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PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem 

"POWODYDI 
Hitler powiedział w swoim, później 

odwołanym, wywiadzie, że nie chce po- 

wrotu monarchji, natomiast chce odrazu, 

„już niediugo“ odebrać korytarz. Hitler 

rozumuje, że powrót monarchji zaostrzył 

by walkę wewnętrzną w Niemczech. Na- 

tomiast rewizja granic będzie miała cały 

naród niemiecki za sobą. To wszystko 

jest zupełnie logiczne. W nadchodzących 

wyborach dzisiejszy rząd niemiecki uzy- 

ska konstytucyjną większość w parla- 

mencie. Dotychczas Hitler mówił swoim 

wyborcom: „Nic nie mogę wielkiego 

zrobić, bo nie mam większości'. Teraz 

tę większość będzie miał. Będzie go to 

obowiązywało do wielkich czynów. Kry- 

zys gospodarczy, który wynika z konjun- 

ktury światowej, jest poza sierą możli- 

wości jakiejkolwiek zmiany przez poli- 

tykę rządową czy ustawodawczą. (Nie 

wszyscy to rozumieją, ale tak niewątpli- 

wie jest). Hitler będzie miał większość 

w parlamencie, ale nadal nie będzie róż- 

dżki czarodziejskiej, któraby dała pracę 
ośmiu miljonom bezrobotnych, zapewni- 
ła Niemcom nowe rynki zbytu, podwyż- 
szyła ceny po wsiąch, a obniżyła je w 

miastach itd. Hitler więc będzie musiał 

szukać triumfu na polu polityki zagrani- 
cznej. 

Nasza polska polityka zagraniczaa 

mie potrafiła zapobiec temu, że niemiec- 

kie uczucia rewanżowe zwracają się jed- 

nostronnie przeciwko nam. 

Mało więc nas obchodzi, czy Hitlera 

wywiad był siałszowany, czy też auten- 

tyczny, a tylko kłamliwie zdementowa- 

ny. Ważne jest to, że tkwi w logice wy- 

padków, iż Hitler realnie i konkretnie 

przystąpi do realizowania swoich anty- 

polskich zamiarów. 

Zapytajmy się teraz zkolei, co leży 

w łogice doświadczenia. Powiada się, 

nam, że Francja nie pozwoli na upokorze 
nie Polski, Francja będzie się broniła 

przed nową Sadową, po której przyjdzię 

nowy Sedan, Francja nie opuści swego, 

sojusznika etc. Jestem głęboko przeko- | 
nany, że mimo całego pacyfizmu, cechu- 

jącego współczesne życie Francji, gdyby 

Hitler teraz lub po pewnym czasie wy- 
wołał jąkiś pucz w Gdańsku, zorganizo- 

  

do domu, lub z prze 

co wiadomości 

wło- 

zowanie Małej Ententy, 

o wzmagającym się antagonizmie 

sko - jugosłowiańskim.. 

W swej nowej, kilka tygodni temu 

wydanej książce, hr. Sforza  wspomiiia, 

że Briand starał się załagodzić stosunki 

pomiędzy Włochami, a Jugosławją. Wi- 

dzieliśmy rzeczywiście w ostatnich la- 

tach dziesięciu wysiłki obu tych państw 

w kierunku dojścia do jakiegoś porozu- 

mienia. Odbiło się to nawet w układzie 

w Tirano, czyli w epizodzie pacyfistycz- 

nym, jakiego brak nam zupełnie w histo- 

rji powojennych stosunków polsko - 

niemieckich. Należy rozumieć, że inten- 

cją pierwszych lat faszyzmu była zgoda 

łacińska, był ideał współpracy włosko - 

francuskiej, raczej antyniemieckiej. Włosi 

często do tego ideału nawracają, ale 

Francji on nie dogadza, Francuzi nie 

chcą się dzielić swojem stanowiskiem ze 

swą młodszą, a raczej ze swą starszą 

siostrą łacińską. 

Jednak: albo przymierze francusko - 

włoskie i front antyniemiecki; albo po- 

rozumienie franko - niemieckie i wzmo- 

żone scysje pomiędzy Francją, a Wło- 

chami. Wszystko, co się we Francji dzie- 

je antywłoskiego, nabiera tam  pronie- 

mieckiego znaczenia. Innemi słowy, po- 

większające się objawy  antagonizmu 

włosko - francuskiego (do których także 

należy gałwanizowanie M. Ententy), 

prorokują nam raczej miękkość, raczej 

ustępliwość Francji w naszej obronie, w 

sprawie polsko - niemieckiego zatargu. 

ш. 
Pakt o nieagresji został podpisany, a 

na konsułat polski w Paryżu napacia 

banda bolszewików, a towarzyszka Ig- 

nasiak, posłanka do naszego Sejmu, о- 

biecuje nam to plebiscyt na polskim Po- 

morzu i Śląsku, to wręcz oddanie tych 

terytorjów Niemcom dla „wyrównania 
krzywd Traktatu- Wersalskiego. Można- 

by uważać, że to nie ma żadnego znacze- 

nia, co mówi ta zwiędła dziewczyna w 

białym burżuazyjnym kołnierzyku. Nie- 

wątpliwie myśli się u nas, że nie warto 

nawet sympatycznego p. Litwinowa Ila- 

Itygowač przedstawianiem mu słów jed- 
nej łódzkiej robotnicy. Nie jestem tego 

zdania. Jestem o wiele większym bolsze- 

'wikiem od tych, którzy tak myślą. Sądzę 
wał jakieś najście zbrojne na polskie te- Jodwrotnie, niż oni, uważam sympatycz- 

rytorjum, toby Francja stanęła w naszej/ nego p. Litwinowa w systemie sowiec- 
obronie. Ale nie trzeba myśleć koniecz- 

nie, aż tak dramatycznemi sytuacjami. 

Widzieliśmy walkę tezy niemieckiej z te- 

2а francuską w sprawie okupacji nadrer- 

skiej i zwycięstwo tezy niemieckiej. 

Widzieliśmy taką samą walkę w sprawie 
reparacyj i takie same zwycięstwo. W 

obu wypadkach polska dyplomacja w 
Sposób zbytecznie demonstracyjny i, 
£o gorzej, bez żadnych nadziei na powo- 
dzenie, zachęcała Francję do oporu, od- 
mowy, nieprzejednania. Leżało jednak w 
logice wypadków, że Francja ustąpi, bo 
Francja szanując i zachowując swoje 
bezpieczeństwo, ponad wszystko jednak 
ceni poczucie stałego pokoju, a tego bez 
porozumienia z Niemcami osiągnąć się 
mie da ' ` 

Przenosząc więc to ošwiadczenie 
na spór pomiędzy tezami polską a nie- 
miecką, powiedzmy sobie, że możemy 
mieć nadzieję, że Francja nie pozwoli i 
nie dopuści na zabór Pomorza, albo in- 

_ ną jakąś rewolucyjną zmianę politycznej 
równowagi . Natomiast doświadczenie, 

które wyżej wymieniliśmy, a które ma- 

A: Przed oczami jeszcze świeże i wy- 
ste, nie pozwala nam również mnie- 
» że w sporze polsko - niemieckim 

teza polska zwycięży integralnie! Raczej 
"mob na podstawie tego došwiad- 

RE: wnioskować, że Niemcy bez sprze 
al = > zgodą Francji potrafią narzu- 

._ COŚ, co będzie połączone z cza- 
wj ron dyplomatycznego stanowi- 
nójej w A państw europej- 

* II. 

„Drugi Powėd do niepokoju upatruję 
w wiadomościach tego typu, co galwani- 

  

kim za figurę nieistotną, małą i zmien- 

ną, jego obietnice za obietnice zmienne, 

a natomiast te iskry, od których żarząę 

się płomienie w Paryżu, i w Warsza- 

wie, i w Nowym Yorku, i w Szangha- 

ju za rzecz stałą, straszną i niebezpiecz- 

ną. Nietylko dła nas, o, oczywiście nie- 

tylko dla nas. Ale boję się, abyśmy nie 

przeceniali cynizmu sowieckiego, boję 

się, że nie rozumiemy tego, że nietylke 

p. minister Litwinow to nie jest taka 

Ekscelencja, z którą wstyd nawet gadać 

o jakiejś tam towarzyszce Ignasiak, lecz 

że towarzyszka Ignasiak i jej podobni 

i podobne trzymają w niewoli ekscelen- 

cję Litwinowa. 
Iv. 

Polacy nie są narodem o zmyśle rea- 
lizmu politycznego. To trudno. Jesteśmy 
bądź co bądź jedynym wielkim narodeni, 
którego spotkała katastrofa rozbiorów i 

cywilnej — że tak się wyrażę — śimier- 
ci — 

Ślicznie to przedstawił _ Sienkiewicz. 
My bijemy Kozaków, to zewsząd wota- 

nia: „w łyka tych chamów*, Kozacy nas 

biją, to wysyła się Kisiela, ultra-ugo- 
dowców, demonstruje się panikę, zaraża 
się naród paniką. 

Nie potrafimy uchwycić wagi politycz- 
nej, nie mamy właśnie zmysłu realizmu 
politycznego. Jesteśmy przesadnie pew- 
ni siebie podczas ofensywy, vdrazu 
skłonni do paniki w defensywie. jęsteś- 
my politycznie narodem sentynientu, u- 

czucia nerwowych podniet i depresyj. 
Zapominamy o haśle naczelnem, że 

czasy dobrej konjunktury są poto aby 

zabezpieczyć się przed złą konjzaktura 
Cat. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
m RANUWICZE — ul. Szeptyckiego — A. 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

HORODZIEj — Księgarnia Kol. „Ruch* 
ELECK — Sklep „Jedność* 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Ksiegarnia Kol. „Ruch“. 

MOLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
MIORY — Ejdelman 
NMIEŚWIEŻ ul. Ratuszowa — Księgarnia Įažwiūskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.SWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

do miejsca. Terminy druku 
   

ONIEPOKOJU „Goloonizacja” Małej Ententy 
„NOWE MOCARSTWO W EUROPIE". — JAK W PRADZE OCENIA SIĘ ŚCiś- 

LEJSZĄ WSPÓŁPRACĘ RUMUNII, 

Obrady grupy państw „Małej Eaten- 
ty', jakie zakończyły się w Genewie 
zacieśnieniem węzłów politycznej i go- 
spodarczej współpracy tych państw, co 
— jak wiadomo — było „spowodowane 
z jednej strony coraz większemi trudno- 
ściami gospodarczemi krajów, cierpią- 
cych wiele na skutek rozerwania gospo- 
darczego terytorjum, będącego przed woj 
ną jedną całością gospodarczą, zwróciły 
na siebie uwagę całego świata politycz- 
nego i są niewątpliwie najważniejszeni 
wydarzeniem ostatnich dni. 

Jest to przedewszystkiem -— tak są- 
dzi się w Genewie — dziełem dypiomia- 
cji czechosłowackiej. Akcja Małej En- 
tenty ma pośrednio i jeszcze jeden sku- 
tek: oto wzmacnia na terenie międzyna- 
rodowym opór przeciw próbom „An-r 
schlussu“ austro-niemieckiego. 

* * 

LONDYN PAT. Zmalkomiliy publicysta. 
amgielski Steed omawia w „Sunday Ti- 
mes“ sytuację międzynarodowe,  stwier- 
dzajac, że ubiegł ytydzień pozostanie w 
pamięci z powodu dwu faktów: 

W czwantek mastąpiło przekształecemie 
się Małej Ententy w nowe wielkie mao- 
carstwo z 48 miljonami mieszkańców: i! ar- 
miją liezącą na stiopiie pokojowej 450.000 
ludzi. 

W piątek Liga Narodów wypowiedzia- 

* 

  

CZECHOSŁOWACJI, JUGOSŁAWJI 

ła swe potępienie akcji japońskiej w 

Mamdżurji. i 
Obydwa te fakty miłe są improwizacją 

lecz owiojeem, biióny dłojnzałi (dla "ochrony 
mowego porządku świałta, którego sens 
polega ma tem, ażeby prawo panowało 
mad! dającą jednostitonne komzyści przemo- 

cą. 
Jalkież są widoki, że duch nowego po- 

rządku świata da się utrzymać? zapytłuje 
Steed Japonja! przygotowuje atak ma Je- 
hel 'grozi wystąpieniem z Ligi! Narodów. 

Boliwja i Paragwaj, [Peru ii Kolumbja są 
w sitamie walki. Hitler i jego zwolennicy 
czymią wszysliko, ażeby: zapewnić zwycię- 
sliwo uzbrojonej nietolerancji w wyborach 
5 marca. „Hitler opowiada o wydanciu — 
Polsce Pomonza, które Polska uważa za 
starą polską ziemię i zdecydowana jest 
bromić za wszelką cemę. iPolska, upewniona 
do do tego, że Rosja sowiecka mie jest jej 
wiłogą, uwłażmie śledzi Niemcy. Francja 
tomie w. trudnościach finamsowych. 

Zachowanie się Włoch, które przetran- 
spomtjowiałły do Węgier 32 samolotu woi- 
slkiowie, a 84.000 karabinów i 200 karabinow 
maszynowych  przeszmuglowały do Austrji 
mie budzi 'wielkiego zaufamia. 

Wśród tych alarmów, i wzrastającego 
miepokioju . przekształcenie Małej Fnten- 
tły jest piostaniowieniem, kttóre oczyszcza 
atimosferę. (powstaje jakby jeden wielki 
naród, oświadczając: „My się nie Бойту“! 
Potępienie Japońji przez Ligę Narodów 
mioże zatanig japońsko - chiński spriowa- 
dhić na: tony bardziej zdrowie. 

Japonja zaostrza walkę 
MANDŻUKO W WOJNIE Z CHINAMI.—NAPRĘŻENIE STOSUNKÓW TOKIO: 

Z GENEWĄ 

co do opuszczenia Genewy. Będzie zio- tucji całkowicie samozwańczej i mocno dyspozycji władz centralnych, zgłaszając 
żona kontrdeklaracja japonji w komisji zagadkowej. Ma to biuro zbierać rzeko- prośbę 0 urlop. Wskutek interwencji pre 
191tu w odpowiedzi na zalecenia tej о- mo ofiary pieniężne wśród  społeczet-- 
statniej. Premjer dodał, _że nawet gdyby stwa „na opłacanie czesnego za usunię- 
delegacja Japonji wycofała się, to nie o- tych przez rektorów studentów, zalegają 

WASZYNGTON PAT. — Ultimatum 
wysłane do Chin przez władze Mandżu- 
ko, domagające się ewakuacji prowincji 
jehol, uważane tu jest jako formalne roz 

poczęcie operacyj wojennych. — - 
. _ TOKIO PAT. — Premjer Saito oznaj 
mił przedstawicielom- prasy, że jeszcze 
dotychczas nie zostało zadecydowane u 
dzielenie instrukcyj delegacji japońskiej 

znaczałoby to jeszcze ostatecznego wy- 
stąpienia Japonji z Ligi Narodów. Kontr- 
deklaracja  Japonji zostanie złożona w 
Genewie prawdopodobnie we wtorek. 

  

Manifestacje antyniemieckie 
w 6dyni i Poznaniu 

WIECE PROTESTACYJNE --- „NIE DAMY POMORZA!* 

GDYNIA. — Związek Obrony Kresów Za- zbrojną uważa, w tych warunkach za jedynie łatwo stwierdzić długi 
chodnich zwołał w dniu dzisiejszym olbrzymi 
wiec protestacyjny w związku z ostatniem zna 
nem wystąpieniem kanclerza Hitlera. 
Wiec odbył się nad brzegiem morza pod о- 

twartem niebem przy udziale tysiącznych tłu- 
mów mieszkańców Gdyni. 

Przed wiecem przeszedł ulicami miasta 0l- 

brzymi pochód z orkiestrą. 

Na wiecu uchwalono rezohucję, która czyni 

wywód polskich praw do Pomorza i podkre- 
śla, że Traktat Wersalski był kompromisein 
między roszczeniami dwóch narodów, nie zaś 

tylko krzywdą Niemiec. Ziemie zamieszkałe 

przez półtora miljona Polaków zostały przy 
Rzeszy. Niemniej Polska  podporzad- 
kowuje się traktatowi  wersalskiemu, wy- 

chodząc z założenia, że to — родро-- 

rządkowanie się jest podstawą i * warun- 
kiem wykorzystania dobrodziejstw ogólno - 
światowego pokoju. Wobec okoliczności tych 
z miejsca odrzucamy zdecydowanie  jakąkol- 

wiek dyskusję w sprawie granic polskich, po- 
nieważ usiłowanie wywołania takiej dyskusji 
jest niczem innem jak zamaskowanem ze stro 
„ny Niemiec parciem do wojny. 

W końcu rezolucja wzywa rząd do dalszej 
„intensywnej rozbudowy morskiej floty wojen- 
nej i lotnictwa, ponieważ odpowiednią siłę 

celową odpowiedź. 

Kończy się zaś ustępem: 

„Oparci o jednolitą opinję całego narodu 
polskiego oraz w poczuciu pełnej odpowiedzial 
ności za losy własnego państwa i jego do- 
stęp do morza, ślubujemy niezłomną straż nad 
Bałtykiem do ostatniego tchu i  jednoczymy 
się z całym narodem polskim w potężnem wo- 
łania: „Nie damy Pomorza!“, 

Rzeczą specjalnie do podkreślenia będącą, 
uważają korespondenci prasowi, olbrzymi u- 

dział ludności miasta w manifestacji. 
* * * 

ZAKIOPANE. PAT. Dzisiaj odbyła się 

tu manifestacja ludności Zakopanego i 
okolicznych wisi, przeciwiko zakusom mie- 
mieckiim ma polskie (Pomorze. Manifes- 
tacja! wozpoczęła się uroczystem nabożeń- 
stwem w kościele parafjalnym. Następ- 
mie utwiorzył siię wielki pochód, który po- 
dążył na rymek, gdzie pnzy pomniku Kró- 
la Jagiełły wygłoszono przemówienia do 
kilkutysięcznego tłumu. 

POZNAŃ PAT. — Odbyło się tu wielkie 
manitestacyjne w sprawie Pomorza. 

Kilka tysięcy osób wypełniło salę reprezenta- 
cyjną ej powszechnej wystawy krajowej. 
Po wysłu szeregu 'wień zebrani 
złożyli uroczyste śłubowanie obrony ziem pol- 
skich przed zakusami niemieckiemi. 

„a kN KAINA IDA AION SAS S TAS AIK 

Z zabytków Torunia 

  

Toruń, stolica województwa pomorskiego, 

niejszych tego rodzaju zabytków 

   
te С jest jednem z niewielu miast polskich, posiadają- cych mnóstwo zabytków budowlanych, pochodzących z czasów EO OKIAzi: "Do i Do najpięk 

należy kościół św. Jakóba. Na zdjęciu naszem widzimy 
ten kościół oglądany z okien ratusza. 

Łaszuk. 
OSZMIANA — 

PODBRODZIE 

POSTAWY — 

WOŁOŻYN — 

DRUJA -- Kowkin, 

Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ui. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PIN$K — Ksiegarnia Polska — St. Bednarski 

Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE —- Ksję garnia T-wa „Ruch“ 

SŁONIM — Księgarnia }. Kyppa ul. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin —- biuro gazetowe ul. 3 Maju 3 

Mickiewicza 10. 

Liberman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“, 

> EKO nai i NOK LOTO T L t NKGB A aidas KAAT AST TTT RAK 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
nadesłane nailimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych, 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczue o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

mogą być przez Administację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 groszy 

oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

Delegaci polscy na międzynarodową konferencję węglową 

Dziś rano wyjechali do Genewy na narady 7- 
miu państw węglowych w sprawie jednoczes- 
nego ratyfikowania konwencji z r. 1931 o ogra 
niczeniu czasu pracy w kopalniach węgla, dr. 
Stanisław Jurkiewicz, b. minister Pracy i Opie 

BODZRZEDAA ZDIGKI, 0 KOPE WK OOOO OORURZCOWEEWRE OT ZZEZZCK KOENÓ0 00 

Prawda o „biurze opłat 
akademickich“ 

KULISY ZAGADKOWEJ INSTYTUCJI. 

krOLITYCZNI MENERZY, FAŁSZYW «: 
INFORMACJE 

ISKRA. — W pewnej części polskiej 
prasy stołecznej i prowincjonalnej poja 
wiają się ostatnio sążniste artykuły o +. 
zw. „Biurze opłat akademickich", imsty- 

cych z opłaceniem czesnego”. 

Działalność tej przez nikogo nie po- 
wołanej i niekontrolowanej instytucji 
wzbudzić musi poważne obawy па {е- 
mat sposobu - zużytkowania zebranych 
dzięki ofiarności publicznej funduszów, 
gdyż kierownictwo jej, spoczywające w 
rękach bojowych przywódców OWP nie 
daje gwarancji, że sumy te nie zostaną 
zużytkowane na cele partyjno - politycz- 
ne, tembardziej, że w odezwie „Biura o- 
płat akademickich" ogłoszonej w prasie 

szereg danych nieprawdziwych 

których celem jest tylko podniecenie mi 
dzieży akademickiej i wprowadzenie w 
błąd społeczeństwa. 

Świadomie więc puszczono w obieg 
wieści, jakoby minister oświaty nakazał 
skreślenie z albumów  uniwersyteckicia 
studentów, którzy nie opłacili w oznączo 
nym terminie czesnego. W rzeczywisto- 
ści skreślenia nastąpiły wyłącznie tylko 
na skutek zarządzenia rektorów, rozpo- 
rządzenia bowiem ogólne ministerstwa* 
oświaty mówią tylko o konieczności ui- 
szczania dodatkowej opłaty wpisowei 
przez tych akademików, którzy wnoszą 
opłaty po ustalonym, prekluzyjnym ter- 
minie, przyczem nie stawia się tu żad- 
nych ograniczeń w czasie. Teoretycznie 
możliwe jest nawet wniesienie na tej 
podstawie czesnego z dodatkową opła- 
tą wpisową niemal w przededniu końca 
roku akademickiego. 

Pisano szeroko o setkach studentów 
„pozbawionych możności studjowania w 
wyższych uczelniach, przez skreślenie 
ich z list uczelnianych. Oczywiście nikt 
nie usiłował podać dokładnej cyfry usu- 
niętych, snać w obawie, aby jej „wyso- 
košė“ nie osłabiła wrażenia, jakie stara- 
no się wywołać krzykliwemi publikacja- 
mi. 

Zapoznajmy się więc dła przykładu 
z uczelniami stolicy. Rzeczywiście wsku 
tek zarządzenia rektorów kilkuset stu- 
dentów skreślono z albumów  uczeinia- 
nych. Studentom tym przysługuje prawo 
opłacania czesnego wraz z dodatkową 
opłatą wpisową w ciągu całego roku a- 
kademickiego. Jednak ministerstwo o- 
świecenia, pragnąc przyjść z pomocą i- 
stotnie niezamożnym akademikom, po- 
stanowiło w wypadkach zasługujących 
na uwzględnienie — zwalniać ich od tej 
dodatkowej opłaty. Dotychczas  skorzy- 
stało już z takiego zwolnienia 740 aka- 
demików. Na 3-ch wyższych uczelniach 
warszawskich skreślono w dniu 2. I. rb. 
1067 studentów, jednak do dnia 10 bm. 
przyjęto ponownie 700 akademików. — - 
Dotychczas więc pozostaje poza murami 
uczelni, 367 studentów, przyczem zazna 
czyć należy, że nie jest to cyfra ostate- 
czna.   

ki Społecznej, a obecnie delegat rządu polskie- 
gogo do Rady Administracyjnej  Międzynaró- 
dowego Biura Pracy i p. Józef Zagrodzki, 
naczelnik Wydziału Organizacji i Ochrony 
Pracy w Ministerstwie Opieki Społecznej. 

  

TELEGRAMY 
WALKA Z PRASĄ CENTRUM 

BERLIN PAT. — Za ogłoszenie ode- 
zwy organizacyj centrowych zawieszono 
szereg dzienników katolickich na pro- 
wincji. Nadprezydent prowincji Miinster, 
Gronovsky, otrzymawszy polecenie wy- 
dania tego zakazu, oddał swój urząd do 

zesa katolickich związków w Niemczech 
byłego kanclerza Marksa minister Goc- 
ring cofnął zawieszenie dzienników cen- 
trowych, ostrzegając przed ogłaszaniem 
na przyszłość burzliwych oświadczeń. 

POSEŁ Z.S.R.R. U MINISTRA 
"ВЕСКА 

Minister spraw zagranicznych p. Józef 
Beck przyjął iwi dlniiu 18-tym b. m. posła 
ZSRR w Warszawie p. Anllonowa - Owsie- 
jenkę. 2 

WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA \ 
Z Z.S RR. "A 

MOSKWA. PAT. (W dniu 19 b. m. w 
iokialiu "Dow. Sowpioalttong w: Moskwie mastą- 

piłopodpisanie umowy, przedłużającej o 
dalsze dwa lata działalność mieszanego 
polskio- sowieckiego  Dowiarzystwa han- 
dlowego Sowpolltorg. Stiwarza to realne 
podstawy do rokowań prowadzonych о- 
becnie przez bawiiącą wi Miosikiwie ' delega- 
cję przemysłowców, reprezentujących po- 
szczególne gałęzie przemysłu polskiego. 

POSTĘPY OFENSYWY KOLUM- 
BIJSKIEJ 

PARYŻ PAT. — Według doniesień 
z ostatniej chwili, doszło do nowych 
walk między peruwjańskiemi a kolumbij 
skiemi samolotami. Kołumbijczycy umac 
niają swe pozycje w Tarapaca, a jedno- 

cześnie posuwają się po rzece Amazonce 
w kierunku Letycji. Przewidują, że woj 
ska kołumbijskie zajmą Letycję w przy- 
szłym tygodniu. Rząd peruwjański we- 
zwał swego ministra o w 
Londynie, generała Benavidesa do kraju © 
celem powierzenia mu naczelnego dowó- 
dztwa nad wojskami. 

PROTESTY PRZECIWKO WYBOROM 
DO SEJMU W OKR. RADOMSKIM 

W poniedziałek, dnia, 20-go b. m. o godz 
10-tej rano Sąd Najwyższy mozpatrywać 
będzie ma: posiedzeniu jawnem dwa prote- 

sty) przeciwko wyborom do sejmu w okr. 
Nr. 19 Radom — Końskie — Opoczno. 

Protesty referuje sędzia J. Songajłlo. 
Z okręgu radomskiego weszli dlo Sejmu 

posłowie: Michał Osiński, Igmacy, Ziętek, 
idr. Franciszek: Czermichowski i Tomasz Ko- 
perski — a BBWR Józef i, 
z [PPS Franciszek Chyb z Stronnictwa 
Chłopskiego i _ Mieczyslaw Jakubowski — 
ze Stronnictwa Nanodojwiego. 

WYBUCH W RAFINERII 

TRYJEST. PAT. W rafinenji olejów 
mineralnych w Trjeście nastąpiła eksplo- 

zja zbiornika ze sprężonem - powietrzem. 
Wicedyrektor techniczny i trzech techni- 
(ków, pomieślii śmierć ma miejseu. Ośmiu 
robotników jest ciężko rammych, z tych 
tmzej zmarli po przewiezieniu do szpitala. 
Hala maszyn w której nastąpi wybuch 20- 
stała: doszczętnie zmiszkzoma. EE 

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

ZF



“JAK KOMUNIŠCI NAPADLI 
na Konsulat polski w Paryżu 

W] czwartek 16 b. m. konsulat polski 
wr IPamyżu, jak już domiosiky depesze, stał 
się terenem napaści przez (tłum liczący, bli- 
sko 100 osób. 

Szozegóły, napadu są następujące: o 
godz. 10.30 zrana konsul Poznański, który 
znajdował się w swoim gabinecie na @ 
piętnze, usłyszał halas dodhodzący z pair- 
temu. P. Poznański udał się na dół. 'Wiiel- 
ki pokój przepelniony był  |lumiem, który 
żądał, ażeby ikonsul ich wysłuchał. 

Konsul oświadczył, iż przyjmie tylko 
Polaków. Zaczęto kirzyczeć, Niekitónzy wy- 

ciągnęli żelatznie kije, które przedtem  m- 
Krywmali! pod ubraniem il zaczęli niszczyć i 
demolować wszystikio, io im poiddpadło pod 
ręce. 

Pracownicy: konsulatu byli bezsilni, 
Niektórzy z urzędników. starali się prze- 
szkodzić demonstrantom , jednak  zostałi 
powiażniie pobici i ranni. Kionsul p. Po- 
zmański został draśnięty odłamkami spa- 
dającego pnzy demollowaniu szkła. 

Zawezwana prizez (telefon policja. przez 
głuższy czas nie była w stanie witargnąć 
do lokalu Konsulatu, ponieważ drzwi! fron- 
tiowe były, zabamykadowane, aż wreszcie 
policjanci przedostawszy: się (przez boczną 
uliczkę ma dziedziniec Konsulatu weszli 
do lokalu i wyparli  idemonstramitów. 

16-tu Polaków 1 Francuz i 1 Rosja- 

nim zostalii aresztowani, a 50-ciu [Polaków 
odstiawiono, pod strażą do prefektury poli- 
cji, gdzie sprawdzono ich dokumenty. 

Poza. konsulem Poznańskim  zraniomo 
6 unzędntików. (W Item dwuch Bolesława 

Polaka i Jana Diugolewskiego poważnie, 
pierwszego nożem wj piersi, dnugiego u- 
qdemzeniem żelaznym idrągliem po głowie. 
Obydwaj zostali przewiezieni do szpitala 

Demonstranci, sami |beznmobotni, pnzy- 
szli (dlo. komsulatu z zebrania: komunisty- 
cznegio — międzynarodowegio  towanzystwa 
pomocy (robotniczej i! przez jego władze 
'wysłami. 

* * * 

Wedle ostatnich informacyj, dwaj cudzo- 
ziemcy, uczestnicy napadu, Francuz i Rosja- 
nin byli kierownikami z ramienia partji napadu 
polskich komunistów i prowadzili akcję. Ich 
obecność w polskim konsulacie jest oczywiście 
nieusprawiedliwiona żadnym pozorem. 

  

SŁOW O 

Święto pułkowe w Lidzie 

  

Dnia 12 bm. odbyło się w Lidzie święto. puikowe 77 p. p. z okazji i4-ej rocznicy wyrusze- 

nia tego pułku na front. W czasie uroczystego obchodu dowódca pułku 

podoficerom odznakę pułko . Zdjęcie nasze przedstawia moment wręczania 

tej odznaki oficerowi pułku mjr. Kozłowskiemu. 

czyi oificeram i 

płk. Śliwiński wrę- 

  

HOKEJOWE MISTRZOSTWA ŚWIATA. 
W piątek późnym wiieczorem odbyło 

się w Pradze inauguracyjne zebranie ho- 
kejowych mistrzów Świata, które zagaił 
prezes Międzymarodowego Związku НоКе- 
jawego p. Loiicq. Wobec braki siiantu dru- 

Czy Włochy wydobędą skarb Alaryka? 
Wedle legendy, na której opiera się prześli 

czna ballada Platena „Grób w Busento*, prze 
tłumaczona na język włoski przez Carduccie- 
go, miano zwłoki Alaryka, króla Gotów, ро- 
chować w korycie rzeki Busento, wśród olbrzy 
mich skarbów zrabowanych w Rzymie. De- 
tychczas nie pomyślano 0 odnalezieniu tego 
miejsca wiecznego spoczynku króla Ałaryka. 
Obecnie rozpoczęto we Włoszech robić poszi- 
kiwania w tym kierunku. 

Po śmierci wodza rzymskiego Stilicha „któ 
ry zmusił Alaryka do opuszczenia Włoch, zja- 
wił się król Wizygotów w roku 410 po Chry- 
stusie znowu przed bramami Rzymu. Cesarz 
Honorius uciekł do Ravenny., Do Rzymu wkro 
czyli Wizygotowie i przez sześć dni plądre- 
wali miasto. Alaryk wydał wprawdzie rozkaz, 
by oszczędzać kościoły, ale uratowano tylko 
bazylikę św. Piotra, W Lateranie zabrano cu 
downy baldachim ze srebra, podarunek cesa- 
rza Konstantyna. Po spłądrowaniu Rzymu wy 
ruszył Alaryk ze swą armją do Kalabrji, by 
się dostać do Afryki. Burza zniszczyła jego 
flotę, a Alaryk rozbił obóz obok Ravenny. by 
przeczekać zimę i na wiosnę ponowić swą 
próbę wyprawy airykańskiej. Podczas przygo- 

towań do tej ekspedycji nagłe umarł. Wodzo- 
wie jego skierowali wody Busenta w inną 
stronę, a w korycie rzeki wykopali dla króla 
grobowiec, do którego włożyli niezmierne skar 
by stanowiące własność królewską, a po po- 
grzebie puścili znowu iałe Busenta w dawne 
koryto. By mieć wyobrażenie o tych skarbach 
— wystarczy przypomnieć sobie, że jako po- 
darunek ślubny dla siostry  Honoriusa, która 
wyszła zamąż za następcę Alaryka Athaulia, 
50 młodzieńców przywiozło: sto dużych zło- 
tych puharów, wypełnionych drogiemi kamie- 
niami. Że zwłoki Alaryka zostały pochowane 
na dnie rzeki Busento, potwierdza też Jorda- 
nis, historyk, żyjący w 6-tem stuleciu, który 
pozostawii nam historję Gotów 

Pytanie tylko zachodzi, czy będzie można 
odnaležė grób Alaryka. Na to pytanie odpo- 
wiada pozytywnie uczony włoski, Fausto Tan- 
ziani, który od lat zajmował się tą kweslją. 
Zdaniem jego, zwłoki Alaryka znajdują się w 
trójkącie utworzonym ze zlania się rzek Busen 
to, Crati i Jona. Technika zaś nowoczesna 
poczyniła już takie postępy, że łatwo będzie 
można odnaleźć grobowiec Alaryka. 

  

Polska sala w „Katedrz 

W Pittsburgu, stolicy stanu Pensylwanja w 
Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej 
przystąpiono przed kilku tygodniami 'do budo- 
wy olbrzymiego 50-piętrowego gmachu „Kate- 
dry Wiedzy* który będzie największym, a za 
razem i najwyższym uniwersytetem Świata. 
W uniwersytecie tym posiadać będą własne sa 
le reprezentacyjne wszystkie narodowości. za- 
mieszkujące stan Pensylwanja. W związku z 
tem wyłoniono w kolonji polskiej w Pittsbur-- 
gu specjalny komitet, który zajmuje się zbudo 
waniem sali polskiej. Komitet ten zwrócił się 
do Towarzystwa Polsko - Amerykańskiego w 
Warszawie z prośbą o dostarczenie projektu 
tej sali. Projekt taki na polecenie towarzystwa 

  

e wiedzy” w Pittsburgu 

  

wykonał prof. Szyszko - Bohusz. Wobec tego, 
że cały gmach uniwersytetu zaprojektowany 
jest w stylu gotyckim, przeto i sala polska 
musi być utrzymana w tym samym stylu. -- 
Prof. Szyszko - Bohusz wybrał gotyk polski 
(Bibljoteka Jagiellońska w Krakowie). Sala ta 
służyć będzie jako miejsce zebrań i odczytów 
a równocześnie ma być świątynią ducha i 
wiedzy polskiej. Na zdjęciu naszem widzimy 
projekt sali, wykonany przez prof. Szyszko - 
Bohusza. W sali tej ustawiona będzie kopja 
globusu Kopernika. W bocznych  gablotkach 
mieścić się będą manuskrypty  najwybitniej- 
szych polskich przedstawicieli literatury, poezji, 
muzyki itd. 

Cieżkie i łatwe czasy 
Wziąć do ręki którykolwiek z tygod- Każdy regjonalista powinien 

ników polskich czy czasopism. 
„Wiadomości  Literackie*,  „Epokę*, 
„Drogę*, „Przegląd Współczesny... Ile 
ważkich zagadnień, ile doniosłych pro- 
blemiatów, ile gorących, żywych spia%, 
które wypełniają umysł i serce współ: 
czesnego człowieka. Taki artykuł Boyx - 
Żeleńskiego o psychozie prawodawstwa, 

któej uległ był czuły poeta i wrażliwy 
człowA k nazwiskiem Henri Beyle, pseu- 
don'mem Stendhal. Artykuł Breitere, tłu-- 
maczący wartość polityczną ostat:iej po 
wieści Kaden Bandrowskiego... 

Albo to, co pisze Stanisław Rychliń- 
ski w „Drodze* o przebudowie współcze 
snego miasta. Jakże bogaty temat do roz 
ważań i dyskusji. Czy istotnie wielkie 
miasto współczesne jest siedliskiem roz- 
stroju społecznego? czy jest istotnie 
anachronizmem gospodarczym? a wobec 
tego, czy należy dążyć do likwidacji i 
decentralizacji wielkich skupień miej- 

skich? I w jaki sposób przyśpieszyć ten 
ważny proces ekonomiczno - społeczny? 
droga podniesienia gospodarczego, spo- 
decznego i kulturalnego wsi? Urbani- 
zacja czy rousseau'iczny zwrot do natti- 
ry? Oto pytania, które zadaje beznamięt 
nie a rzeczowo myślący publicysta. Ileż 
tu materjału do pofilozofowania. 

A ten krótki, lecz skondensowany 
szkic Jerzego Smoleńskiego w „Przeglą- 
dzie. Współczesnym*: „Socjologja grup 
społeczno - geograficznych jako podsta- 
wa badań regjonalistycznych“. Iluž ma- 
my w Wilnie zagorzałych regjonalistów, 
którzy całą swoją wiedzę w tej dziedzi- 
nie wyczerpują jednem  kabalistycznem 
słowem — tutejszość. A co to jest właś- 
ciwie tutejszość? na jakich ją się buduje 
zasadach? albo ta krajowość, okrzycza- 
na, nietykalna, sacrosancta  krajowość? 

Jakieś 
ба 

przeczytač 
artykuł Jerzego Smoleńskiego. 

W tymże Przeglądzie Współczesnym 
czyż nie warte są zastanowienia studja 
M. j. Ziomka nad czytelnictwem w Pol- 
sce. Jakże zwykliśmy operować ogólni- 
kami w tej dziedzinie. Czytelnictwo upa- 
da, mówimy. Społeczeństwo nie czyta. 
A jeżeli czyta — to Wallasów czy Piti- 
grillich. A tymczasem okazuje się, że 
Deli, Wassermann, Galsworthy, Sin- 
clair Upton zajmują pierwsze miejsca; że 
naprzykład wysławiana następczyni Sien 
kiewicza Kossak - Szczucka jest dopie- 
ro na 95-tem, a właśnie Pitigrille, С1>- 
mont Vautele i Filochowskie, czyli bu- 
duarowo-namiętne pisarze na ostatnich. 
I nietylko w lekturze mężczyzn, ale właś 
nie kobiet, które wszakże wolą zazwy- 
czaj powieści erotyczne. Wprawdzie ba- 
dania dra Ziomka dotyczą przedewszyst 
kiem Krakowa, ale któryż wilnianin Za- 
przeczy, że Kraków stoi dużo niżej kultu 
ralnie od Wilna? A w Krakowie przecięt 
ny inteligent czyta do dziesięciu książek 
miesięcznie, i to Wassermannów, Gais- 
wortltych... Cóż dopiero mówić o Wil- 
nie. Głód czytelnictwa jest tu ogromny. 
Wystarczy uprzytomnić sobie, że Rada 
Zrzeszeń Artystycznych dla zaspokojenia 
go musiała otworzyć czytelnię, składają - 
cą się z czterdziestu pięciu czasopism 
krajowych i zagranicznych. Ledwie о- 
tworzyła, już do redakcji naszej napływa 

ja listy. Już pewien urzędnik O. S. z 
Krzywego Koła 18-b pisze: „Czytelnię 
artystyczno - literacką w Związku Lite- 

ratów odwiedzać mogą, jak głosi komu- 
nikat Rady, - tylko członkowie Rady i 
jednorazowo wprowadzeni goście — w 
ostateczności członkowie Towarzystwa 
Krajoznawczego. Oznacza to, że ja nie 
będę mógł pójść do tej czytelni, gdyż nie 

  

żymy szwiedzkiej, posiadacza tytułu mi- 

słtmza Europy, izdecydowiamo (podzielić wszy 

stikich uczestników įlumnieju na trzy grupy. 
Na czele grup stoją (dawnlii mistrzowie Eu- 
ropy,: Ausftrja, Niemey, i Szwajcarja. 

Wi pienwszej grupie gromialdzą się: (Au- 
stnja, Rumunja, Czechosłowacja i Wło- 
chy. 

W dnugiej — Niemcy. — (Polska i Bel- 

SJ. 

W (tnzeciej — Szwajcarja, Łotwia i Wę- 

STY; 

Stiamy (Zjednoczone i Kianada! stiartowiać 
będą dopiero w: półfinałach, do których 
wiedjdą ponajdto po dwie najlepsze drtuży- 
my z każdej grupy. Na czele obu grup pół- 

fimaltowych stać będą Kiamada i Stamy 
Zjednoczone. Organizatorzy grup półfi- 
malłowych będą prizydzieleni ido swych pół- 
finałów ma zasadzie głosowania, przyczem 
chigamizałtowzy dbać będą o to, aby dnu- 
żyny, kitóre wiallezyły już w eliminacjach 
mie spałikaly się ponownie w: półfinałach. 
Rozgrywikii eliminacyjne potnwają  tnzy 
dni. 

Półfinały mają być zalkończone — do 
czwarjtiku. Finały w: soboltę i miiedzielę 26. 
W tek 24 odbędą się zawody o nagrodę 
pocieszenia, które rłozgirywiać będą druży- 
my, jalkiie odpadną w elimimacjach oraz 3 
i 4 IL — p półfiinałów. Wszystikie mecze 
w razie wymiku remisowego rozgrywane 

będą w potrójnych przedłużeniach 

   
   

Osłabiony skład polskiej reprezentacii 
Stosunikowio słaby skład naszej repre- 

zenitacyjnej drużymy hokejowej, która wy- 
jechalła do Pragi, itłomaczy: się tem, że za- 
nównio Miajrchewiczy(kowii jak i Nowiakowi, 
dwum ulialentiowiamym zawodnikom  któ- 
may przez Adamowskiego brani byli! w ra- 
<hubę, wiładze szkolne nie pozwoliły ma: wiy 
jazd, mimo usilnych stamań i zabiegów 
podjętych przez PZIHL. 

Pliemwisze dwja rozegranie mecze dały 

następujące wyniki: Niemcy pokonały: wy- 
soko reprezentację Belgi. w. stosunku 6:0 

—-=00o= z 

DRUGI DZIEŃ MISTRZOSTW 
W niedzielę w drugim dniu zawodów ho- 

kejowych o mistrzostwo Świata, rozegrany х0- 
stął mecz między Polską a Niemcami, zakoń- 
czony zwycięstwem Niemców w stosunku 2:0. 
(w tercjach 0:0, 1:0, 1:0). 

Od początku meczu aż do 7-ej minuty ata- 
kowali Polacy, przoduje w ataku Adamowski, 
zagrażając poważnie bramce niemieckiej. — W 
drugiej tercji Niemcy wybijają się na czoło 
dzięki wspaniałej grze Orbanowskyego, który 
aczkolwiek jest Polakiem, reprezentuje barwy 
niemieckie. W 6-ej minucie Werner z drużyny 
polskiej strzela obok bramki. zaraz potem sę- 
dzia wyklucza z drużyny polskiej Materskiego 

W 10-tej minucie bramkarz Stogowski wy- 
biegając broni bramki. W 11-ej minucie brótn- 

  

  

  

karz niemiecki chwyta strzai Sokołowskie - 
go z polskiej drużyny. W 12 minucie sędzia 
wykluczył Szenajcha z polskiej drużyny za 
przytrzymanie kijka przeciwnika. W chwilę po 
tem niemiecki gracz Jenecke strzela zbliska i 
zdobywa pierwszy punkt dla drużyny niemiec 
kiej. W ostatnich minutach tej tercji Polacy 
tracą wiele dobrych szans. 

W trzeciej tercji początkowo gra zmienna. 
—potem przewagę zyskują Niemcy. W 7-ej mi 
nucie Niemiec Rudi Ball skutkiem błędu p>l- 
skiej obrony strzela drugą bramkę dla swej 
drużyny ustalając wynik meczu. — Przewaga 
Niemców wzrasta. Obrona polska ma ciężkie 
chwile. Niemcy rozpoczynają grać ostro, tak, iż 
sędzia wyklucza z gry w 9-ej minucie Lauga 
(Niemiec), w 1i-ej Schrottla i Orbanowsky- 
ego. Następnie jenecke strzela trzecią bramkę 
dla Niemców, nieuznaną przez sędziego (spalo- 
na). 

Drugi mecz przyniósł zwycięstwo Szwajca- 
rji nad Węgrami 1:0. jedyna bramka padła w 
drugiej tercji. Szwajcarzy mieli przez cały 
czas meczu przewagę, aczkolwiek nieznaczną. 

jestem członkiem żadnego ze stowarzy- 
szeń. A tak ciiciałbym korzystać z czy- 
telni, jako urzędnik bowiem nie mogę so 
bie pozwolić na kupno tygodników, pię- 
ciogroszowa zaś lektura wileńska stoi na 
tak niskim poziomie, że nie może być 
mowy o pogłębianiu wiedzy i kształce- 
niu intelektu ducha“. 

Człowiek pragnie kształcić intelekt 
ducha, dąży do pogłębienia wiedzy — a 
nie może: musi zostać członkiem  przy- 
najmniej Towarzystwa Krajoznawczego. 
Oto, jakie asocjacje może wywołać arty 
kuł Ziomka o rozpowszechnieniu czytel- 
nictwa w Krakowie. 

Są i inne ciekawe artykuły. Dajiny 
na to, Haliny Krahelskiej w „Epoce* na 
temat przeobrażeń w psychice mas. Pun 
ktem wyjścia dla autorki jest drobny 
fakt, który miał miejsce w Radomiu. Do 
jadłodajni przyszedł bezrobotny pracow- 
nik umysłowy. Zjadł obiad, poczem na 
żądanie zapłaty pokazał swoją legityma- 
cję i oświadczył, że dłużej nie jeść nie 
był już w stanie. Ponieważ właścicielka 
jadłodajni zawezwała policję, bezrobot- 
ny był przez dłuższą chwilę przedmiotem 
obserwacji znacznego grona osób: posta- 
wa jego całkiem wyraźnie zdradzała, że 
ma on głębokie przekonanie o swej słusz 
ności moralnej; że obiad mu się należał. 
Jakie stąd wnioski? W mózgu tego czło 
wieka załamało się przekonanie, że nie- 
wolno mu, ginąc z głodu, zjeść bez za- 
płaty obiadu. Jak go trzeba zakwalifiko- 
wać? Do jakiej rubryki, do jakiego para- 
grafu wtłoczyć jego postępek? Nad tem 
zagadnieniem zastanawia się Halina Kra 
helska. Oczywista, nie umie go rozwią- 
zać: zbyt trudne jest i skomplikowane. 

Z tej maleńkiej rewji niektórych cza- 
sopism polskich ostatniego tygodnia, wi 
dzimy, z jaką powagą publicystyka przy 
stępuje do różnych zagadnień naszego 
mozolnego życia, jak baczeniu jej nie 
wymyka się żaden z jego przejawów. 

Nie tak in illo tempore bywało. Na 

(1:0, 3:0, 2:0). Sędziował Walter Briick. 
Sawajcanija łatwo zwydiężyłła Łotwę — 

5a (20,10, 1:2): : 
Sedziowai p. Rzeriacz (Czechosłowacja). 

4rze delegację Ligi Morskiej i 

DELEGACJA LIGI MORSKIEJ 
U P. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 

WARSZAWA PAT. — P. Marszałek Pil- 
sudski przyjął w dniu dzisiejszym w Belwede- 

Kolonialnej w 

osobach prezesa zarządu głównego generała 

Orlicz - Dreszera, prezesa Rady Kożuchowskie 

go, wiceprezesa zarządu Jana Dębskiego. De- 

łegacja przedstawiła p. Marszałkowi rozwój 

prac Ligi oraz uchwały ogólnopolskiego zjaz- 

du walnego. Jednocześnie delegacja prosiła p. 

Marszałka o przyjęcie godności członka hono- 

rowego Ligi. P. Marszałek godność tę przyjął 

jak również wyraził swą zgodę na przyjęcie 

honorowego protektoratu nad „Świętem Mo- 

rza” w roku 1933. 

Święto 15-lecia Rarańczy 
WARSZAWA PAT. — Święto 15-le- 

cia przebicia się II Brygady Legjonów 
pod Rarańczą zgromadziło w sali Rady 

, Miejskiej w dniu 19 bm. wielką ilość u- 
czestników, którzy wypełnili szczelnie sa 
lę, galerje i przyległe korytarze. Podjtem 
gdzie zasiadło prezydjum honorowe, oto- 
czyły poczty sztandarowe dawnych pui- 
ków legjonowych z historycznemi sztan- 
darami, poczty sztandarowe Federacji 
Związku  Legjonistów, 
POW., Sybiraków, Związku Strzeleckie- 
go, Puławczyków itd. 

Na miejscach honorowych zasiedli: 
gen. Sławoj - Składkowski, reprezentu- 
jacy p. Marszałka Piłsudskiego, minister 
gen. Zarzycki, generałowie, prezes Sta- 
wek, minister Hubicki i wielu innych. 
Akademję zagaił prezes Górecki, wzno- 
sząc w zakończeniu okrzyk na cześć p. 
Prezydenta Rzeczypospolitej i p. Mar- 
szałka Piłsudskiego. Imieniem rządu prze 
mawiał minister Zarzycki, — Następnie 
wśród gorących oklasków wszedł na 
trybunę generał Rydz - Śmigły, który 
wygłosił dłuższą bardzo piękną mowę. 
Następiły inne przemówienia, relacje u- 
czestników boju pod Rarańczą, referat o 
ideologji II Brygady, wreszcie część mu- 
zyczna. 

NARCIARSKIE MISTRZOSTWA POLSKI 
ZAKOPANE PAT. — Dziś rozegrany zo- 

stał na krokwi pod Zakopanem w ramach 14 
międzynarodowych zawodów narciarskich o mi 
strzostwa Polski konkurs skoków otwarty i do 
kombinacji. 4 

Konkurs skoków 0 mistrzostwo Poiski w 
narciarstwie zgromadził ponad 30 zawodnikow, 
z których sklasyfikowano 25. Mistrz Polski lzy 
dor Łuszczek po nieudanym skoku na 70 mie- 
trów odstąpił od dalszych prób. || 

W wyniku obliczeń pierwsze miejsce zdobył 
Stan. Marusarz, nota 233.60, skoki 67, najdłuż- 
szy w konkursie i 66. Drugie miejsce Koiesar 
216, skoki 64 i 62.5. Trzecie miejsce Doiensky 
(Czechosłowacja) 204.50, skoki 51 i 54, — 
Czwarte miejsce otrzymał Lukas — Czechosio 
wacja, piąte — Barton — (Czechosłowacja), 
piąte — Gut - Szczerba — (Polska), siódme 
— Giewont Adam (Polska), ósme — Gabryś 

dziewiąte— Marduła, dziesiąte Feistauer (Cze- 

chosłowacja), jedenaste — Braed (Czechosio- 

wacja). 

W biegu złożonym na 18 km. i w sko- 
kach pierwsze miejsce i tytuł mistrza zdobył 
Izydor Łuszczek, 455.70 punktów, skoki 64 i 
64.5 m. Drugie miejsce zdobył Bron. Czeci— 
438.90 p. i skoki 38 — 61. 3-ci Barton (Cze- 
chosłowacja) , 432.40 i w skokach 49 i 46, 
4-te — Marusarz Andrzej, 5-te Feistauer (Cze 
choslowacja), 6-te Marusarz Jan, 7-me Dawi- 
dek Jan, $«me Lukas (Czechosłowacja), 9-te 

Lorek, 10-te Dawidek Tadeusz. Stanisław Ma- 

rusarz osignął długie skoki, oba po 64 m. je- 
den z upadkiem, skutkiem czego spadł na 14 
miejsce. Pierwszy zawodnik polski z poza Za- 
kopanego Legierski Jan z Katowic zajął 16-te 
miejsce. 

* * * 

Zawody uświetnił swą obecnością p. Prezy 
dent Mościcki, śledząc przebieg skoków od po 
czątku do końca. P. Prezydent przybył na sko 
cznię w towarzystwie wojewody krakowskiego 
Kwaśniewskiego, szeia kancelarji cywilnej kieł 
czyńskiego, majora Jurgielewicza, starosty Kor- 
niaka, burmistrza Zakopanego. P. Prezydenta 
powitało prezydjum PZN z prezesem inż. Boo 
kowskim na czele. Inż. Bobkowski po krótkiem 

placu Łukiskim w straganie znalazłem 
interesujące czasopismo z roku 1828. 
Nazywało się „Motyl* i wychodziło w 
Warszawie. Oto ważniejsze artykuły — 
„Spis materji Motyla": Życie pasibrzu- 
cha. Traktat o śniadaniu. Traktat o о- 
biedzie. O kawie. Synonimy  pasibrzu- 
cha. Klasyczność w kucharstwie. Oda do 
brzucha. Anegdoty gastronomiczne. O 
związku elektryczności z pasibrzustwem. 
Pochwała sztuki kucharskiej. O obiadu- 
jących w mieście... Naturalnie, porusza- 
ne bywały i inne tematy. A więc: 

„Chirurg Mehrer w Wirtembergji tak 
rozmnożył pijawki w jeziorze Maul, iż za 
zanurzeniem kija uczepia się ich najmniej 
sto. Mógłby tam założyć kąpiele dla 
krwistych'. — „W wiosce przy Bazylei 
żyje para małżeńska, zwracająca uwagę 
sąsiadów. Żona tak mało jada, iż całe 
jej dzienne pożywienie ledwo się składa 
z kilku łutów, gdy mąż przeciwnie, zje 
codzień ile jego ośmiu parobków. Mają 
oni czworo dzieci, z nich dziewczęta ma 
ja apetyt jeszcze większy niż ojciec, a 
chłopcy jeszcze mniej jedzą jak matka. 
— „Na wyspie Korsyce kanarzyca znio- 
sła w ciągu dwóch tygodni osiemnaście 
jaj, poczem zdechła. Podłożono jaja pod 
kurę, i wylęgły się kanarki o pół mniej- 
sze niż zwykle*. — „Niejaki Korder za- 
mordował w Londynie dziewczynę, lecz 
nie można było wyśledzić, gdzie podział 
jej zwłoki. Tymczasem matce zamordo- 
wanej córki śniło się przez trzy noce, że 
trup zakopany w stodole. Znaleziono 
trupa, i Korder o zbrodnię przekonany, 
został powieszony. Postronek, na którym 
wisiał, rozkupiono na cale. — 

Powyższe wiadomości stanowią stały 
dział każdego numeru p.t. „Kronika wy 
padków: PAT ówczesny. Ciekawsze, 

rzecz prosta, są artykuły. Naprzykład o 
wymianie zagranicznej i „komunikacji* 
z cudzoziemcami: 

— Daleki jestem  bezwątpienia od 
intolerancji kuchennej; nie myślę głosić, 

przemówieniu powitałnem wręczył p. Prezyden 
towi bronzową odznakę Polskiego Związku Nar 
ciarskiego za sprawność narciarską. P. Prezy- 
dent odznakę przyjął i pozwolił się nią ude- 
korować na oczach publiczności, zebranej w 
bardzo wielkiej liczbie. 

Kaniowczyków, / 

W _WIRZE STOLICY 
CZŁOWIEK O DWU NAZWISKACH 

Zachęta projektuje urządzić wystawę „na 

której obrazy będą  niepodpisane. Widzowie 

będą musieli zgadnąć, jaki malarz jest autorem 

danego bohomazu. Za największą ilość zgad- 

nięć, będą przyznane nagrody. . 

Można być pewnym, że oprócz samych au- 

torów, którzy trafnie rozpoznają co namalowali 

— nikt nie domyśli się, kto i co. Na malar- 

stwie dziś tylko unikaty się znają, unikaty się 

interesują. Jeśli kto kupuje obraz, to nie dla- 

tego, że mu się podoba, ale -— że nazwisko 

malarza... 

Nazwisko decyduje przedewszystkiem o ce- 

nie obrazu. Jest taki malarz G.....ski, dosyć 

wzięty, dobrą ma markę, jego obrazy idą po 

500 — 600 zł. Taniej G....skiego nie można do 

stać, choćby to był obraz nie większy od chu 

stki do nosa. 

Tu i ówdzie widać też płótna podpisane: 

Że Idą gorzej, gorsza marka, za Z...icza 

nie płaci się więcej na rynku, jak 150 — 180 

złotych. 

Otóż G....ski i Z...icz to jeden ; ten sam 

człowiek. Sprytny malarz zauważył, że niektó 

re obrazy mu się udają, inne nie. Rembrandt, 

czy Leonardo nieraz zaczynali jakieś malowid- 

ło, a po pewnym czasie, widząc, że robota nie 

idzie, dawali spokój, zarzucali płótno. Są arty- 

Ści, szanujący swe imię, chcą utrzymać pe- 

wien poziom, nie podpiszą miernoty. 

G..ski jest praktyczniejszy, gdy spatałaszy 

płótno, nie wyrzuca go przez okno, ale podpi- 

suje: Z...icz. i opyla za tańsze pieniądze. W 

ten sposób firma G....ski pozostaje na odpo- 

wiednim szczeblu i cenie, a 150 zł. też pienią- 

dze. ` 

Ale co zrobią widzowie bezimiennej wysia- 
wy Zachęty? 

— To G....skiego obraz... 

— O nie, za wielka podłota, to Z....icza. 

Trzeba będzie być nielada znawcą, by zgad 

nąć, jak tajemniczy Dżems podpisze swe dzie- 

ło. Karol. 

ŠAAAAAAAAAAAAADALAAAAAAAAAAAAAAAAŠAAAAL AAS 
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Z 1 MILJONA dzieci polskich, znajdu- 
jących się zagranicą, zaledwie 300 1Y- 
SIĘCY uczęszcza do szkół polskich, 700 
TYS. grozi wynarodowienie w szkole 
obcej. Złóż ofiarę na FUNDUSZ SZKOL- 
NICTWA POLSKIEGO ZAGRANICĄ 
na konto czekowe( PKO nr. 21.895 lub 

w redakcji naszego pisma. 
(AAKAAAAAAAAAAAAASAAASAAAAAAAAAAAAAAAA 
TWWYTYYYYYYSYTWYYYWY PYYYYTYWTYWYWYTWYTTY W 

    

W kilku punktach miasta Warszawy oraz w 
t. zw. tablice orjentacyjne dla orjentacji przyjeżdżających turystów. 
mieszczone zostały plany miasta danego oraz 
ną z tych tablic orjentacyjnych ustawioną przy 

Tablice orjentacyjne P.A.T. 

  

   
szeregu miast prowincjonalnych PAT ustawiła 

Na tablicach tych u- 
jego dzielnic. Na zdjęciu naszem widzimy jed- 

zbiegu Nowego Świata i Al. Jerozolim- 
skich w Warszawie. 

że nad barszcz i kapustę niemasz jadła 
na świecie. Owszem, uznaję pożytek 
słodkiej kommunikacji gastronomicznej, 
ale gusta pokoleń będąc rozmaite, arty- 
sta oświecony powinien wybierać u cu- 
dzoziemców co jest najstosowniejszem 
do gustu narodowego. To mało: prawdzi 
wy talent powinien wyuczyć się sposób 
ukrycia tych pożyczek, tak iżby obcy ich 
początek, zacierając się pówoli, znikł cał- 
kowicie na stołach naszych. Zostawując 
więc Anglji jej plumpudyngi, jej zupy z 
arakiem, pożyczmy od niej rozbif i bif- 
sztyk, wybierajmy w jej kuchni i w jej 
literaturze. Pożyczmy od Francuzów ich 
ciasta, od Włochów ich makarony, od 
Węgrów ich wina, lecz porzućmy tyle 
dziwacznych preparatów, niezgodnych 
ani ze zdrowiem ani z klimatem polskim. 
I jeśliby kuchenny jaki Mickiewicz pró- 
bował na naszych žolądkach niebezpiccz 
nych takich doświadczeń, 

Zrzeczmy się jadła, napoju, 
Niech zostawi nas w spokoju. 
Dajmy mu Pański Krzyż! 
A kysz, a kysz, a kysz! 

Godnym uwagi jest również artykuł 
p.t. „Wędrówka geograficzno - gastro- 
nomiczna“. Zdarzyło się niedawno na 
rozprawie w wileńskim sądzie okręgo- 
wym, że jeden z oskarżonych, z ukończo 
ną szkołą powszechną, został zapytany 
przez sędziego, co to jest Warszawa. O- 
skarżony nie znalazł odpowiedzi, nie sły 
szał nic o Warszawie. Może dlatego, że 
uczono go tak: Warszawa to stolica Pol 
ski. Definicja być może nadto abstrakcyj 
na, zgoła intelektualistyczna. Nie koja- 
rzy się poprostu z niczem, jest zawieszo 
na w próżni. Stolica... A co to jest sto- 
lica? Główne miasto? Polski., A co to 
jest Polska? Państwo? Rzeczpospolita? 
Ale i Francja jest państwem i rzeczpo 
spolitą, Niemcy również, Hiszpanja ta- 
koż. Definicje powyższe są całkiem ogól 
nikowe, generalizujące, nie uwzględnia- 
jące istotnych, odrębnych właściwości. 
„Motyl* ujmuje rzecz inaczej: poglądo- 

wo i źżmysłowo, „przez słodkie pamiąt 
ki, które język, nos i oczy, zgodne w 
pożyciu sąsiedztwo, za wspólną uckwa- 
łą do zapisu pamięci podają”. I dlatego 
określa: Polska--to: zrazy, kasza perłowa 

jaglana i gryczana, bigos, szynka, wę- 
dliny, baby, grzyby, kartofle, kaczany 
od kapusty, piwa, miody,. barszcz, kapuś 
niak, chłodnik, zacierki i krupnik. » 

A Litwa, dajmy na to? Masło, sery, 
żur, kołduny, kisiel, botwinka, were- 
szczaka-— Węgry? Bryndza, miód i wi 
no. — Włochy? Winogrona. Albo gastro 
nomiczne charakterystyki / niektórych 
miast. Warszawa? Strucle, pączki i cu- 
kierki. — Troki? Ogórki. — Oszmiana? 
Słomki i obwarzanki. — Pińsk? Raki, 
żaby i ślimaki. — Grodno? Jemiełusz- 
ki. — Wreszcie Wilno: bulwy. Ten słow 
niczek gastronomiczny jest obfity, i cza 
sami wydaje się, jakoby był ironiczny. 
Ale to złudzenie. Autor układał go z ca- 
łą szczerością i prostotą. W uwagach 
przecie powiada, że „sławny Rousseau, 
który młodego Emila środkami zmysłowo 
ści oraz doświadczenia do dobrego za- 
chęcać radził, nie odrzuciłby zapewne 
sposobu nauczania geografji przez płody 
albo wyroby każdemu miejscu właści- 
we“. Tak. Ani słowa. Przyjemnie jest po 
czytać „„Motyla* i pomarzyć o tem, jak 
to dobrze żyli ludzie sto lat temu: „Wczo 
raj pani Z. wysiada z karety, przez świa 
domych jej dobroczynności otoczona. Po 
strzega pomiędzy żebrzącemi zdrowego 
chłopaka, najzwinniej podsuwającego rę- 
kę. — Nie wstydzisz się żebrać, kiedy 
możesz pracować? — Chłopak męczeń- 
ską minę nastroiwszy, rzecze: Ach, pa- 
ni, gdybyś wiedziała, jak mi się praco- 
wać nie chce! — Naści na obiad! 
szczerością zabawiona odrzecze pani“. 

Oto były czasy. Złote czasy, można 
powiedzieć. Dzisiaj bezrobotny w Rado- 
miu nie znajdzie takiej pani. I karet nie- 
ma też. A jednak lepiej żyć w dzisiej- 
szych ciężkich czasach. Wysz. 
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Tydzień sportowy 
Narciarskie zawody szkolne w N. Wilejce 

Zawodnicy gimn. Mickiewicza zdobyli mistrzostwo 
Onegdaj rozpoczęły się w N. Wilejce wiel- 

kie szkolne zawody narciarskie, będące jedno- 

cześnie „prywatną imprezą” Komitetu Rodzi- 

cielskiego miejscowego gimnazjum oraz mi- 
strzostwami szkolnemi szkół średnich. А 

Impreza ta zorganizowana staraniem mteį- 

scowego kola sportowego, pod wodzą p. prof. 

Truchanowicza 1 przy pomocy p. p. nauczy- 

cieli wych. fizycznego zainteresowanych szkół 
wypadła doskonale, jeśli można sądzić po dniu 
wczorajszym. Organizacja wręcz wzorowa. 

ZESPÓŁ GIMN. MICKIEWICZA 
WYGRYWA BIEG 

Zaczęło się od zbiórki zawodników, podnie 

sienia bandery i defilady. Przybyła na te uro 

czystości spora grupka osób oficjalnych, że 

wymienimy tylko p. p. prezesa Centr. Opiek 

Rodzicielskich ppłk. Thomasa, ppłk. Nekanda:- 

"repko, prezesa Komit. Rodzicielskiego gimu. 

miejscowego  Tyllo, wiceburmistrza  Rzepiela, 

Po części oficjalnej rozpoczął się bieg druży- 

nowy (po 4 osoby w drużynie) na dystansie 

10 km. Stanęło na starcie 22 drużyn. Spora 

grupka zawodników, niemałej więc trZeba było 

sprawności organizacyjnej, aby wszystko wy- 

padło składnie, tak, jak to miało miejsce. 

W rezultacie zmagań na trasie pierwsze 

miejsce uzyskał zespół gimn. Mickiewicza — 

(czas 56 m.), przed zespołem. Szk. Technicz- 

nej (56 m. 33 s.), II, Il i IV zespołami 

gimn. Mickiewicza. Szóstą lokatę zajął drugi 

zespół Szkoły Technicznej. Zespoły gimn. Le- 

iewela i Zygmunta Augusta zostały zdyskwa- 
lifikowane za zmylenie trasy. || 

Zwycięski zespół gimn. Mickiewicza składał 

siz z następujących zawodników:  Aleksandro- 

wicz, Paszkiewicz, Pimpicki i Perłowski. та 

gi zkolei, Szkoly Technicznej — Sierdziukow, 

Radziulewicz, Kelm i Piotrowski. 

DRUGI DZIEŃ ZAWODÓW 

s Wczoraj w drugim @па zajwodów od- 

były się dwie konkurencje — inidywviduai- 

ne. Bieg na 12 klm. i na 4, dla chlopedw! 

W. pierwszym zwyciężył Rymsza (gim. 

z N. Wilejki) przed Sierdiukowym (sak. 
Techmieza) d Perłowiskim (gimn. Mickie- 

wicza) (W. dnugim Hamzen (gimm. Midk.) 
przed Rakiowsikim (gimm. Mick.) i Kurczyń 
skim (gimn. Z. Augusta). 

Po obliczeniu czasów i sprawidzeniu motti 
sędziów kiontnolinyich ziosttłalł iogitoszony wy- 
mik, 

Mistnzośjtiwio szkół Śnednich ma mok 
1933—34 zdobył pierwszy zespół gimmi 
Mickiewticza (110 punkt. ), drugie: miejsce 

BALER ZL: 

TURNIEJ BOKSERSKI. 
Zwolennicy boksu z radością. dowiedzą 

Się, że 25 bm. będziemy mieli tumniej bok- 
serski z udziałem zawodników Warszawy 
*(Skoda i Makabii), Białegostoku i Wilna. 
Zapowiedziamy jest przyjazd Bąkowskiego, 
Kiocesa i Pilnika. 

Podobno przeciwnikiem Pilnikia będzie 
Minikow. Szkoda, możnaby wyszukać mu 
@ mas grožniejszego przeciwmika, 

Dowiadujemy się jednocześnie, że za- 
cTząd Okr. Zw. Bokserskiego ustępuje. Ma- 
ja być wybory. Naszem zdaniem zarząd mie 
potrzebnie się znaża trudnościami! Prezesa 
zarządu, wielce (dla spontu zasłużonego plk. 
Giżyckiego mie wolno: wypuścić z zarządu. 
Jego przywiązanie ido sportu i zasługi już 
położone, zdobyły mu ogólną sympatję 1 
autorytet. Trzeba mu tylko pomóc w. trud- 
mej pracy, moózruszania. boksu. iPomocniey 
muszą być młodzi, enengiczni 'i! pracowici. 

  

  

zespół szk. Techniicznej (43 pkt.). Nagra- 
dę pnzechodnią ufundowaną przez  Konu- 
tet Rodzicielski przy gimn. Św. Kazimie- 

uza w Niowiej Wilejce zdobył ten sam ze- 
spół gimm. Milekiewieza (51 pkit.) przed 
zespiolem szik. Technicznej (19 pkt.) i gimn. 
św. Kazimierza. 

iPe ogłoszeniu mymików odbyło: 
urdazysłte rozdanie magród zwycięzcom 

zwiycięskim zespołom. 
Nawiązując do itiego! cośmy powiedzieli 

o organizaji zawodów mkależy zazmaczyć, 
że komiisję sędziłowsiką słianiowiii pp. nau- 
czyciele wych. fizycznego oraz sekmetamz 
Okr. Zw. Nancianskiego med. J. Nieciecki 
omaz podnieść z uznianiiem miiemały wysiłek 
pań m Kiomilietn Rodzicielskiego, które 
zakmoszczyłły się aby po zawłodach "wszy- 

r włodniiey: (i nie itylko zawiadniiey) — 

alli gorącą herbatę i (cos do przegry 

się 

i 

    
   
ziemia. 

Reasumując wi     

  

yslikie spostinzeżenii 

i wykazały  doskomałą 
oraz duże załin= 

młodzieży 

  

zamwtodły айу ® 
fonmę „miakiewiezaikėw“ 
"tenesowamie sie miemi mitetyilkio 

ele i stamszego spoleczenstiwa.. 
Nowo - Wiilejjka. była Miekką idlla nancia- 

rzy Wilna. 

  

Polacy zwyciężyli na łyżwiar- 

skich mistrzostwach świata 
MORAWSKA OSTRAWA. PAT. W 

drugim dniu słowiańskich mistrzostiw ły- 
żwiamskich w Morawskiej Ostinawie — ю- 
szło do właściwego zmierzenia sił między 
Polakami a! Czechami. Polacy odnieśli 
szereg pięknych sukcesów. 

W biegu 3.000 mir. zwytciężył Kalbar- 
czyk 5,89 przed Tulmevskim (Czech). 

W ogólmej klasyfikacji) m jeździe panów 
mistrzem państw slowilańskich został Kal- 
barczyk (Polska) not. 174,3, 2) Turnovski 
— (Czechosłow.). 173,97, 3) Stnzyżewiski, 

W punktacji pań pierwsze miejsce za- 
jęła Leona Łukasikówma (IPiolska) z motą 
212,52, zwyciężając wi bięgach ma 500 mtr, 
1.000 mitr., przegrała jedynie wiskutek u- 
pakiku bieg ma 1.500 mir. Drugą byłła Kio- 
lasówna (Polska), 

W jeździe figurowej panów zwyciężył 
Sliwa (Czech) przed IKłondelką (Cz.) "Trze 
ci Iwasiewicz, (Polska), 4-ty Stamiszew- 
ski. 

W. jeździe pań przyzmamo zwycięstwo 
pami Vesely (Oz.). (druga była! Popowiczo- 
wa (Polska). 

W jeździe parami zwyciężyłła mistinzo- 

wiska para polska: Bilorównia - Kowalski 

przed małżeństwem Veseley i parą polską 
Rudnicka - Theuer. 

  

ZAWODY © ODZNAKĘ P. Z. N. 
Sekcja nameiamskia: WKS'u 1 p. p. Leg. 

podjęła się owganizacji zawodów o odznakę 
Pol. Zw. Nanciainskiegio. Odbyły się one 
wiczohaj i zgromadziły na starce (w pobli- 
żu schromiskia w Rowałch Sapieżyńskich) — 
meikiondloiwą ilość zawiodnilczedk 4% zawodmi- 
ków. 

Panowie, a zgłosiło się idh kilkudziesię- 
ciu (iw Ijym tłoku zauważyliśmy pp. mec. 
Wiiścidkiego, Szumańskięgo, Stamkiewieza, 
idoskioniailego piškanza Longina  Pamlow- 

skłiego), biegli ma Itiraisie 12 klm. Wymiki 

ich -zmajgań mie są jeszcze podlliiczone — 
trudno wiięe przewidzieć ilu uzyskało pra- 
wio moszemią  odzniajki, 

Z paniami zaczęło się miemail tragicz- 
mlie. Zjgłosiłło się zaledwiie trzy i dopiero w 
osliajiniej  miemal chwiili przed zamknię- 
ciem listy zgłoszeń przybyło jeszcze mięć 
Wazmogło to ogólne zańśniiemesowanie zwła- 
Szcza, że wi tem gnomie znalazły się wszy- 

stkie „asy szykujące się do walki o ty- 
tut misłnzymi; Wilnia. 

Jak wynika z prłowizonycznych obliczeń 
wymagame czasy zdobyły, pamie: Ławirymo- 

wiiezówma, Iwanioiwsłkia, Lewiomowa, Ciuń- 
dziewiekiai 1 Roginiewiczówna, przyczem 
mbajliepszy czas miała p. Ławirymowiczówna;, 
zmiamia. szerokim. kiolom sporiłowym  Wiillna, 
jako (doskonała łyżwianka. » ы 

Organizacja zawodėw spramaa, co jest 

   

Warta bokserskim mistrzem 
Polski 

KATOWICE. РАТ. W niedzielę od- 
był się w Katowicach finałowy mecz bolk- 

sensikik-o mistrzostwo dlrużymowe Polski 
między Wratą a PKS. Zwyciężyła Warta 
9:7, zdobywając ponownie tytuł druży- 
nowego. mistrza Polski w boksie, 

Pięściamze Włamty byli! bardziej ruty- 

mowiamii i silniejsi fizycznie. Zawodnicy 

PKS Ikatowicekiego trzymali się również b. 
dłobnze. 

  

ZADANIE Nr. 13 

Kaiko (Węgry) — Świat Szachowy 1933 r. 
BIAŁE: = K h4: H h8; G 06, el; S 03, 

d3; MW b3, h5 (8). 

"CZARNE: К @4; № £6; G 5; S a2, h7; 
pion d5 (6). 

Matt w 2-ch posunięciach. 

ROZWIĄZANIE ZADANIA Nr. 12 

B. Borkum (Wilno) — Oryginalne. 
1. W di—d8; IK e7X/d8; 2. G e5 mat. 
RCR S g7—5; 2.[W d8—e8 mat, 

PARTJA Nr. 13 

System Reti 

grana na turnieju o mistrzostwo Wilna 
na rok 1932 ; 

Kowalski R 
1 6 gl—f8, di—-d5; 2. c2—c4, eT—e6; 
3. g2—g8, 8 jg8—16; 4. С f1—gł, G £8—e7; 
5. 0—0, 0—0; 6. b2—b3, a7—db; 7 Gc1—b2 
aD—a4; 8. dZ—dk, с7—еб; 9. S bl—de, 
a4—a3; 10. G b2—cd, b7—b5; 11. cd—<c5, 
b5—54; 12, S £3—e1? e6—5!; 13. d4Xe5, 
S 16 — dZ; 14. S e1—d8, H й — а5; 
15. 42-47, G c8—d6; 16. H dl — e2, 
® 97 х 5; 17. S d3 X c5, H a5 X G; 
18. H e2Xc5, G eTXe5; Białe przegrywają 
jakość skutkiem słabego 15 posunięcia, 
19. e4Xdp, G a6X£1; 20. K g1Xf1, c6X45; 
2. G 82 X db, W a8—a7; 2. M — 4, 
W 28 48; 28. G d5 — 3, W a7T — «7; 
24. S d2—cd, S b8—tc6; 5. G cl—3; 
© <0Xe3; 26, S c4Xe3, S c6—d4; 20. 
& #3—е4, №/ 18—c8; 28, S €3—_od. gT—g6; 
29. 3—g4, S:d4—b5; 80. f4—5; S b5ó—c3; 
31 G e4—d3, WI e8—d8; 32. S c4—46, 
Wie7T—e7; 33. G d3—c4, g6X85; 34, g4X£5, 
W eTXe5; 35. S d6XIT, [W e5X15 i białe 
Się poddally. 

  

TURNIEJ 
O MISTRZOSTWO W. T-WA SZACH. 

ne ate klub szachowy w Wil- 
„. wio Szjajchiowe, po zongamiizo- 
A przed kilku  miesięcami turnieju 0 

istrzostwo Wilna, znów podjął się organi. 
zacji wielkiego ttumnieju o, „Wiosenne mi- 
strzosiiwo Twa 1933 m.“ ; 

Regulamin! furmiejowy prewidiuś. 
do turnieju nano Pó. 
Wil. T-wa 

. 

że 
będą dopuszczeni członkowie 

Szach. klasy A, oraz zapnosze- 

mi goście @ pośród osób nienależących do 
T-wa. 

Impreza ta zapowiada: się nadzwyczaj 
imponująco. Na liście zapisów wstępnych 
figurują nazwiska majwybitniejszych gra- 
czy! Wilna. Należy przypuszczać, że tur- 
miej ten jak pod względem ilość tak i ja- 
kości mie ustąpi tłumiejowii o mistrzostwo 
Wiilna. 

Wszelkich informacyj w sprawie tur- 
mieju udzielają dyžurni członkowie Twa 
w! godzinach wieczorowych w lokalu T-wa 
Milckiewicza 11. 

Losowanie ikolejności rozgrywek oraz 
rozpoczęcie turnieju odbędzie się 25 lutego 
b. r. o godz, 19.00. 

DOPOMÓC MISTRZOWI RUBINSZTEJ- 
* NOWI. 

Tego rodzaju okrzyk przebiegł przez 
prasę szachiową Polski i zagramiey. Świa- 
towej sławy maestro, wieloknotny zdobyw- 
«a. pierwszych riocznie miejsc w międzyna- 

modowych turmiejach, jedemi z najpoważniej 
szyjch kandydatów: do, tytułu mistrza — 
świąta w olkresie swej majlepszej ery — 
(1914 r.), autor wielu prac (teoretycznych, 
wymalazca debiutu Merańskiego i obrony 
Amtimerańskiej (1923 r.), mistrz i wielo- 
kmotny reprezentiami: Polskii ma Olimpija- 
dalch szachowych — p. Riubimsztein (uro- 
dzoniy 'w moku 1882 w Łomży) znnij- 
duje się mw Miężkiej sytuacji mater- 
jallinej. Kryzys świaftowy i w szachach zna- 
larzł swoją ofiarę. 

Szereg poważnych czasopism i dzien- 

mików szachowych podjęło inicjatywę 
„zbiórki na dar homorowy dla Rubimsztei- 
na, chociażby wymienić: świaj! szachowy, 
Wiener Szaich zeitume i inne. 

Oceniając wielkie zasługi p. Rubinsteina“ 
położone ma polu prac teoretycznych oraz 
propagandy Polski! zagranicą, Zarząd Wil. 
T-wa Szachowego, ma ostaljniem swem 
posiedzeniu — uchwalił zorgamizowanie 
zbiórki ma powyższy cel śród swiych czlon- 
ków: oraz szachistów Wiilleńszczyzmy. 

Wpłafty, należy uskuteczniać tub bezpo- 
średnio ido: Zarządu T—wia, Mickiewicza 11, 
lub pnzekazem poeżtowym pod adresem inż. 
Wi. Jacewicza, Wilno, ul. św Jacka 9 — 1. 

Osloby, które zaofiamują 12 zł. i więcej 
ma, życzenie mogą otrzymać książkę „Zbiór 
partyj Rubinsteina, którego wydawni. 
ctwai podjęło się 'Wiemer Szach zeitume. 

bezsporną zasługą Įkaipitiamia związkowego 
p. majora Kurcza i pom. [Patyry, 

Niewiiadomo, czy to atrakcyjność 
omawianych zawiodów, czy: pięknia pogoda, 
byly magnesem ściągającym do schroni- 
ska tłumy zamówino narciarzy, jak i pu- 
bliiezmości podziwiiającej efektowne tele- 
maki i... bdlesnie mjpladki nanciainzy. 

W bufecie było tłoczni, jak w: Polonji 
na dancingu. 

W kilku wierszach 
Niezwykle ciekawą imprezę turystyczno-- 

sportową rozpoczyniają wi dniu jutnzejszym 
p. Grabowieccy.  Doskionali! (tenisiści i mie 
mniej @& majli mlaneiamze p. Grabowiecey 
wiytuszylii w; podróż kolejowio - manciamską. 
Trasa tego „spaceru** pomyślana jest, w 

sposób masltępujący: : kioleją dło Wisły, na 
nartach z Wisły do Krynicy, a dalej do 
Slawiska. Potem koleją do IWiorochtty i znów 
dalej ma nartach. у 

Pan Grabowiecki obiecał mam nadsy- 
łać z drogi bodaj lakoniczne 'infiormacje o 
przebiegu podróży. Niewątpliwie z uwagi 
na osoby biorące wi miej udział (i! ma jej 
charakter, wielu wilnian z zainteresowa- 
miem będzie czytać te relacje. 

* * 
Przyjazd gości łotewskich ma: narciarskie 

mistrzostwa: Wileńszczyzny: jest już zape- 
wniicny, Przyjedzie 14 osób, 

** 

Ciągle ostatnio mówii się o narciarzach 
odsuwając w cień zapomnienia imnyich (klo- 
legów sportowców. Ot choćby pillkarzy 
A przecież o nich już zaczynła być słychać. 
Sekcje piłkarskie WKS 1 p p. Leg. i ŻAKS 
prowadzą zimowią zaipriawę dla swych za- 
włodników. Wojskowi trenują w: ujeżdżallni 
4 p. p. uł. akademicy, u siebie w sali pod 
kienowmietiwem Birnbacha i Rywikindia. 

м * 

Primo Camera, który został zaareszto- 
wamiy, po zabiciu ma mingu swego: przeciw- 
nika Schaafa, został wypuszczony na wol 
ność, ponieważ dochodzenie policyjne mie 
wykryło winy: Carnery. 

"_ Natomiast Amenylkański Zw.  Bokser- 
Ski wjydał zalkaz mozegramia zakontrakro- 
walnego już meczu pomiędzy Carnerą a 
mistrzem świata Sharkeyem, 

Jedmocześnie w Amenykańskiim Zw. 
Bolkserskim rozpatrywany jest! wniosek, — 
zmierzający w kiierumku ufiwiarzemia ka- 
s S superciężkiej, do 
Której zalliczenii byliń bokserzy posiadają- 
cy wzmosłt ponad 188 amt, i ponad 
205 fumtów. ИЕ 

    

* 

* * * 
Sensację w: amerykańskich kołach spor- 

towych wiywolalo  postainowienie ameny- 
kańskiego związku (tenisowego, dotyczące 
wpiiowadzenia! już w mokiu bieżącym „otiwar- 
tych turniejów tenisowych, w których 
siłartować będą mogli narówni amatorzy z 
zawiodowcami. Pierwszy taki otwarty tur- 
niej tenisowy odbędzie się we wrześniu w 
Filadelfji i już dziś budzi! powszechną semi- 
sację.  Onganizatlomzy liczą, że społikamie 
zawodowców z amiatonami znakomieje zasi- 
lą kasy amatorów: mowemi dochodami. 

ŁO W © 

UCZCZENIE 
WŁADYSŁAWA LICHTAROWICZA 

W wypełnionej po brzegi sali Kuratorjum 
O. S. zgromadzona publiczność i młodzież szkol 
na z pocztami sztandarowemi oddała w dniu 
14-II hołd człowiekowi wielkich zasług, Ś.p. 
Władysławowi Lichtarowiczowi. Zebranie za- 
gaił w zastępstwie nieobecnego kuratora Szce- 
lagowskiego p. naczelnik Głuchowski, podkre- 
ślając, że pogrzeb ś.p. Lichtarowicza był w Wil 
nie manifestacją kochającej Go młodzieży. Na- 
stępnie dyrektor Funduszu Kultury Narodowej 
i przyjaciel Zmarłego, Stanisław Michalski, w 
gorących słowach odmalował szlachetną po- 
stać Lichtarowicza, który jeszcze na ławie szkol 
nej rozpoczął pracować społecznie i pracowzł 
aż do zgonu. Przesunęło się przed słuchacza- 
mi dziwne życie, prawie, że bezosobowe, a pię- 
trzące się faktami takiemi, jak tajne nauczanie, 
opiekowanie się dziećmi robotników polskich 
w Rydze i utrzymywanie dla nich własnym 
kosztem szkółki, założenie polskiego gimnazjum 
w Rydze, (które istnieje do dziś), zbieranie pie 
niędzy na pokrycie całej Litwy historycznej po- 
czątkowemi szkołami (fundusze zmarnowały 
się naskutek wojny i zamiar do -skutku nie 
doszedł), wspieranie Kasy Mianowskiego, pra- 
ce naukowe i t.d. i t.d. Następni mówcy dali 
sylwetę Lichtarowicza na tle pewnych odcin- 
ków jego pracy: p. Wierusz-Kowalski przypo- 
mniał Jego postać z czasów, gdy Lichtarowicz 
był dyrektorem Departamentu Oświaty Litwy 
Środkowej podkreślając Jego prostotę w odno- 
szeniu się do ludzi, p. Schrammówna przedsta- 
wiła zarys Jego ideologii i działalności na po- 
lu przemysłu ludowego, przedstawiciel młodzie- 
ży szkolnej oddał hołd ukochanemu przez mio- 
dzież pedagogowi. 

Ukazała się słuchaczom sylweta człowieka, 
którego życie tak zlało się z ideami, dla któ- 
rych pracował, że stało się prawie ich symbo- 
lem -— życia mądrego a bezinteresownego 1 о- 
fiarnego dziełacza — ideowca, o głębokiej wie 
dzy i szerokich horyzontach. 

Słowa wypowiedziane na Akademii prze- 
brzmiało. Słyszeli je ci, którzy Lichtarowicza 
znali z pracy na tym czy innym odcinku Jego 
działalności i dlatego przyszli uczcić Jego pa- 
mięć. Warto byłoby, aby to życie poznały szer 
sze warstwy, zwłaszcza młodzieży; publikacja 
o Wł. Lichtarowiczu (nie przesądzam formy) 
mogłaby może przyczynić się do zachowania 
w wolnej Polsce typu bezinteresownego i czy 
stego działacza — ideowca, jaki wyrobiła -- 
u nas specjalnie — tragiczna epoka niewoli. 

Obecny. 

2000 litrów 
Adam Oberiand, posiedzicie] na 200 dzie- 

sięcinach w gmimie niemenczyńskiej, ma- 
gnat, znaczy, się, krezus, a jedlniaik trudnil 
siię  ttajnem gomzellnictwem, Dobraił sobie 
do pomocy drugiego bogacza i chciwica, 
wiłaścieiela folwarku Adama Suszwiłłę, i 
trzech synów — ii razem wi pięciu pędziłi 
wódkę. Cała fabrykacja. Lona: bryga- 
da. kiomifroli skawrbiowiej ujawjniila. 2000 lilnów 
zaciera. 

Dwa (tysiące należałoby: podzielić przez 
pięć: po czterysta litrów na każdego. 

— [Pij piakolei! 
A gdyby już mie mogli, podważać zę- 

by, otwierać gamdło il wlewać. Nie idzie 
— to pompować. Aż do zupełnego napęcz- 
mūenia, až do mwlania ostaliniego litra. Po- 
(tem zostawiić ma wolności. Jeżeli wyżyją, 
gwarancja! absolutna, że fabmylkować wód. 
Iki mie będą. Chociaż kto wie, czy wyżyliby. 

Złodziej domowy 
Adela Hausmanowa z ul. Makowej 15, 

zauważyła w, czerwiu zeszlego roku, że jej 
zgimęła: kloszula, 

"' — Ukradli — pomyślała. Oszacowała 
stratę i poczęła śledzić. "W. |bydzień potem 
zginęło prześciemadło. 

— Napewno ukradli — pomyślała. Haus 
manowa. Oszacowała: straltę i poczęła bacz- 
miej śledzić, W lipcu zginęło kilka ręczni- 
ków, dwia obmisy i jeszcze jedni (koszula. 

— Oho — pomyślała Hausmamowa: — 
to zaczyną być podejrzane. Nie innego, 
tjyliko: złodziej domowy. Ale ja go upilnuję. 

Oszacowała stirały i coraz sprytniej 
prowadziła wywiad. W sierpniu nie doli- 
czyła się kilkunastu chustek, jednej com- 
bimaison i letniej sukni. We wnześniu 
stwierdziła brak kilktu par pończoch, dwóch 
jeszcze prześcienadeł i poszewak. Po pra- 
niu październikowiem zginęło znowu kilka 
koszul i ręczników. W listopadzie Hausma- 
mowa czuwała całe moce na stnychu susząc 
bielizmę, w gdy wrysuszoną i: wyjprasowaną 
przeliczyła, zauważyła ze zdumieniem, że 
zmowu kttoś zwędził kilka sztuk. Hausma- 
nowa zajrzała do: notatnika, podsumowała 
stinaty: 300 złotych, 

— Suma pokaźna — mzekła do siebie: 
— nie można zostawić bezkarnie kradzieży 

I pilnowała sumiennie cały grudzień i 
styczeń. W! lutym okazało się, że straty do- 
szły wielkiej sumy 450 złotych. 

— Tak dalej być nie może — zdecydo- 
wiała. Hausmanowa: — trzeba zwmócić się 
a6 polcji. 

Policja przyszła, pópatnzyła, powącha- 
ła i odrazu znalazła bieliznę. IPrzechowy- 
wał ją w swoim. pokoju sublokaftor Haus- 
majniowiej Maks Cieśli. 

Trudno upilmówać domowego złodzieja. 
RS LSS OE 

. Wypadek z inż. Zasztowtem 
WILNO — Wczoraj w dzień na wzgórzach 

Antokolskich uległ ciężkiemu wypadkowi pod- 
czas wycieczki narciarskiej radny miejski inż. 
Zasztowt. 

Spadając ze znacznej wysokości, inż. Zasz 
towt doznał silnego wstrząśu, co w konsekwen 
cji spowodowało wylew krwi do mózgu. 

Chory po przywiezieniu do mieszkania (Prze 
jazd 8) został natychmiast poddany opiece le- 
karskiej. 

Z powodu częściowego paraliżu ciała, 

nastąpiło wkrótce po wypadku, 

jest b. ciężki. 

co 
stan chorego 

  

Tajemnicza zbrodnia w pow. Mołodeczańskim 
Mołodeczańskie władze bezpieczeństwa zaa- 

larmowane zostały doniesieniem o zbrodni, po 
pełnionej wśród tajeńmiczych okoliczności w 

zaścianku „Poniatowszczyzna. 
Kiedy jeden z sąsiadów dał się do domu 

właściciela zaścianku, Józefą Marchlewskiego, 
znalazł w mieszkaniu zwłoki ząmordowanego 
Marchlewskiego i służącej jego Zofji Mudra. 
Wszystko wskazywało, iż od chwińi zbrodni u- 
płynęło sporo czasu. 

Na miejsce zbrodni przybyli niezwłocznie 
funkcjonarjusze policji z kierownikiem iyydzia- łu śledczego Cichockim na czele. Następnie 
przybył rejonowy wiceprokurator, który osobi- ście objął prowadzenie śledztwa. Dochodzenie 

Marchlewski i służąca Mudro, zostali za- 
strzeleni, Początkowo mniemano, iż padli oni 
ofiarą morderstwa rabunkowego, okazało się 
jednak, że tak nie jest, gdyż w mieszkaniu zna 
leziono nietknięte zarówno pieniądze, jak kosz 
towności, zegarek, weksle i inne cenne przed 
mioty. jak się zdaje, motywem zbrodni były 
porachunki sąsiedzkie i chęć zemsty lub też 
— według niektórych poszlak — nieporozuinie- 
nia rodzinne. U 

Śledztwo toczy się w dałszym ciągu, kiero 
wnik wydziału śledczego Cichocki pozostaje 
dotąd w Poniatowszczyźnie, gdzie w dniu dzi- 
siejszym odbyła się sekcja zwłok ofiar zbrod- 

  

  
  

kazało, ż dl OJ we z ód Ti ków dokonane było je: S 

PRZECIW OBSTRUKCJI, hemoroidom i ziej  przemianie  materji — 
używaj frac. herbatę THE CHAMBARD Ułatwia odciekanie żółci i czy 

Ści organizm. Żądać wyrobu francuskiego. 
  

  

Akademia ku czci bohaterów z pod Rarańczy 
15-moczniicę Rarańczy obchodzono w 

Wiilmie akademją, urządzoną w: sali Bezp. 
Bloku, przy ul. św. Amny, w miedzielę w 

poludnie. Dookioła otoczonego krzewami 
popiensia! Komendanta ustawili się chorą- 

žowie organizacyj  Feddracji PZOO ze 
sztandarami. 

Przybyli p. wieewojewoda M. Jankow- 
ski, gen, dyw.  Skwiarczyński, prezydemit 
miasta dr. Mialleszewiskii, poseł Dobosz, — 
pmezes Federacji Góna, dyr. Biernacki, 
mjr. Kątlkowski i w. im. osobistości. Salę 

wypełmiła liczna publiczność. Alkademję 
zagaił p. gen. Skwanczyński, poczem prze- 
mawiał mjn. Chudyba. 

Bohalterom z Rarańczy odidamo hołd 
pnzez powstaniie prizy dźwiękach hymnu 
państwowego,  wiy(komanego przez (onkie- 
strnę 6 p. p. leg. pad! batutą kapelmistrza 
Reszkio. Dalszy cłąg akademji wypełnił 
śpiew p. Jagminówmy, pigkine deklamacje 
d. Ireny Ładosiówny, prodłukeje «chóru 
pocztowjców| pod baltutą dyr.  Szezepań- 
skiego. 

Zasiłki dla młodzieży akademickiei 
Rada Banku Polskiego; na posiedzeniu 

w idniu 9-tym bm. uchwaliliw przyznać do 
dyspozycji ministra wyznań religijnych i o 
świlecenia: publicznego. p. Jamusza Jiędnze- 
jewicza kwotę 50.000 złotych ma pomoc dla 
niezamożnej młodzieży, studjującej na wyż 
szych uczelniach polskich. 

  

PEWNOŚĆ I ZAUFANIE 
Oto podstawy rozwoju 

В, к. ©, 
W roku 1933 obrót tej instytucji wyniósł 23 miljardy złotych 

P. K. 0. jest osobą prawną i ustawowo gwa- 
rantule swym klijentom tajemnicę wkładów. 
  

P. minister Jędrzejewicz  postamowił 

większość przeznaczonej kwóty użyć na za 
siłki dla tych studentów, którym miewnie- 
sienie opłat: za naukę w ustalonych przez u 
czelmiie terminach, gmozi skreśleniem z list 
sittudenickich. 

    

  

   
   

  

KRONIKA 
wilófirka 
PONIEDZ. 

Dziś 20 

Leona 
jutro 

Maksymiljzn. 
EREETTECOCOZEOWCI. 

ROMUNIKAT STACJI METEOROLO - 
GICZNE! U.S.B. W WILNIE: 

Z DNIA 19 LUTEGO 
Ciśnienie średnie: 762. 
Temperaliura średnia: — 5 
Temperatura najwyższa — = 

Wschód słońca g, 6,38 

Zachód słońca g 4,28 

Tenidencja: bez zmilam. 
Uwagii: Pochmurno, 

PROGNOZA P.LM.-a 
na dzień dzisiejszy: 

Pogoda. Rano przeważnie pochmurno i 
mglisto, na Wileńszczyźnie możliwe jeszcze 
drobne opady Śnieżne. — W ciągu dnia więk- 
sze rozpogodzenia na. południowym wschodzie 
kraju. Umiarkowany mróz, słabe wiatry wscho 
dnie i południowo - wschodnie. 

MIEJSKA 
— CENY WĘGIA. (W bieżącym Itygad- 

niu ma się odbyć w Starostwie Grodzkiem 
konferencja zaimiteresowantyjch strom w 
sprawiie cennika na węgiel. Jak: się dowia- 
dujemy, humtowniicy, którym cofnięto raba 
ty, żądają zwyżki! ceml 

— ZMNIEJSZONA PODAŻ MIĘSA. 
Z powodu zmniejszonego! (dlowłozu zanioto- 
manio zwyżkę cen wieprzowiny. Inne ga- 
tumiki mięsa jeśli chodzi 0 cenę ufirzymują 
się na dotychczasowym poziomie, 

— LUSTRACJA PIEKARŃ. Ostalinio 
Komisje porządkowe powołane pnzez wła- 
«dze aldminiistracyjne, zlustnowały szereg 
piekarń 'w mieście. Zł milestosoiwanie się 
do przepisów, sanitarnych sporządzono pro 
tokuły ma 8 piekajrzy. 

— NUMERACJA ŚWIETLNA NA PO- 
SESJACH. W eelu ujednostajnienia nume- 
racji domów w. śródmieściłu, większość po- 
sesji zaopałtnzyła w: b. estetyczne i prakty- 

iezme tablice z lampką elektryczną. Na sku- 
tek wskazań policji tablice te umieszczane 
ulie wyżej jak ma wysokości bramy. ; 

: — DZWONKI ELEKTRYCZNE DO DO- 
ZORCOW. Pollieja w| šrėdmilešciu mwszezęla 
wišrod właścicieli domów akcję instaliowa- 
nia w bnamach domów dzwoników elektry- 
czmyich da dozoneów. 

Dofychczasowy system wzywania do- 
zorcy przy, pomocy dzwonikia mapowietrzne- 
go miiał tą złą stromę, że zakłócał spokój 
w posesji szczególniie rw! porze nocnej. 

— URUCHOMIENIE MŁYNÓW. Wo- 
bec odwiołania strajku praca w młynach wi- 
leńskich została wzmowioma całkiowicie, O 
jalkimikioliwiek braku mąki nie może być 
mowy. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Wieczór ku czci Ryszarda Wagnera od- 

będzie się dnia 22 bm. w ramach najbliższej 
Środy Literackiej. Prof. Manfred Kridl będzie 
mówił o twórczości dramatycznej Wagnera, 
następnie w drugiej części wieczoru słyszymy 
wyjątki z najcelniejszych dzieł mistrza z Bay- 
eruthu. ‚ 

RÓŻNE - 
— CZAS OCHRONNY NA WIEWIÓRKI 

Na: podstawie przepisów o! prawiie łowiec- 
kiiem odnośne władze rozszerzyły czas och- 
mommy dla: wiewiórek na: czas od 1 marca 
do 30 listopada. 

— RADA WILEŃSKICH ZRZESZEŃ 
ARTYSTYCZNYCH zawiadamia, że w dn. 
15 b. m. została ofiwantta Czytelnia RWZA 
(Ostrobramska 9 m. 4). Godziny fumkcjo- 
mowamia ezytielni od 5 ido T pp. Opłata człon 
kowska wymosi 1 zł. miles. omaz wpisowe 
50 gr. Dla osób pragnących korzystać 
z lmi, jest otwarta ma miejscu lista: za- 
pisów ma: członków: Towahzystiwa  Krajo- 
znawczego, które tio członikostwo daje mo- 
żność korzygstamia z czytelni na wyżej 
wskazamych warunkach. 
— STOŁÓWKA STUDENTÓW ŻYDOW 

SKICH. Zamknięta z powodu stałych awan- 
tur stiołówika studentów żydowskich przy 
ul. Ludwisarskiej jest nadal miieczynna. — 
Onegdajsza rewizja policyjna przeprowa- 
dzona w: tym lokalu i jej wyniki dały 

władzom asumpt do wszczęcia śledztwa. 
W stołówce jak stwiendzone, stale gru- 

powały się elemenity wjyiwinotowe  czujące 
się aż mazbyt bezpiecznie pod! szyldem alka- 
demickiim, 

— ZANIEDBANE CHODNIKI. Chod- 
niki cokiolwiek w bok od! eentirum, są tak 
dalece zaniedlbame, że miiemia tam dhia, bez 
wypadków, złamania móg. Szezególnie do- 
tyczy io rejonu ul. Kijowskiej i Piłeud- 
skiego od mr. 39 aż do końca. Jeźdnlia na 

tych ulicach przez całą zimę mie była uprzą 

TEATR I MUZYKA - 
— Dzisiejszy „Tani iedziałek* w teatrze 

na Pohulance. — _ Dziś 20 II. o godz. 6-ej 
wieczorem będzie nieodwołalnie ostatnie przed 
stawienie „Mademoiselle". Ceny o 50 proc. zni 
żone. 

Jutro „Pocałunek przed lustrem". 
— Uwaga! Wkrótce na Pohulance premje- 

ra „Don Carlosa"! — 

— PONIEDZIAŁKOWE PRZEDSTA- 
WIENIE PROPAGANDOWE W LUTNI. 
Dziś w; poniedzialek po cenach propagan- 
dowych pełna humoru i werwy mejlodyjna 
operetkia Kollio „Lady Chile”, 

— „CAREWICZ* PO CENACH ZNI- 
ŻONYCH W LUTNI Jutro grany będzie 
interesujący utłwór muzyczny: Lehara „Ca- 
rewicz“ we wspaniałej szacie dklkoracyj- 
nej z udziałem J. Kiulezydkiej į K. Dem- 
bowskiego w rolach głównych. Ceny miejse 
zmiżome, Osoby posiadające bloczki zmiż- 
ikowe korzystają dziś z ulg 33 proc. od 
normalnej ceny: biletłów. 

— NAJBLIŻSZY REPERTUAR W 
„LUTNI*. W! śnodę ujrzymy po cenach 
propagandowych wspaniałą operetkę Fal- 
la „Róże z Florydy". W piątek zaś ogólnie 
lubianą, melody;jną operetikę . Kalmana — 
„Fiijołek z Montmantre*, Ceny propagan- 
diowe. 

— FENOMENALNY OCIEMNIAŁY 
PIANISTA IMRE UNGAR laureat II kon- 
kursu Chopimowiskiiego w Wanszawie wy- 
stąpi z recytalem w; Salii Konserwatorjum 

> 1) ram jedeni tylko we witorek 21 
. m. й 
W: programie: Bach, Beethowen, Szo 

Schumann. Só 
Przedsprzedaż: biletów. w: kasie Kon- 

serwaktorjum (Końska 1). 
— lzba Przemysłowo - Handlowa wobec projektu nowego Pu inajątkowego. —Iz- 

ba Przem. - Handl. w Wilnie zajęła stanowi- 
sko wobec wniesionego przez rząd do Sejmu 
projektu ustawy o stałym podatku majątko- 
wym. 

Izba stwierdziła, że średni i drobny prze- 
mysł oraz handel, stanowiące w okręgu \Уйей 

skiej Izby P. - H. niemal całość ewentualnych 
płatników nowego podatku majątkowego, —w 
grupie przemysłowo - handlowej, zapłaciły w całości dawny podatek majątkowy, wskutek czego wbrew tendencjom i motywacjom Mini sterstwa Skarbu, nowy podatek majątkowy me 
byłby dla nich skonwertowaną formą starego 

podatku, a nowem obciążeniem. Ponieważ rów 
noczeŚnie rolnictwo naszego terenu, które w 
znacznym stopniu rat dawnego podatku mająt 
kowego *nie zapłaciło, obecnie do żadnych 
zwiększonych świadczeń nie jest zdolne, wpro 
wadzenie nowego podatku majątkowego na te 
renie Izby Przemysłowo - Handlowej w Wilnie 
uważa Izba za nieuzasadnione. Licząc się jed 
nak z faktem wniesienia ustawy do Sejmu — 
Izba poddała krytyce również i szczegóły ro 
wej ustawy, proponując: ewentualny pobór po 
datku w formie jednorazowej daniny w pierw 
szym trzyletnim okresie szacunkowym, rektyfi- 
kację podstaw wymiaru zaliczki pierwszej ra- 
ty wymiarowej, oadanie wymiaru w ręce ko- 
misyj szacunkowych oraz dokonywanie wymia 
rów na podstawie obowiązkowych zeznań płat 
ników. 

: CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Tembi, czarny władca. 
CASINO — Mężczyźni! w jej życiu, 
PAN — Kobieta z bocznej ulicy 

i uwertura: Wilhelm Tell. > 
LUX — Dziewczę z nad Wołgi. 
ŚWIATOWID — Cham 
HELIOS — Ziemia niczyja 
HOLLYWOOD — Ludzie areny 
ADRIA — Kochanka z Tahiti. 

WYPADKI ! KRADZIEŻE 
— NADUŻYCIA ELEKTRYCZNE. Ma- 

gistrat wniósł skargę przeciwkło Bili Ou- 
kiermanowej (Witoldowa 49) oskarżając 
ją, o kradzież prądu prizy pomocy widełek 
odciążających przy Miczniku. 

— OSZUSTWO MATRYMONIJAL-" 
NE. — Przed kilku dniami do Wojciu- 
kiewiczówny zam. przy ulicy Portowej 

(Dokończenie kroniki na stronie 4-ej) 

\
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(Dalszy ciąg kroniki wileńskiej) 

23 — służącej „zgłosiło się dwóch swa- 
tów z prośbą o rękę dla ich kolegi }б2е- 
fa Siemaszki z ulicy Trockiej 16. 

Niebawem zgłosił się sam Siemaszko. 
oświadczył się i został przyjęty. 

Dano na zapowiedzi i wyznaczono 
datę ślubu. W międzyczasie - Siemaszko 
zdołał wyłudzić od niej 40 zł. gotówką 
oraz naraził ją na wydatki związane ze 
*ślubem. 

Wczoraj, będąc w kościele Wojciu- 
kiewiczówna dowiedziała się, iż jej „na- 
rzeczony“ dal na zapowiedzi z inną pan- 
ną. Sprawa oparła się o policję. 

— SMAKOWITY CHLEB. — Do 4 komi- 

sarjatu policji zgłosił się niejaki Piotr Rudak, 
zamieszkały przy ulicy Słomianka nr. 6 i za- 

meidował, że tego dnia żona jego nabyła w 
pewnej piekarni przy ulicy Kalwaryjskiej bo- 

chenek chleba, który jak się okazało, zawierał 

rožie nieczystości i koński kai 

— UDERZONY NOŻEM. Marjam Świię- 
ski (Tyzeahauzowska 3) przechodząc uli- 
e ąOslriobnamsiką uderzony, ziostiałł możem — 
przez niejakiego Anfioniego Zejwę. 

Ramnego cpatrzyło pogatowiie ratuniko- 
we. 

— SKUIKI NIEOSTROŻNEJ „JAZDY, 
Sanle dorożkarskiie Feliksa Oświiecimskie- 
go, tak 60, pędzące ulicą Kiwiatową w kie- 
muniku dworca kclejcwego, przy zbiegu uli- 
sy Sacpowejj wpadły, na słup. Sanie zostały 

Strzaskame, zaś domożikanz idozmał ciężkiego 
obrażemia, głowy. Pirzenvliezilonio go do iszpi- 
"ala. 
> WG WILUCIAN. — Na 
rze Oi rzykrzyską wynikła bójka 
między kilku kitas śe CGREAA) 

Podczas bójki jakiś chłopiec pochwycił san 
ki i uderzył niemi w giowę ucznia 6 oddziału 
szkoły powszechnej nr. 2 Michała Pietuchow- 
skiego. 

Ambuiatorjum pogotowia ratunkowego u:- 
dzieliło mu pierwszej pomocy. 

Policja ustaliła, że Pietuchowskiego pobił 
18-letni Szmul Frak, zamieszkały przy ulicy 
Miłosiernej, który przed kilku dniami został ur 
lopowany z Wilucian, gdzie odbywa diagoter- 
minową Karę. Szmula Fraka oraz jego ojca 
Eljasza, który również według zeznań świad- 
ków brał udział w awanturze, zatrzymano. 

— NABOJE KARABINOWE (W. MIE- 
SZKANIU. Jan Zawadzki podczas przenie- 
sienia do niowidwymajętego mieszkania — 
przy ul, Tyzenhauzowskiej mr. 4 zmalazł 
w kryjówce 183 nabpi kamabiinowiych po- 
chlodzenia. miiemieckiegio. _ Oidnalezione max 
boje p. Zawadzki idostanczył do kiomisar- 
žaliu policji, 

POSTAWY 

— ZAJŚCIE NA WESELU. — Bójka ze 
śmiertelnym wynikiem miała miejsce na Sta- 
rzynkach gminy miadziolskiej, gdzie wlošcia- 
śmiertelnym wynikiem miała miejsce w Sta- 
nin Wieremiej Jan pobity został przez trzech 
uczestników wesela tak dotkliwie, iż zmarł w 
szpitala w Wilejce. 
r SMORGONIE 

— GOŚCINNE WYSTĘPY SEKCIARZY. -- 
W początkach lutego przybył do Smorgoń . z 
Wilna niejaki Turczewski Bolesław, kaznodzie 
ja baptystów, który wszczął agitację na rzecz 
swojej sekty. W tym samym czasie w Smorgo 
niach pojawił się konkurent baptystów w 050- 
bie Palucha Tomasza, kaznodziei sekty adwen- 
tystów, również z Wilna, który werbuje zwo- 
lenników do reprezentowanej przez siebie sek- 

GiZkl RZESZA 

— Koncentracja oddziałów strzeleckich i 
PW. — W Rzeszy odbyła się koncentracja od 
działów strzeleckich i przysposobienia wojsko 
wego z terenu całej gminy. 

Oddziały te wzięły udział w pokazowych 
ćwiczeniach bojowych na zaśnieżonych polach 
podwileńskich. 

W ćwiczeniach tych użyto zasłon dymnych. 
Młode wojsko spisało się dzielnie, zdobywając 
zasłużone uzrianie kierowników  „wojny“. Na 
zakończenie oddziały w komorze gazowej za- 
znajomiły się z zapachem i działaniem niektė 
rych gazów. Ćwiczeniami kierował komendant 
PW z Wilna porucznik Arkadjusz Lietz przy 
udziale p.p. Anielskiego i Lisowskiego. 

  

FIRMA RADJOWA „„ŁÓMWEIĘ** 
Grodno, ui. Dominikańska 1 tel. 186 

Konto czekowa 

POLECA ZA 160 Zł. coTOwKĄ 
z-lampowy odbiornik radjowy, z lampami 
głośnikiem akumulatorem, baterją anodową 

i sprzętem 

zamawiania mnieży wpłacić ea P.K.O. N. 
157 zi, 20. Pozostzlość za zaliczeniem, 

  

A. ŚWIDOWA, 

W mroku zamkniętych okiennic 
ROZDZIAŁ 15-ty 

JARMARK W JEZIORKACH 
Na drodze do miasteczka Jeziorki od 

świtu już rozbrzmiewają dzwoneczki. To 
zjeżdżają się ze wszystkich stron, z dal- 

szej i bliższej okolicy, goście do cerkwi 
i na jarmark. ' 

Baby i dziewczyny wystrojone, ko- 
lorowe, niby ruchome kwiaty na zakurzo 
nej drodze. 

Chłopaki trzymają się starszych męż 
czyzn i tylko zdaleka uśmiechają się i 
mrugają do swych dziewczyn. 

Harmonje leżą jeszcze na wozach, je- 
Szcze nie czas na zabawy: .dopiero po 
nabożeństwie zacznie się używanie. 

Cerkiew  przybrano  girlandami i 
kwiatami. 

Z wieży odezwało się pierwsze peł- 
ne powagi, uderzenie dzwonu. Mężczyź- 
ni zdjęli czapki, jak na komendę i za- 
częli się żegnać, 

"Stare baby już są w cerkwi. Ze świe 
cami w rękach składają niskie pokłony 
przed obrazami świętych. Słychać cichy 
szept modlitw i szelest szerokich spod 
nic. 

Teraz rozległo się zkolei wesołe, pręd 
kie dzwonienie. Na ten znak wszyscy rzu 
cili się ku drzwiom, popychając się i 

AION OT RZE RAP ZEE SEAC W OCZRAWE SOO ZA RZA CNW EDO KOEWAO OWCE EDOARDO 000000 

ctwa „SŁOÓWA”" W/ydawca: Btaułstew Mackiewicz. 

  

WIELKA REWJA w „REWJI” 
/JWY9ONŃ AU05 OG" 
„UDZIAŁ BIORA. NINKA WILIŃSKA, T. ORTYN- 

' BETHEROWA, DUET MORAN 

tam 

e 

um 
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Dr. Krzemiański 

    

  

ORGANIZACYJ SPOŁECZNYCH I PAŃ- 

grodźięhyka 
szechnych dziatwa szkolna odegrała „Ba- 

chłopi mie przedstawili jej żądamego za- urządzili przedstawienie, ma którem ode- 

jemmiczy chony; lo godz. 3-ej nad ranem — Koło Młodzieży Wiejskiej w Krzy- 

chorego usłyszeć miazwiiskio Seweryn Du- rzędu gminnego rv Horodyszczu pod prze- 

UE ZŁOTY МОО 

, ® 

Choroby wewnętrzne spec. żałądka 

i jelit przyjmuje od 12 — 214—6 

STWOWYCH. — W dniu 12 lutego w świe 
tlicy w Połonce oddział Zw. Strzeleckiego 
urządził zabawę taneczną dla swych człon- 
ków. 

— W remizie straży, pożarmej w. Horo- 

— TAJEMNICZY (WYPADEK Z CHO- pa Jaga“ i „Coš nowego“. Na przedstiamie- 
RYM. W sobolię około godz. 24-ej dwóch niu było około 200 osób; dochód w kwo- 

niezmanych chłopów: przywiźeli saniami do gie 28 zł. przekazano ma fundusz budowy 
szpitala żydowskiego — jakiegoś chorego. szkół powszechnych. 
Dyżurująca siostra miie chciała przyjąć — W'dniu 12 lutego wi sali Kasyna Gar 

świladczeniia:  lekamskiiego. W czasie (pert- grano „Niowicjusz*, Dochód 50 zł. 
ralktiweji z siostrą chłopi: mmieśli chorego — Koło Młodzieży Wiejskiej w ikolonji 

do szpitala, a gdy siostra zaczęła oglądać Horodyszcze urządziła przedstawienie a- 
chorego, chłopi: zmilkli, Stam chorego oka- matorskie, na którem odegrano „Chrapa- 
zał się bamdzo niebezpieczny (i mimo małtych nie z rozkazu”. Czysty zysk 15 zł. przeka- 

tegoż dhila: zmarł. Chłopi którzy przywie- woszynie urządziło przedstawienie amator- 
źli chorego dotlychczas mie powrócili przy skie, ma którem odegranio „Bez ten święty 
zmarłym mie znaleziomo żadnych dokumem opłatek". Czysty zysk 14 zł. przekazano na 
№бул, 'wiabec czego mie udało się ustalić eela Koła. 

imię i mazwisko zmawłego. Siostrze szpi-  ——- ZEBRANIE KOŁA GMINNEGO P. 

bnowski, że ostatnio _piiacował we wsi Ju- wodnietwem p. M. Gr i Ii o i E 104 p. M. yczuka, przy udziale 
rawiicze gm. Hoża m Feliksa Bohafenowicza 40 członków odbyło sę zebranie Koła Fe- 
wymienił również nazwę „Ostnymo”. Za- qenacji PZOO. — Na zebraniu omawianie 
chodzi: podejrzenie, że tajemnicza ta osoba były sprawy umundurowania poszczegól- 
została 'otruta, Spodziewać się mależy mych plutonów, werbowaniia. młodzieży ma 

Kwiatowa 7, tel. 14-25, — DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA 

dyszezu z ilniejatywy nauczycieli szkól paw 

chofego do szpitala, ponieważ ci dwaj nizonowego uczniowie gliimnazjum państw. 

maiaisit okazaniej mu pomocy lekanskiej ta- zano ma ukończenie Domu Ludowego. 

italmej udało się od prawie nieprzytomnego Z. O. O. — W dniu 12 lutego w lokalu u- 

że władze śledcze mozstinzygną tę zagadkę. czlonków koła, oraz sprawy kulturalno — 
OMA | | oświatowe, Na zalkonezenie zebrania ko- | sė e mendant oddziału p. (Włodarczyk Jan 

OWE Or J przeprowjadzit ćwiilezeniia: wojskowe na pla- 
Pocztowa 4. cu gminnym. 

— ZORGANIZOWANIE SPÓŁDZIELNI 
MLECZARSKIEJ. W' dniu 12 lutego we 
wsi Podlesie gm. Lachowicze w: lokalu szko 
ły powszecnej odbyło się  orgamizacyjne 
zebmanie w celu założenia spółdzielni mle- 
czarskiej. Ъ 

Na zebraniu referat wygłosił instruk- 
tor Wojno Michał, omawiając zmaczenie 
spółdzielmi i wymikające stąd korzyści, po- 
czem, przystąpiono do zapisywania człon 
ków spółdzielmi. Z obecnych 60 zapisało 
się 23, : 

Następnie wybrano zarząd w składzie 
prezes Smorszczak. Bazyli, sekretarz Ku- 
mejsza Teodor, i skarbnik Taranda Bazyli, 

Na. zakończenie uchwalono pobierać 2 
zł. wpisowych i 20 zł. od: krowy. 

FILJA 
naszej Administracji 

w Baranowiczach 
przeniesiona została z ul. Szosowej 178 

nau. SZEPTYCKIEGO 37 
(pierwsze piętro) 

manos NA SION 
rozsyłamy na żądanie 

C ULRICH 
Centrala — Warsżawa. Ceglana 11 

Rok założenia 1805. 

WITOLD JUREWICZ 
były majster tirmy 

“ „Pawel Bure“ 
Poleca zegarki,  biżaterję, 
srebro, platery oraz wszelką 
naprawę po cenach znacznie 

zniżonych 

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. 

UI J J A 

Dźwiękowe Kino „APOLLO* | 
Dominikańska 26. 

RAMON NOWARRO 
w najpotężniejszej epopei miłosnej w pierw- 
szym monumentalnym filmie egzotycznym pt.: 

SYN INDJI 
1 DO AP 

Kino „PALACE“ 
Orzeszkowej 14. 

Dolores dei Rio 
jako namiętna cyganka w dramacie rozpęta- 

nych namiętności pt.: 

Dzika Miłość 
Wstęp 40 groszy. 

i AA UV O 

  

  

  

  

  

  

P. K. O. 82.157. 
  

  

antenowym     

  

Wilno, ml. Ad. Mickiewicza 4 e 
  

13) buty i wyszywane ko$zule, pod rozpię 
temi kurtkami, starają się niczem nie 
zwracać na siebie uwagi. 

Zbliżają się do rozmawiających, w 
milczeniu przysłuchują się opowiadaniom 

Cerkiew na- i odchodzą. > 
Właśnie chcieli już iść tam, gdzie ba 

wiła się młodzież, gdy zauważyli siedmio 
letnią dziewczynkę, która przyciskała 
twarzyczkę do szybki we drzwiach cer- 
kwi. : 3 

— Co ona tam wi... — Zenin nie do 
kończył. Uwagę jego pochłonął koloro- 
wy, wschodni szał o bardzo delikatnym 
rysunku. ‚ 

Zapatrzona na aniołków na obrazie, 
Ala aż przysiadła na kamiennych scho1- 
kach, gdy nagle posłyszała nad sobą 
głos Zenina i poczuła doknięcie ręki na 
ramieniu. 

— Na co tak patrzysz, maleńka? 
— Ja, proszę pana... ja... 
— Czemu tak boisz się nas? Nie zje 

walcząc o pierwszeństwo. 
pełniła się głosami. 

Ale oto rozległy się słowa pieśni: 
— Błogosław Panie... 

Staruszek - duchowny rozpoczął nabo 
żeństwo. W powietrzu, przesyconem za- 
pachem kadzideł, kwiatów i promienia- 
mi słońca, skupili się ludzie pełni modli 
tewnego skupienia. 

Tylko zebrana koło drzwi młodzież 
zaczyna się niecierpliwić zbyt długiemi 
modłami i wzdycha, przestępując z no 
gi na nogę, myśląc o oczekujących tam, 
za murem, zabawach. 

Wkrótce też cały odświętny tfum wy 
sypał się na ulicę. 

Zaczęła się zabawa, tak, jak zwykle 
bywa w tych okolicznościach: baby po- 

rozsiadały się w cieniu drzew i plotku- my ciebie Masz cukierka, —- podał,iej 
ja, mężczyźni nad kieliszkami w szyn- tabliczkę czekolddy. 
kach swoje sprawy omawiają... tam zno / Ala wzięła czcekoładkę niepewnie 
wu dwóch pijanych, pobiło się na środ- 
ku ulicy, inni już zdążyli w czasie obią- 
du przebrać miarkę i śpią pod domanii. 

Letnicy powychodzili do lasu, by u- 
ciec od tłumu, lub pozamykali się w o- 

obracała w.rękach. 
— No, opowiedz, 

widziałaś? — 
schodkach koło niej. 

Dziewcżynka przyg 
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usiedii Przyjaciele 

    

   

  

  

  

gródkach. dełba, ale za chwilę u się 
W miasteczku nie widać dziś wcałe z całem zauianiem opowiedziała o tes» 

inteligentów. jak lubi patrzeć na aniołków, które s 
Zenin i Orłowski, ubrani w długie podobne do „pańskich*. dzieci. Nawet 

Drukarnia w 

  

Dźwiękowe kino 

„REWJA“ 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramsin 5. 

BENEFI S$ sławnego zespołu 
kubańskich 

W nowym bogatym pożegnalnym programie. Najpiękniejsze pieśni kozackie, czerkieskie ludowe i cygańskie. 
Nowe utwory muzyczne z wykonaniem sławnej orkiestry bałałajkowej 

W poniedziałek dnia 20. II. 1333 r. Nieodwołalnie „ ostatni występi 

KOZAKÓW e. Gzgarinow E. Gagarinowej 
piewy solowe! Tańce! Solo-Bałałajka! Tabor 

cygański. Na ekranie wspaniały film z dżungli atryk „CZARNY WŁADCA począt. o godz 4 p. p 

  

Dźwięxowe-kino 

„REWJA“ 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5, 

„„TEMBI CZARKY WLADCA“* 
skich, Nad program: Ognista czarnooka Meksykanka Conchite Montenegro w trójkącie miłosnym p. t„„Carmencita* 
Na scenie: Pożegnaine występy Zaspału Kubańskich Kozaków pod dyrekcją księżnej E. Gagarinowej w nowym 

Dziś Program — który każdy widzieć musi! Program — Arcydzieło, 

Wielka tragedja czarnego czło- 
wieka wśród Dżungli Afrykań- 

bogatym repertuarze. Początek o godz. 4 pp. w sobotę i niedziełę o godzinie 2 pp. 

  

Dźwiękowe kino 
Już w najbliższych dniach film ze złotej serli „SOWKiNO'' 

  

  

m £6 (SEDNA). — Reż. Trauberg i Ka- 
HOLLYWOOD zincew. — Muzyka kompozycji Szo 

R stskowicza. W rol. gł. artyści teatrów 
Mickiewicza 22 55 „moskiewskich, 

tel. 15-28 UWĄGA; Śpiewy w języku rosyjskim 

Uwzge! Na wszystkis saansa: Premjers! Najpotężniejsza atrakcja doby obecnej. Fascynujązy film między- 
Bek BŻLKON 49 gr. narodowy mówiony w 5 językach 
Świckowe z 

© PARTER na 1 seans 80gr. ZIKĄLIA NICZYJA 
HELIOS na pozostałe od 90, gr. Scenarjnsz nagrodzony przez Ligę Narodów. Muzyka Hansa Eislera, Emocje- 

nujące momenty! Napiecie, — Na scenie; Pożegnsine występy artystów scem 
wa szawskich Hanki Runowiackiej, A. Belskiego I St. Suchtlckiego.— 

Seaasy o g. 4, 6, 8 i 10.20. — Niespodzianki! Najnowszy repertuar 
  

  

О1 ostatni dzień świe 
w kinie КЕМ 1А 

artystów warszawskich 

Moc atrakcyį! 

Na ekranie: olśniewający tilm 

Boczna ulicn 
„ Symfonia 

uwertura WiLHELM TELL 
w_wyk. słyn. ork. Film. w Berlinie. 

tna 

  

  

Dziś premjera. Na ekranie: Dramatyczny epos tilmowy, który rozmachem i przepychem porywa publiczn. całego świata 
DZWIĘKOWE KINO 

„CASINO ” 
Wielka 47, tel. 15-41 

RĘZCZYZNI W JEJ ŻYCI 
Nase WIELKA REWJA 

W rol. gł Jean Grawford, fobert 
Montgomery, Lewis Stone i in. 

z udziałem pierwszorzędnych sił (ir matdolinistów 
artystycznych oraz doskonały 

  

Dziś 100 proc. dźwiękowy szlagier film z życia cyrkocwców 

  

  

  

Mickiewicz» 9, 
  

  

Dźwiękowe kina Żaden jeszcze tilm nie cdzwiercisdlił tsk życia 
i 7 e cyrku i nie pok'zał nam takich ałrskcyj cyrkowych 

NAWA. TW8PE U D į ž jak słynny doskonały cyrkcwy dramat „Ludzie 
R Areny* Film „Ludzie Areny" wyróżnia się niezwy- 

PASZE kłem tempem akcji i ciekawą treścią. Film ien z powodzeniem oglądał cały świat, 

io Dziš. Potęžry 100 proc; polski film Śpiewno dźwiękowy. Najwięcszy przebój produkcji pclskiej według słynnej powieści 

o kai Polska mowa. Polski Śpiew, Polska muzyka, Klne-Teatr W roł.gł. Krystyna Ankwicz i 
ŚWIATOWID” | Еы2у ORZESZKOWEJ Mieczysław Cybuiski 

'WYYYYYYYVYYYVYVYVVY' 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 

REWUA TU... REWJA TAM... 

Zaczęło. się. Najpiertw: maleńki: dluecik 
tameczny, potem aiewelllensy, (czy odiwrot- 

nie), — potem: iomall mie sotnia kozaków, 

bałałajki, szarabani il sollowiej, hamaiwiej. 
Publika wali, ledwo dopchać silę możma. 

Konkurencja zgrzyta. zębami. Alie moblesse 
oblige; — może mieć „Rewja”* rewję — 

dlaczego nie może mieć tego samego. „He- 
ilios* Pam lub Casino? Co znaczy nie mieć 1 
uż ma, już it. Ь 

: w A Hanka Runowiecka, Bel- 

ski i Suchcieki, wi „Panie* Bolcio Kamiń- 
ski: i Zofja. Duranowska, w „Casinie“ miam- 
doliniścii i trio aktorskie — wszystko idzie 
w. zawody, o epiize. 

Teraiz kimo bez rewji — to klapa, Jak 
/ już się bawić, to na całego. Wybór jest i 
mozmiaitość Ilaikže. 

Stołeczne teatrzyki rewjowe likwidują 
się. Siły akftowskie są. (Piubliczność może się 
bawić. A. więc?... 

Niecodziienną sensacją dla kinomanów 
jest wiadomość o pmodukeji (polsko-czes- 
kiej. Rozmowy wstępne są już |przeprowa- 
dzome, kontrakty pojdpisane, więc tylko 
czekać na filmy. 

Na pienwszy ogień pójdzie komedja (ty 
tuł jeszcze nileustaloniy), z udziałem popu- 
larmego Vilasty: Buniana, Dymszy i Pogo- 
mzelskiej. Sądząlc 2 nazwilsk, bedzie 10 nzecz 
nieprzeciętna. Pomysł scemarjusza: wyglą- 
da w: ten sposób, że dełtekityw azeski (Bu- 
rian) przybywa do Warszawy i tu zmajaz- 
je pomocników, (Dymsza, Pogorzelska). — 
Film będzie dźwiękowy polisko-czeski, co 
może posłużyć świetnie do, tworzenia ga- 
gów. 

Zamiira film tem wejdzie na ekram, bę- 
dziemy, mogli! wkrótce zobaczyć Dymszę w 
dwm już gotowych obnazach: „Romeo i 
Julcia i „Każdemu wolno kochać". 

Dymsza zdecydowanie wybija się na 
azoto filmowych aktorów polskich, gdyż 
Ibezsprzecznie jest jedynym posiadającym 
wyczucie kina: i „dnryg ANA R 

Tad. C. 

  

powiedziała o swem marzeniu, żeby mieć 

kokardę na głowie, taką co to podobna 
jest do dużego motyla! 

Zenin roześmiał się i dał jej rubla 
na kupno wstążki, prosząc wzamian, Dy 
mu pozwoliła obejrzeć swoją śliczną chu 
stkę. 

Bodłjąc mu szal, Ala opowiedziała z 
dumą, jak to polowała na wiewiórkę i 
„Czarny pan'' nastraszył ją, a Waśka zi! 

„lazł ten szal na krzaku. 
Dwaj przyjaciele nie chcieli wie 

własnym uszom: czyżby 9 hyła ta nić, 
której szukali? Ogląda!i chinski szal, kto 

   

ry musiał pochodzić z kolekcji pułkowniwły jego 
ka Romowa..W jednem miejscu wi?” 
lu była dziura, naprędce zacerowśł? 4 

— Możebyś zawofała 
— zaproponował, Zenin. 
wam dużo cukierków 
pokazanie nąm mi jsca, w którem «iu 

takie chustki! je 
;zynka nie dosł ta 

pobiegła na placyk 
№ się w „babki 
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r GABINET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, %- 
suwa jej skazy i braki. Masaž kosmetyė:- 
1y twarzy. Masaż ciała, elektryczny, 2 
szczuplający (panie). Natryski „tiormanu” 
według prof. Spuhła. Wypadanie włosow 
tupież, indywidualne dobieranie kosmetyż+w 
do każdej cery. Ostatnie zdobycze kcmtex. 

Zanim dacie ogło- į 
szenie do pism miej- 

Po 

Baczność! scowych wileńskich 

Sprawdzcie oe żądajcie koszto- 
rysów a bezwątpienia przekonacie się, iż 

ogłoszenia do SŁOWA oraz do 

wszystkich pism TANIO i bardzo 

wygodnie jest załatwić 

za pośrednictwem Bilfa Reklamowego 

S. GRABOWSKIEGO 

    

  

  

  

tyki racjonalnej. 
Garbarska 1, 3 Соа:эі’ы‘ш;:с{:‚: MA 

tel. 82. 3 z 

ъ ‚ Akakas E - — 
° Курмо Osobniak | 

Radjo wiłeńskie į SPRZEDAŻ pain eini - re 

  

wynajęcia, Tamże znaje 
duje się urządzenie tie 
bryki mydła — Dowie- 
dzieć się ul Nowoswie- 
cka 9 u dozorcy 

PONIEDZIAŁEK, 21! lutego 1933 r. 
11.40 — Puzegl. prasy. 
12.10 — Muzyka z płyt. 
13.20 — Kom. meteor. 

14,40 — Prłogiram dzienny. 

OKAZJA ! Tanio 
do sprzedania !!! 
Folwark 52 ha w tem 
las, łąki, ogród, kilka- 
naście klm. od Wilna — 

  

  

  

14.45 — Utwory Griega. (płyty). cd Nowo - Wilejki — LA 
T т w M 6 klm, Posiada SPA Różne 
15.25 — Audycja idla dziedi, ki. lawentarz. PoSsia- WENN WYWSNKA 
15.55 — Kiwadrams Bacha (płyty). dając gotówki 7—8tys, == - 
1610 — Pog. muzyczna — wygł. М. można nabyć, reszta po- Rolnik 

* zostanie na hipotece 
na dogodnych warun: Praktyczny; enezgiczny, Józefowicz. poszukuje majątku pod 

16.25 — Framcuski. , kach dla nabywcy, Wy- й 
16.40 — „Kapitał narodowy i kapitał czerpujące iatormacje w m se das 

obey“ — odazyt. Biurze Reklamowem S. niem może byś depu- 

17.00 — Kone Grabowskiego Garbar“ (jį rolny. Posiada refe . 
ska 1, tel. 82. 

Mamałygę! 

rencje oraz świadectwa 
*— osób znanych. Zgłosze- 

nia kierować poczta 
kaszę i mąkę polecają Wielkie Soleczniki skrz. 

N 6. z. Wileńskiej — B-dia_ Gołębiowścy „Rolnik* 
nl Trocka 3 Tata! oo ESA a 

ŽĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 

šrodka ed odcisków 

Prow. A. PAKA. 

  

17. 35 — Program ma wtorek 

"18.00 — Podstawy muzyki. 
18,40 — „Panbaltyka' — odczyt liitew. 

18.55 — Rozmaiit. 
19.00 — Codz. adcz. pow. 
19.10 — Rozmait. sa 
19.15 — Wil. kom. sportowi. 
19.39 — „Na wiidnokręgu* 
19.45 — [Pinas. dzien. radjowy. 

20.00 — Sknzymka. techniczna. 
20.15 — Piosenki miunzyńskiie. ‘ 
20.30 — Transm. z Itealinu „8,30“. 
2315 — Kom. meteor. 
23.20 — Młuz. Įtlam. 

  

  

  

edziała w ponurem pogrążona za- 
myśleniu. W ciągu krótkiego czasu prze 
cierpiała tak wiele, że nie miała sił wal- 

Widok srebrnego rubla i tabliczei 
czekolady zmienił odrazu nastrój c! 
ka. Inni chłopcy otoczyli odrazu 
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chciwie przyglądali się tyn: hojnym „go- czyć z ogarniającą ją apatją. 
šciūcom“. W twarzy nie miała, zdawało się, 

— A czego oni chcą? — zapytał Wa kropli krwi, mgła smutku zasłoniła 
sia. żyw oczy. Wychudła i robi- 

I kiedy Ała opowiedziała o co cho- ła wr: i sehorowanej ko- 
dzi dwum nieznajomym chiopacy až za- biety, kiūrs ało na włosku. 
taczali się ze śmiechu. - Proszę p '5 pan chce kęnie 

  

  

    

      

— Durnie, pieniądze nie wiedzą cznie panią widzieć, — oznajmiła służą- 
ie wsunąć. ca. 6 
=—'A może oni pijani? — zwątpił na — Przecież wiesz, Manim, że ja nie 

gle Wasia, rubeł i czekolada rozwia ednak bile 
tycyzm jówka. scepty 

Za chwilę ataha z 

dzie, pędziła ku cerkwi, po 
many kurzu bosemi nogaini 
łowski j 

i Zeniu”     Alą 
dni    

› mówić © tej 
przemknęło w jej 

oni nie rozumieją, że ja 

   
   

    

viększą ilość s 

todyczamni 
idno było w 

  

< objuczeni, © 
tych warunkaci 
które z h 
dziły ich c 

    

Się *iużącej, może pan ge 
przyjmie. Czy pan wrócił? 

1. — Nie, proszę pani. 
ROZDZIAŁ 16-ty — No, to wprowadź go tutaj. 

— Proszę mi wybaczyć, szanowna 
KOLĄ NIE PAMIĘTA pani, że pozwalam sobie dokuczać pani 

Piewina sie- i niepokoić w chwilach smutku. Proszę 
uarzę i na wypadek mi wierzyć, że gdyby nie konieczność, 
cenizowała dokoła 

by mąż zastał ją 
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owroótu 

  

tak, się przed nią z uszanowaniem Zenin. 

    

   
pi į Robótka leżała nietknięta na —- Proszę pana, — wskazała sau 

ej kolanach, kłębek potoczył się pod krzesło. 
"szesto. W ręku trzymała haczyk, ale rę- KENA : 
Ka ta zwisała bezczynnie. 

  

Redaktor w/z Witold Tatarzyński.   

  

ter. mówić? Maniu, — zwró + 

nie pozwoliłbym sobie na to, — skłonił


