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Za namer dowodowy 15 gz. Utkaai 

  

egłoweń 6-cie łamewy, za tekstem i8-cialamowy. Admiuistcacja zastrzega sobie prewe zmiany terminu órnku egłocrzń. 

Ugoda zamiast procesu Rezygnacja Schleichera.--Przed ostateczną decyzją 
Hindenburga.--Zapowiedzi ostrych walk. Porozumienie polsko-gdańskie, za 

warte w sobotę w Genewie w wyniku 

parugodzinnej rozmowy min. Becka 

z prezyd, Ziehm'em nie dotyczyło 

spraw zasadniczych lub szczególnie 

ważnych. Przedmiotem układu są 

sprawy monetarne i gospodarcze, o 

które wyn.kł spór, przeniesiony przez 

Gdańsk do instancyj międzynarodo- 

wych, 

Niemniej jednak zawarte porozu- 

mienie jest ważne i znamienne bez 

względu na tre którą zawiera. Wa- 

żną mianowicie jest metoda załatwia- 

nia spornych spraw polsko-gdańskich 

metoda, której przykładem ma być u- 

kład z dn. 26 b. m. 

O cóż chodzi w tej metodzie? 

  

   , 

Sporne kwestje pomiędzy Polską 

a Gdańskiem liczą się na tuziny. Zaj 

mują się niemi rozmaite instancje mię 

dzynarodowe od Wysokiego Komisa- 

rza w Gdańsku poczynając, a na Try- 

bunale Haskim kończąc. Mnożąc ilość 

procesów, rządowi gdańskiemu cho- 

dziło zawsze nietyle o uregulowanie 

spraw spornych, ile o wykazanie świa 

lu, że stosunki polsko-gdańskie są z 

reguły niemożliwe do utrzymania. 

Nie istotne potrzeby i interesy wolne- 

go miasta, ale brak dobrej woli jego 

rządu były przyczyną niekończącego 

się pieniactwa. Pieniactwo było celem 

a nie środkiem polityki Gdańska w sto 

sunku do Polski, celem politycznym, 

mającym udowodnić instancjom mię 

dzynarodowym konieczność rewizji 

podstaw prawno-politycznych stosun 

ku Gdańska do Polski. 

Ta berlińska polityka Wolnego 

Miasta efektywnie nie przynosiła mu 
wiele korzyści, Zawikłana i ciągnąca 

się w nieskończoność procedura pro 

cesów ligowych nagromadzała coraz 

to więcej kwestyj spornych, wzajem- 

nie od siebie zależnych i splątanych w 

jeden wielki kłębek, ciążący na intere 

sach obu kontrahentów. Wolne Mia- 

sio traciło raczej naskutek tej polityka 

zwłaszcza odkąd Polska przekonaw- 

   

szy się o zasadniczej niechęci partne- 

wyrównywania 

spraw spornych, zaczęła ze swej stro- 

ny, w ramach  przysługującyh jej 

praw, czynić kroki bijące dotkliwie w 

Ruch 

ie gdańskim zaczął się 

zmniejszać na korzyść Gdyni, kolej 

Gdynia — Zagłębie śląskie niepokoi- 

ła coraz silniej kupców gdańskich, 

przeniesienia z Gdańska 

ra do polubownego 

interesy materjalne Gdańska, 
   statków w por 

   
  

zapowiedź 

dyrekcji kolejowej zagroziła ubytkiem 

licznych rodzin lokatorów i konsumen 

tów. Przerwany został wolny wywóz 

do Polski t. zw. wyrobów uszlachet- 

nionych niemieckiego pochodzenia, 
wreszcie na kolejach gdańskich złoty 

miał się stać urzędowym Środkiem 

płatniczym. Senat gdański poczuł, że 

kosztuje zbyt 

  

jego polityka berlińs 
  a rokiem mi   

drogo. zwłaszcza, że rok 

ja, a żadnych wyraźnych perspektyw 

  

rewizji sytuacji politycznej nie wi- 

dać! Zresztą, ogłuszony krzykiem a- 

gitacji nacjonalistycznej, przeciętny 

„Geschaiftsmann* gdański w głębi du 

szy jednak nie stracił obawy przed sku 

tkami dla jego kieszeni, któreby przy 

  

niósł powrót utuczonego na polskim 

handlu miasta na chude łono niemie- 

ckiej „macierzy*. Prezyd. Ziehm'a 

mimo jego niewątpliwej wierności dla 

Berlina, musiały ogarnąć wątpliwości 

i refleksje... 

Z powodu dektetu polskiego, wpro 

wadzającego z dniem 1 grudnia r, b 

wałutę polską, zamiast gdańskiej, na 

kolejach w obrębie Wolnego Miasta, 

Senat zaskarżył Polskę do Rady Ligi 

o „action direete“, t. j, o działanie 

sprzeczne z charakte- 

stosunków. 

porządku 

bezpośrednie, 

rem  polsko-gdańskieh 

Sprawa pojawiła się na 

dziennym ostatniej sesji Rady Ligi, Re 

ferent sprawy. angielski min. spr. za- 

gran. p. Ssmon manewrował uczenie 

aby przyznać rację Gdańskowi w spo 

sób jak najbardziej kurtuazyjny wo- 

bee Polski. Min. Beck odmówił przy- 

jęcia wniosku. P. Simon zajął się 

wówczas tworzeniem komisyj prawni 

czych, doradczych i opinjodawczych, 

mających przekonać stronę polską o 

jej slanowiska pod 

względem prawnym. Zanim wszakże 

ta ciężka machina została uruchomio 

  

niesłuszności 

międzynarodo- 

wych powag poprzeć 

rozstrzygnięcie instancji ligowej, stro- 

uy spór wiodące doszły do porozumie 

nia w drodze bezpośrednich pertrak 

na, aby autorytetem 

prawniczych 

tacyj. 

Istotny sens tego porozumienia 

polega na tem, że strona polska. za- 

wieszając zarządzenie o wprowadze- 

niu złotego, uzyskuje wzamian za to 

zgodę Gdańska na podjęcie rokowań 

o unifikaeję walutową Wolnego Mia- 

sta z Polską. Ponadto reguluje kilka 

drobniejszych sporów, które jednak 

stosunkom polsko-gdańskini nadawa- 

ły cechy silnego naprężenia (wzajem- 

ne zakazy co do prasy). Rezygnująe 

narazie z pewnej zapowiedzi, 

Polska uzyskała zobowiązanie partne- 

ra do zasadniczego uregulowania kwe 

więc 

stji walutowej w myśl swoich postula 

tów. P. Ziehm zrozumiał tym razem, 

że praktyczniej jest załatwić spór polu 

bownie, czyniące ze swej strony pewne 

ustępstwa i dając zobowiązania, niż 

uzyskać   ć formalne uznanie swego sta- 

nowiska od instancji międzynarodo- 

wej w wyodrębnionej z całego kom- 

pleksu sprawie, a z egzekucją pocze- 

kać do lepszych czasów... 

W poprzednich latach Gdańsk był 

też niejednokrotnie stawiany przed dy 
lematem: albo uprawianie polityki 

berlińskiej ze szkodą dla bieżących in 

teresów gospodarczych wolnego mia- 

sta, albo dobra wola w ułożeniu tej 

kategorji stosunków, na której Pols- 

ce zależy. Racje polityczne przeważa- 

ły jednak stale w postępowaniu przed 

stawieieli Wolnego Miasta. Układ so- 

botni jest ciekawą próbą unaocznie- 

nia Gdańskowi, iż w drodze bezpośred 

niej efektywnie zyskać może więcej 

dla swoich realnych interesów, niż za 

pomocą pieniactwa przed instancja- 

mi międzynarodowemi. 

Polska zapomocą tego układu uzy 

skała, poza zwycięstwem taktycznem, 

dwa; konkretne zobowiązania, przyję- 

te przez kontrahenta dobrowohiie: 

1) że w uregulowaniu sytuacji o- 

bywateli polskich w Gdańsku wpro- 

wadzenie w życie opinji Trybunału 

Haskiego z dn. 4 lutego r. b, odbędzie 

ię z uwzględnieniem postulatów pol- 

skich, 

2) że Gdańsk wyraża zasadniczą 

zgodę na unifikację waluty z Polską i 

podejmie w tej sprawie pertraktacje. 

Z układu polsko-gdańskiego z dn. 

  

26 b. m. obie strony są zadowolone. 

Również prasa niemiecka czyni z nie- 

go ewenement o dużem znaczeniu. 

„Vossische Zeitung“ pisze. že „układ 

nie stanowi dla žadnej ze stron zwycię 

stwa lub klęs lecz jeżeli będzie lo- 

jalnie wykonany, oznaczać będzie za 

  

przestanie podjazdowej wojny polsko- 

gdańskiej”. 

Żywić przesadne nadzieje na przy 

szłość byłoby przesadą. Jednakże w 

zawikłanym kompleksie spraw pols- 

ko-gdańskich usunięcie nawet kilku 

drobnych konfliktów stwarza pożąda 

ne odprężenie. Pierwszy występ min. 

Becka na terenie genewskim jest u- 

dany. 

'Tesiis. 

    

Popierajcie Ligę Morską 

ET į Rzeczną!! ==» 
ртр 

        

na 

  

BERLIN (Pat), Wtorkowa konte- 
reneja między Schleicherem z jednej 
strony a Strasserem i Friekiem z dra 
giej nie doszła do skutku, gdyż przy- 

wódey narodowych socjalistów, któ- 
rym Hitler odebrał pełnomocnictwa, 
odrzucili kategorycznie zaproszenie 
na konfereneję, Fakt ten tłumaczą w 

Idzie jak z kamienia. 
BERLIN (Pat). W godzinach po- 

południowych sytuacja w przesiłeniu 
gabinetowem znów uległa zmianie. 
Gen. Sehleicher kontynuuje narady 2 
przywódcami stronnictw, pi 
jak donosi prasa —— przew 
rezmowa ministr: iteiehswekcy 
chera z Hitlerem 

Prezydent Rzeszy późnym wieezo 
rem przyjąć ma urzędującego kanele 
rza Papena, gen. Schleichera į sekrė- 

     

      

ana že: 
Sekhlei 

  

  

tarza stanu Meissnera, aby odbyć z ni 
mi wspólną naradę. 

Decyzja prezydenta Rzeszy co do 
powierzenia misji tworzenia nowego 
gabinetu prezydjałnego Sehleichero- 
wi, bądź Papenowi nie zapadnie praw 
dopodobnie w ciągu dnia dzisiejszego, 
prezydent bowiem przedtem wyczer- 
pie wszystkie możliwości przeprowa 
dzenia rokowań z ugrupowaniami po 
litycznemi, $ 

  

Czysto informacyjna konferencja. 
A jednak prawdopodobnie będzie Papen. 

BERLIN (Pat). Odbyta we wtorek 
wieczorem u prezydenta Hindenbur- 
ga narada w której uczestniczyli kan 
cierz Papen, gen. Schleicher i sekre- 
tarz stanu Meissner miała — jak do- 
nosi biuro Conti — charakter czysto 
informacyjny Decyzji Hindenburga 
koła polityczne oczekują we środę. U- 
załeżniona jest ona od wyniku spot- 
kania między gen. Schleicherem a Hi 
tierem, które prawdopedobnie odbę- 
dzie się już przed południem. Inieja- 

  

  

ы ® 

5) 

tywa do tej konferencji wyjść miała 
ad osobistości, której nazwisko utrzy 
mane jest w tajemniey. 

Stery poinformowane opierające 
się na nastrojach, panujących wśród 
narodowych socjalistów nie wierzą je 
dnak, aby Hitler zgodzić się miał na 
tolerowanie gabinetu  prezydjalnego 
ze Sehleicherem na czele. W tym wy- 
padku prezydent Rzeszy — jak twier 
dzą — powoła na czoło gabinetu pra 
wdopedobnie Papena. 

  

PROTOJEREJ 

MICHAŁ KUSZNIEW 
Członek Wil. Duch. Konsystorza, Prefekt szkół średnich m. Wilna 

i Proboszcz parafji Św. Mikołaja, 
po ciężkiej chorobie opatrzony Św. Sakramentami i soborowany zmarł 27 listo- 
pada 1932 roku, przeżywszy 58 lat. 

Eksportacja do cerkwi Św. Ducha odbyła się we wtorek o godz. 5-ej pp 
Nabożeństwo żałobne we środę o godz. 9-ei rano, poczem o godz. | ej pp. 

odbędzie się wyprowadzenie zwłok na cmentarz Św. Eufrosinji, 
o czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 

  

ŻONA, SYN i SYNOWA. 

Poco 

PROTOJEREJ 

MICHAŁ KUSZNIEW 
Prefekt Prawosławny Gimnazjów Państwowych, Członek Wlieńskiego 

Puchownego Konsystorza i Proboszcz parafji Św. Mikołaja, 
po ciężkiej chorobie opatrzony Św. Sakramentami i soborowany, zmarł 27 Jisto- 
pada 1 32 roku w 58 roku życia. 

Eksportacja do cerkwi Św. Ducha odbyła się we wtorek o godz, 5-ej pp. 
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w Cerkwi Św. Ducha dzisiaj o g 9-ej 

rano, poczem o g. |-ej nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz Św. Eufrosinji. 

DYREKCJE I RADY PEDAGOGICZNE 

GIMNAZJÓW PAŃSTWOWYCH M. WILNA. 

Sowiecko-francuski pakt o nieagresji 
podpisany. 

PARYŻ (Pat). W dniu 29 b. m. 
o godzinie 17 na Quai d*Orsay prem- 
jer Herriot i ambasador ZSRR Dowga 

i mię 

  

lewskij podpisali pakt nieagre 
dzy Francją a Sowietami. 

RASTI D 

Zapiacimy, gdy nam zaptacą. 
LONDYN (Pat). We wtorek wie- 

czorem rozeszła się po City pogłoska 
że w związku z decyzją w sprawie dłu 
gów amerykańskich grozi przesilenie 
gabinetowe. Kanclerz skarbu Chamhe 
rlain miał jakoby oświadczyć Mae Do 
nadlowi, że jest zasadniezo przeciwny 
dokonaniu zapłaty, o iłe Wielka Bry- 

tanja nie otrzyma ze swej strony za- 
płaty od Franeji i Niemiec. Chamher- 
lain nie podejmuje się zgłaszać do Iz 
by Gmin projektów w tym kierunku 
i raczej zgłosi swą dymisji ie ulega 
wątpliwości, że stanowisko Chamber 
łaina spowodowało zwłokę w odpe- 
wiedzi brytyjskiej. 

   

A funt spada na łeb, na szyję. 
LONDYN. (Pat). We wtorek nastąpił dał 
silny spadek funta. Przy otwarciu giel- 

ty kurs poprawił się w stosunku do dnia 
poprzedniego, wynosząe 3.19 i pół doł., po- 
tem jednak w ciągu dnia nastąpił raptoway 
spadek do 3.14 Š, przy zamknięciu gieł 
dy kurs w 5 i pół doł. Na giełdzie 
panawało enie, aczkolwiek nie ny 

  

       

   

ło paniki. 
PARYŻ. (Pat). Na giełdzie paryskiej trwa 

nadal tendencja zniżkowa funta angielskie- 
go. Wie wtorek rano, po obniżeniu się z 80.50 
kurs podniósł się przy zamknięciu giełdy do 
8.90, pozestająe jednak niższym wstosunka 
do kursu poniedziałkowego. 

  

    

  

  

Marsz głodnych 
WASZYNGTON (Pat). Z różnych 

stron Stanów Zjednoczonych wyru- 
szyło 800 uczestników marszu głod- 
nych, stanowiących awangardę kilku- 
tysięcznej rzeszy przedstawicieli hez- 

  

na Waszyngton. 
robotnych, byłych kombatantów i far 
merów, domagających się morator- 
jum dla swoich długów, a nadto komu 
nistów. Pragną oni przedstawić kon- 
gresowi swoje postulaty. 

kołach politycznych zwyicęstwem kie 
runku radykalnego w łonie partji na 
rodowo-ceospalistycznej. 

Wobee tej sytuaej; — jak donosi 
biuro Conti — minister Schleicher zde 
cydeował zrezygnować z kandydatury 
na urząd kanclerski, W ten sposób sy 
tuaeja powróciła do stanu, jaki ist- 
niał w sobotę ubiegłego tygodnia, kie- 
dy liczono się z powrotem Papena. 

Jak stwierdza biuro Conti w naj- 
bliższych godzinach gabinet Rzeszy 
ma się zebrać na naradę poczem zapa 
dnie decyzja prezydenta Kzeszy, która 
spodziewana jest w godzinach papołu 
dniowych lub we wczesnych wieczor- 
nych. 

K komuniści korzystają z okazji 

Napady, bójki. —Salwa kara- 
binewa. — Tajemnicza radjo- 

stacja. 
BERL (Patj. Wczoraj wieczorem ko- 

munišci urządzili w dzielnicach robotniczych 
demerstrację uliczną na znak protesiu prze 
ciwko zawieszeniu dziennika „Rote Fahne*. 
Grupa demonstrantów napadła na kioski i 
tiije wielkich koncernów prasowych, wybija 

yby w oknach, przyczem dochodziło do 
starć z polieją. Manifestacje, połączone z bój 
kami, miały miejsce również w Halle, gdzie 
policja dała sałwę na postrach. rozpraszające 
tłum bezrobotnych. Od kiiku dni polieja 
śledcza w Berlinie usiłuje wykryć tajną rad 
joóstację komunistyczną, nadającą na krót- 

kich falach agiiacyjne przemówienia. aJk da 
tychczas, nie udałe się władzem wpaść na 
trep iej radjostacji. 

BERLIN. (Pat). Z powikłania sytuacji we 
wnętrzno-politycznej Rzeszy korzystają ko- 

munišei niemiecey, rozwijając nadał na sze: 
reką skałę erggnizację propagandy. Uwagę 
zwraca działałncść zakonspirownej rdjastacji 
nadawczej. która w późnych godzinach tran 
smituje przeznaczony dla robotników prog- 

przeważnie przemówienia 
isiejszym radjostae 

ję, w której dziękuje 
kiej za czynioną jej rekla- 

  

    

    

   
  

  

   

      

  

    
prasie mieszeza 
mę i zpewiada, że wobec prześladowania pra 
sy kemunistycznej przez władze państwowe 
komuniści zmuszeni sa rozbudować nielegal 
ną sieć radjostacyj nadawczych. Odtąd na- 
dawać będą nie jedna, lecz cztery stacje na 
dawcze programy komunistyczne, którycu 
zadaniem będzie torowanie drogi komuniz- 
mówi. Przy sposobności komuniści naigra- 
wają się z bezskutecznych poszukiwań po- 
lieji, która nie może wykryć radjostaeji ko- 
munistycznej. 

Wyniki wyborów 
w Belgli. 

BRUKSELA (Pat). Ofiejalny wy- 
nik wyborów w Belgji przedstawia się 
następująco: katołicy uzyskali 79 man 
datów, liberałowie 24, soejališei 73, 
frondyści 8. komuniści 3 mandaty. 

Z Rosji Sowieckiej. 
0 zużytkowanie... baniek 

mydlanych. 

MOSK WA (Centropress). — Na, Rosję So- 
wiccką spada pjeden grom po drugim. Prasa 
sowiecka pisze © braku ziemniaków, pisze 
estatnie © braku buraków cukrowych, w pis: 
mach komunistycznych czytać można o nie 
domaganiach aprowizacyjnych w miastach 
i na prowineji ale dotychczas nikomu nie 
było wiadomem. że w laboratorjach sowiec- 
kieh czynione są próby w kierunku zużytko 
wania... baniek mydlanych. 

  

   

  

Do czynienia tych prób i doświadczeń 
iapiono z powodu dającego się odczu- 

dła. Sprawa wzmożenia produ 
już od kilku łat nie przestaje 
Od czasu, kiedy przy kolek- 

spodarstw rolnych zmnie, 
s sowieckiej iłość bydła, daje 
ciezuwać znacznie brak tłuszezu, nietylko 
ca łabrykaeji mydła, ałe i do użytku dome- 
wege, jako Środka spożywczego. Niektóre so 
wieckie fabryki mydła postanowiły używać 
namiastki tłuszezu. lużynier Tregubow da- 
szedł do przekonania, że w produkcji mydła 
można zużytkować bańki mydiane. Chociaż 
brzmi to wielce fantastycznie, jednak polega 
to na prawdzie i rozpisuje się o tem prasa 
sowiecka. 

    

  

   

      

W: jednym z ostatnich numerów „Wieczer 
niaja Moskwa* zamicszez wiadomość, że 
wspomniany inżynier, doszedł do wniosku, 
że zużytkowane mydłe, które podczas prania 
zamienione zestało na tysiące baniek można 
wprowadzić znów w stan stały. Próby wyka- 
zały, że ż wody nsydłanej można wytworzyć 
nie mniej niż $6 proc. kwasów tłuszczowych. 
Woda mydlana bowiem zawiera nietylko 
tłus „użytkowanego mydła, ałe zarazem 
tinszcz zmyty z pranych tkanin. Wszystkie 
te cząstki tłuszczu przedstawiają owych 90 
ргое. 

    

      

Dla osadzenia tego tłuszczu użyto chlo- 
rowego wapna, Próby czynione są nadal a 
kała gospodarcze zajmują się kwestją, jak 
wynalazek ten zużytkować, aby zapobiec bra 
kowi mydła, który tak bardzo daje się od 
czuwać. Zaznaczyć należy, że mydło, zwłasz 
cza mydło toaletowe uważne jest za prze- 
pych. 

  

Lakoniczny dziennik 
ekonomisty. 

Cudotwórcze projekty „wciąż zapychają 
nasze ministerstwa. W' koszach m'ema już 

        

  

miejsca. Pod suknem leżą projekiy uprzy- 
wiłejc je, które tylko dlatego nie są w ko 
Szu, bo ich autorami są „grube ryby*. Taki 

ałemi latami, nim tr. da 
a. W drodze zaś przedysku 

projekt wędruje 
właściwego miejs 
towuje 

Trzeźwą ccenę programu Centralnego Zw. 
Przemysłu Polskiego („Lewjatana*) — przed 
stawił ostatnio wieeminister skarbu p. Ste- 
fan Starzyński. 

Program gospodarczy „Lewjatana* — —- 
zdaniem p. Starzyńskiegć — nie obejmuje 
zupełnie wielkiego kompleksu zagadnień roł 

i Jedyny echłap rzucony rolnietwu 
tylko sposobu odroczenia spłat, a 
przemileza całokształt problema 

ch. Z pod misternej przyk- 
egoistyczne 

e een przemysiG- 
ns całego progra- 

może? — Jeżeli nawet pomoże, to tylko do 
żądan «l państwa świadczeń materjalnych, 

czy istwo może 
* przerzuca 

na skarb 
ly kolejo 

mnister Starzyński stwierdza, że 
/ y są niższe od wielu tary w Euro 
czegr © cenach wieiu artykułów przemy 

słówych powiedzieć nie można. 
Czy tewjatańskie mydlenie programem п0 

może? — Jeżeli nawet pomoż, to tylko de 
szybszego ubniżenia cen kartełowych. 

* 

Zlikwicćować „łazików* fabrycznych po- 
stanewił nowy dekret rządu sowiecikego. — 
Robotnik, któ eden dzień nie sta- 

do pracy cznego usprawied 
a. ma być wydałony z pracy: równu- 

cześnie 2 
do kartek 
kyć usunię 

Widocz 
nych zabrakło dys 

  

   

        

starannie 
długów rolniczy: 
rywki utyli 

  

   

      

        

  

   

  

         
    

    

    

    

   

  

     

oraz ma 
ania. 
fabrycz 

   
   

  

anego I 
robotników 

liny.    

Praca dla bezrobotnych jest najlepszym 
iłkiem. Dlatego Anglja zamierza stworzyć 

nowy przem produkcji benzyny i olejów 
z węgla. Pows e tego prze- 

większy zatrudnienie w kopalniach 
stworzy nowe warsztaty pracy w 

«myśle przetwórczym. 
IProjekt ten będzie dużo kosztował. 

W światowej produkcji cynku Polska zaj 
muje drugie miejsce za Stanami Zjednoczo- 
nemi, a przed Kanadą, Niemcami, Francją i 
Meksykiem. Wi ciągu ostatnich trzech lat 
światowa produkcja cynku poważnie spad- 
ła. Tak np. Stany Zjednoczone w roku 1930 
prccukówały 38 tys. ton miesięcznie, w roku 
ubiegłym już tylko 22,7 tys. ton, w bieżącym 
zaś, tylko 12,2 tys. ton. Polska w roku 1930 
predukowala 14,5 tys. ton cynku miesięcz- 
nie, w roku 1931 — 10,9 tys. ton, w roku zaś 
hieżącym tylko 6,4 tys. ton. W| podobnym 
stosunku zmniejszyły swą produkcję inne 
państwa 

Wcią 

         

  

    

  

    

    

    

  

     

  

   

      

k * 

250,000 pracodaweom grozi kara więzie- 
nia do 3 miesięcy za przetrzymywanie wkła- 
dek uhezpieczeń społecznych, Tak przynaj- 
mniej twierdzą fachowcy w związku z ener- 

ładów | Ubezpie- 
:h celem ściągnięcia zaległo- 

ści potrącanych przy wypłacie zarobków pra 
cowniczych, kładek _ ubezpieczeniowych, 
które to zaległości wynoszą setki miljonów 
złotych. 

Opierając się na art. 58 prawa e wykro- 
czeniach Zakłady Ubezpieczeń” społecznych 
mają pociągać do odpowiedzialności win- 
nych przetrzymania składek, za co grozi ku 
ra do 3 miesi 

     

        

ją by je łapano. stety syndykat 
w Boulogne (Francja) postanowił 

gdyż w ciągu ostatnich dwóch ty 
no rekordową ilość 6 miljonów 

wystarcz 'ch do wy- 
żywienia około 25 miljonów osób. 

czang. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
PIENIĘŻNA. 

WARSZAWA. (Pat). Londyn 28,33—28,39 
— 28,46 — 28,17; Nowy Y 

— 8,902; Paryż 34,91 — 35,00 — 34,82; Szwaj 
carja 171,60 172,03 — 171,17. eBrlin w 
obretach prywatnych 211,85 

Pożyczka budowlana 38,40 — 38,65; In- 
westycyj. $ 

41; 6 proc. dolarewa 56,25; 4 proe. dolarowa 
50,75 — 50,70; 5 proe. stabiliz. 52,75 — 

55. 8 ргее. obl. kom. BGK. 93; 4 i 
LZ. ziemskie 36,75. 

AKCJE: Bank Polski 88. 

ZBOŻOWA. 

WARSZAWA, 29. 11. — 

raniu giełdy zbożowo—towarowej w War 
ie notowano za 100 klg. parytet-wagon 

awa w handlu hurtowym, w ładunkach 
wagonowych: żyto standart I 15,50 — 15,75, 

7 00 — 15,25, pszenica 
a 26,50 — 27,00, psze- 

0 — 26,00, pszenica zbie- 

   

  

   

  

     

  

   
  

     

  

   

  

   

       ra czerwona SZ 

jednolita    
imień na kaszę 14,50 — 15,00, jęczmień bro- 
warny 16,50 — 17,00, gryka 16,00 — 17,00, 
groch polny jadalny 23,00 — 25,00. 

Kronika telegraficzna. 
— Ageneja Reutera dementuje wiadomość, 

którą podała na podstawie pogłosek z eBrii 
ma, o rzekomej śmierci Zinowjewa. 

— W| Wyborgu nastąpiło sensaeyjne а- 
resztowanie znanego aktora sceny tamtejszej 
Vidho Samsa pod zarzutem szpiegostwa na 
rzecze Rosji Sowieckiej. Sams był na żołdzie 
GPU. i usiłował przekupić szereg oficerów 
celem odbicia od nich ważnych tajema'e 
wojskowych. 

ięcy aresztu, lub grzywny do-



  

Podchorąžowie wilefscy 
w dniu 29 

Jakże dobrze się stało, że nareszcie 
utworzono w Wiłnie stałą szkołę pod 
chorążych rezerwy i właśnie przy 1 Dy 

  

wizji Legjonów i 5-ym pułku. Sam 
dźwięk słowa „podchorąży jest dla 
nas wielką tradycją drogi i miły, a po    

  

zatem rzeczą szczęśliwą jest, że o ten 
właśnie element szeregi nasze w Wil- 
nie się wzbogaciły. Szkola podchorą- 
żych przy legjonowej dywizji i tu w 

  

listopada. 
Piskorski, w cywilu dóbrze znany bra 
ci akademickiej zwłaszcza — medycz 
nej, jako że sam medyk. 

Po muzyce — deklamacja. Mimo 
porcji jajek na surowo, zrazu głosik 
stremowany trochę niepewny, ale po- 
tem — nie, poszio, choć „Mochnacki' 
Lechonia —trudny. Recytował god- 
nie pdchr. Kubieński. Brawa, oklaski. 

Wreszcie na zakończenie — frag- 

  

Na ilustracji widzimy poczet sztandarowy 
w czasie sładania przysięgi przez szkołę 

tem mieście — to dużo, to bardzo oba 
wiązuje i niewątpliwie wyda jaknajlep 
szy płon. Wyróżni on tych naszych 
chłopców i jesteśmy przekonani, że 
fakt ukończenia tej szkoły już wkrótce 
sam za siebie będzie mówił. 

Dzień 29-y listopada zawsze będzie 
świętem wszystkich polskich podeho- 
rążych. Wileńska szkoła ma w nim 
uroczystość dopełnienia i uświęcenia 

egą pierwszej ogłady żołnierskiej 
swoich elewów. 

A więc — msza w kościele garnizo 
nowym rano z kazaniem o powstaniu 
listopadowem, Po nabożeństwie — na 
plac Jezuieki przed Dow. Oboz. War. 
wraz z władzami wojskowemi, z gen. 
Skwarczyńskim na czele są i władze 

cywilne z p. woj. Beczkowiczęm. Sztan 
dar, delegat przy sztandarze, przysię- 
ga kolejno, według wyznań. Słowa 
wielkie i mocne, ze wzruszeniem wypo 

wiadane. O honorze sztandaru, 0 ca- 
łość granic Rzeczypospolitej — do o- 

statniej kropli krwi... 

Potem defiłada, Gen. Skwarczyński 
dowódca 1 Dywizji przyjmuje. Masze- 
rują chłopcy, aż iskry z pod okutych 
buciarów idą. Tu i owdzie oczywiście, 
„oko“. Jakże — płci pięknej nie bra- 
kuje, nie mówię już 0 „swoich“. Mamy 
ciocie, koledzy... 

Nakoniec ukoronowanie dnia — 
Akademja „Mała* (?) Sala Miejska-— 
po brzegi... W pierwszym rzędzie od 
prawe; — pp.: prezes Sądu Apel. Wy- 
szyński, J. E, bisk. Michalkiewicz, wo 
jewoda Beczkowicz, gen. Skwarczyń- 

ski, prezydent Maleszewski, płk. Sta- 
chiewicz, poseł Dobosz-i liczni inni. 

  

   
  

    

    

     

    

   

   

    

     

      

Przemawia podchorąży Dembiński, 
Onże „Henio niedawn. krasomówczy 

nasz prezes Bratniaka. Nie zawiódł 
opinjį o nim, mówi mocno i płynnie, 
kończy silnym akordem i okrzykiem 
na cześć Tego, którego wtedy sto lat 
temu tak brakło, a dziś Go nareszcie 
mamy i dlatego cieszymy się zwycięst 
wem — na' cześć naszego Wodza. 

Teraz już tylko część artystyczna 
wieczoru. Więc chór śpiewa „,Polo- 

nez* Żukowskiego i „Wizję szyldwa- 
cha" H. Miłka. Kwartet gra dwa pre- 
ludja Chopina. Po kwartacie solo wio- 

    

        

  

lonczełowe — andante z Koncertu 
Kleingla. Dyryguje chórem podchor. 

    

5 p. p. Leg. i licznie zebraną publiczność 
podchorążych na placu przed D. O. War. 

ment „Nocy listopadowej” — Wyspiań 
skiego, wspólnemi siłami wojskowo - 
akademickiemi wystawiony. Pod po- 
mnikiem króla Jana, „zbiera się dru 
żyna, rozdziela oręż, czeka z nieba 
znaku”. Po bokach seeny dwaj pod 
chorążowie dzisiejsi, w pełnym ryn- 
szłunku. Mówią to co daje autor, te 
przepiękne, poza kwestjami posaci, sło 
wa. Za chwilę Kora i Demetr. Demeter 
p. kpt. Sierosławska, Kora — p. Mary 
sia Kowalewska z chóru akademickie 
go. Pierwsza dostojna i żałobna jak 
przystało na matkę rozżałoną, druga 
Ślicznie wygląda i mówi, jak sama Ko 
ra wracająca pod przewodem Hymenu 
do kochanego przecież, choć skądinąd 
strasznego Hadesa. Doskonele też wy- 
glądał orszak żebnie wiodących Ko 
rę do podziemi, 

We wszystkiem znać było pietyzm 
i dla Wyspiańskiego i dla tej nocy listo 
padowej. Nic ze śmieszności i fałszów 
amatorszczyzny 

Na tem wieczór zakończono. 
szkl. 

   

    
    

      

EM RISE Re LM Es E NS 8 I Nr. 276 (2518) 

-Wrzorajsze zajścia na uniwersytecie wileński. 
Piętnastu... 

Naoczny świadek wczorajszego zajścia 

w sali Śniadeckich tak o tem opowiada: 

Włykłady prof. Bossowskiego na pierw- 

szym roku prawa ściągają rzesze: sala Śnia 

deckich jest pełna po brzegi. Studenci, któ- 

rzy przyszli na uniwersytet uczyć się, wiedzą 

dobrze, że przedmiot jest poważny, egzam:- 

nator surowy, więc trzeba pilnie słuchać i 

notować. Tak było zawsze, tak byłoby i 

wczoraj. 

Ale wczoraj poważne i skupione zazwyczaj 

audytorjum mie mogło dość dobrze uważać: 

w kilku miejscach sali jacyś wesołkowie u- 

wządzili sobie bzykanie i dzwonienie. Jest 

łaki sztubacki sposób — wbija się w pulpit 

otwarty scyzoryk, czy agrafkę i przez potrą- 

cenie otrzymuje się dźwięk cieszący smarkate 

łby, robiące „na złość belfrowi*. -— Salla 
Śmiadeckich wczoraj była taką właśnie — 

nie IX-tą, jak mówi dr. Charkiewicz, a IV, 

V-tą Słuchacze wykładu 

niecierpliwiłi się, profesor Bossowski jakoby 

zwrócił się z uwagą. — Ci, których wykład 

obchodził (...) doczekać się 

    

czy mnazjalną. 

  

nie nie mogli 

konca. 

Gdy po wykładzie wszedłem na salę właś 

nie jeden z niecierpliwych wskoczył na ka- 

tedrę. — „Koleżanki i koledzy, a teraz ucz- 

cijmy przez jednominutowe powsianie(?!) za- 

bitego lwowskiego kolgę, którego w tym 

właśnie momencie jest pogrzeb... 

— Wiidocznie brykacze z wykładu są de- 

bjutantami, widocznie trochę ich onieśmie- 

lała jeszcze sala bądź co bądź pełna, gdy ich 

tylko piętnastu, sala, bądź co bądź — Śnia- 

deckich. Jednakże silne poczucie listopado- 

względem autonomii 

uniwersyteckiej zwyciężyło mieśmiałość. — 

Jakiś — pewnie starszy — gwizdnął na pal- 

cach: piętnastka rzuciła się do krzeseł. 

Zaczęła się heca... I bruneci i blondyn 

rzucili się ido drzwi — tłok, tarmoszenie się, 

a tak ma ciemne, jak i na jasne głowy tłumu 

lecą z góry krzesła od strony katedry. Uft, 

nie trzeba b; ydem, żeby chcieć się z ta- 

iego tłoku wydostać! 

Ten który gadał z katedry, a potem wo- 

łał „na Ludwisarką!* wysilał się biedak, by 

zków” 

  

wych „obowi 

   

      

udawać pierwszorzędną gwiazdę. Już lepiej 

spisywał się ten na korytarzu przy drzwiach, 

szaro ubrany, dobrze zbudowany blondyn. 

Zabezpieczony ogniem zaporowym krzeseł, 

kopał wylatujących przez drzwi z widocz- 

nem zrozumieniem rzeczy i wcale udatnie, 

ratując w ten sposób legendę o narodowej 

dzielności... ЗА į 

A wogóle, to mogła być wsypa. Gdyby 

nie panika jaka powstała i nie nieuzasadnona 

obawa przed masową akcją cłej sli, toby 

grupka „gierojów* znalazłaby się w kropce. 

Metropolita Szeptycki ma zostać kardynałem. 
Sprawa obsadzenia Szefa kongregacji „de propaganda fide", 

„A. T. E.“ podaje z Rzymu nastę- 
pującą ciekawą wiadomość: 

W kołach watykańskich ponownie 
krążą pogłoski o zwołaniu konsysto- 
rza papieskiego na którym ogłoszone 
będą nominacje nowych kardynałów. 
Na pierwszy plan wysuwa się sprawa 
nominacji kardynała prefekta kongre 
gacji de propaganda iide, które to 
stanowisko opróżnione zostało .przez 
śmierć kardynała holenderskiego van 
Rossuma. 

W związku z konterencją bisku- 
pów grecko-katolickich, która odbyła 
się w pierwszych dniach listopada w 
Rzymie rozeszła się pogłoska, iż na 
najbliższym kensystorzu ma być mia- 
nowany kardynałem metropolita 
łwowski obrządku grecko-katolickie- 
go Szeptycki, 

Nadanie godności kardynalskiej 
połączone ma być z przeniesieniem 
miejsea stałego zamieszkania metro- 
polity Szeptyckiego ze Lwowa do Rzy- 

  

  

     

Stosunek Wilna do Wyspiańskiego. w r. 1907 
na podstawie poiskich czasopism miejscowych. 

EU 

(Dokończenie), 

Oprócz artykułów o Wyspiańskim, 
drukowanych bezpośrednio po zgonie 
poety, przyniosły pisma wileńskie z 
biegiem czasu szereg artykułów no- 
wych, posiadających większą wartość 
objektywną, niż poprzednie. 

Bezsprzecznie najbardziej wartoś- 
ciowym jest tu dłuższy szkie Jal jusza 
Kleinera p. t. Twórczość poetycka Wu- 
spiańskiego *), który ukazał się w 
świątecznym numerze pisma. Jest to 
próba syntetycznego ujęcia całokształ- 
tu twórczości poety, który, jak zazna- 
cza autor, będąc najbardziej twórcą 
wśród swego pokolenia, poszukuje dla 
twórczości swej dróg nowych jako ar- 
tysta, człowiek : Polak. Przez twór 
czość swą „stał się narzędziem narudo- 
wej samowiedzy*. Po krótkim rzucie 
oka na wizje przeszłości narodu w 
dziełach Wyspiańskiego, charaktery- 
zuje go autor jako poetę dramatu na” 
rodowego, który w jego twórczości 
„przybrał nową formę: stał się dra- 
matem przychologicznym, wewnętrz- 
nym dramatu duszy polskiej”, Pod 
tym kątem widzenia rozpatruje Kazi- 
mierza Wielkiego, Legjon, Wesele, Wy 
zwolenie, dochodząc do wniosku, że 
poeta „ujął dysonans narodowej spra- 
wy*, ukazał zaś wizję harmonji w 
Akropolis. Autor stwierdza, że poecie 

jednak nie są obce zagadnieniu ególno 
łudzkie, jak tragedja inteligencji i tra- 
gedja przeznaczenia w Hamlecie np. 
Po stwierdzeniu, że „w dziedzinie myś- 
li i woli twórcą był często w dziedzinie 
sztuki zawsze, czy własne dzieła two- 
rzył, czy Cyda przetwarzał lub Hamle- 
ta“, zatrzymuje się autor na Studjum 
o Hamlecie, jako ciekawym komenta- 
rzu do dzieł poety. Wyjaśnia bowiem 
ono, zdaniem Kleinera, że Wyspiański 
tworzy sceny-epizody. Dzięki ogro- 
mnej sile koncentracji — skupia te 
epizody dokoła momentu, który „jest 
najczęściej koncepcją malarską, rozwi- 
nięty zaś bywa muzycznie”. Psycho- 
log - Wyspiański maluje moment 
psychiczny bądź typowy dla danej jed 
nostki, bądź też taki, któryby „był naj 
wyžszem jej uczucia i woli napięciem*. 
We wcieleniu momentu w kształt sym- 
boliczny jest wielkim artystą. Poeta 
ma na usługach język, wzbogacony do 
robkiem mowy ludowej, o rytmie swo- 
istym, — oraz potężną fantazję przy 
olbrzymiem poczuciu rzeczywistości. 

„Był głosem chwili swej — i gło- 
sem wiecznej sztuki”. 

Szkic powyższy jest najeenniej- 
szą pozycją wśród artykułów 
o Wyspiańskim w pismach 
wileńskim z r. 1907, pierwszą tu umie- 

  

  

mu, gdzie weźmie on ezynny udział 
w pracach komicj; Pro Russia. 

Niektórzy jednak twierdzą, że ze 
względu na stan zdrowia metropoli- 
ta Szeptycki pozostanie nadal we 
Lwowie, przyczem, do pomocy metro 
policie w administrowaniu djeeczją 
mianowany będzie biskup Buczko, w 
charakterze koadjutora. 

Celem omówienia spraw związa- 
nych z ewentualnemi zmianami na 
wyższych stanowiskach w kościele 
uniekim biskup Buczko po zakończe- 
niu konferencji biskupów pozosiał w 
Rzymie. 

  

   

Jest coś strasznie niewspółmiernego mię- 

dzy powodem a skutkiem. Powód: kilkuna- 

stu zielonych brykaczy, przeszkadzających 

słuchać wykładu — skutek: awantura, pani 

ka na sali, szereg guzów i sińców, kilkuset 

dudzi wystawionych na (durnia. Obserwowa- 

łem biernych uczestników zajścia, stłoczo- 

nych i cofających się przed krzesłami. Na 

twarzach widać było (prócz strachu) jakąś 

niezaradność, przymus, zażenowanie popro- 

stu. Jakiś zastrachany słuchacz — Żyd wsko 

czył na ślepo w taką gromadkę — rozsunęli 

się i starali się nie patrzeć w tą stronę. A 

nie, przepraszam — jedna słaba (70 kg. ż. 

wagi) istota o kaprawych oczach śliniła się 

rozkosznie i chichotała. Spytałem, czego? 
— A proszę kolegi, naszich dwiuch już 

zabili, a jich nii jjednego! Jjakżeż tak... 

Przyjrzałem się jej uważnie. Tak fizycz- 

nie jak i umysłowo typ bodaj dość rzadki. 

Taka to nikła treść tego co miało stać się 

bohaterską rapsodją epopei. Panika udziela 

się łatwo, niezależnie cd tego, czy to listopad, 

czy ktoś w kinie krzyknie — pali się!* Został 

   

    

niesmak i trochę zdrowego wstydu. 

Nie więcej. 

— Wolno w Polsce urządzać konkursy 

piwne w dobrej kompa Wolno pójść 60- 

bie „lumpnąć* do Adrji, czy gdzi ndziej 

Tatuś i monopol idą nawet na rękę. Od bie- 

  

  

dy można nawęt zrobić burdę mad ranem: 

25 zł. grzywny administracyjnej kosztuje 

przyjemność. 

— Nie wolno džgač nożem nietrzeźwego, 

choćby się samemu chlało przedtem całą noc 

w barze u samego Mandla czy Grota. Sąd 

Iwowski potrafi już to załatwić. 

— Ale w sali Śniadeckich widzieliśmy co 

innego, jak początkujący i obiecujący dema 

gog „próbował potrafić* zrobić z ofiary bur 
dy w podejrzanej dzielnicy — męczennika. 

Oto clšniewająca karjera: — zostač boha 
terem marodowym nim się wódka z preparo 
wanych zwłok wykurzyła! 

Ale bohaterem tylko dla piętnastki nie 
dowarzonych „,bzykaczy”, no i — dla ich 
cynicznych „starszych przyjaciół.. jim. 

Czterech poturbowanych. 
W, czasie bójki na sałi Śniadeckich zosta 

ło lekko poturbewanych kilku studentów. 
chrześcijan i Żydów, jako też stejący w 
drzwiach wożny uniwersytecki. Do Pogoto- 
wia Ratunkowego zgłosiło się 4 studentów, 
prosząc © epatrunck. Wszyscy oni doznali 
łekkich chrażeń. Są to: Jan Wysocki, Wło- 
dzimierz Regirer, Mejłach (Maks) Aleksan- 
drowićz i Dawid Fejgin. 

Na Ludwisarską i Nowo- 
gródzką! 

Wiśród wychodzących z gmachu Uniwer- 

Sytetu studentów dały się słyszeć nawoływa 
nia, aby udać się w kierunku Żydowskiej 

  

EZ нснан 

Rcha wypadków lwowskich w Warszawie. 
Zajścia w Warszawie. — Zawieszenie wykładów na uniwer- 

sytecie warszawskim. 
WARSZAWA (Pat). Wypadki Iwo- 

wskie odbiły się echem wśród studen 
tów uczelni warszawskich, gdzie dosz 
ło do zajść, podczas których na uni- 
wersytecie warszawskim zostało sil- 
niej poturbowanych trzech studentów 

Do młodzieży 

kilkunastu zaś łżej, Naskutek tych 
zajść rekior uniwersytetu warszaws- 
kiego zawiesił wykłady aż do odwoła 
nia. Na politechnice dzięki interwen 
cji rektora panuje spokój i wykłady 
odbywają się normalnie. 

akademickiej. 
Odezwa na ulicach Lwowa b. uczestników wojny. 

LWÓW (Pat). W związku z ostat- 
niemi wypadkami we Lwowie ukaza- 
ła się dzisiaj na murach miasta odez- 
wa związków kombatanckich do ogó- 
łu młodzieży akademickiej, W odez- 
wie tej powiedziane jest m. in.: 

Niema Polaka, którego by serce 
nie było do głęgi przejęte tą ohydną 
zbrodnią, niema Polaka, któryby ser- 
decznie nie bolał nad utratą młodego 
życia polskiego, któryby z niecierpli- 

wością nie oczekiwał, rychłej, surowej 
zgodnej z prawem kary na bestjals- 

kiego mordercę. Uczucia eałego społe- 
czeństwa są i były po stronie młodzie 
ży, której ofiary i wysoki patrjotyzm 
zgodny był zawsze z najwyższemi in- 
teresami narodu i państwa. 

Odezwa przestrzega przed nieod 
powiedniemi rozruchami i chorobli- 
wem podnieceniem, które może przy 
nieść nieobliczalne szkody samej mło 
dzieży, przedewszystkiem zaś powa- 
dze państwa. Zajścia te stwarzają do- 
godną postawę dla wszełkich czynni- 
ków antypaństwowych, które mogą 
wykorzystać wypadki uliczne dia swo 

ich wrogich państwu celėw. 
Odezwa kończy się gorącem wez 

„waniem do młodzieży akademickiej, 
by nie utrudniała władzom Rzeczypo- 
spolitej spełniania ich trudnych obo- 
wiązków i miała pełne zaufanie do 
władz, których karząca ręka jest jedy 
nie uprawniona do wymierzania spra 
wiedliwości za każdą uczynioną zbro 
dnię. ы 

Odezwę podpisaly: Federacja Pol 
skich Związków Obrońców Ojczyzny, 
Związek Obrońców Lwowa, Związek 
Legjonistów, Związek POW., Zwią- 
zek Inwalidów Wojennych, Związek 
Oficerów rezerwy, Związek Podofice- 
rów Rezerwy i Związek 'Strzełeeki. 

LWÓW (Pat). W dniu wczoraj- 
szym po południu ukazały się plakaty 
do ogółu młodzieży akademickiej, pod 
pisane przez Legjon Młodzych, Akade 
mieki Oddział Związku Strzeteckiego 
i Związek Polskiej Młodzieży Ivemo- 
kratycznej. Wymienione związki wzy 
wają wszystkich kolegów do zachowa 
nia pełnego spokoju, godnego Бопоги 
Akademika-Polaka. 

Dzień wczorajszy we Lwowie. 
LWÓW. (Pat). We wtorek w godzinach 

perannych przybyły na pogrzeb zabitego stu 
denta weterynarji 5. p. Grotkowskiego liczne 
zastępy młodzieży akademickiej, O godzinie 
10 zgromadziły się cne na uliey Stelmacha, 
skąd wyruszył kondukt pogrzehowy. Korpo- 
racje i stowarzyszenia akademickie w liczbie 
2 tysięcy osób uszeregowały się czwórkami. 
O godzinie 11.25 kondukt wyruszył na cmen- 

Dyrekcja RESTAURACJI „ŁAZAR” 
Wiino, Niemiecka 35, tel. 8-71, 

niniejszem podaje do wiadomości, że w związku z nadchodząc. sezon. zimowym 
w dniu 1.XII. 
r. b. nastąpi otwarcie dancingu towarzyskiego 

przy współudziale znakomitego zespołu artystycznego. 

szczoną próbą głębszej syntezy cało- 
kształtu twórczości poetyckiej Wys- 
piańskiego. Autor z jednej strony wni- 
ka w głębszą treść ideową tej twórczo- 
ka głębiej w treść ideową ciekawe spo 
strażenia o Wyspiańskim - artyście. 
Bardzo ciekawą jest koncepcja scen — 
epizodów, tworzonych przez poetę jak 
gdyby pd działaniem sił odśrodko- 
wych, które siła dośrodkowa tak sku- 
pia dokoła momentu, że powstaje dzie 
ło zwarte w konstrukcji wewnętrznej. 
W krótkim artykule ujął Kleiner treść 
bardzo bogatą — co siłą rzeczy musia 
ło wpłynąć na nieco szkicowy sposób 
potraktowania materjału. 

Do tejże grupy — szkiców krytycz- 
nych — możemy zaliczyć również ar- 
tykuł Adama Grzymały Siedleckie- 
go p. t. Wyspiański o śmierci*), w 
którym autor analizuje motyw śmier- 
ci i wiary w nieśmiertelność ducha 
przewijający się w twórczości poety, 

  

przyczem głębiej rozważa motyw w 
powyższy w Nocy  Listopadowej 
(Kora). 

Osobną grupę stanowią artykuły 
subjektywne, o wybitnem zabarwieniu 
lirycznem. Należą tu wspomnienia oso- 
biste, poezje i t. d. Niewiele się tego 
znajdzie na łamach czasopism wileń- 
skich. 

Na pierwsze miejsce wysuwa się 
krótka impresja Nuny Młodziejowskiej 
p. t. Pogrzeb Stanisława Wyspiańskie- 
go, datowana z Krakowa 3 grudnia 
(n. stylu) *), przesiąknięta liryzmem. 
Autorka w pełnych nastroju obrazach 
odtwarza obrzęd żałobny, przeplatając 
rytm słów własnych cytatami z poezji 

Wyspiańskiego. Odtwarza też swój 
osobisty stosunek do niego, gdy mówi: 
„Nie zajaśnieje już nowym blaskiem 
to światło, w które wielu z nas utkwio- 
ny wzrok miało, za którym leciało, jak 
ćmy szare, choćby spłonęły skrzydła, 
choćby zginąć, ale w pełnym blasku, 
choćby na proch się zetrzeć, ale z oczy- 
ma zaczarowanemi wielkością” **). — 
Obok szczerego uwielbiania wieje z 
kart tych żal serdeczny. 

A gdy sobie przypomnimy pietyzm, 
z jakim teatr wystawił Wesele, inicja- 
tywę i późniejszy czynny udział jego 
w obchodach żałobnych wileńskich — 
i zestawimy te dane z artykułem po- 
wyższym, łatwo dojdziemy do wnio- 
sku, że w kulcie Wyspiańskiego w 
Wilnie odegrał teatr Młodziejowskiej 
rolę przodującą. Nie będziemy też chy 
ba dalecy od prawdy, twierdząc, że za- 
sadniczą rolę odegrała tu sama Mło- 
dziejowska, tak silnemi więzami psy- 
chicznemi związana ze sztuką Młodej 
Polski, 

Do tejże grupy zaliczyć może- 
my i artykuł J. Okszy p. t. Z męczeń- 
skiego żywota Wyspiańskiego **) za- 
wierający wspomnienia autorki o zma 
ganiach się Wyspiańskiego z tymi, co 
przez niezrozumienie jego ducha utru- 
dniali mu wcielanie w życie twórczych 
pomysłów lu też świadomie je paczy- 
li. Wreszcie wiersz Stefanji Podhor- 
skiej - Okołów p.t. Na Skałce”), 
opisujący pośmiertne wizje ducha po- 
ety, który wchodzi na Skałkę. Forma 
mieszana sekstyny z oktawą oraz cha- 
rakter wizyjny świadczą 0 tem, że au- 
torka pozostaje pod wpływem rapso- 

  

tarz Łyczakowski. Przed bramą smentarną 
władze bezpieczeństwa zatrzymały pubłicz- 
ność, aby nie dopuścić do uszkodzenia na- 
grohków na cmentarzu. W ezasie ceremonji 
Żałobnych wygłoszone trzy mowy. Akade- 
mieki chór odśpiewał pieśni. O godzinie 12 
min. 50 ceremcnje pogrzebowe zakończyły 
się. Przebieg pogrzebu nie został nieczem za- 
kłóeony, 

Bezpośrednio po pogrzebie cdbyły się w 
mieście w kilku punktach demonstracje aka 
demiekie. Poważniejsze demonstracje miały 
miejsce na ul. Kepernika, gdize ranny zo- 
stał w rękę oraz szyję akademik Zygmunt 7a 
merski. Rannego Pogotowie odwiozło do szpi 
tala, gdzie dotąd przebywa. Na tem tle ro- 
zeszły się w mieście pegłoski o rzekomem 
zabiciu akademika, co nie edpowiada praw- 

dzie. 

dów królewskich, brak jednak wierszo 
wi temu siły, którą zastąpiła tu rozle- 
wnošč. 

Biorąc pod uwagę wszystkie wyżej 
wymienione artykuły, dochodzimy do 
następujących wniosków ogólnych: 

Przed wystawieniem Wesela Wys- 
piański, jako poeta dramatyczny, nie 
był znany publiczności wileńskiej, ale 
sława jego już tu dotarła, imię jego 
było otoczone nimbem wielkości. W la 
tach przedwojennych Polska cała mia- 
ła oczy zwrócone na zabór austrjacki, 
gdzie dzięki odmiennym warunkom po 
litycznym mogła się swobodnie rozwi- 
jać nauka, literatura i sztuka polska. 
Nieoficjalną duchową stolicą Polski 
był Kraków. I Wilno ówczesne miało 
oczy zwrócone na Kraków, jego życie 
kulturalne. Informował zaś o tem ży- 
ciu czytelników Kurjera Litewskiego 
Jerzy Prawdzie w swych Listach Kra- 
kowskich. Tu ciekawy czytelik niejed- 
nokrotnie już się spotkał z nazwiskiem 
Wyspiańskiego. 

Poznano Wyspiańskiego ze sceny, 
przyczem teatr uczynił wiele bardzo, 
by premjera Wesela była  świę- 
tem  teatralnem, a sztuka zrozu- 
miałą się stała dla publiczności. — 
Kult Wyspiańskiego powstał na pod- 
łożu uczuć patrjotycznych społeczeńst- 
wa wileńskiego, które widziało w nim 
przedewszystkiem poetę uczuć narodo- 
wych, nie uświadamiając sobie zasad 
niczych odrębności artyzmu poety, je- 

go nowatorstwa w dziedzinie sztuki 
teatralnej. Po zgonie Wyspiańskiego 
— artykuły w prasie, nabożeństwa, ob 
chody, odczyty — pobudzają inteligen 

Wzajemnej Pomocy Studentów przy ul. Lu- 
dwisarskiej oraz na ulieę Nowogródzką, 
gdzie — jak wiadomo — mieści się prosek 
tcrjum. Nawoływania te odniosły tylko częś 
eiowy skutek — większość studentów rozesz 
ła się w spokoju. Jedynie niewielka grupka 
około 25 studentów zebrała się na Ludwisar 
skiej, została jednak momentalnie rozpro- 

szena przez polieję, która zaraz w pierw- 
szym momencie znalazła się na miejscu. Na 
uliey Nowogródzkiej wealć się nie zbierano. 
Wykłady na Uniwersytecie adbywają się nor 
malnie. 

Wieczorem. 
Wgodzinach wieczorowych ta sama grap 

ka studentów znowu zgromadzła się w sali 
Śniadeckich i usiłowała nie wpuszezać stu- 
dentów Żydów na wykład. 

Ta sama grupka napadła na dzieńcu prze 
chodzącego studenta Żyda i studentkę Ży- 
dówkę, których poturbowano. O wszystkieh 
tych wypadkach pobicia pełieja niezwłocznie 
spisała protokóły. Władze Śledeze wdrożyły 
deehodzenie, celem ustalenia nazwisk spraw 
ców pobicia j pociągnięcia ich do odpowie- 
dzialności sądowej. 

Sprężysta akcja policji. 
W. mieście naogół pancwał w godzinach 

wieczorowych całkowity spokój. Po ulicach 
miasta krążyły wzmoenione patrole w połieji, 
gotowe w każdej chwili do jaknajenergiez- 
niejszego likwidowania w zarodku prób wy 
wołania jakiehkołwiek bądź awantur. 

(CRIECE RZEK O EE 

WŚRÓD PISM. 
— Wyszedł z druku nakładem Głównego 

Urzędu Sta ycznego zeszyt 10 za paździer- 
mik mies nika Handlu Zagranieznego Rze- 
czypospoiliej Relskiej z uwzględnieniem oh 
rotów handlowych przez Gdańsk i Giynię w 
miesiącu październiku oraz w okresie od 1. 
10. do 31. 10. r. 1932. Według ustalonej me- 
tody i kolejności mie nik zawiera dane 

yczące handlu Polski z poszczególnemi 
mi oraz przegląd ogólny i s gółowy 
fozu i wywozu według grup towarów, 
inno w wysokim stopniu zainteresować 

nasze stery przemysłowe i handiowe 
Prenumerata w u wynesi zł. 32, cena 

zeszytu pojedyńczego zł. 3. 

LISTY DO REDAKCJI 
Wilielce Szanowny Panie Redaktorze! 

   

      

  

   
   

    

    

  

  

W| związku z umieszczoną w czas 
mie „Eksp: Ilustrowa S 

skie) z dnia 30 listopada rb. 
ką p. t. „Nie fortunne operacje p. Korolca. 
Czy KKO. poniesie straty? (1) — prosimy 

kawe umieszczenie poniższego oświadcz 

    

  

   
Zawarte we wspomnianej notatce infor- 

macje, że rzekomo Towarzystwo Ubezpiec 
„Przezorno: S. A. w Warszawie Odd 
w Wilnie, dyrektorem którego jest p. 
Korolec, zdyskontowało w Komunalne 
Oszczędn: m. Wilna  „bezwartošei 
weksle na sumę przeszło 500,000 zł., nie od- 
powiadają w żadnej mierze prawdzie, 

T-wo Ubezpieczeń „Przezorność*, Oddział 
w Wilnie, nie składało w ciągu całego okre 
su istnienia Komunalnej Kasy Oszczędność 
m. Wilna, t. j. od roku 1929 do chwili obec 
nej, weksli do dyskonta we wspomnianej 'a- 
stytucji, ani z wystawienia T-wo „Przezor- 
ność” ani też z jego imdosem, i nie cz: 
tego ani bez pośrednio, ani też za pośre 
wem J. Korolca. 

Łączymy wyrazy szacunku ij poważania 
Komunalna Kasa Oszczędności m. Wżlna 

Jan Żejmo Łazarz Spiro. 
Wiilno, 29 listopada 1932 r. 

    

    

    

  

   

    

     

  

niet 

  

Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

Wi związku z umieszczoną w e 
„Expres Ilustrowany" (wydanie ie 
z dnia 29 listopada r. b. Nr. 388 notatką pod 
tytułem „Niefortunne operacje finansowe p. 
Korolca. Szy KKO. poniesie straty?* uprzej 
mie ę o łaskawe umies: w Jego po 
czytnem piśmie poniższego oświadczemia: 

Ponieważ zawarte we wspomnianej wyżej 
formacje nie odpowiadają prawdzie, sprawę 
przeciwko rdakcji „Expresu Ilustrowanego * 
kieruję na drogę sądową. 

Proszę przyjąć wyrazy mego szacunku i 
poważania. 

         
  

     

Józef Korolec. 
Wilno, 29 listopada 1932 r. 

EEE MSK TEOIMD 

Humor. 
NASZE DZIECI. 

— Mamusiu, czerwone policzki są oznaką 
zdrowia, prawda? 

— Tak, moje dziecko! 
— W. takim razie razie tatuś jest po jed 

nej stronie zdrowszy, niż po drugiej. 

cję polską do myślenia o nim. W zwią- 
zku z tem wzrasta zainteresowanie je- 
go twórczością, publiczność poznaje ze 
sceny Sędziów, Warszawiankę, trag- 
menty dramatyczne i lirycznę. Jednak- 
że wśród szerszych mas społeczeństwa 
kult Wyspiańskiego oddźwięku nie 
znalazł, nie stał się on poetą popular 
nym w szerokiem słowa tego znacze- 
nia. 

Zrobily tež swoje artykuly w czasopis 
mach. Gdy chodzi jednak o ocenę ich 
wartości objektywnej, stwierdzić nie- 
stety należy, że przeważnie jej nie po 
siadają. Mamy wprawdzie kilka wyjąt 
ków, których autorowie głębiej i traf- 
niej ujmują zagadnienia, związane z 
twórczością poety, te jednak artykuły 
nie wyszły z pod pióra Wilnian, np. 

wyżej omawiany artykuł Kleinera lub 
Grzymały — Siedleckiego. Że głos Wił 
na słabę i nieudolnie tu zabrzmiał, wy- 
tłamaczyć łatwo. Złożyła się to z jed 
nej strony odległość od ośrodków kul 
tury polskiej z drugiej — warunki lat 
niewoli, utrudniające wszechstronny 
rozwój tej kultury, 

Marja Alexandrowiczowa. 

  

3e) Dz. Will. 1907, Nr. 293, str. 5—6, 
*) Dz. Wil. 1907, Nr. 270, str. Ś, przed- 

ruk, wstęp do artykułu drukowanego w Cza- 
sie. 

*2) K. Lit. 1907, Nr. 268. 
la 
3) K. Lit. 1907, Nr. 271 — przedruk z 

Bhuszczu. 
©) Ł c. Nr. 178. 

  

  

 



Nr. 276.(2518). - 

Agenci Taraszkiewicza 
Na ławie oskarżonych obok swego wodza 

siedzi pięciu młodych ludzi w wieku od lał 

18 do 25. : 3 
Podają się za Białorusinów i bzwyznanio- 

wcow. 
Piotr Bakacz 

— prawa ręka Taraszkiewicza w 1928 r. wy- 
rzucony był z gimsnazjum białoruskiego za 
„akcję szkodliwą dla państwa i szkoły. Od te- 
go czasu utrzymywał się różnemi sposobami, 
<zęściowo pomagał mu brat z Rosji (5 dola- 
rów miesięcznie). Do winy należenia do par 
tji komunistycznej i rozwiązanego komitetu 
wyborczego nie przyznaje się. 

Aleksander Lebiecki 
twierdzi, że nie należał do żadnego związku 
ami partji, nie rozwoził literatury niedozwolo 
nej i nie był w gimnazjum. Ma siostrę, która 
przebywa w więzieniu za 102 art. (zdrada 
główna). Osadzony w więzieniu w Słonimie 
nie chciał pozwolić na ogolenie głowy. Pro- 
testował: krzyczał. Jakoby z tej racji krzy- 

<czał: precz z rządem faszystowskim, precz & 
Piłsudskim, niech żyje rewolucja, niech żyje 

Rosja sowiecka! — zaprzecza. 

Borys Machłar 
będąc w więzieniu gwałcił jego regulamin i 
wznosił antypaństwowe okrzyki. Do winy się 

nie przyznaje. 

Włodzimierz Łobko 
odpisywał i rozpowszechniał antypaństwową 
tekturę przeważnie w postaci bolszewickich 
wierszy, o których mowi, że wypisywał z 
e©enzurowanych książek lub z pamięci. 

Michał Reszetow 
majmniej zindywidualizowana postać na ła- 
wie oskarżonych, mówi, że nie wie jak się 
„dostał na ławę oskarżonych, nic wspólnego 
ze sprawą Taraszkiewicza nie ma i nie naie- 

ży do żadnych partyj ani związków 

   

    

  

Świadkowie 
Wsród 19-tu świadków większość stanowili 
policjanci i wywiadowcy. Dane obciążające 
są przeważnie dostarczone drogą konfidenc 
jonalną. Nazewnątrz widać było jednak prze 
„jawy działalności wywrotowej. 

Ciekawych danych dostarczyli kom. Skal- 
ski, (który aresztował Taraszkiewicza) i kom 
Wasilewski, kierownik wydziału śledczego w 
"Wilnie. 

Pierwszy omawia technikę fałszowania 
paszportów, drugi mówi o znaczkach z por- 
tretem  Taraszkiewicza, kolportowanych po 
-całej Białorusi. 

W czasie zeznań jednego z policjantów 0s- 
ikarżeni zaprotestowali przeciwko jego udzii:lo 

wi w rozprawie. Okazało się, że ten właśnie 
słyszał wszystkie antypaństwowe okrzyki, ja- 
kie wnosili oskarżeni w więzieniu z okazji 
-strzyżenia włosów. 

Kazimierz Koszełewicz jest człowiekiem 
mieszanym w sprawę. Otrzymał pewną su- 
mę w dwóch ratach (500 i 300 zł.) od Ta 
kiewicza na wydawanie białoruskiej gazety 
w Warszawie, Charakter pisma miał być nie- 
załeżny. Materjał jednak jaki mu nadesłano 
"nie różnił się niczem od artykułów w pismach 

sowieckich. Wybrał materjał możli 
kowany, a drugi numer sam zapełnił. 
stał wydawnictwa z powodu konfis 
typowem nieświadomem narzędziem różnych 
poczynań. | 

Sensacją był udział w sprawie jako świad 
ika Radosława Ostrowskiego dyrektora gim- 
nazjum białoruskiego — wroga politycznego 
Taraszkiewicza i przedstawiciela ugody pol- 
ssko-białoru$kiej. 

Wchodził on w skład zarządu narodowe- 
go Funduszu Białoruskiego (12.000 dolaruw;, 
funduszu międzypartyjnego i posiada dużo 
danych i wiadomości o orjentacjach w łonie 
«społeczeństwa białoruskiego. Swojego czasu 
był takżę aresztowany i siedział w więzieniu 
polskiem. Poetm jednak ustosunkował się po 
zytywnie do państwowości polskiej, na piasz- 
czyźnie wzajemnych ustępstw. 

Co do podburzaj ch odezw podpisywa- 
nych przez Taras wieza, podaje w wątp::- 
wość ich autorstwo a to ze względu na ich 
wulgarność i niegramz tość, których nie 
można przypisać twórcy gramatyki białoru 
skiej. 

Ostrowski podnosi kulturalną działalność 
Taraszkiewicza, bagatelizując jego walory ja 
%o czynnego polityka. 

Po zamknięciu przewodu sądowego głos 

zabrał 

  

  
    

   

    

   
    

    

prokurator Michałowski 
W ostrem swem przemówieniu starał 

iprokurator przedstawić Taraszkiewicza į: 
narzędzie w ręku partji komunistycznej. 

Atakuje Taraszkiewicza nietylko jako po- 
stać polityczną, ale i jego walory moraln*. 
Twierdzi, że działalność jgo jest” wynikiam 
przerostu ambicji człowieka, któryby nic 
miał szans wielkości ani na terenie rosyjskim 

„ami polskim. Walczy nie przebierając w środ 
kach. Opluwa wszystko co polskie. Kolportuje 
znaczki ze swoją podobizną. Wreszcie, wypu- 
szczony z więzienia — kąsa rękę. która go po- 
głaskała. 

W dałszym ciągu prokurator omawia dzia 
łalność pomocników Taraszkiewicza, dłużej 
się zatrzymując nad postacią Bak a, by 
znów powrócić do głównego oskarżonego i 
oznajmić, że 

Taraszkiewicz nie jest białoruskim 
Waszyngtonem 

Białoruś była niedojrzała do iredenty. Ale 
zjawia się na horyzoncie III międzynarodów 

ka i bierze na żołd tych wszystkich, którzy 
chcą oderwać od Rzeczypospolitej ziemie zwią 
zane z nią na podstawie Unji Lubelskiej, a 
spojone potem pokołeń i krwią 1920-go roku. 
Taraszkiewicz postępuje jak trzech wyrod- 
nych synów tej ziemi, którzy niegdyś zjecha- 
li się z Katarzyną Il-gą. (tu Taraszkiewicz 
otwiera usta i woła: z Katarzyną Il-ą nic nie 

mam wspólnego to Meysztowicz!) Sędzia przy 
"wołuje. 

    

   

  

     

    

        

    

  

   

    

Adwokat Duracz 
=stara się wykazać, że Taraszkiewicz w kom- 
partji nie pracował i obalić twierdzenie pro- 
kuratora że ruch niepodległościowy białorus- 
Ai — to wynalazek sowiecki 

Następnie uważs 
wanie Taraszki za jako karjerow 
ditycznego. e la karjera wyr: się w 

     

  

        Nara 
-5-ciu odsiedzianych łałach (tu Taraszkiewicz 
znów woła w kierunku prokuratora: niech 
pan spróbuje!) Poza tem Taraszkiewicz nie 
wyrzeka się tych rzeczy, które mogłyby go 
kompromitować. W działaniu swem jest swe 
;go rodzaju estetą... 

Zaaresztowane pieniądze pochodzą częś 

<«iowo z funduszów białoruskich (któremi 
<dżą ludzie, nie abstraktyj, częś 
rarjów autorskich, w czem część honorarjum 
sowieckiego, ale w tem nic złego, bo handlo- 
wać nawet z sowietami wolno, 

„Działanie po wyjściu z więzienia* uważa 
również za prawne, skoro polegało «no na 

agitacji przedwyborczej. Wybory powołuje nu 
stawa. Nie może być przestępstwem rzecz wy 
wołana przez us ё 

Przygotowywanie święta Hromady wcale 
mie dowodzi pójścia polinji rozporządzeń sn 
'wieckich, aczkołwiek to święto było: zalecane 
prze okólnik partji kom., gdyż, jak wiemy, 
*komuniści usiłują dyskoniować zawsze i wszy 

stko co się dzieje poza ich wołą i wymyka się 
z pod ich rozkazów, ale nosi choć cień piętna 

rewolucyjnego. Np. komuniści potrafili przy 
anektowač do siebie i Ghandiego i niepodleg- 
dościoweów irlandzkich 

Kończy swe pieemówienie 

     

  

   
iowo z hono- 

    

   

    

  

adw. Duracz 

  

zwrotem pod adresem prokuratora: „można 
walczyć, można żądać nawet najwyższego wy 
miaru kary, ale nie wolno poniżać i poniwie 
rać godności człowieka, zarzucając mu mało- 
piękne pobudki czynu, a zdaje się, że czysto- 
ści Taraszkiewicza nie można podawać w wą 
tpliwość. Podanie jej w wątpliwość poniżało- 
by dostojeństwo sali sądowej”. 

Adwokat Kulikowski 
zajmuje się analizą przestępstwa i kwestją ja 
kie ratykuły kk. nałeży z aktu oskarżnia wy- 
kluczyć. f 

Następnie zwraca uwagę na fakt, że jeże- 
l wogólłóe była na naszych terenach prowa 
dzona 

robota komunistyczna kierowana z ze 
wnątrz, to obeenie ta robota się roz- 

pada 
i już właściwie nie istnieje. Moglibyśmy więc 
ją najwyżej traktować jako nie przygotowy- 
wanie lecz usiłowanie zamachu. Idea oparcia 
się o trzecią międzynarodówkę, byłaby dla 
ruchu Taraszkiewicza niemożliwą do zrealizo- 
wania. 

Poza tem do roboty komunistycznej są 

wciągnięci tylko ludzie ściśle trzymający się 
rozkazów i pewnej ideologicznej. 
Nie może tam b; innej pracy prócz 
szeregowej. 

Tymczasem Taraszkiewicz nie przedstawia 
walorów praktycznych. Może być o nim mo 
wa najwyżej jako p symbolu. Taraszkiewicz 

jest opromieniony glorją i nawet jego wróg 
Ostrowski niema dlań słów potępienia. Imię 
Taraszkiewicza jest głośne. Ale czy ten głoś 
ny Taraszkiewicz może być uważany za przed 
stawiciela jakiegoś kierunku polityki? 

Wszystkie wystąpienia Taraszkiewicza ce 
chuje bezwzględny subjektywizm. Ekspulsy- 
wny subjektywizm działa w nim tak silnie, 
że zapomina o tem co potrzebne dlań a co 
szkodliwe. Jakiś kaprys złośliwy rządzi tym 
człowiekiem. Stale podcina gałąź na której 
siedzi. I teraz wygłaszając przed sądem fili- 
pikę komunistyczną ulega swemu wrodzone- 
mu duchowi przekory. Taki człowiek nie mo 
że się nadawać do kom.-partji. 

   
  

    

   

      

A inna rzecz, że każdy ruch polityczny i 
wyzwoleńczy zaw znajduje opiekuńcze i 
samozwańcze skrzydła kominternu. Za każ- 

ym razem gdziekolwiek na świecie odzywa 
się głos niedoli — komuniści wiedzą, że to 
są premje ich kapitału. I teraz robią gwałt 
w prasie sowieckiej na temat Taraszkiewi- 
cza. Czyż to nie dowód, że właśnie go nie 
szczędzą? Gdyby to był ich człowiek, gdyby 
chcieli go ratować, końce sznurów wrzuciliby 
do wody. i wodę włożyliby w usta. 

Poza tem nie jest wyrazem moli do prze- 
stępstwa to, że Taraszkiewicz dopuszcza ewen 
tualność działania przemocą za zasadniczy spo 
sób postępowania uznając ewolucję. 

Kolektywizm wyznawany to też żaden do 
wód przestępstwa. To samo robi i PPS. Ko- 
lektywizm w programie to pozycja bez wię- 

kszej treści (o ile się nie podaje dróg konkret 
nej realizacji, środków). 

Akcja Taraszkiewicza nie miała tylko cha 
rakteru wywrotowego. Raz tylko zadrżał głos 
oskarżonemu gdy mówił o tragedji Białej Ru 
si. Twórca gramatyki białoruskiej i podstaw 
jej kultury tłumacz na białoruski „Pana Ta- 
deusza“ i „Iljady“ nie miał zaufania do Pol- 
ski, że to, co się robiło ze strony polskiej 

  

  

Ko UZRÓWSZECK 

Taraszkiewicz skazany na 6 lat. 
pozytywnego dla kultury białoruskiej miało 
charakter trwały. Gdyby miał pewność, że 
państwo polskie otoczy opieką pęd zaszcze- 
pionej przezeń kultury — prawdopodobnie 
nie przywoływałby na pomoc idej socjalnych. 

Widząc ideał kultury narodowej w opar- 
ciu o ustrój socjalny nie był znów tak egzo- 
tyczny na tle zgoła odrębnych łub legalnych 
partyj. To samo robią hitlerowcy, to samo 
PPS i łudowcy. 

W historji Taraszkiewicz zostanie nie ja- 
ko komunista, lecz jako twórca kultury. W 
płaszczyźnie pożyteczności społecznej każdy, 
kto wnosi pierwiastki nowe do kultury jest 
pozycją dodatnią. 

Obrońcy pozostałych oskarżonych 
Powirskier, Chill i adw. Sukiennicka starali 
się wykazać rolę swych klijentów i ich ne- 
wnność. 

Zarzut łamania regulaminu więziennego 
przez t. zw. ,kolektyw* więzienny jest o tyle 
mało ostry, że t. zw. „kolektywy* różne for- 
my samorządu więźniów są de facto tolero- 
wane w więzieniach i wszędzie istnieją. 

W replikach prokuratora i obrońców wy- 
wiązała się dysuksja na temat tego czy dzia 
łalność Taraszkiewicza uważać za „podpała- 

nie". Prokurator twierdzi, że to było 

„palenie lasów*, 
a obrońca, że 

„palenie w piecn*. 

Ostatnie słowo 
W ostatniem słowie Taraszkiewicz oznaj- 

mia jeszcze raz, że pozytywnie odnosi się do 
komunizmu jako ideologji. Nie jest wpraw- 
dzie Waszyngtonem białoruskim, ale i Bia 
łoruś to nie Ameryka. й 

Atakuje prokuratora i zarzuca mu sympli- 
cystyczne (prostackie) ujmowanie zagadnień. 

Wierzy, że nastąpi czas, gdy Polak, Ukra- 
iniec i Białorusin nie będą wrogami, a nastą 
pi to dopiero po wyzwoleniu gospodarczem. 

WYROK. 
WE WTOREK O GODZ. 3 PO POŁUDNIU 

ZAPADŁ WYROK. 

WSZYSTKICH OSKARŻONYCH UZ- 

NANO ZA NIEWINNYCH W SPRA- 
WIE ZARZUCANEGO UDZIAŁU W 

AKCJI KOMUNISTYCZNEJ, KIERO- 
WANEJ Z ZEWNĄTRZ, 

NATOMIAST WINNYCH SAMOROD 

NEGO RUCHU IRRYDENTY (POWS 
TANIA) W CELU OBALENIA PRZE- 
MOCĄ USTROJU PAŃSTWA I ODE 

RWANIA ODEŃ CZĘŚCI KRAJU. 
Politycznie Taraszkiewicz proces wygral. 

O to mu najwięcej chodziło. Za takie zwycięs 
two moralne trzeba jednak cierpieć: 

DOSTALI: 
TARASZKIEWICZ 8 LAT WIĘZIE- 
NIA, BAKACZ 4 LATA, LEBIECKI I 
MACHLAR PO 2, A ŁOBKO I RESZE 
TOW PO 1 I PÓŁ R. WIĘZIENIA 

Finansowała proces żona Taraszkiewicza, 
prześliczna jasna Białorusinka Zinaida, wła- 
ścicielka dobrze zagospodarowanego mająte- 
czku. 

Gazety sowieckie i radjo sowieckie są peł 
ne Taraszkiewicza, Ost. 

   

      

Manifestacje na Białorusi sowieckiej 
w związku z procesem Taraszkiewicza, 

Z pogranicza donoszą, iż w związku 7 
proeesem Taraszkiewieza w Wilnie na tere- 
nie miasteczek Białorusi sowieckiej urządza 
ne są lotne mitingi, nawołujące włościan 
t robotników do protestu przeciwko „białemu 
terrorowi*. 

Lotne wiece odbyły się w dniu 28 bm 
w Zasławłu, Płeszezeniewiczach, Kajdano- 

wie, Gródku Ostroszyckim, Borysowie i w ia 
nych esadach włościańsko-robotniczych. W 
Mińsku z iniejatywy b. hromadoweów Rak - 
Miehajłowskiego, Kowszyca i Miotły odbył 
się wiee protestacyjny oraz pochód demon 
stracyjny przeeiwko Polsee, 

Konsulat polski w Mińsku był strzeżony 
przez oddziały miłieji, 

EET 

Smutny epilog pędzenia samogonki. 
W dniu 26 listopada r. b. Sąd Okręgowy w 
Grodnie na sesji wyjazdowej w Słonimie (w 
trybie uproszezonym) rozpoznawał sprawę 
Lecena Turewieza oskarżonego o zadanie eież 
kiego uszkodzenia ciała  Bakszańskiemu. 
Przebieg zajścia odtworzony przez osk. L. 
Turowieza był następujący: 

W mareu r. b. oskarżony p. Turowiez In 
spektor tut. urzędn Akeyz | Monopoli Pań- 
stwowych wraz z p. Smolskim urzędnikiem 
tegoż Urzędu zostali wydelegowani na teren 
powiatu dla wykrycia tajnych gorzelni. Pod 
czas jazdy zauważyli w lesie w pobliżu wsi 
Chrobrowicz, gm. kołowskiej ogień. 

Zainteresowani tem udali się na miejsce 
gdzie była urządzona gorzelnia, przy której 
zastali poszkodowanego | drugiego osobnika 
zajętych pędzeniem samegonki. Na widok 
„akeyzników* (jak zeznaje Bakszański) jeden 
z nich rzucił się do ucieczki, zaś poszkodo- 
wany usiłował zadać oskarżonemu w tej 
sprawie p. Turowiezowi uderzenie toporem. 
Padł s i poszkodowany usunął się na zie   

mię z toporem w ręku. Poszkodowany i 
drugi osobnik zostali ujęci. 
Peszkodcwany Bakszański stwierdził, że ani 

topora nie miał, ani też złych zamiarów 
względem Turoweza. Strzał miał paść wte- 
dy, gdy poszkodowany podnosił się z miejs 
ea gdzie był zajęty podtrzymywaniem pale- 
niska pod kotłem, 

Zeznaniem biegłego D-ia Teligi zostało 
ustałone, że poszkodowany był w pożycji z 
której coś się rzuca ciężkiego. Jako motyw 
podał łożysko pocisku w ciele poszkodowa- 
nego. 

Po kilkagedzinnej rozprawie zapadł wy- 
rok uniewinniający p. Turowicza. Wyrok ©- 
parł się eałkowieie na zeznaniu biegłego 
D-ra Teligi i p. Smolskiego. Е 

Przewodniezył rozprawie p. sędzia Oni- 
chimowski. Oskarżał p. prokurator Pawluć. 
Jako pewód eywilny występował p. Jaekow- 
ski, adwckat z Wołkowyska, Bronił p. K. 
Terlikcwski, adwokat z Grodna. 

USSR TNN USS SDUSA NES TS 

SPORT. 
MISTRZC 

  

"WA LIGI UKOŃCZONE. 

biegła niedziela była ostatniem ogniwem 
w łańcuchu 242 meczów, z których składa 
się emocjująca rozgrywka o mistrzostwo pił- 
karskie Polski. Ostatni dzień tegorocznych 
rozgrywek był jednocześnie ostatnim dniem 
pobytu w Lidze jednej z najstarszych dru- 
żyn piłkarskich w Połsce mianowicie Polon- 
Ji w Warszawy. 

  

  
Tak! Polonia spadła z Łigi. Nie należy 

już obecnie klub warszawski do arystokracji 
pił iej, lecz jest poprostu drużyną kł. A. 

kiego. Dła klubu, istniejącego 
roku i mającege sporo sukcesów 

sportowych, jest to cios bezwzględnie boles- 
ny. Również przygnębieni są zwolennicy war 
szawscy piłki nożnej, zamiast bowiem 3 sto- 
lica będzie miała 2 drużyny w Lidze, a to 

     
    

  oznacza 22 spotkań piłkarskich zamiast do 
tychczasowych 33, 

  

Terenem owego doniosłego zdarzenia był 
Kraków, Wisłą zaś wykonawczynią ślepego 
fatum. Właści 7 . gry Polonia 
spadła z Ligi, wówczas bowiem ietny lewo 
skrzydłowy Wisły cer, po ładnym solo- 
wym przeboju z ł bramkę i los Polonii 
był przypieczętowany. Druga bramka padła 
w 60 min. z cornera Adamka, dobrze wyzy- 
skanego przaz Artura i Polonja została poko 
nana 2:0. 

Ostatnim gwoździem wbitym do trumny 
grzebiącej nadzieje warszawian było zwycię 
stwo 22 p. p. nad Garbarnią w stosunku 2:1 
(1:0). Ježeli Polonia, žywila cień nadziei, iż 
w razie porażki wojskowych i przyznania 
Czarnym 7 pkt, — siedlczanie przy gorszym 
stosunku bramek staną się outsiderem *ła- 
beli — to bezlitosna rzeczywistość odebrał: 
im tę przysłowioną „słomkę tonącego”. —- 
22 p. p. ma obecnie 19 pkt. i pozostaje w Li 
dze bez względu na rozstrzygnięcie sprawy 
punktów Czarnych. 

Fencmenalny finisz Ł. K. S.-u załamał 
się na Łegji, Drużyna warszawska, pomimo 
osłabienia linji ataku, pomocy i obrony —- 
bowiem Nawrot, Szaller i Martyna zostati 
zdyskwalifikowani — gładko rozprawiła się 

     

    

     

  

   

  

  

    

  

  

    

     

z łodzianami, bijąc ich w stosunku 4:1 (1:07 
i przekreślając w ten sposób ambitne marze- 
nia Ł. K. S. o wicemistnzostwie Polski. 

Ostateczna więc tabela przedstawia się na 
stępująco: + 9 

1) Cracovia 29 pkt stos, br, 55: 30 
2) Pogoń 28 $ = 728125 
31 Warta Ža S DA A 
4) GK 8.260, » w — | $0,3.32 5) Legia 23, SINE 
6) Wisła 2 +5 S AAA, 
7) Ruch 20е » + 131205 Talk 00 5 AB 
E % w 36:42 

10) Sarbarnia 18 , sk „39:53 
11) Czarni 195 8 wi aa ai 
12) Polonia 16 ” 27,81 

A więc rozgrywki na boiskach zakończo- 
no. Teraz zaś rozpocznie się inna kampan- 
Ja, a mianowicie przy zielonych stołach pod 
czas obrad Ligi ; PZPN. Sprawa valcoveru 
Czarnych i zmiana systemu rozgrywek ligo- 
wych — oto dwa zagadnienia mogące jeszcze 
w sposób decydujący ažyč na losach Po 
lonii i uksztaltowaniu się labeli, wpj: 

Z MISTRZEM 

    

DOBRA GRA RUCHU 
NIEMIEC Ž 

Drużyna Ruchu, zajmująca 7 miejsce w 
naszej tabeli ligowej, onegdaj zmierzyła się 
w Byloniu ze S. V. Benten mistrzem poł. - 
wschodnich Niemiec. 

Mecz ten przyniósł znaczny sukces dru- 
żynie polskiej, ponieważ przez cały czas mia 
ła jaskrawą przewagę nad przeciwnikiem i 
jedynie pech. nie pozwolił zwiększyć, przynaj 
mniej w itwójnasób, dorobku bramkowego, 
wówczas gdy Niemcom udało się. wyzyskać 
dosłownie każdą sytuację podbramkową. 

Włynik 3:3 nie odtwarza zupełnie stosun 
ku stron i jest stanowczo krzywdzący dln 
Połaków. Ostatnią bramkę dla Niemców strzę 
lił па 2 min. przed końcem ich trener Wie- 
ser b. gracz Rapidu. 

Publiczność z uznaniem oklaskiwała grę 
Ruchu. 

LSE NSI 

Z dziatalnošci B. B. W. R. 
Zebranie Wileńskiej Grupy Regjonalnej Posłów i Senatorów. 

Prezydjum Wileńskiej Regjonalnej 
Grupy Posłów j; Senatorów rozesłało 
do swych członków zawiadomienie o 
mającem się odbyć zebraniu w dniu 
5 grudnia r. b. w lokalu Sekretarjatu 
Wojewódzkiego BBWR. w Wilnie 
przy ul. Św. Anny 2—4, z nadmienie- 
niem, ż w razie, gdyby na ten dzień 
zostały wyznaczone obrady Sejmu, 
wówczas zebranie odbędzie się w 
Warszawie. 

Porządek dzienny, zwołanego po- 
siedzenia grupy m. i. przewiduje: od- 

czytanie protokółu z posiedzenia w 
Druskienikach; Sprawozdanie kierow 
nika Sekretarjatu Wojewódzkiego i 
pp. posłów z dokonanych prac oraz 
szereg spraw organizacyjnych, a 
wśród nich ustalenie terminu i porząd 
ku obrad zjazdu Rady Wojewódzkiej 
BBWR. w Wilnie. 

Ze spraw natury ogólnej grupa ma 
przedyskutować projekt ustawy o 
wykupie gruntów dzieržaw'onych i 
zabudowanych przez dzierżawców w 
miastach i miasteczkach. 

Bolączki komunikacji miejskiej. 
Magistrat stwierdził ostatnio, że często- 

tliwość ruchu autobusów ponownie b. znacz 
nie zmalała. Fakt ten niewą e Humaczy 
się nówem zmniejszenem przez Arbon iloś 

wozów. Sprawa ta ma być 
i na jednem z najbi'ż 

trału oraz na 
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KOMISJA OSZCZĘDNOŚCIOWA. 
Pierwsze posiedzenie dziś. 

W dniu 30 listopada r. b. odbędzie 
się pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej 
Komisji Oszczędnościowej dla Związ- 
ków Komunalnych pod przewodnict- 
wem p. prof. Witolda Staniewicza. Na 
porządku obrad znajdują się dwa pod 
stawowe referaty, dotyczące wysokości 
kosztów admiistracji ogólnej i przed- 
siębiorstw komunalnych w latach 
1930-31 i 1932-33. Pozatem Komisja 
będzie obradowala nad metodami i ko 
lejnością badania gospodarki Związ- 
ków Komunalnych, poczem nastąpi 
podział pracy pomiędzy  poszczegól- 
nych członków Komisji. 

  

Nowa świetlica Strzelecka. 
Dnia 26 listopada otwartą została i od 

daną strzelcom do użytku nowa Świetlica 

   iellica jest przeznaczona dla Uzielnico 
wego oddziału ankolskiego i ma odtąd fun- 
ke jcurować stale, parę razy na tydzień, stać 

się m nietyłko wesołych zabaw, ale i 
poważnej (pracy świetlicowej. Inaugurację, 
na dobrą żbę, uczczono wesołą zabawą 
taneczną. Tańce przerywano lylko poło, by 
śpiewać chórałnie, no i na niezbędną herbat- 
kę, która zawsze dodaje humoru. ** 

swietli ie antokolscy, strzelcy oddzia- 
zej dzielnicy, rekrutują się prze- 

ważnie z pośród młodzieży rzemieślniczej 
Bez komplementów, znać na nich wpł 
ukończonej przez przeważną część, 
antokolskiej szkoły — wzorówki.. Poziem 
kulturalny zabawy był bardzo wysoki, zacho 
wanie się strzelców i slrzelczyń bez cienia 
zarzutu. Atmosfera świetlicy koleżeńska, swa 
bodna, bez przymusu, bez przypomnień 7a- 
leżności organizacyjnej. Przyozdobienie gu 
słowne, kombinącje kilimów, zdjęć Totozių 
ficznych i broni, bez silenia się ną tani efekt 

kącie radjo wróży niejeden miły wieczór. 
Podo jest i własne pisemko świetlicowe. 

„Sze. Boże owocnej pracy. X. 

Odznaczenie dzielnego oficerą 
policji. 

Komendant główny PP., płk. Maleszewsk“, 
udał się w dniu wczorajszym do szpitala im. 
Marszałka Piłsudskiego w Wiarszawie, gdzie 
dokonał dekoracji Kryżem Zasługi za dziel- 
ność podkom. Władysława Kudzewicza. 

Podkom. Kudzew. ranny został w dniu 
28 sierpnia r. b. w walce z bandytami pod 
wsią Trojanówką, gm. Maniewicze; rana i 
gi była tak ciężka że zaszła konieczność 
amputacji. 

Ranny podkom. Kudzewicz jest kawalerem 
orderu Virtuti Militari, ponadto odznaczony 
jest Krzyżem Niepodległości z Mieczami w 
czasie słu wojskowej. Za działalność w 
POW. więziony był w swoim czasie przez 
władze litewskie, 

Z pogranicza. 
STRASZNA KATASTROFA SAMOLOTU Li. 
TEWSKIEGO NA POGRANICZU POLSKIEM. 
Saemict wraz z lotnikami wpadł do jeziora. 

Z pogranicza donoszą, iż wezoraj © g0- 
dzinie 6 rano zauważono samolot, który 
przez pewien czas krążył nad Trokami, po- 
czem skierował się ku stacji Rudziszki, Gdy 
samolot znajdował się nad Rudziszkami w 
pewnym memencie aparat począł lądować, i 
po chwili począł opadać. Na wysokości oko 
ło 150 mtr. samolot podniósł się ponownie w 
górę i skierował się w stronę kołonji Pana- 
szyszki. Lotnicy widząc jednak, iż znajdują 
się nad terenem niezbyt dobrym do lądo- 
wania, zamierzali lądować niedaleko wsi li- 
tewskiej Panaszyszki, lecz skutkiem nagłego 
zepsucia się motoru, aparat wraz z łotnikami 
wpadł do jeziora Zukłeje, oddalonego o kil- 
kaset mtr. ed wsi Panaszyszki. 

Lotniey zostali uratowani przez włościan, 
samciot przy pomocy prowizorycznych dźwi- 
gów w ciągu dnia wczorajszego usiłowano 
wydobyć na powierzchnię. 

Jak zdołane ustalić, był te obserwacyjny 
samolot litewski z dywizjonu lotniczego w 
Szawlach, 

„Żywa Smuga”. 
Wie czwartek dnia 1 grudnia 1932 roku 

© godz. 20 w cukierni „Bronisława* ul. Wiel. 
ka 34 odbędzie się żywy dziennik młodz'2- 
ży akademickiej, poświęcony zagadnieniom 
społeczno—kulturalnym p. t. ŻYWA SMUGA. 

Wstęp bezpłatny, za zaproszeniami, któ. 
re można otrzymać w godz. 17—19 w lokalu 
Z. P. M. D. Zamkowa 3—8. Na miejscu her- 
batka po cenach dostępnych. 

Sprostowanie. 
W korespondencji „Włalka o tani prąd*, Lud- 
mość Ejszyszek proklamowała strajk, zakra 
dła się nieścisłość rzeczowa którą z obowiąz 
ku dziennikarskiego prostujemy: 

1) Konsumenci prądu elektrycznego w Ej- 
szyszkach, którego kilowat — godzina ko- 
sztuje 1 zł. 20 groszy — strajku nie proklamo 
wali, lecz noszą się z zamiarem proklamowu 
nia takowego. 

2) Koncesjonarjuszami elektrowni są osoby 
prywatne .a nie Zarząd Gminy jak wynika z 
korespondencji. 

3) Zarząd Gminy, będąc w ciężkich tara- 
patach finansowych nie może sobie pozwolić 
na płacenie tak wysokiej stawki za prąd elek- 
tryczny a wobec tego i ulice są niedostatecz- 
nie oświetlane. 

    

        

     

  

   

  

  

      

  

   

  

   

          

  

      

  

   

* * * 

W korespondencji „Gwałciciele* — rów- 
nież się zakradła nieścisłość. Wypadek znie- 
wołenia w Iwju nie miał miejsca na ulicy 
a zniewolonej nikt nie odwoził do szpitala 
powiatowego, zgłosiła się jedynie do Komen- 
dy Posterunku z zameldowaniem o powyż- 
szem. 

kowem specjalnie zwołanem posiedzeniu ra: 
dzieckiej Komisji Arbonowej. Na tem ostal- 
niem posied: „jak się dowiadujemy, nia 
być rówweż poru wa samowelnego 
skrócenia przez Arbon linij , wobec cze 
go, autobusy obecnie kursują tylko do t. zw. 

„Ryneczku“. 

TEATR I MUZYKA 
Przed czwartkową premjerą 

„Zygmunta Augusta". 

          

      

Dwadzieścia pięć lat mija od 
śmierci St. Wyspiańskiego, — dwa- 
dzieścia pięć lat mija od chwili, w któ- 
rej rozkołysał się Dzwon Zygmuntów 
zwiastujący Krajowi zgon Twórcy 
Wyzwolenia, Wesela, Warszawianki, 

Nocy Listopadowej, i tylu, tylu arcy- 
dzieł naszej literatury. 

To też nic dziwnego, że w smutny 
ten jubileusz — cała Polska — wyma 
rzona, Wolna Polska, Wyspiańskiego 
— oddaje dziś hołd cieniom Duchowe- 
go Mocarza. ° 

W Wilnie uroczystošei jubileuszo- 
we skoncentrują się w dniu 1 grud- 
nia w Teatrze na Pohulance, gdzie od- 
będzie się uroczysta preimjera niegra- 
nego dotąd w Poisee areydzieła St. 
Wyspiańskiego „Zygmunt August“. 

Teatr Wileński uczynił najwyższy 
wysiłek artystyczny, aby premjera ta 
stanęła na godnej podziwu — wyży* 
nie. 

Do czwartkowej premjery zmobili 
zowano cały zespół dramatyczny, 
Szkołę dramatyczną. ogromne zastępy 
„chėrėw“, i statystów — pozyskano 
udział Wp. Wandy Hendrichówny, b. 
artystki opery warszawskiej, prof. 
Ludwiga, współpracę J. Hryniewic- 
kiej, która ułożyłą piękne tańce dwor 
skie, oraz D-ra T. Szeligowskiego, któ 
ry skomponował stylowy i dyskretny 
akompanjament muzyczny, 

Nad całością czuwa Dr. Ronard 
Bujański, inscenizator i reżyser „Zyg 
munta Augusta“. | 

Malarnia teatralna pod wodzą 
Wiesawa Makojnika stworzyja wspa 
niałe wnętrza dekoracyjne, a pracow 
nie krawieckie wykańczają bogate 
kostjumy, podug autentycznych wzo 
róów i sztychów. 

Zaznaczyć należy, że przedstawie 
nie „Zygmunta Augusta“ zaliczone zo 
stało przez Ministerstwo Oświaty do 
konkursu jubileuszowego St. Wyspiań 
skiego 6 nagrodę reżyserską, malar- 
ską i aktorską. Komisja konkursowa 
w dniach najbliższych będzie obecna 
na przedstawieniu. 

Należy się spodziewać, że społe- 
czeństwo wileńskie, premerę „Zyg- 
munta Augusta“ (tak aktulną na tere- 
nie wileńskim) przyjmie z uznaniem, 
i tłtumnem przybyciem na czwartko- 
<= premjerę, połączy się z całą Pol. 
ską, w Czgli hołdzie dla St. Wyspiań- 

skiego. 

- Teatr Pohulanka. Dziś 30 listopada 4 
powodu próby generalnej „Zygmunta Aiigu: 
sta“, nieczynny. 

— Teatr muzyczny „Lutnia*. Przedstawie 
nia popularne „Szaleństwa Coletty*. Jak by 
ło do przewidzenia „Szaleństwa Coletty* me: 
lodyjna i wesoła operetka Stolza zyskała o- 
gólne uznanie prasy i publiczności i cieszy 
się: wciąż niesłabnącem powodzeniem. Dziś 
ujrzymy tę operetkę po raz 10 po cenach 
zniżonych, w obsadzie premjerowej. 

— Najbliższa premjera Teatru Lutnia. 
Przygotowania do wystawienia głośnej ope- 
retki Kalmana „Fiołek z Montmartre'u* w ca 
łej pełni. W! operetce tej wystąpi gościnnie 
znakomita artystka scen stołecznych — Ja- 
nina Kulczycka. 

  

— Koneert na zagrożoną Bazylikę, urzą 

dzany staraniem Koła Pań przy Komitecie 
ratowania Bazyliki, odbędzie się dnia 3-gv 
grudnia o godz. 20 w Małej Sali Miejskiej 
ulica Końska 3. 

Łaskawy udział przyrzekli: 
Pp. prof. Ledóchowska, Piotrowiczowa, 

Święcicka, Wyrwicz i Jodko, oraz chór — 

„Echo* pod dyrekcją prof. Kalinowskiego 

  

  

— Marja Kurenko wystąpi z drugim reci 
talem we środę dnia 350 bm. w Sali Konsec- 
watorjum (Wielka 47). Wysokiej klasy szko 
ła i interpretacja tej wyjątkowej pieśmiarki 
wywołały entuzjazm publiczności, co zmu 
siło Towarzystwo do zaproszenia p. Kuren- 
ko na drugi występ. 

Przedsprzedaż biletów w kasie Konser- 
watorjum (Końska 1) od g. 11 aż do kon 

"RADJO 
ŚRODA, dnia 30 listopada 1932 r. 

11.40: Przeglą pras.; „ meteor.; Czas; 
14.55: Program dzienny; 1500: Muzyka orga 
nowa (płyty); 16.15: Giełda rolnicza; 15.25: 
Kom. Zw. Młodz. Polsk; 15.35: Audycja dla 
dzieci; 16.00: „Pod znakiem jazzu” (płyty): 
1640: _? i Wisła* — odczyt; 17.00: Kom 
cert poświęcony Edwardowi Griegowi; 17.40: 
„Bezrobocia a praca kobiet* — odczyt; 17.5: 
Program na czwartek; 18.00: Muzyka lekka; 
Wiiad bieżące. Dalszy ciąg muzyki lekkiej 
18.45: „Drogi najmłodszej Polski poetyck'ej 
— odczyt; Autorecytacje utworów Romana 
Kołonieckiego i Kazimierza Sowińskiego; 
19.15: Przegląd litewski; 19.50: „Nowa litera 

tu ra w nowej Połsce* — dyskusja II; 19.45. 
Pras. dzien. radj.; 20.00: Koncert węgierskiej 
kapeli; 20.53: Wiad. sportowe; 21.00: Dod. 
do pras. dz. radj.; 21.05 Recital skrzypcowy; 
21.45: Koncert kameralny; 2210: Na widno- 
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Rzadki jubileusz. 
Charakterystycznem jest że większość zna 

komitych ludzi w Polsce pochodzi z Wilna 
lub jego okolic. Dizsiaj właśnie mamy de 
zanotewamia jeszcze jeden rzadki jubileusz 
75-lecia wielkiego uczonego polskiego o Świa 
towej sławie i wybitnego esperantysty prot. 
d-ra Odo Bujwida. 

Prot. dr. Odo Bujwid urodzł się dnia 30 
listopada 1857 roku w Wiilnie, ale jeszcze 
jako młod ychłopiec musiał apušciė miasto, 
ponieważ ojciec Jego Feliks Bujwid narazii 
się władzom rósyjsk'm udziałem w powsła 
niu. Po ukońc iu szkoły i uniwersytetu w 
Warszawie zostaje odznaczony złotym i sre 
brnym medalem za swe 2 prace naukowe n. 
t. „Chemja ludzkiej i „Badania mikro 
skopowe śliny”. Dz jego nadzwyczajnym 
zdolnościom przyznano Mu stypendjum z Ka 
sy Pomocy Naukowej im. d-ra Mianowskie- 
go, co umożliwiło wyjazd zagranicę. — Po 
kilkuletniej półpracy z prof. Pasteurem w 

żu i prof. Kochem w Berlne, powraca da 
kraju i zakłada pierwszy poza Francją, 
stytut dia Szczepień przeciwko wściek! 
Wkrótce potem Uniwersytet Jagielloński po 
wołuje Gu na prefesora higjeny, na którem 
anowisku pozostaje do roku 1916, gdzie 

sz pewien czas także piastuje urząd dzie 
kana wydz. lekarskiego. 

Prof. O. Bujwid znany jest także na ca- 
łym świecie ze swej działalności na polu jęz 
międzynarodowego Ksperanto. Nie zważaj. 
na nawał pracy naukowej, energiczny i niez 
mordowany reprezentuje krajowy ruch espe 
rancki na wszystkich kongresach światowych, 
bierze udział we wszystkich krajowych zjaz 
dach i konferencjach, kieruje Naczelną Ogól 
nopolską Organizacją Esperantystów (PED.) 
redaguje „Polskiego Esperantystę* i t: d. W 
roku 1927 mając 70 lat prof. Bujwid 2 razy 
w. tygodniu pr ‹ 
szawy, aby wyk. е 
tecie Warszawskim. Przed 23 Wizechšwiato 
wym Kongresem Esperantystów w Krakowie 
w 1931 r. prof. Bujwid udaje się w podróż 
do Danji i Hołandji, wygłaszając odczyty pro 
pagandowe o Polsce w jęz. Esperanto. W: uz- 
naniu zasług, położonych ma polu nauko- 
wym i oświatowo—społecznym, prof. Buj- 
wido został udekorowany licznemi medalami 
i odznaczeniami, a m. in. krzyżem Legji Ho 
norowej oraz złotym krzyżem komandorsk:m 
„Polonia Restituta". 

Prof. dr. Odo Bujwid należy do tych nie 
licznych ludzi, którzy swą prostotą, dobro 
cią, wyrozumiałością, energją i młodzieńczo 
ścią umieli sobie zdobyć szacunek i wielki 
wpływ na całe otoczenie, a szczególnie na 
młodzież, która Go wprost ubóstwiała. — 
Dla ogółu zaś esperantystów prof. Bujwid 
jest symbolem wytrwałej pracy i poświęcenia 
dla ukochanej sprawy. 

1 dlatego 75-ciecie urodzin Jego jest świę 
tem dla wszystkich, walczących o Postęp i 
miłujących Wiiedzę. VERA. 

    

  

    

    

  

    

  

   

        

        
   

  

    

  

WĘGIEL i KOKS 
GÓRNOŚLĄSKI 

Zjednocz. Kop. Gėrnošl. „Progress“ 
Wagonowo i od I-ej tonny w szczelnie 
zamkniętych i zaplombowan. wozach 

O siata 

У Wilno, Jagielloiska 3, 
M. Deul s tel. BI, egz.od 1890r. 

Składy: Kijowską 8, tel. 999. 

  

   

    

kręgu; 22.25: Muzyka taneczna;Ż2.55: Kom. 
meteor.; 23.00: Muzyka taneczna. 
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CZWIARTEK, dnia 1 grudnia 1932 r, 

11,40: Przegląd prasowy, Komunikat me- 
teor. Czas. 12,10: Muzyka z płyt. 12,30: Kom. 
meteor. 12,35: Poranek szkolny. 14,55: Pro- 
gram dzienny. 15,00: Piosenki włoskie (pły- 
ty). 15,15: Giełda rolmicza. 15,25: Kom. Aka- 
demickiego Koła Misyjnego. 15,35: Tydzień 
przedświąteczny. 15,50: Koncert dla młodzie 
ży (płyty). 16,25: Lekcja francuskiego. 16,40: 
„Przyrost ludności w latach kryzysu* — od 
czyt. 17,00: Muzyka kameralna (płyty). — 
17,40: „Odsiecz Lwowa w listopadzie 1918 

r.' — odczyt. 17,55: Program ma piątek. — 
18,00: Muzyka lekka. Wiad. bieżące. D. c. 
muzyki. 18,40: Codzienny odcinek powieścia 
wy. 18,55: Kom. litewski. 19,00: „Skrzynka 
pocztowa Nr. 224* — 19,20: Rozmaitości. —- 
19,30: „Nowa literatura w nowej Polsce" -— 
dyskusja III. 19,45: Prasowy dziennik radj. 
20,00: Muzyka lekka. 20,55: Wiad. sportowe. 
Dod. do prasowego dziennika radj. 21,05: 
D. c. muzyki. 21,30: Słuchowisko, 22,15: Mu- 
zyka taneczna. 22,55: Kom. meteor. 23.00: 
Muz. taneczna. bi 

  

  

  

KINA I FILMY 
„EMMA“ 

(Pan). 

Filmi dość symptomatyczny. Znak, że naj- 
widoczniej w amerykańskiem mdłem morzu: 
kinowych historyjek miłosnych, zaczynają się 
dokonywać pewne zmiany. Wiidocznie już 
nawet obywatele chicagowskich, — помоуог- 
skich i innych niebotyków mają tego dosyć 
i objawiają pożądanie jakiejś zmiany. „Em- 
ma“ jest zjawiskiem bardzo odrębnem. Ani 
jednego pocałunku, ani jednego uścisku am»- 
rowo, czy to nie postęp i fenomen? Ani jed. 
nej, czułej parki w krzaczkach, czy na ła- 
weczce, w aucie, czy na dancingu. Ani odro- 
biny jakiegokolwiek wątku erotycznego, czy 
awanturniczego, a pomimo to, patrzy się na 
ten film z zainteresowaniem nie ustającem 
Historja dalekiej od młodości i urody, Ко- 
biety, prosta i nieskomplikowana jak i jej 
bohaterka. Dzieje pełne nieodpartej prawdy 
życiowej, bez krzty fałszu, a jednocześnie, 
bez majmniejszej, naturalistycznej przesady, 
do której są tak skłonni, zarówno Niemcy 
jak i Anglosasi po obu stronach Atlantyku. 
Przeciwnie, zadziwiający umiar, wyłączenie 
wszelkich niepotrzebnych, nudnych akcesor- 
jów i szczególików, w czem np. tak się lu- 
buje Lubitsch, od „Niepotrzebnego człowie 
ka“, do „Człowieka, którego zabiłem. Roz- 
mazuje on nieznośnie całą najprzykrzejszą 
mieszczańskość śrolłowiska, nie umiejąc zda 
być się na dostateczną zwięzłość charaktery- 

styki, rozwlekając nudnie i obrzydliwie 
co można ji trzeba ująć skrótami, symboła- 
mi, których ekspresja kinowa posiada tak: 
zasób 

Fabuła zawiera dramat o sporej sile na- 
pięcia, a przecież przesycony pogodą, mimo 
że bez głupiego i pospolitego happyendu. -- 
Jeden z bardzo rzadkich na ekranie drama- 
tów, gdzie widzimy nie tylko typy, ale i cha 
raktery, jak i cały dramat bardzo logicznie, 
basfdizo konsekwentnie zbudowane, bez wyjąt 
ku, z doskonałą postacią bohaterki „Emmy* 
na czele. 

Wykonanie aktorskie na poziomie reszty. 
Mary Dressler, jako Emma jest Swietna. — 
Pozosłali dostosowują się do niej. 

Nad program wznowienie bardzo ciekawe 
go, krótkometrażowego. „Remansu syntymen 
talnego* słynnego reżysera sowieckiego Elsen 
steina i Aleksandrowa. Jest to gra fragmen 
tami, doskonałych zdjęć, przytem obrazy 64 
bajecznie zespołone z dźwiękami, bąź ad hoc 
skomponowanemi, bądź z melodją znanego 
„romansu* rosyjskiego. Fabyły właściwie nie 
ma, ale dzęiki bardzo silnej ekspresji obra- 
zów (przepięknych notabene, niekiedy), -- 
znów patrzymy i na to*z niesłabnącem zaia< 
teresowaniem. (sz). 
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KRONIKA 
Dziš: Andrzeja. 

Jutro: Eligjusza. 
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Wschód ałożta — g. 7 m. 19 
Listopad | | ustopna | Zaki —— 72 om 57 
  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 
'w Wilnie z dnia. 29-X|— 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 769 

Temperatura średnia: - +° С. 
» najwyższa + 6° С. 
s najniższa + 2° С 

Opad: ślad. 

Wiatr: zachodni. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: przelotne opady. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu dzi- 
sieįszym 30 listopada według PIM. 

Naogół chmurno i mglisto. Rano miejs- 
cami możliwy drobny opad. Nocą lekkie 
przymroki. Dniem temperatura około 5 stop 
ni. Słabe wiatry południowo-zachodnie. 

ADMINISTRACYJNA 
— Zniżka cen chleba. Starostwo Grodz- 

kie wi s (Cena cemfwy emfwyp fwyp 
kiie Wfleńskie podaje do ogólnej wiadomości, 
iż ceny na chleb począwszy ad dnia 30 listo- 
pada br. ustaliła następujące: 

1) chłeb pytlowy 50 proce. żytni — 34 gro 
sze za kilogram w detalu, 2) chleb razowy 
żytni — 24 grosze za 1 kg. w detalu. 

Wiinni żądania lub pobierania cen wyż- 
szych od ustalonych będą karani administra 
cyjnie w myśl art. 4 i 5 rozporządzenia Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 sierpnia 
1926 roku o zabezpieczeniu podaży przedmio 
tów powszedniego użytku (Dz. URP. 91 poz. 
527) aresztem do 6 tygodni, lub grzywną do 
3.000 zł. 

  

   

   

    

MIEJSKA. 
— Otwarcie ruchu kołowego na ul. Wi- 

leńskiej. Wkzoraj otwarty został ruch koło- 
wy na świeżo wybudowanym odcinku jeźdni 
betonowej na ul. Wileńskiej. 

— Robety kanalizacyjne w dzielnicy Kal 
waryjskiej. W) związku z osiągnięciem poru 
zumienia między władzami wojskowem' i 
Magistratem m. W$lna w początkach przysz 
łego miesiąca rozpoczęte zostaną prace ska 
nalizowania dzielnicy Kalwaryjskiej w pierw 
szym zaś rzędzie wszystkich gmachów i po- 
sesyj wojskowych. Całość robót podzielona 
została ma cztery etapy. W! iperwszej kolej 
ce skanalizowane zostaną ulice: Strzelecka i 
Pułkowa. 

W) związku z temi robotami w dniu dz: 
siejszym wyjeżdża do Warszawy dyrektor wo 
dociągów i kanalizacyj inż. Jensz, który po 
czyni na miejscu u władz wojskowych stara 
nie o jaknajszybsze zrealizowanie przyrzeczo 
nej požyczki. 

  

э LITERACKA 
— 173 Šroda Literacka poświęcona bę- 

dzie młodym gościom z Włarszawy i Łodzi. 
Młody sidolny poeta, Roman Kołoniecki, wy 

głosi „o „Pawle _Valery, ilustrowany 
przekładami jego poezji: 

Drugą część wieczoru wypełnią autorecy- 
tacje Romana Kołonieckiego i Kazimierza 
Sowińskiego, poety łódzkiego. 

Wjstęp dla wprowadzonych gości po 1 zł. 
50 gr. — Członkowie związku i sympatycy 
bezpłatnie. 

ie SPRAWY SZKOLNE 
— Poradnia zawodowa dla nauczycieli 

Koło Sekcji Nauczycieli Robót Ręcznych i 
Rysunków przy Związku Nauczycielstwa Po!- 
skiego zorganizowało Poradnię Zawodową 
w zakresie nauczania przedmiotów robót 
ręcznych i rysunków w szkole powszechne; 

i średniej. 
Poradnia czynną jest w poniedziałki — 

dział robót ręcznych w Centralnej Pracowni 
R. R. Zawalna 5 od gowz. 17 do 20. 

Wi środy rysunki, Gimnazjum Zyg- 
munta Augusta od 17 do 20. 

— Trzymiesięczne Kursy Wieczorowe Ro 
bót Ręcznych i Rysunków zorganizowana 
przez Koło Okręgowe Sekcji Nauczycieli Ro 
bót Ręcznych i Rysunków przy Związku Na 
uczycielstwa Polskiego rozpoczęły się dnia 
28 bm. 

Do przewidzianych działów w poprzed- 
niem ogłoszeniu dołączone są nowe, a mia 
nowicie:  Wkkonanie przedniiotów sporto- 
wych (nart) prowadzi p. Januszewski; Roboty 

ręczne w oddziałach młodszych prowadzi p. 
Kazimierowski. 

   
  

  

  

WOJSKOWA 
- Ostatni dzień reje. traeji roeznika 1912. 

Dziś upływa ostatni termi ji uro- 
dzonych w roku 1812-ym. 
prowadza rcierat wojskowy Magistratu. V 
stkich opieszałych poborowych ezekają dol- 
kliwe kary. 

     

    

Z KOLEI 
—— Odezyt w Ognisku KPW, Staraniem 

Zarządu Ogniska Kolejowego Przysposobie- 
nia Wojskowego w Wilnie we środę dnia 30 
listopada r. b. w gmachu własnym przy ul. 

  

  

M. NIKIFOROWSKI. 

Kolejowej Nr. 19 odobędzie się odczyt pre- 
iegenta p. Jerzego Żukowskiego na temat 
„Jaką rolę w życiu odegrywa literatura i co 
wpływa па jej rozwój lub upadek". tep 
wołny dla wszystkich. Obecność członków 
EPWi. wolnych od zajęć — obowiązkowa. 
Początek punktualnie o godz. 19. 

Z POCZTY 
zt i Telegrafów komuni- 

kuje nam, że ostatnio ukazało się rozporzą- 

dzenie ministra P. i T. z 19 b. m. w sprawie 
częściowej zmiany i uzupełnienia taryfy tele 
fonicznej, która przewiduje że za rozmowy, 
przeprowadzane z dowolnej stacji abonento- 
wej ze stacjami abonentowemi załączonemi 
do centrali na terenie tegoż powiatu co i wy- 
wołująca stacja oraz za rozmowy zgłaszane 
z dowolnej stacji abonentowej z wezwanemi 
do rozmównicy na terenie tegoż powiatu po 
biera się za każdą trzyminutową rozmowę 
zwykłą 30 groszy, za takąż rozmowę pilną 
— %%0 groszy. Rozporządzenie wchodzi w ży- 
cie 1 grudnia b. r. 

—- Zatarg © nówą umowę zbiorową z do 
zoreami demowymi. Związek właścicieli śred 
nich i drobnych mieruchomości wobec prze- 
ciągającego się zatargu z dozorcami domo- 

wymi na tle podpisana nowej umowy, wysta 
pił onegdaj dc Inspektoratu Pracy z propo 
zycją przedłużenia obecnej umowy do dnia 
1 kwietnia 1933 roku, spodziewając się do 
tego czasu zatarg z dozorcami załatwić po 

lubownie. 
— Choroby zakaźne. Podług danych władz 

sanitarnych w ciągu ubiegłego tygodnia na 
terenie Wilna zanotowano następujące wy: 
padki zasłabnięć na choroby zakaźne: ospa 
wietrzna 10, lyfus brzuszny 4 (1 zgon), pło 
nica 21 (2 zgony), błonica 3 (zgon 1), róża 3, 
grypa 2, gruźlica 15 (3 zgony), jaglica 4. 

Ogółem chorowało 61 osób, przyczem 7 

zmarło. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— 7 Wileńsko—Nowogródzkiej Izby Le- 

  

  

        

    

  

karskiej. Zarząd Wileńsko—Nowogródzkiej 
Izby Lekarskiej przypomina swym człon- 
kom że wybory do Rady Izby odbędą 
dnia 1 grudnia br. (czwartek) w lokalu Izby 
(Wileńska 25—3) w godz. od 10 do 19. — 
W: pomienionym czasie y kandydatów do 
Rady Izby winny być złożone w lokalu Izby 
osobiście, ewentualnie przesłane przez pocz 
tę, jednak nie później niź do godz. 19 dnia 
1 grudnia br. 

  

     

        

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
-—- Posiedzenie Tow. Anatomicznego. W 

piątek dnia 2 grudnia 19382 roku o godz. 19 
30 w sali Zakładu Historologji USB. (Za mn. 

kretowa 23), odbędzie się posiedzenie Wil. 
Oddz. Tow. Anatomiczno-Zoologicznego. 

— Wileńskie Koło Związku Bibljotekarzy 
Polskich urządza we czwartek dnia 1 grud- 
mia 1932 o godz. 8 wieczór w Uiniwersytec- 
kiej Bibljotece Publicznej i w porozumieniu 
z nią 102 zebranie ogólne z referatem p. An- 

ny Dzwonkówny: „Opracowanie zbiorowego 
katalogu czasopism w bibljotekach Rzplitej 

Pols. 
Akcja ta już rozpoczęta, będąca rezulta- 

tem jednej z uchwał III Zjazdu Bibljoteka- 

rzy Polskich, obejmuje zagraniczne sopi- 
sma i wydawnictwa ciągłe i zmierza przez 
to do znacznego ułatwienia pracy nauko 
Katalog będzie wydany drukiem pod maczel 
ną redakcj > Wiierczyńskiego w Pi 

naniu. Uniwe a Bibljoteka Publ. w V 

nie staje się rodkiem pracy zbiorowej 

w naszym okręgu. Do uczestnictwa w zebra: 
niu zaprasza się wszystkich zainteresowa- 

nych. 
— QOdezyty w ZMR. i P. Zrzeszenie Mło- 

dzieży Rzemieślniczej i przemysłowej woj. wi 

lńskiego, niniejszem podaje do wi: dodac 
członkom i sympatkom, że zgodnie z planem 
pracy w dalszym ciągu w świetlicy zrzeszenia 
ul. Jagiellońska 8—23. zostaną wygłoszone na 
stępujące odczyty: 

1) p. t. „Rola samorządu zawodowego w 
ustroju państwowym, wygłosi w dniu 30 b. 
m. o godzinie 19 instruktor korporacji prze- 
mrysłowej p. Stanisław Paczyński. 

2) p. t „Gazeta w warsztacie rzemiešlni- 
czym“ wyglosi w dniu 6 grudnia, o godzinie 
19, red Bolesław Święcicki. 

3) p. t. „Ochrona prawna pracowników 
młodocianych wygłosi w dniu 15 grudnia o 
godzinie 19 inspektor pracy p. Umiastowski. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 
— Wieczór Literacki w ZMR. „Vita“, — 

Dziś t. j. we środę dnia 30 listopada 1932 ". 
o godz. 6 p. p. w świetlicy oddziału ZMR. 
P. „Vita* odbędzie się drugi z kolei „Wie 

<z6f literacki“ 
— Resursa Rzemieślnicza w Wilnie za 

prasza rzemieślników wileńskich oraz sympa 
łyków rzemiosła na odczyt pt „konieczność 
wprowadzenia uproszczonej buchalterji w 
warsztatach rzemieślniczych* który w dniu 
30 b. m. o godzinie 20 w sali resursy przy ul. 
Bakszta nr. 2 wygłosi prysięgły buchalter p. 
Stanisław Bohdziewicz. 
Ei E p e 

  

   

      

    

   

     

  

     

  

      

warsztatów rzemieślnie 
nieodwołalnie w dniu 1 grudnia B 
20-ej. Wszelkich informacyj udziela i zapisy 
przyjmuje biuro Izby Rzemieślniczej w godz. 

SZLAK NIEPOTRZEBNY". 
Zaczęto hutoryć (gadać) o szko- 

le i spółdzielni. A Żary tymezasem 0d- 
nawiały się i upię ły. Bezmała 
wszyscy pobudowali się, a przy każ- 
dym domku zasadzono ogrody do któ- 
rych drzewka dostarczyła szkółka Wa 

sila. Przed chałupami, od ulicy, kło- 

potliwe dziewczęta i kobiety kwiatu- 
szków ponasadzały: nagietek, malwy, 
mięty, groszku, fasoli. Praca wrzała, 

jak w ulu. A gdy minął rok i w są- 

siednich Pogorzełeach otworzono szko 
ię, a w Żarach spółdzielnię, której kie 
rownikiem obrano Was zdawało 

    

  

    

imu się, że celu swego dopiął. W о- 
świacie i jedności upatrywał porękę 
szczęścia. jak swego kraju, tak i ca- 
łego świata. Mocno był przekonany. 
iż oświała i jedność odprowadzą ludzi 

vd „Szłaku Niepotrzebnego*. Pocie- 
szał się, iż życia swego, skaleczonego, 

rozbitego, nie zmarnował. 

Ale tymczasem ta praca a również i 
życie pokrzywdzone, odbiły się ujem 
nie na zdrowiu Wasila. Już dawno 
odczuwał że mu bok czasem dokucza. 

  

Wydawnietwo „Kurjer Wileński 

  

Upływ krwi, kalectwo, przeżycia du- 
chowe, krwawiąca rana serdec”na, 
praca na zgliszczach ojcowizny. pra- 
ca w sprawach ogólnych, gdzie nie 

    

mało trzeba było. znieść niepr /jem- 
ności, poderwały Wasilowi siły. Za- 
czął pokaszliwać, a im dalej tem w:6- 
cej. Gdy zaś zauważył na nosówce sla- 
dy krwi, zwrócł się do doktora, któ- 
ry przyznał suchoty, od których pra- 
wie niema ratunku, a tem bardziej w 
tych warunkach. 

Niedługo umarła natka 
nę do EL zabrali. Już i nrdobre s 

pobudowali į zagospodarzyli Kapezu. 
ki, ale swego pierwszego przytułku, 
chatki malutkiej, Wasil n » opuszezał. 
Położył tylko podt: 1 рохоз!а na 
т!щзсц tu pracują”. czylając i odpo- 
21 (AJĄC 0 wielk” ej GBA, AAA 

  

    

   

    

          

R su 
Prócz glostezeńca Mikołki, Po- 

kochał Wasi] lego dwunastoletniego 
swawolnika, 
czańskiej, a 

ucznia szkoły Pogerzel- 
więc j czasu dla niego 
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KU R. I E R 

urzędowych oraz sekretarjat Resursy w godzi 
nach od 17 do 19. 

— Związek Cechów. Wi dniu 2 grudnia 
r. b. walne zebranie cechu ślusarzy. W dniu 
9 grudnia walne zebranie cechu fotografów. 
W poniedziałek 5 grudnia miesięczne sprawo 
zdawcze zebranie delgatów związku cechów 
na którem ksiądz Mościcki wygłosi odczyt — 
„Historja cechów*, prócz tego będą porusza- 
ne ważne sprawy, jak to: potanienie prą- 
du elektrycznego, bezrobocie, bezprawne 1 
świadome niewzywanie płatników proszących 
© zawezwanie na komisję odwoławczą w ce- 
lu obrony swoich interesów i t. p. 

, Niedzielny odczyt W. Jankowskiego „O 
świętym Franciszku z Assyżu* udał się nadz- 
_wyczajnie przy licznie wypełnionej sali resur- 
sy rzemieślniczej — Bakszta 2, 

W tejże sali co środy odbywają się cieka 
we odczyty, organizowane przez zarząd re- 
sursy dla rzemiosła na tematy aktualne. 

Wstęp bezpłatny. Mistrzowie winni korzy- 
stać z tej sposobnoś 

— Praca dia 30-tu bezrobotnyć rzemieśl 
ników. W; związku z akcją odzieżową Wo- 
jewódzkiego Komitetu do Spraw Bezrobocia 
zostaną uruchomione prawdopodobnie w ra- 
tuszu warsztaty reperacyjne odzieżowe - 
bównicze i bieliźniane zależnie od wyniku 
zbiórki. W warsztatach tych będą zatrudnieni 
przy reperacji odzieży i obuwia bezrobotni 

i i przypuszczalnie w liczbie około 
iązku z tem dyrektor Izby Rze- 

mieślniczej interwenjował w komitecie, pro- 
sząc by organizację warsztatów i dobór pra- 
cowników powierzono za pośrednictwem Iz- 
by Rzemieślniczej bezrobotnym fachowcom, 
którzyby byli odpowiedzialni za wynik prac 
reperacyjnych. 

_ RÓŻNE. 
- Tygcdniowa kontrola mleka. W, dniach 

od 29 listopada — 6 grudnia r. b. Centralne 
Biuro Statystyczne m. Wilna przeprowadza 
tygodniową kontrolę mleka dostarczonego do 
m. Wiilna. Kontrola ta jest dalszym ciągiem 
prac zapoczątkowanych na wi ę bieżącego 
roku, a mających na celu zbadanie konsum 
cji mleka w m. Wiilnie. Badanie konsumcji 

mleka przez Centralne Biuro Statystyczne od 
bywa się w słem porozumieniu z Zakła- 
dem Ekonon Rolnej USB. i Zwia 
Organizacyj i Kółek Rolniczych. Obecnie prze 
prowad: god wa kontrola dąży do u- 
stalenia r icy, jaka zachodzi w konsumej: 
mleka w żnych porach roku i w-ciągu roż 
nych dni tygodnia Jest ona przeprowadza 
na nie na ws kich rogatkach miasta, «o 
byłoby zbyt u we i kosztowne, a jedy 
nie w trzech punktach podmiejskich, n 
ruchiwszych i najbardziej charakteryst 
nych. Pozwoli to najzupełniej drogą porów 

nania z wynikami poprzednich kontroli wy 
ciągnąć odpowiednie wnioski całości konsum 
cji mleka w m. Wiilne. 

OFIARY 
Ku uczczeniu Ś. p. ks. Prefekta Michała 

Kuszniewa grono nauczycielskie Gimnazjum 
im. Elizy Or. zeszkowej składa na Bratnią SE 
moe tegoż gimnazjum złotych siedemn 
jako zapomogę niezamożnej uczenie 
wyznania prawosławnego. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 

S$. Barbara Żulińska C. R. O wychowaniu 
religijnem dzieci w wieku przedszkolny . 
zł. 1.20 

Sporo się pisze o metodzie wychowania 
najmłodszego pokolenia, które po raz pierw 
szy wychodzi poza próg domów, zdążając 
do przedszkoli. Mimo to, kwestja howa- 
nia dziatwy poniżej lat siedmiu nie jes 

czerpana. 

Uwagi czcigodnej autorki, doświadczonej 

długoletniej wychowawczyni, mają wartość 
wprost wyjątkową ze względu na bardzo sub 

telne traktowanie dusz dziecięcych, które 
trzeba urabiać dła Boga i dla życia na ziemi 
w. czynie i cnocie. 

        

   

    

    

  

   

      

            

  

   

      

   

       

  

  

  

     

  

   

   

  

  

    

Kardynał Bourne, Arcybiskup westmin- 
sterski. O Wychowaniu Duchowem. zł. 2. 

J samego tytułu bije powaga zagad- 
nienia: kto, gdzie i w jaki sposób zająć s'ę 
ma wychowaniem duchowem, tą najw 
formą wychowania, obarczonego najgroźn'ej 
szą odpowiedzialnością przed Bogiem i lu 
dzkością. 

Autor przeżył w sobie cały ten problem. 
I jako kierownik młodzieży, poświęconej 
służbie ej wśród ogółu, wcielił w życie 
zasady i metody, któremi dzieli się teraz na 
łamach niewielkiej, ale treściwej książki. 

    

    

  

   

  

    

  

Jan Wiktor. Tęcza nad sercem. Powie 
Wyd. II. Nakład Księgarni św. Wojciecha. 
Cena zł.ó. — R. 1932. 

Jan Wiktor jes poetą. Są poeci, wieko 
pomni twórcy epopei lub rapsodėow. Inn“ 
opiewają na wszystkie tony miłość wzajem- 
ną kochanka kochanki, K 
ich słowo, drżące zamiarem pieszczoty. 

Wiktor jest poetą nawskroś chrze: 
skim. Skala jego wylewów 1 
przeto rozleglejsza, ma tony a 
dźwięczne, że odbijają się echem poza 4 gra 
nieami tej ziemi, na której się zrodziły. 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. żołądka i jelit 

  

    

  

  

    

  

przyjmuje od 12—2 i 4—6 

Kwiatowa 7, tel. 14-25 

udzielał sporo. A chłopak podrastał 
ciekawski, czasem dokuczliwy, lecz 
Wasil tem się nie zrażał, a chętnie się 
dzielił z natrętem swemi spostrzeże- 
niami i doświadczeniam. Wiedział, 
że ziarno, rzucone w niwę, a do iego 

niepokałaną, obejdzie pysznie | zakra 

suje. 

    

XXX. 

Pewnej zimy obleciała Żary nowi- 

Ianulka powróciła! Nie poznali 
rodzice w chudej, bladej, nawpół ob- 
dartej posłaci, swojej kiedyś kwitną: 
tej Nanulki, Przyjęli za żebra 

tyłko.gdy ósunęła się do nóg ojci 

matki domyślili się że mają przed so- 
bą córkę. Kozak i w myśli nie miał 
by się ożenić z Hanulką. Zatrzymał się 
w jakiemś mieście, kilka dni pohulał, 

na: 

  

   

    

uwiodł dziewczynę, i ułolnił się — 
szukaj wiatra w polu. 

Zrozumiała Hanulka swoją pomył- 

  

kę i lekkomyślność, lecz drogi zpo- 
wrotem nie było. „ażyła się wró- 
cić do domu, a tu i powrócić niema za 
co. Wstąpiła na posługi, gdzie nie dłu- 
go się utrzymała. Zauważono jej po- 
stać zaokrąglona ji odprawiono. Nie 
pamiętała ile czasu odchorowała w 
położniczym zakładzie * w jaki spo- 
sób opuściła go. Wałęsała się po służ- 

   

Drukarnia „Zniez*”, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, tel, 35-40 

WI L EŃ SR I 

400.000 trupów bez grobu. 

Magistrat miasta Reims poszukuje stale 
w wielkich ogłoszeniach robotników ziem- 
nych, mimo jednak dużego wynagrodzenia 
kandydatów zjawia się niewielu, choć Franc- 
ja posiada znaczną ilość bezrobotnych. Ci 
poszukiwani robotnicy mają uporządkować 
pole bitwy koło wzgórza Loretto, a praca 
to niebezpieczna i grozę budząca. Na polach 
tych bowiem leży dotąd 400.000 ciał, prze- 
ważnie żołnierzy niemieckich, nieodpowied- 
mio pogrzebanych. 

Czternaście lat minęło od zakończenia 
wojny światowej, ale wzgórza i wądoły Lo- 
retto są dotychczas mieuporządkowane. Od 
dłuższego już czasu usiłowano zbudować tu 
wspólny grób poległym, praca jednak posu- 
wa się bardzo powoli, ponieważ brak robot- 

    

DEiš długooczekiwana wielka premjera! Bożyszcze tłumów. król pio- 
senkarzy francuskich, niezapomniany bohater filmu „Pod dachami Paryża” 
oczaruje swoim śpiewem, olśni swoją kreacją 
w najnowszym przeboju śpiewno-dźwiękowyra 

01 więk. teatr świetlny 

PAN 
«& Wielka 42, tel. 5-28 

3źwiękowe Kino 

CASINO 
Misik247, tel. 15-41. 

Dziś premjera! Największy 
sukces kinematografji europ 
Jest to: Coś nadzwycza!negol Coś nicosiągalnego! Coś niebywałego! By pojąć trzeba ujrzeć.. 
NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 

ników Wpobliżu Reims złożono dotąd na 
wieczny spoczynek w olbrzymim bratnim 
grobie około 21.000 ciał. Podobne prace re- 
gulacyjne wykonano również w Verdun i we 
Flandrji,. przezwyciężając liczne trudności, 
jadnakże atmosfera nie była tak ponura i 

   
tak przesięknięta wyziewami śmierci, jak 
pod Reims. się tu robotnicy 
muszą posiadać s nerwy i nie powinni 
przerażać się najstraszłiwszemi widokami, 
które nastręczają im się w czasie pracy; tył 

ko pod temi warunkami mogą spełniać sta- 
wiane im wymagania. 

A jednak są jeszcze ciągłe ludzie, którzy 

przygotowują nową potworną mordownie, 
by załatwić swoje polityczne i finansowe 
interesy! W, taką uwagę zaopatruje ponurą 
notatkę katolicka prasa niemiecka. Niechże 
przysłuży się swemu krajowi i ludzkości, 

PIEŚŃ NOCY w którym 
nasz sławny rodak 

Nr. 276.(2518) 

hamując nmiepoczyłalne zapędy hitlerowców 
i innych polityków niemieckich, przygotowu- 
jących mową gehennę ludzkości. 

DROKAANIA i NTROLIGNTORNIA 
„ZNICZ“ 

WILNO, $-TO JAŃSKA 1, TEL. 3-40 

Wykonuje wszelkiego rodzaju 

roboty w zakresie drukarstwa 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIONIE 
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Albert PREJEAN 
W KAŻDYM PORCIE DZIEWCZYNA 

Przepych dalekich mórz i słoneczn. portów południal Moc melodyjnych piosenek! Humor! Tańcei Tempo akcjił 
NAD PROGRAM: Urozmaicone dodatki dźwiękowe. Początek o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. 2 

"u. JAN KIEPURA 
„By ujrzeć trzeba przyjśćł 

Początek oeodz W CG OJO RY SANO niedzielę oczoa> i 
Pomimo ogromnych kosztów obrazu — ceny nieznacznie podwyższone. 
  

fwięk. Kino - Teatr DZ!IŚ! 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 Iwan Petrowicz 

Film w jęz. rosyjskim i francuskim. 

Rewelacja! 

kompozyt. 

Niespodzianka! 
jsko rótmiatrz kuzerów w naj- 
głośniejszem arcydziele genjal. 

Pawła Abranama 
Poryw. akcja toczy się na Węgrzech, w Rosji carsk., J i Rosji sow. 

Film mać filmy! 

Wiktorja i jej huzar 
  

Umwięk. Kiao - Teatr | DZIŚ! 100% dźwięk 

Hollywood 
Mickiew. 22. tel. 15-28   produkcji francuskiej Góry w płomieniach 

W rol. gł: Luis Trenker i Armand Bernard. NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. Początek o g. & 

Bohaterska epopea dziejów walk 
alpejskich. Wspaniałe: 

nieporówn. zdjęcia walk górskich 
strzelców 

Z powodu wysokiej w$rtości artystycznej obrazu — dla młodzieży dozwolony. 

    

Skład Sukna, Manufaktury i Jedwabiu 

J. KOBRYŃSKI 
Wilno, Niemiecka 31 

Biały Tydzień 
Wielki 

Ceny w-g ostatnich redukowanych cenników. 
Jako też 

Wielka SPRZEDAŻ RESZTEK 
CENY NAJNIŻSZE! 

  

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru |-go, 

pow. wileńsko-trockiego, zamieszkały w Wilnie przy 
1030 U. P. C. ul. Sierakowskiego 14, na zasadzie art. 

Dania 28 b. m. rozpoczęliśmy 

fabryki ŻYRARDÓW i innych. 

CENY NAJNIŻSZE I 

   

  

SEZON ZIMOWY od i 

Okłady borowinowe 

wybór towarów płóciennych i lnianych 

UMSETWAROWEEEZWZYNOANE 
TRUSKAWIEC—ZDRÓJ 

a 
grudnia do | ma:ca. 

Kąpiele mineralne: solankowe, siarczane 
i kwasowęglowe. 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

Wileńska 7, tel. 10-67 
od godz. 5—! i 4—8 

Dz. 4. KUDREWICZ 
Zamkowa 15 

Choroby weneryczne, 
syfilis i skórne. 

Przyjm. od 7—8'/, i 3—6 

Akuszerka! 

Marja Lakinerowė 
przyjmuje od 9 do 7 wieex 
lica Kasztanowa 7, m, 5 

W. Z. P. Nr. 69. 852 ° 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
aa lewo Gedeminowską, 

ul Grodzka 27. 

  

  

  

   
     
      
      

    

      

    
    

ogłasza, że w dn. 2 grudnia 1932 r. od godz. 10 rano Mody mineralne 23 ai D sa e 

w Wilnie przy ulicy Wielkiej 66 w składzie P. Woje- W kóalettscnkalnie (ógriawknćj oi Wszelkich W. Z. Nr. 3193 

wódzkiego odbędzie się sprzedąż z przetargu publicz- informacyj udziela — zamówienia na mieszkania 

nego ruchomości, należących do Fmy „L. Beren: | || przvimuje tylko ZARZĄD ZDROJOWY - Truskawiec. Akuszerka 
sztejn „ skiadającyc się Z Manulaktury, Oszacowa- 

Śmiałowska 

nych na sumę 1687 zł. 32 gr 
Licytacja jako powtórna 1ozpocznie się od poło- 

wy ceny oszacowania. 
1311/V1 Komornik Wł. Matuchniak. 

  

  

  

Ratujcie zdrowieł 
wstaje z powodu obstrukcji. 

nia najrozmaitszych chorób, zanieczyszcza 

i tworzy złą przemianę materji 

dobrym środkiem  przeczyszczającym, 

i pobudzają »petyt. 

pienia wątroby, nerek, kamieni żółciowych, 

głowy, wyrzuty i liszaje. 

wyleczonych. 

Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych.   

  

Najsłynniejsze 
światowe po- 

wagi lekarskie stwierdziły, że 75% chorób po- 

Chory żołądek jest główną przyczyną powsta- 

SŁYNNE OD 50 LAT W CAŁYM ŚWIECIE 

ZIOŁA Z GÓR HARCU Dr. LAUERA 
jak to stwierdzili prof. Berlińskiego Uniwersytetu 
Dr Martin, Dr. Hochflaetter i wielu innych wybit- 
nych lekarzy, są idealnym środkiem dla uzdrowie- 

nia żołądka, usuwają obstrukcję (zatwardzenie), są 
ułatwiają 

funkcję organów trawienia, wzmacniają organizm 

Zioła z gór Harcu Dr. Lauera usuwają cier- 

pienia hemoroidslne, reumatyzm i artretyzm, bóle 

Zioła z gór Harcu Dr. Lauera zostały na- 
grodzone na wystawach lekarskich najwyższem 
odznaczeniem i złotemi medalami w Badenie, Ber- 
linie, Wiedniu, Paryżu, Londynie i w.in. miastach. 
Tysiące podziękowań otrzymał Dr. Lauer od osób 

CENA М, pudełka zł. 1.50, podw. pud. zł. 2.50. 

Szerść bydlęcą i wełnę 
we wszystkich gatunkach kupuje 

ŁÓDZKA MANUFAKTURA PLUSZOWA 

TEODOR FiNSTER 
Łódź, ulica Dowborczyków 17 

przeprowadziła się 
ma sl. Mickiewicza 4—6 

tamie gabinet kosmałyca-« 
my, usuwa zmarszczki, bro - 
dawki, kurzajki i wągry- 
W.7.P 48 8323: 

Choinki 

  

  

że w dniu 2-go grudnia 1932 roku © 
krew 

wanego na sumę zł 600.— 
М1    

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru Il-go 

zamieszkały w Wilnie przy ul. Zakretowej 7, zgodnie 
z art. (030 U.P.C. podaje do wiadomości publicznej, 

w Wilnie przy ulicy Mickiewicza Nr. 
sprzedaż z licytacji, należącego do firmy „Górnośląsk” 
majątku ruchomego, składającego się z wyrobów że- 

laznych, buks do kół, łączników wodociągowych iin. 

Komornik Sądowy H. Lisowski. 

tanio, różnej 

gęste. Protassewicz, maj. 
Borki, poczta Rokotna, 

wojew. nowogródzkie, 

wielkości, 

  

godz. IU-ej rano 
I aJLĘISUE 

  

DRUKARNIA 
LIFTROLI GATORNIA 

  

Przekazy pieniężne i 
do Z. S. R. 

cier- przyjmują banki: 

syłkami odzieżowemi: 
w Warszawie, 
przy Widzewskiej 
Łodzi.     

  

bach, potem na fabrykę przyjęli. Pra- 
cę jednak niedługo przerwano, a 
biedactwo znów pozostało na bruku. 
Nastał głód, który rzucił ją na wieś, 
gdzie pracowała za kawałek chleba. 
Nie mogła wytrzymać śród ludzi cu- 
dzych, którzy wyzysk wali ja na każ- 

dym kroku, a poniewierali i duszą i 
ciałem. Postanowiła powrócić do Żar. 

Ciężko, smutnie i wstydno było dla 

Szkielów, lecz serce rodzicielskie n'e 
ma granic w litości j przebaczeniu. 
Dowiedział się i Wasil o powrocie 

Hanulki, lecz i znaku nie podał, że 
tem jest zainteresowany, chociaz w 
duszy burzę przeżywał. 

„Zbłądziła z drogi“ 
sił w swojej chałupie „lecz nie jej w 

tem wina”. Powróciła, może ze szcze- 
rym. zamiarem wszystko naprawić i 

pójść starą drogą. Pomyśli że ja się 

wściekam na nią, a tu i żalu żadnego 
nie czuję. Żebym był zdrów, sam pier- 
wszy bym poleciał, całował ręce, nogi 
i płakał, Płakał rzewnie nad jej. niedo- 
lą, nad jej lekkomyślnością i krótko- 
WwZrOocz Ale na co się to zda” 

cia dla niej już nie przyniosę, 
a i swego serca nie uspokoję, bo już 
nie żylec ze mnie na łym świecie, a 
sercu nie do kochania. A do niej 
cze powrócą — i zdrowie i miłość. 

   

rozważał Wa- 
  

   

  

    

    

A 

  

  krwiożercza, nikczemna, niepo- 
A wojno! Zabiłaś moje zdrowie, 
rozbiłaś serce, a teraz i życie przed- 
wcześnie zabierasz. Bierz, pocieszaj 
s'ę; lecz pamiętaj, iż przyjdzie czas, 
gdy wyrzuci cię człowiek ze swych 
dziejów, a pozostaniesz tylko upior- 
nem wspomnieniem. 

Jednego razu spotkał FHanulkę na 
ulicy. Oddał dobrydzień, lecz ta tyl- 
ko głowę niżej zwiesiła i pośpieszając 
przeszła mimo. Nie widział Wasil 
tych łez gorących, co sypnęły się po 
licu dziewczęcem, trochę już zarożo- 

wionem lepszym bytem. 

„Powrócić* zamigało w głowie Ha 
nulki, przemówv wszystko opowie- 
dzieć, przeprosić. Winna jestem, nie 
dotrzymała słowa, zapomniała, zawie 

„yła podłemu człowiekowi. Lecz od- 
pokutowałam. Może przebaczy? Ale 
nie będę lazła w oczy, nie będę się ua- 
rzucała, Dzisiaj już nie wypada, lecz 
przy pierwszem zdarzeniu przeproszę. 
Ot wiosną. Pójdę po nasiona kwiatów 
do Tacjany. : 

Spotkać się nie przyszło Jesień i 
w.osna, okresy roku zabójcze dlu su- 

cholników. Kto dr jesień. czeka 

wiosny, i tak cały 
wstania Żarów ze zgliszcz i gruzów 
viosna, była dla Wasia rozstrzyga ją 

    

   
  

  

  

  

    

   
   

  

Przedstawicielstwo Handlowe Z. 
do wiadomości, że przekazy pieniężne na „Torgsin“ 

Gospodarstwa Krajowego, 
chny Kredytowy, Zachodni, Udziałowy. 
ży wnościowemi zajmują się: B-cia Pakulscy—Brscka 22, 
B-cia Hirszfeld—Bielańska 5 w Warszawie, Diszkin—- 

Piotrkowska 8, B-cia lgnatowicz— Piotrkowska 96 w 
Łodzi i }. Abramski—Piaskowa 9 w Grodnie. 

B-cia Jablkowscy—Bracka 25 
Mickiewicza 18 w Wilnie, 

Manufakiurze— Rokicińska 54 w | | SOLIDNIE 
Wszelkich informacyj po otrzymaniu znaczka 

pocztowego udziela Przedstawicielstwo Hendlowe Z. 

S$. R. R=Warszawa, Koszykowa 4, tel. 9-06-66. 

„ZNICZ 
Wilno, św. Janska Ar. 1 

Teleton 3.40. 
posyłki 

Dzieła 
diuki, 
reiia m 
zytowe, prospekty, 
zaproszenia, alisze 

i książkowe, 
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cą i zabójczą. Choroba postępowała 
nieubłaganie. Przeczuwał Wasil, że 

dogorywa ostatnie dni, lecz nie dawał 
zauw. „by nie zasmucać rodziny. 
Wiedział 12 przeciągnął niemało, za- 
wdzięczając na jakie stać wieś kura- 

cji i opiece. Nic nie pomogło. Jak się 
nie borykał, a w początku kwietnia 
położył się do łóżka, by więcej : nie 
powstać. Ojciec i siostra proponowali 
by przenosł się do wielkiej i/by, lecz 
Wasil nie zechciał. Dziękowuł mówił. 
że w tym pierwszym przytułku jemu 
lżej i weselej. Pozostawili w spokcju 
czuw kolejno. Odwiedzali sąsie- 

dzi i z Żar, a tak samo i ze wsi oko- 
licznych, bo miał Wasił przy ;aciół nie 
mało. ajwięcej in wał u Wasż 
la « prawie chat 
ki nie opuszczał, a częsło i nocował. 

Minęła Wielkanoc. Poezęli ludzie 
do pracy wyruszać w poła. Wyrznci- 
1а się j trawa zielona, aksamitna. Drze 
wa okryły się młodziutk em, lipną- 
cem, pachnącem liściem, co dnia więk 
szem. Młode jabłonki otworzyły swe 

   

        

    

  

biało-różowe miseczki. Osypała się 

kwieciem b'ało-śnieżnym | czeremcha 

fręzlowata. 

(Dok. nast.). 

Redaktor odpowiedzialny Witoki Kiszkis, 

 


