardzo 
jasno, że dążenia  rewizjonistyczne Nie- 
miec coraz wyraźniej zaczynają się Sku- 
piać na kwestji „korytarza. Było to 
jasne, dlaczego: od samego początku nie 
mieckiej akcji za rewizją traktatów za- 
rystwały się dwa systemy ich bronienia: 
system jeden stosowały wszystkie nato- 
dowe państwa, zagrożone tą akcją, sy- 
stem drugi stosowała Polska. System 
pierwszy polegał na tem, że Francuzi mó 
wili: nigdy Alzacja, nigdy Lotaryngja, 
Anglja: nigdy kolonje; Czechosłowacja: 
nigdy „Anschluss*—przyczem każdy u- 
mizgął się u sąsiada z dawnych okopów 
by żyrował owe jego „nigdy*. Nie prze 
szkadzało to wcale, by w rozmowie z 
Niemcami nie ogłaszał swego pełnego w 
tych sprawach desinteressement. Polska, 
wiemy dobrze, stawiała wszystko na je- 

dnej linji, walczyła na wszystkich tron- 

tach, naraz za wszystkich. Endecy lubią 
pisać, że powstania robili żydzi, ronią 
łzy nad niepotrzebnością Samosierry i 
San Dominga. O belgijskie Eupen i Mal- 
medy robili zawsze wrzawę, jakby cho- 
dziło o Kraków, o Kamerun  troszczyli 
się bardziej, niż o los polskich Kresów w 
1920 roku. Reszta prasy polskiej zrzad- 

ka tylko widocznie przyglądała się pou- 
czającemu widowisku, jak Belgowie od- 
wdzięczają się nam za „obronę* Eu- 

pen, a Francuzi za ostatnią z niemieckich 
kolonij. Szkoda. Móżeby  dostosowaia 
wówczas naszą energję sprzymierzeńczą 
o Kamerun do ich energji sprzymierzeń- 
czej o korytarz. Rezultaty były jasne: 
każda z pozycyj objętych  niemieckiemi 
planami  rewizyjnemi broniona była 
przez siły bezpośrednio zagrożonego pań 
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stwa plus siły polskie. Najsłabiej bronio 
ną pozycją była w rezultacie Polska: 
ekspansowaliśmy się na kruszenie kopij 
o anschluss zamiast wszystko skoncen- 
trować na Pomorzu. Wszyscy na świecie 
przyjęli do wiadomości fakt niemieckiej 
prężności imperjalistycznej, fakt bardzo 
niemiły, okropnie niepokojący, — ale, 
fakt. Wszyscy wobec tego rozlewające- 
go się powodzią prądu Bronili się w spo 
sób ten, że zasłaniali tamami własne te- 
reny, ale ułatwiali, mniej lub więcej wy- 
raźnie, dostęp do terenów sąsiada. Ro- 
zumieli, że są to rzeczy, które muszą so- 
bie znaleźć ujście, troskę swą ograniczali 
do tego, by nie stało się to ich kosztem. 

Powtarzaliśmy, powtarzamy: że о- 
strze rewizjonizmu niemieckiego koncen 
truje się najsilniej na odcinku polskim, i 
to nie jest skutkiem tego, by „korytarz 
czy Śląsk były dla Niemiec „artykułem 
pierwszej potrzeby”. To się dzieje dlate- 
go, że te pożycje uważają Niemcy za uaj 
łatwiejsze do zdobycia, za najmniej Бг7- 
nione na terenie międzynarodowym. Na- 
sza taktyka bronienia wszystkich w na- 
dziei, że wszyscy nas obronią, zawiodła 
na całej linji, rozproszyła tylko nasze si- 
ły, rozdrażniła bez żadnej widocznej po 
trzeby Niemców, którzy zobaczyli, że czy 
to myślą o Kłajpedzie, czy o swych ko- 
lonjach w Afryce, zawsze i z łąk nadnie 
meńskich i z podzwrotnikowych ha- 
szczy Czarnego Lądu, wszędzie i zaw- 
sze rozbrzmiewa takie same polskie „ve- 
to'. Myśmy sądzili, że tam właśnie i 
tem właśnie bronimy Pomorza. W bilan- 
sie dwunastoletniej tej „polityki* musi- 
my uznać, że przegraną została z krete- 
sem. Akcja obrony Pomorza powinna 
się była składać z dwóch osobnych ak- 
cyj: obrony Pomorza, to jedno, nieprze- 
szkadzania Niemcom w znajdywaniu dia 
swych dążeń innych poza Polską ujść, 
to drugie... Wiem, że na takie wskazarie 
oburzą się ci wszyscy, którzy zawinili 
grubo tem, że przez pełnych lat 14 da- 
wali wręcz odwrotne rady. Na ich „świę 
te' oburzenie mamy tylko jedną odpo- 
wiedź: metoda, jaką zalecamy retrospek- 
tywnie, jest niemniej tą właśnie, którą 
stosowali wszyscy beneficjenci Traktatu 
Wersalskiego — prócz Polski. Bodaj, że 
wyszli lepiej. 

TO NIE JEST MOMENT 

Nie trzeba lektury szkiców - Kubali, 
wystarczy gimnazjalny podręcznik histo- 
rji Lewickiego, by przekonać się, że w 
wojnach kozackich, tem  „Initium Cala- 
mitatis Regni', myśmy zawsze z kozaka 
mi walczyli, gdy najlepiej było pakto- 
wać, zawsze z kozakami paktowali, gdy 
jedynie należało się bić. Coś podobnego 
odczuwa się czasem i teraz: u ludzi, 
którzy o Niemcach nie mówili innemi ka 
tegorjami, jak „krzyžactwo“, budzą się 
cicho myśli o pojednaniu właśnie w ta- 
kici momentach, gdy jest ono najtrud- 
niejsze, najmniej stosowne. Hitlera wy- 
wiad o Pomorzu został zdementowany, 
ograniczony do pewnych  spokojniej- 
szych, że tak powiemy, zwrotów. Ani 
jedna z depesz niemieckich w ciągu 
tych długich dni 15 nie była czem innem 
jak potwierdzeniem naszego zdania, że 
to, co się rozpoczęło w Niemczech pier- 
wszym gabinetem Hitlera, to jest nic in- 
nego, jak rozgrywka elementów marksi- 
stowskich, komunizujących i  elemen- 
tów antymarksistowskich, patrjotycznych 
że usuwa to w cień wszystko inne. Są 
to rzeczy, które już pisze i uznaje na- 
wet „Gazeta Warszawska”: ile razy czy 
tamy o walkach ulicznych w Berlinie czy 
Dreznie, to są właśnie zgrzyty tej roz- 
grywki. Ale niemniej jest to dopiero po 
czątek bitwy. Początek bitwy jest to 
chwila, gdy walczący są najsilniejsi, naj 
bardziej do wszelkich walk skłonni. 

POLITYKA PAKTU 

Nasz pakt o nieagresji z Sowietami, 
ten niemal aljansowy w świetle swych 
dalszych rozprowadzań, — pisaliśmy 9 
tem szerzej w „Tureckiej koncepcji Pol; 
ski“ — pakt, to założenie fundamentów 
pod „antemurale Sojuza Sowieckich So- 
cjalisticzeskich Respublik* był tylko kon 
sekwencją tego, że nasze rachuby na po 
moc Zachodu w sprawie Pomorza zawio 
dły, że nasza metoda bronienia Pomorza 
bronieniem wszelkich _ Kamerunów i 
Saar zawiodła, że stanęliśmy wobec per 

spektywy (która nie jest nieodwołalną, 
która nie jest nieuchronna), że trzeba bę 
dzie o nasz stan posiadania na Zacho- 
dzie walczyć. Z chwilą, gdy takie zary- 
sowały się perspektywy, jasnem było, 
że musimy się do tej walki, jako możli- 
wości, przygotować. Nie była możliwą 

walka na dwa fronty: zwinęliśmy front 

sowiecki. Zwinęliśmy go tem łatwiej, że 

po Traktacie Ryskim, traktacie, koncep- 

cji Dąbski - Grabski front ten był — 

trudno — anachronizmem politycznym, 

jak anachronizmem byłoby wspominanie 

przez Kemala Paszę o przeciwnikach 
Turcji z bitwy pod Plewną. W chwili, 
gdy minister polski kładł podpis pod 
pakt o nieagresji, z tą chwilą w dziejach 
dyplomacji polskiej kończyła się jedna 
epoka „bronienia Pomorza”, zaczynała 
druga. Koncepcji narodowo - demokra- 
tycznej bronienia Pomorza podstawia- 
niem nogi Niemcom, gdzie się tylko da i 
kiedy się tylko da, koncepcji liczenia 
wzamian za to na Zachód, przeciwsta- 
wano koncepcję odciążena tych naszych 
sił, jakie związane są na innych frontacn 
umożliwienia skoncentrowania ich wszy- 
stkich na jednym froncie. Pakt mówił o 
pokoju, o rzeczach bardzo pacyfistycz - 
nych, a przecież to było najtwardsze i 
najsilniejsze: „Przyjdź i weź, jakie 
rzucono pod adresem atakujących Pc- 
morze. Pakt mówił: oto zawiedliśmy się 
na Zachodzie, który. nienajchętniej wi- 
dział nasze tradycje antyrosyjskiej po- 
stawy, ale za to był aż nadto względny 
dla roszczeń niemieckich. Przestaniemy 
być antybolszewicką „place d“armes“ Za 
chodu, zyskując jego neutralność w 
walce, do jakiej może przyjdzie nam sta- 
nąć. 

CEL OSTATECZNY 

I znowu: polityka ta byłaby mylną, 
gdyby jej celem było tylko umocnienie 
się w walce z Niemcami. Polityka ta by 
łaby mylną, gdyby zakładała takie opar 
cie o Rosję, jakiem było nasze oparcie o 
Zachód. Pakt — to jest atut w grze, ja- 
ką prowadzimy. Jeden atut. Walka do- 
mowa w Niemczech, zmaganie się dwóch 
obozów o jutro Niemiec — to jest atut 
drugi, atut o dopiero rosnącej, dopiero 
w przyszłości mogący być zagrany. Ce- 
lem gry, w której oba przyjdzie nam zu- 
żyć, jest jednak nie wojna, jest dojście 
do porozumienia z Niemcami 0 trwały 
pokój. Argument naszego wzmocnienia 
politycznego, argument ich zmęczenia na 
końcu trudnej walki wewnętrznej, mog? 
stworzyć taką okazję. Może więcej, niż 
mogą. Oto realny, najpotrzebniejszy 
i im, i nam, i Europie pacyfizm. Przy 
innym celu zainaugurowanej przez nas 
nowej polityki, będzie ona tylko warjan 
tem zbankrutowanej ledwo co koncep- 
cji. To, co tu piszemy, to może „zbyt da 
lekie perspektywy”. Perspektywa — to 
jednak rzecz niezbędna przy spoglądaniu 
na rzeczy nieco trwalsze, niż dzień dzi- 
siejszy. Bez poczucia perspektywy było 
może na świecie dużo rzeczy, jednej 
wszakże nie było napewno: dobrej dy- 
plomacji. K..P. 

  

Nad projektem ustawy © 
WARSZAWA PAT. — Sejm prowadził dziś 

w dalszym ciągu dyskusję ogólną nad projek- 
tem rządowym ustawy o ubezpieczeniu społecz 
nem. Poseł Gdula (BBWR) podkreślił w swem 
przemówieniu, że projekt ustawy oparty jest 
na mocnych, trwałych podstawach  finanso - 
wych. Daje on nie fikcję, lecz rzeczywistość 
ubezpieczeń i Świadczeń. Postanowienia fakul 
tatywne i pełnomocnictwa dla Rady Ministrów 
stwarzają gwarancję, że w miarę naprawy sto- 
sunków gospodarczych nastąpi rozszerzenie 
zarówno ubezpieczeń jak i Świadczeń. Projekt 
nosi cechy kompromisu między rzeczywistemi 
warunkami gospodarczemi, słusznemi upraw- 
nieniami świata pracy i najwyższem dobrem 
Państwa. Nie przemilczam ofiar, jakie ponosi 
Świat pracy na ołtarzu zdobycia kodeksu ubez 
pieczeń społecznych, a przedewszystkiem usta 
wy emerytalnej, lecz ofiary te opłacą się kla- 
šie pracującej. Trudno wymagać w dobie kty- 
zysu, by ustawa emerytalna mogła przyjść do 
skutku bez ofiar Świadczeniowych w innych 
rodzajach ubezpieczeń. 

Poseł Cardini (Ch. D.) twierdzi, że projekt 
ustawy zrzuca na robotników ciężar kosztów 
ubezpieczeń społecznych i prowadzi do pogor 
szenia zarobków. Ustawa nie da — zdaniem 
mówcy — robotnikom  połepszenia i diatego 
stronnictwo mówcy wypowiada się przeciwko 
ustawie. Poseł Bilak (Klub Ukraiński) przema 
wiał przeciw ustawie. Poseł Kozubski (NPR) 
wywodził, że projekt jest pogorszeniem stanu 
ubezpieczeń na ziemiach zachodnich. 

Po przerwie w dyskusji nad ustawą o ubez 
pieczeniu społecznem poseł Eeger (PPS) pole 

mizował z zarzutami, że stronnictwo jego uchy 
liło się od prac nad tą ustawą, krytykował 
wprowadzenie nominatów dó ciał zarządzają- 
cych, jak również rządy komisaryczne w ka- 
sach Chorych, zaznaczając, że poziom lecznic- 
twa się obniżył. 

ubezpiecz. społecznych 
Poseł Malinowski (BBWR) podkreśla pra- 

cę wykonaną przez BB w związku z omawia- 
ną ustawą. Wam jest dobrze — mówił — w 
roli opozycji, to do niczego nie zobowiązuje. 
Każdy z was ma dobry instrument w ustach, 

zwany językiem i wyrabia nim harce, a pie- 
niądze z kasy idą. Odpowiedzialności na was 
niema. Tamci niech robią a wy będziecie na 
nich patrzeć. 

Po przemówieniu posłanki _ komunistycznej 
Ignasiak, której marszałek odebrał głos, gdyż 
przemawiała nie na temat, pos. Ptasiński pod 
nosi, że rzemiosło z uznaniem przyjmuje scale 
nie ubezpieczeń, ubezpieczenia  rzemieślnikow 
i uczniów rzemieślniczych oraz dostosowarie 
terminów  ubezpieczeniowych do charakteru 
pracy uczniów rzemieślniczych. Autorowie u- 
stawy dali dowód, że rozumieją sprawę rze- 
miosła. Co się tyczy ubezpieczenia rzemieślni- 
ków samoistnych, to widać z motywów rządu, 
że ta sprawa ma być w przyszłości uregulo- 
wana. jeżeli minister wprowadzi w życie za- 
powiedzi, zawarte w projekcie, to postawi so- 
bie trwały pomnik wśród rzemieślników — u- 
bezpieczenia. 

Sprawozdawca poseł Gosiewski oświadcza, 
że jeżeli ubezpieczenia wyzyskiwane były 
przedtem do polityki, to teraz właśnie wchodzi 
my na właściwą drogę w nowej ustawie. 

Następnie mówca odpowiada na wywody 

poszczególnych posłów i prosi o uchwalenie 

ustawy. W. głosowaniu odrzucono poprawkę 

posła Dobrocha do art. 5 1 6, a Jankowskiego 
do art. 320, poczem ustawę w całości przyję- 
to w 2- i 3 czytaniu. 

Odesłano jeszcze do komisji 9 przedłożeń 
rządowych w pierwszem czytaniu, poczem po- 
siedzenie zamknięto. Następne 18 lutego o go 

dzinie 10 rano. Na porządku dziennym czyta- 

nie ustawy o funduszu pracy oraz kilka pierw 

szych czytań, między innemi ustawy o podat- 

ku majątkowym i 0 dodatkowych kredytach. 

Joponja wystąpi z Ligi Narodów 
TOKIO PAT. — Premjer japoński 

Aręki oświadczył w wywiadzie praso: 

wym, że rząd nie powziął jeszcze osia- 

tecznej decyzji w sprawie wystąpienia 

Japonji z Ligi Narodów. W sprawie pro 

wincji jehol premjer zaznaczył, że zagad 

nienie to jest wewnętrzną kwestją pań- 

stwa Mandżuko, wobec czego jest poza 

sferą wpływów Ligi Narodów 

W końcu premjer dał do zrozumienia 

że operacje wojenne rozpoczną się praw 

dopodobnie wkrótce. Z innych źródeł, 
zasługujących na zaufanie, donoszą, że 

gabinet japoński rozpoczyna dziś obrady 

nad sprawą wystąpienia z Ligi Narodów 

i że ostateczne postanowienie rządu w 

tej kwestji podane będzie niebawem do 
wiadomości publicznej. 

Odrzucenie zaleceń komitetu 19-tu 
TOKIO PAT. — Rada Ministrów po 

stanowiła podobno odrzucić zalecenia ko 

mitetu 19-tu i utrzymać stanowisko, 

wyrażone w uwagach japońskich, doty- 

czących sprawozdania Lyttona. W razie 

gdyby sprawozdanie to zostało przyjete 

przez Zgromadzenie Ligi, delegaci japoń- 

scy odjechaliby do Londynu lub Paryża, 

gdzie oczekiwaliby dalszych instrukcyj Z 

Tokio. 

Po zamachu na prezydenta Roosevelta 
CO OCZEKUJE ZBRODNIARZA 
MIAMI. PAT. — Zangarę umieszczo 

no w celi, znajdującej się na 21 piętrze 
drapacza chmur, w którym mieści się 
więzienie. Zbrodniarzowi grozi kara 20 
łat więzienia za napad z bronią w ręku 
w zamiarze dokonania zabójstwa. W ra 
zie gdyby którakolwiek z ofiar zamachu 

umarła, Zangarze grozi kara śmierci. 
STAN ZDROWIA CZERMAKA 

MIAMI PAT. — Według oświadcze- 
nia lekarzy, stan zdrowia burmistrza 

Czermaka jest zadowalający. Ubiegłej 

nocy ranny mniej cierpiał, zasypiał iez 

od czasu do czasu. 
Sprawca zamachu Zangara stanął 

Dalsze prace konferencji rozbrojeniowej 
GENEWA PAT. — Komisja główna konie 

rencji rozbrojeniowej kontynuowała w dniu 17 
bm. dyskusję nad zagadnieniem, czy należy u- 
jednostajnić typ Ato kontynentalnej przez 
wprowadzenie wszędzie obowiązkowej służby 
wojskowej, to jest nad ujednostajnieniem typu 
armji w tym kierunku, gdyż armje oparte na 
systemie krótkiej służby wojskowej stanowią 
typ organizacji wojsk. o charakterze  najbar- 
dziej obronnym. a ich mobilizacja jest najbar- 
dziej powolna, delegat francuski Pierre Cot, 
wygłosił dłuższe przemówienie, w którem sta- 
rał się wykazać, że armje zawodowe bardziej 
się nadają do nagłego ataku, przygotowanego 
w tajemnicy, niż armje masowe, trudne do nio 

rzucony Niemcom w roku 1919, został uzupeł- 
niony stowarzyszeniami, dzięki którym system 
ten nie odpowiada już temu, co było przewi- 

Delegat niemiecki Nadolny zaprotestował 
przeciwko temu ostatniemu ustępowi przemó - 

wienia delegata francuskiego, . twierdząc, że 

może to być zrozumiane jako oskarżenie, że 

Niemcy nie wypełniły swych zobowiązań. Je- 

stem zmuszony — oświadczył p. Nadolny — 

domagać się od p. Cota, by to natychmiast wy 

jaśnił, Gdy następnie Cot oświadczył, że nie 

ma nic do dodania do tego, co powiedział, -— 

Nadolny jeszcze raz zabrał głos i wyraził u- 

bolewanie, że delegat francuski nie wyjaśnił 

bilizowania, posiadające charakter bardziej de sprawy. 
fensywny. 

Odpowiadając delegatowi niemieckiemu, 
Nadolnemu Pierre Cot zaznacza, że system na 

Nie mogę dopuścić — oświadczył Nadolny 
—nawet cienia zarzutu co do postępowania 

mego kraju. 

  

Nowe okręty niemieckie 
BERLIN. PAT. Minister Reichs- 

wehry gen. Blomberg odbył wizytację flo- 

ty niemieckiej w. Kilonji, gdzie zwiedził 
między innemi: nowozbudowany pancernik 

„Deutschland''. Gen. Blomberg wypowie- 
dział z tej okazji przemówienie do żołnie- 
rzy, w którem zazniaczył m. in. że dumny 
jest z udziału w rządzie, za którym stoją 
miljony marodowo myślących  Niemeów. 
Naród niemiecki — oświadczył minister 
przeżywa obecnie wyjątkowy olkwes. Cały 

świat patrzy na nas, a specjalnie na miaszą 
Siłę zbrojną, Dla anmji mie istnieją jednak 
partje — jej zaldamiem jest: służyć ojczy- 
źniie. : 

BERLIN. PAT. — Nabylty przez Luft- 

hamsę parowiec „Wiestfałien* pnzebudowa- 

ny został na okręt-lądowisko pływające dla 

samollotów, kursujący między Europą a 

Ameryką Południową, [Parowiec ten 

zwiiedziki wczoraj (w: porcie pirzedstawikciele 
rządu Rzeszy i sfer lotliczych. „Westfa- 

lien''* ma pojemności 5000 tionin i jest wypo- 
sażomy we wszystkie urządzenia, itechniczne 

miezbędme do lądowania i sittartowania sa- 

mololttów. „„Westfaliien“ ulokowamy będzie 

na. południowym Atlantyku, pomiędzy Hisz 

pamiją a Amemyką (Południową. Dyrektor 

Lufthansy zapowiedział, że w następnym 

roku zorganizowana będzie stała komumi- 
kacja pocztowa między. Niemcami a Ame- 
ryką Połudmiową, przyczem przesyłki po- 

cztowe do miejsce przeznaczenia dochodzić 
będą w ciągu 5-dni. 

przed trybunałem karnym, który zbadai 
oskarżonego. Obrońcą Zangary będzie je 

den z najlepszych miejscowych adwoka- 

tów. Szei tajnej policji w Waszyngtome 

zna Zangarę jako anarchistę, którego 

prototypem jest Leon Czegoscz, zabójca 

prezydenta Mac Kinleya w roku 1901. 

MIAMI PAT. — Według zapewnień 

lekarzy, burmistrz Czermak, o ile nie zaj 

dą komplikacje, wyleczy się z ran. w 

© chwili obecnej lekarze nie zamierzają do 

konywać operacji. | : 

MIAMI PAT. — Postawienie spraw 

cy zamachu na Roosevelta joe Zangara 

w formalny stan oskarżenia. odroczone 

zostało do jutra. Obrońcy oskarżonego 
zostali już wyznaczeni. Główny obrońcą 

postanowił domagać się, aby Zangara 
zbadany został przez lekarzy, którzy bę 
dą mieli się wypowiedzieć co do poczy- 
talności umysłowej oskarżonego. 

DEPESZE DO PREZYDENTA 
ROSEVELTA 

NOWY YORK PAT. — Prezydent Roose- 
velt otrzymuje wciąż depesze z wyrazami sym 

patji i zadowolenia z powodu uniknięcia za- 

machu. Między innemi od króla angielskiego i 

premjera Mac Donalda nadeszły serdeczne de- 

jesze: 
i Prezydent Roosevelt nie zamierza zmieniać 
programu swych podróży i wystąpień publicz 

nych. Wyraził nawet zdziwienie, gdy mu zapro 

ponowano skrócenie uroczystości, związanych 

z objęciem władzy w dniu 4 marca. 

WARSZAWA PAT. — Z okazji szczęśliwe 
go uniknięcia niebezpieczeństwa, jakie zagraża 
ło życiu prezydenta Roosevelta w związku - z 

zamachem Zagary, p. prezes Rady Ministrów 
Prystor wystosował w dniu wczorajszym na 
ręce prezydenta Roosevelta następującą дере- 
szę: 

Głęboko przejęty niebezpieczeństwem, na 
jakie W. Ekscelencja był narażony, śpieszę za 
pewnić, o radości, jakiej doznałem na wiade- 
mość, że ten zbrodniczy zamach nie powiódł 
się. Proszę Waszą Ekscelencję o przyjęcie 

przy tej sposobności moich najserdeczniejszych 
powinszowań. 

м * * 

WASZYNGTON PAT. — Senat przy 

jał rezołucję, wypowiadającą się za znie 

sieniem prohibicji. 

PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bed    arski 

Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

3 — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

-— Księgarnia 1. Kyppa ut. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjacićł Oświaty, 

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

WQGŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 

Mickiewicza 10. 

  

— Kiosk Księg. Kol. „Ruch”. 
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TELEGRAMY 
NARADA PANSTW WĘGLOWYCH 

WARSZAWA.. PAT. — W idniiu 17 bm. 
rano wytjechali do Genewy na nanadę T-iu 
państw węglowych w sprawie jednoczesne 
go ratyfikowania konwencji z roku 1931 
o ograniiczeniu czasu pracy w: kopalniach 

węgla pp. dr. Stianistaw Jurkiewicz były 
milister pracy i opieki społecznej, a obec- 
ny delegat rządu polskiego do Rady Admi- 
mistracyjnej, Józef Zagrodzki, naczelnik 
wydziału organizacji i ochromy pracy w 

Mimiisterstwie Opieki! Społecznej. 

KONGRES KOLEJOWY W KAIRZE 

WARSZAWA, PAT. — W okiresie od 
18 do 30 I. obradował w, Kairze dwunasty 
z rzędu miiędzyparodowy kongres kolejo- 
wy. W obnadach kongresu wzięła udział 
delegacja polskich Kolei Państwowych z 
podsekretarzem stanu w ministerstwie ko 
muhikacji inż. Czapskiim ma czele. Referat 
przedstawiciela kolei polskich wywiołał du- 

że: zaimteresowianie ii ożywiioną dyskusję. 

ZGON LUDWIKA CZARNOWSKIEGO 

LWÓW. PAT. — W: dniu 17 bm. przed 
południem po dłuższej chonobie zmarł w 
4T-mym roku życia śp. Ludwik Czarmow- 
ski, znany artysta dramatyczny seen po- 
zmańskiej, wileńskiej, krakowskiej i Twow- 
skiłej, oraz długoletni dymektor teatrów 
liwiowsikich. Pogrzeb odbędzie się w nie- 
dzielę w. południe. 

ECHO ZAJŚCIA W KONSULACIE 
POLSKIM 

PARYŻ. PAT. — Ziastępca szefa pnoto- 
kółu dyplomatycznego, Bavelier, podczas 
wiezorajszej wizyty w ambasadzie Rzeczy- 
pospolitej Polskiej wi Paryżu, w związku z 
inicydentem, zaszłym w tutejszym Konsula- 

cie Generalnym zapewnił, że wydane zosta 
dy zarządzenia, aby uniknąć ma przyszłość 
powtórzenia się podobnego imcydenitu. 

W RUMUNII ZAPANOWAŁ SPOKój 

BUKARESZT. PAT. — W dniu 17 bm. 
nie zamłołiowalno żadnego zajścia. W całym 
kraju panuje spokój. Jedynie w Ploeszti 80 
robotników mafinerji naftowej przystąpiło 
ido (strajku, usiłując pozostać ma miejscu 
pinacy. Bwakuowiamie ich jednalk mie dało 
powodu ido żadnego inieydentu. Praca wi ra- 
fimerji podjęta. została: niezwłocznie, 

*BEZROBOCIE W CZECHOSŁOWACJI 

PRAGA, PAT. — Liczba bezrobotnych 
w Ozechosłowacji w ciągu stycznia wzro- 
sła o 119.166 osób tak, że stan bezrobocia 
w końcu stycznia wykazywał 865.477 osób, 
zm procent całej ludności Czechosło- 
walej 

  

Budżet min. Skarbu w komisji 
senackiej 

WARSZAWA. PAT. — Na posiedzeniu 
piątkowem komisja skarbowo - budżetowa 
Senatu przystąpiła: do obrad mad budżetem. 

Na posiedzeniu obecny był  mimister 
skarbu Zawadzki. Refenował budżet sen. 
Szamski. W zakończeniu refaratu sen. Szar 
ski wniósł lo zwiększenie wydatków nad- 
zwyczajnych Ministerstwa Skarbu w gru- 
pie administralcyjnej o sumę 5 miłijonów 
sł., którą pnzezniacza! się ma dopłatę na 
mzecz PKO w związku z kosztem koniwemsji 
pożyczki długoterminowej. Następnie 
winiósł poprawkę, która zwiększyła docho- 
dy. budżetu przedsiębiorstwa lasów państ- 
włowych o 200 tysięcy: zł., eo zwiększyło 
w konsekwencji preliminowaną wplatę do 
skarbu państiwa o 100 tysięcy mł. Ostate- 

czmiie więc poprawiki Senatu zwiększają wy 
„datki nadzwyczajne o 4900 tysięcy zł. 

W. dyskusji, która. się mastępnie rozwi- 
nęła, zabierał głos również p. Minister Za- 
wadzkii 

Na zakończenie sen. Szamski zgłosi ma- 
stępującą rezolucję: 

„Semajt wzywa rząd, aby z uwagi na 
pnzypadającą w moku bieżącym 250-tą rocz 
micę odsieczy, Wiednia przez Jana II So- 
bieskiiego, dał wymaz pamięci i hołdu odmo- 

przez wybicie odpowiedniej monety pamiąt 
kowej". ; ze 

Uroczysta akademja 
w dniu 15-lecia czynu zbrojnego 

na Wschodzie 

WARSZAWA. PAT. — W dmiu 17 bm. 
© godzinie 19 odbyła się pod pnotektona- 
tem p. Marszałka Piłsudskiego umoczysta 
akademja z okiazji zjazdłu byłych członków 
POW Wschód KN 3, poświęconia uezcze- . 
niu 15-lecia czynu zbrojnego na Wschodzie 

Na alkademję przybyli imiemiem rządu 
miimistór opieki społecznej dr. Hubieki, mi- 

miisteir spraw zagr. Beck, prezes NIK Krze- 
mieński, modsekretamze stanu, prezes 
FIDAC-u gen. Górecki, szereg innych wyż 
szyich wojskowych, przedstawiciele orga- 
nizacyj b. wojskowych, instytucyj społecz- 
mych itjp. Przybyłą na akademję p. Mar- 
szalkową, IPiłsudską powitali członkowie 
komitetu organizacyjmiego alkademji z mir. 
Ziemiańskim, prezesem Zmzeszenia POW 
'Wischód na czele. 

Akademję zagaił, a. następnie przewod- 
miczył gen. Górecki. Niastępnie przemawiał 
prezes POW Wschód mjr. Ziemiański, mi- 
mister: Hubicki, witając zjazd w. imieniu 
rządłu, jeszcze raz gen. Górecki, w imieniu 
Federacji PZOO i międzysojjuszmiczej orga 

mizacii b. kombatantów Wielkiej Wojny 

i dnni.



  

  

                  

SILVA RERUM 
Prywatna szkoła średnia „idzie z du- 

chem czasu”, czyli — przeżywa kryzys. 

Nowa reforma szkolna, znosząca niż- 
sze klasy, tem samem zmniejszyła ilość 
uczniów i... dochodów; zresztą i nieza- 
leżnie od reformy ilość dzieci w szkołach 
prywatnych zmniejsza się wskutek dro- 
žyzny. jak wyglądają te szkoły prywat- 
ne, przynajmniej na gruncie warszaw- 
skim? ` 

Gazeta Polski (48) mówi: 

jeżeli rzucimy okiem na niezbyt odległą 
przesziość naszej prywatnej szkoły średniej, 
przekonamy się, że w tym okresie, kiedy pow- 
stawała, była ona nietylko szkołą, ale jednocze- 
śnie pewnego rodzaju przedsiebiorstwem, а- 
jącem w początkowej fazie swego rozwoju 
wcale niezłe dochody swym właścicielom. I tu 
odrazu wyraźnie zaznaczyć musimy, że — mó- 
wiąc o szkole prywatnej — będziemy stale pa- 
miętać, że były zawsze i są dotychczas wśród 
tych szkół takie, które powstały z pobudek 
czysto ideowych, dalekich od spekulacyj han- 
dlowych, że jednak w ogólnej sumie nie stano- 
wiły one nigdy większości. 

Były więc szkoły prywatne poważnem 
źródłem dochodów dla swych właścicieli, któ- 
rzy rządziii się w nich samowładnie zabiegając 
o to, by rozwój szkoły wyrażał się przede- 
wszystkiem w ciągle wzrastającej ilości ucz- 
niow i w coraz wyższej liczbie plusów w bi- 
lansach rocznych. W tym celu nie dbano za- 
nadto o selekcję materjału uczniowskiego, a 
przy doborze sił nauczycielskich kierowano się 
znaną ogólnie zasadą: w klasach niższych per- 
sonel niezbyt wykwaliiikowany, a więc skąpo 
opłacany, w wyższych — siły „firmowe”, opia- 
cane niejednokrotnie ponad ogólnie przyjęte 
noriny płac. 

Stąd wytworzyła się sytuacja, że klasy niż 
sze były stale przepełnione, bardzo dochodowe, 
wyższe zaś — nieliczne, deficytowe, przyczem 
deficyt tych klas pokrywał się całkowicie (na- 
wet z poważną resztą) wpływami dochodowe- 
mi z kłas niższych. Taki stan rzeczy, stał się 
stanem chronicznym, wszedł niejako w nałóg u 
właścicieli szkół prywatnych, ktorzy przywy- 
kli z jednej strony do operowania poważnemi 
liczbami, z drugiej zaś — do zupełnej niezależ- 
ności, nieraz do samowoli. 

Przed laty, mówiąc o szkołach pry- 
watnych, prof. Łempicki nazwał je „skle 
pikami, sprzedającemi matury na raty'. 
To określenie, niestety, da się zastoso- 
wać do zbyt wielkiej ilości szkół prywat- 
nych... Szkoły dobre i rzetelne należą do 
wyjątków. 

Obecne ciężkie warunki mają tę do- 
brą stronę, że odrazu zdradzają szkoty 
niepoważne:.. 

Zagadnienie szkoły średniej i jej te- 
organizacji jest wciąż zagadnieniem pil- 
nem. I jakże skomplikowanem wskulck 
powszechnej nędzy. 

Kurjer Poranny (32) przytacza nad- 
wyraz smutne cyfry ze sprawozdania war 
szawskiego Komitetu Dożywiania dzieci 
szkół powszechnych: 

Sprawozdanie wykazuje, że w czasie od 
30 września 1931 r. do 1 lipca 1932 r. wytężo- 
ne zabiegi umożliwiły objęcie akcją dożywia- 
nia około 12.000 dzieci, aczkolwiek o pomoc 
prosiło około 22.000 głodnych. A ileż rodzi- 
ców wczoraj jeszcze zamożnych, wstydziło się 
wyciągać rękę po kawałek chleba? 

A więc wszyscy na front dla nakarmienia 
i odziania biednych dzieci szkolnych naszego 
miasta. 

30.000 głodnych, biednych dzieci, błaga 0 
pomoc! 

Głodne dzieci w szkole... Oto:zło naj 
straszniejsze, z którem należy walczyć!. 

Lector. 

    

    
       

     
    

      
    

  

MAROKKO-HISZDANJA 
gz PORTUGALJA 

Wycieczko morska 
okrętem »Poloniae 

Gdynia - Lizbona - Cosablonco 
Malogo-Sewilla-Antwerpia 
Od 3do 27 kwietnia. Poszporty 
ś wizy 2ograniczne zbędne. 

Ceny od 870 zl. 
tntormacyj udzielaj 

kie biuro žy oroz 
UNJA GOYNIA - AMERYKA 
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WIELKA NAGRODA SPORTOWA PRZYZNANA WALASIEWICZÓWNIE 

Niedawno odbyło się w gmachu P. U. W. F. doroczne zebranie 
wielkiej honorowej nagrody sportowej, ufundowanej przez 
Wychowania Fizycznego dla najlepszego sportowca, względnie źa 

Do nagrody za rok 193? kandydowali: Stanisława Walasiewicžėwna, Ja 
śiarska ze sternikiem w składzie: Braun, Ślązak i 

urkowska-Spychayowa, oraz zespół łucznikow, 

wy w danym roku. 
nusz Kusociński, olimpijska dwójka wio. 
Skolimowski, mistrzyni świata w łucznictwie    

   
komisji 

dyrektora Państwowego Urzędu 
nadawcze; 

najlepszy wyczyn sporto 

który zdobył mistrzostwo Świata na zawodacii w Warszawie. W głosowaniu nagrodę przyzna 
no większością głosów Stanisławie Walasiewiczównie. Na zdjęciu naszem widzimy posiedze 
dzenie komisji nadawczej. Siedzą w pierwszym rzędzie od strony lewej: gen. 

radca Olchowicz. W drugim rzędzie: płk. dr. Gi- dypl. Ulrich, red. Kazimiera Muszałówna i 
Rouppert, pik. 

lewicz, ppułk. dypl. Glabisz, płk. dypł. Hiliński mjr. dypl. Chróściel, red. Junosza - Dąbrow- 
ski, i 

    

dr. Rogalski. 

Jak republiki hiszpańskiej 

Na czem emigranci robią dziś majątek 
Prasa amerykańska zwraca obecnie uwagę 

na ciekawy fakt, że dystrykt Orange stanowiący 
część stanu Nowy York, w ciągu ostatniego 10- 
lecia zmienił w swej większości załudnienie. Nie- 
gdyś był to dystrykt niemal zupełnie włoski, za- 
ludniony przez emigrantów z Lombardji i Ty- 
rolu. Wrócili oni tu do pracy na roli i założyii 
duże plantacje cebuli, korzystając z urodzajno- 
ści gruntów tej okolicy oraz iaktu sąsiedztwa 
z olbrzymiem miastem, doskonałym nabywcą 
produktów rolnych. 

Cebula cieszyła się tem większym odbio- 
rem, że Nowy York jest wielkiem skupieniem 
żydowskiem (największem na świecie), a jego 
czionkowie trzymają się dawnych zwyczaji, na- 
wet gdy chodzi o kuchnię. 

Włosi jednak nie wyzyskiwali należycie te- 
renu i dopiero pierwsi Polacy, którzy tam przy- 
byli jako robotnicy rolni z Mazowsza i Kresów, 
ocenili jak wielkie zyski możnaby ciągnąć z pla- 
nowej uprawy roli. Za oszczędności swe pozaku 
pywali niewielkie zrazu kawałki ziemi, nieba- 
wem jednak coraz większe. Obecnie już nie 
Włosi, lecz Polacy przeważają liczebnie i gospo- 
darczo. Wreszcie w roku 1930 opuścił powiat 
Orange ostatni kołonista włoski, posiadający 
jeszcze największą iarmę. Wykupił go „naj 
młodszy król* cebuli p. W. Matuszewski, syn 
drobnego rolnika z pod Łomży. Tamtejsi Połacy 
wyłącznie uprawiają cebulę i to jest właśnie źró- 
dem ich wielkich majątków i bezkonkurencyjno- 
ści towaru. Doprowadziłi oni ziemię do niesły- 
chanej wydajności, otrzymując przeciętnie 300 
worków 100-funtowych z akra. Sprzęt odbywa 
się z nadzwyczajną troskliwością. Pojedyńcze 
cebule układane są w specjalnych skrzyniach, 

robił miljony na Manepolu Reftowym 
Afera korupcyjna na wielką skalę, tejemnicze konszachty z Sowietami 

Ani jedno pismo, jak Hiszpanja długa i sze 
roka, nie mogło napisać słowa o aierze, ua 
której państwo straciło w jednym tylko zesz- 
łym roku sumę równą 14 miljonom dolarów. 
nad którą debatował parlament hiszpański w 
ciągu dwóch kolejnych posiedzeń, nad ktorą 
załamywał ręce umiarkowany republikanin (na 
stosunki w obecnej Hiszpanji śmiało można 
powiedzieć: „republicanus sed non corrumptus 
nec corrumptor). Jak wiadomo, wolność pra- 
sy w obecnej Hiszpanji nie istnieje i poza pra 
są lewicową nic tam nie wychodzi. Ale nietyl 
ko w ten sposób zabezpieczyli się władcy Ma- 
drytu: nawet, te dzienniki francuskie, które 
pisały na ów temat, straciły debit. W Hiszpa 
nji rzadko coś podobnego robiono z prasą 
francuską: za niedobrych tyrańskich czasów 
Alfonsa XIII można było na Puerta del Sol na 
być komunistyczną „Humanite”. Trudno. Kor- 
rumpcja jest korrumpcją. A korrumpcja jest nie 

bywała. 
Dwie tylko wzmianki w tych dniach prze- 

ślizgnęty się przez wolnościową cenzurę socja 

listów: jedna o tem, że przywódca radykalnej 
partji republikańskiej pan Lerroux został ob- 

rzucony kwiatami, gdy wychodził z gmachu 
parlamentu. Druga, że na Strada Escorial u- 

tządzono długotrwałą owację Edwardowi Or- 

tega y Gasset. Ale wszyscy sobie na ucho po 

dają szczegóły owej sprawy, sprawy, która 

wygląda tak: e 
7 początkiem rządów republiki hiszpańskiej 

ogłoszono uroczyście, że monopole państwo- 

we, wydzierżawione zwyczajem bardzo roz-- 

powszechnionym w  Hiszpanji,  przedsiębior- 
stwom zagranicznym, zostaną im odebrane i 

wynajęte ponownie na zmienionych  wartn- 

kach. Tłumaczono to tem, że król miał „intry- 

gować* w ich wydzierżawianiu wzamian za 

sowite upominki pieniężne od różnych Kreuge- 

rów czy Morganów. Teraz miano je wydziet- 

żawić na „lepszych warunkach". Każdy z tych 

licznych monopoli przydzielono do zreferowa- 

nia jednemu z najwybitniejszych, lepiej zasłuże 

nych w „walce z dyktaturą* przywódców. W 

tym samym czasie sowieckie „Izwiestja“ poda 

wały karykatury tych panów z podpisem: „No- 

wi grandowie hiszpańscy”. „Grandow“ jak wia 

domo, rodowych magnatów hiszpańskich, wów 

czas zniesiono, zastępując to nowymi granda- 

mi o purpurze czerwonego sztandaru. Otóż w 

tym właśnie „podziale łupów" socjalista z 

przekonania i powołania Indalecio Prieto — ©- 

trzymał, skromny zresztą, kęsek w postaci mo 

nopolu naftowego. Chodziło o to, jak i z kim 

zawrzeć nowe, tyczące się tego monopolu wa- 

runki. Przemyślny Indalecio pośpieszył umówić 

się z Sowietami i w swej zapowiedzi, ogłoszo 

nej w encie, chwalił doskonałe warunki 

tej umowy. W tydzień po jego wielkiej mowie 

w tej sprawie, gdy wszyscy mieli jeszcze w u 

szach ekonomiczno - dyplomatyczne sukcesy to 

warzysza Lecia przedstawił on i sam tekst 

TRZY PIĘKNE KSIĄŻKI 
Leżą przedemną, na stole, trzy pięk- 

ne książki. Piękne treścią i formą, jak- 
kolwiek żadna z nich nie jest tworem t. 
zw. literatury pięknej, belletrystyki. Wszy 
stkie trzy wyszły z pod pióra. Marjana 
Zdziechowskiego: „Europa — Rosja -— 
Azja", „Napoleon III", „Chateaubriand i 
Napoleon“. ; 3 

Te wtašnie trzy ksiąžki przeczytatam 
ostatnio jedną po drugiej i uderzyła mię 
wspólna im wszystkim myśl przewodnia, 
która je łączy ściśle w jedną całość. Idea, 
która jednem światłem od wewnątrz je. 
prześwietla. 

Powiedziałam, że są piękne. Piękuo 

ich wypływa z głęboko uczuciowego uj- 
mowania najważniejszych spraw: Dlate- 
go właśnie, zaraz, od pierwszych kart 
zaczyna się współczuć z autorem 
i wierzyć jego wiarą. Ogarnia coś, jak- 
by słoneczne ciepło i, pomimo całego ©- 
gromu. pesymizmu  Zdziechowskiego, 1а 
zawsze, czytając jego książki, odnosiłaia 
to samo wrażenie:i słonecznego  ciepia. 
To miłość tak działa, miłość do świata 
przewrotnego i złego, do ludzi, szczerzą- 
cych kły na siebie wzajem, po wilczemu. 
To wiara tak działa, wiara w możliwość 
wszechodrodzenia, byle świat i ludzie 
zechcieli wejść na właściwą drogę. Dro- 
ga jest prosta i wszystkim znana i każ 
de dziecko wie, gdzie leży i dokąd pra 
wadzi. Tylko chcieć prawdziwie... a to 
jest właśnie najtrudniej. 

Drugim elementem piękna w książ- 
kach Zdziechowskiego jest żywość wy- 
prowadzanych na scenę ludzi i zdarzeń. 
właściwością dobrych powieści jest, że 
ich bohaterowie, w miarę czytania, staja 
się powoli dobrymi znajomymi, obcho- 
dzącymi nas, jak ktoś bliski. To samo 
wrażenie odnosi się w stosunku do Na- 

  

poleona III-g0, lub Chateaubriand'a, uję- 

tych w interpretację  Zdziechowskiego. 

W: obu swoich książkach ostatnich złożył 

Zdziechowski dowód ciągłego rozwoju, 

ciągłego wznoszenia się do góry talentu 

literackiego. Obie te książki czyta się, jak 

piękną powieść, mądrą i głęboką; obie 

stoją na granicy tego, co na zachodzie 

nazywa się: une vie romancće. A jedno- 

cześnie prześwietla je i uszlachetnia 

wielka idea, zawsze ta sama, i używa 

za pośrednich dla swego wypowiedzenia 
się. Piękno i szlachetność, harmonijnie 
razem związane, dają z syntezie wznio- 

słość. Wzniosłą jest idea przewodnia 

Zdziechowskiego, a wzniosłością swoją 
przekracza daleko granicę rzeczy zrozu- 
miałych i powszechnie uznanych w dzi- 
siejszym cywilizowanym świecie. jest 
ona tem, o czem „daremnie wieszczowie 
nasi marzyli i wielu z nas marzy”. Jest 
„poszanowaniem prawa Bożego, prze- 

mienieniem sfery polityki w sferę religji. 

(Europa — Rosja — Azja). Musi przyjść 
czas, kiedy zdziczały nacjonalizm, co jak 

opętanie djabelskie, padł na wszystkie 

narody i uczy ich sprawy  djabelskiej, 
wzajemnej nienawiści, kiedy ten nacjo- 

nalizm ustąpi miejsca chrześcijańskiej, 

wszechludzkiej kulturze i chrześcijań- 

skiej polityce, opartej na zasadach Ka- 

zania na Górze: „Miłujcie nieprzyjacioły 

wasze, dobrze czyńcie tym, którzy was 

nienawidzą. 
Oczywista, czas ten jeszcze bardzo 

daleki.. gdzieś, za siedmiu górami, za 

dziewięciu morzami... i dużo jeszcze wn- 

dy w wielkich rzekach europejskich upży 
nie, nim szlachetne marzenie da się zrea- 
lizować chociaż w drobnej części. „Wiel- 
kie idee mają wielkie znaczenie w dzie- 
jach, ale, by wpływ swój wywrzeć, mu- 

układu. Większość sejmową nie obchodziły wie 
le te przepisy i paragraty, głosy krytyki mo- 
narchistów i katolików  zbito inwektywawi 
od tyranji i inkwizycji. Towarzysz Lecio przo 
dował i zachęcał. Potem ustawa monopole- 
wa weszłą w życie. A kraju niepodobna tak 
zagłuszyć, jak to robił irazesami demagogji i 
czerwonym kwiatkiem w klapie towarzysz In- 
dalecio. 

PROTEST „PORZĄDNEGO 
REPUBLIKANINA“. 

W kilka miesięcy potem wszystko było jas 
ne najgłupszemu hidaldze z nad Gwadalkwiwi- 
ru: naita podrożała o kilkadziesiąt procent. — 
Stało się to w różny sposób, w różnej formie, 
ale stało się. Była gorsza, gorzej destylowana, 
droższa. Przytem nałożono jeszcze specjalny 
rodzaj podatku. Z benzyną było to samo. Lud 
madrycki niepozbawiony uczucia humoru, żar: 
tował zrazu, że jeśli takie są wszystkie inne 
„zdobycze piatiletki*, to ślicznie za nie dzięku- 
je. Partja zwęszyła też, że tym razem „towa- 
rzysz Lecio* nieco przesolił w układzie z So- 
wietami. „Nie po czynu worował gołubczyk' 
— kiwali smętnie głowami. Ale nie przeszka- 
dzało to oczywiście, by „gołubczyk* nie pia- 
stował w gabinecie teki ministra pracy. Jedy- 
nie doradzono mu z ramienia partji, by iepiej 
nie występował publicznie, pozaparlamentarnie 
Indalecio nie był człowiek zły. Zgodził się. 

Wreszcie jednak nawet  ulica madrycka 
przestała dowcipkować na temat monopolu „so 
wieckiego“, a wzmagające się nastroje opozy- 
cyjne zaczęły coraz ostrzej atakować reżym | 
za ów monopol. | wreszcie nastąpił moment, 
gdy prawicowy działacz republikański Ortega 
y Gasset, brat znakomitego filozofa, publicznie 
w Izbie zarzucił swemu socjalistycznemu kole 
dze, że się na tym monopolu „obłowił tak skax 
dalicznie, jak nigdy żaden z faworytów monar- 
chów hiszpańskich". Było to ostre oskarżenie 
gdyż — o ile Primo de Riverze nic nie można 
pod tym względem zarzucić to przecież 
Hiszpanja była od lat znana z podobnej stro- 

  

ny, co okrzyczane łapownictwo rosyjskie. W 
parlamencie powstała burza: zaraz potem Ler- 
roux, wódz radykalnego mieszczaństwa, zbli- 
żonego ostatnio wobec komunizowania innych 
stronnictw do prawicy republikańskiej, posta- 
wił wniosek o powołanie komisji parlamentar- 
nej dła zbadania nadużyć Prieta. Izba socjali-- 
styczna — 

ODRZUCIŁA TEN WNIOSEK 
Swoją drogą bardzo prawdopodobnie brzmi 

twierdzenie, že Izba jeszcze wyłoni taką komi 
sję... oczywiście wtedy, gdy „towarzysz Lecio“ 
zdoła usunąć pewne kompromitujące go ma- 

terjaty... 
KONTROFENSYWA 

„Brutus republiki hiszpańskiej” (tak sam 
prezydent Zamorra miał kiedyś nazwać obrot- 
nego Lecia)', zrozumiał, że trzeba się bronić. 
Ruszył do ataku. Monopol drobiazg, szkoda ga 
dać, pominął milczeniem argumentację Ortegi, 
ale co jest ciekawe, to to, dlaczego kolega Or 
tega tak na mnie napada. Ja wam powiem. O©- 
to Ortega jest adwokatem i jako przedstawi- 
ciel pewnego konsorcjimn adwokatów  przy- 
szedł do mnie, jako ministra pracy, bym jego 
przyjacioł czy klientów forytował przy robo- 
tach publicznych. Ja mu odmówiłem — no i 
kolega Ortega mści się”. 

Na sali zapanowała wrzawa, krzyki. Je- 
szcze ktoś coś odkrył o Ortedze, jeszcze ktoś 
uzupełnił bardzo zresztą zupełny „dossier a- 

ty „republikańskiego Brutusa". — Wrzawa 
panowała dalej. W Hiszpanji wrzawa panuje 
jeszcze. || 

' Niewiadomo, jak się to zakończy. Jak nara 
ie ,to akcje towarzysza Lecia Priety те за 
bardzo silne. „Największa korrumpcja od cza- 
su, jak Hiszpanja Hiszpanją“ — odsłania jed- 
nak i szersze horyzonty na inne poczynania 
kolegów Priety. Jeśli tak postąpił... Brutus mło 
dej republiki, to cóż dopiero musi się dziać 
tam, gdzie grasują Krassusy (lub zgoła pospo 
lite czynowniki). Dobrze jest w tej Hiszpanii, 
niema co mówić, szkoda, że nie wszystkim. 
amen. PREST. 

  

Wstrząsy podziemne na Śląsku 
BYTOM PAT. — W dniu 17 bm. o godzi. 

nie 2 min. 30 w nocy dało się odczuć silne 

trzęsienie ziemi, trwające około 3 sekund. Lud 

ność, zbudzona ze snu, w panice wyległa na 

ulice. Dotychczas nie sygnalizowano poważ- 

niejszych szkód. Tak silnych wstrząsów nie no 
towano dotąd na Śląsku. Trzęsienie miało cha 

rakter tektoniczny. 

Uroczystości na Litwie 
KOWNO PAT. — Z okazji 15-lecia niepod 

ległości Litwy, w całym kraju odbyły się uro: 

szą wpierw przeistoczyć się w uczucia. 
(Europa — Rosja — Azja). A właśnie 
uczucia ludzkie są dzisiaj od tych spraw 
bardzo dalekie. Jednostki, nieliczne gru- 
py marzą na boku i pocichu. Wielkie 
masy przejmują się wyłącznie sprawami 
dóbr ziemskich, doczesnych, materjal- 
nych, sprawami ekonomicznemi. Idea“ 
wywalczenia powszechnego dobrobytu, 
podźwignięcia kulturalnego i materjal- 
nego szerokich mas, była ongiś rzucona 

czyste obchody i akademje. Korpus dyplonia- 
tyczny złożył prez. Smetonie życzenia. 

zytywnego światu przynieść nie mogące. 
Ale „żadna idea nie zejdzie z widowni, 
dopóki nie wyczerpie całej zawartości 
swojej ze wszystkiemi jej skutkami. „Eu- 
ropa — Rosja — Azja). To znaczy --- 
dopóki nie dojdzie do absurdu. Absurdem 
idei socjalistycznej jest bolszewizm. Za- 
patrzony wyłącznie w ziemię, w ziemskie 
sprawy zorganizowania bytu społeczne- 

go na podstawach ekonomicznych i ma- 

terjalistycznych, wpycha człowieka, dla 

  

Prof. Marjan Zdziechowski na Środzie Literackiej. 

światu przez najszlachetniejsze jednost - 
ki, co nie mogły patrzeć spokojnie na nę- 
dzę, upośledzenie i poniewierkę ludu. 

Ale z biegiem czasu idea owa rozro- 
sła się tak, że przesłoniła oczom i my- 
ślom wszystko inne. Zapanowała niepo- 
dzielnie nad światem i wydała się jedy-- 
nie ważną i wartościową. Zagadnienia 
ducha odsinęły się gdzieś w sferę rzeczy 
odległych, bezpośrednio nikogo nie ob- 
chodzących, uznane zostały za bezpłodną 
metafizykę, jałowe rozważania, nic po- 

jego rzekomego dobra, w twarde i cias- 
ne ramy, za które wyjrzeć nie wolno. W 
ramach tych niema miejsca na całą ol- 
brzymią sferę uczuć, ludziom wrodze- 
nych i do pełnego życia duchowego ko- 
niecznych: uczuć religijnych, rodzinnych, 
humanitarnych. Nie jest też przewidziane 
najcenniejsze dobro człowieka — wol- 
ność. „Gdzie ją pogrzebano, tam, wraz z 
jej śmiercią, zanika poczucie godności 
ludzkiej (Chateaubriand). Cóż więc po- 
zostaje, coby człowieka odróżniało od 

  

które z pól zwożone są samochodami do pod- 
ręcznych składów, tub do wielkiego wspólnego 
magazynu, wystawionego niedawno kosztem 
kilkudziesięciu tysięcy dolarów. Wystawienie te- 
go magazynu okazało się konieczne, aby unie- 
zależnić się od kupców miejskich, którzy skupu- 
jąc cebulę natychmiast po zbiorach i maga: 
zynując ją u siebie, mieli możność dyktowania 
cen. Dzisiaj sytuacja się zmienia i koloniści ро!- 
scy słyną z bogactwa. PREST. 

Międzynarodowe zawo- 
dy w Zakopanem 

ZAKOPANE. PAT. — 14-te międzyt,.. 
Polski rozpoczęty się w, (doskonałych wa- 
rodowe zawody narcianskie o mistrzostwo 
runkach. Po: tygodniowym opadzie śnież- 

nym, który stworzył miezwykle korzystne 
warunki, nad ranem niebo oczyściło się z 
obłoków. Biegi! zgromałdzi przy starcie 
liczną publiczność i liczne zastępy zawod- 
ników. 

14te mistrzostwa mozpoczęty się bie, 
junjorów ottwiamtym i: złożonym 8,5 km. o- 

maz biegiem sztafetowym 4 ma 8, Wyniki 
uzyskane wi biegu sztafetowym (przez posz- 
czególnych izawodnilków| puniktiowia byty 

równocześnie jako wyniki. biegu indywi- 
diualiniego. Do biegu sztafetowego stanęło 
7 szkaifet. Trasa! biegła od! isttajrtiu ma Lip- 
kiach pod Regle, drogą Pilotrowyskiego na 

am Słowiackiiego, Stądi mia szezyt. Ko- 
zilemiie drogą przez Olitę ma Bystre, si 

pod skocznię marcjamską i przez Żybczi 
sikiie dio mełty. Piienwisze miejsce zajęła s 
feta sekcji marciarskiej Wisty w składzie: 
Sobczak, Giewpomit Adam, Gult-Szczerba i 
Boichienkik Jan, wi czasie 3:20:24 sek. Dru- 
gie miejsce — Stirgelec Zalkopaae Av. sikila- 
die: Gołębowski, Gut Jan, Kumre, Szpuner 
Paweł w iczakite 3:26:17, krzecie miejsce — 
Sokół Zakicpane w składzie: Mieczyński, 
Billinger, Podstawny, ('Wawinytko, w cza- 

sile 3:34:28, czwarte miejsce Wisła, piąfte 

Strzelec, 6-te Wika Nowy: Targ, 7-me Ma- 
kabi. Wymilki indymidualmie są mastepuia- 

ierwkzy: Guit-Sziezieni (Wisła) 48,7 
dłrujgiii Giieewohtt (Wisla) 48:28,5, trze- 

ciie Gut Jam (Stmzellee) 49, czwanttie Zulbek 
(SNPTT) 49,02, piąte Bochenek (Wisła) 
49:08, 

  

    

    

    

      

    

         

    

  

      
    

* * * 

ZAKOPANE. PAT. — Poza przybyłymi 
wczoraj zawodnikami zagramicznego czes- 
kiego Svazu przybywają jeszcze z Ozecho- 
słowiacji zawiodaiey HDW i Kampatenver- 
e'nu, omaz z Jug! i. Bardzo: znaczny 
jest, rówmież zjazd rpdhików z. inmych 
klubówi polskich, a to z Krakowa, Lwowa, 

Wiilima, Wiawrszatwy, Śląska. Ogółem do bie- 
gu na. 18 km., kitómy odbędziie stę w sobote, 
zgłosiło udział ponad. 150 zejwodłaśków z 20 
różnych klubów. Kierownictwo spoczywa 
w rękach wileepmezesa Związku Nareiajrskie 

go płk. Włagmera. 

      

W WiIRZE STOLICY 
MILJON RUBLI W ZŁOCIE 

Do pewnego dziedzica przyszedł jego szo- 

fer i rzekł: — kiedy jeszcze byłem młodym 

chłopcem, widziałem podczas wojny jak mo- 

skale uciekając zakopali na dworskiem polu са- 

łą kupę złota. jeżeli pan obieca mi dać dziesią 

tą część tego, co znajdziemy, to pokażę panu 

gdzie zakopali skarb. 

Dziecic nie wierzył wcale, ale obiecał. Po- 

szli we dwójkę z szoierem i cichaczem zaczę- 

li ryć — wydobyli duży kufer żelazny a w 

nim: miljon rubli w samych złotych pięcio i 

dziesięciorublowych monetach. 

Dziedzic poradził się swego adwokata, czy 

donosić o tem władzom czy nie. Adwokat przy 

był z Warszawy i udał się do Prokuratorji 

Generalnej i Ministerstwa Skarbu. Ledwo о- 

tworzył usta, rzucono się nań: 

— No, gdzież to złoto? Dawajcie je tutaj. 

— Jakto 

— Wszystko, co się wykopie, znajdzie w 

ziemi należy bezwarunkowo do rządu. Ježeti 

ten dziedzic nie odda skarbu, a zechce go sam 

zużytkować załadujemy go do więzienia, a ru- 

ble skonfiskujemy. 

Adwokat przezornie nie wyjawił nazwiska 

swego pełnomocnika; obywatel zaś dowie- 

dziawszy się o horoskopach Ministerstwa Skar 

bu oświadczył: — kiedy tak, to nic nie wiem 

o żadnem złocie. Zakopię je z powrotem, niech 

obie leży.... 

Ministerstwo cstatecznie jest na łasce dzie- 

dzica. Przemocą nic nie wskóra, a szkoda mi- 

jjona rubli, zaczęto pertraktować. 

Obywatel żąda połowy skarbu dla siebie 

i dziesiątej części dla szofera. Ministerstwa 

odrzuca stanowczo tak wygórowane zachcian- 

KI. 

— Nic się panu nie należy, tłumaczy, mu- 

si pan złożyć podanie, że koszta wydobycia 

skarbu były wielkie, że wyniosły... no dajmy na 

to jakieś... pięć, sześć tysięcy rubli w złocie... 

te pan otrzyma. Szoferowi da pan 500, 600 

rubli. 

Złość porywa obywatela. Ma wręczyć skar 

bowi 995 tysięcy rubli, a sam ledwo na po- 

datki coś uszczknąć. Przenigdy. 

Dyskusje, pertraktacje, spory trwają. Na- 

zwisko i majątek dziedzica są tak zakonspiro- 

wane, że Ministerstwo ani się domyśla kto i 

gdzie. Gada tylko adwokat. 

"Boże jaka smutna (ale autentyczna) hi- 

storja. Więc nawet znaleźć skarb u nas nie 
prowadzi do niczego — dostaje się zwrot ko- 

sztów łopaty, reszta dla rządu. Szofer i dzie- 

dzic są przesadnie uczciwi, ale swoją droga 

puścić w ruch miljon rubli złotem nie jest ła- 

twą rzeczą. Zaraz zwróciliby uwagę: co? skąd? 
jak? i świeżo upieczeni miljonerzy poszliby 

do paki. Karol. 

- оОо 3 

Katastrofalny wybuch     
W miejscowości Neunkirchen w Zagłębiu Saary wydarzyła się straszliwa 

dujący się w tej miejscowości największy w 

120.000 m. sześciennych, wysokości 80 m. i 

eksplozji były przerażające i wyrządziły olbrzymie szkody w promieniu 

rów. Pod gruzami znajduje się kilkudziesięciu 

katastrofa. Znaj- 
Zagłębiu Saary zbiornik gazowy o pojemności 
średnicy 45 m. wyleciał w powietrze. Skutki 

kilkunastu kiłomet-. 
zabitych, Rannych liczą na setki. Na zdjęciu 

naszem widzimy miejsce katastrofy w chwilę po wybuchu. 

zwierzęcia? Nic. Bolszewizm bezwzględ 
nym uciskiem zniekształca człowieka, u- 
rabia go na modłę termita, mrówki w 
mrowisku. „„Ale człowiek mrówką nie 
jest i potrzebuje czegoś, co go ponad 
doczesność wynosi, czegoś ponadspołe- 
cznego'. Więc niebezpieczeństwo jest 
groźne, bo oto „wkrótce pocznie Europa, 
za wzorem Sowietów, wyłaniać ze siebie 
nowy gatunek istot, zewnętrznie podob- 
nych do ludzi, które jednak ludźmi nie 
są, bo brak im tego, co stanowi dostoj- 
ność człowieka: czucia wolności... Nie 
antropoidy, którym wytrzebiono pragnie- 
nie, czucie, zmysł wolności, lecz ludzie 
wolni powołani są do dzieła naprawy i 

budowania społecznego. (Chateaubriand) 

Cokolwiek dzisiaj niesie duch czasu, któ- 
rego sam Zdziechowski nazwał najpotęż- 
niejszym z monarchów, to mądre słowa 
o ludzkiej godności i wolności pozosta- 
ną prawdą na wieki. Przejściowem, po- 
wojennem i kryzysowem zdenerwowa- 
niem młodego pokolenia tłumaczyć tyl- 
ko' można fakt, że wśród młodzieży wła- 
śnie znalazło się w czasach ostatnich tak 
wielu i wartościowych zwolenników 
ujmowania myśli w obcęgi. Coprawda ci 

zwolennicy z wszelką pewnością, šwia- 

domie, czy podświadomie, sobie rezer- 

wują prawo zaciskania obcęgów i nie 
mają zamiaru znaleźć się między zaciska- 
nymi. Tak więc ratunek świata, zabłąka- 
nego na manowcach materjalizmu, do- 
czesności zziemszczenia wszystkich dążeń 
sprowadzenia wszystkich zagadnień do 
zagadnienia walki o byt, ten ratunek le- 
ży u końca drogi powrotnej do Chry- 
stusa. Tylko urzeczywistniona nareszcie 
idea Chrystusowa może wyprowadzić z 
impasse'y, w którą zagnał ludzkość kult 
złotego cielca. 

A na to, by wyprowadzić, musi idea 
Chrystusowa zetrzeć się wpierw z ideą 
Antychrysta i musi ją przezwyciężyć. 

  

Wcieleniem idei Antychrysta jest bolsze- 
wizm. Tego Zdziechowski nigdzie nie 
powiedzał, ale to się nieodparcie nasu- 
wa myśli przy czytaniu Jego książek. 

Antychryst ma przyjść na świat poto, 
by przedrzeźniać Chrystusa. By głosić 
jakąś swoją wykoszlawioną  ewangelję, 
w której też będzie mowa o szczęściu i 
dobru ludzkości, ale to wszystko oparte 

będzie o nienawiść i walkę. Powiedzia- 
ne jest w biblijnej przepowiedni, że uwie 
rzą mu i pójdą za nim. Jeśli się wizy- 
śleć w te sprawy: w sowiecki entuzjazm 
młodego, w rewolucyjnej atmosferze wy- 
chowanego, pokolenia, entuzjazm już re- 
ligijny, nie przekonaniowy; w zamarcie 
u tego pokolenia normalnych, a najświęt 
szych uczuć osobistych; niesamowity 
rozmach Magnitogorska,  Dnieprostroju, 
czy kanału od Morza Białego do Bałty- 
ku, kołosalną pracę, dokonaną kosztem 
niezliczonych istnień ludzkich, kosztem 
morza łez i krwi; kiedy się wmyśla w 
to wszystko, przypomina się ponura le- 
genda, od wieków ludzkości towarzy- 
sząca, legenda o zaprzedaniu duszy dja- 
błu. 

W dzisiejszem życiu sowieckiem łatwo 
odnaleźć się dadzą wszystkie elementy 
legendy. Wzamian za wyrzeczenie się du 
szy wolnej i czującej — djabeł daje słu-- 
gom swoim olśniewające powodzenie za- 
mierzeń materjalnych. Ale blask to ułud- 
ny, krótkotrwały, miraż i fantasmago- 
rja, za którą czeka otchłań zatracenia. 

We wszystkiem przedrzeźnia Anty- 
chryst — Chrystusa, więc i w tem także, 
że rozsyła po świecie apostoły swoje: 
„Idąc tedy, nauczajcie wszystkie  naro- 
dy“. 

Tej czarnej chmurze, ciągnącej ze 
wschodu, trzeba się przeciwstawić. Zdziz 
chowski we wszystkich swoich książkach 
powojennych woła wielkim głosem o kru



  

    

  

SUKA 416 ĄAILIORHÓW ZR. 
wkładów oszczędnościowych w 

R A ©. 
to majłcpszy dowód zaufania do tej instytucji, 

składa swe oszczędności na książeczki P. K. O. 

Przeszło miljona obywatali 

A Ty? 

P. K 0. jest osobą prawną i ustawswo gwa- 
_rantuje swym kiijentom tajemnicę wkładów. 

WILNO. — Wywiadowcy komisji kwaliti- 
kacyjnej Komitetu Bezrobocia, ustalający iak- 

| tyczny stan materjalny bezrobotnych, ubiegają- 
cych się o zasiłki ujawniali "w wielu wypad- 

że dane przez nich podane nie odpowia 
dają prawdzie, a w innych wypadkach, że 
stan materjalny bezrobotnego nie wymaga do- 
tažnej pomocy. Bezrobotnym tym Odmówiono 
zasiłku, pod którym należy także rozumieć i 

Ostatnio jednak zaszedł 

"Z SADÓW 
Z ZA KULIS WILEŃSKIEGO 

BROADWAYU 

Nielicznii przechodnie, zdążający: w pię- 
moc kwiietniową ulicą Kalwia: ryjską do 

swych siedzib, stali się przypadikłowio świad 
kami niezmiernie oryginalnego zajścia. 

Przed bramą domu Nr, 65 siała grupa 

jakóchś młodych mężczyzn. Groźne ich a za 
razem zdenierwowane miny: oraz kurczowo 

| ściskane w, rękach jakieś kawałki żelaza 
świadczyły, że ludzie ci na kogoś czekają. 
Na coś się zanosiło. Jedem i drugi z prze- 
„chodniów popatrzałł podejrzliwie ma dma- 
bów, zacierał odruchowo ręce (i poszedi! da- 
tej. Byli jednak tacy, któnzy przykuci zwy 
žią eiekiawością, stanęli: opodal i czekali. 
Qi też stali się milezadługo widzami zajśca, 
wyciętego jakgdyby z taśmy jednego z sen 
sacyjnych filmów amerykańskich. 

Oto; w pewmym momencile furtka bra 
my otwarła się i na ulicę wytjrzała ostrioż- 

nie głowa jakiiegoś-mężczyzny. Niieznajomy 
obejrzał się dookola siebie, nie jednak wir 
docznie mie zauważyjwszy, śmiało już Wy- 
szedł na ulicę. Krok: ten atoli stał się jego 

| z8ubą. Na przeciągły gwizd jednego z cze- 
kających wkzysey oni podnieśli do góry 
Uzbrojone ręce i rzucili się na: miiezmajo- 
mego. 

Ciemułość mocy nozdarły  pnzeraźliwe 
 krzykii napadniętego i echa tłumione razów 
zadawanych mu żełazmemii drągami: pnzez 
Tapastnikków. Wszystko działo się w prze- 
ай tempie. Wialka jednak była nie- 

) , to też za chwilę już pod razami 
stiraszijwych ciosów Iniezmajomy padł na 
chodnik į więcej mie powitał. 

W momencie tym z furtki wychyliła się 
Ponownie głowa jakiegoś drugiego osobni- 

ka, j jednak niż wyjrzała, głowa о- 
Wa cofnęła się z powirotem,, lecz tylko na 

wypadek, w któ- 

  

  

  

  
sekund. Gdły wytjrzała ponownie, był 

to już mosły dnab, uzbrojony w: groźny 
topór. 

"Walka zawrzała ponownie. | 

Jedno uderzenie i giroźny 'tojpór wypadł 
2 ręki nowego przeciwnika. Przeciwnik ów 
począł wówczas uciekiać. Puścili się za. nim 
W pogoń jęgo wiogowie. 

Gdy uciekający znalazł się obok przy- 
zlądających się dotychczas z ziłmną krwią 
mallce dwóch przeciwników, ci stanęli wi je- 
80 obrgnie, wzywając krzykami policję. 

„_ Bantozyste mamiona przeciwników: wy- 
<iąenęly go i z tamtąd. 

Uciekał przeto dalej. Prizerażcne jego o 
czy ujrzały piekiarnię. Dopadł klamki, lecz 
drzwi sklepu były zamknięte. Był zgubio- 

Silnie wymierzony cios szablą, przez je- 
| dhego z osobników, jak się okazało wojsko 

"ego, obezwładnii! so osflałtecznie. 
Po dokonamiu tak kirwawego dzieła, 

zwycięzcy mie zważając na krzyki owych 
dwóch przechodniów, rzucili się do uciecz- 
ki Pościg za, mimi nie dał marazie kon- 
Kreinego rezultatu. Na uliey pozostały tył 

    

    

   

    
   

<jatę przeciw bolszewizmowi. O krucjatę 
/ Wszystkich chrześcijańskich _ narodów, 

jak ongiś, o grób Chrystusów, przeciw 
niewiernym. 

„ Jest to gos wołającego na puszczy. 
Świąt zbyt dawno zeszedł z dróg, które- 

bej chodziły wyprawy krzyżowe. Idealizm 
„Polityce nie istnieje. A taka krucjata, 
jakżeby  jdealistyczną i bezinteresowną 
deb musiała! Jakże bezinteresowną na- 
i Szystko! Niema idealizmu w polityce 
: go nie wzrusza fakt przekreślenia 
+. Odrzucenia etyki chrześcijańskiej w Sowietach. Szlachetnego i mądrego my- šliciela, jakim jest Zdziechowski boli o niewypowiedzianie.. Boli Go przede- wszystkiem każdy objaw, Cień objawu, 

ażliwości dla tamtych doktryn, we własnem społeczeństwie. Znużony 90 о- statecznych granic współczesnością, о4- 
wraca Się wstecz, ku czasom i ludziom minionym, Zatrzymuje się przy. ostatnim 

liście politycznym, Napoleonie III i 
Przy człowieku wolnym i wolność mitu- , Bcym, jakim był Chateaubriand, Z wiel. 
= ścią wyczarowuje ich postacie, 
ODIE z tych, co to pozornie wszystkim 
wiadome, w gruncie rzeczy bardzo mało 

“Sa znane. Wszakże to Napoleon III w cza 
Sie powstania 63 roku, marzył o zwoła- Riu powszechnego kongresu europejskie- 
80, któryby zrewidował mapę Europy i 
Aa krzywdy, pozwracal = ean II wystosował jednobrzmiące Sty do wszystkich monarchów Europy, r zwracał Się do nich, jak brat i przyjaciel. „V odpowiedzi otrzymał zgodny śmiech ` :гош_сипу. Królowa Wiktorja, kobieta na Ee one, nazwala ten list impertynencją. Z erdecznem współczuciem mówi Zdzie- 

ski © marzycielu, „który na tronie 
a. kiem był z innego świata, nierów- 
ko Wyższej miary, niż wszyscy jego u- 

Tohowani koledzy*. (Napoleon ill). 
€ współczucia tego przebija wiara, 

  

głębokie przejęcie się ideą wolności 

zabory. . 

  

Bezrobotny właśc elem 70 dziesięcin ziemi 
rym Komitet Bezrobocia zamierza wystąpić na 
drogę sądową. 

Niejaki Konstanty Ponomarow, zamieszkały 
w Wilnie przy ulicy Wielkiej 20 — 3 w poda 
niu o zasiłek pod groźbą odpowiedzialności sa 
dowej za niezgodne z prawdą informacje O 
swoim stanie materjalnym, podał, że nie posia 
da żadnego majątku i stałego źródła dochodu. 
Pobrał zasiłek ziemniaczany w ilości 200 kg. 
— w osiatnich jednak dniach do W. K. nade- 
szło z Urzędu Skarbowego ze Święcian urzę- 
dowe zawiadomienie, że Ponomarow jest płat- 
nikiem tego urzędu i posiada na terenie po- 
wiatu 70 dziesięcin ziemi. 

Ponadto Komitet odinówił pomocy w nastę- 
pujacych wypadkach: Panu Ottonowi L. mie- 
szkającemu w 5-pokojowym  lokalu, za który 
płaci 128 zł. miesięcznie, nauczycielowi p. Ja- 
nowi j., który sam w podaniu swem zaznacza, 
że żona pracuje i pobiera 170 zł. miesięcz- 
mie, panu Stanisiawowi S., który wybudował 
w zeszłym roku dom za kilka tysięcy zł. przy 
ul. Trwałej. 

Należy przypuszczać, że wszyscy ci z bez- 
robotnych, którym nie grozi widmo głodu „A 
którzy mają możliwe warunki bytowania, nie 
będą przysparzali daremnej pracy biurom Ko- 
mitetu. 

WĘGIEL górnośląski 

po cenach zn żonych 
polece 

M. DEULL, Jogieii beka 3, tel: 811 

Bieg na przełaj 
Kiedy policjant widzi m nocy podejrza- 

nego osobnika, 'woła zazwyczaj: stój! O- 
siobinik albo zatrzymuje się, pytając: eo 
jest? albo ucieka. Wówczas poliejanit po- 
wiiniemi krzyknąć jeszcze waz: stój: Jeśli 
osobnik mie zatrzyma się, mależy w myśl 
przepisów (krzyknąć po raz trzeci: stój, bo 
będę strzelał! Dopiero wówczas wolno zro- 
bóć użyttek: z broni, Najczęściej jest już za 
późmo: osobnik zdołał zniknąć w ciemmoś- 
ciach. 

To też dziejny policjant, dyżurujący 

wkziorjaj w nocy ma Nowej Alei, nie wolał 
po raz drugii i po ram trzeci, i mie stmzełał 

również, lecz w. chwili gdy podejrzany о- 
sobmik @8% mogę, rzudilł się poprostu za 
nim. Osobnik przez płot: [ii oni pnzez płot, o- 
sobmik pnzez rów) i on przez mów, osobnik 
kluczy zygzakiami i policjant to samo, O- 

sobnik zmęczył się pienwszy. Ledwie dy- 
chał, gdy go wreszcie dopadł szybkonogi 
policjant. Załto do komisarjatu szli już so- 
bie powicli, przyjemnie znużeni zdrowym 

BEST ET ЕО ЯОВ LORI ITA IT ET EEE 

ko; rozciągnięte w kałuży kiwi! dwie ofiary 

W dhiu wezoraijszym na lawiie oskarżo- 
nych w Sądzie Okręgowym zasiądła rodzi- 

29-letni Jakób, 27-letni Grzegorz, 26- 
letmii Safrom, 25-letni Aleksander oraz 23- 
letni: Piotr, wszyscy z zawodu bwukarze, 
byli właśnie, według aktu oskarżenia, 
sprawcami owego krwawego napadu na ul. 
Kalwaryjskiej, 

W charakterze poszkodowanych zezna- 
wali przed sądem iwyleczeni: już z ran bra- 
cia Leon i Bazyli Iljimowie. Bronił oskamżo 
nych adw. Kulikowiki, 

Po zapoznaniu siię ze szczegółami spra- 
wły, która jak się okazało, była tylko ,„po- 
rachunkjem“ nia: tle nieporozumiień osobis- 
tych, sąd uznał winnym napadu jedymie 
Jaikėba Andrejewa i skazał go na 1 rok 
więzienia. 'W| drodze ammiestji karę tę 
zmniejszono do 6 mliesięcy. Pozostali os- 
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každa myšl wielka, jakkolwiek utopijna z 
pozoru, może stać się rzeczywistością 
jutra. Tylko trzeba zaszczepić ją ludziom, 
a najlepszy po temu środek — pokazać 
dzisiejszemu pokoleniu tych z przeszło- 
Ści, co trudzili się nad realizacją dobra 
i piękna w życiu. Dlatego mówi Zdzie- 
chowski w przedmowie do  Chateau- 
briand'a. 
_— Myślę, że spełniłem czyn dobity, 

starając się przypomnieć wielkiego pisa- 
rza.. Umiał on w pięknej harmonji po- 
łączyć trzy rzeczy, które rzadko idą ra- 
zem: gorące przywiązanie do wiaty 
przodków, rycerską cześć dla tradycji, 

ze 
wszystkiemi jej postulatami”. A o to wła- 
śnie chodzi, żeby razem szły te trzy rze- 
czy. I oto chodzi, żeby nam szlachetni i 
A piszący ludzie o tem  przypomi- 
nali. 

W wirze gorączkowego, przemęczo- 
nego, a wiecznie gdzieś pędzącego życia 
powojennego, jakże łatwo stracić kieru- 
nek próstej drogi. Zdziechowski w pow- 
szechnym zamęcie staje na skrzyżowaniu 
dróg i wskazuje prawdziwą. Tędy iść 
trzeba, po śladach ledwo znacznych, 
przez wieki zatartych, oparami łez i 
krwi przesłoniętych, ale wiecznych. Po 
śladach — Chrystusa, z uczniami swoimi 
wędrującego. Tylko wpatrzeć się piłnie 
w porytą na pobojowiskach ziemię, a da 
się te ślady odnaleźć, echo świętych kro- 
ków usłyszeć , w głębi własnej duszy. 
Wówczas bliskiemi i zrozumiałemi sta. 
ną się słowa, któremi Mądry Człowiek 
zamyka ostatnią swoją książkę: „O Crux, 
ave, spes unica!“ 

Wanda Dobaczewska 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROL O - 

GIiCZNEJ U.S.B. W WILNIE: 
Z DNIA 17 LUTEGO 

Ciśnienie średnie: 756. 

Temperatura średnia: —7. 

Temperatura najwyższa: —4. 

Temperatura najniższa: —11. 

Opad: ślad. 

Wiatr: zachodni. 

"Tendencja: wzrost następnie 

nienia. 

Uwagi: rano Śnieg, wieczorem pogodnie. 

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

Po przejšciowem rozpogodzeniu pono- 
winy: mwznoist zachmurzenia, począwszy od 

zachodu. Nocą umiarkowany, dniem lekki 

mróz. Umiarkowane wiatry z kierunków 
południowych. 

Zachód słońcs g 4,28 

spadek  ciś- 

MIEJSKA 
— MIESZKANIA WOLNE OD PO- 

DATKU LOKALOWEGO. — Tuba: Skarłbo- 
wia poinfovmowalła podległe urzędy, że po- 
daliku od lokalu mie opłacają beznobołtni, 
właściciele 1, 2 i 3-izbowych, jeśli nie ma- 
j blckatomów. Okoliczność tę mależy jak 
majściślej zbadać przed anulowaniem po- 
daitku. 

— NOWE (PRZEPISY SAMOCHODO- 
WE. — W połowie marca ukiażą się nowe 

pnzepisy, męgulujące ruch pojazdów mecha 
niiczmyeh na drogach publicznych, Poza 

wskazaniami, kto ma prawo kierowania 
samochodami, pnzepisy okireślają szybkość 
pojazdów. Poza mliasttem szybkość pojaz- 
dów: może być rozwiinięta do 60 km, (na 
pneumaitylkaich), zaś w miastach do 40-tu 
km. na godkiinę .(semochody osobowe). 

— ULICA TRAKT BATOREGO. Od 
kilku miesięcy mieszkańcy ulicy Trakt! Ba- 
torego czynili w magistracie starania o u- 
ktawiemie w tej dzielnicy kilku lamp elek- 

trycznytch, iehoidhika, a co najważniejsze 
unządzen(ie stiudnii,  biralk (kłtórej dotkliwie 
był odczuwiany. Wreszcie ostatnio mia sku- 
tek imiteriwencji prezydenta miasta, sekcja 
techniczna urządziła na ul. Trakt: Batorego 
tylko studnię, moboty chodnikowe zostały 
odłożone do lalta, 

SKARBOWĄ 
— ZJAZD SKARBOWCÓW. — Prezes 

Raltyński wziął udział w: zapowiadanym 2- 
dmiiowym zjeździe prezesów lub  Sklatbo- 
wych. Obrady były niestety poufne, więc 
jedynie wiadomo, że zjazd! postlamowiił: za- 
lecić jakmajjdalej idącą ostrożność przy 
wymiiamze ipodaftiku 'obirotowego i przy ścią- 
gamiłu innych miależmości! tak w miastach, 
jak na wsi. . 

— ZEZNANIA O DOCHODZIE, Tutej- 
sze sfery hamdlowie otrzymały wiadomość, 
że władze skarbowie noszą się z zamiarem 
przesumięcia termimu składania: zeznań o 
dochodzie za r. 1932 z dnia 1 marca na 1 
miaja.. 

Z uwagii mia to, że w tym itemminie pła- 
ciło się zwykle zaliczkę na podatek docho- 
dowy według zeznań złożonych w: marcu, 
liczyć się (tmzeba, że przesunięcie daty skła 
damia zeznań pociągnie za sobą prolongatę 
przy wpłacie raty. 

—_50-ZŁOTOWE ZNACZKI STEM- 
'PLOWE. — W dmiu 28 bm. wycofane 2о- 
stamą z obiegu 50-złotowe znaczki stemplo- 
we. Po tym temminiie do: 15 marca, znaczki 
te będa wymienianie w kasaidh slkiarfbowrych, 

POCZTOWA 
— Pocztowcy na rzecz bezrobocia. Poczto 

wy komitet pomocy bezrobotnym okręgu wi- 
leńskiej Dyrekcji P. i T. zebrał w miesiącu 
styczniu roku bież. na rzecz bezrobotnych z 
dobrowolnych składek pracowników _poczto- 
wych, telegrafów i telefonów Okręgu Wileń- 
skiej Dyrekcji P. i T. sumę 1540 zł. 90 gr. 

Kwota ta została w dniu 13 II. rb. przeka- 
zana wojewódzkim i powiatowym komitetom 
do spraw bezrobocia.. 

AKADEMICKA 
— Zarząd Zrzeszenia Asystentów USB. po. 

daje do wiadomości, że doroczna herbatka to- 
warzyska odbędzie się we wtorek dnia 2L. lu-. 
tego o godz. 21 w sali Ogniska Akademickie- 
go (Wielka 24). Zaproszenia osobne nie są 
rozsyłane, zaś zapisów dokonać należy na ro- 
zesłanych listach. Bliższych informacyj udzicla 
między godz. 12 — 14 kol. Skorko, tel. 1896. 

— Janas Sodalicyj Marjańskich Akade- 
mickich USB zawiadamiają, że w sobotę dnia 
18-II r. b. o godz. 20,15 w Domu Sodalicyj 
nym odbędzie się Konferencja prowadzona 
przez W.O. Kaz. Dąbrowskiego. 

Obecność członkiń i członków obowiąz- 
kowa. 

— # Oddziału Związku 
18 II rb. o godz. Strzek Dziś tj. dnia 

19 min. 30 w lokalu własnym przy ul. Wielkiej 
68 m. 2 odbędzie się zwyczajna zbiórka człon 
ków i kandydatów oddziału. — Na porządku 
dziennym sprawy organizacyjne. — Obecność 
członków i kandydatów pod rygorem organi- 
zacyjnym bezwzględnie konieczna. — Goście 
wprowadzeni przez członków b. mile widziani. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zarząd Oddziału Wileńskiego Zw. Te: 

chników Rz. Pol., podaje do wiadomości iż 
dnia 19 lutego r.b. (w niedzielę) o godz. 12, 
w lokalu Związku, Bakszta 1 m. 8, odbędzie 
się odczyt dyskusyjny p. E, Kozakiewicza p.t. 
„Spółdzielcze przedsiębiorstwa budowlane i 
spółdzielnie wytwórcze”. Obecność członków 
obowiązkowa, goście mile widziani. 

— Drugi „Poranek Morski". Zarząd wileń 
skiegog okręgu Ligi Morskiej i Kolonialnej u- 
rządza w niedzielę 19 b.m. 2-go „Poranek Mor 
ski“ w sali Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wi- 
leńskiego (Wolana 10) o godz. 1 po poł. 

Poranek ma na celu krzewienie idei mor- 
skiej w społeczeństwie. 

W programie — odczyt o morzu, chór i 
recytacja. Wstęp 30 gr. Bilety przy wejściu. 

‚ — Baczność Podoficerowie Rezerwy, w 
niedzielę dnia 19-Il 1933 r. o godz. 16 odbędzie 
się nadzwyczajne walne zebranie. 

Ze względu na ważność poruszanych spraw 
obecność wszystkich członków konieczna. 

Wstęp za okazaniem legitymacji. 
Związek obecnie mieści się przy ul. Uniwer 

syteckiej I m. 1-a. 
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NIKA 
-— Zebranie i Herbatka Koła b. Wycho- 

wanek gimn. S.S. Nazaretanek odbędzie się w 
niedzielę dnia 19 b.m. o godz. 4 po poł. w le- 
kalu szkoły. 

— U NIEZALEŻNYCH odbędzie się 
pogawędka artystycznia z referatem, na te- 

mat: „Kiamylkałtura w sztuce”, połączona z 

atrakcjami antyjstycznemi, w dniu 19 bm. 

o godz. 8 wiecz. w lokalu Stow. Techników 
przy ul. Wileńskiej. Goście miile widziani. 

ROŻNE 

— NIE NALEŻY DOTYKAĆ ZNALE- 
ZIONEJ AMUNICJI. — W związku ze zda 
rzającemi się mieszczęśliwemi wypadkami 
przy manipulowaniu przez ludność cywilną 
znaleziomemi, niewypałami. pocisków anty 
teryjsikich, granatów: ręcznych itp., podaje 
się do wiadomości, aby w mazie znalezienia 
jalkiejkolwiek amunieji artylenyjskiej, gra- 
nałtów węcznych iltp., powiadamianio o tem 
majjbliższy posterunek policyjny, który za- 
bezpieczy przedmioty znalezione i zawila- 
domi władze 'wojskiowie. Celem uniknięcia 
wypadku, mie mależy bezwarunkowo doty- 
kać znalezionej amumieji. 

WSPÓLNA MOGIŁA NIEZNA- 
NYCH ŻOŁNIERZY NIEMIECKICH. Re- 
ferait grobownietwia prowadzi intensywne 
prace w kierunku urządzenia na cmentarzu 
w Zakrecie wspólnej mogiły żołnierzy niie- 
mieckżch, poległych w okolicach Wilna. 

Chodzi tu o  żołmienzy  bezimiennych, 
których groby rozsiane są w pobliskich 0- 
kolicach, 

— ROCZNICA NIEPODLEGŁOŚCI LI 
TWY. — Społeczeństwo litewskie w Wileń 
szczyźnie uroczyście obchodziło 15 rocznicę 
niepodległości Litwy. 

W Wilnie w gmachu giimn. litewskiego 
przy ul. Dąbrowskiego, odbyła się wieczoraj 
aklademja, połączona z działem wokalmo - 
artystycznym, — Przemajwiali iezłonikowie 
Tymczasowego Litewskiego Towarzystwa 
Oświatowego oraz działacze litewscy. -- 
Ohóry szkolne po akademji odśpiewalły 
hym litewsiki i szereg pieśni narodowych. 
Akademja zakończyła się około godz. 23. 

W kościele św. Mikołaja odbyło się te- 
goż dnia dziękczynne nabożeństwo. W Świę 
cianach pa nabożeństwie odbyła się aka- 
demija, ma któnej wyjgłoszono mefenaty i od- 
czyt © zmaczeniu rocznicy wiiepodległości. 

Po akademji odbyły się popisy młodzie 
ży szikolmej, 

— PRZYJAZD POLAKÓW Z LITWY. 
Dowiadujemy stę, że do władz kowieńskich 
złożono podanie w imieniu grupy: nauczy- 
cieli i Studentów namodowości pollskiej, któ 
nzy: chcą wyjechać z włycieczką do Polski. 
Dotychczas prośba ta mile została uwzglę- 
„dndionia. 

Rówmiileż grupa młodzieży szkolnej pro- 
Si o zezwolenie jej zwiedzenia Wilna w 
czasie świąt, Wielkanocnych. 

— WYCIECZKI ZAGRANICZNE. — 
W czenwcu i lipcu br. przybywa do Wilna 
szereg zagranicznych wycieczek miodziežy 
akademickiej. Między innemi przybędzie 
wykieczka studentów, [Polaków z Anglii A 
Chicago. 

SKIEMU. — Do Wanszawy wyjechai @у— 
mektior Izby Rzemiieślmiczej p. Mtynar'czyłk, 
który będzie czymił idtarania 9 przyznanie 
rzemiosłu wiileńskiemu większej poż i 
zapomogowej dla podniesienia stamu rze- 
mieślniczego maszego miasta. 

— Nowe władze Aeroklubu Wileńskiego. pacz a Aralas zgromadzeniu członków eroklubu Wileńskiego dokonano borów 1 
wych władz Aeroklubu. SA 2 „Do zarządu weszli: prezes — por. Zakrzew ski Bronisław, wiceprezes — p. Podziunas ky 
szard, „sekretarz — p. Szaławkówna Eleonora, skarbnik — p. Meyer Eugenjusz, gospodarz— p. Kurec Włodzimierz. Komisję rewizyjną о- 
brano jw składzie: przewodniczący radca Bol:- danowicz Antoni oraz kpt. pilot Pytel Franci- Szek i kpt. inż. Manek Mieczysław. Do sądu 
koleżeńskiego powołano następujące osoby: p. Masalski Michał, jako przewodniczący, p. 
Bajkowska Irena, p. Żeligowski Tadeusz, p. Orda Stanisław i p. Papiewski Czesław. | - — Zachorowania zakaźne. W okresie od 5 do II lutego na terenie województwa wileń- 
skiego zanotowano 12 wypadków duru brzusz 
nego (z czego 2 zakończone śmiercią), 20 du- 
ru plamistego (również 2 śmiertelne), 13 pło- 
nicy (2 śmiertelne), 9 błonicy, 1 nagminnego 
zapalenia opón mózgowych, 11 odry, 6 róży, | 
-krztuśćca, 2 zakażenia połogowego, 16 grużli 
cy, (z czego 6 zakończonych zgonem), 54 wy 
padki jaglicy i 2 ospy wietrznej. W Wilnie 
zachorowało w tym okresie 3 osoby na dur 
brzuszny i 3 na dur plamisty. 

‚ — Ostrzeżenie. Ogólny Związek Podoficc- 
rów Rezerwy, niniejszem podaje do wiadoimo- 
mości, że na terenie m. Wilna, nieznany nam 
osobnik chodzi po domach prosząc o wsparcie 
legitymując się pismem na blankiecie z firmą 
Związku, pismo, ' które nie jest zaopatrzo- 
ne w żadne pieczęcie. 

Ponieważ Związek tego rodzaju pisma nie 
wydawał, przeto ostrzega się przed oszustem, 
który bezprawnie posługuje się fałszywem pis- 
mem. 

BALE I ZABAWY 
— Dancing — Czarna Kawa. Dziś o godz. 

23 odbędzie się w cukierni „Czerwonego“ Sztrai 
la Dancing Towarzyski, urządzany przez Tow, 
Do Państw. Szkoły Technicznej w Wil- 

Zaproszenia można otrzymywać 
Ściu. Wstęp 2 zł. — akadem. I zł. 

— Rewja w Domu Rosyjskim. — W dniu 
18-go bież. mies. oddział Žieszenia Miodzie- 
ży Rzemieślniczej į Przemysłowej „Vita* w 
salach Domu Rosyjskiego przy ul. Mickiewicza 
22 urządza rewję połączoną z zabawa tanecz- 
ną, na którą zaprasza członków i sympaty- 
ków _ Zrzeszenia. 

Początek o godz. 20-ej. Dochód  przezna- 
czony na cele kulturalno - oświatowe oddzia- 
łu. 

— Zabawa w Kaskadzie. Dziś 18 lutego o 
godzinie 20 w sali przy ulicy Zawalnej Nr. 1 
Towarzystwo Mandolinistów „Kaskada“ urzą- 
dza zabawę taneczną, urozmaiconą koncertem. 
Wstęp tylko za zaproszeniami. Bufet obficie 
zaopatrzony. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Wielki na Pohulance — sensa- 
cja sezonu — „Pocałunek przed lustrem“ — 
koncertowa gra zespołu — Świetne efekty sce- 
niczne — obrotowa scena|!-! — sztuka ta gra- 
na będzie dziś ; codziennie o godz. 8 w. 

— Teatr na Pohulance wzbogaci swój wie! 
ki repertuar premjera cudownego dramatyczne- 
go Schillera „Don Carlos“, я 

— Dziewczęta w mundurkach“ — taki ty- 
tuł mieć będzie następna premjera po „Don 
Carlosie'' w Teatrze na Pohulance. — Insceni- 
zacja dr. Ronard-Bujańskiego. 

— Na ogólne żądanie publiczności w nie- 
dzielę po poudniu w teatrze na Pohulance po 
raz ostatni arcyciekawa komedja Deval'a „Ma- 
demoiselle" w obsadzie premierowej. ze wspa 
niałą kreacją Jadwigi Żmijewskiej w roli ty- 
tułowej. Ceny zniżone. 

przy wej- 

Kara Śmierci dla zabójców gajowego 
TRZECH ZBRODNIARZY ZAWIŚNIE NA SZUBIENICY 

BARANOWICZE. — Dziś zapadł 
wyrok sądu doraźnego przeciwko 3 mie- 
szkańcom wsi Wólka gminy dobromy- 
skiej: janowi Baraszko, Józefowi Chomi 
czowi, i Antoniemu Karasiunowi, oskar 
žonym o to, że w dniu 4 stycznia roku 
bieżącego wywabili z gajówki Sosenka 
gajowego Jana Mizgierę i zamordowali 
go w okrutny sposób w lesie. 

Następnie, ażeby zatrzeć wszelkie 
ślady zbrodni, wpadli do gajówki, gdzie 
w okrutny sposób poranili żonę gajowe 
go Mizgiery Annę, leżącą w pościeli po 
odbytym dnia poprzedniego porodzie о- 
raz 4 dzieci Mizgierów w wieku od 4 do 
9 lat, oraz znajdującą się tam przy po- 
łożnicy babkę wioskową Katarzynę Ko- 
sianikową. 

Po spłądrowaniu mieszkania 
niarze zaryglowali drzwi i 
ki od zewnątrz i budynek podpalili. — 
Tylko dzięki natychmiastowej akcji ra- 
tunkowej służby maj. Rudnia, a szczegól- 
nie objazdowego Adamowicza i gajowe 
go Kosianika, zdołano wynieść z płoną- 
cej gajówki rannych. Przy troskliwej 0- 
piece udało się uratować życie żonie ga 
jowego i czworgu dzieciom. Byli oni na 
rozprawie doraźnej głównymi świadka- 
mi. Babka Kosianikowa zaś zmarła skut 
kiem ran. 

Wszystkich trzech zbrodniarzy sąd 
uznał winnymi i skazał ich na karę 
śmierci przez powieszenie. 

Obrona zwróciła się do Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej z prośbą o łaskę. 

Możliwość powodzi w pow. Mołodeczeńskim 
WILNO. — Zebrane ostatnio dane co da 

opadów śnieżnych wskazują na możliwość po- 
wodzi. Zagrożone są przepusty betonowe i 
małe mostki, które podczas częstych odwilży 
napełniały się wodą, ta zaś zamarzała, skut- 
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— Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej- 
skich ZASP w Wilnie — gra dzisiaj „Kuzynkę 
z Moskwy* w koncertowej obsadzie zespołu 
z p.p. Biernacką, Pawłowską, Bieleckim i Ko- 
czyrkiewiczem na czele w Stołpcach. 19.-III w 
Nieświeżu, 20-11 w Baranowiczach, 21-И w 
Hancewiczach, 22-П м Łunińcu. 

— Teatr muzyczny Lutnia. „Carewicz* po 
cenach zniżonych. Dziś ciesząca się wielkiem 
powodzeniem wspaniała operetka Lehara „Ca- 
rewicz* w wykonaniu najwybitniejszych sił ar- 
tystycznych z J. Kulczycką i K. Dembowskim 
na czele. Akcja tego wartościowego utworu 
toczy się w pałacu Zimowym w Petersburgu, 
oraz w uroczym Neapolu. Przepiękne dekora- 
cje i kostjumy według projektu J. Hawryłkie 
wicza. Zespół baletowy wykona efektowny ta- 
niec czerkieski. Zniżki ważne. Przy widowi- 
skach wieczornych po cenach zniżonych stoso- 
wane będą zniżki w wysokości 33 proc. 
normalnej ceny biletów. 

— „Róże z Florydy* na przedstawieniu 
południowem. Jutro w niedzielę na Aralo 
niu popołudniowem po cenach zniżonych uka- 
że się interesująca operetka Falla „Róże z Filo 
rydy" w obsadzie premjerowej z J. Kulczycką 
w roli głównej. Ceny zniżone. 

— Dancing kostjumowy. — Zabawa pod 
powyższą nazwą odbędzie się 'w ostatnią kar 
nawałową sobotę tj. 25 lutego w salonach Izby 
Przemysłowo - Handlowej. Gospodarzami bę- 
dą artyści i artystki teatru muzycznego Lut- 
nia, którzy przygotowują szereg niezwykłych 
atrakcyj i niespodzianek. Komitet przystępu- 
je dziś do rozsyłania zaproszżeń. 

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. 
ŚWIATOWID — Pochodnia 

i Grzeszna miłość, 
HELIOS — Pokonani zwyciężcy 
HOLLYWOOD — Prawo miłości. 

W daleki świat 
ADRIA — Kochanka z Tahiti. 

— Obława. Podczas obławy, dokonanej w 
nocy z dnia 16 na 17 bm. na terenie 6-go ko 
misarjatu P. P. zostali zatrzymani Seliga Zdzi 
sław, Aleksandrowicz Jan, Lubecki Henryk — 
wszyscy bez stałego miejsca zamieszkania, po 

ZE o dokonanie szeregu kradzieży w 
ilnie. 

— WYPADEK SAMOCHODOWY. —Kar 
czewski Stanisław (Sadowa ae mej i 
nym samochodem, przy zbiegu walnej 
Sadowej najechał na przydrożne drzewo, W 
samochodzie uległa uszkodzeniu chłodnica. In- 
nych następstw wypadek za sobą nie pociąg- 

— KRADZIEŻE, — Wójtowilazówi Wim 
centemu (Bołtupska 18) na rynku Drzew- 
mym dwie zaiwiodowe złodziejki Mrozinłkie- 
wiczównaą Wamda (ps. Złota Rączka) i Jer- 
chomes Sora. skiradły: z (kieszeni paltia: 54 zł. 
Złodziejki zatrzymano, Sknadzionych pie- 
niędzy nie odinalezionio. 

Pod Halą Miejską z wozu Romasz 
Paulimy, mieszkamki wsi! Małe Tumowiie gm. 
Rukojniie, skradziono kosz jaj, wartości 9 

zł. Ustalono, że jalja skradła iejkiewi 
czojwa. Dorota (Oszmiańska 8). Zatirzyma- 

mo ją, ale skradzionych jaj mie odnaleziono 
Upadek staruszki. — Bujwidowa Zofja 

lat 83, (Szkaplerna 73) przechodząc przez po 
dwórze, poślizgnęła się, upadła i złamała pra Jatkkowa 
we przedramię. Pogotowie przewiozło starusz- 

MOŁODECZNO 
— ZJAZD DELEGATÓW STRZELECKICH. 

|. 15 bm. w AE odbył p 
jowy zjazd delega! zarządów Omen 
Źwtaść Strzeleckiego. Na zjeździe wybrano 
nowy zarząd powiatowy, wy; referaty, 
na temat przysposobienia rolniczego i wycho 
wania obywatelskiego, wreszcie złożono spra- 
wozdania z działalności poszczególnych oddzia 
łów. Referat n wychowaniu obywatelskiem wy 
głosiła pani pułkownikowa Dobaczewska z 
Wilna. 

List do Redakcii 
- Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

Pozwałając sobie tą drogą złożyć W. Sz. 
Panu moje najserdeczniejsze podziękowanie ма 
jego życzliwość okazaną mi w dniu mego ju- 
bileuszu. = ‹ 

Jednocześnie pragnąłbym za pośredni- 
ctwem poczytnego pisma W. Sz. Pana, najgo- 
ręcej podziękować Tym wszystkim, którzy w 
tym dniu okazali mi tak wiele życzliwości. 

Łączę wyrazy głębokiego szacunku i pe- 
wažania Ч 

Mieczystaw Kochanowski 

od 

kiem czego narastała coraz to grubsza war- 
stwa lodu. Zachodzi możliwość miejscowych 
powodzi i zniszczenia drobnych mostków. — 
Przedsięwzięto zarządzenia ochronne. 

  

KA FILMOWEJ TAŚMIE 
„BOCZNA ULICA“ — „PAN“. 

Tematy psychologiczne były ongiś mo- 
dne na ekranie. Obecnie w poszukiwaniu 
scenarjuszów wrócono do dawnej mody. 

„Boczna ulica“ jest sfilmowaną powieś 
cią i efektów Kkimowych posiada. bardzo 
niewiele. Nacisk położono tu ma treść. 

Reżyser (Johm Stahl) w: szeregu epi- 
zodów Stara się mozwiązać zagadnienie 
ezworokąta małżeńskiego. Mąż (John Bo- 
les) ma żonę i dzieci. Prócz tego sporą 
cząstkę swego uczucia oddał uroczej i wier 
mej swej pnzyjaciółce (Irena Dunne). Ta 
znów ze swej strony skazana na ciągłe u- 
krywanie się przed opinją, tęskni do ży- 
cia modzinnego, szczególnie, że na widoku 
jest porządny i solidny młodzieniec. Lata 
jednak mijają, a wszechwładna miłość pa- 
nuje wciąż sercom kochanków. Oboje są 
już starzy. Życie przynosi im troski, bo w 
sprawę wdają się dzieci, Na krótki urywek 
chwiili szczęście uśmiecha się, by wraz z 
życiem ulecieć na zawsze... 

Końcowe partje filmu są mocniejsze. 
Wszystko, co się dzieje przedtem, nie prze- 
konywuje. Reżyser zatarł i zgubił nić prze- 
wodmią treści. Obraz jest „all talking“ i 
ma ozdobę tmochę „singing“, co jednak mie 
wymika z żadnej wyższej konieczności, acz- 
kolwiek obie piosenki są same przez się 
ładne i dobrze wykonane. 

Osoby bohaterów: zwracają uwagę do- 
brem ułożeniem. (W charaktenyzacji ma sta 
ruszków są jednak: pozbawione prawdy. 

Irena Dumne zjawia się u nas po raz 
pierwszy i robi bardzo korzystne wraże- 
mie. Jest w: typie pośrednim między Joan 
Crawford i Normą Shearer. Gra bardzo 
swobodnie, 

John Boles prezentuje grę opanowaną 
i prostą. — Reszta nie wysuwa się poza 
th 10. 

Nad program dodatek 
szorzędnej jakości: Świetna orkiestra 
symfoniczna pod Kierownictwem prof. 
ISchillinga wykonuje uwenrturę do jWiłe 
helma Tella" Rossiniego. Zdjęcia ułożone 
są w: ten sposób, że instrument, pnowadzą- 
cy melodję wysunięty jest na plan pierw- 
szy, — Całość należy zobaczyć i usłyszeć, 
by się przekonać o jej wamtości. Tad, C. 

BRR ZWS KSH 

Pertraktacje 
Żydowscy krawcy icy strajku- 

brano (koleżeńską delegację z pięciu pa- 
mów: Kurcew, Morejne, Turgiel, Falman i 

iej przy ul. Jatkowej 
3. Zastała ją przy pracy. Od waprikotu ma- 

muzyczny o pierw 

— Antonińska, wty sami rozumiecie, że 

Maszynia zawarczała jak wściekłe 
e są. 7 

przynajmniej, kiedy się do was mówi — 

Falman. zwrócił uwagę 

turkot zagłuszy jego słowa Gwiai 

— Nie bądźcie świnią — dodał pojed- 
nawozo Turgiel: — i słuchajcie co chcemy 
wam powiedzieć. 

raźne lekceważenie oburzyło kolegów. Mo- 
rejne stracił panowanie nad sobą i silnym | 
chwytem wynwał z pod maszyny piękną 
sukmię balową. Rozdarła się z trzaskiem. 
Wówczas Chana Antonińska przemówiła, 
Ale jak! 'Włówiezas pięciiu kolegów zaczęło 
odpowiadać, Ale jak! Chana jednak mówie 
ła najgłośniej. Turkot i warkot! jej słów 
huczniejszy był mad: wszelkie maszyny. — 
Wtedy Morejne nie wytrzymał i. własuł- 
ręcznie dwukinotniie spoliczkował Chanę An: 
tonińsiką. Zwobił się taiki krzyk, że cała 

zerwała się, li ja rozpoczę- 
ła odwrót. Morejne pozostał w rękach Cha. 
uy, skąd uratowała go dopiero policja. 

  

Załamała się 
U Jabłkowskich biały tydzień, Ruch, 

jakiego od miepamiętnych czasów nie było. 
Wchodzą diwie pante, Skromnie, lecz po- rządniie odziane, młode, przysitojne, uśmie- 
'chnfete. Inteligentne, grzeczne, widać od- razu, że z towatrzystiwa. Że z kradzieżą mie miały dcitychczas miie w mienało- 
żone calikiem da niej, milewipriawme, niieumie - jące. Bo gdy: się subjekt: obrówił, jedna: od- 
razu całą sztukę materjału pof „palto i do 
drzwi, a! druga zostaje na płacu, dła za- | 
chowania niby pozorów. Obydwie zaprowa- 
dziomo do komiisarjatu. zuje się, że zło- 
dziejka. — Rozplalkiala się, A: 

Byłoby to wszystko  mlawet śmieszne. gdyby doprawdy mie było smutne, Któż bowem może zaręczyć, do było powodem 

„i



grodžiėjvka 
— MORD NA TLE POLITYCZNEM, 

Jak już w numerze wczorajszym podawaliś 

my, Sąd Olzręgowy po zbadaniu świadków 
w sprawie o zabójstiwo Ławlera, przystąpił 

do wysłuchamia przemówień stron. — Jalko 
pierwežzy przemawiał oskarżyciel publiczny 
pprokurator Wyszkowski, który w dłuż- 
szem przemówieniu analizowiał oskarżenie 
i omówił winę oskarżonych. 

IPoruszając fakt przyznania isię Buksztel 
skiego do wimy, p. prokurator jest zdania, 
że wszyscy oskarżeni: popełnili to przestęp- 
stwo; zamzucw im, że Buksztelski i Sucho- 
wilański byli bezpośredliimi wykonawcami 
mordu. Kilowski) zaś był duszą morderstwa. 
Co się tyczy oskarżonych Brybwana i Śle- 
paka, to sami przecież przyznali się do do- 

starczenia rewolweru Suchowiańskiemu.— 
'Powołując się na pismo Urzędu Wicjewėdz 

kliego w Białymstoku, z kitórego mwymika, 
że parłtja komuaistyczna zajcizęła ostatnio 
stosować terror 'indywidualmy, który jest 

miebezpieczny, gdłyż ostatnio mikit. nie chce 
zeznawać w spnawiach: (komunistycznych, 
co może powiększyć wipływ: komunistyczny 
i tem samem wzmocnić niebezpieczeństwo 
'w państwie, Jalko dowód popełnienia mor- 
du ma polecenie partji komumistycz"ej mo- 

że posłużyć odezwa, komunistyczna, która 
to potwierdza. Na końcu swego przemówie 
nia p. prokurator wnosi: o ukaranie oskar- 
żomyich Buksztejlskiego i Kłowskiego karą 

śmierci, a reszty oskiarżomiych o ukaranie 
dożywiotniem więziemiem, 

Po przemówieniu obrońcy adw. Dura- 
cza, Sąd po dwugodzinnej naradzie skazał: 
Baulksztelskiego za zabójstwo na. 15 lat, a 
Za należenie do partii! komunistycznej na 
6 lat więziemia i połączył obie wymierzone 
any ma 15 lat więzienia; Kłowskiego za 
podżeganie do zabójstwiw ma 15 lat, a za 
naleženie do partji kom. na 10 lat, po po- 
łączeniu ma 15 1. więziemia; Suchowlańskiie 
go za wispółudział w! zabójstwie na 10 lat, 
a za należenie do pantji komunistycznej ma 
6 lat, po połączeniu katr ma 10 lat więzienia. 
Brytwiania i Ślepaka Sąd uniewinnił z os- 

   

karżenia należenia ido partiji komunistycz- 
mej, a za udział w zabójstwie skazał ich po 
6 lat więzienia. 

Jalk widać z motywów wyroku, Sąd 

przy wymiarze kary wziął za podstawę ze- 
zmiejnjia oskarżonych tw: toku śledztwia, jako- 
też zeznania Świadków. 

Ze względu na wiiek oskarżonego Su- 

chowiańskiego (ma 19 lat), Sąd! uznał z 
możliwe zmniejszyć karę Sudhowj]ańskie- 
miu do 10 lat więziemiia. 

— POSTEDZENIE K. F. B. — W dniu 
20 lutego: br. o gładz., 20-tieżj w: Lokalu Mia- 
gistratu (pokój 13), odbędzie siię posie- 
dzenie Sekcji Finamsowiej Lokalnego Komi 

u Pomojcy Bezrobotnym w 

    

Gmodlniie. 
Ponządek obrad obejmie 

sekeji i wolne wniioskii. 

— WYCIECZKA NARCIARSKA. Okrę 
gowy Zwiiązek: Nancianski organizuje w nie 
dzielę 19 Ibm. wiycięczkę maireiiarską do To- 
doalkowiiee. Odjazd pociągiem nastąpi o :g. 
8,30. W wycieczce udział weźmie około 150 
narjaiarzy i malriciairek z sekcji mamciarskich 

klubów sportowych: Oresovia, Rodzina 

Wojlikowia, 81 pp., Mialkkiabi, « 

narciarskie Okręgowiego Ośrodka: WF. 
— OSOBISTE, — Jak się dowiadujemy, 

w Radzie 'Ajdwokiackiej iw, (Wilnie: odbyło 
się zaprzysiężenie aplikanta. adwokackiego 
gmodmiamiina p. dra Joachima Neubauera. 
Jest. to pierwszy aplikant adwokacki, któ- 
ry uzyskał to miamo ma zasadzie nowej u- 
stawy adwokackiej. 

— ZAJĘCIE „GRODNER SZTYME“. 
Starostwo: griodzieńskiie obłożyło: aresztem 
ostallni mumew |tygodmiika bundowskiego 
„Grodnier Sziyme“. 

— ZEBRANIE BIAŁEGO KRZYŻA. 
W dniu 20 bm, o godz. 6 pp. w lokalu Ko- 
mendy Garnizonu przy ul. Orzeszkowej od-- 
będzie się posiedzenie organizacyjne zarzą 
du Okręgu |Polskiego Białego Krzyża. 

Na porządku dziennym rozplanowanie 
cyklu odczytów rolniczych w oddziałach 
wojskowyich. 

— ZAWÓD MIŁOSNY. Onegdaj usiiło- 
wała popelnić samobójstwo przez wypilcie 
esencji: octowej Michalukówna Zofja, za- 
mieszkała pirzy st. Ikollejowej Brzostowiica 
Wielka. Powodem samobójstwa był zawód 
miłosmy. Stan zdrowia mlie budzi Žaidnych 

plam pracy 

    

   

  

RS bw. 
Dźwiękowe Kino „POLONJA* 

Pocztowa 4. 
  

Największy przebój sezonu, film z życia kadetów 

Komenda Serc 
W rolach głów.: Dolly Haas i Gustaw Froehlich. 

Początek senansów o godz. 6, 8 i 10-tej. 
Wstęp od 49 groszy. 

FAA M e ši YNA 

Dźwiękowe Kino „APOLLO* 

Dominikańska 26. 

RAMON NOWARRO 
w najpotężniejszej epopei miłosnej w .pierw- 

szym monumentalnym filmie egzotycznym pi.: 

SYN INDJI 
7. MU AU 

Kino „PALACE“ 
Orzeszkowej 14. 

Dolores dei Rio 
jako namiętna cyganka w dramacie rozpęta- 

nych namiętności. pt.: 

Dzika Miłość 
Wstęp 40 groszy. 

  

  

    

" OGROM TEJ KLĘSKI 1 

— USIŁOWANE SAMOBÓJSTWO. — 
W dniu 16 bm. przewieziony został do szpi- 
taba miejskiego w Grodnie Steckiewiiez F'e- 
liks, mieszkaniec okolicy Kuźnica gm, Ła- 

sza, który z: aiejwiadiomiyich  pirzyczym ро- 
strzelił się. Stam, jego zdrowia jest dość 
ciężki, 

— WYKRYCIE SPRAWCÓW OKRA . 

DZENIA CERKWI W DERECZYNKU. — 
W. zwiiąziku z dokomaniem w moley: nia 28-g0 

grudnia ur. włamaniem do ieerkiwii! prawo- 
słownej w Dereczynikiu, zostali zatrzymami 
pzez władze bezpieczeństwa: Zysk Fraln- 
ciszek, Twardowski Frameiszek, Truszikow- 

ski Feliks, Siewruk Stefam, Owiozar Olga i 
Peltrolewicz Piotr, zamieszkali w Grodnie. 
W iloku dochodzenia wymienieni! przyznali 
się do dokonania włamanlia, przyczem 
wskazali paserójw: iw. osobach Truszkowskie 
go Feliksa i Owczar Olgii. Przepifowadzona 
mewiizja wykryła skradzione obrusy, płótno 

oraz (kielichy, które były już pomozbiijane 
mia stop. Pozatiem przyznali się oni do 

kradzlieży klarnetu w nocy na 16 stycznia 
u Karpowicza Antoniego, zamieszkałego w 
Grodnie. Zatrzymani wriaz z dowodami rze 
iezowemi) zostali przekazani władzom śled- 
czym. 
> TR WERE © TB CZGDEBE DBA 
PAMIETA] OBYWATELU. ŻE W WIEKU 
OD 15 DO 60 LAT, CO TRZECI CZŁOWIEK 
UMIERA Z GRUŹLICY! WYOBRAŹ SOBiE 

/ POPIERA] WALKĘ 
Z NIĄ. KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRU- 
ŹLICZE*! POPIERAJCIE BUDOWĘ SANA. 

TORJUM POD WILNEM. 

  

FIRMA RADJOWA „„EENNEIĘ** 
Grodno, ui. Dominikańska 1 te!. 186 

Konto czekowe P. K. O. 82.157. 

POLECA 2А 160 ZŁ. GOTÓWKĄ 
s-iampowy odbiornik radiowy, z lampami 
głośnikiem akumulatorem, baierją anodową 

i sprzętem anienowym 

wpłacić sa P.K.O. N. 
zaliczeniem. 

jwiania sałaty 
Liss a že. Pozoaialość za 

A. ŚWIDOWA. 
  

12) 

W mroku zamkniętych okiennic 
Na chwilę zapanowało milczenie. 
— Muszę jechać na południe, ale ty 

nie zostawiaj tej sprawy w zawieszeniu, 
— prosił Zenin. — Musisz obserwować 
stale mieszkańców Borek i okolic. Mam 
przeczucie, że końce 
dla nas w tej sprawie nici, 
gdzieś blisko. 

— Możesz wyjeżdżać spokojnie, ja 
nie porzucę rozpoczętego śledztwa. Właś 

nie jutro jest święto i wielki zjazd w Je- 
ziorkach. To małe miasteczko, w odle. 
głości pięciu wiorst od Bogorodzkiej wsi. 
Pójdę więc rozejrzeć się, posłuchać, co 
ludzie mówią... AS 

— Dobra myśli. I ja z tobą pójdę. 
Śmiej się sobie , jeśli ci się podoba, ale 

naprawdę miałem jakiś nerwowy SZOK, 
kiedy powiedziałeś słowo „Jeziorki“. 

,Czyżbyśmy tam mieli znaleźć jakąś nic 
przewodnią? 

— Bardzo być może. Na święta zwy 
kle zjeżdżają się do miasteczek wszyscy 
amatorzy wódeczki i amatorki sukienek 
i strojów. A i chłopaki radzi poswawo- 

"lą. 

prowadzą 

Przerwał mu dzwonek telefonu. 
— Stucham.. tak, Zenin.,. Orłowski 

jest u mnie... zaraz įedziemy., 
— No, mój drogi, jedziemy. Dzwonił 

Knopp: wzywa nas obu, a głos jego nie 
wróży nie dobrego. 

— Ej, Władku, głupstwo. Już ja się 
przyzwyczaiłem do jego kazań. Boi on 
ma niemało kłopotów z tą przekiętą spra- 

Wydawca: Stawisław Maciiewisz. 

  

niedostrzegalnych - 

wą! Gazety nie dają mu ani chwili spo- 
koju. 

ROZDZIAŁ Xi 

WILLA NA SKRAJU LAŚU. 
Był późny, ciemny wieczór. lipcowy. 
Zenin nie chodził, a raczej miotał się 

po pokoju, nadsłuchując chwilami pod 
ścianą odgłosów, dochodzących z sąsied 
niego pokoju. Matka jego przygotowy- 
wała się tam do snu. 

Tej nocy, Zenin postanowił na własną 
rękę zrobić rewizję u Prajsa. 

_. „Chciałby doczekać się, aż matka u- 
śnie, żeby móc wyjść, wie dobrze, że 
gdyby wyszedł zaraz, gdyby się matka o 
tem dowiedziała, niepokój nie dałby jej 
oka zmrużyć, 

Minuty biegną szybko. Już zbliża się 
jedenasta. 

— Dobrze, że dałem klucz od turtki 
ogrodowej Orłowskiemu, — Myśli Zenin. 
— Pewnie już czeka mnie w altance ze 
swoim Neptunem. Żeby mama zasnęła 
prędzej i żeby Bobka nie zwąchała Nep 
tuna, bo ten szczeniak ma dobry węch! 

Skrzypnęło łóżko za sceną, rozległo 
się westchnienie ulgi" człowieka układa- 
jącego się na spoczynek po pracowitym 
dniu. 

Pokręcił się piesek na swym matera- 
cyku pod drzwiami. Zenin chwyta czuj- 
nem uchem każdy odgłos. Sapanie psa.. 
potem równy spokojny oddech śpiącego 
człowieka. 

   

nouogžodzka 
— AUTOBUSY JUŻ W RUCHU. — Po įe- 

dnodniowej przerwie w ruchu w dniu 17 bież. 
miesiąca autobusy na trąsie Nowogródek — 
Nowojelnia zostały uruchomione. 

ZBIÓRKA POCZTOWEGO  KOMITE- 
TU POMOCY BEZROBOTNYM. — Poczto- 
wy Komitet pomocy bezrobotnym przy Wileń 
skiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów przekazał 
wojewódzkiemu komitetowi pomocy bezrobot- 
nym w Nowogródku kwotę 304 zł. 92 gr. ze- 
branych od pracowników pocztowych na terc- 
nie województwa nowogródzkiego w okresie 
stycznia rb. 

— APOSTOŁ BOLSZEWJI ZA KRATKA- 
MI. — W dniu 14 lutego rb. Sąd Okręgowy w 
Nowogródku, skązał za działalność komunisty- 
czną na 4 lata więzienia i pozbawienie praw 
publicznych działacza komunistycznego Jana 
Koryćko, mieszkańca wsi Pogórze gm. Szczor 
sowskiej. 

— CO GRAJĄ W KINIE MIEJSKIEM? -- 
Dziś 18 Il. rb. pierwszy 100-procentowy mó- 
wiony i śpiewany film polski p.t. „100 met- 
rów miłości* z Zulą Pogorzelską, A. Dymszą 
w rołach głównych. Następnie ma być wyświet 
lany obraz pt. „Podniebny romans" z Charles 
Farrelem i Myrną Loy, oraz obraz pt. „Czte- 
rech z Legji“ z Warnerem Baxterem i Myr- 
ną Loy w rolach głównych. 

Aolpėcka 
— Z działalności kulturalno-oświatowej о- 

sadników wojskowych. Dnia 12 lutego w Tu- 
łonce zamieszkałej przez osadników wojsko - 
wych, staraniem p.p. Warczyńskiego, Tarase- 
wiczowej i Wojtarowicza, zostały  odegraae 
dwie. sztuki „Bolszewicy* i „Stryjaszek Fon- 
sio” z wymienionymi inicjatorami w rolach czo 
łowych. Amatorzy wywiązali się ze swoich zól 
doskonale. Świadczyły o tem długo niemilkną- 
ce brawa licznie zebranej publiczności, przy- 
byłej nawet z dalszych okolic. Po przedstawie- 
niu przy dźwiękach orkiestry dawna brać żoł- 
nierska, bawiła się ochoczo do rana w gościn- 
nym domu os. Warczyńskiego. lnicjatorom i 
wszystkim wykonawcom należą się słowa u- 
znania i podzięki za pracowite i staranne 
przygotowanie obu sztuk, z których jedna, 
„Bolszewicy“, poruszyła uczucia szlachetnego 
patrjotyzmu, a druga, „Stryjaszek  Fonsio“ 
wniosła strumień szczerej wesołości w niewe- 
sołe naogół życie osadników. 

Dnia 14 b.m. w tejże Tulonce został wy- 
głoszony przez p. M. Jastrzębską odczyt na 
temat „Nasze prawa do Bałtyku i Pomorza", 
demonstrowany obrazami Świetlnemi z widoka- 
mi Bałtyku i Gdyni dla podkreślenia, że acz- 
kolwiek losy rzuciły nas na wschodnie rubieże 
Rzeczypospolitej, to jednak czujnie i bacznie 
šledzimy, co dzieje się na jej zachodnich gra- 
nicach. 

lidžka 
— DEKORACJA WETERANA W BA- 

STUNACH, — W dniu 17 (bm. w osadzie 
Bastuny gminy żyrmnuńskiej pow. lidzkie- 
go odbyła siię unoczystość dekoracji pow- 
stańca z 1863 moku, weterana Miacieja Zna 
miierowskiego, kłtóry jako 18-letni uczeń 
klasy 5-tej gimnazjum w Wilnie, wstąpił 
do oddzialtu powstańców powiatu liidzkiego, 
sformowanego pnzez Ludwika Narbutta i 
brał czynmy udział rw alkeji tego. oddziału. 

Unoczystość ta: zgromadziła. miejscową 
i okoliczną ludność oraz szereg organiza- 
cyji społecznych, jak Zw. Strzeleckiego z 
Wierenowa, oddłział PW Koła, Milodzieży 
Wiiejskietj z Osowia, 4 oddziały straży og- 
miowej, oddział Samarytanek z Żyrmum, 
Koła. Młodzieży Wiejskiej z Bastun, Soko- 
łów z Osowa. oraz szkola: powszechna z Ba- 
stun. Z Lidy. przybył jako przedstawiciel 
władz państiwowych siianosta p. H. Bogat- 
kowski. (Przybyli również dowódca: 77 pp. 
mjr. Kozłowski oraz powiatowy komen- 
dan: Związku Strzeleckiego p. Bożek, — 
Z miejscowych gości) pnzybyła osadniczka 
wojskowa, odznaczona krzyżem niepodleg- 
łości i kirizyżem wiallecznych por. Smolińska 
wójt: gmimy i szereg innych osób. 

Dekoracji - weterana: Zmamienowskiego 
dokonat p. sithmosta. Bogalikowski, wygla- 
szając pnzytem okolicznościowe przemówie 
mie. — Orikiesttina ludowa odeęgmała podczas 
uroczystości hymn matrodowy, marsz I Bry 
gady i szereg imnych utworów, zaś Chór 
Samarytanek wykiomał szereg pieśni. Na 
zakończenie odbiyła. się defilada oddziałów 
PW ś organizacyj społecznych. 

    

   

Westchnął z ulgą i cicho skradając 
się przez jadalnię, dotarł do werandy, a 
stamtąd znalazł się w ogródku. 

— Cóż tak późno? — spotkał go z 
wymówką Orłowski, a mądry Neptun, ci 
cho zaskomlał liżąc mu rękę. 

— Mama nie mogła zasnąć, a wiesz 
sam, jak ją denerwują nasze nocne wy- 
cieczki — odpowiedział Zenin gładząe 
psa. 

Wkrótce znaleźli się obaj w tramwa 
ju, jadąc poprzez drzemiące już ulice Mo- 
skwy do Borek. Jakie nowiny przynieść 
im miała ta noc? 

Północ. Letnicy powrócili już z kon 
centów i zabaw i przygotowują się do 
spoczynku. Na opustoszałych dróżkach 
parku zjawiają się od czasu do czasu 
spóźnieni przechodnie i szukające samet 
ności parki. Na tych spogląda Zenin ze 
złością: że też licho niesie ich w tę samą 
stronę, w którą zdążają dwaj przyjacie- 
le! Ss 

Neptun widocznie odczuwa ich na- 
strój, bo też warczy z niezadowoleniem 
Widocznie z przyjemnością wpiłby się 
zębami w nogę nocnego eleganta i jego 
towarzyszki. „Czemu nie idziecie do do- 

mu, jak wszyscy porządni ludzie, a prze- 
szkadzacie nam w robocie?" — zdaje się 
warczeć. 

Oto kończy się już szereg eleganckich 
will. Dalej, na skraju lasu, rozrzucone 
są małe domki. Do ostatniego z nich, sto 
jącego już prawie w lesie, idą Zenin i 
Orłowski. 

Orłowski nachylił się do psa i szepcze 
mu do ucha: 

‚ — Zostań tu Neptunie, nie szczekaj, 
nie warcz, a czekaj aż zawołam. 

х 

«a. mianowiicie: Kiainada — 

  

Dźwięzowe-kino 

„REWJIA“ 
SALA MIEJSKA 
Ostrobremska 5. 

Dziś Program — utóry ka dy widzieć mosi! Program — Arcydzieło, 

Wielka tragedja czarnego czło” 
„TBĄBI CZA RAY WŁADCĄ: wiska wśród Dźangli Afrykań- 
skich. Rad brogram: Ognista czarnooka Meksysanka Conthste M< ntenegro w trójkącie miłosnym p. t „„C *mencita"| 
Na scenie; Pożegnaine występy Zespołu Kubzńskich Kozaków pod dyrekcją księżnej E. Gagarin: wej w nowym 

b-gatym repeituarze, Początek o gcdz. 4 pp. w sobotę ! niedzieę o godzinie 2 рр 

  

Dźwięcowe | 

Kine 

HELIOS | 

Ceny znacznie zniżone Dziś Nejbzrdziej atrakcyjny program! Na 

na wszystrie seanse 

Balkon 49 gr. Porter 6d 90 gr. „p 

prod. Pzramoutu 
1933 r. ‚ Роковаю! Zwyciężcy 

scenie: POWA „Bomba Śmiecha 
Belskicgo — Na I s. ceny zn Ž ne: 

ekranie; Wspaniały przebo najno szeį 
Dramat mocnych serc. — W rolach gł 
G2orge Bancroft i Wynne Gibse». 
z udziałem ulubieńców pubiiczności M. 
Runowisckiej, A. Such:ickiego i St. 
Parter 80gr. Se»nse 4, 6,8i 10.20 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

с@елмне 
Wielka 47, tei. 15-41 

Niebywała sensacja! 

„WIELKA REWIA 
z udziałem pierwszorzędnych sił akterskich 

Stanisław Kubiński, Amia Wińska i Erland Nej 

„« Wspaniały chór Mandolinistów 
składającaj się z 10 osób, która wykona szereg popularnych utworów 

Na ekranie: Wyświetla się cstatnie dni zrcywesoły czeski film dźwiękowy p. t. 

RAJ BPODLOTKÓW 
z udziałem ANRY ONDRA 

  

świetna 

Dziś 
w kinie 

Pan Najmniejszy z największych 

ia MA stonie - 
QOiśniewający film 

hamorystów 

Bolcio Kamiński 
oraz urocza wodewilisika 
ZOFIA DURANOWSKA 

cz 

Boczna ulica 
ilustr. najdrażliwsze zagadn, współcz, 

kobiecie wolno kochać 
żonatego mężczyznę? 

Symfonia 
Po raz pierwszy na ekranie 

WILHELM TELL 
w wyk. słyn ork. Film w Berlinie, 

  

Dźwiękowe kine 

KOLLYWOOD 
Mickiewiczaj22 

tel. 15-28, 

SPORT 
W KILKU WIERSZACH 

Pamiętajmy. Dziś o 12-tej wozpoczynma- 
ją się w N. Wiilejee szkolne mistrzostwa 
narciarskie. Wszyscy narciarze powinni za 
dokumentować swoje przywiązanie do 
swych młodszych kolegów i przybyć ma 
zawody. : 

Nawiązując dło podanych mwezoraj wia- 
domošei, dotyczących onganizacji narciar- 
skieh mistrzostw Wileńszczyzny, dowiadu- 
jemy się, że Finnowie i Estończycy nie we- 
zmą udziału w. mistrzostwaich. Na przeszko 
dzie stoją im wiłasne mistrzostiwa. Przy- 
jazd zalkopiańczyków: jest zupełnie pewny. 

Dziś rozpoczynają się w [Pradze hokejo- 
we mistrzostiwia Świata i trwać będą do 
26 bm. 
Wezmą w niqh udział drużyniy 13 państw 

mistrz świata, 
Stany Zjednoczone, Belgja, Niiemiey, Pol- 
ska, Framicja, Włochy, Łotwa, Austrja, Ru- 
munja, Szwiajcarja, Węgry i  Czechosło 
wiacja. 

Mlistnz Europy Szwecja, udział swój w 
turnieju odwołała. 

W drużynie polskiej gra wiilmianin Go- 
dlewski. 

* * * 

Miistnzostwa Polski r tenniisie stoło- 
wym, drużynowe i linidywiidualne dla męż- 
czyzm, Iktóre miiały się odbyć w sobotę i 
niedzielę, dnlila 25 i 26 bm., zostały ze wzglę 
dów matury itechiniicznej odłożone na 4 i 5 
mamca. 

Odbędą się iorie we Lwiowie. Natomiast. 
mistrzostwa kobiece odbędą się w niedzie- 
lę dnia 5 marca w Łodzi. 

Do mistrzostiw męskich zgłosiły się na- 
stępujące drużymy: Hlasmonea (Lwów), 
Wisła (Kraków), Hakoah (Łódź), Ogmisko 
(Wilno). 

* * * 

- Dziś i w niedzielę odbędzie się w War- 
szajwie doroczne Walmie Zgromadzenie P. 
Z. P. N., które oczekiiwane jest przez sfery 
piłkanskie z ogromnem zaimteresowaniem 
ze względu na. sensacyjne wnioski w spra- 
wie zmiiany systemu nozgrywek piłkarskich 
WYVYYYVYVYYYVYVYYYTYYVYVYYYYYWYVYVYVTYYVVVYY 

JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPO- 
WAĆ BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMO 
DZIAŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO 

LNU. 

Mądry pies otarł głowę o nogę pana 
i położył się za najbliższym krzakiem. 
Czarna jego sierść zlała się z ciemnościa- 
mi. 

Przyjaciele położyli obok psa swoje 
palta, sprawdzili czy elektryczne latarki 
sprawnie działają, wyjęli wytrychy i go 
towi do czynu, ruszyli naprzód, miewi- 
dzialni prawie w swych czarnych ubra- 
niach, poruszając się, bez hałasu na gu- 
mowych podeszwach... 

— Byleby on psa nie miał. 
— Nie, psy nie znoszą go. Mówiłem 

ci już o tem. 
Mały domek jest pogrążony w zupei- 

nych ciemnościach i ciszy. Nic się do- 
koła niego nie porusza, żaden listek nice 
drgnie, koniki polne nawet milczą. 

Czy gospodarz śpi, czy też go niema? 
Serce Zenina bije niespokojnie, ostio - 

żnie wsuwa wytrych do zamku. 
Na straży, pod oknem, przytajony Or: 

łowski zamarł w oczekiwaniu. 
W razie wykrycia ich nielegaiiych 

poczynań, jak będą się bronili? Jak wy- 
tłumaczą nocną wizytę do znanego w 
Borkach starca- Przecież nie mieli pozwo 
lenia na rewizję! 

„Bo też leźć do cudzego mieszkania 
na zasadzie przeczuć jedynie, to też dzie 
cinada!' --- ma,śli Orłowski. Cichulno 
skrzyrnął zamek. Zenin poczuł wiiguś 
rieprzewietrzanego mieszkania. ( stio* 
nie przestzpuje próg. Nadsłuciiuje. Cisza 
zupełna. Prowień !atarki elcktrycznej 
pizemknal pc pokoju. W pie wszym [^ - 
koju niema nikogo, w drugim także. Że- 
nin wzdycha z ulgą. Zręcznie zabiera się 
do rewizji, ma wprawe w tym kierunku. 
ча szczęście umeblowanie jest więcej niż 

    

   

  

Drukarnia wydawnictwa „SŁOWA” 

  

Dziś dawnooczekiwany film dźwiękowy po raz pierwszy w Wilnie 

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

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

Ww daleki šwiat 195 p 
film oprowsdzi 

od początku do kcńce w silnem napięciu. — Począ'ek 4. 6. 8 i 1015 

Radjo wileńskie 
SOBOTA, DNIA 18 LUTEGO 1933 r. 
11,40: Przegląd prasy, kom. meteor. czas 

12.10: Muzyka z płyt. 13.10: Kom. meteor. 
13,15: Poranek szkolny. 14.40: Program dzien- 
ny 14,45: Nowe płyty żydowskie (płyty). 15.15: 
Giełda rolnicza. 15.25: Wiad. wojskowe. 15.35: 
Słuchowisko dla dzieci. 16.00: Fragmenty z ope 
ry „Carmen* — Bizeta (płyty). 16.40: „Co i 
jak czytać z zakresu literatury pięknej”, odczyt. 
17.00: iKoncert fort. c-moll — Rachmaninowa 
(płyty) 17.40: „Pamiętniki bezrobotnych" -- 
odczyt. 17.55: Program na niedzielę. 18.00: 
Muzyka. lekka. 18.35: Wiadomości  bie- 
żące, 18.40: Tygodnik litewski. 18.55: Roz 
maitości, 19.00: Codzienny odcinek pow. 19.10 
„Sprawy dźwińskie' — odczyt. 19.30: „Na wi- 
dnokręgu“. 19.45: Prasowy dziennik radj. 20.00 
Godzina życzeń (płyty). 20.55: Wiad. sportowe 
dod. do pras. dziennika radjowego. 21.05: Mu- 
zyka lekka. 22.05: Koncert chopinowski. 22,40): 
„Mgia“ — feljeton. 22,55: Komun. meteor. 
23,00: Muzyka tan. wiad. polskiej eksp. polar 
nej, Muzyka tan. 

TYYYYYYTYYYYTYYYYYVYVYYYYYYYYVYVYVYYYYVYVYYYYT) 

46-VI-K. 
OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie X re- 
wiru zamieszkały przy ulicy Wiwulskiego Nr. 
6 m. 28 na zasadzie art. 1030 Ust. Post. Cyw. 
ogłasza, że dnia: 20 lutego 1933 r. od godz. 
10-ej zrana w domu przy ulicy Piłsudskiego 
pod nr. 9 odbędzie się powtórna licytacja ru- 
chomości należących do dłużniczki Heleny Koz 
łowskiej, składających się z samochodu, - tak 
sówki firmy  „Chevrolet* silnik Nr. 4393829, 
podwozie Nr. 244, rejestracyjny Nr. 14424, li- 
cznik Nr. 59754, oraz opony Nr. 732845, osza- 
cowany na sumę zł. 1000. 

Spis rzeczy i szacunek takowych przej- 
rzany być może w dniu licytacji. 

Komornik Sądowy 
JERZY FIEDIAJ 

GABINET | 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wiino, Mickiewicza 31 ra, 4. 

URODĘ 
kobiecą konserwuje, doskonali, Odś: 
suwa jej skazy i braki. Masaż ko 
iy twarzy. Masaż ciała, elektryczny + 
szczuplający (panie). Natryski „Hormora“ 
według prof. Spuhia. Wypadanie wionów. 
łupież, indywidualne dobieranie kosm Z 
do każdej cery. Osta zdobycze 

"tyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—. 

  

    

  

     

    

skromne, nie będzie dużo roboty! 
W pierwszym pokcju nie natrafił na 

nic godnego uwagi. W drugim... Fe, jak 
tu wilgctno, jak w piwnicy! Jak może 
człowiek mieszkać w tych warunkach? 
I te się nazywa: wyjechać dla zdrowia 
na letnisko! 

Jakie to wszystko dziwne: w kreden- 
sie ani śladu naczynia, na stołach — ani 
jednej książki, nawet żadnego papierka. 
Cóż to właściciel chyba fiie bywa tu ani 
w dzień, ani w nocy? Nawet łóżko stoi 
nie poruszone! 

Ale nie, oto są oznaki, że ktoś tu był. 
— Ofo, mój panie, czyżby odwiedza- 

ły cię kobiety? — pomyślał Zenin pod- 
nosząc z podłogi małą szpilkę i widząc 
na zakurzonej podłodze ślady małego 
trzewiczka. 

— To dziwne, taki stary dziad, przyj 
muje w tej zatęchłej atmosferze, elegan - 
cką damę? Lekki ślad nóżki wskazuje na 
to, że to była młoda kobieta, ruchy jej 
musiały być elastyczne, zręczne! | 

Zenin oświeca podłogę stopniowo, 
krok za krokiem. 

Cóż to? Latarka o mało co nie wypa- 
dła z jego drżcej ręki. Na nóżce krzesia 
przy podłodze zauważyć Zenin przykle- 
jone nitki z czarnego sukna... Ostrożnie 
zaczął je zbierać do papierka: „Czyżby 
to były takie same, jak te, które już 
mam? Niteczki, znalezione na poduszce 
Miłoczki Romowej, o których jeszcze nie 
mówiłem, bo nie wiedziałem, czy to coś 
ważnego? 

Aż serce zamarło w nim na myśl o 
możliwościach, które się teraz otworzą 
przed śledztwem. 

Zadowolony z odkrycia, chciał właś - 

   
Redaktor w/z Witold Tatarzyńs 

  

Związek Spółdzieini Mieczar- 
skich I Jajczarskich 

ODDZIAŁ w WILNIE 

zawiadsmia Szanowną Klijentelę, że od dnia 
1lutego 1933 r. sprzed:ż hurtowa i detal. 

MASŁA, SERÓW i JAJ 
w sklepach: przy ul. Końskiej Nr. 12, W. 
Pohulanka Nr. 19 i Sosńowej 11 odbywa- 
się w godzinach od 7 rano do 7 wieczór 

bez przerwy. 

  

s SE s "Pa 

przedam 
„usKarze, willę w obrębie m Wil- 
е — — — — — ——- na ladnie p łożOnĄ — 

DOKTOR Ziemi koło 4ha Zaba- 
Janina d.wanie nowe: dom 

mieszkalny, domiek go- 
PIOTROWICZ -  spodarczy, stajnis, wo= 
JURCZENKOWA zownia, obora, stodoła, 

kurnik, łazi nka, stad 
nia, ogród owocowy, 

cheroby skórne, wene- park, Komunikacja au- 
ryczne i moczopłciowe tobusem. C:na 22 tys. 

przeprowadziła się zł w tem nieduży 

Wileńska 34  dłog bankowi. — Iufor- 

ordynator Szpit. Sawicz 

macje: Kalwaryjska 12 
eco m. 6 od 5 do 6 wiecz. 

ой 5 — 7 wiecz. ы Okazja A 

z powodu wyjazdu 
sprzedają się różne me- 

Dr. Glnsberg ble. Ul. św. Ignacego 1 
choroby skórne wene- informacje n dozorcy 
ryczne i moczopiciowe. ", ode 

Podhaiańską Wileńska 3, od 8 — 1 

i 4 — 8. Tel. 567. (Małopolska) kiełbasę 
czy sto wiepizową, p»lę 

  

RADA. dwicową i kabauosy, 
Kupno polecają 

i SPRZEDAŻ tla (ołęb OWity 
SZYWYFTYWWYWYTYWYTYYYŃ nl. Trocka 3 

  

OKAZJA ! Tanio 
do sprzedania !!! 
Folwark 52 a w tem  REENNEZNESCA WORZYGNE 
las, łąki, ogród, kiłka- "7 e 
naście klm od Wilas — Roinik 
od Nowo - Wilejki — 
6 klm. Posiada budyn- 
ki. lawentarz. Posią- 
diając gotówki 7—8 tys. 
można nabyć, reszta po= 
zostanie na hipotece 
na dogodnych warun: 
kach dla nabywcy. Wy- 
czerpujące iatormacje w 
Biurze Reklamowem S, 
Grabowskiego Garbar- 
ska 1, tel. 82. 

praktyczny, energiczny, 
poszukuje majątku pod 
Samodzielny zarząd na 
procenta  Wynasgrodze- 
niem może byś depu- 
tat rolny. Posiada rete - 
reacje oraz świadectwa 
osób znanych Zgłosze- 
nia kierować poczta 
Wielkie Scleczniki skrz. 
N 6. z. Wileńskiej — 

„Rolnik 
  

  

nie podzielić się z Orłowskim wiadomo- | 
ścią, gdy fala zimnego powietrza wionę- 
ła na niego od okna. Gałęzie zastukaiży 
złowieszczo do okiennic. Lampka zgasła - 
mu w: dłoni.. Po pokoju rozlało się ziełoa 
kawe, upiorne światło, a w niem płynęła 
cudna główka kobieca. Usta jej: drgnęty 2 
i rozległ się cichy, podobny do džwię- | 
ku dalekiego dzwoneczka srebrzystego, 
harmonijny. śmiech.. 

Za chwilę dziwne widzenie 
Światło zgasło. W powietrzu czuć -bylo 
trupi zaduch.. Zagwizdał, zaszumiał w 
kominie wiatr, zajęczały i zaskrzypiaży 
stare sosny || : 

Jakaś niewidoczna 
Zenina przez otwarte drzwi. Spotkał go 
przerażony Orłowski i wyjący Neptun. 
Biedny pies miał zjeżoną sierść i 
przeraźliwie. 

Dopiero w mieszkaniu Orowskiege | 
wszyscy trzej odzyskali równowagę. 

Oto rezultat rewizji! Cóż zrobią te- 
raz? Przecież obiecali naczelnikowi Kup 
powi, że nie przyjdą już nigdy z pustemi 
rękami! 

Nie mogą zjawić się do szefa z rapor 
tem o jakichś dziwach i bajkach, o pły 
wających w fosiorycznem świetle kobie- 
cych główkach... 

Za taki rezultat rewizji, przedsięwzię 
ty na własną rękę «można z łatwością 
wylecieć z posady! 

— Nie, bracie, trzeba milczeć! 
— Ale szpilka, którą znałaziem na 

stole, jest realna! — Zawołał Zenin. 
— Dodaj ją do niteczek, zebranych i 

Romowych i narazie milcz — może ju- 
trzejszy jarmark w  Jeziorkach da coś 
bardziej istotnego. (D. C. N.) 
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