
УО
Ир
 

VT
PT

 

  

Rok XII. Nr. 51 (3189) 

OWO Ł 
AS 

    

   

  

  

ZNUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu, lub z prze ! 

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

  

  

LNO, Wtorek 21 lutego 1933 r. 
Redakoja i Administracja: Wilno, Zamkowa 2. Otwarta od godz 9 @0 4. Telefony: Redakcji — 17-82, Administracji —- 228. 

  

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Admiuist 

Miawa o szkołach akademickich a plenum Sejmu 
WARSZAWA PAT. — 91 plenarne posie- 

dzenie Sejmu. 
Sejm przystąpił w poniedziałek do debaty 

nad rządowym projektem ustawy o szkołash 
akademickich, Na posiedzeniu obecni są mię- 
dzy innymi p. minister WR i OP Jędrzeje- 
wicz i wiceminister ks. Żongołłowicz. 

Pierwszy zabrał głos sprawozdawca tego 
projektu poseł Czuma (BBWR). Zastanawia- 
jąc się nad zarzutami, że rzekomo projekt ten 
zagraża kulturze i omawiając zagadnienie w 
rozwoju historycznym, referent zwraca uwagę. 
że gdy państwo roztoczyło opiekę nad oświa- 
tą, to kultura nie obniżyła się przez to. Dziś 
stosunek między szkolnictwem a państwem 
wchodzi w fazę ściślejszego zespolenia. Znajdu 
je to wyraz w nowej ustawie. Gdy państwo 
przejęio na siebie troskę o oświatę, nie zabiło 
to kultury, ale ją rozpowszechniło. Dziś, gdy 
zarysowują się przed społeczeństwem dalsze 
zadania, musi ono umocnić związek między о- 
środkami nauki i nauczania wyższego a Mi- 
nisterstwem Oświaty. 

Omawiana reforma zawiera trzy zasadnicze 
zmiany w stosunku do ustawy z roku 1920 
Pierwsza przekształca stosunek szkół do mini- 
stra, druga przeobraża stosunki władz akade- 
mickich między sobą w obrębie szkoły, a trze 
cia usiłuje życie studenckie uchronić przed 
zniekształceniem formy i przejawów. 

Zkolei referent przechodzi do scharakteryzo 
wania art. 3, mówiącego, że minister decyduje 
o tworzeniu i zwijaniu wydziałów i katedr. 
Pragniemy .— oświadcza referent — przez re- 
formę wzmocnić w środowiskach akademickich 
świadomość ściślejszego związku z ministreia, 

. pragniemy, by odległość między ministrem a 
szkołami zmniejszyła się. Mówca polemizuje z 
zarzutami opozycji, stawianemi temu artykuło- 
wi i zwraca między innemi uwagę, że kwe- 
stje personalne w związku z art. 3 poruszono 
niesłusznie, gdyż rzecz ta należy do pragmaty- 
ki profesorskiej. 

Druga linja zmian dotyczy przesunięć w or- 
ganizacji wewnętrznej szkół akademickich. Rek 
tor z wykonawcy i reprezentanta ma się stać 
ponadto administratorem szkoły, a Senat ma 
pewne uprawnienia odstąpić na rzecz rektora, 
innć — na rzecz Rądy Wydziałowej. Przesu- 
nięcia te referent uważa za słuszne. 

Trzecia linja dotyczy stosunku do młodzie- 
ży. Nikt nie będzie przeciwny zdaniu, że mło- 
dzież powinna się zbliżać do szkoły i do wy 
chowawców i musi w Sprawach, które ją od 
czasu do czasu dręczą, iść za ogólnemi wska- 
zówkami swoich wychowawców. 

Projekt ustawy, opracowany przez mini- 
sterstwo, został wręcz wrogo przyjęty przez 
środowiska akademickie, które w opinji publi- 
cznej wytworzyły obraz odstraszający, chociaż 
nie pokrywał się on z rzeczywistemi zamiara- 
mi ustawy. Potem przyszła kolej na młodzież. 
Do poczekalni Sejmu przychodzili studenci z 
zapytaniem, czy rzeczywiście uniwersytety nie 
będą już uczyć i czy mają przygotowywać 
się do wyjazdu zagranicę. 

Ostatnio przeżyliśmy wypadki nieniłe, któ 
re dopiero otrzeźwiły nieco środowiska naro- 
dowej demokracji i opinję publiczną. Ustawa 
ta, jak każda inna, staje się kanwą, na której 
Życie będzie haftowało swój wzór. Ustawę bę 

dzie wykonywać przedewszystkiem minister i 
jego rozwagi i umiaru zależeć będzie prze 

dewszystkiem dobroć ustawy. Ale tak samo 
będzie ona zależała od rozwagi i posiępowa- 
nia Środowisk akademickich. _ Jeżeli oba te 
czynniki będą ją wykonywać lojalnie i rozum 
nie, jeżeli młodzież uzna w nowych przepi- 
sach niezbędne korektywy jej życia organiza- 
cyjnego, to ta ustawa będzie wielkim kiokicm 
naprzod. 

Referent prosi o przyjęcie projektu ustawy 
i odrzucenie zgłoszonych przez opozycję po- 
prawek i rezolucyj. 

Po referencie Czumie przemawiał pos. Ko- 
marnicki (Kl. Nar.) i charakteryzując obecnie 
obowiązującą ustawę akademicką, uważa ją za 
dobrą, opierającą się na zasadach samorządo- 
wych w ustroju szkolnictwa wyższego. Mów- 
ca nie zgadza się z twierdzeniem, jakoby sa- 
morząd w obecnej ustawie był zbyt szeroki. 
._ Dalej pos. Komarnicki ubolewał, że pro- 
jekt rządowy nie idzie po linji wskazań konie- 
rencji rektorów i  dopatrywał się w projekcie 
tendencyj politycznych, które jakoby kierowa- 

jego twórcami. 
W dalszym ciągu pos. Komarnicki zarzuca 

projektowi że ogranicza samorząd i władzę 
natu i rad: wydziałowych, w Sprawach 

młodzieży akademickiej osłabia jakoby autory- 
tet władz szkolnych, gdyż daje wielkie upraw- 
nienia ministrowi cświaty oraz wnosi o odrzu 
cenie jej przez skreślenie I art. 

Pos. Lieberman (PPS) wygłosił dłuższe 
przemówienie, w którem poddał ostrej krytyce 
omawiany projekt. Wypowiada przytem po- 
Elad, że jeżeli reforma obecna zwycięży, to na 
uka będzie wielce zagrożona. Mówca dopatru 

RA EE TOS DV GARSO IE ESET 
Obrady wainego zgromadzenia 
zrzeszenia POW Wschód KN3 
WARSZAWA. PAT. 

gim dniu obrad walnego zgromadzenia znze 
Szenia byłych członków POW Wschód KN 
3, po uchwaleniu depesz do P. Prezyden- 
tą Rzeczypospolitej, Marszałka Piłsudskie- 
80, premjera Prystora, gen. Rydza Śmigłe- 

go oraz do prezesa zarządu głównego P 
ÓW ministra Hubickiego, przystąpiono w 
dalszym ciągu do sprawozdania z dzia- 

lalmości ustępującego zarządu i sprawo- 
zdam ia komisji rewizyjnej. 

a R dyskusji uchwaono jed- 
dna ze udzielić absolutorjum ustępują- 
Andai 5 dE W dalszym ciągu obrad 

SEA prac zmzeszenia na 
Pnzyszłość i w związku z tem przedyskuto- 
wano zmiany statutowe. - Następnie przy 
sbąpieno do wyboru mowych władz znze- 

ia. 
Na prezesa zarządu powiotano pod- 

sekretarza stanu w prezydjum Rady Mini“ 
strėw Lechnidkiego 

je się w przepisach projektu chęci zwiększenia 
władzy rządzącej i stanowczo opowiada się 
przeciw ustawie. 

Pos. Makaruszka (Kl. Ukr.) ubolewa, że po 
prawka Klubu Ukraińskiego w sprawie uniwer 
sytetu ukraińskiego została przez komisję о- 
światową odrzucona i wypowiada się przeci- 
wko ustawie. 

Pos. Roguszczak (NPR) staje w obronie da 
tychczasowej obowiązującej ustawy i oświad- 
cza się przeciw projektowi. 

Pos. Langer (Str. Lud.) opowiada się prze 
ciw_ ustawie. 

Pos. Bitner (Ch. D.) domaga 
nia ustawy. 

Pos. Czapiński (PPS), omawiając ustawę, 
powołuje się na opinję profesorów, a pozatem 
zarzuca ministrowi tendencje faszystowskie w 
stosunku do wyższych uczelni, jak również 
chęć omnipotencji. W końcu powiada, że jego 
klub ze względów zasadniczych nie będzie gio 
sował za ustawą. 

Pos. Makowski (BB) zaznacza, że między 
obecnym tekstem a pierwotnym projektem u- 
stawy jest duża różnica. Mówca przytacza dla 
przykładu artykuły zmienione po obradach ko 
misyj. Mówca oświadcza, że gdyby go zapy- 
tano, czy ustawa jest doskonała, to odpowie- 

się wycola- 

  

działby, że nie, ale gdyby go zapytano, czy u- 
stawa ,grozi nauce strasznemi skutkami, też ::d 

powiedziałby: „nie*. Pos. Makowski uważa, 
że ustawa niczem nauce nie grozi, a czy oka- 
że się dla niej dźwignią, to się pokaże, usta- 
wa bowiem jest formą, której treść wypełni 
praca ludzka. 

Mówca zgłasza rezolucję: „Zważywszy do 
niosłe znaczenie, jakie ma praca naukowa dia 
kultury społecznej i przyszłości państwa i 
narodu, Sejm stwierdza potrzebę wydania  u- 
stawy o prawach i obowiązkach profesorów, 
któraby zapewniła profesorom i innym pra- 
cownikom naukowym niezbędne warunki pracy 
naukowej i stanowisko odpowiednie do ich 
roli społecznej”. 

Po przemówieniu prof. Makowskiego mar- 
szałek ograniczył czas przemówień do 30 min. 

Pos. Stroński z Kl. Nar. porusza sprawę sts 
sunku ustawy do Uniwersytetu Lubelskiego.-— 
Omawiając artykuły ustawy, dotyczące młodzie 
ży, krytykuje, gdyż według mówcy, pogarsza 
ja one znacznie obecny stan rzeczy. Mówca 
zapowiada, że jego klub głosować będzie prze 
ciwko ustawie. | 

Po przemówieniu posła Strońskiego odczy- 
tano interpelacje i wnioski, poczem marszałek 
Sejmu zamknął posiedzenie. 

Stanowczy krok Japonii 
Wycofanie delegatów z 

TOKJO PAT. — Ministerstwo wojny 

i marynarki oświadcza, że główni japoń 

scy delegaci wojskowi i morscy zosta- 

ną wycofani z konferencji rozbro:eniowej 

4 chwilą ustąpienia Japonji z Ligi Naro- 

tw, gdyż — według prrującego tu 

przekonania — atmosiera w Gencwie 

jest zbyt nieprzyjazna dia japonii. Nato- 

miast inni delegaci pozostaną prawdopo 

bnie w Genewie w charaktere: obserwa 

torów. Chociaż wycofanie się z obrad 

konierencji rozbrojeniowej jest tem Sa- 

mem przewidywane, twierdzą tu jednak. 

że Japonja będzie ściśle zachowywała 
nadal przepisy układów, zawartych w 

Waszyngtonie i Londynie. 

Диорге Кага п 

konferencji rozbrelen. 
PRZED ROZPOCZĘCIEM OFENSYWY 

NA DŽEHOL 
PEKIN PAT. — 50 tysięcy Japończy 

ków i liczne oddziały wojsk mandżur- 
skich, wraz ze 100 samołotami  japoń- 
skiemi i wielką liczbą tanków oczekują 
sygnału gen. Muró do rozpoczęcia wiei- 
kiego ataku na Dżehol. 

150 tysięcy żołnierzy i ochotników 
chińskich tymczasem zajmuje stanowiska 
na wzgórzach prowincji „stanowiących 
naturalną pozycję obronną. Jedynie dro- 
ga, łącząca miasto | Džehol, z Pekinem, 
zapełniona jest samochodami ciężarowe- 
mi, dostarczającemi amunicję. 

W Pekinie, gdzie panuje wielkie za- 
niepokojenie, wszystkie szpitale przygo- 
towują się do przyjmowania rannych. 
Atak japoński oczekiwany jest z każdą 
chwilą. 

BO lat r. więzienia 
Wyzywające zachowanie się oskarżonego 

podczas 
MIAMI. PAT. — W rozpoczętym dziś 

rano procesie zamachowca Zangary pier 
wszem usiłowaniem obrony było obale- 
nie oskarżenia o usiłowanie morderstwa 
na 2 osobach z otoczenia prezydenta 
Roosevelta — miss Kruis i Caldvella, 
którzy odnieśli rany w czasie zamachu 
na prezydenta. Przewodniczący nie u- 
znał argumentów obrony i wniosek od 
rzucił. 

MIAMI PAT. — Sprawca zamachu 
na prezydenta Roosevelta Zangara został 
skazany na karę 20 lat więzienia za każ 
de z 4 usiłowanych zabójstw tak, że o- 
gólna kara, wymierzona Zangarze wyno- 

  

procesu 
si 80 lat ciężkiego więzienia. Zangara 
do końca rozprawy zachowywał się wy 
zywająco. 

Po wysłuchaniu wyroku oświadczył, 
że nie udało mu się zabić prezydenta 
Roosevelta. Gdy Zangarę wyprowadz::no 
z sali posiedzeń sądu, Śmiał się głośno. 

MIAMI PAT. — Po wydaniu wyroku Zan- 
gara w ciągu całej rozprawy zachowywał się 
wyzywająco. Podniósł obie ręce do góry, — 
przez chwilę obliczał na palcach, wreszcie za- 
wołał: „Cztery razy 20 — to 80.* Panie sę- 

dzio, proszę nie być skąpym i skazać mnie 
па 100 lat wiezienia!“. ° 

  

  

  

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
ho RANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łasznk. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa, 

GRODNO -— Księgarnia T-wa „Ruch'*. 
HORODZIEjJ — Księgarnia Kol. „Ruch“ 

KLECK — Sklep „Jedność 
ŁIDA — ui. Suwalska 13 — S. Mateski. 

ŁUNINIEC — Ksiegarnia Kol. „Ruch“. 

MOŁODECZNO —- Księgarnia T-wa „Ruch* 
MiORY — Ejdelman 
NIEŚWIEŻ ul. Ratuszowa — Księgarnia Jažwinskiego. 

RODEK — Kiosk St. Michalskiego. 
w-SWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 
NOWOGR. 

  

CENY OGŁOSZEN: wiersz miłim 

Notatki pelemiczne 
W. poniedziałkowym numerze „Polski Zbroj 

nej" zaszczycony zostałem artykułem polemicz 

nym, napisanym z tak uprzejmemi okreśłenia- 

mi mej osoby, że aż przypomniały mi się sto- 

wa przedmowy do książki hr. Jerzego Potoc- 

kiego — poczułem, że zaczynam przechodzić 

z wieku zabłegania o komplementy, do wieku 

odczuwania komplementów. P. Wł. L. Evert 

jeszcze polemiki nie rozpoczął. Dopiero mnie 

nachwalił i uszeregował sobie materjał do a- 

taku. Korzystam więc z tej okazji, aby wyra- 

zić Mu wdzięczność za jego oświadczenie, iż 

pomiędzy Nim a mną są nici wspólne. Kto wie 

czy formułą konserwatyzmu nie jest określenie 

następujące: konserwatyzm patrjotyczny, pan- 

stwowy, to jest ta atmosfera uczuć, sentyimen- 

tu i zasad, która łączyć powinna przedewszy- 

stkiem ziemianina polskiego i oficera polskie- 

go. Dlatego tak mnie ucieszyły te słowa o ni- 

ciach wspólnych, wypowiedziane przez redak- 

tora „Polski Zbrojnej”, organu, przeznaczone- 

go dla wojskowych. Cat. 

TELEGRAMY 
ZNIESIENIE PROHIBICJI W STANACH 

ZJEDNOCZONYCH 

WASZYNGTON. PAT. Izba Reprezen- 
tamtów przyjęła 289 głosami pmzeciwko 121 

rezolucję, która poprzednio była już przy- 

jęta przez Senat, w sprawie zniesienia 

prohibicji. 
Wobec tego, że uchwała zarówno Se- 

maju, jak i izby Reprezemtantów w tej 
sprawie otrzymała większość wymaganą 
2/3 głosów, uchwała. obu izb prawodaw- 
czych zostanie obeanie przesłana do 48 

Stanów, z kbórych  każdjy będzie musiał 
wypowiedzieć się za iub pmzeciw prohibi- 

cji. By uchwała izb prawodawczych uzy- 

skała moc prawną, obowiązującą na calym 

obszarze Stanów Zjednoczonych wyma- 
gama jest! liczba 3/4 wszystkich stanów, 

Uchwiała Seniatu i Idby Reprezentan- 
tów w. sprawie. zniesienia pnehibicji staje 
sę dodatkiem do komstytucji i w- tym 
icharaktierze nie wymaga zprobaty prezy- 
denita Hoovera 

ZGON ADMIRAŁA AZNAR'A. 

PARYŻ PAT. Wiezorsjj zmarł w Madmy- 
cie admirał hiszpański Jan Baptysta Az- 
nan, Był on premjerem w ostatnim gabine 
cie monanchicznym od 14 kwietnia 1931 no- 
ku, kiedy proklamowano mepublikę  hisz- 
pańską. 

SPRZEDAŻ SKARBÓW B. DYNASTJI 
CHIŃSKIE] 

NOWY YORK. PAT. „New Yorik Times“ 
donosi z Pekimu, že olbrzymie skarby by- 

łej dymastji chinskiej, oszacowame ma 20 

miljonów dolarów przewiezione zostały do 

Szamohaju i Nankinu, gdzie  sprzedame 

będą przedełtawicielom Fiorda i Rochkfellera. 

Pośród skarbów: tych zmajdują się bezcen- 

me nzeźby, obrazy, porcelana i t. p. 

KUSOCIŃSKI ZAPROSZONY 
DO NIEMIEC 

BERLIN PAT. Ajgeneja Woolffa donosi, 
że Jemusz Kusociński startować będzie ma 
zaproszenie niemieckiego związku  lekko- 
abletyiezniego w kiilku miastach niemieckich 
latem bieżącego roku. Jak 'iwiendzi wepo- 
mmiama agencja Kusocińskii ma  siteribowmač 
defimitywmie 25 czenwca w zawodach mię- 
dzymiamodowych w Dusseldorfie. 

Na froncie wyborczym w Niemczech 
„Precz z pacyfizmem'* 

BERLIN iPAT. W Dreźnie odbyło się 
wczoraj zgnomadzenie przedwyborcze par- 
tji mamodowio - socjalistyczmej, nia którem 
przemówienie na cześć ikanclerza Hitlera 
am książę August Wilhelm Hohen- 

lerm. 
Następniie zabrał głos minister spraw 

wewnętnzmyjch Rzeszy Frick, który m. in. 
zaznaczył, że jedymym. celem obecnej kam- 
pami! wybomczej jest walka z marksizmem 

Polemizując z centrum, mówca podkre 
#, że wysuwamie zarzuty, jakoby naro- 
dowi socjaliści zwalczali katolicyzm . -ie 
odpowiadają prawdzie, czego najlepszy 
dowodem jest, zdaniem mówiey fakt, że 
ma! czele obecnego nządu stoi 2 katolików: 
Hitler i Papeni. 
ko „końcu dr. Frick powiedział: ja- 

o minister spraw wewnętrznych Rzeszy 
stwiendzam, że wychowanie fizyczne mło- 

dzieży miemieckiej i przepojenie jej du- 
chem żołnierskim jest maszym pierwszym 

celem. Za pomocą pacyfistycznych i mię- 
dzymarodowych frazesów nigdy nie od- 
zyskamy 'w świecie mależnego nam sta- 
mowiska. Widoczne to już jest z tej kome- 
dji, któma na oczach naszych mozegnywa 
się w Genewie. Najpierw musi maród od- 
zyskać swoją własną siłę, aby ją rzucić 
ma szalę. 

O ile w sprawie rozbrojenia i rówinou- 

Prrawnienia chcemy zrobić krok maprzód, odniosło ramy. 

musimy najpienw pokonać wroga: wewnę- 
tnzuego i uniieszkodliwić go. Musi być wiy- 
iame praw.o, mocą którego zdrada kraju 
karana będzie bezwzględnie Śmiemcią. To 
będzie początkiem naszego uzdrowienia. 

Ziot Reichsbanneru 
BERLIN. PAT. W benliūskim Lustgar- 

ie odbył się wczoraj zlot republikań- 
%,-z0 Reidhsbanneru. Dłuższe przemówie 
n) vgłosił główny przywódca  Hoelter- 
in a... Altalkując rząd obecny, zapowie- 
dział cm, że masy robotnicze i złączone 
zmie :: mieszczaństwo nie dadzą się za- 

i i w dalszym ciągu przygotowy- 
kdą do ujęcia losów! Niemiec w 

ręce w najkrótszym jczasie. 

Z codziennej kroniki starć 
politycznych 

BERLIN. PAT. Zarówmo w Berlinie, 
jak i ma pmowineji doszło w ciągu nie- 
dzieli do lieznych krwiawych starć, pomię- 
dzy hitlerowcami a członkami republikań- 
skiego Reichsbanmeru. 

W Berlinie dy-ysilanć dochodziło w cza- 
sie prze P SE oddziałów Reichsbanneru 
przez ulice asta z racji zlotu w Lust- 
gantemie. Do ostrej bójki między reichs- 
bammerowcami a narodowymi socjalistami 

doszło we Wrocławiu. Kilku hitlerowców 
Wiezasie podobnych iwalik 

w. Uppertall 12 osób odniosło nany. 
W Kamienicy zakiłuńty został ma śmierć 

przez hitlerowców  jedem  meichsbanneno- 
wiec. Jednego ze sprawców: zabójstwa aine- 
sztowamo. 3 

szturmowemi wiywiązała się strzelanina, w 
czasie której 2 mamądowych socjalistów i 
reichsbamneroweów zostało ciężko man- 
mych. Jedem z nich po przywiezieniu do 
szpitala zmarł. 

Z Rostoku wezwano policję. Również 
w pobliżu Erfurtu wywiązała się bójka 
między  robołtmikami, mależącymi: do róż- 

mych obozów politycznych. przyczem jed- 
ma osoba została zastrzelona. 

„Czystka” 
social demokracji z policji 
BERLIN. PAT. Jak domosi prasa, w 

majbliższym czasie mają być  prizapnowa- 
dzome dalsze zmiamy personalne w korpu- 
sie policyjnym, jak również mia wyższych 
admimistracyjnych pmskidh. Między  im- 
memi mają ustąpić prezydenci policji w 
Szezecimie, Wrocławiu i immych miastach 

BERLIN. PAT. (W dniu dzisiejszym 13 
wyższych funkcjonarjuszów: policji "ber- 
linskiej zostało urłopowanych. Wszyscy 
oni należą. do socjalmej demokracji. 
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Z LITERATURY POLITYCZNEJ 

Bezdany i my 
Ob REDAKCIH—Adolt. M. 

miejako na marginesie tych ech, 

Bocheński nadesłał nam artykuł, napisany 

i przypomnień, jakie w Polsce wznieciła ksią- 

żka Pobóg - Malinowskiego o akcji bojowej pod Bezdanami. jest to artykuł 
człowieka, który pod Bezdanami nie Бу! — 1 nie byłby, gdyby być mógł. jest 

to artykuł człowieka, z owego społeczeństwa przedwojennego, któremu  nieza- 

wsze słuszne jednak i niezawsze, w opisie bezdańskiego czynu najwłaściwsze, 

zarzuty, postawiono na kartach owej książki, Adolf Bocheński tiumaczy dłacze- 
go, Adolf Bocheński nie zapoznaje różnicy, może bardziej moralnej, niż realnej, 

jaka istniała między tymi, którzy, jeśli o Bezdanach nie mówili: „akcja boje- 
wa“, to įednak i nie powiedzieli: „bandytyzm“. 

życie Józefa Piłsudskiego robi wrażenie takiej bardzo głębokiej cyklopicz- 

nym wysiłkiem żłobionej studni, nad którą dopiero powoli zaczęło się nachyiać 

społeczeństwo i dopiero stopniowo sondować jego giębię. Są tacy, dla któ- 

rych dopiero wkroczenie armji polskiej do Złotej Bramy Kijowa, ta olbrzymia 
rehabilitacja historyczna, która była moralnie potrzebna narodowi po stu prze- 

szło latach klęsk bojowych, była tem, co ich przykuło na zawsze. Sięgnęli oni 
potem w dzień, zagłuszany szelestem obietnic Mikołajewiczowskich, dzień wy- 
marszu Pierwszej Kadrowej. Głębie mają to do siebie, że pociągają. Ci sami 

nieraz budzie, którzy w roku 1905 i 1907 patrzeli na Grzybowy i 

сгута bohaterów z „Wirów* Sienkiewicza, ci sami 

Rogowy 0- 
poczęli patrzeć inaczej. 

Wzrok zatrzymywał się na każdym czynie, na każdym głazie, sterczącym z głę- 

bokich cembrowin owej studni, zbiegał w dół. Mam wrażenie, że do tego do- | 
łu jeszcze nie dotarł. 

Młode pokołenie, które wyrasta, traci jeden pryzmat widzenia tamtych rze- 
czy: pryzmat współczesności, Widzi ich tylko przez pryzmat tego, co przyszio 
potem. Nie będzie się zastanawiać, nad tem, że finansowe rezultaty akcji roz- 
drobniły się w potrzebach porewolucyjnej agonji pepesowskiego ruchu, nie my- 
śli, że było to opanowanie na kilka nocnych godzin głuchej, nieznanej stacji na 

Z kresach potężnego imperjum. Te rzeczy tak ongiś „ważne* przesłoniło jedno: 

że Bezdańy — to był etap, i szczebel, i próba. Ci, co się — м niej nić wykru- 
szyli, jak Fijałkowski, nie złamiaj, jak złamał uprzednio Tarantowicz, ci ludzie 
wkroczyli na tor „którego nie przebiegł ani czyn listopadowy, ani traugutowski, 
tor, który mamy—za sobą. 

s 

To, co pisze Adolf Bocheński, to jest takie jedno z pierwszych sondowań 
tamtych ludzi w głąb, na którą patrzą jeszcze i z perspektywy owej epoki. 
A przecież przez mroki im obce, im nieznane, uchwycił taki szkarp jeden, rzu- 
cił najsilniejszą z sond jednem jedynem słowem: Tulon. To słowo pada w okre 

sie jednego zdania, w najekonomiczniejszym skrócie analogji, analogji, z po- 

czątkiem marszu do sławy młodego oficera inżynierji, Napoleona Bonaparte. 
To słowo, to może jedyna też rzecz, którą młode pokolenia wezmą z tego ar- 
tykuła o Bezdanach. Ale też nic więcej nie powiedzą i oni, nad to słowo, któ- 
re czyni, że po przez burzliwe chwile jednej nocy wrześniowej na podwiłeń- 
skiej stacyjce zwidywać się odtąd będzie czytającym Cień Korsykanina. K. P. 

W parę tygodni po wielkim sensacyj 
nym artykule Wiadomości Literackich u- 
kazała się książka p. Wł. Pobóg Mali- 
nowskiego, poświęcona akcji bojowej 
pod Bezdanami z 26. 9. 1908 roku. By- 
ła to, jak wiadomo, akcja kierowana o- 
sobiście przez Marszałka  Pistudskiego, 
a poparta między innymi czyniym 
współudziałem pułk. Sławka i  preuijera 
Prystora. Zakończyła się wielkim sukce- 
sem. Zanim przejdziemy do omówienia 
kilku zagadnień, związanych z tym przed 
miotem pragnęlibyśmy wyrazić wdzięcz- 
ność, która należy się autorowi 
tej rozprawy, potraktowanej tak bardzo 
sucho, tak po naukowemu, a przytem 
jednej z najbardziej pasjonujących pub- 
likacyj historycznych ostatniego dziesię- 
ciołecia. Wstęp ten wydaje się koniecz- 
ny w związku z paroma zastrzeżeniami, 
które przeciw pewnym fragmentom ksią 
żki p. Malinowskiego będziemy zmusze- 
ni wysunąć w dalszym toku rozważań. 

L 

Właściwym celem poniższego artyku 
łu jest próba ustalenia stosunku młodej 
generacji polskiej myśli zachowawczej 
do tak zwanej „akcji niepodległościowej 
w ogólności, a w szczególności do ak- 
cji Bezdańskiej. Na wstępie  musiiuy 

przedewszystkiem jasno zaznaczyć — to 

co zreszłą powszechnie jest wiadonie-— 
a mianowicie, iż koncepcja walki zbroj - 
nej o niepodległość Polski i program 
obozów zachowawczych z drugiej pało- 

wy 19-tego wieku i pierwszego dziesię 
ciolecia 20-go, to były dwie rzeczy nie- 
tylko od siebie różne, ale nawet ze so- 
bą sprzeczne. Sprawy te, prawdopodob- 

i nie ze względu na dzisiejszy współudział 
dawnych niepodległościowców i zachc- 
wawców, pokrywa się zazwyczaj wsty- 
dliwem milczeniem, lub kapitulacją ze 
swego dawnego stanowiska, rezygnacją 
z przyjęcia na siebie ciężaru odpowie- 
dzialności za działalność poprzednich 
pokoleń naszego stronnictwa. My, mło- 
de pokolenie zachowawcze, — pokole- 
nie nie zamieszane osobiście w spory 
orjentacyjne czy ugodowe — my odpo- 
wiedzialność tę na siebie przyjmujemy i 
przed trybunałem historji gotowi jesteś- 
my bronić tego, co dla Polski chciał zro- 
bić Aleksander Wielopolski, co zrobił 
Agenor Gołuchowski, i atakować to 
przeciw czemu występowali St. Kož- 
mian i St. Tarnowski. Jeżeli są dziś or- 
gany zachowawcze, które uważają ów- 
czesne stanowisko naszego obozu w sto 
sunku np. do powstania 63-go roku za 
niesłuszne, to jasnem jest, iż organy te 
powinny zrezygnować z przedstawiciel- 
stwa ciągłości ideologji stańczykowskiej 
i zachowawczej. 

Zanim przejdziemy do dalszych roz- 
ważań, pragnęlibyśmy jeszcze stwierdzić 
iż poruszoną w nich nie będzie olbrzy- 
mia kwestja stosunku etyki do polityki, 
stosunku etyki do interesu narodowego. 
Dwa są główne powody, które każą 
nam wyeliminować to zagadnienie z. ni- 
niejszych rozważań.  Przedewszystkiem 
jest ono zbyt ogromne, żeby w krótkie, 
recenzji mogło być traktowane inaczej, 
jak nieco symplicystycznie. Po drugie — 
tu czytelnik wybaczy, jeżeli ukryję swą 
myśl pod obcemi słowami, — „Nie mam 
z natury ducha skłonnego do przygany. 
Plato dziękował niebu „iż urodził się za 
czasów Sokratesa.. Ja składam dzięki 
niebiosom, iż pozwoliły mi zrodzić się 
pod rządem, pod którym żyję i słuchać 
tych, których kocham”. Tak pisał Karol 
de la Prede, baron de Secondat, zwany 
Monteskjuszem. O ile zaś chodzi o praw 
dziwość sentymentu  Monteskjusza do 
monarchji Ludwika XV, to tu ocenę mu- 
simy pozostawić znawcom prawa kon- 
stytucyjnego. Tak więc kwestja stosun- 
ku polityki i etyki pozostanie poza nar 
ginesem naszych dzisiejszych rozważań. 

Zasadniczą sprawą dla zrozumienia 
stosunku naszego, stosunku każdego u- 
czciwego człowieka, do sprawy powstań 
i rewolucji 1905 roku, jest umiejętiość 
rozróżniania między podziwem i entu- 
zjazmem dla osobistego bohaterstwa i 
poświęcenia, a stosunkiem do oduośnej 
koncepcji politycznej. Zazwyczaj  zasie-. 
pienie i obłąkańczy fanatyzm każe te 
dwie różne rzeczy ze sobą mieszać. Wy- 
chodzi się z założenia, że jeźli taki Trau- 
gutt był np. bohaterem, że jeżeli taki 
Mirecki i taki OKrzeja z nieporównaną 
odwagą umieli spoglądać w twarz zbli- 
żającej się śmierci, za ojczyznę, to już 
z tego samego wynika, że ich koncepcje 
polityczne były słuszne i trafne. Jest w 
tem jakieś wielkie nieporozumienie. Trze 
ba umieć zrozumieć, iż np. ja — dobry 

katolik — mogę czuć podziw i szacu- 
jek dla Jana Husa, idącego na stos z u- 

uśmiechnięta twarzą. Jednocześnie mo- 
gę zaś uważać, iż interpretacja ewangelji 
dokonana przez Husa była jak najbar- 
dziej fałszywa, ba, niedorzeczna nawet. 
Możemy więc entuzjazmować się odwa- 
gą i patrjotyzmem rewolucjonistów, a 
jednocześnie krytycznie odnosić się «ło | 
ich programu politycznego. Co więcej? 
Wydaje się mnie nawet, iż szacunek od | 
nośnie do wartości przeciwników poli- 

tycznych jest rzeczą Ściśle związałią ze 

sposobem myślenia konserwatyzmu pol- 

skiego. Szkóła zachowawcza zwraca 
większą od innych uwagę na kulturę po 
lityczną, na kurtuazję w polemice. Jakiż 

(Dokończenie na stronie 2-giej) 
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"zaś może być piękniejszy dowód kultu- 
ry politycznej, jak entuzjazm dla poświę 
cenia tych, których programy zwalcza 
się jednecześnie jak najsilniej? 

I. 

Tak więc z pełnym szacunkiem i 
podziwem odnosimy się do poświęcenia 
patrjotycznego tak powstańców 63 roku 
jak i rewolucjonistów 1905 roku. Sza- 
cunek taki należy się każdemu, kte po- 
trafi poświęcić życie idei, kto nie w chę- 
ci uzyskania korzyści osobistej naraża 
się na największe ryzyko. jest to sprawa 
niezależna nawet od ideału, który dane- 
mu człowiekowi przyświeca. |ak wspom 
niałem powyżej, podziw odczuwać może 
my dla heretyków etc. Tem bardziej en 
tuzjastycznie ustosunkowywać się musi- 
my dła tych, którzy w możliwie najci 
szych chwilach zdecydowani byli ginąć 
za ideał, który jest dzisiaj i był zawsze 
naszym ideałem t. zn. za podniesienie 
narodu polskiego w hierarchji ogólnoludz 

kiej. ' 

Nie ulega więc chyba najmniejszej 
wątpliwości, iż z jak największą energją 
i z jak najwyższem oburzeniem odtrą- 
cić musimy system traktowania akcyj 
bojowych z 1905 roku, jako przejawów 
bandytyzmu. Pod pojęcie bandytyzmu 
podpada rozbój w celu wzbogacenia da- 
nej osoby. Napad na pociąg w celu rato 
wania upadającej partji socjalistycznej 
był działalnością nie bandycką, lecz re- 
wolucyjną. Jest to zbyt jasne, żeby tra- 
cić wiele czasu na udowadnianie podob 
nego truizmu. Można też śmiało twier- 
dzić, iż ci, którzy nazywali akcję Piłsud 
skiego bandytyzmem, sami nie wierzyli 
'w to, co mówili i pisali. Był to nie ty- 
łe przejaw beznadziejnej głupoty, die 
przejaw tej brudnej taktyki politycznej, 
tego systemu szkalowania przeciwnika 
za wszelką cenę, tych naleciałości tak 
narodowej demokracji, jak i lewicy pol- 
skiej. 

W broszurze p. Malinowskiego znaj- 
dujemy szereg ustępów, poświęconych 
oburzeniu z powodu nazywania akcji re 
wolucyjnej „bandytyzmem* przez jej 
przeciwników politycznych. Autor — bę 
dąc widać najzupełniej pozbawiony sa- 
mokrytycyzmu — wpada z największą 
łatwością w błąd, który innym wytyka: 
Tak jak narodowi demokraci, nazywali 
Bezdany bandytyzmem, tak Malinowski 
twierdzi, iż wszyscy, którzy byli zdania, 
iż akcja rewolucyjna nie jest w daneł 
chwili — ałbo wogóle — — w interesie 
Polski, byli tchórzami, spali etc. Jest to 
najoczywistszy nonsens.. Fakt, iż ktoś 
uważał, że urządzanie zbrojnych pow- 
stań w 1905 roku nie miał sensu, a jak 
wkrótce ujrzymy, pogląd ten zdaje się 
mieć bardzo poważne uzasadnienie, fakt 
taki nie upoważnia jeszcze do twierdze- 
nia, iż dana partja musiała być tchórzow 
ska, iż dany człowiek musiał być tchó- 
rzem. W roku 1920, w chwili, kiedy 
wszystkie stronnictwa polityczne były 
zdania, iż walka jest konieczna, pokaza- 
ło.się dowodnie, iż jeżeli warstwy, stoją 
ce za ugrupowaniami zachowawczemi 
były przeciwne akcjom z 1905 roku, to 
nie z powodu tchórzostwa, ale z powod! 
odmiennego programu politycznego. W 
roku 1920 socjaliści nie okazali się ani 
trochę bardziej odważnymi, ani trochę 
bardziej skłonnymi do poświęceń, jak 
narodowi demokraci lub jak zachowaw- 
cy. Wszystkie stronnictwa polskie wyka 
zały wówczas, iż dzieliły ich różne pro- 
gramy polityczne a nie różne stopnie pa 
trjotyzmu i poświęcenia. 

Jeżeli więc z najwyższym  entuzjaż- 
mem odnosimy się do odwagi i poświę 
cenia Piłsudskiego, z tych czasów, to je- 
dnocześnie zastrzegamy się jak najenergi 
czniej przeciw ferowaniu wyroków na 
tych, którzy walkę zbrojną uważali w 
danej chwili za niecelową, i beznadziej 
ną. Trzeba tu napiętnować niekulturalne 
metody polityczne naszej lewicy. Wara 
panowie! Stać! Przed wami jako dowód 
leżą wypisane czarnemi i czerwonemi 
zgłoskami stany służby z 1920 roku. 

Co zaś jest najdziwniejszem i naj- 
bardziej trapującem — to olbrzymia nie 
konsekwencja popełniana przez historjo- 
grafów socjalistycznych. Z jednej strony 
piętnują oni z całą słusznością nazywa- 
nie bohaterskiej akcji „bandytyzmem*. 
Jednocześnie nie wahają się rzucać za- 
rzut tchórzostwa, równie śmiesznie nie- 
uzasadniony pod adresem zwolenników 
odmiennego programu — politycznego. 
Przypomina to lekko postępowanie ko- 
munistów europejskich, którzy skarżą się 
na brak wolności, poddając jednocześ- 
nie swoich przeciwników w Rosji najda- 
lej idącemu uciskowi. Przypomina to re- 
publikanów hiszpańskich, którzy realizu- 
ją dziś — we Villa Cisneros — swcje 
dawne deklamacje o wolności. Wszystko 
to jest dziś tylko jednym z dowodów 
na fatalny stan kultury politycznej w 
Polsce, gdzie zamiast argumentu używa 
się inwektywy. Tworzy to zębate koło 
wzajemnych inwektyw, z którego w koń 
cu wychodzą takie takty jak zamordowa 

„nie. prez. Narutowicza i _ inne, których 
wolę nie wymieniać. Zamiast rzucać so- 
bie na głowę oskarżenia bandytów i 
tchórzów, lepiejby, wziąwszy w rękę 
Sokolnickiego, dowodzić historycznie, iż 
w danej chwili miało się rację. Miejmy 
też nadzieję, że młode pokolenie pod 
tym względem spowoduje w społeczeń- 
stwie zmianę na lepsze. Co dla nas nie 
ulega wątpliwości, to identyczność na- 
czelnych kryterjów, któremi powodowali 
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się przywódcy wszystkich stronnictw w 
danym okresie. Wszyscy pragnęli odro- 
dzenia narodowości polskiej. Dążyli doń 
jednak drogami, które uważali za najlep- 
sze, a które często były nawzajem ze so 
bą sprzeczne. 

III. 

Twierdzenie „iż wszystkie partje z 
drugiej połowy 19-go wieku miały po- 
dobne zasadnicze cele i kryterja, może 
się wydać dziwnem i zupełnie nieuza- 
sadnionem. Przyzwyczajono nas bowiem 
do podziału ówczesnych stronnictw na 
„niepodlegiošciowcow“ i  „ugodowcėw“ 
Cały ten podział jest, — zdaniem mo- 
jem — absolutnie nic nie warty i po- 
chodzi z pomieszania pojęcia „uiepodleg 
łości* z pojęciem „samoistności . Przez 
pojęcie niepodległości nar owej nałeży 
bowiem rozumieć sta, w którym dany 
naród nie podicza żadneriu innemu t. 
zn. mocen jest stanowić swoje prawa i 
jprowadzać je w życie. Taką niepodlcz 

łość można jak najbardziej wyobrazić, 
sobie w trwałem połączeniu z innym na- 
rodem. Czy rip. Węgry przed 1918 r. 
nie były narodem niepodległym? Oczy- 
wiście, były, mimo związku z Austrją i 
twierdzenie przeciwne byłoby absurdem. 
Również i Litwa po unji z Polską nie 
przestała bynajmniej być państwem nie- 
podległem. Dążenia do samoistności nie 
można więc utożsamiać z dążeniem do 
niepodległości. „Ugodowcy* t. zn. prze- 
dewszystkiem zachowawcy, nie dążyli, 
przed wojną do samoistności, gdyż uwa 
żali, iż bez wielkiego wstrząsu jest ona 
niemożliwa do uzyskania, — w pewnym 
sensie — nawet niepożądana. Dążyli na 
tomiast do niepodległości w ten sposób, 
iż przez lojalne ustosunkowanie do rzą- 
dów zaborczych uzyskiwali coraz to 
większą możność stanowienia narodu 
polskiego o własnych losach. Natomiast 
z dużą dozą słuszności możnaby twier- 
dzić, że tak zwani „niepodległościowcy ' 
dla realizacji ideału samoistności rezyg- 
nowali z możliwości stopniowego docho- 
dzenia do coraz to mniejszego podlega- 
nia narodu polskiego narodom innym. 
W każdym razie bezsensowne musi być 
twierdzenie, iż niepodległościowcami nie 
byli np. zwolennicy koncepcji austropoi- 
skiej. Podobnie możnaby dziś utrzymy- 
wać, iż przeciwnikami niepodległości są 
ci, którzy pragną połączenia, dajmy na 
to, z Czechosłowacją lub Litwą. Są to 
zresztą spory czysto  terminologiczne, 
ściślej mówiąc, spór o znaczenie pojęcia 
niepodległości. Istotnem jest to, iż wszy 
stkie stronnictwa dążyły, aczkolwiek ióż 
nemi drogami, do podniesienia narodu 
polskiego w hierarchji ogólnoludzkiej. 

Poglądy zachowawców na odbudowa 
nie Polski i wogóle na politykę polską 
podzielić można na dwie zasadnicze {а- 
zy. Pierwsza faza ciągnie się do wojny 
światowej, druga wypełnia okres tej 0- 
statniej. W pierwszej fazie zachowawcy, 
wychodząc z założeń pesymistycznych, 
które dały im głębokie studja historycz- 
ne, negowali możność odzyskania pań- 
stwowości, na drodze zbrojnej, wobec 
istniejących warunków. W drugiej fazie 
olbrzymia większość zachowawców pra- 
gnęła odbudowania państwa polskiego 
w  ścisłem porozumieniu 'z monarchją 
Habsburgów. W pierwszej fazie zacho- 
wawcy mieli naprzeciw siebie niepodleg 
łościowców. W drugiej przedewszyst - 
kiem narodowych demokratów. — - 

Pesymizmowi stańczykowskiemu prze 
ciwstawiali  niepodlegtošciowcy  opty- 
mizm i twierdzenia o możliwości i zba 
wienności zbrojnego powstania. Po do- 
świadczeniach 1905 roku, i lat następ- 
nych, najgenjalniejszy element pośród te 
go obozu, Józei Piłsudski, przekonał się 
jednak, — tutaj książka Malinowskiega 
przynosi cenną rewelację, — iż bez wiel 
kiego wstrząsu wypędzenie Rosjan z 
Królestwa Kongresowego jest wykluczo- 
ne. Wbrew opinji w większości swej pac 

1, uważał on akcję Bezdańską za za- 
kończenie zbrojnego powstania, za 
wstęp do oczekiwania na wielką okazję. 
Pogląd ten był już właściwie mocno zbli 
żony do opinii takiego Stanisława Ta:- 
nowskiego. Pewne, niespodziewane i 
rewelacyjne, pokrewieństwo duchowe 
wiążące  Stańczyków i _ Piłsudskiego, 
znajduje pełny oddźwięk w tej tak miłej 
dla nas stronicy „Poprawek historycz- 
nych*, w których marszałek opisuje swą 
rozmowę ze St. Koźmianem. O ile zaś 
chodzi o twierdzenia, iż bez powstań nie 
byłoby w Polsce patrjotyzmu, to jedyną 
ną nie odpowiedźią, będzie przypomnie- 
nie, iż np. Kroaci, którzy żadnych pow- 
stań przeciw Austrji nie mżądzali, są 
dziś równie  patrjotycznie usposobieni, 
jak Polacy. 

Między optymizm  niepodległościow- 
ców i optymizm zachowawców weszia 
w początku 20-go wieku koncepcja ne- 
wa. Autorem tej koncepcji był Roman 

   

Dmowski. Wychodząc z. założenia, iż 
wielką okazją  dła polskości  bę- 
dzie wojna między państwami za- 
Dorczemi, Dmowski uważał, iż stosunek 
Polaków do państw zaborczych powi- 
nien być tak skierowany, aby wybuch te 
go konfliktu umożliwić i przyśpieszyć, 
Siebie uważał za ministra spraw zagra- 
nicznych in partibus infidelium. Niestety, 
sposób realizacji tej zasadniczo pięknej 
myśli był oparty na tak fałszywych re- 
zultatach, iż a ia longue mógł doprowa- 
dzić do rezultatów odwrotnych. Dmow- 

ski wychodził bowiem z fałszywego zało- 
żenia, iż monarchja habsburska, jako 
czynnik samodzielny w polityce między- 

   

SILVA RERUM 
O Wilnie pisze Poznańczyk w Dzien- 

niku Poznańskim (41), o swoim pobycie 
w Wilnie opowiada niedawny gość lite- 
ratów wileńskich p. Zenon  Kosidowski. 

Od czegoż zaczyna swe wrażenia wi- 
leński gość? Ach, naturalnie, od kompie- 
mentów pod adresem... Poznańczyków!,, 

Poznańczyk na znaczniejszem stanowisku 
w Warszawie, we Lwowie, w Krakowie, czy 
w Wilnie, stanowi atrakcję nielada, osobliv/ość 
z przysmakiem egzotyki. Trzeba jednak przy- 
zniąć, że ci nieliczni, których los wywabii z ma- 
cierzystych murów, przerzucając na pełne nur- 
ty życia polskiego, potraiią z reguły nietylko 
ostać się, ale nawet zyskują często duży auto- 
rytet, dzięki zdrowej energji i wrodzonemu 
optymizmowi. Niemały w tem udział przyjęla 

  

korzystna opiija, jaką miewają inne środowi. „ 
ska polskie o załetach Poznańczyków. 

"Typowy przykład rozkwitu wrodzonych 
zalet, wyzwolonych z rodzimych oparów i 
przeniesionych na słońce szerokiego życia spo- 
łecznego, dostarcza wybitny poeta Witold Hu- 
iewicz. Minęło zaledwie kilka lat, a nikomu już 
nie postałoby w głowie, żeby jego nazwiska 
nie iączyć z dzisiejszem życiem  kuituralnem 
Wilna. 

Górą Poznańczycy!.. Nic też dziwne- 
go, że przyjazd p.p, Skiwskiego, Kosido- 
wskiego wywołał w Wilnie niemal sen- 
sację, odczyty zaś, wygłoszone w radjo 
i na „Środzie znalazły nadzwyczajny 
oddźwięk w prasie, — tak przynajmniej 
zapewnia czytelników p. Kosidowski. 

Na pierwszy ogień poszedł Skiwski. Jego 
odczyt „Poznań w oczach przybysza” był wzo 
rem uczciwego i rzetelnego  ustosunkowania 
się Polaka z isnej dzielnicy do środowiska, w 
którem zamieszkał. 

Dwą dni później odbył się przed mikrofo- 
aem 25-minutowy wywiad na temat „Poznań, 
ko zagadnienie kulturalne", przeprowadzony 

przez sprawozdawcę rozgłośni z niżej podpisa- 
nym. W żywym dialogu poruszono sprawę rze 
komego jednostronnego uzdolnienia Wielkopo- 
lan w kierunku ekonomicznym, ich piękue i 
bogate tradycje kuiturałne.. walkę o polskość, 
patrjotyzm, który ujawnił się w kilku powsta- 
niach przeciw Prusakom, oraz w wydatnym u- 
działe w powstaniu listopadowem i stycznio- 
wem, wreszcie powojenny ruch naukowy i ar- 
tystyczny. 

Zainteresowanie dla odczytów zarówno se 
strony prasy jak i społeczeństwa było żywe. 
Znałazło ono wyraz w licznych artykułach i 
notatkach, utrzymanych w tonie bardzo życzii- 
wym. Ze szczególną wdzięcznością . wypada 
podkreślić ustosunkowanie się inteligencji wi- 
leńskiej, której gościnność była zgoła żenująca. 

Bardzo się podobały poznańskim go- 
ściom „Środy wileńskie i lokal Związ- 
ku literatów: . 

Obok odnowionej celi Konrada, w sąsiedz- 
twie tabernaculum, gdzie urodziła się wielka 
literatura narodowa, znajduje się salka „śród 
literackich" i pokój gościnny dla przyjezdnych 
literatów. 

Dostojne sąsiedztwo nie pozostało bez 
wpływu na atmosierę sali. Surowo ciosane ła- 
wy i stoły bejcowane na ciepły ton bronzowy, 
przyiuum.one, dyskretnie rozproszone Światła, 
samodziały i obrazy na Ścianach, fortepian i 
stylowy, antyczay stolik dla prelegenta — wszy 
stko skiada się na całość, pełną smaku i pro- 
stoty, na harmonijny, kojący spokoj, odrywa- 
jący myśli od codziennych kłopotów i sprzy- 
jający skupieniu uwagi na zagadnieniach du- 
chowych. Frekwencja na tych osobliwych w 
Polsce sympozjonach, odbywających się od kil 
ku lat bez przerwy co środę, jest imponująca i 
różnorodna. Przy herbatce, zasłachanych w od- 
czyty, recytacje i dyskusje, można spotkać 
tam wojewodę i urzędników, generałów i sze 
regowców, profesorów, dziennikarzy, literatów, 
muzyków i przedstawicieli innych zawodów. 
Dła przybysza wrażenie istotnie czarujące. 

Ale najlepsze, najwspanialsze, naj- 
bardziej oszałamiające, co jest w Wilnie. 
to klub.. Smorgonja!.,, 

Oszatamiajacy jest fakt, że przedsiębior- 
czość wileńskich literatów bynajmniej nie zna- 
lazia się u kresu. W chwili naszego wyjazdu, 
w korytarzach klasztoru rozległy się energiczne 
uderzenia młotów i kilotów. Rozwalono grube 
mury, aby zbudować sale restauracyjne dla u- 
tworzonego niedawno klubu artystycznego 
„Smorgonji“. Zebrania towarzyskie, rauty, bale, 
herbatki, czytelnie, oto realizujące się plany nó- 
wego klubu. A wszystko odbywa się bez ри- 

stej projektomanji, konkretnie, cicho,. rzetelnie: 
— nie do wiary. 

Tak: to jest doprawdy „oszałamiają- 
cy takt", że w murach bazyljańskich bę- 
dzie funkcjonowała restauracja i zaczną 
się odbywać bale i dancingi!.. „A wszy 
stko cicho, rzetelnie, nie do wiaryi“, 
Tam, gdzie błąkają się cienie filomatów 
i filaretów, będą krążyły rozbawione tłu: 
my „cyganów* (członkowie zwyczajni 
RZAL'u* i „niedžwiedzie“ (autentyczė!) 
— członkowie sympatycy. 
. , Przyznać trzeba, że motorem tego rucha 
jest w niemałej mierze samo miasto, zasłuchane 
w swoją przeszłość, pełne skarbów bez ceny, 
tak dumne i polskie, tak uduchowione w każ. 
dem załamaniu murów, szczytów i zaułków, 
tak majestatyczne w barokowych fasadach ko- 

  

    

narodowej wogóle nie istnieje, wszelkie 
zaś podnoszenie sprawy polskiej uważał 
za podnietę do zbliżenia Niemiec i Ro- 
sji. W rzeczywistości obecnie już wia- 
domo, iż wojna światowa powstała właś 
nie z inicjatywy Austrji. Nie jest wykiu- 
czone, iż gdyby ogromna większość lud 
ności polskiej w Galicji przyjęła była kon 
cepcje filorosyjskie Dmowskiego, wów- 
czas hr. Berchtold i Biliński byliby 
mniej skorzy do prowokowania wschod- 
niego sąsiada. 

O ile chodzi o spór między koncepcją 
zachowawczą, austropolską, a koncepcją 
narodowo - demokratyczną w czasie 
wojny świafowej, to dyskusja na ten te-. 
mat nie może już w żadnej mierze wy- 
świetlić naszego ustosunkowania się do 
akcji niepodległościowej w 1905 roku. 
Nawiasem tylko zaznaczę, iż dyskusję tę 
gotowi jesteśmy w każdej chwili podjać 
i że do dziś uważamy, iż wobec ewen- 
tualności rozwiązania rosyjsko - polskie 
go i rozwiązania austro - polskiego na 
leżało raczej iść za Austrją jak za Rosjź;. 

To jednak, co jest najbardziej istot- 
ne dla naszych dzisiejszych rozważań, 
to ogólny stosunek,do akcji. bezdańskiej. 
Chylimy czoła przed“ bohaterstwem bo- 
jowców. Niemniej twierdzimy, iż słuszna 
była wówczas właśnie polityka stańczy- 
kowska, wyłożona w „Rzeczy o 63 ro- 
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Hokejowe mistrzestwa świata 
PRAGA, PAT. 2 Ob. m. w 3-cim dniu 

hokejowych miistmzostw, światia nozegramo 
mecz Austrja — Rumunja, zakończony 
łatiwem zwycięstwem Aqgstrji 7:1 (2:1. 

3:0, 2:0). Drugi mew rozegrano między 
driužymaimi, Polski i Belgji. Zwyciężyła 
'Pollskia wi Stosunkiu 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). 
Zmwycięstiwio to zadecydowalło 0 wejściu 
polskiej driużymy ido półfinailów. 

W pierwszej tercji idrużynia polska 
ciągle atakuje Bielligję. W 3-ciej minucie 
Aidamowsikii zostaje zafinzymaniy: z powodu 
of-side'u. W 1l-tej minucie (Wołkowiski 
mie wiyzyśskuje dogodhnej pozycji stirzałowej 
W astatmiej minucie tej tercji! Adamowski 
strzela tuż obok: bramki. 

W. drugiej tercji Polacy mają madal 
jatyywę. Między 5-tą a 8-mą minutą 

i zechodzą dlo ataku, zagrażające 
miebezpiecznie ibramee polskiej. W 10-tej 

=o00= 

Narciarskie mistrzostwa Polski 

CZESI WYGRALI BIEG NIA 50 KLM. 

  

   

  

  
  

  

     m idniu XIV mliedzymaisiodowych — 
ich mistrzostw Pol amjy 

  

   

      
     

    

  

zescy,  wyikazując zinalkiomitą for- 

Pierwsze miejsce zajął Musil Cyryt 
hosiowiaik) — 4 mim, 06 sek. 

Duugie mieji 

ik, 4 

ce przypał 

         
go 4 g. 08 m. 05 s, Tuze 
dlo nadjlepszemu z Pollalków 

  

  

(bowii — 4 @. 11 mim. 35 s. Dalsze 

zajęli Dawidek (Polska) — 4'g, 12 

  

s. Feistauem (Czelet 

  

  

AKOPANE, (PAT, W poniedziałek, w g 

sllowalk) — 4 į 

  

minucie inicjatywa gry przechodzi znów 
do Polaków, jednialk mlimo wysiłków Ро- 
lacy nie mogą w tej tercji uzyskać żadnego 
puinkitu. 

Trzecia tercja stloi pod znakiem bardzo 
żywiegio tempa. Polacy oibrio atakują, stmze 
lając zie wszystkich pozycyj dlo bnamki Bel- 
gów. (W! 7-ej mihiucie Walkowski ładnie 
podjeżdża: pod bramkę i strzela, zdobiywa- 
jac jedyny pumikit dla Polski. "W! dalszym 
przebiegu gry Belgowie mocno naciskają 

Wyłtiwamza się wieje  miebezpiecznych dla 
pouskiej: drużymy syłtuacyj. 

W. 12-ej miumełe S 
klluozoiniy: za rznicenie kijkia. 

Przedwczesny zanik 
urody 

warunkują wprawdzie momenty natury psychi 
cznej, jakoteż ogólno-zdrowotnej, najczęstsz 
atoli przyczyną bywa  bezkrytyczny 
preparatu kosmetycznego, o uniwersalnem rze- 

komo z iu, nie dostosowanego do struk- 
tury i vości danej skóry twarzy. Dlate- 

ka kosmetyka, k 1 
culum 

    

ski zostaje wy- 

  

   

    

    

  

    

  

   
   

    

    

    

      
indywi- 
włosów. 

Zadanier: 
ona przed 

, lecz głównym jego 
tiustej cery, a zmiękcza- 

I órka, celem wywołania so- 
u osób o suchej i prawidłowej 

  

      

      

  

   
   

  

lny puder nie uczynić 
Н powodu 

twórnia 
gjeniczny 

Lustra dla tłustej, odrębnie zaś: rośliny 
egzotyczny D-ra Lustra — dla prawidio 

wej i suchej cery. 

W dniu dzisiejszym odbył się pogrzeb oficerów b. Il Brygady Legjonów Polskich, ś.p. ppik. 
Szula, ś.p. mjr. Gniadego i 
czonych z zaborcami. Kondukt pogrzebowy 
szerowały: bataljon 30 p. 
nu młodych i t.d. 

ś.p. kpt. Brandysa, poległych w okresie walk o niepodległość, to 
otwierał szwadron I p. szwoleżerów, dalej ma- 

strzelców  kaniowskich, kompanje Związku Strzeleckiego, Legjo 
Na zdjęciu pierwszem wi-dzimy fragment konduktu żałobnego. Na zdję- 

ciu drugiem dostojników państwowych, uczestniczących w uroczystości żałobnej, a mianowi 
cie: gen. Romana Góreckiego, prezesa BBWR. płk. Sławka, p. prezesa Rady Ministrów Ale 
ksandra Prystora, p. min. Przemysłu i Handis dr. Zarzyckiego, p. ministra Opieki Społecznej 
dr. Hubickiego, p. ministra Tadeusza Schitzla, p. gen Kordjana Zamorskiego i p. wojewo- 

dę Jaroszewicza. 

  

0d Administracji 
Uprzedzamy naszych Sz. Sz. Prenumeratorów, że z dniem 

1 marca r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma wszystkim za- 

   

ściołów, tak klasycznie harmonijne w staroda- 
wnych dziedzińcach, attykach,  krużgankach, 
kalumnach, pilastrach, podcieniach, wnękach i 
plafonach, tak wreszcie pełne lekkiego wdzię- 
ku w odsłanianiu nieoczekiwanych perspektyw, 
zakrętów, wykuszów i łukowych przerzutów 
galeryjek. Istotna poezja w kamieniu, wcielenie 
zuchwałych architektonicznych fantazyj Noakow 
skiego. ! о to ocierają się codziennie mie- 
szkańcy Wilna. Jak się tu dziwić, že mental- 
ność ich jest inna, tak odrębna. Że sprawy kul- 
turalne mają tam właściwą wagę. 

Święta racja: mentalność wilnian, 
twórców „„Smorgonji* i organizatorów 
restauracji w murach  po-klasztornych 
— „jest inna, tak odrębna... 

Lector. 

ku“ Koźmiana. Uzyskiwać jak najdalci 
idące koncesje kulturalne i polityczne. 
Nie odbierać tej możliwości przez, kroki 
zbrojne, pozbawione — aż do chwili ka- 
taklizmu dziejowego jakichkolwiek 
szans powodzenia. Jeżeli porównamy po 
stać Romualda Traugutta z postacią A- 
genora Gołuchowskiego Starszego, to mu 
simy dojść do przekonania, że jeżeli piec 
wszy był bohaterem, to drugi był więk- 
szym mężem stanu. Żaden inny polityk 
polski w 19-ym wieku nie 
dla rozwoju naszej kultury i przygoty 
wania państwa niepodległego. Tego 
można zaprzeczyć i dzieje Galicji od 
1861 roku są złotą kartą w dziejach 
stronnictwa zachowawczego. 

1V. 

Oprócz materjału do powyższych roz 
ważań książka o Bezdanach daje jeszcze 
szereg interesujących szczegółów. Nie- 
które z tych ostatnich podajemy poniżej. 

A. Przygotowanie akcji pod Bezdana 
mi nasuwa ciekawe refleksje na temat py 
tania, na czem polega genjusz w hista- 
rji. Te półroczne badania, to dokładne, 
precyzyjne omówienie WZ 
łu, ta myśl wnikliwa Obeim ata wszy- 
stkie strony zagadnienia, to przecież jest 
coś fenomenalnego. Przypomina się ksią 
żka Bainville'a o Napoleonie. Genjalna 

legającym do tego dnia w opłacie 

  

zrobił tyleena podstawową 

: nia swej woli autokratycznej, 

    

   

  

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

sprzedaż 

w Ę G LA GÓRNO- 
ŚLĄSKIEGO 

KONCERNU GJESCHE SP. AKC. 
Dostawa natychmiastowa w szczelnie 

zaplombowanych wozach. 
  

POPIERAJCIE L.0.P.P] 

myśl Napoleona pod Toulonem zapocząt 
kowująca jego karjerę? Ależ to popro- 
stu następstwo faktu, iż młody Bonapar 
te, przejeżdżając przez Toulon parę lat 
przedtem, spędził kilka godzin na do- 
kładnem zbadaniu fortyfikacyj. Niema co 
mówić, Partacze są nasi Ukraińcy. 

B. Liberalizm Piłsudskiego. Od pew- 
nego czasu, z pasją zajmuję się zbiera- 
niem wszelkich szczegółów z dziejów 
wojskowych Marszałka, wskazujących 

— zdaniem mojem — 
jego cechę, którą jest niechęć do narzuca 

czyli ina- 
czej mówiąc, liberalizm. Cały stosunek. 
Marszałka do gen. Śmigłego pod Kijo- 
„wem, do gen. Szeptyckiego na północy, 

ra «zdaje się przemawiać za tą tezą. Z ra- 
dością stwierdziłem, że i w Bezdanach 
znajdują się argumenty na poparcie nio 
jej interpretacji. 

Jest nim niebywała 
do lamp acetylenowych na parę minut 
przed akcją. Nie opisuję tu dokładniej 
tego szczegółu, licząc, iż każdy czytelnik 
zafunduje sobie pasjonujące Bezdany. 
Sądzę, iż Marszałek Piłsudski jest typem 
władcy konstytucyjnego „empereur libe- 
ral* w większej mierze, jak władcy au- 
tokratycznego. 

Najciekawszym jednak epizodem w 
całej akcji bezdańskiej jest fakt, iż ani 

historja wody 
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znów się pojawiła. 

Należy mieć się na baczności 4 
i przy pierwszym objawie przeciw= 
działać.  Najwierni Ž 

ierzeńcem są pr Ź 
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Ci AP i M O cę 

W WIRZE STOLICY 
RATOWANIE ZDROWIA 

Rok temu ogolenie u przyzwoitego iryzje- 

ra kosztowała 60 groszy. Dziś zakłady iryzjer- 

skie licytują się w dół ze zdumiewającą kaiku- 

lacją. Tu 40 gr., tam 30, ówdzie 20, dalej 15, 

a w żydowskich dzielnicach 10 groszy ogolenie 

z wodą kolońską! Już nie opłaca się golić sa- 
memu wobec takich cen, mydło i zagrzanie 

wody drożej kosztuje. A dobra żyletka kosztu- 

je 60 gr.! 
Doktorzy idą też śladem swych kolegów. 

Obniżają cenę porady, ale zato ratują się w 

inny sposób. Przychodzi dostatnio wyglądają- 

cy gość do lekarza Pchły. 

— Doktorze, tak źle się czuję.... 

Solidna askultacja, pukanie, zaglądanie, we 

szenie, wreszcie: — Osłabienie, przemęczenie 

widoczne. Phitiny.3 proszki dziennie. Lecz mu- 

si pan zajść jeszcze do doktora Pluskwy, spe- 

cjalisty od neurastenji, na którą pan najwido- 

czniej cierpi. 8 
Doktėr Pluskwa pilnie bada: — Nerwy roz 

klekotane, 3 kropłe walerjanowe dziennie, bę- 

dzie pan zdrów, trzeba odwiedzić doktora Bęc- 

walskiego, choroba żołądka, on specjalista. 

Znawca najważniejszej części ciała człowie 

ka wydaje wyrok momentalnie: — Zatwardze- 

. nie, rozwolnienie chroniczne; 3 filiżanki chole- 

kinazy dziennie postawią pana na nogi. Ale 

spostrzegam, że pan utyka na nogę... musi pan 

się poradzić doktora Klapsa, on pana wyleczy. 

Nowe oględziny idą błyskawicznie, bo do- 

któr Klaps śpieszy na bridża: — 3 proszki ato- 

phanu, zdrowie zapewnione. Gorzej z pańskiem 

gardłem, po zachrypniętym głosie poznaję, że 

pan poważnie niedomaga w tym punkcie. Do 

Gardziołkowskiego, prędko do Gardziolkow- 

skiego. 

„Od chodzenia po schodach ze zmęczoneini 

nogami, od rozmowy z doktorami ze zmęczo- 

nem gardłem dowleka się pacjent do specjali - 

sty laryngologa: 

— Hm, bywa gorzej, trzy gruszki dziennie 

i będzie dobrze. Ale ucho pańskie jest wyraź- 

nie w nieporządku, radzę do doktora Szui, za- 

niedbywać uszu nie można. 

Otolaryngolog znalazł defekt w zębach, 
dentysta w płucach, płucnik w sercu, sercow- 

nik zaś oznajmił: — właściwie to pan ma jakaś 

ogólną anemię bliżej nieokreśloną. Doktór 
Pchła jest od tego specjalistą, musi się go paa 

poradzić... 

Fryzjerzy są stanowczo w gorszem poło- 

żeniu, ogoliwszy gościa nie mogą go natych- 

miast skierowywać do kolegi. Karol.. 

Zgon twórcy filmu rysunkowego 
LONDYN. PAT. Zmarł tu w wieku lai 

45 _zmany rysowniik - karykaturzysta: Pat 
O Sullivan, jeden z piem 1 бг 

filmu rysunkowego. Stworzył on popular- 
nyj typ kolika Felixa, poprizednika: zmalko- 

mlilej późniejszej myszki Mickey. 

jednego z trzech przyłapanych uczestni- 
ków, ani Świrskiego, ani Zakrzewskiego, 
ani Kozakiewiczównej, rząd rosyjski, o- 
sławiońy carski rząd nie powiesił: Pro- 
szę dobrze zauważyć. Ani jednego z u- 
czestników w akcji na Bezdany, akcji, 
w której udział brali pułk. Sławek i pre 
mjer Prystor, rząd rosyjski nie powiesił. 
Jest to najciekawszy szczegół w tej ksią 
żce. Sapienti sat. 

Reasumując to, co powiedzieliśmy po 
wyżej, stwierdźmy raz jeszcze, iż: 

1) dla poświęcenia bojowców z 1905 
roku można mieć tylko szacunek i centu 
zjazm. 

2) entuzjazm ten w najmniejszej imie 
rze nie może wpłynąć na fakt, iż ówcze- 
sną koncepcję polityczną PPS uważać 
należy za błędną. Za trainą natomiast u- 
ważamy politykę uzyskiwania od zabor- 
ców autonomji przez współdziałanie z 
nimi przed wojną, w wojnie zaś polity- 
ka zwalczania Rosji. 

3) zarzuty „bandytyzmu* z jednej, 
braku patrjotyzmu z drugiej strony są 
objawem słabego wyrobienia naszych 
publicystów. Istnieje bowiem w Polsce 
pogląd, iż przeciwnik polityczny musi 
być albo bandytą, albo conajmniej zdraj 
cą: Adoli M. Bocheński.
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RILJOR OBYWATELI 
składających swe oszczędności 

„P. K. G. 
to najlepszy dowód zauiania do tej Instytucji. 

Suma wkładów oszczędnoś ciowych wynosi przeszło — 

416 ĄAILJIONÓW ZŁOTYCH 
P. K. ©. jest osobą prawną i ustawowo gwarantuje 

swym klijentom tajemnicę wkładów. 
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Dzia 21 
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Wschód słońca g. 6,31 

Zachód słońca g 4.35 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE: 

Z DNIA 20 „LUTEGO 

Ciśnienie średnie: 763. 

Temperatura średnia: —7. 

Temperatura najwyższa: —$5. 

Teinperatura najniższa: 9. 

Opad: ślad. 

Wiatr: północno - wschodni. 

Tendencja: lekki wzrost. 

Uwagi: pochmurno, drobny Śnieg 

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

W całym Iknaju ranio naogół chmurno lub 
mglisto. Miejscami, zwłaszćza w Wiileńsz- | 
szyżnie 'i ma Poliesin, diriobny: opad śnieżny. 
W ciągu dnia! przejaśnieja. Nocą umiar- 
kowamy, dniem lekki mróz. Słabe wiatry 
miejscowe. 

MIEJSKA 
— RADA MIEJSKA, Posiedzenie Ra- 

dy Miejskiej odbędzie się w  majbliżezy 
czwartek w dniu 23 b. m. Powiadłomienie 
do radnych zostały już rozesłane. 

— Sprawa komunikacji autobusowej. 
Na porządku dziennym czwartkowego posiedze 
nia Rady Miejskiej będzie rozpatrywana spra- 
wa komunikacji autobusowej w* mieście. 

Jaka jest ostateczna decyzja magistratu i 
treść wniosku na plenum Rady — oficjalnie 
nie wiadomo, bowiem rozmowy w tej sprawie 
toczyły się Ściśle poufnie. 

— ZAOPATRZENIE EMERYTALNE 
DLA B. PREZYDENTA BANKOWSKIEGO 
Na! skutek starań hb. długoletniego prezy- 
denitą miasta p. Bańkowskiego o przyzna- 
nie mu zaopatnzemiia z kas miejskich, ma- 
gistrat zmalswził podstawę prawną by wysttą 
pić do Rady Miejskiej z wnioskiem o przy 
zmamie p. Bańkiowsikiemu kilkuset złotych 
emerytury. . 

5 PROC. DODATEK KOMUNALNY 
Dowiadujemy się, że wiadze nadzoreze u- 
poważmity magsitrat do umieszczenia w no- 
wym budżecie sum na wypłatę zwiększio- 
uych o 15 proc. pensji pracowniczyłch pnzez 
to utrzymeme byłyby pobory z przed czasu 
cofnięcia 15 proce. dodkttktuć komumalnego. 

dze nadzorcze mimio sprzeciwu R. M. 
uakazajty, rw swoim czasie cofnięcie tego do- 

lecz ma skutek starań zainiteresowa- 
nych zgodziło się na! przywrócenie ро- 

przednich pensji lecz pod zmienioną posta 
cią. W związku z tem pracownicy samo- 
rządu rwii i zwrócili się teraz zko- 
tei do majgistmatu z prośbą o wstawienie 
idnośnej pozycji do nowego budżetu. 
ПБРИНСОИУ I NY NODUS T SEESKEATINAI 
GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 

I LNIARSKA W WILNIE 
_ W DNIU 20 LUTEGO 

(Zebrania giełdowe odbywają się w poniedział- 
ki, środy i czwartki). 

ZA 100 kg. franco wagon Wilno. 

   

į NOTOWANIA: 
Bszenica 688 gr.-1 31.00— Brzesnica zamiejscowa 688-699 gr.-l. — 2950 

—30.00 
Żyto 663 gr. - 1. 20.00—20.50 Żyto zbiórkowe 657-669 gr.-L. 

Mąka żytnia 65 proc. 

20.00 
20.50 
27.00 

Mąka żytnia 55 proc. 32.00 
Mąka żytnia razowa 23.00 Otręby żytnie 10.75 

11.00 
Owies zbiórkowy 450 gr.-L. 12.75 az: 13.00 

wies jednolity 460-gr.-L. 14.00 
kczmień na kaszę zbierany 15.50 ąka pszenna 0000 A. luksusowa 52.50 

Otręby pszenne cienkie 19 
11.00 

—--49.50 
r gryczana palona 1-1 39,00 
K gryczana biała 1-1 38,00 

> gryczana palona 1-2 36,00 
za jęczmienna perłowa Nr. 2 27,00 

asza jęczmienna perłowa Nr. 3 34.00 k a owsianą 54.00 
asza krakowska 000 50,00 
Tendencja mocna. 

* * * 

Len za tonnę loco stacja załadowania. i 
"en trzepany wołożyński Basis I 

„1, Skala 216,50 : 1212—1234 
"m trzepany drujski Basis I 

Skala 216.50 1017— 
Lens sala 216.50 983.53-995,90. 

trzepany trabski Basis I 
skala 216.50 1277— Skała 216.50 - 1285.94- 
"owiec hoduciski słany 

Sis I, skala 198.42 625.76- 
+ 78 

Notowania 
ч hurtowe według Kurlandzkiej Ole- aa Tow. Akc. w Wilnie za 100 z Poj miany 120.00 ost 130.00 _ Ulej słonecznikow 122. 

Olej jadalny miROwany 140.00 
19.50 hy Iniane w płytach 

Makuchy słonecznikowe w płytach 

  

  

   

* @ gości 50 groszy, 
- 20 gr. Informacji z sprawie zaproszeń udziela 

  

NIKA 
— SZALETY MIEJSKIE.  Kiilikaknot- 

mie poruszana sprawa braku w mieście 
szaletów publicznych zdaje się będzie roz- 
wiązana, w niedalekiej przyszłości. Odno- 

śny, projekt został już przez magistrat о- 
pracowamiy i czeka ma zaltywiendzenie. 

— BUDOWA TANICH DOMÓW. — 

W związku z budową (tanich domków. miesz 
kalmych, minist. spraw wewnętrznych po- 

leciło wiojewodzie, aby, spowodował cdpo- 
wiiednie uchwały związków komumalnych, 
iktóre miałyby ma celu: 1) obmiżenie opłat 
za przewody i przyłączenia uliczne, kanali- 

zalcyjne ii wodocjągowe, wykonywane przez 

miasto na koszt właściciela nieruchomości; 
2) zmniejszenie kosztów: inwestycyj miej 
skich przy umządzaniu ulice; 3) ogranicze- 
nie fommailmości, związamych z zatwierdza 
niem pnojektów: budowilamych mia budowę 
tamich domków; 4) wprowadzenie ulg w 
opłatach, pobieranych przez magistratiy za 
czynności) organów. samorządowych przy 
wydawaniu pozwoleń na budowę i użylko- 
wanie budynków; 5) uregulowanie norm 
opłat, pobieranych przez komitety rczbu- 
dowy, wajględnie magistraty od udziela- 
mych kredytów, budowilanych. 

Jednocześnie minist. spraw wewnętrz- 
nych zwróciło uwagę że magistraity powin- 
ny: 1) poddać mieziwiłocznej rewizji swą po- 
ilykę pnzezmaczenia lteremów pod zabudo- 

wię w: tym sensie, aby: teremy, mające odpo- 
wiednie wamunki ogólnie do zabudowy, mo- 
gły być zabudowame, pomimo, iż zaopa- 
trzenie ich w wodę z wodociągów miejskich 
ub przyłączenie do miejskiej sieci kamali- 
zacyjniej będzie ze względu na brak fun- 
duszów narazie utirmdniicme; 2) silwiorzyć — 

pnzed rozpoczęciem sezonu budowlanego 
takli program budowy ulie, któryby umożłi= 
mvił zaftirtudnienie lbezmoboczych, korzysitiają- 
cych z zapomogi fumduszu bezmobocia. 

— BUDOWIA PIONÓW. Magistrat jalk 
wiiadomio postzmowił wemowić  atoboftiy — 
przy metawiendu picmów elektrycznych i po 
szczegółowem opracowaniu pilamu tych ro- 
bółt: kcmikretmy wmiosek skierował na Ra- 
dę Miejską. 
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AKADEMICKA 

— Akademicka Drużyna Harcerska podaje 
do wiadomości, iż w najbliższą środę dnia 22 
Il. rb. odbędzie się miesięczna zbiórka druży- 
ny w lokalu Związku Osadników (Zygmuntow 
ska 16) o godz. 20-ej. Obecność wszystkich 
członków obowiązkowa. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Kurs Pedagogiczno-metodyczny. We 
wtorek dnia 21 b.m. o godz. 5,15 wiecz. zo- 
stanie wygłoszony wykład przez p. H. Łapinów 
nę p.t. „Nauczyciel a uczeń w świetle praktyki 
życia”. Wykład ten zakończy I część Kursu, po 
święconą zagadnieniom z zakresu psychologji i 
pedagogiki — po wykładzie nastąpi omówienie 
zagadnień związanych z pracą na Kursie. 

We czwartek dnia 23-II — rozpoczęcie Il 
części Kursu, w której będą omawiane zaga- 
dnienia metodyki przedmiotów zawodowych, 
oraz zagadnienia szkolnictwa zawodowego. W 
dniu tym zostaną wygłoszone następujące wy- 

kłady: ; 
1. Szkoła zawodowa w porównaniu z ogól 

nokształcącą: cele i środki — p. A. Trepka. 
2. Rola przedmiotów ogólnokształcących w 

szkole zawodowej — p. J. Klawe. 

Początek wykładów o godz. 5.15 wiecz. 
Wykłady odbywają się w lokalu Państw. Szko- 
ły Przem -Handl. im. E. Dmochowskiej — Wi- 
leńska 10. 

, Posiedzenie Wil. Twa Lekarskiego odbę 
dzie się dnia 22 b.m. o godz. 8-ej wieczorem 
w Sali przy ul. Zamkowej Nr. 24 z następują- 
cym porządkiem dziennym: Dr. Wolfson 
Atrophia idiopatica (demonstracja). 1) Dr. Jan 
kowska — Próby syntezy biologicznej wzru- 
szeń, 2) pof. ]. Priiffer (gość) — zapach płci 
u zwierząt. 

— Stowarzyszenie Lekarzy Polaków w Wil 
nie przypomina p. p. lekarzom, że dzisiaj we 
wtorek dnia 21 rb. o godz. 19 m. 30 w 1-;m 
terminie, a o godz. 20 w terminie 2-gim, w 
lokalu Stowarzyszenia (Wileńska 25 m. 3 
Izba Lekarska) odbędzie się doroczne walne 
zebranie członków Stowarzyszenia. Na porząd 
ku dziennym sprawozdania władz ustępujących 
wybory władz nowych i sprawy bieżące. Ze 
względu na ważność spraw zarząd Stowarzy- 
szenia prosi p. p. kolegów o jak najliczniejsze 
przybycie. 

— Jutrzeįsza Środa Literacka poświęcona 
będzie twórczości Ryszarda Wagnera w związ- 

ku z przypadającą w bieżącym miesiącu 50-i4 

rocznicę śmierci autora „Tristana i Izoldy". W 
Pierwszej części wieczoru prof. Manfred Kridl 
będzie mówił e twórczości dramatycznej Wag- 
nera, następnie dr. Tadeusz Szeligowski oświe- 

tli jego muzykę z punktu widzenia teraźniejszo- 
Ści, ilustrując swój wykład przykładami z płyt 
gramofonowych. | Е 

Początek o godz. 20,30. Wstęp dla człon- 

ków rzeczywistych i członków sympatyków 

bezpłatny, wprowadzeni goście płacą 1 złoty. 
— Klub Włóczęgów. — We wtorek dnia 21 

bm. w lokalu przy ul. Przejazd 12 odbędzie 
się 111 zebranie Klubu Włóczęgów”* Senjorów. 
Początek o godz. 19 m. 30. Na porządku dzien 
nym referat dra Bolesława Wścieklicy, pt. — 
„Kryzys gospodarczy w Polsce i jego cechy 
specyficzne". Wstęp dla członków bezpłatny, 

dla gości — akademikćw 

p. St. Hermanowicz codziennie w godz. mię- 
dzy 18—20 w lokalu przy ul. Biskupiej 4 dać 
7 (tel. 99). Wstęp za zaproszeniami imiennemi 
okazywanemi przy wejściu. 

— Komunikat Związku Pań Domu. Dnia 
23 b.m. we czwartek, o godz. 17 w sali T-wa 
Kredytowego, Jagiellońska 14, p. Jerzy Wysza- 
mirski wygłosi felieton pod tyt. „W czem na- 

15.00śladować paryžanki“. 

Wręczenie adresu korporacji „Polonia” 
Prof. MarjanoWwi Zdziechowskiemu 

Na chwilę przed banikiietem  wydamym 

ma cześć Prof. Marjana Zdziedhowskiego, 
18 b .m. w jednej z sat hotelu „Georigesia'* 

został doręczony  Jubiliatowi, kłtóry jest 

filistrem  Konwenitu „Polonia, adres od 

£ilistnów, i obeanjyiih członków tej ikonpo- 

racji. Adires tem w ozdobnej tece, z wido- 

kami Wszechnie: Dorpadkiej, Kmalkowskiej, 

ii Wileńskiej, został odczyłtany przez maj- 

stemszego _ fiilistma, kolegę Profesora z 

A mia 

ROZNE 
— Wieczór litewski. Dnia 19 lutego r.o 

w sali Związku Akademików Litwinów (ul. Wie 
leńska 28), odbył się trzeci kolejny  wieczćr, 
zorganizowany staraniem Litewskiego T-wa 
Sztuki i Literatury. 

Na wieczorze tym ks. dr. Antoni Wiskont, 
prezes tegoż t-wa, wygłosił swój drugi odczyt 
na temat: „Analiza doznań estetycznych”. Pre- 
legent, po krótkiem wyjaśnieniu pojęcia dosko- 
nałości ontologicznej mówił o przyczynach sub 
jektywności sądów w dziedzinie piękna, jak też 
o warunkach objektywnych, które muszą być 
uwzględniane w każdem dziele sztuki. Wykład 
był poparty licznemi przykładami. 

Po przerwie studentka Miciusówna i stud. 
Prantkielewicz deklamowali swoje poezje, stu- 
dentka zaś Rusokasówna i stud. Kanopka od- 
czytali swoje utwory literackie, poczem odbyła 
się dyskusja. 

W wieczorze tym licznie brała udział miej- 
scowa inteligencja litewska, z prezesem T-wa 
Naukowego dyrektorem Szyksznisem i wice- 
prezesem Tymczasowego Komitetu Litewskiego 
d-rem Olsejką na czele. 

— Spółdzielczość na usługach  rzemiosla, 
Resursa Rzemieślnicza w Wilnie uprzejmie za- 
prasza rzemieślników oraz osoby zainteresowa 
ne ruchem spółdzielczym wśród rzemiosła na 
odczyt pt. „Spółdzielczość na usługach rzemio 
sła polskiego" który w dniu 22 lutego rb. o 
godz. 20 w sali Resursy przy ul. Bakszta 2 wy 
głosi p. Mazurkiewicz dyrektor oddziału wileń 
skiego Związku Spółdzielni Polskich. 

— 28 tonn cukru dla biednych dzieci, — - 
Fundusz Pomocy Bezrobotnym w Warszawie 
przeznaczył 28 tonn cukru dla biednych dzieci 
Wilna na okres czterech miesięcy po 7 tonn 
na miesiąc. Cukier będzie dostarczany do dys- 
pozycji Wileńskiego Komitetu do spraw Uez- 
robocia przed 1 marca rb. W marcu Wileński 
Komitet rozda 7 tonn szkołom, podsekcji do- 
żywiania dzieci w wieku przedszkolnym i in- 
nym pokrewnym organizacjom, dokarmiają- 
cym biedne dzieci Wilna. 

— Sprawa dostaw wojskowych. — Nawią 
zane w swoim czasie pomiędzy Izbą a przed- 
stawicielami sfer rolniczych pertraktacje, zmie 
rzające do uzgodnienia stanowisk w sprawie 
dostaw wojskowych, nie doprowadziły jeszcze 
do ostatecznych wyników, jakkolwiek cały sze 
reg zasad został pomiędzy stronami uzgodnio- 
ny. 

у W szczególności umówiły się strony co do 
tego, iż należy dążyć do zniesienia systemu 
przetargów i zastąpienia go zakupem z wol- 
nej ręki po cenach giełdowych, względnie po 
cenach ustalanych przez specjalną komisję na 
podstawie objektywnych  informacyj o stanie 
rynku. Do ubiegania się o dostawy miałyky 
być dopuszczone firmy, zakwalifikowane przez 
komisję, któraby uwzględniając wysokość ko- 
sztów handlowych i godziwy zysk, ustalała 
takie minimalne ceny, po których mieliby do- 
stawcy zakupywać bydło u rolników. Dostawy 
otrzymałyby firmy, które zobowiązałyby się do 
płacenia najwyższych cen ponad poziom cen 
minimalnych. Zakupy miałyby być dokonywa - 
ne nie na sztuki, lecz na wagę. 

W zakresie cen i uskuteczniania zakupów 
działalność dostawców musiałaby podlegać 
kontroli Tow. Kółek i Organizacyj Rolniczych 
względnie lzby Przemysłowo - Handlowej. 

Dla uzgodnienia stanowisk i koordynacji 
działalności miałaby być powołana stała komi- 
sja porozumiewawcza na zasadach parytetu. 
Kwestje sporne miałyby być rozstrzygane 
przez stałego arbitra, powołanego na podsta- 
wie obopólnego porozumienia. 

Po uzgodnieniu pozostałych punktów poro- 
zumienia i ratyfikacji jego przez obydwie 
strony, sprawa dostaw wojskowych mogłaby 
być uważana za ostatecznie uregulowaną. 

BALE I ZABAWY 
— Bal kostjamowy młodzieży Wydziału 

Sztuk Pięknych USB i „Klubu Włóczęgow* 
Dnia 25 lutego (sobota) w salonach gćr- 

nych hotelu Georges'a odbędzie się bal słucha- 
czy i słuchaczek Wydziału Sztuk Pięknych i 
„Klubu Włóczęgów", który zapowiada się ja- 
ko jedna z najbardziej oryginalnych zabaw, 
wznawiających dawne świetne w tej mierze 
tradycje artystyczne miasta. 

Komitet wykonawczy studencki i „Włóczę 
gów” dokłada wszystkich starań, aby: dać Wil 
nu niecodzienną zabawę. Dekoracje sali maja 
przedstawiać „Stare miasto, bal pod latarnią", 
Bufet mieścić się ma w osobliwie przekształco 
nej komnacie jako „karczmie pod trzema tar- 
czami. Ambicją organizatorów jest skupić jak 
najliczniej towarzystwo wileńskie. Ufają oni, 
że sfery te nie zawiodą, mając za protektorów 
balu JM. Pana Rektora USB K. Opoczyńskie- 
go i Dziekana Wydziału L. Śleńdzińskiego, a 
w komitecie honorowym pań: p. p. inż. B. 
Borowską, Pułk. W. Dobaczewską, Dr J. Lo- 
rentzową, Drt L. Morelowską, Dyr. H. Nagur- 
ską, Inż. S. Narębską, prof. H. Niesiolowską, 
Rekt. J. Opoczyńską, Prof. M. Priifferową, P. 
]. Priifferównę, Prof. W. Reicherową,  Dziek. 
J. Sleūdzinską, Kurator. J. Szelągowską, Prof. 
K. Wróbiewską, Dyr. Wielhorską, Dyr. Z. Wy 
leżyńską. 

. Wstęp 4 zl., akademicki 2 zi. Po zaprosze 
nia i bilety wstępu należy się zwracać teieio 
nicznie do wyżej wymienionych pań Komitetu 
Honorowego lub do Komitetu Wykonawczego. 
ul. św. Anny 4. Kostjumy bardzo pożądane, a- 
le nie obowiązujące. W programie m. in. „Re- 
wja kostjumów i... pomników”. Dochód z ba- 
lu na cele naukowo - artystyczne Koła. 

TEATR : MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance gra dziś i 

dnie następne świetną sztukę _ „Pocałunek 
przed lustrem" w artystycznej obsadzie premje 
rowej. 

Bilety na dzisiejsze przedstawienie wyprze- 
dane — kasy teatru sprzedają bilety na dnie 
następne. 

‚ — Premjera „Don Carlosa" zapowiada się 
imponująco — przepiękny przekład laureatki 
nagrody literackiej m. Wilna K. Iłłakowiczów= 
ny — ciekawa inscenizacja dyr. Szpakiewicza, 
— pomysłowe dekoracje Makojnika — nowe 
kostjumy — efekty techniczne — koncertowa 
obsada — a przedewszystkiem sam czar pve- 
zji i prawdziwe walory literackie nieśmiertel- 
nego dzieła Schillera ,stworzą w sobotniej (25 
Il.) premjery nowe, artystyczne święto Wilna. 

— $.0.5.! — S.0.S.! — woła dr. Ronard- 
Bujański, któremu „Dziewczęta w mundur- 
kach" (pięknie już podrosłe) tak dokuczają, ze 
pragnie się jak najprędzej pozbyć opieki nad 
niemi i już wkrótce zaprezentuje je światu, 
który z pewnością zdobędą swym młodzień- 
czym temperamentem i zawojują tak, jak sa- 
mego reżysera. 

   

czasów Dorpadkich b. kierownikia Obsenwia- 

torjum w Pułkowie (pod Peliensburigiem), 
p. Stefama Hiaskę i zawiera miastępujący 

azwnot: „składamy hołd za Twie stałłe dą- 

żemie do prawdy i za niiezłomne przekona- 

nia humamiłtarinie, które  wiprowadziłeś w B 

życie, dając przykład szlachetnych poczy- 
nań młodszym pokoleniom ii wskazując 

driogę, którą każdły prawy Polaik kroczyć 

powiniem, 

W rocznicę powstania 
T. O. N. 

Żródło ożywczej twórczości, ktėre w. ubie- 
glym roku promieniowač zaczęlo na zamieraią- 
ce życie sztuki operowej w Polsce, wynikało 
i łączyło się ściśle z ideą  uspołecznienia tej 
najbardziej uniwersalnej ze sztuk, a w następ- 
stwie przystosowania jej do psychiki _wspoł- 
cześnie kulturalnej jednostki. 

Idea uspołecznienia sztuki operowej  stie- 
szczać się miała, w koncepcji jej twórcy prof. 
L. B. Ramułta, uczynieniem teatrów operowych 
w Polsce niejako duchową własnością całego 
społeczeństwa, które czynnie popierając je, mia 
io wzamian prawo posiadania pierwszego gło- 
su w sprawach, dotyczących najbardziej żywot 
nych, a zarazem obopólnych interesów. 

W tymże celu została powołana do życia 
organizacja, będąca aktywnym wykładnikiem 
społeczeństwa w sprawach opery, stojąca na 
straży jej prestige'u, oraz jako moralny wła: 
ściciel, godnie reprezentująca ją wewnątrz 
nazewnątrz kraju. Organizacja taka, o chara- 
kterze apolitycznym, niezależnym, występują- 
ca jako czynnik konstruktywny, harmonizujący 
wszelkie poczynania, jednoczyłaby wszystkich 
tych, którzy są owiani szczerze duchem dobra 
polskiej opery 

Taką właśnie organizacją jest Towarzyst- 
wo Przyjaciół Muzyki i Opery Narodowej / 
skrócie T.O.N., które Święci obecnie rocznicą 
swej działalności. 

Cen i główne zadania Towarzystwa stre- 
szczają się ściśle w wyniku uspołecznienia sztu 
ki operowej — jej współczesnem  przystoso- 
waniu. Wszelkie zamierzenia statutowe Towa- 
rzystwa, to środki prowadzące do tegoż celu, 
niejednokrotnie bardzo trudne do przeprowa- 
dzenia, dzięki anachronicznym poczynaniom na- 
szej sztuki operowej. 

Towarzystwo posiada reprezentacyjny lo- 
kal łącznie z salą koncertową, mieszczący się w 
gmachu warszawskich teatrów miejskich przy 
ul. Trębackiej 10. W lokalu tym, oprócz dyrek- 
cji, sekretarjatu, oraz studjum operowego, mie- 
ści się także muzeum muzyczne, obejmujące 
zbiory Edwarda Wrockiego, oddane w depozyt 
Towarzystwu przez właściciela. 

T.O.N. posiada również bibljotekę muzy- 
czną, liczącą około 10.000 tomów, która z bra- 
ku miejsca nie mogła znaleźć pomieszczenia w 
obecnym lokalu. 

W orbicie działalności Towarzystwa poza 
Warszawą, leży kilkanaście miast prowincj - 
nalnych, z Poznaniem, Wilnem i Łodzią na 

przedzie. : я 
Członkowie Towarzystwa, składając 50-cio 

groszową składkę miesięczną, korzystają z da- 
leko idących ulg w filharmonjach, teatrach ojc 
rowych i dramatycznych. 

Niezwykle bogaty plon, jaki wydały idce 
rzucane przez T.O.N. świadczy o głębokim 
oddźwięku wspólnoty duchowej pośród całego 
społeczeństwa, któremu łeży na sercu dobro 
kultury operowej w Polsce. 

Każdy Polak winien poczuwać się do kul- 
turalnego obowiązku sympatyzowania z akcją 
Towarzystwa Opery Narodowej. 

Z. Wojnarowski. 

LLR LLA TA 

Stały Teatr Objazdowy Teatrow Micį- 
skich ZASP w Wilnie gra 21 Il. pelną šmiechu 
i humoru komedję Verneuil'a „Kuzynka z Mo 
skwy”. w Hancewiczach, 22 Il. w Łunińcu, 
23. Il, w Pińsku, 24. Il. w Drohiczynie, 25. Il. 
w. Brześciu. 

— Teatr muzyczny Lutnia, „Carewicz* po 
cenach zniżonych, — Dziś po raz 13-ty warto- 
ściowa operetka Lehara „Carewicz* posiadają: 
ca piękną muzykę i wielce interesującą treść. 
W rolach głównych występują j. Kulczycka i 
K. Dembowski w otoczeniu najwybitniejszych 
sił zespołu. W akcie 2-gim efektowne tańce 
czerkieskie. Ceny miejsc zniżone. Osoby posia- 
dające bloczki zniżkowe korzystają z ulg 33- 
proc. od cen normalnych. 

— Przedstawienie propagandowe 'w Lutni. 
Jutro we środę po cenach propagandowych 
wspaniała operetka Falla „Róże z Florydy”. — 
W piątek najbliższy również po cenach propa 
gandowych melodyjna operetka Kalmana „Fi- 
jolek z Montmartre'u“. 
‚ — Dancing kostjumowy już w najbliższą 
sobotę tj. 25 lutego w ostatnią sobotę karna- 
wału! Obowiązki gospodyń i gospodarzy pei- 
nić będą artystki i artyści teatru muzycznego 
Lutnia. Szereg niespodzianek. Dancing kostju- 
mowy odbędzie się w salonach Izby Przemys- 
łowo - Handlowej. 

— Poranek Wagnerowski w Lutni, W na- 
stępną niedzielę dnia 26 lutego rb. staraniem 
wileńskiego Zespołu Operowego odbędzie się 
o godz. 12,30 w sali Lutni poranek operowy, 
poświęcony twórczości Ryszarda Wagnera w 
50 rocznicę jego śfnierci przy współudziale naj 
wybitniejszych sił artystycznych naszego mia- 
sta oraz zespołów chóralnych. Na program zło 
żą się wyjątki z arcydzieł tego mistrza, mię- 
dzy innemi sceny zespołowe z „Holendia“ 
„Tannhausera“, Lohengrina“ i  „Spiewakow 
norymberskich“. W ten sposób za przykładem 
innych miast i ognisk kulturalnych,. zamierza 
Wileński Zespół Operowy uczcić pamięć ge- 
njalnego kompozytora i reformatora muzyki 
operowej. 

— Dziś niezwykły koncert ociemniałego 
pianisty wirtuoza Imre Ungara, który dzięki 
wielkiemu talentowi i niezmiernej ekspresyjno- 
ści i pogłębieniu gry, zdobył na zeszłorocz- 
nym Il Konkursie Szopenowskim w Warszawie 
najwyższą nagrodę. W dzisiejszym recitalu 
Imre Ungar wykona poza utworami Szopena 
także arcydzieła Bacha, Beethovena i Schu- 
manna. Koncert odbędzie się w sali Konserwa- 
torjum (Wielka 47). Pozostałe bilety w kasie 
Konserwatorjum (Końska 1) od 9 rano. 

CO GRAJĄ W KINACH: 

REWJA — Tembi, czarny władca. 

CASINO — Mężczyźni: iw: jej życiu. 
PAN — Kobieta z bocznej ulicy 

i uwertura: Wilhelm Tell. 

LUX — Dziewczę z mad Wołgi. 
ŚWIATOWID — Cham 
HELIOS — Ziemia niczyja 
HOLLYWOOD — Ludzie areny 
ADRIA — Kochanka z Tahiti 

FYYYYTYYYYYYYYVYYYYYTYYYTYYYYYYYYYYYYYYYYY" 

POPIERAJ PRZEMYSŁ DOMOWY, 

OPARTY NA KRAJOWEM WŁÓKNIE. 

— KUPUJ SAMODZIAŁY LNIANE! 

  

   

spakój duszy 

Wiadysława brochockiego 
w 1-s ą rocznicę Jego śmierci w dnin 22 Intego 1933 r. 

w kościele św. Jzkóba o godzinie 9.30 odbędzie się Nabożeństwo žal:bne, 

O czem zawiidamiają 

  

r. 

Córki i Synowie 

   

(Wincenty Borkowski 
właściciel ma]. Olechnowicze i członek mołodeczańskiego Oddziału 

Kresowego Związku Ziemian. 
Zmarł w maj, Olechnowiczech w dnin 19 lutego 1933 r, 

Msza św. za duszę Zmarłego i pogrzeb odbędzie się w dniu 215b. m. 
o godz. 10 m. 30 w kościele parafjalnym w Krasnym n-Uszą. 

O tej stracie i smutnym obrządku powiadamia 

Oddział Mołodeczańskiego 

Kresowego Związku Ziemian 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wjechał na słup. — Na słup telegraficz 

ny najechał na Sadowej p. Oświecimski powo 
żąc sankami. Uderzywszy o słup, doznał oka- 
leczenia głowy. Wezwano pogotowie, którego 
lekarz udzielił potłuczonemu pomocy. Po zało 
żeniu opatrunku p. Oświecimski odjechał do 
mieszkania swego przy ul. Jerozolimskiej 82. 

— Alarm pożarowy. — W mieszkaniu Ig- 
natowicza Ignacego (Stara 3) wskutek wadli- 
wej budowy przewodów kominowych zapaliła 
się Ściana. Zaalarmowana straż pożarna 0- 
gień ugasiła. Straty — 200 zł. 
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PASTA DO ZĘBÓW 
Do czyszczenia wrażliwych 
zębów tylko drobnoziarnisła 

pasta do zebów. 

- „.ODÓL 
czyści dokładnie zęby 
nie naruszając emaliji. 
Wyróżnia się miłym, 
odświezającym smakiem. 

AAAAAALAA4A, 

— ZNAKOMITOŚĆ KOWIEŃSKA w 
RĘKACH POLICJI WILEŃSKIEJ. — 

Prźed paru dniami notowaliśmy u- 
jęcie na ul. Nowa Aleja opryszka, który 
odmawiał kategorycźnie podania swego 
nazwiska. 

Obecnie policji udało się ustalić, że 
zagadkowym aresztantem jest zbiegły z 
więzienia kowieńskiego J]. Giedrojć vel 
Mokracki. 

Był on skazany na bezterminowe cięż 
kie więzienie za morderstwo podczas na 
padu, lecz już po roku, w styczniu 33 r. 
uciekł z więzienia i nielegalnie przedo- 
stał się do Polski. 

W Wilnie wszedł odrazu w świat 
przestępczy i — jak się okazuje — zo- 
stał ujęty w momencie, gdy wraz z kam 
ratem szedł na pierwszą „robotę*, 

— ADA o NA ULICY. 
zgon zaskoczył w mie domu - 
ljańskiej 6 Konstantego Wojowaślcja zac 
go lat 54, zamieszkałego w tym domu. Przy- 
czyną śmierci były dłuższa choroba serca i 
reumatyzm. Zwłoki przewieziono do kostnicy 

z św. Jakoba, do decyzji władz prokura 

  

ówna. Stefana, tat 1a, słażąca (Brzeg Anto- czówna anja, 18, żąca 
kolski 15) w celach samobójczych wypiła spi 
rytusu denaturowanego. Pogotowie, po udzie- 
lenia pomocy, odwiozło desperatkę do szpitala 
Sawicz w stanie niezagrażającym życiu. 

— NIEDOZWOLONA OPERACJA. — Pod 
zarzutem dokonania niedozwolonej operacji gi- 
nekologicznej na osobie mieszkanki Trok A 
M. wskutek czego powstały liczne ' groźne 
komplikacje, została zatrzymana wczoraj aku- 
szerka C. z ul. Giedyminowskiej. 

— MASAKRA PODCZAS LIBACJ. — Wczoraj w dzień podczas libacji w mieszka- 
niu Stefana Krotowa, (Lwowska 57) urządzo 
nej z okazji imienin jego sublokatora Leona 
Anyszko, wynikła bójka podczas której: uległo 
zniszczeniu całe urządzenie mieszkania gościn- 
nego gospodarza. 

Z pośród kilku poszkodowanych trzy osoby 
a mianowicie: K. Makarewicz (N. Popławska 6), Wł. Zaworonok (Krupniczy 5), i J. Kur- land (ul. Wąwozy) zostały odwiezione z cięż- 
kiemi ranami zadanemi nożami do szpitala. 

Policja w czas interwenjowała, tak, że 5 
sprawców masakry aresztowano. 

  
RA FILMOWEJ TAŚMIE 

„ZIEMIA NICZYJA* — „HELIOS". 

Filmy wojenne i pacyfistyczne mają 
swoją odrębną rubrykę. Wojna ma ekranie 
była zarówno alkntorem jak tłem. 

Długa lista filmów, osnutych na moty 
wach wielkiej wojny zwiększyła się jesz- 
cze o jedną pozycję. — „Ziemia miezyja“ 
jest to filmowy plakat pacyfistyczny. Stąd 
żywo Ligi! Narodów, położone na scenarju- 
szu (według książki Francka). 

Reżyser (Trivas) otrzymawszy scenatr- 
jusz zapalił się... Z gestem rasowego fił- 
mowea, z doświadczeniami, wyniesionemi 
ze szkoły Pabsta, zabrał się do moboty. — 
Cały film jest świetnem świadectwem fil- 
mowego podejścia do tematu. Opracowanie 
szczegółów, zdjęcia, wymowa rzeczy — 
wszystko to olśniewa  śmiałością ujęcia. 
Ale treść wydęła się pozą, zbladła od. sym- 
boliki, nie przekonała, nie trafiła 

Film jako film świejny. Jako propagan- 
da racyfizmu słaby. 

Nad program idzie reklamówka, nakrę- 
cona, dla Gdańska. Niezrozumiałe jest, dla- 
czego nie reklamuje się Gdyni, któwu ma 
przecież również coś nie coś do pokazania. 
Tymczasem przez kwadrans migają różne 
Westerplatty 1 inne dęte koszałki o „ol- 
brzymim ruchu portowym w Gdańsku, któ 
ry łaskawie służy swemu  „zapleczu*(!?) 
w. ułatwieniach transportowych. Nie po to 
chyba buduje się Gdynię, by służyć dla 
Gdańska jako „zaplecze” (szkoda, że nie 
inaczej). 

Wrażenie poprawia Się, gdy na scenie 
ukazują się znani już Wilnu artyści. Pro- 
gram pożegnalny jest dobnze opracowany 
i ciekawy. Hanka Rumowiecka w efektow 
nym ikostjumie zwierza! się ze swpich upo- 
dobań sercowych. St. Belski dziwi się, z 
czego ludzie mogą żyć. A. Suchcicki obda- 
rowuje piękne panie na pamiątkę miią pio- 

- senką i fotosami, Razem wszyscy troje wy 
głaszają kapitalny, odczyt o miłości, poro- 
zumieniu polsko - żydowskiem i o bie- 
gunie północnym czy. południowym. Można 
Się pośmiać, można się zarumienić (o ile 
ktoś umie), można się ubawić. Tad. ©. 

Radjo wiieńskie 
WTOREK, 21 LUTEGO 

„1140 Przegląd prasy, komunikat meteorolo 
giczny, czas; 12.10 Muzyka z płyt; 13.20 Ko- 
munikat meteorologiczny; 14.40 Program dzien 
ny; 14.45 Muzyka popularna (płyty); 15.15— 
Giełda rolnicza; 15.25 Komunikat Wileńskiego 
Aeroklubu; 15.35 „Głód rolniczy” — odczyt 
wygłosi J. Muszkowski; 15.50 Koncert dla mło 
dzieży (płyty); Polonezy Chopina. Objaśnia 
Zofja Ławęska; 16.25 Odczyt informacyjny dla 
maturzystów; .16.40 „Wit Stwosz” (w 400-na 
rocznicę zgonu) — odczyt wygłosi dr. |. Do- 

brzycki; 17.00 Koncert; Komunikaty; Sy 
ciąg koncertu; 17.55 Program na wtorek; — 
18.00 „Wielkie monarchje Wschodu* — odczyt 
dla maturzystów — wygłosi prof. R. Gostkow 
ski; 18.20 Wiadomości bieżące; 18.25 Muzyka 
taneczna (płyty); 18.40 „Ukraina a pokój w 
Europie" — odczyt litewski; 18.55 Rozmaito- 
ści; 19.00 Codzienny odcine kpowieściowy; -— 
19.10 Rozmaitości; 19.15 Pogadanka radjoteci- 
niczna — wygłosi M. Galski; 19.30 „Legenda 
o polonezie ks. Michała Ogijskiego" — odczyt 
wygłosi dr. Józef Reiss; 19.45 Prasowy dzien- 
nik radjowy; 20.00 Godzina życzeń (płyty), 
Wiadomości sportowe; Dodatek do prasowego 
dziennika radjowego; Koncert; 22.00 „АКика“ 
—mówiony dwutygodnik humorystyczny. Re- 
daktorowie: Taddy i Teddy; 22.30 Muzyka 
taneczna; 22.50 Komunikat meteorologiczny, 
Muzyka taneczna. 

Ofiary 
, Zamiast wieńca na grób ś. p. W. Borkow- skiego, członka oddz. Młodeczańskiego Kre- 

sowego Związku Ziemian złożono na ręce pre- 
zeski Zw. Pracy Obywatelskiej Kobiet w Mo- 
łodecznie p. starościny Olszewskiej sumę zł. 
20 na ochronkę. В 

Oktawjusz Rackiewicz па Tawo Przyjaci 
Nauk na książki zł. 140. a 

Ludwika Swidowa na remont Bazyliki 5 
złotych. ; 

N. N. dla rodziny W. zł. 3. 

BETA: ATEITIS 
PAMIĘTAJ] OBYWATELU, ŻE W WIEKU 
OD 15 DO 60 LAT, CO TRZECI CZŁOWIEK 
UMIERA Z GRUŹLICY! \УУОВВА2 ЗОВ 
OGROM TEJ KLĘSKI i POPIERAJ WALKĘ 
Z NIĄ. KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRU- 
ŹLICZE"1 POPIERAJCIE BUDOWĘ SANA- 

TORJUM POD WILNEM. ‚



grodžiejyka 
— KURSY UZUPEŁNIAJĄCE DLA 

NAUCZYCIELI HISDORJI. Dziś zostały 
atwante 7+dniiawie kunsy dla mauczycieli hi- 
stiorji Kutatorjum Okręgu Szkolmego Wi 
leńskiego, zorganizowane przez M. W. 
В. 1 О. Р. Na kumsach wykładać się bę- 
dzie metodykę nauczania historji i odbę- 
idą się lekcje poKazowie histonji. Lecje 
pokazows odbędą się również w «bu pań- 
stweawych gimnazjach, seminarjum naucz. 

iw I spol. gimnazjum koedukacyjnem. 
— NIA; RZIEOZ GŁODUJĄCYCH. Na 

wspóltiem posiedzeniu Zarządów „Ognis- 
ika“ i oddziału Porwiatowegio Związku Na- 
uczyciellsttwa Polskiego w Gnodnie uchwa- 
dono by w tym moku z powiodu nędzy ja- 
ka dotkmęła szenokie rzesze mie urządzać 
tradycyjnego balu ZNP a dhoć drobną 
część wydatków, jakie  poniósiby . każdły 
czlonek, przeznaczyć mia rzecz głodujących. 

— MECZ BOKSERSKI GRODNO 
BIAŁYSTOK. Rewamżowy mecz bokserski 
Grodno — Białystok m dniu 19, IT. 1933 r. 
pnzynióst zasłużciie zwylcięgtwo drużynie 
Griodlma w stłosuniku 7:5, 

Jesi to czwanty mecz drużymy gro- 
dhieńskiej w bieżącym sezonie boksenskira 
i pierwsze zwycięstwo, 

Jak się dowiadujemy priojektowany jest 
w memu mecz w Grodnie z „Jagiellonją” 
Białostocką. 
— SPŁOSZONY KIOŃ ZNIÓSŁ STACJĘ 
BENZYNOWĄ. Wiezoraj w godzinach ran 
mych zdarzył się przy, ul. Mostowiej mastę- 
pujący wypadek: 

Sploszony: czemś koń z całego pędu u- 

Pracownicy samorządu miejskiego w Grodnie 
List do Redakcii 

Szamowny: Panie Radakttiorze. 

W związku z artyktułem umieszczonym 
w” piśmie wedagowanem przez (Pana w dniu 
19. II. w spirawie pnacowników miejskich. 

stwierdzam eo następuje: 

f) naświetlenie autora artykulu co do 
zajścia z wioźmą  sidkolną  Biogusz-Grecką 
jest mylne, ponieważ przyczyną. zemdle- 
mia miie jesii weale głód! a przyczymą jest 
zaduch i tok, w którym wspommiana znaj- 
dowatła, a pozaiem ogólny stam jej zdno- 
wała się i przypuszczalme zaczadzenie stiwier 
dzone przez lekarza natychmiast po опа 2 

miu. Wspomniana podjęła m kasie miej- 
skiej w caju 6. II sumę 101 zł. 90 gr. więc 
do dhniia 18. II. głłodować nie mogła, zwa- 
żywszy, że nlodzima jej składa się. z 4-ch 0- 
sób, z których najsitłajrszy sym ma lat 18 i 
może maftice dopomiagać ; 

2) Pobony ad szeregu miesięcy wypła- 

camie są w kolejności praedewszystlkiem — 
pracownikom fizycznym i rodzimym, pra- 
cownilkom poszezególnyjch agend miejskich, 
a w końcu pracownikom  Miagistrnatu. Po- 
dział kasy codziennie dokionuje się  ko- 

misyjne. Przedsiębiowstwa mają kasę wy- 

'adrębnioną, i posiada. więcej gotówiki ob- 
rotiowej wi ehwilii obecnej pracownicy 
przedsiębionstw mają wypłacomie pobory © 

miesiąje wieześmiej miż pozostali pracownicy. 

Pnacowmicy administracji ogólnej i szpi- 

tala: obeanie biorą pobony. za grudzień, — 
pracowniidy! zaś pnzedsiębiłorstw mają о- 
płacomie piobomy za! styczeń w dniu 17. IL 

Każdego йа) część wpływów: kasowych 
prizezmacizai silę na. pobory. Zaliczki w wy- 

  

żłokikach i sienocińcach, na setlki starców w 
pnzytułkach i domach dla nieuleczalnie cho 
rych. Cała akicja opieki społecznej, któna 
teraz wymaga ogromnych sum na dożywiia- 
uiie dłieci, ma zatrudnienie bezrobotnych 

mnusiajłaby być prizerwiamą. Nie mówiąc już 
o tem, w jalkim stanie jest szkalnietwo itak 

pubiliiezme, jak i prywatne, jakich sum stale 
wiymajg'a opieka. samitarma, szpitalnietwo. 

Czem. wiięjcej pogłębia się kryzys gospo- 
darczy, przychodzi zubożenie, nędza, tem 
"większe są zajdamiła Samorządu. tem miklej- 
sze są wyniki pracy, Samorządu. Kończy 
się pralca ftwóncza Samionządy, a zaczynia. 
się żmudna, niewdzięczna praca, która nig- 
dy; niezajdowolni wszystkich. Ta praca nie 

wozwiąjzi itrudlności doby obecnej, lecz 

łagodzi tem stan, ma przyszłość mapobiega 
pogiorszemiu się sytuacji. Samorząd. stale 
obniża. opa iatigowie, mzeżniane, samitar- 

ne, dzierże'wme,  obiecniie pracuje nad ob- 

miżką сету prąjdu elek'trtytczniego — w: wy- 
niku tej akcji maleją dochody, ia miestety 

mie jest wi stianile  Samornząd z taką łatwia- 

ścią, jak obmiżka opłat, - zredukować pra- 
i lub iw aiazie, gdy jego, pobory 

kie, obniżyć miu aktowe. Zdoł- 
lalinicza obywalieli miasta slłabnię, 

wpływy ikasowie maleją, a płatność z0bo0- 
wiązań jwekslowydh, wydawanych — przez 

Samorząd ma realizacje budżetu stanowi 
pazyicję stałą i wrymiąga: co dzień gotówiki: 
zachwiamie kredytu miejskiego dla cało- 
ści gospodarki miejskiej jest mówinie mie- 

bezpieczne i doprowadzi zawisze do tego 
Salmegoj, do: narażenia tych czy innych rzesz 

  

   

      

   

  

  

Wobec niebywałego powodzenia 
wczoralszego benefisu Dźwiękowe kino 

„REWJA“ 
SALA MiEJSKA 
Ostrobcams:n 5, 

Zespołu Kubańskich Kozaków 53 mesdzctainie 
jo tenzch popolarmych od 49 gr. da 60 p. — POWTÓRZENIE BENEFISU 
We środę rewelacyjny program $9 p © G © R b Ą K e 6 A A 8 “а 

  

Usage! Na wszystkis saanse: 

B:LK7N 49 gr. 
PARTER na 1 seans 80 gr. 
na pozostałe od 90 gr. 

Qżwiękowe 

Kinė 

-HELIOS 

Najpotężniejsza atrakcja doby cbecnej. Fascynnjąay film między- 
narodowy mówiony w 5 językach 

ZIEŃI 
nujące momenty! Napiecie. 

8 NICZYJA 
Scenarjnsz nagrodzony przez LigęNarodów. Muzyka Hansa Eistera Emocjo- 

— Na scenie; Pożegnslne występy artystów scen 
waiszawskich Hanki Runowiackiej, А. Belsziego I St Such:ickiego.— 

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

  

  

Pa 
tei. 528 

Dziś nieodwcislnie ostatni dzief! 

„Boczna Ulita“ 
„„ Symfonįz 

: REWBA Na scenie 

Jutro premjera, Na ekranie: Niezapomniany bohater wieln flmów CLIVE BROOK 
oraz jego urocza partnerka CLAUDETTE COLBERT w tiimie 

„Nasnące Płomienie" 
artyści warszawscy w nowym urozmal- 

conym repertuarze. 
  

  

DZEIĘKOWE KIND 

„CASIRO” 
Wiełka 47, tel, 15 41 

  

z udziałem pierwszorzędnych sił 
artystycznych 

Li2is piemjera. Na ekrenie: Dramatyczny epos lilmowy, który rozmachem i przepychem porywa publiczn. całego Świata 

MĘZCZYZNI W JEJ ŻYCIU " 
ue WIELKĄ REWJA 

rol. gł Jsan Grawford, Robert 
Montgomery, Lewis Stone i iu. 

(kór_ matdelinistów oraz doskonały 
    

  

Dźwiękowe kino 

ESLLYWGOD 
Mickiewicza 22 

tel. 1528 
„Wioska 

Już w majblizszych dniach lilm ze złatej 

na Ałtaju" 
UWĄGA; Śpiewy w języku rosyjskim 

serji „SOWKINO” 

(JEDNA). — Reż. Trauberg i Ko- 
zincaw. — Muzyka kompozycji Szo 
stskowicza. W rol. gł. artyści test ów 

moskiewskich. 

  

  

Dziś 100 proc. dźwiękowy szlagier film z życia cyrkowców 

    

  
  

  

E ы ё 2 | głód i mędzę. źwiękowz kina 2 > derzyt saimi z klocami, do których był padkach naglych indywidualnie są zawsze па & е Żaden jeszcze tilm nie odzwiercisdlił trk życie zawprrężony авОН В ESWC ma E glyti ywidualnie są zaw Z poważaniem M. O. Brieni da Lacy RÓLLYWODE cyrku i nie pokszał nam takich ałrskcyj cyrkowych 

gie kołowym, którą dość powiażnie uszko- 3) kolejność wypłat: — przedewszyst е smi hm Ledas A iais a a dzić. | CH ść = prz szyst- sl. 15-28, > » reny* wyróżnia się niezwy- dzi. Wypadku z ludźmi mie było. kiem (praldowmikiom czyminiym, a nasfępnie eż kłem tempem akcji | ciekawą treścią. Film ien z powadzeniem oglądał cały Świat, Ai AA KAA A i zmoziuma ijeważ “| Džwiekowe Kino „POLONJA“ uu I Elo RS = Pocztowa, dla piracowinika czynnego jest. jedynem. Dżwiękowy Dziś. Potężny 100 proc. polski film Śpiewno dźwiękowy. Największy przebój prodnkcji polskiej według słynnej powieści P 
zyc są Bzz pobory, > е- Kino-Teatr Polska mowa. Polski Śpiew. Pelska muzyka. 4 

Największy przebój sezonu, film z życia kadetów S jei ias a ma świATOWiD* wr ot gł. Krystyna Ankwicz i 1 

sit i # o ELiZY ORZESZKOWEJ Mieczysław Cybulski 

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

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

O OOOO OOOO OOO 
; Dźwiękowe Kino „APOLLO* 

Dominikańska 26. 

RAMON NGwARRO 
w najpotężniejszej epopei miłosnej w pierw- 
szym monumentalnym filmie egzotycznym pi.: 

SYŃ INDJI 
G. ATK AU A M UA M E P 

Kino „PALACE“ 
Orzeszkowej 14. 

Dolores dei Ria 
jako namiętna cyganka w dramacie rozpęta- 

nych namiętności pt.: 

Dzika Miłość 
Wstęp 40 groszy. 

  

     

  

Scy w wiięlkisziości są jesizeze w pełmi 
zdrowia. 

W ikońcu muszę zaznaczyć, iż złą była 
by droga, kłtórąby obrali pracowinilcy za- 
pawirie mamawiani (pmzez elementy nie 
dbaijące lo ich dobrto, lecz dziarające z nie- 
mawiiści w stosuniku (do, inistyftucji, która 
żywi 283 nodziny i której mie wolmo w 
tych iciężikiich  |ezasach takiemi metodami 
podrywać, bo w razie zachwiania się rów 
nomajgi finansowej, te nodziny i! wiele in- 

mych będą w daleko gorszej sytuacji. Sa- 
mioriząjd miasta Gmodnia. nie może z tej racji 
że grupa pracowników i tto przeważnie 
byłych pracowników, boi bardzo niewielu 
iezymnych pracowników widzę w szeregach 

tych, którzy już idą tą dnogą, — grozi 
Zamządłowii  milaąsta. głodówką, dopóki mie 
iłostaną należnych im poborów. Chciał- 
bym, by całe społeczeństwio m. Grodna do- 
bnze sobie uświadomiło, że kasa miejska 
mie jest+w stanie wyłkomać tych żądań, a o 
ileby mogła ta аера częściowo osiągnąć 
skutek i miasto wypłalciłoby dzisiaj. część 
tej sumy należnej, spłacanej stopniiowio, — 
proponejomajlnie do innych pofirzeb mamaiz, 
(bo wmtedy ta sama głodówika zostałaby 
pnzeniiesioniai przez nas na setki dzieci w 

“= 

    

FIRMA RADJOWA „„£IMNEBĘ** 
6rodnoe, ul. Sominikańska 1 tel. 186 

Konto czekowe P. K. 0. 82.157. 

POLECA ZA 160 ZŁ. GOTÓWKĄ 
3-1ampowy cdblornik radjowy, z lampami 
głośnikiem akumalatorem, baterją anodową 

i sprzętem antenowym 

Przy zamawianie misty wpłześć wa PALO. М. 
62,137 zł, 20. Pozuminicdć ra zańczosiam. 

  

A. ŚWIDOWA. 

sald 

14) 

W mroku zamkniętych okiennic 
Zenin usiadł i wyjął z kieszeni zawi 

niątko. Gdy rozwinął je, pani Plewina uj 
rzała piękny szal jedwabny. Było to bez 
wątpienia arcydzieło wyrobów wschod- 
nich. 

Zachwycona, nie mogła 
czu od harmonijnych barw. 

— W jakim celu przyniósł pan 
szal?, — zapytała. 

— Pani bywała często u pułkowniko 
stwa Romowych, mieli oni całą kolekcję 
wschodnich rzeczy. Czy pani pamięta 
ten szal? k 

— Owszem, pułkownik miał piękne 
tkaniny i szale, ale tego specjalnie nie 
pamiętam. Coprawda, na ogólny rzut o- 

oderwać 0- 

ten 

‚ Ка są one często podobne do siebie, -— 

  

więc trudno mi twierdzić cokolwiek. Nie, 
nie mogę ani potwierdzać, ani zaprze- 

czać. Dlaczego ten szal tak pana intere- 

suje? 
Zenin wskazał jej rozdarte miejsce. 
— Przepraszam panią, ale synek fa 

ni — Kola — umyślnie nie powiedział 
„dzieci* — widział jakiś kolorowy skra 
wek na krzaku róży. 

Gospodyni zadzwoniła. 
" — Przyprowadź tu Kolę, Maniu, — 
rozkazała. 

Wszedł Kola. Chłopak zmienił się, 
bardzo. Wydoroślał: .w oczach miał wy 
raz powagi i tęsknoty, twarzyczkę tra- 
gicznie - smutną. 

Drogo musiał zapłacić za pierwszą 
próbę zostania detektywem. Tyle prze- 
żył sam... a potem Śmierć Bori!- 

Kola kochał bardzo serdecznie swego 
młodszego braciszka. Pokrzykiwał co- 
prawda na niego często za te „wszystko 
jedno”, które Boria miał zwyczaj powta- 
rzać. Ale zdanie to było wynikiem nie- 
zwykłej słodyczy i zgodności dziecka, 
które nie chciało narzucać nikomu swej 

S/ydawca: Stanisław Mackiewicz, 

  

woli. Kola przyjął na siebie winę za 
śmierć braciszka, a był to ciężar ponad 
siły młodego serduszka. Myśl, że matka 
również obwinia go w tem — była mu 
nieznośną — tembardziej, że matka pie- 
ściła go rzeczywiście rzadziej i jakoś 
wpółprzytomnie.. 

Często Kola nie może zasnąć i sły- 
szy jak mama płacze rozpaczliwie, a nia- 
nia bije pokłony i modli się bez końca. 
Wtedy Kola zalewa się łzami i długo łka, 
wtulając twarzyczkę 'w poduszkę. A gdy 
zaśnie wreszcie, zmęczony płaczem, śni 

Borię. Zawsze prawie to samo: oto Bo- 
ria biegnie przestraszony, wzdłuż alei, a 
w rączce zaciska kurczowo coś błyszczą 
cego, czy kolorowego. Bo Boria zawsze 
miał manję zbieracza: z kieszonek jego 
co wieczór wyjmowała niania rozmaite 

drobiazgi, bywały tam kamyczki koloro- 
we, zwiędłe kwiatki, błyszczące szkiełka, 
lub łachmanek pstry od jakiejś maminej 
roboty. 

Nie można było oduczyć go od tego. 
A teraz nieraz Kola zadaje sobie pytanie: 
„poco było biedactwo męczyć, zabra- 
niać?" Taki był miły i słodki, gdy za- 
ciskał jakiś nowy skarb w tłuściutkiej 
rączce i uciekał, by się ukryć, a wiatr 
rozwiewał jego złote kędziorki. Pod osło 
ną drzewa lub krzaku, zachwycał się tem 
co znalazł. Tak' miły braciszek. 

— Kola, — zapytał łagodnie Zenin. 
— Czy podoba ci się ten szal? To mó- 
wiąc rozwiesił jedwabny szal na krześle. 

— Nic sobie, — odpowiedział obojęt- 
nie Kola. — gdyby... — przerwał, nie na 
leżało o tem wspominać przy mamie. 

Ale matka zrozumiała, Łzy błysnęły 
w jej oczach. Wysiłkiem woli opanowała 
wzruszenie. 

— Jak myślisz, gdyby ten szał wi- 
siał w ogrodzie ra słońcu, barwy byłyby 

  

— RIAID NARCIARSKI IM DRUŻY- 
NY HARCERZY IM. MARSZAŁKA PIŁ- 
SUDSKIEGO. Na zakończenie  trzecięgo 
obozu zimiowiego IM drużyna hancerska im. 
Marszałka. Józefa Piłsudskiego  umządziła 
raid marietarski! z Nowogródka do Wilna 
(trasa, 156 kilm.), Zasitęp rw Świeltnej for- 
mie przybył w. ciągu. Ż i pół dnil do. Wiima 
zasługujące tem mia pochwałę i podłaiiękowa- 
miłe p. kpt. Ostrowskiego, Okręgowego Ko- 
menidamita. PIWiWIE jw (Wilnie 

W dniu 5 marca 7-miu harcenzy tej dru- 
żymy jalk rok woczniie, jako sztafeta (tym 
maszem nia niartach) uda się do Warszawy, 
by, wyrazić hołd 'Wodzowi Niarodu w dniu 
Jego imienin, od Ziemii Nowogródzkiej. 

  

b. m. — UCIEKINIERZY. W dniu 18 
mielegalinie przekroczyła gramicę modzima 
Gławińskiich, składająca się z 5 osób, u- 
ciekając do Polski, na teren pow. Nieświe- 
skiego z Rośji Sow. Zbiegowie otnzyma- 
ją prawo azylu. 

— ZBIÓRKA NA KOŚCIÓŁ, P imoje- 
woda, nowiogródzki udzielił zezwolenia pa- 
wafji rzymsko-kafloliakiej w: Płaskowiczach 
pow. mieświieskiego ma zbiórkę  dobno- 
wolmych ofiar do dnia 15 kwietnia 1933 
r. ma terenie województwa nowogródzkiego 
nia odbudowę kościoła w: Płaskowiczach pow 
milešwlieskiego. 

— METDODYŚCI. Onegdaj odbyło się 
w Klecku po raz pierwszy: pod przewodni 
ciwem Pawła  Naguja: zebranie awolen- 
mików  sektijy metodystów, którzy uchwa- 
lili założyć tę sektę w powiecie mieświies- 

  

daleko jaskrawsze? : 
— Nie wiem, ja nigdy nie zwracałem 

na takie rzeczy uwagi. 
— Przypomnij sobie, czy nie był po- 

dobny ten skrawek, który widziałeś na 
krzaku w ogrodzie?... — Zenin nie chciał 
dłużej kołować. : 

—- Nie pamiętam. Ten skrawek po- 
kazał mi... — znów zatrzyimał się. — Tam 
było coś kolorowego, ale ja byłem zaję- 
ty czem innem, i nie zwróciłem uwagi. 

— Więc ty nie wziąłeś tego skrawka? 
— Nie. 
— Pamiętasz to dobiże? 
-— Dobrze. 
Zenin westchnął ciężko. Złożył szał, 

wstał i przeprosił panią domu. Za chwilę 
opuścił ten smutny dom. 

— Przepadło! — mruknął do siebie 
na ulicy. — Ten szal mógłby obronić 
Brandta i być dowodem winy kogo 
innego. Zabił ten, kto okradł mieszkanie. 
Koło krzaku róży duży ślad ciężkiego bu 
ta. Morderca musiał się potknąć i @- 
przeć na krzaku, przytem delikatny szal, 
w który zawinął swą zdobycz, podarł się 
i strzępek został na kolcach róży. Ale 
gdzież się podział ten strzępek? Kto i 
kiedy mógł go zdjąć? Czyż nie zdołam 
obronić Brandta, jeżeli już nie złapać 
winnego? Biedaczka, matka Brandta 
rozpacza, czyż nie będę mógł przynieść 
jej pociechy? A ten genjalny sędzia śled 
czy — Zorin! Zarozumiały tępak! „Prze 
cięta ręka i ten sam numer butów”. Fo 
dla niego dostateczne dowody! Nie chce 
słyszeć o tem, że tam są inne ślady įv- 
szcze, że był ktoś trzeci! Ale jasnem jest, 
że tam był trzeci, który pociąga lewą no- 
gę. Ten trzeci nie jest mordercą. Pułkow- 
nika i jego rodzinę zabił ten, który sie- 
dział na-strychu, prosty chłop, w gru- 
bych dużych buciskach. Ale co robił w 
takim razie, ten trzeci? Kogo się prze- 
strzaszył morderca? Te pytania doprowa 
dźą mnie do szaleństwa, Knoppe żąda 
odpowiedzi. A co pja mu mogę powie- 
dzieć? Przeklęta sprawa! 

2 
AA 
    

Drukarnia wydawalciwa „SŁOWA” 
i p wawa 

M 

fńickiewicza 9. 

  

— NOWY PREZES BANKU SPÓŁ- 
DZIELCZEGO. Na ostałtlniem wialnem ze- 
braniu członków: Ludowego Baniku Spół- 
dzielczego w Ejszyszkach ma! miejsce 
zmarłego 8. p. Bejnarowiieza prezesem ban 
ku został wybrany p. Gotowiedkii Stani- 

WITOLD JUREWICŹ 
„Paweł Bure" 
Poleca zegarki,  b:żaterię, 
srebro, plstery orsz wsz:lką 
nsprzwę po cenach znacznie 

zniżonych 
Wilno, ul Ad. Mickiewicza 4 
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Zanim dacie ogło- 
szenie do pism miej- 

Baczność! scowych wileńskich 

Szrawdzcie 
ti 

źżądejcie koszto- 
rysów a bezwątpienis przekonacie się, iż 

ogłoszenia do SŁOWA oraz da 

wszystkich pism TANIO i bardzo 

wygodnie jest załatwić 

za pośrednictwem BINfA RZKIAMOWEJO 
S. GRABOWSKIEGO 

Garbarska 1, 

| 
A
A
A
A
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tel. 82. 
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XVII 

CIĘŻKIE DNI 

Ależ dzionek! Nasz Niemiec oszalał 
zupełnie! 

Tak, bez szacunku wyrażali się o 
swym szefie — Rudolfie Knoppie jego 
podwładni. : 

— Dyżurny już nóg nie czuje, co dzie 
sięć minut dzwoni i pyta o Zenina, a 
w międzyczasie wymyśla na prawo i 
nalewo wszystkim urzędnikom. 

— Tak, nie można mu dziś dogodzić. 
— I gdzie djabli ponieśli tego Zeni- 

na? Już od trzech tygodni nosa nie poka- 
zuje! — szeptali urzędnicy. 

— А wszystko to o morderstwo ro- 
dziny Pułkownika! Djabelska sprawa. 
Gazety wymyślają nam, że nie umiemy 
odnaleźć zbrodniarzy, w humorystycz- 
nychnych pismach karykatury, a w Bor- 
kach, aż trzęsie się od plotek... 

— jakież to karykatury? Na naszego . 
Niemca? 

— Nie, narysowali trupa, któremu 
pies przegryza gardło, pies z okrwawio- 
ną mordą ucieka, a za nim z tuzin na- 
szych agentów z Zeninym na czele, goni 
co sił, a złapać nie może. 

— Ach, znowu dzwoni! 
Dyżurny z pobladłą twarzą i kropia- 

mi potu na czołe, pobiegł kłusem do ga- 
binetu szefa. 

— Pietrow, prędzej, wzywa! — wy- 
skoczył, jak bomba, do kancelarji. 

— Wysłać pół tuzina agentów, żeby 
mi do wieczora znaleźli Zenina, żywego 
albo umarłego, — krzyczał Knoppe w 
gabinecie. 

Pietrow wrócił czerwony, jak po wyj- 
ściu z łaźni. 

— jacy agenci są na miejscu? Niech 
tu przyjdą zaraz! — wydał rozkaz. 

— Hurra! Hurra! — wpadł nagle 
rozradowany dyżurny. : 

— Cicho.. pst..,, pst,, Opamiętaj się 
pan! Szef zły, a on ryczy! — rozległy się 
ze wszystkich stron szepty. 

    

  

WĘGIEL górnośląski 

po cenach ZA žŽonych 
рогесе 8 

M. DEULL, Aalto oska 3, tel: 811 

GABIRET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, ®- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetysz- 
ty twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wy- 
szczuplający (panie). Natryski „Hormona* 
według prof. Spuhła. Wypadanie włosów. 
łupież, indywidualne dobieranie kosmetyku> 

    

  

    

JE ETS MAS 
LOESIE 
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2 i 3 pokojowe 
mieszkanie 2 knchn'ą 
łazienką i wszystkiemi 
2 rak Popławska 

8 — 1. 

  

Pianina 
„T. BETTING“ 

оке от оНН L K TA ĖS 
MIESZKANIE uznane za najlepsze w T pokoi łazienka, kana kraju. —- Sprzedaż na 
lizacja do wynajęcia od raty i wynajęcie. — 

1 maja. Mickiewicza 7, Kijowska 4, H. Abebbw 
An lokal P. K. u. 
"Wiadomość u dozorcy. SĘ wę A Posady 

POPIERAJCIE _ ст 
L 0 P p Potrzebni 

a a s Zaraz ua stsłą posadę 
binralista- stka w No- 
wogródkn,  Barsnowi- 
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do każdej cery. Ostatnie zdobycze kuszes czach Lidzie, Słonimie, 
tyki racjonałnej. IKuPNo Wołkowysku, Grodnie. 

Codziennie od g. 10—3. i SPRZEDAŻ Zabezpieczenie 300 zł. 
WZ.P wywęvęgwywywywywywyn Referencje. Oferty lub 

— — — Osobiście, Wilno, Domi. 
RZE A PR PDg R p ZRERENI KUPIĘ nikańska 12 16 Rogo- 

EESTWEDNEWIEREZ DOKTOR domek z ogródkiem. — Ziński. 
к Ofertydo Administracji =. Es Lekarze  Blumowicz so pamsoa ———— ———— 

ESS choroby weneryczne — >= ae Rėžns 1 
TTT TTT "" škėrne i moczoplciowe. wa Miyn 1 DOKTOR WIELKA 2] 1 G2l: pode w TEE NA. 

Janina od 9 — I i 3 — 8 mieście urządzenie no- Во п 

PIOTROWICZ - > woczesne do sprzeda- praktyczny, energiczny, 
sę "—- nia. Intormacje — ulica poszukuje majątku poć 

JURCZENKOWA DOKTUR Kanoniczna 9/4 m. 1 samodzielny zarząd na 
ordynator Szpit. Sawicz Zygmunt == — — — — — "* procenta. Wynagrodze- 
cheroby skórne, wene- K i Podhalańską niem może byś depn- 
ryczne i moczopłciowe udrew cz (Małopolską) kiełbasę tat rolny. Posiada rele. 

przeprowadziła się choroby weneryczne, czysto wieprzową, palę reucje oraz świadectwa 
Wileńska 34  sylilis. skórne i moczo- dwicową i kabanosy, osób znanych Zgłosze- 

iš pięt płciowe, Przyjmuje rano polecają nia kierować poczta 
piętro Idi pół 1 306 R-tla_ Gułęb Wielkie Scleczniki skrz. 

przyjmuje wieczorem ul. Zamkowa CIA NĄ OWŚCY N 6. z Wil-ńskiej — 
od 5 — 7 wiecz, Nr 15m.2 ul. Trocka 3 „Rolnik“ 

  

  

  

— Nic nie będzie! Na dole jest... 
— Kto? 
— Zenin. 
Roziegło się westchnienie ulgi. 

Za chwilę zjawił się winowajca. 
— Gdzie przepadałeś? Jakie masz 

nowiny? Czy wpadłeś na ślad? -— po- 
sypały się pytania ze wszystkich stron. 

— Zaczekajcie. Nie wszyscy razem 
— opędzał się Zenin. — Iwanow zamel- 
duj mnie bracie. 

— Zrobię to z przyjemnością! 
Iwanow zapukał do drzwi odważiie. 
— Kto tam? 
— To ja... wsunął się do gabinetu 

Iwanow. 
Ale szef nie dał mu przyjść do słowa: 
-— Ach pan? Widzę to! Raczył pan 

zapomnieć, że nikt nie ma prawa wcho- 
dzić do mnie niewezwany? Ale ja potra- 
fię wam to przypomnieć! Zwalniam pa- 
na ze służby! 

— Ja... przepraszam.. — jąkał się wy 
bladły Iwanow, — Zenin jest! 

— To czemuż pan milczy? Połanął 
pan swój język co? Sprowadzić mi go tu 
natychmiast! 

Zenin stanął na progu 
pełnej uszanowania. 

-— Chodź pan bliżej i siadaj. Czemu 
nie dawał pan znać o sobie? Gdzie Or- 
łowski? Czy wpadliście na ślad morder- 
cy? — Knoppe zasypywał go pytanianii. 
A tu ma pan swój portret! — podsunzł 

mu pod nos gazetę z karykaturą. — Co, 
może niepodobny? — uśmiechnął się 
drwiąco wciąż jeszcze rozdrażniony szei. 

— Owszem, podobny, — odpowie- 
dział spokojnie Zenin, — ale jabym sic- 
bie przedstawił jako psa, uganiającego 
się z wywieszonym językiem po całej 
Moskwie. To byłoby prawdziwsze. 

Knoppe przyjrzał mu się uważnie. 
— A, rzeczywiście pan bardzo wy- 

chudł i zmizerniał, — zmienił ton na ła- 

godny i ojcowski. — Niech pan opowie, 
czy udało się wam schwycić choć koniu- 
szek nitki? 

w postawie 

Redaktor w/z Witold Tatarzyńska. 

  

— Tylko bardzo malutki. 
— Mów pan prędko! — niecierpłiwił 

się szef. 
— Znalazłem wspaniały szal japoński 

z wyrwaną dziurą. Przypuszczalnie pe- 
chodzi on z kolekcji tkanin wschodnich, 
którą miał pułkownik. Pokoje żony jego 
i córki są literalnie zawieszone wschod- 
niemi makatami i szalami, przywiezie- 
nemi w czasie wojny z Japonją. 

— Czy poznał kto ten szal? 
— Pokazywałem wszystkim, kto by- 

wał w domu zabitego, ale nikt nie mógł 
powiedzieć nic stanowczego. Gdyby się 
znalazł ten strzępek, o którym mówił Ko- 
lai gdyby był rzeczywiście wydarty z 
tego szala, byłby to poważny atut w na- 
szych rękach, ale ten łachmanek zginął 
bez śladu. 

— jak Kola opisuje ten łachmanex? 
— Mówi, że był pstry, ale jaki nie 

pamięta. Kola twierdzi, że ani on, ani je- 
go brat nie wzięli go. 

— Gdzie znalazł pan szal? 
— Zawdzięczam to zwykłemu nasze- 

mu pomocnikowi — przypadkowi: zoba- 
czyłem ten szał na głowie dziewczynki 
wiejskiej, na jarmarku w Jeziorkach. Na 
moje zapytanie, skąd ma tę piękną rzecz, 
opowiedziała, że brat znalazł go na krza- 
ku. Nawet pokłócili się, do kogo ten szał 
należy, a potem zaprowadzili mnie do la 
su, na miejsce znalezienia. Było to įa- 
kieś 5 kilometrów od Borek. Żadnych 
śladów tam nie znalazłem, bo to już kil- 
ka dni minęło. 

— Przyszedłem, by złożyć raport i 
zaraz wrącam do Borek. Muszę szukać 
dalej. Н 

— A człowieka, który, jak pan mówi 
pociąga prawą nogę, pan nie 
Nie znalazł pan żadnych innych wskaz - 
wek? 

— Narazie nic więcej. — Zenin nie 
chciał jeszcze mówić o nitkach, znatezio- 
nych na poduszce córki Romowa i o 
przygodach swych w willi Prajsa. 

‚ ©. № 
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z SĄDÓW EET + 
= z PAWLIKOWSKICH 

ZOFJA ORLICKA 
Po długich i ciężkich cierpieniach zmarła dn. 12 lutego 1933 r. 
Eksportacja zwłok i pogrzeb cdbyły się w maj. Wielkie Hranicze 

pow. Mołodeckiego nn, 15 lutego 1933 r., o czem zawiadamiają krewnych 
przyjaciół i zoajomych pogrążeni w głębokim smutku 

Córka, synowe, synowie, zięć, wnuczki i wnuki 

+ 

  

SPRAWA (PORWANIA J. LEJBOWICZA 
PRZED SĄDEM APELACYJNYM. 

W dniu wiezorajszym nazwisko, Zelika 
Lewinsona ponownie obiło się o mury gma 

chu Sądowego. 
„Chan Boblkies““, hensat „Złotego Sztam 

daru, niefortunny. inicjaton niefortunnego 
upremadzeniia, małego Lejbowieza, ponow- 
nie stał się aktualmym. 

Rozchodziło się © to ostatnie wiłaśnie 
przestępsłiwio — porwanie syna właściciela 
tombardu „Cresovia'”'. 

Jak wiadomo wynokiem pierwszej in- 
stancji Lewinsem, Kantor il Wifikimi skaza- 
mi zostali po 4 lata więzenia każdy. Od tj 

decyzji apelował jednakże prokurator, któ- 
ny w swej skiaridze apelacyjnej mietylko 
domagał się zwiększenia (kary, mymienio- 
nej trójce do, 6 Tat wiięziemia, ale jedlnocze- 
śnie prosil! o zasądzenie uwiolniomych przez 
Sąd Okręgowy Basi Kługienowej i Gieni 
Kanilomowej. 

Wtzoraj przeto cała Sprawa znalazła 
się na wyolkanidzie Sądu Apelacyjnego. 

Jak byilo do przewidzenia, proces ten 
ściągnął do gmachu sądowego mnóstwo, ' 
bliczneści, przemażnie żydowskiej, z którą 

z tnudem dawali! sobie radę dwaj posterun 
kowi 3 stojący u wejścia woźmy. 

Przewodnidzył nczprawiie prezes Wy- 
szyński, zaś w obnoniie osikainżonych wystę- 
powali adwokaci: Amidriejew, Ozerniehiow, 
Rudnicki i Fryidmain, 

Do winy uprowadzeniia małego Lejbo- 
wieza pezyrmaji się jak i w Sądzie Okrę- 

gowym, tylko Kamtor i Witlkin, natomiast 
Lewinsom z właściwą mu energią bmomił 
się przed zarzutami priokunatorskiemi. 

W wymtlku rozpatrzenia  Icetokształtu 
spmawy Sąd. Apelacyjny wywok popnzedniej 
instancji zmienił tylko w stosunku do ©- 
skarżonego Wiikina, klttóremu obniżył ka- 

rę do 3 lat więzienia. Pozostałą część wy- 
roku Sądu Okmęgtowego pozostawiono w 
mocy. 

T, E 

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 

„DZIECI ULICY" 
Przed miedawnem oglądaliśmy w „He- 

liosie“ obraz, ilustrujący kłopoty bolszew ji 
z jej „bezpnizornymi”, czyli @ bezdomną, 
osieroconą dzieciarniią, kojzującą z miasta 
do miasta, knadnącą co się da... 
Mamy i my w Wilnie swoje „dziec u- 

licy", swych „bezprizonnych''. 
Jest ich mia szczęście, Stosumikowo nie- 

wiele: jakieś parędziesiąt osób, przynaj- 
wiej o ile chodzi o czołowych (i najbar- 
dziej bezczelnych — dodajmy) przedstawi- 
cieli płci obojga. Zasiedziała publiczność 
Wileńska zna dobnze tlo nieznośne bnaetwio. 
Ba, zadobnze nawet, wprost do abominaeji:! 

Któż naprzykład nie przypomina sobie 
Pozhąkanego „zespołu”, (częściąwo rodzeń- 
stwa), złożonego z 7—9 dzieci, chłopców i 
dziewezymek (wśród tych ostalinich parę 
dziewczyn z twarzami porytemi ospą), 

ie którego mlieledwiie. że od (pierw 
szych tat, miepodległości operowali po uli- 
cach i panikach wileńskich, Ito maltretnie 
sprzedając kwiaty, to poprostu żetrząc i 

astując przechodzni... W międzyczasie 
pomiędzy obrabianiem jednego a drugiiego 
klijenta sympatycznie to towarzystwo sikra 
cało sobie czas rozmaliitego rodźaju łóbu- 

" zerką i baraszkowaniem, z calikowiitem lek- 
ceważeniem powagi "ulicy pryncypalnej. 

Wszelkie upominania przechodniów by- 
ły przysłowiowym „grochem o ścianę”, 
narażając przyłtem Kkarcącegto swawolę na 
kminki i wyzwiska nozzuchwalonej chuli- 

ganerjji! bwa 
Obecnie, gdy cały „zespół” podrósł, a 

zwłaszcza dziewczynki zamieniły się w 
<zelne j szpetne dziewczyska, nastąpiło pe- 
wułe usamodzielnienie poszczególnych cztem 
ków „organizacji i „operacje* žebriadkie 
(a może į inne jeszcze) upnaiwia się nie gro 
mada, lecz we dwójkę, trójkę, a bywa że 
1 W pojedynkę... „Rabe! dziewczyniska na- 
pastują publiemiošė w jednem miejscu; 
gdzieinidziej paru małych chłopców, w li- 
sich przebieglych twiamzach „wzrusza 
przechodni klęcząc ma śniegu ii bez czapek, 
ora jęcząc nienaturalnym głosem o wspar 
"ie, przypzem z póz i głosów czuć bezczel- 
ue zakłamanie i falsz małych nabieraczy, 
inni wreszcie, chłopcy i dziewczynki, ob- 
chodzą żebrząc etoliki pomniejszych cukie- 
renek i jadłodajni. Zdobyłte rw ten sposób 
Bieniiądze używają: dziewczyny, ma' fata- 

łaszki, — chłopcy ma pamierosy, wódkę, 
karty, lub gry hazardowe, — wreszcie je- 

i i drudzy ma cukierki i kino! 
Młodociani! wydrwigrosze szkodzą, mię- 

dzy innemi, imteresom maprawdę biednych, 
iąc pubiilezność do filaintropji. 

Du przykładu talki oto obnazek. 
Podczas obiadu przychodzi! do stołówki 

dziewczyna, ubnalna międzmiie. Nos jak kar- 
tofej_ Twiarz tępa. Żebnze. Wieczorem tegoż 
samego dnia spotykam ją na Wielkiej w 

paletiku w kalki, czerwonym be- 
recjky. Rękawiczki. Pantofelki. Rozbawio- 
ta idzie z koleżaniką do kina! 

Ubiegłago pierwszego młodociani że- 
bracy _wyprawial poprostu orgje żebrac- 

‚ twa! Przy cukierni Kondratowicza na. Wi- 
łeńskiej zatawasowalli poprostu wejście, 
Stając po dbu stronach drzwi, tto jęcząc ża- 
łośniie, to — maprzemiani śmiejąc się weso- 
ło gdy rybka „chyciła*! Na Mickiewiczow- 
skiej dwie dzi : jedna duża, druga 

| mała. napastowały publiczność udającą się 
do Sztralla Zielonegi i do kina w bez- 
Teliny wprost sposób; rzucały się na 

Wysiądających z sanek, dokuczaty kupują- 
<У bilety w kinie łub papierosy w kiosku, 
„2, widząje sanie zatrzymujące się przed 
> Orżem!* leciały „w te pędy" do podjazdu 
„staurgcyjnego, by po chwili znów po- 
wrócić 

JUŻ z; obić jakiś porządek z ttą mozwydnzoną 
> iarnią, która, puszczona i madal sa- 

S može bardzo łatwo, zasilić kadry 
kas $pców w najbliższej przyszłości. Ja- 
"S kolonja poprawcza dla nieletnich, sie- 
e czy też dom zarobkowy, oto: naj- 
wią IWSza fi niezbędna lokata dla tego, 
zę, Moraliizowamiego próżniactwem i atmo- 
"EX Uliey elementu! 
sięzzjJć się sanacją tych stosunków mu- 
„ałaby któraś z licznych w naszem mieście 

da ucyj charytatywnych. wezwawszy do 
T Grgama policyjne. Nim liczba. mło- 

i al oh żebraków mie jest u nas zbyt 
stra. WorZĄdkowanie tej sprawy nie na- 
"ecza większych trudności. Przechodzień, 

   
   

  

  

KAZIMIERZ 

     
   

ARA 
DUBOWSKI 

Urodzony 1 marca 1854 r. po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony 
św. Sakramentami zmarł w dniu 17.II r. b. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 20.1I rr w m Kobylniku poczem 
zwłoki zostaną złożone do grobów rodzinnych na cmentarzu paratjalnym. 

O czem zawiadamiają pogrążeni w smutku 
Synowie, synowe, wnuk : wnuczki. 
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Niedziela 

Dzia 1 9 

Mięsopustas 
jutro 
Leona 

USETANG G KIBISS 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLG- 
GICZNEJ U.S.B. W WiLNIE: 

Z DNIA 18 LUTEGO 
Ciśnienie średnie: 760. 

Wschód słońca g, 6,38 

Zachód słońca g 4,28 

   Temperatura średnia: —10. 

Temperatura najwyższa: —$8. 
Temperatura najniższa: —16. 

Opad: ślad.. 

Wiatr: wchodni. 

Tendencja: lekki wzrost. 

Uwagi: pochmurno, drobny Śnieg. 

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

Przeważnie chmurno z opadami  śnieżnemi. 
Nocą umiarkowany, dniem lekki mróz. Siabe 
lub umiarkowane wiatry południowe lub połu- 
dniowo - zachodnie. W całym kraju rano mgiy 
i opary. 

ŻAŁOBNA 

ZA DUSZĘ ŚP. DRA MARJANA O- 
BIEZIERSKIEGO 2% lutego odprawiona 

zostamie Msza Św. w kościele św. Ignacego 
© zmie 9-tej wamio. 
s MIEJSKA 
— TRASA AUDOBUSOWA NR. 5: — 

Dyrekcja autobusów, miejskich zgodziła się 
na' projekt władz administnacyjaych ska- 
sowania końcowego przystanku limji pią- 

tej, (Zanzecznej) u wiyllotu ul. Królewskiej 
i postamowiiia: przedłużyć tę linję do placu 
'Orzeszikowej, 

„— STACJA AUTOBUSÓW ZAMIEJ- 
SKICH. — Magistnat ma wyłonić specjal- 
mą komiisję, Iktėna zajmie się wybramiem 
miejsca dla pnzyszłej stacji autobusów za- 
miejskich. Projekt budowy stacji na ryn- 
ku drzewnym ma licznych przeciwników. 
więc. niewyklarowaniy jest wybór innego 
miejsca. Briaik funduszów wyklucza możli 
wiość zrealizowania itego projektu w roku 

— i REDUKCJE W MAGIS- 
TRACIE. — W związku z projektem prze- 
jęcia pnzez wiadze skarbowe wymiaru i 
poboru podatku od mieruchomości i od lo- 
kali, wydziałowi podatkowemu magistnatu 
gmozi iznialczme zwężeniie agend, 'o co zańiem 
idzie i redukcja pracowników. Pracę utra- 
ciłoby około 50 osób. ‚ 

WOJSKOWA 
— LISTY POBOROWYCH, Miejski re- 

femalt wiojskowy układa już listy; poboro- 
wyich mocz. 1912, w: celu przesłania: ich wła- 
dlzom administnacyjnym. Pobór tego rocz- 
nika jak wiadomo, mozpocznie się w; maju. 

: SKARBOWA 

— PO ZJEŹDZIE SKARBOWCÓW.— 
W! zwiiązku ze zjazdem prezesów Izb Skar- 
bowych spodziewane jest wydamie w naj- 
bliższym czasie kilku ważnych za ń. 
Jeden' z okoólników ma dotyczyć zaległoś- 
ci podalikowych, które będą rozkładane na 
długoterminowe raty. Ponadto mają uka- 
zać się szezególowe imstrukcje w sprawie 
podatku dochodowego, zalecające branie 
pod mwiagę matemjałów, przedłożonych 
przez płatników. Również ma być uregulo- 
wama sprawa ksiąg handlowych, tak czę- 
sto dyskwalifikowanych. 

SZKOLNA 
— EGZAMINY MATURALNE. Wła- 

<lze szkolne, jak pisaliśmy, przesunęły ter- 
min: egzaminów, maturalnych we wSzyst- 
kich zakładach średnich na miesiąc czer- 
wiec. Ponadto powzięto ważną decyzję, że 
delegatami ma egzaminach będa wyłącznie 
wykładowey, którzy nie mają lekcyj w kl. 
8-mej. 

AKADEMICKA 
— Zarząd Sodalicji Marjańskiej Akademi- 

ków, zawiadamia, że dnia 19 lutego o godz. 16 
'w lokału własnym (Wielka 64) odbędzie się 
zebranie Sekcji Uświadomienia Religijnego z 
referatem p. t. Drugorzędne cechy kontempia- 
cji, który wygłosi O. Dąbrowski T. J. Goście 
mile widziani. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

8 Akademja Papieska. Dla uczczenia X1 
rocznicy koronacji Ojca św. Piusa XI odbędzie 
się Akademja w sali Śniadeckich USB. w nie- 
dzielę 19 lutego o godz. 5 po poł. 

Akademię organizuje Koło Ks. Ks. Prefek- 
tów dla szkół średnich. Wstęp wolny. 
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— Odczyt antropozoficzny, — W  ponie- 
dziaiek 20 II. p. Al. Pozzo (Dornach, Szwa;- 
carja) wygłosi w sali Domu Rosyjskiego (Mic 
kiewicza 22) odczyt na temat „Temat antychiy 
staw wieku 20-ym“. Trešė: zlo, jako zasada 
pozytywna, a nie jako przeciwstawianie zła. -- 
Antychryst jako wcielenie zła. Temat antychiy 
sta w w. 19-ут (u Sołowjewa) i w w. 20-yimn 
(u Stefiena). Odczyt będzie wygłoszony w ję 
zyku rosyjskim. Początek o godz. 7, m. 15. Bi 
lety od 1 zł. do 20 gr. 

— Sekcja Naukowo-Społeczna K. M. u:zą 
dza w poniedziałek dnia 20-I1 1933 posiedzenie 
naukowe, na którem p. docent dr. Stefan Babiń 
ski wygłosi odczyt p.t.: „Szczepienia przeciw- 
gruźlicze według metody Calmetta". Początek 
o godz. 20. 

— Wileńskie Towarzystwo Filozoficzne. W 
poniedziałek dnia 20 lutego r.b. o godz. 8 w. 
w Seminarjum Filozoficznem Uniwersytetu od- 
będzie się VI walne zgromadzenie członków 
Towarzystwa. Bezpośrednio po walnem Zgro- 
madzeniu odbędzie się 25 posiedzenie naukc- 
we, ia którem prof. dr. Tadeusz Czeżowski 
wygłosi odczyt: „Jak powstało zagadnienie 
wolności woli* Wstęp dla członków Tow. i 
wprowadzonych gości. 

— Z T-wa Eugenicznego. (walki ze zwy- 
rodnieniem rasy). 23 lutego w lokalu Poradni 
Eugenicznej (ul. Żeligowskiego 4) prof. Z. Нгу 
niewicz wygłosi odczyt na temat „Alkoholizm 
a rasa". 

Początek o 5,30. Wstęp wolny. 

— Klub Włóczęgów. We wtorek dnia 21 +. 
m. w lokalu przy ul. Przejazd 12 odbędzie się 
11 zebranie Klubu Włóczęgów Senjorów. 

Początek o godz. 19 m. 30. Na porządku 
dziennym referat p. dra Bolesława Wścieklicy 
pt. „Kryzys gospodarczy w Polsce i jego ce- 
chy specyficzne. Wstęp dla członków bezpłat- 
ny, dla gości 50 groszy, dla gości — akaderci 
ków 20 gr. 

Iniormacyj w śprawie zaproszeń udziela 
p. St. Hermanowicz codziennie w godz. mię- 
dzy 18 — 20 w lokalu przy ul. Biskupiej 4 m. 
1. (tel. 99). Wstęp za zaproszeniami imienne- 
mi okazywanemi przy wejściu. 

— Wieczór litewski. Litewskie Towarzyst- 
wo Sztuki i Literatury urządza dnia 19 lute- 
go r.b. o godz. 5 po poł. w Sałi Związku Aka- 
demików Litwinów USB (ul. Wileńska Nr. 28) 
trzeci kolejny wieczór, na modłę śród literac- 
kich związku literatów polskich, dla swoich 
członków i ich gości. Na wieczorze tym ks. dr. 
Antoni Wiskont wygłosi odczyt na temat „Ana 
liza doznań estetycznych”, oprócz tego, mło- 
dzi poeci i literaci litewscy będą recytować 
swoje utwory. 

— „WIECZÓR (POWSZECHNY* W B. 
В. W. R. — W miiedzieję dmiia 19 lutego br. 
odbędzie się w. lokaku BBWR (ul. św. Anmy 
2—) o godz. 18-tej „wieczór powszechny” 
mia którym poset dr. Stefan Brokowsiki wy- 
głost odczyt pt.: „O ustławie samorządu". 

Po odczycie — żywa gazetka, W pnzer- 
wach — orkiestra. Wstęp wolny. 

— Zebranie Zw. Właśc. Nieruchomości. W 
dniu 19-tego lutego 1933 r. o godz. 13 w sali 
domu Nr. Fl przy ul. Orzeszkowej — odbę- 
dzie się walne zebranie członków Związku Wła 
ścicieli Średnich i  Drobnych Nieruchomości 
m. Wilna i województwa wileńskiego w spra- 
wach podatkowych, eksmisjj wykupu ziemi, 
przy udziale posłanki na Sejm R.P. Pani i. 
Pepłowskiej, która wygłosi odczyt na temat 
„O sytuacji własności miejskiej w Polsce". Na 
powyższe zebranie Zarząd Związku zapras 'a 
wszystkich właścicieli nieruchomości — człon- 
ków związku. Zapisy na członków mogą byt 
uskuteczniane przy wejściu na salę. 

— Zebranie i herbatka Koła b. Wychowa 
nek gimn. S .S. Nazaretanek odbędzie się w 
niedzielę dnia 19 bm. o godz. 4 po poł. w ło- 
kalu szkoły. 

ROZNE 
— KUPCY ŁOTEWSCY W WILNIE. 

Przybyła do Wilna grupa kupców z Rygi, 
którzy prowadzą perlinalktacje wi sprawie 
eksportu mu do Łotwiy. 

— ŚWIĘTO RARAŃCZY W ZWIĄZKU 
INWALIDÓW. — Rocznica, pnzebiidia siię II 
Brygady Legjonów przez front austrjacki 
pod Rarańczą, przypadająca w dniu 15 lu- 
tego, była obchodzona umoczyście na tere- 
nie Związku Inwalidów Wiojennych w Wil- 
mie. — Obchód Święta Riamańczy: zaszczy- 
čili swoją obecnością p. wicewojewoda M. 
Jankowski, p. gemerał Skwanczyński, p. 

pik. Biestdk stiarostia grodzki  Kiowalski, 
prezydent miasta: dr. Maleszewski, maczel- 
mik wydziału Unzędu Wojew. dr. Rudziń- 
ski, starosta wiilleńsko-tnodki Tramecourt. z 
miałżonkia, mjr. Chudyba, szeneg osób zwią 
zamych z tradycją Legjonów oraz liczne 
rzesze inwalidów, wojennych z nodzimami. 

Obchód święta Rarańczy oltiworzyła p. 
Stanisława Twanieka, prezeska: oddziatu 
kulturalno - oświatowego przy Kole Okr. 
Zw. Inwalidów, witając gości ii dziękując 
im równocześnie zia (przybycie, celem zapo- 
zmamia się na miejscu z postępami prac od 
dziiału. 

iPo krótikich słowach powitamiia orkie- 
stra 1 pp. Leg. odegrała hymn niamadowy. 

Z kolei pp. Jadwiga Braunówna: i Włodzie 
miiełriz Preiss — artyści! teatru Wielkiego w 
Wilnie recytowali utwory: „Piłsudski* Le- 
chonia oraz „Poeiia i matcehnienie“ J. Sło- 

le. Spróbujcie i 

   

TRL DESKTOP 

Przy neuralgji 

Smucić się! 
Pnezeska pewnej organizacji kobiecej 

w Wilnie zwołała walne zebranie, . które 
miało mapiętnować czy też potępić pewien 
feljetonik z pewnego pisma wileńskiego, i 
przystąpiła do odczytywania go. Po kilku 
zdamiach na sali zapanowała wesołość: ko- 
biety śmiały się. 

— To nie jest śmieszme, moje panie! — 
zawiołała prezeska: — trzeba siię oburzać. 

Salla mciszyła się, i prezeska czytała da- 
lej. Po kilku zdaniach, kobiety śmiały się 
ZNOWU. 

— Ani czas, ani miejsce po tamu, moje 
panie — zawołała prezeska: — tu trzeba 
smucić się! 

Jest w pewnej mowieti Sienkiewicza ta- 
(ka scemia. Malamz chce namalować sądny 
dzień, Zwołuje kilku Żydów, daje każdemu 
rubla i mówi. 

— Stanąć (tu, Żydowie, i zrobić smutne 
miny. Zaczymamy . 

Maluje, patrzy, a, Żydowie zamiast pła- 
kać, śmieją się. 

— Smuóćcie się, żydy! — wioła malarz. 
— Przepraszamy bardzio — mówią — 

ale dlaczego my mamy smucić się, kiedy 
my dostali po rubin? 

— Smucić się! woła. pami! pnezeska, zra- 

miona w: swych uczuciach. 
— Przepraszamy bardzo: — powinmyby 

odpowiedzieć kobiety obywatelskie: — a- 
le dlaczego my mamy smucić się, kiedy 
nam pami czyta humoreskę ? 

Nie tmzeba smucić się i płakać, o ma- 
leńka! Tralala, trałala! Wysz. 

wiackiego, za co zostali nagrodzenii rzęsik- 

bemi oklaskami, 
Najważniejszym punkitem umoczystości 

byt odezytt p. mjr. inwalidy Profica Stani- 
sława ma temat „Święto Rarańczy*. Prele- 
sent, jalko uczestniik walk II Brygady, 
wskazał, że czyn legjoniistów 16 lutego 1918 
roku był buntem wojskowym calej II Bry- 
gady. — Zbumiiowani legjomiści bez tróżmi- 
cy stopni: i imteligencji w spontanicznym 
odlruchu przeciwsktajwilń się „sprzymiierzo- 
mej“ Austrji. 'Wtreszcie pmelegent wskazał 
martymologję Legjonów II Brygady, pod- 
kreślając bój pod Kaniowem z Niemcami, 
dlaliszą pracę żolnierzy tułaczy ma obczyź- 
ule: jak ma Murmaniu, Kubanii, Kaukazie, 
Syberji, Frameji itd. — Wreszcie przed 
słuchaczami odkrył męczeńską kartę hilsto- 
ni tych, kitórym mie udało się przedrzeć 
pmzez front. austrjacki. — Tu zarysowują 
stię obozy olkolone drutami kolczastemi na 
Wegrzech: „Huszt“, Bustyahaza, Taracz- 
ikacz i proces w. Ма iget. 

Po odczycie orkiestra 1 pp. Leg. ode- 
grała szereg utiwomów, 

Należiy podkreślić, że: zmakzne zasługi 

nad! zorgamizowamiiem „Święta Вагайсту“ 
polożyła p. H. Piroficowa, ktėra objęła 0- 
sltiatmiio riefemałt oświatłowy przy zarządzie 
wojewódzkim. Związku Inwalidów. 

— DZIBCI WICIĄŻ SANIECZKUJĄ NA 
ULICACH! — Mimo, że w prasie miejedno 
krotnie poruszamo kwestję saneczkowania 
dzieci ma ulicach i miebezpieczeństiw z tem 
związanych, mia: ulieaich o dużej spadzisto- 
šui jak Wielka i Maža Pohulanka, oraz kil- 
ku iamtych, z nastaniem zmroku dziatwa sa- 

neczkrje w, dalszym ciągu. : 
O ile na Malej Pohulanice sytuacja nie 

jest zbyt gnoźną wobec małego ruchu, o 
tyle na Wielkiej Pohulance, przez którą 
przebiegają eo kilka minut autobusy linji 
Nr. 3, grozi dbileciom poważne niebezpie- 
czeństwo. Może władze policyjna rachoinu 
byty ma tę sprawę zwrócić pilmiejszą uwu- 
ge. (BD 

— Koło Maciejówek. W niedzielę dnia 12 
lutego r.b. na odbytem zebraniu b. wycho- 
wanek szkoły handlowej p. J. Maciejewiczowej 
zapadła uchwała utworzenia koła b. wychowa- 
nek (Maciejówek). Komitet organizacyjny «- 
przejmie prosi koleżanki o piśmienne zgłaszanie 
się pod adresem: Słowackiego 16 m. 4 do ko- 
leżanki ze Sznejderów Bernadety Cywińskiej. 

Jednocześnie komitet podaje, iż wałne ze- 
branie Koła odbędzie się w dniu 26-H r.b. pun 
ktualnie o godz. 12 w mieszkaniu koleżanki z 
Ra ja Karoliny Wróblewskiej (Wielka 44 
m. 7). 

— Podziękowanie. Serdeczne podziękowa- 
nie Wielce Szanownemu Panu Staroście Wa- 
cławowi Kowalskiemu, oraz jego małżonce za 
łaskawą opiekę od dłuższego czasu nad Pań- 
stwową Szkołą Rzem. Przemysł. w Wilnie 1 
łaskawe wzięcie udziału w zorganizowaniu 
dancingu w dniu 11-Il 33 r. w cukierni „Zielo- 
nego Šztralla“ oraz p. inż. Adołphostwu, dr. 
Błahuszewskim, inż. Dąbrowskiej, płk. Kiak- 
sztom, dyr. Maculewiczom, p. Legwondowi, 
inż. Piątkowskim, prez. Rucińskim, p. Rajeckiej, 
kur. Szelągowskim, dr. Szalewiczom, prez. Żu- 
chowiczom. 

Całkowity dochód z dancingu w kwocie 
214 zł. 14 gr. przeznacza się na dożywianie i 
opłaty szkolne niezamożnych uczniów tut. Szko 
ły. Inżynier Jan Skawiński 

Dyrektor Szkoły. 

Bółe głowy i bezsenność to skutki złej 
przemiany materji. Pij Morszyńską Wodę Gorz- 
ką, a cierpienie minie. Gen. Repr. Dr. K. Wen- * 
da, Warszawa, Krak. Przedm. 45. 

" BALE I ZABAWY 
— Dancing-Bridge, organizowany _ przez 

Komitet opieki szkolnej państwowej Szkoły 
Rzemiosł Budowlanych w Wilnie odbędzie się, 
w dniu 26 lutego b.r. w salonach Hotelu 
Georges'a. Protektorat honorowy raczył objąć 
J. W. Pan Kurator Kazimierz Szelągowski. 

Lista gospodarzy zostanie ogłoszona dodat 
kowo. Wstęp 3 zł. akad. 2. | 

— Wszyscy na Kulig - Dancing! — Przy- 
pominamy, że kulig - dancing, organizowany 
przez Koło Przyjaciół Harcerstwa Oddz. Wil. 
ZHP. odbędzie się w niedzielę 19-go bm. 

Kulig wyruszy o godz. 17-ej z pl. Jezuickie 
go (przed D.O.War.) koto ul. Ludwisarskiej.— 
Dancing w kasynie ofic. 85 p. p. w N. Wilei- 
ce. Powrót kuligiem o północy. 

Bilety - zaproszenia można nabywać w nie 
dzielę od godz. 12 do godz. 14 w cukierni 
Sztralla (róg Tatarskiej) i przed wyjazdem 
koło DOWar. Cena biletów wraz z kuligiem 
zł. 4., akademickie zł. 3. Wstęp na dancing 
(dla nie biorących udziału w kuligu) zi. 2, a- 
kadem. zł. 1. 

Kulig urozmaicony szeregiem  niespodzia- 
dzianek! 

Bóle w żołądku, ściskanie w dołku, ob: 
strukcje, gnicie w kiszkach, złe trawienie, bóle 
głowy, obłożony język, bladą cerę, łatwo usu- 
nąć stosując naturalną wodę gorzką Franciszka 
Józefa, biorac wieczorem przed udaniem się na 
spoczynek pełną szklankę. 

  

migrenie należy niezwłocznie zastosować tabletki Togal, które uśmierzają te bó- 
przekonajcie się sami! We własnym interesie jednakże żądaj- 

cie tylko oryginalnych tabletek Togal!. — We wszystkich aptekach. 
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/Angielska Choroba/ 
powstaje wskutek braku działania promieni słone- 
cznych i dostatecznego dopływu do organizmu wi- 
tamin A.iD. Zrozumiałem więc jest, że Norwe- 
ski tran wątrobiany, dzięki swej niezwykle bogatej 
zawartości witamin (500 jednostek witamin A. i 200 
do 250 jednostek witamin D. na l gram) nie może 
być niczem zastąpiony, jako środek wzmacniają- 
cy dła dzieci. Norweski tran wątrobiany chroni 
organizm przed chorobami zakażnemi i korzy- 
stnie wpływa na rozwój uzębienia u dzieci.   

i 
TRAN NORWESKI   
  

Praces 9 rewinóykację 
Onegdaj na wokandzie Sądu Apela- 

cyjnego znalazła się sprawa spadkobier- 
ców uczestnika w powstaniu stycznio- 
wem ks. Eustachego Sapiehy przeciwko 
Włodzimierzowi Obruczewowi o zwrot 
skonfiskowanego przez rząd carski mająt 
ku Nowo-Milewicze. 

Ks. Eustachemu Sapieże za udział w 
powstaniu skonfiskowano dobra  Dere- 
czyńskie. Posiadłości te składały się z 
wielu majątków, folwarków, i wielkich 
obszarów leśnych.. 

Między innemi uległ także konfiska- 
cie jeden z folwarków  dereczyńskich 
Nowo - Milewicze, obszaru 312 hek- 
tarów ziemi ornej i lasów, który został 
nadany przez władze rosyjskie rodzinie 
Obruczewych. 

Po odzyskaniu niepodległości i wej 
ściu w życie orzeczenia Sądu Najwyższe 
go o prawie rewindykacyjnem, potomko 
wie ks. Eustachego Sapiehy: ks. Eusta- 
chy Sapieha, Rozalja hr. Dzieduszycka, 
z domu ks. Sapieżanka, Elżbieta ks. Sa- 
pieżanka, Marja ks. Radziwiłłowa, hr. H 

    

dóbr książąt Sapiehów 
Przeždziecka, Zofija ks. Sapieżanka i 
Zofja z hr. Branickich Halperowa wyto- 
czyli powództwo 0 zwrot majątku No- 
wo - Milewicze obecnemu jego właścicie 
lowi W. Obruczewowi. 

Poraz pierwszy sprawa była rozpa 
trywana w dniu 13 kwietnia 1931 roku 
przez Sąd Okręgowy w Grodnie, przy- 
czem powództwo zostało wówczas odda 
lone. W motywach wyroku S. Okr. po- 
dał, iż w aktach archiwalnych dobra Sa 
piehów figurują jako hrabstwo Dereczyn 
i Milewicze, nie są wspominane. 

Od decyzji tej powodowie apelowali 
wobec czego cała sprawa. stała się przed 
miotem rozważań na onegdajszem posi2 
dzeniu Sądu Apelacyjnego w Wilnie. 

W wyniku zapoznania się ze sprawą 
Sąd Apelacyjny postanowił tym razem 
sprawę odroczyć, a to celem sprowadze 
nia świadków, którzy ustaliliby, że N. - 
Milewicze stanowiły istotnie ongiś włas 
ność ks. Eustachego Sapiehy, i zostały 
mu skonfiskowane za udział w powst- 
niu. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance gra dziś 19 

Il. o godz: 4 po południu (na ogólne żądanie 
publiczności) doskonałą sztukę Devala „Made 
moiselle* ze znakomitą artystką Żmijewską w 
roli tytułowej, której dzielnie sekunduje šwiet ' 
nie zgrany zespół z ulubieńcami publiczności, 
p-p. Jasińską - Detkowską, Niedźwiecką, Gro- 
lickim i Neubeltem na czele. Ceny zniżone. 

- Wieczorem o godz. 8-ej „Pocałunek przed 
lustrem". 

—,fTani poniedziałek* (jutro 20 II) będzie 
ostatnią sposobnością zobaczenia świetnej, kon 
certowo granej sztuki „„Mademoiselle". Ceny o 
50 proc. zniżone. 

Od wtorku 21 Il. wraca na afisz sztuka, 
która stała się największym  „szlagierem* se- 
zonu „Pocałunek przed lustrem. 

— Lauretka nagrody literackiej Wilna p. 
Kazimiera lłłakowiczówna, przypomina się Wil 
nu na premjerze „Don Carlos“, swoim wspa- 
niałym przekładem Schillerowskiego arcydzieła 
które obecnie przygotowuje teatr na Pohulance 
pod sprężystą reżyserją dyr. M. Szpakiewicza. 

— Hallo! Uwaga! Nowość! „Dziewczęta 
w mundurkach* pod wodzą dr. Ronard - Bujań 
skiego wyruszą wkrótce na podbój Wilna! 

— „Kuzynka z Moskwy“ jest obecnie na 
ustach całej Wileńszczyzny! Kto jej nie wi- 
dział, z niecierpliwością oczekuje przyjazdu, — 
kto ją już podziwiał, czuje najżywszą wdzięcz 
ność dla stałego teatru objazdowego teatrów 
miejskich ZASP w Wilnie, który tę arcyświe:- 
ną komedję gra dziś 19 Il. w Nieświeżu, 20 II. 
w Baranowiczach, 21 H. w Hancewiczach, 22 
I. w Łunińcu, 23 II. w Pińsku. 

— Teatr muzyczny Lutnia. — Przedstawie- 
nia dzisiejsze w Lutni po cenach znižonych, 
Dziś odbędą się dwa przedstawienia: po poiu- 
dniu o godz. 4-ej ukaże się po cenach zniżo- 
nych ciesząca się olbrzymiem powodzeniem 
interesująca operetka Falla „Róże z Florydy“ z 
J. Kulczycką w roli głównej. W akcie 2-gim 
wspaniały konkurs piękności na Florydzie, Wie 
czorem o godz. 8,15 wystawiony zostanie po 
raz 12-ty wartościowy utwór muzyczny Lehara 
„Carewicz“ z J. Kulczycką, i K. Dembowskim 
w rolach głównych. Operetkę urozmaicają e- 
fektowne balety i ewolucje. Znižki wažne.— 
Osoby posiadające bloczki zniżkowe, oraz aka 
demicy korzystają z ulg 33 proc. od ceny nor- 
malnej. 

— Poniedziałkowe przedstawienie propagan 
dowe w Łutni. — Jutro w poniedziałek po ce- 
nach propagandowych pełna humoru i wer- 
wy melodyjna operetka Kollo „Lady Chic“. 

— Dancing kostjamowy — jak tradycja 
wskazuje, będzie, niewątpliwie najweselszą za 
bawą karnawału. Szereg niespodzianek, konkur 
sów, udział całego zespołu artys tów teatru mu 
zycznego Lutnia „oraz znakomite zespoły orkie 
strowe wróżą, że i w tym roku tradycja naj 
weselszej nocy karnawałowej będzie zachowa- 
na. Wejście wyłącznie za zaproszeniami, które 
już są rozsyłane. 

— Fenomen artystyczny — ociemniały wir 
tuoz — pianista węgierski Imre Ungar, nagro- 
dzony na ostatnim Konkursie Szopenowskim w 
Warszawie, czarować będzie słuchaczy raz ie- 
den tylko swoją niezwykłą, natchnioną grą. W 
programie utwory klasyków, Szopena i Schu- 
mana (Karnawał). Niezwykły ten koncert wzbu 
dził ogromne zainteresowanie wśród licznych 
wielbicieli niewidomego i wysoce utalentowa- 
nego artysty. 

Przedsprzedaż biletów w kasie 
watorjum (Końska 1). 

— Sodalicja św. Piotra Klawera. — W nie 
dzielę 19 bm. Bractwo św. Genezjusza Sceny 
Katolickiej odegra piękny, wzruszający draniat 
w 4 aktach pt. „Św. Małgorzata z Kortony“. 
Początek o godz. 6 wiecz. w sali przy kościele 
św. Jana. Wejście przez bramę uniwersytecką 
do przedsionka zakrystji św.-Jańskiej, nad któ 
rym znajduje się sala. * 

Ofiary 
]. А. @ rodziny W. zł. 5. 
Dla uczczenia pamięci Ś.p. d-ra Marjana 

Obiezierskiego w drugą bolesną rocznicę jego 
śmierci na herbaciarnię dla inteligencji na Do- 
broczynnym zaułku zł. 10 Helena Obiezierska. 

Konser- 

        

Zgnil zna 
K. P. Z. B. to znaczy: Komunistyczna 

Partja Zachodniej Białejrusi. MOPR ta 
mnaczy: Mieżdunarodniaja Organizacja Po- 
moszczci Riewol iucjomierom. 

Z Moprem jest miedobrze, (W zesztym 
woku działy się tam różme histlortje. Teraz 
te historje wyszły całkowicie na jaw. Poli- 
cja aresztowała na dworcu wileńskim kur 
jerkę komunistyczną, a z nią ważnie doku- 
menty.. Naga pnawida faktów, zawarta w 
szczegółowem sprawozdaniu. Krótko mó- 
wiąc, kradzieże, sprzeniewierzenia i roz- 
pusta, 

Towarzyszka sekretarka, naprzykład, z 

złotych na cele pantyjne. Niewielka wpraw . 
dzie suma, ale tak czy inaczej — pieniądze 
ideowe. Towarzyszka sekretarka ma sios- 
twę, siostra zaś ma handel, Towarzyszka 
lokuje ideowie pieniądze w interesie, obra- 
ca niemi, zamabiaą, a kiedy partja zwrdca - 
się do niej po fonsę, odpowiada bezczelnie: 
zgubiłam. I kradmie, i łże. Na takich zasa- 
dach moralnych, trudmo coś zbudować. 

Drugi przykład. (Pewien towarzysz z 
Wilna otrzymiuje większą sumę na wydatki 
organizacyjne. 10 'września 1932 sekretarz 
wileńskiej jaczejki towarzysz Makar żąda 
od miego sprawozdania. Tamten plącze się, 
kręci. Tak i siak — miema pieniędzy. Towa 
rzysz Malkar, nie wiele myśląc, bęc go po 
fizjognomji. Cóż ty, złodzieju, przepiłeś? 
"Tamten tłumaczy Się: zgrzeSzył rzeczywiś- 
cie. I kradną, i po fizjogmomjach biją się. 
Calkiem miedobnze, 

Albo taki fakt.  Funikejonarjusz cen- 
tralnej techniki KPZB w Wilnie, nazwis- 
kiem Szmerło, dostał 9000 zł. i 300 dolarów 
ma. przemyt literatury do Polski. Literatu- 
ra nie madchodzi długo. Więc do Szmerki z 
zapytaniem: gdzie pieniądze? Ukradli, mó 
wi bez żenady. Schował je w worku z mą- 

ką, bo do PKO zanieść niesposób. I z wor- 
ka wyciągnęli. Naturalmie, sam ukradł. 

A ma jakie cele idą kradzione pienią- 
dze? Na hulamiki, ma: wódkę. na dancingi, 
na dziewczynki. Towarzysz Benjamin Jo- 
cheles, znany w panliji jalko towarzysz Be- 
miek, otwarcie 0 tem pisze w odezwie, wy- 
danej do. członków: pantji. 

— Defraudują piemiądze partyjne — 
'woła Beniek — i pmzepuszczają je na łaj- 
dactwa i pijatyki. Tak dalej być nię może. 
Trzeba z tem skończyć. Musimy wyrwać 
zło a komzeniem, nim jeszeze mie zapóźno! 

Nawet. raport podobnej treści wysłano 
z Wilna do OK. Mopru. W raporcie piszą: 

„Defraudacje przeszkadzają nam bar 
dzo w ułaszej pracy ideowej. Trzeba ma nie 
jak najostnzej zareagować. Prosimy o Za- 
komunikowaniie mam natychmiast waszej 
w tej sprawie decyzji. Ale a propos: dla- 
czego przysyłacie mam coraz mniej pie- 
niędzy? Ostatmim nazem otrzymaliśmy za- 
ledwie 700 zł. Prosimy .o regularne nadsy- 
łanie oznaczonej sumy. 4000 złotych każdo- 
razowo, gdyż są długi poprzednich komite- 
tów, kttóre musimy spłacać". 

Kradną, piją, hulają — i jeszcze mają 
tyle tupetu, by żądać czterech tysięcy ka- 
żdorazowo. I pod jakim pretekstem? Na 
spłatę długów poprzednich (komitetów. A 
skąd te długi powstały, ma cóż te pieniądze 
poszły ? Czyż miie ma wódkę i nocne lokale ? 

CO GRAJĄ W KINACH? 

REWJA — Tembi, czarny władca. 
CASINO — Raj podlotków. 
PAN — Kobieta z bocznej ulicy 

i uwertura: Wilhelm Tell. 

LUX — Drńiewczę z mad Wołgi. 
ŚWIATOWID — Pochodnia ię 

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

W daleki świat į 

ADRIA — Kochanka z Tahiti. 1



  

(Dalszy ciąg kroniki wileńskiej) 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wpadła pod dorożkę. — Na ul. Rudnic- 
kiej dorożkarz nr 348, którego nazwiska nara- 
zie nie ustalono, przejechał przechodzącą przez 
jezdnię Minę Lewinson, zamieszkałą przy ul. 
Sadowej nr 13. Lewinson doznała lekkich obra 
żeń. 

— Skradzione mięso. — Mięso wieprzowe 
wartości 120 zł. skradziono z niezamkniętego 
składu w podwórzu domu przy ul. Ciesielskiej 
24 na szkodę Józeia Sołtanowicza. Kradziezy 
dokonano w nocy. Policja wyśledziła, że kra- 
dzieży tej dokonali Michał i Wacław Jackie- 
(wicze, zamieszkali we wsi Lipnach gminy tur- 
gielskiej. Dotąd ich nie zdołano zatrzymać, ani 
też skradzionego mięsa nie odzyskano. 

Z niezamkniętego straganu Anny Juchniewi 
czowej w hali miejskiej skradziono pewną ilośc 
mięsa i wędlin. Ustalono, że kradzież tę po- 
pełniła Jankowska Helena, zamieszkała przy ul. 
Archanielskiej 16. jankowską zatrzymano, gdy 
niosła pewną część skradzionego mięsa. 

: ALARMY POŻAROWE. — Wczoraj za- 
alarmowano straż w trzech wypadkach: o go- 
dzinie 19 w domu przy ul, Szopena 3 wskutek 
wadliwej budowy komina zapaliła się belka w 
suficie w mieszkaniu Kowarskiego  Josela. — 
Straż pożar zlikwidowała. O godz. 22 na ul. 
Żydowskiej 8 w mieszkaniu Mowszy Sznajde- 
ra wskutek nadmiernego napalenia pieca zaję 
ło się drzewo, złożone w pobliżu. Pożar ugaszo 
no przy pomocy straży ogniowej. O godz. 23 
zapalił się sufit w Izbie chorych 6 pułku Legjo 
nów. Przyczyną było nadmierne napalenie w 
piecu i wadliwa budowa przewodów komino 
„wych. Pożar rychło ugaszono. 

DZISNA 
— PODPALENIE. — W kolonji Kozulino 

gminy hermanowickiej na szkodę jana Czarne 
go spionęła stodoła wraz z urządzeniem i sło- 
mą. Straty wynoszą tysiąc ziotych. Było to pod 
palenie, którego dopuściła się przez zemstę na 
tle porachunków osobistych Marja Kowniuko- 
wa wraz z bratem. 

MOŁODECZNO 

— BÓJKA. — We wsi Wytropowszzzyzna 
gm. gródeckiej powiatu mołodeczańskiego pod 
czas bójki, jaka się wywiązała na uczcie we- 
selnej, został porżnięty nożem Turowicz Jan, 
mieszkaniec tejże wsi. Turowicza w stanie bez 
nadziejnym przewieziono do szpitała w Moło- 

`о ла 
— KONFERENCJA. W idniin 28 lute- 

go br. o godz, 12-tej w Starostwie odbędzie 
się konferencja, ieelem omówienia spraw о- 
bromy jprzeciwgazowej i przeciwiłotmiczej, 

— REDUKCJA ILOŚCI DNI PRACY. 
Jak się dowiadujemy, dyrekicja (Państwo- 
wej Fabryki Tytomiowej postaniowiła zre- 
dukować z dniem 5 marca br. ilość dni pra- 
ay w fabryce z 5 ma 4, 

— JUŻ ZAŁOŻONA ZOSTAŁA RURA 
WODOCIĄGOWA NA DNIE NIEMNA.— 
Podawaliśmy już o tem, że mura wiodocią- 
gqwa, pnzez którą, (dostarcza się wodę dia 
przedmieścia, została! poważnie uszkodzio- 
ma. Wobec tego, przez krótki okres czasu, 
nie było na przedmieściu wody. Rurę wów 
zais przybyty mumek niaprawiił, lecz bando 
akttualmą stała się spraiwa założenia nowej 
aumy, wobec azego mągistrat ogłosił prze- 
targ ma przeprowadzenie tej pracy. Praca 
ta została oddana. fimmie Stadler za cenę 
zł. 34.000, któna (też tę pracę prawie już 
wiylkomiała. 

— ZABÓJSTWO. — W dniu 12 bm. w 
czasie bójki we wsi Żarnówika gm. Indura, 
został uderzomy: kijem w głowę Kupko Jó- 
zef, mieszkaniea gminy Krynki. Udemzenie 

ibyło tak silne, że w dniu 16 bm. Kupko 
zmaarł. Podejrzenie iw tej sprawie padło na: 
a. Michała, PIE i Pre- 

lama, którzy zostali zatrzymani przez 
władze bezpieczeństwa. 

— NAMAD NA ORSZAK WESELNY. 
W dhiu 16 lutego br. podczas wyjazdu or- 
szalku weselnego ze wsi Łasza do kościoła, 
mieszkańcy tejże wisii Michał i Bazyli Ga- 
oulkowie, omaz Janowicz Mikołaj zastąpili 
drogę jadącemu na przedzie panu młodemu 
i imnym gościom weselnym, zagmozili no- 
żami i kołami, porżnęli tejee na komiach, 
wymusza jąc w tem sposób od! pana młodego 
Jama Sańko mieszkańca wsi IPohorany - 
Dome gm. Łasza 10 zł. Dodhodzenie w toku. 
ARA K AAA AAA AAA 

Džwiekowe Kino „POLONJA“ 
Pocztowa 4. 
  

Największy przebój sezonu, film z życia kadetów 

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

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

AAA rea 

Džwiekowe Kino „APOLLO“ 
Dominikańska 26. 

    

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

SYN INDJI 
TRU K KA AA? 

Kino „PALACE“ 
Orzeszkowej 14. 

Dolores del Rio 
jako namiętna cyganka w dramacie rozpęta- 

nych namiętności pt.: 

Dzika Miłość 

  

  

  

  

— POWRÓT PANA WOJEWODY Z 

URLOPU. — W dniu dzisiejszym powraca 

z urlopu p. wojewoda: Stefan Świderski, 

— ODROCZENIE TERMINU ZAWO- 

DÓW NARCIARSKICH ZW. STRZELEC- 
KIEGO „WSCHÓD* W' NOWOGRÓDKU. 
Termin wrządzenia wielkich zawodów. mar 
ciawsikich Związku Strzeleckiego „Wschód'* 
które miały odbyć się w dniach 25 i 26 lu- 
tego w Nowogródku, przesunięty został na 
dni 11 i 12 marca br. 

— GOŚĆ Z AFRYKI. Mieszkańcy 
Nowogródka pamiętają jeszcze zapewne od 
czyt Hindusa Laksmishvana Sinhy, wygło- 

szony przed dwoma laty w Nawogródku, a 
tłumaczony z Esperanta ma język polski 
przez inż. M. Chmielińskiego. P. Sdnhła 
miał w: Polsce 40 odczytów przy udziale 12 
tysięcy słuchaczów. 

Obeaniie zawiitia (do Niowiogrodka Mu- 
rzym, Kola Ajayi, z odczytem na temat: 
„Afryka, moja. słomeczma, czarna Ojczyzna” 
również tifumaezonym z Esperanta. Odczyt 
tem, ilustrowany przeźmoczami i śpiewami 
murzyńskiemi z akompanjamentem bębna, 
odbędzie się 19 bm. w sali gimnazjum 

państw. o godz. 12,30. 
Prelegenit pochodzi z Lago (Afryka za 

chiodinia, Liberja); jalkio syn urzędnika bry 
tyjskiego uczęszczał początkowo do szikoły 
katolickiej. Po wyjeździe do Ameryki. 
wstąpił do wyższej szkoły technicznej. a 
później do szkoły aktorów. Lecz skłonności 
do podróżowania przemogły. W. podróży 
po Eumopie poznaje Esperanto i oddaje się 
do dyspozycji michu esperanckiego w Pol- 
sce, organizując, [pnzy jego pomocy суК od 

  

— POŻEGNANIE KS. GRODZISA. — 
Długoletni dyrektor gimnazjum państwowe 
go w Nieświeżu ks. Jan Grodzis został 
przeniesiony na: stanowisko wizytałtłona O- 
kręgu Szkolnego Wileńskiego. 

W związku z wyjazdem dyr. ks. Jana 

Grodzisa w sali teatralnej gimnazjum odby 
ło się jego pożegmamiłe, przy ibamdzo licz 
mym udziale społeczeństwa. Odjeżdżające- 
go ks. dłymektora żegmamo w. serdecznych 

słowach, podnosząc jego zasługi! w: dziedzi- 
mie szkolmiqtwa oraz nia teneniie pracy spo- 

Dyrekitorem giiimnazjum na miejsce ks. 
Grodzisa został pmofesor tegoż gimnazjum 

p. Józef Myślidki, który m idniiem 17 bm. 
objął urzędowanie. 

słoniiirka 
— POSIEDZENIE SEJMIKU. W dniiu 

23 lutego br. o godzinie 11-tej w sali kon- 
ferencyjnej Starostwa Powiatowego w. Sło 
miłmiie odbędzie się posiedzenie Sejmiku 

Powiatowego, na którem będzie mozpatrzo- 
my i uchwalony błudżet; Słomiimskiego Po- 
wiatowego Związku Kiomunalitego na rok 
1933-34, Ogólna suma. budżetu w: wydat- 
kach i dłiehodach wynosi! kiwotę 335.692 
złote. — przytaczamy |plarę porównawczych 
sum pnojektu budżetowego z budżetem r. 
1930—31: 1) ogólmia. suma budżetowa. stainio 
wi 40,8 proc. budżetu z moku 1930—31 (80 
proc. z moku 1932—33), 2) wydatki admi- 
nistracyjne 46,7 proc.; 3) podatki samoist 
me 50,7 proc.; 4) dodatki do: podatków pań 
stwowych 78 procent. 

lidžka 
— REWJA ZŁODZIEI PRZED SĄ- 

DEM. — Lidzki Sąd Okręgowy na sesji 
odwolawczej rozpatrywał tmay spmawy zło- 
dziei - recydywistów, karamych po 3—7 
телу więzieniem. W pierwszej sprawie I- 
waszko Bolesław (4-krotnie karany), Ma- 
ciej Pietruszczyk (7-kmotnie kanany), ska- 
zami zostali za mową kiradzież: waszko na 
2 lata więzienia, Pieimuszczyk na 5 lat wię- 
zienia, obaj z pozbawiiemiem praw ma prze- 
ciąg lat 5. W drugiej sprawie tenże Iwasz- 

iko oraz jego gospodarz Józef Harastmo- 
wiicz ze wsi Porojść gminy ejszyskiej (4- 
Kkrotnile kamamy za kmadzieże) właściciel 27- 
hekitarowej gospodaniki, skazani zostali za 
kradzież z włamaniem po 2 lata. więzienia 
każdy i pozbawiemiie praw na przeciąg lat 
2. — Wreszcie w (tmzeciej sprawie Sadowski 
Juljan ze wsi ńce gmimy radnuń- 
skiej, 3-kmotniie kamany więziemiem za kra- 
dzież, został skazamy na! 3 ilata. więzienia 
i pozbawien.e prawi. 

   
— POŻAR. — iW' dniu 10 lutego o g. 

13 w osadzie Stare-Budy gm. Niedźwiedzi 
lee, ma szkodę Dreszcza Franciszka spalił 
się dom mieszkalny, chlew i stodoła, oraz 
zmajdujące się w. stodole zbiory, ogólnej 

wartości 800 zł. IPożar powstał wskutek 
wadliwej konstrukcji komima. Wiypadku z 

(ART E REKK | Tadźrni nie było. 

Kanto czekowe 

  
   

Wydawca: Stanisiaw Mackiewicz. 

  

Przy : 
82,157 zł. 26. Pozostałoćć та 

FIRMA RADJOWA „„EEMPIENGŚŚ 
Grodno, ui. Dominikańska 1 tel. 186 

P. K. O. 82.157. 

POLECA ZA 160 ZŁ. GoTOWKĄ | 
š-lampowy odbiornik radjowy, z lampami 
głośnikiem akumslutorem, baterją anodową 

i sprzętem sntenowym 

wpłacić ua P.KO. N. 

    

Zatarg pracowników miejskich 
z magistratem grodzieńskim 

GRODNO. Jak już w swoim czasie po- 
dawaliśmy, Związek pracowników miej- dówk: 
skich i użyteczniości publicznej wręczył 
magistratowii memorjał, w którym żądał 
od magistrałtu wypłaty zaległych im po- 
borów. Wobec tego, že w piątek upłynął 
temmin wypłaty drugiej raty ma poczet za- 
tegłych 'poborów, wszyscy wolmii od pmacy 
pracownicy miejscy pnzyszli w piątek do 
magistratu i zajęli prawie wszystkie kory- 
tarcze i przejścia, a gdy po godz. Zciej nie 

chcieli opuścić gmachu magistratu, zostali 
usunięci przez polijję. 

Do żadnych zajść z -policją nie doszło. , 
Również i w dniu wiezorzjszym WSZyS- 

e ywolmi od! zajęć służbowych pracownicy 
miejscy gmemjalnie przyszli do magistra- 
tu d mównież jak w piątek zajęli wszystkie 
wejścia. 

Przybyła razem z innymi pracowmika- 

mi dozonezymii jednej ze szkół powszechnych 
p. Bogusz-Gredka. Adblifima, zemdlała z wy 
cieńczenia. 

Jalk się dowiadujemy, pnacowmiey miej 
scy w razie miezapłaceniia. im dlo końca u- 
zzędowamia zaległej raty, opuszczą gmach 
magistnatu i od pomiedziałku zaś pójdą do 
DLLN RB 

PAMIĘTA] OBYWATELU, ŻE W WIEKL 
OD 15 DO 60 LAT, CO TRZECI CZŁOWIEK 
UMIERA Z GRUŹLICY! WYOBRAŹ SOBiE 
OGROM TE] KLĘSKI i POPIERAJ WALKĘ 
Z NIĄ. KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRU- 
ŹLICZE*! VOPIERAJCIE BUDOWĘ SANA- 

TORIUM POD WILNEM. 

Lecznica Litewsk. Stow. Pom. Sanitarnej 
Wilno, ul. Wileńska 28, tel. 846 

Lekarze specjaliści przyjmują od 10—2 
GABINET RENTGEN ELEKTROLECZNICZY 

(kwarc. Solux, Djatermija) 

czynny od 11 — 6 popcłudnin 

Opłata za utrzymanie i wszełkie zabieg; 
lekarskie i rentgen. została obniżona. 

gą FABRYKA 
(Saia MEBLI 

W. BILENKIE I śke 
Spółka 2 ogr. odp. 

Włine, ul. Tatarska 20, 
ję dom własny. lstnieje od 1843, 

Ę Jadalnie, sypialnie, salony, 
4 gabinety, łóżka niklowane | 

angielskie, kredensy, stoły, 
szały, biurka, krzesła dębowe 

i t.p. Ceny znacznie zniżone, 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 7-go 

rewiru, zamieszkały w Wilnie przy ulicy Um- 
wersyteckiej Nr. 1 m. 9, na mocy art. 602 i 
603 UPC ogłasza, że w dniu 24 lutego 1933 od 
godz. t0-ej rano (nie później jednak niż w 
dwie godziny) w miasteczku Niemenczynie na 
Łosiówce, odbędzie się sprzedaż z przetargu 
publicznego ruchomości, należących do jerzego 
Jaczuna, składających się z domu mieszkalne- 
go na rozbiórkę, oszacowanego na sumę żło- 
tych J000, na zaspokojenie pretensji Francisz 
ka Wojnowskiego. 

Powyższe ruchomości można oglądać pod 
wskazanym adresem w dniu licytacji. 

Komornik A. USZYŃSKI. 
r Я WWYVYYVYVYYVYSW YW 

# 

Baczność! szenie do pism miej- 
s scowych wileńskich 

Sprawdzcie ceny ogłoszeń i 
żądajcie koszto- 

rysów a bezwątpienia przekonacie się, iż 

ogłoszenia do SŁOWA oraz do 

wszystkich pism TANIO i bardzo 

wygodnie jest załatwić 

za pośrednictwem BINf4 Reklamowego 
S. GRABOWSKIEGO 

Garbarska 1, 
tel. 82. 

  

  

   

   

  

         

  

Zanim dacie ogło- 

< 
« 

4. j 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 

środka ed odcisków 

    

Prow. A. PAKA. 
Lv ARKA IS DAAD SALA EAST 

  

LSL 
ALE KONIECZNI 

TYM ZNAKIE 
AGRYCZNYM 

IER: 
CHEN-ŽARMACIVTYCIKA (AP. KOMALSKIs MARSTAWA T     

pracy, mozpoczymając jedmocześnie gło- 
©. 

Jeżeli i to nie pomoże, to we witiomek ma. 
się odbyć komferemcja wszystkich związ- 
ków zawodowych, ma ikitórej omawiane bę- 
dą sprawy zatargu pracowników miejskich 
z magistratem, jalkoteż i sposób miesienia 
pomocy pracownikom miejskim. 
RKS 

SPORT 
ZAWODY NARCIARSKIE O ODZNAKĘ 

Kto chce zobaczyć, jak się odbywają za- 
wody narciarskie, niech dziś przed 11 rano p>- 
śpieszy w kierunku Schroniska Narciarskiego 
(Rowy Sapieżyńskie, — autobus odchodzi z 
ul. Ludwisarskiej nr 4 o 8 m. 30 i 9 m. 40). 

Tam właśnie odbędą się zawody na odzna 
kę narciarską, zorganizowane przez Klub Spor 
towy 1 p.p. Leg. 

Na miejscu ciepły bufet oraz wypožyczai- 
nia nart i butów. к 

  

Radjo wileńskie 
NIEDZIELA, DNIA 19 LUTEGO 1933 R. 

10.00: Nabożeństwo z Krakowa. 11,58: 
czas. 12,10: Kom. meteor. 12,15: Poranek sym 
foniczny z Filharm. (Muzyka rosyjska). 14.00: 
Porady weterynaryjne. 14.20: Koncert. 14.40: 
„Echa leśne" — odczyt. 15.00: Audycja dla 
wszystkich. 1. Literatura ojczysta —- „Teofil 
Lenartowicz" — pogad. 2. Muzyka (płyty), 3. 
„O godle i barwach Państwa Polskiego * — 
pogad. 4. Muzyka (pity). 5. „O pasożytach skó 
ry” — pogad. 6. Muzyka (płyty). 16.00: Au- 
dycja dla młodzieży. 16.25: Płyty gram. 16.30: 
„Z žycia prownicji“ — pogad. 16.40: Utwory 
Wagnera (płyty). 16.50: Ciotka Albinowa mó- 
wi — monolog humorystyczny. 17.00: Koncert 
solistów. 17.35: Program na poniedziałek. 18.00 
„Jak należy tęsknić za teatrem“ — pogad. 18,15 
Muzyka lekka. Wiad. bieżące. D.c. muzyki lek 
kiej. 19.00: Litewska audycja literacka. 19.15. 
Rozmaitości. 19.25: Słuchowisko. 20,00: Kon- 
cert, 21.20: Wiadomości sportowe: 21,30: Re 
citał fortep. 22.20: Muzyka  tanecz 225; 
Kom.. meteor. 23,00: Muz. taneczna, 

  

Dźrsiękowe kino 

„REWJA“ 
SALA MiEJSKA 
Ostrobrams.u 5. 

  

ZDROWIE i ŻYWOTNOŚĆ 
można utrzymać od dzieciństwa 

do starości, jeżeli w każdym domu codziennym 
napojem jest OVOMALTYNA. Ta doskonała odżywka, składająca 

się z jaj, mleka, słodu i kakao, zawiera w swej skoncentrowanej formie 
wszystkie składniki odżywcze i witaminy niezbędne dla utrzymania zdrowia. 
OVOMALTYNA czyni każdy napój pełnowartościowym, łatwostrawnym, wpływa 
dodatnio na system nerwowy, wzmacnia organizm, zaopatrując go w bogaty 
zapas zdrowią i energji — przyczem dzieci, wobec 
przedkładają OVOMALTYNĘ nad każdy inny napój. — 

OVOMALT, 

  

jej miłego smak 

  

zapewnia zdrowie! 

  

Ceny: puszka 125 gr. Zł 2'50, 

  250 gr. Zł 4'30. 500 gr. Zł 7:80. 

Fabryka Chemiczno - Farmaceutyczna 

Dr. A. WANDER, Sp. Akc. 
KRAKÓW   

  

Do nabycia we wszystkich aptekach i droge 

  

W poniedziałew dnia 20 il 1333 £. Nieoawełalne 

BE W E F į $ sławnego zespołu 
kubańskich 

W uowym bogatym pożegnalnym programie. Najpiękniejsze pieśni kozackie, czerkieskie ludowe i cygań kie. 
Nowe utwory mvzyczne z wykoazniem sławaej orkies ry bałałalkowej 

KOZAKÓW Е. 

rjach.— Próby i broszury wysyła się bezpłatnie 

<diatn: wystęgł 
pod dyrekcją księżnej 

G:garinowej 
piewy solowe! Tańce! Solo-Ba ałsjka! Takor 

cygański Na ekranie wspaniały f Im z dżungli ałryk „CZORRY WŁADCA” począt. o godz 4 p. p 

  

Dźwiękowe-kino 

„REWJA” 
SALA MIEJSKA 
Ostrobremska 5. 

Dziś Prcgram — który kady widzieć musi! 

„TEĄŃBI CZARNY WŁADCA: 
skich. Nad program: Ognista czarnooka Meksykanka Conch te M ntenegro w trójkącie miłosnym p. t „€ rmencita" 
Na scenie: Pożegnalna występy Zespołu Kubzńskich Kozaków pod dyrekcją księżnej E. Gagarin. wej w nowym 

Program — Arcydzieło, 

Wielka tragedja czarnego czło- 
wieka wśród Dzrngli Ałrykań- 

brgatym repertuarze. Początek o godz. 4 pp. w sobotę i niedzieę o godzinie 2 pp 

  

Dźwiękowe kino 

HeLLYWOOD 
Mickiewicza 22 

tel. 15 28 

Już wkrótce film ze złotej ser) „Sowkiao” 

WIOSKA „1 AŁTAJU 
Reż twórcy „Bezdownych* Trauberg* Kozyncewa. Muzyka kompoz. Sowtskowicz. W rol gł. artyści test u w Mstwie 

  

DZWIĘKOWE KINO | 

с@алмне 
Wielka 47, tel. 15-41 

Stanisław K 

Niebywał» sensacjal 

„ WIELĘĄ R 
z udzisłem pierwszorzędnych sił skterskich | 

ubiński, Amia Wińska i Erland Nej 

„„ Wspaniały chór mandolinistów. 
składającaj się z 10 osób, kióra wykona szere. 

EWIA 
popularnych utworów. 

Na ekranie: Wyświetla się ostatnie dni arcywesoły czeski film dźwiękowy p. t. 

RAJ PODLOTKÓW 
z udziałem ANNY ONDRA 

  

Dźwiękowe 

Kina 

HELIOS 

ceny znacznie 
na wszystkie 

Balkon 49 gr. Parter ad 90 r. 
seanse prod, Paramoutu 

1933 r. 

Dziś Nejbzrdziej atrakcyjny program! Na ekranie; Wspaniały przebó najnowszej 

Pokonani Zwyczężcy 
Na scenie: REWJA „Bomba Śmiechu 

Dramet mocny.h serc, — W rolach gł 
Georga Bancroft i Wynne Gibsor. 
z udziałem ulubieńców publiczności HR. 
Runowieckiej, A. Suchcickiego i St. 

Belsiego — Na I s.ceny zn Žž ne: Parter gr. Se»rse 4 6, 8.i 1020 

  

Dziś 
w kinie 

Pan artystów wa 
REWIA 
Moc atrakcyj! 

tna 
    

   rszawskich 
(ŻA. m 

Bolcio Kamiński 

Na ekranie: olśniewający film 

Boczne ulica 
% .„ Symfonia 

uwertura WiLKELM TELL 
w wyk. słyn ork, Film w Berlinie, 

  

Dziś aawnooczekiwany łilm dź viękowy po raz pierwszy w Wilnie 

  

  

pźwiękowe kine = Film zaczerpnięty z prime Miego Raw — To 

MOLLYWOUDGD p. t rawo OSC nymu radošci pieśni i sz'zęŠcia. Nad program: hę Ё w 

Mickiewicza 22 ' w daleki świat zajecie 

tei. 15-28, mas naokoło świata począwszy od Polski przez Europę, Azję, Altykę, Amerykę południową i północną trzymając widza 
ad początku do kcńcz w silnem napięciu. — Począ ek 4. 6 81 1015 

й w r 
Dzwięke i a Rewelacyjne arcy 
ada у Tylko dziś! Piękny dramat w-g Grzeszna miłość dzieło polskie e 

8 tie wojny z bol- 
ŚWIATOWID" powieści Andrzeja Struga p. t OBU W zak. 

#' . 

Mickiewicza 9. gł Jadwiga Smosarska, Zofja Batycka i T. Wesołowski.     
GABINET 

Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, k- 
KORE JJ skazy t braki. Masaż kosmętysz- 
1y twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wy- 
szczuplający (panie). Natryski „Hormona” 
według prof. Spuhla. Wypadanie włosów. 
łupież, indywidualne dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Ostatnie zdobycze kosm- 

tyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W. Z. 'P. 
  

URI WREWNERIAROYWES -- 

„Lekarze DOKTOR 
naa "TZeidowliCcz 

DOKTOR chor. skórne, wenery - 
Janina czne, jów moczo- 

; wych. 
PIOTROWICZ- od 9 do I, 5 do 8-- 
JURCZENKOWA Wieczorem. ul. Mickie - 
NRA, Sawicz Oa 

chsroby škėrne, wene- 

ryczać | moczopicioweZ? LDOWICZOWA 
przeprowsdniła się kobiece, weneryczne — 

wileńska 34 narządów . moczowych 

li piętro 
przyjmuje e 

od 5 — 7 wiecz, 

  

xa 277, 

  

weneryczne, 
płciowe, 
Wileńska 7, tel. 10-6 
оё 9 — 11 4 — 8 

Drukarnia wydawnictwa „SLOWA“ 

  

ZABEZCEN 
Dr. Wolfson sprzedaje się folwark 

moczo - około 160 hektarów z 
skórne. UL. budynkami na brz 

7." jeziora Miadzioł.  Bliž- 
« szych informacyj udzie 
"",i Aleksander Hałko — 

poczta Miadzioł. 

  

  

  IKupno т 
HANDEL WIN 

„|„ŽPRZEDAZ wódek, pokoje gościn- 
„ne w Warszawie, 

о „ sprzedam. Wiado- 
OKAZJA ! Tanio niość Krochmalna 51. - 
do sprzedania !!! Gospodarz. 
Folwark 52 ha w tem 5 LOL 0 
las, łąki, ogród, kilka- , pRZEDA JE 

  

-- naście klm od Wiłnż — sję folwark 60 dziesię- 
od Nowo « Wilejki — cin 
6 klm. Posiada budyn- „jn 
ki. Iaweutarz. Posia- 
vając gotówki 7—8 tye. 
można nabyć, reszta po- 
zostenie na hipotece 
na dogodnych warun: 
kach dia nabywcy. Wy- 

blisko  Wilna, 
klm. od kołei, przy szo 
sie kompletnie zabudo-' 
wany, z lasem i łąka- 
mi. Hipoteka _ uregulo 
wana, czysta. Cena -go- 

A 19.000 złotych. 

czerpujące informacje w Adres w. administracji 
Sakae s. Słowa dla A. W. — 
Grabowskiego Garbar- ^^ 
ska 1, tel. 82. OKAZJA! 
— mna a 2 POWOJU Wyjazdu — 
GARNITUR DO SPRZEDANIA 

о4 12 — 2 1 ой 4 -6 mebli miękkich sprze- urządzenie stołowego i* 1 maja. Mickiewicza 7 
ul. Mickiewicza 24 — dam niedrogo 

Piaskowa 1 m. 2. 
W. 

37. 
— ul. sypialni. B. tanio. 

Pohulanka 16 m. 

      

S; PLAC 
Ža Ando MIESZK 
nym na budowę sze$- 5 - POKOJOWE 

DO WYNAJĘCIA 
NIE 

-- -- -- 

KS VE" Pokojowa у : 
z dobremi Swladeciwa- | Raczkiewiczowny 

  

„(io - mieszkaniowej ka ze wszelkiemi nowocze mi, pismienna poszn Przeniesiono na ul. 3 - 
mienicy, w tem oficyra snemi wygodami — ul. kuje pracy od zaraz — 84 Maja 9 m. 9. Zapi- 
dwu - mieszkaniowa — Mala Pohulanka Nr. 10 Zygmuntowska 12 m 9.Sy, Przyjmuje się ce- 

murowana. Ul. Wiwur-' m. 2. Oglądać codzien 
skiego 26 — 1 Wilno. nie od 11 — 1. 
  

— . dziennie oprócz 
--0d 9 do 4 p. p. Opła- 

  

  

    

, ch 3 1 POKOJOWE == RÓŻNE ia znižona. и 

Bryndzę 2 , : 

Каграска У‹Яиегопч —MIESZKANIE Ró ne Zguby 

polecają z 2 balkonami oraz и D AS p mA, 

5- pokojowy DOMEA' __ Е. PRZ! RZĄC c 

wygodami i 
kiem: Jasna 15. 

| Lokale — 
PTYYTWWYYYWWYYEYYVYW 

ogród Becia Gołębia sgcy 
ul Trocka 3. 

DORNA A 

Posady 

  

  

 wygodami bez mebli pruralisty-ki z 
osobno lub razem — 64 4000 

DO WYNAJĘCIA 
—-Pańska 23 wejście z 
Montwiłłowskiego - w 

pod M. Z. 

bramie. я 

sA _. tet rolny. Posiada relė jį į 

3 ŁADNE POKOJE POSZUKUJĘ 

kaucją nia 
— 5000 zł. — Wielkie Soleczniki skrz. 

Oferty do Administracji N 6. z. Wileńskiej 

. Roinik ulicami 3-go Maja, Poc 
_„ praktyczny, energiczny, tową, Zawalną w dnie 

77 poszuknje majątku pod 17 lutego wieczorem ze 
samodzielny zarząd ns stała zgubiona portmo- 
procenta. Wynsgrodze netka mała, czarna, kte 
niem może byś depu- rą zawierała 2 pierścion 

bransoletkę. Ła- 
skawego znalazcę pro-" 
szę o odniesienie za 
wynagrodzeniem - pod 

— adresem: Wiłno, Hotel 
Europejski (biuro). 

rencje oraz świadectwa 

osób znanych. Zgłosze 
kierować poczta 

„Rołnik* 

  

MIESZKANIE 
T pokoi łazienka, kana 

lizacja do wynajęcia od 
Oddam 

obecny lokal P. K. u. 
Wiadomość u dozorcy. w godz. 10 — 1   

na województwa: 
leskie i Wolyūskie misowy artykuł aptekarsko drog*rvlny. 

Kupitsł wymagany zł. 2.000 — 3.000. Zgłoszenia dzś 

generalne zastępstwo 
Wileńskie, Nowogródzkie, Bia'ostorkie, Po- 

9 b. m. 
1 2 —7. Hotel „BRISTOL“, poi6] Nr. 19, 

  

   
Redaktor w/z Witold Tatarzyński. 

 


