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Wczorajsze depesze „Iskry* przynio- 

sły wiadomość o „apelu*, jaki wydała 

polska partja komunistyczna na Śląsku. 

i Pomorzu, żądając oddania tych ziein 

Niemcom, stwierdzając ich niemieckośc. 

O, nie myśfiny się wcale  oburzać, ani 

dziwić. Nie my oddawaliśmy się złudze- 

niom „spolszczenia* komunizmu. To sa- 

mo mówiła niedawno w Sejmie komuni- 

styczna posłanka Ignasiak. To samo mó 

wią dziś ulotki, rozrzucane po hałdach 
Górnego Śląska. W tych dniach, gdy w 

Niemczech rządzi i tępi komunistów naj 

zaciętszy ich wróg, w tych właśnie 

dniach komuniści polscy niesłychanie 

głośno proklamują konieczność oddania 

Niemcom naszych prowincyj. jest pewien 

sens tej gry, jest jej polityczna logika: 

W ostatnim czasie demokratyczny, 

burżuazyjno lewy „Berliner Tageblatt'* 

zamieścił trzy artykuły wstępne, w któ- 

rych mówił o Śląsku, Pomorzu, Wersalu, 

Organ ten jest organem społecznie u- 

miarkowanym, ale organ ten w wielkim 

plebiscycie, jaki się dokonywa w Niem- 

czech pod hasłem: na prawo czy na le- 

wo, opowiedział się lewo. Z całą socja!- 

demokracją niemiecką zbliżył się do iron 

tu, którego trzonem są komuniści. 

Front o wielu odcieniach, różnicach о- 

gromnych, ale niemniej jeden front. Wła 

śnie teraz „Berliner Tageblatt“ przypo- 

mina rzeczy, o których myślano, że ni- 

gdy co do ich wypowiadania nie prz*- 

ścignie obozu Hitlera. Właśnie dziś ko- 
muniści i polscy i niemieccy przypo- 

minają sprawę prowincyj polskich głoś- 

niej, niż to czynią tamci. Te rzeczy biją 

w Oczy. Te rzeczy są jasne. W tej chw:!i 

toczy się w Niemczech rozgrywka mię- 

dzy komunizmem a jego wrogami. Ata- 

kującymi są tamci, przewagę mają tam- 

ci. Przewaga ta grozi zniszczeniem naj- 

silniejszego poza Rosją obozu komuni- 

stycznego Świata, grozi zniszczeniem tej 

armji komunizmu, która szturmuje klu- 

czową pozycją Europy. Na pomoc jej 

trzeba rzucić co tylko można Pieniądze, 

ludzi, pociągnięcia. Trzeba pociągnięcia- 

mi obudzić do komunizmu sympatje, ja- 

kich jeszcze komunizm nie zdołał obu- 

dzić. Trzeba obiecać, że po zwycię- 

stwie komunizmu nad jego wrogami 

Niemcy otrzymają to, o czem marzą, to, 

co stracili. I oto komuniści polscy rzu- 

cają: oddamy wam Śląsk, oddamy Pome 

rze. Czemżeż takie obietnice  zlicytuje 

ten biedny Hitler? Czy z sympatji dla vie 
go ujrzy się polskich nacjonalistów, obie 

  

cujących to samo, co „apel“ i 

ka Ignasiak? 

Fakt tych obietnic uważam za bardzo 

szczęśliwy. Dobrze się stało, że oddania 

Pomorza Niemcom domaga się komuni - 

styczna posłanka, świetnie się stało, że 

na Śląsku, gdzie Niemcem jest fabry- 

kant, a Polakiem robotnik, rozrzucaja 

komuniści proklamacje za oddaniem tej 

'ziemi Niemcom. Ułatwia to grę, daje to 

znakomitą ilustrację wywodom wrogów 

komunizmu. Machnęło to cebrem lodo- 

watej wody po łbach naszych domowych 

zwolenników „komunizmu narodowego*, 

po papierowych snach „Legjonu M'!o- 

dych* z jesieni (i nie z jesieni) zeszłe- 

go roku, kiedy to jasno i wyraźnie po- 

wiedziano, że Polska winna wejść w 

skład gospodarczy i polityczny, cokol - 

wiek samodzielniejszy Sojuza Sowiet- 

skich Socjalisticzeskich  Respublik. W 

glidzie partyj komunistycznych świata 

partja polska stoi pod każdym względem 

na szarym końcu. Godząc się na rewolu- 

cję komunistyczną w Europie, ofiarowy- 

wać musi połowę Polski Rosji, połowę 

Niemcom. Nigdy z tego dość jasno nie 

zdawaliśmy sobie sprawy, że komuni- 

styczno - polityczna koncepcja przyszłej 

Europy jest fo ni mniej ni więcej, jak 

transpozycja koncepcji Fryderyka i Ka- 

tarzyny drugiego rozbioru Polski. Komu 

nistyczne Niemcy, to jednak bądż co 

bądź Niemcy ze Śląskiem, Pomorzein, 

Austrją, jeśli nie więcej. Komunistyczna 

Polska, to Polska bez Pomorza, Śląska, 

Wileńszczyzny, Wołynia, * Małopoiski 

Wschodniej — jeśli nie mniej. Od -cza- 

sów Radzymina nie zmieniło się nic. Ża 

łujemy. Najszczrzej, najgoręcej pragnęli- 

byśmy w obecnej sytuacji, by pakt o 

nieagresji był stosowany na całej linii, 

by odciążył nas politycznie w chwili, na 

prężenia stosunków z Niemcami. Tak 

nie jest. ‚ 

W walce o utrzymanie swych si! nie- 

mieckich rzuciła Moskwa obietnicę 

oddania polskich prowincyj Rzeszy. Q, 

nie my się ludzimy „niezaležnošcią“ na 

szego komunizmu. Nie my mamy złudze 

nia, dlaczego zrobiono to, dlaczego zro- 

biono to teraz. Tem silniej w rozgrywce 

niemieckiej musimy stać po stronie wro- 

gów komunizmu, choć ta strona jest 0- 

bozem Hohenzollernów, obozem Hitlera. 

Możemy to uczynić ta Śmiało jeszcze z 

jednej racji: oto nie podzielamy ani na 

moment, złudzeń rozpowszechnionych w 

posian- 

Polsce by rozgrywka niemiecka była dia | 

K.P._/ pena w Hamburgu oddziały Stahihelniu tego obozu rzeczą łatwą. 

NRZNIPATOCZZZI 
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Bolsty zwolennicy odiania Pomorzń Wen 
WALKI O PRZEŁĘCZ : PAI-SZI-TSU 
PEKIN PAT. — O przełęcz górską 

Pai-Szi-Tsu toczą się zajadłe walki. A- 
taki japońskie pozostały dotychczas, po 
mimo swej gwałtowności, bez skutku.--- 
W szczególności miała ucierpieć kawa- 
lerja japońska, zmuszona ogniem chiń- 
skim do wycofywania się. 4 

PEKIN PAT. — Główne dowództwo 
armji chińskiej ocenia swe dotychczaso- 
we straty w bitwie o przełęcz górską 
Pai-Szi-Tsu na jeden tysiąc żołnierzy za 
bitych. Straty japońskie mają wynosić 
600 zabitych. Chińczycy odparli wszyst- 
kie dotychczasowe próby Japończyków 
owładnięcia przełęczą. 

„DO OSTATNIEJ KROPLI KRWI* 

PEKIN PAT. — Gubernator prowi::- 
cji Dżehol oświadczył, że japończycy bę 
dą mogli opanować podległą mu prowin 
cję dopiero wtedy, kiedy wszyscy Chiń- 
czycy padną na polu bitwy. 

Japończycy — oświadczył generał — 
mogą zabijać 10 Chińczyków, tracąc je- 
dnocześnie tylko jednego człowieka ze 
swych własnych szeregów, ale niech nie 
zapominają, że walczą obecnie z calemi 
Chinami. Zobaczymy, jak długo potralią 
to czynić. 

KANONADA NA LINJI PEKIN — 
— MUKDEN 

PEKIN PAT. — Na północnem skrzy- 
dle frontu, w odległości 50 mil od linji 
kolejowej PEKIN — MUKDEN, trwa bar 
dzo silny ogień artyleryjski. — Główna 
chińska kwatera wojskowa w Pekinie ko 
munikuje, że dowództwo chińskie w ra- 
zie, gdyby byso zmuszone do wycofania 
się pod naporem wojsk japońskich i 
miandżurskich „liczy na stawienie poważ- 
nego oporu na linji Ling-Yuan. 

Olbrzymi pożar Reichstagu niemieckie 

  

fo RANUWICZE —. ul. Szeptyckiego — A. 

GRODNO -— Księgarnia T-wa „Ruch”. 

HORODZIEj — Księgarnia Kol. „Ruch* 
KLECK — Sklep „Jednošė“ 
LIDA — ul Suwalska 13 — S. Mateski. 

ŁUNINIEC — Księgariia Kol. „Ruch“. 

MIORY -— Ejdelman 
NIEŚWIEŻ ul. Ratuszowa — Księgarnia jażwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch” 

| 

TOKJO PAT. — Z Kailu donoszą, że 
kawalerja japońska pod dowództwem 
gen. Mogi posuwa się w dalszym ciągu 
w kierunku południowym. - 

CHIŃSKA BRYGADA KAWALERII 
PRZESZŁA NA STRONĘ MANDŻUKO 

TOKJO PAT. — Siły japońskie i 
mandžurskie w dzielnicy jehol zostały 
znacznie wzmocnione przez przejście na 
stronę niezależnego państwa Mandżuko 
generała Sziwen-hua, dowódcy brygady 
kawalerji. Fakt ten nastąpił w pobliżu 
ważnego punktu strategicznego, stano- 
wiącego klucz do środkowego jeholu. 

Wojska generała Sziwen-hua, znajdu- 
jace się obecnie w Szifeng, przygotow::- 
ja się do marszu na stolicę prowincji je- 
hol, której upadek spodziewany jest w 
ciągu kilku najbliższych dni. 

Według informacyj, otrzymanych w 

Anglija w sprawie dowo 
LONDYN. PAT. — W Izbie Gmin od- 

bywała się wiczonaj dyskusja na temat za- 
kazu wywozu bnoni na Daleki Wschód. — 

Z bardzo zniamienną mową wystąpił mi- 
mister spraw zagranicznych Simon. Wobec 
braku widoków na porozumienie Chin z 
Japoniją, i mwobec zaczepnej roli Japonji, 
Wielka Brytamja popiera akcję Ligi Na- 
modów. Z werdyktu Ligi Narodów: Anglja 
uiwiaża za. swój obowiązek wyciągnąć kom- 
sekweanaje. 

Gabinet. brytyjski poczuwa się do obo- 
wiądku ogłoszenia zalkazu wywozu broni 
zarówino w płaszczyźnie międzynamodowej, 
jak i imldywtidualnejf. Anefija posiada pew- 
ną możmość wykonywania u siebie (kkon- 
trolii mad: wywozem 'bromi, dzięki systemo- 
wi fileencyjnemu. : 

W tej sprawie porozumiiewia sie obecnie 
Amigija Zz 6 rzadami ininych krajów, które 

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

MOLODECZNO —- Ksiegamia T-wa „Ruch“ 

„ już zajęły miasta Czao-yang, i 

Łaszuk. 

OSZMIANA — 

PODBRODZIE 
PINSK.— Księgi 

ST. ŚWIĘCIAN 

{ | 

| 
i 

| 
| | 
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a na Dalekim Wschodzie 
Ofensywa japońska na prowincji Dżehol 

Tokjo, w szeregach obrońców stolicy 
Czengteh panuje obecnie zamieszanie z 
powodu  niepowstrzymanego * naporu 
wojsk japońskich i mandżurskich, które 

Hsiawo. 
Niektóre oddziały japońskie i mandżur- 
skie posuwają się ku ważnemu punktowi 
prowincji jehol, Suiszubg, Według ostat 
nich wiadomości wojska chińskie opróż- 
niły ważny węzeł kolejowy, Linguan, na 
linįi Sui-Czung-Czengteh. 

* * 

PEKIN PAT. — Według doniesień z 
terenu walk, w okolicach Tan-]ao toczy 
się gwałtowna bitwa. Oddziały ochotni- 
ków chińskich usiłują przedrzeć się 
przez linje japońskie. Japończycy posuwa 
ja się naprzód w kierunku Czih-Feng.— 
Chińczycy okopują się i tworzą nowę 
linje- obronne. 

zu broni na D. Wschód 
są głównymi producentami broni i amu- 
nicji. W konkluzji minister Simon oświad- 
czyl, że gabinet brytyjski, uważając za 

swój obowiązek moralny poczymić natych- 
miast knoki, utrudniające rozlew krwii na 
Dalekim Wsdhodzie, posiianowił wpnowa- 
dzić w życie zakaz wywozu broni zarówmo 
w stosunku do Japonji, jak i Chin, Po- 
cząjwszy od jutra mie będą więcej udzie- 
lame lieeneje wywozowe na broń i amuni- 
cję do obu walczących kmajów. Wielka Bry- 
tamja: chce być meutralną i pod. żadnym 
pozorem nie da się wciągmąć do wzięcia 

jakiegokolwiek udziaiłu w zatangu. 

Epuncjaicja. Simona wywiarła wielkie 
wrażenie w całym świecie politycznym. O- 
czekiwiana jest decyzja Francji, Włoch, Cze 
chosłowacji, Rosjil i Niemiec, do których 
Amgilija miała się zwrócić m podobną pro- 

* 

  

pozycją. 

Sprawca podpalenia komunista holenderski zosta! ujety 
BERLIN PAT. — Dzisiaj o godz. 10 

wieczerem w gmachu Reichstagu (pa:la- 
mentu, niemieckiego) wybuchł olbrzymi 
pożar. Budynek stanął nagle w płomie- 
niach. Ogień ukazał się odrazu z czic- 
rećh stron i objął całą kopułę gmach. 
Słup ognia bił wysoko w górę, łunę wi- 
dać było z wielkiej odległości. 

Akcję ratunkową prowadziło 10 od- 
działów straży pożarnej. — Urzędowo 
stwierdzono, że zaszedł wypadek podpa- 
lenia. Olbrzymi plac przed gmachem 
Reichstagu zamknięto kordonami policyj 
nemi. Ogłoszony został najwyższy sto- 
pień pogotowia alarmowego. 

Dookoła placu Republiki gromadzą 

  

Na froncie wyborczymw Niemczech 
BERLIN PAT. — W ostatnią niedzie 

ię przed wyborami do Reichstagu przy- 
wódcy wszystkich stronnictw  przema- 
wiali na wielkich zgromadzeniach przed 
wyborczych. 

Po przemówieniu wicekanclerza Pa- 

  

Moratorjum bankowe w Ameryce 
Większość banków zawiesza wypłaty 

NOWY YORK PAT. — Sprawa mo- 
ratorjum bankowego stanęła w całyca 
Stanach Zjednoczonych na porządku 
dziennym. Stanowe ciała prawodawcze 
w 20 stanach debatują nad zarządzenia- 
mi, uważanemi za konieczne, by przeciw 
stawić się kryzysowi. Gubernatorzy sta 
nów Indiana, Missouri, Arkanzas, Wis- 
consin podpisali zarządzenia, upoważnia 
jące do ogłoszenia moratorjum w czasie 
kryzysu finansowego. W stanach: 10wo- 
jorskim, New Jersey, Vermont, Jawa, Ne 
brasca zostały przyjęte ustawy zwiększa 
jące prerogatywy władz stanowych w- 

celu okazania: pomocy bankom i przy- 
śpieszeriia ich reorganizacji. 

W Indianópolis banki ogłosiły ograni 
czenie wycofywania wkładów do 5 proc. 
aż do odwołania. W podobnej sytuacji 
znalazło się 7 banków- w Cleveland. — 
4 banki w Kanzas City połączyły się w 
jedną instytucję finansową. Suma ich de 
pozytów sięga 5 miljonów dol. 

W Akron ponownie otwarto 5 ban- 
ków o ogólnej sumie depozytów 55 mi!- 
jonów dolarów, z tem jednak, że można 
będzie wycofywać tylko 1 proc. wkia- 
dów oszczędnościowych miesięcznie. —- 

Dalsze sukcesy Polaków w Westerowie 
(PRAGA| PAT. Na. Tatrzańskiej Pola- 

mie, w ramach narciarskich mistnzostw 

"Tatr, odbył się bieg zjazdowy ma trasie 
długości 2000 m., z różnicą wysokości 200 
metrów. 

Startowało 58 zawodników. Zwycięży! 
Polak, Stanisław Marusarz w czasile 4:34 
sek. Drugim był Mochmwald (HDW. — 
Czech.) w czasiie 4:40 sek. 

W biegu szłiafetowym zwyciężyła dru- 
žyma polska w; skladzie: Stamisław i! An- 
drzej Mamusarze omaz Stowilūski w czasie 
2:15:56 sek. Na drugiem miejscu ulolkował 
się dmugi zespół Polski: (Nowak, Schiele, 
Stopka) 2:20:26 sek. Trzecie miejsce zajęła 

т HDW. 
у Ww ostatmim dniu 

manciarskich mistrzostw Tatrzańskich iw 
Westerowie Polacy odnieśli dalsze trium- 
ty, zajmując w ogólnej klasyfikacji trzy 

pierwsze miejsca i zdobywając mistrzostwa 
Tatr. W. konkursie skoków dla pierwszej 
klasy zwyciężył Sfianiisław Marusarz z no- 
tą 224 i skokami ma 51 i 54 m. Drugi był 
Braith, Czedhosłowacja, HDW 199 (42, 47). 
Trzeci Roland w Karpathenvereinu 148 

(27 i SD. W II klasie zwyciężył Muelth (z 
Kanipalthenvereijnu) mota 218 (skoki 4ę i 
53 m.), drugim był Soltys ze Związku 
Name. Czechosłowacji 140 (26 i 27). W kon 

kumsie skoków do kombinacji pierwsze 
miejsce zajął również Stanisław! Mamsanz 
z motą 218 (41 i 44 m.) — drugim był An- 
drzej Marusarz — 210 139 i 41), trzeci 
Brath (Czechosłowacja) nota 186 (33 i 33) 
czwanłty Słowiński, Poza: konkursem 
Stamisław) Mamusanz skoczył 61 metrów, 
lecz z upadkiem. W kombinacjach zwyeię- 
żył Stanisław Marusarz z notą 698 i zdo- 
byt tytuł mistrza Tatr mia mok 1933. 

Wycofywanie wkładów z rachunków bie 
żących handlowych jest również ograni- 
czone. W Dayton City zawieszono czyn 
ności we wszystkich bankach na 3 dni, 

WASZYNGTON. PAT. Henryk 
Ford miał rzekomo złożyć 8.500 tysięcy 
dolarów, przeznaczając tę sumę na reor- 
ganizację First National and Guardian 
Bank of Commerce w Detroit. Według 
pogłosek rzekomo z miarodajnego źród- 
ła, na ten sam cel miał przeznaczyć Re- 
construction Finance Corporation 70 mi- 
ljonów, Federal Reserve Board — 20 
miljonow. Do akcji stabilizacji stosin- 
ków bankowych w Detroit mają się ró- 
wnież przyczynić finansowe instytucje 
nowójorskie i chicagoskie sumą 20 mi- 
ljonów. 

NOWY YORK PAT. — Prezes rady 
administracyjnej National City Bank w 
Nowym Yorku Mitchell podał się do dy- 
misji. 

LONDYN PAT. — Prasa angielska 
szeroko zajmuje się kryzysem .bankn- 
wym w Ameryce, wskazując na to, że 
przybiera on coraz większe rozmiary.— 
Sytuacja jest tak krytyczna, że aż 20 izb 
ustawodawczych poszczególnych stanów 
odbywało pomimo niedzieli obrady, aby 
uchwalić moratorja, . które w niektórych 
wypadkach wchodzą w życie już z 
dniem dzisiejszym. Moratorja te są obli- 
czone na to, aby chronić zarówno ban- 
ki, jak i depozytarjuszy. W niektórych 
miejscowościach wprowadzono bony о- 
biegowe, które są przyjmowane jako 

© waluta wymienna. 

urządziły capstrzyk, w czasie którego do 
szło do nowych starć. Ogółem naliczo- 
no 17 rannych — w tem 6 ciężko. 

Zgromadzenie socjal - demokratyczne 
w Dortmundzie zostało przez policję roz 
wiązane. Oprócz zgromadzeń odbyły się 
w niedzielę liczne wielkie manifestacje 
hitlerowców. 

W Magdeburgu odbył się ntarsz hit- 
łerowskich oddziałów szturmowych, do 
których przemawiał między innemi Sym 
byłego cesarza, książę August Wilheim. 
W czasie narodowo - socjalistycznych 
manitestacyj urządzonych w Lipsku pod 
pomnikiem bitwy narodów, wygłaszano 
przemówienia przeciwko traktatowi wer- 
salskiemu. 

W czasie zgromadzenia narodowych 
socjalistów w Darmsztacie doszło, podob 
nie, jak w Wuppertal, do ostrego star- 
cia, przyczem jeden hitlerowiec został 
zabity, w bójce z komunistami. Według 
dotychczasowych doniesień, w czasie nie 
dzielnych starć w Niemczech padło 3 za 
bitych. Po zgromadzeniu oddziałów 
Stahlhelmu pod Poczdamem doszło rów- 

nież do bójki z komunistami, przyczem 3 
hitlerowców zostało ciężko rannych. 

W Berlinie podczas wielkiej demon- 
stracji hitlerowców doszło do ostrej wy- 
miany strzałów z komunistami. Kilka о- 
sób jest ciężko rannych. Policja dokona- 
ła licznych aresztowań. Po demonstracji 
członków Żelaznego Frontu w Dreźnie 
doszło do starć z policją. Policja użyła 
broni palnej, raniąc ciężko kilku uczest- 
ników manifestacji. 

ZAWIESZENIE PISM 

BERŁIN PAT. — Prezydent policji 
berlińskiej zawiesił do dnia 12 marca 

włącznie wychodzący w Berlinie „codzien 

ny organ polski „Dziennik Berliūski“. 

BERLIN PAT. — Centralny organ 
partji komunistycznej „Rote Fahne* zo- 
stał ponownie zawieszony do 15 kwiet- 
nia. 

724 TYSIĄCE BEZROBOTNYCH 
W SAKSONII 

LIPSK PAT. — Liczba bezrobotnych 
wzrosła w Saksonji do nienotowanej do- 
tąd cyfry 724 tysiące. 

się tłurmy. Wiadomość o pożarze . roze- 
szła się momentalnie w całem mieście. 

BERLIN PAT. — Do północy pożar 
Reichstagu trwa. Akcja ratownicza pro- 
wadzona jest z wielkiem natężeniem — 
Zbiorowym wysiłkiem oddziałów straży 
pożarnej udało się częściowo rozszerze - 
nie się pożaru zahamować. 

Ogień wewnątrz gmachu poczynił o- 
gromne spustoszenia.— Zarówno wielka 
sala posiedzeń parlamentu, jak kuluary i 
trybuny padły pastwą płomieni. Straty 
sięgają miljonowych sum. Zachodzi nie- 
bezpieczeństwo zawalenia się głównej 
kopuły. s 

Policja po wkroczeniu do gmachu u-, 
jęła osobnika, który przyznał się do pod 
palenia i oświadczył, że jest członkiem 
holenderskiej partji komunistycznej. 
Przyprówadzono go pod silną strażą do 
prezydjum policji i poddano natych- 
miast przesłuchaniu. 

Dotychczas ustalono już 6 miejsc, w 
których nastąpiło podpalenie i gdzie 
znaleziono jeszcze butelkę benzyny. — 
Przypuszczają, że podpalenie nastąpiło 
ogółem w 20 — 30 miejscach wewnątrz 

gmachu. PU 
Ze strony dobrze poinformowanej biu 

ro Wolifa donosi, że stwierdzenie faktu 

podpalenia przez komunistów pociągnie 
za sobą bardzo energiczne zarządzenia 
przeciwko ruchowi komunistyćznemu. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
DRUJA — Kowkin. 

Księgarnia Spółdz. Naucz. 
— ul. Wiłeńska 15 T. Gurwicz 

arnia Polska — St. Bednarski 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

SŁONIM — Księgarnia }. Ryppa ui. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
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Ustawa 6 ustroju szkół 
wyższych 

w senackiej komisji oświatowej 

WARSZAWA. PAT. — W poniedziałek 
ma posiedzeniu semackiej komisji oświiato- " 
wej dyskutowano mad projektem ustawy o 
ustroju szkół wyższych. Pierwszy przema. 
wiał minister WR i OP p. Jędrzejewicz 

PRZEMÓWIENIE MINISTRA 
JĘDRZEJEWICZA. 

Pan minister oświadczył, że nowa usta- 
wa jest wymikiem bardzo daleko idącego 
kompromisu. Mówca zazniaczył, że w roz- 
mowach z nim profescnowie uniwersytetu 

wysunęli pnzedewszystkiem dwa zarzuty: 

uszczuplenie kompetencji ciał akademie 
kich przez art. 3 ustawy na korzyść mini 
stra i stosunek ustawy do młodzieży. 

Co do pierwszego zarzutu, to p. minis- 
ter udowodnił już, że z punktu widzenia 
organizacji studjów, a więc tworzenia wy- 

działów, katedr i zakładów, mowy projekt 
jest liberalniejszy od dawnego, bowiem mi- 
mister skrępowany jest warunkiem wysłu- 
chania opimji senatu, bądź wydziału. 

Co do sprawy mlodzieży, opozycja sta- 
wia zamzut, że minister według nowej u- 
stawy posiadać będzie zmaczmie większe u- 
prawnienia i kompetencje. Jest to słuszne 
i to jedymie jest mzeczą gruntownie nową 
w projekcie ustawy akademickiej. Istnieje 

pewna; konieczność stosowania jednolitych 
norm w tym załkresie, podczas gdy detych- 
czas stosowane normy bardzo się różniły. 
Ta kmp. Związek Strzelecki w jednej uczel- 
ni byt umany za ongamizację potrzebną, 
zasługującą na opiekę, w inmych uwažamo 
go za szkodliwy i odmawiano legalizacji. 

W dalszym ciągu p. minister m. in. 

podkreśla, że rektor, Kutnzeba dziwił się i 
ubolewał, że przemawiamy. jakby różnemi 

językami, a przecież należymy do jednego 
pokolenia. Prof. Kiutnzeba, mówiąc o trud- 

mošciaich porozumienia, określił siebie ja- 
iko liberała przedwojennej daty. Pam mi- 
mister uważa, że również jest przedwojem- 
mej daty, ale wydaje mu się, że mie jest li- 
berałem przedwojesnym i może dlatego 
dopatruje się om różnego języka. 

-Przed wojną konflikt: między: chęcią roz 
rostu szkoły ii potnzebą podporządkowania 
się wspólnym jeelom istniał. Ten: stan nze- 
czy bylł regulowemy przez ustawy zaborcze 
i m tych wamunikach słuszną i uprawnioną 
dmitenicją była chęć wywalczenia jak па 

więcej miejsca dla wolności i -sknępowania 
jak najbardziej iniejatywy u góry. Stąd 
powstał pewien stały sposób myślenia. — 
Ustawa z roku 1920 jest tego najlepszym 
dowodem. Jest ona majliberalniejsza ze 
wszystkich podobnych ustaw. Twóncy usta 
wy tej wważali jakoby, za najważniejsze 
mozwiązać związek między szkołami a 
czymnikiem państwowym i to wlaśnie może 
majlepiej chanakteryzuje to, eo minister 
O” przedwojenną, bądź powojenną 
tą. 
Po przemówieniu ministra zabrał głos sen. 

Makarewicz (Ch. D), proponując imieniem ko- 
mitetu techniki ustawodawczej szereg popra- 
wek natury stylistycznej. Po tem przemówieniu 
przystąpiono do dyskusji merytorycznej. 

Sen.Głąbiński (Kl. Nar.) i sen. Woznich: 
(Wyzw.) zajmują w stosunku do ustawy sta- 
nowisko negatywne. Sen. Thullie zapowiada 
zgłoszenie poprawek do art. 3. Sen. Jabłonow- 
ski w imieniu KI. Nar. wnosi o odrzucenie pro 
jektu ustawy w całości. 

Po przemówieniach przewodniczącego prof. 
Zakrzewskiego, który zaznaczył, że opinje rze 
czoznawców, wypowiedziane na komisji, posia 
dały charakter jednostronny, oraz sen. Kopcin 
skiego (PPS), referent projektu sen. Rostwo- 
rowski udzielał odpowiedzi na zarzuty, podkre 
šlając, že jedyną myślą przewodnią ustawy 
jest współdziałanie ministra z władzami akade 
mickiemi i wprowadzenie  odpowiedziałności 
jednoosobowej, nczem nie ograniczając. samo- 

rządu akademickiego. Na tem dyskusję ogólną, 
zakończono. 

. Następne posiedzenie we wtorek o godzi- 
nie 9 rano. 

MIN. BECZKOWICZ SKŁADA WIZYTY 

RYGA. PAT. — Poseł Rzeczypospolitej 
w Rydze p. Zygmunt Beczkoiwicz w dnin 
27 bm. złożył wizytę miniĘtrowi spraw za- 

gramiczmych prof Zaninszowi ||| 

  

Minister Beck u spawozdawców zagranicznych 
WARSZAWA. PAT. — Klub Prasy 

Zagranicznej w Warszawie wydał dnia 27 
bm. w salonach Resunsy, Kupieckiej śmia- 

mych Józefa Becka. : 

W šniladaniu mwzigli mdziat oprėcz mi- 
nistra Becka marszałek Senatu Raczkie- 
wdez, ministnowie Zawadzki, Zarzycki, Lud 
kiewicz, szefowie maisyj zagmajniczmych z 
nuncjuszem i ambasadorem  turedki m na 
czele, podsekretamze stamu Gallo, Szembek, 
Doleżal, Lechnicki, przewodniczący komi- 
syjj spraw zagranicznych Sejmm i Senatų 
poseł Radziwiłł i senator Lubomieal::, wyż- 
si urzędnicy ministerjałmi oraz przedstawi- 
cidle prasy kmajowej i zagranicznej. 

Podczas śniadamia: pówitał gości pre- 
zes Klubu Prasy Zagranicznej redakt r 
Birnbaum, podkreślając, że w Warszawie 
mimo kryzysu ekonomicznego, który rów- 
miež dotknął ; dziennikarstwo, liczba ko- 
respondentów zagranicznych stale się 
zwiększa: mw ostałtnich czasach. Niewątpii- 
wiie jest to mastępstwem zainteresowania, 
z jelkiem się polska polityka zagraniezaa w 
ostatnich czasach powszechnie spotyka. — 
Mówca zakończył (toastem ma pomyślność 
p. ministra. Becikia. 

P. minister Beck w: odpowiedzi zapew- 

nił, iż Klub Prasy Zagramicznej zawsze bę- 
dzie konzystał w swych pracach z poparcia 
ministerstwa spraw zagranicznych. Wobec 
tmudmości, istniejących dziś w: żyeiu i po- 
lityce zagranicznej — mówił minister — 
dość często zmaczną winę przypisuje się 
prasie. Ze swej stromy chcałbym sę tu za- 
Stnzece, że krytyki te wydają mi się zbyt 
łatwe. Prasa i jej reakcja na poszczególne 
wydanzenia życia polityczmego, wynikają 
z.samego życia i najściślej są z niem zwiią- 
zame, Dlatego też wymagania, ażeby prasa 
zachowywała jedymie tóm starej ciotki, 
mentonującej wszystkich, są dość dziwacz- 
me. Prasa polemiczna wydaje mi się matu- 
malniejszą i Žywiszą od prasy narzekającąj. 
Cechą charakternystyczną maszego okresu 
jest niewątpliwie znaczna wznajemna za- 
leżność zjawisk: i częsta ich powszechność. 
Prasa odgrywa w tem niemałą rolę, bo po-, 
zai łączniością interesów różnych państw i 
mamodów| mieraz sama wiadomość o posz- 
czególmych wydarzeniach przyczynia się 
bardzo istotnie do rozszerzenia ich skut- 
ków. Jeżeli chodzi o truidności ą drogą po- 
wstające. to zrozumiałe jest, że ii remedia 
na nie poszukiwame są w dziedzinie jak 

najszerszej wspólpracy międzynarodowej. 
ь — — * оОо=———



Doprawdy: uczeni językoznawcy  za- 
czynają gorszyć maluczkich. Nowe wy- 
danie pisowni polskiej, opracowane przez 
prof. Nitscha rozpętało istną burzę. 

Stanowisko zwykłych śmiertelników 
w tej sprawie jest całkiem jasne: stwier- 
dzają oni niedopuszczalność  ciągłyci, 
drobnych zmian, które ogromnie utrud- 
niają opanowanie przepisów i wprowa- 
dzają chaos. Pragną oni przepisów mo- 
żliwie trwalszych, chociażby pociągaiy 
one za sobą kardynalne zmiany. 

Natomiast uczeni kłócą się wzajemnie, 
zarzucając jeden drugiemu niekonsekwen 
cje, a nawet nieuctwo. 

ABC (58) streszcza wyniki dotych- 
czasowej dyskusji, w której wzięli udział 
profesorowie Nitsch, Rozwadowski, Lehr 
-Spławiński, Doroszewski, Bystroń i Szo 

ber, oraz p.Saloni. 
Prot Szober nie ograniczył się do zaatako- 

wania nowych zasad pisowni Akademji co do 
pisania wyrazów razem i rozłącznie, ale prze- 
ciwstawił im swoją, jak się wyraził „prostą re- 

„Przysłówki złożone piszemy w zasadzie 
rozdziełnie, łącznie piszemy tylko takie przy- 
słówki, których cząstki nie występują jako sa- 

modzielne wyrazy bądź formy gramatyczne, a 
więc rozdzielnie: .z wieczora, .z rana, .za dania, 
z góry, z dołu, w tył, z początku, z powodu, 

„po łacinie, po macoszemu, ale łącznie: zbliska, 
zdawna, popolsku, bezliku“. 

Na to odpowiada prof. Rozwadowski: 

„Cóż warta taka „prosta reguła", skoro 

wedle niej i tak ostałoby się np. naczele (pi- 
sane razem), a naodwrót musielibyśmy pisać 

oddzielnie takie niewątpliwe zrosty, jak tymcza- 
sem zaraz, wbrew, a zatem (wedle reguły p. 

Szobera): tym razem, za raz, w brew, z resztz, 
z razu, po tem, za tem, nad to, w ów с2а5, 

za razem, w raz, o koło, dla tego, dla czego, w 

ten czas, na reszcie, podczas, na raz, na przod, 

o bok, i tyle, tyle innych". 
Trzeba tu dodać, że obaj uczeni krakow - 

scy, zarówno prof. Rozwadowski, jak i prof. 
Łehr-Splawiński, występując w obronie  proi. 
Nitscha i ustalonych przez niego nowych prze 

pisów ortograficznych Akademii, nie przeczą, 
iż prof. Nitsch posunął się trochę zadaleko w 
zalecenia łącznego pisania przyimków i imion, 
które mają brzmienie przysłówkowe. W szcze- 

gólności wątpliwości obu uczonych wzbudzi- 
ło zalecenie pisania łącznego takich wyrazów, 

jak np. raz po raz, niedowytrzymania, niedo- 

pojęcia, niedowiary. Prof. Lehr powiada, że 

nie jest tu jednak winna zasada wysunięta 

. Nitscha, ałe mylna jest interpretacja. 
W wyrażeniach tych bowiem trudno się dopa- 
trzeć brzmienia przysłówkowego. Natomiast 
kontrreguia, którą wysuwa proi. Szober, w 

świetle przykładów prof. Rozwadowskiego, 1510 
tnie jest zupełnie bzdurna. 

Nie można nie ubolewać, że języko- 

znawcy profesorowie uniwersytetu 

nie mogą ze sobą porozumieć się na grua 

cie ściśle naukowym i że polemikę wy- 

noszą na łamy dzienników. 

Wobec szerszej publiczności możlia i 

należy poruszać tylko sprawę praktyczie 

go zastosowania pisowni, — sprawę ko- 
rzyści, lub trudności, jakie niesie ona ze 
sobą. Rozważanie natomiast zasad i 

wzajemne kpiny ze siebie nieuniknionenii, 
doprowadzają do lekceważenia autoryte- 
tu Akademji Umiejętności. 

Jeśli więc idzie o dotychczasowe wyniki 

dyskusji, to jako moment dodatni podkreślić na- 
leży ogólnie wyrażone życzenie, aby zmiany 
pisowni nie powtarzały się zbyt często, bo io 
wprowadza chaos. 

Drugi moment dodatni, jaki wypłynął z dy- 
skusji, to stwierdzenie, że zmiany pisowni, do- 
konywane przez Akademję, robione były zbyt 
pośpiesznie, bo jednak nawet obrońcy  proi. 
Nitscha wytykają mu pewne uchybienia, zresz- 
tą drobne. Na przyszłość więc wskazana jest 
większa ostrożność i. dłuższy namysł. 

Natomiast objawem wręcz niebezpiecznym 
i w najwyższym stopniu ujemnym, jaki wy- 

niknąi na tle tej całej sprawy, jest jawny bunt 
podniesiony już nietylko przeciwko ostatnim 
zmianom, ale wogóle autorytetowi Akademji 
Umiejętności, przez warszawskich profesorów 
Szobera i Doroszewskiego. 

Słusznie ABC w taki sposób ujmuje 
, stanowisko inteligenckiego ogółu wobec 

przepisów ortograficznych: 

Jest rzeczą oczywistą, że trudno o pisow- 
nię, któraby wszystkim dogodziła i wszystkici 
zadowoliła. Ale przecież jakiejś jednej pisowni 
trzeba się trzymać. Zadanie ujednolicenia piso- 
wni wzięła na siebie Akademja Umiejętności. 
Może się komuś podobać, lub nie podobać, że 

każą nam pisać triumi, a nie tryumi, lub raz- 

poraz, a nie raz po raz, ale każdy człowiek 
mający poczucie dyscypliny społecznej nie bę- 

dzie robił z tego kwestji stanu, nie będzie zgła 

szał swego liberum veto, bo wtedy byłoby tyle 
- pisowni, ile ludzi. 

Dziś gorszące przykłady warcholstwa 

WARSZAWA PAT. — Na poniedziałkowen 
płenarnem posiedzeniu Senatu przystąpiono do 
rozprawy nad budżetem Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych. 

Sprawozdawca sen. Sobołewski zwrócił +> 
wagę na ogromny wysiłek oszczędnościowy, 
dokonany w budżecie tego resortu i przestrze 
ga przed dalszemi redukcjami tego budżetu, 
co mogłoby się odbić na aparacie administra 
cyjnym, który spełnia swój obowiązek dobrze. 
Dalej sprawozdawca odpierał zarzuty opozy- 
cji — 

Sen. Wasiutyński (Kl. Nar.) poddał kryty- 
ce politykę Ministerstwa Spraw  Wewnętrz- 
nych, zarzucając ministrowi, że nowe ustawy 
nie dają administracji określonych pełnomoc- 
nictw, pozostawiając jej swobodne uznanie. — 
Następnie krytykował przepisy o stowarzy- 
szeniach, wywodząc, że starostowie starają vię 

opanować całe życie stowarzyszeń oraz, że u- 
rzędnicy wciągani są do walk politycznych. 

Sen. Kłuszyńska (PPS) twierdziła, że w o- 
becnych ciężkich czasach rząd nie łagodzi ist- 

niejących przeciwieństw. Uskarża się na posię 
powanie władz w stosunku do opozycji, na u- 
trudnianie przez administrację zebrań politycz 
nych itd. ,Oświadcza, że klub PPS, nie mając 
zaufania do p. ministra spraw wewnętrznych, 

głosować będzie przeciw temu budżetowi. 

Sen. Roman (BBWR), polemizując z prze- 

mówieniami senatorów opozycyjnych, a specjal 

nie z domaganiem się ustąpienia obecnego rzą 

du i popierającego go obozu rządowego, о- 

świadczył, że obóz ten nie zrobi tego i zrobić 

nie może, albowiem cała Polska ma już do- 

świadczenie rządów partyjnych, a jeżeli pow- 

stał BBWR, jednocząc ludzi różnych nieraz 

ideologij, to zrozumiała jest konieczność podpo 

  

rządkowania wszelkich interesów grup i inte- 

resów partyjnych racji stanu. 
Po przemówieniu sen. Makucha, zabrał 

głos pos. Masłow z BB, który imieniem ukra- 

ińskiej ludności Wołynia oświadczył m. in.:— 

Cała sprawa polsko - ukraińska ma charakter 

czysto wewnętrzny i może być załatwiona 

tylko w porozumieniu między obu narodanii. 

Od narodu ukraińskiego na Wołyniu mamy na 

kaz najściślejszej współpracy Z miarodajnenn 

czynnikami naszego wspólnego państwa. —Nie 

chcemy burz i wichrzeń. i 

“ Sen. Siedun z BB oświadcza następnie, że 

szkolnictwo białoruskie wbrew twierdzeniu pos 

Jeremicza z Kl. Białoruskiego rozwija się. —. 

Istnieje już 20 szkół z językiem białoruskim 

36 szkół utrakwistycznych. 
Po przemówieniu sen. Zakrzewskiego, któzy 

polemizował z wywodami sen. Makucha, zabrał 

głos min. Pi 

Mowa ministra Pierackiego 

Minister Pieracki podkreśla na wstępie, że 

budżet Ministerstwa ograniczony został do wy 

datków jedynie niezbędnych. Nawiązując do 

zarzutów mówców opozycyjnych, minister za- 

znaczył, że nie może zupelnie dociec w „tem, 

jakiej koncepcji organizowania naszego życia 

państwowego. Opozycja zwalcza koncepcję, ie 

prezentowaną przez stery rządowe. Chcąc nie 

chcąć, musi p. minister poddać się wrażeniu, 

że tem, co całą opozycję zespala w ataku na 

szańce naszej pracy, jak się wyraziła senator: 

ka Kłuszyńska, jest tyłko żal za utraconą wła- 

dzą, — nastrój skądinąd bardzo ludzki, lecz po 

zbawiony zupełnie elementów twórczych, guyż 

wyrażający się caikowicie w negacji. Zawsze 

atakowane są przepisy, dające wiadzy państwo 

wej tylko możność regulatora poszczególnych 

dziedzin działalności społecznej. Stale powta- 

rza się sana SE ci, którzy od szeregu lat p“ 

noszą Od ialnošė za państwo, pragną w 

ten oe wzmocnić swe wpływy i utrwalić 

swą sytuację. 
Gdybyśmy — mówił p. minister — dla u- 

zyskania aprobaty opozycji poszli po, linji jak 

najszerszego В i w pojęciu ubiegłego 

stulecia, wpływy rządu zmalałyby, a jego opo- 

zycia uległaby zachwianiu— W konsekwencji 

skutki takiego liberalizmu ugodziłyby silnie w 

państwo i w interesy społeczeństwa, któremu 
instynkt samozachowawczy każe zwłaszcza w 

dobie kryzysu poszukiwać rządu silnego, zdol- 

nego uratować państwo w otaczających je nie 

bezpieczeństwach. GSK 
Powiadając: „nie powinniście kroczyć tą 

drogą, ponieważ doznajecie na niej wzmocnie- 

nia swej sytuacji,” —opozycja stwierdza, że je 

steśmy w harmonji ze stanowiskiem całego 

eństwa, świadomego konieczności silne- 

go rządu, zwłaszcza w dobie kryzysu. Jeżeli 

jesteśmy w sprzeczności z interesami opozycji, 

jesteśmy zarazem w zgodzie z interesami pań 

stwa — oświadcza p. minister, Takie musi być 

 SAPROMPE TWEAK: ZADOOWOKZYSKCKCZSSTLE WEOWAGDAC) 

dają ludzie, którzy powinniby byli dawać 

przykład dyscypliny. 
Akądemja Umiejętności powinna prze 

ciąć gorszącą kłótnię profesorów -i po- 
wółać komisję, złożoną z językoznawcow 

oraz z literatów, posiadających wy- 
kształcenie filologiczne, jak o-tem pisat 
nasz kol. W. Charkiewicz w artykule p. 
t. „Dyktatura filologów" w Nr. 53 z dnia 
23 bm. 

Lector. 

SŁOW O 

SILVA RERUM P|Jenarne posiedzenie Senatu 
Budżet Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

ostateczne ogniwo logiki panów oponentów. 
Forma organizacji życia państwowego, któ 

rą jeszcze przed 20 laty uważaliśmy za bliską 
naszemu upodobaniu, nie wytrzymała próby 
burzliwych czasów powojennych. — Możemy 
stwierdzić, że dotychczasowy przebieg proce- 
su przemian, wzmacniając coraz silniej współ. 
zależność wszystkich warstw, grup i intere- 
sów narodu, rozbudowuje ilość zadań i ciężar 
odpowiedzialności państwa. 

Dawniej luźny stosunek obywatela do pań 
stwa zacieśniał się coraz mocniej, tak dalece, 
że pod naciskiem kryzysu obywatel żąda coraz 
częściej od państwa kierowania jego indywidu 
alnym losem, bezpośredniego opiekowania się 
jego warsztatem pracy i twórczością. 

Ten stan rzeczy jest faktem realnym „rze- 
czywistością, wymagającą ze strony rządu i 
sier odpowiedzialnych poważnego i pozytyw- 
nego stosunku. W żadnym razie nie jest po- 
ważnem ustosunkowaniem się do tego żywot- 
nego zagadnienia, wymaganie, ażeby państwo 
speiniało wszystkie żądania obywateli w zakre- 
sie niezbędnej w obecnych warunkach opieki, 
nie ingerując w tok życia społecznego. Niepo- 
ważny jest również taki stosunek do zagad- 
nienia, który w każdem posunięciu rządu widzi 
jedynie tendencję do zamachu na swobodę o- 
bywatela. 

Opozycja operuje hasiem zagrożonych wol- 
ności obywatelskich, pozostawiając rządowi 
cały ciężar zaspakajania aktualnych potrzeb 
społeczeństwa. Tymczasem w niojem przeko- 
naniu, państwo, któreby się uchyliło ,w imię 
doktryny minionego stulecia od ingerencji w 
rozdziale pracy i wyrzekło się w ramach na- 
szego ustroji wpływania na rozdział dochodu dy; 
społecznego, oraz które wstrzymałoby się od 
regulowania współżycia obywateli, minęłoby 
się ze swem naczelnem zadaniem. 

Dalej minister odpiera zarzuty kierowania 
się wyłącznie wzgiędami politycznemi, dążenia 
do rozbudowy wszechwładzy rządu, opartej na 
t. zw. systemie policyjnym.  Generalizowanie 

  

zarzutów niepraworządności pod adresem ad- 
ministracji jest niesłuszne. Przeciwko każderu 
zarządzeniu i orzeczeniu obywatel ma prawo 
korzystania z normalnych środków prawnych. 
Nawiązując do przedłożonych Izbom projektów 
nowych ustaw, riinister stwierdza, że zawsze 
gotów jest przyjąć słuszne poprawki. — Nie 
mogę wymagać — kończy minister — dobrej 
woli od administracji, jeśli ci, których obsługu- 
je, nie odnoszą się z dobrą wołą do niej. — 
Jeśli stronnictwa opozycyjne obchodzą obowią 
zujące przepisy, jeżeli uważają za dowód spry 
tu i dobrego tonu wyprowadzenie policjanta 
lub urzędnika w pole, to jakże żądać, żeby ad 
ministracja spoglądała na to z uinością? —W 
rękach społeczeństwa spoczywa walka z temi 
obyczajami i wprowadzenie dobrej woli do 
wzajerąnych stosunków. 
gwa . O TEO T ЧАН i NTA ALTAS УМВ AGA 

P. KAZIMIERZ DUCH PODSEKRETA- 
RZEM STANU 

WARSZAWA. PAT. — UP. Prezydent 
mianował posła ma Sejm dra Kazimierza 
Ducha (podsekretarzem stanu w, minister 
stwie Opieki Społecznej Jednocześnie p. 
Prezydent. Rzeczypospolitej mianował do- 
tychczasowego podsekretarza stanu w mi- 
mistensiwie Opieki Spolecznej, Kazimierza 
Rożnowskiego, podsekretarzem stanu w mi 

nisterstvie skanbu. Dekirėty mominacyjn 
podpi p. Prezydanit w: Zalkopamem. 

LITWA PROTESTUJE... 

RYGA. (tel. wił.) — „Latviesu Bails“ 

si, jalkkoby Litwa w majbliższym czasie 

     

    
aządu dotewakiego z powodu ostatecznego 
zatwierdzemia umowy granicznej pomiędzy 

Pdiską a Łotwą. Nata ma być wystiosowa- 
na wkrótce po pownocie; ministra Zauniu- 
sau z Genewy. 2 

  

Rower - narty     
Dozorca drogowy w Iwiju p. Gnatowski skon 

struował pomysłowy rower na nartach, na któ- 

rym jeździ z dość znaczną szybkością, wzbu 

dzając wśród mieszkańców Iwja niebylėjaka 

sensację. Rower zbudowany jest w ten sposób, 

że zamiast przedniego koła do widełek przy- 

mocowaną została szeroka narta ruchoma, zwra 

cająca się przy pomocy kierownicy w różnych 

kierunkach. Pod kołem tylnem znajduje się dr:: 

ga narta z wyżłobieniem w środku, w które 

wchodzi koło, dotykając przez to wyżłobienie 

ziemi. Na zdjęciu widzimy wynalazcę na jego 

rowerze-nartach. 

  

Emil Schreiber Galczył z państwem niemieckiem 
Tajemnica kulis okupacji Zagłębia Ruhry 

Pierwsze dni grudnia 1931 roku — to zna- 
czy rok i trzy miesiące temu. Rok i trzy 
miesiące temu młody inżynier strasburski, oby- 
watel francuski, Emil Schreiber wyjeżdża do 
Niemiec w sprawach osobistych za wizą i pa- 
szportem użyczonym mu na własne nazwisko 
przez wiadze obu państw. Wyjeżdża, znika. 
Rodzina jego pozostaje bez wieści. Domy hau 
dłowe niemieckie, z któremi młody inżynier u- 
trzymywał stosunki, do których wyjechał, nic 
nie wiedzą o jego przyjeździe, Po sześciu ty- 
godniach poszukiwań przychodzi list z nagłów 
kiem więzienia w Weimarze. W krótkich sio- 
wach „za zezwoleniem pana sędziego śledcze- 
go* zawiadamia Schreiber swoją żonę, że zo- 
stał aresztowany i przebywa w więzieniu. —- 
Jest zdrów. Prosi o listy. Dużo listów. 

Tyle tyłko z weimarskiego więzienia mó, 
uapisać Emil Schreiber. т " 

MOABIT 
Żona inżyniera zabiega u władz francu - 

skich: — nic. Pisze. Odpowiedź przychodzi z 
Moabitu. Moabit — wszyscy wiedzą, jest cea 
tralnem więzieniem niemieckiem, niegdyś Ba- 
stylją Berlina, z której „wiosna łudów* 1843 
roku wyzwoliła Mierosławskiego i towarzyszy. 
Moabit jest ciężkiem więzieniem  politycznem, 
więzieniem dla najcięższych przestępców. I o- 
to Emila Schreibera zasadzają do Moabitu. 

W tych właśnie miesiącach stosunki francu 
sko - niemieckie dochodzą do  najściślejszego 
zbliżenia. Nic nie zachmurza horyzontów tej po 
fitycznej przyjaźni. lnżynier Schreiber, który 

`° Tvpy estońskie     
Na zdjęciu widzimy dwóch włościan z oryginalnemi muzycznemi instrumentami narodowetmi. 

  

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

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

legającym do tego dnia w opłacie. 

jest obywatełem Francji, który na wojnie w 
szeregach francuskich odniósł cztery rany od 
kul karabinu maszynowego siedzi w więzienia 
przeszło rok bez tego, by władze niemieckie 
wygotowały mu akt oskarżenia. 

HINDENBURG NIE MOŻE 

Pani Schreiber porusza niebo i ziemię fran 
cuską, bez najmniejszego rezultatu. Wszyscy ją 
zbywają niczem, nikt poprostu nie chce inter- 
wenjować, choćby w nie wiem, jak przychyl- 
nej i uprzejmej formie. Wreszcie pisze do 
Hindenburga. Prezydent Rzeszy odpowiada, że 
nie może wkraczać w tryby postępowania są- 
dowego. 

ZA C0?? 

A tymczasem we Francji snują się teorje O 
„zbrodni”, jaką popełnić miał wobec Niemiec 
inżynier Schreiber. 

Oto w latach okupacji Nadrenji przez woj 
ska francuskie rozwijana tam była akcja, zmie 
rzająca do odseparowania prowincyj reńskich 
od Rzeszy, stworzenia, a raczej wznowienia 
samoistnego bytu EWĄ tych prowin- 
cyj, które posiad: je, nim 252! ber- 
a Akcja A Cio ASKA 
poważnych rezultatów, zresztą ze zmianą poli- 
tyki Francji w stosunku do Niemiec została 
przerwana, a z wycofaniem wojsk francuskich 
ustała, niemniej przecież zaniepokoiła Niemcy 
dość silnie. Pierwsze dni po wkroczeniu z po- 
wrotem niemieckich władz do kraju były dnia 
mi pogromów, dokonywanych na tych, ktorzy 
w ruchu reńskim brali udział, Paru z nich ob- 
władz i były krwawe. 

Otóż w latach okupacji Nadrenji i latach 
leganych w domach, popełniło nawet samobój 
stwo. Represje dokonywały się przy poparciu 
„ruchu reńskiego" bardzo czynnym agentem 
w tym ruchu był młody Schreiber, Alzatczyk 
z ia, znający dokładnie kraj i ludzi 
tych prowincyj. Okazał on niepospolity talent 
organizacyjny, był skazany na śmierć tajneni 
wyrokami kapturowych organizacyj, zasożył 
sieć antypruskiego ruchu. Potem, gdy Paryż 
zaniechał swych płatów reńskich i gdy przy 
szło zniesienie okupacji, Schreiber _wyemigro- 
wał do Strasburga i tam poświęcił się włas- 
nym interesom. 

Czy tak istotnie było? Pogłoski utrzymują 
że nie. Że mimo pozornej kapitulacji utrzymy- 
wała Francja pewne kontakty ze społeczeń - 
stwem Nadrenji i że Schreiber był tu łączni- 
kiem i głównym agentem. Postarano się wów 
czas o wciągnięcie go na terytorjum niemiec- 
kie w nadziei, że uda się z niego wydobyć 
szczegóły o całej sprawie. Inni twierdzą, że 

chodziło o ukaranie poprostu niemiłego agitato 
ra przetrzymaniem go w więzieniu pod pretek- 
stem śledztwa w toku. 

Jakby nie było, Emil Schreiber siedzi już w 
więzieniu od roku i trzech miesięcy... 

PREST 

W WIRZE STOLICY 
437 KM. NA GODZINĘ 

Od dwóch tygodni codzień tłumy groma- 

dziły się na plaży Dayton Beach. Przyježdzai: 

Amerykanie z miejscowości o. 300 klm. odda- 

lonych, wracali, nazajutrz znowu przybywali. 

Warunki atmosferyczne wciąż były niesto- 

sowne. Dwa tygodnie odkładał sir Małcotn: 

Campbeli swój szaleńczy bieg,  piętnastego 

dnia rozzłościł się i o 12-stej minut 40 ruszył 

ze startu. 

Odległość widzenia była zaledwie 50 те- 

trów, czyli przy swojej szybkości widział ma 

jakieś dwie sekundy przed sobą. Tor szeroko- 
ści około 35 metrów — bardzo mało: — dalej 

szedł piasek zupełnie mokry z jednej strony i 

za suchy z drugiej. Na samym torze piasek 

też był niedość twardy, koła ślizgały się, ze- 

gar wskazywał ilość obrotów kół na minutę 

odpowiadającą zgórą 500 kilometrom, Campbe:l 

był zawiedziony uzyskaną szybkością. 

Cały jego dystans wynosił 10 klm. Plaża 

liczy 40 klm., ale 30 były na nic, na tych 10 

klm. musiał więc Campbell rozpędzić się t 

trzymać. 

Kilkadziesiąt tysięcy widzów ujrzało tylko 

pocisk, za którym wzbijała się chmura piasku. 

Nowy rekord brzmi 437 klm. 459 metrów na 

godzinę. Środkowe 6 kim. przebył Campbeil z 
szybkością 414 klm. — również rekord. Oba 

parcoury odbył z zadziwiającą regularnošcią — 

powrotny był wolniejszy o jedną setną sekur- 

dy. 

Niebieski Ptak może wyciągnąć dużo wię- 

cej. Campbell już dziś postanawia na nim pe- 
nowić próby — za pół roku, może rok. 

Opony wytrzymały dobrze. Zmieniono je 

naturalnie po pierwszym  parcour, ale tylko 

przez ostrożność — wyglądały bowiem świe*- 

nie. Podczas dawniejszych rekordataków, były 

po takim furjackim kilometrze zdarte, że uż 

prawie przezroczyste. / 

Campbell jest po raz szósty w życiu re- 

kordzistą szybkości na ziemi. On pierwszy u- 

stanowił 200 klm. na godzinę, podwojenie tej 

szybkości nie wystarcza mu — dopiero 500 

klm. będzie istotnie emocjonującem, mówi on, 

myślę, że najdalej za dwa lata uporam się 7 

tą pięćsetką! 

Zapytano panią Malcolm Campbell czy 

przyjemnie być żoną rekordzisty, czy nie drży 

ciągle o życie męża? 

— Bardzo przyjemnie! Mój mąż ma oczy- 

wiście bzika, lecz szlachetnego bzika, Boi się 

jeżdzić windą, woli zbiegać 10 pięter piechotą. 

A ja kiedyž mam się o niego bać  Pędzi wszy 

stkiego jakieś 15 — 20 sekund, to taki kró- 
ciutki przeciąg czasu... Zresztą Malcolm jest 

niezrównanym kierowcą, kiedyś w Danji zapy- 

chaliśmy po szosię, nagle stajemy — spokoj- 

niutko mojem zdaniem; — co jest? pytam; opa- 

na zleciała! Istotnie przednia opona jakimś cu- 

dem ześlizgnęła się i taki miała pęd, iż poto- 

czyła się sama dalej, odnaleziono ją o 5 kłm. 

stamtąd; Malcolm tak sprytnie zatrzymał samo- 

chód, że nawet nic nie zauważyłam. 

Campbell jest kierownikiem działu autogno- 

bilowego w Daily Mail. Od czasu tragicznej 
śmierci Segraewa nie ma godnego siebie kon - 
kurenta, walczy tylko 2 czasem. Karol. 

ZANIEDBANE 
i ZNISZCZONE R Ę c E 

ndelikatnia natychmiastowo, wybiela, 
chroni od łuszczenia i odziębienia 

KREM PRAŁATÓW. 

PERFECTIOM 
Do nabyci: w pierwszorzęduych per- 

tumerjach  saładach sptecznych. 

WĘGIEL górnośląski 
po cenach zniżonych 

poleca 

M. DEULL, IG lcżska 3, tel 811 

CZY WIESZ, MATKO, ŻE NA TYFUS 
BRZUSZNY, CZERWONKĘ, OSPĘ, SZKAR- 
LATYNĘ, DYFTERYT, ODRĘ , KOKLUSZ, 
GORĄCZKĘ POŁOGOWĄ RAZEM UMIERA 
DWA RAZY MNIEJ OSÓB, Niż NA JEDNĄ 
TYLKO GRUŹLICĘ! CHROŃ SWE  DZIECi 
PRZED TĄ PLAGĄ! POPIERAJ BUDOWĘ 
SANATORJUM DŁA DZIECI GRUŹLICZYCHI 
KUPUJ NALEPKI PRZECIWGRUŹLICZE! 

za- 

  

NAJWIĘCEJ 

  

  

      

  

TEATR WIELKI NA POHULANCE 
„DON CARLOS* — FRYDERYKA SCHILLERA W PRZEKŁADZIE KAZIMIER* 

IŁŁAKOWICZÓWNY 

Fryderyk Schiller. Ważkie to imię w 
literaturze świata. Jest ono synonimem 
buntu, walki zuchwałej, namiętnego szu- 

kania prawdy, a jednocześnie zdobywa- 
nia coraz to nowych wartości artystycz- 
nych i torowania drogi nowej, 

szkole literackiej, — romantycznej. 

Syn oficera i córki właściciela ober- 
ży, urodził się Schiller w r. 1759 w Mar- 

bachu, niewielkiem miasteczku  wirtem- 
berskiem. Po otrzymaniu początkowych 

" nauk miał zamiar poświęcić się studjom 
teologicznym, lecz na rozkaz księcia Ka- 
rola Eugenjusza, został zmuszony do и- 
częszczania do szkoły wojskowej, gdzie 
studjował prawo i medycynę. 

„Skończył medycynę, — był lekarzem 
wojskowym. Okres studjów w szkole woj 
skowej przyczynił się do wyrobienia sta- 
nowczej postawy wobec życia. Dyscypli- 
na, którą stosował książę wobec studen- 
tów, pragnąc zabić w nich indywidual- 
ność i 
w swem ręku, wywołała zupełnie naturał- 

ną reakcję u jednostek mocniejszych i 
zapaliła Schillera do buntowniczego szu- 
kania prawdy i obrony praw ludu. 

Pierwsze wielkie dzieło Schillera, do 
którego przystąpił on, mając zaledwie 

«lat 17, — tragedja „Zbójcy”, ma w sa- 

bujnej” 

wyrobić na posłuszne narzędzie. 

bie ten jaskrawy pierwiastek rewolucyj- 
ności i wyraźnej tendencji. Nic też dzi- 
wnego, że młody poeta naraził się ks'ę- 
ciu, który zabronił mu prac literackich. 
Poeta nie usłuchał, więc był zmuszory 
do ucieczki w Wirtembergji. 

„ „Don Carlos“, ukofczony w r. 1787. 
jest utworem, otwierającym drugi etap w 
dziejach twórczości Śchillera. Poeta pa- 
rzuca przejaskrawioną tendencję i nieco 

brutalną buntowniczość i, jako bardziej 
dojrzały artysta, zaczyna pogłębiać treść, 
opierając konstrukcję tragedji na pier: 
wiastkach pozytywnych. : 

Tendencja w Don Carlosie jest wyraź 
na, ale nieco załagodzona dążeniem do 
przeniesienia tragedji ściśle historycznej 
na tło szersze i do podniesienia jej do 
znaczenia dramatu ogólno-ludzkiego. 

Postać Filipa II, stosunki na dworze 
madryckim, a przedewszystkiem trage- 

dja Niderlandów, tonących we krwi pod 

katowskim mieczem najeźdźców, 
szczególnie interesowały Schillera, który 

tak poważnie poświęcił się studjom — - 
storycznym z tego zakresu, iż po paru 
latach (Ściśle — w r. 1788) został za- 
proszony na katedrę historji w Jenie, 

Czasy Filipa II rzeczywiście są goć- 
ne uwagi poety i historyka. 

Są to czasy wybujałych namiętności 
ludzkich, czasy największych i najbru- 
talniejszych gwałtów nad duszą ludzką, 
— najbardziej rozpacznej walki z prze- 
mocą. - 

Filip II (ur. w r. 1527, wstąpił na tron 
w r. 1555, um. w r. 1598) despota i ia- 
natyk religijny, był żonaty czterokrotnie. 
Z pierwszej żony — Marji portugalskiej, 
miał syna Don Carlosa, młodzieńca, na 
którego gnębiony lud, a szczególnie ped- 
bite narody spoglądały z ufnością i па- 
dzieją. 

Po śmierci królowej Marji, Filip II 
ożenił się powtórnie z Marją Tudor, -—- 
po śmierci zaś i tej małżonki pojął za 
żonę młodziutką Elżbietę de Valois, któ- 
ra była narzeczoną Don Carlosa!... Z El- 
żbietą miał córkę Eugenję. Wreszcie z 
czwartego małżeństwa z Anną, córką 
cesarza Maksymiljana II, doczekał, się Fi- 
Пр П syna, który później objął tron, 
jako Filip II. 

Schiller zatrzymał swoją uwagę na 
okresie drugiego małżeństwa Filipa. Sy- 
tuacja rzeczywiście była niezwykle dra- 
matyczna. Ojciec ożeniony z narzeczoną 
syna. Syn kochający swoją macochę. Oj- 
ciec i syn, jako rywale. 

Dramat jednostek jest niezwykły w 
swym beznadziejnym splocie. 

„ Ale oprócz tego rozgrywa się draniat 
większy, obejmujący setki tysięcy ludz;. 
Bezwzględny despotyzm władcy gnębi 
lud; inkwizycja wszędzie węszy zdradę 
i herezję i tysiącami skazuje ludzi* na 

'więzienie i stosy. A daleki, piękny kraj 
Niderlandów tonie we krwi, — panoszy 
się tam straszny Alba, potwór, wobec 
którego Murawjew-Wieszatiel jest nie- 
winną panienką. 

Niewola — potworna, beznadziejna 
przytłacza wszystkich. Nieodzowny cień 
despotyzmu — prowokacja i szpiego- 
stwo zatruwają każdą chwilę życia. Nikt 
w państwie Filipa Il, ani na jego dwo- 

rze królewskim nie zna wolności. Królo- 
wa jest skrępowana potworną etykietą, 

nie pozwalającą nawet matce widzieć się 

z córką wtedy, gdy to nie jest uwzględ- 
nione w programie dnia. Dziesiątki sprze 
dajnych oczu śledzą każdy jej krok. Syn 
królewski i następca tronu jest otoczce- 
ny szpiegami. Nikt nie może być sobą. 
— nikt nie ma prawa myśleć swoboa-.. 
nie! 

Niema wyjścia... Jedyną nadzieją 
wszystkich jest Don Carlos, — ale on 
załamuje się w rozpacznem  szamotaniu 
się wskutek beznadziejnej miłości do 
swej macochy. 

I oto nagle zjawia się na dworze ksó- 
lewskim markiz Posa, towarzysz lat dz'e- 
cinnych Carlosa, człowiek mocny i czy- 

sty, który pragnie wyzwolić jednostki 

dobre na dworze i przyczynić się do ul- 

żenia doli nieszczęśliwych Niderlandów. 

Szczerą i szlachetną postawą zdo- 

bywa Posa zaufanie króla, dokłada star- 

rań, aby Don Carlos otrzymał dowódz- 

two nad wojskami, przeznaczonemi do 

walki we Flandrji, a gdy to się nie uda- 

je, gdy nieograniczone wpływy zdobywa 

krwawy Alba, organizuje ucieczkę Carlo- 

sa, w celu otwartego przeciwstawienia 

się Filipowi. 

Żeby ułatwić tę ucieczkę i odwrócić 

uwagę króla od jego syna, markiz Posa 
podsuwa królowi sfałszowany list, w 

którym sam siebie oskarża o zdradę. \Мо- 

li umrzeć, byle ułatwić Carlosowi uciecz- 

kę, zwiastującą wolność wszystkim ucie- 

miężonym. 

Posa ginie od strzału - skrytobójcze- 
go z rozkazu króla. Ucieczka się nie uda- 
je. Filip oddaje swego syna w ręce in- 
kwizycji... Królowa umiera nagle w obl:- 
czu okropnej katastrofy.. 

Ofiara szlachetnego młodzieńca idzie 

na marne. Nikt się nie wyzwolił z pęt o- 

krutnej niewoli... 

A jednak potęga miłości i ofiary, 

jak promień jasny, życiodajny, przecięła 

choć na chwilę mroki ponurej rzeczywi- 

stości. 
„Don Carlos“ jako dzieło literackie, 

stoi na tym poziomie, że zawsze będzie 
wzruszał i porywał czytelnika, obcu- 
jącego z genjalnym poetą. Dziś ten dra- 
mat posiada nawet jakieś tragiczne ce- 

chy aktualności: spojrzeć tylko na 
wschód, — znajdziemy tam jeżeli nie Fi- 
lipa II, to jego despotyzm, — jeżeii nie 
inkwizycję, to. „czeka“, — jeżeli nie 
krwawiące Niderlandy, to upadające w 
nierównej walce o wolność inne  ujar::- 
mione ludy, jęczące pod katowskim mie- 

czem Alby, który inaczej się dziś nazy- 

WA... : i 
A nawet nietylko na wschodzie stara- 

ją się dziś włożyć pęta na wołne serce i 
myśl człowieka... 

„Don Carlos* może zaciekawić i 
zmusić do zadumy czytelnika, który ze- 
chce jeszcze raz, już nie na ławie szkoł- 
nej, podejść do wielkiego dzieła poetyc- 
kiego w oryginale, lub w bardzo pięknym 
przekładzie Iłakowiczówny. 

Czy „Don Carlos'* może  wzruszać, 
jako utwór sceniczny, — w jaki sposób 
należy inscenizować go, aby wyraźnie i 
mocno przemówił przedewszystkiem do 
młodego pokolenia, — jest to już cał- 
kiem inne zagadnienie, wymagające ob- 
szerniejszych rozważań. 

Odkładając te rozważania na później, 
jak również nie wdając się narazie w 
ocenę gry artystów, zaznaczyć już teraz 
możemy, że zasadnicze potraktowame 
inscenizacji jest niezawodnie trafne. Na- 
turalistyczne traktowanie dramatu chy- 
biłoby celu, pomniejszając jego treść. 

Jednak monotonja syntetycznie uję- 
tych dekoracyj, oraz zbyt drobne poka- 
wałkowanie płaszczyzny sceny i nad- 
miar schodów robią nieraz przykre wra- 
żenie. 

W. Charkiewicr- 

W 

 



  

Wileńszczyzna nie może wziąć udziału 
w eksportu mięsa do Sowietów 

WILNO. — Ostatnio toczyły się w 
Moskwie rokowania z „Torgsinem* w 
sprawie zorganizowania eksportu towa- 
sów do obu krajów. 

Wśród dełegatów byli również przed 
stawiciele rolnictwa z Wileńszczyzny. 

Rozmowy z „Torgsinem“ daly pew- 
ne rezultaty, bowiem zdecydowano przy 
stąpić do wymiany towarów narazie ty- 
tułem pzóby. 

Połska będzie eksportowała przeważ- 
nie mięso wieprzowe, słoninę i szmalec, 
Sowiety zaś —- różny surowiec fabrycz- 
ny. 

z uwagi na to, że eksport polski bę- 
dzie opierał się wyłącznie na trzodzie bi 

tej, udział w tych tranzakcjach wezmą 
wyłącznie ośrodki, posiadające odpowied 
nie rzeźnie i chłodnie. 

Wileńszczyzna nie ma takiej rzeźni, 
więc siłą rzeczy "niema narazie mowy, 
byśmy zdołali coś wysłać. 

Przed paru laty dzięki zabiegom ster 
rolniczych powstał projekt wybudowania 
w Wilnie rzeźni eksportowej, łecz skoń 
czyło się na nieobowiązujących rozimc- 
wach i już opracowany plan utonął 
gdzieś pod suknem. 

Spodziewać się należy, że inicjatywa 
rolników zostanie obecnie zrozumiana 
przez odnośne czynniki i projekt budc- 
wy rzeźni znajdzie większe zrozumienie 

'Na wypadek powodzi 
POSIEDZENIE W STAROSTWIE GRODZKIEM 

WILNO. Pod przewodnietwem p. sta- 

rasty. grodzkiego Kowalskiego odbyła się 
w poniedziiałek konferencja: przedstawicieli 
władz administwaeyjnych, miasta, wydzia- 
iu robót publicznych, Czerwonego Krzyża, 
Policji, stnaży pożarnej itid. w sprawie alk 

cji przeciwpowodziowej. Podzielono mole. 

Magistrat zajmie się  przygotowalniem 
pomieszzenia (dla mieszkańców, którzy w 

razie powodzi musieliby być wysiedleni z 
zagrożonych domów. 

PEWNOŚĆ i 
    

Pozatem magistrat wydał już zanzą- 

dzenia, aby  miezwłocznie  pirzełkiopywamo 
ścielki dla iddprowa/dzenia wód, iw różnych 
puniktach miasta, m. im. pod! Górą Szyszkiń 
siką, Czerwony, Krzyż miajjnaie się urządze- 

miem punikitów: santiarmych opatrunikio- 
mych w trzech puulkitaich: na Amttokalu, о- 

bak koszar 3 Ibacinu saperów i w szpitalłu 
Św. Jal aa — Czerwony Kmzyż mnządzi 

mównmiież piujnikty żywnościowe. Piiedhota a 
zwaszcza saperzy zaopiekują się mostami. 

ZAUFANIE 
Oto podstawy rozwoju 

‚ В, K. O. 
W roku 1932 obr6t tej Instytucji wyni6s! 23 miljardy ziotych! 

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

    

   

   
   

WTCREK 
Dz:: 28 Wschód słońca g. 6,14 

ee, Zachód słońca g. 4,50 
Popielec 

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

- & ОМА 27 LUTEGO | 
Temperatura średnia: —9. 

Ciśnienie średnie: 775. 
Temperatura najwyższa: —5. 

"Temperatura najniższa: —12. 

Opad: ——. 

Wiatr: północno - wschodni. 

Tendencja: wzrost ciśnienia. 

Uwagi: pogodnie. 

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

Najpierw pochmurno z drobnemi opadami 
śnieżnemi, później polepszenie pogody. — No- 
cą miejscami silny, pozatem umiarkowany 
mróz. — Słabe wiatry z kierunków  wschod- 
nich. 

   

ŻAŁOBNA 
— W rocznicę śmierci ś. p. Biskupa Bari- 

durskiego, Za duszę nieodżałowanej ś.p. ks. 

biskupa Wł. Bandurskiego, staraniem zawsze 
wiernych Mu .kapewiaków. w dniu 7 marca r.b. 

o godzinie 10 rano zostanie odprawiona w ko- 

ściełe 0.0. Misjonarzy nabożeństwo żałobne. W 

nabożeństwie weźmie udział kompanja honoio- 

wa Kolejowego przysposobienia Wojskowego 

w Wilnie ze sztandarem. 

Wieczorem tegoż dnia o godzinie 19-ej w 

sali Ogniska K.P.W. w Wilnie przy ul. Koleju- 
wej Nr. 19 odbędzie się żałobna Akademja ku 
czci ś.p. Ks. Biskupa d-ra Wł. Bandurskiegc: 

w rocznicę zgonu. 

— Zgon adw. Neymana. — Wczoraj 
w godzinach popołudniowych zmarł na- 
gle na udar serca znany członek palestry 
wileńskiej, b. pprokurator przy S$. O. je- 
rzy Neyman. ! й . 

: MIEJSKA | 
— ZALEGŁOŚCI ZA WODĘ I KANA- 

LIZACJĘ. — Wiobee odrzucenia. przez od- 

ia wody ośne Iomisje projektiu y 
miejskiej w razie niepracenia przez albo- 
nenta należności, magistrat chcąc uregulo- 
wać i sprawię normalnego opla- 
sajnia za wodę i kanalizację. pirojektuje wy 
stąpić z wnioskiem rozciągnięcia przymu- 
sowego sekwestru również ma zalegających 
w opłacaniu za te świadczenia. W! pierw- 
szym rzędzie sekwiesiiry będą makładanie 

. na dochody @ miemuchomości. 

— Przed „Kaziukiem*. — Komisja 

starościńsko - magistracka dokonała po- 
działu miejsc według branż na rynku łu- 
kiskim. ! 

Zapowiada się dość znaczna podaż to 
warów na tradycyjnego „Kaziuka*, bo- 
wiem już od wczoraj liczni sprzedawcy 
i nawet firmy przystąpiły do obierania 

sobie najbardziej odpowiedniego miejsca 

| — ZGLOSZENIA O WYPRZEDA- 
ŻACH. — Zgodnie z obowiązującemi prze- 
pisami, miejski umząd przemysłowy rozto- 
szył baczną uwagę mad przedsiębionstwami 
w, meście, w celu ustalenia «czy wszystkie 
sklepy ogłaszające wyprzedaże, zgłosiły © 
tam do urzędiu. 

    

NIKA 
WOJSKOWA 

— Rocznik 1911. — Wcielenie do szere- 
gów poborowych rocznika 1911 zakwalifikowa 
nych w roku ubiegłym do artylerji nastąpi w 
dniu 1 marca. 

SZKO! NA 

— Na kursie Pedagogiczno-metodycznym 
dla nauczycieli Szkół Zawodowych będą wyglo 
szone w bieżącym tygodniu następujace wy- 
kłay: 28-11 1. Kultura estetyki — 2 godz. — p. 
Kazimierzowski, 2-III — I. Rozwijanie poczu- 
cia estętycznego w szkole zawodowej — p. j. 
Borowski, 2-III — 2. Znaczenie karty indywi- 
dualnej przy poznaniu ucznia — p. W. Głuchow 
SKI. 

Wykłady odbywająą się w lokalu Państw. 
Szkoły Przem.-Handl. im. E. Dmochowskiej —- 
Wileńska 10 (IIL piętro). Początek wykładów 
o godz. 5.15 wiecz. 

, ZYDOWSKA 
— Wycieczka kupców do Palestyny. 

Na wiosnę rb. wyjedzie z Wilna do Palestyny 
wycieczka kupców. żydowskich w celu  zcr- 
jentowania się w możliwościach importowych 
kraju. ! 

Wycieczkę organizuje bank kupców i 
mysłowców w Wilnie. 

‚ ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Kembs — największa elektrownia wod- 

na w Europie. — Odczyt pod powyższym ty- 
tułem wygłosi inż. Wł. Jacewicz we czwartek 
2 marca rb. o godz. 20 w Stow. Techn. Pot. 
w Wilnie (Wileńska 33). 

Hydroelektrownia Kembs (Francja), która 
została wybudowana w 1930 — 32 roku jest 
jedną z największych budowli świata i гол- 
mach budowy i jej piękno zwróciły na siebie 
uwagę prasy wszystkich krajów. 

Odczyt będzie ilustrowany  licznemi rysun- 
kami. Wstęp wolny. 

— QOdczyt Mr. Kurowskiego asyst. USE. 
Dnia 28 lutego o godzinie 20 w sali Śniadeckich 
USB. wygłosi odczyt Mr. Leon Kurowski na 
temat „Struktura prawna przedsiębiorstwa pań 
stwowego* „Polska Poczta, Telegraf i Tele- 
fon“. Odczyt ten należy do cyklu odczytć w 
organizowanych przez Dyrekcję Poczt i Tele- 
grafów w Wilnie na tematy związane z orga- 
nizacją przedsiębiorstwa pocztowego. 

Wstęp na odczyt bezpłatny, za okazaniem 
zaproszenia, które można otrzymać w Sekreta-- 
rjacie, Dyrekcji Poczt ul. Sadowa 25. ( 

— Tajemnica Powszechnego . Dobrobytu 
Pod tym tytułem prof. Wincenty  Lutoslawsai 
wygłosi odczyt w niedzielę dnia 5 marca r.b. o 
godz. 6-tej wieczorem w sali Śniadeckich USĄ. 
Wstęp 80 gr. akadem. 40 gr. 

|  — Doroczne walne zebranie członków Zw 
Zaw. Literatów Polskich odbędzie się jutro, we 
środę dnia I marca o godz. 17.30, a w drugi 
terminie o godz. 18. Obecność wszystkich człon 
ków konieczna, gdyż na porządku dziennym 
znajdują się b. ważne sprawy. Tego dnia Środa 
Literacka nie odbędzie się. 

— Zebranie Towarzystwa Neofilologiczne- 
go odbędzie się w Gimnazjum im. E. Orzesz- 
kowej we wtorek 28 b.m. o godzinie 6 wiecz. 
Na porządku dziennym: sprawa zjazdu neofilo- 
logów w Krakowie, oraz referat d-ra Jana Piąt 
ka z Warszawy na temat estetycznych  walc- 
rów języków obcych. 

— Komunikat Związku Pań Domu, We 
czwartek dnia 2 marca o godz. 17 w sali T-wa 
Kredytowego, Jagiellońska 14, prof. Bossowski 
wygłosi odczyt pod tyt. „Stanowisko obyczajo- 
we kobiety w rozwoju historycznym”. 

W części Il-giej p. B. Wołodźkowa wygic- 
si pogadankę pod tyt. „Podstawy przyrządzania 
zup”. 

— Resursa Rzemieślnicza w Wilnie zapra- 
Sza rzemieślników i sympatyków rzemiosła na 
odczyt p.f. „Prasa, a rzemiosło”, który wygło- 
szony zostanie w dniu 1 marca 1933 r. o godz. 
20-tej w lokalu Resursy przy ul. Bakszta. 

RÓŻNE 
AA Konfiskata. Wczorajszy „Express 

Wil” uległ zajęciu przez Starostwo, za poda- 
nie wiadomości, która — zdaniem władz =— 
nie jest Ścisła. 

prze 

  

Reumatyzm i podagre 
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Po krótkich cierpienisch zmarł dnia 

po-Barnardą ūsai, 

i znajomych pogrążeni w rozpaczy 

Doktór Włod 

O w G 

| + EE Z SADÓW 
AW 

ADWOKAT 
- NEYMAN 

27 lutego 1933 roku w wieku lst 43 
Wyprowadzenie zwłok z domu ż»łoby (ul, Ofisrna 4 m. 2) do kościoła 

św. Jakóba odbędzie się w dniu 28 lutego o godz. 6 ej p. p. 

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w dniu 1 marca o godz. 

8 m. 45 rano, Pogrzeb nastąpi w tymże dniu o godz. 5-ej pp. na cmentarz 

O tych smutnych obrzędsch zawiadamiają krewnych, przyjaciół 

Żona, Siostrzenica z mężem, Sicstrzeńcy. 

zimierz Kutiłek 

  

Lekarz Kolejowy w Łunińcu 
zmarł dnia 26 lutego r. b, 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 28 lutego r. b. o godz. 10 ej 
rano w Kościele Najśw, Serca Jezasowego w Wilnie, poczem nastąpi wy- 
prowadzenie zwłok na cmentarz po Bs-nardynski. 

  

Związek Lekarzy Kolejowych. 

   

Ruch graniczny z Kownem 
WILNO. — W m. marcu odbędą się 

jak wiadomo, konferencje graniczne z 
władzami kowieńskiemi w sprawie sezo- 
nowego ruchu na granicy. 

Otwarcie ruchu dla rolników nastąpi 
w dniu 1 kwietnia. 

Obecnie obie strony grupują materjał 
niezbędny do omówienia podczas roko- 
wań. M. in. ma być poruszona sprawa 
udzielenia większej swobody rolnikom 
podczas ich pobytu w pasie nadgranicz- 
nym. 

Zwłoki noworodka w koszu 
WILNO. — W mieszkaniu Rymszewi 

czówny Heleny (Tyzenhauzowska 10) 
w koszu pod łóżkiem znaleziono zwłoki 
noworodka płci męskiej, w wieku około 
3 dni. 

W toku dochodzenia ustalono, że 

Rymszewiczówna przed 3 dniami urodzi 
ła dziecko, które następnie udusiła i wło 
żyła do kosza.. Zwłoki noworodka prze- 
słano do kostnicy szpitala św. Jakóba.- 
Rymszewiczównę, wobec słabego stanu 
zdrowia, narazie nie zatrzymano. 

Śmierć na dredze umysłowo-chorego 
WILNO. — W nocy z 24 na 25 bm. o ge- 

dzinie 23 umysłowo - chory Jankiel Gołdberg 
mieszkaniec Olkienik, niepostrzeżenie wyszedł 
ze swego domu, nago i boso. Odnaleziono go 
zamarznietego w odległości 3 kilometrów od 

  

Otkienik. Zwłoki wydano rodzinie z poleceniem! 
niegrzebania ich aż do zarządzenia prokuratury 
ktorą równocześnie o tym wypadku powiado- 
mieno. 

  

64), 
г muzyki w audycjach radjowych: 

to spotęgowana obecnie 
przyjemność radjosłuchacza 

Radjo dostępne jest dziś dla każdego, bo tyl- 
ko zł. 6.50 miesięcznie kosztuje założenie 

' idealnego odbiornika 
I długie fale B 

DETEFON na krótkie 

  

Iaformacje: w Oddziale firmy BLOCK-BRUN S. A. Il. Hiotlwica JI. 
ENTERTA STT MAKS ALTO O BRE PYSKA ROSA 

— IZBA ROLNICZA W WILNIE. — 
W kwietniu zostamie (powiołana do życia 
Izba Rolnicza w Wiilnie, teren! działania 

kitóriej obejmiie mojewódzitwio wileńskie i 
mowiogwódzkie. Wybory do Izby odbędą się 
w ciągu manca, Komisarzem Izby ma z0- 
stać p. W. Szaniawski. 

— Zwyżka cen na chleb. — Ze Starostwa 
Grodzkiego dowiadujemy się, że ceny chleba 
ustalono z dniem 28 lutego rb. jak następuje- 
za jeden kilogram w detalu. 
Chleb pytlowy biały żytni 50 proc. | —37 gr. 
Chleb sitkowy żytni 31 gr. 
Chleb razowy żytni ле 

Winni żądania lub pobierania cen wyższych 
od, ustalonych będą karani w drodze admini- 
stracyjnej aresztem do 6 tygodni lub grzywną 
do 3000 zł. ! 

— Zatarg u szteperów. został w pierwszym 
dniu strajku załagodzony wobec' przyznania 
im nieznacznej zwyżki płac. 

— Zakazany wiec. — W dniu 25 bm. mia: 
się odbyć w Małej Sali Miejskiej wiec w spra 
wie obniżki komornego. Protektorat „hono1o- 
wy” nad wiecem objęła frakcja socjalistow ży 
dowskich „Bund“. 

Wiec nie doszedł do skutku, wobec zakazu 
władz, które nie zostały na czas powiadomione 
6 zamierzeniach organizatorów. 

BALE I ZABAWY 
— Dziś Ostatni Wtorek Karnawału, urza- 

dzany staraniem Komitetu Domu św. Antonie- 

go o godz. 8 wiecz. w salach hotelu Georges'a 

Każdy, kto wedle staro-polskich tradycyj chce 

zakończyć karnawał o północy, pośpieszy na i; 

zabawę, cieszącą się od wielu lat wielkiem po- 

wodzeniem. Tradycyjny śledź popielcowy uka- 
że się jednocześnie z wybiciem godziny dwu- 

nastej. Bilety u pań gospodyń i przy wejściu. 

— Rada Gospodarzy Klubu Towarzysko- 
Sportowego Prawników w Wilnie, komunikuje, 
że w dniu 28 b.m. w lokalu Klubu przy ul. Dą- 
browskiego 10 m. 5 odbędzie się zabawa tanecz 
na „Tradycyjny Śledź”. Początek o godz. 20-ej. 
Goście wprowadzeni przez Członków będą mi- 
le widziani. 

TEATR I MUZYKA 

— „Tani wtorek" w Teatrze na Pohułance. 
Dziś, 28-II po cenach zniżonych o 50 proc. ie- 
welacyjna sztuka „Pocałunek przed lustrem". 

— Drugie przedstawienie „Don Carlosa". 
We środę 1-Il drugie przedstawienie nieśmier- 
telnego arcydzieła Schillera '„„Don Carłos", któ- 
re na niedzielnej premjerze odniosło rzetelny 
sukces artystyczny. W czwartek 2-IlII po rzz 
trzeci „Don Carlos". 

— Premjera wspaniałej nowości w Tentrze 
na Pohulance. W sobotę 4-III „w Teatrze na Po- 

© EKO S is ZORRO TPA с | 

łamanie w kościach i stawach zwalcza Togal. We własnym więc 

interesie wypróbujcie dziś jeszcze, lecz żądajcie zawsze tylko ory- 

ginalnych tabletek Togal. Do nabycia we wszystkich aptekach. 

hulance odbędzie się premiera głośnej  sziuki 
Chrysty Winsloe „Dziewczęta w mundurkicn* 

— Stały Teatr Objazdowy Teatrów  Miej- 
skich ZASP w Wilnie — gra 28-11 w Czerzm- 
sze, 1-Ill w Bielsku Podlaskim ciekawą iarsę 
„Kuzynka z Moskwy”. 

= Teatr muzyczny „Lutnia*, Występy El- 
ny Gistedt. Dziś ukaże się po cenach zniżonych 
ogólnie lubiana, nadwyraz melodyjna opereika 
Jarno „Krysia Leśniczanka”. W roli tytuiowej 
Elna Gistedt tworzy niezapomnianą kreację, W 
rolach główniejszych wystąpią: Halmirska, Ga- 
brjelli, Szczawiński (cesarz), Tatrzański i W;r 
wicz-Wichrowski. Ceny miejsc zniżone. Na* dzi- 
siejsze przedstawienie ważne są zniżki w wy- 
sokości 33 proc. od cen normalnych. - 

— Wiktorja" na przedstawieniu propagan- 
dowem w „Lutni*. Jutro, w Środę wystawiona 
zostanie na przedstawieniu propagandowem 
przesiękna operetka Abrahama „Wiktorja i jej 
huzar* z Elną Gistedt na czele świetnie zgra- 
nego zespołu. Ceny propagandowe.. 

. — Peppina". W czwartek najbliższy pre- 
mjera ostatniej nowości wytwornej komedii 
muzycznej Stoltza „Peppina“ w reżyserji K. 
Wyrwicz-Wichrowskiego.  Niebywały sukces 
odniosła ta komedja muzyczna zagranicą i w 
stolicy. Rolę główną kreuje E. Gistedt w otocze 
niu najwybitniejszych sił zespołu  artystyczne- 
go. W akcie 2-gim odbędzie się „Rewja mody 
Toalety dostarczone zostaną przez firmę W. i 
E. Szumańscy w Wilnie. Bilety już są do naby 
cia w kasie teatru „Lutnia”. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Złoty moloch. 
PAN — Syn Indyj 

LUX — Dziewczę z nad Wołgi, 
ŚWIATOWID — Cham 
HELIOS — Eskadra strateńców . 

HOLLYWOOD — Wioska: na Ałtaju. 
ADRIA — Król gór:: - Gaucho. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— © bójce na Górze Trzykrzyskiej. 
W związku ze wzmianką p.t. „Awanturnik z 
Wilucian*, w której było podane, że Szmul 
Frak napadł na górze Trzykrzyskiej na Micha- 
ła Pietuchowskiego proszeni jesteśmy o wyjas 
nienie, że w owym dniu tj. 20 bm. Eljasz Frak 
(nie Szmul, jak było podane) został zaczepio- 
ny przez trzech chłopców, którzy uderzyli go 
w twarz. Wówczas Frak w swojej obronie po 
chwycił sanie i uderzył jednego z napastni- 
ków w. głowę. 

— Okradzione mieszkanie. Nieznani 
złodzieje wynieśli z mieszkania Zebrałowiczo- 
wej Marjanny (Szkaplerna 40) podczas nieo- 
becności domowników garderobę męską. bieli- 
znę i zegarek - budzik. Straty swe poszkod” - 
wana szacuje na 384 zł. 

` 

GŁUCHY STRZAŁ W LESIE 

Nieliczni przechodnie, zdążający w dniu 
iowym drogą leśną w pobliżu majątku 

Milki gm. jodzkiej, posłyszeli głachy odgłos 
strzału, jaki w pewnym: momencie dołeciał z 
głębi lasu. Echo owego strzału przeleciało po- 
nad konarami drzew, rozpływając się w prze- 
strzeni — żaden atoli z przechodniów nie za- 
interesował się wówczas bliżej samym strza- 
łem. Dopiero nazajutrz kobiety zbierające w ie- 
sie grzyby, natknęły się na ciało jakiegos męž- 
czyzny. Były to już tyłko zimne zwłoki, zaś 
ogromna kałuża krwi, jaka wytworzyła się do- 
okoła zwłok, wskazywała wyraźnie, że popel- 
niono tu morderstwo. 

O ponurem odkryciu powiadomiono nie 
zwłocznie policję, wobec czego niezadługo już 
ustalono, że zabitym jęst mieszkaniec sąsiedniej 
wsi niejaki Juljan Miorkiel. Przeprowadzona se- 
kcja zwłok wykazała, że Miorkiel został zabity 
strzałem z dubeltówki, oddanym z bliskiej od- 
łegłości z tyłu, przyczem znalezione w kiesze- 
ni zabitego pieniądze, wykluczały możliwość 
jakiegokolwiek morderstwa rabunkowego. Cho- 
dziio jednak o ustalenie sprawy mordu i po- 
budek, które nim kierowały podczas oddania 
zdradzieckiego strzału. 

Prowadzone w tym kierunku śledztwo 
natrafiło jednakże narazie na znaczne trudności. 

W płucach zabitego znaleziono co prawda 
trzy ziarenka grubego śrutu, pozatem jednak 
żadnych danych, które umożliwiłyby odnalezie- 
nie zabójcy, policja nie miała. 

Po dłuższych jednakże badaniach, prowa- 
dzonych wśród okolicznych mieszkańców, 
stwierdzono wreszcie, iż dwóch z nich widzia- 
ło, jak krytycznego dnia opuszczał las z dubei- 
tówką w ręku, oraz będąc w stanie wyraźnego 
podenerwowania wspóiwłaściciel majątku Mil- 
bi 25-letni Witołd Lisowski, przeciwko któremu 
wszczęto dochodzenie. 

Rezultatem tego dochodzenia było to, iż 
Lisowski stanął przed sądem pod zarzutem do- 
konania morderstwa na osobie Mirkiety. W Są- 
dzie Okręgowym, gdzie po raz pierwszy Spra- 
wa była rozpatrywana, oskarżony do inkrymi- 
nowanego mu przestępstwa nie przyznał się, 
wyjaśniając, iż w krytycznym dniu wcale do 
lasu nie chodził, Pomimo to, Sąd uważając wi- 
nę jego za zupełnie udowodnioną, skazał gu 
na 3 lata więzienia. jako okoliczność łagodza- 
cą policzono skazanemu wielkie zdenerwowanie 
w chwili popełnienia morderstwa. Przewód bo- 
wiem sądowy ustalił, żeLisowski przyłapał Mic- 
kiełę na zbieraniu orzechów i na tem właśnie 
tle doszło między nimi do ostrej sprzeczki, za- 
kończonej fatalnym strzałem. W dniu wczoraj- 
szym wyrok pierwszej instancji został zrewi- 
dowany przez Sąd Apelacyjny, który zimniej- 
szył tym razem oskarżonemu karę do 2-ch lat 
więzienia. 

ROOMS DTS TATA O YISA SESI T PSS NERIMAS 

PRZYWŁASZCZYŁA SPADEK. 
Wczoraj została zatrzymana Aniela Bo- 
gucka (Nowogródzka 109) oskarżona o 
przywłaszczenie spadku niejakiej Joanny 
Czeplikowskiej, zmarłej przed niedaw- 
nym czasem. Zmarła pozostawiła więk- 
szą sumę w złocie i różne rzeczy dość 
wartościowe. —* > 

Część rzeczy policja odnalazła. 
—Potokarz. — Rubikowi Romanowi (Su- 

walska 7) skradziono z sań w drodze od dwor 
ca kolejowego do ulicy Suwalskiej panto*le 
damskie i garnitur męski. Sprawcą okazał się 
Markiewicz Józef (Lipówka 13). Znaleziono 
przy nim jedynie skradzione pantofle. 

— Odnaleziony rower. — Rower wartości 
50 zł. skradziony przed dwoma tygodniami Lut 
łowi Matesowi (Św. Mikołaja 3), znalezione 
podczas rewizji u zawodowego złodzieja Ga- 
balisa Leona óriEzOWA: 3). 

— PIJAK POD SAMOCHODEM. — Tak- 
sówka prowadzona przez Gierjatowicza Fran- 
ciszka (Św. Jakóbska 10) przy zbiegu ulic 
Trębackiej i Kalwaryjskiej najechała na prze 
chodzącego przez jezdnię Huniewicza Marcina 
(Chełmska 49), który doznał ogólnego potłu- 
czenia ciała. Lekarz pogotowia odwiózł potłu- 
czonego do szpitala św. Jakóba w stanie nie- 
zagrażającym życiu. Huniewicz w chwili wy- 
padku był w stanie podchmielonym. 

WILNO — TROKI 
— ZGINĘŁY WIEPRZE. — We wsi Łow- 

cze gminy Bieniakonie w nocy z 23 na 24 b. 
m. zaginął w niewytłumaczony sposób dość 
wartościowy koń mieszkańca tej wsi J. Magu 
la i to zaprzężony do sań, na których były 4 
wieprze, będące własnością kupca K. Mejera, 
ze wsi Staniszcze gminy Werenów. Koń wraz 
z saniami i ładunkiem znikł narazie bez śladu. 
Dopiero następnego dnia odnaleziono konia £ 
saniami koło wsi Leśna, gminy dziewieniskiej. 
Wieprze, wartości 600 zł. przepadły. Dochodze 
nie w toku. 

zet ; WILEJKA 
— ZABITY NA WESELU. — Pod- 

czas wesela odbywającego się u Jana 
Litwinowicza w fołwarku _ Dziadzicze, 
gminy kurzenieckiej, wywiązała się bój- 
ka. Pobito dotkliwie Piotra Kozła, Paw 
ła Aksinowicza i Konstantego Kozła, 
mieszkańców tejże wsi. 

Piotr Kozioł zmarł po dwu godzi- 
nach skutkiem otrzymanych ran. Dwaj 
inni są chorzy, lecz życiu ich nie zagra- 
ża niebezpieczeństwo. Zatrzymano i 
skierowano do władz sądowych spraw- 
ców zabójstwa i pobicia. jest ich czte- 
rech, a pochodzą ze wsi Litwinki, tej sa 
mej gminy  (kurzenieckiej). Nazwiska 
ich: Aleksander Krot, Mikołaj Borowy, 
Piotr Łajewski, Konstanty Milkowicz. 

WORNIANY 
—POŻAR. — W Widziunach gminy wo: - 

niańskiej dotkliwe straty w. wysokości 2000 zł. 
poniosła skutkiem pożaru Izabela Sinkiewiczo- 
wa, gdyż spaliły się wszystkie jej zbiory z po 
ła i narzędzia rolnicze, ulokowane w stodole -- 
wraz z budynkiem. 

BRASŁAW 
— WŁAMANIE. — W Smolnym Dworze 

gminy smołweńskiej wyrwano skoble od drzwi 
w śpichlerzu Jana Zajkowskiego i  wykradzio 
no zboże i różne nagromadzone na zapas arty 
kuły spożywcze, wszystko razem wartości oko 
ło 400 zł. O kradzież podejrzani są dwaj byli 
służący gospodarza, którzy zbiegli. 

JAŹWIN 

— WYPADEK SAMOCHODOWY. — Auto 
p.p. Janikowskich z majątku Ludwikowo gm. 
jaźwińskiej, jadąc drogą do fołwarku Janówka 
na zakręcie drogi wpadło na wyjeżdżające z 
lasu sanie, powożone przez Jana Gierasimowi- 
cza ze wsi Kumki. P. Janikowski chcąc ominąć 
samochód, wpadł do pobliskiego rowu wraz ze 
swoją siostrą Wandą i żoną Jadwiga. Dzięki 
obecności śniegu uniknęli jednak pokaleczeń. 

Togal 
    

  

Ćwiczenia pionerskie 
na Wilii 

We środę dnia 1 marca o godzinie 8 rano 
pluton pionierów jednego z wileńskich pułkow 
piechoty przeprowadzać będzie na Wiłji koło 
mostu na Antokolu ćwiczenia, które przewidu- 
ją wysadzanie lodu na rzece. Ćwiczenia te po 
łączone będą z detonacją. 

SPORT 
ŁOTYSZE NA KURSIE NARCIARSKIM 

W WILNIE 
W dniu 27 lutego br. przybyta do Wilna 

wycieczka akademików - spartowiców ło- 
tewsikich ma: kurs nancianski, izowa- 
ny przez Oknęg Wileński Akad. Zw. Zbiń- 
żenia Międzynarodowego „Liga. 

Kus narciarski linwać będzie ód 28 lu- 
tego do 8 marca w Rowach Sapieżyńskiich, 

W dadu pnzyjazdu goście zaznajomili 
się z tenenem ówicezeń. Na zakończemie kur- 
su przewidywane są zawody. 

Radjo wileńskie 
WTOREK, DNIA 28 LUTEGO 1933 r. 

12.10: Muzyka z płyt. 13.20: Komun. meteor 
14.40: Program dzienny 14.45: Muzyka popu- 
larna (płyty) 15.15: Giełda rolnicza. 15.30: Ko- 
munikaty. 15,35: „Technokracja — dyktatuia 
techniki“ — odczyt. 15.50: Koncert dia młodz: 
ży (płty). 16.20: „Sztuka grecka a rz: } 

— odczyt. dla maturzystów. 16.40: 20 
mitym malarzu Janie Stanisławskim* — odczyt. 
17.00: Koncert, komunikaty, d. c. koncertu. 
17.35: Program na środę. 18.00: „Mickiewicz“ 
— odczyt dla maturzystów, 18.20: Wiadonios 
bieżące. 18.25: Koncert życzeń. 18.40: „Niemcy 
Polska i Bałtyk* — odczyt litewski. 18.55: Ro” 
maitości. 19.00: Codzienny odc. powieściowy 

  

  

  

   
    

   

19.10: Rozmaitości. 19.15: „Co się dziejć w 
Wilnie — pogad. prof. M. Limanowskieggv. 
19.50: „Matka, jako sędzia domowy" — о4- 
czyt. 19.45: Prasowy dziennik radjowy. 20:00 
Wesoła audycja. 20.55: Wiad. sport., dodat. 10 
prasow. dz. radjowego. 21.05: Muzyka lekka 
22.00: Audycja literacka poświęcona Wacławo 
wi Berentowi, laureatowi paiNw. nagrody га 
r. 1933 p.t. „Radjometr Cook'a“ — fragmeniy 
z pow. „Fachowiec*, radjof. Haliny Hohendliu- 
gerówny. 22,30: „Akuku* — mówiony dwuty- 
godnik humoryst. Redaktorowie Taddy i Tedd, 
22.55: Komun. meteor. 23.00: Operetka francu- 
ska (płyty) słowo wstępne prof. Michała Jo- 
zefowicza. 

słoniihrka 
— (PRZYGOTOWANIA NA WYPA- 

DEK (POWODZI. — Corocznie Slonim # о- 
kolice oraz miejscowości położone nad rze- 
ką Szczarą i innemi nzeczkami w: powiecie, 
nawiedza na wiosnę powódź. 

W roku bieżącym w eedlu skutecznego 
prizeciwdziałania ewentualnej klęsce po- 
wodzi odbyło się w starostwie posiedzenie 
pod przewodnictwem p. starosty Koślacza, 
na którem, poza omówieniem technicznych 
środków ochrony objektów zagrożonych, 
wyłoniono sekcję sSpoleczno - rałtiunkową, 
której zadaniem będzie udzielamie w. razie 
potrzeby pomocy poszkodowanej iudniości. 

*Kierownikiem pogotowia wyzmaczono 
wiceburmistnza p. Piaseckiego. Pogotowie 
składać się będzie z członków ochotniczej 
straży pożarnej. Przybór wód sygnalizować 
będzie jazowy jazu 10-g9, odległego od Sło- 
mima o 4 km. W mokiu bieżącym większego 
przyboru wód w Słonimie mie spodziewają 
się, zachodzi jednak: prawdopodobieństwo 
zalania części ulic. 

barasńjfnicha 
— ZEBRANIE URZĘDNIKÓW. Dnia 

25 lutego w sali (konferencyjnej Starostwa 
pod przewodnictwem p. starosty Neuge- 
bauema odbyło się zebranie urzędników 
wsSzystkich resortów. Zebranie miało na 
celu znalezienie sposobu zakończenia. budo- 

Po dłuższej ji, j się wywią- 
zalia na ten temat, uchwalono jednogłośnie, 
iż ogmisko należy jak najprędzej ukończyć. 
W tym celu należy stwionzyć spółdzielnię 
z udziatamił Jeden udział w wysokości 50 
zł. może być spłacony w ciągu najwyżej 2 
lat, oprócz tego Związek Nauczycielski i 
SUS przystępują jalko organizacje, wpła- 
cajjąc pewhą ilość udziałów. 

W celu zrealizowania tej uchwały wy- 
Kiramio komisję oragmizacyjnio - statutową, 
mi skład której weszli pp.: zastępca staro- 
sty Kuroczydki i przedstawiciele następu- 
jących organizacyj: SUP, SUS, ZNP, ZNK 

  

* Związek Pocztowców, Urzędników Miej- 
skich i. Samorządowiych. 

Zadaniem tej komisji jest przystąpić 
natychmiast do, werbowania udziałowców, , 
ściągania udziałów i opracowanie statutu. 

Należy mieć nadzieję, że nareszcie kwe 
stja zostamie rozwiązana dlla dobra społe- 
czeństwa tembardziej, że p. starosta Neu- 
gebauer gorąco tą sprawą się interesuje 
i popiera. 

— BUDŻET RADY MIEJSKIEJ. — 
W dniu 27 lutego jak już donosiliśmy, 
miało się odbyć posiedzenie Rady Miej- 
skiej, w celu uchwalenia budżetu. 

Obecnie magistrat zdjął z porządku 
dziennego sprawę budżetu gdyż dotyrh- 
czas komisja go mie opracowała.
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grodźięhyka 
— POSIEDZENIE ORGANIZACYJNE 

W dniu 28 lutego o godz. 18-tej w sali Sej- 
miku Powiatowego odbędzie się posiedze- 
mie organizacyjne komitetu uczczenia Imie 
min Pana. Mariszatka Piłsudskięga 

— POSIEDZENIE [PKIPB. — W dniu 

3 maraa o gadz. 13-tej wi lokalu magistratu 
odbędzie się posiedzeniie wydziału wiytko- 
mawczęgo Powiabowego Kiomitetu Fundu- 
szu Pomocy Bezrobotmiymi mn Gnodinie. 

— CYKL ODCZYTÓW © 'WOJNIE 
GAZOWEJ I RATOWNICTWIE. |(Pragnąe 
jaknajszerszy ogół zapoznać z niebezpie- 
czeństwem wojny gazowej i związamem т 
mią raiowmi'etwem,, Zarząd! Polskiego Czer- 
wonego Krzyża z łaskawą pomocą lekarzy 

wojskowych organizuje cykl odczytów bez- 
platnych z pokazami i przeźroczami, co 
drugą niedzielę po nabożeństwie. 

Pierwszy odczyt odbędzie się w mie- 
«dzielę 5 marca 0 godz. 12,30 w kimie „Świa 

towiid* parzy ul. Brygidzkiej. Odczyt ten 
wygłosi p. płk. Pióno. 

- Następne prelekcje wygłoszą: mjr. Ok- 
tarwca, kpt. Woźniak i płk. Grzegorzewski. 
Zarząd PCK. prosi o jak  nagjliczmiejsze 
.przybywanie i zazniajamianie się z tą cie- 

kawą i aktualną dziedziną. 

' — NARCIARSKIE MISTRZOSTWA 
GRODNA, — W clriiu 26 lutłego br. zonga- 
mizowamne zostały przez T-my Okręgowy Zw. 
Narciarski zawiodły: 0 maiisitiriziosittwo miasta 
Grodna: w. kionikiumencji męskiej. 

Trasa biegu wymosiła 12 km. 1-sze 
miejsce i misimzostwo miasta zdobył Ju- 

rawski Wacław w ezasie 1 godz. 1 min. 10 
ie Zmamiierowski w czasie 1 godz. 

n., 3-aie Manieimikierwicz 1 godz. 5 mim. 
48 sek. Ozaś dziewiątego zawodnika wy- 

nosi 1 godz. 12 min. 10 sek. Trasa biegu u- 
ciążkiwa ze względu na brak śniegu w od 
krytych 'tierenach. 

L 
Dźwiękowe Kino „APOLLO“ 

Dominikańska 26. 

Greta Garbo, Conr. Nagzi 
w wielkim dramacie erotycznym p. t. — 

POCAŁUNEK 
Dzieje mężatki niekochającej swego męża! 

Przejawy duszy, współczesnej kobiety!!! 
Wstęp 49 groszy. 

OOO O JA A i) 

Kino „PALACE“ 
Orzeszkowej 14. 

NAJWSPANIALSZE ARCYDZIEŁO 
z „Grupy Wielkich Gwiazd Ekranu" p.t. — 

Fanfary miłości 
W rolach głównych LLONEL, BARRYMORE, 

MARY PHILBIN oraz DON ALVARADO 
Film pełen napięcia. Sala dobrze ogrza. | 

Wstęp 40 groszy. 

i 

  

     

  

Dźwiękowe Kino „POLONJA* 

Pocztowa 4. $ 

Tysiąc wybuchów śmiechu na godzinę — 
wywołuje 

KĄKRKRY LOYD 
w iajdoskonalszej komedji pełnej skondenso- 
wanego humoru oraz efektownych epizodów 

ni „KINOMANJAK 

в 

ka 

NAJDOWCIPNIEJSZY FILM 
NAJDOWCIPNIEJSZEGO ARTYSTY! 

Wstęp od 49 groszy. 

A. ŚWIDOWA, 

* Pay Laruwiaabi 

  

  

7-letni chłoniec spowodował śmierć matki 
WILNO. — 27-letnia Michalina Takaszewa 

mieszkanka wsi Uzdowo gminy michałowskiej 
od 4 iat była obłożnie chora. Poprawy lekarze 
nie rokowali, wobec czego Takaszewa posta- 
nowiła odebrać sobie życie. La: 

Jednak chora nie mogła się poruszyć, więc 
uprosiła swego 7-letniego syna Nežinia, „a- 
by przywiązał u jej szyi 6znur i uczepił za 
drzwi. tiumacząc iż w ten sposób 
szybko wyzdrowieje. Chiopiec niczego nie po- 
dejrzewając, uwiązał sznur — zaś koniec sznu 
ra przywiązał do klamki drzwi. W pewaej 

BAM ii OSA |   

chwili do domu wszedi Tomasz Tokaszew, któ 
ry silnie pociągnąwszy za klamkę , od drzwi 
ściągnął z łóżka uwiązaną za szyję chorą. Gdy 
przerażony Takaszew rzucił się w kierunku 
chorej, usiłując jej zdjąć Sznur ze szyi, zdofał 
już tylko stwierdzić, iż żona jego nie Żyje. 

Powiadomione władze śledcze przybyły na 
miejsce wypadku i ustaliły, że M. Takasze- 
wa zmarła skutkiem uduszenia. Badany 7-let- 
ni Kazimierz Takaszew w czasie badania ze- 
znał, iż spełnił prośbę matki, gdyż zapewniała 
go, iż w ten sposób wyzdrowieje. 

ВАЧЕНЕа ТЯ 

Požegnanie Ks. dyr. Gradzisa 
Ifieśwież w lutym. 

Wielka krzywyida stała wię dla mieszkań 
ców Nieświeża i okolicy, gdyż zabrano 
mam księdza Grodzisa, dłymektoma gimma- 

zjum tm, Wł. Sypokomiii, kitórego przeniie- 
siomo ma wyższe i odpowiedzialne stanowi- 
sko wizytatora gimnazjów Ido tokręgu wi- 
leńskiiego. 

Od października mb. r. mówiono © tem, 
przedstawiciele  Kiemótletu Rodzicielskiego 
ježdzili do kunaitorjum z prośbą, o pozo- 
stiamieinie księdza: dytrekłfóna ma stanowi- 
sku w Nieświeżu; nie wysłuchano. prośby 
i ke. dynektor odchodzi. 

13-gi0 lutego ksiądz Gnodzis opuścił Nie 
świież, żegnany przez wszystikiłch banidzo ser 
decziiiie. Najpierw 9 bm. ks. ordynat A. 
Radziwiił wydał pożeginialine śniadanie ra 
zamiku, żegniając go bamdzo serdecznie prze 

mówiieniiem, mówiąc o Jego zasługach, ja- 

ko kierownika młodzieży pnzez wiele lat i 
jakio działacza. spałeczniego. 

W sobotę I bm, 8-ma klasa żegnała u- 
kochamego swiego dyirekitora herbatką. 

Komitet zaś Rodzicielski, wraz z przed- 
staiwiiciellami wszyskich organmizacyj z ». 

stamostą Ozachowisikiim па czele, żegnał w 
miedziielę 12 bm. o godzinie 7 wiieczón, w 
sali gimnazjalnej, wypełnicniej po brzegi. 

Komitet! Rodzieielski ofiarował księdzu 
Čyrekilorowi album 2 dedykacją z widoka- 
mi Nieświieża, gimniazjum i sal wyikładc- 

wych. 
Wiobec tego, że ktsiąjdz dyjnektor 

czył sobie, by go żegnainio bank 

        

   

  

    

will uwzględnić życzenia 
zdłelcyjdiorwia żeginać Go mw sai 

nej, wypowiadając dużo lepi 
żegnalnych, a dla upamiętnienia Jego zasz- 
ezytmej i owioenej praicy, zebramio: fundusz 

w sumie uiemniej miż 3 tysiąjce złotych, by 
odsetek siłużyił jalko pomoc dla niezamożnej 

młodzieży. w gimmiazjum lub jako zapomo- 
ga (w formie pożyczkii) @Га jedniego z ma- 
ttumzystów: z wybitnemi zdolnościami i pil-- 
mością. Lista rozpoczęta i matawiska ofia- 
wadawiców, zaczynając od 5 złotych, będą 
wipisy wiame ido specjallnej księgi, a orgami- 
zaicje 'odl 50 złotych, Kermin zakończenia: 
zbiórki nieokreślony. 

'Komiitet ma nadzieję, że społeczeństwo 
pośpieszy z wpłacaniiem składek, gdyż dzia 
łalmość iks. dymwelkitojra pnzez wszystkich by- 
la uzmajnia jalkio bandzo owioldna, maturzyści 
byli i obecni pośpileszą wpisać swoje ma- 
zwiłsika, a wszak skończyło  gimniazjum 
przez tie 1-2 lat! około 300. 

Pożegnamie odbyło się mw niedzielę 12 
bm. o godzinie 7 wieczorem. Do stołu pre- 
zydjalnego zajprosił prezes Koła. Rodziciel- 
skiego p. Lipski 'pama starostę, jalko prze- 
wiodlniczącego, p. 0. idymekitora Józefa My- 
ślickiegą, pana prezydenta miasta Hennici, 
dowódcę 27 p. uł. Jastpizębskiego, p. Lud- 
Wika.  Namkiiewiez-Jodko, przedstawiciela 
Gminy Żydowiskiej Bonowsikliego, poczem 
wszedl ksiądz dymekitior, przy wejściu wszy- 
scy wsitalli, zaproszono Go do prezydjallnego 
stołu. 

= EB 

      

FIRMA RADJOWA „„ŁEDIEERĘĆ* 
Grodno, ui. Dominikańska 1 tel. 136" ` 

Konto czekowe P. K. O. 82.157, 

POLECA ZA 160 ZŁ. GoTówkĄ 
$-iampowy odblornik radjowy, z lampami 
głośnikiem akumulstorem, baterją anodową 

i sprzętem antenowym 

swdyży wpbachi P.K.O. Ni. 
82,157 xl, 28. Pozostalość zu zaliczecieni. 

20) 

W mroku zamkniętych okiennic 
ROZDZIAŁ XXIV 

OSTATNIA STAWKA 
Koniec marca. Szerokim snopem wpa 

dają promienie słeńca do dużego gabine- 
tu Knoppa, rozsypują się. wesoło wsiód 
stosu papierów i ksiąg, zaglądają na 
półki, pełne książek i zatrzymują się, jak 
by zdziwione na dwóch ponurych posta- 
ciach ludzkich. 

Co to? Cała przyroda się cieszy, 1"- 
śliny nowemi sokami  pęcznieją, ptaki 
"wyśpiewują pieśni na chwałę Boga, a tu 
człowiek siedzi oparty łokciami o stół, 2- 
głową w dłoniach, nawet oczy ma zam- 
knięte, jakby na słońce wiosenne nie 
chciał patrzeć. 

A drugi stoi przy drzwiach, jakiś bez- 
silny, ponury i milczący... Wzdycha cięż 
ko i pyta: > 

— Więc pan daje mi swobodę dzia- 
łania? ` 
* — — Naturalnie, Zenin, ale pan sam nie 
jest pewny: może chłop co innego ma na 
sumieniu? 

— To ostatnia stawka, panie naczel- 
niku, jeżeli i to się urwie — nie zoba- 
czy mnie pan więcej! . 

— Wstydź się pan, nawet myśleć tak 
panu nie wolno. Ma pan staruszkę mat- 
kę pod opieką, a słyszałem, że i narze- 
czoną. Cała młodość, życie przed panem: 
— uspakajał szef, prostując się w fotelu. 

On również zmienił się w ciągu tych 

miesięcy. Włosy na skroniach pobielały 
mu, na czole głęboka zmarszczka, oczy 
przygasły — niema już w nich dawnci 
energji i życia. 

— Staruszka — matka patrząc na 
mnie, siły do życia traci — odpowiedział 
z głębokim smutkiem Zenin. — Jeżeli ta 
sprawa się: nie uda, skończy się moja ka- 
rjera życiowa. A młodego życia mojei 
narzeczonej nie chcę wiązać z takim, jak 
Ja pechowcem. i : 

— Tak, przeklęta, zaczarowana spra- 
wa! Szczęście to jeszcze, że znalazła się 
ta służąca z restauracji naprzeciw mie- 
szkania Brandta! Zeznała ona, że od sta- 
cji tramwajowej szła za nim, zazdro- 
szcząc bukietu, a w domu spojrzała na 
zegarek, bo była obowiązana wrócić na 
dziewiątą. Dzięki temu świadkowi udało 

się ustalić alibi Brandta — nie będziemy 
więc go mieli na sumieniu! To wszystko 
zaszło w czasie pańskiej nieobecności i 
Brandt został uwolniony. Ale czyżby po- 
dróż pańska nie dała żadnych  rezulta- 
tów? 

— Całe południe nietylko objechałe:n 
ale i obszedłem. Byłem we wszystkizi 
wioskach, gdzie mieszka ktoś z krewnych 
Anny. Ale ten człowiek zginął jak kamień 
w wodę. 

— Ale dlaczego pan chce teraz wpro 
wadzić policję do domu noclegowego 
Kuroczkina? 

— Od dwóch nocy, nocujemy tam z 

Pierwszy przemówił w. paru słowach, 
żegmając i dziękując za Jego awocną pra- 
cę p. Siarjostia Czachowskii Witold. 

Następnie pan: prezydent miasta Hemri- 
ei, w imieniu rady miejskiej, przemówienie 
b. sęndeczinie i ujęte w ladną formę, ofiaro- 
wiująje adres od Rady Miejskiej, w którym 
odźwienciadiono całą wydajność pracy. — 

Potem dowódca 27 p. uł. wi kilku sendeaz- 
mych słowach zobrazowialł działalność ks. 
dyrelktona i mity stosuniek z pułkiem, ma- 
stępnie pirzemawiajł prezes Komitetu Rodzi 
cielskiego p. Lipski, wysoce oceniając pra- 
cę ks. dyrektora i Jego współpracę z K>- 
miltetem Rodzidcietskim. Ё 

Następnym przemawiającym był p. Lu- 

dwik  Niarikiewilez-Jiodko, któwy w swojem 
przemówieniu ujął «całą  ówierówiekową 
piraleę ikis. dzytrelktoma: 12 lajt w Słucku, ia po- 
tem w Niieświieżu. 

Szajnłowmie palnie i panowie! Dzień dzi- 
siejszy jest dniem radości i smutku; rado- 
ści, gdyż musimy się cieszyć, że księdza Ja 
na: Griadhisa oceniono podług zasług i po- 
wółłamo go ma wyższe stanowikiko: wizyta 
toma, jalk również mustmy się cieszyć, że 
społeczeństiwio pmzelkonało się, że młodzież 
umie ocemić, kilo do milch idzie z sercem, 
dowioddem Item straszny żal i smutek, że u- 

kcehany ks, dyrektor odchodzi, od niich, ra- 

dicsmaą, jest talkże myśl, że skoro w jedmema 
gimmazjum kieruwek ks. dymelkiticlria @аЙ жа 
poważne rezultaty, to kierując obeenie 6- 
ciu uczelniami), dlcjnelbek Jego pracy będzie 
© miele wi ‚ @ dmiem smutiku dłaltegio, 
że odchodzi od! mas wiybilnia žedlniostika i 0- 

sileraca młodzież, 
Pozwiollę sobie cofnąć sig wi 

ćwiierć rwiiekku, kiedy wiemy rmwiszyscy, jak 
ftrudlne były, wecumiki dla uczącej się mło- 
dzieży w ii i 

u iais ma Iki 
tyliko wypowradajniie się o przywiązeaiu d: 
Polski, lecz nawet mie pozwalańo myśleć 
po, polsku. Calla. młodzież polsika była moz- 

proszemia, gdłyż nliie miała przy ktm się sku- 
pić. Bywiając często w. Słudku, obseriwows- 
łem szczegółowo, «co się (dzieje w tamtej- 
szem gimnazjum. 

Jednak ii dla słuckiej młodzieży zawita- 
ła jutrzenika. "W 1908 mok zostialł miamiorwa- 
my, jalko prefekt giminiazjalmy  młodziutkii 
ks. Jan Grodzis. Nie chciało się wierzyć, 
że (tłaki młody, a ma za sobą skiończoną a- 
ikadem ję. . 

Ksiądz Grodzis, poznawszy warunki, w 
jakich się znajduje młodzież polska i po- 
zmiawszy duchą młodzieży, zaczął garniąć ją 
(do siebie i w bardzo prędkim czasie, mło- 
dzikž byla zorganizowaną, lecz mie do ja- 
kiejś pracy anttypaństwiowej, lecz uświaldo- 
micna marodowęściowi, z biegiem czasu 
młodzież słucka „odnosiła się z wielką wia- 
rą do swego umikowanego księdzia prefekrtia 
pomiimio, że biył wymagający, srogi, lecz 
zawsze sprawiedliwy. Cechą jednak księ- 
dzia Grodzisa było odnioszenie się do wiszyst 
kich manodowości bezstnomnie i może dla 
tego włładze mosyjskie, pomimo, że widziały 
wpływ: patmjotyczny na młodzież polską i 
robiły przyłkińości księdzu pirefeikliowi, jed- 
nalk mie muszaly go ze Slłudka w' przeciągu 
12 lat. W noku 1913 chciano go zabrać ze 
Słucka, gdyż śp. ksiądz biskup Łoziński, 
pozmawiszy miezwiylkły akt i initeligencję 
księdza Grodzisa, chciał go zabrać ma pro- 
fesora do seminarjum duchownego, jednak, 
maweit bez wiedzy księdza, udało się upro- 
Sić ks. biskupa o pozostiawiienie ks. prefek- 
ta w Słucku, wiobee jegło owiocnej działal- 
ności, 

W 1918 voku przyszty do Słucka woj- 
skia: miemieckie. Skonzystališmy z tego i 0- 
trzymaliśmy prawo otwarcia polskiego 
«zteroklasowego progimnazjum. 

Spiesznile odhriemomtowalno skromny lo- 
kial w klasztornych mumach, należących ido 
Ikošeiola i we wmześniu 1918 ottwiartlo pro- 
gimmazjum, wi którem majpoważniejszy 

  

  

  

  

  

   

  

     

  

     

    

Orłowskim. On też zamęczony już  į2st 
tą sprawą. Zauważyliśmy tam jednego 
pijanego chłopa. Widać odrazu, że coś 
mu dolega. W dzień pije w szynku san 
jeden a na noc idzie do Kuroczkina. i 
Oczy mu błyszczą, jak u wilka. Na ludzi 
patrzy z przerażeniem, a jak zaśnie nad 
razem: rzuca się bredzi, krzyczy. A wy- 
gląd jego zgadza się z opisem brata An- 
ny. Dziś położymy się obok niego: mo- 
że coś podsłuchamy. 

— Bądźcie bardzo ostrożni, żeby 
was nie poznali — to niebezpieczny dom 
noclegowy, zbierają się tam najgorsze 
męty. й 

‘ — — W razie niepowodzenia, niech pan 
nie. wpada w rozpacz. Niech pan pamięta 
ulubione przysłowie doktora Karpowa: 
„Prawda, jak oliwa, zawsze na wierzch 
wypływa”! — próbował żartować Knop- 
pe. — No, może pan iść. 

Zenin ukłonił się i wyszedł. 

Knoppe odprowadził go- niespokoj- 
nem spojrzeniem. ! 

— Co to jest? Niepodoba mi się to 
jego przygnębienie! — myślał Кпорре, 
— czyżby jeszcze raz miała się polać 
krew w tej przekłętej sprawie? A i mo- 
ja sytuacja nie do pozazdroszczenia. Kry- 
tykują, że sprawę w młode ręce oddałem, 
a gdzież oni znajdą lepszego i zręczniej- 
szego człowieka? 

Zadzwonił. 

— Dziś nikogo więcej nie przyjmuję, 
niech tylko dyżurni zostaną. 

D. C. N. 

  

Dźwięnowe-kino 

„REwWJA“ 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5, 

Dziś ostatni dzień! 
| Przebojowa Rewja: DO GÓRY NOGAMI 
„„GENERAŁ CZENG 

na 
ekranie 

z przepiękuą ZŁOTY MOLOCH oś scuker 
Jutro Sensacyjna Premjera Najsktualniejszego Filmu Świata 

dramat na tle zrewoltowanego „koiła chińskiego". 
W rolach głównych: bohaterowie 
nej i.Stero*ca* JACK HOLT : RALPH GRAWES 

„Łodzi podwcd- 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

CG/[ING | Eskadra Straceńców 
Richard D x, przepiękna Mary Astor, wiośniana Dorete Jordan i bohater tiimu „Raski Ptak* 
Joel Me Crea. Nad program Urozmsicone dodatki dxwiękowe. Pocz. o g. 4, 6, 8i 10.15. w św, o 2. 

Wielks 47, tel, 15-43 

Dziš premjerai Film, ktory przewyższa w zystko widziane dotychczas!  Niebywała tecznika zdjęć 
Mistrzowska režyserja! Fenomenalna gra a tystów! 

Potę*ny dramat, odsłsniający kulisy sto- 
Kcy filma Holly xocd, jej t jemnicė i in- 
trygi w rekordowej obssdziu; Bobsterski 

  

Film, który zacuwycił 1 oczaruwał Cały Świat. 
Dzwiękowe Na scenie: 

  

  

  

: Slawa „m | w uajgtošniejszej Kino eu JAN KIEPURA "5x5 Pożegnalny Benefis 
® a nn Y Ulub, publ. S:. Belsk' ego 

PIESN NOC Romanse cygańskie 
! 1“Пе|Ьіс!е‘1е рі;п'де} muzyki, wielbiciele dobrego filmu sek pełne Bi Przeboje 1933 r. udział biorą; Hanka 

enie, oglądając fenomena nego polskiego Caruse. Prześliczna natura Szwaj- ‚ e: 
tel 926 carji. — Na wszystkie seansy balkon 49 gr. Parter ns 1-szy s. 50 gr. na Runowiecka, A. kd . Kawały pa 

pozos*. cd 90 gr. Początek sesnsów o gedz. 4, 6, 8 i 10.15. czaie Aktualja! Sensacjał 

Dziś” światowa yremjera.. Chluba kinematografji, bożyszcze kobiet, niezapomniany „POGANIŃ* 

PU A w najnowszym monumentalnym filmie egzotycznym 
” па a „ф& Wielka epopea miłosna 

es $ y | i e i w 5 przewyższająca „Poganina”. 

  

oszałamiającym przepychem wschodu, nad wyraz porywającą grą i orjentałnemi tęsknemi pieśniami. Nad .pra- 

  

  

tel. 528 gram: Urozmaicone dodatki dźwiękowe: Seanse: 4, 6, 8, i 10.15. Z powodu wysokiej wartości artystycznej 
, uprasza się o przybycie na pocztek seansów. Bil. hon. i bezpł. nieważne. kwa ZY je 

bzwiękowy Dzis. Foięzny 100 proc. polski fiim Śpiewuu Gźwiękowy. Najsięaszy przebój produkcji polsaiej według siyunej powieści 

Kino-Teair 4 Polska mowa. Polski Śpiew. Pilska muzyka. 

ŚWIATOWID : W roł zł. Krystyna Ankwicz i 
niais D ELiZY ORZESZKOWEJ Mieczysław Cybuisi 
  

  

A DRIE 2 Dziś! Film cudów i 

„A R A Dzikich Bestyj i 
Wielka 36 

  

  

  

głos miał ksiądz Grodzis. Szkoła przejiriwa- 
ła niedlugo, is 

    

    

  

    

  

tem. 'w 1919-tym roku, kiedy 
мО je zajęży Słuck, wiriaica, po ikill- 
komiiesięcznej stiuliaezce wśród zaściamików, 
ksiądz Grodzis i cuganizuje gimnazjum pol 
skie 8-mioklasowe iw emachu rosyjskiego 
gimnazjum i staje ma |azele tego gimna- 
zjum. Z całą energją ima. się pracy, by do- 
piowadzić po zniszezeniu wszystko do po- 

w 

, rządku, dobiena personel pedagogiczny, co 
miie było łatiwem i ulirzymuje w karbach 
młodzież, która, siłą rzeczy, musiała być 
trochę zdezowjentowalną, lecz przy ogrom- 
nym. tafkcie, ukiochaniiu nauki i młodzieży, 
gimnazjum zaczęło działać sprawnie, a na- 
wet w, czerweu, starania księdza dłyjrekitona 
zostały "uwieńczone zgodą kuratorjum u- 
państwowiemia gimnazjum, czego dokonał 
naczelnik kuratorjum wilieńskiego p. Ga- 
łecki. Egzysteneja gimnazjum trwała nie- 
długo, gdyż wi 1920 m,, kiedy młodzież roz- 
jechała się ną wakacje, przysyła «w diipciu 
katastrofa : wojsko polskie musiało się co- 
fać, ogłoszono ewakuację Słucka, wszyst- 
kich unzędów, a więc i gimnazjum, Ksiądz 
dynektor Grodzis przystąpił z całą energją 
do. tej trudnej pracy zapakowiania najbar- 
dziej cennego inwemitarza. Wiszystikio udało 
się zrobić, załadowano ma aluto ciężarowe, 
lecz niestety w drodze wszysiiko zginęło. 

Nawała bolszewicka. trwała: do paździer- 
nika 1920 n,, lecz bohatenskie, nasze woj- 
ska, do którego wstąpillo bi. dužio młodzieży 
słuckiej i mieświeskiej, odpędkziło wroga i 
skoro Niieśwież ziostłałł oswiobodzioniy, mad- 
zwiyczaj szybko dowiaduje się o tem ks. 
Grodzis i z Poznańskiego iprizybyrwa. do 
Nieświeża i obejmuje plaleówikę ošwiaitiową. 
i zaczyna znowu emenigiczną pracę w wa- 
runkach bardzo: trudnych-w murach Ikilasz- 
tommych. Z zapaneiem się siebie prowadzi 
tę pracę i powioli, miamażając się często na 
wielkie pirzylkności (doprowadza do tego, że 
gimnazjum przenoszą |de obecnego gmachu 

Ks. Gnodzis zostaje mmilamiowamy naj- 
pierw jako p. o. dyrektora, a, potem dyrek 
torem, gdyż władze potrafily ocenić wybit- 
me Jego zdolności. 

Widzimy z jalkiiem oddanem się pracuje 
jako dyrektor, z jalkiem ukochaniem mło- 
dzieży i z jaką madzwiyczajną bezstrominoś- 
cią kocha go młodzież, kocha go całe spo- 
łeczeństiwio. Z jalkiem poświęceniem się prze 
prowadził stajrania, by powiększyć lokali 
gimnazjalny, by licznej młodzieży było ła- 
fiwiej się uczyć ii dobił się tego, że widzimy 
gimnazjum w: warńunikach bardzo pomyśl-- 
mych. Czyjeż (to (dzieło? Jest to (dzieło mia- 
szego dzisiejszego Jubilalta. 

Szanowni Państwo! Przepracować 25 
lat na stanowisku prefekta, a potem dy- 
rektora, wylkształcić olkiolo 300 maturzys- 
tów, jest to praca, każdy przyzna, bardzo 
zaszczyńnia, lecz (trudna i wyczerpująca, ale 
w tym wypadku batrdzo widzięcznia. 

Sp miešwieskie. miao czas 
zapoznać się z owioieną 'pracą ks. dyrekliora 
i wysoko ocenić iialkową. 

__ Zmojbiomo mam wielką krzywdę, zabie- 
rajjąc ks. dyrektora „ iosilemoldono mas į na- 
szą młodzież; pocieszajmy się, że choć Ju- 
bilat wyjedzie do Wilna, jednak duch Jego 
tutaj zostamiie, a myślą napewjno będzie 
przy swłojej uczelni, a my pogomimy za 
Nim myślą i sercem z życzeniami, by: Go 
mai niowiem stanowisku alk pokiochalno, jak 
my Go klodhamy. 

Ukochany Kisiężę Dyrektionze! Mnie 
może najtrudniej rozstawać się z Tobą, 
przeżywszy 25 lat i pracując maizem, jakio 
prezes Komitetu Rodzicielskiego, jeszcze w 
Słucku. Zawsze adczuwialłem ogromną cześć 
«dla Ciebie, Drogi Jubilacie i zawsze będę 
miał w pamięci Twój obiraz, a w: sercu Two 
ją zacną pnacę. 

Wyjeżdżasz od! mas, a więc mówię Ci: 
„Szczęść Ci Boże'' i żegnaj mam. 

Następnie przemawiali: od Twa ,„Tar- 
but” dr. Gincbumy, ofiarowując dyplom na 
ezłomkia honorowiego, jak również Biblję 
w jezyku hebrajskim i od Twa Sportowego 
Malkalbi dyplom ma. członka honorowego-— 
Żegmali jeszcze wi przemówieniach: dyrek- 
tor semimarjum naucz. p. Zoliicih, od onga- 
mizacji PWK pani! Zolidhowa i od związku 
Nauczycielstwa Szkół Powszechnych pan 

Tarczyński. ` 
Po wszystkich przemówieniach zabirał 

głos Jubilat, przemawiał ze zwykłą sobie 
swadą ; wiidać było wielkie wzruszenie, cie- 
szył się, że zwyciężyła idea, której był mie- 
zmonńdowanym krzemicielem, to jest idei 

  

potężny egzotyczny dramat owiany oparami haszyszu, 

zachwytu! 

misteryj e; zotycznych. Tajemnice Dżungli 
W ybuchów Wulkanów, w rol. gł. CHARLES BiC KFORD i ROSE HOBERT. Nad program: — 

Nowe dźwiękowe wydanie p-g. powieści GABRJELI ZAPOLSKIEJ. 
DELA LIPIŃSKA, *WALAER, Z. BATYCKA, DYMSZA I TAD. WESOŁOWSKI 

Afrykańskich, 

MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ. W rol. gł. 
  

D ieinu PÓZ. ОМТАЯ Е, . 
dobrze wprowadzony w spie*ath, składach aptecznych, 

szpitalach +t: poszskiwany ua wc]. Wilenskie przez poważną 
łirmę. Szczegółowe zgłoszenia z podaniem rete:encyj kierows6 

snb: „ABC 127'' do Tow. Reklamy Międzynarodowa], į. r. 
Marszałkowska 124. Ruduif Mosse, Warszawa, 

  

  

„WYCHOWAWIZA!  DZIAŁAL- 
NOŚĆ P. PRZODOWNIKA W SNOWIE. 
Zmamieniiem dzisiejszych czasów! jest, mię- 

dzy: inniemi, powszechnie obserwowane zja- 
wisko zajnilku uczuć humanitarnych, rozluź 
mienia obyczajów, tak u stamszej, jak i 
młodszej gemeracji dzisiejszego społeczeń- 
siwa. Szemzące się zilo, demoralizacja, budzi 
uliepokój il troskę o przyszłość maszego kra- 
ju. Kwestiją palącą jest rwytężoma alkcja 

czynników odpowiedzialnych, celem' zapo- 
bieżenia. woznostowi  zdziczeniia obyczajów . 
A już mie frzeba chyba udawadniać, iż to 
majmtodsze pokolenie, młaszą przyszłość, 
wimniśmy 'wszelkiemi siłami i6 od 
demcralizującego wpłytwiu doby obecnej.— 
Szkoła pojmuje wiażniość zadamia: i mauczy- 
ciieł mie skąpi sił mi zdriowiia, by tę część 
wpływów, działających ma rozwój ducho- 
my: wiychowatnikia, jalka mu przypada w u- 
dziale, wyłkionzyjstać w calej pełnii. Nieste- 
ty, większość wysiłków! wydhowawicy idzie 
ma mame, paraliżowiane przez gorszący 
wpływ domosłych. (Z wielką pirzyknością 

sliwierdza się fakty demoralizującego wpły 
wiu osób, któme nieraz z natury piastowa- 
mych obowiązków: służbowych państwio- 
wych iwtlntni, jeśli już mile wispółdziałać w 
prady wychowarwiczej, służyć przykładem 
wzorowego obywatela, to przynajimniej nie 
unicestwiać wysiłków! wychowawcy nauczy 
ciela swemi gorszącemii wybrykami. Bo 
gdzież tu może być mowa lo sikutecznem roz 
wiljamiu uczuć ogólinio-ludzikich u młodszego 
wzyichorwiajnikiaj, jak trealiować piękne hasło 
„Miłuj bliźniego! i przyrodę", jeśli to dziec 
ka widzi lub słyszy, jak (w m-ku Sniowžu 
pow, nieświeskiego), pan przodownik strze 
la do dużego rasowego psa z floweru dla 
wypróbowania celności swych simzaiłów. — 
Jalk zapobiec szemzemiu się popędów sódys- 
tycznych, jeśli zmowm 'tejgioż psa po wylecze 
minu strzela dla odmiany pam st. posłterumiko 
my (zmiowu z flowieru), w gronie przyglą- 
dajjącej się dziatwy szkolnej ii konstatiujac 
z zadowiolleniem po: dokonaniu bohaterskie 
go czymu, że pies dobnze trafiony i miape- 
mino (go 'teriaz niile wyileczą. Kończy (wreszcie 
wiidłowiisiko pogróżką, że gdyby itak psislko 
jalkimś cudem wyllizałto się. to mie omieszka. 
pnzy sposobności jeszcze raz zademo! 
wać celność swych sinzałów. | ; 

Tego rodzaju zdziczeniie obyczajów, 

przejawiiające się u funkejomariuszów pań- 
stiwowych musi! być zz całą bezwzyilednością 

potępione przez opinię publiczną, jako wy- 
soce demoralizujące. W policji. państwowej 
chcemy widzieć pacowników szlachetnych, 

kitónzyby maprawide byli stróżamii ładu i 
bezpieczeństwia publicznego, a niłe destruk- 
torami dodatnich wpływów wychowaw- 
czych. Nauczyciel. 

PEN VATA TASTE ATPK YIT 

rėwmošei, molniošei i braterstiwa.. 
„ Po przemówiieniu ks. dyrektoma odbyła 

się wspólna fotografja. Wszyscy się moze- 
szli pprizejęci chwilą. Zostało gmomo nauczy 
cielisikią, by odbyć lostałtnie poisiedzenie ra- 
dy pedagogicznej z odjeżdżającym ks. dy- 
rektorem i spożyć wspólnie sikriomną her- 
bałtike. 

W moniiedziałek 13 bm. w dmiu wyjazdu 
po lekcjach, żegmała młodzież swego uko- 
chainego dymektiora. Przemawiał serdecznie 
® Н rzeczowo mczeń 7-mej klasy Pełczyń- 
ski, wręczając b. ładne album z widokami 

Nieświileża, okolice i obozów: hamcerskich, 
wykonane w pracowni: hacenskiej pnzez I 
drużyjnę im. Zawiszy Czarnego. Księdzu 
dyrekliorowi trudno było odpowiadać, gdyż 
był strasznie wzruszony, widząc młodzież 
w: łzach; prosił, by w dalszym ciągu dbali 
© dobre imię szkoły, 

W chwili wsiadania do auta do wę 
dłu, zajęrała muzyka szkolna i straży odhot- 
milezej, prizy ogromnej ilości pubjliiczmości. 

Cały persomel pedagogiezmy 1 Komitet 
Rodzicielski! odprowadził Jubilata do Ho- 
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i sPRZEDAŻ 
EVYVYVYYYYVYVYVYVYS 

Z POWODU WYJAZ. 
JU sprzedaję tanio rot 
maite meble, jak: stoły. 
sżaty, kanapy, umywał- 
ki i inne rzeczy: apa-   

  

CZU mygugy "2t fotograficzny my 
: е „Contessa Nettel“ — + 

Lekarze mig. sztork. — rozm 
R a: 10X15 — obj. „Car: = „- Zeiss“ šwiatiosila 3.5; 
DOKTOR tele - objektyw i inne 
Janina RR Rake" Tam 

że kupię 3 — 4 lampo- 
PIQTROWICZ - wy  radjoodbiornik. — 
JURCZENKOWA >kopówka 6 — 19. 
ordynator Szpit Sawicz "7 
choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 

przeprowzdziła się 

wileńska 34 
li piętro 
przyjmuje 

od 5 — 7 wiecz, 

  

Р аппа 
— „T -BETTING-   

DOKTOR i K. i A. FIBIGER * 
uznane za_najlepsz: Bilumowicz ktaju "src ® 

D ACE — raty i wynajęcie. — 
skórne i moczopłciowe. Kijowska 4, H. Abel>w 
WIELKA 21, tel. 921. 2 с 
ой 9 — 113 — 8 

W.Z.P. 23 

  

DRAGARAAAANO Min 

Lokale 
; FYYYWYTYYYFYYYWY"WNr+ r. Wolfson _ . 

weneryczne,  moczo - POK6 
płciowe, skórne. Ul. DO WYNAJĘCIA 
Wileńska 7, tel. 10-67.' dla kulturalnej osoby. 
0d 9 EDA 2 Dąbrowskiego 12 m. 3 3 

"J A Nė 
PEYYYYYYYVYYYYYYYYVYYYYYYYTYYYTYYYYYVYVYYYYYT 

OBWIESZCZENIE 
, Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, re- 

wiru I-go z siedzibą w Wilnie przy ul. Zakre- 
towej 13 — 1, zgodnie z art. 1036 Ust. Post. 
Cyw. podaje do wiadomości publicznej, że w 

dniu. 7 marca 1933 r. od godziny 10 rano w 
Wilnie przy ulicy zaułek Wodociągowy 22 - © 
odbędzie się sprzedaż z licytacji należącego 
do Mikołaja Czerwińskiego majątku rachomego 
A cego się z mebli, ram inspektowych i 
m: 
991 gr. — 

Komornik STEFAN WOJCIECHOWSKI. 

KAAAAAAAAAAAAMAAAADAASAAAAAAAA AAM AA AAA A a 

ENYA Ye 

Baczność! « oraz, wych w: 

Sprawdzcie $gj) cui | Żądajcie koszto- 
rysów a bezwątpienia przekonacie się, iź 

ogłoszenia do SŁOWA oraz d. 

> wszystkich pism TANIQ i bardzo 
wygodnie jest zatatwič 

za pośrednictwem BINf4 ReklamOWegO 
"$. GRABOWSKIEGO 

Garbarska 1, 
tel. 82. 
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GABINET 
Racjonalnej kosmetyki lecznicze! 

wiino, Mickiewicza 31 m. 4, 

URODĘ 
kobiecą konserwuje, dóskonali, odświeża, + 
вожа jej skazy i braki. Masaż kosmetytu- 
1y twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wy- 
szczuplający (panie). Natryski „Hormons' 
według prof. Spukła. Wypadanie włozów 
lupież, indywidualne dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Ostatnie zdobycze kosę 

tyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W. Z. P 

Go z muzyką straży ochotniczej. 
śmiało można powiedzieć, że doiąd mi- 

kogo mie Żegnano tak owacyjnie w Nie- 
świeżu, — gdyż 'tnzeba. przyznać, że ksiądz 
Jubilat zasłużył w zupełności mia! takie po- 
żegniamiie (tyloletnią zaceną swoją pnacą. — 

„Szczęść Mu Boże" ma, nawej placówee! 
Elyot. 
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