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i Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
& a rekopisow niezamowionych ше zwraca. Adm 

mie uwzgiędnis zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłos: 
S 

IELSTUA: 
DRUJA — Kowśin. 

PRZEDSTAWIC 
5 RANUWICZE — «!. Szeptyckiego — A. Łaszuk. y 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Ksieg. W. Włodzimierowa. i OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Nancz. 

GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. Н PODBRODZIE — «l. Wiłeńska 15 T. Gurwicz 

HORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch* : | PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

KLECK —- Skiep „jedność i POSTAWY — księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

LIDA — ui. Suwaiska 13 — 5. Mateski. i $TOŁPCE -- Księgarnia T-wa „Ruch* 

į SŁONIM -- Księgarnia |. Ryppa ut. Mickiewicza 10. 

SMORGONIE -— Stowarzyszenie Przyjaciół Oświe 

Е ST. SWIECIANY — M, Lewis — Biuro gazetowe «i, 3 Kaja A, 

! WQŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Rach”. 

į CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Kuimunikaty — огал ® 

| nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 66 gr. W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej. | 
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Ratuszowa -— Księgarnia [3 
— Kiosk St. Michalskiego. 
— Księgarnia F-wa „Ruch* 
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   NUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu, lub z prze 

a pocztową 4 zł, zagranicę 7 zł. Konto czekowe PKO Nr, i 
8.Ww sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 20 groszy | 
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„Marsz na Jakobsztadt” 
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$ą czasem rzeczy, które ma się ochotę 

zanotować, choć się nie prowadzi, nie za- 

mierza prowadzić, pamiętników swego 

szarego życia. Takie rzeczy mają zwykle 

to do siebie, że nie sposób je wykorzy- 

stać na artykuł dziennikarski. Kiedyś, z 

odległości lat, gdy przyjdą inne wypadki, 

te drobne, bagatelne obserwacje. nabiorą 

swego sensu; będzie to nieco tak, jak- 

gdyby się na nie patrzyło przez wizjer 

lornetki. 

A jednak ulega się pokusie, by przecież 

dać te zapiski już teraz. Bez bawienia się 

w rachuby i horoskopy i prorekowanie, 

a jednak dać. Tak jakie się one nast:ę- 

czyły, w takiej formie w jakiej narzuciiy 

się pewnego dnia, jednego z wielu, jedne- 

go jakich wiele jeszcze będzie, było. 
  

21 lutego 1933. Był tu „wiec studenc-- 

ki** w sprawie zniesienia autonomji uniwer 

syteckiej, która tak duże echa budziła w 

ostatnich czasach. Mówcy jacy przenia- 

wiali, byli właściwie wyłącznie opozycyj- 

ni: rej wodziła wśród nich opozycja na- 

ejonalistyczna obecnego rządu. Mówcy 

dowodzili, że uniwersytety polskie zasłu- 

żyły na autonomję, dzięki wysokiemu po- 
ziomowi kulturalnemu swych słuchaczy. 
Ktoś proponował, by potępiono wypadki 
brutalnego znieważenia szeregu profeso- 
rów. Te wypadki działy się. niedałej jak 

pięć dni temu. Ale mówcy uznali to po: 
tępienie za akt równie zbyteczny, co ogra- 
niczenie swobód akademickich. 

Nie to jednak uderzyło mnie w cza- 

sie debaty. Oto obok mówców endeckich. 
których było multum, zabierał głos komu- 
nista. Przeszkadzano mu jak zwykle w 
mówieniu, choć właściwie od swych przed 
mówców różnił się tylko jednem: logiką 
tego, co mówił. Najniezawodniej licyto- 
wał tylko tamtych, najniezawodniej tak jak 
tamci walił w ustawę, chcąc dosięgnąć re- 
żym. Ten komunista był jednak najbar- 
dziej rzeczowy i najmniej demagog. 

Już kiedyś przyszła mi myśl, jak dzi- 
wnie się składały rzeczy na tylu wiecach, 
których w czasie mych studjów na uniwer 

sytecie, burzliwym perjodzie tych uczelii 
byłem świadkiem: wśród młodej opozycji 
endeckiej najniewątpliwiej są, nie powien; 
już ludzie porządni, ale ludzie rozumni, 

nawet ludzie nieciasni. Ile razy występo- 
wał jakiś mówca na jakimś wiecu endec- 
kim akademickim, miało się wrażenie, i 
z kilkudziesięciu czy paruset ludzi wy- 
brano najbardziej ograniczonego reprezen 
tanta dla bronienia jakiejś tezy, najgor- 
szemi możliwemi argumentami. Te wiece 
były zawsze momentem, gdy poprzez ple- 
cy tej opozycji, bardzo narodowej, bardzo 
prawicowej, nawet i katolickość podkres- 
lającej, wyzierała falanga innej opozycji 
— komunistycznej. Ci ludzie się ze sobą 
nie zgadzali, ale ci ludzie zawsze uderzali 

razem. Początek ataku był zawsze endec- 
ki, finał zawsze komunistyczny. Tamci 
byli nieliczni, wyrzucano ich za drzwi, 
wykpiwano, — ale tak było. I uderzyła 
mnie jeszcze jedna rzecz: oto z mówcami 
komunistycznymi działo się coś zupełnie 
innego, niż z mówcami ich faktycznych 
sojuszników: znałem w tych latach dużo 
na uniwersytecie komunistów, którzy byli 
Przytem durniami, nie znałem mówcy ko- 
munistycznego, o którym mógłbym z ca- 
łem sumieniem to samo powiedzieć. Nie 
lubiłem endeków, a jednak: wolałbym sto- 
kroć bardziej móc to, co piszę o ich mów- 
cach, móc powiedzieć o komunistycznych, 
a to co piszę o komunistycznych, móc po- 

wiedzieć o endeckich. Nie mogę. Być mo- 
że, że stąd właśnie w pewnych kołaca 
»intejektualistów* wyrobił się przesąd, że 
każdy radykał już przez to samo, że jest 

radykałem, jest inteligentny, każdy pra- 
wicowiec już przez to samo, że jest pra- 

wicowcem,-ma „skazę na _ inteligencji". 
Bardzo możliwe. 

22 lutego. Pisma warszawskie są peł- 

ne wiadomości o akcji komunistycznej na 
uniwersytecie. Szła ona równolegle z ak- 
cją endecką o autonomię. Przedtem nie 
słyszano na uniwersytetach 0 komunis- 
tach: od czasu do czasu wylewano jakie- 
goŚ za drzwi. Przedtem tak samo nie s'y- 
Szano o rozruchach akademickich w tak 

wielkim, co obecnie stylu. Dziś akcję К- 
munistyczną bagatelizuje we wczoraj - 

szych sprawozdaniach jeden tylko orgaa 

„Gazeta Warszawska”. Wszystkie 

podają liczne o niej szczegóły. 

Kraj, w którym komunizm zwyciężył 

poraz pierwszy, przyniósł termin „popui- 

cziki*. Oznacza to chwilowych sojuszni- 

ków w walce, takich którzy jutro będą 

wrogami, ale dziś może bez nich nie ЬБ ;- 

łoby zwycięstwa. „Poputczikiem'** był ten 

bogaty gospodarz wiejski, który w roku 

1915 grabił pałac „obszarnika'”, a w roku 

1930 był już „liszencem'. Poputczikanii 

byli wszyscy ci, co w dniach rewolucji 

lutowej szli przeciwko carowi. Poputczi- 

kami w tych dniach byli Wielcy Książęta. 

Jeszcze jedno porównanie: zasłona dymo- 

wa. Poputczikowie zasłaniali istotny sens 

przewrotu. Gdyby komunizm odsłonił w 

Rosji swe karty wszystkie już wtedy, to 

wieś rosyjska byłaby tak spokojna jak ni 

gdy owej zimy. Ale rewolucja rosyjska 

miała żyro pokryte tysiącami podpisów. 

i inteligencji liberalnej, i młodzieży pa- 

trjotycznej, chcącej się bić, i samych ku-- 

zynów Mikołaja П. Żyranci jeszcze wów- 

czas nie szli „pod stienku*. 

W chwili, gdy się-do tych drobnych 

zajść. studeńckich przykłada skalę hisic- 

ryczną, gdy się pamięta, że tą skalą mic. 

rzyć się chce młodych ludzi, których 

wczorajsze androny ma się jeszcze w u- 

szach, ktoś krytyczny powie, że to za wi2- 

le, że to zbyt wielkie przypisywanie roli 

drobiazgom bez znaczenia. Ten ktoś ma 

wiele może racji. Ten ktoś niema jej w 

jednem: oto pokolenie, które wyrasta i by 

dzie za kilka lat społeczeństwem, zaprawia 

się tymczasem do jednego: do maszero- 

wania drogą wspólną z komunizującymi 

ruchami i do tępienia komunizmu w je- 

den jedyny sposób: biciem. Nawet bynai - 

mniej nie wykluczam tego sposobu. Fo 

jednak nie jest panaceum, choć za pana- 

ceum u tych młodych ludzi uchodzi. Po- 

putczikostwo to jest metoda najgors/a 

dla poputczików. Bez tej metody nie by- 

łoby zresztą ZSSR. KP. 

inne 

0 konkretne rezultaty prac rozbrojeniowych 
Deklaracja min. Raczyńskiego 

GENEWA. PAT. — Komisja główna 
konierencji rozbrojeniowej kontynuowała 
wczoraj doniosłą debatę nad zagadnie- 
niem ujednostajnienia służby wojskowej, 
przez zniesienie arinij zawodowych, jak 
Reichswehra, i przez powszechne wpro- 
wadzenie krótkiej służby wojskowej. 

Przeciwko propozycji francuskiej wy- 
stąpił z nową gwałtowną ofenzywą deie- 
gat niemiecki Nadolny. Reasumując swój 
punkt widzenia w projekcie rezolucji, Na- 
dalny zażąda od komisji, by odłożyła na 
później dyskusję nad propozycją irańcu- 
ską i zdecydowała załatwić przedewszyst 
kiem kwestję zniesienia broni ofenzywnej 
i ograniczenia materjału wojennego oraz 
poleciła komitetowi eiektywow ustalenie 
zasad dla zmniejszenia i wyrównania sił 
zbrojnych. Ten niemiecki projekt rezoiu- 
cji stoi w jaskrawej sprzeczności z po- 
przednią uchwałą, według której komisja 
główna postanowiła najpierw przedysku- 
tować kwestję ujednostajnienia armij, a 
dopiero później kwestję materjału. 

Doniosłą deklarację natury zasadniczej 
złożył następnie delegat polski min. Ra- 

stworzenie strefy neutralnej po obu stronach 
muru chińskiego 

TOKJO. PAT. — Pragnąc szczerze 
pokojowego załatwienia sprawy prowii- 
cji Jehol, rząd japoński zwrócił się w dniu 
wczorajszym do rządu nankińskiego i do 
generała Czang-sue-Lianga z propozycją 
stworzenia po obu stronach wielkiego tuu 
ru chińskiego strefy neutralnej pod warun 
kiem jednak, że Chiny zgodzą się na wy- 
cofanie swych regularnych wojsk z pro- 
wincji Jehol. 

W oiicjalnych kołach w Tokjo panuje 
przekonanie, że wycofanie wojsk Czang- 
sue-Lianga z Jehoł przyczyniłoby się do 
pacyiikacji tej prowincji, wobec czego nie 
byłyby konieczne wojskowe operacje 
wojsk japońskich i mandżurskich na więk 
szą skalę. i 

Wedtug informacyj, otrzymanych w 
Tokjo, znajduje się obecnie w prowincji 
jehol 200.000 żołnierzy Czang-sue-Lianga 

CHINY EDRZUCIŁY ULTIMATUM 

NANKIN. PAT. — Minister spraw za- 
granicznych rządu narodowego, według 
zapewnień z kół miarodajnych, odrzuci 
ultimatum, jakie do rządu narodowego mia 
skierować rząd mandżurski z żądaniem 
ewakuacji Jehol.Przedstawiciei chińskiego 

Weroszyłsw o n'ebezpieczeństwie japońskiem 
MOSKWA. PAT. — Prasa publikuje mowę 

prezesa Rewolucyjnej Rady wojennej Woroszy- 
łowa, wygłoszoną na konierencji kołchozów. — 
Podobnie jak wszyscy mówcy, Woroszyłow po- 
święcił wiele miejsca wysokiej zdolności bojo- 
wej czerwonej armji i wzrostowi zbrojeń So- 
wieckich przy uzasadnieniu ich konieczności. — 
Wspomniał także na wstępie o polityce pokojn, 
jako o zasadzie polityki zagranicznej ZSRR. — 
Woroszyłow stwierdził „pewne a nawet znaczte 
polepszenie stosunków, które nastąpiło ostatnio 
z niektóremi państwami Zachodniej Europy'*— 
przyczem „na szczególną uwagę zasługują pak- 
ty o nieagresji z Polską i Francją", aczkotwiek 
zdaniem Woroszyłowa pakty o nieagresji nie 
stanowią 100-procentowej gwarancji pokoju, 
jednak świadczą one, że „dane rządy oceniły 
wzrost potęgi Sowietów i korzyści, płynące z po 
lepszenia stosunków z ZSRR. a także nastroje 
własnych narodów, pragnących przyjaznej łącz- 
ności z naszym narodem', 

Dalej Woroszyłow oświadczył, że „jeżeli 
można mówić o poważnem polepszeniu sytuacji 
na granicach zachodnich, to daleki Wschód w 

czyński. Stwierdził on, że ramy debaty 
coraz bardziej się rozszerzają. Delegacja 
polska od początku zdawała sobie w peł- 
ni sprawę, jak bardzo to jest niepożądane. 
W związku z tem minister Raczyński przy 
pomniał deklarację polską z dnia 6 lute- 
go br. Dalej przypomniał, że na początku 
zapewniano, że dyskusja, która ma miej- 
sce w komisji głównej nad stroną. techni- 
czną rozbrojenia, uzależniona jest ściśle 
od postępów, osiągniętych przez komisję 
polityczną w dziedzinie bezpieczeństwa 
i że komisja główna nie będzie zmuszona 
do powzięcia decyzyj zasadniczych. Po- 
nieważ plan francuski stanowi nierozdzici 
ną całość, nie jest możliwe zająć się jed- 
ną jego częścią w oddzieleniu od innych. 
"Tymczasem propozycja, którą przedłożo- 
no komisji, domaga się, by wypowie- 
działa się ona definitywnie co do syste- 
mu organizacji wojskowej, niezależnie ud 
innych kwestyj. 

Stwierdziwszy w ten sposób, że ko- 
nieczrie jest wyjaśnienie, czy projekt re- 
zolucji, przedstawiony przez delegację 
francuską, pozostaje w organicznym związ 

OBRADY 
Wyrok Sądu Honorowego w 
WARSZAWA. PAT — 44-te plenarne po- 

siedzenie Senatu. 
Po otwarciu posiedzenia marszałek Racz- 

kiewicz oznajmił, że na życzenie sen. Targow- 
skiego odbył się sąd honorowy w sprawie za- 
rzutów, uczynionych mu w dzienniku „Polonja”. 

Wyrok tego sądu został odczytany przez se 
kretarza. Sąd honorowy uznaje, że w postępo- 
waniu sen. Józefa Targowskiego, zaczepionem 
artykułami „Połonji*, nie dopatrzył się niczego, 
coby sprzeciwiało się honorowi i godności se- 
natora. W uzasadnieniu sąd stwierdził, że sen. 
Targowski z p. Mojżeszem Lewinem, autorcia 
projektu stworzenia spółki akcyjnej z części 

dóbr Pszczyńskich nie łączyły żadne stosunki, 
ani towarzyskie ani innego rodzaju. " 

Sąd stwierdził natomiast, że p. Lewin przed 

stawił sen. Targowskiemu, jako delegatowi rzą: 

du w sprawach gospodarczych, projekt uzyska- 
nia zagranicą pożyczki dla uzdrowienia dóbr 
księcia Pszczyńskiego i że sen, Targowski, u- 
ważająć projekt ten w zasadzie za realny, u- 
możliwił p. Lewinowi bezpośrednie rozwinięcie 
projektu stworzenia spółki akcyjnej z udziaiem 
kredytu zagranicznego wobec ówczesnego wi- 

SENATU 
sprawie sen. Targowskiego 
ceministra skarbu Władysława Zawadzkiego. 
Sąd stwierdził, że projekt stworzenia wspomnia- 
nej spółki akcyjnej nietylko nie spotkał się z pio 
testem rządu polskiego, ale odwrotnie spotkał 
się z uznaniem ze względu na możliwość ściąg- 
nięcia zaległych od księcia Pszczyńskiego nałe- 
nych podatków. 

Sąd stwierdził, że poza ułatwieniem rozmo: 
wy p. Lewina z wiceministrem Zawadzkim, sen. 
Targowski ze sprawami pszczyńskiemi . zupełuie 
Się nie stykał i że w żadnych rozmowach tych 
spraw dotyczących, nie brał udziału. Sąd nie 
stwierdzi, aby sen. Targowskim kierowały ja- 
kieś względy poza względami na dobro pańsi- 
wą polskiego, W dalszym ciągu wyrok sądu o-. 
mawia sprawę korespondencji, ogłoszonej w 
„Połonii”, zbijając również zarzuty stawiane w 
związku 2 teim sen. Targowskiemu. 

Po odczytaniu wyroku sądu przystąpiono 
do sprawozdania komisji skarbowo - budżeto- 
wej o preliminarzu budżetowym na r. 1933-34 

Po przemówieniu sprawozdawcy sen. Szar- 
skiego oraz sen. Głąbińskiego, Kopcińskiego i in 
nych, posiedzenie zamknięto. 

"nie prowadzić wojny na terytorjach, po- 

  

Historja estońskiej wojny o niepodie- 

ministra spraw zagranicznych nazwał at- głość z lat 1918 — 1920 oficjalnie je- 
surdem projekt stworzenia strely neutral- Szcze nie jest opracowana. Pracuje nad 
nej po obu stronach muru chińskiego. nią specjalna komisja historyków. Ogół 

Według oficjalnego komunikatu ataki estoński, tymczasem uważa za najbar- 

japońskie na Naniing zostały odparte. — dziej wybitne momenty tej wojny: zwy- 
Miasto znajduje się w posiadaniu wojsk cięstwo nad landwerą („żelazna dywi- 
chińskich. zja“ v. der Goltza i niemieckie oddziały 

ochotnicze) pod Wenden; manewr ryski 
ZDRADA GENERAŁA CHIŃSKIEGO w czerwcu i lipcu 1919 r.; zajęcie Psko 

я __wai pomyślną akcję w kierunkach miast 

chińskich, działających na terenie prowin- nia 1919 r; bohaterską obronę Narwi 
ceł yar PRS ak 0 nanewrz, jkdisackim got 
mierzy i wziął udział w działaniach wo. 0725 Pisało się i mówiło niewiele, jak- 
ań 2 ady: wojskom  Czang-sue- kolwiek nietylko jego uczestnicy, ale i 

Laapa Zdrada getęeóhi sprawiła wielkie са 19196 0,-21915k IC bylo" duminė 2 IEg0 
ważchie wśróń dawnycli jego kolegów w 020 AU УО 2 ПУИ BYĆ 

TOKJO. PAT. — Z kół zbliżonych do 7076 3ż jakobsztadcka _ sprawa doczeka 
ministerstwa spraw zagranicznych iniot- 5° a PET > 
mują, że rząd japoński nie zamierza wyco wiem niewielebyśmy wiedzieli dziś o 
Poi dyplomatów z Chin. Rząd ja- Troi i jej bohaterach, gdyby nie było 

pański poinformuje wkrótce ambasadorów EE os GR 
mocarstw w Tokjo, że japonia nie prage „|. POmMIZSZym o AIC, 

: poświęconym zaprzyjaźnionej prasie pol 
skiej z okazji 14 rocznicy Republiki Esioń 
skiej, chcę powiedzieć kilka słów o tym 
właśnie manewrze 2-giej dywizji nasze- 
go wojska, dokonanym w czasie od 27 
maja do 7 lipca 1919 r., który znany jest 
u nas pod nazwą „marszu z pod WerrG 
na Jakobsztadt“. Uważam to za szczegól 

dalszym ciągu wymaga niesłabnącej uwagi ca- nie właściwe, gdyż w akcji tej właśnie, 
go aa DO a DRE dy. 6i 7 czerwca, miał miejsce fakt o dużem 
aaa China! JAK sę zdać, nor. znaczeniu historycznem: wówczas to 

MDA Ca PRE bowiem, w odległości około 30 klm. na 
2 Da- 2 

ae ZRK wonadzi sedi Pol południo-wschód od Jakobsztadtu nastą- 

tykę pokojową, opartą na absolutnem niewtcą- piło pierwsze spotkanie oddzialėw eston- 
ceniu > B z: u ma a [akt skich z połskiemi. Kontakt ten został na- 
pa ORO T BAE EG ek" wigzai ez konne patrole 1 pulku ka- 
gublicznych wystąpień niektórych kybitnych ja- A ay 5 > ode: е …Пр G: Jon- 
pońskich polityków, a zwłaszcza wojskowyca, Walerji, dowodzonego prz Zd 
na temat możliwości a nawet konieczności woj- sona*), oraz przez oddziały przednie pol 
R d a Republik Rad, obok skje 1 dywizji legjonowej, wchodzącej w 

cenia przez Japonję propozycji zawarcia, ; S ant 
paktu o nieagresji zmusza do specjalnych zarzą- az A. WE a O 
dzeń obronnych na sowieckich granicach Dale. Która dziarała z południa na późnoc. 
kiego Wschodu. To nawiązanie bezpośredniej łączno- 

‚ Jak widzimy, wszyscy mówcy na konierea- ścj z oddziałami polskiemi uprawniało 
cji kołchozów zwracali uwagę specjalną na „nie jowadztwo estońskie do uważania swych 

ń nskie“, ie sktada- ||| 5 + т 
ЁЗРЁЁЁ"ОЁЁ’О&З‚РЩЁЩЁЁМ&%Ж„…&] aziałań za ukończone i przekazania tron 

łeżonych na południe od Wielkiego Muru 
Chińskiego. jest nawet gotowa do wyco- 
fania garnizonu w Szan-Hai-Kwan, o ile 

neutralności Sowietów w sprawach Konflikta ti pod Jakobsztadtem wojskom  łotew- 
mandżurskiego. skim. 

A teraz słów kilka o samym  manew- 
-rze. W drugiej połowie kwietnia nastąpi- 
ła koncentracja sił bolszewickich, o zna- 
cziiej przewadze liczebnej, przygotowa- 
nych do ackji z południa na północ w 
ogólnym kierunku na m. Werro Zajęcie 
tego punktu, leżącego na linji kolejowej 
Psków — Ryga, przez wojska czerwo- 

. ne, oznaczałoby dla naszych wojsk utra- 
ku z całością planu irancuskiego, minister tę części tej linji. Byłby to cios śzczegól- 
Raczyński oświadczył dalej co następuje: nie dotkliwy dla wojsk estońskich, wal- 

Stanowisko, zajęte przez Polskę jest cących przeciwko Pskowi i w kierunku 
jasne. Nie jest ono inspirowane żadneini ua Rygę, nietylko ze względu na stratę 
względami, obcemi zadaniom powierzo- jedynego, dogodnego środka komunika- 
nym konierencji. Zmierza ono do utrzy- cji, oraz dowozu żywności i amunicji. 
mania pokoju i zapewnienia warunków Konieczność utrzymania tej linji kolejo- 
prawdziwej współpracy międzynarodowej wej tkwiła przedewszystkiem w tem, że 
Delegacja polska sądzi, że prace konie- wzdłuż niej działała estońska dywizja 
rencji nie mogą oddalać się od stałych pancerna, wspierając akcję naszej pie- 

podstaw, na których opiera się cały pro- choty raz w kierunku Rygi, kiedyimdziej 
bieim rozbrojenia. Podstawami temi są znów na Psków. 
teksty traktatów i zobowiązań uiiędzynaro W końcu kwietnia 1919 r. pod Wei- 
dowych. Teksty te są ważne, nie przesta- ro, sytuacja dla wojsk estońskich układa- 
ły one nas obowiązywać i tylko biorąc ła się szczególnie ciężko. Estońskie przy- 

je pod uwagę, możemy kontynuować na- słowie powiada: „Żonierz, na żołnierza 
szą pracę. Ani my, ani komitet efektywów starczy, lecz trzech żołnierzy trzeba, by 
nie ma za zadanie, ani jest kompetentny pokonać djabła”. Stosunek sił obrońców 
dla ich zmian, czy nawet do dyskusji ad miasta do atakujących bolszewików w 
niemi. Czyniąc aluzję do delegacji nie- tym wypadku urągał nietylko regułom 
mieckiej, ustosunkowującej się negatyw- zdrowego rozsądku, ale i przekraczał 
nie do propozycyj rewizji systemu siużby znacznie w miarę określoną przez wy- 
wojskowej w Niemczech, minister Raczyń- żej cytowane przysłowie. Na  „djabła”, 
ski dodał, że „z zadowołenien: stwierdza, broniącego Werro, wypadało znacznie 
że delegat Niemiec dał dowód poszarc- więcej, niż trzech czerwonych żołnierzy. 
wania przez jego rząd postanowień trak- Lecz bohaterskie miasto wytrzymało na- 
tatowych“. | pór bolszewicki. : 

Przypominając dominującą zasadę nio Listy, przejęte wówczas od bolszewi- 

ralną, polityczną i prawną, siormułowaną ków, dowodzą, iż niektórzy z nich istot- 
przez Sir johna Simona, — że wszelkie nie przypisywali swym wrogom siły nad- 
przystosowanie siły zbrojsej tmusi być po- przyrodzone. „Kule się ich nie imają ... 

łączone z zasadą ograniczenia i redukcji — pisali o obrońcach Werro „krasnoar- 

zbrojeń, min. Raczyński oświadczył, ze miejcy“. AS 
konierencja nie byłaby wierna swemu Na d. 26 maja estoński front połud- 

mandatowi, gdyby w rezultacie swych de- niowy przebiegał następująco: 

bat przyzaała jakiemukołwiek państwu Gd Geinasch (miasteczko na brzegu 

prawo do zbrojenia się. W konkluzji dcie m Bałtyckiego) poprzez Wolmar (zajęte 

gat polski podtrzymywał przedłożony 26,5 przez 3 dywizję est.) do linii kolei 
przez nią komisji program prac, który u- Walk — Marienburg nasza 3 o dywizja 
waża za jedyną drogę wyjścia z obecnej działała w kierunku na Rygę, zajętą wów 

zagniatwanej sytuacji, — mianowicie po- czas jeszcze przez bolszewików. 
wrót do szczuplejszych ram i ogranicza- Na wschód od linji kolejowej Walk- - 
nej konwencji. Marienburg rozwijała akcję 2 dywizja 

Po deklaracjach delegata Wielkiej Bry estońska. Jej linja frontu była wówczas. 
tanji Edena i Paul-Boncoura, którzy wy- Tichoma, gdyż 25,V wojska estońskie za 
powiedzieli się przeciw niemieckiemu pro jgiy Psków, kierując się w wyniku tego 
jektowi, oraz oświadczeniu delegata Powodzenia na Ostrów i  Porchów. 
Włoch, który wysunął również szereg za- Natomiast front w okolicach  Wetrn, 

strzeżeń, komiisja główna, mimo protestu a więc w punkcie o niezmiernie ważnem 
Niemiięc, przeszła nad ich projektem do 
porządku dziennego. *) dziś generał, dowódca 3 dywizji i gart- 

nizonu w Ta linie. 

W WOJNIE O NIEPODLEGŁOŚĆ ESTONII 
SPOTKANIE ODDZIAŁÓW PRZEDNICH POLSKICH Z ESTOŃSKIEMI 

— jak wykazałem wyżej — znaczeniu 
strategicznem, pozostawał bez zmian: w 
dalszym ciągu zagrażały mu z południa 
poważne siły bolszewickie. Naczelne do- 
wództwo zdecydowało się wówczas na 
przedsięwzięcie środków, któreby odsu- 
nęły od tego, tak ważnego dla Estończy- 
ków ośrodka, bezpośredniego niebezpie- 
czeństwa. Postanowiono wykonać na 
czerwony front śmiałe uderzenie w kiertm 
ku na Jakobsztadt. 

Za wykonaniem tego manewru prze- 
mawiało wiele okoliczności, z których za 
bezwzględnie ważną uważano przedė- 
wszystkiem otrzymaną wówczas wiado- 
mość o pomyślnej akcji wojsk polskich, 
rozwijającej się na północ od Wilna w 
kierunku na Dźwińsk. Sukcesy polskie mo 
gły się znakomicie przyczynić do nasze- 
go powodzenia w manewrze na Jakob- 
sztadt. ; 

Do decyzji w sprawie tego manewru 
przyczyniło się również i to, że w razie 
jego powodzenia, po zajęciu Kreisburga 
i Jakobsztadtu, przyśpieszyłoby się u- 
wolnienie od bolszewików Łotwy, a tem 
samem skróciłoby się front estoński ra 
południu. 

Siły estońskie, użyte do akcji na [a- 
kobsztadt, liczyły 3499 bagnetów, 374 
szable, 121 karabinów maszynowych i 
8 dział. Nieprzyjaciel natomiast miał da 
rozporządzenia 8300 bagnetów, 230 sz2- 
bel, 185 karabinów maszynowych, 20 
dział i 2 pociągi pancerne, nie licząc 
licznych rezerw, które też w miarę roz- 
wijania akcji zostały użyte. 

Tak więc bolszewicy posiadali ogro- 
mną przewagę liczebną. Przewaga mo- 
ralna jednakże była stanowczo po naszej 
stronie. Żołnierz estoński miał już aż nad- 
to dość ustawicznej grozy, wiszącej nad 
Werro, z konieczności utrzymania, które - 
go zdawał sobie dokładnie sprawę. Ta 
też wojsko nasze, widząc oczywistą po- 
trzebę i pożytek tej akcji, rwało się do 
boju, bowiem cechą  charakterystyczną 
żołnierza estońskiego jest odwaga, jako 
wynik rozważnego przemyślenia, odwaga 
w akcji celowej i pożytecznej. „Marsz 
na Jakobsztadt“ dał w tym względzie 
wiele przekonywujących dowodów. 

O świcie 27 maja rozpoczyna się w 
rejonie szosy Ryga — Psków na prze- 
strzeni 60 klm. bitwa. Pierwsze potężnie 
uderzenie zadaje bolszewikom 1 pułk ka- 
walerji na skrzydle północno-wschodniem 
w kierunku na Marienburg. Zaskoczenie 
bolszewików było zupełne. Akcja, rozpo- 
częta zupełnie dla nich nieoczekiwanie, 
przyniosła nam poważny sukces. Odep- 
chnięto czerwonych około 30 klm. I na- 
stępne dni są dla nas równie pomyślne, 
jakkolwiek nieprzyjaciel stawia już za- 
ciekły opór, rozumiejąc ogrom niebezpie- 
czeństwa, grożącego zwłaszcza jego wcj- 
skom, walczącym na Łotwie, w razie 
przecięcia linji kolejowej pod Kreisbur- 
giem. 

Tymczasem wojsko estońskie, upoja- 
ne powodzeniem, coraz bardziej oddala 
się od Werro. Uporczywe walki toczą się 
już w rejonie Marienburg — Lettin —- 
Alt—Schwanenburg — Kronenhof. Czy 
nie czas zatrzymać się, pomyśleć o zabez 
pieczeniu tyłów? Bo może się zdarzyć, 
że przecinając komunikacje czerwonym 
wojskom, zostaniemy sami odcięci о@ 
swoich. Lecz upór i odwaga następują- 
cych zwyciężają. 4 czerwca bolszewicy 
w panice cofają się na Kreisburg, pod- 
czas, gdy oddziały estońskie ścigają ich, 
zamując Modon, Laudon, Sawensse — 

idąc w kierunku na Jakobsztadt. 
Część sił bolszewickich zdołała jed- 

nak osiągnąć Kreisburg i umknąć na 
Reżycę i Dźwińsk. 

5 czerwca wojska estońskie zajmują 
Kreisburg i Jakobsztadt, biorąc obfitą 
zdobycz i jeńców. # 2 

Następnego dnia konne patrole, wy- 
słane na południe i południowy wschód 
spotykają się z oddziałami przedniemi 
zwycięskich wojsk polskich. 

Minęło już zgórą 10 lat, jak cieszymy szę 
wolnością i pokojem, osiągniętemi w krwawej 
wojnie 1918 — 1920. W te lata pokoju przed= 
nie oddziały ideowych pracowników Polski i 
Estonji nawiązały z sobą kontakt, by w pracy 
dła pokoju i wspólnego szczęścia pogłębiać i 
rozwijać przyjażń dwóch narodów. Że koniecz- 
ność utrzymania tej stałej łączności, wciąż roz- 
wijanej i pogłębianej, istnieje, że ma nie sztucz 
ne, a żupełnie naturalne podstawy, dowodzi 
tego, iakże przekonywająco ów historyczny 
dziś fakt — fakt nawiązania kontaktu 6 i 7 
czerwca. 1919 r. pod Jakobstadtem przez prze- 
dnie oddziały wojsa polskiego i. estońskiego w 
zwycięskiej akcji przeciw wspólnemu wrogowi. 

Edward Ahman, _ 
ppłk. dypl., red. ou ia 
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POPIERAJ . PRZEMYSŁ DOMOWY, 

OPARTY NA KRAJOWEM WŁGKNIE. 

— KUPUJ SAMODZIAŁY LNIANE! 

 



Palacze papierosów coraz energicz- 
niej walczą o swe prawa, powołując się 
nawet na to, że są oni podporą budżetu 
państwowego. 

Nowiny Codzienne (58) zamieściły 
artykulik pod bojowym tytułem: „Zdjąć 
tabliczki, zabraniające palenia w biurach 
państwowych! 

Czytamy tam m. in.: 
Trzysta pięćdziesiąt miljonów zł. czystego 

zysku ma wpłacić w bieżącym roku budżeto- 
wym do kasy państwowej monopol tytoniowy. 
Zdawałoby się, że w interesie wszystkich iu- 
stytucyj państwowych, a w pierwszym rzędzie 
ich kierowników leży pomoc monopołowi w 
wykonaniu jego zadania. Tymczasem dzieje się 
u nas wręcz odwrotnie, Oto utari się niemal 
we wszystkich instytucjach państwowych i sa- 
morządowych, bankach, kasach oszczędności, 
w kasach chorych i zakładach ubezpieczeń 
zwyczaj, polegający na  wywieszaniu  tabli- 
czek, zabraniających palenia papierosów w po- 
czekalniąch, korytarzach i w lokalach  biuro- 
wych. 3 

Wbrew własnym interesom urzędy pań- 
stwowe prześcigają się wzajemnie w dopilno- 
waniu wykonania tego zakazu. Dzieje się to 
nietylko w biurach, które posiadają małe pocze 
kałnie, lecz nawet w takich bankach państwo- 
wych, które dysponują olbrzymiemi, kilkopię- 
trowemi salami. 

Sytuacja palaczy rzeczywiście jest 
smutna, choć tego nie zrozumieją nigdy 
osoby nie palące, które mają wrażenie, 
iż raczej za wiele się pali właśnie w urzę 
dach i bankach, gdzie nieraz niema 
czem oddychać. 

Palacze przemawiają do sumienia kie 
rowników urzędów: 

Co mają robić palacze, którzy są zmuszcni 
do spędzania w urzędach państwowych  kiika 
godzin. Są skazani na niepalenie właśnie przez 
biura, którym winno zależeć na tem, by oby: 
watele jak najwięcej palili. Przecież im większe 
jest zużycie papierosów, tem większy jest zysk 
skarbu państwa. Preliminowana kwota zysku 
z monopolu tytoaiowego — 350 miljonow zł. 
musi do kas państwowych wpłynąć i urzędy, 
oraz biura państwowe i samorządowe powinuy 
odegrać swoją rolę w akcji powiększenia wpły 
wów z tego źródła. Należy czemprędzej pozdej 
mować tabliczki, zabraniające palenia papiero- 
sów. Manja ta stanowczo za dużo kosztuje 
skarb państwa! 

Argumenty mocne, przekonywające... 
Ale chciałoby się dodać do tego apel 
konsumentów alkoholu, który przecież 
daje państwu nie mniejsze niż tytoń zy- 
ski Otóż — czy nie należałoby w pocze- 
kalniach urzędów i banków zorganizo- 
wać wyszynk „wyborowej''?... 

I wyczekiwanie wówczas nie nużyło- 
by interesantów, i dochód byłby са 

ABC (45) zestawia organizację po- 
mocy lekarskiej urzędników miejskich w 
Warszawie z Kasą Chorych: 

Preliminowany budżet na 1ck przyszły wy- 
nosi 1.600.000 złotych. Według liczebności człon 
ków, organizacja nasza jest dziesięciokrotnie 
mniejsza, niż Kasa Chorych. Budżet jednak jest 
mniejszy dwudziestopięciokrotnie, a mimo to 
wystarczy na wszystko. Przed trzema laty bud 
żet nasz wynosił 2,300.000 złotych. Zmniejszy- 
liśmy więc budżet o 30 proc., bez uszczęrbka 
dla działalności, gdyż wszystko staniało. Kasa 
Chorych natomiast operację zmniejszenia budże 
tu tylko o 20 proc. przeprowadziła kosztem naj 
dalej idących oszczędności w budżecie 'eczni- 
czyni. 

— Uważamy za swój obowiązek oszczę- 
dzać przedewszystkiem na personelu administra 
cyjaym. W biurach naszej organizacji zatrud- 
nionych jest jedenastu urzędników, w Kasie 
Chorych zaś, jak wiadomo, pracują całe pulki 
personelu administracyjnego. 

Słowem pomoc lekarską można zor- 
ganizować trzykrotnie tańszym kosztem, 
niż to jest w Kasach Chorych. 

Lector. 

L el ima a S S 

Ułaskawienie Petrulisa 
BERLIN. PAT. Według doniesień 

Kowna litewski prezydent republiki! uła- 

śkawił z racji 15-tej rocznicy niepodle- 

głości byłego premjena i ministra finan- 

sów  !Petnulisa, skazanego mia więzienie za 

szereg wykroczeń 'służbowych. 
— @ — 

DYKTATURA 
Ciężkie, och, ciężkie są nasze czasy 

ultra-demokratyczne!.. Ani się poruszyć 
człowiek nie może, by nie spotkać się z 
groźnym okrzykiem: „stój na baczność 
i słuchaj rozkazow!“, 

Dobre to jest w wojsku, zbawienne w 
polityce, ale w tak zwanem życiu kultu- 
ralnem jest wprost nie do zniesienia (nb. 

z 

  

podług pisowni Nitscha — „niedoznic- 
sienia“'). : 

A właśnie w tem kulturalnem życiu 
panują całkiem  niekulturalne zwyczaje 
i panoszy się dyktatura jednostek i 
klik, że aż niedobrze się robi!... 

Dziś stare przysłowie o tem, że i w 
Paryżu nie zrobią z owsa ryżu, staje się 
nieaktualne: kto wie, jak tam jest w Pa- 
ryżu, ale w polskim światku literackim, 
czy artystycznym, — owszem: nietylko z 
owsa robią ryż, ale nawet sieczkę na 
marcepan przerabiają!.. 

A wszystko z namaszczeniem, na ku- 
turnach, z patosem wielkim. A wszystko 
to — z rozkazem!... 

Może to i dobrze, bo postawa na 
baczność nie wymaga specjalnego wysił- 
ku myślowego, ale jeżeli te rozkazy po- 
wtarzają się za często i są nieco sprzecz 
ne, nieszczęśliwa ofiara zaczyna się bun- 
tować. Nie może wytrzymać. 

Taki rozpaczny protest zaznacza się 

obecnie z powodu nieznośnej dyktatury 
uczonych filologów, wzajemnie się zwal- 
czających i doprawdy wprost pastwią- 
cych się nad biednym tłumem, którego 
największym grzechem i zbrodnią jest 

"osobna, lub zespołowo, 

WARSZAWA. PAT. W. obecności 
p. ministra spraw zagranicznych Becka odbyło 
się posiedzenie komisji spraw zagranicznych 
Sejmu, poświęcone dyskusji nad ostatniem ex- 
pose p. ministra. 

Posiedzenie otworzyt przewodniczący komi- 
sji pos. ks. Radziwiłł, poczem, oddawszy prze- 
wodnictwo wiceprzewodniczącemu pos. Dybos- 
kiemu, sam zabrał głos. 

Mowa ks. J. Radziwiłła 
Chwila, jaką przeżywamy, jest tak poważna, 

— mowił pos. Radziwiłł — że uważam, iż ze 
strony BBWR należy się uzasadnienie motywów, 
dia jakich popieramy politykę zagraniczną rządu 

Wbrew powiedzeniu Lioyd Gearge'a, że nikt 
nie zna polityki, jaką prowadzi Polska, uważam, 
że polityka polska ma jasne cele, powszechnie 
znane, a środki, jakiemi dąży do ich urzeczy- 
wistnienia, są równocześnie jasne i proste i zgo- 
dne z tendencją ianych państw, zmierzającycn 
do zabezpieczenia pokoju światowego. 

Pan minister przemawiał tu przed tygod- 
nien. Wiem, że okres tego tygodnia, który od 
tej chwili upiynąi, jest przez niektórych panów 
uważany za zbyt diugi jako przerwa w dysku- 
sji nad expose. Chętniebym dyskusję tę zarzą- 
dził wcześniej, gdyby to było možii i 
gu tego tygodnia doszło do nas ze 

CA wieści i zaszio wiele ważnych fak- 
ów. 

Z Dalekiego Wschodu dochodzą giosy wal- 
ki, z Genewy — pogłoski, że japonja wycoiu- 
je się z Ligi Narodów. Wiadomości o nowych 
walkach dochodzą także z Ameryki Połudatowej 

W Stanach Zjednoczonych dokonano za- 
machu na prezydenta Roosevelta. Są to wiado- 
mości © nowych wstrząsach ekonomicznych w 
Ameryce, a z kontynentu europejskiego doch»- 
dzą wieści o walkach wewnętrznych w Niem- 
czech, o zaniepokojeniu we Francji na wiado- 
miość, iż komisja Senatu irancuskiego odrzuciła 
propozycje Izby drugiej, co zagrażać może no- 
wem przesileniem. Dalej są wieści o sprzedaży 
aeroplanów pewnemu państwu, co wywołało 
protesty innych, wieści o konilikcie z Austcją itd. 

Nastrój pewnego zdenerwowania ogarnął 
więc caią kulę ziemską i na tem tle wydatnie 
uwydatnia się wielki spokój i opanowanie, z ja- 
kiem przed tygodniem przemawiał nasz minis- 
ter spraw zagranicznych. Pragnę powinszować 
p. ministrowi jego spokoju i podziękować mu. 
jeżeli kiedy, to tu właśnie przysłowie francus- 
kie: „C'est le ton qui fait la chanson“ — ma za- 
stosowanie. jest to dowód poczucia wielkiej od 
powiedzialności za każde wypowiedziane słowo, 
które ma rezonans nietylko w kraju, lecz daleku 
poza jego granicami. 

Przechodząc do problemu paktu o nieagre- 
sji z Sowietami, mówca zaznacza, że umowa 
nasza z Rosją jest ważna i trwała, że odpowia- 
da interesom stron obu. Jeśli zważyrny, że je- 
dnocześnie mniej więcej i państwa bałtyckie i 
sojuszniczka nasza Francja zawarły z Rosją po- 
dobne pakty, to akt ten nadaje naszej umowie 
jeszcze aktualniejsze znaczenie. 

Przechodząc do faktu powołania na urząd 
kanclerza w Niemczech Hitlera, pos. Radziwiłć 
oświadczył, że wiadomość o dojściu Hitlera do 
władzy przyjęto w Polsce z większym spoko- 
jem, niż gdzieindziej. Jeżeli Niemcy — zaznaczył 
dalej mówca — kiedykolwiek wystąpią z żąda- 
niem zwrotu kolonij, wówczas Poiska musi rów 
nież zgłosić swoje żądania w tym kierunku. Do- 
minjum kolonjalne Niemiec było zawsze przed. 
siębiorstwem deiicytowem i w tych kolonajch 
tkwi w odpowiedniej proporcji pieniądz polski. 
Równocześnie Polska należy w przeciwstawieniu 
do Niemiec do krajów o bardzo dużym przy- 
roście ludności. Państwa o znacznym przyroście 
ludności mają prawo do ekspansji. Mówca nie 
mówi o tem dla chwili bieżącej. 

Przechodząc do stosunków z Francją, poseł 
Radziwiłł podkreśla, że dbając o przyjazne sto- 
sunki z Francją, pamiętamy o tem, że sojusz z 
Francją jest stałą podstawą naszej polityki i po- 
koju w Europie. 

Następnie posei ks. Radziwiłł omawiał sto- 
sunki polsko-wioskie, wskazując na wzajemną 
sympatję, przyjazń. Przypomniał o tem, że wiei- 
ki ruch wolnościowy we Włoszech z przed kilku 
dziesiątków lat mia zawsze w narodzie polskim 
entuzjastyczne przyjęcie. Powstanie wskrzeszo- 
nej Polski zostało entuzjastycznie przyjęte we 
Włoszech. Panslawizm przed wojną dia specjal- 
nych względów nie był u nas popularny. Lecz 
dzisiaj Polska jest największem państwem sło- 
wiańskiem i płyną stąd pewne obowiązki i wię- 
zy. Gdy chodzi o Jugosiawję, sympatje są tu 0- 
bustronne, czego dowodem jest entuzjastyczne 
ratyfikowanie przez Skupszczynę układu kultu- 
ralnego z Polską. 

Kończąc poseł Radziwiłł zauważył, że poli- 
tyka polska ma na celu utrzymanie pokojowej 
współpracy z narodami i bezwzględną obronę 
naszych interesów. Kierując się temi zasadami, 
może być ona pewna poparcia całego myślącego 
społeczeństwa. 

Z kolei zabrał głos poseł Stanisław Stronski 
(Klub Nar.), który krytykując politykę zagrani- 
czną p. ministra zarzucił mu, że nie wspomniał 
o wielu sprawach, które składają się na niepo- 
kojącą rzeczywistość polityczną. W sprawach 
gdańskich nie widać zdaniem mówcy propotcji 

FILOLOGÓW 
to, że chciałby poprawnie pisać po pol-- 
sku!... 

Nasi naczelni 

  

filologowie, każdy z 
zgrupowani w 

Komisji językowej Połskiej Akademji U- 
miejętności, dokładają rzetelnych starań, 
aby wytępić w Polsce ludzi, piszących 
poprawnie. Już właściwie wytępili. Bo 
któż może mieć pewność, że pisze po- 
prawnie? — Ja osobiście — nie, bo kie- 
dyś dostałem cięgi od prof. Ułaszyna 
tylko za to, że ściśle poszedłem za wska 
zaniami proi. Łosia! 

Ach, ta „pisownia Łosia”*! Przywita- 
no ją, pomimo pewne  niekonsekwencje, 
z prawdziwą ulgą, bo zdawało się wszy- 
stkim, że wreszcie została rozstrzygnię - 
ta sprawa ujednostajnienia- pisowni pol- 
skiej. Firma Akademji Umiejętności, pod 
jaką ta pisownia poszła w świat, wyklu- 
czała możność protestów, ze strony przy- 
najmniej laików. Ale w parę lat po wy- 
daniu nowej pisowni prof. Kryński wyda: 
książkę p.t. „Jak nie należy mówić i pisać 
po polsku* i w książce tej umieścił sze- 
reg uchwał Akademji, jako przykład nie- 
poprawnej pisowni!.. 

Dziś prof. Łosia już uzupełnił, wyja- 
śnił i. zagmatwał prof. Nitsch, ale prof. 
Nitscha zmiażdżył bez litości prof. Szo- 

'ber. Któż ma rację? Chyba ostatni, ale 
imię prof Szobera budzi lęk i wywołuje 
popłoch w szeregach nauczycielskich i 
uczniowskich, więc gdyby prof. Szober 
miał ostatecznie opracować pisownię... 

W roku 1918 Polska Akademja Umie- 
jętności wydała „Pisownię polską”, opra 

SŁOW O 

SILVA RERUM Polska polifyka zagraniczna 
Dyskusja nad ekspose min. Backa w komisji spraw zagrauicznych 

między naszą działalnością a wynikiem. Zawar- 
cie paktu o nieagresji z Sowietami Klub Na- 
rodowy: przyjął z zadowoleniem i przyklaskuje 
końcowym słowom posła Radziwiłła o potrzebie 
ożywienia naszych stosunków z Rosją. Porusza- 
jąc problem stosunku Polski do Niemiec, poseł 
Stroński przypomniał, że Klub Narodowy był 
przeciwny polityce zawierania i ratyfikowania 
układu i zwraca uwagę, że Polska nie zrobila 
dobrego interesu na tych układach. 

Mówca nie podziela wrażenia posła Radzi- 
wiła, jakoby Hitler był dla nas właściwie ic)- 
szy niż Stresemann. Faktem najważniejszym jest 
że kanclerz Rzeszy wyciągnął rękę w stronę 
Pomorza. Jeżeli chodzi o politykę rewizjonistycz 
ną, to sprawa ta rozwija się zdaniem mówcy 
najbardziej we Włoszech, Anglji i Francji. Na- 
wiązując do konierencji pięciu państw (Angiji, 
Francji, Włoch, Stanów Zjednoczonych i Nie- 
miec), gdzie zawarto porozumienie, mocą któ- 
rego przyznaje się Niemcom zasadę równoupra- 
wnienia w związku z bezpieczeństwem, poseł 
Stroński podkreśla, że jasnem jest, iż dokonarie 
tej umowy na gruncie pięciu państw było nie- 
zgodne z prawem międzynarodowem, ponieważ 
sprawa ta do tego specjalnego grona nie na- 
łeży. Stało się bardzo dobrze, że delegat polski 
Raczyński wniósł zastrzeżenia przeciwko teniu 

„ układowi. Dalej mówca krytykuje fakt, że poa- 
czas końcowych obrad przyjęto ten układ do 
wiadomości. 

Mówiąc dalej o wystąpieniu Polski na kon- 
ferencji rozbrojeniowej pos. Stroński wypowi:- 
da pogląd, że stan sojuszu francuskiego jest 
niekorzystny. W zakończeniu wyraża niezadow. 
lenie, że zbyt rzadko odbywa się debata nad 
polityką zagraniczną w Sejmie i oświadcza, że 
jeżeli Klub Narodowy odnosił się od początku 
ze zmniejszonem zaufaniem do p. ministra, w 
grę wchodziły tu pewne momenty polityki wew 
nętrznej. Poseł Stroński kończy swe wywody 
wyrażeniem poglądu, że należy u mas stworzyć 
warunki, któreby pozwoliły Polsce skutecznie 
przeciwstawić się niebezpieczeństwom. 

Poseł Niedziaikowski (PPS) poddając Кгу- 
tyce politykę zagraniczną Polski, ubolewa, że p. 
minister ograniczył się tyłko do omówienia pe- 
wnych zagadnień. Nawiązując do oświadczenia 
p. ministra, że nie należy przeceniać znaczenia 
propagandy  rewizjonistycznej, zaznaczył, że 
jest to niesłuszne o tyle, iż nie powinno wzbu- 
dzać się u nas paniki. Byłoby jednak błędem — 
zdaniem posła Niedziałkowskiego — gdybyśmy 
tej propagandy nie doceniali. 

Mówca stwierdził dalej, że przyjście do wła 
dzy Hitlera stawia Polskę w trudniejszem pow- 
żeniu niż wówczas, gdy w Niemczech pewien 
wpływ na politykę państwa wywierała socjalna 
demokracja, centrum i inne ugrupowania środ- 
ka. W końcu poseł Niedziałkowski zajął się pro- 
biemem zależności polityki zagranicznej od slo- 
sunków wewnętrznych kraju. 

Pos. Chądzyński (NPR) zastanawia sie 
nad sojuszami Polski z Rumunją i Francją. — 
Omawiając stosunki polsko-niemieckie; mówca 
przypomina historję wojny gospodarczej, ped- 
kreślając, że dziś Hitler chce usunąć kilkadzie- 
siąt tysięcy polskich robotników z Westfalji.-— 
W zakończeniu mówca oświadcza, że nie ma 
zaufania do ministra spraw zagranicznych. 

Po przemówieniu posła Chądzyńskiego za- 
brał głos minister Beck: 

Przemówienie min. Becka 
Po szeregu przemówień mogłem zorjento- 

wać się w opinjach panów i diatego zabieram 
głos. 

Trudno polemizować z elementami, dotyczą- 
cemi polityki wewnętrznej, gdyż w zakresie me- 
go resortu nie posiadam na to remedium. Jedne- 
go zasadniczego elementu nie mogę pozostawić+ 
bez odpowiedzi, a mianowicie sprawy, związa- 
nej z naszemi sojuszami. W zeszłym tygodniu 
nie mówiłem o tem, gdyż mówiłem o wydarze- 
niach pewnego okresu czasu, sojusze zaś pocho 
dzą z okresów dawniejszych oraz należy je u- 
ważać za element stały, znany i. uznany. 

Tematy, które dały powód do wypowiada- 
nia wątpliwości w stosuaku do sojuszów, były 
dwóch kategoryj. Jedne odnosiły się do poslę- 
powania naszych aljantów. Pozwolą panowie, 
że wstrzymam się od uwag w tym względzie. 
Druga kategorja — to były zarzuty pod moim 
adresem, jako kierownika resortu spraw zagra- 
nicznych. jeżeli chodzi o Rumunję, to powód 
do watpliwości dała sprawa paktu z Sowietami. 
W. pierwszym rzędzie muszę zatrzymać się nad 
historją tego zagadnienia, ażeby słuchacz, czy 
czytelnik przemówień dzisiejszych nie był wpro- 
wadzony w błąd, możnaby bowiem nabrać prze- 
konania, że stosunek Polski do Związku Socja- 
listycznych Republik Rad został paktem o nie- 
agresji po raz pierwszy uregulowany w chwi- 
li, kiedy między Rumunją a Związkiem Socjali- 
stycznych Republik Rad nie było żadnego ukła- 
du, że jakgdyby zarysowała się sprzeczność kie- 
runków obu polityk. To nie jest ścisłe. 

Pierwszym etapem od czasu zawarcia no- 
wego traktatu w Rydze był t. zw. protokół Li. 
twinowa, wprowadzający w życie zasady paktu 
Briand-Kellog, który podpisaliśmy wspólnie z 
Rumunją i państwami bałtyckiemi. Pakt o nie- 
agresji zakończony przy końcu ub. roku w bu- 
dowie swej możnaby nazwać pewną superstruk 

cowaną przez prof. ]. Łosia na podstawie 
uchwał komisji językowej i plenum aka- 
demji. Książka ta zawierała przepisy, 
oraz słowniczek. Osiem wydań wytrzy- 
mała ta książka; — rozeszła się w dzie- 
siątkach tysięcy egzemplarzy, zrodziła 
niezliczoną ilość podręczników pisowni 
i słowników ortograficznych, ujednostaj- 
niła wreszcie tak chaotyczną przedtem 
pisownię polską. 

Osiem wydań. A gdy wyczerpało się 
i ósme, przygotowanie edycji nowej po- 
wierzono wskutek Śmierci prof. Łosia 
prof. Nitschowi, wielkiemu przeciwniko- 
wi niektórych zasad nowej pisowni. I ota 
w r. 1932 ukazało się wydanie IX -—- 
„poprawione i zmienione, dokonane na 
podstawie protokułów*. 

Te proprawki i zmiany dotyczą czę 
ściowo rzeczy drobnych i naprawdę - 
łatwiają pisownię (dzielenie wyrazów), 
częściowo zaś wprowadzają zmiany za- 
sadnicze, zastosowane, niestety, z wylał 
kową niekonsekwencją (pisownia przed- 
rostka  „Z“). 

Wszystko to razem wzięte jest jedno 
cześnie i błahe i niezmiernie poważ 
Nie trudno będzie nauczyć się pisać 
„spowrotem i t.p., ale te zmiany po- 
ciągają niesłychanie wielkie komplikacje. 
Trzeba przeszkolić na nowo całą mło- 
dzież szkolną, trzeba wydać dziesiątki 
tysięcy  słowniczków ortograficznych, 
trzeba wreszcie zmienić pisownię WSžy- 
stkich podręczników szkolnych i ksią- 
żek, przeznaczonych na lekturę szkolną. 
To już nie są żarty, bo pociąga za sobą 
miljonowe wydatki!... 

Sprawa się komplikuje jeszcze z tego 
powodu, że zapał reformatorski prof. Nit- 
scha bynajmniej nie maleje, raczej roś- 
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turą, pewnem zrealizowaniem zasad, wyrażonych 
w protokóle Litwinowa. 

Przez cały czas pertraktącyj, dość długich, 
bo około roku trwających, byliśmy w jak naj- 
Ściślejszym kontakcie z rządem rumuńskim. О- 
cena, czy rząd rumuński uważa za korzystniej- 
sze dia siebie poprzestanie na zasadach, wyra- 
żonych w protokóle Litwinowa, czy też zamie- 
rzą uczynić dałszy krok tak, jak myśmy to u- 
czynili, leży wyłącznie w kompetencji rządu ru- 
muńskiego, który za to odpowiada i w charak- 
terze lojalnego aljanta nie moglibyśmy się po- 
sunąć nigdy dalej poza iniormowanie i jak naj 
bardziej przyjazne sugestje w stosunku do rzą- 
du rumuńskiego, a ostateczną decyzję tego rzą- 
du musimy, jako jedynie właściwe, respekto- 
wać. jeżeli to dodamy do oświadczenia p. mi- 
nistra Titulescu, który się w tej sprawie wypo - 
wiedział i przypomnimy, ża należy w każdym 
razie wykluczyć wszelką możliwość  jakiejko!- 
wiek sprzeczności zawartych przez nas układów 
z istniejącą harmonją aijansu, to wydaje mi się, 
że sprawa nie wymaga dalszych komentarzy. 

Sprawa naszego stosunku z trancją poru- 
szona była głównie na temat debaty, toczącej 
się na gruncie konierencji rozbrojeniowej okolo 
planu irancuskiego. W tej dziedzinie panowie 
nie byli zgodni. Pan prof. Stroński nie uzgodnii 
poglądów z p. proi. Ponikowskim. Proi. Strou- 
ski obszernie udowadniaż nam, że plan irancu- 
ski jest dla Polski nie do przyjęcia i dia jej ia- 
teresów szkodiiwy. Potem, w krótszych wywo- 
dach zarzucił, że tego planu nie popierališiuy. 
Gdyby pan proiesor był moją władzą, 
przytoczył rosyjskie przysłowie, że „trudno na- 
czalstwu dogodzić”, Przy rozpoczęciu obecnego 
okresu debaty na konierencji rozbrojeniowej, 0- 
kresu, który — można się było spodziewać, — 
będzie decydującym dla jej losów, delegacja 
trancuska przedstawiła swój ogólny, szeroko za 
krojony plan. Myśmy naszego ogólnego płanu 
nie przedstawili. jak o tem wspomniałem ty- 
dzień temu, zabraliśmy dopiero głos, mówiąc nie 
o planie irancuskim, ale o praktycznych rezui- 
tatąch debaty nad tym planem. Mówiliśmy wte- 
dy, kiedy zostało już zupełnie wyjaśnione stano- 
wisko szeregu najwięcej liczących się w tej 
sprawie państw odnośnie podstawowej tezy iran 
cuskiego planu, to jest tezy, że wszelkie mo- 
žliwošci realizacji programów rozbrojeniowych 
są integralnie związane z bezpieczeństwem. lo 
był punkt wyjścia francuski. Mieliśmy oświad- 
czenia innych państw w sprawie tego planu, 
Które zacytowałem w wywiadzie, komentują- 
cym wystąpienie naszego delegata na konieren- 
cji rozbrojeniowej. Były one jasne. Przedstawi- 
ciel Belgii — co zdaje się sam p. prof. Poni- 
kowski dzisiaj wspomniał, — wypowiadając się 
przeciwko debacie nad planem w obecnej foc- 
mie, wspomniał, że nie widzi bezpieczeństwa 1a 
kontynencie bez partycypacji Wielkiej Brytanii. 
"Tego samego zdania był przedstawiciel Włoch. 
Przedstawiciel Wielkiej Brytanji oświadczył : 

  

Rz SE 

I 
+ 

i próba zamachu na Kod 

KARNAWAŁ NA JASNYM BRZEGU 

    Jedną z atrakcyj sezonu zimowego w Nice 
pochody karnawałowe masek, mających У 
gląd niezwykle groteskowy. Na zdjęciu naszem 
widzimy J.K.M. Karnawał LY, wyjeżdżający 

z hangaru, na ulice Nicei. 
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szczerze, że ani rząd, ani opinja publiczna au 
gieiska nie może się zgodzić na rozszerzenie i 
na jakiekotwiek dalsze zaangażowanie Wielkiej 
Brytaaji w sprawy kontynentu europejskiego, a 
przedstawiciel Niemiec z dużą szczerością: pu- 
wiedział, że nie ma nic do zaoiiarowania konie- 
rencji rozbrojeniowej i utwierdził nas w mnie- 
maniu, że Niemcy na tę konierencję przysziy 
tylko z żądaniami. 

Sytuacja zatem była jasna. Przedstawiciel 
nasz zabrał głos, analizując wyniki debaty, któ- 
re były bardzo proste, inianowicie wskazywały, 
że niema szans na realizację szerokiego planu, 
Zależy nam i zależeć musi na pozytywnym wy: 
niku prac konierencji rozbrojeniowej dlatego, że 
niepowodzenie byioby krokiem w tył i musia- 
łoby sprowokować z konieczności zmniejszenie 
się i tak już dość wątłego zaufania, istniejącego 
dzisiaj w stosunkach międzynarodowych. Z tą 
myślą jako naczelną, przyjmując jako decydu- 
jacy element interes Polski w całem zagadnieniu 
postawiliśmy konkretny projekt pozytywnegu 
załatwienia obecnego etapu prac rozbrojenio- 
wych. To wyjaśnia całą metodę naszego postę- 
powania i nie może być uważane za politykę, 
będącą w kolizji z naszym sojuszem z Francją, 
pozostającym jednym z  najistotniejszych pod- 
staw naszej polityki. 

  

Policja wykryła w przesyłce pocztowej bombę 
WASZYNGTON. PAT. — „Washing- 

ion Post“ donosi o nowej próbie zamachu 
na prezydenta Roosevelta. Według dzien- 
nika, policja wykryła w posyłce, adreso- 
wanej do Roosevelta, bombę. Odkrycia 
dokonano w biurze pocztowem, gdzie po- 
syłkę nadano. е 

WASZYNGTON. PAT. — Bomba, 
którą wysłańo pod adresein Roosevelta, 
była zrobiona z pustego pocisku, wypeł- 
nionego szczelnie prochem. Pocisk na 
zewnątrz był owinięty zardzewiałym dru- 

"tem. Chociaż siła wybuchu bomby była 
niewielka, mogła wyrządzić wielkie szko- 
dy w razie nieostrożnego otwierania pu- 
dełka, w którem była umieszczona. 

DODATKOWE OSKARŻENIE 
ZABRGARY 

MIAMI. PAT. — Adwokaci Zangary 
postanowili nie apelować do wyższej in- 
stancji w sprawie swego klijenta. 

MIAMI. PAT. — Prokurator, który o- 
skarżał Zangarę, oświadczył, że wobec 
tego, że w stanie zdrowia burmistrza 
Czermaka i pani Gill nastąpiło pogorsze- 
nie, w czwartek wystąpi przeciwko spraw 
cy zamachu na prezydenta Roosevelta z 
oskarżeniem dodatkowem 0 usiłowanie 
zabójstwa 2 wymienionych osób. 

Zangara, który odpowiadał za usiłowa 
nie zabójstwa 4 osób, przyczem w tej licz 
bie nie było ani Czermaka, ani pani Gill, 

nie jak na drożdżach, bo oto niedawno 
ukazało się już dziesiąte wydanie „„piso- 
wni', które jak się zaznacza w przedmo- 
wie, w stosuku do IX „wprowadza tylko 
nieliczne drobne uzupełnienia i popraw- 

ki“!. = 
Gdzie i kiedy będzie koniec tym po- 

prawkom ©, nikt nie wie. 
Nowa pisownia nie. została jeszcze 

zatwierdzona przez M.WR. i O.P. a 
jednak pomimo to została wprowadzona 
do szkół na terenie niektórych kurato- 
rjów, co naturalnie znakomicie się przy- 
czyni do ożywienia handlu księgarskiego 
(każdy uczeń musi przecież nabyć nowy 
słowniczek ortograficzny!) i do zwięk- 
szenia się... chaosu! 

Prof. Nitsch jest jednak wspaniato- 
myślny i w artykule, poświęconym 
wprowadzonym przez niego zmianom, 
mówi, że wszyscy muszą się przeszkolić: 

— „Przeuczyć się są obowiązane tyl- 
ko dwie klasy społeczeństwa: wszyscy 
nauczyciele języka polskiego (inni nau- 
czyciele tylko o tyle, by bezbłędnie pisa- 
li pisma, wychodzące ze szkoły) i wszy- 

korektorzy drukarscy“. 
Kapitalna ta uwaga przypomina świe- 

tne powiedzenie z komedji Gribojedowz, 
że geografja jest nauką niepotrzebną, 
gdyż każdy „izwoszczyk* zawiezie tam, 
gdzie mu każą, więc pocóż się uczyć nie- 
potrzebnych nazw. 

Nie mówiąc już o tem, że przeciąża- 
nie korektorów dziennikarskich pracą bel 
ierską jest niemożliwe) a roła dzienni- 
ków w dziedzinie utrwalania zasad pi- 
sowni jest olbrzymia, czego nie uwzględ- 
niają uczeni, traktujący poważnie tylko 
słowo, drukowane w książce), — pomii- 
jając to, dojdziemy do wniosku, że wo- 

został, jak wiadomo, skazany na łączna 
karę więzienia, sięgającą 8 Olat. Z tytułu 
4 dodatkowych oskarżeń kara, wymierza- 
ua Zangarze, zostanie zwiększona o lat 
40. Władze stanowe czynią już przygoto- 
wania wobec nievlegającego wątpliwości 
wyniku sprawy przewiezienia Zangary w 
sobotę do więzienia w Raiiort (Floryda) 
po wydaniu wyroku, skazującego go na 
120 lat więzienia. 

STAN ZDROWIA CZERMAKA 
POGORSZYŁ SIĘ 

MIAMI. PAT. — W stanie zdrowia 
burmistrza Czermaka nastąpiło nagłe i nic 
oczekiwane pogorszenie. Temperatura 
podniosła się bardzo znacznie. Stan zdro- 
wia rannego budzi bardzo poważne zanie 
pokojenie. 

Pałki i rewelwery 
BERLIN. PAT. Walki. wyłbiomeze zao- 

stirzają się z każdym «dniem, przybierając 
coraz groźmiejszą formę. Katonikiii moltują 
szereg wydarzeń świadczących o zdziczeniu 
propagandy, szczególnie wśród! odłamów ra 
'diykalnych. W starciach które miały miej- 
sce w Buchholz 4 osoby: odniosły ciężkie 
rany, 7 lżejsze, 

Na zgromadzeniu pinrzedwyborczem «w 
Kirefeldzie mzueono bombę «uchmiącą. Je- 

góle pisanie poprawne nie może obowią- 
zywać szerszych warstw społeczeństwa. 
Zresztą podobny pogląd miał pewien 
dyrektor pewnego wileńskiego gimna- 
zjum; twierdził on, że na maturze trzeba 
ratować analfabetów i błędy ortograji- 
czne poprawiać nieznacznie czarnym a- 
tramentem, bo czyż można psuć karjerę 
młodzieńcowi, który np. pisze „gura*?. 
Jeżeli w przyszłości napisze książkę, —- 
korektor poprawi, jeżeli zaś nie będzie 
pisarzem, to i z błędami wszyscy zrozu- 
mieją, o co chodzi!.. 

Coś podobnego radzi obecny dykta- 
tor polskiej ortografji, prof. Nitsch. Czy 
zechce jednak wziąć na siebie odpowie- 
dzialność za wszelkie następstwa podołb- 

nego stanu rzeczy? 
W Nr. 38 naszego pisma kol. Lector 

w „Silva rerum“, zgorszony i zrozpa- 
czony filologicznemi awanturami, których 
ofiarami będzie przedewszystkiem my, lu 
dzie pióra, rzucił pewne pytanie pod adre 
sem językoznawców. Na pytanie 10 о4- 
powiedział poznański profesor, dr. H. Uła 
szyn, który nadesłał do redakcji następu- 
jacy list: 

Szanowna Redakcjo! 

Właśnie otrzymałem wycinek ze „Slowa“ 

(nr. 38) z artykułu w sprawie nowych zmian 

w pisowni. Artykuł ów kończy się słowami: 
„Czyżby naprawdę nie było żadnego sposobu, 
aby nasi uczeni filologowie mogli się wreszcie 
porozumieć ze sobą i opracować pisownię, nie 
budzącą większych zastrzeżeń?" Pytanie to 
rozwiązuje zarazem calą „awanturę“ — innemi 
słowy, jak wszędzie tak i wśród językoznaw- 
ców są ludzie, co wolą komenderować zamiast 
porozumieć się ze współfachowcami lub nawet 
ich po DE tylko o przedsiębranych zmia- 
nach. 

Łączę wyrazy poważania 
4 H. Ulaszyn. 

x 
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W WIRZE STOLICY 

DOBRY PORANEK BOKSERSKI 

Cyrk napchany po brzegi; nie jest to naj- 

elegantsza publiczność, ale w kryminale bywa 

jeszcze gorsza. Już jest kwadrans po 12-tej, 

orkiestra gra Rebekę, z galerji podają okrzyki: 

— Dość pitolenia, zaczynać chryjomordy. 
— Panie kapelmistrz, nie przyszłiśmy tu 

pana oglądać, zaczynać... 

— Zaczynač... 

Aż miło słuchać. W teatrze publiczność sie 

dzi i czeka, nikt się tam nie pali do oglądania 

aktorów, tu cyrk ryczy, tupie. Chcieliby akto 

rzy, by zaspani widzowie teatralni tak pożądali 

ich ukazania się, jak tu ta szara galerja. 

Wyłażą bokserzy: Skoda — I. K. P. z Ło 

dzi. 16-stu zdrowych, mocnych chłopców, ob- 

nażonych prawie jak panienki na balu, uśmiech- 

nięci, promieniejący, bo za chwilę będą walić 

przeciwnika w zęby. 

Każda walka zaczyna się jednakowo: 

strożne wymachy, skoki, doskoki, manianie: 

Cisza grobowa. I nagle Leszczyński runął jak 

burza: pach, pach, w szczękę, raz, drugi, se- 

rja w żołądek... Uuuuuu, brawo, grzmot okła- 

sków, krzyki zachęty, podniety, entuzjazmu, 

cały cyrk żyje, wyje. Kukieło się otrząsa, ©- 

postuje, rzuca się z kolei na Leszczyńskiego, 

tratia celnie prawą w podbródek — brawo Sko- 

da! lewa aplikuje piękny, prosty w sam nos -— 

brawo Skoda! Leszczyński baranieje, ucieka w 

kąt, Kukiełło ieci, mach — z całej siły, gdyby 

trafił zwaliłby wołu. Ale Leszczyński zręcznie 
się uchylił, prostuje i pac — w oko, pac — w 
zęby. W hałasie, huku, ledwo słychać gong. 

Banasiak, to istny goryl. Rudy, silny, 

twarz knajaka, łapy włamywacza. Młóci bez 

przerwy, niespożyta energja. Bąkowski szcza- 

pły, zwinny, wymiguje się, kryje, nie daje ani 

razu dosięgnąć, a sam lekko, nieszkodliwie ale 

widocznie, co raz przykłada pięść do  facjaty 

Banasiaka. I dzika, tępa siła jest bezradna, ł.o- 

dzianin przegrał gładko na punkty, technika, 

inteligencja unicestwiły go zupełnie. 

Chmielewskiego wita huragan oklasków. 

Najlepszy polski bokser jest też ślicznym chiop 
cem. Klasycznie zbudowany, twarz młodzień- 
cza, sympatyczna, ładna. Stuprocentowy męż- 

czyzna! Iwan Petrowicz daleko. Ślicznie wal- 
czy Chmielewski. Elegancko, po dżentelmeńsku. 
Ma cios, technikę, szybkość. Seweryniak też 
przecie doskonały, eks-mistrz Polski, ale Chmie 
lewski przewyższa go we wszystkiem. I gdy 

ogłaszają jego zwycięstwo na punkty, publicz- 
ność — choć to warszawiak przegrał — urzą- 
dza Chmielewskiemu owację. Andrusy z gale- 
rji są też wrażliwe na piękno, a Łodzianin jest 
taki miły, ujmujący. 

Fotografja. Obok Seweryniaka i 
lewskiego staje i 

о- 

Chmie- 
sędzią. Zaraz padają dow- 

cipki: 

— Tee, sędzia, uważaj, 'bo klisza pęknie... 

— Chcesz pokazać tę fotogratję swej kun- 
dzi, co? 

W wadze półciężkiej Antczak ze Skody 
rozciął wargę Kempie, puścił mu krew z nosa. 
Nareszcie! Bo dotychczas wszystkie walki t. J- 
ły tak równe, že o żadnej masakrze mowy nie 
było. 

—- Łup go Antek, łup. 

— Jeszcze go raz! Puść mu kleju! 

Jednak nie było upragnionego nokautu. 

Antczak wygrał też tylko na punkty. I to 
był jedyny cień pięknego meczu Skoda — L.K.P. 
osiem wali” — ani jednego nokautu! 

— O rany, żalą się wychodząc galerniacy. 
że też nikt nikomu nie przyfajdolił na całego! 
tak lubią jak sędek liczy: raz, dwa... osiem, 
dziewięc, dziesięć — a ten leży, jak to cielę... 

Karol. 

е „ 

Zainiast argumentūw 
dem z czołowych przywódców centrum b. 
minister  Stegenwald! uderzony został re- 
wolwerem ;w: głowę. Szereg duchownych 
katolickich, którzy starali się uspokoić 
uapasitników: odniosły, poważne rany. Po 
licja zachowywała się początkowo biernie 
Burzliwe zajścia miały również miejsce w 
Muenster ma zgromadzeniu  cemtrowiców. 
Partja centrowa wystosowała ostny pro- 
test! do Góerimga. 
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Otėž-to!.. I wśród filologów są ludzie, 
„co wolą komenderowač“, — ale na mi- 
łość Boga! — pamiętajcie i o ludziach, 
co pragną słuchać rozkazów słusznych! 

Inaczej się zbuntujemy! Już się bun- 
tujemy, bo któż ze swykłych śmiertelni- 
ków nie przyzna pewnej racji „Poloni- 
ście” (zeszyt 1 — 1933 r.), ktėry docha- 
dzi do takiego wniosku. 

_„ — lnicjatywę dalszą nad ujednostaj- 
nieniem pisowni polskiej ująć winno chy- 
ba tylko Ministerstwo W.R. i O.P, To 
jest bowiem jedyna instytucja, mająca 
możność utworzenia komisji, złożonej nie 
z językoznawców, którzy jak się okazuje 
nie potrafią sprawy praktycznie rozwią- 
zać, lecz z przedstawicieli całej Polski, 
chcącej pisać kulturalnie, t j. z uczonych, 
literatów, nauczycieli i t.d. 

Rzecz jasna, że projektowany przez 
„Polonistę'* sejm ortograficzny bez udzia 
łu filologów na nicby się nie zdał, ale 
chyba nie ulega wątpliwości, że: 
RE Nasi językoznawcy dostatecznie 

się skompromitowali, wykazując wielką 
nieporadność, połączoną z kłótliwością. 

, 2. do komisji, opracowującej zasady 
pisowni polskiej, powinni być powołani 
oprócz filologów — uczonych wybitniej-- 
si pisarze, pierwszorzędni styliści, posia 
dający filologiczne wykształcenie i re- 
prezentujący główne regjony kulturalue 
Polski. Sprawa pisowni polskiej nie jest 
tylko sprawą uczonych, z których, jak 
mieliśmy zbyt dużo przykładów, każdy 
ma swoje zdanie, — wciągnięcie do 
współpracy pisarzy, odpowiadającyci: 
wskazanym wyżej warunkom, — byłaby 
niezmiernie pożądane. 

W. Charkiewicz
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ZAUFARIE 
Oto podstawy rozwoju 

b EG. @. 
W roku 1932 obrėt tej lnstyiucji wyniėst 23 miljardy złotych! 

P. K. a. jest osobą prawną i ustawowo gwa- 

rantuje swym klijentom tajemnicę wkładów. 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLC- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE: 

z dnia 23 lutego 1933 r. 

Ciśnienie średnie: 764. 

Temperatura średnia: —10. 

Temperatura najwyższa: —8. 

Temperatura najniższa: —11. 

Opad w mm.: ślad. 

Wiatr: półn.wschodni. 

Tendencja: lekki spadek. 

Uwagi: pochmurno. 

PROGNOZA PLM. 2 
na dzień dzisiejszy: 

W całym kraju przeważnie pochmurno Z 0- 

padami śnieżnemi, zwłaszcza w dzielnicach po- 

łudniowych. W Wileńskiem i na Polesiu silny, 

pozatem umiarkowany mróz. — Umiarkowane, 

chwilami porywiste wiatry z kierunków wschod 

nich, powodujące miejscami zamiecie. 

MIEJSKA 
— WNIOSEK MAGISTRATU W SPRA- 

WIE KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ. 

Na dbzisiejszem posiedzeniu Rady  Miej- 
skiej wejdzie pod obrady loldmaczana 0d stty- 
cznia sprawa komunilkacji miejskiej. 

"Wobec sytłuacji jaka! się wytworzyła 

przez, niewpłacenie pnzez dyrekcję auto- 

busów miejskich 150 tys. złotych w termi- 
nie zaleconym przez Magistrat wmioski 
miasta ma plenum Rady są następujące: u- 

powiażnić Magistrat do konfiskaty _ kau- 
ей 100 tys. zł., zalecić pnzejęcie garażów 
przy ul. ILegjonowej ma! własność miasta, 
i pozwolić Magistnatowi „wszcząć pertrak- 
tacje z inmemi rtefilekttantami. 

Tem ostatni wniosek miema narazie pra- 
totyczmiego znaczenia, bowiem po za Saure- 
sem nikt oferty jak dotychczas nie złożył. 

SKARBOWA 

|  — Zeznanie o dochodzie. — Dowiadujemy 
się z Izby Skarbowej, że rozporządzeniem Mini- 
stra Skarbu z dnia 9 Il 1933 r. termin do skła- 
dania przez osoby fizyczne i spadki wakujące 
(nie objęte) zeznań o dochodzie, wyznaczony 
w art. 50 ustawy o państwowym podatku docho 
dowym (D. U. R. P. Nr. 58 z r. 1925 poz. 41i), 
został przesunięty na rok podatkowy 1933 z 1 
marca do dnia 1 maja 1933 r. 

— PODATEK. OD ZBYTKU MIESZ- 
KANIOWEGO. Nakazy płatnicze na. poda- 
tek od zbyjłku mieszkamiowego za 1 kwar- 

ZANIEDBANE 

i ZNISZCZONE R Ę c E 
ndelisztuia natychmiastowo, wybiela, 
chroni od łuszczenia i odziębienia 

KREM PRAŁATÓW 

„PERFECTION 
| Do nabycia w pierwszorzędnych per- 

  

NAJWIĘCEJ 

tumerjach składach aptecznych. 
  

NA FILMOWEJ TAŚMIE 

„GASNACE PLOMIENIE“ — „PAN“. 

Dyskusja o filmie w dzisiejszej jego postaci 
z konieczności zahaczyć musi o teatr i litera- 
turę. Za kilka lat (może kilkanaście?) wyklaruje 
się estetyka filmu. To, co mamy teraz, aczkol- 
wiek dużo ma własnego charakteru, jest zbyt 
jeszcze Ściśle złączone z literaturą lub teatrem. 

_ jest stwierdzone, że film potrafi wypowie- 
dzieć się odrębnym językiem. Zanim świadomość 
tą skrystalizowała się — oparło się kino catym 
niemal ciężarem tematyki, ujęcia i efektów na 
teatrze. 

Wielekroć zdarza się poruszać kwestję ten- 
tralności w kinie. Sama przez się rzecz ta nie 
jest minusem estetycznym. Bo czy na ekranie 
wywoła się pewną sumę wzruszeń i doznań psy 
chicznych środkami raczej teatralnemi lub lite- 
rackiemi niż kinowemi, — to nie stanowi różni- 

cy. „Widz Szuka wrażeń i otrzymuje je — obo- 
jętnie zapomocą jakich środków. 

„Ale gdy się wysunie sprawę odrębnej este- 
tyki filmu, estetyki zbudowanej na zasadniczych 

momentach kina — ruchu i dźwięku — to pow- 
staję pytanie: poco na ekranie odtwarzać tę 
lub inną, choćby najlepszą powieść, tę lub inną 
Sztukę teatralną — skoro można to samo lub 
oś innego powiedzieć innym językiem — jezy- 
kiem kina, zaklętym w przedmiocie, montażu 
ruchu i dźwięku : 

Dlatego ze względów zasadniczych należy 
wytykać wszelką teatralność i literackość filmu. 

. tych samych względów należy najnajprzyciył 
niej witać każdy, najdrobniejszy nawet przejaw 
pierwiastków czysto kinowych w filmie. 

.  „Gasnące płomienie* mają na sobie pietuo 
i literackości i teatralności. Tem niemniej iabu- 

ła możę zaciekawić; choć temat zaginionego po- 
zornie człowieka nieraz był już wyzyskiwany. 
. Odtwórcy ról głównych grają jak na dobie 
rmy aktorskie przystało. 
2 se Ea swoją dobrą 
Sławę, jaką zdobyła po „Wesołym porucz ® 
! „Kapitanie Whalan“. ЕНН, 

Clive Brook jest jakby stworzony do ról 
gentlemanów, które umie zabarwić dobrze uję- 
tym tragizmem. Z ról drugoplanowych niezły byż 
typ dobrodusznego amerykanina. 

_. Na scenie — rewja z udziałem Bolcia Ka 
mińskiego i Zofji Duranowskiej. + Tad: €. 

    
tał zostały już riozesłane. W nastepnych 
kwatutałach tem sam podatek będzie jak 

wiadomo o 50 prac. muliejszy. 

— AMNESTJA SKARBOWA. W celu 

zapobieżenia niepolinzebnym staraniom, — 

władze skarbowe wyjaśniły, podległym u- 

rzędom, że amnestja z m. 32 jeśli chodzi 

© przestępstwa skambowie obejmuje jedynie 

upnawię ty 
stwa przewidziane w ustawie (karnej nie- 

podlegają amniestji. 

— BGZEKWOWANIE DROBNYCH NA 

LEŹNOŚCI. Urzędy slkarbowe otrzymały 

polecenie zaniechania egzekucji mależmości 

mieprzekraczających 1 złoliego. Koszta 

ściągania w wielu wiyjpałdkach przeknacza- 

ły wysokość egzekiwiowanej sumy, więc 

uregulowanie spiawy: dlrobatych naležnošei 

maležy uwiažač za celowe. 
Zaległości poniżej 1 zł. będą zaliczone 

do nalleźmości bieżących. 
POCZTOWA 

— Legitymowanie przy wypłatach na pocz- 

cie. — Poczta wydała zarządzenie bezwględne- 

go legitymowania osób,które zgłaszają się po 

wypłaty z książeczek PKO. Znamiona przedło- 

żonych dokumentów winny być odnotowywacie 

na odwrocie dowodu wypłaty. Zarządzenie u» 

ma na celu zapobieżeniu licznym nadużyciom, 

jakich dopuszczają się nieznani zazwyczaj OSzu- 

Ści, podnosząc na sfałszowane książeczki więk- 

sze sumy pieniężne. 

—- Tanie rozmowy telefoniczne. — Dyrek- 

cja P. i T. w Wilnie zwraca uwagę korzystają- 

cym z międzymiastowej komunikacji telefonicz- 

nej na wprowadzone ostatnio tanie rozmowy te- 

iefoniczne międzymiastowe. Telefon międzymia- 

stowy pozwala załatwiać interesy handlowe 1 0- 

sobiste szybko i dogodnie, bez uciążliwych po- 

dróży i straty czasu. Kto chce telefonować tani, 

może korzystać z wprowadzonych ostatnio zniż- 

kowych rozmów w godzinach słabego ruchu. 

Zniżka dla tych rozmów wynosi: 

w ruchu krajowym: od godz. 19 do 21 - 

20 proc. ceny normalnej, od godz. 21 do 8 ra- 

no 40 proc. ceny normalnej; w ruchu między - 

narodowym: od godz. 19 do 8 rano — 40 proc. 

ceny normalnej.— Życzącym sobie korzystać Z 

tych rozmów Dyrekcja Poczt i Telegrafów w 

Wilnie, zapewnia, jak i w godzinach silnego ru- 

chu, szybkie i sprawne wykonanie ich zleceń. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Odczyty prof, —Wjncentego Lutosław - 

skiego. W niedzielę dnia 5 masea rb. w sali 

Śniadeckich USB. prof. W. Lutosławskt —wx- 

głosi odczyt p.t. „Tajemnica powszechnego do- 

brobytu”. Początek punktualnie o godz. 6-ej po 

poł Wstęp 80 gr. akadem. — 40 gr. : 

Tegož samego dnia 0 godz. 10 rano w sali 

V-ej UŚB. prof. W. Lutosławski uzupełni swoj 

kurs o poglądach na świat z 6 — 8 stycznia 1. 

b.i odpowie na pytania słuchaczy. Wstęp wcl 

ny i bezpłatny dla wszystkich, nawet dla tych 

co w kursie udziału nie brali. * 

— Odczyt Wierusz-Kowalskiego. Resursa 

Rzemieślnicza w Wilnie zaprasza rzemieślni-- 

ków, oraz sympatyków rzemiosła na odczyt p. 

t. „Czy zachodzi potrzeba utworzenia Insty- 

tutu Rzemieślniczego w Wilnie”, który w dniu 

24 lutego 1933 roku o godz. 20-ej w sali Re- 

sursy przy ul. Bakszta Nr. 2 wygłosi p. Cze- 

sław Wierusz-Kowalski. 

-— Klub Włóczęgów. — W piątek dnia 24 

bm. w lokalu przy ul, Przejazd 12 odbędzie się 

112 zebranie Klubu Włóczęgów - Senjorów. —— 

Początek o godz. 19,30. Na porządku dziennyni 

1) sprawy administracyjne Klubu i 2) Nr. 6-ty 

Włóczęgi. Wstęp tylko dla członków. 

— Wileńskie Towarzystwo Ogrodnicze ni- 

niejszem powiadamia, iż w dniu 11 marca rb. 

o godz. 19-tej odbędzie się doroczne: wale 

zgromadzenie w lokalu Związku Ziemian (ul. 

Zawalna 9) z następującym porządkiem dzien- 

nym: 1) odczyt p. dyr. R. Krausa na temat: 

„Nowe kierunki w zdobnictwie  ogrodniczem 

miejskiem“, 2) sprawozdanie Z dziatalnošci za 

rok ubiegły, 3) sprawozdanie komisji rewizyj- 

nej, 4) wybór Zarządu na rok 1933. Na zebra- 

niu zostaną rozlosowane doniczki z kwiatar'i 

ofiarowane przez firmę p. Moczulaka. 

-- Komunikat Zwiazku Pań domu. Dzis, 

dnia 23 lutego, o godz. 17 w sali T-wa Kredy- 

towego, Jagiellońska 14, p. Jerzy Wyszomirski 

wygłosi feljeton pod tyt. „W. czem naśladować 

paryžanki“. 
RÓŻNE 

— 15-letnia rocznica bitwy pod Rarańczą 

w ZWIWRP. — Sala zbyt mała, ażeby mog'a 

pomieścić wszystkich gości, to też wiele osób 

w uroczystości tej udziału wziąć nie mogła. A- 

kademję zaszczycili swoją obecnością: p. wice- 

woj. Jankowski, gen. Skwarczyński, pułk. Bie- 

stek, starosta Kowalski, przez Maleszewski, Sta- 

rosta Tramecourt i mjr. Hudyba. 

Głównym punktem uroczystości był od- 

czyt inwalidy mjr. Profica St., uczestnika wsik 

li Brygady Leg. Prelegent prostymi słowami, po 

żołniersku streścił historję Il Brygady, jej walki 

i reakcję na posunięcie polityczne państw cen- 

tralnych (5 listopad), uwieńczoną bitwą pod Ka- 

rańczą, następnie przedstawił tułaczkę legunów 

po olbrzymich przestrzeniach Rosji i obozach w 
Marmarosz Sziget aż do chwili odzyskania nic- 
podległości. Nastrój na sali panował naprawdę 

podniosły. 

— DELEGACI FUNDACJI ROCKFEL 

LERA, W przyszłym tygodniu przybyć ma 
ją, do IWiilna przedstawiciele Fundacji Rock 

fellera. dr. Leach 4 pami Crowel 

— Prywatne żeńskie kursy tkackie Wileń- 
skiej Spółdzielni Tkackiej przy ul. Królewskiej 
nr. 8 (ogród po-Bernardyński). 

Dnia 15 marca r.b. zostaje otwarty jedno- 

roczny, praktyczny kurs tkacki. Zapisy przyj- 
muje się od dnia 22 lutego do dnia 11 maica 

włącznie w kancelacji kursu w godz. od 11 do 
2-giej codziennie. 

— Koło Maciejówek. W niedzielę, dnia 12 
b.m. na odbytem zebraniu m jao 

ły handlowej p. ]. Maciejewiczowej zapadła u- 
chwała utworzenia koła b. wychowanek (Ma- 
ciejówek). Komitet organizacyjny uprzejmie pro 

Przy bólach 
    

     

  

  

tomiu. Katy za inne przestęn- , 

  

Mistrzostwa narciarskie wileńiszczyzny 

Start młodych talentów i starych gwiazd 

Dziś rozpoczynają się Mistrzostwa — 

Nuwciarskie Wileńszczyzniy. 

O godz. 12-tej ma, Rowiach Sajpieżyń- 

skich zawodnicy startujący do biegu na 

30 klm. wyruszą do walki kawał drogi 

Mimo to daleko temu dystansowi do mazwy 

„maratonu marciarskiego", która: należy się 

klasycznej 50-ce, Do biegu ma! 30-ci  star- 

tują między innymi mistnz akademieki ma 

rek 1933, Wieynia (AZS Gdańsk), Łabuć, 

kltóry obecny sezon spędza, w Worochecie, 

Hermanowicz — zeszłoroczny  mistnz tego 

dystansu por. Morakowski i (Pawłowski 

(l p. p. leg.), mający poważne  szamse 

ma dłobwe lokaty. 
W piątdk mamy generalne szylkowamie 

się do konkurencyj sobotnich i miedzielnych 

— ртаетуа. 
prizymosi stant ma 18 kim. do 

i do biegu otwartego na tym 

Walka zapowiada się cielkawie, 

i ę spotka elita marciarska 

ina, | przei ma. nielicznymi! kwiańtka- 

„zagranicznymai!*. 

Do 18-ki otrwławtej stantują Woyma 

(AIZS Gdańsk),  Kmatssowiskii rodowity Wil- 

miemin (AZS Gdańsk). Łalbuć (Ognisko), 

Marzkiowiski, Pawłowski, Stankiewicz m 

1p.p. leg. i duża (plejada „bezimiennyich'* 

bahaterówi”, żądnych sukcesów i triumfów. 

Niejeden w tym biegu zabłyśnie jako 

mowy itatemt zawodniczy, miejedna  auire- 

ca mistnzowika zblakmie w obliczu następ- 

ców. 
Złożony bieg ze isłkckiem gromadzi (iro- 

    

     
    

  

chę minej rywalizujących, pomierważ tu 

prócz techniki! biegowej tnzeba wylkazač 

się i techniką skokową. 
O prymat: iw tej majttrudniejszej kom- 

Kkturenicji walczyć będą Ciechanowicz — 

(Strzelec), Hiermanowicz (Ognisko), Woj- 

cieki (Ogmisko), Stankiewicz (AZS), oraz 

4-ch zakopiańczyków. 
Skoki do kombinacyj odbędą się w nie 

dzielę rówinolegie z konkursem skoków ot- 
wiamtiyich. 

Korona emocjomalma zawodów — siko- 

ki odbedą się iw niedzielę w południe ma 

skoczmi antokolskej. Prócz startujących do 

kombinacji ujrzymy w locie kilikudzie- 

sięciometrowym Łabucia, Zajewskiego i 

immyich młodych, dobnze: zapowiadających 

się sikoczików. > 

W niedzielę rano (szczegóły w afiszach 

nozklejonych ma mieście) odbędą się 3 

biegi ma 8 kim, 
Biegi mieldzielne będą mozpoczynać się 

ciarki Wilna z pp. Ławirymowieczówną, — 

Tiewonową i Rogimiewiczówną mai czele. 
Do biegu pań zgłosiło się kilka ucze- 

mie, które prawdopodobnie będą. wałczyć 

na miieco mniejszym dystamsie w konkuren- 

ji szkolej, w myśl odpowiednich  rarzą- 

rizeń kumatorjum. 
W biegu žunijorow typują ma zwycięz- 

cę nieznaniegio dotychczas Jagodę, który u- 

bięgłej niedzieli wykazał doskonałą  for- 
mię. 

      

  

Ostatnim biegiem ma trasie 8-ki bę- 
dzie bieg miodzieży szkolnej. 

Nadarza się Świetna okazja dla wszy- 
stkiohh „mistrzów szkolnych do pod- 
kineślenia sukcesów, osiągmiętych ubieg- 
tej niedzieli w N. Wilejce. Ci zaš co mie- 
li tam pecha mają świetne pole do weha- 

bilitacji. 
Biegi miedziene będą wozpoczynać się 

i kończyć ma boisku 6 p. p. leg. — pod skko- 
cznią maneiansiką. 

Jeżeli pogoda dopisze (strzałka. barome 
tru zaczyna denenwująco skakać) zawody 

o mistitzostwio zgromadzą tysiące publicz 
mości, która w obecnym sezonie szczegół 
nem zainteresowaniem danzy śnieg i mar- 

by. 

P. 8. Zejpowiedziamy przyjazd zawod- 
ników zagranicznych stoi pod znakiem za- 

pytamia. Tstmieje obecnie madzieja ma 

przyjazd jedymie Łołttyszów. Niewiadomo 
ityllko dotychczas czy to będą zawodnicy 
czy... buryści. 

   

  

w kilku wierszach 
W wyniku obrad międzynarodowego kon- 

gresu hokejewego w Pradze, mamy nieco zmie 
nione przepisy gry. Najciekawszy jest tu nowy 
przepis, postanawiający, że drużyna atakująca 
nie może mieć na swej tercji boiska więcej niż 
trzech graczy, łącznie z bramkarzem. — Prze- 
pis ten zapobiega na przyszłość tak zwanemu 
„murowaniu bramki. W wypadku, gdyby się 
znalazł na wymienionej tercji czwarty gracz, 
sędzia daje mu upomnienie, a po raz wtóry me 
prawo wykluczenia go z gry na przeciąg i 
minuty. 

Z dalszych zmian przepisów na uwagę za- 
sługuje jeszcze postanowienie, że sędzia nie 
jest zobowiązany przerwać gry, gdy jednemu 
z graczy łamie się kij, lub też, gdy gracz kij 
swój zgubi. Jedyny wyjątek pod tym wzgię- 

dem stanowi tu bramkarz, któremu przyznano 

specjalne prawa. 
* * 

W dniu 1 marca r. b. na Rivierę udają się 
dwaj najlepsi tenisiści polscy Hebda i Tłoczyń 
ski. Będą oni stale przebywać w Nicei. Wezmą 
udział w turniejach w Nicei i w Cannes. W 

Cannes Tłoczyński bronić będzie zdobytego 

przez siebie w_ roku ubiegłym puharu Mistrza- 

stwa Jasnego Brzegu. 
* * * 

Na stadjonie Ošrodka W. F. zorganizowa- 
no šlizgawkę i tor saneczkowy dla dzieci. Wa; 
šcie na šlizgawkę (na kortach tenisowych) 10 
groszy. 
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Menażer polskich pięściarzy zawodowych 

w Paryżu organizuje ekspedycje do Polski, ce- 

lem urządzenia szeregu meczów bokserskich z 

udziałem zawodników zagranicznych, oraz kil- 

ku polskich pięściarzy zawodowych. 

W skład drużyny paryskiej wejdą znani 

pięściarze: Polan (waga lekka), Pol Jut (waga 
średnia), Kantor (waga półciężka) i  Pawla- 

czyk (waga ciężka). Ze strony polskiej wysią- 
pią z zawodników krajowych prawdopodobnie 
Górny, Wochnik i Kokot. 

Od Administracji 
Uprzedzamy naszych Sz.Śz. Prenumeratorów, że z dniem 

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

legalącym do tego dnia w opłacie. 

si koleżanki o piśmienrie zgłaszanie się pod a- 
dresem: Słowackiego 16 m. 4 do koleżanki ze 
Sznejderów Bernadety Cywińskiej. - 

Jednocześnie komitet podaje, iż walne ге- 
branie Koła odbędzie się w dniu 26-11 r.b. pun-- 
ktualnie o godz. 12 w mieszkaniu koleżanki z 
Kiewliczów Karoliny Wróblewskiej (Wielka 44 
m ie 

— Zachorowania na grypę. — Osatnio na 
terenie miasta notowane są coraz liczniejsze za- 
chorowania na grypę w wyjątkowo ostrej for- 
mie. Jak dotychczas, tego rodzaju zachorowań 
stwierdzono około 100 wypadków. 

Bóle w żołądku, Ściskanie w dołku, ob- 
strukcja, gnicie w kiszkach, złe trawienie, bóle 
głowy, obłożony język, bladą cerę łatwo usu- 
nąć stosując naturalną wodę gorzką „Franci- 
szka-Jėzeia“. biorąc wieczorem przed udanisin 
się na spoczynek pełną szklankę. Żądać w apt. 

BALE I ZABAWY 

— Dziś spotykamy się na „Dancingu* u 
Czerwonego Sztralla, urządzanym przez Gar- 

nizon Związku Strzeleckiego. 
Tani i obfity bufet, doskonały ,Jazz”. Po- 

zostałe zaproszenia i bilety na miejscu. 

— Baczność Podoficerowie Rezerwy! W 
dniu 25 II br. staraniem Koła OZPR w Wilnie 
(Uniwersytecka 1 m. la) urządza się ostatnia 
karnawałowa Zabawa (w lokalu własnym) wy- 
łącznie dla członków i ich rodzin. 

Wstęp na zabawę za zaproszeniami, które 
nabywać można w sekretarjacie codziennie od 
g. 18—20. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance — trzy о- 

statnie przedstawienia „Pocałunku przed ш- 
strem“ odbędą się dziś 23-III, jutro 24 i po- 
jutrze 25-11 o godz. 8 wiecz.. Sztuka ta, któ- 
ra wywołała w Wilnie takie nadzwyczajne za- 
interesowanie dzięki fascynującej fabule, opra- 
wie scenicznej i koncertowej grze całego ze- 
społu — ustąpi miejsca premjerze wspaniałe- 
go poematu Schillera: „Don Carlos“ — pier- 
wsze przedstawienie „Don Carlosa odbędzie 
się w niedzielę 26-11 o godz, 8 wiecz. w Teatrze 
na Pohulance, w wykonaniu Jadwigi Braunów- 
ny, Felicji Trapszo, M. Szpakiewiczowej, O. 
Trembińskiej, 1. Paszkowskiej i całego zespołu 
męskiego, pod wytrawną reżyserją dyr. Szpa- 
kiewicza. 

Świetny przekład  Hłakowiczówny i cie- 
kawe rozwiązanie dekoracyjne Makojnika do- 
pełnią artystycznej całości. 3 

— Hallo! „Dziewczęta w mundurkach" 
wkrótce! 

  

— Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej- 
skich ZASP w Wilnie — gra kuzynkę z Mo- 
skwy“ 23-11 wPińsku — 24-11 -w Drohiczynie, 
25-Il w Brześciu, — 26-11 w Kossowie. 

— Radosna nowina dla dzieci! „W szpo- 
nach czarownicy* bajka W. Stanisławskiej w 
4-ch aktach, z prologiem i muzyką autorki, 
ukaże się w Teatrze na Pohulance w zapustną 
niedzielę (26-11), o godz. 4 po poł. — Główne 

role odegra dwoje dzieci lat 10-ciu i 11-tu 
prócz tego w pomniejszych rolach i tańcach 

*wystąpi zespół dziecięcy (11 dzieci). Niezależ- 

nie od tego młodociany zespół baletowy, arty- 

stki baletu Sawinej-Dolskiej wykona piękne tań 

ce fantastyczne. Piękne dekoracje Makojnika, 
muzyka — zespół kameralnego trio. 

— Teatr muzyczny,„Lutnia*. Ostatnie wy- 

stępy j. Kuiczyckiej. Dziś, w czwartek po raz 
14-ty ukaże się po cenach zniżonych wspaniała 

operetka Lehara „Carewicz“, odznaczająca się 

przepiękną muzyką, oraz posiadająca niezwykle 

interesującą treść. W rolach głównych j. Kul- 
czycka i K. Dembowski, W. Szczawiński i M. 

"Tatrzański, tworzą niezapomniane kreacje. Zniż 
ki ważne. Osoby posiadające bloczki zniżkowe 

korzystają z 33 proc. ulgi od normalnych cen 

biletów. \ 

— „Fijołek z Montmartre" na przedstawie- 

niu propagandowem. Jutro, w piątek ujrzymy 

po raz ostatni melodyjną i ogólnie lubianą oLe- 

retkę Kalmana „Fijołek z Montmartre" z J. Kul- 
czycką niezrównaną odtwórczynią roli tytuło- 

wej. Ceny miejsc propagandowe. 
> “. Codziennie  odbywają sie 

przygotowania do wystawienia ostatniej nowo- 

ści, świetnej komedji muzycznej Stoltza „Pepi- 

na" w opracowaniu reżyserskiem K. Wyrwicz- 

Wichrowskiego. 

— Dancing kostjumowy — to zabawa, ja- 

kiej jeszcze w Wilnie nie było! Już wkrótce, 

bo 25 lutego, w ostatnią sobotę karnawału, od- 

będzie się w salonach Izby Przemysłowo-Han- 

dlowej. Moc niespodzianek! 

CO GRAJĄ W KINACH? 

REWJA — Złoty moloch. 
CASINO — Mężczyźni w jej życiu. 
PAN — Gasnące plomienie. 

LUX — Dziewczę z nad Wołgi, 
ŚWIATOWID — Cham 
HELIOS — Ziemia niczyja 
HOLLYWOOD — Ludzie areny 
ADRIA — Król gór: Gaucho. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Ukradł psa. — Dzic Józef (Filarecka 54) 

zameldował policji, że mieszkaniec М. Wilejki 

Janowicz Karol skradł mu z mieszkania psa-bul- 
doga, wartości 50 zł. 

nerwowych i głowy należy miezwłocznie zastosować tabletki Togal, które uśŚmierzają te bóle- 

Spróbójcie i przekonajcie się sami, lecz żądajcie we własnym interesie tylko tabletek Togal. 

Do nabycia we wszystkich aptekach. Cena zł. 2,—. 

® 

Posiedzenie Lkaidacyjnego Wil. Komt. Obyw. 
Niesieniz Pomocy 

O ogromie poniesionych strat i inten- 

sywmości pracy Komitetu świadczą wymow 
nie przytoczone cyfry: 

Zatszezomych grumtów ornych, łąk, sa- 
dėw i zasiewów) 11,328 ha. Zniszczonych i 
ugszikodz. budynków. mieszkalnych i gosp. 
3.958. Ogólne straty wymosiliy 3,997,600 zł, 
Ewakuowianio w: czasie powodzi osób 9.966. 
Dožywiano 7.899. Ofirzymało zasiłki 3.239, 

Wileński Komitet Obywiatelski otrzy- 
malt od Główn. Kom. Społ. oraz zebrał we 
własnym zakresie na akeję watowniczą go- 

tówką zł. 652.693.96, w miatumze „ma zł. 
117.144.83, razem zł. 769.838.79 

Przedewiszystkiem należy  podkmeślić 
hojną ofiarę Ojea Świętego, który ma 

wieść o katastrofie przesłał ma ręce J. E. 

Ks. Are. Metinop. Wil. R. Jałbrzykowsikie- 
go zil 20,000. (Pozatem Bank Polski wpła- 
cit zł. 20000 Magistrat m. Warszawy zł. 
10.000 i wielu innych, których mie sposób 
wyliczyć. 

Z ikolei sprawozdanie kasowe odczytał 

skarbnik Komitetu p. Dyr. Wysocki. Na 
poszczególne pozycje wpływów przypadają 
maistępujące sumy: 

Dotacja Główn. Komitetu Społ. zł 

480.000. — Dotaeja miządowa zł. 29.615.41. 

Bezpośredniie wpływy od Wil. Komitetu zł. 

126.697.31. 
Razem zł. 636.312.72 

Kwotę powyższą Komitet rozdysponmo- 

wiał jalk mastępuje: 
Przekazano Komitetom (Powiatowym 

zł 436.291.10 (Wypłacono różnym przez 
Komitet, Wojew. : 

1) różmym powodzianom ma powiat — 
przez Komitet Wiojewm. zł. 15.550 — 2) po- 
szkodowanym. mieszkańcom m. Wilna zł. 
41.250 — 3) Magistratiowsi m. Wilnia ma 
osuszenie mieszkań zł. 10.000. 4) Na re- 
mont Katedry zł. 33.000. 5) (P. C. K. na 
dożywiamie powodzian zł. 359.16. 6) Na 

„Dnia 7 czerwca roku 1932 w godzinach 
popołudniowych podczas karmienia w kuchni 
suczki mojej Mimi, rasy szpic, wpadł nagle do 
kuchni, po otwarciu łap zamkniętych drzwi, pies 
Nero, rasy seter, który wałęsał się po podwórzu 
bez opieki i zabezpieczenia, i rzucił się na moją 
suczkę, raniąc ją ciężko po całem ciele i wy- 

rywając prawą gałkę oczną. Obrażenia te, jak 
widać z załączonego Świadectwa lekarskiego, 
należą do kategorji ciężkich uszkodzeń ciaia, 
które spowodowały utratę funkcyj fizycznych 
mojej suczki na pewien czas i całkowitą ślepo- 
tę prawego oka". 

Oto uzasadnienie skargi powodowej właś- 
ciciela Mimi, przeciwko  właściciełowi Nerona. 

Skarga została złożona w sądzie grodzkim. Wia- 
ściciel Mimi żądał odszkodowania w wysokości 
90 złotych. 

Proces odbył się wczoraj, wywołując wiel- 
kie zainteresowanie/w licznie zgromadzonej pub- 
liczności, przysłuchującej się z uwagą przewo- 
dowi sądowemu i zeznaniom świadków. Było 
ich czworo, z kucharką właściciela Mimi na cze- 

le. Z zeznań tych wynikało, że Nero istotnie 

przybiegał często do Mimi. 

Poco przybiegał? 
— Kto ich tam wie. Musi kochali się. 
Ale, że para była niedobrana — seter i ma- 

ła szpicówka — więc właściciel Mimi stanowczo 

stanął na przeszkodzie ich szczęściu. Szukał par- 

tii odpowiedniejszej, a Nerona kazał poprostu 

pędzić. Neron przybiegał: drzwi zamknięte. Nie- 

kiedy godzinę umiał czekać pod drzwiami, by- 

ieby ujrzeć Mimi. Pragnął nieraz spotkania z nią 

na dziedzińcu. Wreszcie, nte zdając sobie spia- 

wy z tego, że przeszkodą w ich połączsniu jest 

jedynie opiekun Mimi, jął snuć przypuszczeiita, 
że to właśnie ona sama Mimi, odrzuciła jego 

miłość. Zetknąwszy się z nią przypadkowo na 

schodach, począł jej czynić z tego powodu gorz- 

kie wyrzuty. Ale Mimi, pociągnięta za smycz, 8a. 

nie wysłuchała go nawet. Wówczas Nero zażą- 

dał kategorycznej rozmowy. Gdy i to nie poskut 

kowało, zdecydował się na krok ostateczny: о- 

tworzył łapą drzwi, wpadł i rzucił się na uko- 

chaną, którą podejrzewał o zdradę. Biedna Mi- 

mi stała się tym sposobem ofiarą tragicznego 

nieporozumienia. Zeszpecona. Z protezą w pra- 

wem oku. 
Nero bardzo żałuje swego nieopatrznego 

czynu. Ale co tu żal pomoże? 

Radjo wiieńskie 
CZWARTEK, DNIA 23 LUTEGO 1933. 

11,40: Przegląd prasy, kom. meteor. czas. 

12.10: Muzyka z płyt. 12.30: Kom. meteor. 

12,35: Poranek szkolny. 14.40: Program dzien- 

ny. 14.45: Pieśni ludowe różnych narodów (pły 

ty) 15.15: Giełda roln. 15.25: Kom. Akad. Koła 

Misyjnego. 15.35: Przegląd czasopism kobie- 

cych. 15.50 Koncert dla młodzieży  (piyty)- 

16.25: Francuski. 16.40: „Statystyk we wnętrzu 

ciała ludzkiego” — odczyt. 17.00: Koncert (pły 

ty). 17.40: „O małem państwie wielkiego na 

rodu". 17.55: Program na piątek 18.00: „jan 

Kochanowski" — odczyt dla maturzystów. 

18.20: Wiadomości bież. 18.25: Muzyka lekka. 

18.40: Kom. litewski. 18,45: Awangarda ruchu 

poetyckiego. Utwory Jalu Kurka recytuje Je- 

rzy Bujański. 19.00: Rozmait. 19.10: „Skrzynka 

pocztowa Nr. 236" — listy radjosłuchaczy. 

19.30: Kwadr. literacki. 19.45: Pras dz. radjo- 

wy 20.00: „Setna rocznica Teatru Wielkiego 
w Warszawie” 10.15: Transm. opery z Teatru 

Wielkiego. „Cyrulik Sewilski“ — Rossini'ego. 

Wiad. sportowe., dod. do prasowego dz. ra- 
djowege, d.c. opery, „Na widnokręgu”. 23.50: 
Kom. meteor. 23.40: Muzyka baletowa (trasm. 
z Teatru Wielkiego). 

— ALARMY POŻAROWE. Ww ciągu 

dnia wczorajszego zanotowano w mieście trzy 

drobne wypadki pożarowe: przy ul. Wileńskiej 

7, Zawalneį 24 i W. Pohulance 24. 

— Odnalezione rzeczy. — Narówna Stani- 
sława (Tatarska 15) doniosła policji, że jeszcze 

w miesiącu listopadzie ub. roku skradziono jeje 

z mieszkania śniegowce, pantofle damskie, pry- 
mus i różne drobiazgi. — Stwierdzono, że Кга- 
dzieży dokonał Pilecki Wincenty (Dominikańska 
12), wraz z Cybulską Marją, bez stałego miej- 
sca zamieszkania. — Zatrzymano ich. Skradzio- 

ne rzeczy odnaleziono w czasie rewizji u Pilec- 
kiego. 

‚ — Złodziej na rynku. — Na rynku Kijow- 
skim wyciągnięto z kieszeni palta Wysockiej 
Albinie, mieszkance zaść. Ludwinowo gm. tro:- 
kiej, 30 złotych. Jako poszlakowanego o dokona- 
nie tej kradzieży zatrzymano mieszkańca wsi 
Czarną Chata, gminy rudomińskiej. 

HSI PS SA A I ESS 

Togai 

Ofizrom Powedzi 
kolonje letnie i dożywianie dzieci powodz. 
zł. 5.007.— 7) Na fundusz im. ś. p. M, Dor- 
dziika: zł. 1.000 — 8) 'Wiojew.. Kiomm. dło Spraw 

Bezrobocia 25.000, razem 131.166.16. 

Przelato na fundusz dyspozycyjny Pp. 
Wojewody: ma cele powodziowe zł. 42,182.42 

Koszta handlowe i administrac. 

a) Tramsporty zboża, produkt. żywność. 
i inme 2.227.24. b) Administracja: pobory 

prac. mater. piśm. i in. 4.955.18 
Razem 

Z pozostłałych sum Komitetu ma wniosek 
Pama Wiojewody Z. Beczkiowicza. iutworzo- 
my został fundusz rezenwowy, który: zużyt- 

kiomamy będzie ma akcję: ratowniczą dla 
poszkodowanych ma skutek klęsk  żywio- 
towych luchiości Województwa Wileńskie 
go. 

| 

0 Wagnerze na Środzie 
Prof. Malnired! Kridl i prof. Tadeusz 

Szeligowski mówili wiezoraj na Środzie Li- 

tenackiej o Ryszandzie Wiagnenze. Mówili 
calkiem inaczej i o rzeczach różnych, Prof. 
Kiridi o ftwónczości dramatycznej wielikie- 
go muzyka, prof. Szeligowiki 1 twórczości: 
muzydzniej wielkiego dramaturga. 

Prof. Kridl jest opanowamym i napo- 
zór chłodnym uczonym, krytykiem, este- 
tą, Prof. Szeligoiwiski jest (pełnym tem- 
peramentu i amtystowskiej zapalczywości, 
kompozytorem i muzykologiem. Obydwaj 
są w swoich dziedzinach specjalistami. — 

Przemówienia ich były intaresujące i mie- 
spodziewane, jeśli. chodzi o stronę ich uczu- 
ciową: chłodny uczony poddawał się wzru- 
szeniu, poetyzując; wybuchowy kiompo- 
zyltor charakteryzował (Wagmena,  mda- 
walo się bez pnzekonan'a, leaz załło z lekką 
iromją, powoławszy się w końcu ma dwa 
współczesne autorytety muzyczne: Igora 
Strawińskiego i Karola Szymanowskiego. 
Pieriwszy orzekł, że Wiaignkir jesit poprostu 
obojętny; drugi — że (pracuje mad tem, 
aby wytłępić w; Sobie szkodliwe wpływy 
muzyki wagnąrowiskiej. Stąd możnaby 
wnioskować, że Wagner, mimo swą wiel- 
kość, utracił zmaczenie dla współczesności. 
To co zachwycało niiedzisiejszych entuzjas- 
tów Wagnera, owa  unendliiche Melodie, 
nuży dzisiejszego czlowieka, naprzykład — 
Złoto Renu. Uwentiuna z tego dramałtu 
momotonją swoją przyprawia 0 zawrót 
głowy. Natomiast  „„Meństersimiger vom 
Niirmberg", do których wprowadził prze- 
cie Wagner lekceważone przez siebie efekty 
operowe, działają ożywiezo. Tak mówił 
prof. Szeligowskii Stąd możmalby wnios- 
kować, że opera jedhnialk jest żywotniejsza 
od. wajgnerowskich koncepeyj dnematu mu- 
zycznego. 

Na podobnem sitaniowisku, aczkolwiek na 

  

innem podłożu uezuejowem, stanął prof. 

Kinidl. I om uznał, że idea dramatu mu- 
zycznego pomiosłą klęskę. Ale dla 'tego 
że każdy modzaj sztuki musi wypowiadać 
się mia swój sposób i rwiłaściwemi sobie 
środkami antygitycznemi:: słowo wymaża się 

słowem, i barwa: barwą; nie wiolno zastą- 
pić słowa mnzyiką, tak jak nie wolno wpro- 
wadzać litenatiury dlo malanstwa, Dramat 
muzyczny 'Wagnena, wyrosły na romamły- 
cznem  dążemiu do swego modzaju -sy- 
mestezji słowa i muzyki i do zastępowania 
wiłaśmie. jedmego przez idmugą — sprzeci- 
wia się prawiom sztuki i dlla tego mie może 
rozwijać się. Natomiast pociągać będze 
twerzywo dramatów. muzycznych 'Wagme- 
ra: bogactwa pierwiastków mistycznych, 
jakiemi są masycome, ich tragizm i potę- 

Ieflotnie. _Meliśmy możność przekomać 
się o tem, słuchając na zakończenie frag- 
mentu z „Tristana i Izoldy", Romantyzm 
muzyczny tej miłości i jego tęsknota 
działają umzekająco. j. w. 

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

sprzedsż 

WĘGLA Sióskeco 
KONCERNU GIESCHE SP. лкс. 

Dostawa natychmiastowa w szczelnie 
zaplombowsnych wozach. 

  

      

  

Dr. Zenon Klemensiewicz: „Opieka rodzi- 
ny nad mową dziecka”. Bibl. „Współprący Do- 
mu i Szkoły”, Z. XI. Książnica — Atlas T. N. 
S. W. 1933 r. 

.  Stwierdzając wielką niewspółmierność ży- 
ciowej doniosłości języka i opieki domu nad 
jego rozwojem, podaje autor w czterech roz- 

działach szczegółowe spostrzeżenie i wskazow 
ki, dotyczące wymawiania, słownika, popraw- 
ności gramatycznej, a zwłaszcza wymowno- 
Ści, czyli możliwie pełnego, gramatycznie po- 
prawnego, logicznie jasnego, estetycznie zada- 
walającego nadawania językowej postaci tre- 
ściom psychicznym: myślom, uczuciom, dąże- 
niom. Ważność zagadnienia, przystępny wy- 

kład, teoretyczna znajomość rzeczy autora i 
jego doświadczenia praktyczne pozyskają  za- 
pewne książeczce mnogich czytelników wśród 
rodziców i nauczycielstwa. 

Ks. Fr. Sieczka: Ćwiczenia matematyczne 
do rozwiązania ustnego. Dla klas wyższych 
szkół średnich. Cz. I Arytmetyka i algebra. 
Wskazówki metodyczne do ćwiczeń matema- 
tycznych do rozwiązania ustnego. Cz. I Warsza 
wa, Nowy Świat 59, Lwów, Czarneckiego 12. 
1933 r. 

Romer i Szumański: Polska fizyczna w 1 
arkuszu. Podziałka 1:ł 250.000. Z indeksem to- 
pograficznym. S. A. Książnica — Atlas T. N. 
5. W. Warszawa, Nowy Świat 59. Lwów, Czar 
neckiego 12, 1933. 

: Mapa ta z tego względu zwłaszcza zasiu- 
guje na uwagę, że demonstruje nam ten ołbrzy- 
mi postęp. jaki wykazuje geografja i jej nau- 
cząnie od powstania Polski. Umożliwia ona 
szczegółowy wykład i pracę nad każdym re- 
gjonem Polski, dając bardzo wiele  materjatu 
tak z dziedziny geografji fizycznej jak i poli- 
tycznej. Owo bogactwo treści ilustruje zamie- 

szczony na odwrocie mapy skorowidz nazw, - 

czący prawie 6000 pozycyj, w czem do х 
miejscowości. Mimo to mapa nie jest bynaj- 
mniej przeładowana treścią i jest doskonałe 
naoczna i przejrzysta.
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grodźięhyka 
— NACZELNE WŁADZE WILEN- 

SKIEGO SĄDU APELACYJNEGO W 
GRODNIE. Jak się dowiadujemy w, dniu 
wczorajszym puzyjbyli do Grodna ma in- 
spekcję "tut. sądownictwa i unzędu proku- 
watonekiegło p. Prezes Sądu Apelacyjnego 
Wyszyński i: p. Pinokurator tegoż Sądu p. 

Przyłuski. Z Gnodna p, Prezes udaje się na 
imspelkcję Sądów do jednago z powiatów 
na dbnębie Sądu Okręgowego  Girodzien- 
skiego. 

— KOMUNIKAT ZWIĄZKU STRZE- 

Sprawozdanie z działałlniości zarządu przed 
dożył major Kochanowski. Po przyjęciu 
sprawiozdamia i udzieleniu absolutorjum — 
przystąpionio do wyboru dwuch członków 
zawządu. Wybrani zostali zastępca: staro 
sty Kuroczycki i p. Muntel. 

— ZATRUDNIENIE BEZROBOTNYCH 
Powiatowy zanząd drogowy zatrudnił w ub, 
tygodniu jeszcze 15 beznoąbaimych których 

nadesłał Państwowy Urząd!  Pośrednietwa 
iPiraoy :w: Grodnie. Załtfrudnieni pracują — 
przy tłuczeniu ikamtiemi: pod budowę szosy. 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK. W 
dniu 21 Iultiego b. r. wi łesie Bralków, gm. 
Łasza w czasie Spuszczania drzewa wsku- 

tek. mieostwożmiości ziostlalł zabity przez upa- 
dające drzewo Łazar Kazimierz. Zwłoki 
na miejscu zabęzpieczono Dochodzenie w 

LECKIEGO| Zarząd Koła Towarzystwa toku 

Przyjeciół — Zwiąaku: Simzeledkiego Koło 
nv. Grodaie, zwołuje ogólne zebranie Koła, 
które adbędzie się w dniu 2 marca 1933 r. 
o godz, 17.3%'w świełtlicy Związku Strzelec- 
(kiego pray ul. Homodniczańskiej Nr. 10 
z następującym porządkiem dziennym: 

a) wybór przewadniczącego żebrania, 
b) spmarwozdamie z działaności Koła, e) 
sprawieczdanie Komisji Rewizyjnej Koła, 
id) uchiwecnie absollutorjum ustępującemu 
Zamządiomį, e) wybory Zamządu i Komisji 
Rewiizyjniej, £) «wiolme mmioski. 
№ mazie bnaiku przepisanej staltutem ilo- 

ści członków, odbędzie się o godz. 18-tej 
dmigie zebnanie prawomocne bez względu 
na ilość obeonych członków. 

— KURSA DLA NIAUCZYCIELI HI- 
STORJI. We witorek rozpoczęły się 7-dmio- 
we kursy dla nauczycieli historji Kurator- 
jum Szkolnego Okręgu Wileńskiego, zor- 
ganiizowane przez Min. Wyzm. Relig. i Ośw. 
Publ. Kursa otworzył Dyr. Departamen- 
tu Ministenstwa W. R. i O. P. D. Mendys 
MWiytdady prowadzą: Wizytiator Minister- 
jamy p. Birydziki. Instruktor  Ministerjalny 
mp Mrozowska, Prof. Umiwiersytetu  Po- 
znańsikiego Dr. Krakowska, prof. Uniwer- 
syttetu Lwowskiego Dr. Pyszkowski i Wi- 
zyłtator Dr. Korens, 

— WALNE ZGROMADZENIE T-WA 
ŁOWIECKIEGO. W dniu 19 lutego w sali: 
«Magistmatu pod przewodnictwem gen. — 
Grzmot - Skotnickiego odbyłło się walne 
oo człorików: a ——— 

  

Dźwiękowe Kino "POLONIA" 
Pocztowa 4. 
  

Najnowszy przebój sezonu 

WYROK MORZA 
Potężny dramat życiowy. W rolach głównych 
WALTER HUSTON, HELENA CHANDLER 

I KENT DOUGLAS 
w S$ ŻE „ni 

  

Džsiskos Kino S kpoLkos 
Dominikańska 26. 

FLIP i FLAP 
Genjałai komicy w najnowszej arcywesołej 

komedji Ex tytułem: 

„ICH DOLE i NIEDOLE” 
ŚMIECH TO ZDROWIE! 

_ Więc po zdrowie — do Kina Apollo! 

  

Kino „PALACE“ 
Orzeszkowej 14. 

eksy 
т DOLORES DEL RIO 

jako DA sa w dramacie rozpęta- 
'ch namiętności p. t.: 

Dzika Miłość 
Е \Увіер 40 ee 

    

  

A. $WIDOWA. 

  

— POŻAR. W idiniu 21 b. m. w: miesz- 
kamiu demtysty Izaaka Gitisa przy ul. Ho- 

ovema 5 wyłbuchła pożar wskutek uszkodze- 
nia przewodu kominiowego. Ogień został 
ugaszony przez straż pożaraą. Wypadków 

z ludźmi nie bylo. Wysokość strąt nie usta- 
loma, 

— POSIEDZENIE KOM. ROZJEM- 
T p-p. mw lokału Kasy. Chorych odbędzie 

się posiedzenie tymczasowej Komisji Roz-- 
jemiozej. 

— POSIEDZENIE KOMISJI KLASY- 
FIKACYJNEJ. W dniu 3 manca b. r o 
godz. 10-tej dłbędzie się posiedzenie komi- 
sji klasyfikacyjnej dla  ustalemia: podstaw 
wymiefru samoistnego: podatku komunal- 

mego na: okres noku budżetowego. 1933-34. 

lidžka 
— POŽAR ATELIER FOTOGRAFICZ- 

NEGO. W miedzielę ubiegžą w atelier fo- 

tograficamem Mojżesza Chaima Lewina 

w Lidzie przy ul. Suwaliskiej. przed restau- 
macją „Bristol* wybuchł pożar, który — 

strawił 72 m. kw. sufitu i podłogi oaz 
wewnęjirzme urządzenie zakładu fotografi 
eznięgo, między innemi 4 aparaty fotogra- 
ficze, 6 dekoracyj, meble, i t, d. Straty 
wymoszą okoto 9 tysięcy złotych.  Zaiktad 
był ubezpieczony па 8 i pół tys. zł. Prnzy- 
ezyny pożaru narazie niie ustalomo. 

W tymże zakładzie jesienią noku ubieg- 
łego powstał pożar od wybuchu magme- 

zj. Ogień dzięki wysiłkom straży pożar- 
nej został wtedy zlokalizowany. 

— ZAWODY NARCIARSKIE. W so- 
botę wozpoczną się w Lidzie ma Dziekan- 
iee, 'orgamizowame przez obwodową ko- 
miendę (P. W. zawodły narciarsikie dla pań i 
panėw w ramach POS ma 3 a 5 klm, W 
niiedzielę odbędzie się blieg jpaftrollowy ma 12 
kilm. ze strzelaniem oraz bieg na 12 klm. 
również w ramach POS. W mastępną nie- 
dzielę widlbędą się zawody narciarskie o 
mistińzostwio miasta Lidy oraz bieg szta- 
fetowy 4 mia 4. Zapisy zawodników przyj 
muje komemda kompanji Z. 5. Lida w go- 
dziimach od 18—20, świetlica strzelecka ul. 
mjr. Markiewicza 11 

nawogtódzka 
— URZĘDOWA, W dniu wczorajszym 

p. wojewoda przyjął prezesa OUZ p. Uszac- 
kiego, stawostę powiatu lidzkiego p. H, Bo- 
galtikowisikiego, starostę powiatowego szczu- 
czyńskiego p. Sieltawo, komisarzą wileń- 
skiej Izby Rolniczej p. Szaniawskiego, dy- 
rektora gimn. miejskiego w Lidzie p. H. 
Piekarskiego i red. Codziennej Gazety 
Hamdlowej p. Pompera. 

— ORGANIZACJA OBCHODU IMIE- 
NIN MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUD- 
SKIEGO. Miejscowe organizacje  społecz- 

    

FIRMA RADJOWA „„ZAINAEEKć 
Grodno, ul. Dominikańska i 

Konto czekowe P, K. 0. 82.157. 

POLECA ŻĄ 160 ZŁ. GOTÓWKĄ 
B-iampowy odhlornix radiowy, z lampami 
głośnikiem akumulatorem, baterją anodową 

i spizęiem anienowym 

Przy zamawianie nwiiży wyiucić 22 PRO M 
SŁABI ©. 28. Pozostełość za zaliczeniem 

tel. 186 

si 

16) 

W mroku zamkniętych okiennic 
Po kilku minutach siedzenia nierucho 

mo, z rękami złączonemi, wszyscy po- 
czułi nagle falę zimna, płąnąca z kąta, 
w którym siedział Prajs. Zdawało się, że 
ktoś otworzył okno. Ale w tym kierunku 
nie było okna, wobec tego wszyscy obe- 
cni uczuli silne zdenerwowanie oczekiwa 
nia czegoś niezwykłego. 

Jednak znów nie stało się nic bar- 
dziej niezwykłego, niż poprzednim razem. 

Niektórzy, bardziej wrażliwi goście, 
twierdzili, potem, że widzieli błyska- 
jące w powietrzu fosforyczne Światło 
„ponad głową Prajsa. Ale sceptycy zapew 
niali, że była to tylko halucynacja. 

Gdy znów nastąpiła przerwa i zapa- 
lono światło, okazało się, że p. Denisowa 
drżała ze zdenerwowania i była w sta- 
nie silnego podniecenia 

Zapytana, odpowiedziała, że odczu- 
wa obecność jakiejś nieznanej siły, któ- 
ra ją przeraža tak dalece, že prosi o przer 

"wanie seansu. Zapewniała, że czuje coś 
strasznego, przerażającego, 

* Lecz prośby jej osiągnęły wręcz prze- 
ciwny rezultat. Wszystkich ogarnęła nie- 
poskromiona ciekawość i nikt nie chciał 
się zgodzić na przerwanie seansu. Zaczę- 

' to nawet żartować z p. Denisowej. „„Jak- 
że to, — mówiono, — medium nie chce 
dopuścić do ukazania się zjawisk spiry- 

tystycznych? Pocóż zbieraliśmy się? 
— Nie, nie — oznajmili zgodnym 

chórem, zajmując miejsca, — nie ustąpi- 
my tak łatwo! 

_Zacharow również zaczął się dener- 
wwoać i spoglądał niespokojnie na 
swą narzeczoną, pannę Durnawo, która 
siedziała daleko od niego, plecami do 
Prajsa. 

Uśmiechnęła się do niego, zapewnia- 
jąc, że czuje się doskonale i jest odważ 
na, tylko boi się odmrozić plecy, jeżeli 
znów powieje zimnem. 

Zorin zażartował, że pewnie @н 
też się przeziębiły i pochowały, 
prosił, żeby chociaż larwy się 
zechciały... 

— Niech pan nie wzywa duchów niż- 
szych, — drgnęła p. Denisowa. — Uprze 
dzam jeszcze raz: czuję obecność w po- 
koju czegoś strasznego. 

Stalin zaproponował wobec tego, po 
raz drugi, by osoby nerwowe opuściły 
pokój. 

Ale nikt nie odezwał się na te słowa. 

— A czy pan Prajs czuje obecność 
duchów? — zapytała jedna z pań. 

— Czuję zawsze ich obecność, — 
brzmiała głucha odpowiedź. 

Zgaszono światło. 

  

  

więc 
zjawić 

ne zwołują w dniach najbliższych zebranie 
orgamiizacyjnie komitetu obchodu imienin 
Marszałka Iózefa Piłsudskiego. 

WIECZÓR NOWOGRÓDZKIEGO 
ODDZIAŁU T-WA ESTOŃSKIEGO. W 
dniu 24 b. m. o godzinie 20-tej nowogródz- 
ki oddziai Tama Estońskiego organizuje 
wieczór poświęcony sprawie zbliżenia pol- 
sko - estońskiego. Nia program złożą się: — 
augajenie, odezyłt o Estomji i uchwalenie 
depesz gratulacyjnych do Kasjelitu z racji 
święta narodowego Estonji. 

Wieczór odbędzie się w salonach Og- 
miska. 

— ZINÓW BÓJKA W POW. WOŁOŻYN 
SKIM. W mocy ma 20 b. m. w czasie we- 
sela we wsi Krażyno, gminy wolmiańskiej 
zabity został uderzeniem siekiery w głowę 
gospodarz który wesele. umządzał, nazwi- 
skiem Jam .Mloszikio, który: odmówił wyda- 
nia wódki młodym parobczakom, jaka — 
„wWykupu” zgodnie z utantym zwyczajem. 
Zalbó jcy w dodatku zdemolowali! mieszka- 
nie zabitego i powyrywali olkma z ram. — 
Sprawiców w liczbie 10 organa bezpieczeń 
siwa zattmzymały, 

  

  

  

—PIERWSZY TRGOROCZNY BIEG 
NARCIARSKI W NIEŚWIEŻU. Zongani- 
Zowainy przez koło spontowe uczniów — 
Państw. Seminnar. Naucz, w Nieświeżu 
Międzyłkursowy bieg marciawski: w dniu 19 
lutego b. m na tmasie 10 kim. był pierwszym 
biegiem narciarskim rw Nieświieżu w bieżą- 
cym sezonie zimowym. Brak śniegu tej zi- 
my umiemożliwiałł dotychczas przeprowa- 
dzenie zawiodów, to też bieg niedzielny za- 
initeresował wszystkich. 

Do biegu zgłosiło się24 zawodników; 

stantowailo 18-tu, bieg ukończyło 17, z na- 
stępującym wynikiem: 1) Zdancewiicz Br. 
czas — 56 minut 50 sek. 2) Szcześniuk Mik, 
58 — min. 43 sek. -3) Tatur Br. 1 godz, 38 
sek. 4) Okinczye Amtoni — 61 min, 25 sek. 
5) Lewandowski Wikt. 1 godz. 1 min. 38 
sek. 

, FILIA 
naszej Administracji 

w Beransowiczach 
przeniesiona została z ul. Szosowej 178 

nau. SZEPTYCKIEGO 37 
(pierwsze piętro) 

  

  
  

  

— POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ 
W: dniłu 27 lutego o godz. Ż0-tej w sali 
Rady Miejskiej odbędzie się kolejne posie- 

dzemie Rady Miejskiej z następującym po- 
rządkiem dziienaym : 

1) Uzupełniające wybory 2 delegatów 
do Sejmiku Powiatowego, 2) Uchwalenie 
budżetu miejskiego ma nok 1933-34, 

— POSIEDZENIE PREZYDJUM ZA- 
RZĄDU WOJEWÓDZKIEJ FEDERACJI. 
W dniu 26 lutego r. b. odbedzie się posie- 
dzenie jprezydjum zarządca Wojewódzkiej 
Federacji, na któreza będzie obecny pan 
wojewoda. Świzerskii 

Pan wojewoda pnzyjeżdża do Baramo- 
wiez 26 sutego o godz. 11 40. Na stacji — 
spotkają pana wojewodę, pam starosta — 
"Neugebauer, pam Budrewicz i Regulski, 
jako RC związku. 

O godm. 12 m, 30 odbędzie się wspól- 
me śmiadamie we własnym  kasymie, po- 
czem pam wiojewoda zlustruje Barano- 

wiidkie kolo rezerwistów, a o godz. 15-tej 
roąpocznie się zebranie. 

— DEKORACJA WETERANA 63 R. 
W dniu 22 lutego (pan starosta Neuge- 

Muzami beda a asai oracji! 3 r.  weterama 
Rayskiego. 
Dekoracja odbędzie się na rymiku „ 

gdzie zerupują się orgamizacje spoleczna 
z omkiestirą. 

— OŻYWIENIE KOŁA GOSPODYŃ 
WIEJSKICH. Od dwóch fat było mieczym- 
me koło gospodyń wiejskich w Žerebkowi- 
czach. 

W tytcih dniach pod przewodnictwem 
instnuktorki Romanowskiej odbyło się o- 
gólnie zebranie gospodyń, gdzie p. Roma- 

  

Na ekranie: 
DŹWIĘKOWE 
KINO 

„REWJA“ 
Sala Mie]ska | 
Ostrobramska 5 

z udziałem: ireny Ładeziówny, Helsny Dzil, 
Orsz „Radwan Girls“. 

Przepiękny film krajoznawczy 

KRAJU 
oraz rewelacja sezonu 

— Poc zątek o god.i ls 4 sp. 

SREBRKEGS LWA 

ZEOTY"MOLOCH 2437: 
Na scenie; wspaNiAŁA REWJA „1 DQ GÓRY NOGAMI 

H. Rymkiewiczówsy 5. J.ne wsriego, R. Radwers, A.Jakcztasa 

Najstraszniejsze cierpiemla młodej miłioverki za- 
drę.zonej przez zazdrost ego męż:! W rcii główe. 
„miss Universum* JOAN BEKNETTYT 

w sobote i niedzi”le o godz. 2 rp 

  

bzwiękswe Najpotężniejsza aiiakcja dob; cbecuej. Fascynojąay fiim międzynaroduwy mówiony W 5 ję paac 
т Scenariusz nsgrodzony przez Lig: Narodow. — Muzyka Hansa Eisłera Emocjonujące 

Kino ZIEMIA NICZYJĄ momenty! Napiecie, — Na scenie; P-żegaslne występy artystów scen wa'sza wskich 

HELIOS 10.20. — Niespodzianki! Najnowszy repertnar. 
Hansi Runowieckiej, A. Beis*iega I St Su h Ickiego. — 

Uwsgal Na wszystkie ssanse: Balkon 49 gr. Parier na t s. 80 gr. 
Seacsy o g 4,6.81 

na pozostałe od 90 gr. 

  

DZWIĘKOWE KINO 

„CASINO“ 
Wielka 47, tei. 15-41 z udziałem pierwsz rzędnych sił 

artystycznych 

Dziś, Na ekranie: Uramatyczny epos lilmowy, który iozmachem i przepychem Dorywa publiczn. całego Świata 

MEZCZYZNI W JEJ ŻYCIU * 
se WIELKA REWA 

rol gł. Jaan Grawfa d, Robert 
Montgomery, Lewis $ions i in. 

thór macd l olstóW oraz doskonały 
  

  

PAŃ 
Dziś! Film — rewelscia! 

GAS$KĄCE PŁOŃIENIE 
Dzieje człowieka, któremu odmówiono przwa do Ż 

W rol. gł. Clive BROOK i czarująca Ciaudette (OLBERT Nad pr. trakcie dźwiękowe 

Film srcydzieic! 
Na scenie: RE = JĄ 

Artyści warsiasscy > ulmb. 
publiczności humorystą 

BOLCIEM KAM NSK/M 
w nów. urożmi p rtusrze 

  

Dźsiękowe kine 

KOLLYWOOD 
Mickiewicza_22 

tel. 15-28, V rol gi. 

Dziś ost:tni dzień prcgramu Już jutro premjer:! Fiim ze ziotej Sesji „sSOWKiNO” 

WIOSKA NA AŁTAJU Eon) 
E. Kuzmina, M. Babanowe, S. G:rasimow 

Muzyka kompozycji RR 2 
+ P. Sobeiews*i 

piewy w języsu rosyjskim 

DŹSIĘKO+E KINO 

„CASIRO” 
Wielka 47, tel, 15-41   

  

Kino-Testr 

„ADRIA“ 
Wielka 35   » GAUCHO 
Pozatem omawiamo sprawę zongami- 

zowamia spółdzielmi mleczanskiej. 
— NIE GAPCIE SIĘ. W dniu 20 lute- 

go Bolesławowi Małyszko zam, we wsi Ło- 
hniże na rynku w Baranowiczach  skra- 
dziiomo m wiozu cukidn i mąkę. Złodziej 
był domowy, to też policja prędko — гаа 
lazła, a okazało się, że to sąsiadka z tej 
że wsi Janesznik Mailwinia zabrała produk- 
ty, które policja odebnała i zwróciła pra- 
wiemu wiłaściciellowi. 

— DRZEWO ULOTNIŁO SIĘ. Płeć 
Teodor postanowił zbudować sobie dom, to 
też zakupił drzewo i złożył ma swoim 
placu przy ul. Kopermilka 68. Po pewnym 

czasie Stwiierdził, że drzewo ulatnia się 
miezem benzyma, a że conaz więcej ulatnia- 
ło się, zwierzył się z tem policji, która od- 
najazła drzewo. u Siergiela Anklrzeja przy 
tejże ulicy 96, kitóre zwwóciła poszkodowa- 
nemu właścicielowi 

RUSYFIKACYJNE  NIABOŽEN- 
STWO W KOŚCIELE (PO-BERNARDYN- 
SKIM W SŁONIMIE. W dhiu 26 b. m. o g. 
I m, 30 ma. być odpnawione przez ©. Niie- 
mamcewicza jeznitę obnządłknz wschodniego 
z Albertyna rusyfikacyjne nabożeństwo w 
kościele po-bennardyńskim w Słonimie, 

Dzień ten oczekiwany jest przez miej- 
scowe społeczeństwo polskie z wielkiem 
miepokojem, pomieważ ludność katolickiego 
Słonima mie mioże się pogodzić z faktem 
odprawiania: w. niedawno mewiilnidykowanej 
świątymi mabożeństw talk žywio [pmzypomi- 
nających młabożeństwa w cerkwiach oraz 
z wygłaszaniem kazań w: języku niepolskim 
w świątymi ufumdowianiej przez Polaków. 

— SKAZANIE KOMUNISTÓW. Sąd 
Okręgowy w Grodnie ma sesji wyjazdowej 
mw. Słomimie rozpoznawał sprawę Knupika 
Wiłodzimiemza ze wsi Zalesie pow. sitonim- 
sikiego i Chomczyka Bazylego ze wsi Wie- 
eiemióka pow. Słonimskiego oskarżonych z 
art, 102 K. K. Po zbadaniu świadków i 
pnzeprowadzeniu rozprawy Sąd uznając o- 
skarżonych winmymi: zbrodni skazał Krup- 
miilkia: Włodzimiemza: na 7 lat więzienia, zaś 
COhomezyka B. ma 2 lata więzieniia, pozba- 
wiając obu praw na pnzeciąg lat 5-ciu. 

Tegoż dnia Sąd mozpaitry= 
wiał sprawę 9-ciu mieszkańców gminy 
Piaskowskiej pow. Kosowskiego oskarżo- 
mych m ant. 102 K. K. 03 r. i skazał Tmusko 
Stefana nia 6 lat, więzienia, Kolinkę ma 4 
Tata wiięz.  Lutycza į Wollezaika ma 3 lata 
imwiez., | 'Prokurata,  Albmamowioza, Miiele- 
cha i Mastyka na 2 lata więzienia. Wszy- 
scy z pozbawieniem praw. na przeciąg lat 

John Barrymore, Camila  Ó 

„KRÓL G 

Dziś najoieknióję y ptegram w»zystki h czasowi 

1938 r. reżys. E Łubicza 

(Masta midų niku świ:'s 

  

Douglas Falibsn:s I Lupe Velez w najn wszych dwóch óźwiękow. przebojach 
arcywspan ały dram:t 99 10 axisch w rołach 

głównych John Barrymore i C. Hu rn. 
porywająca Argeutyńska senszcyjra leg'nda w 10 skt o na!twiększym zbój- 

W rol gł Wetki Dogs Fairhsnts i Lupe V-l*z 

|4. GORDON 
su 

Sn. 
AKC. 

NIEMIECKA 26. 
Od czwzriku 23-go lutego r, b. rozpoczysamy 

taniq sprze 
jedwabiu, wełny, materjały 

daż resztek 
damskie i męskie na ubrania 

i paita. — Takich tanich cen jeszcze nie było! 

— KRWAWA MASAKRA W SŁONI- 
MIB. Znani awantunniicy słonimsey! Wołod- 
kiewiez Aleksander i Kiryfo Grzegorz ma 
mia tle sprzeczki wszczęli między sobą bój- 
kę, w: czasie której Wołodkiewiez zadał 
nożem. Kiryle tmzy ciosy w prawe kolano, 
plecy i w łokieć.  Zmasaknowamego Kinyitę 
odstawiomo w: stanie ciężkim do szpitala 
miejskiego w Słonimie, 

ERGO LIST T 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 

średka od edcisków 

Prow. A. PAKA. 

OGŁOSZENIE. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 5-go 

  

  

  

chor. skórne, wenery - 

  

ALAAAD AA Ai Addis Seb 

is ia žė 1 = GS 

zain MIESZKANIE 
7 pokoi łazienka, kana 

PIOTROWICZ- lizacja do wynajęcia od 

JURCZENKOWA. puje Miiewiza 7 
«rdyustor Szpit Sawicz Zd 
ch>roby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 

przeprowadziła się 

wiieńska 34 

POK6] 
DO WYNAJĘCIA 

dla kulturalnej osoby. 
R piętro  aowodego 12 m. 3. 
przyjmnje B 

is 2 POKOJE E —__ Jasne, słoneczne — ze 
DOKTOR wszystkiemi wygoda - 

mi z užywalnošcią tele- 
Zelcowitcz fonu do wynajęcia —- 

ickiewicza il-a m. 7 

czne, p: moczo- E 10-66. 

  

  

    

  

rewiru, Juljan Mościcki zamieszkały w Wilnie, ych. zza 
przy ul. Wileńskiej Nr. 25 m. 10, na zasadzie d do SE 
art. 602 K. P. C. obwieszcza, że w dniu 3-g2 od 0 do i, 3 Mickie e Galery Bien. 
marca 1933 r. o godz. 10 odbędzie się licytacja wicza 24: do wynajęcia, z :ych. 
publiczna ruchomości, należących do lcka Ma- DOKTOR dwa dwupokojowe a 
zina w jego lokalu w Wilnie przy ul. Makowej Z£LDOWICZOWA dwa pojedyńcze, — ul. 
Nr. 15—22, składających się z pianina, szafy da B.kszta 2 
ubrania i futra, oszacowanych na łączną sumę kobiece, weneryczne — - —— —-— =» 
625 zł., które można oglądać w dniu licytacji w narządów R A 

miej scu sprzedaży, w czasie wyżej oznaczonym. ©: Szy 10 

: " Котогт›;‹ ]Мозс]скі.у ul. Mickiewicza 24 — POSZUKUJĄ 
tel. 277. PRACY 

GABIKET POPIERASCIE „ — 
Racionalnej kosmetyki w L. 0. P. p > da ai 
Wilno, Mickiewicza 31 m. 4, poszukuje  stanovisks 

mm ж ua TadCy prawneg* — ul. 
U R o D Ę pa Alwe, Podgórns 3m 14 K.M. 

kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, t UPNO | EEE AMORE 
8uwa jej skazy i braki. Masaż kosmetys: I SPRZEDAŻ ZGUBY - 
ły twarzy. Masaż ciała, elektryczny, w: ERO Guby 
szczuplający (panie). Natryski pe BGZBESEZNCH "GII 
według prof. Spuhla. Wypadanie włosów # RE T B 
łupież, indywidualne dobieranie kosmetykć > Mamałygę! Zgnął 
do każdej cery. Ostatnie zdobycze kos* 

tyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

  

kaszę i mąvę p-lecają szczenisk 4 miesięczny, 

B-iia Głęb 'WśCY seter czarny z bi.łem 
podgarólem Dać znać 

  

  

  

nowska wygłosiła odczyt ma temat ho- 5-ciu. Timofiejczyka Aleksego z Wojciszyn W.Z P ul Trocka 3 Sierak wsxiego 14 m. 2 
dowli kur i wynikające z tlego korzyści. Sąd uniewiinnił. EA -— a“ SE 

— Boże, ochroń nas! — jęknęła De- się uroczyste tony pogrzebowego marsza Doktór, który właśnie powrócił do Co to sen?.. Czy halucynacja? 
nisowa. 

— Czemu pani się tak dzisiaj dener- 
wuje? — zapytała gospodyni, — to do 
pani takie niepodobne! 

Zapanowało milczenie. 
Pani Denisowa opadła na stół, — roz 

legły się głosy. Stalin kazał puścić jej 
ręce i zamknąć łańcuch za jej plecanii. 

— Jak zimno! Jak zimno! — szepta- 
no. 

Ciszę przerwał głośny trzask, 
gdyby pękającej ściany. 

Wszyscy zadrżeli. 
Denisowa jęczała ciężko. 

‹ аК- 

Wysoko nad głowami džwieczaly 
dzwoneczki. 

— Uderzenie stali o stal, — wyjaśnił 
generał. 

Z szelestem zaczęły się sypać rozdar- 
ty na drobne strzępki papier. Zanim obe- 
cni oprzytomnieli, ogniste języki га1ай-- 
czyły nad stołem. Błyszcząca, jasna nit- 
ka zdawała się łączyć głowy dwóch nie- 
djów — Prajsa i Denisowej. Wtem ło- 
mot! Upadło coś ciężkiego. 

— O-och! — jęczała i 
Denisowa. 

— Skończmy, proszę! — rozległy się 
drżące głosy. 

— Teraz to jest niemożliwe: medium 
jest w transie — oznajmił kategorycznie 
Stalin. 
Znów fala zimna, trzask... szelesty.. 

Nagle z sąsiedniego pokoju rozleglv 

wzdychala 

   

  

Szopena 
— Jakie wspaniałe wykonanie! Kto to 

gra? 
— Nie mam pojęcia! — zdziwiła się 

gospodyni. — Niema w domu nikogo, 
prócz służby. 

Nagle zaczęły wdzierać się dysonar - 
se, uroczysty marsz przechodził w jakąś 
skoczną melodję. Zdawało się, że dwie o- 
soby, przeszkadzając sobie wzajemnie, 
grają dwie różne melodje. 

— Zabawne, — mruknął Zorin, — 
nie miałbym nic przeciw temu, gdyby ci 
umarli goście zechcieli zabawić nas nie- 
tylko muzyką, ale i tańcem... 

— Oj, niech pan nie żartuje! — roz- 
legły się szepty. 

Poza łańcuchem poruszać się zaczę- 
ły mleczno-białe figury, wyraźne na cie- 
mnem tle pokoju. Atmosierę wypełniać 
zaczął przykry, duszący zapach. 

Pod stołem zaczęło się poruszać cx$ 
wielkiego, dysząc ciężko. 

— Aj... aj! — rozległ się rozdziera- 
jący krzyk bólu. 

— Zimne ręce... duszą.. duszą.. dit- 
szą!., 3 

— Ognia!. Ratunkul... 
Krzyk,.. zamieszanie... panika.. 
Jak przestraszone stado, rzucili się 

wszyscy do zamkniętych drzwi. 
W kącie coś szeleściło, stukało... 
Stalin znalazł drżącą ręką latarkę. 

Błysnęło światło. 
Generał otworzył wreszcie drzwi. 

SZT WER OREWOGIA OZEE R RTR AE ZAC RA 

Drukarnia wydawnictwa „SŁOWA” 

zaa 

domu, z trudnością ocucił Denisową. 
Prajs siedział przywiązany do krze- 

sła. 
Fortepian był zamknięty i 

służby nie słyszał muzyki. 
— (o ci się stało? — podbiegł Za- 

charow do narzeczonej. 
— (Coś zimnego schwyciło mnie za 

szyję i ukłuło — wyszeptała śmiertelnie 
blada dziewczyna. 

Rzeczywiście na szyi miała małą ran- 
kę, z której płynęło wąskie pasemko krwi. 

ROZDZIAŁ XX 

GŁOS Z ZAŚWIATÓW 

W mieszkaniu adwokata Plewisa 
wszystko. świadczyło o tem, że państwo 
wybierają się w podróż. 

Meble zostały pookrywane  pokrow- 
cami, a obrazy osłonięte perkalowemi 
zasłonami. 

Była późna noc. Wszyscy śpią moc- 
no, prócz żony adwokata. 

Zgodziła się, wbrew woli, na ten wy- 
jazd. Mąż liczy, že to ją uleczy... A ona 
tak cierpi! Trudno rozstać się z pokojem 
w którym umarł Boria... . Cheiałaby więc 
jakąś pamiątkę po nim.. 

Wychudłą ręką pociera rozgoraczko= 
wane czoło. 

— Tak.. wezmę ubranko Bori, to w 
którem był ubrany tego  nieszczęsnego 

nikt ze 

ranka! Ale w dzień mąż nie pozwoli za- 
pakować ubranka, trzeba iść zaraz... 

— Ma-mo.. 

Matka wstrzymuje oddech. Seree bi- 
je jak młotem w jej piersi. 

Duży zegar w jadalni, wybija głuctie 
i przeciągle godzinę. 

„Mój Boria, mój ukochany syneczku, 
czy to znów dzwony pogrzebowe!“.. — 
szepce nieprzytomnie matka 

Cicho, jak cień, przemyka się  nie- 
szczęśliwa matka poprzez pokoje. Ciem- 
no tu... u Bori! Ale to nic: ona zna tu 
każdy zakątek. Wie, że-ubranko leżała 
przy łóżeczku. Pewną ręką dotyka mięk- 
kiego materjału, przyciska do serca u- 
branko i śpiesznie wraca do swego pa- 
koju. 

Rozkłada ubranko na swej kołdrze, a 
sama klęka przy łóżku, jak przed świę- 
tością. Całuje.. 

Co to twardego pod ręką? . 
— Mój malutki, — szepce ze izaini, 

— zabraniałam ci zbierać „skarby da 
kieszonki... a teraz.. Co ty tu masz, co 
zebrałeś ostatni raz w życiu? 

Drżącą ręką wyjęła jedwabny  łach- 
manek. Rozwinęła go przed lampką noc 
ną i.. 

Przeraźliwy krzyk przerwał ciszę śpią 
cego domu. 

Kiedy domownicy zbiegli się do sv- 
pialni Nadziei Mikołajewny. leżała ona 
zemdlona na łóżku. 

Pobladłe wargi nie zdradziły -tajem- 
nicy jedwabnego skrawka, który zaciska 
ła kurczowo w ręku 

D. C. N. 

  

Wiadomość u dozorcy. ' 
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