
Rok XII. Nr. 49 (3187) 

SŁOWO 
- WILNO, Niedziela 19 lutego 1333 r. 

Redakcja j Administracja: Wilno, Zamkowa 2. Otwarta od godz 9 do 4. 

POBUDKA 

   
   

  

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu, lub z prze ! 

syłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe PKO Nr. 
56258,W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 20 groszy 

W 15-tą rocznicę Rarańczy 
(Bitwa w nocy z 15 na 16 lutego 1918 r.) 

— Doktorze! Otwórzcie — no, do- 

ktorze! 
Pan „chorąży, przed trzema laty a- 

ktor teatrów nadwołżańskich, obecnie -— 

tajemniczem zrządzeniem losu — technik 

oddziału drogowego przy rosyjskiej a1- 

mji czynnej, walił pięścią w zamknięte 
drzwi starego, zniszczonego wagonu to- 
warowego, znajdującego się w szeregu 

innych podobnych inwalidów  kolejo- 

wych, stojących na torze zapasowym, za 

rogatkami rumuńskiego miasta B., i sta- 

nowiących siedzibę rosyjskiego szpitala 

polowego. 
Ten niezwykły łańcuch wozów towa- 

rowych różnych rozmiarów, konstrukcyj- 

i barw, upstrzonych napisami prawie we 

wszystkich językach europejskich i po- 

dobnych do siebie tylko pod względem 

zdecydowanej i niewątpliwej niezdolno- 

$ci do jakiegokolwiek ruchu, — šwiad- 

czył wymownie o sympatji Rumunów do 

swych sprzymierzeńców, dla których nie 
znalazło sięw całem miasteczku B. lepsze 
go łokalu. 

Szpital polowy zawędrował do Ru- 
munji razem z armją rosyjską, zwycięsko, 
maszerującą przez- Dobrudzę w kieruku 
Salonik, wówczas, gdy Rumuni również 
zwycięsko zabierali Siedmiogród. Ta ope 
racja wojenna dwu sprzymierzonych ar- 
mij, idących w przeciwnych kierunkach, 
bo na południe i północ, zakończyła się 
nagłem a niespodziewanem spotkaniem 
kochających się sprzymierzeńców na pół 
nocnym skrawku Rumunji — w Mołdawii 
— i skonstatowaniem smutnego faktu, 
że dwie trzecie królestwa rumuńskiego 

znajdują się już pod okupacją niemiecką. 

Wojna pozycyjna sprowadziła się do 

ciągłego oczekiwania nowej ofenzywy 
niemieckiej, a że nietylko Polak jest mą- 
dry po szkodzie, lecz i moskal, przeto 
zwrócono baczną uwagę na drogę ewen- 
tualnego „odwrotu strategicznego i po- 
stawiono w B. szpital, który miał regu- 
lować ruch rannych i chorych. W В. 
znalazł szpital tyłko oddział drogowy 
pod dowództwem dwóch prawdziwych 
inżynierów — chemika i  elektrotechni- 
ka, którzy mieli pod sobą dość niezwykły 
pod względem kwalifikacyj skład techni- 
ków, kilkunastu „krzyżaków*, czyli zoł- 
nierzy pospolitego ruszenia, oraz tłum 
robotników rumuńskich. 

Szpital i oddział drogowy stanowiiy 
załogę rosyjską, raczej „ukraińską”, 
gdyż głównodowodzący irontem nie uzna 
wał rządu bolszewików i  pertraktował 
z republiką uKraińską. . 

Był początek roku 1918, okres inten- 
Sywnego tworzenia się najprzeróżniej- 
szych oddziałów narodowych.  Oficero- 
wie i żołnierze zakrywali rosyjskie gwia 
zdki na czapkach różnokolorowemi wstą 
żeczkami 0 barwach narodowych na 
znak przynależności do oddziałów (prze 
ważnie nieistniejących) polskich, Cze- 
skich, ukraińskich, tatarskich, litewskich, 
łotyskich, białoruskich, ba! nawet —- 
Syberyjskich.. 
„Pan chorąžy wpadt w ten wir zrzuca- 
ących pęta lub budzących się narodów. 
Podczas wojny odnalazł siebie: poczuł 
w swej piersi prawdziwe, gorące polskie 

serce, dał się porwać uczuciu tęsknoty 
Za nieznaną Ojczyzną i pragnieniem otia 
ry dla niej. Jako jedyny „oficer” — Polak 
w b., uzyskał od polskiego Komitetu woj- 

skowego nominację na „komendanta pol 
skiej załogi w B.*, prowadził wśród tej 
załogi, składającej Się z 15 dobrze już 
Szpakowatych żołnierzy z Mohylewszczy 
zny i Witebszczyzny, gorącą agitację 
za wstąpieniem do szeregów polskich, 
wysyłał do wszystkich dygnitarzy woj- 
skowych i cywilnych depesze z żąda- 
niem polonizacji szpitala, lub oddziału 
drogowego, — słowem „działał ”.. 

W okresie największego działania pa 
na chorążego przybył nagle do szpitala 
czy to jako chory, czy jako ordynator, 
młody doktór, suchotnik, pesymista, 

__ kpiarz, lecz „prawdziwy* Polak z War- 
° Згаму. ы 

Pan komendant zdecydowanie uległ 
wpływom doktora i nie robił nic, nie za- 
Sięgnąwszy jego rady; męczył się i cier 
Piał, nie rozróżniając żartów i kpin od 

słów poważnych, bał się doktora, czując 
Jego wyższość intelektualną, i uwielbiał, 
—_ gniewał się na niego i kochał skry- 

cie. Do tego właśnie doktora dobijał się 
obecnie komendant. 

= S doktorze! 

„y Pan z byka spadł?.. Szla 
owija trafi od tego | ai ił RE 

egł się głos z wagonu. 
„— Nie gniewajcie, 

zaśpiewał pan chorąży, 
ski wymawiając t', 
kłe nowiny! 

— Nie zawracaj pan kontrafałdów 
Swemi nowinami!.. Mam już tego dość. 
No, wlaž pan.,. 

I. 

się doktorze, --- 
na sposób rosyj 

— są nowiny, niezwy 

Drzwi wagonu z jękiem i zgrzy- 
tem powoli się rozsunęły, ukazując po- 
stać młodego człowieka, oddychającego 
ciężko, z męczącym wysiłkiem. Doktor 
był nieubrany, więc prędko cofnął się 
znów do łóżka. 

— Właź pan... 
Pan chorąży nie kazał się prosić. 

Wszedł po drabince, przystawionej do 
wozu, i, zdradzając dobrą znajomość 
wagonu, odrazu znalazł składane krzese!- 
ko i usiadł przy łóżku doktora. Wagon 
był prawie pusty. Dwa łóżka (jedno nie- 
posiadające właściciela), dwa krzesełka, 
składany stolik, parę walizek i szereg 
drobnych przedmiotów, porozrzucanych i 
porozwieszanych, — zwykłe wnętrze na- 
miotu lub kwatery oficerskiej na froncie. 

Doktór ziewnął głośno i wyciągnął 
SIĘ: 

> — Zimnawo, psiakrew! 
Pan komendant poruszył się, nie wie- 

dząc, jak zacząć rozmowę. 
— Te małpy rumuńskie — 

znów doktór — ciągle kradną. Co to 
za naród złodziejski! Tak okradają się 
wzajemnie, że nawet po wsiach okna 
mają zakratowane; konie wszystkie Niem 
com przefrymarczyli, artylerję na wołach 
mają, a teraz już kradną, co się da. Wczo 
raj podoficer rumuński pantofel mi z 
wagonu skradł!... jeden pantofel!. Niech 
go piorun trzaśnie!.. 

Pan komendant uśmiechnął się: 
— Ja szczęśliwy jestem. Mnie kapi- 

tan rumuński okradł... Lornetkę Zeissa i 

termos... 
Doktór nagle się rozgniewał: 
— Więc pan tylko to miał do powie- 

dzenia? I poto pan mnie budził o szć - 
stej? Niech pana gęś kopnie lewą noga!.. 

— Nie.. ja, kiedy doktór taki dziw- 
ny.. Ja nie wiem, jak z panem trzeba mó. 

— Wcale nie trzeba ze mną mówić!. 
— Już doktór znów zaczyna... 
— A więc gadaj pan po ludzku! Zo- 

staw te bujdy na resorach!.. 
— Kiedy ja.. — — Dziwny: brutalny 

i drwiący sposób mówienia doktora о- 
nieśmielał pana chorążego  tembardziej, 
że wielu powiedzeń nie rozumiał wcale. 

Starannie notował wszystkie ciekawsze 
słówka doktora i w domu tłumaczył je 
zapomocą słowników  polsko-rosyjskich. 
Niestety. W żadnym słowniku nie mógł 
znaleźć wielu wyrazów; zresztą przekla- 
dy dosłowne często nie miały żadnego 
sensu. I nietylko kawały doktora. Pam:ę- 
ta dziwny tytuł pewnej powieści: „„Lam- 
parcie życie”. Przetłumaczył, zdawałoby 
się, dobrze: „żyźń leopardow'* —i cóż? 
— wcale nie o lampartach była w książ 
ce mowal... 

Ze stowek doktora szczegėlnie utksi 
ły w pamięci dziwne i tajemnicze „buj- 
dy na resorach“. Co to za bujdy i dla- 
czego mają resory, nie wiedział, lecz. to 
mu tak przypadło do gustu, iż zaczął sta 
le popisywać się tem przysłowiem, aż 
użył w liście do narzeczonej. Panna Zo- 
sia z Samary oburzyła się szczerze. „„je- 
steś brzytki — pisała: — upotrzebiasz 
takie wyrażenja, że nawet ja niczego nie 
rozumiem '... 

— Więc cóż? — zapytał 
któr. 

— Są niezwykłe nowiny... 
— Z komunikatu misji francuskiej? 

Dowbor na czele stutysięcznej armji oble 
ga Smoleńsk? Moskwa lada dzień będz'e 
wzięta? 

— Kiedy pan żartuje... Przecież Frar 
cuzi muszą wiedzieć.,, Ale są wiadomości 
ważniejsze, bliższe, przynajmniej... Do- 
stałem list z Jass.., Tam ruch niezwykły.. 
Król radę zwołał,, Nie wie, co robić,, 

— Więc cóż się stało, do kaduka?.. 
— Żelazna Brygada idzie do nas!.. 
<E (0-093) 
— ldzie!.. Już przeszła front!.. 
— Gadajże pan po człowieczemu! -— 

doktór aż usiadł na łóżku... Zakaszlał się , 
oddychał ciężko,,, 

— Doktór wie... jeszcze wczoraj mó- 
wiłem, że na tyłach armji  austrjackiej, 
tam, gdzie stały legjony.. Brygada ž2- 
lazna.,, toczyła się jakaś bitwa,,, 

, — Już bitwa... Strzelali Szwaby 
wiwat, a wam — bitwa!.,, 

‚ — Nie! Bitwa prawdziwa. Nasi 10t- 

nicy.. Mamy już dwa własne aparaty.,, 
A niechaj niedźwiedź lata na wa- 

szych aparatach! 
szą Ale... Więc — bitwa. Wywiad u- 

stalił, że walczą prawdopodobnie  Pola-. 
cy z Austrjakami... 

— Ki djabeł? 

zaczął 

znów do- 

na 

— Polacy chcieli — i przeszli -— 
tront!.. Idą do nas!.. 

— Do bolszewików?!,, 

— Do nas!... 
— Do kogo — was? Do tych paru 

chłystków, co siedzą w komitetach? Мо- 
że do „pana komendanta załogi polskiej 
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Obrady Izby Poselskiej 
SEJM UCHWALIŁ USTAWĘ O SAMORZĄDACH I FUNDUSZU PRACY 

WARSZAWA PAT. — Dzisiejsze 90-te ple 
narne posiedzenie Sejmu otworzył marszałek 
Świtalski o godz. 10 min. 15. Izba przystąpiła 
do 3-go czytania projektu ustawy o. Częścio- 
wej zmianie samorządu . terytorjalnego. Poseł 
Wierczak imieniem Klubu Narodowego złożył 
deklarację że reasumując wszystkie objekcje 
wypowiedziane w dyskusji przeciw tej ustawie 
klub mówcy nie chce mieć nic wspólnego z tą 
ustawą i stanowczo się jej przeciwstawia.--— 
LS 3-go czytania ponawia wszystkie popraw- 

1. 

Poseł Langer w imieniu stronnictwa ludowe 
go oświadcza, że będzie zwalczał ustawę. —-- 
Poseł Ciołkosz (PPS) podtrzymuje stanowisko 
klubu, że Sejm powinien ograniczyć się do za- 
łatwienia najpilniejszych konieczności w dzie- 
dzinie samorządu, mianowicie rozciągnięcia 
5-przymiotnikowej ordynacji wyborczej na gmi 
ny miejskie, wiejskie i miejskie w Małopo!- 
sce i załawienia sprawy zgromadzeń gmiu- 
nych. Oświadcza, że PPS głosować będzie prze 
ciw ustawie. Poseł Chrucki oświadcza, że klub 
Ukraiński ponawia wszystkie poprawki w trze- 
ciem czytaniu, w dalszych jednak obrądach 
nad tą ustawą nie będzie brać udziału. Poseł 
Chądzyński (NPR) oświadcza, że jeszcze raz 
klub jego zastrzega się przeciwko jednolitym 
przepisom w dziedzinie samorządu dla całego 
państwa.. Poseł Sommerstein (Kl. Żyd.) wyra- 
ża opinję, że ustawa ta stawiać ma pod zna- 
kiem zapytania możność uzyskania przez ży- 
dów reprezentacji w samorządzie. Koto Žydow 
skie głosować będzie przeciw ustawie. Poseł 
Częścik (Ch. D.) oświadcza się przeciw usta- 
wie, która nie zabezpiecza interesów polskich 
w Małopolsce Wschodniej i na Kresach. 

Sprawozdawca poseł Polakiewicz (BBWR), 
stwierdza, że p. p. posłowie z opozycji nie wy 
korzystali odpowiednio swobody i możności 
pracy w komisji, lecz przyszli z większością 
poprawek dopiero na pienum Sejmu. Poprawki 
te uważa nie za wynikłe z rzeczywistego usto- 
sunkowania się do ustawy, lecz za wynik chwi 
lowej taktyki. Sprzeciwia się poprawce o skró 
ceniu kadencji organizacyj ustrojowych do lat 
3. Nie zgadza się na poprawki w sprawie ab- 
niżenia cenzusu wieku dla praw wyborczycn. 
Przesunięcie granic wieku dlą czynnego pra- 
wa wyborczego przysparza ogółowi wyborców 
znaczny procent obywateli, którzy w służbie 
wojskowej przeszli pewne wyszkolenie ogólne 
Uzyskanie pełni praw cywilnych w 21-ym ro- 
ku życia wie jest dostateczną kwalifikacją do 
korzystania z czynnego prawa wyborczego 2а 
„wodowym wojskowym w. służbie „czynnej. 

Przystąpiono do głosowania nad ustawą.-— 
Na wniosek posła Bogusławskiego (Stron. Lu- 
dowe) odbywa się imienne głosowanie nad ca 
łością ustawy. Oddano głosów 292, uniewaźrio 
nych 2. Przeciw ustawie opowiedziało się 91 
posłów za ustawą 199. Marszałek stwierdza, 
że ustawa o częściowej zmianie samorządu te 
rytorjalnego została przez Sejm uchwalona. 

Po uchwaleniu ustawy samorządowej przy 
stąpiono do sprawozdania 0 wniosku klubu 

BBWR w sprawie ustawy 0 funduszu pracy. 
Poseł Langer stawia wniosek formalny, azchy 
projekt odesłać do komisji ochrony pracy z 
tem, że ma ona zasięgnąć opinji komisji skar- 
bowej i budżetowej. Wniosek odrzucono. 

Sprawozdawca Siciński (BBWR) wywodził 
że zużywanie naszych skromnych środków na 
pomoc dla bezrobotnych jest złem koniecznen! 
i dojrzało już do likwidacji. Roboty publicz- 
ne, wykonywane na podstawie funduszu pra- 
cy, będą uderzeniem, które przełamie nastrój 
kryzysu. Na pierwszym planie powinny stać 
roboty. w dziedzinie sieci komunikacyjnych 0- 
raz meljoracyj i regulacyj dróg. Na jakie 
środki może liczyć fundusz pracy w roku 13955 
— 34?7- Przewidujemy od pracowników uniyv- 
słowych i fizycznych prywatnych około 29 
miljonów, od pracowników samorządowych 1 
iniljon, od pracowników i  funkcjonarjuszy 
państwowych 10 miljonów, od wolnych zawo- 
dów 1:5 miljona, od związków komunalnych 
miejskich 3.4 miljona, od związków komunal- 
nych powiatowych 5.1 miljona, z opłat wynne 
nionych w art. 19 i 27, to jest takich, ktore 
były już popierane na zasadzie dekretu Prczy 
denta — około 10 miljonów, z zaległości po- 
datkowych, które będzie można'odrobić Świad- 
czeniami, spodziewanych jest 50 miljonów. 

W głosowaniu przyjęto projekt w 2 i 3 
czytaniu. 

Następnie Izba przystąpiła do pierwszego 
czytania rządowych projektów ustaw, a „wśród 
nich 2 o dodatkowych kredytach na rok 1931 
— 33, ustawy o kartelach i noweli do pan- 
stwowego funduszu drogowego marszałek ode 
słął do odpowiednich komisyj. 

Dyskusję przy pierwszem czytaniu wywo- 
łał projekt ustawy o podatku majątkowym. — 
Poseł Rybarski wysunął szereg zastrzeżeń w 
stosunku do tego projektu, twierdząc między 
innemi, że podatek ten powstaje dlatego, że za 
wiódł podatek dochodowy. Poseł Dubois dopa- 
truje się w tym podatku pójścia na rękę ze 
strony rządu klasom posiadającym. 

Poseł Chyla oświadcza, že na komisji spra 
wa będzie rozważana i klub BB ustosunkuje 
się do podatku majątkowego w sposób rzeczo 
wy, a jeśli okaże się konieczność wprowadze- 
nia zmian, to wprowadzone one będą w poro- 
zumieniu z rządem. 

Na tem dyskusję wyczerpano. Projekt u- 
stawy o podatku majątkowym marszałek ode- 
słał do komisji skarbowej. 

Następne posiedzenie Sejmu w poniedzia- 
łek 20 bm. Na porządku dziennym projekt u- 
stay o „szkołach akademickich. 

Zmiana konstytucji 
"w Estonii 

TALLIN. PAT: — Parlamenfi przyjął 
w pierwszem czytaniu projekt ustawy o 

„zmianie konstytucji. 

  

Rząd japoński nie ustąpi 
TOKJO PAT. — Rada Ministrów na 

wczorajszem posiedzeniu postanowiła od 
rzucić propozycje i zalecenia Ligi Na- 
rodów, podobnie jak i proponowane u- 
tworzenie komitetu pojednawczego. — 
Rząd japoński postanowił kontynuować 
swą politykę wobec prowincji Dżehol, w 
sprawie uznania republiki Mandżuko 0- 
raz bezpośrednich rokowań z Chinami 
dla załatwienia spornych zagadnień 

CHIŃCZYCY CHCĄ SIĘ BRONIĆ 

PEKIN PAT. — Gubernator prowin- 
cji Dżehol oświadczył, że inwazja japoń 
ska do tej prowincji zostanie powstrzy- 
mana. Chińskie wojska są gotowe wal- 
czyć do ostatniej kropli krwi. Guberna- 
tor wyraził nadzieję, że otrzyma posiiki 
z Chia Południowych. Premjer rządu na 
rodowego Soong i głównodowodzący 

armją chińską marszałek Czang-Sue - 
Liang rozpoczęli inspekcję w sierze obję 
tej działaniami wojennemi.. 

ULTIMATUM JAPOŃSKIE 

PEKIN PAT. — japończycy zwrócili 
się z ultimatum do komendanta chińskie- 
go Kailu, żądając, by niezwłocznie woj- 
ska chińskie ewakuowały miasto, w prze 
ciwnym razie dowództwo japońskie gro- 
zi rozpoczęciem ataku. Chińczycy po- 
stanowili ultimatum zignorować. 

DECYZJA W SPRAWIE WYSTĄPIENIA 
ZLIGI - 

TOKJO PAT. — Wiadomości o rze- 
komem natychmiastowem wystąpieniu 
Japonji z Ligi Narodów — są bezpod- 
stawne. Rząd postanowił odłożyć decy- 
zję do chwili przyjęcia w Genewie spra- 
wozdania 19-tu.. 

Łaszuk. 

OSZMIANA — 

PODBRODZIE 

POSTAWY — 

WOLOŽYN — 

  

Ustawa o szkołach 
akademickich 

Komisja oświatowa przyjęła ustawę 

w 3-ciem czytaniu. 

WARSZAWA. PAT. — Posiedzenie ko 
misji oświatowej z dnia 18 lutegio rozpo- 
częło się o godzinie 8 rano. Na porządku 
dzienmym (tnzecie czytanie projektu rządo- 
wego ustawy o ustroju szkół akademickich 
Przed przystąpieniem do porządku dzienne 
go złożyli oświadczenie pos. Langer (Str. 

Lud.), Bryła (Ch. D.), Komarnicki (Kl. 
Nar.), Chr'ueki (Kl. Ukr.) Przedstawiciele 
Klubu Narodowego, PPS i Str. Ludowego 
cpuścili salę, | 

Z poprawek neferenta, zgłoszomych do 
tnzeciego czytamia i przyjętych , majważ- 
niejszy jest art. 43 projektu, który mówi: 

„Przeciwłko. odmowie przyjęcia ma Uniwer- 
sytet przez dziekama, przysługuje odwoła- 
nie do rady wydziałowiej”. Dalsze najważ- 
niejsze poprawki referenta są następujące: 
w: artb. 1: „Szkoły „akademickie posiadają 
osobowość prawną”; w att. 2: „Państwo- 
wy Instytut Denitystyczniy staje się Aka- 
demją Stomatologiczną*; mw amt. 3: „Po- 
dział na wydziały, wszelkie jego zmiany, 
jalkotež ttwłomzenie i zwijanie wydziałów, od 
działów, sttudjów i katedr następuje w dro- 

dze rozporządzenia Mimtistenstwa WR i OP, 
wydanego po wysłuchaniu opinji lub na 

wniosek"; w amt. 9: „Pnzewiiduje się wy- 
ibót rektora jedynie większością głosów”; 
w art. 28: „Ziagwamamitowane jest, Že niau- 
czytielami akademickimi mogą być osoby 
bez różwicy: płci”. 

Wszystikich poprawek jest duża ilość— 
zmieniają ome 47 artykułów projektu rzą- 
dowego. 

Komisja oświatowa w 3-ciem czytaniu 
przyjęła ustawę o szkołach akademickich 
i na tem p A 

Obchód piętnastolecia 
WARSZAWA. PAT. — W dniu 18 bm. 

z okazji uroczystości 15-lecia Ramańczy w 
salonach (kasyma garnizomowego odbyły się 
zebrania kół pulłikowych byłej II Brygady 
Legjonów Polskich. 

O godz, 17 odbylo się w sali Ośrodka 
WF w: Alejach Ujazdowskich ogólme zebra 
nie wszystkich uczestników zjazdłu, byłych 

żołnierzy II Brygady. W prezydjum hono- 
rowem zebrania zasiedli: jako przewodni- 
czący gen. Górecki, wiceminister dr. Nako- 
niecznikoff - Klukowski, komisarz gene- 
malny R. P. w Gdańsku dlr. Papee, gen. Za- 
jąc, gen. Pasławski oraz członek komitetu 
organizacyjnego święta 15-lecia Rarańczy 
pik. dpi. Parafiński. 

Zebramie zagaił gen. Górecki, który na 
wstępie, po oddaniu hołdu sternikowi Rze- 
czypospolitej Prezydentowi Igmacemu Mo- 
ścickiemnu, wzmiósł na jego cześć oraz ma 
cześć Marszałka Piłsudsikiego iokmzyłk. 

Następnie mjr. Meczke odczytał sprawo 
złamie z działalmości reprezentacji byłej IT 
Brygady Legjomów Polskich, dając prze- 
gląd ważniejszych wymików pracy repre- 
zentacyjnej za olkres trzyletni. 

Po zakończeniu zebrania wszyscy ucze- 
Stnicy udali się do Belwederu. Na dzie- 
dzińcu belwederskim do zebranych prze- 
mówilł były żolmienz 2 pułku ułanów legjo- 
miowiych, obecny generalny komisarz R, P. 
dr. Papee, składając w imieniu zgromadzo- 
nych hołd. Mairszałłkowi Piłsudskiemu. — 
Wzniesiony przez mimistra Papee okrzyk 
ma. cześć Marszałka Piłsudskiego był wielo 
kmotnie powtórzony przez zgromadzonych 
legjonistów i peowiaków przy dźwiękach 
hymmnu: narodowego. 

Następnie w salionach Belwedemi od- 
bylo się przyjęcie, wydane przez panią 

   

i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. 

DRUJA — Kowkin. 

Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PINSK — Księgarnia Polska —- St, Bednarski 

Księgarnia Połskiej Macierzy Szkolnej. 

$1OŁPCE -— Księgarnia T-wa „Ruch* 

SŁONIM -— Księgarnia ]. Ryppa uł. 

S$MORGONIE -- Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe uł. 3 Maja 

Mickiewicza 10. 
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Liberman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA — Kiosk Ksieg. Kol. „Ruch“. 

Komunikaty oraz | 

KRÓL ALBERT NIE PRZYJĄŁ DYMISJI 
GABINETU 

BRUKSELA. PAT. — Belgja żyje 0- 
becnie pod 'wirażemiem interwemcji króla 
Alberta, który mie przyjął dymisji gabime- 
tu, miłmo poniesienia w parlamencie po- 
dwójnej porażki, Pozostamie rządu w dal- 

szym ciągu przy władzy świadczy o nie- 
zwykłym wpływie króla, Najlepszym tego 
dowodem jest fakt, że w ciągu niecałych 
22 godzim w parlamencie znalazła się po- 
ttrzebna większość, na której gabimet może 
się oprzeć. Kryzys gabinetowy w chwili о-- 
becnej spowodowałby w Belgji wielkie kem 
płikacje, czego kinól chciał uniknąć, nie 
przyjmując dymisji gabinetu. 

PREZYDENT ROOSEVFLT 
POWRÓCIŁ DO NOWEGO YORKU 

NOWY YORK PAT. — Wczoraj przybył 
do Nowego Yorku prezydent  Rooseveit. Po- 
wracającego prezydenta witały niezliczone tłu- 
my niezwykle owacyjnie. Wzdłuż ulic, ktoremi 
przejeżdżały automobile prezydenta i jego 
świty, zgromadziły się tysiączne tłumy. Z 0- 
kien rzucano kwiaty, Policja  przedsięwzięła 
wszelkie możliwe środki ostrożności. Autorso- 
bil prezydenta otoczony był przez opancerzo- 
ne automobile policyjne, zaopatrzone w kara- 
biny maszynowe, gotowe do strzału. 

PODZIĘKOWANIE DLA PANI CROSS 

NOWY YORK PAT. — Pani Cross z Mia- 
mii, która uratowała życie prezydentowi Roose- 
veltowi, chwytając za rękę Zangarę i  prze- 
szkadzając mu w oddaniu jeszcze jednego 
strzału, otrzymała od prezydenta Roosevelta 
list z podziękowaniem i wyrazami uznania - 

ZANGARA JEST ZDRÓW 

PSYCHICZNIE 
MIAMI PAT. — Powiatowy lekarz, który 

zbadał Zangarę pod względem psychicznym i 
fizycznym orzekł, że jest on zdrów i wi 
cie odpowiedzialny za swoje czyny. Obrona 
zgłosiła sprzeciw przeciw temu orzeczeniu. 

  

Rarańczy w Warszaw e 
Marszałkową Piłsudską, wi kiłórem wzięło 
udział 250 delegatów obu zjazdów. Na 
przyjęciu byli obeanii człomikowie rządu z p. 
premjenem Plrystonem ma czele, prezes N. 
I. K. gen. Krzemieński, prezes BBWR płk. 
Sławek, wieeprezes Baniku Polskiego były 
minister skarbu Jan Piłsudski, genenali- 
cja. itd, 

O godz. 19,30 wyszedł do zebranych g0- 
ści! Marszałek Piłsudski. Przyjęcie zakoń- 
czone zostało wspólną fotografją. 

Pogrzeb oficerów b. li Brygady 

WARSZAWA. PAT. — W dniu wezo- 
wajszym w: kościele garnizonowym przy ul. 
Długiej odbył się pogrzeb oficerów byłej 
Il-giej Brygady Legjonów Polskich: śp. 
podpułkownika Szula, majora Gniadego i 
kapitana Brandysa, poległych w okresie 
walk 0 miepodlegilość, toczonych z wszyst- 
kimi zaboncami. Na trumnach widniały 
wieńce od rodzin poległych, od p. Prezy- 
denta Rzeczypospolitej, od p. Marszałka J. 
Piłsudskiego, p. premjera Prystora, od sze 
regu wybitnych osobistości, stowarzyszeń 
pułków, związków itd. W prezbiterjuma za- 
Siedli: jako przedstawiciel p. Prezydenta 
Rzeczypospolitej p. premjer Prystor, jako 
pnzedstawiciel p. Marszałka szef sztabu 
głównego getrieralł Gąsiomowski, minister 
opiieki społ. Hubicki, prezes BBWR Sła- 
wel, wicemarszałek Sejmu Polakiemiez i 
inni. Košeidt szczelnie wypelnili legjonišei, 
czžonkowie POW, wojsko, publiczmošė, — 
Przed rozpoczęciem nabożeństwa general 
Gąsiorowski udekonował 'trummy bohate- 
mów Krzyżami Niepodległości. W czasie de 
koracji orkiestra 36 pp. legji akademickiej 
odegrała hymn nanodowy. 

w B.'*? Gdzie jesteście „wy*? I kto ci 
— wy? Niech was... 

— Doktorze, jakże można.. Korpus 
przecież się tworzy.. Więc Brygada pola 
czy się z nami i razem pójdziemy do 
Dowbora... Tam Piłsudski... On, pódobno 
już przeszedł granicę... 

— Tak, tak,. Piłsudski pociągiem ku 
rjerskim jedzie do Kijowa.. Miljon Pola- 
ków już stoi pod Dowborem, miljon wy- 
cofacie z szeregów rosyjskich, miljon 
zmobilizujecie w Rosji, miljon przyjedzie 
z Ameryki, miljon się urodzi, — na i 
podbijecie šwiat!... Mrzonki. Doktór 0- 
padł na poduszki i zamknął oczy... -— 
Ja mówię: mrzonki, bujanie, romantyzn!!.. 
Żyć nie umiecie.. Bajek się wam zachcie- 
wa.... Cudówt.. 

— Więc cóż trzeba robić? Łatwo po- 
wiedzieć: żyć nie umiecie! A gdzie jest 
to życie? Pokażcie!... Gdzie?., 

— Gdzie?,,, — Doktór powoli się 
podniósł i ociężale zaczął się ubierać... 
— Gdzie? A licho wie.. 

Wstał, przeszedł się wzdłuż wagonu 
i zatrzymał się przy otwartych drzwiach. 
Słońce już było dość wysoko. Koło wa- 
gonu przesuwały się brudno-zielone po- 
stacie żołnierzy szpitalnych, głośno roz- 
mawiających. Przed oczami rozpościerała 
się szeroka, naga równina, otoczona ra 

horyzoncie również nagiemi wzgórzanii. 
Ani jednego drzewa, — żadnego budyn- 
ku. Po drodze, zarysowanej cienką linja. 
powoli posuwał się wielki wóz, nałado - 
wany trurmnami i zaprzężony w wo!y. 
Chłop rumuński szedł z długim  biczem 

koło wozu... 
— Trzeba się ubierać., Wpół do 

ósmej. Ta bestja karawaniarska jest 
punktualna, jak zegarek. A jeżeli życia 
pan chcesz — masz! — Wskazał ręką 
na wóz: — Popatrz pan na tego Charona 
rumuńskiego.. U tych „szti rumuneszti“ 
w armji epidemja tyfusu grasuje. Codzien 
nie umiera po kilka osób. Więc, żeby nie 
zawracać głowy popom i „naczalstwu“ 
do tych trumien pakują gołych niebo- 
szczyków (bieliznę zawsze ktoś skrad- 
nie) i Charon wiezie na cmentarz. Tam 
wyrzuca nieboszczyków do dołu i jedzi:: 
z powrotem, żeby jutro do tych samycn 
trumien nowych gości zabrać!.. Zobacz 
pan — te wieka na zawiasach! — wyna- 
lazek praktyczny, bo w kochanej Mołda- 
wji drzewa nawet na krzyż niema!.. 1 10 
jest życie! Ten Charon — to życie! Kpi 
z waszych marzeń i ideałów, obojętny 
na piekło i raj, na życie wieczne i rein- 
karnację, — wie, że on żyje, — oni wo- 
ły!.. A reszta — padlina! Ludzka padli- 

na pójdzie do jednego dołu, bydlęca — 
do innego, a jedną i drugą te same psy 
poźreć mogą... Tak trzeba brać życie. 
Bez marzeń, bez „ofiar*, zachwytów, 
ckliwości!.. I bez tych Smoleńsków, Bry 
gad żelaznych.. — Zamyślił się,, — A ta 
brygada.. Kto nią dowodzi?.. 

— Jakiš Haller, pułkownik, 
— Cóż to za gość? : 
— №е wiem... Podobno, znany. 
— Pies kulawy go zna... Tylko ja już 

czuję pismo nosem. Wiem, co to za ana- 
nas... Wiem, kto to jest,,, 

— Kto? 
— Žyd!.. Co pan tak patrzysz? Żyd 

galicyjski!.. Lejba Haller... Drogista, W 
Samborze skład apteczny ma, recepty 
szelma pitrasi, na skrobankach kokosy 
robi... A cała ta brygada — Niemcy!. 
Przysłał Wilhelm Trockiego, — teraz 
macie Hallera!... To szelmowska robota! 
Piekielna. „Polaki“ chcą cara (Bo ten 
Haller jakiegoś cara przyciągnie!) „Po- 
laki" idą na Kijów... Awantura! Bolszewi 
cy rżną „niedoriezanych* Polaków. Nienż 
cy w Królestwie udają oburzenie: — 
„A-a.... Moskalom  pomagacie? — Du- 
sić!*.. I duszą!.. Piłsudski na szubienicy, 
Dowbor wzięty w dwa ognie.. Rzeż taka, 

że... Co panu jest?... Czego pan beczysz? 
-— Doktorze, to okropne... Przecież 

to.,, przecież... jakże żyć?... Ja marzy- 
łem::: Polska... Co ja jestem?... Nic... 
Chciałem do wojska polskiego,,, jako sze 

regowiec... za karabinem.. zginąć... Ja 
się modliłem całą noc.. myślałem — Hal- 
ler... Przyszedłem do pana poradzić się.. 

— Więc czego pan chce, do pioruna? 
Idž pan do Hallera!... 

— Kiedy-taka prowokacja. 
— Kto panu to mówił? Kto? Ja? Głu 

pi pan jesteś, że słuchasz mnie!... Głupi 
pan, że rad idjotycznych słuchasz, że nu- 
dzisz mnie swem jęczeniem!.. Slamazara 
pan jesteś, baba, — Ни!.. Niema co tak 
patrzeć na mnie!l.. Rady pan chcesz? 
Dam: każ się pan wypchać i pomało- 
wać na zielono!.. Będzie okaz!.. 

— Doktorze! 
— Idź pan do djabła ze wszystkimi 

doktorami!.. Rady mu się zachciewa!.. 
Rady chce ode mnie!.. A czy ty wiesz, 
ośle jeden.. 

— Doktorze!!!.. 
— Czy wiesz, że ja zdechnąć muszę 

za tydzień — dwa?.. Czy ty wiesz, że 
wszystko, co jest życiem, jest już nie 
dla mnie?... Że żadnego czynu: — żad- 
nego! — najbłahszego! — nie dokonam !., 
Że nienawidzę wszystko, co żyje i Żyć 
nie umie, nie widzi życia... Że chciałbyn. , 
żeby wszystko ginęło razem ze mną, że- 
by wszystko było fałszem i łotrostwem, 
tylko sny moje... Ty myślisz, że marzeń 
nie miałem? Sił nie czułem?... jesteś sto- 
ktoć silniejszy od tysiąca takich, jak pan 
Duchem silny, ale ciało... Zresztą teraz i 
duch., 2 dziada-pradziada żołnierską 
mam krew. Marzyłem — w szeregach 
polskich umrę.. Sześć razy stawałem do 
raportu., do dywizji polskiej chciałem.,, 
Nie pozwolili... Na czapce orła białego 
mieć. Orła polskiego!., A on — rady szu 
ka, namyśla się!.. Lecieć trzeba — na 
skrzydłach!., Żeby sekundy jednej nie 
zmarnować!.. Gdyby ten Haller nawet 
bandytą był, — nogi mu ucałować, Ou 
czyn zwiastuje! Walkę! On nową kartę 
dziejową otwiera, — najwspaniałszą mo 
że!.. Już się polała krew.., ! znów się po- 
leje,, święta,,, ofiar::: — zakaszłał się.. 
pot kroplisty zrosił czoło.. oddychał z 
wysiłkiem.. Zrobił grymas uśmiechu, ©- 
dejmując od ust zakrwawioną chustkę: 

— Nie taka krew.. Nie taka.. 
— Doktorze... Dokto-o.. 

W. Charkiewicz.
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Oddziały. WARSZAWA, — SUWAŁKI — LIDA 

3 Bank uskutecznia przekazy do Rosji i Litwy 
oraz do wszystkich miejscowości w kraju i zagranicą; 

Ano, — nie jest z Wilnem tak źle, sko 
ro może mu ktoś pozazdrościć i wska- 
zać, jako na wzór do naśladowania. A 
właśnie Lwów z wielkiem uznaniem mówi 
o Wilnie, gdyż Wilno posiada... Instytut 
badań Europy Wschodniej. 

Gazeta Lwowska (dod. tyg. Nr. 
tak pisze o tem: 

Przykład wileński jest da Lwowa bardzo 
pouczający i godny naśladowania. jak bowiem 
Wilno stało się przez to ośrodkiem badan pro- 
blemów Europy  północno-wschodniej, tak 
Lwów powinien stać się ośrodkiem badań za- 
gadnień Europy  południowo-wschodniej. We 
Lwowie należy przeto stworzyć Instytut Euro 
py piudniowo-wschodniej. Instytut | Wilenski 
działający owocnie już od kilku lat, może nam 
dać lekcję poglądową, jak taką instytucję od- 
powiednio zorganizować i jakich błędów przy 
tem trzeba unikać. Instytut taki da się urzeczy 
wistnić w naszym grodzie tem ławiej, że Lwów 
rozporządza caiym zastępem pracowników do- 
skonale przygotowanych... 

instytut miałby za zadanie pouczać nietył 
ko o kuiturze ludów tak zwanego bliskiego 
Wschodu, ale także o życiu bliskich nam są- 
siednich państw i narodów w Europie połud- 
niowo-wschodniej. Czyż nie byłoby np. rzeczą 
słuszną, aby w Instytucie takim uczono o tych 
przemianach, jakie się dokonują w umysłowo- 
ści i życiu gospodarczem Ukrainy sowieckiej? 

Gazeta obszernie uzasadnia potrzebę 
zorganizowania we Lwowie instytutu, 
podobnego do wileńskieggo. 

Instytut mialby zapoznawać swych słucha- 
czy z całokształtem kultury duchowej i ma- 
terjalnej Europy południowo wschodniej, a 
zarazem przez praktyczne studja języków, za- 
ieżnie od vpodobań, mógiby umożliwiać bez- 
pośrednie zapoznanie się z badanemi  proble- 
mami... 

Praktycznie zaś Instytut ułatwiałby miastu 

spełnienie wyznaczonej mu przez dzieje roli a 
mianowicie pośredniczenia między Wschodem 

i Zachodem na polu zarówno umysłowem jak 
gospodarczem. Lwów nawiązywałby słusznie 
do tej roli, jaką spełniają te obszary mnie od 
dziś, nie od wczoraj, ale od tysięcy lat. W о- 
becnej zaś sytuacji, gdy linja handlowa Gdynia 

— Wschód, a nawet Gdynia — Bagdad byłaby 
zupełnie słusznem dążeniem Polski Mocarstwo 
wej. Instytut Europy  południowo-wschodniej 
we Lwowie, jako w tak ważnym punkcie wę- 
złowym na tej drodze, byłby nie tylko uzasa- 
dniony, ale i pożądany. : ; 

Argumenty są piękne, ale niezanadto 
przekonywujące. Przedewszystkiem, jeże 

li zaczniemy organizować podobne insty- 
tuty, to nie będziemy wiedzieli kiedy ma- 
my się zatrzymać. Jest instytut wschodni, 
później będzie południowo-wschodni, na 
stępnie północy, północno-zachodni, po- 
łudniowo-zachodni i t.d. 

A zresztą: w okresie, gdy nietylko 
poszczególne katedry, ale nawet całe wy 
działy są niepewne swego bytu, czy moż 
na tworzyć nowe uczelnie?.. : 

Z tego coprawda, szczególną  pocie- 
chę miałyby.. niewiasty, które nabierają 
coraz większego zapału do nauki. 

ABC (51) podaje taką statystykę: 

W ciągu 20-lecia, od 1911 do 1930 roka 
liczba kobiet studjujących na wszystkich wyż- 

szych zakladach naukowych w Polsce, powię: 

kszyła się dziewięciokrotnie. W roku szkolny 
1910 — 11 studjowało ogółem tylko 1.516 ko- 
biet, w 1930—31 cyfra ta wynosiła 13,645. W 

tym samym czasie liczba studjujących  męż- 
czyzn wzrosła załedwie dwa i pół raza, a mia 

nowicie z 13,488 w 1910—11 r. do 34.510 w 
1930—31 r. 

W ostatnim roku, za który ogłoszono sta- 
tystykę, j.t. w roku 1930 — 31 więcej niż po- 
towa kobiet studjowała iilozotje, t.j. 7.735:. Na 
drugiem miejscu stało prawo i nauki polityczne 
(1,895), na trzeciem wyższe szkoły handlowe 
į 1180). Pozostałe wydziały i studja spe- 
cjalne, nie gromadziły już w całej Połsce 1000 
kobiet. Na medycynę uczęszczało 685 kobiet, 
na farmację 580, na agronomję 414, na denty- 
stykę 359, na sztuki piękne 270. Niezbyt licznie 
garnęły się kobiety na Politechnikę. Stosunko- 
wo najwięcej uczęszczało na chemję (132), 
mniej na architekturę (95), na inżynierję (30), 
na miernictwo (43) i na mechanikę (18). Na 
weterynarji było 22 kobiet, na teołogji 8, na 
innych 179. Jedynie Akademja górnicza w Kra 
kowie nie posiadała zupełnie studentek. 

Biorąc poszczególne zakłady na  uniwer- 
sytecie warszawskim było 3,620 kobiet, krakow 

skim 2,110, lwowskim 2,023, wileńskim 1,326, 
poznańskim 1,264, łubelskim 222, na Politech- 
nikach: w Warszawie 206, we Lwowie 133, w 

SGGW. w Warszawie 261, WWP. w Warsza- 
wie 263, w WSH. w Warszawie 546, PID. 

359, w Szkole nauk politycznych w Warszawie 
223, w Wyższej szkołe dziennikarskiej w War- 
szawie 55 kobiet etc. 

Siedem tysięcy „filozofek*! Trzyna- 

ście tysięcy studentek!.. Serce rośnie!.,, 
Ach!.. „Gdybym był młodszy dziew- 

сгупо“... — chciałbym być... studentem 
Akademji Górniczej, 

23 
>) 
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NAJWIĘCEJ у | 
ZANIEDBANE R Ę Cc E 
i ZNISZCZONE 

udelikatnia natychmiastowo, wybiela, 

chroni od łuszczenia | odziębienia 

"KREM PRAŁATÓW 

PERFECTIOŃ 
Do nabycia w pierwszorzędnych per- 

tumerjach  ssładach aptecznych,   
   Tyś ko 3 Е w 

ORYGINALNY 

ч оЛН 1 - 1 — | 
CHAMBARD 
jest najlepszym /rodkiem ; 

przeciw 

OBSTRUKCJI 

WĘGIEL górnośląski 

po cenach zniżonych 
polece 

M. DEULL, tuże; » Jagi*ll'ńska 3, tel: 811 

nas 

    

   
   

  

          

  

  

НЕ 
ао че я, 

  

Dnia 25 lutego 1933 r. 

= 

© załatwia inkaso na wszystkie miejscowości Rzeczypospolitej i zagranicą; 

  

    

„nodzi 

PO CE 

przyjmuje wkłady terminowe i płatne na każde żądanie w złotych 

i walutach obcych oraz wkładki oszczędnościowe od 5 zł. wzwyż; 

kupuje i sprzedaje waluty zagraniczne w gotówce i w czekach 

oraz załatwia wszelkie operacje wchodzące w zakres bankowości; 

Bank wynajmuje kasetki opancerzone (safes) 

mieszczące się w podziemnym skarbcu stalowym. 
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sprzedajemy 

DO SOBOTY T. J. DO 25 LUTEGO 
POZA SPECJALNEMI OKAZJAMI 

na towary białe i 
na ilanelety i baje 
na krawaty 

bieliznę ustępstwo 10 proc. 
ustępstwo 10 proc. 
ustępstwo 10 proc. 

na palta zimowe damskie 
i męskie 

na łóżka metalowe 
ustępstwo 20 proc. | 
ustępstwo 50 proc. 

Pończochy* okazyjnie po 1,20 i 1,80 zł. para 

oreiciea 4 

ВЕО Щ 
Wilno, ul. Mickiewicza 18. 
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Jil grot. 
W auli kolumnowej 

Uroczystości jubileuszowych punki 
kulminacyjny. Akt najwspanialszy. Mo- 
ment pełen najgłębszej treści. Uniwersy- 
tet Stefana Batorego nadał znakomitemu 
swemu profesorowi i jednemu z naj- 
świetniejszych rektorów — najwyższą 
godność, jaką może nadać we własnym 
zakresie, godność doktora honoris cau- 
sa. 
J. M. Rektor Opoczyński w głębokiem i 
serdecznem przemówieniu podkreślił nie- 
zmierne zasługi Jubilata wobec kultury i 
nauki polskiej i wobec Wszechnicy Ba 
torowej, do której pośpieszył on w okre 
sie, gdy dopiero się odradzała do nowe 
go życia i borykała się z niezwykłemi 
trudnościami. Przemówienie swe zakoń- 
czył p. Rektor słowami życzenia: „Ad 
mtltos, multos annos!..“ 

Dziekan Wydziału Humanistycznego, 
prot. dr. ]. Otrębski, jako promotor, uza 
sadniał nadanie prof. Zdziechowskiemu 
godności doktora filozofji honoris causa 
i odczytał tekst dyplomu. 

Wówczas głos zabrał рго! М. Zdzie 
chowski. 

Było to już trzecie zkolei przemówie- 
nie Jubilata, który tak na Środzie Literac 
kiej, jak i w Towarzystwie Rosyjskiem 
mówił przedewszystkiem o swych prze- 
życiach, walkach i myślach. Mówi, ni- 

gdy się nie powtarzając!.. 

Na Środzie Literackiej do słuchaczy 
przemówił przedewszystkiem myśliciel, 
który wyrobił sobie pesymistyczny po- 
gląd na świat i z tym poglądem idzie 
przez życie, szukając prawdy. 

W Towarzystwie Rosyjskiem mówił 
Polak, który pragnął zbliżenia narodów 
słowiańskich, badał duszę słowiańską i, 
stykając się z Rosjanami, przeżywał go- 
rzkie chwile rozczarowania lub radosne 
momenty odnajdywania dusz jasnych i 
wzniosłych. 

W Auli Kolumnowej przemawiał nie- 
dawny Rector Magnificus, wielki uczo- 
ny, myśliciel i bojownik o niezależność 
ducha ludzkiego. 

Było to wzruszające pod względem 
treści i wspaniałe pod względem formy 
— wyznanie wiary. Nawiązując do 
swych rektorskich przemówień, które zo 
stały wydane pod wymownym tytułem 
„Wałka o duszę młodzieży”, prof. M. 
Zdziechowski jeszcze raz podkreślił, swe 
stanowisko wobec dzisiejszej rzeczywi- 
stości, której cechą jest materjalizacja i 
bestjalizacja życia. 

Ze smutkiem i bólem zaznaczał, że 
zaślepiona Europa stacza się coraz niżej 
ulegając sugestji Bolszewji. Z jednej 
strony wybujały, barbarzyński nacjona- 

"Aizm, z drugiej — kult brutalnej siły —- 
zabijają niezależną myśl, krępują lot du- 

  

$limaczy pościg podpalaczy 
Policja na zatartych śladach afery „Atlantyku" 

Pisaliśmy już przed trzema dnianu, 
jak śledztwo, prowadzone w sprawie 
podpalenia francuskiego okrętu „Alian 
tique* zatrzymało się na miejscu:-— 
wszystkie poszlaki wskazywać miały 
na zamiatacza okrętowego  Ferrugię. 
Niemniej nie było możnością zahaczyć 
jakiekolwiek z jego twierdzeń. Na u- 
stalenie jego winy to, co wiedziano: i 
czego nie negował, było stanowczo za 
mało. I znowu śledztwo francuskie 
pnie się po tropie niemal niewidocz- 
nym, niemal beznadziejnym. 4 

Nie tračmy jednak tego tropu. 

OSTATNIE WYNIKI 

P. Carles prowadzący śledztwo, przesłuchał 
zkolei między innymi i posługacza Dangera, 
sa dokonywał inspekcji nocnej po kabi- 

nach. 
„Nie zauważyłem nic szczególnego, gdym 

w nocy poż zaszedł do kajut, w których 
trzy godziny później zajął się pożar. Ponieważ 
zaś nikt tam nie wszedł — o ile jest wiadome 
— po mnie, ja zaś nie palę, przeto hipoteza 
by ogień mógł powstać od porzuconego papie 
rosa czy zapałki uważam za wykluczoną. 

Szef usługi w restauracji okrętu zeznał ze 
swej strony, że w kajutach, w których wybuchł 
pożar, złożono uprzednio szereg dywanów i 
materacy pochodzących z innych kajut. Robio 
no to w tym celu, by gdy na Okręcie niema po 
dróżnych, ktoś z usługi nie zadomawiał się w 
przeznaczonych dla gości kabinach. 

WEUEGAIA i 

Ze sceny do klasztoru 
Duże wrażenie wywarła w Londynie zapo- 

wiedź młodej artystki, panny Stanley, która już 
po kilku pierwszych swych występach wywola- 
ła burze entuzjazmu wśród chłodnej zazwyczaj 
i przywykłej do dobrych aktorów publiczności 
londyńskiej, że zamierza w najbliższym czasie 
wstąpić do klasztoru, jednego z mniej znanycn 
NAA zakonnych, trudniących się pracą 

rel Bino z ną na przedmieściach Londynu 
hilis Stanley jest profestantką, pochodzi 

nawet z rodziny o bardzo żariiwym duchu an- 
glikańskim. Będzie więc musiała przedtem 
przejść na katolicyzm. To właśnie będzie pierw- 
a ai jej nowej Ka życia. 

ietylko w prasie, 1 w rodzinie stki 
decyzja ta wywołała zdziwienie, Ro 
wnego rodzaju niechęcią. Idąc za prośbami ro- 

| dziny, zdecydowała się artystka na pozostanie 
jeszcze na pewien cykl przedstawień na scenie, 
by zdobyć pieniądze, które odda swym naj- 

ym. 
Plan ten nie jest wcale sprytną grą na po- 

pularność, gdyż przyszła zakonnica nie zrobiła 
sobie przez to bynajmniej większej popularności 
przeciwnie wywołała — jak powiedzieliśmy już 
— pewną niechęć. PREST. 

  

Ciekawe są uwagi jednego z szefów śled- 
czych, niejakiego Blanc'a: ь 

„Znane są stosunkowo dość liczne akta sa 
botażu, dokonywanego na okrętach z podniety 
konkurentów i innych linij okrętowych. Wszy 
stwie one dotąd miały jednak niemal wyłącz- 
nie na cełu opóźnienie okrętu wskutek uszko- 
dzenia jego części. Takie opóźnienie jest aż 
nadto kompromitującem dla linji okrętowej i 
odstręcza od niej podróżnych. 

, Sam „Atlantique* był — o czem prasa nie 
pisała dotąd — parę razy przedmiotem takich 
zamachów. Zwykle chybiały one celu, gdyż do 

skonała budowa statku pozwalała na przezwy- 
ciężenie trudności, stąd wynikłych. Raz jeden 
przecie — 

KOŁO BRZEGÓW PORTUGALII 

„Atlantigue“ musiał stanąć i w: 6 рото- 
cy dla naprawienia szkód z Lizbony. Zrobiono 
to jednak tak, że podróżni nie domyślali się 
niczego, a opóźnienie nadrobiono. W końcu 

podróży do Ameryki łacińskiej nie było ono 
większe od paru godzin. 

Oto, jakże skromny, wynik kilkudniowego 
śledztwa. PREST. 

RL ni i a 

Międzynarodowe zawody w hokeju w Pradze .     
się, w _ Pradze rozpoczęły 

lodzie o mistrzostwo Świata. Na zdjęciu naszem widzimy stadjon 

- będzie terenem walk o mistrzostwo. ! 

Wczoraj 

  

Czeskiej międzynarodowe zawody hokeju na 

zimowy w Pradze, który 

Wykonanie wyroku śmierci w Baranowiczach 
BARANOWICZE. PAT. — Wobec nie- 

skomzystania 'pnzez. Pama: Prezydenta Rze- 

czypospolitej z prawa: łaski w stosunku do 

trzech spnaiwców ohydnego mordu w ga- 

jówce Sosenika, w dniu 18 bm. o g. 12,17 w 

obrębie więzienia: karno-śledczego w Ba- 
ramowiczadh 'wymok śmierci przez powie- 

«szenie został wyikomany. Egzekiucji! dokonał 

kat Braun i jego pomocnilk. — Najstarszy 

z oskawżonyjch — Kamasiun przed wykona- 

niem wytroku płalkiał, pozostali dwaj — Ba- 

raszko į Chomicz — zachowali się spo- 

ikojnile, 
че uo) — 

Liciedhoakiego 
cha. Wytwarza się ponury paradoks, bo 
Świat zaczyna wierzyć, że postęp polega 
na wprowadzeniu najohydniejszego nie- 
wolnictwa, i że wszelka wolność, a 
przedewszystkiem wolność ducha jest za 
przeczeniem postępu. 

Miejmy nadzieję, że przemówienie no- 
wego Doktora honoris causa Wszechni- 
cy Batorowej zostanie wydrukowane; po 
winno dla niego znaleźć się miejsce prze 
dewszystkiem w Księdze Pamiątkowej, 
którą przygotowuje Uniwersytet Jagiel- 
loński. Wówczas, przypuszczać należy, 
wywoła» ono głośne echa, jak już zbudzi 
ło w wielu sercach słuchaczy, obecnyci: 
na uroczystości. W. Ch. 

Prof. Marjan Zdziechowski 

w Tow. Rosyjskiem 
Jaikże ładnie, jak symypatytczmie, a pnzede 

wszystikiem, jak sympatycznie odezwalo 
się mwileūskie spoleczeūstwio rosyjskie na ju 
bileusz prof. Marjana Zidziechowsikiegio, 

Potaczone wosyjskiie sliowanzyszeniia w 
Wilnie zonganizowaty w dniu 17 bm. aka- 

<diemaję. Ta sztywna i szablonowa mazwa, 
pelna mudy i Sszablomowego patosu, na 
szczęście nie olkiazała się trafną w stosunku 
do: bardzo symipatycznego wieczoru, który 
się odbył w lokalu Wil. Towarzystwa Ro- 
syjskiego. Nie była to właściwie alkademja: 

łańcuch mniej lub więcej koturnowych 
przemówiień i występów! artysftycznych— 
był to wieczór semdecznęgo obeowamia z 
czcigodnym. Jubilatem. 

"Tak jakoś się stato, że szablomowe ra- 
my oficjalnej akademji zostały odmazu noz 
sadzone i zajpłamował nastrój, jaki się wy- 
twacza tylko w. ścisłem towarzystwie lu- 

dzi, dłobnze siię znających i iopromienionych 
łączącem 'wiszystkich uczuciem głębokiego 
szacumku ii szczerej miłości w stosunku do 
osób, które są postaciami centralnemi. 

Właśnie ta serdeczność odrazu się za- 
zmłaczyła nia alkademyji rosyjskiej i przyczy- 
nilła się do pogłębiienia piękinych słów, ja- 
kie padły pod adresem Jubilata. w licznych 

przemów iemiiach. 
Po zagajeniu akademji przez prezesa 

Twia Ros. mecenasa (A, Krestjamowa, głos 
zabrali majmiłodsi przedstawiciele spote- 
czeństwa rosyjskiego — studenci! Uniwer- 
syłtetu Stefana Batłorego. Tak prezes Zw. 
Sudentów Rosjam p. Ilutowiicz, jak i przed 
stawiciele mosyjskiej korporacji Ruthenia 

Vilnensis pp. Arsenjew i Sokołow podktre- 
Ślilli swą szczególną część dla Jubilata, któ 
rego uważają za nylcerza bez zmazy, za 
przewodnika ideowego. Przemówiienia. mło- 
dych studentów: uderzały mietylikio. szczemo- 
ścią uczucia 'i piękna, pęłnią szlachetnej pro 
stotiy formą, ale pnzedewiszystikiem głębo- 

kością myśli. 
Studeniei - Rosjamie zarysowali swój 

bardzo poważniy stosunek do życia i wiykka- 
zali: zmozumieniie dla. . haseł najwyższych i- 
deałów. Te slowa były majwiłaściwszym 
spolsobem oddania hołdu Jubilatowi— ho- 
niomowemu filiisttrowi konporaeji Ruthenia, 

Po miodzieży z przemówieniami - refe- 

raltłami wystąpili kolejno p. D. Bochan, pre 
zes Sekcji: Lit.-Amtyst. T-wa, wybitny lite- 
rat i miezwykle wnikliwy kmyttylk, oraz p. 
Bielowski, prezes Tow. Dobroczynności. — 
W przemówieniach tych, idoslktonałych pod 
względem ujęcia, została zarysowana syl- 
wetka Jubilata, jako uczonego, pisarza i 
człowieka, 

Odpowiedział prof. Marjam Zdziiechow= 
ski, odfiwamzając dzieje swego stosunku do 
marodu rosyjskiego i wspominając o przy- 
jaźmi, jaka łączyła go z rwielu wybitnymi 
Rosjamiami. 

Jalk słuchała itego przemówieniia pub- 
liczmość, kitóra szczelnie wypełniła salę, ja- 
kiemii oklaskami nagriodziła Jubilata za 
jego słowa, tak miezmiernie ciekawe i tak 
szczene, — fiego odłiwiorzyć miesposób. 

Dwomia. krócintikiemji |zaimprowizowa- 
memi przemówieniamii, wypowiedzianemi z 
wielkim humorem i prawdziwie oratorską 

swadą, p. ide Rosset jeszcze bardziej pod-. 
niósł temperaturę Sendeczności i! nozemtu- 
zjazmował publiczność, która porzuciła 
przepisową na alkademjach sztywność i. zgo 
towała tak Jubilaliowi, jalk i Jego Małżon- 
ce prawdziwą oiwiację. 

W tem sposób zakończyła się pierwszą 
część ralkadem ji. Pio, przeriwie, podczas iktó- 
rej goście byli podejmowani herbatlką 
pnzez miezwykle uprzejmych gospodarzy, 
„nastąpił dział koncertowy. 

P. Popławski m wyjątkową silłą wyrazu 
oddeklamował wiersz: Niektrasowa. pt. „Go- 

spodamz'*, pami Sosnowiska. odśpiewała kil. 
kia piosenek i romansów, wykazując bandzo 
przyjemny i dobrze postatwiilony głos, zaś p. 
Gatkowski wystąpił jako akompaunijator, 
śpiewiak, poeta i komjpozytor!... 

Publiczność była bardzo wdzięczńa za 

te priodukeje artystyczne, stojąjce na. wyso- 
kim poziomie, 

Już dobrze po dziesiątej p. Bachan o- 
znajmii, że dział koncertowy został 'wyczer 

pamy a fem samem i akademja się skoń- 
Czyła, 

Pożegnania. Nowe owacje pod adresem 
pp. Zdziechowsikich. Sala powoli opusto- 
Szała. 

Skończył się bandzo, bamdzo sympaty- 
czny wieczór... 

W. Ch. 

BANKIET 
U tradycyjnego Georges'a do stołu 

biesiadnego zasiadło 105 osób. Przewa- 
żali panowie, pań było zaledwie kilkana- 
ście, lub jeszcze mniej. Naprzeciw jub- 
lata prof. Opoczyński, rektor - magni'i- 
cencja naszego Uniwersytetu jako gos- 
podarz. Zaraz obok niego i koło pani 

Zdziechowskiej min. Aleksander Mey- 
sztowicz. Obok jubilata pani Opoczyń- 
ska i bohater narodowy, wyswobod::- 

ciel Wilna generał Lucjan Żeligowski. 

  

  

GRUZLICĘ KRZYWICĘ ZŁĄ PRZEMIANĘ 
MAi ERJI u dzieci i dorosłych, 

Leczy zawiersią v czynniki witaminowe 

  

Magistra A. BUKOWSKIEGO. 

Wystrzegać się bezwsrtościowych namisstek 
$ i vašladowniciw.     

k KA A) A e) 
„WYCIECZKI „FRANCOPOLU“ 

DO ZAKOPANEGO — wyjazd '1,.powrėt 6 
marca Zł. 25. DO AFRYKI, HiSZPANJI 1 
PORTUGALJI 3 — 27 kwietnia Zł. 870. NA 
WYSTAWĘ ŚWIATOWĄ W CHICAGO, wy- 
jazd 3 VI i później Zł. 1975. 
Na żądanie wysyłamy obszerny prospekt wy- 
cieczek krajowych i zagranicznych. Polskie 
Biuro Podróży „FRANCOPOL* Warszawa — 
Mazowiecka 9, tel. 206-73. 

AU i AU НАНО 

W. KIEWLICZ i S-ka 
Wilno, Mickiewicza 19. tel. 1 46 

:przed»*ż 

WĘGLA GÓRNO- - 
ŚLĄSKIEGO 

KONCERNU GIESCHE SP. akc. 
Dostawa natychmisstowa w szczelnie 

zaplombowsnych wozach. 

  

  

  

OBAJ O $WOJE ZĘBY! 

$tosni Pulsa pastę da zębów 

Uruchomienie linji kole- 
jowej Herby—Gdynia 

nastąpi 1 marca b. r. 
Jak się dowiaduje Agencja „Iskra”, 

dnia 1 marca br. odbędzie się uruchomiie- 
mie nowiowybudowanej linji kolejowej Her 
by—Gdypiia, t. zw. magistrali weglowej.— 
W. uroczystem otwarelu linji wezmą udział 
przedstawiciele rządu, zaproszeni goście о- 
raz prasa. 

Otwarcia! dokona. miinister komunikacji 
inż, Bulikiewilcz w obecności wieeministrów 
Galilota, Czapskiego i b. ministra Kuehna. 
Na uroczystość otwarcia fiinji, zapowiedzia 
ny. jest. prayjiaizdi х IPayrtyża. przedstawieiali 
Towarzystwia | Kolejowiego  Polsko-Fran- 
cuskiego, Banque des Pays du Nond i' 
Schneider Creusot, 

Jak: donosiiliiśmy, eksploatację Linji ©- 

bejmują na jeden rok Polskie Koleje Pań- 
stwowe ma machunek Towialrzystwa Polsko, 
Friameuskiego, po roku zaś  eksploataeją 
zajmie się wiyłącznie samo Towarzystwo. 

BEESENIS GIS LITS TAIISTNETNROSSKIKSEKŲ 

Tych dwóch ludzi koło siebie: Żeligow- 
ski - Zdziechowski różne budzili reflek- 
sje, któremi kiedyindziej podzielimy 
się może. 

Na sali przeważali profesorowie i 
literaci. Również liczne były koła zie- 
miańskie. Min. Staniewicz przybył z mał- 
żonką. Dużo Rosjan, senator Pimonow z 
żoną i córką. Pierwszy toast wznosi о- 
czywiście rektor urzędujący. Potem p. 
Glixelli odczytuje depesze od J.E. Каг- 
dynała Hlonda, marszałka Raczkiewicza, 
ministra Jędrzejewicza, dyrektora Fran- 
ciszka hr. Potockiego. Jest to drobna 
cząstka depesz i gratulacyj. Przeszło 
sto przeczyta także prof. Glixelli pod 
koniec bankietu. 

Nie wiem, czy potrafię wyliczyć 
wszystkich mówców. Imieniem Towarzy- 
stwa Literatów przemawia pani Wanda 
Dobaczewska. Towarzystwo Naukowe 
Warszawskie wita jubilata ustami prof. 
Kridla. Imieniem _ królewsko - węgier- 
skiego poselstwa w Warszawie, oraz 
długiego szeregu uniwersytetów madjar-- 
skich, przemawia dr. Adrjan  Diveky. 
Przemawiają profesorowie:  Massonius,, 
poruszając w sposób piękny i wznios- 
ły rzewne nuty miłości do ziem, które cd 
Polski odpadły, Glixelli, Glaser i Cy- 
wiński. Przemawia ks. Rzymełko, ofia- 
rowując adres od T-wa Wincentego a 
Paulo, prof. Bossowski, zastępując pod 
nieobecność chorego hr. Marjana Platera 
T-wo Przyjaciół Węgier. Zabierają głos 
Rosjanie: Bielewski, Krestjanow, i a. 
Tuczewski, który odczytuje list Arcli. 
Teodozjusza. W sposób, jak zawsze, in- 
teligentny i niebanalny składa swe wy- 
razy uznania Władysław Studnicki. Dr. 
Hanusowicz, dr. Safarewicz. Długi sze- 
reg mówców zamyka głos najdostojniej- 
szy generała Lucjana Żeligowskiego 

Odpowiada prof. Zdziechowski: Trze- 
ci, nie, czwarty już raz mówi podczas 
swoich uroczystości jubileuszowych i 
za każdym razem mówi oryginalnie, cie- 

kawie z tą zachwycającą maestrją for- 
my, która mu jest właściwa, — a zaw- 
sze na temat moralny, na temat walki 

z bolszewizmem.  Huczne, serdeczūe, 
wdzięczne oklaski. 

      

  

% 8 ® a w sa'onach Kasyna Garnizono- samas, XI Doroczny Bal Medyków 
Niebywale pomysłowe dekoracje. - 3 pierwszorzędne orkiestry. -— Początek o godz. 22. — Bilety 5 zł. akademicki 3 zł. 

Zsproszenia rabywać można w lokalu Koła Medyków Wielka 24 w poniedziałki, środyi piątki od 7 — 9 wiecz. 
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