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PRZEZ ZBLIŻENIE DO ZJEDNOCZEN:A 

Trzeba odważnie spojrzeć w oczy po- 
nurej rzeczywistości. Toczy się decydu- 
jąca walka dwóch światów. Bolszewizm 
jest straszny nie dlatego, że głosi takie, 
lub inne hasła polityczne, które sam gwał 
ci na każdym kroku, lecz przedewszyst- 
kiem dlatego, że zatruwa dusze, pozba- 
wiając je zdolności do lotów najwyż- 
szych. Nie w dziedzinie polityki, lub zy- 
cia ekonomicznego zostanie rozegrana ©- 
stateczna walka, lecz w dziedzinie ducha, 
na tle religji. Stąd rola Polski, jako tere- 
nu zmagań, od których zależy los kultury 
chrześcijańskiej, jest wyjątkowa. 

Zespolenie wszystkich twórczych sił 
pod znakiem Krzyża jest koniecznością, 
nie wymagającą uzasadnienia. O zespole- 
niu całkowitem w tej chwili, niestety, nie 
można mówić: do zawarcia unji jeszcześ- 
my nie dojrzeli. Ale dążenie do zjednocze 
nia jest najgłówniejszem i najpilniej- 
szem zadaniem wszystkich prawdziwych 
chrześcijan. | 

Katolicy pod tym względem znajdu- 
ją się w sytuacji lepszej, niż prawosław-- 
ni: mają oni wyraźne wskazania Ojca 
św., gorącego rzecznika dzieła zjednocze- 
nia Kościołów, mają konkretną akcję, 
która aczkolwiek na błędne wkroczyła 
tory, jest jednak świadectwem czynu i 
wyrązem poszanowania tradycyj Cerkwi 
prawosławnej. 

Brak jakichkolwiek - powažniejszych 
wyników akcji neo-unijnej zależy przede - 
wszystkiem od pomieszania trzech od- 
rębnych kierunków,, które stanowczo na- 
leży rozróżniać, znajdując dla każdego 
z nich całkiem odmienne formy. 

Akcja na terenie przyszłej Rosji wy- 
maga wręcz innego planu i metod, niż 
akcja na terenie Polski, obie zaś te dwie 
akcje zawisną w powietrzu, jeżeli się nie 
zorganizuje szerokiej akcji przygotowaw-- 
czej, której zadaniem jest zbliżenie wy- 
znawców obu Kościołów. 

Jakie należy stosować metody w ce- 
lu pozyskania dla Kościoła prawosław- 
nych na terenie przyszłej Rosji? Na to 
pytanie chyba nikt nie da odpowiedzi, 
gdyż wszystko zależy od czasu i waruti- 
ków, w jakich okaże się ta akcja możli- 
wa. Gdyby można było już dziś, czy ja- 
tro rozpocząć propagandę katolicyzmu w 
Rosji, na wschód od linji Dniepru, praw- 
dopodobnie metody albertyńskie okazyły- 
by się najlepszemi. Ścisłe przestrzeganie 
rytuału synodalnego, do którego się przy 
zwyczaili Rosjanie, nie znający prawie 
wcale innych chrześcijańskich  wyznan, 
— brak najlżejszych pierwiastków kultu- 
ry polskiej, — wszystko to ma całkowi- 
te uzasadnienie w pracy pośród rdzen- 
nych Rosjan. Ale, jeżeli możliwość pracy 
misyjnej w Rosji, zjawi się za lat dzie- 
sięć, wszystko to nie będzie miało żad- 
nego znaczenia, gdyż kapłani zetkną się 
z ludźmi, nie mającymi najmniejszego 
pojęcia o Bogu, religji, nabożeństwach 
chrześcijaństwach. Tym ludziom będzie 
całkiem obojętna sprawa obrządku, — 
obce poczucie religijności. Jak można bę- 
dzie porozumieć się z tymi ludźmi — i 
czy można — jest to pytanie bez odpo- 
wiedzi. 

Łatwiej natomiast odpowiedzieć na 
pytanie, dotyczące metod akcji unijnej na 
terenie Polski. Nie można się łudzić na- 
dzieją, że prawosławni w znacznej ilości 

uzupełnią szeregi neo-unijne, przyjmując 
katolicyzm pojedyńczo, lub nieznacznemi 
grupami. Bliskie obcowanie katolików i 
prawosławnych w ciągu istnienia Rze- 
czypospolitej wyrobiło większą dojrza- 
łość religijną ludzi; to też prawosławny, 
przekonany 0 prawdzie Kościoła katolic- 
kiego, jeżeli nie przyjmie obrządku rzym- 
skiego, będzie przynajmniej szukał w 
unji jakichś bardziej wyrazistych ceca 
katolicyzmu. Co innego, gdyby chodziło 

o całkowite połączenie Kościołów: było- 
by ono nie do pomyślenia bez zagwarar- 

towania prawosławnym nietykalności ich 
form liturgicznych, 

Ukrywanie się z katolicyzmem wobec 
Prawosławnych, robienie z unitów а- 
kichś bliżej nieokreślonych „chrześcijan*, 
wreszcie odżegnywanie się od polskich 
tradycyj i unji i Cerkwi, — wszystko 
to niema sensu. Prawosławni, pochodza- 
cy z centralnej Rosji, stanowią w Polsce 

zaledwie garstkę; ci natomiast, którzy z 
dziada-pradziada siedzą na wspólnej Z 
nami ziemi, żbyt dobrze są życi i 
polskością i z katolicyzmem, aby to mo 
gło ich odstraszać. Spójrzmy na inteli- 

gencję prawosławną i na duchowień- 
stwo: jeżeli spotkamy człowieka  „tutej- 
Szego”, prawie napewno można  twier- 
dzić, że nawet w bliskiej rodzinie będzie 
miał on Polaków i katolików. 

O tem trzeba pamiętać. Ale dziś wy- 
tworzyła się taka sytuacja, że łatwiej jest 
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wyobrazić sobie przyjęcie unji pizez sct- 
ki kapłanów prawosławnych razem z ty- 
siącami wiernych, niż zgłoszenie się pię- 
ciu, czy czterech kapłanów z powołania: 
za dużo popełniono błędów, za wiele 
przyjęto awanturników i kryminalistów, 
wyrzuconych z Cerkwi. W pojedynkę nie 
każdy zaryzykuje pójść.. 

Bankructwo metod obrządku wschod- 
niego nie jest bynajmniej bankructwem 
idei unijnej. Idea ta nabiera coraz więk- 
szej siły chociażby już tylko dlatego, że 
jest koniecznością dziejową, jest głów- 
nym środkiem ratowania kultury chrze- 
ścijańskiej, zagrożonej na wszystkicii jej 
posterunkach. Ale nie można ani myśleć 
poważnie, ani marzyć o unji Kościołów 
bez dokonania powszechnego braterstwa 
katolików i prawosławnych. Droga do 
zjednoczenia prowadzi li tylko przez zbli 
ženie!.. 

I właśnie taka akcja, zmierzająca do 
zbliżenia wyznawców dwu Kościołów, 
jest obecnie zadaniem  najpilniejszem, 
gdyż doprawdy niema ani jednej chwili 
do stracenia. Sytuacja jest przerażająco 
niebezpieczna, skoro nawet młodzież aka 
demicka zaczyna mocno zezować w kie- 
runku Wschodu, a nawet próbuje połą- 
czyć w jedno naukę Chrystusa z nauką 
Marksa i Lenina!.. Zaczynamy zatra- 
cać czujność, mamy przytępiony wzrok. 
słuch i powonienie w stosunku do akcji 
Czerwonej Gwiazdy!.. 

W tych warunkach nie dość paktu o 
nieagresji pomiędzy katolikami a prawo- 
s'awnymi, — potrzebne jest wzajemne 
poznanie się i życzliwość. Akcja taka 
musiałaby być zakrojona na wielką skalę 
i objąć wszystkie warstwy zorganizo- 
wanego społeczeństwa katolickiego i 
prawosławnego — od młodzieży szkolnej 
począwszy. ' 

Czy dałoby się ustalić jakieś wytycz- 
ne (tla tej akcji, uwzględniając to, że mu- 
siałyby one być przyjęte przez katolików 
i prawosławnych, przez kapłanów i la- 
ików, przez ludzi głęboko religijnych i 
przez chrześcijan nietyle ze względu na 
gorliwość religijną, ile z kultury? 

Możnaby było wysunąć pięć zasad - 
niczych nakazów: ko 

1. Uświadamiać siebie i innyct, że 
każdy z nas może i powinien przyczy- 
nić się do dzieła zjednoczenia Kościo- 
łów, które jest dziełem miłości 
janskiej. 

ja 

chrzešci- 

2. Uezyč się przeszłości, by nie pow- 
tarzać starych błędów nienawiści: bądź 
wyznaniowcj, bądź pochodzącej z innych 
odrębnaści. 

3. Poznaw ać, co nas łączy, a co dzie- 
li, przytem więcej wnikać w treść, niż 
w formy; ktćiych często nie rozumiemy, 
albo które rice są istotne. 

4. W dysputach i rozmowach unikąć 
wszystkiego, co mogłoby obrazić cudze 
przekonania i świętości religijne, a sta- 
rać się o szczery i Serdeczny wzajem- 
ny stosunek. 

5. Dążyć dc wytworzenia takich wa- 
runków, aby się dało zrealizować wspól- 
ną akcję przeciwko bezbożnictwu, wro- 
gwoi samej idei religijnej. 

Ostatni punkt wskazuje już na niebez- 
pieczeństwo, bezpośrednio odczuwana. 
przez Kościół i Cerkiew na naszych te- 
renach, ulegających wpływom ze Wscko- 
du. Ateiem 1 sekciarstwo, popierane 
przez bolszewików, dotkliwie się daja 
we znaki na r:aszej wsi. I Kościół i Cer- 
kiew prowadzą intensywną walkę z tą 
plaga. Czyż więc nie dałoby się, dążąc 
do wspólnego frontu, ustalić jeżeli nie 
wspólnego, to bardzo zbliżonego do sie- 
bie planu działania? Czy nie byłyby mo- 
żliwe wspólne konferencje kapłańskie 
księzy katolickich i prawosławnych? 
Czy nie mogłyby się ukazać odezwy, pod 
pisane przez kapłanów obu Kościołów?.. 

Tworzesie frontu przeciwateistyczne 
90 — oto hasło, które mogłoby się przy- 
czynić do zacieśnienia stosunków pomię- 
dzy ketolikami a prawosławnymi!... 

Gdyby ktoś zainicjował taką akcię 
zbliżenia, musiałby jednak liczyć się z 
tem, że aktualności nabrałyby dwie nieco 
drażliwe i delikatne Sprawy, będące 
źródłem wielu nieporozumień. 

Pierwsza — to sprawa rewindykacji 
kościołów, zabranych niegdyś przez rząd 
rosyjski i przerobionych na cerkwie. 
Stanowisko episkopatu katolickiego w 
tej sprawie jest bardzo jasne i dobrze 
znane: z obowiązku troszczenia się o do- 
bro kościelne i z obawy o przedawnie- 
nie, wytoczono procesy o wszystkie bez 
wyjątku kościoły łacińskie i  unickie, 
znajdujące się obecnie w posiadaniu Cer- 
kwi. Sąd, jako najbardziej powołana in- 
stytucja, miał rozstrzygnąć, czy te proce- 
sy były należycie uzasadnione. Strona 
prawosławna w sposób demagogiczny 
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Obrady nad preliminarzem budżetowym 
WARSZAWA PAT. — Otwierając  dzisiej- 

sze posiedzenie Senatu, marszałek Raczkiewicz 
zawiadomił, że po zapoznaniu się ze stenogra- 
mami wczorajszego posiedzenia przywołuje 
sen. Boguszewskiego do porządku, z zapisa- 
niem do protokułu, ponieważ mówca, po dwu 
krotnem przywołaniu do porządku, użył słów, 
nie licujących z godnością lzby. 

Zkolei przystąpiono do obrad  szczegóło- 
wych nad preliminarzem budżetowym. * 

Sen. Wańkowicz (BB) zreferował budżet 
Prezydenta Rzeczypospolitej, nie proponując 
żadnych zmian. 

Sen. Drucki - Lubecki (BB) zreferował bud 
żet Sejmu, podnosząc między innemi, że wy- 
datki biura sejmowego są minimalne.— Dalej 
zaznaczył, że fundusz kulturalno - opiekuńczy 
dla niższych funkcjonarjuszów budził pew::e 
wątpliwości i nieufność u tych funkcjonarju- 
szów, ale obecnie spotyka się z coraz więk- 
szem uznaniem i zrozumieniem. — Następnie 
przedstawił budżet Senatu, podkreślając, że mu 
mo szczupłego składu biura prace zostały pe- 
głębione przez lepsze urządzenie biura i utwo 
rzenie komitetu techniki ustawodawczej. Zko- 
lei tenże senator przedstawił sprawozdanie ko- 
misji skarbowo - budżetowej 0 preliminarzu 
izby Kontroli Państwowej. Senator zaznaczył, 
że uwagi NIK są respektowane. Z roku na rok 
uwidacznia się coraz znaczniejsza poprawa.-- 
Poza normalnemi czynnościami NIK na zlece- 
nie rządu dokonała rewizji Banku  Gospoda:- 
stwa Krajowego. Badanie stwierdziło postęp w 
organizacji BGK i znaczny rozwój jego ope- 
racyj. 

Do tych części budżetu nikt głosu nie za- 
bierał. 

‚ Następnie sen. Wańkowicz przedstawił 
preliminarz Prezydjum Rady Ministrów. Mów- 
ca podkreśla wzrost znaczenia, a jednocześnie 
sumy prac i odpowiedzialności premjera. — 
Zamierzona jest reorganizacja Prezydjum Ra- 
dy Ministrów, którego nowy statut znajduje 
się w opracowaniu oraz rozszerzenie jego fun 
kcyj w zakresie polityczno - administracyjnym. 
Sprawozdawca omawia szerzej działalność ko- 
misji usprawnienia administracji publicznej. 

Zkolei referent omówił działalność Trybuna- 
łu Administracyjnego oraz przedsiębiorstw: 
drukarń państwowych i PAT. Do tego budże 
tu nikt nie zapisał się do głosu. 

Izba: przystąpiła do, budżetu 
Spraw Wojskowych. 

_ Sprawozdawca sen. Dambski (BB) podkieś 
li, że budżet ten ma cechy ścisłej obronność 
państwa. Ufamy naszemu wojsku — mówił re 
ierent — na którego czele stoi i życiem i 
rozwojem jego kieruje wódz zwycięski z ostet- 
niej wojny Marszałek Józef Piłsudski. Ufamy 
wiedzy fachowej i miłości ojczyzny, jaką prze 
jawia działalność naszego wojska, ufamy, że 
budżet ten, choć szczupły, nie będzie niedost:: 

Ministerstwa 
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polskiego i polityki polskiej, referent stwier- 
dzą: „W ciągu kilkunastu lat swego istnienia 
państwo nasze stało się u rozumnej . opinii 
świata realnym czynnikiem pokoju. Wrzaski 
nieprzyjaznej propagandy i ataki nieżyczliwej 
obcej prasy na „imperjalizm  polski* nie pu- 
trzebują nas wzruszać. Utrzymując politykę pe 
kojową, nie wyrzekniemy się żadnego naszego 
słusznego prawa. Nie dopuścimy do najlżejsze 
go zachwiania zasady nienaruszalności nasze- 
go terytorjium państwowego. Potrafimy stać n- 
strąży naszej godności i naszego honoru na- 
rodowego'. Kończąc, referent podkreśla, że 
pierwszym obowiązkiem obywateli jest zapew- 
nienie bezpieczeństwa bytowi swego państwa. 

Marszałek Raczkiewicz stwierdza, że w spra 
wie budżetu M. S. Wojsk. nikt nie żąda głosit. 

Zkolei przystąpiono, do budżetu  Minister- 
stwa Opieki Społecznej. Sprawozdawca Sen. 
Barański przypomniał, że w roku 1932, referu- 
jąc budżet tego resortu, wyraził nadzieję, że 
Ministerstwo w miarę niewielkich zasobów Эе 
dzie umiało wywiązać się z zadania, które 
przed niem stoi. — Referent z zadowoleniem 
stwierdza, że tak się stało. Chyba nikt tego 
niewielkiego budżetu nie potrafiłby lepiej %y- 
korzystać. Т 

W dyskusji przemawiały senatorki: Kisie- 
lewska (Kl. Ukr.) i Grunertówna (BB) oraz 
sen. Klemensiewicz. 

Na tem porządek dzienny wyczerpano. 
Następne posiedzenie odbędzie się w piątek © 
godzinie 3 po poł. Na porządku dziennym -— 
budżety MSZ, Komunikacji, Poczt i Telegia- 
fów oraz Min. WR i OP. 

POSIEDZENIE KOMISJI KONSTY- 
TUCYJNEJ SEJMU 

WARSZAWIA, iIPA'T. — Posiedzenie ko- 
misji konstytucyjnej Sejmu. 

Na porządku obrad komisji konstytu- 

cyjnej Sejmu zmajdowiał się referat: prze- 
wodniczącego komisji, wicemarszałka. Ma- 
kowislkiego o stanmowiieniu nionm praiwinych. 
Przewiadniczył kiomisjii! poseł Pastehalsiki. 

Pos. Makowski (BBWR) w obszemmym 

referacie omawia zajgładniiemiie stamowienia 
norm prawnych, sprawę inicjatywy usta- 

'wodawkzej, jej genezę i: mozwój oraz proces 
postępowamiia: ustawodawczego. W wymilku 
mefeaitu poseł Makowski wysuwa maste- 

pujące tezy: 
1) źwódłem morm prawnych są ustawy 

i rozporządzenia; 
skutek uchwał Izby poselskiej i Senattłu 
i wymagają stwierdzenia mocy przez Pre- 
zydewta Rzeczyjpospolitej; 3) iniejatywę u- 
slławodawczą ma Prezydent Rzejczypłospo- 
litej, Rząd oraz Izba poselska; 4) postę- 
powanie ustiawodawcze Sejmu adbywa się 

   
    

   

śytudcjo na Dalekim Wschodzie 
ROKOWANIA ROZPOCZNĄ SIĘ 

W POCZĄTKU MARCĄ 
TOKJO PAT. — Rokowania, mające na ce- 

lu wyznaczenie mieszanej komisji granicznej z 
przedstawicielami Japonii, Mandżurji i Rosji 
sowieckiej rozpoczną się w pierwszych dniach 
przyszłego miesiąca, gdy przybędzie do "Tokjo 
nowy ami sowiecki. 

Sowiety wyraziły w zasadzie swą zgodę na 
stworzenie podobnej komisji, której zadaniem 
będzie wytknięcie granicy i zapobieżenie u- 
cydentom na granicy mandżursko - sowiec- 
kiej. 

JAPONJA UCZYNI WSZYSTKO 
.. TOKJO PAT. — Według wiadomości ze 
źródeł miarodajnych, ambasadorowie japońscy 
otrzymali polecenie wyjaśnienia rządom, przy 
których są akredytowani, zamiarów Japonji co 
do prowincji Dżehol, oraz upewnienia tych 
rządów, że Japonja uczyni wszystko, co bę- 
dzie mogła, ażeby przeszkodzić rozszerzeniu 
się wałk poza obręb wielkiego muru. 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprze- 
cza pogłoskom, jakoby Japonja zagroziła pod- 
jęciem energicznej akcji, jeżeli Chiny nie zdo- 
lają powstrzymać ruchu  antyjapońskiego we- 
wnątrz kraju. 

ALE SAMOLOTY BOMBARDUJĄ 
PEKIN PAT. — Aeroplany japońskie zbom 

bardowały Nanling, .Peipiao i Czao - Yang. 
Japończycy kierują transporty wojskowe w kie 

runku kolei, prowadzącej do Nanling. Oddzia- 
ły japońskie, które znajdowały się dotychczas 
w Sui - Czung na wschodniej granicy Dżen- 
holu, zostały skierowane na zachód. 

WOJSKA MANDŻURSKIE ROZPOCZĘ- 

ŁY ATAK 

CZANG - CZUN. PAT. — Zgodnie 
z rozkazami ministra wojny Mandżuka 
oddziały mandżurskie pod wodzą gen. 
Czang - Hai - Penga rozpoczęły atak 
na pozycje chińskie na froncie Dżehol. 

* * 

NANKIN PAT. — Ciny odrzucity ka- 

tegorycznie żądanie Japonji wycofania 

wojsk z terenu prowincji Dżehol. 
ТРО OEADROWIC 

Zasypany iawiną 
LWÓW. PAT. „Ilustrowany Ex- 

press Wieczomny* dontosi, że wczoraj 
przed południem po mozolnych poszukiwa- 
niaich, odnalezianio w górach zasypanego 
przez lawinę nanciarza Garapicha: pod 2- 
meniową powłoką śniegu. Garapich, przy- 
walony olbrzymią masą śniegu, uległ udu- 
szemitu, 

* 

  

rozdmuchała sprawę rewindykacji, sze- 
rząc niepokój wśród szerokich mas. 

W swoim czasie Ś. p. Biskup Z. Ło- 
ziński pisał 'w tej sprawie w liście do 
prawosławnych: 

Dochodzimy tylko praw swoich. Jeśli w 
tym, lub owym, łub w dziesiątym wypadku о- 
każe się, żeśmy się omylili, beż wstydu wyrok 
przyjmiemy, bo chcemy dochodzić tylko swoje- 

go. Owszem, jeśliby się zdarzyło, że wskutek 
jakiejś pomyłki sądby nam coś przysądził, do 
czego nie mamy prawa, samibyśmy tę omyłkę 
poprawili i chętnie oddalibyśmy rzecz cudzą, 
mając nawet za sobą i siłę, i prawo formal- 
ne. 

Jeślibyście, moi Bracia Prawosławni, ze- 
chcieli tych samych prawideł się trzymać, to 
możnaby obejść się bez sądu, a przynajmniej 
w przeważnej liczbie wypadków. Sądy rozstrzy - 
gnęłyby jakieś nieliczne sprawy, wątpliwe dla 
obu stron. Najczęściej wystarczyłoby spokójne 
rozważenie okoliczności i przyjazna rozmowa. 

Nie wiemy dlaczego wówczas nie dc- 
szło do zgodnej rozmowy na temat re- 
windykacji kościołów. Upłynęło już czte- 
ry lata, — wiele procesów zostało roz- 
strzygniętych, — ale czy dziś nie dało- 
by się pójść za wskazaniami ś.p. Biskupa 
Łozińskiego, — czy nie możnaby było 
spróbować przeprowadzenia rozmów, 
których przewodnią myślą byłoby tworze 
nie frontu?.. 

Drugą sprawą jest sprawa małżeństw 
mieszanych, tak zawsze aktualna na wsi. 
Kanon 1061 o małżeństwach mieszanych, 
jako pierwszy powód do udzielania dy- 
spenzy podaje sytuację, w której „nagią 
przyczyny słuszne i ważne'. Czy nie na- 
leżałoby uznać obecnej sytuacji na na- 
szem pograniczu za odpowiadającą tym 
warunkom ze względu na konieczność 

walki ze wspólnym wrogiem? 
Te dwie sprawy, jeżeli zostaną nałe- 

życie uregulowane, mogą stać się klu- 
czem, otwierającym drogę do Sezamu.“ 

Powtórzmy jeszcze raz, ostatni raz: 
Czerwona Gwiazda walczy z Krzyżem! 
Walka ta już się nie odbywa na terenie 
Rosji: tam się poprostu dobija resztki 
religijności, prawie bez oporu likwidując 
nieliczne pozostałe świątynie. Walka 
przenosi się na szerszy teren, przyczem 
bezpośrednio zostaje zogrożona Polska. 
W Polsce musi natychmiast powstać 
zwarty front przeciwateistyczny. Sprawa 
jedności Kościołów nabiera wyjątkowej 
aktualności. 

Ale do zjednoczenia droga prowadzi 
tylko przez zbliżenie! 

Innej niema. 
W, Charkiewicz, 

2) usiiawy powistają mia “ 

LAK a i AI L O OIS EI DES че 
| CENY OGLOSZEN: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. 

  

wiedług dotychczasowego trybu, jedmak dla 

odmzucenia poprawek Senatu potrzebna 
jest większość trzech piątych głosujących 
Izby poselskiej; 5) Prezydent Rzeczypospo 

litej w ciągu 30 dni od otrzymania mależy 
cie uchwalonej ustawy. stwierdza jej moe 

swioim podpisem, klontrasygtuowanym przez 
pnezesa: Raldy Minisfirów i ministra spra- 

wiedliiwości, oraz zarządza ogłoszenie u- 
Stawy. przez minlistra sprawiedliwości w 
Dzienniku Ustaw; 6) IPrezydent Rzeczy- 
pospolitej może zwrócić ustiawię Izbie po- 
selskiej z żądamiiem poniownego. rozpatrze- 
mia; 7) jeżeli: Sejna w obu Izbach uchwali 
ponjownie ustawię absolutną 'większością u- 
stawowej liczby posłów. i senaltorów: albo 
pomimo braku takiej większości w Sema- 
cie za ustawą wypowie się w Izbie posel- 
skiej 2/3 ustawowej liczby posłów, Prezy- 
denit Rzeczypospolitej zatwiierdzi ustawę i 
zamządzi jej ogłoszenie allbo rozwiąże Sejm 
i zarządzi piomiowinie wyłlbony; 8) rozporzą- 
dzemiia wykomawicze z powołamiem się ma u- 

stawę oraz rozporządzenia, dotyczące dzie- 
dzin, mieobjętych ustawami, mają prawo 
wylddawać każdy mimister w swym zakresie 
oraz rząd w  zalkresiieę,  przekiraczającym 
kompeltencje poszczególnych ministrów; 9) 
Prezydent Rzeczypospolitej ma prawo w 

“ czasie, gdy Sejm jest mozwiązaniy, wyda- 
wać rozpomządzemiia z mocą ustawy (de- 
kmety); 10) aozporządzemia te mie mogą 
dotyczyć zmiany  Kkomistytucji, omdymacji 

wiylbonezej, budżetu, makładania i podwyż- 
szaniiła podatków. Konstytucja wymieni 
przedmioty, których wozporządzeniia te nie 
mogą dotyczyć; 11) ustawia upoważnii Pre- 
zydenita Rzeczypospolitej do  wydawamia 
zamządzeń z mocą ustawy w czasie i za- 
kresie przez tę ustawię wskazanym, jednak 
z imyjatikiem zmiany konstytucji; 12) 
rozporządzemia z mocą ustawy, dekrety, 
imacą moc obowiązującą, jeżelii mie zostamą 
złożone Sejmowi w ciągu 14 dni po naj- 
bliższem zwołaniu Sejmm; 13) osobna u- 
stawa okneśli! zakres i sposób słanowienia 
norm prawnych przez samorządy. 

TSRS UODO T RE RECT OSUEOREZNIE 

ŻYCIE CZERMAKA W. NIEBEZ- 
PIECZEŃSTWIE 

MIAMI PAT. — Stan zdrowia burmistrza 
Czermaka uległ dalszemu pogorszeniu. Dokto- 
rzy obawiają się, że życiu jego grozi poważne 
niebezpieczeństwo. 

  

— 0 — 

CESARZOWA NIEMIECKA 
NA ŚLĄSKU 

BERLIN. PAT. — Żona byłego cesa- 
rza niemieckiego Wilhelma II Hermina, 
przybyła wczoraj z Doom do Berlima, skąd 
wieczorem udała się na Śląsk, do swych 
majątków. Powrót do Doomm ma nastąpić 
w' ciągu dnia. jutrzejszego. 

LICZBA BEZROBOTNYCH 
W NIEMCZECH WZRASTA 

BERLIN. PAT. — Widług wykazu biur 
pośrednictwa: pracy, ilość. bezrobotnych w 
Niemczech od 1 do 15 lutego br. wizrosła 
o 338 tysiące i wymosiła: 6.047 tysięcy osób. 
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TELEGRAMY 
PROJEKT USTAWY O SZKOŁACH 
AKADEMICKICH W KOMISJI 

SENACKIEJ 

WARSZAWA. PAT. — W sobotę dnia 
25 bm. o godz. 10 odbędzie się posiedzenie 
komisji oświialtiowej Senatu. Przedmiotem 

vbrad kiomiisji będzie projekt ustawy © 
szkołach iakademickich. Przed mwygłosze- 
niem 'referatu o' tym projekcie przez senia- 
tona Rostworowskiego (BBWR), komisja 

wysłudha opinii ekspertów! profesora Ku- 
trzeby i prof. Kostaneckiego,  zapnoszo- 
nych przez p. mafrszałka. Senatu ma wnilo- 
sek prezesa kiomiisji oświatowej i kultural 

nej, prof. Zialkmzewsikiego. Jalkt wiadomo, 
uchwiałą swą 2 dnia. 20 bm. komisja przeka 
zała przewiodniiczącemu do uznania spra- 
wę powołania lub niiepowoływamiia eksper- 
tów. 

TERMIN SKŁADANIA OBLICZEŃ 

PRZESUNIĘTY 

WARSZA,WIA. PAT. — Ministerstwo 
Sikairbu przesunięło termin składania obii- 
czeń różmiiey w podatku dochodowym, wy- 

młikającej z kumulacji uposażeń, otrzyma 
mych w ciągu 1932 moku ad różnych służ- 
ibodkiweów oraz termiin 'wpłąlcenia jednej 
czwamtej części tej różmicy z dnia 5 marca 
ma dzień 15 mamca br. 

ODROCZENIE ROKOWAŃ 

POLSKO-WŁOSKICH . 

RZYM. PAT. — Rokowania gospodar- 
cze polsko-wtoskiie w sprawie mewizji tralk- 
tata halndlowego, trwające od! kilku tygo- 
dmi, zostały odroczone po wymianie szere- 

gu wzajemnych pnopozycyj, które będą 
mozpatrzome obeaniie przez obydwa zainite- 
mesowiame mządy. 

NOWY REKORD AUTOMOBILOWY 

LONDYN. PAT. — Na Florydzie słyn- 

ny angielski  mrekiondzista samochodowy 
Mallicolim Campbell! ustanowił nowy rekord 
automobilowy, osiągając średnią szybkość 
272,198 mil anjg. na godzinę. Dotychczaso- 
wy mekord wynosił 253,998 mil anie. ma g0- 
dzinę. Na jednym kilometrze Campbell u“ 
stanowił również Światowy rekomd, uzysku 
jąc szybkość 271,636 mił. Dotychczasowy 
rekord wynosił 251,340 mil. 

DEKORACJE ARTYSTÓW 
WARSZIAJWA. PAT. — W Monitorze 

Polskim z dniai wczorajszego zamieszezomo 
zamządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o 
nadaniu złotego krzyża zasługi po raz 
pierwszy Ignacemu Dygasowi, artyście - 
śpiewakowi. opery wanszawiskiej, Włady- 
sławowi Lewingierowi, konicertmistrzowi 
opery warszawskiej Tadeuszowi Mazurikie- 
wiiezowi, kapelmistnzowi opery warszaw- 
skiej, Emilowi Miłynarskiamu, dyrygento- 
wi i kompozytorowi, Piośnowi Zajlichowi, 
baletmistrzowi: opery warszawskiej. Złoty 
krzyż zasługi po raz drugi — Adamowi! Do 
boszowi, amtyście-Śpiewakowi opery war-- 
szawskiej i Zygmuntowi Mossoczemu, ar- 
tyście-$piewakowi opery warszawskiej. — 
Ponadto nadano srebrme i bronzowe krzyże 
zasługi kilku innym pracowinilkom sceny. | 

MINTIS KASOS 

  

MILLERAND PRZECIWKO REDUKCJI 
kredytów 

PARYŻ PAT. — W czasie obrad Sc- 
natu nad rządowemi projektami finanso- 
wemi przemawiał były prezydent repu- 
bliki Milierand, który stanowczo wystą- 
pił przeciwko zmniejszeniu kredytów mi- 
nisterstwa obrony narodowej. 

Mówca przytoczył słowa pewneg) 
wybitnego polityka angielskiego, że w 0- 
becnym stanie Europy gwarancją poko- 
ju jest silna armja francuska. Z tym ро- 
głądem mówca w zupełności się zgadza. 
Być może, że należy przeprowadzić pe- 
wną reformę francuskiej instytucji wej- 
skowej, jednak bez redukcji kredytów 
wojskowych. 

Okrojenie kredytów bez obmyślonego 

na obronę 
przed grożącem niebezpieczeństwem. —- 
Francja nie może rozbrajać się, jest bo- 
wiem gwarantką pokoju. 
Rzboić na intelrlinee 

* * * 

PARYŽ. PAT. — Podezas mazorajszej 
ożywionej dyskusji w Senacie mad ikwiestją 

i kredytów. wojskowych  wpłymęły 
<tnzy, poprawki przewodniczących 3 komi- 
sytį obrony narodowej, które domagają się 
nedukcji: kilkuset fnanków z kredytów obro 
my namodowej. Jest tio jedyny 
pomocy, którego Senat, mie posiadający 
prawa imiejatywiy finansowej, może dać 
wyraz swemu miezadowoleniu z propono- 
waniejgo (przez mząd projektu. 

sposób, przy 

W głosowaniu Senat uchwalił wnioski 
planu może być tylko manifestacją, de- Przewodniczących 3 komisyj 170 głosami 
prymującą. wojskowych francuskich i 
tak już zdemoralizowanych  dyskusjami 
w Genewie. Millerand zaznaczył, że w 
Niemczech doszedł do władzy Hitler, któ 
ry bez ogródek i brutalnie żąda rewi- 
zji traktatów. To też mówca przestrzega 

wych 
stała odrzucona. Wobec uchylenia projektu 
rządowiego, sprawa zosłtamie odesłana po- 
mownie do Izby: Deputowanych. 

przeciw! 133. 

  

Komunikat w sprawie przemytu broni 
GENEWA PAT. — Sekretarjat stałej temi mocarstwami co do sposobu zaiat- 

Rady Małej Ententy w Genewie wydał wienia sprawy i oceny całokształtu za- 
dziś komunikat, w którym zaznacza, że gadnienia. Obecnie Mała Ententa ocze- 
sprawa przemytu broni nie jest jeszcze kuje oficjalnych informacyj rządów fran- 
zamknięta, ale że znajduje się na drodze cuskiego i angielskiego, co do końco- 
do zadowalajacego zalatwienia.— Dalej wych propozycyj załatwienia sprawy.— 
komunikat podkreśla, 
państwa Małej Ententy 

žė od początku Dopiero po ich otrzymaniu poweźmie de 
pozostawały w «cyzję o ewentualnem odwołaniu się de 

kontakcie z rządami Wielkiej Brytanii i Ligi Narodów. 
Francji i że były całkowicie zgodne z 

E'ha rozruchów robotniczych 
toku dalszego w stan oskarżenia 

zatrzymanych w lub co najwyżej 300 robotników. 

‚ BUKARESZT PAT. — W 
śledztwa wśród robotników, 
związku z rozruchami w warsztatach  kolejo- 
wych: zwolniono dziś 200 robotników, zaś po- się nad warunkami 

w Rumunji | 
będzie 208 

Obecnie decydujące czynniki zastanawiają 
i uruchomienia warsztatów, 

zostałych 700 zatrzymano jeszcze do dyspozy- które od czasu rozruchów pozostają zamknię- 
cji władz sądowych. Przewidują jednakże, że te. 

 



SILVA RERUM 
Pismo poznańskiej modzieży demo- 

kratycznej p.t. Czuwamy! (6) w ten spo 
sób zaczyna wzmiankę o napadzie stu- 
dęntów na prof. Czernego: 

Prof. uniwersytetu lwowskiego, Czerny, 
wypowiedział się na posiedzeniu komisji oświa 
towej w sejmie jako zwolennik żądanej przez 
Żydów i omawianej teraz w sejmie ustawy o 
zniesieniu autonomji uniwersyteckiej. 

Mniejsza już o ton, ale co za ztošli- 
wošč: „ustawa, žądana przez Žydėow“... 
Z tą ścisłością poznańską wogóle dzieje 
się coś niedobrego. Przed paru dniami 
podaliśmy na tem miejscu urywki ze spra 
wozdawczego ieljetonu p. Kosidowskie- 
go, który nie bez żalu mówił, że Pozna- 
niowi brak... RZAL'u!.. 

l cóż się okazuje? Żadnej restauracji 
w murach pobazyljańskich nie będzie, — 
będzie tylko bufet. Czy będzie w bufecie 
coś ciekawszego?... O tem po otwarciu 
klubu poinformuje publiczność p. prezes 
RZAL'u. 

Dancingów i balów nie będzie, cho- 
ciażby dlatego tylko, że lokal jest za 
ciasny, szczególnie zaś po przeróbce. 
„Smoergonja'?... Taki projekt istnieje — 
z „Cyganami“, z „niedžwiedziami“, — aie 
czy to dojdzie do skutku, — któż może 
wiedzieć. 

A teraz pytanie: kto udzielił p. Ko- 
sidowskiemu tak szczegółowych i tak 
niedokładnych informacyj?... Ktoś z człon 
ków RZAL'u. Ale kto?.. 

Wniosek: nie trzeba być zbyt gada- 
tliwym! 

Gazeta Polska (54) na marginesie 
książki L. Chwistka o kulturze duchowej 
w Polsce pisze: 

Wiara w absołutną dostojność pewnych 
przedmiotów jest zabytkiem przeszłości o wie- 
le bardziej groteskowym, niż wiara w przywi- 
leje rodowe, lub narodowe. Rozrost kultury du- 
chowej, średniej pociąga za sobą we wszyst- 
kich dziedzinach życia intelektualnego wiarę 
w tak zwane życie realne. Nikt nie zastanawia 
się jednak, że zdobywanie życia realnego nie 
jest identyczne ze zdobywaniem pieniędzy. Naj 
większe niebezpieczeństwo dla rozwoju naszei i 
kultury widzi pan Chwistek w tem, że człowiek 
poruszający się na wyżynach kultury żyje w 
naszych czasach w innej rzeczywistości niż 
przedstawiciele kultury średniej. Uświadomie- 
"nie sobie tego faktu, iż wyżyny kultury ducho- 
wej nie powinny obniżać się dlatego, że kultu 
ra rozrasta się wszerz, byłoby jedynym ratun- 

Godząc się zasadniczo z tem żądaniem py- 
tamy się jak praktycznie je wykonać? Chwi- 
stek powiada, że nie ma żadnej rady na zew- 
nątrz, próby skupiania ludzi, organizowania 
ich, dobre są na poziomie średnim. Wy- 
żyny nie nadają się do organizacji. ы 

Ta teza nie przypada do przekonania 
autorowi artykułu, który odpowiada: 

Wszyscy ludzie, którzy nie chcą, by na- 
sze społeczeństwo zmieniło się w prowincję, 
pozbawioną wielkich ambicyj kulturalnych, mu 
szą się zorganizować. Muszą ponad osobistemi 
partyjnemi waśniami, czy też różnicami poglą- 
dów zobaczyć współny cel i do niego dążyć. 

Dziś najgenjalniejsza jednostka bez pomo 
cy innych nie dokona niczego. Tak się życie u- 
tožylo, na tem polega demokratyzacja spole- 
czeństwa. и 

Z tem calkowiciė się zgodzą mtodo- 
ciani publicyści, popisujący się na ła- 
mach Państwa Pracy (5), którzy tak mó 
wią: 

Co stworzy Ford bez robotników? Stwo- 
rzy tyle, co jeden robotnik, a nawet, jako słab 
szy fizycznie, stworzy mniej. 

Ford sam, bez służącej, kucharki, krawca, 
robotnika nie napisze książki, ani nie 
opracuje planu produkcji. Bez tych wszystkica 
tudzi pracy, którzy stwarzają mu warunki -twa- 
rzenia, Ford musiałby całe życie poświęcić 
uprawianiu zagonu ziemi i gotowaniu, aby 
mieć co jeść, szyciu sobie ubrania, aby mieć 
w co przyodziać się. T 36) . 

Co za głębia myśli i jaki wspaniały 
polot wyobraźni!...  Ktėžby' się ośmielił 
nie przyznać racji autorowi? Ale... Co 
zrobi towarzysz — dorożkarz bez konia? 
A co zrobi koń, jeżeli mu nie dopoma- 
ga wróbelki?.. 8 

Zawiła to sprawa!.. R 4 
Lector. 

Ćwiczenia     SŁ 

narciarskie 

  

Korzystając z obfitych opadów śnieżnych od 
okoliczne góry na ćwiczenia narciarskie. Na 

czących się w jeździe 

  

działy Strzelców Podhalańskich wyruszyły w 
zdjęciu naszem widzimy kilku strzelców, ćwi- 

na nartach. 

owo 

Narod.-socjaliści chcą komisarza rządowego 
W BAWARII 

BERLIN PAT. — Przewodniczący bawar- 
skiej partji ludowej Schaeffer oświadczył wczo 
raj na wielkiem zgromadzeniu  przedwybor- 
czem, że narodowi socjaliści zamierzają po 
wyborach powołać komisarza rządowego Rze- 
szy w Bawarji. 

KOLEJNY WYWIAD HITLERA 
BERLIN PAT. — Kanclerz Hitler udzielił 

berlińskiemu _ przedstawicielowi „Associated 
Press* wywiadu, w którym stwierdził, że pry 
watne długi zagraniczne Niemiec muszą być. 
zapłacone, przypomniał jednak  przytem, swe 

zastrzeżenia, że sprawa zapłaty nie jest kwe- 
stją, chęci, lecz możności. Wyrażając swe 0- 
pinje osobiste w sprawie systemu milicji, Hit- 
ler oświadczył między innemi, że rozstrzygają- 
cą jest nie sprawa systemu wojskowego, lecz 
równouprawnienia. Zasadniczo Niemcom jest 

zupełnie wszystko jedno, jaki system wojsko- 
wy zamierzają wprowadzić inne narody. Nie- 
obojętną jest natomiast kwestja, że jeden na- 
ród rozporządza 100 tysiącami żołnierzy bez 
rezerw, a inne wraz ze sprzymierzeńcami гох- 
porządzają na wypadek wojny 12 miljonami. 

Międzynaredwe mistrzostwa hokejowe 
PSLSKA PRZEGRAŁA ZE SZWAJCARJĄ 

PRAGA. PAT. — Rozegrany 'w! środę 
późną. mocą mecz hokejowy o mistnzostwo 
świata między Kanadą a Austrją zakoń- 
czył się zwycięstwem Kanadyjczyków 4:0 

(0:0, 2:0, 2:0). Był to jeden z najpiękniej- 

  

Gdy szedł stolicą mróz i rewolucja 
Dyskretna cenzura wiadomości prze 

słoniła na kilka dni prawdę o tem, co 
się działo w Rumunji, prawdę o prze 
biegu owych stłumionych ruchów ro- 
botniczych, które wymagały tak ost- 
rych, bo aż do stanu wojennego się- 
gających zarządzeń. Z tych dni, gdy 
w salwach i utarczkach rozgrywały 
się może iosy naszych sąsiadów, daje 
korespondent „Daily Telegraph" impre 
sjonujący reportaż: 

Na Galea Victoria, jak długa i szeroka, 
trzech policjantów w mundurach. Na sąsied- 
nich ulicach żadnego. Na trochę dalszych też 
nie. Ale trzy główne drogi, prowadzące do 
dzielnicy fabrycznej, rozpiętej łukiem wokoło 
miasta są strzeżone. Niema przechodu.  Poli- 
cjant rumuński jest uprzejmy (tylko na pro 
wincjach węgierskich bywa inaczej), ale poli- 
cjant rumuński nie wzrusza się dziś kartą za- 
granicznego korespondenta. Niema przeįšcia.-- 
Jest szorstki. Odgania kogoś ciężką kolbą fran 
cuskiego rnauzera. Odgoni — jeszcze chwila— 

nas. 

TAM DALEJ — O TAM, TO SĄ 
POLICJANCI! 

Ani jednego „nadzwyczajnego dodatku. Na 
ulicach, łączących ulicę Ferdynanda z Zam- 
kiem strzelanina wczorajsza pozostawiia ślady 
krwi. Dziś ich niema. Ale właśnie przejechał 
samochód ciężarowy z wojskiem, z karabinami 
maszynowemi. Tych policjant z rogu przepu- 
ści. jest to pułk gwardyjski, ściągnięty zresztą 
z Siedmiogrodu. Wczoraj opuścił stolicę, jeden 
pułk piechoty. Pułk besarabski. Te pułki nie 
są pewne. Pułk wywieziono — tak się mówi 
po kawiarniach — podstępem. Żołnierze mieli 
rzekomo ruszyć na ćwiczenia za miastem. O 15 
kilometrów. Mieli wyruszyć koleją, co dziwiło 
wszystkich. Ałe pociąg, specjalny pociąg, nie 
zatrzymał się na trzeciej stacyjce za stolicą, 
popędził wprost ku Constanza. Besarabczycy 
będą tam pewniejsi. Constanza jest spokojna 

REWOLUCJA—I CISZA 

Wszyscy wiedzą, że z iabryk opanowanyci1 
przez skomunizowane bojówki robotnicze, strze 
la się do żoinierzy, policji, tłumu. Wszyscy 
wiedzą, że rady iabrycznę wystąpiły z „ulti- 
matum“: żądaniem uwolnienia aresztowanych 
wodzów richu, żądaniem zalegalizowania t0- 
botniczych komunistycznych organizacyj, żąda-. 
niem wprowadzenia w fabrykach „rad załogo- 
wych*, żądaniem tego samego w wojsku. — 
Wszyscy wiedzą, że to jest akcja rewolucyj- 
na już poprostu, że nie o te postulaty chodzi. 
Na dachach fabryk „zajętych* przez ruch po- 
wiewają czerwone sztandary. Policja ich nie 
zerwie tak prędko. Jest podział sił i teryto- 
rjum. Milczący układ, jakgdyby. Biała Rumu- 
nja obejmuje całe miasto: przepędzono strza- 
łami i szarżami demonstrujących atak na pa 

łac królewski, Na Galea Victiriei spokój. Nie 
żebrze żaden bezrobotny. Wszyscy są w dru 
gim Bukareszcie. 

Ten „drugi* (the second Bukarest) powie- 
wa czerwonemi sztandarami. Dziś do ataku 
nie ruszą, policja krąży tylko. Wszyscy czeka 
ją. Na co? Wiadomości z prowincji. Jak TAM 
poszło Jak tam się udało? Czy zwyciężyła 
przygotowywana od tygodni rewolucja? 

SPŁOSZONY SEN KRÓLOWEJ 
Wczoraj krzyczano: król uciekł. „Jak Alions 

Hiszpański*. Król był w pałacu. Simplon Ori- 
tnt Express przywiózł jeszcze królowę wdowę 

  

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

1 marca r. b. wstrzymamy wy syłkę pisma wszystkim za- 

legającym do tego dnia w opłacie. 

  

Ubóstwo 
Wobec tego, że narzekanie stało się 

dzisiaj naczelnem hasłem życia, spow- 
szedniało i przestało wzruszać, jak 
wszelkie, powtarzane do znudzenia has- 
ła. Dlatego też nie przejmiemy się 
szczególnie kłopotami i „cięż im losem 
tego pana, z którym miałem wczoraj 
przypadkowo rozinowę, nie mniej jednak 
znajdą Się ludzie, których opowieść pa- 

na może poirytować. Dla nich to pisżę. 

Panem, który mi opowiedział histo - 

rję, jest nauczyciel. Nie państwowy, nie 
uizędnik z zapewnioną emeryturą i- bez 
pieczną starością, lecz nauczyciel pry- 
watny. Nauczyciel przedstawił swoją do- 
lę w najczarniejszych barwach, w wy- 
rażnem śledzienniczem ujęciu. Przypuść- 
my, że połowę z tego, co mówi, trzeba 
położyć na karb jego wyszarzanej jesioa- 
ki i dziurawych butów. Pozostaje dru- 
ga połowa. Wygląda ona mniej więcej 
tak. 

Nauczyciel szkoły prywatnej, jak się 
okazuje, jest zdany całkowicie na łaskę 
i niełaskę swego pracodawcy, któremu 
przyświeca jeden ideał: rozkwit przedsię 
biorstwa. Na drugim planie są ideały pe 
dagogiczne. Ten przedsiębiorca, człowiek 
energiczny i czynny,, ustala wynagrodze 
nie, * rozdziela godzihy lekcyjne, 
przydziela nauczycielowi lub po- 
zbawia go wychowawstwa,  bibljoteki, 

i niewola 
różnych gabinetów — to znaczy tych 
pozycyj, do których przywiązane śą pe-- 
wne dodatki,  ratujące finanse nau- 
czyciela. Przydzieła lub pozbawia, kie- 
rując się sympatją, przyjaźnią,  protek- 
cją. Ministerstwo i Kuratorja nie wnika 
ją w te sprawy domowe gimnazjów. 7а- 
įęte są czem innem: stawianient nauczy- 
cielowi wymagań. Są one identyczne z 
temi, które stosuje się do  natczycicli 
szkół państwowych: dyplom, odpowi>q- 
nia ilość egzaminów, uczęszczanie na 

kursy. dokształcające, ścisła kontroła, wi 

zytacje, itp. Nie zdarza się jednak, hy 
władze szkolne wzięły nauczyciela w Se 
bronę przed jego właścicielem. ** 

— Samowola... wybryki pracodaw- 
cy... — powtarza posępnie mój rozmów- 
ca. 

— Aż tak? 

— Tak. Czyż nie jest objawem sa- 
mowoli angażowanie nauczyciela tylko 
na jeden rok z tem, że umowa będzie c- 
wentualnie przedłużona. Z końcem każ- 
dego roku nauczyciele prywatni wchodzą 
w okres trwogi: zaangażuje czy nie za- 
angażuje? Ten okres wiosennej trwogi, 
wtenczas właśnie, kiedy normalnie czło- 
wiek powinien czuć się radośnie i bło- 
go, odbija się ciężkiem echem na uczu- 
ciach. Trzeba stawiać im ostateczne ro- 
czne stopnie, promować, egzaminować 

do stolicy. W tej właśnie chwili, wieczorem, - 
po południu dworzec Cotroceni był w ogniu 
wałki. Wtedy miasto nie było oczyszczone. Lo 
komotywa odwiozia więc wagon królowej na 
boczny tor, gdzie miała zaczekać do rana. — 
(Była godzina już I w nocy). 

Ale akcja posiadała swój wywiad. Zielony 
wagon z herbami Rumunji nie mógł przejść 
niepostrzeżony. W pół godziny potem banda 
z paruset osób atakuje wagon. Szczęściem lo- 
komiotywa jeszcze stała. Odježdža on więc w 
imomiencie, gdy komuniści wdrapali się na na- 
syp. W tej chwili nadlatuje odsiecz: 20 osób. 
Żołnierze, policja, kolejarze. Oficerowie przy- 
godnie obecni na stacji— W chwilę później 
przybywa bataljon piechoty. Spędza atakiem 
coraz, większy tłum napastników. Chwila kry- 
tyczna za nami. 

Aż do białego rana widać na torze rozsta- 
wione, czujne straże. Aż do białego rana Od 
wione, czujne straże. Przy wagonie spacerują 
tam i z powrotem warty. To nie są honoro- 
we warty. Aż do białego rana widać za opłot 
kami toru czające się jakieś postaci. To bo- 
jówkarze komunistyczni. Tak, w cieniach no- 
cy, w Siedmiogrodzie, w lasach, skradają się 
czasem wilki do spoczywających przy ognisku 
myśliwych. 

Nad ranem królowa udała się na zamek-— 
Przez cały czas zachowała spokój, ten sam, ja 
ki cechował ją w czasie wojennych przejść 
Rumunii. 

  

PRZEGRANA 

Walki uliczne, atak na Zamek, na parlament 
na dworce — wszystko to chybiło celu. Przy- 
wódcy aresztowani nie mogli kierować ru- 
chem. Prowincja zawiodła na całej linji. Rozru 
chy w Besarabji zostały stłumione w ciągu 5 
godzin. W trzeci dzień rozruchów nad ranera 
wojsko ruszyło do ataku. W trzy godziny po 
tem „czerwony Bukareszt" przestał istnieć. 

Proklamacje o „rumuńskiej republice rad'* 
nie powędrowały do muzeum, jak nie powędro 
wały na gmachy rządowe. ale znalazły się w 
archiwum policji. Kasa ruchu została przechwy 
cona. (Zresztą była ona już przez samych 
przywódców rozgrabiona). Próba, która trzy 
dni temu wyglądała groźnie, zawiodła. — Jej 
pierwsze sukcesy i jej upadek były skutkiem 
jednej i tej samej rzeczy: wszystko to było 
dziełem paru bojówek „doskonale zaprawionych 
— ale nielicznych. Sądziły one ,że potrafią w 
ogniu wypadków urobić sobie armje z robot- 
ników i bezrobotnych. Ich kontakt z masami 
zawiódł zupełnie. Dia ludu komuniści — to Ro 
sjanie, a Rosjanie — to wrogowie. 

Fala mrozów, jaka przeszła z falą rewołucji 

— nie była jej na rękę. O skały i burze mor- 
skie rozbiła się kiedyś „Niezwyciężona Arma- 

da”, którą Filip II posłał na Anglję. Mrozy, na 
które skarżył się Owidjusz  przegnały z ulic 

tłum. PREST. 

  

Stalin © kolektywizacji 
MOSKIWA. PAT. — Na konjgnesie Ikol- 

chozów ЗКа п oświadczył, że jeszcze mie- 
mało chłopów żywi: wątpliwości, czy droga 
kolektywizacji jest właściwą. Jakkolwiek 
dawny kapitalistyczny ustrój wisi nie spot- 

kał się z aprobatą włościan, jednak była 

to utawta droga. To: też iwśród: szeregów 

chłopskich powstaje pytanie, czy nowe ży- 

cie mie będzie gorsze od! starego. Wątpli- 

wości te bolszewiicy muszą rozwiać. 

Wedle Stalin mstrój kolekttywny ma 
ma celu podniesienie matenjalnego i kultu- 

ralinego poziomu wsi. Wszelka inna droga 
poza kolektywizacją prowadzi do odrodze- 

mia kapitalizmu. Gospodarka: inidywidualna 

na: wsi! prowadzi do odnodzenia kułajetiwa, 

obszarnietwia ii kapitalizmu, a w! rezultacie 

musi. doprowadzić do obalenia władzy so- 
wieckiej, a tego, zdaniem mówey, więk- 
szość chłopskia sobie nie życzy. Od chłopa 
Stalin! wymaga uczciwej pracy i usuwania 
z pośród siebie wrogich elementów społecz 
mych, Mówia oświadczył, że zadamiem wła- 

Obchót 15-lecia 
MOSKWA. PAT. — Obchód 15-lecia 

ammji czerwonej ma maogół dość skromny 
charakiter, Nie odbyły się żadne parady 
wojskowie. Stalim, najwyższe wiładze par- 
tyjne i rządowe oraz szereg stowarzyszeń 
wystosowało do czerwonej anmji pisma 
powitalne. Nie (brak rówmież pozdrowień 
od centralnego komitetu komunistycznej 
pańttji Polski, Zachodniej Białorusi i U- 
krainy, w których obiłecywame jest między 
ininemi wipółdziałanie z czenwoną armją 
ma tyłach asmij imperjalistycznych. — 
Wszystkie niemal pisma, podkreślają ро- 
prawę sytuacji międzymiarodowej Sowie- 
tów w związku z paktem nieagresji z Pol- 
siką i Francją oraz zwracają uwagę na nie- 
bezpieczeństwo, grożące Związkowi Sowiee 
kiemu ma: Dalekim Wschodzie, wiobec odmo 
wy podpisania paktu o nieagresji przez Ja 

przy maturze. A nauczyciel jest przygre 
biony, zaniepokojony, nakoniec zły. 

Czyż objawem samowoli i wybry- 
kiem nie jest usuwanie nauczyciela tylko 
dlatego, że cechuje go niezależność po- 
glądów lub troska o dobro uczniów, nie 
zaś o kieszeń przedsiębiorcy?  Nauczy- 
ciel musi być powolny, musi gdy trzeba 
zamykać oczy — w przeciwnym razie 
fora ze dwora. Więc cóż ma począć? 
Musi ulec, aby żyć.. 

A życie to... Wynagrodzenie nauczy- 
ciela prywatnego, przy maksymalnej: ilo- 
ści trzydziestu godzin na tydzień, jest 
pięć — sześć razy niższe w stosunku da 
wynagrodzenia przedwojennego. Nato- 
miast czesne, opłata szkolna ściągana 
od uczniów, przewyższa znacznie normy 
przedwojenne. Równa się ona w najwyż- 
szych klasach 150 rb. złotym, podczas 
gdy jakiś dawny Winogradow wileński 
pobierał od swych uczniów 60 — 80 
rubli. Różnica ogromna. Co się z nia 
dzieje?. 

Zresztą, przy wypłacaniu gažy stosu- 
ią przedsiębiorcy charakterystyczne nie- 
tody, które działają demoralizująco na 
nauczycieli. Gażę wręcza się nauczycie- 
lom w zapieczętowanych kopertach, al- 
bo wypłaca każdemu pojedyńczo w gabi 
necie dyrektora. Niewiadomo, co kryje 
się w tej kopercie, na której widnieje 
tylko nazwisko. Niewiadomo, ile ten dy 
rektor wręczył koledze: a może więcej, 
niż mnie? Kolega nie powie. Ja, jeżeli o- 

dzy Sowieckiej jest: uczynić wszystkich, 

czloników ikolektywów ludźmi: zamożnymi. 

Kolektywizacja raiała unatować około 20 
miiljonów: ludzi pnzed zrujnowaniem ich 

pnzez wyzysk kułacki. й 
Dalej Stalin dawał wskazówki, w jaki 

sposób ezłom|kowie kolektywow mają się 

słłać zamożnymi i to w] ciągu 2—3 lat. Na- 

leży: przedewszystkiem lepiej uprawiać zie 

miię 1 @а$ ю własność społeczną. 

Kończąc, Stalim oświadczył, że nietylko 

wodzowie idecydują о losach mamodów i 

państw, lecz i mitjonowe masy pracujące, 
będące bohaterami i lwóreami mowego Žy- 
cia. 

Powyższe przemówienie Stałina jest 
pienwszem jego wystąpieniem publicznem, 
utrzymajnem w tak łagodnym tonie. Nie 
zawierało iono anfii jednej gmožby i. wibrew 

nzeczywistości anii jednej zapowiedzi: repre- 

gyj. Cel poliiiyczny możnaby sformułować 
w haśle: „Bogaćcie się w ramach kolekty 
wizacji“. all?! 

armii czerwonej 
ponję. 

Z innych głosów prasy zasługuje na t- 
wagę artykuł dowódcy marszu ma Warsza- 
wę w roku 1920 Tuchaczewskiego, konsta- 
tujący wysoki poziom techniczny zbrojeń 

sowieckich. 
„Prawida”* pisze między innemi, że 

marsz na Warszawę został odjęty wbrewi 

ostrzeżeniom centralnego komitetu partji 
komunistycznej, że dopuszczono się szere- 

gu craylek strategicznych, a także że po!- 
scy komuwiści, źle podeszli do kwes ji na- 
rodowej w Polsce. 

   

MOBILIZACJA W KOLUMBJI 
PARYŻ. PAT. — Do dzienników: bra- 

zylijskich donoszą z Bogoty, że rząd Ko- 
lumbji ogłosił mobilizację (wszystkich о- 
bywatelii od 20 do 45 lat. 

trzymałem więcej, nie powiem mu rów- 
nież. Będziemy patrzyli tylko na siebie 
podejrzliwie. Będziemy * tracili wzajemne 
zautanie. Dyrektor zaś uśmiecha się: di- 
vide et impera. 

Tak, tak... Istnieją wprawdzie związ 
ki zawodowe nauczycieli, których zada- 
niem obrona pracownika i opieka nad 
nim. Ale jedynym środkiem walki, który 
mogą wskazać nauczycielom, jest strejk. 
Tego środka chwytać się niepodobna: i 
to nie dlatego, by nie narażać się wła- 
dzom, lecz dlatego, że jest niepedagogi- 
czny, niemoralny, dezorganizujący życie 
szkolne i naruszający autorytet nauczy- 
ciela wobec uczniów. 

Nauczyciel, jakkolwiek beznadziejna 
jest jego sytuacja, nie chce strejkować. 
Poddaje się więc biernie woli przedsię- 
biorcy, który — przeciwnie, nie traci ak- 
tywności. Nauczyciel tępieje, znieczula 
się poprostu i stopniowo jest mu wszy- 
stko jedno. Byłe jako tako związać ko- 
niec z końcem. Warunki te wytworzyły 
przecie osobliwy typ nauczyciela, - czę- 
stokroć poważnego i zasłużonego czło- 
wieka, który przystaje na najgorsze, za 
dawalnia się niemal płacą służby domo- 
wej... Służalczy a zahukany, pochlebca, 
drżący o swoją egzystencję — wypełnia 
trudne i odpowiedzialne czynności za- 
wodu nauczycielskiego. Czyż może ' je 
wypełniać z godnością, z czystem ser- 
cem i umysłem, z przekonaniem, że je- 
go praca owocować będzie? Tego ro- 
dzaju nauczyciel staje się szkodliwy, a 

szych meczów. w! całym. turnieju. 
W czwantek wi dalszym ciągu półfilna- 

lowych wozgrywek Kanada spotkała się z 
Więgrami, bijąc ich łatwo 3:1 (1:0, 1:0, 
1:1). Zawodnicy kamadyjscy w sposób wi- 
doczny oszczędzafli siły: do: dalszych spot- 

ikań z silniejszymi przeciwnikami. 

Drugi czwartkowy mecz Polska — 

Smwajcamja kończy się zwycięstfem Szwaj- 

carji 3:1 (2:0, 0:1, 1:0). Mecz wywołał du- 
że zainiieresowamie i zgromadził na stadjo- 
nie przeszło 8 tysięcy widzów. Pierwsza 
tercja wykazała lekką przewagę drużymy 

szwajcarskiej. Bramkanz polski Stogowiski 
od! początku Ibroni się przed ciągłemi ata- 
kami Szwajcarów. W 6-tej minucie wypad 

Kesslera kończy się pierwszą bramką dla 
Szwajcarów. Polacy przez pewiem! czas c- 

bejmują inicjatywę, ale ich atak: nie umie 
sobie ponadzić z twiamdą obroną drużyny 
szwajcarskiej, (W 11-tej minucie Doriani 
II przedziena się (przez polską 'obromę i 
strzela nieuchronnie. Sędzia jednak bramki 

nie zauwłażył. Bezpośrednio. połtem Doriamii 
I ma skutek błędów polskiej obrony pod- 
wyższa wymik do 2:0, 

W drugiej tercji gra wywówinalnia, z lek- 
ką przewagą Polskij, natomiast ataki Szwaj 
carji są bandziej niebezpieczne. W dnugiej 
„»olowie tej fazy gry szwajcarska: obrona 
ma bardzo dużo pracy z ciągłemi atakami 
drużyny polskiej. Owocem tych ataków 
była bramika, strzelona przez Adamow= 
skiego, 

W ostatniej 'tereji Polacy są dużo 
lepsi, akcje ich były bardziej celowe i nie- 
bezpieczne, miż pojedyńcze wypady Szwaj- 
carów. Dopiero pod ikomiec tercji Doriami 
I ustalił wiymik dmia. 

Trzeci mecz między Ameryką a Czecho- 
słowiacją przyniósł wysokocyfrową kilęskę 
Czechosłowacji! 0:6 (0:1, 0:4, 0:1). Czecho- 

słowacja, która! ma. zapewnione wejście do 
finału, wystąpiła w mezerwowym składzie. 

POLACY W TOUR DE FRANCE 

BRUKSELA, PAT. — Do itegoroczne- 
go „Tour de France“, będącego najwięk 
szą imprezą kolamską świata, zgłosiło pol- 
skie pismo emigracyjne „Narodowiec* dwu 
Polaków: Banasiaka i Niapierałę. Są to 
pierwsi Polacy, zgłoszeni do: biegu. Spor- 

towe pismo „L'Auto'”, które item bieg or- 
galniizuje, pisze o udziale Pollaków, że Ba- 
nasiak i Napierała zostaną przyjęci, o ile 
wyikažą przedtem swą klasę w biegu eli- 
minacyjnym. 

  

W WIRZE STOLICY 
WE WTOREK 

W miarę jak stawało się coraz jaśniej, jak 
wskazówki zegara posuwały się naprzód -— 

ruch wzmagał się na ulicach. Rtęć w termome- 

trach znajdywała się niewysoko, z czego bar- 

dziej domyślni przechodnie wnioskowali, iż 

jest parę stopni mrozu; zamarźnięta tu i ów- 

dzie woda potwierdzała tę śmiałą hipotezę. 

  

W tramwajach ci i owi czytali gazety; 

żywe, zaniepokojenie wywoływały wiadomości 

niepomyślne, pewne odprężenie umysłów przy- 

nosiły pomyślne depesze. Konduktorzy brali 

pieniądze wydając wzamian bilety uprawniają- 

ce do jazdy. By wejść do kina trzeba mieć in- 
ny bilet!! 

Około południa ociepliło się nieco, policjan 

ci w dalszym ciągu sterczeli na skrzyżowaniacł 

ulic dając ożywioną gestykulacją znać pojaz- 

dom, kiedy który ma jechać. Nasza bohater- 

ska, niebieska armja! W biurach woźni rozne- 

sili herbatę konsumowaną z normalnem zado- 

woleniem przez pracujących urzędników. Mimo 

pięknej pogody, teatry jeszcze były nieczynne. 

Koło pół do szóstej zapadł mrok i wślad 

za tem stało się ciemno. Zajaśniały lampy, co 

znakomicie przyczyniło się do rozproszenia nie- 

pożądanych tenebrów. Pracowici stróże z mio- 

tłami w ręku opuścili swe podwórka, odkłada- 

jąc zamiatanie na bardziej sprzyjające czaso- 

kresy. 

Wieczorem, kto chciał i mógł jadł kolacje. 

Sklepy pozamykano natomiast otwarto forie- 

pian w Filharmonji, gdzie właśnie odbywał się 

koncert. 

Publiczność w skupieniu wysłuchała prelu- 

djum przyczem się okazało, że artysta gra tyi- 

ko lewą ręką, prawą zaś jedynie się posługuje 

w miarę, jak wymagają tego okoliczności Spo- 

kojny sen zakończył ten tak niezwykły dzień 

obywateli wielkiej Warszawy. K. 

Posiedz. Rady Ministrów 
WIARSZAWA PAT. Na posiedzeniu 

Rady Ministrów pod! przewodnictwem p. 
(premjera Prystona rozpatrzono i uchwalo- 
noszereg projektów ustaw. Rada Mimistrów 
uchiwialiła między innymi cztery projekty 
ustaw, związane z akcją, oddłużeniową w 
ollnietwiie. Są to miamowicie ustawy: 1) 
'ю ulgach w zakiresie oprocentowania i 
terminow spłaty wilerzytelności hipotecz- 
nych. 2 O ułatiwiemiach dla i yj 
kredytowych przyznających dłużnikom ul- 
gi w: zalknesie wiiemzyttedlności  wolniczych. 
3) o ułlworzeniu urzędów rozjemczych do 
spraw majątkowych posiadaczy gospoż 
damstw ziemskich. 4) wi spraiwie zmiany u- 
stawy z dmiia 12. 3. 1932 r. 0 ułatwieniu 
splaty uciążliwych zobowiązań, obciążają- 
cych gospodamstwia: molme i o związanem z 
tą ustawą rozporządzeniu Prezydenta Rze- 
czypospolitej z dnila 23 sierpnia 1932 r. o 
segregacji  mierzytielnošci ma mienucho- 
mościach ziemskich, parcelowanych w. ce- 
lu spaty tych zobowiązań. 

Pierwszy @ tych (projektów odnosi się 

mównież dło zobowiązań 
żących ma nieruchomościach miejskich, 

Gabinet Roosvelta uformowany 
WASZYNGTON. PAT. — Z kół de- 

mokraltyczmych, zbłiżomych do prezydenta 
Roosevelta imformują, że gabinet Roose- 
velta już został ufonmowany, chociaż ofi- 
cjalinie mie został podany do wiadomości 
publicznej. Według mieoficjalnych danych, 
pochodzących z kół - idemokmatycznych, 
skład przyszłego: gabinetu po objęciu przez 

Roosevelta władzy: prezydenta, będzie nla- 
stępujący:: 

Sekretarz stanu do spraw Handlu Da- 
niel Roper.z półniocniej Karoliny, ministar- 

sitiwo spnaw wojskowych gubernator 
stanu Utaha Jerzy Bern, sprawy wewnętrz 
mie — Hawold Tdkes z Chicago, sprawy za- 
graniczne — senallor! Oordel Hull ze staniu 
Tennessee, ministerstwo: skarbu— William 
Woodin z Nowego Yiorku, ministerstwo rol 
mietwa — Henryk Wallace ze stanu Jiowa, 
maryniarka — seni, Swanson z Wiingimjj, mi 
nisiterstwio pracy — miss Perkins z Nowe- 
go Yorku, generalny pocztmistrz — Ja- 
mes Farley. 

Likwidacja swieckich szkół zbiorowych 
BERLIN PAT. — Komisaryczny rząd 

pruski uchwalił, począwszy 0d Wielkiej 
istnieją- 

cych na obszarze Prus t. zw. świeckich 
szkół zbiorowych. jednocześnie rząd ko- 

Nocy, przystąpić do likwidacji 

misaryczny wyraził zgodę na wprowadze 
nie nauki religii jako przedmiotu obo- 
wiązkowego do planu nauczania w szko- 
łach zawodowych i dokształcających. 

— 0 — 

Konferencja przywódców partyj centrowych 
BERLIN. PAT. — „Deutsche Allgemei- 

mea Ztg.* domosi, że w związku z zaostinzo- 
mą sytuacją polityczną odbędzie się dziś w 
Berlinie konferencja przywódców. paritji 

przecie oskarżać i 
sób. 

Tak opowiadał pan w sile wieku, o 
myślącej twarzy i obejściu wysoce kuł-. 
turalnego człowieka. Pan w wyszarzanej 
jesionce i obuwiu, domagającem się 
podzelowania.. 

Ubóstwo materjalne i  niewola mo= 
ralna — oto krótka formuła, ujmująca 
życie nauczyciela szkoły prywatnej. 

Myślę, że pan w wyszarzanej jesion- 
ce zgęszcza kolory, które i bez tego są 
czarne. 

Czy wszędzie jest tak źle, smutno i 
beznadziejnie ? 

Na szczęście, można znależć wyjątki. 
Wprawdzie da się je wyliczyć na pal- 
cach, lecz świadomość, że istnieją, do- 
daje otuchy. W Wilnie... w Wilnie do 
tych wyjątków zaliczymy, zaliczymy, ... 
gimnazjum Nazaretanek, « gimnazjum Je- 
zuitów... gimnazjum C. Epsztejna... gim- 
nazjum dla dorosłych St. Bernackiego... 
To wszystko... Właściciele tych szkół 
nie są przedsiębiorcami. To są wycha- 
wawcy i pedagogowie, którzy rozumie- 
ją swoje zadania, którzy uznają i cenia 
pracę swych nauczycieli. Reszta zaś — 
tych: kilkanaście zakładów prywatnych w 
Wilnie — o, nie jest dobrze, nie jest. 

Trzeba ratować i siebie i szkolni- 
ctwo. Jakież drogi byłyby wskazane? 

Wyjście jest jedno — tłumaczy pe- 
dagog, którego obuwie woła o zelówkę 
— władza wyższa, doceniając znaczenie 
państwowe pracy nauczycieli szkół pry- 

potępiać go niespo- 

eemtwowiej. Prezes stronnietwa. eeniirowego | 
prałat Kaas i b. kamielenz Bruening przer- 
wali swe objazdy agitacyjne po kraju i 
przybędą ma narady ido Berlina. 

watnych, powinnaby w trybie ustawoda 
wczym uregulować stosunki wzajemne 
pracodawców i przedsiębiorców w tych 
szkołach, szczególnie jeżeli nadane im 
zostały prawa gimnazjów państwowych. 
Minimum, które zadowolniłoby nauczy- 
cieli prywatnych, będzie przyznanie in 
uposażenia i prawa dó emerytury w 
tym wymiarze, jaki obowiązuje w zakła- 
dach państwowych. Naturalnie, kwes'ja 
angażowania i zwalniania musi być ió- 
wnież rozpatrzona i unormowana. 

Pedagog wygłasza słowa powyższe 
z namaszczeniem, z sakramentalnem, 
rzekłbym, wzruszeniem. Brzmią: one po- 
ważnie i dostojnie - zawiło, jak odnoś- 

ny artykuł odnośnego w przedmiocie sto 
sunków służbowych zarządzenia. 

Jeszcze jedno. W Wilnie, parę lat te- 
mu, kurator usiłował „wglądnąć* w sto- 
sunki, panujące w szkołach prywat- 
nych. Wydał byt okėlnik,  któ- 
ry miał na celu obronę pracownika przed 

wydaleniem go w ciągu roku szkoineż;>. 
Niestety, okólnik, jak większość t. zw. 
szlachetnych poczynań, nie doczekał się 
t. zw. realizacji. 

Cóż więc pozostaje? —— Przyszłość 
nieznana i ciemna. A dzień dzisiejszy? 
— Ubóstwo materjalne i niewola mo- 
ralna. 

Tak i 
nąć. Brr. Wysr. 

LLA 

; 

ihijpoteczmych eią- 

chce się człowiekowi otrząs-
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| KOMUNIKAT STACJI METEOROLG - 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE: 

Z DNIA 23 LUTEGO 

Ciśnienie średnie: 758. 

Temperatura średnia: —6. 

Temperatura najwyższa: —4. 

Yemperatura najniższa: —11. 

Opad: 1 mm. 

Wiatr: wschodni. 

Tendencja: spadek — potem wzrost ciš- 

Wschód słońca g. 6,22 

Zachód słońca g 4,43 

wienia. 
Uwagi: pochmurno, drobny Śnieg. 

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

W całym kraju przeważnie pochmurno, Z 

zanikającemi opadami śnieżnemi. — Miejsca- 

mi zamiecie, zwłaszcza we wschodnich dziel- 
nicach. — Mroźne, chwilami porywiste, wia- 

try z kierunków wschodnich. 

ŻAŁOBNA 

| — W ROCZNICĘ ŚMIERCI KS. BI- 

SKUPA BANDURSKIEGO. — Akademic- 

ka Drużyna Hamcerska im. ks, Bisk. Wia- 

dysławu Balądunskiiego, organizuje akade- 
mję żalobną ku ezci swego palinoma, w 

piemwszą moczniicę Jego śmierci. 
Bliższe szczegóły, będą. proldamie do wia- 

domiości w najkrótszym czasie. 

MIEJSKA 

— POŻYCZKI NA REMONT DREW- 

NIANYCH DOMÓW. — Komiltet Rozbu- 

dowy otrzymał kredyfty mw wiysokości. 50 

tysięcy złotych, z tem, że suma ta będzie 

użyłia wyłączmie na. remoni! domów: drew- 

nianych. Podania na pożyczki komitet już 

przyjmuje, aby w dniu 1 marca: ustalić po- 

dział postadaniych funiduszów. 
— KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA, 

Warszawski przedstawiiciel przedsiębiorstw 

samochodowych Simensa iw Berlinie, infor 
mował się w magistracie Go do warunków, 
ua jakich miastło chciałoby oddać w eksplo 
atiaoję linije aultlofbusowe. Oferta nie Z0- 
stała: jedniak. złożona. 

— PODZIAŁ MIASTA NA OKRĘGI 
KOMINIARSKIE. — Projekt podziału mia 
sta, na większą liczbę okręgów kominiar- 
skich .zwolma realizuje się. "Odpowiednie 
prace przygotowawcze magistrat już wy- 

Копай 
— ZWYŻKOWA TENDENCJIA NA AR 

TYKUŁY SPOŻYWCZE. — Ceny artyku- 
łów pierwszej potrzeby wykazują tenden- 
die zwyżkową. Milęso podrożało o 15 gr. na 
kg. masło o: 30 gr. Podobnie zwyżkują ja- 
ja, szmalee i inne produkty. 

= LUSTRACJA RYNKÓW. — W u- 
biegły włtorek przeprowadzona została na 
rynkach lustracja artykułów spożywczych 
sprowadzajnych przez chłopów. Sporządzo- 
mio. 38. pmotiokułów: samiltarnych i za fal- 
szenstwio nabiału. 

— © CENY WĘGLA, — Niektórzy de- 
tadiści węgla stosują własnowolnie cennik 
wyższy od dotychczas obowiązującego, 
twierdząc, że podwiyżka została już za- 
timiendzonia. 

Czy talk jest w istiocie ? 
— TRACENIE PSÓW PRZEZ RAKA- 

RZA. — W ubiegłym miesiącu rakarz 
miejski ujął 147 psów, z czego 129 straco- 
moi "Traiceniie odbywa się obecnie przy po- 
mocy specjalnego aparatu elektrycznego, 
90 skraca! zwierzętom męczamnie. 

— STACJE KROPLI MLEKA. — Ze 
Waględów oszczędńościowych .nozgiane po 

mieście stacje kboplii mleka: zostalnią wkirót- 
<e skonceniinowaine wj gmachu ośrodka zdro 
wia. przy wl. (Wielkiej, 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Klub Włóczęgów. W piątek dnia 24 b 

m. w lokalu przy ul. Przejazd 12, odbędzie się 
112 zebranie Klubu Włóczęgów Senjorów. Po- 
<czątek o godz. 19 m. 30. Na porządku dzien- 
nym: 1) sprawy administracyjne Klubu i 2) Nr. 
„Wlėczegi“. Wstęp tylko dla członków. 

| — Rada Towarzystwa Prawniczego imie- 
nia Ignacego Daniłowicza podaje do wiadomo- 
Ści, że dnia 24 lutego r.b. o godz. 7 wiecz. w 
gmachu Sądów, Mickiewicza 36, odbędzie się 
odczyt prof. Franciszka Bossowskiego na te- 
mat: „Zasady prawa rzymskiego”, jako prawa 
posiłkowego w prawie międzynarodowem * Goście mile widziani. : 

— Z Koła Turkologów S.N.P. — 
Koją Turkologów - słuchaczy Szkoły Nauk Po- 
itycznych w Wilnie podaje do wiadomości, z: 
w niedzielę dnia 26 bież. mies. o godzinie 18 
odbędzie się w lokalu szkoły (Arsenalska 8), 
Miaugurącja prac Koła.. — Porządek dzienny Przewiduje: zagajenie, słowo wstępne do reie- 
Tatu kuratora Koła JE. Seraja Hachama Szap- Szała, referat wiceprezesa Koła p. Jewsiewicza 
PŁ. „Mustafa Kemal Pasza i europeizacja Tu - cit. Goście mile widziani. i 

szenie Związków Literackich. Try: lace od dłuższego a starania o stworzenie jednolitej organizacji zawodowej pisarzy poi. 
skich, obejmującej całe państwo, doprowadzi- 
ły. wreszcie 'do zawiązania Zrzeszenia  Związ- 
ków Zawodowych Literatów Polskich z siedz- 
bą w stolicy. Na podstawie uchwały zjazdu 
krakowskiego Z listopada ub. r. ukonstytuował 
się dnia 19 b.m. w Warszawie Zarząd Główny 
tego Zrzeszenia w składzie następującym: pie- 
zes Juljusz Kaden-Bandrowski, wiceprezesi: Kz- 
10l Irzykowski i Witold Hulewicz, sekretarz Ed 
ward Kozikowski, skarbnik Michał Rusinek, 
członkowie Zarządu: Herminja Naglerowa, Zyg 
R Kisielewski, Leon Pomirowski, Stefan Tru 

im. 

  
Zarząd 

Niezależnie od zagwarantowanej nadal zu- 
pełnej autonomii lokalnej poszczególnych Związ 
ów, Zarząd Główny występować ma we wszel 

kich ważnych Sprawach o charakterze pow- 
Tia, reprezentując opinję ogółu literatów. 

o pierwszych spraw tego rodzaju należeć bę- 
m. in.: ustawa bibljoteczna, ustawa emery- 

A i td. w aa czasie Zarząd Głów 
opracuje projekt nowego jednoli už 

Źwieków dli-calej Roka 

AKADEMICKA 
j >- Akademickie Koło Misyjne przy USB— 

je do wiadomości członków, iż dnia 26 
„ %. o godz. 10 odbędzie się zebranie ogól- 
|-- Obecność członków konieczna. 

— 15-LECIE ESTONJI. — Dzisiaj, tj. 

  

dnia 24 bm. staraniem Akademickiego Ko- 
ła Polskc-Estońskiego w Wiilnie, cdbędzie 
się akademja z okazji 15-lecia niepodleg- 
łości państiwa: Estońskiągo w, gmachu Szko 
ły Nauk Politycznych, Inttytutu Badań 

Europy Wschodniej (ul. Anrsenalska róg 
Zygmuntowskiej) 10 godz. 20,15,. na którą 

sym- iodeczna znaleziono w śniegu trupa 40-letniego pewnym czasie, wskutek silnego mrozu, za- to, alkaidemję zapraszamy członików: i 
palttykków. Specj 
wysyłanie. IPinzem: 

wy: konsul Eston 

  

    

  

  

wolny. 
— Z Koła Filozoficznego 

piątek dnia 24-11 b.r. o godz. 
w Seminarjum Filozoficznem 
VIII zebranie naukowe Koła z referatem 

mile widziani. 

— Powrót kuratora szkół. — Pan 

wiżytacji szkół i objął urzędowanie. 

ROZRE 
— Co będzie z dużemi mieszkaniami. 

Jak wiadomo, mamy w mieście około 3 ty. 

cy dużych mieszkań, które wymagają niezbęd 
rozparcelowania na nego unowocześnienia i 

mniejsze. Popierając usilnie 

władze Banku Gospodarstwa 

budownictwo, 

zdają widać sobie sprawy z sytuacji, w jakie 
o dużych 
Duża liczba 

tych mieszkań stoi pustkami, co naraża nietyl- 

ko na straty właścicieli domów, lecz skarb 

się znajdują właściciele domów 

nieskalizowanych mieszkaniach. 

miasto. 

le zaproszenia nie będą Władysiawa Jaworowskiego 

ienie wyglosi homoro- Szcze gm. gródeckiej, 
prezes Ruciński, dynek- 

tor Wieihorski i Gr. Bonasewicz. — Wstęp 

stud. USB. W 
20 odbędzie się 
(Zamkowa 11) 

kol. 
Marji Rzeuskiej na temat „Filozofja wierzącego” 
Po referacie dyskusja. Wstęp wolny. Goście 

SZKOLNA 
kurator 

Okręgu Szkolnego .K. Szelągowski powróci! z 

   

Krajowego me 

ЗОО МО 

Śmierć staruszki w płomieniach 
WILNO. — Nocy wczorajszej wybuchł po- 

żar w domu należącym do gminy w Bezda- 
nach, zajmowanym przez 80-letnią  Rozalję 
Wołkowiczówą. 

Zanim zdołano zorganizować akcję ratow- 

WILNO. — Na drodze z Gródka do Mo- 

ze wsi Pożary- 
który wracając z mia- 

WILNO. — We wsi Klepacze gminy moło- 
deczańskiej w trakcie rewizji w domu Stefana 
Łotysza, policja ujawniła tajną gorzelnię. W 
trakcie aresztowywania Łotysz stawiał opór i 
pochwyciwszy siekierę usiłował zadać cios po- 

203 miljony gotówki 

  

   

; RE DUUOW NOWO poza pas S znanie. W rolach glownych J. Kulczycka i K. 
życzek, nie daje żadnego zysku, У Dembowski. Ceny miejsc zniżone. 
ne jest od wszelkich podatków. 

Memoriał, złożony w tej sprawie przez Ко- 

mitet Rozbudowy B. G.K. nie został nawet roz 
miesiącach Komitet о- 

że skierowanie pisma 
ponieważ odpo- 

esT 

patrzony. Dopiero po 5 

trzymał powiadomienie, | 
do Banku było niewłaściwe, 
wiednią instancją dla tego rodzaju spraw je 

wyłącznie Rada Ministrów (Komitet ekonomic 

ny). 

Akcja rządow i 
nianego będzie — ja 
wana i 5 

udzielonych na ten cel kredytow 

wyžsza od transzy zeszłorocznej i 

się do 150 tys. zł. : 

W porównaniu z Łodzią, 

sze właściwie... 
AK HARCERSKA 

— ZIMOWE KORESPOND. 

  

jąc ma Ist 
67 hare. z drużyn: 

  

Przed wiosennym sezonem budowlanym. žyserji K. Wyrwicz 

dowa popierania budownictwa drew- wy typ komedji m 

k wiadomo — kontynto- oryginalną budową, 

  

w roku bieżącym. Niestety, wysokuś 
nie będzie 
ograniczy 

która otrzymać 

ma aż 5 miljonów złotych, Wilno otrzyma gro 

ZAIWO- 

DY STRZELECKIE ZW. HARC. POL. — 

Przed kilku dniami odbyły się Zimowe Ko 

respondemcy jnie: Zawody Strzeleckie Ziw. 

Halrcerstwa Polskiego. W zawodlaieh tyich 

wzięli liczny, udział harcerze wiileńscy, Sta- 

niowiskach strzeleckich w liczbie nach wieczornych straż pożarna została zawc- 

4-tej (Wil, 5-tej Wól., zwana na ul. Zawalną, gdzie w pracowni tech 

— Popołudniówka niedzielna w „Lutni“ Nie 

dzielne przedstawienie popołudniowe wypeini 

operetka Lehara „Carewicz”. Operetka ta uka- 

że się na przedstawieniu popołudniowem tylko 

raz jeden. Ceny miejsc zniżone. 

— „Peppina“. Nowość ta, grana w ciągu 

z trzech miesięcy w Warszawie — wejdzie na 

repertuar „Lutni” w przyszłym tygodniu w re- 
-Wichrowskiego. Jest to no 
uzycznej, odznaczający Się 
niepospolitą muzyką i nad 

zwyczajnym humorem. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

ВЕМОА — Złoty moloch. 
CASINO — Mężczyźni w jej życiu. 
PAN — Gasnące płomienie, ; 

LUX — Dziewczę z mad Wołgi. 

ŚWIATOWID — Cham | 

HELIOS — Ziemia niczyja 
HOLLYWOOD — Ludzie areny 
ADRIA — Król gór: Gaucho. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Alarm pożarowy. — Wczoraj w godzi- 

nej „mieszczącej się w domu nr. 24, a na 
7-mej Wil., 8-mej Wil., „Drużyny Zuchowa leżącej do Kloka Nochima, zapaliły się szma- tych”, 

Trzynastki''. 
Najlepsze wyniki osiągnęli: w strzelu- 

niu na Odzn. Strzel. IM ki. druh Piekarski 

Zdzisław) osiągając 97 pkt. ma 100 možli- 

wych, w siirzelaniu na Odzn. Strzel, II ki. niczego. Nastąpił wybuch. 1 

huh Zagliński Stanisław osiągając 191 P. ko 

ma 200 możliwych i w strzelaniu ną Odzni do szpitala Żydowskiego 

Silrzel. I kl. druh Krupowies Wiineenty о- 
siągając 180 p. ma 200 możliwych. 

W strzelaniu wzięły również udział har no 
cerki, z których majlepszy wynik osiągnęła 

haremi Gnzesiakowa Marja osiągając 89 p. 

na 100 możliwych. 

5 

i il j Wil. i 'mej ież : Z: 
S) m, 10, TA S „Ge ace obok silnie napalonego pieca. Ogień ty, 

Pia C1Ń: Z ludzi nikt nie ucierpiał. 

— RANNY PODCZAS WYBUCHU. — Jan 

kowski Michał, mieszkaniec wsi na 
ień ос į- rozsadzał kamień przy po pa r nė 

i rękę, odwieziono 
w stanie ciężkim. 

— Okradzione mieszkanie, — Garderooę 

męską i damską oraz różną bieliznę skradzio- 

podczas nieobecności domowników z nie- 

zamkniętego mieszkania Malecowej Stef. (F- 

larecka 17). Poszkodowana Ocenia swe straty 

na 385 złotych.. 

— ZATRUCIA. — W celach samobójczych 

poranionego w głowę 

Ogółem harcerki i harcerze zdobyli: 32 wypiły wczoraj trucizny 23-letnia H. Kozlow- 

odzn. Strzel. III kl., 2 odzni Strzel. II ki. ską (Legjonowa 82) i 22-letnia Wł. Winnic- 

i 1 Odzn. Strzel. I kl.” 

BALE I ZABAWY 
— Dancing kostjamowy Artystów Teatrai 

ka (Zawalna 64).. 
Obie desperatki 

szpitała Sawicz. 
— Zatrzymana z cudzym — płaszczem. 

zostały przewiezione do 

Zbrejny opór gorzel 

  

niczą, dom spłonął, Wołkowiczową  znałazia 
śmierć w płomieniach. i zwęglonego trupa 
staruszki odnaleziono rano na zgliszczach. 

Ogień powstał od łuczywa, którego Wołko 
wiczowa używała do oświetlania mieszkania. 

Epileptyk zmarł na drodze 
steczka do domu uległ atakowi epilepsji i po 

marzł na Śmierć. 

nika 
licjantowi. Pomocną mu była również matka, 
która rzuciła się na policjanta z polanem. -— 
Awanturników z pomocą urzędników skarbo- 
wych aresztowano. 

i 423 miljony lokat, 
które posiada 

В. R. @. 
to najlepszy dowód pewności, jaką daje ta instytucja, 

Roczny obrót wyniósł 23 miijardy złotych! 
i P. K. ©. jest osobą prawną i ustawowo gwarantuje 

swym klijentom tajemnicę wkładów 
  

„Towarzystwo Opieki nad Psy- 

chicznie Chorymi w Wilnie" 
Dnia 19 lutego r.b. w południe, w sali Wi- 

leńskiego Towarzystwa Lekarskiego (Zamko- 
wa 24), odbyło się pierwsze zebranie w spra- 
wie założenia w Wilnie „Towarzystwa Opieki 
nad Psychicznie Chorymi* zorganizowane przez 
lekarzy psychjatrów wileńskich. Obszerna sa:a 
Towarzystwa Lekarskiego została szczelnie 
wypełmona przez przedstawicieli elity towarz / 
skiej Wiłaa bez różnicy narodowości i poglą- 
dow politycznych. . 

Zebranie zaszczycil swą obecnošcią J. E. 
Ks. Arcybiskup R. Jałbrzykowski, jako też Re- 
ktor prof. dr. A. Parczewski, wojewoda wiles- 
ski, niemogący przybyć na zebranie, nadesłał 
pismo powitalne. 

Zebranie zagaił prof. dr. M. Rose, dyrektor 
Kliniki Psychjatrycznej USB i Państwowego 
Szpitala dla Psychicznie Chorych w Wilnie, 
na wiosek którego został zaproszony na prze- 
wodniczącego zebrania powitany żywemi okla- 
skami dr. med. Henryk Rudziński, naczelnik 
Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Woje- 
wództwa. 

Pierwszy zabrał głos prof. dr. M. Rose, 
wygłaszając piękny, rzeczowy referat, w którym 
zobrazował rozpaczliwy stan opieki nad najnie- 
szczęśliwszymi, jakimi są umysłowo chorzy 
na Wileńszczyźnie. Na podstawie podanych 
wykazów statystycznych oraz tablic, prelege:'t 
udowodnił, że podczas, gdy niektóre wojewódz 
twa zachodnie Rzplitej posiadając niejednokrot- 

‚ ше na jeden tysiąc ludności I łóżko prychja- 
tryczne szpitalne, to Wileńszczyzna — jedno 
tylko łóżko na dziesięć tysięcy ludności, wsku- 
tek tego całe rzesze chorych, wymagającycn 
leczenia psychjatrycznego z braku środków ma 
terjalnych nie mogą trafić do przepełnionego 
szpitala psychjatrycznego, gminy zaś wobec 
ciężkiego kryzysu ekonomiczno-gospodarczego, 
nie są w stanie leczyć swych chorych w szpi- 
talach i trzymają na wsi, przeważnie w aresz- 
cie gminaym, niekiedy na uwięzi. 

Ze względu na powyższe, obecna chwila 
nakazuje zmobilizować najszersze warstwy spo 
łeczeństwa, które winne jest i może we włas- 
nym zakresie, zorganizować pomoc i opiekę 
nad psychicznie chorymi na Wileńszczyźnie 
przez powołanie do życia „Towarzystwa Opieki 
nad Psychicznie Chorymi*. Poza tem prelegent 
przedstawił zgromadzeniu projekt statutu To- 
warzystwa, który jednogłośnie został przez ze- 

Muzycžnego „Lutnia“, będzie to bezwątpienia Damski płaszcz zimowy wartości 40 zł. skra- branych przyjęty. 

najweselsza zabawa karnawału, która podtrzy- dziono z niezamkniętego mieszkania domu nr : : 
ma miłą tradycję Redut aktorskich. Znakomite 2 przy ul. Młynowej na szkodę Kingarówny A- dy obecny na sali J. E. Ks. Arcybiskup R. Jał- 
zespoły orkiestrowe, szereg konkursów z cen- deli. Okazało się, że kradzieży 
nemi nagrodami wróżą wielkie powodzenie 
imprezie. Zaproszenia zostały już rozesłane. 0- — 

dokonała za- 

tej mieszkała w tymże domu Bodakówna Janina. 

Zatrzymano ją wraz ze skradzionym pła- 

soby, które jednak wskutek przeoczenia, tako- szczem. 
wych nie otrzymały, zechcą łaskawie nazwiska 
i adresy zgłaszać w kasie teatralnej „Lutni“. 

— Zabawa taneczna. — W sobotę dnia 25 
bm. staraniem Komitetów Rodzicielskich szkół 
powszechnych nr 14 nr 29 w małej sali micj- 
skiej (ul. Końska nr. 3) odbędzie się wielka ** > 
żabawa taneczna, urozmaicona  niespodzianka- nizacyj t 
mi. Dochód przeznaczony zostanie na pomoce stawienie amatorskie, 
szkolne dla biednych dzieci tych szkół. 

WOJSTOM. 

V celu przysporzania funduszowi nia bu- 

dowę miaszego Košciloliai pamafjalnego tut. 

Koło SMP. wraz z członikamii! innych omga- 

urządziło wi dniu 19 II br. pmzed- 

mystawilając sztiukę 

w 3-ch alktajdh pt.: „Grube Ryby*'. iPrzed- 
Wstęp za zaproszeniami, które można na- gtawienlia wypadło miadzwyczaj udatnie, 

być przy kasie. Bilety wstępu I zł. Początes o 
godz. 21 punktualnie. 

TEATR 1 MUZYKA  żnić grę 
— Teatr Wielki na Pohulance — gra 24-į! 

„Pocałunek przed iu- 25-1l sensacyjną sztukę 
strem“ у koncertowej obsadzie zespołu z 
Daczyńskim, świetnym odtwórcą głównej roli 
obrońcy. 

bowiem amatorzy wiywiązali! się ze swych 

ról bez zarzutu, szczególnilej należy wyró- 
molij Wistowskiego,  wykonamą 

pirzez p. Janinę Tnyznównę. 

MWILBJKA - CHOCIENCZYCE. 

W dniu 15 bm, zakończomy został w 

Chocieńczycach kurs OPG., ' prowadzony 

w godzinach popołudhilowych przez mau- 

p. 

— Niedzielna popołudniówka dia  dzie'i. W zaj . S 

Próby zapowiedzianego przedstawienia dla dzie CzyCieli, członków Zi M. P. O Bielówną 

ci pięknej baśni Stanisławskiej „W  szponau: Stamisławę i Karczewskiego Jana, gmin. 

komi szkolnych Kół! LOPP. Kurs ten od- czarownicy* dobiegają końca. Premjera 26-11 
o godz. 4 po poł. Będzie to tem milszy dar bywał się w lokalu szkoły, a uczęszczało 
zapustny dla dzieci, że w rolach maleńkich bo- nań 58 słudhaczów. 
haterów wystąpią także dzieci, 
swoich rówieśników. Gra małych 
dekoracje, kostjumy, balet 

w otoczeniu 
amatorów, 

szkoły p. Sawinej- 
Dolskiej, śpiewy muzyka, sabbat czarownic zjeż 

Ostaitnie trzy dni zajął przybyły z Wi- 
lejki instruktor OPG., dosłtateczniie wypo- 
sažony w: odpowiedni: sprzęt, który uzu- 

pelnił środki: poglądowe wypożyczone przez dżających z Łysej Góry na miotłach — złoż. > й оНО któr. B. Karczewskiego z kompanji KOP. Biryc- się na barwne i ciekawe widowisko, 
wzbudzi zainteresowanie 
większych widzów — a zwycięstwo 

tak małych, jak 
dzieci 

; kie. Po nepetycji ii praktycznych ćwiicze- 

i niach (były i lzy), unządzono. egzamim, 

Wzruszającym momentem była chwila, kie 

brzykowski złożył większą kwotę na wzniosie 
cele Towarzystwa, życząc jaknajlepszego roz- 
woju. Pan Rektor A. Parczewski dopełnił po- 
rządek dzienny podaniem swych cennych uwag 
prawnych w sprawie statutu Towarzystwa. 

W podniosłym nastroju zebranych zapo- 
czątkowano pierwszą listę członków Towarzy- 
stwa, do którego weszli wszyscy obecni na sal 
gdyż jak wynika ze statutu, członkiem Towa- 
rzystwa może być każdy obywatel, płacący 50: 
gr. składki miesięcznej. 

   
   

   
NOKEKSHIZKI., 

SAMOUCZEK TECHNICZNY. Wydawni- 
ctwo Popularno-naukowe. Nakładem B. Kotuii 
Cieszyn. Nr. 100, Przerywacze elektryczne — о- 
pracował J. Nowacki 32 str. 15 rys. Nr. 101. Za- 
sadnicze wiadomości z fizyki, Cz. I. Oprac. |. 
Olszewski 29 str. 15 rys. Nr. 102: Zasadnicze 
wiadomości z fizyki Cz. Il Oprac. J. Olszewski 
26 str. 6 rys. Nr. 103: Obliczanie i Konstrukcja 
małych maszyn elektrycznych. Opracował F. 
Back. Cz. I 32 str., z 16 rysunkami. 104: Obli- 
czanie i konstrukcja małych maszyn elektrycz 
nych. Cz. Il. Oprac. F. Back 29 str. z 9 rys. 
105: Przykłady obliczania  elektro-magnesów. 
Oprac. J. Olszewski 32 str. z 7 rys. i 5 tabli- 
cami. 106: Opróbka blachy. Opracował S. Ju- 
niewicz, 32 str. z 22 rysunkami, Nr. 107: Fo- 
tometry. Oprac. ]. Poliński, 21 str., z 22 rysun- 
kami. Nr. 108: Pomiary prędkości Światła i 

  

    

krasnoludków nad wiedźmami napełni wszyst- któny złożyło z wynikiem pomyślmym: 31 próby „perpetummobile*. Opracował J. Poliń- 
kie serduszka radością. osób, wi tem: ma ijnstinukt. III kalt. 3-ch, pod ski 23 str., z 10 rysunkami. Nr. 109: Parlofon 

- — Premjera „Don Carlosa“ już w niedzielę instruktorów 6-ciu, iiniformacyjny 23. E- elektryczny. Opracował ]. Przyłuski 26 str. z 
Premjera „Don Carlosa" Schillera w przekłe-. gzaminu mie składały 23 losoby. Czas wy- 
dzie liłakowiczówny, 
26-П о godz. 8 w. w Teatrze 

miasta, tembardziej, że 
stawiona z najwyższym 
siłków. Reżyserja dyr. 
Makojnika, w rolach 
Trapszo, Szpakiewiczowa, 
bińska i cały zespół męski. 

— Stały Teatr Objazdowy 
skich ZASP w Wilnie na usilne 

sztuka ta będzie 

patję i 
wy i jego zespół. — „Kuzynka 

odbędzie się w niedzicie 
> na Pohulante. 

Dniem tego artystycznego święta Wilna, pow'n 
ny się zainteresować kulturalne sfery naszego 

WAKE, е 2 
nakladem pracy i wy- Kiladowcom za. ofiairjną pracę ma kursie, a czele gromady chłopaków i, mądrze nimi rzą- dalej 

Szpakiewicza, dekoracje LOPP. za umożliwienie uruehomiemiia tego dząc, rozpoczyna emigracje do krainy, 
głównych Braunówna, kursu. Dobra frekwencja i duże zańnitere- mogą przetrwać czas klęski. Znając dokładn.2 

Paszkowska, Tretn- sowanie świadczą wymiownie 10 portrzebie opisywany ląd, autor .stawia swego bohatera w 

czekiwania ma! kolejność zdawkii skracało 
wyświetlanie (przeźroczy, z dziedziny lott- 
mietwa i walki chemicznej, 

Mejscowe społeczeństwo dziękuje wy- 

urządzania podobnych przedsięwzięć. 

TURMONT. 
— Zawisze bardzo ruchliwe miejscowe 

ostatnio rozwinęło bairdziej 

w Miej- 
dich / 2 žadanie - 

wincji przedłużył swoją artystyczną wędrówkę 
ze świetną komedją Verneuil'a „Kuzynka z Мо- skwy“ — jest to najlepszy dowód jaką sym. Ognisko KPW. uznanie zdobył sobie Teatr Objazda- *ntensywhią idziałalmość i talk dla zasilenia jaciół do Ameryki, gdzie pracą, wiedzą i do- z Moskwy” funduszów na. wiyłkiończeniie własnego do- 

18 rysunkami. Cena tomiku 60 gr. 
F. A. OSSENDOWSKI: „Miljoner Y.*. Bi- 

bljoteka Iskierek. T. VIII. Książnica — Atlas, 
Lwów — Warszawa 1932 r. 

„Miljóner Y.'. Są to dzieje murzynka — 
sieroty, który w okresie klęski głodu staje na 

gdzie 

obliczu rzeczywistych i  charakterystycznych 
przygód, z których wychodzi on zwycięsko, za: 
wdzięczając to męskim pierwiastkom swej na- 
tury, rozwadze, szlachetności i sprawiedliwo- 
ści. Po: tym okresie włóczęgi mały Y. dostaje 
się przypadkowo wraz z jednym ze swych przy 

datniemi walorami charakteru dochodzi do dit- 
grana będzie 24-II w Drohiczynie, 25-11 w Bizė mu, mie zadawalniając się urządzaniem im- żego majątku. Kraj dolarów staje przed nim 
šciu, 26-Il w Kossowie. 

— Teatr Muzyczny „Lutnia”. Ostatnie wy torskie” 
prez dochodowych ma. miejscu, kółko ama- 

Ogniska wyjechało do Dukszt, 
stepy J. Kulczyckiej. „Fijołek z Montmartre" na gdzie wia Testa 2 ‚ 

przedstawieniu propagandowem. Dziś, wobec šaiuka Ray a R. Az 

kończących się występów J. Kulczyckiej, gra kar a, saba dn 

ną będzie po raz ostatni przepiękna operetka | 
w obsadzie Kalmana „Fijolek z Montmartre” 

premierowej. Ceny propagandowe. 

— „Carewicz* Lehara w „Lutni”. Jutro u- 

tejsze społeczeństiwo. 
pnie z powodu tygodnia propa- 

iimzeźwiości został  zorgianizowany 

    

  gamidiy 

każe się wartościowy utwór muzyczny Lehara cykl odczytów. na itiematy szkodliwości alt 
„Carewicz”, który zdobył ogólny zachwyt i u- koholu. 

otworem, lecz mody człowiek nie może zapoin 
nieć swych rodaków, cierpiących wskutek cie- 
mnoty i braku rozumnego kierownictwa: To 
skłania go do powrotu do Afryki, aby do ja- 
śniejszego celu poprowadzić uciemiężonych, pe 
zbawionych wiedzy i prawa murzynów. Po- 
wieść zawierająca w sobie zdrowe, szlachetna i 
silne myśli, czyta się jednym tchem. 

POPIERAJCIE L.O.P.P.I_ 

   

Posiedzenie Rady Miejskiej 
Dr. Stefan Brokowski zamieszcza od 

czasu do czasu w prasie artykuły na te- 
mat stosunków panujących w Magi- 
stracie wileńskim. 

Dr. Brokowski jest wileńskim dzia- 
łaczem społecznym, stąd żywo obchodzą 
go wszelkie przejawy działalności na- 
szego samorządu miejskiego. 

Dr. Brokowski wypowiada swe uw:- 
gi na te tematy, w sposób otwarty, 
szczery, twardy, i na tle właśnie tych 
uwag, uwag drukowanych przeważnie 
w „Słowie”, stał się on od dłuższego 
czasu przedmiotem nagonki ze strony 
pewnych kół Rady Miejskiej, z tytułu, 
że piastuje urząd Naczelnego Lekarza 
Szkół Powszechnych m. Wilna. 

Dr. Brokowski znosi te ataki ze spo- 
kojem, broni swych, atakowanych dla 
dotarcia do niego samego, agend urzędo- 
wych. Z cechującą go bezinteresownoś- 
cią osobistą znosi szykany, znosi demon- 
stracyjne uchwały p. p. rajców, przeciw 
niemu skierowane. 

Najzacieklejszym wrogiem dra Bro- 
kowskiego w łonie Rady Miejskiej jest 
dr. Rafes — przewodniczący frakcji Bun- 
du. Jego walka z drem Brokowskim ima 
wszelkie cechy załatwiania porachunków 
osobistych, przejawia w tych słownych 
porachunkach, zaciętość. 

Na posiedzeniu Rady Miejskiej w 
dniu 19 stycznia r. b. dr. Rafes użył pod 
adresem dra Brokowskiego określeń: 
kłamca i denuncjant oraz zażądał wpi- 
sania tego powiedzenia do protokułu po- 
siedzenia. 

Dr. Brokowski zareagował na te sło- 
wa w ten sposób, że przy pierwszem z 
drem Raiesem spotkaniu znieważył go 
czynnie. Działo się to przed gmachem 
Magistratu. 

Incydent ten stał się powodem zgłe- 
szenia przez Bund i P.P.S. na wczoraj- 
szem posiedzeniu wniosku nagłego, potę 
piającego dra Brokowskiego i zwraca- 
jacego się do p. Prezydenta Miasta o 
zwolnienie go z zajmowanego stanowi- 
ska oraz półtoragodzinnych nad tym 
wnioskiem debat. | xd) 

Mówcy, popierający wniosek (p. p. 
Klaczko z Bundu, Stążowski i Engiel) 
uznali fakt znieważenia czynnego rad- 
nego za godzący w honor Rady i zwe- 
kslowali na tory ogólne incydent, wpra- 
wdzie w związku pozostający z koniro- 
wersjami 0 charakterze społecznym i 
politycznym, wynikłemi między jego u- 
czestnikami, niemniej charakter całkowi- 
cie prywatny, po wyzywających  siG- 
wach dra Rafesa, posiadający. 

Mówiono wczoraj wiele razy: pra- 
cownikowi miejskiemu krytykować Radę 
Miejską lub jej poszczególnych  człon- 
ków wolno — bić p. p. radnych — nie- 
wolno, 

Nikt tylko nie powiedział, że p. p. 
radnym nikogo, a więc i pracowników 
miejskich, OBRAŻAĆ także nie wolno. 

=000=   

Dr. Rafes wymierzył sobie w stosun- 
ku do dra Brokowskiego, po jego artv- 
kułach, satysfakcję słowną. Dr. Raies 
powinien był przewidywać, że dr. Bro- 
kowski może sobie w stosunku do nie- 
go (dra Rafesa) wymierzyć  satystakcję 
czynną. 

Można mieć w sprawie incydentu 
Rafes — Brokowski takie czy inne zda- 
nie, ale wypowiadanie tego zdania pu- 
bliczne jest o tyle właściwe, o ile właści- 
we jest wtrącanie swych „trzech gro- 
szy* do cudzych spraw prywatnych. 

I jeszcze jedna malutka uwaga. Ra- 
da Miejska jest ciałem  powstającein z 
wyboru. Trzeba pamiętać, że i dziś je- 
szcze w Wileńskiej Radzie Miejskiej o- 
bok wczorajszych obrońców jej honoru 
zasiadają takie typy, jak np. Dziedziul. 

Któż może wiedzieć, ile razy ów je- 
gomość obrywał może właśnie od które 
goś z pracowników miejskich, przy mił- 
czącej i zasadniczo słusznej obojętno- 
ści reszty p. p. radnych? 

* ee. 

Przeniesiony na pierwszy punkt po- 
rządku dziennego, wbrew  regulaminowi 
Rady, wniosek nagły PPS. i Bundu w 
sprawie incydentu między drem Brokcw 
skim a drem Rafesem, został przyjęty. 

* * * 

Zkolei, w szybkiem już tempie, za- 
łatwiono szereg spraw, wśród któcych 
do najważniejszych zaliczyć nałeży u- 
stalenie planu budowy ustępów publicz- 
nych (Łukiszki, Plac Katedralny, Piac 
Orzeszkowej, Zawalna koło Rynku Drze- 
wnego, — podziemne i w Alei Syro- 
komli — naziemny). W r. b. zbudowany 
będzie ustęp na Łukiszkach, reszta w 
ciągu 2 lat następnych. 

Przyjęto też propozycje Magistratu, 
dotyczące uregulowania sprawy komuni- 
kacji miejskiej, wobec naruszenia przez 
T-wo Miejskich i  Międzymiastowych 
Kom. Autob. warunków zawartej z mia- 
stem umowy. Pełnomocnictwa udzielone 
Magistratowi, zezwalają mu uważać u- 
mowę za zerwaną, zażądać zwolnievia 
przez T. M. i M. K. A. garaży, wszcząć 
ewent. pertraktacje z innymi kandydata- 
mi do objęcia koncesji komunikacyjnej, 
zająć zdeponowaną w K.K.O. kaucję To 
warzystwa (100 tysięcy złotych). 

Zkolei uchwałono stałe uposażenie w 
kwocie 500 zł. miesięcznie b. Prez. Wi- 
toldowi Bańkowskiemu z tytułu 18 lat 
pracy w samorządzie wileńskim oraz 
położonych dlań zasług. Dopiero po pół- 
nocy posiedzenie zostało zamknięte. 

: Kim. 

"FYYWYVYTYYVYYYYYYYVYYPYYYYVYTYYVYYYYTYYYYVTT 

PAMIĘTAJ OBYWATELU, ŻE W wiek: 
QD 15 DO 60 LAT, CO TRZECI CZŁOWIŁ< 
UMIERA Z GRUŹLICY! WYOBRAŻ SuBiu 
OGROM TE] KLĘSKI i POPIERAJ) WALKę 
Z NIĄ. KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRM - 
ZLICZE*! POPIERAJCIE BUDOWĘ SANA- 

TORJUM POD WILNEM. 

  

  

DZIŚ PRZYBYWAJĄ NARCIARZE Z ZAKOPANEGO 
Wczoraj wieczorem nadeszła depesza 

z Pol. Zw. Narciarskiego, że dziś wie- 
czorem przybywają do Wilna zawodni- 
cy, narciarze z Zakopanego, których ju- 
tro zobaczymy na trasie biegu 18 km., a 
w niedzielę na skoczni. 

Przyjeżdżają: Dawidek, Lorek, Gab- 
ryś, Merduła i Bursa. 

Marusarz nie może przyjechać, gdyż 
wyjechał na zawody do  Czechosłowa- 
cji. 

PIERWSZY DZIEŃ 

narciarskich mistrzostw Wileńszczyzny 
WOYNA INDYWIDUALNYM ZWYCIĘZCĄ 30-tki. ŁABUĆ MISTRZEM W TEJ 

KONKURENCJI 

Wczoraj, w pierwszym dniu V mistrzostw 
narciarskich Wileńszczyzny odbył się bieg na 
30 kilometrów o nagrodę przechodnią wojewo 
dy Kirtiklisa. Stanęło do niego dziesięciu za- 
wodników, wyruszających ze startu w kolejno- 
ści następującej: Kozłowski, podch. Karbowań- 
czyk, Kalinowski, Pawłowski, Pycz, Łabuć, 
por. Morzkowski, podch. Starkiewicz, Woyna. 
Ośmiu zawodników dał WKS 1 p. p. Leg. — 
Ognisko dało Łobucia, AZS - Gdańsk—Woy- 
nę. Konkurencja b. silna i chociaż nie przy- 
byli zapowiedziani goście zagraniczni i zako- 
piańscy zainteresowanie się ogromne. Wszyst- 
kim na starcie wiadomo, że Woyna, mistrz a- 
kademicki Polski, jest w formie, zarówno jak 
i Łabuć oraz por. Morzkowski. A 

Trasa, z racji padającego śniegu zapowia- 
da się ciężko, zwłaszcza dla pierwszego, któ- 
rym jest Kozłowski. Łabuć idzie jako siódmy, 
por. Morzkowski tuż za nim, Wojna dziesią- 
tym, dwaj podchorążowie ze Szkoły Podchor. * 
przy 5 p. p. Leg. Karbowańczyk i Starkiewicz 
na drugiem i dziewiątem miejscu. 

Na półmetek przychodzi pierwszym Wojna. 
Jest w dobrej formie. Minął wszystkich przeci- 
wników. Po piętach drepcze mu Łabuć, dalej 
idzie Starkiewicz i Pawłowski. Zawodnicy 
lykaja w pośpiechu ciepłą herbatę i pędzą 

Por. Morzkowski rezygnuje z biegu. Ma 
pęknięte wi й Aš 

Publiczność oczekująca na finisz skraca 80- 

bie czas zjeżdżaniem z górek. Bufet też ma 
powodzenie. 

JUTRO! 
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w sobotę! 25 lutego b. r. 

Nadchodzą z trasy wieści. Walczą o pier- 
wsze miejsce ci sami trzej: Wojna, Łabuć, 
Starkiewicz, Ostatecznie na metę wpada jako 
pierwszy Łabuć. jest mocno siatygowany, nie 
tak jednak jak Woyna, który wkrótce ukazuje 
się na górce. Starkiewicz nadlatuje tuż za nim. 
Po pewnym czasie zjawiają się pozostali za- 
wodnicy. Wyjaśnia się, że Starkiewicz skrócił 
sobie trasę: tak brzmi protest złożony przez 
kilku wspóiuczestnikow biegu. > 

Komisja sędziowska zbiera  materjał, obli- 
cza czasy i orzeka: pierwsze miejsce Woyna, 
(czas'3 godz. 6 min. 39 sek.). Drugie — Ła- 
buć (czas 3 g. 7 m. 42 sek.)., trzecie Karbo- 
wańczyk (3; 14; 23), czwarte — Pawłowski 

(3;, 34;; 270% : 

Starkiewicz, za skrócenie trasy zostaje zdy- 
skwalifikowany. Miał czas lepszy od Łabucia. 
Stare przyzwyczajenie podprowadziło go i z0- 
stał ukarany. ‹ 

W rezultacie Woyna zdobywa — jako star 
tujący poza konkursem — nagrodę indywidi:- 
alną, Łabuć — mistrzostwo Wileńszczyzny. 
„ Dla braku miejsca nie będziemy szerzej 
omawiali biegu, ograniczając się do zaznacze: 
nia, że organizacja była sprawna, a trasa wy- 
tyczona dobrze przez p. Witkowskiego. | 

Jutro dalszy ciąg mistrzostw. O 1 po poł. 
start do 18 klm. biegu (do kombinacji i zło- 
żonego). Start przy schronisku narciarskiera 
Ośrodka WF w Rowach Sapieżyńskich. 

Do biegu tego startować będą zakoniańczy- 

cy. tv. 

vy: 

    

©twarcie 
RESTAURACJi - BARU 

„CASINO? 
$ Wileńska 

Nr. 42. 
przeorgsnizowanej z dawniejszej Restauracji „BACHUS'', Wileńskiej 42. (dom оНсега 

polskiego) 
Ełektowny, nowoczesny bar, sala restauracyjua, gabinety, 

Ceny 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAA AAA AA AAS AA AAA AAA AAA 

Niskie. 
AAAAAAA AAA
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grodźięhyka | 
— SAMOBÓJSTWO: — W dniu omeg- 

dajszym popsiniła samobójstwo pinzez po- 
( wieszente się na ręczniku Górnicka: Ela, 
zam. przy ul. Hiorłodmiczańskiej 34. Przy- 
ezyma samobójstiwia nieznamia. 

— DOROCZNY WIECZÓR KARNA- 
WAŁOWY. — Rosyjskie Towanrzysttwo 
Dobroczynności urządza w! dniu 25 lutego 
w lokalu SUP-u doroczny wieczór Karna- 
wałowy. Dirverttissement. Bliny. Tańce. — 

Wstęp za :okiazaniiem zajproszeniia. 
— DOŻYWIANIE DZIECI. — Sekcja 

Opieki mail Małlką i Dziedkiem Zwiiązku 
Pracy Obywatelskiej Kobilet na itereniie po- 
wiiatu griodzieńskiiago idożywia śniadaniami 
w. szkołach 700 dzieci. 

* * 

  

* 

Sekcja dożywianiia dzieci przy Powiato- 

wym Komitecie Pomocy Bezrobotnym za- 
kreśla cowiaz size kręgi. Liczba .pry'wa- 
tmie cożywiiani ci sięga obecnie 601. 

— ZAKOŃCZENIE GŁODÓWKI. 
W dni 22 bm. pod przewodnictwem p. sta- 
mosty Drożańskiego cdbyła. się konferencja 
w sprawiie głodówikii pracowników! przedsię 
biorstiw miejskich, W komifereneji udział 
miżięli prezydent miasta O'Brien de Lacy, 
viceprezydenii Suchowiański, ławnik Ma- 
zumkiewicz, sekinetlamz Zw. Pirae. Miegisk. 
Zalkładl Użyteczności Publicznej, oraz 
przedstawiciele głodujacydh. W wymikna 
konferencji magistrat obiecał do dmia 15 
manica, wypłacić pobomy vi całości: za mie- 
siąc grudzień u. r., zaś wi zaliczkach (do 50 
pmac, w, ciągu 3-ch dlnii za pozostałe miie- 
siące. Wiobec oświiadczeniia) magistratu, 55- 
godzinna głodówka została przerwana. 

WYYTYWYYWYTYWYTYTYPYWWYYYYWYWYSYWYPVYYYYN 

CZY WIESZ, MATKO, ŻE NA TYFUS 
BRZUSZNY, CZERWONKĘ, OSPĘ, SZKAR- 
LATYNE. DYFTERYT, ODRĘ , KOKLUSZ. 
GORĄCZKĘ POŁOGOWĄ RAZEM UMIERA 
DWA RAZY MNIE] OSÓB, NIŻ NA JEDNĄ 
TVWLKO GRUŹLICĘ! CHROŃ SWE DZIECI 
PRZED TA PLAGA! POPIERAJ BUDOWĘ 
SANATORJUM DLA DZIECI GRUŹLICZYCH! 
KUPUJ NALEPKI PRZECIWGRUZLICZE! 

G i AU AM AA UA AREA 
Džwiekowe Kino „POLONJA“ 

Pocztowa 4. 

     

  

Najnowszy przebój sezonu 

WYROK MORZA 
Potężny dramat życiowy. W rołach głównych 

WALTER HUSTON, HELENA CHANDLER 
1 KENT DOUGLAS 
Wstęp od 49 groszy. 

K K AK A AM A i 

Džwiekowe Kino „APOLLO“ 

Dominikańska 26. 

FLIP i FLAP 
Genjalni komicy w najnowszej arcywesołej 

komedji pod tytułem: 

„ICH DOLE i NIEDOLE" 
ŚMIECH TO ZDROWIE! 

Więc po zdrowie — do Kina Apollot 

Wstęp 49 groszy. 
GI G AK J UA A OT 

Kino „PALACE“ 
Orzeszkowej 14. 

Dramat z Krainy Wschodzącego Słońca p.t. 

Fu Manchu 
W rołach głównych: 

WARNER OLAND I NEIL HAMILTON. 
Wstęp 40 groszy. 

  

ROWER NA NARTACH 
WYNALAZEK NADZORCY DROGOWEGO 

LIDA. — Nadzorca drogowy, w Iwju Gna- 
towski skonstruował rower na nartach, który 

jeździ zupełnie swobodnie, wzbudzając wśród 

mieszkańców Iwja niemałą sensację. 
Rower pomyślany jest w ten sposób, że 

zamiast przedniego koła do widełek przymoco 

wana została szeroka narta fuchoma, dająca 

się zwracać zapomocą steru w różnych kierut: 

kach. Pod tylnem koiem,  pozostawioneni na 

    

— ZMIANY (W SAMORZĄDZIE. Do- 

tycdhczasowy sekretanz  Sejmikowy Alfred 

Bruszkiewicz ma własną prośbę został 

przeniesiony ma stanowisko sekretarza 
gminy Nowo-Mysz. 3 

Dotychczasowy sekretarz p. Kmasińsk* 

marazie odchodzi na urlop. 

Obowiązki sekretarza sejmiku będzie 

pełniił czasowo p. Kapski. 

— KREDYTY NA BUDOWĘ SZKOŁY 

Jak się dowiadujemy, magistnat otrzyma 

w krótkim czasie kredyt ma  ukończeniie 

szkoły powszechnej, budowę (której riozpo- 

częto jeszcze w 1929 mokni. 

— URUCHOMIENIE NOWEJ RZEŹNI 

Będąca 'w budowie rzeźnia miejska, we- 

dług posiadanych danych, jest już ukoń- 

czona i uruchomienie jej nastąpi w: miesią- 

cu marcu. 

— ZEBRANIE URZĘDNIKÓW. Dnia 

25 lutego br. o godz. 16,30 rw sali komfe- 

rencyjniej Siianostwa odbędzie się ogólne 

zebranie umzędników. wszystkiech urzędów 

państwowych i samorządowych, mia: którem 

rozpałirymwama. będzie sprawa dokończenia 

budowy ogniska urzędniczego. 

Sprawa tła jesit madzwyczaj palącą i ро- 

wimna być jakniajmychiej  mozstrzygmiętą, 

gdyż talkie miasto jalk Baranowicze nie mo- 

że być bez ogniska. 

— ODCZYT O USTAWIE SAMORZĄ- : 
DOWEJ. — W. dniu 25 lutego o godz. 19 
w sSalii komferencyjniej Starostwa wygło- 
szony będzie odczyt pft.: „Nowa ustawia sa- 
morządowa'', — Odczyt wygłosi poseł Gomz 
ikoiwislkii.. 

— Z PAŃSTWI. URZĘDU POŚR. PR.A- 
CY W BARANOWICZACH. — Do władz 
centralnych w Wiarszawie zgłaszają się ©- 
migtramci zamieszkali na prowincji, a. sta- 
nający się o wyjazd! zagranicę w celach 
zarobkiowych, aby ma miejscu (m (Wiarstza- 
wile dowiedzieć się io warunkach wyjazdu 
i o możliwościach uzyskania wizy” paszpor 
itłowiej. 

.Ponlieważ przyjazd do Wiarszawy ma- 
raża, emiigranitówi mia wydatki i! mai stratę 
ezasu, Pńsłtwowy Unząd Pośredniletw: Pra- 
cy w Baranowiczach podaje 'do wiialdomośc” 
ażeby emigmanci, zamieszkali ma terenie 
województwa iniowiogródzkiego, mający za- 
miar (wyjechać magramicę, zgłaszali się 
pnzedewiszystkiiem do Państw. Urzędu Po- 
średniiditwa (Pinaey — ‚ al. Se- 
mafłorskia 71a (telefon 70), celem oltirzyma- 
mia bezpłatiniych, wiamogodnych i wyczerpu 
jących imiiormacyj 0 możliwościach wyja- 
zdu zajgmanicę ii ewentualnego, skierowania 
ich do Agentury Symdykiatu Emigracyjne- 
go, który mdzieli wszelkiej pomocy przy 
wytralbiajniiu bezpłatnych paszportów, zagra 
mlieznych [i innych wymaganych dokumen- 
dów podnóży. 

Emilgmantiom, wyježdžającym zagramice 
Urząd wydaje zaświładczenia ma zmiżkowe 
ibilety iroejowe i ulgowy przewóz bagażu 

PROROKA do stacji granicznej. 

  = 

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

Konto czekowe P. K. O. 82.157. 

POLECA ZA 160 ZŁ. GOoTóÓwkĄ 
d.lampowy odbiornik radjowy, z lampami 
głośnikiem akumulatorem, baterją aaodową 

i sprzętem antenowym 

Przy zamawiania wszły węłacić na P.O. N. 
82,157 zł. 28, Pozostełoćć za zaliczeniem. 

  

A. ŚWIDOWA. 

Ё NEC CD CZD COZ ABROAD EO TOD 
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W mroku zamkniętych okiennic 
ROZDZIAŁ XXIII 
ZAGADKA 

| Ukośne promienie zachodzącego słoń 
ca przedzierały się poprzez nastrzępione 
gałęzie sosen, złocąc „delikatne nitki pa- 
jęcze, — które zapowiadały rychłe nadej 
ście jesieni. ч 

Po ozdobionej słonecznemi plamami 
drodze jechali konno: Zacharow i jego 
narzeczona Nadzieja Durnowo. 

Oddzielili się umyślnie od wesołego 
towarzystwa letników z Borek, którzy 
urządzili pożegnalną wycieczkę do lasu. 
Narzeczeni zapragnęli nagle przyjrzeć 
się opuszczonemu dworowi książąt Szac- 
kich, o których krążyły w okolicy naj- 
przeróżniejsze legendy. 

— Może nowy zarządzający zechce 
pokazać nam dom? 

. — O nie, Nadine, nie łudź się. Dom 
i park naokoło nie należy do jego kom- 
petencji: strzeże je stary stróż ze swą 
żoną, oboje ponurzy i małomówni. 

— Ale przynajmniej nikt nam nie 
przeszkodzi popatrzeć z góry na piękny 
dwór i widok dookoła! 

To mówiąc młoda panienka uderzyła 
zlekka wierzchowca, który przeszedł w 
kłusa. | wkrótce znaleźli się na pagórku, 
z którego rozciągał się piękny, lecz smut 
ny widok. 

Szeroko rozłożony drzemał już duży 
park. Widać zdaleka sieć przecinających 

  

_ Wydawca: Stanisław Mackiewicz. аК 

się dróżek. Z pośród gąszczu zarośli wy- 
glądają ażurowe altanki. Kolorowy od 
porostów i rzęsy staw, tworzy koloro- 
«wą plamę. 

Za dużym klonem, pośród stuletnich 
dębów, — olbrzymów, leży szeroka po- 
lanka, a na niej są groby rodzinne i ka- 
pliczka. Wiele pokoleń wspaniałego ro- 
du Szackich śpi snem wiecznym za ma- 
sywnemi, poczerniałemi drzwiami. 
. Tajemniczy i  dźiwnie niepokojący 
jest to widok. 

— Władziu, bywałeś przecie u po- 
przedniego zarządzającego, czyż on nie 
opowiadał ci nigdy o ostatniej księżnie? 
Podobno umarła bardzo młodo, a była 
piękna!.. Jak ostro i przeraźliwie musia- 
ły zgrzytnąć za nią te drzwi żelazne! 

— jesteś zbyt wrażliwa, Nadine, ża- 

łuję, że zgodziłem się pokazać ci ten 
dwór, wokoło którego krąży tyle bajek: 

— Czyż bajką jest tragiczny los osta- 
tnich Szackich? 

— Los ich był tragiczny, ale opowia- 

dania o życiu i zbrodniach ostatniej 
księżny, jak również o jej pozagrobo- 
wych występach, nie jest niczem innem, 
jak bajką. Nie patrz tak ciekawie na te 
żelazne drzwi: owa legendarna węgier- 
ka — księżna nie leży tam. Czy widzisz 
na lewo, wśród błękitnych prawie 
drzew, gotycką kapliczkę, która wyglą- 
da, jakby leciała do nieba? Tam właśnie 

ia 

miejscu, znajduje się druga narta, znacznie 

krótsza, z wyżłobieniem po środku, w które 
wchodzi koło, dotykając pewną przestrzenią 

ziemi. 

Rower — narty rozwijać może dość zna- 
czną szybkość, zależnie od szybkości obrotów 

kola. Zwrotność tego pomysłowego przyrządu 

jest zupełnie zadowalniająca. 

— ODCZYT O USTAWIE AKADE- 

MICKIEJ. — W dniu 27 lutego o godz. 
17,30 w sali koniferenicyjniej Starostwa bę- 

dzie wygłoszony pnzez posła Stanisława 

Poźmiaka odczyt pt.: „Ustawa akademicka 
i życie”, у 

— A ZŁODZIEJE GRASUJĄ. W dmiu 
21 lutego Berkiowicz Zeldzie zam. przy ul. 

Sosnowej 34 skradziioinie z mieszkania pal- 

ło karakuławie, wantości 300 dolarów. 
— W tymże dniu Annie Biza z miezam- 

kniiętego mieszkamia wi czasie jej mieolbec- 
ności slkriadziomo kołdnę, 'wamtości 25 zł. 

— W. dniu 17 lutego u Jama. Czerenikie 
wilcza, mieszkańca wisi Lipsk skiradziiomio ze 
sitłodoły 50 kg. słominy, Czeremkiewicz po- 

'dejrzewa io kmadzież Pomazańskiego i Mi- 

lejwijcza.. 
We iwszystkich wypadkach policja prio- 

wadzi dochodzenie, celem wykrycia spraw- 

FILIA 
naszej Administracji 

w Baranowiczach 
przeniesiona została z ul. Szosowej 178 

na ul. SZEPTYCKIEGO 37 

(pierwsze piętro) 

  

  

  

IPOSIEDZENIE OKR. . KOMISJI 
ZIEMSKIEJ odbyło się w dniu 23 bm. 

przy: udziale prezesa Okn. Unz. ziemskiego 
p. Uszackięgo. Na porządku dziennym były 
spnawy bieżące. |. 3 

— ZNIZKA CEN ELEKTRYCZNOSCI 
W NOWOGRÓDKU. — Na ostatniem, bud 
žetowem posiedzeniu rady miejskiej, rada 
powzięła uchwałę obniżenia ceni za prąd, 
dostalriezalniy: pnzez ellektrowiniię miejską 0 

1 zł. za kilowiat. Obniżenie zatem nastąpiło 
o 15 įgr. ma kilowacie. 

Wiładze administracyjne wyiwerały ma- 
cisk na wydatniiejszą: obniżkę, Okazało się 
jednalk, że większa obmiiżka machiwiałaby 
budżetem miasta. 

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE 
KOMITETU ZAWODÓW  NARCIAR- 
SIKICH „WSCHÓD*. — W! dniu dzisiej- 
szym w lokalu BBWR przy ul. Ogrodowej, 
odbędzie się zebnaniie omganizacyjne komi- 
tetu zawodów. mancianskich „Wischód', kttó- 
re odbędą się w: dniach 11 i 12 marca. 

Zawiady, organiizuje podokręg Związku 
Strzeleckiego Nowiogródek. 

lidžka 
— Nowy dyrektor K.K.0. — Na miejsce 

zwolnionego za nadużycia służbowe, na pod- 
stawie decyzji komisji dyscyplinarnej, byłego 
dyrektora Komunalnej Kasy Oszczędności pow. 
lidzkiego Szeptunowskiego, dyrektorem Kasy 
został wybrany na posiedzeniu rady nadzor- 
czej w dniu 20 b.m. p. Wójtowicz, dotychcza- 
Zac sekretarz Wydziału Powiatowego w Li- 

zie. 
°  — OSOBISTE. — Były powiatowy komeu- 
dant Związku Strzeleckiego i  Przysposobie- 
nia Wojskowego oraz Wychowania Fizyczne- 
go p. por. Baron Szymon powrócił po  kilko- 
miesięcznym urlopie zdrowotnym i objął fun- 
kcję powiatowego komendanta reterenta. 

— WIZYTACJA W GIMNAZJUM PAŃ- 
STWOWEM W LIDZIE. — W dniu 22 II. zb. 
p. kurator Szelągowski w „towarzystwie wizy- 
tatora Rzeszowskiego przyjechał autem z Wil- 
na do Lidy i dokonał inspekcji w gimnazjum 

jest mogiła pięknej księżny, a u jej nóg 
pochowano również starego sługę, które- 
go przywiozła ze sobą ze swego zamiku, 

który, jak cień, nie odstępował jej ni- 
gdy! ' 

— Słyszałam o tem, że księżna i jei 
sługa umarli jednocześnie. 

— Podobno był to sługa jej rodzi- 
ców, który stał się jej powiernikiem, a 
może raczej wykonawcą zbrodniczych 
zamiarów księżny. ją to bowiem oskar- 
żają o przyczynienie się do zniknięcia 
młodego księcia, a potem śmierci jego 
małych dzieci i wreszcie żony. 

— Trudno doprawdy uwierzyć w to. 
Taka piękna i... 

— Nazywano ją wiedźmą, a podobno 
„głos ludu jest głosem Boga' 

— Tak, ale ten sam lud twierdzi, że 
ta zbrodnicza para nie może uleżeć w 
grobie... 

Zamyśliła się po tych słowach, zapo- 
mniała o narzeczonym. 

— Czas na nas, — Żacharow dotknął 
ręki Nadine, ale okrzyk trwogi wyrwał 
mu się z ust, gdy spojrzał na nią: 

— Co ci jest, Nadine? jesteś blada... 
— Patrz Wladziu, tam na  kapliczc2 

zakołysał się krzyż... pada juž!.. Teraz 
biały obłok, nad wieżą... wiruje... wiruje, 
formuje się.. idzie ku nam.. ach! 

Koń pod nią zachrapał i rzucił się 
w bok. Z poza rozsuniętych krzaków u- 
kazał się Prajs. W tejże chwili oba konie, 
gryząc wędzidła, rzuciły się pełnym ga- 
lopem, do ucieczki. 

Napróżno Zacharow i jego narzeczo 
na, usiłowali powstrzymać konie, musieli 

Drukarnia wydawnicty 

„ali 

   
   

  

  

Dźwiękowe-kino 

„REWJA“ 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5, 

Na sceni*: 
ZŁOTY MOLOCH Najstraszniej 

WSPANIAEA REWJA p. t. 
A. Jaksztasa oraz „Radwan-Girls“. — Początek o godzinle 4 pp. w sobotę i niedzielę o godz. 2 ор 

DO GÓRY NOGAMI H. 

Na ekranie: Przepiękny film krajoznawczy W KRAJU SREBRNEGO LWA oraz rewelacja sezona 
sze cierpienia młodej miljonerki zadręczonej przez zazdrosnego męża! — 
W roli głów». „miss Universum" JOAN BENNETT 

z udziałem: ireny Ładosiówny, Heleny Dall, 
Rymkiewiczówzy $. Janowskiego, R. Radwana, 

  

Użwiękowe 

Kino 

HELIOS 
ZIEMIA NICZYJ momenty! Napiecie. — Na scenie; 

Najpotężniejsza atrakcja doby obecnej, Fascynująay film międzynarodowy mówiony w 5 jęcykaca 
Scenarjusz nagrodzony przez Ligę Narodów, — Muzyka Hansa Eislera. Emocjonujące 

Pożegualne występy artystów scen warszawskich 
Hanki Runowiackie], A. Belskiego i St. Suchtlckiego. — Seausy 0 g. 4, 6,81 

10.20. — Niespodzianki! Najnowszy repertuar. Uwaga! Na wszystkie seansa: Balkon 49 gr. Parter na 1 s. 86 gr. 
na pozostałe od 90 gr 

  

PAŃ 
Dziś! Film — rewelacja! 

GAS$NĄCE PŁOŃIENIE 
Dzieje człowieka, któremu odmówiono prawa do Życia 

W rol. gł. Clive BROOK i czarnjąca Claudetta COLBERT. Nad pr. Atrakcje dźwiękowe 

Film arcydzieło! 
Na scenie: REWJA 

Artyści warszawscy z ulub. 
publiczności humorystą 

BOLCIEM KAM:ŃSKiM 
W now. urozim. rep'rtuarze 

  

„Dziś dawnooczekiwany film ze złotej serji SOWKINO'* 

Dźwiękowe kine 

KOLLYWOOD 
Mickiewicza 22 ° 

tel. 15-28, 

WIOS NA AŁ 
(JEDNA) 

KA DŹWIĘKOWE KINO 

„CASINO“ 
Wielka 47, tel. 15-41 

TAJU 
Reż. Tranberg i Kozyncew (twórcy „Bszdomnych*). — W rol. gł. Kuzmina, M. Babanowa, 
S. Garasimow i P. Sobolewski — spiewy w jązyku rosyjskim. — Każdy to arcydzieło 
musi zobaczyć. Nad program: Atrakcje dzwiękowe. 

państwowem w Lidzie. Po parogodzinnej wi- 
zytacji odjechał w stronę Wilna. 
SY d -HZIKC 

— TRÓJKA KOMUNISTYCZNA  PRZED“ 
SĄDEM OKRĘGOWYM. — W dniu 22 Il. w 
Lidzie Sąd Okręgowy rozpatrywał sprawę Lej 
zera Pupki lat 24, mieszkańca miasteczka We- 
renowa pow. lidzkiego, Mejera Dworzyckiego 
lat 26 mieszkańca m. Werenowa i Abela Bo- 
jarskiego, mieszkańca miasteczka  Mołczadzi, 
pow. baranowickiego, oskarżonych o działa!- 
ność komunistyczną na rzecz ościennego pan- 
swta. : 5 

Po przeprowadzonej rozprawie, która toczy 
ła się przy drzwiach zamkniętych, Sąd wydał 
wyrok, mocą którego oskarżony Pupko Lejzer 
skazany został na pięć lat więzienia i pozba- 
wienie praw, Dworzycki Mejer na trzy lata 
więzienia i pozbawienie praw oraz Bojarski 
Abel na 2 lata więzienia i pozbawienie praw. 
Na poczet kary wszystkim zaliczono areszt 
śledczy, od miesiąca kwietnia 1932 roku. 

Bojarskiego bronił adwokat Kierżner, wzglę 
dem Bojarskiego sąd zażądał kaucji 500 zł.-- 
Przewodniczył rozprawie prezes Sądu Bukow- 
ski przy udziale sędziów  Borysowskiego i 
Czajkowskiego. Oskarżał prok. Szemioth. 

— I ROK I 6 MIESIĘCY ZA ZGWAŁCE- 
NIE. — W dniu 22 II rb. przed obliczem spra- 
wiedliwości odpowiadał z wolnej stopy Jaki- 
mowicz Tadeusz lat 33 — mieszkaniec zaścian 
ka Bancewicze, gm. białohrudzkiej, pow. lidz- 
kiego o to, że w dniu 29 6. 1932 roku dokonał 
gwałtu na 16-letniej Teofili Jasiukiewiczównie. 
Po przeprowadzeniu przewodu sądowego sąi 
wydał wyrok, skazując Jakimowicza na i rok 
1 6 miesięcy więzienia. 

Sąd wziął pod uwagę dotychczasową opi- 
nję i niekaralność oskarżonego i dlatego wy- 
dał tak łagodny wyrok. Względem oskarżone- 
go zastosowano areszt do czasu złożenia kau- 
cji w wysokości 1000 zł. Bronił adwokat Haj- 
kowicz. Przewodniczył rozprawie prezes sądu 
Bukowski, przy udziale sędziów  Borysowskie- 
go i Czajkowskiego. Oskarżał prokurator Sze- 
mioth. 

  

  

— ZMIANY GODZIN URZĘDOWA- 
NIA W URZ. P.-T. W DERECZYNIE, — 
Na. skutek zarządzeniia Dyrekcji Poczt i Te 
legrafów iw Wilmliie z dnia 10 II bn. L. dz. 
TE. 103 wj Urzędzie Pocztowo - Telegn. w 
Dereczynie zostało zapirowadzonie jednora- 
zowe umzędowiamie rw) dzilale pocztowym od 
godz. 8-mej do 15, zaś w dziale 'telegnafiicz- 
miym. iod) godz. 8-miej! idlx 18-tej. 

W dnie świąteczne będą obowiązywały 
mialdall dotychczasowe godziny urzędowania. 
a mianowicie ad 9 do 11 i od 15 do 16-tej. 

Jedhiolcześnie Dyrekcja (P-T. w, Wiilmie 
poleciła zaprowadzić  przyjmowianiie przez 
iw. w. urząd paczek żyiwniośclowych i prze- 
sydek poleconych mliędzy godz. 15 a 18. 

— „REDUTA“ i „ZASP* WILEŃSKI 
PRZYJEŻDŻAJĄ DO SŁONIMA. — Na 
dzień 9 mamca br. zjeżdża: do Słonima ze- 
spół „Reduty.. 'wanszawskiej, który nia. de- 
skach scenieznych Domu Ludowego wysta- 
e zmaną sztukę Rydla pt.: „Zaczarowiame 

ioło*. 
W dniu 5 mamca gościć będzie w Sło- 

nimie zespół ZASP-u z Wilna, ze słynną i 
amcymiłą artystką Hamną Biernacką. Gra- 
mia. będzie doskonała komedja fnamcuska. p. 
t. „Egzotyczna kuzynka* Vemenilie'a. 

— POBICIE STRAŻAKA. — Na sku- 

tek zajrządzenia: mialczelnika straży, pożarnej 

się trzymać łęku siodła, by nie spaść. 

Wreszcie udało się wożnicom pow- 

strzymać konie. Nadzieję Durnowo zdję- 

to z siodła nawpół omdlałą i drżącą. 

Gdy podprowadzono ją do ogniska, nie- 

co uspokojoną, krzyknęła nagle z więk: 

szem jeszcze przerażeniem: po drugiej 

stronie ogniska stał, oparty o biały pień 

brzozy i oświecony ruchomą czerwienią 

ognisko uśmiechnięty ironicznie.... Prajs. 
*» * »* 

W tym samym czasie Zenin i Oriew 

ski przechodzili przez las. Za nimi szedł 

leniwie Neptun. 
— Odpocznijmy tutaj, — zapropono- 

wał Zenin, siadając na ziełonej murawie. 
Orłowski wyciągnął się obok niego z 

wyrazem człowieka zmęczonego i ura- 
dowanego. z możliwości odpoczynku. 

Neptun nie czekając na zaproszenie, 
położył się na wzgórku. 

Dzisiejszy spacer dwóch  przyjació!, 
miał na celu tylko przyjemność i wypo- 
czynek. Lato mieli bardzo ciężkie i przy 
kre i ten jeden dzień urlopu i wv- 
tchnienia należał się im całkowicie. 

Właśnie zaczynali drzemać, gdy zbii- 
dził ich tętent kopyt końskich. 

— Co za djabeł niesie tak kogoś? — 
mruknął niezadowolony Zenin. 

— Czemu mruczysz jak stara baba? 

Przecież i tak nikt nam nie przeszkodzi: 

gęste krzaki oddzielają nas od drogf, nikt 

nas tu nawet nie zauważy! 
— Neptun do nogi! — zawołał Or- 

łowski na psa. e 

Ale pomiędzy krzakami było widać 

drogę i obaj przyjaciele widzieli pędzą 

    

i „SLOWA“ ч 

MI 

   

Pocz, o g 

w Miżewiiezach, strażnik Adam A'!eksiej- 
czyk, dawał trąbką sygnały alarmowe. 
W tym czasie przejeżdżający przez w. Mi- 
żewiicze Omeljamowilcz Miameim i Omeljano- 
wiez Grzegorz zmlieważyli strażalka, ściąga- 
jąc kilkakirotniie batem po twanzy i ode- 
brali mu trąbkę alarmową. Zorgamizowia- 
ny niatychmiasti pościg przez stnażaków u- 
jął zuchwialiców i doprowadził ich do po- 
stłerumku PP. 

Spnawai ta ma tem większe znaczenie, 
że jeden z miapastniików jest zmany ze 
swych przekonań radykalnych i syrapatyj 
do wywiraliowców,; zachlodzi przeto uzasad 
miome przypuszczenie, że celem tej chuli- 
gańskiiej bójki było poniiżeniie autiomytetu 
ongamiizacji strażackiej i ośmieszenie jej 
w oczach miiejscowej ludności. Doch>dze- 
mie w: tej sprawie wszczęła policja. 

WĘGIEL górnośląski 

po cenach znizonych 

M. DEUL 

  

WILNO, 
9 Jagisllsńska 3, tel; 811 

JUREWICZ 
były majster tirmy 

„Paweł Bure" 
Poleca zegarki, biżuterię, 
srebro, platery oraz wszelką 
naprawę po cenach znacznie 

zniżonych 
Wilno, ml. Ad. Mickiewicza 4 

  

  

    

  

  

  

ŻĄDBAJCIE 
we wszystkich spiekach 

składach aptecznych znane 

środka ed odcisków 

Prow. A. PAKA. 

Radjo wileńskie 
PIĄTEK, DNIA 24 LUTEGO 1933 R. 

11.40: Przegląd prasy, kom. meteor., czas. 
12.10: Muzyka z płyt. 13,20: Komun. meteor. 
14.40: Program dzienny. 14.45: Muzyka ope- 
rowa (płyty). 15.15: Giełda rolnicza 15.25: 
Kom. LOPP'u 15.35: Piosenki kabaretowe (pły- 
ty). 16.30: „Ustrój republikański Rzymu” 
odczyt dla maturzystów. 16.40: „Doświadczal 
ne króliki współczesnej biologji* odczyt. 17.00: 
Muzyka lekka. 17.50: Komunikaty. 17.55: Pro 
gram na sobotę. 18.00: „Piotr Skarga“ — od- 
czyt dlam aturzystów. 18,20: Wiad. bieżące. 
18.25: muzyka estońska z Warsz. 18.40: Codz. 
spraw litewskich. 18.55. Rozmait. 19.00: Codz. 
odc. pow. 19.10: Rozmait. 19.10: Przegląd pra- 
sy roln. kraj. i zagr. 19.30: „Ciotka Albinowa 
mówi" — monolog humorystyczny. 19.45: Pras. 
dz. radj. 20.00: Pogad. muz.- 20.15: Koncert 
symf. z Filharm.Warszawskiej z udziaem Va- 

sy Prihody (skrzypce). 22.40: Wiad. sportowe. 
dod. do prasowego dziennika radjowego, kom. 

meteor. 23.00: Retransmisja z zagranicy. 

  

Ofiary 
Dla uczczenia pamięci ś.p. Walentego Le- 

mańskiego, który poległ w bitwie pod „Nową 

Wsią dnia 22 lutego 18638 r. na najubožszyci 

podług uznania Redakcji „Słowa* zł. 10 (dzie- 
sięć) S. R. 

cych w dzikiej ucieczce narzeczonych: 

Zacharowa i Nadine... : 

— Co ich tak przestraszyto? — dzi- 

wił się Zenin, zrywając się z miejsca. 

W tej chwili mignęła pomiędzy krza- 

kami postać Prajsa i rozpłynęła się w 

mroku. ` 

Momentalnie obaj detektywi znalezli 

się na tem miejscu, ale nigdzie nie było 

widać człowieka. 
— Szukaj” tu, — rozkazał Orłowski 

swemu wiernemu psu, pokazując mu le- 

dwie dostrzegalny Ślad.. A 

Neptun powąchał: ziemię, zjeżył sierść 

uskoczył w bok i podnosząc mordę ku 

niebu, zawył przeciągle. 

— Cóż za przeklęty pies zrobił się z 
niego! — rozgniewał się jego pan, ale 
zaraz zamilkł zdziwiony. 

Zenin klęczał na ziemi, badając ślady 
nóg. Teraz wstał i z uroczystą, wzru- 
szoną twarzą, wskazał ręką na ślad. 

Był to ledwie dostrzegalny, a mimo 

to wyraźny ślad człowieka, który pociąga 

prawą nogą. 5 
— Tutaj stał Prajs, teraz będę mógł 

dostać pozwolenie na rewizję w jego do 

mu! — rzekł stanowczym tonem Zenin. 

— I już tym razem on nas nie wystra 

szy swojemi sztuczkami! — dodał Or- 
łowski. 

ROZDZIAŁ XXII 

NIE UDAŁO SIĘ. 

— Powiedz, proszę, gdzie ty przepa- 
dałeś? — temi słowami spotkał pewnego 
dnia zniecierpliwiony Zenin swego przy 

jaciela i pomocnika Orłowskiego. — 

PREDRIENOSWZEWEE TENRCE, 

A Dr Ginsberg 

    
Redaktor w/z Witołd Tatarzyński. 

4, soboty i niedziele o g, 2-ej. 

  

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, «- 
Suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyc<- 
1y twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wy- 
szczuplający (panie). Natryski „Hormona“ 
według prof. Spuhla. Wypadanie włosów, 
łupież, indywidualne dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Ostatnie zdobycze kose 

tyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

WSZ P 
  

p m TTT 

Zanim dacie ogło- 
szenie do pismi miej 

Baczność! scowych wiłeńskich 

Sprawdzcie сса żądajcie koszto- 
rysów a bezwątpieńia przekonacie się, iż 

ogłoszenia do SŁOWA oraz do 

wszystkich pism TANIQ i bardzo 

wygodnie jest załatwić 

za pośrednictwem Bilra Reklemowega 

S. GRABOWSKIEGO 
Garbarska 1, 

tel. 82. 

W AAAAAAGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AA AA | 

UI E A V A A 
s WDK 77 

Lekarze 

A
A
A
Ž
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
M
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
 

ъ 

Organizujący się 
w Wiłnie 

kKlnh Towarzyski 
(zamknięty) poszu- 
kuje korzystnej o- 
ferty na wynajem 

choroby skórne wene- 
ryczne i moczopłciowe. 

  

Wileńska 3, od 8 — I lub kupno 

I 4 — 8 Tel 567. | UMEBLOWANIA 
DOKTOR dia zaa 

Janina Qłerty pod .Klab* 
PIOTROWICZ - uprasza się nadsy 
JURCZENKOWA łać do żeni 

„Słowa”, 
ordynator Szpit. Sawicz į 
charoby skórne, wene- T = 
ryczne i moczopłciowe 
ieirowidźiła się oma 

Wileńska 34 underwśca* lub „Re- 
1 pietro mington“* (nžywanglecz 
przyjmuje w pobrym stanie) kapi 

Kino „Rewja*— Ostro- 
bramska 5. 

od 5 — 7 wiecz. 
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Kupno Podhalańską 
(Małopolską) kiełbasę 

„i „SPRZEDAŻ czysto wieprzową, palę 
dwicową i kabanosy, 

sę polecają 

Brela Gołębowicy 
ul, Trocka 3 

  

MAAABABALAMALAA LAS 

Pianina Lokale 
„. BETTING" PFYTYWYWYWYYYTTYYWYY 

i K.iA. FIBIGER * -- — -- 
uznane za najlepsze w POKO] 
kraju. — Sprzedaž na DO WYNAJĘCIA 
raty i wynajęcie. — dla kulturalnej esoby. 
Kijowska 4, H. Abel>w Dąbrowskiego 12 m. 3. 

   
  

Gdybym wiedział, że stracisz cały dzień 
na takie głupstwo, które zajęłoby najwy 
żej parę godzin pierwszemu lepszemu z 
naszych agentów, nie byłbym ciebie po- 
syłał? Bo przecie to jest drobiazg: do- 
wiedzieć się, czy pewna osoba mieszka 
obecnie w mieście, czy też na wsi. Taką 
informację możesz uzyskać w ciągu pa- 
ru minut w biurze adresowem, a ty tra- 
cisz cały dzień i to wtedy, kiedy czas 
nam jest tak drogi. I czemu teraz sie- 
dzisz tu, jak mokra kura? Czyżby Prajs 
w biały dzień potrafił swojemi djabel- 
skiemi sztuczkami ciebie nastraszyć? Cze 
mu milczysz? 

— Czekam, kiedy skończysz grać ro- 
lę Knoppa: wymyślasz człowiekowi, uie 
dając mu przyjść do słowa, ani odetch- 
nąć. Lepiejbyś kazał Oksanie dać mi coś 
do picia, bo w gardle mi zaschło i ję- 
zyk skołowaciał... 

— Rzeczywiście wyglądasz na prze- 
męczonego, — zauważył Zenin, wpatru- 
jąc się w przyjaciela, który usiadł cięż- 
ko na najbliższem do drzwi krześle 
czerwony ze zmęczenia i z dużemi kro- 
plami potu na czole. 

—- Ej,, Oksana! — krzyknął przez 
drzwi. — Przynieš z piwnicy piwa! A 
może głodny jesteś? — zapytał Orłow- 
skiego. 

— Głodny! — burknął Orłowski. — 
Lubię ja takich: posyła przyjaciela do- 
wiedzieć się o drobiazg”, a sam wyię- 
guje się w hamaku i wymyśla potem. 
Dziękuję ci, odtąd niech ci pierwszy łep- 
szy agent te „drobiazgi* załatwia! 

D. C. N. 
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