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NIEPOKOJĄCY 
KOMUNIKAT P.A.T.a 
Gdy w czasie wyborów do sejmu 

łotewskiego, na jesieni roku bieżącego 

zaszły znane wypadki antypolskie, za- 

jęliśmy początkowo stanowisko wycze- 
kujące, aż do chwili gdy się stało zu- 

pełnie jasnem, że nie są one objawem 

lokalnych nieporozumień i przejścio- 

wego okresu wyborczego, a wyraźnie 

sprecyzowanym antypolskim kursem 

polityki świadomej swych celów. W 

grę zaangażowane zostały dwa czyn- 

niki; interes mniejszości "polskiej: na 

Łotwie, oraz prestige Rzeczpospolitej 

jako bezpośrednio zainteresowanego 

sąsiada. 

Znany wszystkim dalszy rozwój 

wypadków doprowadził do rządowych 

enuncjacji pomiędzy Rygą i Warsza- 

wą. W enuncjacjach tych Polska wy- 

kazała max mum dobrej woli, wyrażo- 

nej przedewszystkiem w przewlektem 

i, naszem zdaniem, beznadziejnem 

oczekiwaniu na poprawę stosunków w 

Latgalji. Już w poprzednich artyku- 

łach zarzucaliśmy naszej polityce za- 

granicznej, iż zasłania oczy na stan 

faktyczny i nie chce widzieć tego, co 

nam aż nadto w Rydze demonstrują: 

wyraźnie wrogi, antypolski kurs. Są- 

dziliśmy jednak, iż o ile rząd łotew- 

ski okaże się nadal wysoce nieustęp- 

liwy i lekceważący wobec stanowiska 
Polski, potrafimy z wytworzonej sy- 

tuacji wyjść zwycięsko i zmusić swego 

przeciwnika do respektowania intere- 

sów, od których zależą dobre są- 

siedzkie stosunki.. 

Gdy więc nadeszła wiadomość po- 

dana przed kilku dniami z Rygi o 

rzekomem cofnięciu antypolskich za- 

rządzeń i przychylnej odpowiedzi jaką 

dał minister oświaty Keninsz na me- 

morandum frakcji polskiej—wzięliśmy 
ją za dobrą monetę—w przekonaniu, 

iż ciążące naprężenie pomiędzy obu 

państwami znajduje się w „stadjum 

likwidacji. W tej chwili zostal śmy 

podwójnie zaskoczeni. Przedewszyst- 

kiem nadeszły niebawem sprzeczne 

wiadomości, które obslły pierwotną 

informację. Po drugie wiadomość o 
której wspomnieliśmy wyżej pocho- 

dziła z urzędowej ajencji polskiej PAT. 
Zachodzi więc przypuszczenie, iż albo 

korespondent naszej ajencji urzędo- 

wej nie zorjentował się w sytuacji, 

albo też oznacza ona pewnego rodzaju 

defensywę stanowiska naszego Mini- 
sterstwa Spraw Zagranicznych. 

Wywiad, który zamieściliśmy dnia 
20 stycznia z posłem na sejm łotew- 
Ski p. Wł, Łapińskim zupełnie wyraź- 
nie wskazuje na konsekwentnie anty- 

polskie stanowisko rządu łotewskie- 

go. Wynika zeń, iż władze łotewskie 

nie zamierzają naprawić wielkich szkód 
wyrządzonych kulturalno-oświatowym 
organizacjom polskim. Główne żąda- 
nia zawarte w memorandum „nie Z0- 

stały uwzględnione. A przecież 
mniejszość polska nie domaga 

się niczego więcej] ponad przy- 
awrócenia status quo z okresu 
przedrepresyjnego. Otrzymaliśmy 
tymczasem szereg informacyj z Dyne- 
burga wskazujących na dalsze repre. 
sje wobec mniejszości polskiej. Dal- 
sze zwalnianie nauczycieli, procesy ko- 

ścielne i t. d. 
Naszym zdaniem gdyby istotnie 

dyplomacja polska zamierzała zado- 

wolnić się zdawkowym oświadczeniem 
łotewskiego ministra oświaty, przede- 

wszystkiem stanowisko jej skomento- 
wanoby w Rydze jako objaw słabo- 
ści, po drugie wyrządziłaby Enieobli- 
czalne szkody interesom samej mniej- 
szości polskiej na Łotwie, Tem więk- 

sze właśnie, ile że cała sprawa prze- 
niesiona została na forum międzyna- 
rodowe. Gdyby rząd polski nie ujął 

się był wogóle za sprawą Polaków 
na Łotwie, autorytet naszej tam mniej- 

Szości byłby w mniejszym stopniu 
zachwiany niż niespodziewane ich po- 
Tzucenie na los administracji łotew- 
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Możliwość rekonstrukcji minitjaltej w Angli 
Powodem nieporozumień w gabinecie ustawa o taryfie celnej 

CZŁONKOWIE GABINETU ZA- 
CHOWUJĄ WOLNĄ RĘKĘ 
LONDYN, (Pat), Jakkolwiek ga- 

binet na dzisiejszem posiedzeniu 
nie zdołał doprowadzić do jedno- 
myślnej konkluzji w Sprawie ra- 
portu, dotyczącego bilansu han- 
dlowego, to jednak jest on głę- 
boko przeświadczony o najwyż- 
szej doniosłości utrzymania jed- 
ności narodowej wobec powyż- 
Szy:h zagadnień, w obliczu Któ- 
rych stoi kraj I świat cały. 

W związku z tem gabinet u- 
znał, że jest konieczne wprowa- 
dzenie zmiany w dotychczasowej 
pracy min;sterjalnej.  Pastanc- 
wiano wobec tego, Że ministro- 
wie, którzy nie mogą poprzeć 
kankiuzy| wiąkszości swych ko- 
legów w sprawie taryfy i spraw 
analogicznych, będą mogli swo- 
bcdnie wyrażać swą opinię Ust- 
nie ! drogą głosowania. Gzblnet, 
zasadniczo jednomyślny w Sto- 
sunku do wszystkich innych spraw 
politycznych, sądzi, że decydując 
Się na wprowadzenie wspomnia- 
nej poprawki, wyraża według 
najlepszej myśli wolę narodu w 
obecnych okolicznościach. 

NOWY PRECEDENS PARLA- 
MENTARNY 

LONDYN, (Pat). Powzięta dziś 
przez gabinet brytyjski decyzja 
co de zachowania wolnej ręki 
przez każdego członka rządu przy 
debacie i głosowaniu w paria- 
mencie nad projektem ustawy © 
powszechnej taryfie celnej stwo- 
rżyła niebywały dotąd precedens, 
zrywając całą tradycję angleiskich 
rządów parlamentarnych. 

Decyzja ta wywołała najwię- 

  

ksze zdziwienie I komentowana 
jest |]ako dowód ostatecznych 
wysiłków Mac Donalda celem u- 
trzymania obecnego gabinetu 
przy władzy, ale mimo tak wiel- 
kiego kompromisu widoki zacho- 
wania rządu jedności narodowej 
są słabe. 

Powszechnie przypuszczają, że 
estatecznym wynikiem głesowa- 
nia frondujących ministrów prze- 
ciwko taryfie celnej będzie ustą- 
pienie ich z rządu, gdyż nie jest ty 
do pomyślenia, aby mogli oni 
na dłuższą metę współdziałać z 
rządem, nastawionym na polity- 
kę protekcjonizmu celnego o ile 
są zdecydowanymi zwolennikami 
wolnego handlu. Zrasztą niema 
nawet wątpliwości, że Licyd Ge- 
orge zrobi swoje, zby odciągnąć 
liberałów od obecnego gabinetu 
Mac Donalda. 

OBRADY 
  

SNOWDEN NA CZELE OPOZYCJI 
LONDYN. (Pat). Szereg dzienników 

donosi dziś o możliwości nowego kry- 
zysu w łonie g«binetu brytyjskiego, Ja- 
ka się zarysowała na tle polityki cel- 
nej Prawie pięciogodzinne wczorajsze 
obrady „gabinetu poświęcone h.ły w 
dużym stopniu sprawom taryfowym, 
ale porozumienie nie zostało w łonie 
geb!netu osiągnięte. 

Członkami gabinetu, którzy w spo- 
sób jaknejbardziej stanowczy opierają 
się wprowadzeniu ogólnej taryfy cei- 
nej, są lord Snowden i minister oświa- 

Mac Lean, liberał, który miał zagro- 
złć ustąpieniem. 

Konserwatywni członkowie gabinetu 
zebrali się u Baldwina, ażeby się zo- 
rjentować, czy możliwy jest kompro- 
mis aibo<iem większość pariamentar- 
na pragnęłaby uninąć zwłaszcza ustą- 
pienia snowdena, który cieszy się w 
kraju wieiką popularnością. Również 
ustąpienie Mac Leana uznane zostało 
za niapożądane, albowiem oznaczełoby 
to początek odpadnięcia liberałów od 
rządu i wzmocnienia орогуё! Lloyd 
George,a. 
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Nota niemiecha 
„A 
FORMY ROLNEJ W POLSCE 

GENEWA, (Pat). Do sekretarja- 

tu Ligi Narodów wpłynęła nota 

rządu niemieckiego, domagająca 

się na podstawie art. 12 traktatu 

© mniejszościach wpisania na 

porządek dzienny dzisiejszej se- 

sjl Rady Ligi sprawy stosowźnia 

reformy rolnej w Polsce. 

wiadomo, niemiecki punkt wl- 

dzenia sprowadza się do twier- 

dzenia, że system przeprowadze- 

nia reformy rolnej w Polsce do- 

tykał Interesów mniejszości nie- 

mieckich i nie był w zgedzie z 

traktatami mniejszościowemi. 

    

POSELSKIEJ 
ECHA DYSKUSJI NAD WNIOSKIEM NIEUFNOŚCI. DEBATA SAMORZĄDOWA 

POSEŁ ŻUŁAWSKI 
PRZYZNAJE SIĘ 

WARSZAWA, 22,1 (tel. własny). 
Na wstępie dzisiejszego posiedzenia 
Sejmu marszałek Świtalski zakomuniko 
wał, że otrzymał od pos. Żuławskiego 
fst w związku z przemówieniem jego 
wygłoszonem na posiedzeniu  środo- 
wem. W” liście tym odczytanym przez 
sekretarza Sejmu poseł Żuławski pi- 
sze: 

„Z przykrością muszę swierdzić, iż 
wprowadzony zostałem w błąd co do 
źródła, z którego informacje te miały 

  

Rewolucja komunistyczna W Natalgnj 
RZĄD HISZPAŃSKI OPANOWAŁ SYTUACJĘ. ' 

== BETLIN. PAT. — Prasa niemiecka 
donosi: Nadchodzą tu wiadomości o 
wybuchu powstania komunistycznych 
związków zawodowych Katalonii. Po- 
wstanie objęło przestrzeń na półaocny 
zachód od linji pomiędzy Manrezą a 
miastem Berga. Rewolucjoniści poprze 
rywali połączenia telefoniczne, przerwa 
fi również komunikację kolejową i 0b- 
sadzili wojskowe składy amunicji, W 
Berg powstańcom udało się opanowac 
miasto, na ratuszu wywieszono czer- 
woną tlagę. 

W Manrezie przyszło do krwawego 

starcia między gwardją cywilną a straj 
kującymi robotnikami. Wielu urzędni- 
ków gwardji cywilnej i osób prywat- 
nych zostało rannych, Również w Co- 
runnie doszło do poważnych starć. Są 
zabici. Rząd wysłar do różnych punk- 

tów, objętych powstaniem, oddziały 
wojska Również okręt wojenny odje- 
chał w kierunku Barcelony, ażeby tam 
wysadzić oddziały wojskowe. 

W Barcelonie panuje narazie spo- 

kój. Samochody prywatne i ciężarowe 
zostały skoniiskowane dla przewozu 
oddziałów wojskowych do miejsc, ob- 
jętych powstaniem. Powstanie rozpoczę 

ło się strajkiem generalnym, ogłoszo- 
nym przez komunistów i syndykalistów 
w okolicach Manrezy, Na wezwanie to 
tysiące robotników przyłączyły się do 
strajku. Premjer hiszpański zawezwał 
szefa gwardji cywilnej i oświadczył mu, 

że rewolta musi być bezwzględnie stłu 

EERZURRZEZTZWTY OE RZODZOTAZIE IS UDE 

skiej. W całej tej sprawie utrzymana 
być winna przedewszystkiem linja 

konsekwentnego postępowania. 
Zupełnie zatem słusznie polskie 

organizacje kulturalne zgrupowane w 
Związku Polaków na Łotwie, nie za- 

mierzają skorzystać z przysługującego 

im prawa zorganizowania nowego 
stowarzyszenia, a stojąc na stanowi- 
sku bezwzględnej walki o swe prawa 

i słuszności swych żądań, gwaranto- 

wanych konstytucją łotewską —zaskar- 
żają wyrok do najwyższej instancji, a 

mianowicie do Senatu. J. K. 

miona, nie zważając na to, ile akcja ko 
sztowałaby otiar. 

BARCELONA. PAT. —. Do Manre- 
zy i innych miejscowości objętych po- 
wstaniem wkroczyły oddziały wojsko” 
we. W miejscowości Bergam niezna- 
ny sprawca rzucił petardę dynamito- 
wą na patrol gwardji cywilnej, raniąc 
jednego z członków gwardji. W miejsco 
wości Suria na budynku merostwa wy* 
wieszono czerwoną ilagę. Uzbrojone 
bandy zatrzymują na ulicach samocho- 
dy. 

: MODRYT, PAT. — Minister spraw 

wewnętrznych oświadczył, że oddzia- 

ły wojskowe opanowały sytuację w 

Manrezie Według raportu szefa gwar- 

dji cywilnej, oddział gwardji zaatako- 

wany został granatami ręcznemi przez 

syndykalistów. Gwardja cywilna zmu- 

szona została celem opanowania sytua- 

cji do użycia broni palnej, 

SARAGOSSA. PAT. — Wczoraj o 

godzinie 23 wybuchła przed semina- 

rjum w San Carlos bomba, powodując 

poważne zniszczenia. Ofiar w ludziach 

niema. 

ARESZTOWANIA KOMUNISTÓW 

BARCELONA. PAT, — Wczoraj w 
ciągu popołudnia dokonano tu w lokalu 
podmiejskim aresztowania 60 komuni- 
stów, których przewieziono samocho- 
dami ciężarowemi do więzienia. 

RĘKOCZYNY NA POSIEDZENIU 

KORTEZÓW 

MADRYT, PAT. — Na posiedzeniu 
Izby rozegrało się następujące zajście. 
Podsekretarz stanu w ministerstwie ko 
munikacji Galarza zarzucił nacjonalisty 
cznym posiom baskijskim spiskowanie 
przeciw republice. Wywiązała się ży- 
wa wymiana zdań pomiędzy podsekre- 
tarzem stanu Galarza a deputowanym 
Oreją. .. związku z tem Galarza spo- 
liczkował w kuluarach deputowanego 
Oreję, któremu pośpieszyli na pomoc 
jego przyjaciele polityczni, usiłując po 
bić podsekretarza stanu. 

wyjść, gdyż źródła tego ustalić mi cie 
umiano, wobec tego lojalnie poczuwam 
się do obowiązku stwierdzić „powyższe 
i oświadczyć, że w tym szczególe twier- 
dzenia mego nie podtrzymuję”. 

W związku z powyższym marszałek 
oświadcza: — Niestety pisma tego. nie 
ipgę zostawić bez odpowiedzi i wy- 
ciągnięcia konsekwencyj z mojej stro- 
ny. P. poseł Żuławski według stenogra 
mu poprzedniego posiedzenia wyraził 
się, że jeden z posłów BBWR w po- 
uiedziałek, na 1 i pół dnia przed wy- 
rokie:1 powiedział z  największemi 
szczegółami, jak ten wyrok wygląda. 
W wyrażeniu p. posła Żuławskiego 
mieściły się dwa zarzuty. Jeden pod 
adresem Sądu, że zdradził tajemnicę, 
drugi tkwił w insynuacji, że skoro wła 
śnie poseł bloku  prorządowego wie- 
dział napewno z największemi szcze- 
gółami jak ten wyrok wygląda, to wy- 
rok nie był wynikiem osądzenia we- 
dług sumienia sędziowskiego, a z gó- 
ry ułożoną i z góry znaną decyzją o 
charakterze politycznym. 

P. poseł Żuławski miał obowiązek 
zanim zarzut uwłaczający Sądom sfor 
mułował, sprawdzić i upewnić się 
wprzód, że posiada należycie udokumen 
towane dowody, że ktoś z posłów BB 
wiedział z największemi szczegółami, 
jak wyrok wyglada. Niespełnienie te- 
go obowiązku przez posła Żuławskiego 
przed rzuceniem ciężkich zarzutów 
zwróconych przeciwko Sądom, muszę 
uważać za karygodną nieoględność w 
wypowiadaniu opinji o Sądach  pol- 
skich i zato przywołuję posła Żuław- 
skiego do porządku z zapisaniem do 
protokułu (oklaski na ławach BB). 

Po złożeniu ślubowania przez pos. 
Błażkiewicza Izba załatwiła w drugiem 
i trzeciem czytaniu sprawę wykupu ko 
lei Muszyna — Krynica, Drohobycz — 
Truskawiec. 

Projekt ustawy o ustroju szkolnic- 
twa odesłano do komisji, 

MIN. PiERACK! 0 SAMGRZĄ- 
DACH . 

Przy pierwszem czytaniu projektu 

ustawy o częściowej zmianie ustroju sa 

nister spraw wewnętrznych  Pieracki, 

morządu terytorjalnego zabrał głos mi 

podkreślając, że wniesiona przez rząd 

ustawa samorządowa jest jednem z 

ogniw ustawodawczych z dziedziny roz 
budowy samorządu terytorjalnego, ma- 
jących zbliżyć nas do ostatecznego roz 
wiązania tego problemu, Minister za- 

pewnia, że przedstawiony projekt jest 
rezultatem wielomiesięcznej pracy Mi- 
nisterstwa, jest owocem zespolenia tro- 
ski o zdrowy, równy i trwały rozwój 
samorządu z doświadczeniami, poczy- 
nionemi u nas w tej dziedzinie życia 
społecznego. 

Minister zastrzega się stanowczo 
przeciwko imputowaniu rządowi nie- 

istniejących tendencyj krępowania ży” 

cia samorządowego. Zastrzegając rzą- 
dowi wpływ na. personalja organów sa 
morządowych, projekt nie ogranicza w 
niczem samodzielności instytucyj samo 

rządowych, zapewnia obywatelom u- 
dział w wykonywaniu zadań publicz- 
nych oraz kontrolę społeczną nad admi 
nistracją lokalną. 

Jednym z celów przedłożonego pro 
jektu jest posunięcie naprzód idei u- 
jednostajnienia organizacji samorządu. 
Zadaniem pierwszem w tej dziedzinie 
będzie wprowadzenie i uruchomienie 
samorządów powiatowych w wojewódz 
twach południowych. Działające tam 
obecnie tymczasowe organy samorzą- 
dowe, pochodzące z nominacji, zastą- 
pione będą przez ciała normalne, po- 
chodzące z wyborów powszechnych, a 
to na podstawie dekretu o ordynacji 
powiatowej, który to dekret rozciągnie 
ty zostanie na województwa południo- 
we. 

Zadanie drugie polega na poszuki- 
waniu najtrafniejszych sposobów ujed 
nostajnienia w najszerszym zakresie or 
ganizacji samorządowej na całem tery- 
torjum państwa. Sprawą, która wyma 
gała zasadniczęgo rozstrzygnięcia, by- 
ła gmina. Jako typ zunifikowany zosta- 
ła wybrana gmina zbiorowa, jakkolwiek 
Ministerstwo jest dalekie od wprowa- 
dzenia gminy zbiorowej na terenie wo- 
jewództw południowych ; zachodnich 
na gruzach istniejącej tam obecnie gmi 
ny jednowioskowej. Pragnąc stworzyć 
gminy zdolne do życia, rząd łączy tam, 
gdzie tego zajdzie potrzeba, ubogie 
gminy jednowioskowe w zbiorowe. Za 
sada ta nie wyklucza dla wiosek szcze- 
gólnie licznych i zamożnych możności 
zachowania własnej organizacji gmin- 
nej. 

Następnie minister omawia kwestję 

rewizji systemu pracy samorządowych 
organów wykonawczych w kierunku za 
pewnienia im warunków sprawnego 
działania i omawia zagadnienie nadzo 
ru w samorządzie. Stwierdza dalej, że 
różnorodność zasad i systemów, panu 
jąca w dziedzinie ordynacji wyborczej 
do samorządów, domaga się uporząd- 
kowania. Skasowaniu ulegają dotych- 
czasowe tłumne zgromadzenia wybor- 
cze w b. Kongresówce, wykluczające 
sprawność i powszechność wyborów. 
Zastąpi je pośredni system wyborów ra 
dy gminej przez zebrania wyborcze, zło 
żone z sołtysów i radnych gromadz- 
kich. Wprowadzone też zostają zmia- 
ny w ordynacji wyborczej do rad po- 
wiatowych. Kończąc, minister podkre- 
Ślił, że przedłożony projekt nie jest dzie 
łem doskonałem. Rząd pragnie, by pro 
jekt zapewniał swobodę rozwoju samo 
rządów i by odpowiadał on potrzebom 
i możliwościom praktycznego życia. 

Po przemówieniu p. ministra prze 
mawiali. posłowie Bielecki z Kl. Nar, i 
Araszkiewicz ze Str Lud. — obaj kry” 
tykując projekt ustawy, Przeciwko usta 
wie wypowiedzieli się również pos. 
Bień (PPS) i pos. Łucki (Kl. Ukr). Z 
wywodami mówców opozycjnych pole 
mizował przedstawiciel BB pos. Duch. 
Na tem. dyskusję zakończono. Projekt 
odesłano do komisji administracyjnej. 
Następne posiedzenie Sejmu we wto- 
rek o godzinie 16-ej. 
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SILVA RERUM 
Znów w sposób niezwykle jaskra- 

wy zostało poruszone niesłychanie po- 
ważne skomplikowane zagadnienie 
organizacji naszego szkolnictwa, 

"II. Kurjer Codzienny (Nr. 21) 
zamieszcza artykuł dr. Kozubskiego, 
docenta U. J., który, opierując dane- 
mi słatystycznemi, zarysowuje do- 
prawdy niepokojące stosunki na wyż- 
szych uczelniach w Polsce. 

Przedewszystkiem mamy potworny 
nadmiar słuchaczy szkół wyźszych. 

O przeludnieniu uniwersytetów świadczą 
następujące cyfry: na 10000 mieszkańców w 
Niemczech wypada ponzd 20 uczęszczających 
do szkół skademickich, we Francji 15 osób, 
w Italji 10, w Anglji 9—podczas góy w Pol- 
sce, mającej tak słabo rozwinięty przemysł i 
andel. pizeto—poza zapotrzebowaniem urę- 

dów i wolnych zawodów— nader małą chłon- 
ność absolwentów wyższych szkół, cyfra ta 
dosięga horendalnej wysokcści ponad 13 
(13.3), 

Zatrzymajmy się chwilę i zanalizujmy о- 
gólna cyfrę stodevtów skademickich, 

Z ogólnej liczby 40.637 wypzda na uni- 
wersytety 30:68, na politechniki 7,263, na 
inne szkoły aka iemickie 2.706. 

W obrębie uniwersytetów  studjowało 
mężczyzn 20.279, kobiet 10.389. Z ogólnej 
liczby słachaczów uniwersyteckich przypadło 
na poszczególne wydziały: na wydział tsolo- 
giczny 984, na wydział prawny 11.090, na 
wydział lilozóticzny 13.022, na wydział le- 
karski 4.198, na inne wydziały 1.374 (wete- 
rynarja 340, farmaceutyka 241, rolnictwo i 
leśnictwo 674, sztuk pięknych 119). 

Do ogólnej liczby studjujących na szko- 
łach wyższych słuchaczy, dodać jeszcze na- 
leży: a) studjujących na prywatnych szko- 
łach akademickich, a to: 1. Uńiwersytet Lu- 
belski z 448 słuchaczami, 2. Wolna Wszech- 
nica z 640 ucznismi, 3. Wyższa Szkoła Han- 
dlowa w Warszzwie z 1.667 słuchaczami, 4, 
Wyższa Szkoła dla Handiu Zsgranicznego we 
Lwowie z 315 słuchaczami. 5. Wyższa Szkoła 
Handlowa w Poznan'u z 701 słuchaczami, 
6. Wyźsze Studjum Handlowe w Krakowie z 
719 słuchaczami, 7. Szkoła Nauk politycznych 
w Warszawie z'901 słuchaczami czyli razem 
5.391, b) stadjujących zsgranicą. Pod tym 
względem brak, niestety, dat szczegółowych. 

Pewną wskazówkę daje nam takt, że w 
czasie od 1.VI 28 do 31.V 29, a więc w cią- 
gu roku, wydano 3.957 paszportów na studja 
zagranicą, zaś 550 studentów obywateli pol- 
skich było na politechnice gdańskiej. 

Niewątpliwie pewna liczba odpadnie z 
tego na dokształcenie, ale nie popełnimy 
błędu, przyjmując liczbę studjujących zagra- 
nicą na okrągło 3.500 + 500 Gdańsk). 

„ Doliczywszy zaś te 2 cyfry studentów, 
t.j, z wyźszych szkół prywatnych w Polsce 
w liczbie 5.391 i 3 400 zagranicą studjujących, 
t.j. razem 8.891—otrzymamy łączną liczbę 
studjujących okragto 50000, «czyli 16.6 na 
10.000 ludności, t. j. cyfrę po Niemczech 
najsyższą na świecie! Przersżające cyfryl! 

Rzeczywiście: cyfry są naprawdę 
przerażające, jeżeli uświadomimy so- 
bie, że Polska w obecnych warunkach 
nie może zatrudnić absolwentów wyż- 
szych uczelni. Coprawda stosunek 
absolwentów do słuchaczy iest wprost 
kompromitujący: naogół studja wyż- 
sze kończy zaledwie co 12 student! 
W Wilnie zaś jedent absolwent przy- 
pada na... 39 studentówi! (Zaznaczyć 
trzeba, iż obecnie sytuacja znacznie 
się poprawiła). Oto stan rzeczy z ro- 
ku 1924—25; 
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1. Uni tet W. SE „ Uniwersytet Warszawski 9.'06 628 14 2. Uniwersytet Krakowski 5.977 478 125 
3 Uniwersytet Lwowski. 5.788 390 14,8 4. Uniwersytet Poznański 3.389 437 TŁ 
5. Uniwersytet Wileński . 2.458 63 390 6. Uniwersytet Lubelski . 336 45 71 
7. Polliechaika Warszaw- > 

S 3.861 160 2 
8. Politechnika Lwowska. 2.160 233 93 
9. Wyższa Szkoła Han- 3 

dlowaźw Warszawie . 1419 111 21,8 
10. Wyższa szkoła dla han- 

dlu zagranicznego we 
LWOWIE 5. ue" moe 

11. Akademja Górnicza w 
Krakowie . . « „- - 493 28 17,5 

12. Akademja medycyny 
weterynaryjnej we 
LWOWIE 60154710 264 31 85 

13. Szkoła Główna Go- 
spodarstwa Wiejsk, w 
Warszawie ‚ . . . 899 

14. Akademja Sztuk Pięk- * A 
nych w Krakowie 147 22 67 — i ii A 

średnio 
Razem . 36.469 2871 12,7 

Wreszcie—koszty kształcenia stu- 
dentów dr. Kozubski oblicza, iż prze- 
ciętnie każdy absolwent kosztuje рай- 
stwo 20.000 zł.! 

A więc państwo polskie, kosztem 
ogromnych ofiar pieniężnych kształci 
zastępy przyszłych dyplomowanych 
bezrobotnych! Dziesiątki zaś tysięcy 
młodzieży przepełaia wyższe uczelnie, 
aby odpaść w pcłowie drogi lub w 
najlepszym wypadku skończyć stuzja 
z dypiomem, nie posiadającym żadne- 
go praktycznego znaczenia... 

Potworne błędne koło, z którego 
jednak wyjście musi się znaleźć i to 
niezwłocznie! 

"Lector.



Przyczynki do dziejów rodziny Mickiewiczów 
W noworocznym numerze z roku 

bież. wzmiankowałem już o babce 
Mikołaja Mickiewicza Marjannie z Le- 
szczyłowskich, żonie Jana, Historja pe 
chodzenia tej prababki poety jest wy- 
soce dramatyczna, a  równocześ- 
nie bardzo aktualna w dobie czę- 
stych "zmian wyznania dla  u- 
zyskania rozwodu; oto niejaki 
Jan Leszczyłowski udał się z wojewó- 
dztwa nowogródzkiego w młodym wie 
ku do Połocka- na naukę w tamtej- 
szych szkołach przebywszy na naukach 
lat parę, porzucił z chęcią Alwara i 
pośpieszył w dn. 29 IX 1719 roku na 
ślubny kobierzec z miejscową miesz - 
kanką Martą Hołubówną, al. Dulewi- 
czówną; ślub odbył się w tamtejszym 
kościełe farnym, lecz przysłowie mó- 
wi: co nagle, to po djable, — to też 
lekkomyślny młodzian, złapany w sid- 
ła, już po roku opuszcza żonę i udaje 
się z powrotem w Nowogródzkie, do 
swego dziedzicznego folwarku Macio- 
szyce, gdzie odnawia znajomość ze 
swą krewną Florjanną z Dobrzyń- 
skich Pacewiczową, — mężatką takoż 
niepomyślnie wydaną zamąż,; — nara 
zie zamieszkała ona u niego, zarządza 
jąc domem, po pewnym jednak czasie 
chciał się on z nią ożenić, po- 
nieważ jednak starania 0  u- 
nieważnienie małżeństwa w Ко$- 

- ciele katolickim nie odniosły skut- 
ku, udał się do obecnie modnego spo- 
sobu i zmienił wyznanie, wraz z ku- 
zynką przechodząc na prawosławie, u 

miejscowego popa, który też dał (w 
dniu 4 VI roku 1721) ślub bez żadne- 
go rozwodu, czy też unieważnienia ze 
strony konsystorza prawosławnego. Z 
tego małżeństwa urodziło się kilkoro 
dzieci, z nich jedna to Marjanna Le- 
szczyłowska, prababka poety; z począt 
ku nie wiedziano o powtórnym ślubie 
i zmianie wyznania, potem jednak wi- 
docznie  nagabywana i  mole- 
stowana z powodu  dwuznacz- 
nego położenia, żona  wygadala 
się, że jest ślubną żoną, dowiedział się 
о tym takcie komendarz przysięgły no 
wogr., ks. Józef Ponikwicki — kilka 
krotnie interwenjował u Leszczyłow- 

kiego i groził mu rozmaitemi sposo- 

bami; Leszczyłowski obiecywał, prze- 

ciągał sprawę — nakoniec po darem- 

nych staraniach ks. Ponikwicki przed 

łożył tę sprawę w 1724 r. Konsysto- 
rzowi Katolic. w Wilnie — sąd konsy- 
storski wydał dekret dnia 18 maja 
1724 roku — unieważniający małżeń- 

stwo drugie Leszczyłowskiego oraz 

przesyłający sprawy do Sądu „Grodz- 
kiego nowogr. w celu skazania L. za 
apostazję i bigamję. Sąd Grodzki no- 

wogródzki dekretem w dniu 11 — 5 

1727 roku skazał ich na banicję do- 

czesną, i вагаю; — L. apelował 
do Trybunału Gł W. X. L. compositi 
judicii. Trybunał ferował dwa wyroki 

25 lipca 1728 r. i 22 sierpnia 1730 ro- 
ku nakazując egzekucję do majątku, — 
równocześnie złapano ukrywającego 
się — Leszczyłowskiego i stawiono 
przed Trybunał, który wyznaczył o- 

brońców w osobach Kazimierza Boro 
dzicza i B. Rajeckiego Leszczyłowskich 

przyprowadzono pod wartą, poczem 
Trybunał dn. 2-III 1737 roku wydał 
wyrok skazujący podsądnego po przy- 
znaniu się do winy na ścięcie przez 
mistrza na miejscu kaźni w Nowogród 
ku dnia 6 marca 1737. Wyrok co do 

żony został zawieszony — została ska 

zana ona potem na osadzenie w klasz- 
torze, oprócz tego nakazano opłacić 

peny z majątku osądzonego ks. Ko- 

mendarzowi nowogr. Ponikwickiemu 
200 zł. b. Zrodzona z tego małżeń- 

stwa Marjanna z Leszczyłowskich Mic- 

kiewiczowa po wczesnym dość zgo- 

nie męża swego Jana pozostała z 5 

synami: Jakóbem, Adamem, lózefem, 

Stefanem i Bazylim, 2 z nich Adam i 

Stefan pozostali z matką trzymając na- 
przód arendą, a potem i prawem zasta- 
wem część Horbatowicz (2 wiorsty od 
Worończy, dóbr Niesiołowskiego wo- 
jewody nowogr.) trzej zaś młodsi udali 
się na służbę. W wyżej wspomnianym 
artykule podaje Korotyński, że pracą 
i uczciwością dorobili się młodzi Mic- 

kiewicze trochę grosza, tak że w 1770 
roku nabyli prawem wieczystem dział- 
kę gruntu w Horbatowiczach, trzyma- 
ną dotąd przez nich prawem zastaw- 
nem za 1000 zł., nie jest to jednak 
ścisłe — albowiem w lustracji dymów 
w województwie nowgr. z 1789 r. wpi 
sani jako posiadacze | dymu bez pod- 
danych w Horbatowiczach — Adam, 
Stefan i Bazyli; z tego widač, že 2 po- 
zostali Jakób i Józef nie uczestniczyli 
w tem kupnie. Działka ta w Horbato- 
wiczach pozostawała we władaniu Mic 
kiewiczów jeszcze w roku 1861. — Z 
tych 5-ciu braci wszyscy za wyjątkiem 
Bazylego analfabeci — 2-aj t.j. Józef 
i Bazyli nie byli żonaci — Adam był 
żonaty z Wiktorją Soplicówną, a Ste- 
fan z Karoliną Horbatowską, z którą 
miał kilkoro dzieci, syna Felicjana i 
córki Barbatę i Apolonję, — Jakób naj 
starszy ożenił się w Teodorą Pękalską 
— dość zamożną szlachcianką, która 
mu wniosła 4000 zł. p. i wcale pięk- 
ną wyprawę — wśród rozmaitych 
przedmiotów widzimy . pierścień dja- 
mentowy, w którym djamencików 7, 
sztuka rubinowa jedna, bransoletka 
rubinami i perłami przenizana i dwie 
sztuczki rubinowe, srebrnych łyżek 2, 
nożów srebrnych jedna para, wyprawa 
ta spadła na nią po matce Teodory — 
z domu Przyborowskiej. jednak i jej 
istnienie jest zagadkowe, gdyż z in- 
nych akt archiwalnych wiadomem jest 
że Pękalscy, właściciele m. Zawułek, 
skąd miała pochodzić ona, wygaśli je 
szcze około 1730 r., a ona występuje 
w 1751 roku oraz brat jej Szymon, 
jako  współwłaściciele tychże Za- 
wułek. Pękalscy posiadali fol- 
warczek  Zawułki w nowogródz- 
kiem, również, a w 1742r. folw. 
Świdnicę — Jakób z Pękalska, miał 
syna Mikołaja, ojca Adama, którego 
dokładny życiorys podałem w nowo- 
rocznym numerze „Słowa* i córkę 
Barbarę za Wład. Stypułkowskim. Mat 
ka odumarła Mikołaja, gdy był dziec- 
kiem, ojca zaś stracił w 1773 roku. — 
Jakób był pierwszym ze zna- 
nych nam członków tej rodziny, 
który jeszcze w lipcu 8 dnia 1759 ro- 
ku został napadnięty przez Remigjusza 
Horbatowskiego, gdy wypędzał konie 
ze szkody na własnej łące i ciężko po- 
bity o czem świadczy obdukcja woź- 
nienska, stwierdzająca, że znalazł go 
woźny na łóżku całego okrwawionego 
i pokrytego ranami, z rozbitą aż do ko- 
ści głową, dającego słabe oznaki ży- 
cia, że wożny wyraża obawę, czy wy- 
żyje. 

Sposoby. w jakie Mickiewiczowie do 
chodzili do jakiej takiej substancji nie 
można uważać jako zbyt przyzwoite— 
wzimiankowałem o tem już w moim ar- 
tykule p.t. „Kraj nad Świtezią w cieniu 
akt archiwalnych“ — teraz podaję tu- 
taj szczegóły dosadne; już sam Koro- 
tyński stwierdza, jak jeden z Janowi- 
czów, właścicieli folw. Zaosia-Kołdy- 
czewo (obszaru 3 włók gruntu z jedną 
chatą włościańską) — pożyczył u Ba- 
zylego M. 90 zł. p.; ponieważ nie za 
płacił na termin, skazany został na za- 
płacenie procentów i kosztów  sądo- 
wych — w wysokości 1455 zł. — i to 
już po dwóch latach prawowania się 
— żądali M. opłacenia procentu 12%, 
powołując się że tak im płacił Jano- 
wicz — lecz nie mogli tego udowod- 
nić i musieli ukontentować się 6 proc., 
— po 6 dekretach i 3 wgodliwych kom 
promisach — suma wzrosła stopniowo 
do 1857 — 2527 — a wreszcie 3303 
zł. z 6 proc. i dodatku 12 niedziel wie- 
ży; naturalnie, że Janowiczowie nie 
byli w stanie opłacić tak wysokiej su- 
my — póty, póki Mickiewicz Bazyli 
raz odparty siłą — napadłszy — nie 
zajął gwałtem połowy Zaosia w roku 
1784, brat Janowicza — oddał drugą 
część zastawną prawem Mickiewiczom. 

Podobna była sprawa tegoż Bazy- 
lego Mickiewicza ze Stanisławem i Wi 
ktorją z Wołczackich Terajewiczami, 
w której chodziło o zapis obligacyj- 
ny wydany dnia 23-IV 1781 r. na rzecz 
Mickiewicza przez nich, — na pożyczo 
nę sumę 472 zł. z terminem zwrotu w 
dn. 23-IV. 1782 r. i z warunkiem na wy 

SŁOWO 

Weeckend spędzi Laval w Londynie 
PARYŻ, (Pat). „Echo de Paris“ 

dowiaduje się, 2е premjer Laval 
otrzymał wczoraj wieczorem zapro- 
szenie Mac Donalda do spotkania się 
z nim w Londynie w dniu jutrzej- 
szym, t. j. 23 b. m. 

s. * 

LONDYN, (Pat). Z kół zbliżonych 
da ambasady niemieckiej w Londynie 
korespondent PAT  dawiaduje się, że 
ze strony Niemiec dojście- do skutku 
ewentualnej wizyty Lavala w -Lon- 
dynie traktowane byłoby z największą 
Fedejrzliwością, jako nowe knowania 
przeciw Niemcom. Do poglądu tego 
koła niemieckie dochodzą pod wra- 
żeniem taktyki rządu brytyjskiego w 
ciągu ostatnich dni, która wywołała 
w Niemczech największe wątpliwości. 

Koła te uważają, że taktyka rządu 
brytyjskiego była ostatnio bardziej 
nieprzychylna wobe Niemiec, niż mo- 
że nawyt taktyka rządu francuskiego. 

O ile w Paryżu nie wysuwano wobec 
Niemiec żadnych specjalny. h żądań co 
do wiązania się zgóry w sprawie Lo- 
zanny, nie ukrywając zresztą nieprze: 
jednanego stonowiska francuskiego w 
sprawie odszkodowań, o tyle w Lon- 
dynie stosowano wobec Niemiec drogę 
najsilniejszego nacisku, by wymóc na 
rządzie niemieckim zgóry zgodę na 
przedłużenie moratorjum Hoovera na 
obecnych warunkach. na dalszych 6 
miesięcy. 

Obecnie, gdy Niemcy kategorycz- 
nie odrzuciły Żądanie angielskie, co 
zostało oświadczone przez Kanclerza 
Brueninga ambasadorowi brytyjskiemu 
w Berlinie, Mac Donald usiłuje poro- 
zumieć się z Lavalem, co może mieć 
według opinji kół niemieckich, na 
celu tylso uzgodnienie z Francją 
wspólnej akcji nacisku franko-brytyj- 
skiego na Niemcy. Koła, o których 
mowa powyżej, nie ukrywają swego 

AS SI TI SI NTA ITS ES UE SSRS IS 

CZY DUNIKOWSKI PRZEPROWADZI PRÓBĘ? 
PARYŻ. (Pat). Sprawa Dunikowskie- 

go obraca się jeszcze ciągle dokoła 
kwestji sprzeciwu rzeczoznawców co 
do obecności obrońców przy demon- 
strowaniu przez niego wynalazku. 

Według niektórych wersyj, wyna= 
lazek Dunikowsklago ma dotyczyć tyl- 
ko odxrycia nowej metody wyd :bywa- 
nia złota z minerałów [złotodajnych i 
to rzekomo w sposób nawet kosztow- 
niejszy od dotychczasowego. Gdyby tak 
było rzeczywiście, to wynalazek Duni- 
kowskiego miałby wartość ściśla na: 
ukową, a nie przemysłową i o ile Du- 
nikowski faktycznia zapewnił finansu- 
jące ge instytucje, że odxrył sposób 
cnemi<znege wytwarzania złota, to we 
dług pogłosek mógłby być skazany za 
oszustwo. 

Krążą pogłoski. że Dunikowski, 
obawlsjąc się podstępu, ma zamiar po- 
stawić wniosek o wyłączeniu przy wy: 
konywaniu próby obecności dyrektora 
szkały centralnej Gilista, który ma być 
prezesem rady |akiegoś towarzystwa, 
zajmującego się poszukiwaniem złota. 

Sprawa Dunikowskiego nia schodzi 

  

z łamów prasy. "Zaznaczyć należy, że 
większa część prasy fransuskiej odno- 
Si się raczej przychylnie do Inż. Duni- 
kowskiego. 

ZAINTERESOWANIE W ANGLJI 
LO*DYN (Pat). „Daiły Mail" podaje 

dziś sensacyjną wiadomość, že grupa 
poważnych bankierów angielskich z 
największem zainterasowaniem  Słedzi 
przebieg procesu Dunikowskiego w Pa- 
ryżu, albowiem angielscy bankierzy fi- 
nansowali eksperymenty Dunixow- 

mae 
złennik powołuje się na wynurze- 

nia znanego bankiera iondyńs ciego, 
który miał przyznać m. in, že Dunl- 
kowski nigdy nie twierdził, że zamieni 
piasek na złoto, a powiedział tylko, że 
drogą specjalnego procesu radj aktyw 
nego, który jest jego wynalazkiem i fe- 
go sekretem, może oddzielić złoto od 
piasku i od każdej masy ziemistej, w 
której się złote znaj :uje. Bankier an. 
gielsui podkreślił w końcu olbrzymie 
znaczenie wynaiazku Bunikowskiego. 

  

Sąd doraźny w Wilejce powiatowej 
SKAZAŁ SZPIEGA NA ŚMIERĆ 

WILNO. PAT. — W dniu dzisiej- 
szym Wileński Sąd Okręgowy jako sąd 
doraźny na sesji wyjazdowej w Wilej- 
ce powiatowej, po przeprowadzeniu 
rozprawy, skazał Olgierda Szabunię, 
lat 25, za szpiegostwo na rzecz ościen 
nego państwa, na podstawie art. 1 
par. 3 ustawy o karach za szpiegostwo 
na śmierć przez powieszenie. Obroha 

  

wniosła do Pana Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej prośbę o ułaskawienie. 
WYROK ZOSTAŁ WYKONANY 
WILNO. PAT. — W sprawie skaza 

nego na śmierć w Wilejce powiatowej 
Olgierda Szabuni dowiadujemy się, że 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej z pra 
wa łaski nie skorzystał, wobec czego 
wyrok będzie w sobotę rano wyko”: 
ny. 

padek nieopłacenia kwoty tej w termi- 
nie — natychmiastowego oddania im 
na własność zaść. ich Szantyry; ponie 
waż Terajewicz, znany utracjusz, co 
wiadomo z rozmaitych spraw jego, 
nie mógł wykonać tego, zażądał Ba - 
zyli M. — opłacenia kwoty pożyczo- 
nej z 12 proc. rocznie i 300 zł, kosz- 
tów; z powodu niestawienia się na 
rozprawę Sąd Grodzki nowogr. dn. 26 
X. 1783 r. Terajewiczów, ogłoszono 
ich za banitów i przysądzono zwrot 
sumy z procentami i kosztami egzeku- 
cyjnemi w wysokości łącznej 848 zł. 
i natychmiastowe wprowadzenie we 
władanie zaść. Szantyry, co i zostało 
dokonanem bez żadnego oporu ze 
strony właściciela, lecz oblane ich łza 
mi, — i krzywdę, co wykazuje lustra 
cja z 1789 roku (gdzie zapisano: 1 
dym w Szantyrach tradycji wł. B. Mic- 
kiewicza) co więcej w tymże dniu 
rozpatrywał Sąd Grodzki nowogr. 
sprawę tegoż Bazylego M. z Janem i 
Katarzyną z Bratkowskich Horbatow- 
skimi o 120 zł., pożyczonych im przez 
niego w roku 1778 dnia 23 
kwietnia z terminem zwrotu w dniu 
23-IV 1779 i identycznemi warunkami, 
jak w poprzedniej sprawie, — ponie- 
waż Horbatowski gonił resztkami — 
spędzając czas na hulankach i pijaty- 
kach w karczmach nie mógł spełnić 

naturalnie tego warunku, krótkotermi- 
nowego długu; — z powodu niespeł- 
nienia warunków Bazyli M. — doma- 
gał się opłacenia 120 zł. z 1 proc. za 
4 lata t.j. 48 zł. i wydatków sądowych 
100 zł.; — sąd jednak uznał za dosta- 
teczne zwrot kwoty pożyczonej z 64% 
za 4 lata t.j, 33 zł. i kosztami sądowe- 
mi 50 zł., — a w razie nieopłacenia do 

23-IV 1783 r. prawa intromisji do po- 
łowy zaścianka Horbatowicz. Jak wi- 
dać z tego, bynajmniej nie idealistycz- 
nym poglądem na świat i ludzi odzna- 
czała się rodzina Mickiewiczów, lecz 
nie można również powiedzieć, by oży 
wiał tych ludzi duch realizmu produk- 
cyjnego, będącego jednak w zgodzie z 
etyką — nie, przesiąknięci są oni chci- 
wością niesłychaną, podstępną — że- 
rująca na słabościach ludzkich—z oczy 
ma sępiemi, utkwionemi w łatwą upa- 
trzoną zdobycz. — Teraz łatwo wytłu- 
maczyć — ogólną niechęć, może na- 
wet nienawiść, którą otaczała szlachta 
tych sąsiadów, burzliwa, zawadjacka, 
awanturnicza, nawet pijacka, lecz rów 
nocześnie szeroka w geście, rozrzutna; 
w nielicznych osobnikach oszczędna i 
rządna, lecz nie chciwa — stąd to cią- 
głe awantury i bijatyki, których ofia- 
та padają Mickiewicze, 

Euzebjusz Łopaciński. 
  

poważnego w tym względzie zaniepo- 
kojen:a. 

POŻEGNANIE BRIANDA 

PARYŻ, PAT. Briand przyjął La- 
vala, któremu przekazał agendy mi- 
nisterstwa spraw zagranicznych. Obaj 
mężowie stanu rozmawiali serdecznie 
przez 45 minut. Po zakończeniu roz- 
mowy Briand oświadczył przedstawi- 
cielom prasy, że liczy na to, iż po 
kilku dniach pobytu w Cocherel wy- 
jedzie na kilkutyg>dniowy wypoczy - 
nek, prawdopodobnie do południowej 
Francji, a może nawet odbędzie po- 
dróż okrężną. 

Paderewski 
na ekranie 

NOWY YORK, PAT, — Od kilku już iat 
zab'egaly wielkie towarzystwa filmowe o to, 
aby skłonić mistrza Ignacego Paderewskie- 
go do pozwolenia na sfilmowanie go do ty- 
godnika filmowo-džwi ro. Paderewski 
stale edmawjał j dopiero w tych dniach po 
raz pierwszy zgodził się na tego rodzaju 
zdjęcze, Trzy największe fimy w tym zakre 
sie odtworzyły scenę rozmowy  powitalnej 
między Paderewskim a dr, Marchlewskim, 
konsulem generalnym w Nowy Yorku, który 
w imienju ambasadora Filipowicza powitał 
dostojnego gościa w porcje, W odpowiedzi 
na szereg zadanych mu przez p, Marchlew- 
skiego pytań włypowiada się Paderewski m. 
in. i co do stosunków, jakie łączą go ze Sta 
namj Zjednoczonemi, Paderewski mówż mię 
dzy jnnemi na temat koncertu, który da w 
Waszyngtónje na rzecz bezrobotnych, podkre 
siając z naciskiem, że bezrobotnym należy 
się szczególna troska j pomoc całego społe- 
czeństwa, 

  

  

W WIRZE STOLICY 
WALKA Z NARKOTYKAMI 

W tych dniach morfinistka Słabowiczo- 

wą zastrzeliła swego męża. — Dlaczego? — 
zapytał ją sędzia śledczy, 

— Cierpiałam na głód morfiny, a mąż 
odmówił mi piehiędzy na narkotyk, Nie mo- 

głam wytrzymać, nie panowałam nad sobą, 

chwycjłam гемоймет { bach... bach.,, 

Ustałono, iż Słabowiczowa, ydy nie o- 

otrzymywała od męża pieniędzy, sprzedawa- 

ła wszystko, co było pod ręką. Robiia spu- 

stoszenie w mieszkaniu — wolała handete- 

sów j za bezcen oddawała meble, ks'ąžkį, 

garderobę swoją i mężowską, .. 

Policja wzięła się również 'qergiczmie do 
tępienia handlarzy narkotykami, Aresztowa- 

no właścicjela wjełkiej apteki w śródmie- 

Ściu, okazało się, że aptekarz isn uprawiał 

nie:egałny handel narkotykami od 1712 reku. 

Manipulacje niedozwolone przynosiły mu 
znacznie więcej niż apteka, 

Wśród zawodowych handlarzy powstał 

popłoch, na czarnej giełdzie narkxtyków — 
panika, Ceny poszły ogromnie w wór, 

Urząd śledczy jest obłegany orzez narko- 

manów, którzy skarżą się, na restry- 

kcje, twierdząc, że sytuacja jest nie „o zrie 
sienja: narkotyki są djabelnie drogie, a na 
dobitek nie można dostać. 

Nałogowcy proszą na wszystko, hy nie 

prześladowano handlarzy, albo, jeśti połjcja 

chce tego koniecznie, by dostarczano im w 
urzędowy sposób potrzebnych dawek, Nad- 

chodzą liczne listy kokajnistów i morfini- 
stów, grażące, iż jeśli urząd śledczy będzie 

w dalszym cjągu uniemożliwiał im kupowa= 
nie niezbędnych narkotyków to -- wystrze- 

lają urzędników, jak Słabowiczowa nięża, 

Trudna walka! Faktem jest, że zatwar- 

działych nałogowców gwałtownem pozbawie 

niem podniecających środków uleczyć nie 
można, Trzeba stosować specjalną kurację. 

Karol, 

  

Brześć W komisji prawniczej 
WARSZAWA, (Pat). Na piątkowem 

posiedzeniu sejmowej komisji praw- 
niczej pod prezwodniciwem wice-mar- 
szałka Cara omawiano wniosek klu- 
bów PPS, Str. Lud, NPR i Ch. D. 
w sprawie utworzenia komisji nadzwy- 
czajnej do zbadania sprawy znęcania 
się nad więźniami, osadzonymi w woj- 
skowem więzieniu w Brześciu. 

Sprawozdawca pos. Moszyński (BB) 
wskazał, że wnioskodawcy żądają 
ustanowienia komisji, złożonej z 10 
'członków, wybranych przez rady wy- 
działów prawnych wszystkich uniwer- 
sytetów w Polsce, w liczbie po 2-ch 
z każdego uniwersytetu. » 

W zakres kompetencji komisji mia- 
łoby wchodzić badanie wszelkich fak- 
tów, związanych z pobytem więźniów 
w więzieniu wojskowem w Brześciu. 
Przewodniczący i członkowie komisji 
władni byliby wprowadzić dochodze- 
nia na obszarze całego państwa. Przy- 
sługiwałyby im wszystkie uprawnienia 
sędziów śledczych, donadto uprawnie- 
nia sądowe orzekające w zakresie 
badania świadków i biegłych pod 
przysięgą. Po omówiewiu poszczegól- 
nych paragrafów wniosku pos. Mo- 
Szyński stwierdził, że projektowana 
ustawa stara się stworzyć instytucję, 
równoległą do istniejących instytucyj 
sądowych dla jednej sprawy. 

Po referacie wywiązała się obszer- 
na dyskucja, w której zabierali głos 
prawie wszyscy obecni na posiedze- 
niu przedstawiciele klubów opozycyj- 
nych. Posłowie wicemarszałek Car, 
Bogdani i Perlikowski z BB wykazy- 
wali, jak dalece wniosek jest sprzecz- 

ny z konstytucją i całokształtem pol- 
skiego ustawodawstwa. Niektórzy 
mówcy z klubów opozycyjnych—Temp- 
ka (Ch.-C.), Osada (Kł, Nar.)—przy- 
znali, że projektowana ustawa budzić 
może conzjmniej wątpliwości, czy 
zgodna jest z konstytucją. Pomimo to 
większością głosów ustawa została 
odroczona. Pozatem odrzucono pozo= 
stałe wnioski, jak wniosek klubu 
Ch. D. o certyfikacjach gruniowych, 
wniosek klubu Str. Lud. w przedmio- 
cie oddziaływania raportów policyj- 
nycd na tok spraw sądowych i wnio- 
sek PPS w sprawie uchylenia rozpo- 
rządzenia ministra sprawiedliwości o 
wprowadzeniu regulaminu więziennego. 
Obrady komisji trwały od godziny 10 
do 3-ej po południu. 

Znowu fałszywy 
policjant 

OSZUST PRZEPROWADZIŁ REWIZJE 
SKLEPOWE 

WILNO. — W zakładzie  fryzjer- 
skim Zelika Hilcberga przy ulicy Kał 
waryjskiej 82 zatrzymano  Władysła- 
wa Osolińskiego (Zarzecze 17), który 
podając się za funkcjonarjusza policji 
warszawskiej usiłował _ przeprowadzić 
u Hilcberga rewizję. 

Oszust zgłosił się do zakładu w cza 
sie gdy. był tam tylko właściciel i wy- 
jaśniwszy, że fryzjer podejrzany jest o 
jakieś sprawki zarządał okazania mu 
dokumentów oraz otworzenia szaf i 
szuflad. ` 

Szczodry dar księcia Janusza Radziwiłła 
W celu uczczenia pamięci królowej 

Barbary Radziwiłłówny, ks. Janusz Ra- 
dziwiłł w swojem i rodziny imieniu zło 
żył na ręce J. E. ks. Arcybiskupa Jał- 
brzykowskiego dwa tysiące złotych ia- 
ko ofiarę na cele społeczne. 

Z powyższej sumy j. E. ks. Metro 

polita przekazał: 600 zł. na po.moc bez 
robotnym, 600 zł. — dla wstydzących 
się żebrać (pozostających pod opieką 
konferencji św. Wincentego a Patlo), 
400 zł. — na walkę z žebractvem i 
400 zł. na Dom Dzieciątka jezus. 
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DWIE ROCZNICE 
TEATRALNE 
(RITTNER I ZAPOLSKA) 

W grudniu ub. r. upłynęło dziesięć 
lat od śmierci dwojga znakomitych dra 
matopisarzy polskich, rzec można 
śmiało: filarów naszego dramatopisar 
stwa w pierwszej ćwierci bieżącego 
stulecia. Sztuki Tadeusza Rittnera i 
Gabrjeli Zapolskiej były przed wojną 
fundamentem repertuaru każdej sceny 
w Polsce —a i dzisiaj nawet, gdy tak 
bardzo zmieniły się upodobania publi- 
czności i powiały nowe prądy w tea- 
trze, twórczość sceniczna tych pisarzy 
nie przestaje interesować szerokiego 
ogółu. 

Pomimo zasadniczych różnic istnie- 
jacych pomiędzy indywidualnością ar- 
tystyczną autorki „Pani Dulskiej" i 
autora „Głupiego Jakóba'* twórczość 

ich posiada wszakże jedną wspólną 
cechę: sztuki ich posiadają doskonałą 
formę teatralną, są sceniczne, są zro- 

bione „lege artis", posiadają wybitny 
nerw dramatyczny, co się ujawnia za 
równo w budowie poszczególnych u- 
tworów, w rysowaniu postaci, prowa” 
dzeniu dialogu etc.. 

Jeżeli więc chodzi o stronę techni 
czną twórczości dramatopisarskiej (bo 
o powieściopisarskiej należy mówić 
osobno), to zarówno Rittner, jak i Za- 
polska doprowadzili swe rzemiosło nie- 
mal do finezji: na sztukach tej pary 
można uczyć się, jak należy pisać dla 
teatru. 

Poza tą wspólną cechą linje roz- 
wojowe Rittnera i Zapolskiej rozcho- 
dzą się daleko, Zapolska z biegiem lat 
coraz bardziej pasjonowała się natu- 
ralizmem, Rittner od naturalizmu ucie- 
kał. Brało w nim górę marzycieistwo, 
mad absenoacją, stawał się dobrowol- 
nie „rycerzem powietrza”, któremu cia 
sno było „w małym domku* powszed 
nich kłamstw, na które z taką furią 
rzucała się Zapolska. 

Rittner — to wytworny pan, euro- 
pejczyk, zamknięty w sobie odludek 
z ledwie dostrzegalnym, ironic mym uw- 
śmiechem przyglądający się otoczeliiu, 
natura egoistyczna, zupełny kontrast 
pod tym względem  ,Zapolskiej, która 
w swoich utworach robi wrażenie łep- 
czywej na życie, niezmiernie agresyw- 
nej, czynnej istoty, objektywizm myś- 
liciela jest jej obcy: iście kobieca wraż- 
liwość kojarzy się z męską siłą wyra- 
zu, częstokroć wpadającą w brutal- 

ność, nerwy raz po razu doprowadza” 
ją do silnych paroksyzmów zjadliwo- 
ści w stosunku do świata, w którym 
wypadło jej żyć. Był to świat, kołtu- 
nerji, a jego przeciwieństwem jest 
świat cyganerji, który był światem 
własnym Zapolskiej: „„Moralność pani 
Dulskiej”, najcelniejsze z pewnością 
dzieło Zapolskiej, wydaje się z pewne 
go oddalenia jakąś potworną plotką, 
opowiedzianą w kole wolnej braci cy- 
gańskiej, o szanowanej przez ludzi 
szanownych rodzinie. Jest w tym kapi- 
talnym utworze coś z paszkwilu, uku 
tego przez włóczęgę przeciwko życiu 
osiadłemu. Nie trzeba zapominać, że 
Zapolska była aktorką. 

W tym zawodzie znajduje zwykle 
najlepsze ujście przyrodzona ruchli- 
wość i płynność duszy kobiecej. Nie- 
tylko — ciągłe zmiany miejsca, „dzi- 
siaj tu — jutro tam*, bezdomność i 
rozkosze koczownictwa, ale głównie 
ustawiczna zmiana ról j masek i zmia- 
na stanowisk na tym wykrawku życia 
jaki mieści scena, to wszystko składa 
się na uroki aktorstwa, które bawi się 
na stanowisk na tym wykrawku życia, 
Ta złuda była potrzebna nerwom Za- 
polskiej, ale snać nie wysta:czała jej 
całkowicie, skoro znajdowała czas i si- 

ły na pisanie, I tam przezwyciężała 
swoje aktorstwo i swoją kobiecość. 
tworząc iście po męsku twarde kon- 
strukcje artystyczne. Nauczyła się z 
biegiem czasu gadustwo i plotka:stwo 
„Spławiać” do elastycznej formy po- 
wieściowej, a w dramatach mówić tył 
ko o rzeczach istotnych i rzeczy istot- 
ne pokazywać. Jej powieści więc by- 
ły klapą bezpieczeństwa,. "hroniącą od 
eksplozji i rozsadzenia precyzyjną ma 
szynerję takich sztuk, jak: „Ich czwo- 
ro“, „„żabusia”, „Skiz% i in. 

Rittner też pisał powieści i też mia 
ły one ścisły, rzec można, biologicz- 
ny związek z jego twórczością drama- 
topisarską. W beletrystyce wyzwalało 
się jego marzycielstwo, skrępowane na 
scenie nietylko nakazami konstrukcji, 
ale głównie bodaj ciasnotą miejsca, 
ciężarem realjów, całym tym dość 
skomplikowanym i naogół kanciastym 
aparatem pośrednictwa, jaki stawia 
się w teatrze pomiędzy autorem a słu 
chaczem. Scena odsuwa ich od siebie 
na dystans niekiedy bardzo daleki, 
książka zbliża na grubość stionicy. 
Cierpliwy papier i posłuszna czcionka 
— to najlepsi powiernicy zapatrzonej 
wgłąb siebie albo ponad ziemię duszy, 
to dokładni i uczciwi stróże jej pouf- 

nych zwierzeń, | w ostatnich latach 
swej twórczości Rittner, dramaturg z 
krwi i kości, na scenie stawał się co- 
raz bardziej antyrealistyczny, ccraz 
mniej przez to sceniczny, coraz czę- 
ściej powierzał się książce: powieści i 
noweli, które — rzecz znamienna — 
w swej fakturze są niezmiernie teetrał 
ne. Takie powieści, jak „Między nocą 
a brzaskiem“, jak „Duchy w mieście” 
z łatwością dałoby się inscenizować w 
jakimś kameralnym teatrze, we wraż 
liwym, filigranowym zespole. 

Szedł więc Rittner drogą wielkiego 
artysty: od naśladowania zjawisk ży- 
ciowych, od „prawdy** naturalistycznej 
ku prawdzie artystycznej, przez desty 
lację, alembikowanie życia, czego do 
skonałym wyrazem jest wspomniana 
tu już raz powieść: „Między nocą a 
brzaskiem*, jeden z ostatnich, powo- 
jennych utworów znakomitego pisarza. 
Kanwą powieści, jej tematem jest re- 
wolucja bolszewicka. Tego się łatwo 

można domyśleć już po przeczytaniu 
paru rozdziałów, mimo, że to wszystko 
co nazywamy kolorytem lokalnym zo- 
stało w utworze starannie wypłukane. 
Rzeczy dzieją się gdzieś na pograniczu 
między jawą a złudą, między życiem 
a śmiercią, — tytuł więc jest niezmier 

nie trafny, leży akurat na osi utworu. 
Przez takie umiejscowienie rzeczy 
wszysfko staje się w tej powieści na- 
wpół symboliczne, odmaterjalizowane, 
trochę groteskowe i trochę upiorne. 
Spełnił tu Rittner naczelny postulat 
wszelkiej twórczości,, którym jest — 
nadbudowa rzeczywistości. I w tej sfe 
rze nadnaturalnej, o falujących wciąż 
i zmiennych horyzontach,. o krainie, 
niewymierzoną żadną pozytywną mia- 
rą czuł się bodaj najlepiej, bo w zgo- 
dzie ze sobą. Był poetą, chociaż rzad- 
ko bywał poetyczny. 

Rzadko znajdujemy w jego pracach 
jakąś oryginalną metaforę, jakieś obra 
zowe, rewolucyjne porównanie, które 
doniedawna było kamieniem probier- 
czym współczesnej poezji. W. stylu 
Rittnera nieczęsto spotkać można owo 
porównawcze: „jak“ czy „jakgdyby*. 
Jest to styl bez fioritur, trochę może 
chłodny i suchy, „powietrzny*, jak 
doskonale w jednej 2 recenzyj o nim 
napisał Leon Piwiński, bardzo ścisły 
a pełen niepokojących niedomówień, 
ukrytych między. wierszami, Styl, któ- 
ry leży na utworze, jak na wszystkie 
guziki zapięty garnitur na figurze po- 
ważnego dżentelmena — estety. 

Odbija się tutaj wieloletnia zapra-



Uchwały i dezyderaty 
w sprawie Iniarskiej, 
powzięte przez Wileńską Radę 

Wojewódzką. 
Na dorocznem pos edzeniu Wileń- 

skiej Rady Wojewódzkiej, odbytem 
w dniu 5 grudnia 1931 r. powzięto 
szereg uchwał i dezyderatów w spra- 
wie Iniarskiej. $ 

Miedzy innemi. Rada Wojewódzka 
uznaje za konieczne: 

1) prosić o poparcie w Minister- 
stwie Rolnictwa usiłowań w sprawie 
jaknajprędszego otwarcia w Wilnie 
Giełdy Zbożowo-Towarowej z sekcją 
mięsną i lniarską. 

2) prosić o poczynienie starań u 
miejscowych władz wojskowych o 
używanie w oddziałach wojskowych 
bielizny i pościeli z wyrobów Inia- 
nych, a nie bawełnianych. 

3) prosić o zalecenie samorządom 
powiatowym i Magistratowi m. Wilna 
używania w szpitalach i ochronkach 
i innych instytucjach użyteczności pu- 
blicznej bielizny i pościeli z wyrobów 
Inianych. 

Rada Wojewódzka uważa, że: 
1. Osiągnięcie samowystarczalno- 

ści włókienniczej jest jedną z najpil- 
niejszych spraw gospodarczych Pol- 
skich, a przeto uprawa i przeróbka 
Inu i konopi winny być otoczone spe- 
cjalną opieką rządu. 

2. Dla umożliwienia osiągnięcia 
stopniowo tej samowystarczalnošci 
niezbędnem jest wprowadzenie nale- 
żytej ochrony celnej w drodze usta- 
lenia cła importowego na bawełnę, 
jutę, manillę, sisal oraz na włókno 
Iniane i konopne i na nasiona Inu. 

3. Rozwój przetwórczego przemy- 
słu Iniarskiego możliwy jest tylko w 
warunkach specjalnej ochrony tego 
przemysłu. Akcja ożywienia przetwór- 
czego nrzemysłu Iniarskiego winna 
się rozpocząć od uruchomienia wszy- 
stkich istniejących przędzalii, a na- 
stępnie doprowadzenie do powstania 
nowoczesnej przędzalni Inu w centrum 
produkcji tego surowca. 

4. W dziedzinie przemysłu domo- 
wego, przędzalniczo-tkackiego winny 
być stosowane ułatwienia kredytowe 
oraz wydane zarządzenia, zmierzające 
do użycia wyrobów samodziałowych 
w instytucjach rządowych i samorzą- 
dowych. 

5. W dziedzinie organizacji handlu 
Inem jest pożądane przyśpieszenie 
organizowania branży Iniarskiej w dro- 
dze powołania do życia związku, któ- 
ry objąłby wszystkich handlujących 
Inem. 

6. W dziedzinie akcji podniesienia 
uprawy Inu oraz opracowania planu 
zapoczątkowania akcji podniesienia 
produkcji konopi winny być prowa- 
dżone prace w szerszym niż dotych- 
czas: zakresie. 

7. Realizacja wyżej wyszczególnio: 
nych dezyderatów winna być przepro- 
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| BOA RAD 

Spostrzeżenia Zakładu  Meteorologicz- 
nego U.S.B. w Wiinie. 

Z dnia 22 stycznia 1932 roku 

Cjśnienie * średnie 775, 

Temperatura średnia —3, 

Tempeatura najwyższa 0, 
Temperatura najniższa —4, 
Opad w mm, — 

Wiatr: poł.-zach, 
Tendencja: spad —wzrost, 

Uwagi: pochmurno. 

MIEJSKA 
— Bezpiatne kąpiele w łaźni miejskiej— 

W dalszej wałce z panoszącymi się choro- 
bami zakażnemi, magistrat postanowił udo- 
stypnić łaźnię miejską najbiedniejszym, przez 
niepobjeranie za to żadnych opłat, 

Codzje1nie korzysta z bezpłatnych kąpie- 
1i 400-—509 osób, 

— Czy będą kredyty na remont do 
mów. W związku ze zbliżającym się 
okresem wiosennym magistrat nie zra- 
żony poprzedniemi niepowodzeniami, 
wszczął ponownie starania w B. G. Kr. 
o przyznanie Komitetowi Rozbudowy 
odpowiednich kredytów na pożyczki na 
remont domów zniszczonych przez: po- 
wódź. 

— Przygotowania do poboru. Miej 
ski referat wojskowy przekazuje do sta 
rostwa listy mężczyzn urodzonych w 
r. 1911, którzy w roku bież. zostaną 
powołani do wojska. 

Pobór rozpocznie się w pierwszych 
dniach maja, 

Przedtem odbędzie się jednak kil- 
ka dodatkowych komisyj poborowych 
dła opieszałych. 

Pierwsza taka komisja zbiera się 
przy ulicy Bazyljańskiej 2 w dniu 20 
lutego. 

  

  

UNIWERSYTECKA 
— Z Uniwersytetu, — W sobotę, 

dnia 23 bm., o godzinie 13, w Auli 
Kolumnowej Uniwersytetu odbędzie 
się najpierw promocja p. Henryka Za- 
horskiego na doktora praw, a potem p. 
Janiny Natalji Radlińskiej na doktora 
wszechnauk lekarskich, Wstęp wolny. 

AKADEMICKA 
-— Z Koła Połonistów, W niedziele čnja 

24 bm. w lokalu Seminarjum Polonistycz- 
nego odbędzie 51е ogólne zebranie naukowe 
Koła, zwołane przez Agendę kulturalno-o- 
światową, Na porządku dzjennym popularny 
odczyt kol, St. Słupkiewicza pt. „Bolesław wadzona jaknajszybciej 1 №  SpO- Prus“ Początek o godz, LI. Goście miłe wi 

sób najbardziej energiczny. dziani, 
SGO —-   

Sensacyjna ucieczka fałszerza 
2 PĘDZĄCEGO POC/ĄGU 

W£ELIZKĘ NAPEŁNIONĄ PODROBIONEMI 20-T0 ZŁOTÓWKAMI RZUCIŁ 
POD KOŁA WAGONÓW 

WILNO. — W pociągu idącym z 
Warszawy do Wilna, funkcjonarjusze 
policji grodzieńskiej aresztowali mło- 
dego warszawianina Wacława Sucho- 
dolika, członka bandy fałszerzy bank- 
notów 20-to złotowych rozpowszech- 
nianych ostatnio w dość znacznych ilo 
ściach na terenie województw central 
nych. 

W chwili aresztowania Suchodolik 
nie stawiał oporu, wzbraniając się je- 
dynie od rewizji osobistej pod pretek- 
stem nieposiadania przez funkcjonarju 
szy plolicji zezwolenia na rewizję. Za- 

> nastąpiło niedaleko Druskie 
nik. 

W czasie podróży między areszto- 
wanym i konwojentami zawiązała się 
rozmowa. 

Suchodolik dowiedziawszy się, że 
oskarżony jest o fałszerstwo pieniędzy, 
wyraził wielkie oburzenie, podając 
przytem, że jest rolnikiem z pod Wilna 
wracającym z Warszawy po załatwie- 

niu całego szeregu spraw finansowych. 
Mimo jaknajdalej posuniętej ostroż 

ności Suchodolik zdołał zmylić czuj- 
ność policjantów i stanąwszy napozór 
zupełnie bezwiednie w drzwiach, w 
pewnym momencie odtrącił od siebie je 
dnego z konwojentów i w sekundę po- 

tem wyskoczył z pędzącego pociągu. 
W pościgu zdołano go jednak ująć. 

Suchodolik przewidując zapewne, że 
nie ujdzie policji w chwili gdy zna- 
lazł się na torze rzucił pod koła pocią- 
gu walizkę naładowaną po brzegi fa 
szywemi 20-to złotówkami. ; 

Jecha! on do Wilna w celu rozsprze 
daży falsyfikatów. 

SŁOWO 

NIKA 
— Komunikat Związku Akademików Wo 

jew. Nawogródzkiego j b, Ziemi Mińskiej — 
Baranowiczanie, Lidzjanie, - Nieświeżanie, 
Nowłogrodzjanie, Dzisaj tj. dnia 23 bm,, w 
salj I Gmachu Gł, USB .o godzinie 5 pp, w 
pierwszym terminie, względnie © godz, 6 pp. 
w terminie drugim: odbędzie się Doroczne 
Walne Zebrane członków Zwjązku Akad. 
Wojew. Nowogz, i b, Ziemi Mińskiej, 

Zarząd Sodalicii Marjańskiej Akade- 
mików podaje do ogólnej wiadomości człon 
ków, że dyżury w lokalu sod, ul, Wielka 64 
odbywają się w poniedziałki, wtorki, środy; 
czwartki i piątk cd g, 7-—8 wijecz, 

SZKOLNA 
— W państwowem gimnazjum: im, |. Sło 

wackiego (ul. Dominikańska 3) egzaminy 
wstępne do ki, |—V rozpoczną się dn, 6 !u- 
tego 1932 r. Podania przyjmują się w sekre 
tarjacie gimnazjum do dnia 1 łutego włącz 

nie, 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Oddział Grodzki Związku Nauczycieł- 
stwa Połskiego w Wilnie, tącznie z Panem 
inspektorem Szkolnym m. Wilna, wyłonił 
Komitet Obchodu uroczystej Akademij ku 
uczczenju Imienin Marszałka Józefa Piłsud- 
skiego, w dniu 19 marca rb., dla szóstych: 
i siódniych oddzielów szkół powszechnych. 

W dniu 22 stycznia rb, Komitet ukonsty- 
tuował sję, zapraszając na przewodniczącego 
p. Stanisiawa Starošciaka, įnspektora szkol 
nego m. Wilna i jednoczešnie ustalono pro- 
gram ramowy Akademii. 

RÓŻNE 
— Stuletni mieszkańcy Wilna. Z da 

nych uzyskanych podczas ostatniego 
spisu wynika, że w Wilnie mieszka 
dwóch starców liczących ponad 100 
lat życia, 

Ponadto na terenie miasta zanoto- 
wano 7 kobiet mających przeszło 90 
lat. 

— Związek Pracy Obywatelskiej 
Kobiet w Wilnie komunikuje, że ,„So- 
bótki* w lokalu Związku (]Jagielloń- 
ska Nr 3-5 m. 3) są odwołane aż do 
zawiadomienia. 

  

BALE ! ZABAWY 
— Dancing towarzyski odbędzie się 

w dniu 23 stycznia 1932 r., o godzinie 
23 w cukierni B. Sztralla (ul. Mickiewi 
cza 12) staraniem Centrali Opiek Ro- 
dzicielskich Średnich Zakładów Nauko 
wych w Wilnie, dochód z którego prze 
znacza się na Kolonje Letnie dla cho- 
rych i niezamożnych uczni. Wstęp 2 
zł., akademicki 1 zł. Bufet na miejscu, 
obficie zaopatrzony. 

— Komitet Domu św, Antoniego, zgod- 
nie z wieloletnią tradycją, urządza w ostat 
nij wtorek karnawału, to jest 9 lutego, w 
sałach Georges'a zabawę taneczną, zakoń- 
czającą » póinocy tańce karnawałowe, Za- 
proszenia zawczasu nabywać można u pp. 
Gospodyń, 

TEATR I MUZYKA 
— Drugi gościnny występ Operetki 

Warszawskiej. Operetka „Czar walca" 
w Teatrze na Pohulance. Dziś w sobctę 
dn. 23 stycznia b. r. o godz. 8.30 w. po raz 
drugi przedstawienie melodyjnej, i wesoiej 
ope etki „Czar walca* Oskara Straussa, Z 
u ziałem doskonałych sił zespołu warszaw- 
skiego teatru „Nowości* w osobach pp T. 
Mankiewiczówny, Radwanówny, Bańkowskiej, 
Łaszczyk, Dembowskiego, J:xa Szymańskiego, 
Szczawińskiego, Rede, Horskiego, Julicza i 
in. Ceny iniejsc specjalne. Zniżki nieważne. 

Jutro, w niedz:elę dn. 24-go I, nieod- 
wołalnie po raz ostatni arcywesoła operetka 
„Czar walca“ o godz. 8-ej 30 w. 

— Ostatnie przedstawienie „Hulla 
di Buila — w Lutni. Dziś w sobotę, dn. 
23 stycznia br. o gedz. 8.ej w. — arcyucie= 
szna farsa F. Arnolda i E. Bacha „Hulla di 
Bulla*zw doskonałej reżyserji i interpretacji 
K. Wyrwicz-Wi<hrowskiego, 

W _ niedzielę dn. 24 go stycznia br. o 
godz. 8-ej w. po raz ostatni przezabawna 
tsrsa „Hulla di Bulla*, 
Sobctnia popołudniówka na Pohuiance 

— „Burza w szklance wody” — dla 
młodzieży. Dziś, w sobotę, dn. 23-go b. m. 
ogodz. 4 ej pp. — jedyny raz jako popołud= 
niówka szkolna dana będzie Świetna kome* 
djs, wesoła — i oryginalnie ujęta przez au- 
tora p. t. „Burza w szklance wody”. Ceny 
szkolne. 

„— Poranek dla dzieci — „Królewna 
Śnieżka”. W niedzielę dnia 24'go b. m. o 
godz. 12-ej w poł. niespodzianka dla dziecil 
Po raz 4-ty dana będzie jedna z najczarow= 
niejszych baśni p. t. „Królewna Śnieżsa', 

— Rewja $ylwestrowa—na Pohulan- 
£e. W niedzielę dn. 24-go I. o godz. 4-ej pp. 
po raz ostatni w Testrze na Pohalance, od- 
będzie się przedstawienie popołudniowe, po 
  

Ujęty włamywacz usiłował udusić policjanta 
WILNO, — Podczas włamania do sklepu 

spożywczego przy ul. Słowiańskiej 7 (włas- 
ność p, Kilczewskiego) miał miejsce wypa- 
dek z policjantem, który natknął się na wdzie 

K POOY COTZORW WROTE OZ OOOO 
wa w pisaniu dla sceny, która nie 
znosi metafor, gdyż sama jest metafo 
rą. I jak Żeromskiemu w opracowaniu 
Sceny najbardziej przeszkadzał jego 
narkotyczny styl, gdzie słowo przesta- 
ło być środkiem porozumiewania sie, 
a uczyniono je przedmiotem kultu, 
gdzie kontramarka stała się poświęco- 
nym medalikiem, tak scena wycisnęła 
Swoje wybitne piętno, więcej: nadała 
iormę osobliwą, niezmiernie ciekawą 
stylowi prozy Rittnera. 
.. Wróćmy do Zapolskiej, Twórczość 
jej stanowi dziś zamkniętą kartę w 
dziejach komedji polskiej, zamkniętą 
w tym sensie, że nie można sobie wy- 
obrazić tego typu pisarstwa w dzisiej 
szych warunkach, wobec  współczes- 
nych kierunków artystycznych. 

Dlatego Zapolska nie zostawiła po 
sobie następców w prawdziwem tego 
słowa znączeniu, jak np. Rittner, po 
którego śladach dąży dziś Szaniawski, 
Ze śmiercią Zapolskiej i bliskiego jej 
z wielu względów Perzyńskiego, skoń- 
czył się pewien okres, któryby można 
nazwać „okresem komedji mieszczań- 
skiej”. Otwiera go Bałucki, do apoge- 
um doprowadzają Zapolska, Perzyń- 
ski i — poczęści — Rittner. I na 
tem koniec. Kołtunerja ji mieszczań- 

stwo wczasie wojny, dały ciekawą, ale 
przejściową odmianę: paskarstwo, u- 
pamiętnione najlepiej w „Dziejach sa- 
lonu“ Wroczyńskiego. 

Ze zmianą stosunków w świecie po 
wojennym zaczęło -się przetasowywa- 
nie warstw społecznych, dawne tema- 
ty straciły aktualność, nowe jeszcze 
się nie skrystalizowały, dawne talenty 
dramatopisarskie bądź wymarły, bądź 
się wyczerpały, nowe zjawiają się po- 
woli, bo czasy niebardzo sprzyjają kieł 
kowaniu. 

Nie znaczy: to wcale, by dzieła Za 
polskiej, Rittnera, Perzyńskiego miały 
iść do lamusa, Siłą ich jest forma. Za- 
interesowanie publiczności winno prze 
sunąć się od tematów, które utraciły 
aktualną świetność, ku formie, ale 
przedtem publiczność w większym 
stopniu niż dotychczas, musi nauczyć 

się znajdować zadowolenie artystyczne 
w wartościach formalnych dzieła, nie 
zaś w jego anegdocie. 

„, Dla uczczenia rocznicy Zapolskiej 
teatr wileński wystawia „Pannę Mali- 
czewską*, oraz na najbliższą przy- 
szłość projektuje odegranie którejś ze 
sztuk Rittnera. R Ł. 

rającego się do sklepu włamywacza, Poli- 
cjant ten, nazwiskiem Straczewski, z rezer- 
wy P, P, w chwili gdy zatrzymał przestęp 
cę spotkał się z tak zaciętym z jego strony 
oporem, że zaszła potrzeba użycja broni, A- 
resztant, w czasie szamotania złapał Stra- 
szewskego za szyję i począł dusić, W ostat 
niej jednak chwili nadeszło dwóch innych 
policjantów i wyzwoliło z opresji nawpół już 
żywego kolegę, Włamywacz Izydor Kalinow 
ski (Pokój 7) osadzony został w. więzieniu, 

  

Straszliwa zbrodnia Sc RODZIKO 

OSTATNIE DWIE ŚRODY 
Koncert pani Ireny Dub'skiej i jej kwar- 

tetu, (Mieczysław Fiiederbavm, Mieczysław 
Szaleski i Žcija Adamska) zainauzurował 
środy roku 1932. Dobry omen — ten wieczór, 
ciekawy doborem utworów muzycznych i 
precyzią, zrozum eniem, polotem ich wy- 
konania, 

Odegrsno oryginalny trspujący swoją ше- 
zwykłą rytmiką koncert smyczkowy Tadeusza 
„Jareckiego i prześliczną w swej koronkowej 
robocie kentrapunktycznej Sonstinę na dwoje 
skrzypiec Honaggera. Burteskę z I kwartetu 
K. Szymanowskiego powtórzono na życzenie 
pub.iczności. Poszczególne utwory komento= 
wał pan Stanisław Węsławski. 

Druga z kolei Środa zabawiła się w Dziady 
i wywołała ducha; poetę dawno zmarłego, 
a tak całkowicie zapomnisnego, że zamajaczył 
z estrady Bazyljańskiego lokalu naprawdę, 
jak vidmo, 

Nazywai się Dominik Magnuszewski, a 
mówił o nim pan Szymoa Czarnocki. Referat 
krótki i pozornie pobieżny, zrobił j:dnak to, 
co zamierzył: zaklął ducha i zmusił go do 
zjawienia się. Snuł się po szli przez cały 
wieczór smutny cień pecety, zapoznanogo za 
życia i po Śmierci, małej gwiazdeczki zgaszo- 
nej blaskiem trzech słońc romantycznych. 
Ani mu się w pisaniu, ani w życiu wiodło, 
choć miał dane, bo sam Zygmunt Krasiński 
cenił go i popierał. Byli tacy, co mówili 
o nim: znakomity, sle dzieła jego nie były 
nigdy wydane Za jego Życia, dopiero w 10 
lat po Śmierci a i to tragmantarycznie. Cóż 
on napisał takiego? Między innemi dramat 
pod długim i ciężkim tytułem: Barbara, jeszcze 
Gasztoldowa Żona. Dramat, który kpi sobie 
z prawdy historycznej i jest cały przepojony 
zapachem Biękitnego Kwiatu — romantyzmu. 
Ten błękitny kwiat jest tu może nawet wy- 
raźniejszy niż w dziełach wielkich, gdzie go 
zniekształca, bo na swoją modłę pizefasono- 
wuje potęga geniuszu. Ten zapomni.ny dra- 
mat zaopatrzył się starannie we wszystkie 
akcesorja romantyczne, jak nakazywzł duch 
czasu, Więc miłość Zygmunta i Bzrbary na- 
więzuje się u łoża konająceg" Gasztolda, 
w cienin Śmierci i stygmatem Śmierci cd 
razu naznaczona, Barbara jest tu jakąś roman- 
tyczną świętą, męczenniczką swcjej doli 
niewieściej, odtrącającą szczęście nietylko 
teraz, jako przedwczesnej, ale i później jako 
wogóle grzeszne, Chce stać u trumny wiernie, 
do końca życia i od tej trumny oderwana — 
ginie, jakby za karę, że przełamała Święty 
dla romantyzmu obowiązek cierpietoiciwa, 
Wiersz znajomy i bliski. Teini rytm dobrze 
znany i niby Mickiewiczowskie ballady, riby 
coś ze Słowackiego „Zebrzydowscy i Zbo- 
rowsey w czerwonych deljach*.. Tyjko, že 
ten rytm się gubił, zacierał w zbyt wolnem 
czytaniu.. Gdyby Barbara, Gasztołdowa źona, 
była poczytana na głosy, albo, przynsjmniej, 
z większą ekspresją, jakoś mocniej, zdecydo= 
wanie — byłaby z pewnością poruszyła słu 
chėczy tak, jak powinna poruszyć. 

Słuchacze czuli, że temu drsmatowi coś 
więcej się nalezy, a nie mogli sobie dokład- 
nie uświadomić co, właściwie tylko dzięki 
sposobowi, w jaki został on odczytany. Nie- 
mniej wdzięczność się nalezy panu Czarnoc- 
kiemu, że publiczność Środową z Dominikiem 
Magnuszewskim zaznajomił. Barbara Gasztoł- 
dowa zona będzie wystawiona w Wilnie i to 
pod rezyserją p. Wysockiej. Wówczas mozna 
będzie mówić o drawdziwem wskrzeszeniu. 

GARE TES BEAR WO ARZOWIEWEZAWA 
cenach zniżonych— pełnej humoru Rewji Syl- 
westrowej. 

— Operetka „Królowa nocy* w Lut- 
ni. W niedzielę dn. 24-go I. o godz. 4-ej pp. 
jedyny popołudniowy występ gościnny ope- 
retki warszawskiej. Dana będ:ie „Królowa 
nocy", czarująca operetka karnawałowa Wi- 
ktora Kollo, po cenach zsiżonych. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Kino Mejskie — Cienie więzienia, 
Heljos — Tragedja amerykańska. 
Hollywood — Ulubienjec Bogów, 
Casino — Bomby nad Monte Carlo. 
Pan — Afryka mówi, 
Stylowy — Maradu. 
Światowid — Arka Noego. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Aresztowanie urzęd- 

nika kolejowego. — Pod zarzu 
tem defraudacji aresztowano wyższego 
urzędnika wileńskiej dyrekcji kolejo- 
wej Stępniaka. 

Będąc asesorem wydziału admini- 
stracyjnego, miał on zalecony nadzór 
nad wysyłką pieniędzy i wykazów ucz- 
niów-dzieci kolejowców pobierających 
naukę w różnych szkołach. 

Do wykazów skierowywanych do 
gimnazjów Stępniak wpisywał fikcyjne 
nazwiska, by następnie żądać zwrotu 
rzekomo omyłkowo wysłanych pienię 
dzy. 

fuera ujawniła się gdy pewien za- 
kład naukowy w Wilnie reklamowane 
pieniądze przesłał pocztą nie na imię 
Stępniaka lecz dyrekcji, 

Badania ksiąg ujawniły całą praw- 
dz. jakoby Stępniak zdefraadował w 
ten sposób około 9 tysięcy złotych. 

„ / WILEJKA 
— Samobójstwo. — We wsi Mie- 

ciuty gm, kozłowskiej na strychu swe- 
go domu powiesiła się G. Wiercińska. 
Zwłoki jej znaleziono w 24 godziny po 
zamachu samobójczym. Powód samo- 
bójstwa — silny rozstrój nerwowy pod 
wpływem niepowodzeń  materjalnych. 
Przed kilku dniami zlicytowano Wier- 
cińskiej inwentarz za nieopłacone dłu- 
gi. Zwłoki zabezpieczono. 

Teścia i Dziadka 

   O czem zawiadamia stroskana 

Eksportecja zwłok naszego ukochanego i nieodżsłowanego Ojca, 

P 

| Saula Rozentala 
Odbędzie się Jutro 24 stycznia r. b. punktualnie o g. 9.38 rano z Synagogi 

„Taharat Hakodesz'* przy ul. Zawalnej 35. 
Nabożeństwo odbędzie się w tymże dniu o g: dz. 9 ej rano. 

RODZINA 

KONFERENCJA PRA- DELEGACJA ZJEDN. ROBOTNI- 

SOWA W „ARBONIE”" 
Wczeraj w godzinach południowych za- 

prosił „Arbon* dziennikarzy wileńskich na 
drugą, kolejną konferescię prasową. 

Pierwsza miejsce miała w grudniu r. ub. 
kiedyśmy to w Wiinie z upragnieniem ocze- 
kiwali na zmianę komunikacji, na likwidację 
„Spółdzielni* z jej taratajksmi a przyjście 
pierwszych Saurerów. 

Wczorajsza konferencja była niemniej od 
pierwszej ciekawą, Dała ona okazję prasie 
do wyjasnienia pewnych spraw i kwestyj do 
wyszczegółnienia Dyrekcji „Arbonu* tych 
wszystkich „ale*, które wysuwa publiczność 
wileńska pod adresem nuwych autobusów, 
a które echa znalazły i w pismach miej- 
scowych, tułały się po wzmianka h kronikar- 
skich, nigdy nie będąc zsumowanemi, 

Przyżnać trzeba sprawiediiwie, że kierow- 
nictwo miejskiej komunikacji wileńskiej w 
osobie p. dyr. Tarły ożywione jest najlepsze- 
ni intencjami w stosunku do zaspokojenia 
potrzeb i wymsgań publicznych. 

Okazuje się, że utyskiwania wilnian na 
niewygodne wejścia do autobusów zostaną 
załatwione w najbliźszym czasie przy stop- 
niach wejściowych umocowane być mają do- 
datkowe stopieńki, co usunie dotych<zasowy 
mankament Sourerów, spe: jalnie we znaki się 
dający niewiastom i osobom starszym, 

Ponadto badaniu podlega sprawa swądu. 
Dyrekcja „Arbonu* jest w trakcie ustale- 

nia typu olejna gazowego, który używanym 
będzie juź stale, jako środek pędny. 

Dyr. Tarło wyjaśnił, że w miarę przyzwy- 
czajenia się kierowców do nowych, niezna- 
nych im jeszcze dostatecznie, maszyn, zmniej- 
szeniu ulegać będzie dymienie autobusów, 
które zasadniczo obywać się bez piego do- 
skonale mogą. 

Już obecnie, mówił dyr. Tarło muszę 
stwierdzić znaczną poprawę, jeśli chodzi o 
dymienie naszych wozów. Jestem pewien, że 
poprawa ta postępować bedzie stale i w przy- 
szłości. 

Dalsza sprawa to — to sprawa cen bile- 
tów za przejazdy. „Arbon* w swych kalku- 
lacjach, opiera się dctąd na dawnych oblicze- 
niach „Spółdzielni* i jej cennikach, 

Cenniki te, co mieliśmy okazję niejedno- 
krotnie stwierdzaą w „Słowie*, były naogół 
bezładne i bezsensowne. Aż dziwić się trzeoa, 
że tyle lat obowiązywały. Obecnie „Arbon* 
zamierza poddzć cenniki rewizji. Poszczególne 
odległości mają być dokładnie wymierzone 
i na tej podstawie ustalony będzie nowy 
cennik na przejazdy. 

Jutro odbędzie się w południe na placu 
Katedralnym uroczystość poświęcenia wozów 
„Arbonu*, 

Przybędzie na nią między innymi wyciecz- 
ka dziennikarzy stołecznych. 

* 
Po konferencji dziennikarze udali się na 

zwiedzenie gsraży i warsztatów „Arbonu“ 
przy ulicy Legjonowej. 

Tu mieli możność stwierdzenia rozmachu 
z jakim przedsiębiorstwo to rozbudowuje 
swoje agendy. е 

Garaże o imponującej pojemności zaopa- 
trzone we wszelkie nowoczesne instalacje 
technicznie i hygjeniczne budzą rzeczywiście 
podziw. Ё 

Jeszcze nie wszystko jest tam wykoń- 
czone, ale tempo prac, które w ciągu kilku 
miesięcy wykonane zostały, jest zgoła nie- 
bywałe, 

Zwłaszcza  uplastycznia to porównanie 
obecnego stanu garaży z ich stanem z przed 
miesiąca t. į. w chwili gdyśmy, skorzystaw- 
szy z uprzejmych zaprosin Dyrekcji „Arbonu* 
zwiedzśli je po pierwszej konferencji pra- 
sowej. Kim, 

CZEGO u P. WOJEWODY 
Wczoraj o godzinie 12 m. 30 p. Wo 

jewoda Beczkowicz przyja! na speciai- 
nej audjencji posła Stanisława Debo- 
sza oraz prezydjum Rady Głównej Zje 
dnoczeńia Rob. Związków  Zawodo- 
wych w składzie prezesa Konstantego 
Walukiewicza, sekretarza Józeta Mro- 
zowskiego i Grzegorza Szyka. 

Delegacja powyższa złożyła na rę 
ce P. Wojewody memoriał opracowa- 
ny od imienia związków zawodowych 
wchodzących w skład „Zjednoczenia 
w sprawie bezrobocia, 

W wyniku przeszło godzinnej 12- 
mowy p. Wojewoda zapoznał się szcze 
gółowo z motywami dezyderatów wy- 
suniętych w memorjałe i przyrzekł mo 
żliwie jaknajprzychyłniej poprzeć sta- 
nowisko Rady Zjednoczenia w walce 
z bezrobociem i nędzą wśród szero- 
kich mas robotniczych. 

Ponieważ delegacja wysunęła sze- 
reg objekcji, co do bieżącej akcji Ko- 
mitetu Wojewódzkiego do Spraw Bez 
robocia, kładąc głównie nacisk na ko 
nieczność wzmożenia działalności sek 
cji zatrudnienia — p. Wojewoda uznał 
za wskazane jak najbliższe współdzia- 

łanie związków zawodowych z tą sek- 

cją, obiecując jednocześnie poprzeć za 
biegi „Zjednoczenia”* w kierunku zwięk 
szenia przydziału pracy dła bezrobot- 

nych. 
Co do akcji pomocy Komitetu, któ 

rą delegacja uznała za niewystarczającą 
i niezbyt sprawną. P. Wojewoda wy- 
jaśnił, iż w tym zakresie akcja Komite 

tu niewątpliwie znacznie się vzmoże, 

jak zwiększone zostaną wpływy de ka 

sy Komitetu, a tego spodziewać się na 
leży od 1 lutego. 
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JUTRO MECZ BOKSERSKI WARSZAWA—WILNO 

Jutro już pójdziemy na niezwykłe cieka- 
wą imprezę, jaką będzie mecz bokserski 
Warszawa — Wilno, Emocyj zapowiada się 
multum gdyż przeciwnikami naszych repre- 
zentantów będą zawodnicy rutynowani, о- 
trzaskani z ringiem j wybrani z najlepszych, 

Spotkanie będzie trudne dła wilnian, gdyż 
wielu z nich — to zupełnie jeszcze młody, nie 
mal surowy materjał, 

Rutynje j umiejętnościom warszawiaków 
przeciwstawią ambicję i wytrzymałość, Czy 
tego wystarczy? Zobaczymy, 

Mały Bagiński zwyciężał stale 
kolegów wilnjan i raz nieostrožnego 
sza, Z Wyrzykiewiczem (Poznań) był słaby, 
jeżeli nie nauczył się do tego czasu czegoś 
nowego, a zwłaszcza punktowania to,.. kto 

wie, Pasturczak ma na rozkładzie niejedne- 
go dobiego boksera, a w ich liczbie i Wy- 
rzykiewicza, 

Krzeczkowskį jest b, miodym pię- 
ściarzem, a przeciwnik jego Kazimierz 'wab' 
czył już 41 razy, reprezentował Polskę, czte- 
rokrotnie, Pokonał mistrzów: Norwegi, Cze. 
chosłowacjij, Niemiec. Słowem, wie co to 
wałka j jak się do niej zabierać trzeba, Wąt- 

swych 

  

  

UDUSZONEGO CHŁOPCA ZAMUROWANO W PIECU 
WILNO. —- We wsi Kowale gm. 

worniańskiej, pow. wil.-trockiego wy” 
kryto ponurą zbrodnię, sprawcą której 
okazał się Stefan Dubniecki, mieszka- 
niec tej wsi Onegdaj Posterunek poli- 
cji w Wornianach otrzymał informacje 
o zagadkowem zaginięciu  nieślubne- 
go dziecka mieszkanki wsi Kowale Pe 
troneli Mozolewskiej. Dookoła tego wy 
padku kursowały różne wersje. Opo- 
wiadano, że Dubniecki jako ojciec dzie 
cka oddawna namawiał Mozolewską, 
by się go pozbyła, napotykając jednak 
na opór ze strony matki. Wówczas Du 
bniecki posunął się do zbrodni, W по- 
cy przedostał się on do mieszkania Mo 
zolewskiej udusił dziecko i zwłoki na- 
stępnie ukrył. Policja wszczęła w tej 

sprawie ścisłe dochodzenie, które da- 
ło pomyślne rezultaty. Zostało ustało- 
ne, iż Dubniecki w obecności Mozo- 
lewskiej, którą widocznie potrafił w 
końcu przekonać, przy pomocy sznura 
udusił śpiącego chłopca, liczącego ©- 
becnie 2 lata, poczem zamurował zwło 
ki swej ofiary w piecu. 

Na podstawietych danych policja 
śledcza w obecności przedstawicieli 
władz sądowo - śledczych  rozebrała 
piec, w którym rzeczywiście ujawnio- 
no zwłoki zaginionego chłopca z wy- 
razaemi śladami uduszenia, Dubnieckie 
go wraz z Mozolewską aresztowano i 
osadzono w więzieniu. 

Ukończone dochodzenie 
W SPRAWIE GŁOŚNEJ AFERY CELNEJ 

WILNO, —- Lwa lata temu ujawniono 
w Wilnje szeroko rozgałęzioną szajkę trud- 
niącą się przemytem różnych towarów Za- 
granicznych przy pomocy kjlku funkcjonarju 
Szów celnych z Wilna, Turmont j innych sta 
cji granicznych. 

Miały miejsce wówczas liczne aresztowa 

nia, jak również kilka biur ekspedycyjnych 
uległo zamknięcju, 

Żmudne śledztwo zostało ukończone, Do 

pliwe, czy Krzeczkowski bodaj widział tyle 
walk, co on stoczył, To też wynik,,. lepiej 
o tem nie mówić. 

Równie cjężką walkę będzie miał Ł u k- 
min, Warszawianin Goss reprezentował Pol 
skę, zwyciężył na turniejn w Oślo, walczył 
multum razy, a ostatnio zremisował z mi- 
strzem Polski — Rudzkim, 

Cóż przecjwstawi mu Łukmin? Uniki, za- 
wsze te same ciosy? Czy aby tego wystar- 
czy, Komunikat Związku Okr, mówi © nim: 
„Stary rutynowany bokser*,, to jedynie na- 
pawa nas. otuchą — nie własne przekona- 
nie. 

    

Matiukow, agresywny, ambitny i 
prymitywny przedewszystkiem walczyć bę- 
dzie z równie młodym przeciwnikiem — Dam 
skim, Trudno coś przewidywać, Matiukow 
może mieć trochę szczęścia w uderzeniach i 
wygrać, 

Pilnik, rzekomo 18-letni i bez za- 
strzeżeń b. popularny zawodnik, trafił па {а- 
jemniczego „Andy“, (Coš jak czarna maska) 
laureata nagrody za najpiękniejszy K, O. 
Zwełennicy Pilnika mimo to nie tracą ani- 
mttszu i nadał mają zaufanie do swego fa- 

woryta, 
Wojtkiewicz, król bokserów wileń 

skich, pierwsza, a przynajmniej jeden z pier- 
wszych pięściarzy wileńskich też typowany 
jest na zwycięzcę jakkołwiek jego przecjw- 
nik Mroczkowski, to nie ułomek, a co naj- 
gorsze twardy i anibjtny bokser, 

Jeżeli „Wojtek będzie w sztosie zarobi 
dwa punkty, Trzeba tylko aby ctciał i walił. 

Lubart trafił źle, Będąc zawodnikiem 
o b, mienych kwalifikacjach, trafił na Mizer- - 
skiego, reprezentanta Polski, rutyniarza i 
specjalistę, cd K, 6, Trudno przypuszczać, 
abyśmy zarobili na tej walce dwa punkty. 
Remis byłoby szczytem marzeń, 

Tak więc szanse Wilna są słabe i prawie 
niemożliwem jest, abyśmy mogij zwyciężyć. 
Mogą być niespodzianki, jednak należy przy 
puszczać, że wynik będzie 10:4 dła Warsza- 
wy o le Wojtkiewicz i Pilnik nie zawiodą. 
Pozatem punkty mogą uzyskać, po jednym 
Matiukow i Łukmin, Raczej Matjukow, 

Tyle © zawodnikach, Że dołożą oni sta 
rań j ryzykując własną głową, będą walczyć 
jak twy, to nie ulega wątpliwości, A kierow- 
nictwo? Czy znów pozwolj na opóźnienie 
meczu o akademicką, godzinkę, czy po- 
zwoli na to, aby wszyscy zawodnicy płukali 
usta wodą, w której moczone sa ręczniki, 

odpowiedzialności pociągnięto 19 osób z b. służące do wycierania spoconych zawodni- 
właścicielem biura ekspedycyjnego Arlukjent ków? 
na czele, Akt oskarżenia zawiera 105 ar- 
kuszy pisma maszynowego, zawody odbywały się jaknaj 

Propaganda boksu wymaga aa” 
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Zuchwaly rabunek na ulicy 
MŁODOCIANYCH NAPASTNIKÓW UJĘTO W CZASIE POŚCIGU 

WILNO. — Wczoraj wieczorem na ścigu przyłączył się posterunkowy 3 kołajczuk (Wileńska 20) i Stefan Pie- 
ulicy Podgórnej koło posesji nr. 4 na 
przechodzącą Józefę Piotrowską za- 
mieszkałą przy tej ulicy pod nr 10, na- 
padło dwóch osobników, z których je- 
den uderzył Piotrowską pięścią w gło- 
wę, drugi zaś korzystając z chwilowe 
go zamroczenia napadniętej wyrwał 
fej z rąk torebkę z zawrtością zale- 
dwie kilku złotych. Napad i rabunek 
miały przebieg tak błyskawiczny, że 
gdy Piotrowska cokolwiek ochłonęła, 
rabusie byli już daleko. 

Mimo to Piotrowska pobiegła w 
ślad za uciekającymi wzywając po dro 
dze pomocy. 

Na ulicy Jakóba Jasińskiego do po 
EST MA ASS 

Wilcze zęby 
— Apel do ogółu Polskiej Młodzieży Aka- 

demcikiej USB, Występujemy tą drogą 2 а- 
- pelem do ogółu Polskiej Młodzieży Akade- 

mickjej o zapisywanie się na członków Aka 
demickiego Kota Polskiej Macjerzy Szkolnej 
w Wilnie, Instytucja tego rodzaju stała się 
kon'ecznością chwili, 

My, Akademicy, musjmy stworzyć pla- 
cówkę złożoną z ludzi najróżniejszych prze 
konań politycznych, a przecież apolityczną 
w założeniu ;, celach działania, Niechaj skraj 
ny endek poda rękę skrajnemu sanatorowi 
i miechaj w jednym szeregu jdą stwarzać 
placówkę, któraby za jedyny cel miaia rra 
cę społeczną, w jak najszerszem tego sitowa 
znaczeniu, Musimy wyzbyć się wreszcje par 
tyjnych deptaków i na gruncje rzetelnej, 
uczciwej i żmudnej pracy wznosić w sobie 
Człowieka, Zgromadżmy sję licznie, bo du- 
żo nam trzeba rąk, gorących serc j dzielnych 
umysłów, by wznosić Człowieka tam, gdzie 
są jeno pozory człowieczeństwa, Naszym ce 
łem jest nieść nasz dorobek duchowy tym, 
którzy go zupełnie nie posjadają, A więc A. 
K. Pol, Mac, Sz, za najwyższy cel stawia 
sobie pracę kulturałno-oświatową na tere 
nie Wilna i Wileńszczyzny, Wyszkolić mu 
simy oświjatowców, którzyby poprowadzili 
akcję oświatową j społeczną tam, gdzie jest 
ona zupełnie sparaliżowaną z braku chętnych 
do bezinteresownej pracy, Musimy stworzyć 
typ prawdziwie uspolecznjony, zawsze chęt 
ny do oddania swej cząstki, choćby czasu, na 
rzecz innych, nawet największych wyrzut- 
ków społecznych, jeno pracą nad sobą, a 
potem pracą nad innymi, zwalczymy zło, 
które wciska się we wszełkie dziedziny ży- 
cia, 

Stworzmy placówkę wytężonej pracy, pia 
cėwkę, któraby zawsze przychodziia z po- 
mocą tam, gdzje zachodzi tego istotna po- 
trzeba, 

„Gdziekolwiek jesteś wstań i twórz. Grze 
chem zasadniczym bowiem jest życie bez- 
płodne", 

Zarząd Akademickiego Koła Łodzian 
Wilnie. 

Zapisy na członków A, K, Pol, Mac, Sz. 
przyjmuje się we czwartki od godz, 19—21 
i niedziele od 11—13, w lokalu P.M,Sz,, ul, 
Wileńska 23 m, 9, 

AKADEMICKIE KOŁO ŁODZIAN UBS, 
W niedzielę, dnia 24 stycznia rb, o godz, 

12 w lokalu Polskiej Macjerzy Szkolnej ul. 
Wileńska 23 m, 9 odbędzie się poranek dy- 
skusyjny A, K, Ł, na temat „Konieczność 
pracy społecznej akademików". 

Obecność członków obowiązkowa. Goście 
mile widzjani, 

KOMENDA LEGJONU MŁODYCH 
Zawiadamia, jż dnia 24 b.m, o godz, 17 

w nowym lokalu przy ul. Królewskiej 5, m. 
10 odbędzie się zebranie dyskusyjne z refer, 
kol, L, Stachórskiego p.t, „Kwestja 'mniej- 
szošcį narodowych w Polsce“. Wprowadze- 
ni gošcie į sympatycy mile widziani, 

WIECZÓR TANECZNY aa MEDYKÓW 
L S 

Zarząd Koła Medyków USB, uprzejmie 
komunikuje, iż dnia 24 b,m, (niedziela) od 
będzie sję Wieczór Taneczny Medyków w 
salonach Ogniska Akademickiego (ul. Wiel- 

ka 24). Wieczór ten zaszczycą swoją obec- 
nością członkowie Zjazdu Rady Delegatów 
Ogólnego Związku Akademickich Towa- 
rzystw Medycznych ze wszystkich środowisk 
akademickich w Polsce, Początek o godz, 
9-ej, Wstęp dla gości 2 zł, akademickie 
1 zł. 50 gr. dła członków Koła Medyków 

w 

1 złoty, Т 

* JOHN LAWRENS 

„Promień Miłosierdzia 
ROZDZIAŁ VI 

- LORD ROWMAND 

Ze słów służby i gošci, Lanner do- 
wiedział się wielu rzeczy, które nie 
zbliżając go do rozwiązania zagadki, 
dały mu pewien materjał do dalszego 
śledztwa i przekonanie, że należy za- 
chować wyjątkową ostrożność przy 
dalszych dochodzeniach. 

Szczególnie drażliwą była sprawa 
Edyty Eblway i jej brata. S 

Lanner nie należał do ludzi, których 
względy uboczne odprowadzają od 
spełnienia obowiązku. Ale rozumiał do 
skonale, że pośpiech w tak delikatnej 
sprawie może mieć fatalne następ- 

stwa. Rozumiał, że będzie musiał po” 
stawić na kartę całą swa przyszłość, 
całą dalszą karjerę służbową. 

Jak mógł się dostać pierścionek ze 
skarabeuszem pod łóżko Bilsaitera? 
Nie było wątpliwości, że historyjka o 
zgubieniu go w parku była naprędce 
skleconą przez Edytę -bajeczką. Nie - 
prawdopodobnem było również, aby 
rozmowa bankiera z Edytą w parku o- 
graniczyła się do skarg na policję. 
Najważniejszą wydała mu się w tem- 
wszystkiem, co usłyszał, zmiana poglą 
dów Edyty Eblway na „Promień Mi- 
tosierdzia“. Do licha, co będzie, gdy 
przestępcą okaże się Tommy Eblway? 

Przedewszystkiem nie ulega wąt- 
pliwości, że Tommy widział się z za- 
mordowanym o północy. Notatka w 
notesie nie pozostawia żadnych wątpli 
wości pod tym względem. Inicjały T. 

kom, P.P. Kondratowicz, któremu uda- 
ło się napastników zatrzymać. 

W komisarjacie okazało się, że ra- 
busiami byli 17-letni chłopcy: Józef Mi 

SŁOWO 

  

Od poniedziałku 18 b. m. godz. 4, 6, 8 i 10 
„„CIENIE WIĘZIERIĄ* w rolach głównych: JANE NOVAK i słynny KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Nętenk-awtr< K 

malec WILLI 

Koncertowa orkiestra pod kierownictwem: M. Salnickiego, — Ceny miejsc: balkon 30 gr. parter 60 gr. 
Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

  

tuchowski (Wierzbowa 20). Torebki Dźwiękowy Dziś premjera! Uiubieńcy publiczności EMI L JA N N I M 6S i 0 LGA CZECH 0 WA 

przy nich nie znaleziono, bowiem po- Ki 
rzucili ją na chwilę przed aresztowa- E ao dewietracc U k u Bi EB E ES BE GÓW Nad OSD dźwiękowe. 
niem. Na |-szy seans ceny zniżore. Seansy o 4, 6, 8 i 10.15. w niedzielę od g. 2-ej. 

  

SZPIEG ZAWISŁ 
WILNO. — Wcztaj nad ranem na 

terenie więzienia w Mołodecznie do- 
konano egzekucji na osobie Konstan- 
tego Soroki, b. robotnika koiejowego, 
skazanego przez Sąd Doraźny na karę 
śmierci przez powieszenie za uprawia” 

  

Sprawa na tle zajść antyżydowskich 
AWANTURNICZY SZEWC SKAZANY NA ROK WIĘZIENIA. 

Nazywa się Bronisław Siemaszko, 
jest szewcem. Na ławę oskarżonych 
Sądu Okręgowego trafił w smutnej kon 
sekwencji swoich agresywnych wystą 
pień w dniu 10 listopada ub. r. 
Odpowiada z wolnej stopy, gdyż po 

dwumiesięcznym pobycie w więzieniu 
został zwolniony. 

Akt oskarżenia zarzuca mu udział 
w akcji pogromowej. „Uzbrojony* w 
laskę i odłamek deski, razem z inne- 
mi uczestnikami gromił wieczorem 10 
listopada wystawy sklepowe na ul. Za- 

walnej, 
W jednym domu wybił 25 szyb, re 

kord swój poprawił w drugim cyfrą 49. 

Ponadto siągnął po towary kolonjal- 

ne znajdujące się na jednej z  rozbi- 

tych wystaw. 
Przyłapano go na goracym uczynku 

i aresztowano. 
Podczas przewodu sądowego wy” 

parł się winy i wyjaśnił, že byt w Ha- 

lach, gdzie zamierzał kupić potrzebne 

mu materjały, Nie znalazł i wracał ao 

domu. Na ul. Zawalnej podszedł do nie 

go jakiś student, dał mu laskę, kawał 

deski i powiedział: choć z nami i bój 

żydów. 
Poszedł ale... nie zdążył jeszcze bić, 

gdyż został aresztowany. 
Świadek policjant, sprawca aresz- 

towania awanturniczego szewca, ze- 

znał, że został on przyłapany na gorą 

cym uczynku i natychmiast przytrzyma 

ny. 
enie obciążające zeznania złożyli 

poszkodowani. 
Cóż mógł powiedzieć na swoją ob- 

гопе oskarżony Siemaszko (bronił się 

PEREZ SOTO | ACE DEDA 

Radijo wileńskie 
SOBOTA, DNIA 23 STYCZNIA 1932 R. 
11.58: Sygnał czasu, 12,10: Poranek 

szkolny ze Lwowa, 13,40: Uniw. Roln, z 

Warszawy, 14,55: Program dzienny, 14.40: 
Koncert życzeń ipłyty), 15,15: Komun, z 

Warszawy, 15,25: Przegl, wydawn, perjod, 
z Warszawy, 15,45: Koncert dla młodzieży 

(płyty). 16.25: Radjokronika z Warszawy, 
1640: Codzienny odcinek powiešcjowy. 

16.30: Koncert życzeń (płyty) dalszy ciąg. 

  

17,10: „Szlakiem rozwoju teletechniki i tele- 

wizji” — odczyt ze Lwowa, 17,25: Koncert 

z Warszawy, 18,05 Audycja dia dzieci:. „Bał 
u wróżki' — Zofji Rogoszówny, w opr. H, Ho 
hendljngerówny, 18,30: Muzyka z Warsza- 
wy. 18,50: Komun, Wil. Tow, Org. i Kół 
Roln, 19,00 | < * 19,20: Куа- 
drans akademicki, 19,35: Program na nje- 
dzielę į rozm, 19,45: Prasowy dziennįk ra- 
djowy, feljeton į koncert z Warszawy, 21,55: 
„Filatelistyka“ — feljeton wygt, Teodor Buj- 
nicki, Tr, na wszystkie stacje polskie, 22,10: 

Koncert chopinowski z Warszawy, 22,40: 
Komunikaty j muzyka taneczna z Warszawy, 

OFIARY 

Bezimiennie dla najbiedniejszych zł 5 — 
S. na wykupienie maszyny A. Z. zł. 5 — 

  

E. odpowiadały tylko jemu, Dalej 
zmiana siostry w zdaniu o tajemni-- 
czym przestępcy... czegoż bo nie uczy 
ni siostra w obronie brata? Następnie 
widoczny niepokój młodzieńca, gdy 
inspektor wyjawił mu swoje nadzieje 
odkrycia zagadki przy pomocy papie- 
rów, pożostawionych przez zmarłego. 

Lanner znów przyjrzał się kartce, 
znalezionej w łóżku zamordowanego. 

Nie było wątpliwości: podpis był 
identyczny z temi, które pozostawił 
„Promień Mitosierdzia“ na innych do- 
kumentach. Właśnie przeglądał te do- 
kumenty, które przysłano mu przed 
chwilą ze Scotland Yardu. 

— Wszystko się zgadza! — mru- 
czał do siebie Lanner, — Podpis ten 
sam, Ale.. w jaki sposób nieuchwytny 
ten człowiek mógł zdradzić się przed 

Bilsaiterem? - 
Był to punki trudny do rozstrzyg- 

nięcia. Złożył dokumenty i zaczął roto- 
wać uwagi w swym notesie:. 

1). E. E,. — Edyta Eblway — ska 
rabeusz — kiedy ona go straciła? — 
Zmiana oceny ,Promienia*. Co powie- 
dział Bilsaiter? 

2). T. E. — Tommy Eblway 
IPromień? — Wątpliwe. — O czem 
mógł rozmawiać 7 В. о północy?- 

3). Jeżeli T. E. nie jest „Promie- 
niem*, to czy szukać go między gość- 
mi? 

4). Kto wyłamał ramę okienną w 
służbowym pokoju? $ 

5). Jaki dokument chciał odebrać 
od B. „Promien“? 

6). Z kim rozmawiał B. przed 
śmiercią? Z Eblwayem? Do kogo na- 
leżał sztylet? 

  
4 

Dziś! Słynny 100 proc. film śpiewno-dźwiękowy p. t. 

BOĄBY RAD RONTE CARLO 
Pieka aueee wod o ŚBri Maritza i Hans Atbers. pięknej muzyce. W rel. gł 

Przepych wystawy! Tańce! Mu'vks! Śpew! Nad program: Dodatki dźwiękowa. 
Początek o godz. 4,6. 8110.15, w dnie Świat. o godz. 2-ej. Na *1-szy seans ceny zniżone. 

NA SZUBIENICY 
nie szpiegostwa na rzecz Sowietów. 
Egzekucji dokonał kat Maciejewski w 
obecaości przedstawicieli władz sądo- 
wych i policyjnych. Skazany szpieg po 
jednał się z Bogiem. Zwłoki Soroki po 
chowano na miejscowym cmentarzu. 

DEWIZKOWZ XIAO 

CGJING 
WIELZA 47. teń, TA-43% 

  

Daś 10pruc. aźwiękowiec, cały mówi ny .po polsku — Po ska wersja: dźwiękowa 
ą FRYK ów: Przepiękne arc; dzieło które, przewyższa wszelkie oczekiwania. 

bywalców kinowy.h Rzecz dzieje się na obszarach „Czarnego 
łądu* od Atlautyku do indyjskiego oceanu. Fsuna i flora 

dźungli Afryki ożyły i przemówiły w tym flmie Cudo-iechnikał Zadziwiające momenty! Napięciel 
Dia młodzieży dozwsione, Nad program: Najaowsze atrakcje dźwiękowe. Pocz. seansów o godz 4, 6, 8 i 10.30 
Aby dać możność wszystkim oglądać to niezwykłe arcydzieło urządza się dziś i jutro PORANKI 
po cenach zniżonych od 30 gr. ANONS: Wkrótce na nowsze arcydzieło dźwiękowe „Csin* 

Dźwiękowe Kino 

„PAK“ 
sam) — że świadkowie oskarżenia ob- 
ciążają go fałszywie przez nienawiść 
plemienną. Słyszał zapewne ten frazes 
i zapamiętał go. Dźwiękowy 

Nie pomogło wykrętne zwalanie wi Kino-Teatr 
ny na rzekomego inspiratora — tajem „STYLOWY“ 

  

Dziś! Największe i najp'ękniejsze 110 proc. dźwiękowe bezkonkurencyjne arcydzieło poraz pierwszy w Wilnie 

AA RA BU Potężny dramat wschodu w 14 skt. Prawdziwy wybuch wulkanu, konflikt uczuć 
żywicłów, zwierząt i ludzi. Przepych, erotyka i sensacja. W rolach głównych naj- 

pię niejsza nowa gwiazda ROSE HOBART i CHARLES BICKFORD.   
  

niczego studenta, ani zasłanianie się Wielka 36 UWAGA: Wspaniała realizacja kosztowała 12 mil. dol. i 6-ty miesiąc rekord powodzenia i wyświetlania w Warszawie 
nienawiścią plemienną świadków. Sąd Następny program: Nowe 100 proc. dźwiękowe srcydzieło Kuit ciała. 
zgodził się ze stanowiskiem oskarżenia 

popieranego przez POdprOk. | SKOTUPS „jj = 
skiego i skazał walecznego szewca Sie 
maszkę na rok więzienia (zamieniają- 
cego dom poprawy) oraz zasądził po- 
wództwo cywilne wytoczone przez 
poszkodowanych, 

Skład Sądu -stanowili: 

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzk'ego w Wilnie 

IX rew., K. Karmelitow, zam. w Wilaie, pl. 
Gimuarjalna 6 — 14, na zasad ie art. 1030 
U.P. C. ogłasza, że w dniu 1 lutego 1932 r. 

przewodni o'godz. 10 rano w Wilnie, przy ul. Mickie- 
3 2 A г wicza Nr 9 odbędzie się sprzedsż z przetar- 
SA wiceprezes $. O. p. Brzozow gu publicznego ruchomości, należącyct do 
ski oraz pp. Bobrowski i Łabanos. (t) f-my „Start“ Ska z ogr. odp. i skłsdających 

P. S. Dowiadujemy się, że do Za- sę z 94 pudełek tabletek benzynowych U. 

rządu Akademickiej Bratniej Pomocy S. A, Aa a ns 

zgłosił się jakiś młody człowiek, dom jj ii 
gający się, by zarząd Bratniaka zapew 

nił Siemaszce obronę prawną z tytułu sęyyvyvvvYYYYYYYYYYYYYYYYYWYYYYYYYYYYTYYYYT 
tego, że został on popchnięty na drogę OGŁOSZENIE 

WYSERKU EE studenta. 33 х Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie 
Niewątpliwie był to jakiś b. OddA rewiru 1 go zamieszkały w Wilnie przy ul 

ny i b. naiwny przyjaciel skazanego. Zakretowej Nr. 2 na zasadzie srt. 1030 UPC 

d wszelkich 
„bółów reumatycznych gos 
i śćcowych, nerwobólów stanie 
się ten, kto używa systema= 
tycznie znakomite nacieranie 

p. n. 

Lttiomont0l 
wszędzie do nabycia. 

j Główny skład wysyłkowy na 
Polskę i Gdańsk: 

Laboratorium chemiczne 
APTEKARZA 

at. Szymena Edelmana 
Lwów, ulica Teatyńska 16. 

Wolnym @ 
     zmarszczki, wągry, bre- 

dawki | kurzajki uzswa 
Gabinet + 
Kosmetyki Kame Ge did 
J. Hryniewiczoewej. 

ni, WIELKA X 18 m3 
Przyj.wg.10-1i 4-7 

W. Z. P. M2, 
„YE EZIO 

  

    

  

NN    

  

na 

KARNAWAEI! 
UPIĘKSZANIE 
(maqu'ilage) 

MASAŻ 
  

Interwencja zakończyła się ogólnym ogłasza, że w dn'u 9 lutego 1932 r., od go- ; 
> 3 h J (t) J DOS dziny 10 rano w Wilnie przy u. Zgoda Nr. | Wyszczuplający 3 
SIECIĄ: 24 odoędzie się sprzedaż z przetargu putlicz- ZABIEGI ZE c 

Poszukuję pracy 2 mieszkania Meble 
w Zzskresie kowalstwa, z 3 i 4 pokoi ze okazyjnie do nabycia. 

Ceny niskie. Ogłądać 

nego rschomości należący.h do Piotra Joze- 
pajtisa składających się z domu ćrewni nego, kosm=tyczno-leczni- 

cze i pielęgnacyjne. Ё Szalowanego krytego dachówsą pobud wa- ślusarstwa i szołerstwa kiemi wygodami 
Aresztowany Litwia nego na dział.e dzierżawionej od Skarbu NOWOCZESNA Oszmiana, Okolica PRZE manė codziennie od godziny 

Państ»a na rozbiórkę oszacowanego na sumę KOSMETYKA leniki, Ostrowski. na miejscu do wyua- 15 — 18. Mostowa 5 usiłował odebrać sobie życie 
WILNO. — Na odcinku Kalety, w re Komornik (—) Matuchniak 

jonie Marcinkańców podczas przekra- 3 

czania granicy do Litwy został агезт- 

zł. 2500. 

  

jęcia. Wilno, al, Sło- П. З. 66 | - 
Ekonom wackiego 17, = = 

potrzebny cd 1 kwiet-- — „Szredera 
nia samotny 35 zł Mieszkanie pianino koncertowe z 

93 miesięcznie. Odpisy 7-miop kojowe do wy- okazji bardzo tanio 

  

        

  

  

  

> swim RE UAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS © 
towany członek litewskiego tOWAFZY- uankAkAAAkAkkAkAŁAkA, ИЕ S | M CKIEWICZA šwiadectw, Soły. — naęcia przy ul. Gim- Sprzedsm, ul. Wiwni- 

uo  БИНИВНИНИНЕСССОЙ 9, |Skrzynka pocztowa — na, ło Sądu) skiego 3, m. 3. stwa „Rytas“ Witkunas. W drodze do "p gzroma aaa KOS metyka |, Ls, [Nr 7 Kana aa Nara — 
да Р Я cie z ul. Saia- E - 

strażnicy usiłował on dwukrotnie zbiec, че ААНа ЭУР deckich 1; PSOE Dowiedzieć się ul. Gim. Praniai ja 
AAC Р i 3 RL nazjalna 4—4, cd 4 zagraniczne - 

co mu się jednak nie udało. Siedząc w Е :1':'_‘ 5 A Bi N ET pn" przygotowywanie ze ge pp. dania niedrogo. Domi- 
areszcie Witkunas usiłował por 'iesić DOKTOR Racjonalnej Diasas 379 przedmio- „ nikańska 13—8. 

+ + + tów do egzaminoW W „AAAAAAAAAAAAAA, = 
się na kracie okna, lecz zdołano go u- 3, BERNSZTEINK osmat yki Pasa dy zakresie sznół średuich LT TŽ Okazyjnie 
ratować, choroby skórne, we- ieczniczej BEER EOWZECZREZ J2ŁYKI aa KuPno palta, futra, slegia 

so neryczne i moczo- NYYVVYYVYVYVYVYVYVY ki, niemiecki (konwer | obuwrie, pianina i wiele 
Jak zdołano ustalić, Witkunas nale- płciowe Kiekiewiezh BH—4 sacja) oraz łacina i j SPRZEDAŻ  jnnych pozostałych z 

Ul. Mickiewicza 28,m. 5 grecki. Lekcyj .dziela- KOWWOWENENKA GZOMZEM |cytacji rzeczy Sprze- 
TYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 
  

: GP a >ikierowa: 8 
żąc do konspiracyjnej jaczejki pro ._ przyjmuje 9—1 i 4—8. EA Ogrednik ją rutynowani korepe- daje tanio LOMBARD, 
dził akcję wywrotową — м роуи. ŠWIg- fū B= kawaler, z ukończoną, torzy b. nauczyciele ————— * ul, Biskupia 4, tel. 14-10 

> Średn. Szk. Ogrodni-gimn, mag. filozotji i Pianino (od 9 do 2 pp. i od z, O % w NAAAAAAAAAAA, kak łu ciafskim i będąc zdemaskowany wraz „AAAAAAMAAAAAAMAAMAS O nali,:odšwieža, usuwa czą, praktyka w Laūcu- spec matematyki. Žgi. Sprzedaje się okazyj5 do 7 w.). 

  

  

  

z irmemi członkami usiłował zbiec do šę į 16) Skazy I braki, Masaž cie' i na Kujawach,do Adm. „Słowa” pod nie b. tanio, dowie 
Litwy. Suso i Nosa Gala ARCE: poszukuje posady, „Matura”. dzieć się Skład Apt. Wydzierżawię 

т ny, wyszczuplający (pa- Wymagania  skromue, amm Prużana telełon 4-82 majątek _ Norwidpol, 
AKUSZERKA nie). Natryski „Hormo- Dobre reterencje. Ła  Sobieszyniak poczta Dekszyce, St. 

Z powodu wyjazdu kol. Parafjanów 
praktyka we wzorow sprzedaje SIĘ powiat Dziśnieński. 
gospodarstwach  roln.5-cio lampowe radjo Obszar 175 ha ziemi 
poszukuje posady z 2-mi lampkami ekra ornej 55 ha łąk nuro- 

rządcy roln. Wymaga* nowemi z aparatem ano źnych, 300 ha łąk 
nia skromne, Dobre dowym i z głośnikiem błotnych. Tenvta 2500 

referencje. Łask. oferty: Philipsa. Dzielna 30, pudów żyta. Emilja 
Olszew Wileński „Ezet' m. 1, od 2 — S-ej. Węcławowiczowa. 

skawe oferty: Olszew ka 
Wileński „Janna“ ETTTYTYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY ŚMIAŁOWSKA na* według pro. Spuh- wałer, / kilkoletnia 

przzprowadziła się ul la. Wypadanie włosów, 
OGŁOSZENIE Zamkowa 3 m. 3, Ga łupież. Indywidualne 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, binet kosmetyczny, m dobieranie kosmetyków 

IX rew.. K. Karmelitow, zam. w Wilnie, uł, snwa zmarszczki, piegi, do każdej cery. Ostst- 
Gimnazjalna 6 — 14, na zasadzie art. 1030 wagry, łupież, brodaw- nie zdobycie kosmety= 

Rezanie 
POP:Ex AJCIE 

U. P. C. ogłasza, że w dniu 3 lutego 1932 r. ki, kurzajki, wypadanie ki racjonalnej. 
od gofz. 10 rano w Wilnie, przy ni. Kalwa- * włosów Codziennie cd g. 10-—8 L.0.P.P 
ryissiej Nr. 1 cdbędzie się sprzedaż z prze. " W Z0.PR4S c= 

targu pub'icznego ruchomości, należących dO  pęsyyyyYYYYYYTYYYYYTYPYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYY 

SS Pamietaj o bezrobotnych 
2 luster, samowaru, pianins, toalety, kredeh- 
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su, zegara i szaly do ubrania, oszacowanych 
na sumę zł. 450.— czter; sta pięćdz'esiąt. 

Komornik ( -) K. Karmslitow, 

  

— Niežle, jak na początek! — 
mruknął, chowając notes. 

W tej chwili do pokoju wszedł 
lord Rowmand. 

— Kazałem podać panu śniadanie. 
— Dziękuję, panu. 
— Czy pan wpadł na jakiś ślad? 
— Cośniecoś dało się już wyłowić. 

Czekam na papiery, które mają mi tu 
dostarczyć z Londynu i spodziewam się 
że w poniedziałek cała historja się 
wyjaśni. Jednak muszę zatrzymać do 
tego czasu pańskich gości tutaj. Może 
naczelnik Scotland Yardu zechce oso- 
biście pomówić z nimi, Oczywiście, 
chodzi tu o zwykłą formalną procedu 
rę ustalenia osoby zmarłego. 

Gospodarz drgnął na wspomnienie 
umarłego. Lanner zauważył jego zde- 
nerwowanie i pośpieszył uspokoić go: 

— W poniedziałek : skończy się 
wszystko i pan nie będzie miał już 
żadnych przykrości. 

— Muszę panu wyznać, inspekto- 
rze, że nie rozumiem dlaczęgo Bilsai- 
ter nie bronił się przed mordercą, Mó 
wił mi, że śpi bardzo czujnie i zawsze 
ma rewolwer pod poduszką. 

Inspektor podniósł brwi zdumiony. 
— (o? Miał rewolwer pod po- 

duszką? 
— On sam mi to mówił. Przy o- 

biedzie mówiliśmy dużo o „Promie- 
niu“ i bankier wspominał, że ten 
człowiek groził mu odebraniem jakie- 
goś dokumentu. 

— 1 on przy: stołe mówił, że ma 
rewolwer pod poduszką? 

— Nie, on mówił tylko, że przygo 
towany jest do spotkania z „Promie- 
niem*. Po obiedzie znów.. „zaczął ze 
mną rozmowę o tem i wtedy wspomi- 

nat o rewolwerze, Ja zaš zrobiłem u- 
wagę, že bardzo to nieostrožnie, gdyž 
ze snu może wystrzelić w kogoś ze 
służby. 

Inspektor skinął głową. Wiadomość 
o rewolwerze poplątała mu szyki. kom 
plikowała zagadkę. Gdzie przepadł re 
wolwer? Czemu Bilsaiter nie bronił 
się? 3 

— Czy może mi pan powtórzyć 
szczegółowo całą rozmowę z Bilsaite- 
rem? Czasem drobny szczegół może 
naprowadzić na ślad.., 

Lord Rowmand zmieszał się: 
— Właściwie. dlatego tu przy- 

szedłem, Ale bardzo mi jest trudno mó 
wić, Obawiam się, że pan podejrzewa 
kogoś z moich bliskich? 

— Zapewniam pana, że narazie 
nie mam żadnych podejrzeń. Dlaczego 
pan o to pyta? 

— W naszej wczorajszej rozmo-—- 
wie B. zakomunikował mi wiadomość, 
której wolałbym nie słyszeć. Powie- 
dział, że dokument, o który dopomi- 
nał się „Promień*, dotyczył jednego 
z moich gości. 

— (Czy powiedział nazwisko je- 
go? 

— Niestety, nie! Oto właśnie cho 
dzi! 

— Ale czy pan nie mógł domyślić 
się, o kogo chodziło, czy on nie dał te 
go panu do zrozumienia? 

Gospodarz pokiwał głową przeczą- 
co: 

— Dziś cały ranek łamię sobie gło 
wę nad tem kolejno, ale muszę szcze- 
rze przyznać się, że nikogo nie podej- 
rzewam. 

Inspektor był daleki od podziela- 
nia jego zdania, ale postanowił nara 

zie zachować dla siebie swe domysły. 
Lord Rowmand ciągnął dalej;. 

— Pana zapewne to dziwi, że Bil- 
saiter znalazł się wśród moich gości? 
Ponieważ pan zada mi to pytanie, wo 
lę sam je uprzedzić... 

Lanner skinął głową, a twarz jego 

przybrała wyraz oczekiwania: 
— Jestem... jestem mu winien spo 

rą sumę. Dawno już musiałbym sprze 
dać ten pałac, ale jest on w posiadą- 
niu mojej rodziny od czasów  Elżbie- 
ty. Mimo, że coraz trudniej mi było 
podołać kosztom, nie mogłem się zde 
cydować na sprzedaż rodzinnego gnia 
zda. Przed paru laty musiałem zrobić 
gruntowny remont, Bilsaiter pożyczył 
mi na to potrzebną sumę. Nie znaiem 

go do tego czasu. . Wkrótce nie mog- 
łem już podołać wypłacaniu wygóro- 

wanych procentów, a B. groził, że 
sprzeda pałac. W zeszłym tygodniu za 
czął nalegać, abym zaprosił go do sie 
bie, obiecując, że zrobi mi propozycję, 
która ucieszy mnie i umożliwi nietyl- 
ko spłatę procentów, ale i część dłu- 
gu. 

‚ Lord zamilkł na chwilę i zaczął 
chodzić nerwowo po pokoju. Ogarnia- 
ło go coraz większe wzburzenie. W 
oczach mignęła błyskawica gniewu ale 
opanował się i ciągnął dalej: 

— Wczoraj wieczór B. zrobił mi 

wstrętną propozycję... Było to przed 

obiadem, Zaproponował mi rolę po- 
średnika, między nim, a tymi z mo- 
ich przyjaciół, którzy potrzebują pie- 
między. Jako zapłatę ofiarowywał się 
na skreślenie zaległych procentów, i 
część długu. Ja... ja odpowiedziałem, 
że nie mogę się zgodzić na taką rolę! 

— No? 

— Wtedy on dał mi termin do па- 
mysłu do niedzieli wieczór, i uprze- 
dził, że w razie odmowy.. zażądzi li- 

cytację, 
Lord zamilkł, a gdy inspektor nie 

zadawał żadnych pytań, rzekł: 
— Czy mogę odejść? Goście cze- 

kają ze śniadaniem. 
Po jego wyściu Lanner zanotował 

u siebie: 
8) Poszukać rewolweru PB. Kto, 

prócz R. wiedział o tem, że rewclwer 
leży pod poduszką?  Dowiedzieć się, 
kto jeszcze z gości był w mocy B.? 

W czasie śniadania inspektor roz- 
myślał o pytaniach, usiłując uporządko 
wać wszystko, co wiedział. 

iPierwsze wrażenie 0 niezwykle 
skomplikowanej intrydze umocniło się 
w nim ostatecznie. Niełatwo będzie 
rozplątać ten węzeł. 

ROZDZIAŁ VII 
OMDLENIE 

Owej nocy, gdy dokonano morder 
stwa, Edyta nie spała, Wzruszenie wie 
pozwoliło jej zmrużył powiek: strasz- 
na, męcząca myśl nie dawała jej spo 
koju, mąciła umysł. Ryszard Wool- 
vort! Leonard Bilsaiter! — Powtarza” 
ła wciąż te dwa nazwiska — człowiek 
który ją kochał i człowiek, za którego 
musiała wyjść zamąż. Co robić? 

Chwilami miała ochotę wstać, po- 

biec do pokoju bankiera i błagać na 
kolanach o wolność. Ale w wyobraźni 
ukazywał się obraz wstrętnego, zt ie- 
nawidzonego bankiera, i jasnem było, 
że błagania nie osiągnęłyby celu. „Bo 
że mój, Boże! dlaczego?...“ — powta 
rzała przez łzy. — „Ja nie mogę być 
jego żoną,, a muszę... Ryszardzie! 
Ukochany mój!** 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Drukarnia    Redaktor w. z. Witold Tatarzyński.


