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WILNO, niedziela 14-90 marca 1937 r. 

RJER WILEŃSKI 
Stalinowskie votum nieufności 

dla aparatu partii bolszewickiej 
W artykule „Na drodze samolik- | Orenburskiego obwodu, komitet par- 

-widacji bolszewizmu” („Kurjer Wileń 

ski* 20.11.37) zwracaliśmy uwagę czy- 

telniików na fakt niezwołania przez 

CKW KP (b) kolejnego, t. j. XVIII-g0 

zjazdu partii w przepisanym przez 

obowiązujący statut partyjny termi- 

ni i w związku z tym wysunęliśmy 

przypuszczenie, iż Stalin prawdopo- 

dcbnie dlatego nie zwołuje zjazdu, że 

$ bliżej niokreślo   

przygotowuje jakie: 

„e niespodzianki. 

Ostatnie wydarzenia w Związku So 

wieckim, a raczej w życiu WKP (b) 

przypuszczenia nasze cafkowicie po- 

twierdzają. Jak obecnie bowiem oka- 

zuje się Stalin istotnie w swych а- 

psrtamentach kremlowskich przygoto 

wywał niespodziankę, ujawnioną w 

prasie sowieckiej przez podanie re- 

zaltatów obrad plenarnego zebrania 

CKWK?P(b), które odbyło się w 

końcu ub. m. 

Na plenarnym zebraniu bowiem 

tego najwyższego organu partyjnego 

w okresach pomiędzy zjazdem partii, 

Żdanow, jeden z członków biura po- 

litycznego, po zabójstwie Kirowa 

stalinowski generał-gubernator Le- 

ningradu wygłosił dość ciekawy refe- 

rat, w którym poddał druzgocącej 

krytyce dotychczasowe praktyki 

wszystkich partyjnych, 

<zyk t. zw. wybieralnego aparatu par 

tyjnego. Mianowicie po nawiązaniu 

komitetów 

w swym referacie, do faktu uchwa- 

lenia t. zw. Stalinowskiej konstytucji. 

zgodnie « którą mają być w nieda- 

lekiej przyszłości przeprowadzone po 

wszechne, równe, tajne i bezpośrednie 

wybory do Rady Najwyższej ZSRR-— 

Żdanow postawił interesujące pyta- 

nie, czy aparat partyjny w swvm: 0- 

becnym składzie będzie zdolny sta- 

nąć na czele kampanii wyborczej i 

zapewnić w niej przodujące miejsce 

dłi partii. Odpowiedź Żdahowa na o- 
gół wypadła negatywnie. A to dla 

tego, że obeony aparat partyjny w 

swej praktycznej był 

bardzo daleki od jakiejkolwiek bądź 

demokracji. Jak wynika bowiem z re 

feratu Żdanowa, aparat partyjny pra 

wie na każdym kroku naruszał przepi 
sy słatutu partyjnego, nie zwoływał 

działalności 

zebrań, nie dopuszczał t. zw. krytyki ; 

i samokrytyki wewnątrzpartyjnej, za- 

sądę wybieralności członków różnych 

komitetów partyjnych zastąpił przez 

familijną zasadę kooptacji i miano- 

wania i t. d. Wszystkie te zjawiska 

występowały prawie od XVII zjazdu 

partii, t. j. 1934 r. bez przerwy. W wy 

niku tego rodzaju praktyk wewnętrz- 

ne życie partii do tego stopnia wyja- 

łewiało, że członkowie aparatu, zaj- 

mowali się np. następującymi zagad- 

niemóami: W rejonie Matwejewskim 

KR ŻEBER I K A i INTO A L OAS TS NA 

Jim i Anny Mollison 
ostatecznie rozwodzą sie 

  
ŁONDYN, (PAT). — Jim Mollison poł | wodu. Anny i ja — dodał Mollison — 

wierdził wiadomość, iż zażądał od swej | weźmiemy oddzielnie udział w wyścigu 

żeny, znanej loiniczki Anny Johnson, roz 

  

  

tyjny po wysłuchaniu sprawozdania 

komunisty Sidorowa o jego działal- 

ności powziął uchwałę: „Gazet nie 

czyta i nie prenumeruje. Z żoną żyje 

tak sobie, z dziećmi również. Wziąć 

pod uwagę, że Sidorow w stopniu nie- 

dostatecznym wychowuje własną ro- 

dzinę“. 

Ta sama organizacja po wysłucha 

niu sprawozdania drugiego członika 

Mazina, który pobił swą żoną, posta- 

nowiła: „Nie dopuścić w przyszłości 

głupstw rodzinnych. W najbliższym 

czasie naprawić rodzinne stosunki”. 

W innej organizacji w Kazechsta- * 

nie, po złożeniu sprawozdania przez 

kcmunistę Salirowa, komitet party j- 

ny powziął jeszcze ciekawszą decy- 

zję: „Słuchaliśmy: sprawozdania Sa- 

! 

  lirowa. Postanowiliśmy: Salirowa a- 

resztować'. 

Takie i temu podobne dziwolągi 

wypełniały poniekąd życie wewnętrz- 

5e wielu komitetów partyjnych. 

Aby temu wszystkiemu położyć 

kres i postawić aparat partyjny na 

wysokości zadania w związku ze zbli 

żającymi się wyborami CK WKP (b) 

po wysłuchaniu Zdanowa, nakazał: 

z'ikwidować system kooptacji i mia- 

ns>wania, ustanowić tajne głosowanie 

przy wyborach mowych komitetów 

partyjnych oraz przeprowadzić do 30 

maja nowe wybory we wszystkich or 

ganizacjaeh partyjnych poczynając 

od najniższych i kończąc na komite- 

tach krajowych, obwodowych i CK 

t. zw. narodowościowych kompartii. 

Postanowienie to musiało uderzyć 

w aparat partyjny jak piorun z jas- 

nego nieba. Oznacza ono bowiem w 

gruncie rzeczy ni mniej ni więcej jak 

tylko wyrażenie votum nieufności dia 

| aparatu partyjnego. Jest to fakt, któ- 

Sen. gen. Galica 
przewodniczy zlazdowi działaczy wiejskich: 

WARSZAWA. (Pat.) Sekretariat ; 

Obozu Zjednoczenia Narodowego ko- 

munikau je: 

Do Wydziału Wiejskiego Obozu 

Zjednoczenia Narodowgo napływają 

ze wszystkich stron kraju listy, *w 

rażające chęć wzięcia udziału w z 

dzie przedstawicieli wsi, jaki odbę- 

dzie się w Warszawie w dn. 14 mar- 

са r. b. Dotychczas udział 'w zjeździe 

    

zapowiedziało przeszło 400 osób, li- 

czyć się jednak mależy, że liczba 
przedstawicieli wsi na zjździ będzie 

smacznie większa. 
Zjazdowi, który będzie obradował 

nad potrzebami całości stanu wiej- 

skiego, będzie przewodniczył powsze- 

chnie znany działacz niepodległościo- 
wy, chluba polskiego włościaństwa 

sen. gen. Andrzej Galica. 

Zebranie informacyjne O. Z. N. 
WARSZAWA. (Pat.) W dniu 12 | 

b m. w Lublinie odbyło się zebranie | 

infonmacyjno-dyskusyjne w sprawie 

organizowanego Obozu Zjednoczenia 

Narodowego. W zebraniu tym wzięło 

udział około 50 osób, z których część 

brała udział w zjeździe działaczy 

miejskich, odbytym 'w dniu 1 marca 

b. r. w Warszawie, pozostałe zaś oso 

by reprezentowały różne sfery miej- 

scowego społeczeństwa. 

Na zebranie to przybył z Warsza- 
ws przewodniczący organizacji miej- 

skiej Obozu Zjednoczenia Narodowe- 

go, prezydent Stefan Słarzyński oraz 

członek prezydium organizacji miej- 

skiej p. Eugeniusz Wencel. 

  

   

  Po zagajniu zebrania przez dr. 

Wacława Drożdża — prezesa Izby | 

Lekarskiej, prezydent Stefan Starzyń 

ski zainicjował właściwą dyskusję, w 

której wzięli udział pp.: Stefan Lelek 

—sędzia Sądu Apelacyjnego w Lubli 

nie, dr. Antoni Dering i dr. Witold 

Krzyżanowski — profesorowie Kato- 

lickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 

Liszkowski — przydent miasta Lub- 

lina, dr. Fischer — dyr. Zw. Sp. Mle 

czarskich i Jajczarskich, dr. Zagrodz- 

ki, red. Gralewski oraz dyr. Eugenius7 

Wencel z Warszawy. 

W dyskusji podkreślono z różnych 
stron koniczność jak majprędszej 
powszechnej konsolidacji narodu pol 

skiego oraz gotowość do najbardziej 

intensywnej pracy w terenie. Zebrani 
wypowiedzieli się pozytywnie zarów- 

no w stosunku do deklaracji płk. 
Acama Koca, jak i do zasad organiza- 

cy jnych Obozu Zjednoczenia Narodo- 

wego. 

  

„Times“ o zagmatwanych stosunkach 

polsko - litewskich 
LONDYN, (PAT). — „Times”* ogłasza 

komunikat PAT., dotyczący przemówie- | 

nia ministra Łozorajłisa, zaopatrując go 

obszernym komentarzem redakcyjnym. 

„Times” stwierdza, że granica polsko- 

  Nowy Jork — Paryż w sierpniu r. b. 

3 
A 

| litewska pozostaje od roku 1920 obwaro 

wana drutem kolczastym, a bariery, bro 

niące dostępu do obu krajów, nie są 

prawie nigdy otwierane. Czy nie można 

przywrócić lepszej zgody — zapytuje 

„Times“. 
Mamy wrażenie, że jeżeli chodzi o 

Polaków, to zadowolni ich przywrócenie 

pełnych stosunków dyplomatycznych z 

Litwą. 

Litwini mieli zaproponować Polsce 
coś w rodzaju projektu zasad porozumie 

nia konsularnego z otwarciem granic. — 
Dla obserwatorów zagranicznych wyda- 
wać by się mogło, że w takim wypadku 

dokonanie tylko pierwszego kroku jest 

już zrobieniem połowy pracy. Ale jest 
to sprawą Polski zdecydować, czy tego 

rodzaju porozumienie nie byłoby kro- 
kiem prowadzącym do pełniejszych sto- 
sunków i czy prowadziłoby, jak Warsza 

wa wydaje się tego obawiać, do wyzyska | 
nia przez drugą stronę celów, które jedy | 
nie mogłyby wzniecić nowe trudności. 
Ponad wszystko inne niezbędne są z obu 
stron dowody dobrej woli i zaufania. 

casa i M 

  

ry nie ma precedensu w dotychczaso 

wj historii partii bolszewickiej. I to 

tym bardziej znamienny, że aparat 

partyjny, do niedawna był uważany 

przez CK WKP (b): za najłepszy in- 

strument, przy pomocy którego były 

przeprowadzane wszystkie zarządze- 

nis kierowniczych Poza 

tym należy nadmienić, że naruszenia 

Ždanow, 

organów. 

statutu, o których mówił 

zawsże dokonywały się z wiedzą CK 

WKP (b). Co więcej: Stałimowski CK 

świecąc sam przykładem przez szereg 

lat wychowywał cały aparat partyj- 

ny w duchu łamania i nieprzestrzega- 

nia przepisów statutu. 

Wobec powyższego, trudno na ra- 

zie zrozumieć obecny nagły zwrot w 

kierunku przestrzegania statutu. Nale 

ży jednak przypuszczać, że najbliższe 

wypadki w Związku Sowieckim, wy- 

jaśnią istotny sens tego, bądź co bądź 

sznsacy jnego posunięcia. Zet. 

Uchwały Rady 
Ministrów 

WARSZAWA, (PAT). — W dniu 13 
bm. odbyło się pod przewodnictwem p. 
premiera gen.  Sławoj-Składkowskiego 
posiedzenie Rady Ministrów, na którym 
przyjęto projekt ustawy w sprawie kon 
wersji i zamiany pożyczek  państwo- 

wych, samorządowych i gwarantowanych 
przez skarb państwa, wypuszczonych w 

walutach obcych. 
Projekt ten reguluje zagadnienia, 

przedstawione przez p. ministra skarbu 
na posiedzeniu Senatu w dn. 12 bm. 

Poza tym Rada Ministrów załatwiła 
szereg spraw bieżących. 

4, Pmygotowania do Soboru 
prawosławnego w Polsce 
WARSZAWA. (Pat.) W dniach 9, 

10, 11 i 12 marca b. r. odbyły się ko- 
lejne posiedzemia delegatów rządu i 
hierarchii prawosławnej w związku z 
procesem przygotowawczym do zebra 
nia przedsoborowego i soboru gene- 
rałnego. Posiedzenia wstępne odbędą 
się w pierwszych dniach kwietnia 
b. ©. 

Projekt nowego 
kalendarza 

GENEWA, (PAT). — Sekrełariat Ligi 

Narodów komunikuje tekst projektu kon 

wencji, złożonej przez delegata Chili 

dn. 27 stycznia br. na Radzie Ligi w spra 

wie reformy kalendarza. Projekt przewi 

duje wprowadzenie od dnia 1 stycznia 

dzielącego 

rok na 12 miesięcy i 4 równe kwartały. 

1939 r. stałego kalendarza 

Każdy kwarłał rozpoczynałby się miesią 

cem, liczącym 31 dni,.a dwa nasłępne 

miałyby po 30 dni. Między 30 grudnia 

a 1 stycznia dodaje się jeden dzień „koń 

ca roku”. W latach przestępnych 'drugi 

dzień dodatkowy byłby dodawany mię 

dzy 30 czerwca a 1. lipca. 

Terroryzowanie chłopów 
na Białorusi sowieckiej 
MOSKWA, (PAT). — Z Mińska dono 

szą, że najwyższy sąd Białorusi Sowiec 

kiej skazał kierowników lepelskiego re- 

jonowego komiłetu partyjnego za tero- 

ryzowanie chłopów i nieprawne konliska 

ty i rekwizycje, na więzienie na okres 

| od 6 miesięcy do 2 lał. 

Wbrew dotychczasowej praktyce — 

władze zwróciły 132 indywidualnym go 

spodarzom skonfiskowany nieprawnie ma 

jątek lub jego warłość. Fakt ten wska- 

zuje, że zbyt jaskrawe bezprawia władz 

lokalnych wobec chłopów musiały wy 

wołać bardzo wielki ferment. 

i I i D A IO P TP OKL 

Potwór morski o wadze 1800 kg. 
RIO DE JANEIRO, (PAT). — Rybacy, 

ciągnący sieci na plaży Rioskiej, zwanej 

Leblon, wyłowili olbrzymią raję, wagi 
1,800 kg. Kolosalny ten potwór o plas 
kiej głowie i szerokiej na przeszło metr 

paszczy porwał rybakom sieci i omał nie 

spowodował zatonięcia jednej z łodzi. 

Ponieważ żaden z handlarzy ryb nie 

zgłosił się do kupna raji, rybacy postano 

wili afiarować olbrzyme muzeum. 
  

Cena 15 gr. 

wraz z Kurjerem Wileńsko-Nowogródzkim 

  

„Żelazna gwardia* w Rumunii 

  
Korneliusz Codreanu, założyciel i przywódca „Żelaznej Gwardii* w Rumunii, prze 

ciw której wysiąpił osłatnio rząd rumuński. 

Odsłonięcie pierwszego[ popiersia zmarłego 
premiera Goembesa 

  

W Budapeszcie odbyło się uroczyste odsłonięcie przez premiera węgierskiego 

Daranyi'ego popiersia zmarłego przed proma miesiącami zasłużonego dla Wę- 
gier premiera gen. dr. Juliusza Gómbesa. Zdjęcie przedstawia brążowe popiersie 

Gómbesa, na prawo widoczny premier węgierski Daranyi, na dalszym planie 

węgierska kapela cygańska, która przygrywała podczas uroczystości. 

  

Madryt przed faktem 
poddania się 

PARYŻ. (Pat.) „Petit Parisien* do- 
nosi, iż rada obrony Madrytu ze 
względu na sukcesy wojsk gen. Fran 
co na odcinku Guadalajara, postano- 

wiła zwrócić się do rządu w Walencji 

Ureczyste powitanie 
TOBRUK. (Pat.) Mussolini w kil- 

ka godzin po wylądowaniu i uroczy- 

stym powitaniu go przez władze z 
marszałkiem Bałbo na czele, udał się 

na miejscowe lotnisko i odleciał do 
Amseat na granicy egipskiej, pilotu- 

jąc osobiście aparat. Powrót nastąpił 

samochodem wzdłuż 130-kilometro- 

wego odcinka mowej autostrady. W 

podróży towarzyszył szefowi rządu 
marszałek Balboż Po południu Mus- 

selini ponownie 'wystartował z Tob- 

ruk, udając się do Derna. Towarzy- 
szyło mu kilka samołotów, w których 

jsca ministrowie: Starace, 
Alfieri. W Cadi w pobliżu 

D*rna Duce został po wylądowaniu 

uroczyście powitany przez duchow- 

nych muzułmańskich, którzy udzielili 

mu błogosławieństwa i zapewnili, że 
pozdrawiają go nie tylko w imieniu 

    

    

   

» natychmiastowe wysłanie posiłków. 
W razie gdyby positki nie nadeszły, 
zostanie wydany rozkaz ogólnego od- 
wrotu. 

   
   

Mussoliniego w Afryce 
imahometan libijskich, lecz także w 
imieniu wszystkich wyznawców Alla- 
ha na całym świecie. 

Hołd rytualny 
DERNA. (Pat.) Przed bramą mia- 

sia Mussolini wysiadł z samochodu 
i przyjął rytualny hołd tubylców, któ 
rzy ofiarowali mu 24 baranki. Duce 
z marszałkiem Bałlbo wszedł pieszo 
do miasta, gdzie na głównym: placu 
organizacje młodzieży oddały mu ho- 
nory wojskowe. Po odwiedzeniu ryn 
ku, Mussolini udał, się do meczetu, 

gdzie iman odczytał orędzie, w którym 
stwierdził, że 400 milionów muzułma 
nów śledzi ze szczególnym uznaniem 

względy, jakie Mussolini okazuje wo- 

bec Islamu. Muzutmani znajdą. oka- 
zję, aby okazać swą wdzięczność w 
czynach. 

 



Wyniki konkursu Chopinowskiego | 
WARSZAWA, (PAT). — Dn. 13 w no 

cy o godz. 2.45 ogłoszona została de- 
cyzja jury w sprawie rozdziału nagród 

na Konkursie Chopinowskim. 

1 nagrodę Pana Prezydenta R. P. w 
wysokości zł. 5.000 otrzymał Żak Jakow 
(ZSRR). Wręcznie nagrody dokonał p. 
minister WR i OP. 

Il nagrodę p. minisira WR i OP w 
wysokości 2.500 otrzymała Tamarkina Ro 
sa (ZSRR). Wręczenia tej nagrody doko- | 
nat również p. minister WR i OP. 

Nagrodę p. ministra spraw zagranicz- 

nych w wysokości zł. 2.5000 otrzymał 
Małcurzyński Witold (Polska). Wręczenie 
nagrody dokonał p. dyr. Romer. 

IV nagrodę prezydenta m. st. Warsza 
w wysokości zł. 2.000 otrzymał Dossor 
Lance (Anglia). Wręczenie nagrody do- 
konał wiceprezydent Ołpiński. 

I 

Zamieszczona przez nas podobizna Fryderyka Szopena jest reprodukcją 

ność w wysokości zł. 

V nagrodę Filharmonii Warszawskiej 
w wysokości zł. 2.000 otrzymała Jambor 

Agi (Węgry). 
Vł nagrodę Warsz. T-wa Muz. w wy 

sokości zł. 1.000 otrzymała Axenfeld E- 
dith (Niemcyj. Wręczenie nagrody doko 
nat prezes Warsz. Tow. Muz., wicemin. 

Korsk. 
VII nagrodę bezimienną w wysok. zł. 

1.000 otrzymała Monique de la Bruchol 

lerie (Francja). 
Nagrodę ufundowaną przeż publicz- 

2.000 podzielono 
na cztery nagrody po zł. 500, które ot 
rzymali: Ekier Jan (Polska), Goldfarb Ta 
tiana (ZSRR), iliwicka Olga (Polska), Pier 
re Maillard — Verger (Francja). 

Nagrodę ufundowaną przez dyrekto- 
ra Henryka Markiewicza w wysokości zł. 

| 250 otrzymała Lelia Gousseau (Francja). 

  
zupeł 

nie nieznanej w Polsce fotografii (dagerotypu), której oryginał znajduje się w 
archiwum F-my Breitkopf i Haertel w Lipsku. Fotografia ta przedstawia dla bada- 
czy i miłośników genialnej twórczości Szopena wyjątkową wartość, ze względu 

na autentyczność odtworzenia postaci mistrza, znanej u nas jedynie z portretów. 
Reprodukowane zdjęcie pochodzi z osłatniego okresu życia Szopena. (Dageroty- 

pia została wynaleziona w 1940 r.). 

  

Niemieckie warunki paktu zachodniego 
LONDYN, (PAT). — W dobrze poin- 

formowanych kołach politycznych  Lon- 

dynu utrzymują, że nota niemiecka da 

POKOJE! 
TANIE, CZYSTE i CICHE 

W HOTELU ROYAL 
Warszawa Chmielna 31 

Dia pp. czytelników „Kuriera Wileńsk.” 
15% rabatu 

  

Statek w płomieniach . 
| ności z zobowiązanami jej, wynikającymi 

LONDYN, (PAT). — Przejęto radiowe 

depesze, donoszące, że na angielskm 
statku „Silverlarch”, znajdującym się w 

drodze z Nowego Jorku do Wysp Fili- 

pińskich, wybuchł pożar. Statek stoi od 

3 dni na pełnym morzu w płomieniach. 

Rane 

Kronika tygodniowa 

się sprowadzić do następujących 3 postu 

łatów: 

1) ustanowienie specjalnych gwaran 

cyj Niemiec dla Belgii pod warunkiem, 

iż gwarancje francuskie będą analogicz 

ne, 
— 
2) utrzymanie w mocy na wzór starego 

Locarna traktatu o nieagresji między Fran 
cją a Niemcami z gwarancją W. Brytanii 

i Włoch na rzecz obu stron, 

3) udzielenie przez Francję zapew- 

nienia, że istniejące zobowązania Fran- 

cji na wschodzie i południowym wscho 

dzie Europy nie stoją w żadnej sprzecz 

” 

z ewentualnego traktaiu o nieagresji mię 

dzy Francją a Niemcami, zagwarantowa 

nego przez W. Brytanię i Włochy. 

WOAOBERNYRTAR AC TROY RASY RZEPOWE GT 

Złóż datek ma bezrobotnych 

Rola obrońcy 
powinna przypaść Akademii 

W kronice tygodniowej z dnia 28 
lutego poruszyłem sprawę zalewu pol 

skiego rynku wydawniczego przez wy 
dawnictwa obce *). Dziś pragnę wy- 

1) Pragnąc pozyskać sp-rymierzeńca do 

akcji obrony, zwróciłem się z prośbą o po 

moc do jednego z kochanych kolegów. Nie 

pcewiem żeby kochany kolega w 100% wy- 

wiązał się ze swego zadania. Niewątpliwie 

jednak naplątał w 100%. Nie wymieniłem 

nie tylko Roju i Przeworskiego, ale į wielu 

ianych księgarń. N. p. Krakowskiej sp. wyd., 

zasłużonej wydawczyni dzieł Kossak-Szczuc- 

kiej, Hoesicka, zasłużonego Mortkowicza i td. 

W Ameryce Poł. w charakterze stypendysty 

był Uniłowski. Ja musiałem pisać popularne 

artykuły dla robotników. W Paryżu był ko- 

chany kolega. Owies, czy Ryż? Jak czasami. 

Trudno jest wyliczyć wszystkie błędy ko 

«iuinego kolegi, pisane raczej w duchu ,, 

ruakowskim“, 

sie tylko do niektórych. Mówiąc o muzyce 

mówiłem o kompozytorach, a Kolega przy- 

tacza Ordonównę... Jako triumf naszych prze 

kladów wymienia wystawienie „Nieboskiej'' 

| w 100 lat po jej napisaniu. Czyż by np. wy- 

danie po niemiecku „Trudu prawdy* w 1.000 

łat po napisaniu sz. autor również zaliczył 

do trizmfu piśmienictwa polskiego? Myślmy 

| więc raczej © obronie swoich praw w Połsce. 

Nie jestem puszczykiem i „kadzi naro- 

dowej” nie mącę. Inną, owszem... 

ża- 

niż „taurycznym*. Ograni    

   
io to   zdaje się chodzi! 

   

ciągnąć wnioski z poprzednich rozwa- 
żań i przytoczyć parę głosów na po- 
parcie swoich tez. 

Parę tygodni temu Kaden-Bandrow 
ski umieścił w „Gazecie Polskiej” ar: 
tykuł p. t. „Motyw prowadzący”, oma 
wiając w nim katastrofalny stan ma- 
teriamy naszej literatury. W artykule 
tym Kaden Bandrowski pisze co na- 
stępuje: 

„W perspektywie wielkich inwesty- 
cyj w godnym podniesieniu głosów, 
pełnych najlepszych nadziei, godzi się 
chyba choć by najpobieżniej przypom- 
nieć raz jeszcze sprawę książki: spadek 
obrotów w zakresie handlu książką jest 
stały. Rok 1930 w porównaniu z ro- 
kiem 1929 jest gorszy o 107/, rok 1931 
w porównaniu z rokiem 1930 o 25'/a, 
W roku 1932 spadek wynosi — 26%. 
W r. 1933 227%, W r. 1934 1591 W r. 
1935 18*/+.-W r.'1936'12'/». 

„MW ciągu 7 lat obroty księgarni sor- 
tymentowych spadły przeciętnie o 
70*6. Ilość zlikwidowanych księgarń sor 
tymentowych w latach 1930—1936 wy- 
nosi 300“. 

do tych bółów możnaby dodać, 
(sprawy te bowiem łączą się nader ściś 
lej wszystkie następstwa jakie na stan 
pisarzy przerzuca pogorszenie się ryn- 

ku księgarskiego i co za tym idzie, słab 
szą produkcję książki w jej istotnej weś 
ci pisarskiej. 

  

'kadena*. Dobrze, poczytajmy sobie   

„KURJER 

Wicemin. Świtalski | 
w Wilnie 

MW związku ze zjazdem naczelni- | 
ków urzędów skarbowych okręgu wi 
leńskiego w dn. 13 b. m. przybył do 
Wilna tegoż dnia "wiceminister skar- 
bu Ferdynand Świtałski. 

Po zakończeniu obrad zjazdu wi- 
ceminister Świtalski udał się 13 b. m. 
do Krakowa celem wzięcia wdziału w 
analogicznym zjeździe naczelników 
urzędów skarbowych w Krakowie w 
dniu 15 b. m. 

Wybory 
do Koła Prawników 
Głosowanie do Władz Koła Prawni- | 

ków odbędzie się w poniedziałek dnia 
15 marca od godz. 10 do 20 w lokalu 
Koła. Ustępujący Zarząd wystawił ze swo 
jej strony listę Nr. 1 „Konsolidacji Naro 
dowej”, która skupia takich ludzi, że uzy 
skanie przez tę listę większości nie ule 
ga wątpliwości. Skład listy podajemy in 
exłenso: " 

    

Zarząd: Świątnicki Bronisław, Woro- 
nowicz Mieczysław, Hołodko Aleksander, 

Barańska Zofia, Poźniakowicz Wiktor, Hu 

lański Edmund, Stambrowski Zygmunt, 
Charmańska Ewa, Bulak Mikołaj, Mięgo- 
ciówna Janina, Giermaniuk Jerzy, Peł- 

czyńska Wanda, Szkarłat Eugeniusz, Pu- 
tiatycki Józef, Rydzewski Henryk, Filip- 
czyk Michał, Krzyżanowska Irena. 

Komisja Rewizyjna: Kozłowski Wła- 
dysław, Porembska Irena,  Szelągowski 
Lech, Szyburski Romuald-Ryszard, Milew 

ski Jan. 

Sąd Koleżeński: Magdziak Wojciech, 
Drewnowski Teodor, Dytko- Julian, Rucki 
Mikołaj, Chrostowski Adolf, Szuniewicz 

Edward, Pukiński Stanisław. 

Lista mówi sama za siebie. Czołowy 
kandydat p. Świątnicki wykazał się nadz 
wyczaj owocną trzyletnią pracą w Kole. 
Wydał skrypty, które wyparły wszystkie 
skrypty żydowskie z terenu wydziału pra 
wnego! Reszta to przeważnie członkowie 
byłego Zarządu, którym na Walnym Zeb 
raniu nawet przeciwnicy * polityczni nic 

nie mogli zarzucić. Poza tym zrozumie- 
nie konieczności zespolenia narodowego 
wyraża się w haśle zawartym w tytule. 
Pod Konsolidacją Narądową należy pod 
porządkować interesy partyjne. 

Półwysep trocki — 
zabytkiem - 

W dniu 12 b. m. komserwator dr. 

Piwocki wydał orzeczenie o uznaniu 

za zabytek m. Trok w granicach obej 

mujących cały półwysep między je- 

ziorami Gałwe, Bernardyńskim i Ta- | 

taryszki. Brzegi przeciwne jezior zo- 

  

WILEŃSKI" 14. HL. 1937 

BRCZORAMIACZ WACC "p, 

  

Adolf Żongołłowicz 
INŻYNIER-TECHNOLOG 

emer. Naczelnik Wydziału IV Izby Skarbowej w Wilnie opatrzony Ś.Ś. Sakra- 
mentami zmarł w dniu 12 marca 1937 r. w wieku lat 70. 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul Witoldowej 7 do kościoła 
po-Bernardyńskiago odbędzie się w dniu 14 b. m. o godz. 16, 

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w tymże kościele 15 b. m. 
o godz. 10-ej, poczym nastąpi pogrzeb w grobach rodzinnych na ст 2пагги 
po-Bernardyńskim. 

O powyższym zawiadamiają SYN i RODZINA 

W niedzielę dnia 14. III 1937 r. od godz. 17 

W RESTAURACJI „ZACISZE“ 
odbędzie się 

FIVE O'CLOCK TEA 
z udziałem wszystkich artystów. 

  

  

Mikołaj Godlewski 
tymczasowym prezydentem 

m. Łodzi 

  

Mikołaj Godlewski, tymczasowy prezy=< 

dent m. oŁdz, powolany przez p. min. 

Spraw Węwnętrznych, wskutek niezat- 
wierdzenia ponownego wyboru Norberta 

„ ‘ Barlickiego, dokonanego w dn. 19. II. br. 

  

Wileńskie T-wo Szerzenia Kultury 
Sztuk Plastycznych 

W końcu lutego rb. odbyło się orga | artystów i miłośników sztuki, 
nizacyjne zebranie Wileńskiego  T-wa 
Szerzenia Kulłury Sztuk Plastycznych, w 
którym wzięło udział 33 przedstawicieli 
życia artystycznego m. Wilna. 

Terenem działalności T-wa 
województwa, a mianowicie: woj. wileń- 

skie, nowogródzkie, białostockie i poles 
kie — z siedzibą w Wilnie. 

Celem nałomiast T-wa jest zjednocze 
nie  arłystów-plastyków i 
sztuk plastycznych dla 
twórczej w zakresie plastyki i jej pro- 
pagandy. Do osiągnięcia tego celu T-wo 
będzie dążyć przez: 

a) urządzenie i utrzymywanie w Wil 
nie i w innych miastach województw: wi 

leńskiego, białostockiego, nowogródzkie 
go i poleskiego stalych wysław dzieł , 
sztuk plastycznych, salonów dorocznych, 
wystaw zbiorowych i okrężnych z udzia 
łem artystów miejscowych i zamiejsco- 
wych, 

b) rozlosowywanie dzieł sztuki, zaku 
pionych w tym celu przez zarząd T-wa, 

c) utrzymywanie stosunków z instytu 

cjami o pokrewnych celach, 

d) urządzanie „salonów*  konkurso- 

wych z wydawaniem nagród, 
e) tworzenie funduszów zapomogo-   staną pod ochroną na podstawie usta 

wy o ochromie przyrody: 
Gariu vė овелий ло 

PRZETŁUSZCZO 
lecznicze i higieniczne 

«r a 

Do nabycia we ws: 

  

wych i stypendialnych dla artystów, 
f) urządzanie bibliotek i czytelń dla 

NE mydła toaletowe 

  

RA. Mfalimowskiege 
Badane w Klinice Dermatologicznej Uniwersytetu im. J. Piłsudskiego 
w Warszawie, pod kierownictwem Prof. Dr. Grzybowskiego zyskały 

opinię mydeł wysokowartościowych, 

Przy zapotrzebowaniach zwracać uwagę na firmę ! 

« Lab. Chem.-Farm. M. Malinowskiego, Warszawa, Chmielna 4 
zystkich pierwszorzędnych firmach 

Ważne dla branży FUTRZANEJ i Kuśnierzy 
Przyjmujemy do farbowania LISY na kolory: 

srebrne, patagońskie, krzyżaki i wszelkiego rodzaju futra. 

„FUTROLIS“, Warszawa, $-to Jerska 16, telefon 11-22-81 

Z pogorszeniem, z upadkiem formy 
własnej książki idzie oczywiście w pa- 
rze zalew obcości i szukanie coraz lich- 
szego materiału lektury w tej obcości 
i, wreszcie, coraz tandetniejsze przygo 
towanie tego materiału tak pod wzglę- 
dem typograficznym, jak I językowym. 
Tu już dotykamy wielkiego zła, stolmy 
bowiem w obliczu wielkiego zalewu 
łandety literackiej paczącej niejedno- 
krotnie kardynalne zasady czystości i 
poprawności języka. 

Czy na poprawienie tego stanu rze- 
<zy, na podźwignięcie z upadku całej 
tej dziedziny twórczości kulturalnej trze 
ba wielkich pieniędzy, jakich potrzeba 
na materialne inwestycje | 

Nie. 
Czy potrzeba „średnich'” pieniędzy, 

czy może niewielkich, małych, ale jed- | 
nak pieniędzy! | 

Nie. | 
Trzeba tylko aby w nawale pracy 

nie zapomniano o książce, aby się za- 
jęto tą sprawą, aby pomyślano o pra- | 
wach rozwoju i ochrony książki, które, | 
przemyślane od dawna przez pisarzy, | 

wydawców. i księgarzy czekają na ini- 

„ ejatywę". 
No, ale może to tylko jest „zdanie 

l 

  

dla odmiany Irzykowskiego. 
„Jako członek Palu — pisze Irzy- 

kowski — skazany na dożywotnie czy- 
tywanie najmłodszej literatury polskiej, 
do trzydziestołatłków włącznie, tego ro 
ku wchłonąłem w siebie spore mnóst- 
wo młodzieńczej produkcji powieścio 
wej. Od razu powiem — bez odmłodze 
mia się. Widocznie, albo w pewnym | 
wieku to już nie pomoże albo ten za- 
strzyk był — zdaje mi się — zanadło 
dojrzały. 

Wreszcie o muzyce pisze w taki 
sposób prof. A. Michałowski: 

„Widzimy zalew muzyki polskiej 
przez obcą, w naszym życiu muzycz- 
nym, zarówno w twórczości, jak i od- 
twórczości”. A Jan Kiepura podczas 
koncertu skarżył sę, że niema czego 
śpiewać... po polsku”. 

Poszukajmy w innych regionach? 
Może gdzieś powodzi się n. p. sztu- 
kom plastycznym? 

Chyba nie we Lwowie. Oto co, 
jeko signum temporis pisze Dziennik 
Polski: 

„Przed niezwykłą demonstracją ma- 
larzy lwowskich”. 

„Na tle rozgoryczenia, powstałego 
wśród artystów, wskutek macoszego fra 
ktowania ich potrzeb, powstała oneg- 
daj, znamienna i tragikomiczna inicja- 
fywa: grupa malarzy lwowskich posta- 
nowiła maszerować pieszo do Warsza 
wy — właśnie na wystawę sztuki fran- 
cuskiej. Nie mają na obiad, a tu — 
drogi bilet kolejowy. Kto zaś jest cho- 
ciażby w luźnym kontakcie, wie, czym 
są dla każdego malarza osiągnięcia 
współczesnej sztuki francuskiej” i 1. @. 

W swoim czasie robiłem w Krako- 
wie wywiad z prezesem Br.*Pomocy 
„Akademii Sztuk Pięknych, okazuje 
się, że wielu uboższych słuchaczy Ma- 
tejkowskiej uczelni... nigdy w życiu 
ni widziało Zakopanego. Nie posia- 
dają bowiem środków nawet na po- 
ciąg popularny. 

Drukarnie skarżą się równisż na 
zastój, tymczasem „Dziennik Poznań- 
ski“ drukuje mastępującą wiadomość: 

„Niezwykły atak Kominternu na Ma- 
łopolskę wschodnią. 

Korespondent Biuletynu Antykomu- 

będą 4 ' 

miłośników | 
rozwoju pracy | 

g) gromadzenie zbiorów dzieł sztuki 

plastycznej, 
h) urządzanie odczytów i wieczorów 

artystycznych, 

i) organizowanie kursów i uczelni w 
zakres sztuk plastycznych wchodzących, 

j) urządzanie loterii dzieł sztuki. 

Członkowie T-wa dzielić się będą na. 
a) zwyczajnych — artystów plastyków i | 
miłośników, b) wspierających, c) honoro 
wych. 

  

| Kandydałem na członka zwyczajnego | 
artystę-plastyka może być każdy artysta- | 

  

plastyk, który miał swoją publiczną wysta 
wę zbiorową w kraju, bądź za granicą, 

albo też od trzech lat bierze udział w 
wystawach zrzeszonych artystów. 

Program prac T-wa na najbliższą przy 
szłość przewiduje: odczyty i pogadanki 

dla szkół, dla robotników i rzemieślni- 
ków i dla inteligencji w Wilnie i na 
prowincji. Nastepnie — okrężne wysta- 

wy na prowincji. 

Po zatwierdzeniu statutu przez władze 
administracji T-wo zwoła walne zgroma 

| dzenie, które wybierze zarząd T-wa. Do 
czasu zatwierdzenia statutu funkcje zarzą 
du spełnia komitet organizacyjny, składa 
jęcy się z 10 osób — pp. prof. Hoppen 
Jerzy, art. Kulesza Marian, prof. Morelow- 
ski Marian, dyr. Oskwarek-Sierosławski 
Jan, konserwator dr. Piwocki Ksawery, re 

Кюг prof. Staniewicz, prof. Ślendziński 
Ludomir, art. Wierusz-Kowalski Czeslaw, 

prof. Zdziechowski Marian i art. Znamie 
rowski Czesław. 

W dniu zebrania organizacyjnego 
marszałek senatu Aleksander Prystor na 
desłat do T-wa depeszę treści następu- 

jącej: 
„W dniu organizacyjnego zebra- 

nia nowopowstającego Wileńskiego 
T-wa Szerzenia Kultury Sztuk Plasty 
cznych, przeświadczony o znaczeniu 
i roli w dziedzinie kulturalnej i arty 

rej potrzebę powołania uznawał 
Wielki Marszałek, przesyłam życze- 
nia pomyślnego rozwoju i powodze 
nia w zamierzeniach”. 

[—] ALEKSANDER PRYSTOR. 

nistycznego donosi, że w ruskich 
wsiach Małopolski wschodniej masowo 
pojawiły się elementarze i podręczniki 

| początkowej nauki języka ukraińskie- 

| nictwo książek szkolnych w Moskwie, 
<o jest wyraźnie zaznaczone na okład- 
ce". 

(o za apetyt? Mało im tego, że 
w ostatnich czasach powstał sze- 

reg „nowych wydawnictw, ale 
szlą „direct*', to już, kochani trockiści, 
akt nielojalny, nie tylko w stosunku 
do autora, ale i robotnika twowskie- 
go. A cóż mają robić linotypiści lwow 
scy? Czy może siedzieć w knajpce 
Szczepcia i Tońcia? 

* * * 

Przytoczyliśmy tyle dowodów, na 
poparcie tezy „źle się dzieje w piś- 
mienmictwie polskim”, 

czego jest źle? 

Odpowiedź nie jest trudna. Pod- 
czas kiedy cała prawie twórczość ma- 
teriałna Polski (a nawet niektóre ga- 
lęzie twórczości artystycznej jak np. 
praca aktorstwa polskiego) jest chro- 
niona przez eła' ochronne, tyłko na 
jedno piśmiennictwo oryginalne wali 
się eałym swoim ciężarem umierający 
liberalizm. 

Dzięki idiotycznej konwencji lite- 
' rackiej, która łaskawie „rówmoupraw 
nia* polskiego pariasa, z amerykań- 
skim miłionerem słowa 'drukowane- 
go. Dzięki równouprawnieniu książki 
polskiej z książką sowiecką, którą 
może tłumaczyć każdy, kto*chce, wy- 
tworzył się ów stan hamdlu „żywym   
towarem debiutantów i bezpłatnego 

go, wydane przez... państwowe wydaw | 

tycznej tego rodzaju placówki, któ | 

W odpowiedzi rektor Staniewicz, ja- 
e przewodniczący Komitetu  Organiza- 

cyjnego w imieniu organizatorów T-wa 
przesłał depeszę tej treści do p. A. Pry 
stora: 

mW. Szanowny Panie Marszałkuł 
Prawdziwie wzruszony depeszą Pa- 
na Marszałka składam w imieniu or- 
ganizatorów T-wa Popierania Szfuki 
jak najgorętsze podziękowanie za 
to żywe i serdeczne zainteresowanie 

się tym nowopowstałym T-wem i tak 
życzliwe słowa życzeń i zachęty. 

Korzystając ze sposobności łączę 
wyrazy najgłębszego szacunku i po 
ważania — szczerze oddany 

(—) WITOLD STANIEWICZ”. 

Zebranie organizacyjne zagaił prze- 
wodniczący zebrania rektor  Słaniewicz 
wyrażając specjalne podziękowanie orga 
nizatorom T-wa pp. prof. Ślendzińskiemu 
i art. Wierusz-Kowalskiemu. 

Na marne wyrzucisz pieniądze gdy mie- 
umiejętnie opryskasz DRZEWA OWOCGWE. 

Doradzę Ci fachowo co masz nabyć i jak 
chemikalie stosować w 

| CENTRALI ZAOPATRZEŃ OGRODNICZYCH 
Wiłno, Zawałna 28, tel. 21—48. 
wypożyczanie opryskiwacz”. 

Nagroda za wierną 
służbę 

Myśl Mocarstwowa na bruku 
i 
| Myśl Mocarstwowa z wielkim trza- 
skiem in corpore wyleciała z listy 
kandydatów do władz Bratniej Po- 
mocy. Lista Nr. 1 powiedziała słynne 
„murzyn zrobił swoje, murzyn może 
edejść" i pozbyła się niepotrzebnych 
już rekwizytów. 

Po ostatnich licznych i zdumie- 
wających kołysaniach wątłego i kru- 
chego czółenka Myśli Mocarstwowej 
to na tę to na inną falę, postępek listy 
Nr. 1 jest w zupełności zrozumiały 

i umotywowany: do kandydatów 
wchodzących z własnej listy trzeba 
mieć w stu procentach i pod każdym 
względem zaufanie.   

, drukowania „za skład”. Jeżeli się do 
tego doda 70%/0 spadku niewielkiego 
zawsze ruchu księgarskiego, o któ- 

, rym pisze Kaden-Bandrowski i „wa- 
runki płatności”, czyli t. zw. popular- 
nie „kapaninę*, ograniczenie libera- 
lizmu wydawniczego wydaje się środ 
kiem nieuchronnym. 

IW tym cełu należy wydać zarzą- 
dzenie następujące: 

1) Żaden utwór zagramiczny nie 
może być tłumaczony bez zezwolenia 
Polskiej Akademii Literatury. 

2) Zagraniczny utwór muzyczny 
nie może być wykonywany bez zgody 
„Zw. Muzyk. Polskich”. 

3) Wobec zaniku nabywców pry- 
walnych, poleca się instytucjom gos- 
podarczym i społecznym nabywanie 
obrazów i rzeźb do swoich lokali.   

Żże-czas już ; 
wyciągnąć wnioski praktyczne. Dla- ! 

/ 

  

'Na zakończenie jeszcze parę uwag 
niezbędnych. Niektóre z naszych in- 
stytucji kulturalnych nie chorują na 
popularność. Ale ludzie mijają, imsty- 
tucje zostają. Ochrona literatury i 
sztuki polskiej powinna zrodzić 
wzrost zainteresowania kulturami na- 
redowymi mniejszości. Dziś uchodzi 

. niepostrzeżony b. ciekawy teatr heb- 
rajski, piękna poezja ukraińska i t. d. 
Gdyby powstała w Polsce młoda twór 
czość niemiecka nam przyjazna, mog- 
łaby się stać dzięki językowi, cennym 
środkiem propagandowym. 

Literaturę polską trzeba wyrwać 
z rąk makładców chałupniczych. Zrobi 
to zresztą młode pokolenie dziś, czy 
jutro. Literatura i sztuka połska przy 
pomocy swoich instytucyj muszą pol- 
skie życie kulturalne zorganizować 
na zupełnie innych fundamentach. 

Kazimierz Leczycki. 

 



  

AMNESTIA. 

Z okazji amnestii wypuszczono о- 
statnio na wolność we Francji 15 te 

rorystów indochińskich, którzy w 

aniu 9 lutego 1930 r. wymordowali 
szereg żołnierzy, podoficerów i ofice 

rów francuskich w forcie Yen-Bay. 

Prawicowa prasa francuska podnios- 

ła z tego powodu szereg protestów i 
zastrzeżeń, twierdząc, że wypuszcze- 
nie na wolmość tych niebezpiecznych 
iniepoprawnych jednostek. będzie 
miało jak najgorsze następstwa, w 

postaci przede wszystkim Ikontynuo- 

wania w dalszym ciągu terorystycz- 
ne; działalności antyfrancuskiej. 

Nie ulega wątpliwości, że w spra 
wie łej miepoślednią rolę grają mo- 

. menty polityczne, przyczyniające się 

dc nadawania jej specjalnego rozgło- 
su. Pomimo to, zajścia w Yen-Bay za 
sługują na to, aby przy tej okazji 
przypomnieć sobie ich przebieg. 

PORT YEN - BAY. 

W okolicach Hanoi, prawie na sa- 

mej granicy chińskiej, pośrodku doli- 
uy. wyżłobionej przez murty rzeki 

wznosi się fort Yen-Bay, ważny 

punkt strategiczny, zbudowany w 

1887 r. przez późniejszego marszałka 
Joffre'a. W tragicznym dniu 9 lute* 
go w Yen-Bay panował spokój. Dopie 
ro nad wieczorem komendant fortu, 
le Tacon, został poinformowany, że 
do położonej obok wioski annamic: 
kiej przybyli jacyś podejrzani agitato 

rzy. Wysłany specjalnie patrol pod 

osobistym dowództwem komendanta 

nie znalazł jednak nic specjalnie po- 

dejrzanego. 

RZEŹ. 3 

Nazajutrz, około godziny I rano, 

we wszystkich domach zamieszka- 
nych przez europejczyków poczęły 
1ozlegać się strzały i krzyki mordowa 
aych ofiar. Rzeź, którą urządzili na- 
pastnicy, była okropna. Pierwszą ofia 
rą był podporucznik Robert, które- 
mu na oczach żony poderżnięto gar- 
eło, a następnie odrąbano ręce i no 

gi. Kapiton Gaimga, ciężko ran- 

ny, padł na weramdzie swego miesz- 
kania; adjutant jego, Cuneo, został 

zarżnięty w sypialni, w obecności żo- 

ry i małych dzieci. Dom komendanta 
le Tacon otoczono, jego samego z 
zastrzelono w chwili, gdy wybiegał 
na dziedziniec, chcąc prz z pomo 

mordowanym towarzyszom. Ka- 
pitan Jourdan, który chciał zorgani- 

zować obronę został pocięty możami, 
zanim zdołał skomunikować się z 
kimkolwiek. Nadchodzący dzień za- 
stał wszystkich oficerów i podofice- 
rów. oraz wielu żołnierzy, martwych 
lub rannych. 

  

     

      

OKRUCIEŃSTWA. 
Adjutantowi Cuneo, jednej z pierw 

szych ofiar, odcięto głowę i rzucone 
pod stopy żony, ciało zaś wleczono 
‚а nogi przez ulicę wśród wrzasków 

i tryumfalnych okrzyków. Kapitamo- 
wi Jourdan, ciężko poranionemu, od- 

cięto ręce, a następnie pokrajano cia 
łn dosłownie w kawałki. Sierżant 
Damowr został rozkrzyżowany i przy 
bity gwaździami do szafy z amunicją, 
gdzie umarł z upływu krwi. 

Posiłki wojskowe. które wkrótce 
Przybyły na miejscą, ujeły przeszło 
30 zbrodniarzy; wszyscy oni byli 
członkami partii komunistycznej. Ko 

misja kryminalna w Indochinach ska 
zała ich wszystkich na Śmierć, le 
pomimo upłynięcia czterech miesiecy 
od chwili zbrodni, wykonano zaled- 
wie 13 wyroków: pozostałym zami”- 
niono kare na więzienie. Obecnie. po 
siedmiu latach. żostali oni wypuszcze 
„ni ma wolność, _ 

  

  

2 

SPRAWIEDLIWOŚĆ WSCHODU. 

Sprawa ta wywołała we Francji 
dużo sporów, u podstawy których da 

  
  

je się zauważyć przeciwieństwo 
dwóch orientacyj politycznych w sto- 
sunku do ludności kolonii. L. Blum 
jest zwolennikiem daleko posuniętej 
toierancji, którą prawica, uważająca 

za najracjonałniejszą metodę silnej 
ręki, nazywa słabością i szkodliwą de 
magogią. 

F. Hulot pisze na łamach 
goire: „Na wschodzie kara ma zna- 
czenie jedynie wtedy, gdy jest szybka 
i bezwzględna. Indochińscy teroryści 
mają pod tym względem odmienne 

| Uroczystości floty; japońskiej"w rocznicę założenia 

cesarstwa 

  

| 
| 

Grin- | 

  

„KURJER WILEŃSKE* 14. III. 1937. 

Teroryści z Yen-Bay 
metody, niż Blum i Moutet. Wystar- 
czy jeden przykład; w Haipongu dwie 
kobiety, siostry Trinh, zostały zamor 
dowane. Przy zwłokach znaleziono 
kartę z napisem: „Siostry Trinh zwa- 
ne Tao i Hung, winne zdrady partii 
rewolucyjnej, skazane na śmierć. Wy 
rok wydany 28, wykonany 31 maja”. 

Sprawiedliwość taka, jak ją rozumie 
ją azjatyccy rewolucjoniśći, nie ma 
nic wspólnego z demagogiczną słaboś 
cią Bluma i Moutet'a.. Gdybyśmy 
chcieli dać do zrozumienia bandytom 

  
  

Pięknie udekorowane jednostki japońskiej floty wojennej, które przedefilowały 
przed cesarzem Hirohifo, z okazji odbywających się w całej Japonii uroczysłości | 
cywilnych i wojskowych, związanych z 2597 rocznicą założenia cesarstwa japoń- ' 

skiego przez cesarza Jimmu. 

  

i agitatoram komumistycznym, że 

Francja boi się i nie śmie się bronić, 

nie postąpilibyśmy inaczej”. 

ROZROST DZIAŁALNOŚCI 
TERORYSTYCZNEJ. 

Uwolnienie od kary śmierci poło 
wy morderców «z Yen-Bay zrozumia- 
ne zostało, pisze dalej Hulot, jako ob 
jaw słabości francuskiej; rezultaty 

nie dały ma siebie czekać. 
1-go maja prezydent francuski w 

Tonkinie, Barry, został ciężko ranny 
wystrzałem z rewolweru, oddanym 
przez nieznanego terorystę. Tego sa 

mego dnia tłum krajowców zaatako- 

wał oddział gwardii, przy czym 5 
żołnierzy zostało zabitych, 34 ran- 
nych. W kilka dni później została za 
atakowana cytadela w Thuan-Huo; 
zbów 3 zabitych i 18 ramnych. W 
Vink-Buo zamordowano podprefekta, 
zaś w Cho-Moi rewolucjoniści rzucili 
się ma szefa policji i jego szczupłą 
eskortę, przy czym padło 3 zabitych 
i 2 rannych. Ъ WEP sp r — w 

CZARNA NIEWDZIĘCZNOŚĆ. 
Metoda łagodności, stosowana do 

indochiūskich terorystów wydawała 
jaknajgorsze owoce. W roku 1926 re 
wolucjonista Fan-Boi-Chau został 
skszamy ma śmierć, którą to karę za- 
mieniono mu na <iężkie roboty. Ów 
c.esny gubernator, Varenne, uwolnił 
go, pragnąc aktem łym zjednać sobie 
sympatję krajowców. Polityka ta wy 

  

     
  

   

  

dała jednak opłakane rezultaty. 
Uwolniony stał się duszą akcji tero 
rystycznej antyfrancuskiej, W 27 ro- 

  ku zorganizował zamieszki w Hai- 
pongu, prowadził niezmordowamą agj 
tację komunistyczną, a wreszcie był 

, jednym z inspiratorów rzezi w Yen- 
Bay. 

„Oto rezultat ułaskawienia jedne- 
go człowieka — kończy swój artykuł 

Hulot — czego zatem należy się spo 
dziewać, gdy do Indochin powróci 15 
uwolnionych morderców z Yen-Bay“? 

L. 

  

Pierwsza policja międzynarodowa 
Wypracowany w Londynie plan 

kontroli wybrzeży hiszpańskich sta- 
nowi 'w stosunkach п ynarodo- 
wych ewenement o wielkiej donio- 
słości, tym bardziej, że wykonanie 
jego nie pozostawia na razie nie do 
życzenia. 

Akcja kierowana jest przez biuro 
centralne, w skład którego wchodzą 
przedstawiciele pięciu państw: Anglii, 
Francji, Niemiec, Włoch i Rosji. Kwe- 
stia ewentualmego przystąpienia jesz 
cze trzech mniejszych państw mie zo 
stała dotąd definitywnie rozstrzygnię 
ta. 

Kontrola granic ladowych sprawo 
wana jest przez specjalnych agentów, 
o ściśle określonych prawach i kom- 

petencjach, wyposażonych w przywi 
leje dyplomatyczne, którzy stacjonują 
przy wszystkich szosach i drogach 
kolei żelaznej. Terenem ich działania 
jest, jak wiemy, granica francuska, 
podzielona w tym celu na trzy odcin 
ki, i granica portugalska, gdzie wpro 
wsdzone są ponadto pewne zarządze 

nią specjalne. 

Kontrola morska sprawowana 
iest szczególmie dokładnie i staran- 
vie Jest ona również podzielona na 
strefy, z których każda powierzona 
jest specjalnemu / „kierownikowi*. 
Wysyła on na ląd „obserwatorów*, 
którzy pilnują ruchu pasażerskiego i 
tGwarowego w portach wskazanych 
przez komitet. Posiadają oni dość 
szerokie kompetencje, polegające na 
prawie poddawania badaniu załogi i 
pasażerów, oraz sprawdzaniu ładun- 
ków okrętowych. Kompetencje te po 
myślane są w ten sposób, że ..obser 
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Zamach na pociąg na granicy francusko - hiszpańskiej 

  
Na słacji granicznej francusko-hiszpańskiej Cerbere wybuchła bomba w wagonie 
pociągu pośpiesznego, jadącego do Mar sylii. Sprawców tajemniczego zamachu 

nie wykryto. Na zdjęciu — wagon, spa lony wskutek wybuchu bomby. 

  

  

wator* może zawsze stwierdzić, czy | 

w porcie nie przemyca się broni i ma 
teriałów wojennych, oraz czy przyby 
wający pasażerowie nie będą brali 
udziału w walkach. 

    

  

  

Poszczególne strefy dział: 
niczone są z całą dokładnoś 

  

+ tak 
jak i uprawnienia i funkcje okrętów 
nadzorujących. Oficerowie tych ostat 
nich mają prawo zatrzymywać napot 
kane statki i wkraczać na ten pokład 

celem sprawdzenia dokumentów, nie 

mają jednak prawa przeprowadzania 
rewizji. Z drugiej strony, wysyłani 
na ląd „obserwatorzy, w razie od- 
krycia mielegalnego transportu mają 
jedynie prawo wysyłania sprawoz- 
dań. 

   

Z tego wszystkiego widać, że nie 
mamy tutaj do czynienia z blokadą, 
która, według przepisów prawa mię- 
dzynarodowego, daje państwom blo- 
kującym prawo rewizji, zatrzymywa 
nia niedozwolonych ładunków i uży- 
wania siły w razie usiłowania przeła- 
mania ilinij blokady. 

Kompetencje państw  kontrolują- 
cych granice hiszpańskie w formie, w 
jakiej sprecyzowano je w Londynie, 
se dużo bardziej skromne, ogranicza 
ją się bowiem do sam.go tylko pra-   

wencji czynnej. Nie jest to wiele, ale, 
w porównaniu ze stanem poprzed- 
nim, trzeba przyznać, że uczyniono 
znaczny krok naprzód. Obok tego, 
wobec isinienia nadzoru niemożliwoś 
cią jest całkowicie potajemne przemy 
canie broni lub ochoiników, trudno 
zaś przypuścić, aby którekolwiek pań 
„stwo chciało otwarcie złamać między- 
narodowe postanowi?nia; akt taki 
postawilby je, trzeba przyznać, w 
dość trudnej i przykrej sytuacji. Nie 
raz już mieliśmy dowody, że opinia 
międzynarodowa nie jest całkowicie 
pozbawiona znaczenia. 

Obok tego 27 państw współdziała 
ło w ukonstytnowaniu pokcji między - 
narodowej. Aczkolwiek twór ien du- 

żo jeszcze pozostawia do życzenia, na 
leży podnieść, że jest to pierwsza pró 
ba zrealizowania z przed dwudziestu 

  

„blisko lat pochodzącego projektu Leo 
na Bourgeois, który teraz dopiero do- 
„czekał się wykonania. Fakt ten na- 
pełnia przeświadczeniem, że ewolu- 
cja stosunków międzynarodowych w 

kierunku pokojowego załatwienia 
ewentualnych konfliktów odbywa 
się w szybkim tempie, i chociaż w 
stanie obecnym dalecy może jesteśmy 
od calkowitego bezpieczeństwa, to 
jednak możemy stwierdzić, że w cią- 

  

wa wglądu, kontroli, pozbawionej ; gu lat ostatnich zrobiono pewien po- 
wszelkich momentów doraźnej inter- stęp. L. 

TATTO   

Watroba įest filtrem dla krwi 
Zanieczyszczona krew może powo | 

dować szereg rozmaitych dolegliwoś- 
ci, bóle artretyczne, wzdęcia, odbija- | 
nia, bóle w wątrobie, niesmak w u- 

stach, brak apetytu, skłonność do | 
tycia, plamy i wyrzuty na skórze 

  CHOROBY ZŁEJ PRZEMIANY MA- 
TERII NISZCZĄ ORGANIZM I PRZY 
SPIESZAJĄ STAROŚĆ. 

Racjonalną, zgodną z naturą ku- | 
recją jest normowanie czynności wą- 

  

  

troby i nerek. Dwudziestoletnie doś 
wiadczenie wykazało, że w chorobach 
na tle złej przemiany materii, chro- 
nicznego zaparcia, kamieniach żółcio 
wych, żółtaczce, artreltyzmie ma za- 

stosowanie „Cholekinaza“ H. Niemo- 
jewskiego. 

Broszury bezpłatne wysyła labor. 
fiz. chem. Cholekinaza H. Niemojew- 
skiego, Warszawa, Nowy Świat 5 oraz 
apteki i składy apteczne. 

Panowie! to nam się podoba! 
Stara to historia, że szewc bez 

chodzi... a dziennikarz nie czytuje zwykle 
gazet. Z tego też powodu tylko przypadkowo 
spędziłem miłe pół godzinki w ubiegłą nie- 
dzietę. Przechodząc ulicą widzę przed jakimś 
sklepem zbiegowisko. Naturalnie pcham się 
z obowiązku, wietrząc sensację... morderst- 
wo... włamanie... Okazuje się, że to megafon 
uliczny rozgłasza słuchowisko „Morwitan w 
piosence*. Rzeczywiście warto posłuchać. 
Słuchowisko jak z życia wzięte. Wydawało 
mi się, że to ja rozmawiam z moim lekarzem 
w czasie ostatniej grypy... tu mnie boli, 

nie mogę po mocach, kaszlę ciągle, pa 
ęć tracę... Ale ile ja biorę za wizytę, to 

pan pamięta — pyta zaniepokoojny lekarz... 
— Tak, to pamiętam — odpowiada pacjent... | 

I 

t 

i 

   

butów | 

  

  

  

      

No to nic groźnego z tą pamięcią — stwier- 
dza eskulap. 

A potem przenoszą nas fale eteru do lwow 
skiej kawiarni. Kelner prosi pana radcę, | 
aby nie palił, bo się „powietrze psuje”... Ta 
kto do kawiarni na świeże powietrze przy- 
chcdzi — zauważa słusznie pan radca... — 
jeżeli ja na kurację do kawiarni przychodzę 

to proszę mi panie ober bańki postawić... Bo 
na świeże powietrze zabrała radcę żona do 
Zakopanego, na narty gdzie się dość wycier- 
piał.. Bo to baby powariowały — konsta- 
tuje radca — moja żona im starsza — tym 

młedsza. Publicznie mi „Dziabdzius“ powie- 
działa, słyszał to kto „a moich czasów 
na nartach się nie jeździło, a ludzie zdrowi 
byli... A dzisiaj <o?... grypa... 

Trzecia część tej miłej audycji przenosi 
nas na stałek: transoceaniczny zd: ącv do 
Brazy Jeszcze brzegi polskie widać, a ia 
już tęsknię za moim Poznaniem, co będzie 
w Brazylii —- skarży się emigrant. Nie 
jest tak źle — przekonuje go drugi — w 
Brazylii można słyszeć przez radio audycje z 
Pcznania, a mawef tam w Brazylii dostanie 
pelskie zwijki Morwitan. Polscy marynarze 
tz często docierają do brzegów  brazylijs- 
kich przywożąc pozdrowienia z ojczyzny i 
polskie piosenki. Piosenki te piosenki o 
zwijkach Morwitan — przewijają się w cza- 
sie całego słuchowiska. 

Zaznaczyć jeszcze należy, że słuchowisko 

    

  

  

    

  

| „Morwitan w piosence* było podstawą an- 
kiety, w której każdy może zdobyć premieę 
1000, 3060, 100 zł., lub cenny upominek za 
wynalezienie tytułu do marsza marynarskie 
go o zwijkach Morwitan ; wybór 2-ch piose 
nek. Termin zgłoszeń do 16-tego bieżącego 
miesiąca. 

O całości słuchowiska można z całym 
przekonaniem powiedzieć: Panowie! To nam 
się podoba! E. Ner.   

Biała, 
bo idealnie czysta! 
Dopiero gdy z bielizny usunięty 

zostanie wszelki brud, będzie ona 

rzeczywiście biała. Przy gotowa- 

niu bielizny w Radionie wytwarzają 
się miliony pęcherzyków tlenu, 

które przenikają tkaninę i usuwają 

z niej gruntownie brud. 

1. Rozpuścić Radion w zimnej wodzie 

2. 15 minut gotować 

3. Płukać najpierw w gorącej, 
poiem w zimnej wodzie 

Tao 
"sam. piėrzė!! 
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... i jest lepszy ! 
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Zbrojenia Anglii 
w zwierciadle prasy 

Zbrojenia angielskie nic przestają 

  

| nych, musi przeprowadzać reorgani- 
interesować opinii i prasy całego | 
świata. W prasie angielskiej jednym 
z ciekawszych głosów był artykuł 
świetnego publicysty p. Serutator, 
ogłoszony 'w niedzielnym piśmie Sun- 
day Times (konserwatywne). Czyta- 
ny: 

„Suma I i pół miliarda funtów, 
które W. Brytania musi wydać na 
zbrojenia w ciągu 5-ciu lat, jest smut 
ną konkłuzją ubiegłej wojny, która 
miała utrwalić pokój na świecie”. 

      

„Kwestią, która się nasuwa natych 
miast i ma zasadnicze znaczenie, jest 

pytanie: czy wydatki te oznaczają 
wcjnę czy pokój / wzrost naszych 
sił zbrojnych zmniejszy szanse naru 
szenia pokoju? Czy też może nasza 
pctęga zbrojna skusi nas do podję- 
cia ryzyka wojennego”? 

„Program zbrojeń będzie zatem 

usprawiedliwiony lub też potępiony 
zależnie od tego, czy stanie się on ase 
kuracją przeciw wojnie, czy nie“. 

„Amglia rozbroiła się w takim 
stopniu, iż dzisiaj, aby dognać in- 

Wyjazd Wysokiego Komisarza 
Ligi Narodów w,Gdańsku 
prof. dr. K. Burckhardta 

  

        

  

  

  

  

Wysoki Komisarz Ligi Narodów w Gdań- 
sku prof. dr. Burckhardt z małżonką na 
dworcu głównym na chwilę przed od- 

jazdem z Warszawy. 

Książki nadesłane 
do Redakcii: 

Nakł. Organiz. Młodzieży Pracującej. 
„Kalendarz Ompiaka” na rok 1937. Anto- 
ni Zahorski. 

Wyd. Natura i Kultura — Kraków — 
„Cuda Współczesne” — Ludwik Szcze- 
pański. й 

Inst. Wyd. Biblioteka Polska — War- 
szawa — „Powrót z ZSRR” — Andre Gi- 

de; „Mandżuria jej przeszłość, teraźniej- 

szošė, kraj i ludzie“ — Antoni Aleksan- 

drowicz. 
„Czciciele Dadžbog Smarožyca“ 

Zdzislaw Harlender. 
„Droga do szczęścia” — dr. Victor 

  

che Zdać EgZaMiNa 
do i-ej klasy gimnazjum 

już teraz winien rozpocząć pracę. 
Solidnie, gruntownie j skutecznie, oraz 
tanio uczy w grupach i pojedyńczo 
doświadczony nauczycieł i korepety- 
tor. Zgłoszenia: do redakcji „Kurjera 
Mileiskiego“ po godz. 7,30 wiecz. lub 
telefonicznie: mr. 15—09, pok. 45 w 
godzinach od 11 rano do 7 wiacz. 

Do nauki grupowej należy się zgłaszać 
zawczasu.   

  

zwcję swoich sił zbrojnych od począt 
ku. Nie zbroić się byłoby dzisiaj poli 
tyką wojenną raczej, niż pokojową”. 

W lesie prasy amerykańskiej wy- 
różnia się „New York Times*, który 
pisze: 

„Program amgielski dozbrojenia 
na morzu będzie ogólnie zrozumiany 
i akceptowany. W. Brytania aprobo- 
wałaby ze swej strony wzrost ewen- 
tualny marynarki amerykańskiej. A* 
„sytuacja jest skomplikowana. Stosun 
ki między USA. ; Japonią ucierpiały- 
by na pewno razie powiększenia 
zbrojeń amerykańskich w takim stop 
niu, jak to czyni Amglia*. 

Z głosów prasy francuskiej wyróż- 
nia się swoim obiektywizmem „Or- 
are“ (Bure), który pisze: 

„Zbrojenia angielskie budzą nie- 
chęć i niepokój w Italii. Italia mie 
może nadążyć w tempie zbrojeniom 
Anglii z powodu złego stanu swych 
finansów oraz z racji braku . surow- 
ców, których ceny zresztą zaczęły iść 
w górę ma rynkach światowych. 
wo zrozumieć, że Italia nie żywi 
sympatii dla wyścigu zbrojeń, w któ 
rym nie ma ona szams dojścia do me- 
ty To też w ucnwałach Wielkiej Ra- 
dy Faszystowskiej przebija słabość 
państwa, które przewadze finamso- 
wej, technicznej, surowcowej państw 
zachodnich chce i może przeciwsta- 
wić tylko mobilizację ludności i au- 
tarkię ekonomiczną, jak to czynią 
Niemcy*. 
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МУТО ta, syste 
MYJE i PIERZE 

    
WYRGB FABR.„DOBROLIN wanzawa. 
  

Propaganda ukwiecenia i 
okien i balkonów 

Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet 
w Wilnie i Wileńskie Towarzystwo Og- 
rodnicze pragną na terenie propagandy 
zdobnictwa kwiatowego w oknach i na 
balkonach domów naszego miasta zaini- 
cjować wielką akcję konsolidacyjną wszy- | 
stkich organizacyj i ludzi dobrej woli, 
dla których sprawa podniesienia estetycz 
nego wyglądu miasta przez zieleń i kwia 
ty na fasadach domow jest czymś, co war 
to wspólnym wysiłkiem zrealizować. 

Pierwszym krokiem ku realizacji tych 
zamierzeń będzie miesiączny kurs ogro- 
dniczy zorganizowany już od dnia 15-go 
marca br. przez Wileńskie Towarzystwo 
Ogrodnicze dla miłośników hodowli kwia 
tów (Wileńska Nr. 12 m. 9 godz. 5 ppoł.). 
W programie kursu przewidziany jest 
szczegółowy dział zdobnictwa balkono- 
wego i okiennego oraz poradnictwo fa- —Й 
chowe dla amatorów. 
"W pierwszy dzień wiosny, dnia 21 

marca br., w niedzielę Palmową o godz, 
17-ej w południe obie te organizacje, a 
więc Zw. Pracy Obyw. Kobiet i Wil. 
T-wo Ogrodn. urządzają propagandową 

imprezę w cukierni Czerwonego Sztralla 
pt. „Powiłanie Wiosny” — będzie to lo- 
teria, na której fanty złożą się dary firm 
ogrodniczych wileńskich i członkiń ZPOK 
w posłaci doniczkowych roślin, mają- 
cych umilić mieszkańcom Wilna nadchó- 

    

   

        

    

    

      

   

  

   
dzące święta Wielkanocne. Dochód z tej | 
imprezy przeznaczony jest na cele społe | 
czne obu organizacyj. 

W przeddzień tej imprezy dnia 20 
marca br. (sobota) o godz. 15.15 wygłosi | 
przez radio propagandowe przemówie- | 
nie prof. M. Morelowski.- 
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Jak Szarapa z Sobaczek 
chciał zbudować perpetuum mobile 

Jest mała i nędzna wiosczyna Sobacz- 

ki. Wzdłuż wyboijstej drogi stoi kilkanaś 

cie chatynek, a dalej tyleż chlewėw i 

stodół.  Najbogatszym gospodarzem w 

Sobaczkach jest Pan Juszkiewicz, bo ma 

aż 8 hektarów i 3 krowy 

Pan Juszkiewicz jest sołtysem groma- 

dzkim i od najdawniejszych lat nosi przy 

domek „Komenda“. 

Rozmowa z panem Komenda idzie 

bardzo łatwo. Dowiaduję się wielu rze- ' 

czy. Ząciekawia mnie szczególnie jeden 

temat, mimochodem poruszony przez pa- 

na sołtysa. 

— U nas, wiadomo jak we wsi, bieda. 

Ludzie ledwo mogą przeżyć, ot tyle, że 

z głodu nie umierają... 

Najbiedniejszy teraz z całej wioski 

jest Szarapa, co mieszka na samym koń- 

cu. Były czasy, że Szarapie powodziło 

się nienajgorzej. Ziemi ma wprawdzie 

mało, ale ze stolarki słynął na całą gmi- 

nę. Ludzie o nim mówili, że ma złote rę- 

| czyła praca zdurniałemu Szarapie... 

ce, bo wszystko potrafił zrobić. Ale przed | 

trzema laty chłop zwariował. Rzucił za- | 

robki, zamknął się w komorze i jak opę- | 

łany przez złego, począł budować jakąś 

maszynę. 
znajomych, unikał ludzi, 

chaty zaczęła zaglądać bieda. Gospodar- 

ka zeszła na psy. Ona załamywała ręce, 

a Leon Szarapa bezustanku stukał w 

swojej komorz. Sąsiedzi kiwali głowa- ; 

mi, lifowali się nad kobietą i nie mogli | 

Od tego czasu nie poznawał | 
zapomniał o , 

własnej żonie i rodzonych dzieciach. Do | 

zrozumieć co się stało Szarapie. Prawdę | 

powiedzieć, to on nigdy nie był taki jak 

ludzie. Nigdy z niego nie było pocie- 

chy ani przy kieilszku, ani w tańcach. 

Zawsze mu po głowie kręciły się jakieś 

dziwactwa. Jeszcze jak był chłopcem ho 

dował w domu węże, nosił je za koszu- | 

lą i straszył nimi dziewczęta. Przed woj- 

ną, pamiętam zbudował taką bryczkę, co 

składała się z drobnych części i była ła- 

dnie ozdobiona różnymi rzeźbami. Gdy 

jeden oficer niemiecki zobaczył ją, nie 

mógł się nadziwić i tak upodobał, że za 

brał aż do Germanii. 

Ale to nic nie przeszkadzało, Szarapa 

robił do dworu i dla gospodarzy. Zara- 

biał dobrze i niejeden zazdrościł mu po 

wodzenia. 

Aż ofo, trzy lata temu zesłał Bóg nie 

szczęście. Coś strzeliło Leonowi do tba. 

Rzucił wszystko w kąt i począł szukać 

maszyny. Był ja kilka razy u niego i na 

słuchał się dosyć różnych głupstw. Sza- 

rapa chce zrobić taką maszynę, aby po- 

ruszała się bez nijakiej siły. Mówił, że 

nie potrzeba będzie do niej ani benzy- 

ny, ani węgla, nic. Maszyna będzie praco 

wać sama. Leon opowiadał, że cały 

świat włenczas przewróci się do góry 

nogami. Ale my dawno już wiemy, że to 

Leonowi przewróciło się we łbie. Nie le 

piej było mu pilnować gospodarki, żo- 

ny i dzieci? 

Z początku to ludzie różnie myśleli 

a nuż Szarapa dokaże cudu i zadziwi ca 

ły świat. Przeszło dużo czasu i wszyscy | 

zmiarkowali, że Leon zdurniał. Niektórzy | 

poczęli z niego śmiać się i przezywać pa- 

nem inżynierem. 

Raz nawet to mieliśmy bezpłatne wi- 

dowisko, bo Leon wyprowazdił swoją ma 

szynę z komory i chciał na dworze wy- 

AG YROSCZO 

Groźna powódź na Pomorzu 

  

| do komory i jeszcze więcej 

próbować. Baby szepłały, że to nie ma- , 
szyna, a czort co opętał grzesznego czło- 
wieka. Nie wiadomo też do czego była 
podobna: pełno miała kółek i najróżniej 
szych części. Gdy Szarapa ruszał, kółka 
obracały się, a cała maszyna posuwała 
się wolno po murawie. Niektórzy powy- 
wieszali ze zdziwienia języki i wybałuszy 

li oczy. Leon przestawał kręcić korbą, 

Zły i zawstydzony zataskał swego czorta 
zapamiętał 

się w robocie. Już nawet dokuczyło lu- ! 
dziom na ten temat mówić, ale nie doku- | 

— Ot, jak pan masz życzenie, to 

możemy pofatygować się i wszystko obej 

rzeć tak jak jest. 
Jakże mógłbym pominąć dom czło- 

wieka, o którym mówiła cała wieś? 

Chatka Szarapy stała tuż koło cmen- 

tarza wiejskiego. Z podartej wichrami - 

strzechy wiał dziwny smutek. Wprost z 

sionek weszliśmy do komory. Szarapa | 

rysował ołówkiem na kawałku deski. Nie , 
zauważył nawet naszego wejścia. 

— Leon, przyprowadziiem pana, któ 

ry chce poznać twoją maszynę. 
Podniósł oczy. Nie byłem pewny, 

czy nas widzi. Przerwał jednak precę. 

Starałem się pociągnąć Szarapę za język. 

Ale nie była to łatwa sprawa. Okezywal 

do rozmowy dziwną niechęć. Na każde 

pytanie odpowiadał tak, że rozmowa ury 

wała się i nie mogła posunąć się na- 

przód. Aż wreszcie jakby obudził się ! 

rzucił ironicznie: 

— Już panu wszystko opowiedzieli 

na wiosce; już napewno pan słyszał, że 

jestem wariat i szukam Bóg wie czeg0.— 

Porozmawiamy wtenczas, gdy moja ma- 

szyna ruszy. Włedy zobaczymy, kto jest 

| głupi. 

   

CZY PANI PRZEK 
że stosowane przez Nią środki kosmetyczne, 

  

canych rezultatów, oprócz może pewnej ochrony skóry przed ztymi wpływami atmosfe- 

rycznymi? 
ŚWIAT 

uprawy. Pragnąc użyźnić skórę składnikami 

RZE trochę do samochodu. 

| włenczas i maszyna stawała bez ruchu. | 

ONAŁA SIĘ JUŻ 0 TYM, 
ORGANICZNY, TO SPLOT ANALOGIJ. Wszelkie kosmetyki dla 

nieprzygotowanej pozostaną tym, czym sztuczne odżywki dla gleby bez jej uprzedniej 

  

Wziął do ręki ołówek, rysował coś na 
desce i nie zwracał na nas najmniejszej 
uwagi. Było mi nieco przykro, ale cieka- 
wość kazała pozostać jeszcze chwilkę. W 
mrocznej komorze pelno było dziwnych 
i niezrozumiałych części, zapewne od 
maszyny, którą pan Szarapa rozebrał. W 
kącie stał kadłub podobny trochę do ar- 

Na wiele rzeczy patrzyłem jako laik 
i żałowałem, że pan Leon nie chce nam 
udzielić objaśnień. Opuściliśmy komorę. 

Od tej chwili przeszło więcej jak 
rok. Na dniach znowu byłem w Sobacz- 
kach. Dużo nowin. Wioska spaliła się pra 
wie doszczętnie. Została tylko nietknięta 
chatynka Szarapy. Ludzie już prawie za- 
pomnieli o pożarze: dostali asekurację i 
odbudowali domki nowe, znacznie lepsze 
od poprzednich. 

Leon Szarapa już nie żyje. Dostał 
najpierw pomieszania zmysłów, a potem 

umarł na suchoły. Nawet włenczas gdy 
stał się zupełnym idiotą, nie opuszczał 
komory i całe dni spędzał na bezmyśl- 
nym wpatrywaniu się w swoją maszynę. 

Poczęły psuć się mu płuca, pluł jakiś czas 
krwią, wyschł na szczapę, aż wreszcie 
zmarł. 

Dobrzy ludzie pochowali biedaka na 
cmentarzu za chatą. Przez jakiś czas ga- 
dali we wsi o śmierci durnego Leona Sza 
rapy, a potem, zwyczajnie, zapomnieli. 
Gdy wypytywałem o niego, opowiadaii, 
jak o czymś, co było bardzo dawno. 

Żal mi się zrobiło Szarapy: zmarno- 

wał życie. 
Do grobu zabrał tajemnicę swych pra- 

gnień, rojeń i cierpień, tajemnicę czte- 
rech lat spędzonych w komorze zdala 
od wszytkiego, co nie było jego maszy- 
ną... 

   
wzóc broszury 

Witold Rodziewicz. 
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REDAKTORZY: A. DROGOSZEWSKI I L. 8. ŚWIDERSKI 

«пок!ем Polskiej Akademii 

WYDANIE REWELACYJNE: wszystko, co w dzie- 

łach Orzeszkowej jest wielkie, nie przemiłające, 

charakterystyczne. Teksty wolne od zniekształ- 

ceń cenavry I „poprawiaczy” 

SZATA ZEWNĘTRZNA: pierwszorzędna, format, 

papier, czcionka jak w Pismach B. Prusa. 

Tom I i ll—w marcu. Dalsze tomy będą rozsyłane 

oddzielnie, w ilości 4 — 5 tomów kwartalnie 

CENA: BROSZURA: 88 zł -|- 10 zł na przesyłkę, płatne li II rata po zł 10.— 

dalsze 13 rat miesięcznych po zł 6 

OPRAWA: (Płócienna) 115 +- 10 zł na przesyłkę, płatne I i Il rata po zł 10.— 

dalsze 14 rat miesięcznych po zł 7.50 

Literatury 

W clągu marca GEBETHNER I WOLFF przymóje 

SUBSKRYPCJĘ 
NA TANIE OZDOBNE WYDANIE 

PISM E. ORZESZKOWEJ 
30 TOMÓW (Ca 7500 str. Form. 15x21 cm)    

wzór oprawy 

PRZY ODBIORZE w księgarniach (tylko w Warszawie) odpada kosz! przesyłki 

Przy wpłaceniu całej kwoty z góry — 10 zł opustu 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJĄ WSZYSTKIE KSIĘGARNIE 

  

    

         

nawet te najlepiej dobrane nie dają obie- 

skóry 

krakującymi, musimy jednocześnie zadbać 

Nazwisko | Imię ——2- 05 misis 

Adres (dokladay) -:nna-namerimmnni Kris seksas a 

  

Do Wydawnictwa GEBETHNER i WOLFF, Warszawa, Zgoda 12 

Zgłaszam subskrypcję 30 t. PISM ORZESZKOWEJ w broszurze — Oprawie = z przesyłką + 

z odbiorem w księgarni. Równocześnie wpłacam na P.K.O. Gebethner I Wolf 6353 — cołą 

noleżność — | ratę zł 10.— resztę wpłacę w 14 — w 15 ratach do 10. każdego miesiąca. 

Podpis sim r 

o ich czynną penetrację i adaptację, ucieka jąc się do pomocy odpowiednich zabiegów 

kosmetycano - leczniczych, opartych już dziś na dociekaniach i doświadczeniach ściśle 

nsukowych. DOPIERO ŁĄCZNE ZADZIAŁA NIŁ ŚRODKA I SPOSOBU UŁATWIAJĄ- 

CEGO ABSORBCJĘ dać może w wynikac« RIIGENERACJĘ SKÓRY, JEJ ZDROWIE I 
PIĘKNO. 

włosów. 

W sądzie okręgowym w Warszawie 
toczył się proces Augusta Thoora obywa 

| tela francuskiego oskarżonego © zelżenie 
Narodu oraz o obrazę Prezydenta RP. 

  
| Thoor, liczący 69 lat mieszka od kilku 

| lat w Polsce. Nie dawno założył on do 

spółki z dwoma Ormianami kawiarnię 

| przy ul. Miodowej pod nazwą „Maroc- 

  
W związku z ostatnim groźnym wytewem Wisły na Pomorzu, reprodukujemy zdję 

cie, przedstawiające fragment zniszczen 

wie, gdzie wezbrana woda zniszczyła całkowicie tamtejszy tor wioślarski 
ia, spowodowanego powodzią. W Łęgno- 

ra- 

zem z trybunami, podmyła szosę na trasie Toruń—Bydgoszcz i poczyniła duże 

spustoszenie w polu i ogrodach. Na zdjęciu koryto Wisły znajduje się w od- 

dali za małymi punkcikami, oznaczającymi drzewa. Na pierwszym planie tereny 

nawiedzone powodzią. 

CES IAKTSETL EBU i ai IO kl Al A ATI IRAS LTA 

Zofia Kossak ofiarowała otrzymaną — 
nagrodę na rzecz kościoła 

Donosiliśmy niedawno, że autorka 

„Krzyżowców” Zofia Kossak — otrzymała 

nagrodę „Wiadomości Literackich". Os- 
tatni numer „Wiadomości”* przynosi na- 

stępujący list Zofii Kossak: „Do Czytelni 
ków „Wiadomości Literackich”. Wyróż- | 

nienie, jakie spotkało „Krzyżowców ”. bar | 
| dzo mnie ucieszyło, szczerze też za nie 

dziękuję. Autor (sądzę że każdy), pisząc 
ma na myśli przede wszystkim czytelnika. 

- Czytelnik jest tym koniecznym partnerem 
bez którego piśmiennictwo nie miałoby 

sensu — oddźwiękiem decydującym 0 
tym, czy praca pisarska staje się radością 
czy goryczą. Cieszę się również, że dzię- 

| ki otrzymanej nagrodzie, mogę stanowią- 
| cą ją sumę przekazać na cel serdecznie 
| mi bliski: naprawę kościoła w Górkach 
Wielkich koto Skoczowa (Śląsk). Niniej- 

| szym proszę najpiękniej Pana Redaktora, 
| aby powyższą kwotę zechciał skierować 
"pod adresem tamtejszego urzędu para- 
fialnego — Zofia Kossak".   

Największy i najpoważniejszy w Wilnie Zakład Kosmetyczno - „Lekarski „NEO- 

KOSMETYKA" wykonuje wszelkie zabiegi, dotyczące ogólnej kultury ciała, twarzy I 

UL JAGIELLOŃSKA 16—%6, w godz. 10—19. 

  

Francuz skazany na 10 miesięcy 
za obrazę narodu polskiego 

co“. Stosunki między wspólnikami ułoży- 
ły się jak najfatalniej i Thoor dostał po- 
prostu rozstroju nerwowego. 

Któregoś dnia po awanturze wpłynęło 
do władz zameldowanie wspólników Tho 
ora oraz personelu kawiarni, że Thoor 
dopuścił się zelżenia Narodu, mówiąc do 
pracowników „polskie świnie” efc. Po- 
nadto miał się on dopuścić obrazy Pre- 
zydenfa przez zdjęcie zawieszonych por- 
tretów Prezydenta i Marszałka Piłsudskie- 
go. 

Na wczorajszej rozprawie Thoor nie 
przyznał się do winy, twierdząc, że są to 
wszystko wymysły skarżących. O ile cho 
dzi o portrety, to sprowokowali go pra | 
cownicy, którzy zawieszając portrety zrzu 
cili przy tym wiszący dyplom honorowy 
ofiarowany jego ojcu przez cesarza Napo 
leona ill. Sąd skazał Thoora na 10 mies. 
więzienia. Bronił adw. J. Warszawski. 

Zbrojenia a szmaty 
Związek Xxupców handlujących 

szmatami z siedzibą w Londynie 
stwierdził w swoim sprawozdaniu, iż 
ceny szmat poszły w górę w ciągu 
ostatnich dwóch miesięcy o 10 proc. 
Wzrost cen na szmaty wywołany z0- 
siał wzrostem zbrojeń. Istotnie, jak- 
kolwiek może się to wydawać dziw- 

nym, ciężki przemysł odczuwa potrze 
bę co raz większej ilości szmat do czy 
szczenia maszyn. Poza tym ze szmat 
wyrabia się grube, pospolite płótno 
dła żołnierzy, a nawet drelichowe uni 
formy dla służby koszarowej. Zbroje 
ni: powodują więe zupełnie nieprzewi 
dziane skutki w najrozmaitszych dzie 
dzinach życia. 

"1 22 

Nagrody za dezercję 
Czang—Kai—Czek i Jen—Si—Szan 

wystosowali gorący apel do wojsk 

mandżurskich i mongolskich, które 

zsatakowały prowincję Suian. Nawo- 

łując żołnierzy, oficerów i generałów 

do opuszczenia szeregów i przejścia 

do obozu rządu centralnego, marszał- 

kowie obiecują tym, którzy usłucha- 

ją ich wezwania sowite premie. Lista 

tych premij brzmi (jak podaje „New 

York Times“) tak: generał dywizji — 

50,000 dolarów (srebmych), pułkow 

nik — 10,000 dołarów, kapitan — 

'2,000, szeregowiec — 10 doł., pilot (z 
samolotem) — 20,000 dolarów. Oczy- 

wiście, można i tak. 

  
! 

*iispolrznbne skraślić. Wyslaė w kopercie niezaklojone| r napiiam: „Zamėwienie księgarskie”. 
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Król Yeta III wybiera się do Lon 
dynu na uroczystości koronacyjne. — 
Król jest czarny jak węgiel i sprawu 
je rządy w państwie murzyńskim Ba- 
rotsę, należącym do dominium połud 
niowej Afryki. Stolicą czarnego pań- 

stwa jest Lialui. 
Yeta III jest jednym z niewielu 

czernych królików afrykańskich, któ 
ry otrzymał zaproszenie oficjalne na 
koronację do w Londynie. W związ- 
kv. z tym w Lialui trwają od szeregu 
tygodni gorączkowe przygotowania 
dv podróży J. Kr. Mości Yety III. 
Król wyruszy w podróż w końcu 
„kwietnia na okręcie angielskim „Golu 
„cester Castle*. Towarzyszyć mu bę- 
„dzie liczna świta, w skład której węj 
dzie m. in. tłomacz i sekretarz pry- 
wainy króla, obaj Anglicy, gdyż czar- 
ny władca nie rozumie ani słowa po 
angielsku. To taż odczyta on adres 
kcłdowniczy do króła Jerzego VI w 
języku ojczystym, po czym zabierze 
głos tłomacz. 

Jak dużą wagę przywiązują na 
dworze St. James do wizyty Yety III, 

    
  

Uno Gi. Janes 
wynika z faktu, iż komisarz rządowy 

i rezydent angielski przy dworze kró- 
la udądzą się również do Londynu, 

by towarzyszyć władcy Barotse. 
Barotse jest. to protektorat angisl- 

ski, spory kraj, zamieszkały przez 
z górą 300.000 murzynów. Nie jest to 
dużo, ale król Yeta III cieszy się wiel- 
kimi wpływami wśród czarnych w po 

łudniowej Afryce, co też oceniają wła 

ściwie Amglicy. 
Zanim orszak królewski dotrze do 

Kspsztadu z Lialui, upłynie trzy ty- 
godnie conajmniej, gdyż pierwszy e- 
tap podróży podróży prowadzi do Li- 
viugstone po przez rzekę Zambezi. 
Tutaj król i jego świta zajmą miejsce 
w przygotowanym dla nich specjal- 
mym pociągu, (który przebiec musi 
3.000 kilometrów, zanim dojedzie do 
Kapsztadu. W Kapsztadzie wsiądzie 
Yeta III wraz z całym taborem na 
„Gloucester Castle“. Stąd już szla- 
kiem morskim dotrze do Southamp- 

tan. Londyn będzie miał niewątpliwie 
sw oją sensację 'w postaci egzotyczne- 

go władcy afrykańskiego. Or. 

PEM   

„GALWANPOL“' 
KWarszawa 12 (Mokotów) ul. Dolna 33, tel. 8-07-83. — 

Projektuje i dostarcza nowoczesne urządzenia do CHROMOWANIA, NIKLO- 
WANIA i t p, noleca naiprzedniejsze sole do CHYTOMOWANIA, NIKLO WANIA, 

MOSIĄDZOWANIA, MIEDZIOWANIA, 
do nowoczesnych wym:g 

KADMOWANIA | t. 4. 
ań w qalwa 'otechnice. 

zastosowane 

Specjatne KĄPIELE do elsktrolityczneqgo ODTŁUSZCZANIA, ROZNIKLOWANIĄ, 
ROZCH%OMOWANIA, oraz NIKLOWANI 
tunki TARCZ FILCOWYCH i PAST do oo 

IA NA CZARNO. Majorzedniejsze ga- 
lerowania i szl.fowania wszelkich metali. 

PORADY FACHOWE BEZPŁATNE 
  

Zjwystawy malarstwa francuskiego ; 

  

Reprodukujemy jeden z obrazów, wystawionych w Muzeum Narodowym w War- 

szawie na wysławie malarstwa francuskiego „Od Maneta po dzień dzisiejszy”. 

Wysława reprezentuje dorobek ostalnich 70 lat malarstwa francuskiego. Zostało 

zgromadzonych 89 prac 55 arłystów, przedstawicieli wszystkich nowoczesnych kie- 

runków począwszy od impresjonizmu aż do neonałuralizmu. Na zdjęciu obraz 

Degasa Edgarda — „Portret wiolonczeli sty Pillet'a“ (+ Muzeum Louvru).   

Znaczek r”. 5. 

(K. W.“). 
  

  

Bankiet Ku CZCi.. psa 
W Rochester (USA.) wydano ban- 

kiet na 20 osób, przy czym honorowe 
miejsce przy stole zajmował... pies, 
owczarek Queenee, bankiet odbył się 
zresztą ku czci owczarka, któremu w 
trakcie bankietu, po przemówieniach, 
zawieszono ma szyi piękny medal 
bronzowy. Odznakę tę dostał Quee- 
nee jako nagrodę za uratowanie życia 
pięciu osobom. Queenee zauważył 
mianowicie w nocy, iż kuchni wy- 
buchł pożar. Queenee zerwał łańcuch, 
na którym był przymocowany, wpadł 
do kuchni, utorował sobie drogę 
przez dym i płomieni do pokojów 
i dotarł do sypialni, gdzie głośnym 
szczekaniem i szarpiąc za kołdry zbu 
dził pięć osób, ratując je w ten spo- 
sób od śmierci w płomieniach. 
SS ki a AA KOTÓW KAOE 

PYTAŁ GLUPI MĄDREGO?) 
NA CO ROZUM ZDA SIĘŚ 

    
ABYŚ RADIO <CHQ 
KUPIŁ W SWOIM CZASIE, 
Luksusowy odbiornik o światowym 

zasięgu. 

3 pentody i lampa prostownicza. 

3 zakresy fal. 

Odtwarzanie całej wstęgi częstotliwości 

bez zniekształceń. Regulacja barwy głosu. 

2 i 3 lampowe odbiorniki na prąd zmien- 

ny, stały i bateryjne. Głośniki do odbior- 
ników detektorowych. 

Sprzedaż na bardzo dogodne raty. 

<CHO 
Znowu pociąg zabił 

człowieka 
12 bm. na odcinku Wołkowysk—Lida 

pociąg osobowy nr. 811 na niestrzeżo- 
nym przejeździe najechał na furmankę. 
Wskutek uderzenia poniósł śmierć na 
miejscu 36-letni Józef Szantuk a ciężko 
ranny został Leon Dzieżyc. Rannego prze 
wieziono do szpitala lidzkiego, zwłoki 
zaś Szantuka zabezpieczono.



' Znaleziono skarb 
na Górze Zamkowej 

Wczoraj o godzinie 9-ej rano bez 

robotni, zatrudnieni na Górze Zamko- 

wej przy konserwacji ruin zamku, 

znaleźli w południowej części ruin | 

wśród gruzów skarb, składający się | 

ze srebrnych i miedzianych monet z 

wieku XVII-go oraz ze złotego wisior 

ka z dwoma brylantami i szmarag- 

dem z wieku XVI. 
Roboty konserwacyjne na Górze 

Zamkowej w okresie zimy ze względu 

na warunki atmosferyczne ograniczy 

ły się do wynoszenia gruzu z wew- ! 

uątrz murów części mieszkalnej zam | 

ku. Na gruz ten składają się duże oto 

czaki oraz pokruszona cegła i kawał- 

ki wapna. Rzadko występują części | 

drewniane. 
Otóż wczoraj w pobliżu jednego z 

' 
Odbył się w Święcianach doroczny 

walny zjazd delegatów kół TPBPSP z te- 

tenu powiału. Obradom przewodniczył 

p. Leon Pilawski. Omówiono i przedysku 

towano szereg aktualnych zagadnień, | 

związanych z działalnością Towarzystwa. | 

Prace Komitetu Obwodowego za ub. rok. 

referowali pp. Adam Filonik i Rudolf Du 

dek. W Święciańszczyźnie pracuje obec- | 

nie 30 Kół, 

szerokich mas społeczeństwa ideę T-wa, 

rozsprzedają znaczki, żetony i inne mate 

riały dochodowo-propagandowe, zbiera- 

ją składki członkowskie itp. Należy też 

zaznaczyć, że całokształtem pracy T-wa 

opiekuje się inspektor szkolny — Ryszerd 

Żyźniewski. Na tym właśnie zebraniu p. 

Żyźniewski przedstawił delegatom plany 

budowlane szkół na terenie powiatu z 

uwzględnieniem udziału w budowie T-wa 

PBPSP. W ub. latach T-wo wydało przesz 

ło 12 tysięcy zł. na budowę szkół w Ig- 

nalinie, Janiewiczach i Kiemieliszkach; na 

zrealizowanie planu budowlanego w na- 

stępnym roku potrzebna będzie zapomo- 

ga T-wa w kwocie 20 i pół tys. zł. 
Na pierwsze miejsce w tym planie wy 

stępuje budowa lokalu siedmio klasowej 
szkoły w Duksztach. Obecne warunki lo- 
kalowe tej szkoły są okropne; szkoła 

mieści się w trzech budynkach, z których 

jeden odległy jest od punktu głównego 

© 800 m. Obrazem tego nienormalnego 

stanu jest klasa o powierzchni 24 m. kw. 

W obwodzie duksztańskim jest 456 dzie- 

<i w wieku szkolnym. 

Budowa Szkoły w Duksztach ma jed- 

nak ruszyć wreszcie w przyszłym roku. 

T-wo Ubezpieczeń obiecało dać na ten 
<el 8 fys. złotych, ponadto zostały zgło- 

szone udziały ludności i wojska. Wszyst- 
ko jednak uwarunkowane jest od udzia- 

łu PBPSP — przynajmniej na sumę 8000 

zł. Gmina duksztańska słynie z dużej ilo- 

ści ziemian, jest tam kilkanaście wiel- 

kich majątków. Od szeregu lat ziemianie 

obiecują poprzeć budowę szkoły ofiaro- 

waniem budulca. Może teraz to nastą- 

pi? 
Następnym punktem w projekcie bu- 

„dowy jest dobudowanie 3 izb lekcyjnych 
w szkole pow. w Komajach. Przed paru 

laty zbudowano część lokalu szkolnego 
resztę stanowi „odwieczny”, zgniły dom; 

  

o wn KIA 

GRYPA.PRIEZ 
BOLE GŁOWY.         

Dlaczego Philips в 
_Niespotykana sprawność — 
zespołowa urządzeń technicz- 

nych w superach Philipsa 
Wiszystkin wiadomo, że przez jedno słab 

sze ogniwo nawet najpotężniejszy łańcuch 
stać się może niezdatnym do użytku. Nie po 
trzeba być mechanikiem, aby wiedzieć, że 
łańcuch taki nie wytrzyma ciężaru i rozer- 
wie się w słabym punkcie, choćby pozostałe 
ogniwa były wykute z najprzedniejszej stali. 

To samo powiedzieć można o produkcji 
odbiorników. Nie pomoże mawet najlepiej 
opracowany schemat i najdokładniejszy do- 
bór części, jeśli choćby w jednym punkcie 
łańcuch produkcji będzie słabszy. Tego sła- 
'bego ogniwa możemy na razie nie zauważyć, 
lecz ono da znać o sobie późnieś, w najmniej 
spodzicwanym momencie. Takich słabych 
ogniw nie ma zupełnie mrodukcja odbiorni- 
*ków Philipsa. W konstrukcji superów Philip 
sa mie znajdzie nikt żadnego słabego punktu, 
który mógłby osłabić sprawność zespołową 
zastosowanych w nim urządzeń  technicz- 
mych. Wszystko jest tam najdokładniej prze 
myślane i obliczone tak, aby nabywca przez 
alugi szereg lat miał największe zadowolenie, 
jakie przy dzisiejszym stanie techniki wogó 
fe dać może radio. 
'W długim łańcuchu załet superów Philipsa 
"wymienić należy w pierwszym rzędzie: zdu- 
mewającą wierność reprodukcji, optyczne 
«strojenie, ciche strojenie, tłumiące szmery i 
zniekształcenia podczas strojenia, autokoia 
pensację akustyczną etc. 3 

: Tokiego imponującego zespołu urządzeń | 
mie posiada żaden inny odbiernik w tej kła | 
sie i cenie. 

które popularyzują wśród | 
! szkoły w Wyharach. 

murów łopata robotnika, napełniają 

cego gruzem nosze, natrafiła na ka- 

wałki skóry. Były to, jak się później 

okazało, resztki skórzanego worka, w 

którym w swoim czasie był umiesz- 

" zony skarb. Dalsze poszukiwania wy 
kryły kilkaset monet z wieku XVII. 

Q odkryciu został natychmiast powia 

domiony konserwator wojewódzki dr. 

Piwocki, który niezwłocznie przybył 

na Górę Zamkową w towarzystwie 

prof. Hoppena. 

Skarb zawierał tałary srebrne ni- 

derlandzkie, sabaudzkie i hiszpańs- 

kie, oraz najcenniejsze pod wzglę- 

dem numizmatycznym talary salc- 

burskie i saskie. Ponadto znaleziono 

monety miedziane — marki duńskie | 

 YSPCZORCHE FWP AA ALT AI SAS IEA A a ENA EIDOS Te 

Prace Towarzystwa Popierania Budowy 

Publ. Szkół Powsz. w pow. święciańskim 
zmurszałe są ściany, dach i podłogi. La- 
tem przecieka do izb, spróchniałe pod- 

łogi wytwarzają ogromną ilość kurzu. Za 

rząd gminny opracował już kosztorys do 

budowy i zaprojektował udział T-wa PB 

PSP na sumę 1500 zł. Potrzebna jest też 

pomoc T-wa w przebudowie szkoły w 
Kołtynianach, (która wskutek wadliwej 
budowy grozi runięciem), wykończenię 
szkoły w Cejkiniach i zbudowanie 1 kl. 

W powiecie buduje się ponadto 14 
szkół im. Marszałka Piłsudskiego, w kió- 
rych budowie udział gmin zaprojekiowa- 
ny był na 20—30 proc. ogólnych kosztów 
budowy. Wskutek ostatniego zdrożenia 
budulca drzęwnego, cegły, kaili i robo!- 
nika koszta ciążące na gminach podniosa 
się do 60 proc. Wysiłek gmin w dzie- 

LL) 
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Mołodeczno 
— Nowa placówka w Gródku. Zarząd 

Koła Zw. Rez. w Gródku na posiedzeniu 
w dniu 6 marca 1937 roku stwierdził brak 
w Gródku tak poważnej placówki 

zować tę placówkę. W tym celu zaprosił 

na 7 marca na zebranie organizacyjne 

LM i K. społeczeństwo gminy gródeckiej, 

zapraszając jednocześnie na to zebranie 

prof. Antoniego Ancewicza — 
Obwodu LM i K. w Mołodecznie. 

7-go marca w Świetlicy Koła ZR w 

Gródku na zebranie organizacyjne przy- 

było 44 osób. Zebranie zagaił p. Łuka 

szewicz Witold. 
Na przewodniczącego powołano p. 

lgnatowicza Borysa, który powołał na 

sekretarza p. Łukaszewicza Witolda i na 

asesorów p. Staromlynskiego Jana i Okc 

nia Saula. 
Zebranie jednogłośnie postanowiło 

utworzyć w Gródku Oddział Ligi Mor- 

skiej i Kolonialnej. Wybrano zarząd i Ko- 

misję Rewizyjną. 
W tym że dniu zapisało się na człon- 

ków LM i K 32 członków, a 9 członków 

opłaciło składki członkowskie. 
— W dniu imienin p. Starosty Kazimie 

rza Protassewicza złożyli na FON. 

Borzdyński — sekretarz Koła ZR w 

Gródku w imieniu Koła —zł. 10.00. 

Bohdanowicz — w imieniu placówki 

Kuchary Koła ZR Gródek zł. 10.00 

Rećkin Efroim — prezes wyznaniowej 

Gminy Żydowskiej w Rakowie — 10.00 
Rodzina Rezerwistów w Gródku zło- 

żyła p. staroście album zawierający 22 

zdjęcia fotograficzne — obrazujące pracę 

rezerwistów. 

Wołożyn 
— Wypadki w lesie. 4 bm. w lesie 

Bukiežnica gm. ługomowickiej, jedno -   drzew przepiłowanych przygniotło Jana 
Kuryłę z Barowa, powodując złamanie 
nogi, powyżej kolana. Rannego odwiszio 
no do szpitala lidzkiego. 

  

prezesa | 

  

jak i 

LM i Kolon., ło też postanowił zorgani- | 
! zakonspirowanych gorzelni 

| z doniesieniami karnymi 

  

„KURJER WILEŃSKA* 14. III. 1937. 

4 ezasów Zygmunta III oraz 383 mo- 

net srebrnych z czasów Zygmunta IIL. 

Nieco później w tymże miejscu znale 

ziono bardzo cenny pod względem 

naukowym wisiorek złoty. 

Pobieżne badania wykazały, że | 

worek skórzany, zawierający skarb, 

był wmurowany prawdopodobnie w 

wieku XVII w ścianę jednego z poko 

jów zamku. Po upływie dłuższego cza 

su, po zrujnowaniu tej części zamku 

podczas wojny z Moskwą, mur skru 

szał, worek wypadł nazewnątrz 1 20 

stał przysypany gruzem. 

Przy miejscu znalezienia skarbu 

wystawiono posterunek policji. W po 

miedziałek będą jpodjęte dalsze po- 

szukiwania.   
dzinie budownictwa szkół w pow. świę- 
ciańskim jest niesłychanie wielki. Budowa 
szkół im. Marszałka Piłsudskiego ma być 
ukończona jeszcze przed rozpoczęciem 
następnego roku szkolnego.  Inspektor 

szkolny i starosta powiatowy sumiennie 

strzegą i doglądają budowy tych świątyń 

kultury na rodzinnej ziemi Marszałka Pił 

sudskiego. 
Po udzieleniu absolutorium ustępują- 

' cemu zarządowi wybrano nowy komitet 
obwodowy T-wa PBPSP w składzie pp.: 
inspektor szkol. Ryszard Żyźniewski 
prezes, burm. Hulewicz — wiceprezes, 

Józef Dubicki — sekretarz, Wójciak J., 

Dudek R., mjr. Mirski-Woleński i Pilawski 

L. — członkowie. Na zastępców wybrano 

pp. podinsp. Filonika i dyr. Antoszczuka. 
jd. 

Nowowybudowany gmach miejskich zakładów 

elektrycznych we Lwowie 

  

W ramach ogólnokrajowego zjazdu elektrowni we Lwowie odbyło się poświęce- 

nie nowego gmachu Miejskich Zakładów Elektrycznych we Lwowie, wybudowane 

go kosztem 1.100.000 złotych, który znajduje się przy zbiegu ul. Pełczyńskiej i 

Kadeckiej. Gmach, który przedstawiamy na zdjęciu, obejmie wszystkie biura i 

oddziały MZE, które dotychczas mieściły się w budynkach wynajętych. 

| Głębokie 
— W pow. dziśnieńskim policja skon- 

' fiskowała 2 karabiny typu wojskowego, 
1! 11 fuzyj myśliwskich, 6 rewolwerów, ba- 
gnet wojskowy oraz sporą ilość prochu 
i amunicji. Ponadto wykryto 15 dobrze 

samogonu. 
została skonfiskowana i wraz 

przekazana do 
urzędu skarbowego w Wilejce. 

Aparatura 

Święciany 
— Kurs alkohologii i wystawa. Z ini- 

cjatywy wileńskiego T-wa „Mens” do 

walki z alkoholizmem odbędzie się w 
Święcianach cykl odczytów z przezrocza- 
mi i doświadczeniami z dziedziny alko- 
hologii od 14 do18 marca w gmachu gim 
nazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskie- 
go. Wejście wolne od opłaty. 

Celem kursu alkohologii — pogłękie 
nie wiedzy o szkodliwości alkoholu na- 
uczycielstwa i rodziców. 

Jest nadzieja, że młodzież szkolna 
wyższych klas gimnazjalnych 7 i 8 — ze- 
chce również przesłuchać ten kurs. 

W niedzielę 14 marca o godz. 1 na- 
słąpi otwarcie wystawy przeciwalkoholo - 
wej w sali kasyna urzędniczego. 

W kursie biorą udział profesorowie 
uniwersyjetu St. Batorego, działacz z 
Warszawy p. J. Szymański i miejscowe 
siły prof. J. Maciusowicz i dr. med. B. 
Mikłaszewicz. M. in. znana działaczka 
społeczna z Wilna p. Markiewiczowa po 
ruszy również ważne zagadnienia o „Roli 

kobiety młodej wsi” A.K. 

    

przygotowuje doświadczony b. naucz. 
gimn. w zakręgie programu nowego 
i dawnego typu gimn. Specjalność: pol 
ski, matematyka, fizyka, przyroda. 
Nauka solidna. Opłata przystępna. 
Zgłoszenia: do redakcji „Kurjera Wi- 
leūskiego“ po godz. 7,30 wiccz. lub 
telefonicznie nr. 4—84, pokėj 45, od 

godz. 11 rano do 7 wiecz. 
TI 77 

Konkursy czystošci 
w pow. dziśnieńskim 
W ub. roku w powiecie dziśnieńskim 

zostały zorganizowane w 27 zagrodach 
konkursy czysłości w chacie wiejskiej. W 
końcu czerwca br. przewidziane są zakoń 
czenia wstępne konkursów, poczem, dla 
gruntowniejszego utrwalenia czystości, 
konkursy będą trwały 2 lata. W roku 
bież. konkursy czystości będą zorganizo 
wane w 4 gminach powiatu. 

Niezależnie od prowadzenia konkur- 
sów czystości w chatach wiejskich zorga 
nizowany został konkurs czystości między 
szkolnych we wsiach Pruszkowie, Zauł- 

kach i Krywiczach. W lutym zostały prze- 
prowadzone zakończenia wstępne, przy- 
czem nagrodę przechodnią otrzymała 
szkoła powszechna w Zaułkach, pozosta 
łe zaś dwie szkoły powszechne otrzyma- 
ły pamiątkowe kubki z napisem: „Za u- 
dział w konkursie czystości i zdrowia — 

i Województwo Wilenskie“. 

Robotnieze organizacje w Lidxie 
ubiegają się o mlesrkania 

w kol. Sojkisski 
8 marca br. Robotniczy Instyłut oś- 

wiaty i Kultury im. St. Żeromskiego, od- 
dział Lida za pośrednictwem burmistrza 
m. Lidy posła Zadurskiego złożył poda- 
nie do Głównego Funduszu Pracy w 
sprawie otrzymania domów i działek w 
kol. Sojkiszki dla miejscowych bezrobot- 
nych rzemieślników. Domki te zbudowa- 

;ne były w roku 1934 i zostały oddane 
bezrobotnym rzemieślnikom, przywiezio 
nym z Zawiercia. Wobec tego, że więk- 
szość sprowadzonych na kolonię wyje. 
chała z powrotem, domki wraz z dział- 
kami zostały wolne. Do podania tego do 
łączyły się wszystkie związki zawodowe, 
wchodzące w skład Miejscowej Rady 
ZZZ w Lidzie. 

Jednocześnie dowiadujemy się, że Za 
rząd Miejski przed pewnym czasem wy- 
stąpił z propozycją do Funduszu Pracy w 

sprawie przejęcia Sojkiszek przez miasto. 
Zarząd Miejski miał na celu dalszą rozbu 
dowę kolonii z przeznaczeniem jej dla 
miejscowych bezrobotnych. Dotychczas 
jednak Fundusz Pracy odpowiedzi nie 

dał. Najwyższy już czas załatwić sprawę 

Sojkiszek. 

Szczuczyn 
— Walne zebranie Polskiej Macierzy 

Szkolnej. 11 marca rb. odbyło się w 

cierzy Szkolnej, na które przybyli: pp. 
starosta Kowalski, zastępca starosty Dre- 
wnikowski, sędzia Reichel, insp. Szymań- 
ski i wielu innych. Zebranie zagaiła pre- 
zeska Koła p. Jadwiga Kowalska witając 
obecnych i dziękując za przybycie, po 
czem na Przewodniczącego zosłał wybra 
ny p. Szymański. 

Ze sprawozdania dowiedzieliśmy się, 
iż Koło PMS powstało zaledwie przed 
rokiem, ma jednak poza sobą wiele wy- 

konanej pracy. 
Na terenie powiatu PMS prowadzi 4 

szkoły powszechne, w Lucjanowie, No- 
wosadach, Rudzie Lipiczańskiej i Horody 
szczach. Do szkół PMS uczęszcza 224 
dzieci. Przy wszystkich szkołach 
PMS prowadzi się kursy dla przedpobo- 

| rowych, na które uczęszcza 76 słuchaczy. 
Opiekę nad szkołami PMS prowadziła z 
ramienia Zarządu p. Stefania Kondratowa 

W okresie sprawozdawczym Koło zor 
ganizowało kwestę na Dar Narodowy 
3-go Maja i uroczysty obchód Dnia Oś- 
wiaty Pozaszkolnej. Pozatym Zarząd Ko- 
ła prowadził wytężoną walkę z analfa- 
betyzmem przez zakładanie kursów dla 
„analfabetów, prowadzenie wieczorów 

świetlicowych i dostarczanie książek. 
Do nowego Zarządu zostali wybrani: 

pp. Kowalska Jadwiga, Kondratowa Ste-     fania, Konopacka Zofia, Nagórska Maria, 
Bończa Tomaszewski Stanisław i Kozłow 
ski Leon. Do Komisji Rewizyjnej zostali   wybrani: pp. Szmigierowa Janina, Smo- 
lak Jan i Makowski Euzebiusz. 
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Stonim 
— SUROWE KARY ZA PODRABIA- 

NIE BANKNOTOW. Sąd Okręgowy w 
Grodnie na sesji wyjazdowej w Słonimie 
rozpatrywał sprawę mieszkańców wsi 
Ostrowo, gm. starowiejskiej, pow. słonim 
skiego „mianowicie Sergiusza Łamieki, a- 
biturienta gimnazjum białoruskiego w Wil 
nie i jego ojca, Mikołaja Łamieki, oskar 
żonych o to, że podrabiali odręcznie 
i puszczali w obieg banknoty 100-złoto- 
we. Ustalono, że syn podrabiał, a ojciec 
puszczał w obieg. Sąd uznał winę za u- 
dowodnioną i 12 bm wydał wyrok ska- 

zujący Sergiusza Łamiekę z art. 175 kk. 
na 7 lat więzienia i 900 złofych grzywny, 
a Mikołaja Łamiekę z art. 177 na 3 lata 
więzienia i grzywnę w wysokości 300 zł. 
Ponadto obaj skazani zostali na pozba- 
wienie praw pubilcznych I obywatelskich 
na przeciąg lat 5. Obaj do winy przyz-   nali stę. 

Szczuczynie walne zebranie Polskiej Ma |; 

Smorgonie 
— Przygotowania do obchodów 18 i 

19 marca. Z inicjatywy Oddziąłu ZS, 
zwołano w ub. czwartek w Magistracie 

zebranie obywatelskie; celem omówienia 

sposobów uczczenia dni 18 i 19 marca. 
Po krótkiej dyskusji postanowiono na 
wniosek przewodniczącego zebrania inż. 
Jankowskiego zorganizować w dzień |- 
mienin Marszałka Rydza-Śmigłego  aka- 
demię w sali Internatu, zaś 19 bm. przy- 
czynić się do odprawienia żałobnych na 
bożeństw we wszystkich miejscowych 

| świątyniach z udziałem przedstawicieli 

społeczeństwa i organizacyj. Niezależnie 

od tego odbędą się w świetlicach organi 
zacyj, które rozporządzają odbiornikami 

radiowymi, wieczorem zbiórki, podczas 

których członkowie wysłuchają okolicz- 

nościowych pogadanek oraz przemówie- 

nia Pana Prezydenta, poświęconego pa- 

mięci Marszałka Piłsudskiego. 

Do komitefu wykonawczego akademii 
weszli pp.: inż. Jankowski, burm. Leśniew 
ski, leśniczy Grocholski, dr. Łazarowicz, 
kierownik szkoły powsz. Jantos, komen- 

dant PP i p. Dabrys. 

PIASECKIEGO 
czekolada „DANUSIA* 

od ćwierć wieków szaleją za nią 

i młodzi i starzy. 

Zupy Jarzynowe 
w zimie 

Wszystkie powagi lekarskie z dziedziny 
higieny odżywiania polecają potrawy roślin 
ne. W okresie zimowym, gdy świeże jarzyny 
są trudno dostępnym produktem gospodarst 
wa domowego, nieocenione usługi oddają 
nam pełnowartościowe zupy MAGGlego, spo 
rządzone z najszlachetniejśzych jarzyn. Za- 
stąpią one całkowicie świeże jarzyny, to 
też godnymi polecenia są wyborne w smaku 
zupy MAGGlego jak: jarzynowa, szczawio-   

  

wa, kałafiorowa, pomidorowa z ryżem i in- 
+ ne. 

  

| SMACZNE I POŻYWNE SA 

MAGGI“ 
ZUPY 

JEDNA KOSTKA 20 GROSZY 
  

— WPADŁ Z KONIEM POD LÓD NA 
WILII. W ostatnich dniach wydarzył się 
koło Wilejki wypadek, kióry o mało nie 
zako! się tragicznie. Mieszkaniec wsi 
Łazarców przejeżdżał przez rzekę i w 
pewnym miejscu, na znacznej głębokoś- 

ci, lód się załamał. Koń, sanie i wieś- 
niak znaleźli się w wodzie. Koń rozpacz 
liwie kładł głowę na lodzie, a człowiek 
nie mógł wydostać się na wierzch. Na 
krzyk zbiegła się gromadka mężczyzn, 
którzy z wielkim trudem wydobyli I ko- 
nia i woźnicę na lód przy pomocy drą- 
gów i desek. W. R. 

NASIONA 

       
      

      

        

    

    

  

      

    
     

     

    

  

    

    
   
   
   

   

   
        

Łgloszenie 2a otrankowamych kasiach pocztowych, 

1) aazwy 2-ch olosenał, które się aojwięcej podobały, 
1) proponowany tytuł na ostatni marsz, 
3) podanie gatunku używanych ewijek (gllz-tutek) tub 

bibułek wyrobu tabryki „Herbewo“, 
4) Goktadny adres I cawód, 

naležy nadsylač pod adresem „Merbewo“ S.A. 
Kraków. tub Warszawa, uł Królewska Nr 21 

  

TUI 

sawierających» 

do dnia 16 marca 1937 r. 

  

Mennica angielska przystąpiła do bicia 
medali, na jednej stronie których wy! 
jest podobizna króla Jerzego, na drug 
— królowej Elżbiety. Na zdjęciu 

gipsowe modele medali. 

.czytając gazetę czy zwraca Pan| 

uwagę na reklamę? 

— A wie Pan, przecież to jest nie- 

zawodny informator handlowy, cie- 

kawy i praktyczny, a wiadomości, 

czerpane z reklam, ułatwiają Pam 

wybór towaru i prowadzą do odpo- 

wiedniego źródła zakupu. 9 

Dlatego też, rozsądny przemysło- 

wiec, troszczący się © popularność| 

swych wyrobów, łub kupiec, który! 

chce zdobyć liczną klientelę — re. 

klamuje się stale w „KURJER 

WILEŃSKIM". 

— To jest wierny i 

sposób zdobycia klienteli. 

niezawodny 

            
    
   

NE 
ZAPOWINAJCIŁ 

OCŁASZAĆE | 

   

       

        
      

  

     

Nie ma nie Icon) 
odkąd pojawiły ak 
kąd należą do sprzętów domo- 

każdego mieszkania w cy- 
anym świecie. 

Carlyle. | 

„NOWOŚCI'| 
Wypożyczalnia Książek 

Wilno, Jagiellońska 16-9 
Czynna od 12—18. 
Warunki przystępne. 
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KOLUMNA LITERACKA 
pod redakciją Jėzefa Mašlinskiego 

  

  

Matka chowała ję na wielką damę. 

Była /właściwie jedynaczkę, bo starsza 

jej siostrzyczka, Klemunia, wcześnie bar- 

dzo zachorowała na anemię, tak że się 

uczyć nawet nie mogła. Młodo też zgas- 

ła. Eliza została jedyną dziedziczką kwit- 

nącej Milkowszczyzny. Matka więc ma- 

rzyła dla niej o świetnym losie. Sama by- 

łe arystokratką z ducha, należała do eli- 

ty ziemiańskiej powiatu grodzieńskiego. 

Wychowaniem córki bezpośrednio, oczy- 

wiście, się nie zajmowała. Na to były 

bony, nauczycielki: znienawidzona Niem - 

- ka, panna Fechner, i złota, dobra, mądra 

Michalina Kobylińska, której zaciągnięty 

w dzieciństwie dług wdzięczności spła- 

ciła Orzeszkowa już jako sławna autorka 

przez uwiecznienie jej w Pannie Antoni- 

nie. Zresztą, nad wychowaniem czuwała 

pobożna babka, p. Elżbieta z Kaszubów 

Kamieńska, której imię nosiła wnuczka. 

Ojca nie znała wcale: zmarł, tknięty 

paraliżem przy biurku, w noc listopadową 
1843 roku, osierocając dwu i półletnią 

dziewczynkę. Był to człowiek dzielny, e- 

nergiczny, który opuściwszy dla chleba ro 

dzinną Pińszczyznę, własnymi rękami do - 

szedł do znacznego majątku. Wykształco- 

ny, światły umysł, potomek encyklopedy- 

stów francuskich, wielbiciel Voltaire'a mó- 

wca loży wolnomularskiej na wschodzie 
Grodna — wywarł niewątpliwy i znaczny 
wpływ na umysłowość córki. Pozostawił 

bowiem po sobie bogatą, według swoich 

przekonań dobrą bibliotekę, która stała 

się uniwersytetem znakomiłej samouczki. 

W domu otaczała Elizę atmosfera pa- 

| driotyczna. Stowo Polska nie schodziło z 

| ust. Do wyjścia na ulicę ubierano Elizę 

za krakowiankę. 

_. Wcześnie zetknęła się Orzeszkowa z 

ludem białoruskim. Małą dziewczynką bę 

dąc zaprzyjaźniła się z córeczkami jakie- 

goś oficjalisty, z którymi — pod „kierun- 

kiem” ogrodniczka Franka — uprawiała 

swój ogródek. Od niego usłyszała pierw- 

sze bajki chłopskie, opowiadane po bia- 

łoruski. Chętnie też rozmawiała przez 

szłacnhety z pocztylionem z pobliskiej sta - 

cii pocztowej, Romanem, który potem od- 

dał jej i Polsce niewypłacalną usługę, 

przewożąc Traugutta przez posterunki ro- 

/ syjskie do Warszawy; w wiele lat później 

|  episała go w pięknym opowiadaniu p. t. 

апома. 

` } Nie lubiła nafomiast już od dziecka 

wielkich dam. Gdy raz wspaniała, bogała, 
o potężnej tuszy pani z Bispingów Swe- 

czyn zaczęła opowiadać o tym, jak to 

| „ie bateau a vapeur z podróżnymi coula 

na dno de la riviere', ośmioletnia dziew 

czynka nie wytrzymała i parsknęła śmie- 

chem. „De quoi śmiejesz się, mon en- 

tani?“ — spyfała dystyngowana dama, a 
mała Eliza nie mogąc powstrzymać swej 

radości musiała opuścić salon. Potem czę 

sło wyśmiewać będzie makaronizmy i 

kpić z prowincjonalnej francuszczyzny. 

Tworzyć zaczęła bardzo wcześnie — ku 

rozpaczy małki, która o takim losie my- 

- dleć nie chciała. Zrazu były to bajki opo- 
wiadane chorej Klemuni, inscenizowane 

dła niej dramaty historyczne, potem na 

| słąpiły pisane już pierwsze „arcydziela“. 

— „Ziunia będzie autorką" cieszyła 
się poczciwa Kobylińska. — „Niech Bóg 

broni! odżegnywała się czująca pogardę 

| dla zawodu liferackiego matka. Proszę jej 

fym głowy nie nabijać”. 

Jedenastoletnią dziewczynkę odwiozła 
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kramentek na Nowym Mieście. W klasz. 
torze przebyła panna Pawłowska lat pięć. 
To też przez rok kolegowała z Marią Wa 
siłowską (Konopnicka). „Ja cię, Elizo, pa 

 ECSREPNCZE 
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Wstałem przed godziną, a jeszcze 
teraz Świt nie rozświetlał mego mie- 

 szkania. Siedząc ma szafie — w błys- 
ku naftowej lampy — przeglądałem 
miesięczniki lewicowe. Za oknami 
miękko wirowały płaty różowe śnie- 
gu, biegły spłoszone, czarne konie. W 
kącie koło pieca chrapał jakiś miezna- 
jomy: chrapał od wczoraj, od czasu, 
gdy mu pozwoliłem ma przenocowa- 

nie. 

Tasowałem w ręku czerwonemi li 
| lerami zadrukowane kartki papieru. 
Przyznam się — lubię te miesięczniki 

| lewicowe. Za 10, 15 groszy człowisk 
| ma rozmaite, niekiedy wcale, a wcale 
| oryginalne wizje przyszłości, za też 
same grosze dowiadauje się czemu u 
pras jest źle, przyczym powody zła są 
przedstawiane z dużą dozą inwencji: 

| w każdym pisemku są inne. 

  

„Ueztę* przerwał nieoczekiwanie 
gas Stanisław Władysław — Рго!. 

(Wpadł, podjął mnie za kolana i bez- 
nie począł opowiadać: — Panie 
iecujący satyryku, tej mocy... 

zna rzecz... ktoś przerwał drut... 

babka do Warszawy na pensję pp. Sa- 

ELIZA ORZESZKOWA 
miętłam dobrze — pisze w wiele lat po- 
tem poetka — miałaś cerę bladą, obfite 
ciemne włosy i poważne spojrzenie. Nie 
byłaś dzieckiem”. Już w jednym z pier- 
wszych swych opowiadań, w Początku po 
wieści, przedstawia Orzeszkowa w ogól- 
nym zarysie takie wychowanie klasztorne, 
jakie sama otrzymała (w postaci Loli Ży - 
towskiej); szeroko nastroje i życie sióstr 
odda w Ascetce. 

W maju 1857 roku zabrała matka Eli 
ze z klasztoru, by ją już w styczniu roku 
następnego wydać za mąż za Piotra Orze 
szkę, pana na Ludwinowie. Z nim sieden* 
nastoletnia niespełna małżonka opuściła 
Grodzieńszczyznę, by zamieszkać na Po- 
lesiu. Dzieje swego zamążpójścia, swych 
złudzeń i rozwianych prędko marzeń o- 
pisała autorka w „Wspomnieniach” Regi- 
ny Różyckiej w Ostatniej miłości *]. Rolę 
brata, Henryka odegrał w rzeczywistości, 
jak się zdaje, brat Piotra, młody, pełen 
zapału i ognia medyk, Florenty Orzeszko. 
(Przedstawiła go Orzeszkowa w opowia - 
daniu Oni z Gloria Victis). Jak w powieści 
Regina u Klary Mileckiej, tak w rzeczywi - 
stošci u najbliższej sąsiadki, Stefanii z Toł 
łoczków Żukowej, której dedykowała au- 

łorka tę powieść, szukała nieszczęśliwa 

kobieta rady i pokrzepienia. Przedsię- 
wzięte kroki rozwodowe oowstrzymał wy 
buch powstania styczniowego. Orzeszko- 
wa mimo oporu męża — wzięła w nim 

żywy udział. Ze wspomnień o tym waż- 

nym epizodzie jej życia powstał zbiór 
Gloria Victis. Małe reminiscencje przeży - 
tych wówczas uczuć znajdziemy w Dwu 
biegunach. (Śmiercią Adama Zdrojowskie 
go, brata bohaterki, Seweryny, zginął 
piękny dowódca jazdy odziału Traugut- 
ta, Feliks Jagmin, występujący również 
pod własnym nazwiskiem w opowiadaniu 
Oni). 

Fa konfiskacie Ludwinowa przenosi 
się Orzeszkowa do rodzinnej Milkow- 

szczyzny. Tu w samotności przeżywa 
straszną klęskę powstania i osobistą, tak- 
że dotkliwą. Tu też otwiera szafy ojco- 
wskiej biblioteki i wyjmuje zakurzone 
tomy. Zaczyna się uczyć naprawdę. 

Wkrótce samotność przerywa męż- 
czyzna. Do dworu milkowskiego zawi- 
tał rzadki gość: miłość. Młody, energicz- 
ny doktór, Zygmunt Święcicki, zawład- 
nął sercem młodej autorki. Właśnie dru- 
kowała w Gazecie Polskiej swoją Ostat- 
nią miłość i tworzyła nową powieść, W. 
klatce. (Bohater jej jest doktorem). 
Uczucie każe zdecydować się na roz- 
paczny krok: pójść śladami Reginy z 
Ostatniej miłości i starać się o rozwód. 
Sprawa się przewleka, pochłania tysią- 
ce, kosztuje wiele trudów i przykrości. 
Wreszcie, gdy dobiła do portu, ukocha- 
ny Opuszcza narzeczoną, bo nad ciche 
z nią życie wyżej stawia karierę. Orzesz- 
kowa wobec konfliktu: ojczyzna i serce 
— wybrała pierwszą. Opuścić kraju na- 
wef za umiłowanym człowiekiem nie po- 
trafiła. Pozostał jednak głęboko w du- 
szy nurłujący żal. Zrazu siłumiony, po 
wielu latach powrócił i znalazł wyraz w 
wielokrotnie powiarzanym przez autorkę 
motywie „argonauty”. Poza tym dramat 
swój przefransponowała Orzeszkowa ar 
tystycznie w wspaniałych Dwu biegunach. 

Katastrofy chodzą stadami. Równo- 
cześnie z ukochanym traci Orzeszkowa 
rodziną Milkowszczyznę. Zniszczył ią był 
Piotr Orzeszko, wycieńczyły olbrzymie 
kontrybucje popowstaniowe, resztę do- 
konał kosztowny rozwód. Powieściopisar- 
ka osiada w Grodnie. Zajmuje się wy- 
łącznie pracą umysłową. Dzieła jej zdo- 
bywają pierwsze uznanie, wkrótce roz- 

głos i popularność. 
W końcu r. 1878 traci 

  

matkę dzie- 

List z miasteczka 
— Jaki drut?—zapytałem, domy- 

śle jąe się, że o telefonicznym prawdo 
podobnie mowa. 

— Telefoniczny... 
sprawca nieznany... 

Uśmiechnąłem się, nie robiac wra 

żenia zanadto tym wypadkiem prze- 
jętego: — Głupstwo, Stanisławie Wła 
dysławie Procie. 

— Jakże to — usiłował opono- 
wać, wycofując się z pokoju. | 

A jednak byłem nieco przejęty wy 
pedkiem. Z ciekawością czekałem na 
rozwój akcji mieszkańców miastecz- 
ke. Jakoż nie trzeba było długo cze- 
kać. O drugiej biały gołąbek miejski 
przyniósł zaproszenie ma posiedzenie 
w ratuszu, w sprawie powyższej. 

koło cerkwi, 

e. * 

Gdy wyszedłem powietrzem 
' płynęły wonne różowe płaty śniegu. 
U'icami przebiegały. tłoczyły się, za 
wracały, skręcały tu i tam czarne 
rozparskame konie, wzbijając kopy- 
tami tumany różowego pyłu. Dudniła 
ziemia. 

Dochodziłem do mogiły, готро- 

  

  
dzicząc dość znaczny majątek. Pieniędzy 
tych jednak nie przyjmuje dla siebie. 
Utrata Milkowszczyzny cięży jej wyrzu- 
tem sumienia. Nie mając możności na in- 
ną rekompensałę zakłada w Wilnie w 
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r. 1879 księgarnię wydawniczą. Po dwu 
latach ofiarnej i owocnej pracy kulfural 
nej musi jej zaprzestać. Zaborca zamyka 

księgarnię, powieściopisarkę internuje w 
Grodnie. Znowu więc musi ograniczyć 

О Е. Orzeszkowej 
(Podajemy to słowo wstępne Pol- 

skiej Akademii Literatury do I tomu 

Pism Elizy Orzeszkowej, które zaczną 

się ukazywać w b. miesiącu). 

Eliza Orzeszkowa należy do pisarzy, 
których twórczość wiąże się bezpośred- 
nio z życiem, a źródła natchnień biją po- 
śród otaczającej rzeczywisłości. Ale tej 
rzeczywistości artystyczne oddanie, jej 
pieczołowite najwierniejsze ujęcie w 

kształt słowa, nie wyczerpuje znaczenia 
dzieł Orzeszkowej, nie stanowi iej calej 
pisarskiej zasługi. Eliza Orzeszkowa two- 
rząc pragnęła zawsze na życie oddzia- 
łać, usiłowała je na obraz swych wierzeń 

przekształcić, na miarę swych ukocheń 
wydźwignąć i udoskonalić. 

Ten wewnętrzny nakaz moralny, któ- 
remu posłuszna była przez całe życie, 
wyznaczył najszlachetniejszą linię jej bio 
grafii i dziełu jej nadał ton wysoki po- 
słannictwa raczej, niż kunsztownego mi- 
strzostwa. 

Oparła się namowom życia i wołaniu 
sławy, nie odeszła od miejsc, których 
prześliczna uroda napełniła jej księgi 
pięknością nie dającego się zapoinnieć 
krajobrazu.  Wytrwała do końca tam, 
gdzie pozostać nakazało jej głębokie po- 
czucie obowiązku, od którego nie uchy 

liła się nigdy. 

Trudny był ten od losów wyznaczo- 
ny jej posterunek w najcięższym okresie 

bytu narodowego, w zawikłanym splocie 
zagadnień narodowościowych, wyznanio- 
wych i społecznych. 

Pośród ciemności politycznego ucis- 
ku, dławiącego na Kresach silniej, niż w 
innych okolicach Polski, Eliza Orzeszko- 
wa pismami swymi umacniała świadomość 
narodową, budziła poczucie sprawiedli- 
wości społecznej, na rozdarcie wewnę!rz 
ne znajdowała lek w tolerancji i brater- 
stwie. = 

W powieściach jej dochodzą do głosu 
warłości ludzkie wszysikich warstw społecz 
nych, potrzeby i troski wszystkich odła- 
mów zamieszkującej te ziemie ludności. 
Żałosne dzieje ludzi małych i cichych nie 
miały,śdla niej tajemnic. W ich sprawy, 
w ich krzywdy i dramaty umiała przeni- 
knąć głęboko i nie tylko dać im wyraz, 
ale ukazać zarazem drogi wyjścia i spo 
soby ratunku. ' 

Każde z jej dzieł jest doniosłym spo 
łecznym czynem. Zgłębiając życie „ni- 
zin”, tętniąc zagadnieniami, związanymi 
z życiem ludu wiejskiego, książki te na 
bierają dziś nowej aktualności. Szerokie 
rzesze łzytelników, nie mające dotąd do 
stępu do wielu jej wyczerpanych od daw 
na utworów, znajdą w tym wydaniu lek- 
turę wysokiej warłości artystycznej i głe- 
bokiej, szlachetnej treści. 

Polska Akademia Literatury. 

się do pracy intelektualnej. 
Wychodzi to na dobre dziełom 

Autorka zaznajamia się szczegółowo z 
techniką powieściopisarską  naturalistów 
francuskich z jednej strony, z drugiej 
zaś z zasadami niemieckiego pisarza, 
Fryderyka Spielhagena, zrywa z prymi- 
tywizmem i z nadzwyczajnym skutkiem 
przeprowadza swoją anabazis. Tak po. 
wstają naturalistyczne Niziny, Dziurdzio- 
wie, Cham (postač Franki) i spielhage- 
nowski romans spoleczny — Nad Niem- 

nem. 
Na tej drodze doskonalenia się Orze- 

szkowa nie usłaje. Równocześnie wyzwa- 

la się z pod więzów ciasnego pozyty- 
wizmu, który zatłamował byt wrodzony 
jej liryzm. Powstają Dwa Bieguny, jedno 
z najwyższych dzieł autorki, Melancholi- 
cy, Iskry. Uczennica naturalizmu, żywio- 
łowa realistka, bierze do nich tematy z 

otaczającego ją życia, ale w wyborze 
tematów (jakże różnorodne jest życie!) 

pozostaje wierną córką  roinantyzmu. 
Pierwsza odwraca się od źle pojętego 

pozytywizmu (ona — jedna z pierwszych 
i najbardziej fanatycznych jego herol- 
dów!), wykazuje bankructwo ideałów 

wąskiej praktyczności. 
Życie jej jednak nie wystarcza. Do- 

szukuje się jego celów, jego warłości. 
Do twórczości wprowadza silny nurt 

myśli filozoficznej. 

Otoczona sławą, obsypana kwiatami, 
wychodzi z dusznego pokoju na kory- 
tarz hotelowy w późną noc i słyszy, jak 

słara babka asystuje przy pacierzu swe- 
go dorosłego wnuka. | budzi się w umy- 

śle autorki refleksja: Czy nie większą 
zasługę ma ta stara baba od niej, wiel- 
kiej, podziwianej? Tak powsłaje Krzak 

bzu. 

Chochlik-Psofnik to również rzecz z 
osobistego przeżycia. Człowiek, którego 

pokochała, dla którego naraziła się pru- 
derii małomieszczańskiej (mecenas Sła- 

nisław Nahorski) zawodzi ją, ordynarnie 
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zdradza z wiejską dziewczyną. Własne 
uczucia zostawia jednak autorka na stro- 
nie. Bardziej ją wstrząsa krzywda spo- 
łeczna. Przestawia salę sądową. 
„Mecenas* — jako przewodniczący są- 
du przysięgłych — sądzi wyrostka osiem- 
nastoletniego, który podpalił dom chle- 
bodawcy. Syn nieznanego ojca. Wycho- 
wania nie otrzymał żadnego. Przed wy- 
obraźnią przewodniczącego  zmartwych- 
wstaje wizja wiejskiej przygody. Ależ to 
było osiemnaście lat temu!... Musi jednak 
wydać wyrok: Winien. „Wtedy Chochlik- 

Psotnik w paroksymizmie uciechy wzbił 
się z nad jego głowy pod sam sufit i w 
rzęsistym świetle lamp rozkołysany na 
całą salę rzucił pytanie: — Kło?”. 

Tak z przeżyć własnych tworzy Orze- 
szkowa „iskry” i „przędze”*  nowelistyki 
polskiej. Bo tym się różni nowela od o- 
powiadania, że powstaje z wewnętrzne- 
go wstrząsu autora, że jest utworem na- 

wskroś lirycznym, gdy opowiadanie nie 

wychodzi poza ramy epiki. 

Lecz głęboko czujące serce autorki 
umie się także przejąć do dna tragedią 
cudzą. Bystre oko obserwałorki życia, po 
trafi dojrzeć pod warstwą pozorów praw 
dziwe uczucie, „nagą duszę”. Wciela 

się w postaci swych rzeczywistych, istnie- 
jących bohaterów, z nimi cierpi, z nimi 

się raduje i przez pryzmat ich losów prze 

świetla swoje przeżycia, swoje tęsknoty, 
swoje zmagania. W tym leży tajemnica 

jej porywaiącyck arcydzieł. 

Strumień liryzmu wyzwala się z każ- 
dym dziełem coraz bardziej poprzez 
Dwa bieguny, Iskry, Anastazję, Przędzę, 
aż w Gloria victis (a przedłem już częš- 
ciowo w Ad astra) zrywa wszelkie pęta i 

płynie wezbraną falą. 

Ale jest to już ostatnie dzieło. Umowę 
z wydawcą podpisywała autorka na šmier- 
telnym łożu. 

Zmarła 18 maja 1910 roku. 

Ludwik Brunon Świderski. 
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Renesans Orzeszkowej 
O ELIZIE ORZESZKOWEJ nigdy ie- 

szcze nie pisano i nie mówiono tak wie- 

le jak obecnie. jest coś zdumiewającego 

w nasileniu jej popularności, w wszech- 
stronnym do niej nawrocie. Dzieje sią 
to może dlatego, że dopiero dziś, w okre 
sie wielkich cyklów powieściowych, za- 
czynamy w pełni doceniać świelność ar- 
fystyczną jej „powieści — rzek”, ich mo- 
cno ciosaną budowę, zawsze interesujacą 
fabularność, zadziwiająco bogatą wiedzę 
o człowieku i człowieczych sprawach. 
Jak nigdy dotychczas, jesteśmy dziś wra- 

żliwi na czysty ton społeczny, na głębię 

i nie przestarzałą mądrość jej społeczni- 
kowstwa. Jak pisze Jarosław IWASZKIE- 

WICZ w przedmowie do I tomu Pism Е. 

Orzeszkowej, które ukazują się u Gebe- 

thnera i Wolffa: 

„Poszukiwania w ludzie źródeł 

nowego życia dla zagubionej ojczy- 
zny, stosunek Orzeszkowej do za- 
gadnienia pracy stanowią o jej no- 
woczesności. Można odnależć w jej 
poglądach nie tylko jasne określenie 
potrzeb narodowych, ale także i prze 
czucia współczesnych myśli państwa 

wych... 
Jest ona naszym „współtowarzy- 

szem podróży”, jak może żaden in- 
ny pisarz XIX wieku. Jak my, tak 

i ona pragnęła tylko jednej rzeczy: 

nowej, lepszej Polski". 
Dobrze się więc stato, že 30-tomowe 

wydanie Pism znajdzie się na rynku i że 

czynającej ulicę Samotnych Bohate- 
rów, gdy ozwał się śpiew: rym, cytk, 
cyk. Przedłużane szczególnie „y* aż 
grzmiało. Ruchem konika szachowe- 
ge. zbliżał się cyrulik Franciszek Żył- 
ka Rękoma wtórował melodii: miał 
kastaniety. Ucałował mnie i zaczął:— 

Pan myśli, że oni, wykr” - spraw- 
ców? Rym, cyk, cyk — krzyknął zio 
Ś'iwie. — Nic podobnego!!! Sprawca- 
mi przerwania przewodów są duchy 
złe. Trzeba je chwycić w specjalnie 
do tego przygotowane flaszeczki. Ale 
oni nie domyślą się. Rym, cyk, cyk 
— krzyknął złośliwie poraz drugi. — 
Ja dzisiaj zwołuję madzwyczajne wal 
ne zebranie duchów dobrych z nastę- 
pującym porządkiem dziennym: od- 
czytanie protokułu z poprzedniego że 
brania, sprawa przewodów, wo!ne 
wnioski. — Zawrócił się, wykonał 
kilka ruchów konika szachowego i 
znowu pochylił się do mnie szepcząc 
tak cicho, że w tupocie rozbieganych 
koni mało co było słychać: — Musi 
pan wiedzieć, że człowiek składa się. 
ze snu i czuwania. Nie mają racji 
anatomowie i t. p. żydzi. Ze snu i 
czuwania, mówię panu. — Mentorsko 
kiwał mi przed nosem palcem: — 

Czuwanie, a więc szukanie jadła, na 
pojów, kobiet, tworzy z nas bestie. 
Sen, sen dopiero jest ekstraktem id>al 
nego, pięknego człowieka. Podczas 

snu wszyscy jesteśmy ideami. Im wię 
cej będziemy spać — tem bliżej nas 
będzie ideał — absolut człowieka: cał 
kowity, nigdy mie przerwany „sen. — 

Na oczy kładły się kolory: różowy 
— płatów śnieżnych, czarny — splo- 
szonych koni. 

— Wieczny sen, oto... — mie do- 
kończył cyrulik Franciszek Żyłka, 
ziewnął i stojąc, zasnął. Złożyłem go 
u stop otulonej sosenkami mogiły, 
śpiesznie ruszając w kierunku ratu- 
SZŁA. 

* + * 

Zamiatając siwymi brodami mar- 
mur schodów, rozsunęli naoścież pod 
woje dwaj strażnicy miejscy. W ol- 
brzymim przedsionku — w myśl obo 
wiązującego zwyczaju — swoje skro- 
rane ubranie zmieniłem na gronosta- 
je i purpurę. 

Dwanaście osób, czekaliśmy w ma 
hcniowej sali ma uderzenie zegara. 
Funktualnie o szóstej wjechał na salę 
ra czarnym, kształtnym jak skrzyp- 
ce. koniu Ojciec Miasta. Po odegraniu 
na cztery strony świata hejnału 
przystąpiliśmy do obrad. Odrazu za- 
brała głos nauczycielka mmemotechni 
ki, Bronisława Jakżeto. Odrazu w za 
pale oratorskim. Posłyszawszy kiedyś 

"od brata — studenta o awangardy- 
stach — na nich teraz zwalała przer- 

wanie drutu telefonicznego. Poszlaki 
istniały. Awangardyści niewątpliwie 
byli, a może nawet jeszcze są w mia- 
steczku. Kierownik stacji kolejowej 
i służba  stacyjna  protokularnie 
stwierdziła, iż krytycznej mocy do 
bufetu przyszli jacyś trzej brodaci ob 
szarpańcy, zamówili butelkę wódki i, 
zagryzając chlebem, wypili, matych- 

miast po wypiciu udając się w mie- 
wiadomym kierunku. 

  

Więc panna Bronisława  Jalkżeto 
w formie interpelacji: — Awangardyś 
ci, prawda, zonganizow są w meta 
fory it. p. jaczejki. ( że są prze- 
ciwko i wszystko, prawda, podkopu- 

ją Wiadomo taż, że oni mają pro- 
giam „ekwiwalentyzowač“ (tak to 
się tylko mówi, ale co dalej?, pytam 
się, co?!) ekwiwalentyzować uczucia, 
oraz deformować, prawda, nasze ko- 
chame krajobrazy. Wobec tego pytam 
się... i t. d., przez dwie godziny. 

  

    

  

Konkluzją posiedzenia była uch- 
wała, postanawiająca porozwiaszać 
po całym miasteczku latarki ze szkła 
zielonego ze świecami w środku. 
Światło świecące przez całe noce nie 
pozwoli nikomu ma wtargnięcie bez- 

karne do miasteczka. 

ж s * 

Pocztmajster Ampulka —— podob- 
nie jak i eyrulik Franciszek Żyłka— 

„mu, gdy naraz Śnieg ciężko sph 

dzięki szczególnej łaniości i warunkom 
spłaty w subskrypcji (już od 6 zł. miesię- 

cznie) udostępnione zostało najszerszym: 

(Dokończenie na str, Ż:ej) 

  

NADESŁANE 
— Stanłsiaw Brzozowski — Legenda Mie 

dej Połski. „Dzieł wszystkich* (pod redak- 

cją Artura Górskiego i Stefana Kołaczkow- 

skiego) tom VIII; opracował Karol Irzykow 

Ski. Instytut Literacki, 

pitzer, K. Wossłer 1 W. Winogra 

dow — Z zsgadnień stylistyki; rozprawa 

wstępna Z. Łempiekiego. Tom II Archiwum 

Tłumaczeń Koła Polonistów U. J. P. War- 

SZAWA. 

— Jan Brzękowski — zaciśnięte dookoła 

ust, poczje; tom 7 biblioteki „a. r.*. Dom 

Książki Polskiej. 

— Paweł Hertz — Szaria ciemności (poe- 

zja). Warszawa 1937, F. Hoesick. 

— Anna Świrszezyńska — Wiersze i pro-- 

Za, Warszawa 1936, Biblioteka Polska. 

— Morze w poezji polskiej — antolo- 

gia; opracował Zbigniew Jasiński. Główna 

Księgamia Wojskowa. 

— Jan Buzękowski — Hans Arp, Collec- 

  

tion „а, @. Łódź. 

— Nowa Kwadryga, nr. 2. 

— Pion, nr. 9. 

— Sprawy ctwarte, nr. 1. (Dwutygodnik 

kulturalno-społeczny, ukazał się w Wilnie, 

— Sygnały. nr. 27. 

na własną rękę postanowił działać. 
Za punkt wyjścia wziął znaną tezę, 
iż zbrodniarza sumienie ciągnie na 
miejsce zbrodni. Postanowił więc 
pocztmajster Ampułka czekać na 
zbrodniarza. Z mastaniem każdego 
wieczoru przychodzi pod cerkiew, sia 
da ma murze okalającym i pilnie pa- 
trzy przed siebie. Uśmiecha się radoś 

nie i mściwie zarazem:—Przyjdziesz. 
bratku, przyjdziesz, a wtedy będziesz 
już mójt... — Wiarę w złapańie zbrod 
niarza umacniają codzień rozkładane 
w pobliżu miejsca wypadku różowe 
sidła. Różowe — aby się nie odróż- 
niały od śniegu. 

* # Ё 

Każdy dzień narzeptuje różowych 
piatów śnieżnych coraz więcej. Uliea- 
mi dudnią kopyta płoszonych koni. 

Mieszkańcy miasteczka intensyw- 
nie szukają sprawców przerwania 
drutu telefonicznego. Ponieważ nikt 
w Kolorowie nie widuje poczytnego 
pisma (WPamów, mogę uczynić wy: 

znanie: byłem świadkiem przerwania 
przewodu, — wracałem późno do do- 

   

   echu cerkiewnego i. trafi 
przewody telefoniczne, jeden z nich 
przerwał. Ariel Pirmas. 
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KRONIKA 

  

|| Dziś Matyldy, Leona B.W. 

Jutro Klemensa H. Longina 
  

Wschód słońca — g. 5 m. 41 

Zachód słońca — g. 5 m. 17 

Spostrzeżenia Zakładu Meteoroloqii U,.S.B 

w Wilnie z dn. 131II.-1937 roku. 

Ciśnienie 753 
Temperatura średnia + 4 
Temperatura najwyższa + 6 

* Temperatura najniższa 0 
Opad 0,5 
Wiatr płd. 
Tend.: bez zmian 
Uwagi: pochmurno, deszcz. 

WILEŃSKA 
DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 

1! Pundziłła (Mickiewicza 33); 2) S-<ów Mań- 
kowicza (Piłsudskiego 30); 3) Chróścickego 
1 Czaplińskiego (Ostrobramska 25); 4) File- 

monowicza i Maciejewicza (Wielka 29); 5) 

Sarola (Zarzecze 20). 

Ponadto dyžurują aptek: Paka (Antokol- 

ska 42); Szantyra (Legionów 10) i Zającz- 

kowskiego (Witoldowa 22). 

KOMFORTOWO URZĄDZONY 

Hotel St, GEORGES 
w WILNIE 

Fpartamenty, łazienki, telef. w pokojach 
Ceny bardzo przystępne. 

HOTEL EUROPEJSKI | 
Pierwszorzędny. — Ceny przystępne. 
Telefony w pokojach. Winda osobowa 

s 

    

  
MIEJSKA, 

— Remont mostu Zwierzynieckie 
go. Na najbliższym posiedzeniu rady 
miejskiej rozpatrywana będzie spra- 
wa remontu mostu Zwierzynieckiego. 
Zarząd miejski rozumiejąc położenie 
mieszkańców Zwierzyńca traktuje tę 
sprawę jako pilną i na posiedzenie га 
dy wniesie już konkretną ofertę jad 
mej z firm krajowych. Punktem ceu- 
tramym zagadnienia będzie sprawa 
sfinansowania tej inwestycji. Koszty 
remontu przewidują się na zł. 162000. 
Prawdopodobnie zarząd miejski zruu 
szony będzie zaciągnąć pożyczkę, co 
wymaga uchwały rady miejskiej. 

    

— Drzewa w Wilnie pod opieką 
prawa. Drzewostan w obrębie m. Wil 
ва podlega ścisłej ochronie. Zakaz 
wyrębu drzew dotyczy nietylko tere- 
mów miejskich, lecz również i posesyj 

p prywatnych. Podstawą prawną w 

) 

tym wypadku jest rozporządzenie Ra 
dy Ministrów z dnia 6 grudnia 1934 
r. o wprowadzeniu ograniczeń na ob- 
szarze warownym m. Wilna (Dz. Ust. 
ur 28/35 poz. 219). W sprawie tej za- 
interesowany jest również zarząd 
miejski, ponieważ stan zadrzewienia 
miasta posiada ważne znaczenie spo- 
łeczne. Każda niemal partia drzew 
w obrębie Wilna brana jest w rachu 
bę przy pracach biura urbanistyczne- 
80, zmierzającego do podniesienia 
estetyki i kultury urbanistycznej mia 
sta. I 

_  — Rybaki i Lwowska zamknięte 
dla ruchu. W związku z budową kana 
łu murowanego wzdłuż ul. Kalwaryj 
skiej ruch kołowy ma odcinku od ul. 
Rybaki do ul. Lwowskiej będzie cał- 
kowicie zamknięty na okres od dnia 

Renesans 
- Orzeszkowej 
(Dokończenie ze str. G-ej) 

werstwom. Będą one nie tylko szerzyć za 
miłowanie do bogatego i rdzennie pol- 
skiego stylu, autorki „Argonaułów”, ale 
i uczyć pięknego i mądrego pafriotyz. 
mu. Wydanie to zapowiada się wręcz 
rewelacyjnie. Przede wszystkim ukazuje 
Orzeszkową jakiej nie znamy. Dla więk- 
szości bowiem Polaków Orzeszkowa to 
'w pierwszym rzędzie autorka „Pana Gra- 
by”, „Rodziny Brochwiczów” itd. powieś- 
<i słabych, dydaktycznych i powiedzmy 
nudnych. Najlepsze jej utwory od lat 
kilkudziesięciu nie wznawiane, są nie 
zmane nawet badaczom literatury. Otóż 
obecne wydanie wysuwa je na czoło, 
<lając pierwociny tylko w takim zakresie, 
jaki jest konieczny, aby nie zatracić cha- 
rakterystyki etapów rozwoju pisarki i jej 
epoki. 

Wydanie to jest rewelacyjne i z in- 
nego względu: po raz pierwszy podaje 
teksty autentyczne, uwolnione od licz- 
nych zniekształceń i wypaczeń, narzuco- 
nych przez cenzurę rosyjską i gorszych 
od niej anonimowych  „poprawiaczy”. 
Jak gruntowne zaś i liczne były te wypa- 
czenia, świadczy o tym fotografia umiesz 

<zona w interesującym prospekcie sub- 
skrypcji Pism . Pokazuje ona stronicę — 
pierwszą lepszą — ostatniego wydania 
„Chama“ z poprawkami redaktorów prof. 
Drogoszewskiego i L. B. Świderskiego, 
adtwarzającymi tekst autentyczny według 
rękopisu: jest ona od góry do dołu u- 
pstrzona zmianami, skreśleniami jak i u- 

zupełnieniami bardzo istotnymi. 

Orzeszkowa, jakiej nie znamy, O'ze- 

szkowa autentyczna, Orzeszkowa dziś a- 
%lualna znajdzie się bez wątpienia w każ 
dym kulturalnym domu. 

15 marca rb. do dnia 15 kwietnia rb. 
Obiazdy dla komunikacji miejskiej 
zostały ustalone od strony mostu Zie 
lonego ulicami: Wiłkomierską, Boł- 
tupską, Lwowską na ul. Kałwaryjską, 

Lwowską ma ul. Kalwaryjską. Droga 
powrotna [ta sama. Ruch pieszy bę- 
dzie się odbywał normalnie. Na skrzy 
żewaniu ulic zostaną wywieszone ta- 
b'ice orientacyjne. > 

— Opłaty za zgłoszenie przedsię- 
biorstw. Urząd przemysłowy przy za- 
rządzie miejskim podaje do ogólnej 
wiadomości o zmiejszeniu dotychcza 
sowej taryfy opłat za zgłoszenia 
przedsiębiorstw trudniących się prze 
mysłem przewozowym: dla dorożek 
konnych — za potwierdzenie zgłosze 
nia 1 zł, dla wozów «ciężarowych i 
asenizacyjnych — 2 zł., za druk po- 
twierdzenia zgłoszenia 50 gr. i powia 
dsmienie o zmianie miejsca prowa- 
dzenia przemysłu 50 gr. Obniżono ró 
wnież taryfę opłat pobieranych przez 
urząd przemysłowy za przepisanie 
karty rzemieślniczej od rzemieślni- 
ków, zmieniających miejsce prowa- 
d: enia rzemiosła z 2 zł. za podanie i 1 
zł. za przepisanie na łączną opłatę gr. 
50 

AKADEMICKA 
— Akademickie Koło Misyjne USB 

powiadamia, iż w niedzielę 14-go bm. 
o godz. 8-ej rano odbędzie się Msza 
św. i Kom. św. w kościele oo. Jezuiłów, 

poczem zebranie walne sprawozdawczo- 
wyborcze w lokalu własnym przy ul. Wiel 

kiej 64. 

Zarząd. Sekcji Lekkoatletycznej 
AZS-u podaje do wiadomości członków, 
że Walne Zebranie Sekcji odbędzie się 
15 marca o godz. 19-ej. Jednocześnie 
przypomina wszystkim zainteresowanym, 
że sucha zaprawa Sekcji L. A. odbywa 
się we środy od godz, 20-ej do godz. 21 
i w niedziele od 8-ej do 9.30 rano w 
lokalu OZS-u. Zapisy nowych członków 
przed zaprawą. 

A # KOLEI. 

— Powrócił z podróży służbowej do 
Warszawy i objął urzędowanie dyrektor 
Kolei Państwowych inż. Wacław Głazek. 

— Odczyt o Indiach. Staraniem Za- 
rządu Okręgowego Kol. Przysp. Wojsk. 
w sali Ogniska K. P. W. przy ul. Kole- 
jowej 19 odbędzie się w dniu 16 marca 
r. b. odczyt p. dr. Radża Behari Krishna 
Mathur p. t. „Indie wczorajsze i dzisiej 
sze : > KĘ 

Początek odczytu o godz. 18 min. 15. 
Wstęp wolny za okazaniem legitymacji 

kolejowej. 

u 

RZEMIEŚLNICZA 

— Zarząd Zw. Rzemieślników Chrześ- 
<ijan w Wilnie podaje do wiadomości 
członków i sympatyków, że doroczne 
walne zebranie odbędzie się w dniu 15 
marca 1937: roku, w lokalu własnym przy 
ul. św. Anny 2 o godz. 19.30. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 

— Komenda Okr. Wileńskiego Legio 
nu Młodych powiadamia, że dn. 14 bm. 
w nidzielę o godz. 17 w lokalu własnym 
ful. św. Anny 2 m. 2) wygłoszony będzie 
referat p. t. „Zagadnienie wsi wileńskiej”. 
Po referacie dyskusja. Sympatycy i goście 
mile widziani. 

— Rekolekcje dla lekarzy, zorganizo- 
wane przez Koło Wil. ZPLK, odbędą się 
w czasie od 16 do 21-go marca rb. pod 
„kierownictwem ks. prof. dr. W. Urmano- 
wicza w kaplicy Sodalicyjnej (Zamkowa 

B, piętro ll-gie) Początek konferencji o 
godz. 19 m. 15, następnych tj. dnia 17, 
18, 19 i 20 — o godz. 20-ej. Do wzięcia 

| w nich udziału zaprasza wszystkich leka- 
rzy katolików Zarząd Koła. 

Karty wstępu są do odebrania w księ 
garni Rutskiego — Wileńska 38. 

  
ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Doroczne walne zebranie — Ро!- 
skiego T-wa Krajoznawczego. Dnia 14 
o godz. 18 — w pierwszym. terminie, a 

o godz. 18.30 w drugim terminie, odbę- 
dzie się w lokalu przy ul. Ostrobramskiej 
9 walne zebranie PTK. Porządek obrad 
przewiduje: sprawozdania, wnioski, wy- 
bór zarządu i komisji rewizyjnej. 

i 

i 
\ 

| 
I 

NADESŁANE. 

— Świąteczne Wycieczki Zagraniczne do 
Kygi i Wiednia. Informacje w „ORBISIE*. 
Zapisy do dnia 18 marca 1937 r. 

-— Z uznaniem witamy powstanie pierw 
szej chrześcijańskiej płacówki w Wiłnie. Jak 
się dowiadujemy w dniu 16 bm. zostanie ot 
warty nowy sklep dodatków krawieskicn ż 
resztek vod firmą „Gunther i Czarniecka* 
przy ul. św. Jańskiej 11. Jest to pierwsza te 
go rodzaju placówka w Wilnie, przeto poleca 
my ją uwadze naszym Paniom i P. P. Kraw 
<om. Hasłem mowej firmy jest: „Duży obrót 
—- mały zysk i solidne załatwianie kliejen- 
teli“, : 

Szczęść Boże nowej chrzešcjaūskiej pla- 
cówce. : 

— Wiosna idzie... Trudno sobie wyobra- 
zić eleganckiego pana bez odpowiedniego i 
dobranego do całości kapełusza. Kapełusz 
jako część ubrania najbardziej rzucająca 
sie w oczy snusi odpowiadać wszelkim wa- 
runkom tak elegancji jak i doboru gatunku. 

Wszystkie te walory posiadają kapelusze 
znanej w Wilnie firmy E. Mieszkowski (Mic 
kiewicza 1). Kapelusz tej firmy jest zawsze 
elegancki, modny i trwały. Gwarancją tego   fabryk jak Hūckel, Goeppert i t. d. Dlatego 
też śmiało polecamy Sz. Czytelnikom bliższe 

zapoznanie się z tą placówką handlową. 

jest fakt, że są one wyrobu znanych ogólnie |   

„KURJER WILE 

Ponowna interwencja bezro- 
botrych w Funduszu Pracy 
Wczoraj odbyła się w lokalu Fundu 

szu Pracy powtórna konferencja z delega 
cją bezrobotnych. Z: bezrobotnymi konfe 
rował dyr. Funduszu Pracy inż. Gruca. 
Jak już donosiliśmy, bezrobotni żądają 
udzielenia im z racji świąt  Wielkanoc- 
nych minimum 4-dniowej pracy. Zafrud- 
nieniu bezrobotnych stoi na przeszkodzie 
brak odpowiednich funduszów. W wyni 
ku narad dyr. Gruca przyrzekł delegacji 
dać definitywną odpowiedź w lokalu Fun 
duszu Pracy przy ul. Subocz, dokąd też 
delegacja skierowała się. 

Przedstawicielom bezrobotnych  oś- 
wiadczono, że władze najwyżej są w sta 
nie udzielić bezrobotnym 2 dni pracy, 
względnie wydać im deputat żywnościo 

  

  

NOWOGRÓDZKĄ 
— ZJAZD ROLNIKÓW. — Dzisiaj, 14 

bm. odbędzie się w Nowogródku Woje 
wódzki Zjazd Rolników należących do 
OTO i KR. 

LIDZKA 
— Rekolekcje Wielkopostne w Lidzie 

rozpoczną się w poniedziałek 15 marca 
rb. w kościele Farnym, dla robofników 
pracujących we wszystkich fabrykach i za 
kładach prywatnym, którzy nie mogli od- 
prawić rekolekcyj, gdyż pracują. Konfe- 
rencje rekolekcyjne prowadzić będzie ks. 
dyr. Al. Mościcki z Wilna, co dzień od 

poniedziałku do piątku o godz. 17 m. 30. 
Bliższe szczegóły programu na pierw 

szej konferencji dn. .15 marca o g. 17,30. 
Tego samego dnia t. j. 15 marca rb. 

o godz. 19 w kościele ks. ks. Pijarów roz 
poczną się rekolekcje dla inteligencji, 
przewodniczy ks, dyr. Al. Mościcki z Wil 
na. 

— Gmina bieniakońska na FON. — 
7 bm. w świetlicy Zw. Strz. w Bieniako- 
niach odbyło się pod przewodnictwem 
wójła Ludwika Sienkiewicza zebranie 
gminnego komitetu Funduszu Obrony Na 
rodowej. 

Na zebraniu przygotowywano sprawo 
zdanie na walne zebranie likwidacyjne, 

które ma się odbyć w dniu 23 bm. Do- 
fychczas z terenu gminy bieniakońskiej 
zebrano 2100 zł. 20 gr. 1218 kg. owsa 
i 349 kg. żyta. Podkreślano, że źle wy- 
wiązał się ze swego obowiązku obywa- 
telkiego właściciel majątku  Rakliszki 
(2455 dziesięcin ziemi) p. Houwald Wi- 
told, który złożył na FON tylko 59 zł. 
84 gr. 

— Walne Zebranie Inwalidów Wojen- 
nych w Lidzie. Ubiegłej niedzieli w sali 
posiedzeń Zarządu Miejskiego w Lidzie 
odbyło się doroczne walne zebranie 
członków Powiatowego Koła Inwalidów 
Wojennych RP w Lidzie, przy udziale ok. 
150 członków oraz pp.: Humpla Ludwi- 
ka z urz. wojew., Krzętowskiego Stani : 
sława ze starostwa, kpt. Wrażyka 2 gar- 
nizonu Lida, inż. Lasocińskiego z Fede- 

rącji PZOO i Jankowskiego ze Zw. Inw. 
Woj. w Szczuczynie. 

Na zebraniu przewodniczył Chrystow- 
ski Stanisław, prezes Okr. Zarządu Inw. 

Woj. w Wilnie. Po odczytaniu proiokułu 
z ostatniego walnego Zebrania oraz 
sprawozdania kasowego za rok ubiegły 
przystąpiono do wyborów nowego  za- 
rządu, w skład którego weszli: 

Bielewicz Andrzej, Grablis Mikolaj, 
Tybura Julian, Kucza Mikitin, Korwin-Pio- 
trowski Józef, Siegień Adolf, jako zasięp 

cy zostali wybrani: Balukiewicz Ryszard, 
Maciukiewicz Aleksander i Gryguć Kazi- 
mierz. 

Następnie uchwalono budżet na rok 
1937-38, wynoszący po stronie dochodów 
i wydatków 6.158 zł. 30 gr. i omówiono 
sprawy organizacyjno-gospodarcze. 

PODZIĘKOWANIE. Niniejszym  skła- 
dam serdeczne podziękowanie: p. p. 
aspirantowi Pawlikowskiemu, wywiadow- 

com sł. śledczej Dostatniemu i Surmie z 
Wydziału Śledczego w Lidzie i funkcjon. 
posterunku P. P. w Werenowie za szybką 
akcję pościgową za nieznanymi sprawca- 
mi włamania do mego sklepu, w wyniku 
czego sprawcy niemal w 2 godziny po 
dokonaniu przestępstwa zostali ujęci wraz 
ze skradzionymi przedmiotami. 

L. Złatkowicz, 
Lida, Suwalska 21. 

— ZMARŁ NA PIECU. Mieszkańcy 
wsi Nowosiółki, pow. lidzkiego zostali 
poruszeni wypadkiem śmierci z nieustalo- 
nych przyczyn jednegó z mieszkańców 
wsi, Koreniuka Włodzimierza. Od kilku 
dni Koreniuka nie spotykano we wsi. Są. 
siedzi zainteresowali się powodem jego 
nieobecności i chcieli dostać się do miesz 
kania. Ponieważ mieszkanie zastali zam- 
knięte, dostali się do wnętrza dopiero po 
wyjęciu okna. I wówczas dopiero znale- 
ziono od kilku już dni zmarłego Koreniu 
ka. Zwłoki jego, znajdujące się w stadium 
początkowego rozkładu były na piecu. 
Przyczyna śmierci nie została ustalona. 
Isinieje przypuszczenie, że  Koreniuk 

NSKI“ 14. III. 1937. 

Petarda pod drzwiami mieszkania 
b. prezesa Gminy Żydowskiej w Wilnie 
Wczoraj o godz. 8,30 w klatce 

schodowej .domu Nr. 7 przy ul. Ja- 
gielońskiej rozległa się głośna deto- 
nacja. Z okien klatki schodowej po- 
sypały się szkła. ! 

Jak się okazalo detonację spowo 
dował wybuch petardy, podłożonej 
pod drzwi mieszkania byłego prezesa 
Zarządu Komisarycznego Gminy Ży- 
dowskiej w Wilnie, znanego przemys 
BIEZOGTCAMNEW 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dziś, 'w niedzielę na popołudniowem 

przedstawieniu o godz. 4.15 po cenach pro- 
pagandowych, sztuka W. Somerset Maugha- 
ma „Święty płomień* z występem Nuny Mło 
dziejowskiej-Szczurkiewiczowej. 

— Wieczorem o godz. 8.15 powtórzenie 
sztuki O. Indiga „Człowiek pod mostem*. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

— Dziś teatr czynny będzie trzykrotnie: 
© g. 12.15 w poł. widowisko dla dzieci i mło- 
dzieży baśń sceniczna „Księżniezka na gro- 
chu*. Ceny specjalne zniżone. O g. 4 pp. 
z występem Janiny Kulczyckiej grane będzie 
widowisko operetkowe „Rose-Marie*. Ceny 
zniżone. » 

—Balet Parnella w „Lutni“. Dziś o g. 8.15 
Gdbędzie się występ znakomitego zespołu 
baietowego Feliksa Parmella. Ostatni występ 
buletu Parnella odbędzie się jutro o g. 8.15. 

— Widowisko propaganyłowe w „Lutni*. 
We wtorek z udziałom J. Kulczyckiej, po 
cenach propagandowych grana będzie po 
raz ostatni w sezonie op. Abrahama „Przy- 
goda w Grand Hotelu". 

— Koncerty tegorocznych laureatów kon- 
kursu im. F. Chopina w „Lutni*. Po wczo 
rajszym wyniku konkursu, komitet zwrócił 
się do kierownictwa teatru „Lutnia* o urzą- 
dzenie koncertu laureatów koncertów. Pierw 
szy z cyklu tych koncertów odbędzie się w 
środę 17 b. m. 

TEATR „NOWOŚCI*. 

po przerwie występuje jutro z premierą wiel 
kiej rewii p. t. „Roześmiane serca*. 

Codziennie 2 przedstawienia o godz. 6.30 
i 9.16. 

— WIDOWISKO BALETOWE Sawiny- 
Dolskiej oraz uczenic jej, studium p. t. 
„Wieszczka lalek w noc świętojańską” 
i inne odbędzie się w niedzielę 14 mar- 

  

ca 1937 r. o godz. 7 wiecz. w sali św. Zy 
ty, zaułek Kazimierzowski 3. Dochćd па 

rzecz najbiedniejszych uczni 33 szkoły. 
Bilety na miejscu. Kasa czynna od 6 w. 

Cena biletu od 50 gr. do 2 zł. 

Rabunek 2 tys. złoty 
czy symulacja 

Wczoraj nad ranem komenda powia 
towa policji w Wilnie została zaalarmo 
wana wiadomością o zuchwałym, zbroj 
nym napadzie rabunkowym, dokonanym 
na dom mieszkańca wsi Lipki, gm. ru- 
domińskiej. 

Mieszkaniec wspomnianej wsi Józef 
Pużan zameldował policji, iż o godz 1 
w nocy do mieszkania rodziny Sudniko- 
wiczów wpadło dwóch uzbrojonych w 
rewolwery napastników, kiórzy pod groź 

  
' padzie. Okazuje sę jednak, že Czyżew 

bą zabójstwa steroryzowali domowników, | 
powiązali ich, a następnie zrabowali pie 
niądze i biżuterię wartości 2 tys. zł. Jak 
wynikało z opowiadania, napastnicy past 
wili się nad swymi ofiarami i terorem zmu 
sili Wł. Sudnikowicza do wskazania miej 
sca, gdzie są ukryte pieniądze. 

Pewne poszlaki przemawiają jednak 
za tym, że nie wszystko było tak, jak mel 
dował Pużan. Na miejsce wyjechali fun 
kcjonariusze pow. wydz. śledczego. (c). 

LLS li L ia i ZR RADY ЭАСАОН GRECO 

Kolonia dla zasłużonych narodowych socjalistów 

  

Model kolonii dla zasłużonych starych bojowników partii narodowo-socjalistycz- 
nej w Niemczech im. dr. Józefa Goembelsa. W kolonii tej, złożonej z 300 miesz- 

„kań znajdą pomieszczenie zasłużeni weterani parłii wraz z rodzinami.   zmarł na skutek zaczadzenia. zostala ufundowana z okazji 10-lecia berlińskiego okręgu partyjnego. 

łowca leśnego Pąrnesa. Na skutek wy 
buchu dołna deska drzwi wejścio- 
wych została zerwana, ponadto drzwi 
zapaliły się i zajął się chodnik pod 
dizwiami w przedpokoju, Dwa od- 
łamki petardy 'wryły się głęhoko w 
sufit 

Sprawcy podłożenia zbiegli przez 
nikogo miespostrzeżeni. (e) 

Wiadomości radiowe 
ZNAMIENNY GŁOS LITEWSKI 

O POLSCE. 

W niedzielę, dnia 14 bm. o godz. 
17.55 Polskie Radio nada ielieton red. 
Tadeusza Katelbacha pt. „Znamienny 
głos litewski o Polsce”. W felietonie tym, 
red. Katelbach nawiąże do świeżo wyda- 
nej w Kownie książki red. Gustajnisa o 
Polsce, pierwszej z prac litewskich obie- 
kływnie informującej o naszych  słosun- 
kach. Książka ta jest wyrazem nowych 
tendencyj, zaznaczających się w młodym 
społeczeństwie liłewskim, które inaczej 
orientuje się w stosunku do oPlski niż 
społeczeńsiwo starsze i rządowe czynni- 
ki kowieńskie. 

TRANSMISJA RADIOWA 

Z WIELKOPOLSKI. 

W związku z nagłym zgonem ks. 
Waleriana Zimmera proboszcza parafii 
bralińskiej, zapowiedziana transmisja na- 
bożeństwa z Bralina i reportażu ze Słupi 
z powodu żałoby parafialnej, została od 
wołana. 

Wzamian za to nadana zostanie w 
niedzielę 14 bm. transmisja radiowa z Kór 
nika Wlkp. 

Transmisja ta składać się będzie 2-ch 
części: o godz. 9.00 rozpocznie się na- 
bożeństwo z kościoła kórnickiego, zaś 
o godz. 14.30 reportaż z zamku kėrnic 
kiego i z miejscowej szkoły gospodar- 
czej. 

PRZEDSTAWICIEL RADIOFONII 

AMERYKAŃSKIEJ W WARSZAWIE. 

W niedzielę przybywa do Warszawy 
p. Saerchinger, przedstawiciel jednego 
z dwóch największych amerykańskich to- 
warzystw radiofonicznych, a mianowicie 
Columbia Broadcasting System. 

P. Saerchinger przeprowadzi przed 
mikrofonem Polskiego Radia repsr'až, 
który będzie wstępem do audycji Polskie 
go Radia, nadawanej dla dzieci szkol- 

nych w Ameryce.  Audycję tę wykona 
przed mikrofonem chór międzyszkolny 
szkół powszechnych m. Warszawy pod 
dyrekcją Tadeusza Missnera. W progra- 
mie audycji znajdują się piosenki ludo- 
we z różnych dzielnic Polski. 

Reportaż o Polsce oraz piosenki nada 
ne zostaną do Ameryki w czwartek, dnia 
18 marca.* 

7 

Na Świeta 
Jajka 

Figurki 
Święconki 
Torciki 
Czekoladę 

E. WEDEL 
RADIO 

NIEDZIELA, dnia 14 marca 1937 r. 

8.00. Sygnał czasu i pieśń; 8,03: Gazetka 
rolnicza; 8,18: Muzyka; 8,25: Rozmaitości rob 

nicze dla ziem północno-wschodnich; 8,35: 
Muzyka; 8,45: Program; 8,50: Dziennik por. 
9,00: Transmisja nabożeństwa; 10,55: Muzy- 
ka: 11,57: Sygnał czasu; 12,00: Hejnał; 12,03: 

Porank symf. 13,00: azd działaczy wiej- 
skich — tramsmisja z Sali Rady Miejskiej; 
16,45: Życie kulturalne; 13,55: Przerwa; 14.00 
Regionalna transmisja z Górnika; 14,30: Poł 
ska kapela Ludowa; 15,30: Siejmy łen — 
pogadanka inż. Pietraszkiewicza; 15,45: Prze 

gląd Rynków Produktów Rolnych; 16.00: 
Kcncert rekl. 16,10: Sercem zawsze w Wil. 
nie (co dał Marszałek Józef Piłsudski Wil- 
nu wygł. dr. Wiład. Arcimowicz. Płyty poł- 
skie; 16,30: Premiera słuchowiska „Wiedź- 

czekoladowe, od naj- 
skromniejszych do ©z- 
dobnych napelnionych 
<zekoladkami. 

z najlepszej czekołady. 

z czystego marcepanu 
i czekolady na sztuki 
i na stolikach. 

pralinowe, orzechowe 
i ananasowe. 

w proszku i bloku do 
mazurków — poleca 

  

  

    

  

   ma według powieści Elizy Orzeszkowej 
„Dziurdziowie* opr. Gabriela  Pauszer; 
17.00: Podwieczorek przy  mikrofonie*; 
W przenwie około godz. 17,55 Pogadanka; 
19.00: Idzie Molski w ręku oda — szkic lite- 
racki Wasilewskiego; 19,15: Program na jut 
ro, 19,20: Godzina życzeń; 20,20: Zakończe- 
nie mistrzostw hockejowych; 20,21: Wiado- 
mości sport. 20,40: Przegląd polit. 20,50: 
Dziennik wiecz. 21,00: Wesoła Syrena: Zam- 
ki ma łodzie; 21,30: Recital skrzypcowy Eu 
geniį Umińskiej; 22,00: Orkiestra pod dyr. 
Władysława Szczepańskiego; 22,55: Ostatnie 
wiad. 23,00: Zakończenie programu. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 15 marca 1937 r. 

6,30: Pieśń; 6,33: Gimn. 6,50: Muzyka; 

7.15: Dziennik por. 7,25: Program dz. 7,30: 
Informacje; 7,35: Muzyką na Dzień dobry; 
8,00: Audycja dla szkół; 8,10: Przerwa; 11,30: 
Audycja dla szkół; 12,03: Utwory Piotra 
Czajkowskiego; 12,40: Dziennik poł. 12,50: 
Plotki sąsiedzkie — mog. 13,00: Popularne 
melodie operowe; 14,00: Przerwa: 15,00: 

Wiad. gospod. 15,15: Koncert rekl. 15,25: Ży- 
cie kulturalne; 15,30: Odcinek prozy; 15,40: 
Pregram 'na' jutro; 15,45: Gluck—Melodia; 
15,50: Pog. dr. Piwockiego — Przed otwar- 
ciem Bazyliki Wileńskiej; 16,00: Z różnych. 
stron świata; 16,15: Skrzynka jęz. 16,30: Pod 
wpływem jazzu; 17,05: Wiedza społeczna a 
życie społeczne: — Socjolog a praktyk* — 
Gūczyt dr. A. Hertza; 17,20: Greczaninow— 
Kwartet G-dur; 17,50: W gościnie u bobrów 
—pog. wygł. Feliks Dangiel; 18,00: O nauko 
wej organizacji w Polsce; 18,10: Wiadomošei 
sport. 18,20: Wieś wileńska wzorem spółdziet 
czości — wygł. Irena Sawicka; 18,360: Węd 
rówki muzyczne; 18,50: Rzutowy czy rzędo- 
wy śpiew; 19,00: Wiosna; 19,20: W kraju 
wina i czardasza”; 20,05: Recital fortepie- 
nowy Stanisława Szpinalskiego: 20.35: Rezer 
wa; 20,40: Dziennik wiecz. 20,55: Pogadanka; 
21.00: „Cola Rienzi“ — fragm. słuch. 21,30% 
Małą Orkiestra P. R. 22,00: Koncert symf. 
22,55: Ostatnie wiad,. 23,00: Zakoń i   programu. 

ATA IT RRT D T STT EISS SPREAD, 

Kronika wypadków dnia ubiegłego 
Tym razem. rozpoczniemy rubrykę od 

sprostowań. 
Zamieszczając wzmiankę © aresztowa 

niu sprawców napadu przy ul. Subocz 
podaliśmy również nazwisko Czyżewskie 
go Antoniego, jako współwinnego w na 

ski występował 'w tej sprawie jedynie 
w... charakterze świadka, zaś właściwymi 
sprawcami napadu są Gintowt i Stankie 
wicz, którzy przebywają w areszcie. 

Drugie sprostowanie dotyczy wczoraj 
szej notatki o ujawnieniu 135 kamyków 
szmuglowanych do zapalniczek u A. Gaw 
rysia. Okazuje się, że .p. Gawryś jest Bo 
gu ducha winny w tej sprawie. Przyczy- 
nił się on do ujawnienia przemytu, zat 
rzymując na ulicy Abrama Witkina, byłe 
go członka bandy „Złotego Sztandaru”, 
który niósł te kamyki. 

% 

Żebraczkę Nadzieję Żabodną  znale- 
ziono na chodniku w pobliżu dworca ko 
lejowego z oznakami zatrucia esencją oc 
iową. Liczy ona 26 lat i już nie po raz 
pierwszy usiłuje pozbawić się życia. Zaw | 
sze jednak zażywa niewiele trucizny. -— | 
Tym razem wbiła sobie igłę w po- 

Kolonia   

śladek, twierdząc, żę chciała w podwój- 
ny sposób pozbawić się życia. Desperat 
kę czy też tylko symulantkę przewiezio 
no do szpitala. Nie posiada ona stałego 
miejsca zamieszkania i podaje, że jest 
bezwyznaniowa. : 

= 

Od pewnego czasu policja śledcza 
wzięła „na oko” pewnego osobnika, któ 
ry tym się zajmował, że chodził po skle 
pach i nabywał rzeczy na raty. Obserwu 
jąc go w ciągu niespełna miesiąca polic 
ja mogła zesławić następujący rejest po 

czynionych przez niego „zakupów”: ft 
lutego w sklepie mebli Bastackiego przy 
ul. Trockiej — mebli na 300 zł., 15 tegoż 

miesiąca w firmie „Meble przy ul. Bo- 
saczkowej 5 —:mebli na 280 zł., 16 fu. 
tego w firmie Ettingera przy ul. Mickie 
wicza 23 — radioadhbiornik wartości 250 
zł, 11 marca rb. w firmie „Konfekcja” 

przy ul. Wielkiej płaszcz damski warłości 
200 zł. i szereg innych. 

Podczas obserwacji policja ustaliła, 
że kredytu udzielano mu ze względu na 

| ło, że podawał się za sierżanta KOP-u i 
legitymował się odpowiednimi dokumen 

— | fami, które okazały się fałszywe. 
Oszusta zatrzymano. Wyjaśniono, ie 

nazywa się nie Jan Bochenek, za które 
go się podawał, lecz Andrzej Kuciow. 
Nigdy słerżantem nie był. Osadzono go 
w więzieniu.      

Wczoraj wieczorem przy ulicy Wierz 
bowej 20, 24-letni hutnik Edward Czap- 
ski dwukrotnie przebił sobie klatkę pier 
siową nożem kuchennym. Pogotowie prze 
wiozło go w stanie ciężkim do szpiłala 
św. Jakuba. Zamachu samobójczego Czap 
ski dokonał w słanie opilstwa. 

KINA I FILMY 
„POŚWIĘCENIE*. 

(„Casino“). 

Walka uczonych z tajemniczym za- 
razkiem groźnej choroby jest potraktowa 
na w filmie na marginesie intrygi miłos- 
nej. Zobaczyliśmy przeciętny amerykań- 
ski „melodramat serc”. 

Na uwagę zasługuje gra aktorów. 
Szczególnie pary bohaterów. Reszta prze 

ciętna. > ! 
Dodatki nieciekawe. у
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a com jdlato em! 

DOKTOR WEB 

J. Piotrowicz - |. 
Jurczenkowa 
Ordynator Szp. Sawicz 

Choroby skórne, 

weneryczne kobiece 
kHeńska 34, tel. 18-68 
Przyjmuje od 5—7 w 
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Stacyj radiowych rozsianych nych obwodach krótkofalo- oC 

a ee w wych zapewnia czysty i sil- INTROLIGATORNIA 1. Antofawics. 

a. jų = Szczepanowa 
Takim odbiornikiem jest 
Philips Super 695. 

dycje. : 

Tylko odbiornik o małostrat- 
Choroby skórne, we- 
neryczne, kobiece 

przyjmuje 8 -9, 12—1 
i 4—7 

„ZNICZ“ 
| Wilno, ul. Blskupla 4, | 

Tele
fon 

3-40 | | 

| 

  

    | aibė ans apa ac ZE O ROK PRZODU mms 
towe, prospekty, zapro- DOKTÓR 

ii 
у 

ny odbiór tych stacyj. || 

szenia, afisze i wszelkiego Reprezentacja na Wilno i województwo: 

  

4 rodzaju roboty drukarskie k Firma Zeldowicz 
WYKONYWA | h kórne, — PUNKTUALNIE — MICHAŁ GIRDA, Wilno, Zamkowa 20 Neri ai 

TANIO i SOLIDNIE - czow. od. godz. 9—1 
z ы 15-8 w. 

  

    

DOKTÓR 

Zeldowiczówa 
Choroby kobiece, 

skórne, weneryczne, 
narządów moczowych 
od godz. 12—2 I 4—7 

| OGŁOSZENIA 
ŚWIĄTECZNE do 

| „KURJERA WILEŃSKIEGO" SE 
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na warunkach specjalnie dogodnych Dziš powstała | wiecz. ui. Wileńska 28 
przyjmuje nowa era $.ietnych m. 3, tel, 2-77. 

+ a = pianin „Fiberga” 
Początek seansów o godzinie 12-eį Dziś premiera. Rządził milionami ludzi, rządził mi: Biuro Ogłoszeń Kaliszj Szopena 9 JE 

|: pieniędzy, — nim rządziła jedna kobieta. 
Film najgłębszych wzruszeńjge | Re. — 

WŁADCA MILIONÓW 
Ceny niskie 

Dogodne spłaty 

Przedstaw.: N. Kremer 
Skład Fortepianów 

Wilno, Niemiecka 19. 

  WOLFSON 
Choroby skórne, we- 
neryczne, | moczo- 
płciowe. Wileńska 7, 
tel. 10-67. Przyjmuje 

tiefan Grabowskiego 
w Wilnie, Garbarska 1, tel. 82 

—) Kosztorysy na żądanie (— 

    

Jeszcze TyIKO dZIŚ 
  

  

W rolach naczelnych: i piękna FAY WRAY FORT 56 od 9—1 i 5—8 
1 Bohaterski, niezrównany Jack HOLT (bohat. f. „King-Kong) ' 25 aw EEE R a. 

i CZEKOŁADY* W krótce e:" Wiilki epos religijny 

»ЙЭ Ф> № В 0> $ © @Э‹ 
wyświetlany w Polsce pod wysoką opieką Jeqo Eminencji Ks. Kardynała AUGU- 

STA HLONDA Prymasa Polski i pod protektoratem Akcji Katolickiej. 

PRZY Wilno, ul. Metropoli- 
z talna 5, telefon 19.19 „AED 

H E MOROI IDACH Pierwszorzędne wyro- 
by, Żądajcie wszędzie 

na zz ibkieroaej Kupujemy skórki po- 

WYG į MASC marańczowe od naj- 

„VARICOL 

DOKTÓR 

ZAURMAN 
choroby wenerycyne, 
skór. i moczopłciowe 
Szopena 3, tel. 20-74 
Ppryjm. 12—2 I 4—8 

MENĖ SERCĄ 
R premiera? mniejszej ilości 

  

   AKUSZERKĘ 
3 3е 913е ) 

BY < akių DOM Marja 
dochod į Dziś początek seansów o godz. 2-ej WEGA Papo. Laknerowa 

2 Ceny normalne. Pierwszy i jedy- średnio. Oferty pod , Przyjmuje od 9 rane 
do 7 wiecz. ul. J. Ja- 
sińskiego 5—18 róg 
Ofiarnej (ob ( 

AKUSZERKA 

Śmiałowska 
oraz Gabinst Kosmo- 
tycz. odmiadaaniė ce- 

„Dom“ do Redakcji 
Kurjera Wileńskiego 

SPRZEDAM 
fortepian, radio, ku- 
chenkę i wannę elek- 
tryczne, aparaty kos- 
metyczne i różne 
meble — ul. Zamko- 

HELIOS | IGNACY 
ny film wielkiego mistrza tonów 

PADEREWSKI 
Przetarg 

Urząd Wojewódzki Wileński (Wydział 
Pracy, Opieki i Zdrowia) niniejszym ogłasza 
przetarg na dostarczanie w «ciągu okresu 
budżetowego 193 zyli od dnia 1 kwiet 
uia 1937 r. do dnia 31 marca 1938 r. nastę- 
pujących przedmiotów i materiałów dla za- 

        

BAA LŽI 

  

   

  

  

    = kładów i instytucy ajdujących się pod wa 26—6 , usuwanie «mórsz- 
w monumentalnym zurządem tego wyd trak, wągrów, piegów, иСа 66 filmie 1) środków  deczniczych i dezynfekcyj- KUPIE brodawek, łupieżu, w flme „CZARUJĄCE OCZY - nych a © | gospodarstwo raine | usuwanię Нк 355 2) materiałów opatrunkowych; 40—70 ha za gotówkę | Pioder i brzucha, kre- 

Dziś. Dzieje 3) artykułów do pielęgnowania chorych. | Z glugiem Banków my odai gy w 1    wanny elekir, 
tryzacja. Ceny pi 
stępne Porady bask 

L u X kobiety która 

walczyła o szczęście ANNA KARENINA Oferty OE A dla iai) z wyszcze- 
gólnionych wy: " należy skła- 
Gać w Śirwśnch ko 

odpowiednio większe 
Szczegółowe inform. 
kierować: os, Osmo- 

  

    

    

  

do Urzędu 

    

  

  

c £ | Dzieje ludzi w 2 
SINO 22 K 3 gwiazdy w jednym filmie : Wejewódzkiego (ul. Magdaleny 2), pokój | łowo, p. Łań k/Nie- tne. Zamkowa 28—8 

Początek o 2 ej $. Ч z” 0 w cen p Greta Garbo, Fre dric March l Fred. Bartholomew Nr. 23 do godz. 9 dnia 5 kw inia 1937 r. świeża, Józef Szu- 

ą g. 2- z żywiołem Nadprogram: Dodatki, A a CC M 2 ae mowski Nauczycielki, 

Bohaterskie, pełne niebezpieczenstw zmagania dobroczyńców ludzkości dla szczęścia świata NEO a a bony, wycnowawczy- 
Urzędu Wojewódzkiego (pokój Nr. 17) w 

в 
ON ie i wszelkiego ro- So 2: goes Tagiai, Laila Sławy 7 Ii ans aka | akis Pierwszorzędna Krajowa Mechan. Wytwórnia Wędlin dniach powszednich od godz. 10 do 12. | „za, ZGOBIK Sa. | oai doś oaz 

- А‘ w rsockie © Urząd Wojewódzki zastrzega sobie prawo wydane przez OE zapośrednicza Woje- 
" е wyboru dostawcy niezależnie od wyników i ódzkie Biuro Fun- 
Od poniedziałku Maria Nochowiczówna — primadonna operetki warszaw- > L przetargu oraz prawo całkowitego unieważ sa: ną Somaka duszu Pracy w Wilnie Lida, Suwalska 9, tel. 7. 

Poleca Sz. Klietenteli najwyższe gatunki wyrobów masarskich oraz 
szynki świąteczne po cenach najniższych. 

Firma nagrodzona medalem w 1928 r. na wystawie w Poznaniu. 

: Postanowienie 

Poznańska 2, telefon 4 
12-06, czynne od g. 

8 do 15-ej. 

Potrzebna 
przystojna panienka 
jako fachowa kasjer- 
ka z kaucją. Adres: 
ul. Zawalna 21 m. 6 
Zgłaszać się w nie- 

15 marca r. b. 
w TEATRZE 

NOWOŚCI 
ul. Ludwisarska 4 

wienia tegoż. Gierniatowskiego — 
unieważnia się 

ZGUBIONY 
paśzport zagraniczny 

wyd. przez Starostwo 
Swigcianskie dn 25. 

lutego 1933 r. nr.315 
: na wyjazd do Lotw 

(Wydział | na imię Frenciszit 

skiej i poznańskiej, Tadeusz Pilarski--komik scen war- 
szawsklch, Gena i Jerzy Sławowie— duet taneczny, Lili 
Rostańska, Janusz Sciwiarski, Aleksander Szpakow- 
ski, Jerzy Orłowski i reszta zespołu. 

Codziennie 2 przestawienia: o godz. 6.30 i 9.15 wiecz. 

Anny Ondry 

Za Wojewodę 
(— ) Dr. Mal. H. Rudziński 

Naczelnik Wydziału. 

  

  

        
  

  

Przetarg 
Urząd Wojewódzki Wileński 

POLSKIE KINO Po raz pierwszy w Wilniel 
Najlepsza kreacja zawsze czarującej RESTAURACJA 

  

$WIATOWID | w niezwykle ciekawym i pełnym niespodzianek filmie 

„ffody hrabia” 
W pozostałych ro'ach: Soeehnker, Hans Junkierman i inni. Nadprogrem: Atrakcje 

„ITALIA“ 
przy hotelu „lialia“ — telefon 13-61 

  

  

Przewodniczącego Komisji Oszczędnościowo- 

Oddłużeniowej dla Samorządu przy Urzędzie 

Wojewódzkim w Nowogródku z dn. 12 marca 

1937 r. o wyznaczeniu terminu posiedzenia 

Komisji dla rozpatrzenia planów oddłużenia. 

| pujących przedmiotów i materiałów dla szpi 

Pracy, Opieki i Zdrowia) niniejszym ogłasza 
przetarg na jednorazowe dostarczenie nastę- 

tali państwowych Województwa Wileńskie- 
go: 

dzielę od g. 2—6 w.. 

Potrzebny 
ogrodnik do majątku. 
Z praktyką  Specjal- 

Misiunas — unieważ- 
nia się 

MIESZKANIE 
6-pokojowe z wszel- 

  

  

    

    

    
     

      

1) płótna i ręczników czysto lnianych; kimi dami 
GNISKO Połska Od dnia 1 marca 1937 r. Na podstawie $ 13 rozporządzenia Mini- 2) aparatów leczniczych i narzędzi chi- | che į asa Sk 46 ei A 

filmowa codziennie przygrywa słyn. zesp. strów: Spraw Wewnętrznych, Skarbu oraz | Turgicznych. + wynajęcia Le Piekiel. Berncekj 20 epų š p iewno-mu zyczny Przemysłu i Handlu z dn. 16 kwietnia 1936 r. i SY OWE AE każdej z ee: ko 7—1. Dowiedzieć | tyckiego 31-a Teraje- 
yczna (Dz. U. R. Pż Nr. 31, poz. 231) podaje się | góśnionych wyżej dwóch dostaw należy skła | sję u dozorcy domu wicz. ćać w olakowanych kopertach do Urzędu 

Wcejewódzkiego (ul. Magdaleny 2), pokój 
Nr. 23 do godz. 9 dnia 23 marca 1937 r. 

O warunkach przetargu można się dowie- 
dzieć w Wydziale Pracy, Opieki i Zdrowia 
Urzędu Wojewódzkiego (pokój Nr. 17) w| 
dniach powszednich od godz. 10 do 12. 

Urząd Wojewódzki zastrzega sobie prawo 
wyboru dostawcy miezależnie od wyników 
przetargu, podziału dostawy pomiędzy kilku | 

pod kierownictwem 

Arnolda Fidiera 
  do wiadomošci, w dniu 31 marca 1937 r. 

o godzinie 10, w sali konferencyjnej Urzędu 
Wcjewódzkiego w Nowogródku, odbędzie się 
posiedzenie Komisji Oszczędnościowo-Oddłu- 
żeniowej dla Samorządu przy Urzędzie Wo- 
jewódzkim w Nowogródku dla rozpatrzenia 
planów oddłuż ы 

Gminy Wiej: 
szczuczyńskiego. 

Gminy Wiejskiej w Ejszyszkach, powiatu 

W rolach głównych: Jadwiga SMOSARSKA, Aleksander Żabczyński, Mieczysława Cwikliń- 
ska. Michał Znicz, Stanisław Sielański i inni. 

Nadprogram: dodatki. Pocz. seansów o godz. 4, w niedziele i święta o g. 2 pp. 

  

Ž
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
P
 

  Dzierżawa cegielni 
Okręgowy Urząd Budownictwa Nr. IID 

w Grodnie, ogłasza na dzień 25 marca prze- 
targ na dzierżawę cegielni trynopolskiej w 
w ilnie, z piecem hofmanowskim*o 16 komo- 
rach i kaflarnią z urządzeniami oraz tere- 

  

   

    

HS Mechaniczna Wytwėrnia Wedlin , 

A. RODZIEWICZA 
Lida, Suwalska 52, tel. 24. 

iej w Żołudku, powiatu 

A 
S dobrej. jakošci najrozmaitsze wyroby masarskie, lidzkiego. о AS dostawców oraz całkowitego unieważnienia | uem o pow. około 14 ha ma okres 5-letni. Poleca ięta D 

rzewodniczący przetargu. Szczegółowe warumki przetargu i bliższe a w szczególności SZYNKI wędzone na jałowcu. Sekretarz (—) Tomasz Szałewicz. Za Wojewodę informacje co do dzierżawy udzieli Okr. Urz Pirma nagrodzona złotymi medalami na wystawach we Włoszech w 1931 roku 
iw Poznaniu w 1935 roku. (-) Witold Skarżyński. (-) Dr. Med. H. Rudziński | Bud. Nr. III w Grodnie, ul. 3 Maja Nr. 8. 

Naczelnik Wydziału. Kierownik Okr. Urz. Bad. Nr. III. 
i i CRZL OS, CADA A BRARE 

dzych sekretów, a pokazać się teraz było już niepo- 

dobna. Gdybyż przynajmniej podsłuchiwanie przyda- 

ło się na coś! Gdybyż mógł im pomóc? Ale jak? 

Dla uspokojenia sumienia zatkał sobie uszy. Te- 

              
  

  

    

chce się skoczyć na przekór zdrowemu instynktowi 
samozachowawczemu. 

— Uratuj ją, mój Tomku! | 
! 

| W pewnej chwili pomyślał i o tym, co powie mat 
1 

| 

— Kogo? Felę? A jakžež ja ją wyratuję? 

— Ależ nie Felę, Boże, tylko tę. muchę, co tak 

wstrętnie brzęczy. 

wanda Dobacztwska 

PRZEBŁYSKI ka, ale zaraz odsunął tę myśl. Przecież chciała go wys 
łać do Petersburga na zruszczenie, nie 

  

zasługi wała, — Aaa... muchę. Dobryś! Nie miała baba kłopo- raz głosy rozmawiających dochodziły zniekształcone 

— A kto wie czy i nasz książę pokaże się wiel- 6 й i dalekie, jak przez wodę; zato własne myśli Olesia by dla niej wyrzec się ratowania Zana. Zresztą nie tył 
kim skrupulatem? Jemu także chodzi przede wszyst — Wyratuj! Zamyśliłem sobie. Jeż słusznie po- \ rzuciły się na niego hurmem, przepychając się gorącz- ! ko o Zana chodziło... szło także o jakieś tajemnicze 
kim o to, żeby winny się znalazł — odezwał się po wiedział: my także w sieci. kowo jedna przez drugą. Nie nadążał z ich uświada- ! Towarzystwo Filomatyczne, o którym Oleś nigdy do- 

nuro sam Tomasz. — Bijcie mnie, bracia, nawarzy- — Tak powiadasz? ; mianiem, ale to nie było pótrzebne. Ich sens istotny tąd nie słyszał. Co to było? Coś ważniejszego od m. 

łem kaszy. Słychać było jak zahurkotał przesuwany sto- tkwił już właściwie mocno wbity w mózg od chwili, retów? ' 

— To juž nic nie pomože. — Ježowski zatrzymai łek, jak skrzypnął żałośnie pod ciężarem Zana i bzy kiedy Jeżowski powiedział do Zana: „gdyby to był Wysunął głowę spod czamary, bo dusił się nie ty 

się widocznie po środku stancji, bo głos jego doeho kanie urwało się od razu. kto inny, a nie ty*. le z braku powietrza, co z przejęcia. Od razu wpadł 
dził teraz równo, nieprzerwanie. — Jest źle, musimy — No masz, poleciała. Otóż właśnie: gdyby to był kto inny? Nie arcy- | muw uszy dalszy ciąg przemowy Jeżowskiego. 

— Dajciepokój z tymi głupstwami. — Jeżowski promienisty prezydent filaretów, czy tam filadelfistów 

znowu zaczął chodzić po pokoju. — Musimy zasta- ale zwyczajny, skromny chudziaczek, chudziaczek-fila 

nowić się co robić. Czy ty możesz wyjechać z Wilna, reta? I gdyby rotmistrz Pełskij znalazł tego innego? 

Tomiku? , Goby się stało? Nie wielkiego. Jakiś nieznany nikomu 

— Jak trzeba to przycupnę na kilka dni u stry chłopaczyna powędrowałby do aresztu, a potem w 

ja, albo w Tuhanowiczach. najgorszym razie na Kaukaz, w sołdaty. Ostatecznie 

myśleć jak się z sieci wyplątać. Czy ty przypuszczasz 
IT > „„Więc zdecydowaliśmy. Tomasz wyjedzie na 1 

że on ciebie poznał, Tomaszu? tydzień. Prezydenturę Filadelfistów weźmie Kowalew 
ski. W rządzie zastąpi Tomasza Janek Czeczot. Prace 
filadelfistów prowadzić będziemy nadal, als z najwyż. 
szą ostrożnością, schadzek filomackich zaniechamy 
na razie. Jeżeli ktoś ze mną chce się zobaczyć, niech 
się dowiaduje u Sipkowej. Przycichnąć, 

   
— Qzy ja wiem? To wszystko stało się tak prę 

dko, a on mnie przedtym widział raz tylko, na Ja- 

giellońskim Polu, kiedy to potrąciłem go po raz 

pierwszy... Ale może i poznał... 

Łoziński zadudmił znowu: 
— Mówił mnie Czeczot: po mieście gadają, że posz 

ło o Felę i wymieniają Tomasza. Zachwycone baby po 

wiadają, że nikt inny by się nie odważył. 

— Więc jedź to Tuhanowicz. Może tymczasem 

Pełskij się uspokoi. Nie będzie chyba szukał do skoń- 

czenia świata. Ach, że też to właśnie ty musiałeś być, 

ty, arcypromienisty prezydent Filadelfistów  Błękit- 

to można znieść. Wielu dobrych patriotów to zniosło. 

Oleś skurczył się, spłaszczył, osłonił nawet głowę 

rękami, ale w żaden sposób nie mógł uciec od. włas- 

nych natarczywych myśli. Jeszcze nie powiedział sam 

przemilczeć, 
przeczekać. Nie daj Bóg, by cały nasz plan wychowa- 

nia przyszłych bojowników, o zmartwychwstanie 0j- 

czyzny załamać się miał tragicznie na policzku wy- 

mierzonym moskiewskiemu oficerkowi! 

(D. c. n.) 

przed sobą decydującego słowa, a już. wiedział jakie 

ono będzie. To była okropna pokusa, pociągała 1 prze 

rażała zarazem jak głęboka woda, w którą czasem 

nych! Że też to nie mógł być kto inny. 
Olesiowi siennik zdawał się być gorącymi węgla- 

mi. Nie miał prawa leżeć tak dłużej i wysłuchiwać cu- 

Zapadło przygńębione milczenie, które mącił je- 

dynie rozpaczliwy bzyk muchy uwikłanej 'w pajęczy 

mie. Po chwili Adam jęknął zdenerwowany:       

  

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z odno- 
szeniem do domu w kraju—3 zł, za gra- 
nicą 6 zł, z odbiorem w administracji zł 2.50, 
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