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Epafowanie burżujów, czy epafowanie durniów 
A. TREŚĆ NEGATYWNĄ 

OD MIEŃSZIKOWA DO AŁDANOWA 
Znów napiszę duży, długi artykuł, 

których tak nie lubię. Trudno, Francuz, 
jakiś, Bainville, Pertinax, Daudet, piszą- 
cy do swojej publiczności, która zna je- 
go tezy, wie co znaczy dana szkoła po- 
lityczna, potkafi wskazać wszystkie ce- 
chy, łączące ją czy to z Cyceronem, czy 
Tomaszem z Akwinu — może sobie 
pozwolić na delektowanie się małemi 
artykulikami, wykuwającemi dalsze og- 
niwa jego ideologji, prząść ją w lad- 
nie zrobiony łańcuszek. My to co inie- 
go, pracujący na ugorze. Coś jest z roz- 
paczliwego szarpnięcia się, rozpaczliwe-. 
go naderwania się w tych wielkich arty- 
kułach, w tych „kobyłach' jak my je w 
dziennikarstwie nazywamy. 

Czytałem kiedyś, oczywiście w dzie- 
ciństwie, feljeton wydrwiwający 25-lecie, 
czy 50-lecie pracy pisarskiej Miensziko - 
wa. Był taki redaktor „czarnosocinnej“ 
jak mówiliśmy, gazety „,Nowoje Wric- 
mia, gazety wielbiącej  prawoslawje, 
carosławje i rosyjską  „gosudarstwien- 
nost*. jak biednemu Mieńszikowowi nikt 
nie powinszował, ani gaży nie podnićsł, 
ani orderu nie przysłał. I cała Rosja lice- 
ralna, szlachetna, postępowa wyklinająca 
tyranję — Rosja czytała ten ieljeton 
z wielką sympatją i z całą antypatją 
myślała o tym obrzydliwym  publicyście 
czernosecinnym, który chwalił Stołypina 
i cieszyła się — „dobrze mu tak*, że 
nim pogardzają. — „Gosudarstwiennost* 
rosyjska nie miała swoich poetów. Wszy 
stko, co było zdolniejsze, gotowe było 
ramieniem i piórem służyć zgubie ro- 
syjskiej rzeczywistości. Oczywiście w 
tym moim ogólniku jest trochę ni.- 
dokładności, ale jako charakterystyka 
ogólna jest on jednak najprawdziwszy. 
O Dostojewskim nikt nie wiedział, że to 
monarchista. Sam car go zresztą posłał 
na katorgę, policja śledziła go zawsze 
i rewidowała zawzięcie. We łbie rosyj- 
skiego inteligenta i policjanta, cara i 
kursistki, nie mogło się pomieścić, aby 
literat mógł być monarchistą, państwow- 
cem. To, co było państwowe miało zie 
oparcie ideowe. Na czem ono polegało? 
Zabobon, łapówka, rutyna, oportunizm 
— oto na czem opierał się carat rosyj- 
ski w XIX wieku. Rzadko jakaś tra- 
dycja szkoły uprzywilejowanej, pułku 
kawalerji, jakaś inna korporacyjna  tra- 
dycja dawała małe drzazgi miłości do 
ustroju, zabarwiała stosunek do pań- 
stwa, do cesarza, żywszym nieco ru- 
mieńcem. Ale pożał się Boże co to byży 
za drzazgi, co za rumieńce. W ten spo- 
bów i pochabszczyzna* „żórawi* kawu 
leryjskich, to, co w naszem wojsku „tum 
baryjkami'* nazywaliśmy, mogłoby za 
specjalny objaw owego, nawpół patrjot- 
tycznego nawpół pornograficznego uczu- 
cia uchodzić. 

A jednak. Dopowie nam to Ałdanow. 
Jego scena z kijowskiej restauracji z la- 
ta 1918 r. Już Petersburg czerwony, we 
władzy bolszewików, już tam ludzie 
chodzą na głowie, już rozstrzelany Ce- 
sarz, rozbita burżuazja, wojsko, policja, 
już głód, czrezwyczajki i teror. Na zie- 
miach białoruskich stoi jeszcze szara ma3- 
sa feldgrau żołnierza. Kijów we władzy 
samostijników, niebiesko - żółtych pół: 
inteligentów. Ktoś przyjechał z Petets- 
burga. Inteligent rosyjski. Z petersbu1- 
skiego głodu. Pije tu, je i zakąsuje. Cie- 
szy się, że się wyrwał. Rozmawia naj- 
spokojniej o wydarzeniach, które już się 
stały obojętną codziennością. 1 raptem 
chwyta go spazm. I raptem załkał, wci- 
snął sobie chustkę do zębów, zaskowy - 
tai. Chwyciła go histerja. Uspokoił się. 

Jest to scena „Biegstwa““, napisanego 
przez Ałdanowa na emigracji. 

PAŃSTWOWA I ANTYPAŃSTWOWA 

Wychodzę z filmu Pata. Każdy kultu- 
ralny człowiek może mieć tylko jedną opi 

nję o „dodatkach* filmowych urzędowej 
agencji, że są to szkaradzieństwa. Zaw- 
sze jedno i to samo, ta monotonność, 
która dławi, ten dygnitarz wiecznie z 
tym samym uśmiechem, ten poziom ar- 
tystyczny, mierzony ilością tuzinów sta- 
rostów, uwidocznionych na ekranie, Gdy- 
nia i podchorążowie i znowu Gdynia i 
poświęcenie, msza polowa, Gdynia, 
dziewczynki z kwiatami, Gdynia, msza 
polowa, poświęcenie... Boże! A jednak 
intencje tych, którzy te filmy pod psem 

nakręcają, są mi arcysympatyczne. Jest 
tu i szacunek do Głowy państwa, dc 
księdza, do wojska, do urzędu, do poli- 
cji, do państwa. Stąd tylko krok jeden 
do filmu z dworem kresowym i ułanam. 
Znamy ten film. Jest to drugie potworne 
szkaradzieństwo. Ale cóż powinno mi 
być bliższego? 

do domu, lub z prze 
czekowe PKO Nr. 
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Nie wiem, Nie umiem, nie potrafię. 
Muszę mówić prawdę. To, co się u nas 
produkuje w filmach urzędowych, w sta- 
rościńskich vi wojewódzkich _ akadc- 
mjach uroczystych,  'w obchodach 
15 razy na miesiąc urządzanych — to 
wszystko jest ciężkie, okropne, mdłe, 
szkaradne. 

A teraz co polscy bolszewicy! Te „Ze 
świata" bydgoskie, uporczywie niekonti- 
'skowane, te inne szmaty wileńskie, wię- 
cej tchórzliwe i za bardziej bezpieczne 
pieniądze wydawane — to wszystko ru- 
sza naprzód z talentem. Słychać tu 
trzask łamanych jeśli nie kości, to gałęzi. 
Wali to jak stado świń przez chrust, ale 
wali. 

Zatrzymajmy się. 
W tym artykule chcę tylko rozszerzyć 

swoją tezę z zeszłorocznego artykułu 
„Panowie profesorowie pod sąd*. Wina 
jest narodu. Nasz partjotyzm nie ma głę- 
bi. Nasza młodzież nie ma nauki. Nasza 
publiczność jest durna. 

ROZBIĆ, STŁUC, ROZWALIĆ. 

Praca wenecjanina w Murano nac 
kawałkiem szkła jest żmudna. Siedzi od 
rana do wieczora. Może się pocieszać, 
tem, że na ziemi  italskiej gdzieś 
są drzwi, które robił jeden czło- 
wiek przez lat czterdzieści. Tam zegar, 
który ktoś dłubał lat sześćdziesiąt. I ten 
kawałek szkła... 

I ten kawałek szkła nie zaepatuje tak 
nikogo, jak przez Turgieniewa powta- 
rzane powiedzenie rosyjskich malarzy, 
że Rafael „„miednawo grosza nie stoit'. 
To epatuje naprawdę. Zdaje się, że. ła- 
two to powiedzieć, i minęło już prawi 

sto lat od tej sensacji, a jednak mamy 
miłe wzruszenie na myśl, że ktoś tak 
odważnie się odezwał. 

To są rzeczy miłe. 
Sam pamiętam swoją rozmowę z uła- 

nem niemieckim. Obydwaj siedzieliśr:y 
w więzieniu, a raczej w więziennym szpi- 
talu, on był skazany na 12 lat za bar- 
dzo brzydki odruch spełniony na kre- 
sach, ja za inne przestępstwo. Opowia- 
dał mi dokładnie jak to było w Belgji, 
w pierwszych dniach. Jak podježdžaio 

się do wystawowej szyby lustrzanej i 

chlust szablą po niej. I śledziłem omel 
że oczami za jego opowiadaniem, widzii 
łem w swej wyobraźni kopyta ciężko 
objuczonego niemieckiego konia kawa- 
leryjskiego, następującego na trotuar, 
oczy moje szły za błyskiem tej szabli 
jak wrzynała się w szkło. Uderzyć walic, 
burzyć, rozbić, łamać, gruchotać 
ileż emocji w każdem słowie. I te falan- 
gi idące burzyć, — jakież mają fory 
przed nami. 

Nie powiem nawet, aby było obojęt- 
ne, co burzyć. Spróbujcie uderzyć bu- 
tem, chociażby sołdackim w chacie chłop 
skiej — odezwie się zaledwie głuche 
echo denka jakiejś beczułki. Spróbujcie 
ciachnąć szablą, lub  świsnąć ki- 
jem na ladzie ze szkłem kryształowem, 

naczyniem. Jak zadźwięczy, zadzwori,, 

zahałasuje, zagra łomotem. Oficerowie 

kulturalnych narodów, oficerowie wyor- 

derowani, jak w 1900 r. po t. zw. pow- 

staniu _ bokserskiem, dobrali się dG 

tajemniczego pałacu zdradliwej mona:- 

chini Chin, to zaczęli bić porcelany od- 
wieczne, porcelany Święte w swojem 
artystycznem pięknie, porcelany mające 
1000 i 2000 lat. Bili te skarby sztuki 
tak zajadle, że podobno potem stłuczo- 
nemi skorupami były pokryte całe podło- 
gi i oficerom sięgała ta masa  porceia- 
nowa po kostki. 

Ta sama bezstronność, która mi ka- 

zała przyznać że gloryfikowanie naszej 

państwowotwórczości, przybiera u nas 

czasami formy grafomaństwa, a w bol- 

szewikach od „Ze świata”, i Miłosza 

widzę ruch i energję i talent — ta sa- 

ma bezstronność, aby nie powiedziec 

dumnie: objektywizm, pozwala mi pod- 

kreślić, że to, co dla nas brzmi utalento- 

wanie, co nas bierze, epatuje, interesujc, 

wydaje się oryginalne, to jest właśnie 

to, że ci bolszewicy i bołszewicięta, 
agenci SSSR, z werbunku płatnego, Z 
degeneracji fanatycznej i z głupoty — 
uderzają kilofem w naszą cywilizację, 
chcą nas burzyć. Na tem polega cała er- 
tystyczność ich oddziaływania, na tem 
prostota i siła artystycznego wrażenia, 
które wywołują. Jak już walić, to dė 
brze, a to zawsze znajdzie swoje echo, 
swoje zawsze zrobi. Tyle instynktów 
duszy ludzkiej wypełznie na ten widck, 
podlezie pod gardło. Przecież rozbija- 
niem, zabijaniem, burzeniem, zawsze się 
można ekscytować. To w nas drzemie 
i to jest potężne. Naprzykład grana- 
tami ręcznemi w gęstwę aut na place 
d'Opera. Albo jeszcze lepiej, w letni 
dzień na stubarwny plac wyścigów naj- 

Po francusk , elegantszych w Chantilly. 
się ko- nazwę: „kur, „poules'* nadaje 

kotom, a paryska, komunistyczna „Hu- 
manitć" zawsze używa wyrazów  „pou- 
les de luxe" na oznaczenie dziewczyn 
promenujących się limuzynami bankie- 
rów. I na ten tłum pań i panów, na 
cylindry, na „poules de luxe“ zacząć 
rzucać granaty. Panika, ucieczka. Po 
uciekających - raz, dwa, trzy. Trupy 
wśród jedwabi, krew na jedwabiu 
pończoszek, krew na zadartych spódnicz- 
kach, po kolorowych majteczkach.  Je- 
szcze granatami po majteczkach, po ucze 
kającej burżuazji! 

Silne, co? 

Utalentowanie młodego pokolenia boł 
szewicko-literackiego uzależnione jest, 
od rozmachu burzycielskiego „który nic- 
są'. Aż się uśmiechnąłem do tego „któ - 
ry niosą“ —- tak mi się samo nasunęła. 
Doprawdy, że umiałbym wcale  nienadj- 
gorzej pisać odezwy o „gniewie ludu“ 
wszystkie te gniewne i dreszczowe ma- 
nifesty. I jeszcze coś innego prócz bu- 
rzycielstwa. Oto zmysł ofensywny, zmysł 
naprzód. A my naszej defensywy nie uc- 
fenzywniamy, boimy się, oby o nas nie- 
powiedzieli: miotają się. O jakże marne 
jest społeczeństwo, które nie potrafi się 
oburzać! jakże jest nic nie warte! 2a- 
pytano kiedyś Piłsudskiego, dlaczego 
używa słów nieprzyzwoitych. Odpowie- 
dział: bo chcę niemi przerwać tę bliznę 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
1- RANUWICZE — ul. Szeptyckiego — A. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEj — Księgarnia Kol. „Ruch“ 
KLECK — Sklep „Jedność* 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINISC — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
MOLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
MIORY — Ejdelman 
NIEŚWIEŻ ul. Ratuszowa — Księgarnia Jažwinskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

Łaszuk. 

PODBRODZIE 

PIŃŚK — Księgarnia РобКа — St. Bednarski 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch* 

SŁONIM — Księgarnia J. Ryppa ul. 

DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Spóidz. Naucz. 

— ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 
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Mickiewicza 10. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

WOŁOŻYN — 

TZ WRSTZSEWORIZA PALA OCIERA AE TRO POWIEW DOZ OZZZZOOKE ZOO TE ROP ZORZAK EA EJ DEOSZEESEW. 

i CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej i i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
| nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

podłości, która zarasta nasze oburzenie. 
jakież to wielkie, jakież to silne, jakie 
słuszne słowa. Polakom w 12 roku od- 
zyskanej niepodległości tłumaczy się o 
potrzebie przyłączenia do systemu gc- 
spodarczego SSSR i to nie wywołu'e 
żadnego skandalu, awantury, żadnezu 
większego oburzenia. Ależ to dopiero jest 
wstrętne. 

B. TREŚĆ POZYTYWNA 

CYWILIZACJA ATEŃSKA. 

Dalej będę się trzymał nie- 
dawno wydanej książki włoskiej p. Leo 
Ferrero pod tyt.: „Paryż jako model 0- 
statni cywilizacji zachodniej”. Kiedyś z 
okazji Hindenburga, a Wilhelma II pisa- 
łem o podziale typów ludzkich na intef'- 
gencję i charakter. Wilhelm to typ inte- 
ligencji, Hindenburg charakteru. Anglicy 
szukają charakteru, Włosi to wielki na- 
ród inteligencji. Mój podział psycholo- 
giczny jednostek ludzkich prawie że 
się pokrywał z historyczno - cywiliza- 
cyjnym podziałem zbiorowości Ferrero. 
Rozróżnia on cywilizację ateńską i 
rzymską, Pierwsza, ateńska bardzo się 
zbliża do pojęcia, które określałem u po- 
szczególnego człowieka, jako inteligen- 

cję, drugie, Rzym bardzo przypomina to, 

co miałem na myśli, mówiąc charakter. 
Włosi, powiada Ferrero, to najja- 

BEATS TOKS PERKAMI ELNA WROTA ТОВ ARIA 

eparadystyzne m 
WYSTĄPIENIE POSŁÓW 

KATOWICE. PAT. —. Wtorkowe po- 

siedzenie Sejmu Śląskiego wypełniła dys- 

kusja nad wniesionym świeżo przez Radę 

Wojewódzką projektem ustawy ustrojo- 

wej. Krótką deklarację, precyzującą stano- 

wisko stronnictwa pronządowego, złożył 

prezes klubu poseł Witczak, reprezentant 

N. Ch. Z. P., oświadczając, że klub wal- 

czyć będzie nadal o Ścisłe zespolenie Ślą- 

ska z Rzeczpospolitą. — Następnie jako 

przedstawiciel klubu niemieckiego wystą- 

pił poseł dr. Panth, który wypowiedział 

się zdecydowanie pnzeciwko projektowi u- 

yw Sejmie (ląskim 
KEMPKI I KORFANTEGO. 

stawy. Poseł Kempka wysrąpił z twierdze- 

niem, że nie Konstytucja Rzeczypospolitej 

jest gwarantem praw ludu śląskiego, lecz 

przedewszystkiem Statut organiczny. Z ko- 

lei wygłosił dłuższe przemówienie poseł 

Ch. D. Korfanty, który ostro wystąpił 

przeciwko projektowi Rady Wojewódzkiej, 

popierając calkowicie separatystyczne wy- 

wody posla Kempki i potrzebę obwarowa- 

mia praw autonomicznych klauzulami prze- 

cixko „niweczącej prawa ludu śląskiego 

omnipotencji państwowej". 

  

Wyrok w sprawie o zniesławienie 
min. Starzyńskiego 

WARSZAWA, PAT. — W dniu 20 bm. 
wieczorem w Sądzie Grodzkim zapadł wy- 
rok w sprawie Stefana Ołpińskiego i H. 
Przewłockiego, oskarżonych 0 zniesławie- 
nie wiceministra skarbu p. Stefana Sta- 
rzyńskiego. Na mocy wyroku Stefan Oł- 
piński został skazany na 10 miesięcy are- 

została zmniejszona do 5 miesięcy aresztu. 

Przewłocki został skazany na 4 miesiące 

aresztu, przyczem na mocy amnestji kara 

ta została oskarżonemu darowana. Sąd, 

wymierzając powyższą karę Ołpińskiemu, 

wziął pod uwagę jako okoliczność obcią- 
żającą działanie oskarżonego z chęci zysku 

sztu, przyczem kara ta na mocy amnestji „. 

Kto podłożył bomby w Łodzi 
ŁÓDŹ. PAT. — W toku energicznych 

dochodzeń, prowadzomych przez policję, 
stwierdzono, že sprawcami podłożenia 

bomb przed urzędem wojewódzkim i magi- 
stratem w Łodzi były elementy 'wiywroto- 
we, co się w: rzeczywistości potwierdziło. 
Władzom 'wiadome było, że w: Kartelu Zje- 
dnoczenia Zawodowego Polskiego (ZZP) 
przy ul. Gdańskiej grupują się przeważnie 
męty społeczne, szczególnie wśród organi- 
zatorów i faktycznych prowodyrów. Już w 
przeddzień wybuchu bomby przed urzędem 

wojewódzkim ujawnione zostały w biurze 
wyplat PIUPIP przy ul. Matejki i w loka- 
lach związków zawodowych odezwy, nawo- 
łujące do demonstracyj w dniu 13 bm. 
prezd urzędem wojewódzkim i magistra- 
tem. 'W wyniku dochodzeń dzisiaj główny 
sprawca Roman Kuchciak, faktyczny kie- 
rowmik kartelu ZZP i NPR prawicy, zna- 

my ną gruncie łódzkim awanturnik, przy- 
zmał się i ujawnił wspólników fabrykowa- 
nia i podrzucenia bomb. W związku z tem 
aresztowano 13 osób. 

Trzy wyraki śmierci w Rybniku 
RYBNIK PAT. — Przeprowadzona w dnia 

20 bm. przed sądem doraźnym w Rybniku roz 
prawa przeciwko Emilowi Adamczykowi, Jano 
wi Kubali i Lucjanowi Sołychowi, oskarżo- 
nym o napad rabunkowy na rolnika ze wsi Ci 
sówka w powiecie rybnickim Augustyna Dudę 
wykazała w całej pełni winę oskarżonych. — 

Wobec tego trybunał wydał wyrok, mocą któ 
rego wszyscy trzej oskarżeni zostali skazani 
na karę Śmierci przez powieszenie, przyczem 
Sołychowi, ze względu na jego młody wiek 
(21 lat) zamieniono karę śmierci na dożywot- 
nie więzienie. 

  

  

Nowe posunięcie Hoavera 
WIASZYNGTON. IPAT. — Hoover, we- 

dług wiadomości z miarodajnych źródeł, 
zamierza przystąpić miezwłocznie do ufor- 
owania komisji, 'w skłąd której wejdą re- 
publikanie i demokraci. Komisja będzie 
miała za zadanie rozważenie zagadnień, 
związanych z długami, rozbrojeniem i świa 
towemi trudnościami ekoniomicznemi, 

NOWY YORK. PAT. „New-York 
Times“ pisze: Hoover obecnie uznał wresz- 
cie ,że trudności finansowe obejmują cały 

świat i że Stany Zjednoczone, mie mogąc 
ich uniknąć, mogłyby przyczynić się do zła 
godzenia powszechnego kryzysu. „Herald 

Tribune“ krytycznie rozpatruje propozycje 
Hoovera, uważając, że jeżeli mają być re- 
alizowane podczas prezydentury Hoovera, 
a następnie Roosevelta, słusznem jest, iż 

Hoover w tych warunkach szuka współ- 
pracy przyszłego prezydenta i zwraca się 
z apelem do narodów. 

Lil Dagover | 
  

  
  

skrawszy przykład cywilizacji ateńskiej. 
Wogóle książka p. Ferrero jest bardzo 
ciekawa. Omawia on nietylko cechy i 
iozwój każdej ateńskiej i rzymskiej cy- 
wilizacji, widzianej we współczesności, 
ale także jej upadek. Ateńskość, powiada 
p. Ferrero, to miłość roboty dla рго- 
dukowania czegoś dobrego, doskonałe- 
go, pięknego. Ateńczyk kocha nie robo- 
tę, lecz przedmioty przez siebie wytwa- 
rzane. Sztuka złotnicza we Florencji, lub 
roboty artystyczne będą tutaj najpięk- 
niejszym przykładem. Ateńczyk kocha 
to, co wytworzył — może nad jednym 
przedmiotem pracować życie całe. 

Zdaniem p. Ferrero, od X w. do koń- 
ca XIV wieku to zenit, to rozwój cywili - 
zacji ateńskiej w Italji. Potem zaczyna 
się jej upadek. I przyczyny tego upadku 
są niemniej jaskrawemi ilustracjami my- 
Śli autora. Ateńczyk jest zbyt mądry, а- 
by dać się unosić fanatyzmowi, Ateń- 
czyk wie wszystko, rozumie wszystko, 
sceptycyzm pożera go. Tutaj tkwią nie- 
bezpieczeństwa cywilizacji _ ateńskiej. 
Przeżarci walką gweliów i gibelinów 
nie potrafili obronić swej ziemi od najeż- 
dzców w epoce renesansowej. Epokę tę, 
która tyle wspaniałości dała jego ojczyź 
nie, tylu mistrzów, p. Ferrero uważa za 
okres schyłkowy dla Włoch. 

Nie ośmielamy się z nim polemizo- 
wać. To jednak, co mówi p. Ferrero o 
miłości do rzeczy pięknych, staje mi w 
oczach, jak ten obraz z epoki renesansu, 
ten Włoch ślepy, który umierając, gła- 
skał rękopis poetycki grecki, pisany ję- 
zykiem, którego się jeszcze nie zdą- 
żył nauczyć. 

RZYM 

Taki Rzym widzi p. Ferrero w Anglji. 
Zamiast inteligencji —— charakter. Za- 
miast filozofji — prawo. Zamiast indy- 
widualizmu — poczucie społecznych o- 
bowiązków. Zamiast pracy z miłości dl: 
wytwarzanych przedmiotów, które Ateń- 
czyk kocha, jak dzieci własne, — miłosć 
roboty dla samej roboty. Anglik pracuje, 
bo uważa pracę za potrzebę, za obowią- 
zek, za cel. Nie zastanawia się, dlacze- 
go trzeba pracować, pokonywać lądy i 
morza. 

W swoich ciekawych porównaniach 
doszarpuje się p. Ferrero do postaci Ro- 
binsonia Crusoe. Uważa go za typowe- 
go Anglika, za "wspaniałego przedstawi- 
ciela cywilizacji rzymskiej. I tu znów 
mnie p. Ferrero zachwyca, ponieważ za- 
wsze uważałem postać Robinsona Cru- 
soe za dominującą nad naszemi pojęcia- 
mi, postać o skali i znaczeniu przynaj- 
mniej równem  Cervantesowskiemu Dor 
Kichotowi, o ile go nie przerastający. 
Dla niego Robinson, to ta rzymska lojai- 
ność wobec ludzkości, ta potrzeba pra- 
cy, która nie pyta się: „poco, naco, dła- 
czego?“. 

Szkicuję zaledwie te wielkie złote 
nici, których ślad w dziejach ludzkości z 
uwagą i zainteresowaniem śledzić moż 

na. Szukam teraz sposobu, szukani 
sprzączki, którą mógłbym amiiteatr my: 
lowy p. Ferrero połączyć z jeszcze jed- 
ną cywilizacją, której nawarstwienie, 
obok ateńskiej i rzymskiej cywilizacj: 
tak widoczne jest także w „wiecznem 
mieście',w stolicy kraju, skąd p. Ferrero 
pochodzi. Znajdujemy ją. On pisał o Ro- 
binsonie Crusoe — będziemy pisać © 
Sherlocku Holmesie. Przypomina się nam 
dyskusja o powieści kryminalne, ktė:a 
na łamach naszej gazety toczyła się. Po- 
wieść kryminalna, to może pojęcie zbyt 
szerokie, ale powieść detektywistyczna. 
Tam, gdzie wywiadowca policji walczy 
z bandytą, złodziejem, szajką, wrogie 
ludzkości i prawa, walczy z poświęce- 
niem, z pomocą lojalnych obywateli. О- 
czywiście, powieść detektywistyczna nic. 
że, jak i każda inna, wpaść w nieprzy 
stojność, w przedstawianie przestępstwa 
w świetle zachęcającem. Ale my myśii. 
my o „adekwatnej* powieści detekty- 
wistycznej, t. j. takiej, gdzie policja sta- 
cza bój z bandytą. Ta wydaje nam się 
lepszą do czytania dla młodzieży, niz 
powieść erotyczna, lepszą, niż powies* 
wojenna. Erotyzm zawsze dla młodzieży 
jest niepożądany, a wojna budzić musi 
zawsze Sprzeczne refleksje. Natomia t 
romans detektywistyczny wydaje'się nam 
właśnie rzymski w sposób rozumowa- 
nia Ferrero, właśnie angielski, przedsta- 
wia to skupienie energji, z którem spo?: 
czeństwo broni się od tych, którzyby 
chcieli prawa jego naruszyć. Wyrabia 
ona zresztą zmysł samopomocy wśrćd 
społeczeństwa, wskazuje na potrzebę i 
gloryfikuje pomoc, którą daje obywatel 
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w walce z gwałcicielem prawa, ze złc- 
dziejem, z tym, co się dobiera do cudz:1 
biżuterji, własności, listów. Gdzież znaj- 
dziemy bardziej budującą, bardziej wy- 
chowawczą, bardziej państwową i sp-- 
łeczną lekturę dla młodzieży, jak właś 
nie powieść detektywistyczna?. 

Coś nas chwyta za rękę. 
Tutaj przychodzi nam na myśl, że 

Ferrero jest jednak poganinem. Zna na- 
warstwienie ateńskie i rzymskie w tej 
Romie, którą czci jako stolicę. Zapom- 
niał, że tam jest jeszcze nawarstwienie 
trzecie: cywilizacji miłości bliźniego. 

CHRZEŚCIJAŃSTWO 

Zdaję sobie sprawę, że do tego chao- 
su, który powstał w głowie Dembińskie- 
go z jego hasłem „ochrzczenia bolsze- 
wizmu“ (jaka szkoda, że po polsku nie- 
ma dokładnego odpowiednika francuskie- 
go określenia „stupide*) — do tego 
chaosu sam się przyczyniłem swemi 
rozważaniami w „Myśli w Obcęgach . 
P. Dembiński jest człowiekiem 0 tyl» 
mało oczytanym, o ile utalentowanym. 
Nie wiem, czy zna najpiękniejszą po- 
wieść Anatola France, do której tytułem 
posłużył herb miasta sztuki, Florencj'. 
Wspaniała powieść, lecz Anatol France 
jest na indeksie. Występuje tam poeta 
który rozmawia o Papieżu  Łeoaie 
XIll-ym w ten sposób: 

Mizerny jest rozum książąt, zbawienie Kas- 
cioła przyjdzie z republiki włoskiej, tak, jax 
się tego spodziewa i jak tego chce Leon XIII, 
ale Kościół nie będzie zbawiony w ten sposób, 
jak to myśli ten pobożny Machiavelli. Rewolu- 
cja pozbawi Papieża tego grosza niegodziwe- 

go, razem z resztą jego patrymonjum. Papież 
wywłaszczony i biedny, stanie się potężny. 

T to będzie zrawieniem. Znów pojawi się nam 
Linus, Kletus, Anakletus i Klemens skromni, 

cienwy, Święci dni pierwszych, którzy zmienili 
świat. Jeśliby jutro, przez wypadek niemożliwy 
na katedrze św. Piotra zasiadł biskup praw- 
dziwy, chrześcijanin prawdziwy — poszedłbym 

do niego i powiedział: „Nie bądź starcem о- 

samotnionym, zamieszkującym złoty grób, — 
pozostaw swoich szambelanów, swoje gwardje, 

sziacheckie i kardynałów, swój dwór i pozory 
potęgi. Pójdź ze mną na żebry pomiędzy na- 
rody.. Pokryty łachmanami, biedny, chory, @- 

inierający idź pe drogach i powiedz: žebrzę 
na swój chleb, aby potępić bogatych,,. Wchodź 

do miast i wołaj z uporem: Bądźcie 

skromni, bądźcie słodcy, bądźcie biedni". К# 
w przedmieścia, w zaułki, do koszar, aby nau- 
czać o pokoju i miłosierdziu. Będą tobą pogar- 
dzali, rzucali w ciebie kamieniami. Będziesz 

zarówno dla hołoty, jak dla bogaczy przedmio- 

tem drwin, pogardy i niesmaku. Księża twci | 

zdetronizują Cię i ogłoszą antypapieża. Wszy- 
scy będą twierdzić, żeś jest warjatem. I trzeba, 
żebyś był warjatem. Ludzie ci nalożą koronę 
cierniową. W ten sposób powstanie socjalizm 

chrześcijański, który jest królestwem Boga na 
ziemi. 

Nie. będę tu się rozwodził, na czera 
polegały błędy  potępionego Anatola 
France. Natomiast, kończąc swe uwagi o 
tezach włoskiego publicysty, powiem, iż 
zgadzając się na jego tezę, że doskona- 
łością może być synteza cywilizacji ateń- 
skiej i rzymskiej, z tem  zastrzeżenie.n, 
że jednak jest to pogląd pogański, że 
prawdziwą doskonałością może być tyl- 
ko synteza cywilizacji ateńskiej, rzyi- 
skiej i chrześcijańskiej. Odłóżmy zaś 
sobie do innego razu rozmyślania nad 
tem, na czem polega różnica chrześcijań- 
skiej miłości bliźniego od bolszewickiej ||| 
dyktatury prołetarjatu. - 

WYWODY. 

Artykuł ten jest pośpiesznie pisany i 
może zanadto operuje sugestjami. Poze+ 
staje nam tylko na końcu zarejestrować, 
swoje obawy. Streszczają się one do 
pytania: 

Naród, czy narodzik? 
Państwo, czy państewko? 
Naród, który w 12 lat po odzyskaaiu 

niepodległości wydaje młodzieńców, wo- 
łających o przyłączenie się w imię doLra 
państwowego z powrotem do SSSR, 5u- 
dzi w nas obawy. 

Naród, który w 12 lat po odzyskaniu 
niepodległości wydaje młode pokolerie, 
wyraźnie epatujące się psychologją bu - 
rzycielstwa, stworzoną przez inny, bar- 
dziej liczny i potężny naród, budzi w 
nas obawy. 

Naród w którego młodem pokoleniu 
nie widzimy głębiej założonej i dodat- 
nio fermentującej ani ateńskiej, ani 
rzymskiej cywilizacji, ani głębszego 
zrozumienia cywilizacji chrzešcijanski>į, 
budzi w nas obawy, czy może stworzyć 
naprawdę potężne państwo. Cat. 

   



SILVA RERUM 
Polska Zbrojna (310) zastanawia się 

obszerniej nad plonem pierwszej wysta- 
wy muzycznej w Warszawie, zorganizo- 
wanej przez Zrzeszenie Premysłu i Han 
dlu Muzycznego: 

Nie była to В tylko wystawa instrumentów 
muzycznych, bowiem włączono doń również z 
korzyścią przemysł radjowy i pochodne z nim 
związane. 

Miniona wystawa muzyczna dała obraz, 
jak bardzo w dziedzinie wytwórczości insiru- 
mentów muzycznych już jesteśmy uniezaleznie 
ni od zagranicy i zaspokajać możemy wszyst 
kie swoje potrzeby w kraju. To samo tyczy się 
przemysłu radjowego. 

Widzieliśmy więc na wystawie przemysi 
iortepianowy, szereg firm, jak znana chlubnie 
blisko od lat stu firma ]. Kerntopl nagrodzo- 
na wielką złotą nagrodą za stałe postępy w 
produkcji fortepianów i pianin, jak również 
za doskonałość tych instrumentów i szlachet 
ność ich tonu. Nagrodzone zostały pozatem 
firmy Bracia K. i A. Fibiger, B. Somimerield, 
A. Figiber i Ignacy Bugaj. 

Na specjalne wyróżnienie zasługuje 1agro- 
dzona złotym medalem firma W. Ambrożewicz 
za wysoki poziom produkcji fortepianowych 
płyt żeliwnych, 

Dałej trzeba podnieść, że w dziale skrzy- 
piec został nagrodzony najwyższem odznacze 
nien — wielką złotą nagrodą jeden z najlep 
szych lutnikow p. D. Didczenko Zadunajski za 
doskonałą budowę i piękny ton skrzypiec. 

Wystawiała również swoje instrumenty 
Państwowa Szkoła Budowy Instrumentów Mu- 
zyczaych i nagrodzona została srebrnym me 
dalem za swą pionierską działalność na polu 
szkolnictwa lutniczego. Złotym medalem od- 
znaczony został dyrektor szkoły p. T. Panuinik 
i A. Różycki za piękny ton skrzypiec. 

Z przedstawicieistw instrumentów muzycz 
nych wymienić należy jeszcze wytwórnię in- 
strumentów dętych A. Gliera i F. Niewczyka. 

Jestt to niezawodnie zjawisko bardzo 
pocieszające, że nasz przemysł muzycz.y 
robi coraz większe postępy i że pod 
tym względem została osiągnięta „samo- 
wystarczalnošč“ . 

W dziale radjowym zwracał uwagę 
polski głośnik nowej konstrukcji . 

Nowopowstała wytwórnia polska „Radjo- 
dynamika” sp. z 0. o. (Rembertów pod War- 
szawą, A. Bielak), przystąpiła do budowy no- 
wego typu głośników radjowych, konstrukcji 
iaż. H. Brzeskiego, które wywołały prawdziwą 
rewelację na pierwszej wystawie muzycznej. 

Głośnik produkcji „Radjodynamiki* różni 
się od innych głośników tem, Że: 

1) nie zniekształca zupełnie głosu; 
2) zachowuje naturalną barwę; 
3) wszystkie tony od najwyższych do naj- 

niższych oddaje w ich rzeczywistej sile; 
4) jest ekonomiczniejszy w eksploatacji 

10krotnie. 
Oto zalety konstrukcji nowego polskiego 

głośnika, który został nagrodzony  chlubnie 
na pierwszej polskiej wystawie muzycznej. ren 
sukces polskiego konstruktora i wytwórni 
„Radjodynamika“ notujemy z prawdziwem za- 
dowoleniem. 

Kurjer Polski (349) zastanawia się 
nad dobremi stronami teatralizacji kina. 

Wprowadzenie do filmu djalogów umożli- 
wiło inteligentniejszym reżyserom sięganie do 
poważniejszych tematów. > 

Zmiana ta nie przyszła oczywiście łatwo, 
a filmy, a których bardzo przychylnie pisała 
krytyka, filmy, które spotkały się z uznaniem 
kulturalnej publiczności europejskiej, przyjęła 
bardzo chłodno, a często nawet wrogo, pro- 
wincja amerykańska. Szereg pism wypowie- 
działo odrazu wojnę tej tendencji podnosze- 
mia poziomu scenarjuszy, stwierdzono nawet 
że kino zachorowało na groźbą „chorobę prze- 
mądrzenia*, nazwaną przez prasę Stanów Zje- 
dnoczonych „sophistication*.  Wałka wypowie 
dziana przez prowincję, skończyła się tylko po 
łowicznem zwycięstwem przeciwników „mą 
drych filmów". Producenci amerykańscy prze- 
konali się, że czasy standaryzowanych gustow 
publiczności należą już do przeszłości, i że 
inne rzeczy podobają się widzom w Nowym 
Yorku a inne rzeczy góralom z Kentucky. 
Wskrzeszono wprawdzie modę „westernow“, 
wrocił na ekran król cowboyów Tom Mix, ale 
mie zaniechano i ciekawszej, głębszej produ- 
keji, ba, zaczęto nawet eksperymentować. 

Niezawodnie pod pewnym względetu 
kino się wzbogaciło wskutek  teatralize 
cji filmów, ale też jednocześnie i coś nia 
coś straciło ze swej siły, gdyż najbat- 
dziej teatralny film teatru nie zastąpi. 

„Przemądrzenie* zaś kin (zresztą bar 

dzo niegroźnie!) odbiło się ujemnie na... 
kasie!. 

Poważne psychologiczne filmy, nie znala- 
zły uznania, nietylko na prowincji amerykań- 
skiej ale nie zawsze trafiają do przekonania 
publiczności europejskiej. Często dobre filmy 
robią zupełną klapę, a jakiś kicz bez wartości 
idzie tygodniami — nic więc dziwnego, że biu 
ra sprowadzające filmy i właściciele kin są zu- 
pełnie zdezorjentowani. 

A więc wkraczanie 
teatralny nie zakończyło 
niem, chociażby tylko 
że nie została jeszcze 
wiednia forma. 

JUŻ WKRÓTCE 
otwarcie dźwiękowego 

Kia „KENA | 

filmu na grunt 
się powodze- 

z tej przyczyny, 
znaleziona odpo- 

Lector.    
    
  

  

W. KIEWLICZ i $-ka 
Wilno, Mickiewicza 19, tel. 146 

sprzedsź 

W E 6 L A GÓRNO- 
ŚLĄSKIEGO 

KONCERNU GIESCHE SP. AKC. 
Dostawa natychmiastowa w szczelnie 

zaplombowanych wozach. 

I A i A V M AM J A MU 

W DNIACH ZASTOJU GOSPODARCZEGO 
osiągnąć powodzenie może tylko taki towar, który posiada trzy następujące cechy: wysoki gatunek, wytworne 
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Jak zamordowano $.p. posła Hołówke 
Czwarty dzień procesu U.0.N. przed Sądem Doražnym 

LWÓW. PAT. — W czwartym dniu 
rozprawy o godzinie 9-ej odczytano й- 
chwały trybunału. 

Trybunał postanawia: 1) odmówić 
wnioskowi obrony o poddanie św. Moty- 
ki badaniom psychjatrycznym, ponieważ 
dowiedzione jest, że działał on pod wpły 
wem psychozy organizacji; 2) dopuścić 
dowód z zeznań Biłasa przed sędzia 
śledczym,; 3) dopuścić dowód z protokui 
łu zeznań rodziny Biłasa na dowód, jaki 
Biłas posiadał rewolwer; 4) odmówić 
wiioskowi prokuratora o wycofanie do- 
wodów niektórych świadków. 

Świadek JAN BOWDUR, sekretarz" 
gminy w Rozwadowie rozpoznaje Dan;- 
łyszyna i Biłasa. Strzelał doń Danyjy- 
szyn. Oskarżony Danyłyszyn zapytuje, 
czy świadek także strzelał. 

Świadek STANISŁAW KURZINSKI, 
ślusarz z Mikołajewa poznaje Danyłyszy 
na i Biłasa. Czy Biłas strzełał, nie wie. 
Czy wiele osób strzelało do zbiegów, -- 
nie zauważył. 

Świadek PAŃKO BOBELAK, lat 74, 
gospodarz z Czerkas, opowiada szcze- 
gółowo, jak dwaj bandyci zatrzymali się 

u niego i wypytywali o drogę do Stry- 
ja. Nie rozpoznaje oskarżonych Biłasa i 

Danyłyszyna. 
Świadek ROZALJA BOBELAK, lat 

38, opowiada, jak zatrzymali się u niej 
dwaj osobnicy. Nie poznaje ani Danyły- 
szyna, ani Biłasa. 

Świadek MARCIN ŚLIWA, przodow- 
nik P. P., komendant posterunku w Mi- 
kołajewie, zeznaje, że wysłał patrole dla 
obstawienia dróg na podstawie otrzyma” 
nego telefonicznego zawiadomienia. Nie 
schwycił jednak zbiegów, których dopie 
ro schwyciłi wieśniacy. Na pytanie Da- 
nyłyszyna, zadane świadkowi, Świadek 
opowiada, że na policji nikt go nie bił. 

Po przerwie południowej, przy szczeł 
nie wypełnionej sali, odbyło się przesiu- 
chiwanie 9 świadków na alibi św. Micha 
ła Kuśpisza, pozostającego obecnie pod 
ledztwem. Chodzi o to, czy św. Kuśpisz 

w dniu napadu był obecny u siebie w 

domu w Stawczanach. 
Zeznaje również krawiec MICHAŁ 

ROMANISZYN, który, udając się do Pu- 

stomyt, nieopodal wsi Porszny, znalazł 

pod krzakiem przyboczny plecak i 
płaszcz. Otworzywszy plecak świadek 
stwierdził, że zawiera on znaczną ilość 
bilonu. Po przeliczeniu, okazało się, że 
w plecaku było 790 zł.. bilonu. Działo 
się to 5 grudnia. Następnego dnia šwia- 
dek odniósł pieniądze do policji. 

CO ZEZNAŁ OSKARŻONY BILAS 

Po zeznaniach świadków przewodni- 
czący odczytuje protokół zeznań oskarżo 
nego Biłasa, który został sądowi nadesta 
ny przez sędziego do spraw szczególnej 
wagi Skorzyńskiego, prowadzącego šie- 
dztwo w sprawie zabójstwa š „p. Ho- 
łówki. 

Jak wynika z protokułu zeznań, Biłas 

wskazał na związek jego z organizacją, 

a szczególnie z jej prźywódcą  Hnato- 
wem. Ów Hnatow oświadczył Biłasowi, 

że w Truskawcu przebywa pos. Hołów- 
ko, inicjator pacyfikącjj Małopolski 
Wschodnieji sprawca moralny wszyst: 
kich, powstałych stąd nieszczęść. —W 
daiszym ciągu Hnatow miał oświadczyć 

Biłasowi, że wraz z Daryłyszynem prze 

znaczeni są do wykowania zamachu na 
posła Hołówkę i wręczył mu reworwcr. 
"Tegoż dnia Biłas — w-g stów protoxułu 
— zażądał szczegóowych iniormacy, od 
portjera wiili S. $. Stsżebniczek, swego 
przyjaciela Bunija, co do trybu žyc'a po- 
sta Hu'ówki. 

Ponieważ poseł Hołówko nie miał 
zwyczaju zamykania się na noc, Biłas pó 
stanowił wykonać zamach w godzinach 
wieczornych. Bunij pokazał Biłasowi po 
sła Hołówkę. Na dwa bądź trzy dni 
przed zamachem Biłas miał udać się do 
Danyłyszyna w celu zakomunikowania 

mu, že obaj otrzymali rozkaz od organi- 
zacji zabicia posła Hołówki oraz Нита- 
czenia się w razie aresztowania, że sa 
członkami UON. Danyłyszyn, którego ©- 
soby Biłas bynajmniej nie podsuwał Hna 

towowi, wyraził zgodę na udział w za- 

srachu. Wówczas Biłas umówił się co do 

dacy i wręczył Danyłyszynowi otrzy - 

imany od Hnatowa rewolwer Oraz czat- 

ne okulary, wyznaczając mu jednocześ- 

ni e spotkanie, Numeru rewolweru Biłas 

nie pamięta. Oba rewolwery — jak gło- 
si w dalszym ciągu protokuł ,— zostały 
nabite 6 kulami każdy. 

W oznaczonym dniu Biłas, spotkaw- 
szy się z porjerem Bunijem, zapewnił go 
że zamach będzie dokonany i rowno- 
cześnie pożyczył od niego gumowy 

płaszcz. Dańyłyszyna spotkał w domu 
Wasyla Danyłyszyna, u którego oskatżo 
ny Danyłyszyn zamieszkiwał. Obaj za - 
machowcy udali się przed willę S. 5. 
Służebniczek i tam spotkali się z Buni- 
jem. Bunij oświadczył zamachowcom, że 
pos. Hołówko nie znajduje się obecnie 
w swoim pokoju, gdyż nie widzi tam 

światła, Po kilku minutach Bunij zbadał 
sytuację i zawiadomił Biłasa, że pos. 
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Hołówkojuż znajduje się w pokoju i 
est sam, 

Zamachowcy udali się do pokoju po- 
sła Hołówki, postanawiając, że gdyby 
zastali tam kogo obcego, toby go siero- 
ryzowali. Obaj trzymali swe rewolwery 
w ręku. Biłas szedł pierwszy, та п Ка 
Danyłyszyn. Na stukanie do drzwi pos. 
Hołówko odpowiedział: „Proszę!“. 

W dalszym ciągu protokuł zeznań Bi 
łasa wyszczególnia, w jakim stanie za- 
stali zamachowcy ś. p. Hołówkę. W pew- 
nej chwili obaj zamachowcy zaczęli strze 
lać. Pos. Hołówko zerwał się i wkrótce 
potem począł się słaniać. Dałej Biłas już 
nic nie widział, ponieważ razem z Dany 
łyszynem szybko wybiegł. 

W tem miejscu swych zaprotokułowa- 
nych zeznań Biłas drobiazgowo opowia- 
da 0 swej ucieczce, zaznaczając, że 
przed zamachem otrzymał od Hnatowa 
instrukcję niewydalania się z Truskawca _ 
w ciągu 2 tygodni. Po 2 tygodnach Bi- 
łas twierdzi oddał rewolwer Hnatowowi 
który wyraził mu zadowolenie w imieniu 
organizacji za udany zamach. 

Na zapytanie przewodniczącego, po 
odczytaniu protokułu Biłas twierdzi po- 
nownie, że wszystko, co poprzednio po- 
wiedział w śledztwie, jest nieprawdziwe 
i że przed zeznaniami zapoznał się z 

aktami świadka Motyki, pozostającego 
w więzieniu jako podejrzany o działał- 
ność wywrotową. Biłas zmyślił całe to 0- 
powiadanie w celu przewiekania sprawy 
i doprowadzenia do tego, żeby oddana 
została pod sąd przysięgłych 

W tem miejscu obrona stawia ponow 

nie wniosek o przekazanie sprawy doty- 

czącej zamordowania posła Hołówki, są 
dowi zwyczajnemu. 

"ODRZUCENIE WNIOSKÓW OBRONY 

Po krótkiej przerwie trybunał odrzuca wnio 
sek obrony, gdyż sąd dopiero po rozprawie bę 

dzie mógi rozważyć, czy ldaną sprawę prze 

każe sądowi zwyczajnemu, czy też przystąpi 

do wydania wyroku. 
Zkolei następuje odczytanie metryk urodze- 

nia oskarżonych oraz przedłożenie dowodów 
rzeczowych, skonfiskowanych u oskarżonych 
oraz znalezionych przy zabitych. Między: temi 
dowodami znajduje się mapa Turcji oraz ma 
py t. zw. generalne okolic. Przewodniczący о- 
kazuje trzy rewolwery, skoniiskowane u Da 
nyłyszyna i Biłasa.— Prócz tego zatrzymano 
czwarty rewolwer, znaleziony przy dwóch zabi 
tych zamachowcach. 

Przewodniczący zapytuje nastęępnie, czy 
strony mają jakieś wnioski co do postępowa 
nia dowodowego. Obrona zgłasza wniosek 0 
przesłuchanie radcy kmisarjatu rządu w War- 
szawie lwachowa, byłego referenta spraw poli 
tycznych tutejszego urzędu wojewódzkiego, 
którywie, że komendantem głównym organiza 
cyj bojowych OUN był niejaki Suszko. Tenże 
Suszko, dowiedziawszy się od posła na Sejm 
Michała Matejczaka o zamordowaniu š. p, HQ" 
iówki miai się wyrazić z oburzeniem wobec 
posła Matejczaka i zapewnić, że kierownic- 
two bojowych organizacyj nie wydało w tym 
względzie żadnego rozkazu. Dalej obronai pro 
ponuje powołanie na świadków 2 bojówców 
ukraińskich ktorzy rzekomo nieli się przyznać 
do tego zabójstwa, które Biłas złożył w šledz 
twie. Inne wnioski obrony zmierzały do udo- 
wodnienia rzekomego alibi oskarżonych Biłasa 
i Danyłyszyna. Ponadto obrona proponuje 
powołanie szeregu świadków o mniejsze zna 
czeniu, motywując to tem, że sprawę mordu 
na Hoiówce należy wytoczyć w całej rozciąg 
łości. 

Po przerwie trybunał ogłasza swą uchwa- 
łę, mocą której odrzuca wszystkie powyższe 
wnioski, motywując to tem, że sprawa karna 
co do mordu Hołówki nie jest przedmiotem o0- 
skarżenia i nie była przedmiotem przewodu 
sądowego. Sąd w toku przewodu przeprowa- 
dłził wszystkie dowody za i przeciw oskarże 
niu, ale wyłącznie w sprawie napadu w Gród 
ku Jagiellońskim, jako też w sprawie usiłowa- 
nego zabójstwa Sługockiego i Andrucnowa 
oraz dokonanego zabójstwa przodownika Koja 
ka. Ujmując całą działalność Biłasa, sąd poczu 
wał się do obowiązku sprawdzić poprzednie 
jego zeznania, bądź to przez ich odczytanie, 
bądź przez wysłuchanie świadków ściśle w tej 
sprawie. Tej części przewodu nie możną uwa 
żać za wytoczenie sprawy o zabójstwo klołów 
ki. 

Przewodniczący zamknął postępowanie są- 
dowe i oddał głos prokuratorowi dr. Henry 
kowi Mostowskiemu. 

MOWA PROKURATORA 

Prokurator stwierdza na wstępie, że nie bę 
dzie oskarżał całej organizacji OUN, mimo, że 
ma ona na sumieniu cały łańcuch zbrodni, a 
ogranicza się wyłącznie do sprawy napadu 
na pocztę w Gródku Jagiellońskim — Sprawy 
zbrodni gródeckiej nie zamierza przytaczać 
szczegółowo. gdyż przebieg napadu był przez 
przewód sądowy dokładnie ustalony. Prokura 
tor przechodzi do analizy zbrodni, dokonanej 
przez 4 oskarżonych, przedewszystkiem — Коз- 
saka, któremu zarzuca podżeganie do zbrodni, 
a ponadto pomocnictwo przez dostarczenie 0- 
skarżonym funduszów pieniężnych i przez 
przysłanie rozkazu zapomocą szytrowanego li- 
stu. Uważa go za główny czynnik spisku. 

Następnie prokurator przypomina, że w u 
rzędzie skarbowym i pocztowym padł pierw 
szy trup i aż 7 osób było rannych. Była to 
istna masakra. Zkolei prokurator przypomina 
fakt dokonania zbrodni na przodowniku Koja- 
ku i post. Sługockim na stacji Glinna Nawa 
rja, przyczem prokurator twierdzi, że przodow 
nika Kojaka zastrzelił Bilas, mimo, iż ten za- 
przecza i mimo, że Danytyszyn całą winę 
chce wziąć na siebie, 

Oskarżonemu Żurakowskiemu zarzuca pro 

oświadcza, że pzez cały czas przez przewód 
sądowy przesuwał się ponury cień zbrodni na 
osobie ś. p. Hołówki. Stało się to dłatego, że 
Biłas przyznał się dobrowolnie, że jest spraw 
cą tego morderstwa (w tem miejscu przewod 
niczący trybunału wzywa prokuratora, aby tej 
sprawy nie poruszał). Prokurator, zastosowu- 
jąc się, do wezwania pzewodniczącego zapo 
wiada, że sprawa ta znajdzie niewątpliwie 
swój epilog w innym procesie. 

Reasumując, prokurator wnosi, żeby Trybu 
nał wydał wyrok przy zastosowaniu art. 32 
rozporządzenia ©0 sądach dorażnych i by nie 
stosował żadnych okoliczności łagodzących — 
wina bowiem jest udowodniona dła wszystkich 

Na tem prokurator zakończył swe przemó 
wienie, a rozprawa została odroczona do śro- 
dy do godz. 10 rano. We środę przed połud 
niem zabiorą głos obrońcy. 
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JESTEŚMY ŻA BIEDNI, BY KUPYO- 
WAĆ BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMO 
DZIAŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO 
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Rozciągnięcie ustawy 6 nadaniu 

ziemi żołnierzom na powiaty 

augustowski i suwalski 

W „Dzienniku Ustaw'* Nr. 108 z dnia 

7-g0 bm. ogłoszone zostało rozporządzenie 

Rady Mimistrów, rozciągające moe obwią- 

zmjącą ustawy z dmia 14 marca 1932 r., u- 

«zupełniającej przepisy nadaniu ziemi żoł- 

mierzom wojska polskiego — na obszar po- 

wiatów augustowskiego i suwalskiego w 

województwie ibiałostockiem. 

Jednocześnie rozporządzenie rozciąga 

ma obszar tych powiatów właściwość ро- 

wiatowego komitetu nadawczego w: Grod- 

mie. (ISKRA). 

—- о-— 

POLSKA LIGA UFUNDOWALA 

TABLICĘ AMERYCE 

(CLEVELAND. (PAT. — W tutejszej 

South High School odbyła się podniosła u- 

roczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej 

z popiersiami Jerzego Washingtona, Koś- 

ciuszki i Pułaskiego. Płytę tę podarowała 
szkole Liga Polskich Organizacyj. 
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Refleksje prawosławnego z powodu ankiety unijnej 

„Z tego poznają wszyscy, żeście 
uczniami Moimi, jeśli jedni ku dru- 
gim miłość mieć będziecie", Jan 
XIII, 25. 

Ankieta unijna w „Słowie* wysunęła 
pewne bardzo ciekawe fakty, o których 
niepodobna przemilczeć, a które dają bar- 
dzo wiele do myślenia. 

Przedewszystkiem uderzają, czyniące 

bardzo poważne wrażenie oświadczenia u- 
czestników ankiety, że wyznanie prawo- 
sławne nie zadawalmia wielu z prawosław- 

nych, że zwłaszcza lud prawosławny w ma- 
sie jest obojętny dla swego wyznania, nie 
uczęszcza do cerkwi, mie przystępuje do sa- 
kramentów, ma niewiele poszanowania dla 
swych duchownych, nieraz odmawia im 

że tak posiedzieć, sąsiedzkiej usługi itd.*) 

Słyszałem z tego powodu rówaież po- 
ważne głosy kilku prawosławnych, którym 
nie można odmówić znajomości stosunków 
tutejszych, a którzy chcieliby zaprzeczyć 
podobnym twierdzeniom lub przynajmniej 
znacznie je oslabić. Mnie się jednak zdaje, 
że zrobić tego nie da się. Swoje zdanie o- 
pieram na własnych spostrzeżeniach, a po- 

zatem uważam uczestników ankiety za 
świadków, patrzących iz ubocza i wobec te- 
go lepiej widzących 'to, ma co my, prawo- 
sławni, patrzymy przez tak: czy inaczej za- 
barwione okulary. 

Więc przyznaję powyższe twierdzenia 
bez większych zastrzeżeń. Ale jeśli je przy- 

jąć, to mimowoli nasuwa się wniosek: zna- 

czy się, już zupełnie jest przygotowany 
grunt do masowego przejścia ludności pra- 

wosławnej na katolicyzm. Jednak żaden z 

uczestników anikiety nie podobnego nie 

wysuwa. Przeciwnie, w  iodpowiedziach 

ankietowych czytamy: „Próby mawracania 

naszej ludności na katolicyzm, do miczego 

nie prowadzą. Skutki tych usiłowań mogą 

być tylko ujemne"... „Na tym odcinku, 
gdzie styka się z Cerkwią rosyjską, Koś- 
ciól rzymski, dawał się zawsze wyprowa- 
dzić w pole i był zawsze bity"... Obrządek 
łaciński przedstawia się im (ludności pra- 

wosłajrmej — dopisek. mój), jako świat 
obcy, w którym nie widzą mic swego'... 
„Wedlug oceny prawosławnych, kapłan la- 
ciński, choćby majlepszy i majezcigodniej- 
szy, — to kapłan obcy, kapłam tylko Pola- 

ków"... itd. Takie oświadczenia chyba wy- 
raźnie świadczą, iż wśród: prawosławnych 
niema ani śladu dążności do przechodzenia 
nia! katolicyzm. W' jednej odpowiedzi mówi 
się, że „maradzająca się półinteligencja 
wioskowa 8 => lepszego szarlatana 
spotyka, jako proroka, tworzy zgromadze- 
nia, w których bujnym płomieniem wykwi- 
ta. tęsknota do Boga, upodobanie do wspól- 
nego śpiewu kościelnego, do modlitwy zbio 
rowej — do wszystkich wogóle form, w 
których znajdują ujście pragnienia religij- 
ne“, a jednak mikt migdzie nie spostnzegł 
ami najsłabszego cienia zwrotu do katoli- 
cyzmu. 

Więc powstaje bardzo poważne pyta- 
mie: dlaczego tak jest? Ludność prawo- 

sławna jest w masie obojętna względem 
swego wyznania, ono nie odpowiada bu- 
dzącej się na wsi myśli, — dlaczegóż ka- 
tolicyzm wcale nie pociąga tej mysli?* 

Uczestników ankiety to pytanie wi- 
docznie nie zastanawiało, ponieważ tylko 
w jednej z ogłoszonych odpowiedzi mo- 
żna dopatrzeć się pewnej odpowiedzi na nie 
Głos ten, mówiąc o akcji unijnej, oświad- 
cza: „Nasze państwo jest winne ,że na 
wschodzie naszym ludność jest. Polsce mie- 
przychylna”. Może i mie można odmówić 
temu twierdzeniu pewnej słuszności, albo- 
wiem rzeczywiście obecne trudnści podat- 
kowe, ekonomiczne i inne, jakoś idą na 
karb państwa polskiego i wytwarzają pe- 
wną miechęć do wszystkiego, co jest pol- 
skie, więc może i do „polskiej* wiary. Nie 
przypuszczam jednak, ażeby te niechęci 
mialy takie decydujące znaczenie w spra- 
wach wiary: gdyby nzeczywiście w lud- 
ności prawosławnej powstało przekonanie 
o wyższości wyznania katolickiego, to sta- 
nowczo żadne względy uboczne nie miałyby 

*) W artykule niniejszym nie będę powo 
kurator bez najmniejszej wątpliwości czynny lywać się skąd biorę przytaczane zdania. Ki» 
udział w napadzie z bronią w ręku, do czego zechce może sprawdzić, powinien uważnie 
zresztą oskarżony Żurakowski przyznał się, jak przeczytać artykuły w N N 268 i 278 „Sło- 

„1 poprzedni dwaj oskarżeni, Dalej prokurato wa” ! 3 I M T > 
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opakowanie, przystępną cenę. — Każdy palacz wie doskonale, że właśnie tym warunkom idealnie odpowiada 
5 Kolekcja Papierosów Polskiego Monopolu Tytuniowego oraz luksusowe cygara. Е 
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najmniejszego wpływu. 
Według mego zdania, odpowiedzi na 

anlikietę wyraźnie stwierdzają, że tego za- 

sadniiczegio przekonania u ludności pra- 
wosławnej niema. A dlaczego tak jest? — 
Tu, ma się rozumieć, działa cały szereg 
czynników. 

Przedewszystkiem chyba trudno za- 
przeczyć, że bardzo poważną rolę w tej 
sprawie odgrywają przeżycia historyczne, 
Co ludność tutejsza widziała ze strony ka- 
tolików w przeszłości ? 

E. Łopaciński w artykule 
zajazdy szlachty zagrodowej” (Nr. 306 
„Dziennika Wileńskiego" r. b.) tak na- 
przykład opisuje jedem zajazd szlachecki: 
„W połowie XVIII w. niejaka Zabina na- 
padła z armatami najemników z Rosji na 
swych przeciwników Chaleckich w Chalczu 
Wielkim i tam, mie mogąc ich złapać sa- 
mych i większości szlachty, bo ratowali się 
śpieszną ucieczką, tem bardziej rozpastwiła 
się nad nieszczęśliwem chłopstwem, topiąc 
bez miłosierdzia kobiety „dzieci i starców. 
w rzece, niektórych kazała wysiekać, głó- 
wnych zaś przywódców. oporu kazała ma 
pal wbić i samą temu się przypatrywala“. 
'Podobnych przeżyć ludność tutejsza miała 
mie mało, podania o nich nurtują wśród lu- 
du i chyba nie wytwarzają w mim pnzeko- 
nania, że katolicy właśnie są prawdziwymi 
chrześcijanami. 

A obecnie? Obecnie, ma się rozumieć, 
mikit mikogo ma pale mie wbija, ale czy za- 
szła jakaś zmiana zasadnicza w ogólnem 

mastawieniu życia? Ksiądz M. Rutkowski 
w świeżo umieszczonym w „Słowie* Nir, 
309 artykule, w następujący sposób cha- 
rakteryzuje obecne społeczeństw» kątolic- 
kie: „Przy każdej madarzonej sposobaości 
lubimy mówić, że jesteśmy najbardziej ka- 
tolickim narodem. Czterdzieści osiem lat 
pracując ma naszych zagonach, muszę wy- 

zmać, że katolików uświadomionych, znają- 
cych katechizm dogmatyczany i moralny i 

stwierdzających takowy życiem (pokreśle- 
nie moje), nie wielu spotylkałem. Są jed- 
mostki światłe i konsekwentne, lecz są to 
Kruki białe". I rzeczywiście — katolików 
możnaw prost podziwiać jw! kościele: noz- 
modlone tłumy, jmzruszająca cześć dla 
Przenajświętszego Sakramentu, częste przy 
stępowanie do komunji św. itd. — wszyst- 
ko to wobi wrażenie wprost imponujące, 
Ale co poza murami kościelnemi? — Nie 
jestem powołany do robienia cudzego ra- 
chunku sumienia, mie mogę jednak sobie 
przedstawić, w jaki sposób, uprzytomniw- 

szy sobie śluby na Zawalnej, masowe spę- 

dzanie płodu (po wojnie w Wilnie zupełnie 
nie widać kobiety brzemiennej — chyba 
gdzieś w zaułku żydowskim), obojętność o- 
gółu na ruch antyreligijny w szkolnietwie 
i inne podobne objawy w sprawach naj:s- 
totniejszych dla « każdego chrześcijanina, 
można udowodnić wyższości katolików 
przed innemi wyznaniąmi w życiu prak- 
tycznem. A co najważniejsze, u katolików 
nie tylko względem obcych lecz i względem 
swoich, również nie widać tej miłości, któ- 
ra, powimna cechować prawdziwych chrześ- 
cijam, a której tak są spragnieni ludzie po- 
"wojenni. Cóż więc dziwnego, że ludność 
prawosławna widząc to wszystko, idzie mie 
do katolików, lecz naprzykład do baptys- 
tów, którzy dają choć jakieś pozory wpro- 
wadzanych zasad w życie?!.., 

Ale jakie wnioski z tego, co powiedzia- 
no wyżej, można zrobić w sprawie pojed- 
nania Kościołów? Czy mie jest sprawa ta 
pogrzebana beznadziejnie ? 

Bynajmniej! I właśnie ankieta daje 
podstawę do takiego twierdzenia. W jednej 
odpowiedzi czytamy: „Jeżeli chodzi o du- 

chowieństwo prawosławne w Polsce, to 
kultura jego stale się podnosi, a pod wpły- 
wem katolicyzmu i kultury zachodniej i 
samo prawosławie w. Polsce podnosi się 
do wyższego poziomu religijnego... W tem 
doskonaleniu się należy im pomagać, Trze- 
ba mieć tyle wiary, by powiedzieć sobie: 
„reszta w ręku Вова“ 1 patrzeć przychyl- 
nie na to, jak duchowieństwo prawosławne 
zrówna się pod względem kultury z ducho- 
wieństwem katolickiem... To uczciwa tak- 
tyka. Reszta w ręku Boga, ale trzeba ufać 
mu całkowicie". 

Cieszyć się z postępów innego wyzna- 
nia! Pomagać mu w jego doskona] =. się! 
Qzyż (to mie jest prawdziwa miłość, której 
wymaga od nas Chrystus? I czyż w powyż- 
szych słowach nie słychać tej gorącej wia- 
ry, która potrzebna, ażeby podźwignąć 
dzielące nas góry? : 

Pozwolę sobie powtórzyć to, co już raz 
powiedziałem na łamach „Słowa”*: „Jeżeli 
nawet, włos z głowy człowieka nia spada 
bez woli Bożej, to tem bardziej nas, dzieci 
różnych narodowości i wyznań, umiesz- 
czomo razem na tych ziemiach nie przypad- 

kowo i mie po to, ażebyśmy szenzyli morze 
wziajemnej mienawiści, lecz poto, abyśmy, 
chociażby po tydh mieudanych próbach 

„Gwalty i 

  

  

W WIRZE STOLICY 
DAWNE METODY WYCHOWANIA BYŁY 

DOSKONAŁE 

Nieznośne jest to pieszczenie dzieci i gme 

ranie po grubych księgach, traktujących o tem 
jak je najlepiej wychowywać. Wolę stare zwy 
czaje. Ochocki tak opowiada: 

Kiedy miałem 6 lat ojciec zabrał mnie n1 

kontrakty dubieńskie. Zobaczył mnie opasły 
Poniński: „ładny chłopak” rzekł i dał mi dwa 
talary. Wróciwszy do domu pokazałem je ura 

dowarny matce. „A fe, — zawołała mama, i 

ty syn swego ojca przyjmujesz pieniądze jak 

by żebrak jaki i od kogo? od tej szelmy Po- 

nińskiego! Weżmiesz baty!* Wezwano hajdu- 

ka Wawrzyńca i ten wlepił Duklankowi 10 
odlewanych. 

Po paru godzinach przyjeciiał wuj Ocho:- 
kich, pan podczaszy. Spostrzegł w kącie opu 
chłego od płaczu Duklanka: „nie becz cymba- 
le, — zawołał, — masz tu 5 talarów!". 

— „Oho, niegłupim brać, — odpart Duki. 

nek, cóż to jestem jakimś łatkiem by przyjmie 

wać pieniądze”. 

Rozsrożył się wujaszek na taką awanję 

poskarżył rodzicom. Oburzyła się mama: 

„jak śmiesz zły chłopaku odmawiać  łaskawe- 

mu wujowi, to zamiast do nóg mu paść i d 

kować — stawiasz się hardo! Wawrzyniec sas:! 

tu z kanczugiem!“. I Duklanek dostał nowa 

porcję batów. 

Książę Adam Czartoryski wybierał się z 
całym dworem na Ukrainę. Marszałek Borzęc- 
ki zawiadywał wszystkiem, wezwał 12 paziów 
na osobność.. Patrzy potem książę, a pazio- 

wie płaczą ciurkiem. „Czegoż to chłopcy?" 

Marszałek kazał nam wyliczyć na kobie: 
cu po 15 rózeg. 

Książę wezwał Borzęckiego pytając, coby 
była za przyczyna tych represyj. 

— Jaśnie Oświecony Panie, przecie wy- 

ruszamy w daleką podróż, trzeba paziów przy 

gotować... 

Musiał książę przyznać rację marszałkowi 

i w nagrodę za gorliwość dał mu złotą taba- 

kierę. 

Państwo Dembowscy bardzo kochali swe- 

go syna, Tolek raz począ się uskarżać, że go 

głowa boli, że źle się czuje. Zapakowano gu 

do łóżka, wezwano doktora. „Zdrowe  chł>p 

czysko jak byk!“ — orzekł doktór, może wsta- 

wać! 

— A więc, to tylko podstęp dla wymi 

gania się od lekcyj! 20 rózeg!! 

Otrzymawszy takie lanie, Tolek stał się 
ostrożniejszy. Po pewnym czasie rodzice zau- 

ważyli, że chłopiec źle wygląda, nie ma ape- 

tytu, wreszcie wezwano doktora. 

— Ależ on jest ciężko chory, powinien le- 
żeć od tygodnia w łóżku. 

Gdy po miesiącu wykurowano Tolka ro- 

dzice rzekli mu: — „Teraz za to, że ukrywa- 

łeś chorobę pogarszając tem swój stan — o- 

trzymasz 20 rózeg! To cię nauczy w przyszio- 

ści nie symulować zdrowego!” 
ł takie wychowywanie dzieci przed 15U 

laty dawało dobre rezultaty. Karol. 

    

  

Dopiero opuściła prasę 
aktualna książką 

Wik | Piotrogicia 
„Unja i dyzunja 
košcielna w Polsce“ 

WILNO, 1933. 
str. XVI i 128, 

Skład główny w księg>rni 

Św. WOJCIECHA 

  

    

        

    

Czas najwyższy 

dać świąteczne ogłeszenie 

do SŁOWAII 
Ogłoszenia do SŁOWA i innych pism 

po cenach bardzo tanich 

załatwiu BIURO REKLAMOWE 

STEFANA GRAROASKUGO w Wilnie 
ul. Garbarska 1. 

Tal. 82. 

  

Karpie, 

INDYKi TUCZONE 

Szczupaki 

POLECA 

ох( П 

| 

Sandacze 

ul. Mickiewicza 23, tel. 8-49 

i | = U U żywo-mreżone 

ceny rynkowe       
zwalczenia siebie, z przewagą naprzemian 
to jednej, to drugiej strony, mareszcie zrc-- 

zumieli, włożony na nas najświętszy i naj- 
dostojniejszy obowiązek czynnego wyżwo- 

rzenia wspólnej drogi braterskiego wspól- 
życia porozumienia się w Chrystusie", 

Powyżej przytoczony wyjątek z odpo- 
wiedzi ankietowej wyraźnie dowodzi, że i 
polska myśl religijna nie tylko kiełkuje w 

tym właśnie kierunku, lecz została: doklad- 
nie sformułowana. 

Szczęść Boże! Albowiem na tej jedynie 
właściwej drodze prawdziwej miłości chrze 
ścijańskiej i głębokiej wiary znajdziemy 

nie tylko łaskę do pogodzenia naszych roz- 
bieżności, lecz i siły do podźwigmięcia na- 

szych braci maluczkieh, któmzy pozostają 
obojętnymi z naszej winy. 

Mikołaj Gołutiew. 

 



Kolonia Wileńska 
W niedzielę dn. 11 grudnia odbyło się Nad- 

zwyczajne Walne Zebranie Członków T-wa Spół 
dzielczego „Wileńska Kołonja Kolejowa". 

Zanim przystąpię do sprawozdania z obrad 
wspomnę o historji tej osaby, położonej w 
małowniczej i zdrowotnej okolicy oraz o stop 

  

niowym jej rozwoju. 
Powstała ona w r. 1908 zaczasów władz 

zaborczych na przestrzeni 75 i pół h., podzieło 
nej na 181 działek. 

Wojna wszechświatowa, wstrzymując szyb 
ki jej rozwój rozproszyła dawnych licznych wia 
ścicieli; pozostała garstka rozbitków w r. 1921 
zarejestrowała się jako „Towarzystwo* w 
Dep. Spr. Wew. b. Litwy Środkowej, a następ 
mie już w roku 1925, dzięki inicjatywie, znane- 
go działacza społecznego p. mecenasa Witolda 
Abramowicza, dziś senatora, pp. Jana Aleksan- 
drowicza i Edwarda Kwiatkowskiego przem a 
nawało się na T-wo Spółdzielcze na podstawie 
Statutu. 

Od tej chwili, mimo ciężkich warunków, 
Kolonja stopniowo powstaje z gruzów. 

Zarząd uruchomił wodociąg, naprawił chod- 
niki, ułożył nowy chodnik z płyt betonowych 
na przestrzeni 510 m., zadrzewił ulice, zbudo- 
wał dom murowany, wartości 40.000 zł. i za 
początkował budowę kościołka. 

Coraz liczniej zaczęli napływać nowi człon- 
kowie, budować domy, remontować stare, za- 
kładać ogrody owocowe i zamieszkiwać Z 10- 
dzinami w Kolonji na stałe. W tym okresie po 
budowano naogół 46 domków. 

W roku 1931 zjechały do Kolonji Minister- 
jalne władze spółdzielcze i po dokonanej rewi- 
zji ksiąg rachunkowych i Statutu, kolidującyci1 
z kodeksem spółdzielczym, nakazały je zmie 
nić pod karą rozwiązania Towarzystwa. 

Zarządzenie to wywołało oburzenie 
wielu członków i stanowczy sprzeciw, 
groził likwidacją Spółdzielni. 

Poprzednia Rada Nadzorcza wraz Z zarzą- 
dem, opuszczona przez większość członków, nie 
uległa jednak depresji lecz z całą świadomo- 
ścią ciążącej na niej odpowiedzialności za losy 
135 członków, którzy nie posiadali aktów włas- 
ności na swoje działki, podjęła się z samoza- 
parciem reorganizacji rachunkowości i nowej 
redakcji Statutu. W rezultacie szczęśliwie wy 
wiązano się z tego trudnego zadania zarówno 
względem władz, jak też i członków. W no 
wym statucie działka nie figuruje już jako u- 
dział, stanowi przeto nie ogólną lecz wyłączną 
własność każdego c złos'r4a, — natomiast u- 
dział został oparty na mieniu Towarzystwa: 
dom murowany, wodociąg, siec wodociągowa 
ect. Nowy statut został w początkach 1932 r. 
przedłożony Walnemu Zgromadzeniu, które 
go z małemi zmianami, znaczną większością gło 
sów zatwierdziło. 

Statut ten nie krępuje, jak poprzedni, swo- 
body członków T-wa w rozporządzaniu się swo 
iemi działkami tylko do pewnego stopnia ukió 
ca samowolę; że to nie wpiywa ujemnie na 
rozwój T-wa niech mówią przytoczone cyfry: 
w roku kryzysowym 1932 pubudowana 14 do- 
mów i dokonano 21 tranzakcyj, sprzedaży i 
kupna działek (z tego tytułu wpłynęło i na bu 
<owę kaplicy 950 zł.). 

A jednak znalazło się grono malkontentów, 
którzy mając swoje ukryte cele dążą do zmia- 
ny statutu. 

Niedzielne zebranie miało 
prowadzić. 

Było one liczne (78 członków) i burzliwe: 
— jeden z mówców. powiedzia: „warcholstwo”* 
roziegi się okrzyk „precz z i. , ktoś zrobił 
aluzję do nożyc, które się odezwały — powstał 
zgiełk i zamieszanie. Przewodniączący uśmie- 
rzył z trudnością salę i po dokończeniu prze- 
mówień stron zarządził głosowanie, w którem 
projekt zmiany statutu nie uzyskał dostatecznej 
ilości głosów i upadł . 

Wrażenie, jakie wyniosłem z tej najbardziej 
ożywionej części obrad było, że wielu z pośród 
obecnych nie zdawało sobie sprawy z ważności 
zwalczanego paragrafu statutu i nawet nie za- 
dało sobie trudu porównać poprzedni statut z 
nowym. Czem jest w istocie dla Towarzystwa 
ów paragraf, którego doniosłość opdkreślił w 
swoim piśmie do Żebrania i Dyrektor Związku 
Spółdzielni Polsk. może da się zilustrować uwa 
gami sędziwego emeryta kolejowca wypowie- 
dzianemi bezpośrednio po Zebraniu: „Ciekawy 
jestem — zapytuje — co się stanie z działką 
wydzierżawioną przez jednego z członków han 
ków handlanowi drzewem 

Jakże wspaniałe dał drzierżawca ogrodzenie 
miczem twierdza, — to już na długie lata -- 
chyba? Czy nie promocja to na członka T-wa? 
Ale czy taki będzie się ubiegał o członkostwo, 
bodaj że — nie — bo go i nie przyjmą, a z 
wodociągu korzystać nie potrzebuje — po co 
mu woda? Niech inni sobie płacą!!!.. A czy 
posiadacze dwóch działek nie wycofają jedne- 
Ek aby połowę świadczeń płacić? 

ed zamknięciem obrad, w wolnych wnio- 
skach, zebranie złożyło gorący protest przeciw- 
ko wyrębowi lasu do kolonji polegającego, a 
należącego do nadleśnictwa Ławaryskiego. Sta- 
nowi on ochronę od wiatrów północnych, jest 
ozdobą kolonji, a dla jej mieszkańców i Wilna 
parkiem podmiejskim, więc nic dziwnego, że 
ta akcja przeraziło wszystkich. 

Zarząd udzielił wyjaśnień, iż ingerował w 
tej sprawie w Nadleśnictwie, w Dyrekcji La- 
sów Państwowych i w magistracie i bodaj 
dałszy wyrąb lasu wstrzymano. Poczem zebra- 
nie zotało zamknięte. X: 

wśród 
który 

te zmiany prze 

Z rozkazu djabła 
Przed czterema laty Stanisław Pieczule 

wiez, strzelec N. pułku strzelców konn; 
popełmi! dezercję. Pułk stoi mad granicą 
niemiecką, więc Pieczulewicz zbiegł do 
Prus, Ukrywał się tam cztery lata. Wkoń- 
cu wysiedlono go do Polski, i Pieczule- 
więz stanął przed sądem wojskowym. — 
Skazano go na rok więzienia. Osadzono 
ma. Antokolu. ь 

— Dlaczego okryłeś hańbą siebie i nas? 
— czyniła mu wyrzuty rodzina, której po- 
zwaolono odwiedzić dezertera w więzieniu. 

— To mie ja — odpowiadał ponuro: — 
to om, Z jego rozkazu musiałem to zrobić. 

— Co za on? 
— Zly. Djabel. 
I Pieczulewicz rozpłakał się. Po pierw- 

szej zaś mocy, spędzonej w celi przez więź- 
nia, dozorea zameldowiał komendantowi, że 
więzień nie spał wcale, że zrywał się co 
tiwiiła, miotał po celi. Krzyki i głosy nie- 

samowiłę przez calą noc wypełniały kory- 
tamz. Napróżno dozorca strofował więżnia 
i groził karą. Zresztą więzień czyni wraże- 
nie chorego czy nieprzytomnego człowieka. 

— Nie wolno hałasować w celi — ų- 
czyniono mu surowe ostrzeżenie. 

— To nie ja. To nie moja wina. To on, 
djabel. 

I oto Pieczulewicz jest opętany. Zły 
duch od czterech lat mieszką w nim, do 
grzechu i występku nakłania, a zdrowie 

   

miiszczy. On kazał mu z wojska uciekać, P, 
do Prus zagmał, błąkał go i rzucał z miej- 
sca ma miejsce... Nocami spać mie daje, 
stugłosem z niego przemawia, w konwul- 
sjach po ziemi ciska. Krew poprostu pije. 

Stara matką Pieczulewicza przyjechała 
z Daugieliszek umyślnie: na mszę dałą i 
prosiła sąd! pokornie, by zezwolił spowied- 
aikowi z synem jej godzin parę w celi 
przepędzić, 

K 

KRO 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WIŁNIE: 

Z DNIA 20 GRUDNIA 

Ciśnienie średnie: 773. 

Temperatura średnia: — З. 

Temperatura najwyższa: 0. 

Temperatura najniższa: —6. 

Opad: 

Wiatr: południowy. 

Tendencja: spadek. z 

Uwagi: pogodnie. 

PROGNOZA P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 

Dość pogodnie lub pogodnie. Rano miej 

scami mgła lub opary. Nocą lekkie przy- 

myozki. Dość znaczny wzrost temperatury, 

Słabe wiatry z kierunków poludniowych. 

Wschód słońce g. 7,40 

Zachód słońca g. 14,5p 

NABOŻEŃSTWA 

— MSZA ŚW. OGÓLNO - АКАРЕ- 

MICKA w czawie feryj będzie odprawiana 

w» każdą. niedzielę i święto. 

MIEJSKA 

-— RADA MIEJSKA. Najbliższe posie- 

dzenie Rady Miejskiej ma się odbyć w 

dniu 29 bm. Porządek dzienny przewiduje 

w większości załatwienie spraw z poprzed- 

niego posiedzenia, oraz projekt zmiany u- 

mowy z „Arbonem“. 
SKARBOWA 

— BGZEKUCJA SKARBOWA. System 

ściąganiu należności miejskich przez egze- 

kucję skarbową, mie dał jak dotychczas spo 

dziewanych rezultatów. 
Po pierwsze dlatego, że płatnicy po 0- 

trzymaniu powiadomienia skarbowego, 0- 

płacają należności kasach miejskich, u- 

zyskując wygodne spłaty, a następnie z po- 

wodu, że należności skarbowe mają pierw- 
szeństwo przed innemi i po licytacji dla 

należności miejskich prawie nic nie zosta- 

je. Natomiast zwiększyła się niewspółmier- 

mie korespondencja, zbyt kosztowna i sta- 
nowczo niekalkulacyjna przy obecnym sta- 
nie rzeczy. 

POCZTOWA 

/ URZĘDY POCZTOWO - TELEGRA - 

FICZNE W OKRESIE ŚWIĄT. W dniu 24 
grudnia br. urzędy i agencje pocztowo-te- 
iegraficzne będą czynne do 17-tej godziny. 
W dniu 25 grudnia br. służba pocztowa 
dla publiczności oraz służba doręczeń prze- 
syłek pocztowych ustaje w zupełności. Wy- 
jątek stanowią paczki żywmościowe i prze. 
syłki pośpieszne listowe oraz zawiadomie- 
nia na inne pośpieszne przesyłki pocztowe, 
które będą w tym dniu doręczane. 

W. dniu 26 grudnia br. urzędy pocztowe 
będą czymne tylko w zakresie wydawania 
przesyłek pośpiesznych orazg azet, adre- 
satom, zgłaszającym się po ich odbiór. Do- 
ręczane będą w tym dniu paczki żywnoś- 

ciowe i pośpieszne przesyłki listowe oraz 
zawiadomienia ma inne pośpieszne przesył- 
ki pocztowe. 

Godziny urzędowe w telegrafie i tele- 
fonie pozostają bez zmiany. (jak w niedzie- 
le i święta). 

UNIWERSYTECKA 

— Z WYDZIAŁU HUMANISTYCZNE- 
GO UNIWiRSYTETU STEFANA BATO- 
REGO. — W czwartek 22 bm. o godz. 13 
tej w Auli Kolumnowej odbędzie się pro- 

mocja: p. Pawła Mateusza Puciaty na sto- 
pień doktora filozofji. 

SZKOLNA 

— LEKCJE W SZKOŁACH. Tegorocz- 
ne ferje świąteczne w szkołach rozpoczyna- 
ją się, jak wiadomo 22 bm. i potnwają do 
15 stycznia 1933 m. 

RÓŻNE 

— WYCIECZKIA DO KOWNA. W dniu 
23 wyjeżdża z Wilna do Kawna wycieczka 
studentów USB. narodowości litewskiej, 
Władze administracyjne udzieliły już ze- 

zch, zwolenia na wyjazd z tem, że wycieczko- 
wiieze udadzą się do Kowna przez Zawiasy. 

— Na ZJAZD „TARBUTU“. Na jutro 
zapowiedziany jest przyjazd do Wilna de- 
legatów nauczycieli żydowskich z Litwy, 
którzy wezmą udział w. zjeździe b. 'wycho- 
wankėw wėl. seminarjum nauczycielskiego 
„Tarbut“, ktėry się rozpoczyna 27 bm. 

— UKARANI RZEMIESLNICY. Na 
skutek interwencji Izby Rzemieślniczej U- 
rząd Przemysłowy I Instancji ukarał Wła- 
dysława Turłę (ul. 3 Maja Nr. 9) i Jana 
Drzewieckiego (ul. Wielka) karą grzywny 
po 20 zł z zamianą na 3 dni aresztu. za 
prowadzenie rzemiosła stolarskiego (za- 
kład trumien), bez dowodu uzdolnienia za- 
wodowego i kart rzemieślniczych. 

= Z MIASTA. — Jak się dowiadujemy, Ki 
no Miejskie zostanie już wkrótce uruchomione 
przez Zespół Artystów Teatrów Miejskich pod 
nazwą Kino „Rewja”. Prace przygotowawcze 
do otwarcia kina są w pełnym biegu. Lokal 
odpowiednio odremontowany, armatura šwietl- 
na i dźwiękowa nowo zainstalowane. Całe 
kierownictwo tego przedsiębiorstwa spoczywa 
w rękach znanego fachowca tej dziedziny p. 
Smoczyńskiego. co daje pełną gwarancję, że 
zadowolni szerokie masy zwiedzających, a co 
najważniejsze, że ceny będą zastosowane do 
obecnego kryzysu. 

— PODZIĘKOWANIE. Zarząd Wojew. 
Koła Ziemianek niniejszem składa serde- 
czne podziękowanie Wielebnemu Księdzu 
roboszczowi Stamisławowi! Kuderewskie- 

mu w Podbrzeziu oraz pp. Ziemiankom gm. 
podbrzeskiej, a mianowicie: p. Helenie Je- 
leńskiej z Glinciszek, p. Syrwidowej z Sru- 
biszek, p. Annie Pisankowej z Kowszadoły, 
p. Faleńskiej z Kazimienzowa, p. Hurczy- 
nowej z Podbrzeska, p.Erdmanowej z Anno 
> i p. Zofji Zawadzkiej z Jody, za о- 
iarną pomoc w prowadzeni deko pr. u przedszkola 

SŁ 

  

— DZISIEJSZA AKADEMJA W B. B. 
W. R. — Program uroczystej akademji ku 
czci Pierwszego Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej, śp. Gabrjela Narutowicza, która odbę- 
dzie się w dniu dzisiejszym, we środę 21 
bm., w lokalu Sekretarjatu Wiojewódzkiego 
BBWR przy ul. św. Anny 2, o godzinie 18- 
tej, jest następujący: 

Po odegraniu przez orkiestrę marsza 
żałobnego, słowo wstępne wygłosi prezes 
Rady Grodzkiej BBWR inż. Jensz. Następ- 
nie /«spomnienie o śp. Prezydencie Rzeczy- 
pospolitej Gabrjelu Narutowiczu wygłosi 
prof. Józef Wierzyński. Po przemówieniach 
orkiestra 5 pp. Leg. wykona marsz żało- 
bny Chopina, pani Janina Sumorokowa 
wypowie deklamacje okolicznościowe, zaś 

chór pocztowców pod kierunkiem Włady- 
sława. Szczepańskiego wykona pieśni. 

TEATR i MUZYKA 

— Dzisiejsza premjera. — Teatr muzyczny 
Lutnia. — Dziś po raz pierwszy ujrzy światło 
rampy pełna humoru operetka „Lady Chic'-— 
Waltera Collo z primadonną Janiną Kulczycką. 
ktra wstępnym bojem podbiła Wilno — na cze 
le. Pozatem w operetce tej biorą udział p. p. 
Gabrielli, Hajdamowicz, Lubowska, Szczawią - 
ski, Dembowski, Detkowski, Tatrzański — reży 
ser sztuki. — i inni. Tańce i ewolucje Wł. 
Morawskiego. Orkiestra pod batutą M. Kocna 
nowskiego. Zniżki akademickie ważne. 

— „Yo-yo“, — Teatr muzyczny  Lutoiu 
przygotowuje na Sylwestra niebywałą atrak :ję 
Będzie nią wspaniała rewja w wykonaniu zułe 
go bez wyjątku zespołu artystów teatru muay 
cznego Lutnia, pełnej orkiestry, baletu itd. — 
Reżyseruje i opracowuje inscenizacyjnie ca- 
łość Karol Wyrwicz Wichrowski. Nowe deo 
racje i kostjumy przygotowuje pracownia tea 
tralna pod wodzą Jana Hawryłkiewicza. Sz .ze 
góły będą podane niebawem. 

— Zniżki do Lutni. — Zgodnie z podane 
mi komunikatami, - kancelarja teatru muzycz”e 
go Lutnia przyjmuje już zgłoszenia poszczegól 
nych instytucyj na bloczki zniżkowe do tego 
teatru. Zniżki ważne będą od dnia 1 stycznia 
1933 roku na wszystkie przedstawienia (pie 

mjery, niedziele i Święta itd.), oprócz widz- 

wisk po cenach zniożnych. Kancelarja tea:ru 
Lutnia czynna jest codziennie od 10 — 2 p.r. 
lub ewentualnie, poza temi godzinami, zgłosze 
nia pisemne na bloczki składać można м К: 
teatru Lutnia przez cały dzień t. zn. od godz. 
11 rano do 9-ej wiecz. 

Teatr Wielki na Pohulance. — Środa 
2ł, czwartek, 22 i piątek 23 grudnia — ta- 
scynujący, historyczny faktomontaż „Sprawa 
Dreyfusa" w świetnej premierowej reprezenta 
cji artystycznej. 

W dniu 24 grudnia teatr nieczynny. Керег- 
tuar Świąteczny będzie podany wkrótce. 

— Jedenasta са śmierci znakomitej 
komedjo-pisarki G. Zapolskiej, uczczona zosta 
nie przez stały teatr objazdowy teatrów miej 
skich ZASP w Wilnie wystawieniem A 
tragifarsy Zapolskiej „Panna Maliczewska“, «i 
rą prowincja będzie mogła podziwiać już od 
dnia 2 stycznia 1933 roku. 

— Sylwester w teatrze na Pohułance, -— 
Tradycyjna „Noc Sylwestrowa" w teatrze na 
Pohulance zapowiada się w tym roku pierw- 
szorzędnie. Program pozostanie narazie jeszcze 
tajemnicą, ale jak dochodzą wieści, będzie to 

prawdziwa rewelacja pełna niezwykłych nie- 

spodzianek, a zatem— uwaga! Rendez - vous 

całego Wilna w teatrze na Pohulance w noc 
Sylwestrową! 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELIOS: Dzieck grzechu. 
CASINO: „ZABÓJSTWO O ŚWICIE*. 
PAN — Blaski i cienie miłości. 

HOLLYWOOD — Lady Hamilton. 
STYLOWY — Natchnienie. 
ŚWIATOWID — Halka i Białe cienie 
LUX --- Na Sybir. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— OKRADZIONE MIESZKANIE, — 
Marsow Michał (Wielka 52) zameldował 
policji, że nieznani sprawcy za pomocą do- 
branego klucza dostali się do jego miesz- 
kania, skąd skradli garderobę męską i dam 
ską, oraz bieliznę stołową i noeną wartoś- 
<i 1000 zł. Podejrzeń brak. Е 

— AMATOR SŁONINY. Wałczyńskiej 

Helenie (Gedyminowska 49) z zamkniętej 
szafy skradziono palto męskie zimowe, 0- 

raz 25 kg. słoniny, ogólnej wartości 155 zł. 
Kradzieży tej dokonał Kirkiewiez Antoni, 
(Sołtaniska 1), u którego podczas rewizji 
znaleziono słoninę, pochodzącą z kradzieży 

— ZŁODZIEJ W LOMBARDZIE, Je- 
dnemu z interesantów, lombardu „Kreso- 
wja“ skradziono z kieszeni 100 zł. 

Prestidigitator 
W piwiarni na rogu Arsenalskiej i Mo- 

stowej stloczeni goście przyglądali się To- 
bjaszowi Sawiezowi. Z zawodu komiwoja- 
żer, z upodobania jest Tobiasz prestidigi- 
tatorem, wyspecjalizowanym w: połykaniu. 

55 Kto z panów, ma pudełko zapałek? 
Mniejsze ? Wszystko jedno: może być du- 
ja Masz pan całą paczkę, chowaj pan pacz- 
(m 

Tobjasz odrzucał wtył głowę, otwierał 
szeroko usta, pstrykał palcami i pudełko 
wpadało do „rękawa, Ale mikt nie potrafil 
tego zauważyć: tak sprytnie i. zgrabnie 
pstrykał Tobjasz. Potem z wielkim trudem 
lykal raz i drugi, gladził się po brzuchu i 
uśmiechał się, W głębokich kieszeniach 
palta zgromadziło się sporo papierosów. 
zapalek i kilka jaj, zaofiarowanych przez 
hazardującego się gospodarza. Tłum roz- 
namiętniał się. Więc Tobjasz zaryzykował: 

, — Kto kładzie na stół srebrną dziesię- 
ciozłotówkę? Ryzyka żadnego, bo za pięć 
minut może pójść za mną na dwór i w ca- 
ca) O > pieniądze zpowrotem. 

o byia je ь iba gra kaj ać 3 Za gruba gra. Thun 

— No, może pięć złotych? 
Szmery, narady, trącanie się łokciami. 
W Tobjaszu zagrała krew. Wpadł w u- 

niesienie. Pragnął pnzekonać obecnych, 
pragnął zwycięstwa. Wyjął własną pięcio- 
złotówkę, chuchnąj, dmuchnął, ma dłoni 
podsunął ją pod oczy iwidzom. Na własnej 
pięciozłotówce chciął udowodnić, że zwrot 
jest gwarantowany. Ryzyka żadnego. 

— Uwaga! — zawołał. 
Pstryknął palcami, pięciozłotówika błys- 

nela i naprawdę miechcąco wpadła do sze- 
roko madstawionego gardła. Tobiasz ZA-- 

charczał, zarzęził, zakrztusił się. Najbliż- 
szy sąsiad iw przerażeniu palnął go z całej 
siły po plecach. Chciał ulżyć... 
2 az Z teraz w szpitalu. Rentgen 

Już zrobiony. Tobj. žnąč: niem: е edą jasza ržnąč: niema 
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Bandyci z Antokalu 
NIE STANĄ PRZED SĄDEM DORAŹNYM 

WILNO. — Dowiadujemy się, że wia 
dze prokuratorskie po rozejrzeniu się w 
przebiegu onegdajszego napadu na ul. 
Antokolskiej, uznały za możliwe nie na- 
dawać dochodzeniu trybu doraźnego. — 

Na decyzję tę wpłynęła w pierw- 
szym rzędzie okoliczność, że Wilkaniec 
jako sam tylko uzbrojony nie zrobił u- 
żytku z rewolweru, mimo, że ten był na 

bity, a zamierzał jedynie Kopeimana na- 
straszyć.. 

Ponadto wzięto pod uwagę wiek na- 
pastników, z których najstarszy prócz 
Wilkańca, ma lat 23. 

Sam pomysł i wykonanie napad 
wskazują, że napastnicy zbyt naiwnie 
pojsmowali swą eskapadę. 

Autobus w płomieniach 
WILNO. Wiezoraj wieczorem na ulicy 

W. Pohulanka z powodu wybuchu zapalił 
się autobus Arbonu. Wśród pasażerów pow 
stała pamika tak, że wszyscy rzucili się do 
ucieczki. 

Zawezwane ma miejsce wypadku pogo- 

towie straży ogniowej szybko ogień uga- 
siło. Ofiar jw! ludziach mie było. 

Z „Arbonu“ przybyła na miejsce wy- 
padku komisja, celem zbadania przyczyn 
pożaru. Autobus uległ częściowemu uszko- 
dzeniu. 

Ech> okradzenia dr. Kopeimana 
Pisaliśmy w swoim czasie, że w Wilmie 

aresztowano niebezpieczną złodziejkę Ma- 
rję Gajewską, prowadzącą podwójny tryb 

życia. W Warwszawie, gdzie posiada własną 
kamienicę, Gajewska obracała się w: najlep 
szych kołach towarzyskich, natomiast od 
czasu do czasu wyjeżdżała ma „gościnne 
występy” ma. prowincję, gdzie obejmowała 
posady pokojowej lub kucharki. Oryginal- 

RDA RAA ARA GZORORST TATSS TEST ТЬ 

ODEZWA 
Zbliża się okres świąt Bożego Narodze- 

nia i Nowego Roku, w którym zazwyczaj 

dziesiątki tysięcy osób prywatnych, imsty- 

tucyj handlowych i społecznych przesyłają 

sobie wzajemnie pocztówki lub karty wi- 
zytowe z życzeniami. 

Zwyczaj ten powoduje dla poszczegól- 

mych osób i instytucyj pewne wydatki, któ 

re w sumie stanowią niewątpliwie poważną 

kwotę i stanowią nieprodukcyjną stratę 
grosza społecznego. ; 

To tež juž nieraz — w ciežkich dla Na- 
rodu chwilach — zastępowano tem zwyczaj 
składaniem, wzamian za przesyłanie życzeń 

ofiar na cele społeczne, za pośrednictwem 

prasy. 
W. roku bieżącym, gdy wskutek panu- 

jącego bezrobocia setki tysięcy rodzin po- 
zostaje bez chleba — Wojewódzki Komitet 
do Spraw Bezrobocia w Wilnie odwołuje 
się do całego społeczeństwa Wiłeńskiego, 
aby w myśl powyższego zechciało powstrzy 

mać się w tym roku z przesyłaniem życzeń 
świątecznych i noworocznych, a przezna- 
czone na ten cel kwoty złożyło jako ofiary 
ma rzecz akcji niesienia pomocy bezrobot- 
nym, prowadzonej przez Wojewódzki Ko- 
mitet. 

Wojewódzki Komitet nie wątpi, że jego 
apel spotka się z przychylmem przyjęciem 
całego uspołecznionego ogółu w. Wilnie. 

Ofiary na ten cel składać można w re- 
dakcjach poszczególmych pism i dzienników 
ma konto Wojewódzkiego Komitetu w PKO 
Nr. 180,610, lub za pośrednietwem Komu- 
malnej' Kasy Oszczędności m. Wilna konto 
Nir. 472, oraz w Biurze Wojewódzkiego Ko- 
mitetu (Urząd Wojewódzki pokój Nr. 16). 

Przewodniczący Wojewódzkiego Komite 
tu do Spraw Bezrobocia w. Wilnie 

Z. Beczkowicz Wojewoda, 

Kobiety optymistki 
W Wiedniu utworzono oryginalną i 

pożyteczną organizację kobiecą. jest nią 
„klub optymistek wiedeńskich", grupują- 
cy po jednej przedstawicielce z każdeg 
zawodu, a mający za główny cel szerz: 
nie wiary we własne siły, radości życia i 
szlachetnych ideałów. Klub urządza co 
tydzień odczyty na temat aktualnych za- 
gadnień kobiecych „przyczem po każ- 

dym odczycie rozwija się wyczerpująca 
dyskusja, dająca możność  wszechstron- 

nego oświetlenia danego zagadnienia-— 

Wśród członkiń klubu panuje jedność i 

zgoda, niezmącona żądnemi intrygami, 

co przypisać nałeży optymizmowi, będą - 

cemu naczelnem hasłem tej organizacj:. 

Jeden z odczytów klubu był poświ;- 

cony kwestji zabezpieczenia bytu kobie- 

cie, żonie i matce, na wypadek, gdyby 

została wdową. 
Aczkolwiek kobiety optymistki 

cechuje niezachwiana wiara we własne 

siły, jednakże zgodzono się bez dyskusji, 
że zabezpieczenie bytu żonie i dzieciom 
należy do męża. Oczywiście — o tem nie 
może być dwóch zdań. 

Rozumny wniosek kobiet — optymi 
stek zasługuje na to, aby go kobiety pol 

skie wzięły do serca, jeśli istotnie kocha 

ją swe dzieci i troszczą się o ich przy- 

szłość. 
Zabezpieczenie przyszłości rodzinie 

przez męża i ojca jest w Polsce niezmier 

nie udostępnione dzięki PKO. W każdym 

urzędzie pocztowym można w każdej 

chwili zawrze takie ubezpieczenie. 
Powinny o tem wiedzieć i tego od 

mężów wymagac żony - optymistki, a 

cóż dopiero — pesymistki! 

BEETTTI PRESS TSISS NSO 

BRASLAW 
— ZASYPANI ZIEMIĄ. We wsi Mej- 

rany pow. brasławskiego podczas budowy 
studni, dwaj robotnicy Stanisław Mar! 
wiez i Antoni Gawluk zostali zasypani zie 
mią i przygn.eceni rusztowaniem. Akcja 
ratownicza nie odniosla skutku. Dopiero 
po sprowadzeniu kilku saperów zdołano ro 
botników odkopać i przywrócić do życia, 

MOŁODECZNO 
— ZŁODZIEJE Z WILNA. Wczoraj 

podczas targu w Mołodecznie dokonano 
trzech sprytnych kradzieży kieszonkowych. 
Malwinie Tucholskiej wykradziono z to- 
rebki 140 zł, Owocimskiej Natalji pod- 
czas sztucznego tłoku wyciągnięto 950 zł. 

i Minnie Błoch wykradziono około 50 zł. 
Złodziei aresztowano. Okazali się nimi 

Helena Kremer z Nowej Wilejki, Mikołaj 
Werkobewski z Wilmą i Helena Kondra- 
tówna z Wilna. 

  

na ta złodziejka zdemaskowana została w 

Wiilnie po dokonaniu kradzieży w mieszka- 
niu dr. Kopelmana. Obecnie do policji na- 
deszła wiadomość z Radomia, iż ta sama 
Gajewska okradła tam w» swoim czasie pe- 

wnego notarjusza na sumę 10.000 zł. Ga- 

jewska przesłana zostanie wobec tego w 
tych dniach do dyspozycji policji radom- 
skiej, 

  

Z SĄDÓW 
TAJEMNICZA PACZKA I NIESUMIEN - 

NY URZĘDNIK 

Z 'Wanszawy do Wilna, w jednym z wa- 
gonów wędrowała paczka. Nadawcą jej w 
stolicy było pewne biuro filmowe, odbiorcą 
matomiast miała być dyrekcja kina „He- 
lios“. Miała być, gdyż jak się okazało, ki- 
no owe migdy już tej paczki! nie zobaczyło. 
Poprostu znikła jak kamfora, 

Gdzie jednak mogła zginąć? Wyświe- 
tliło to miezadługo dochodzenie, Przede- 
wszystkiem ustalono, że paczka (zawierała 
film wartości 3500 zł.), przybyła jednak 
do Wilna. W dniu tym, ściślej mówiąc 25 
maja br. obowiązki magazyniera na stacji 
pełnił 34-letni urzędnik Witkin. On przeto 
musiał coś wiedzieć o tajemniczem zagi- 
nięciu. 

Badany w: tej sprawie Witkin złożył 
jednak kategoryczne oświadezenie, że nic 
o tem nie wie. 

Nieco innego zdania były jednak jego 
awierzehnie władze, które na podsta rie 
zbadania listów odbiorczych stwierdziły, 
że jeden z takich właśnie listów, wysta- 
wiony ma ową paczkę, został sfałszowany 
przez Witkina a tem samem stał» się ja- 
snem, że i paczkę musiał on przywłaszezyć. 

W dniu wczorajszym całą sprawę zba- 
dał Sąd Okręgowy. Zeznania złożone przed 
sądem przez Witkima, pokrywały się cal- 
kowicie z tem, co on mówił na śledztwie. 

Kategorycznie zaprzeczał  jakiemukol- 
wiek przywłaszczeniu i narzekał tylko na 
ciężkie warunki pracy w magazynach ko- 
lejowych, co jego zdamiem mogło wjaś *e 
spowodować zaginięcie paczki. 

W. wymiku mozpatrzenia całokszia”u 
. sprawy, sąd uważając winę oskarż»neg > 

za zupełnie udowodnicną, skazał niesn:..41 

mego urzędnika na 6 miesięcy więzienia, 
zaliczając mu jednak ma poczet tej kary 
2 miesiące aresztu prewencyjnego. Amne- 
stji nie można było zastosować, gdyż 0- 
skarżony raz już był sądownie karany. p,w. 

Trzydniowe Kursy © pogłądach 
na świat 

Dowiadujemy się, że byly profesor Uniwer 
sytetu Stefana Batorego incenty Lutoslaw- 
ski w ciągu trzech dni 6 — 8 stycznia 1933 t. 
streści całoroczne swoje wykłady metafizyki i 
etyki, wygłaszane od 1919 do 1929 rroku. Kurs 
ten niezwykle intensywny zacznie się dnia 5 
stycznia o godz. 10 rano w Sali nr 5 Uniwer - 
sytetu i wykłady przeplatane ćwiczeniami słu 
chaczy będą się odbywać codzień od 10 @0 1 
i od 16 do 20-ej 6, 7 i 8 stycznia. 

Zważywszy, że 70-letni nauczyciel ma za 
sobą przeszło 50 lat publicznych wykładów, 
rozpoczętych 11 lutego 1882 roku i w żad - 
nym razie w Wilnie już takiego kursu nie po- 
wtórzy, gdyż jeśli się nie uda, to niewarto, a 
jeśli się uda, to na podobny wysiłek czekać bę 
dzie 100 innych miast w Polsce — zapowie- 
dziany kurs stanowi nader wyjątkowoą sposob 
ność poznania w ciągu 3 dni całokształtu -lo- 
świadczenia umysłowego i duchowego, jakie 
się w ciągu 70 lat w żywym umyśle uzdoln - 
nego Polaka nagromadziło. Wymaga to те- 
zwykłego wysiłku nietylko ze strony sędziwe- 
go nauczyciela, lecz także jego słuchaczy i 
podjęcie się takiej próby świadczy o niespoży 
tej sile ducha i ciała u kierownika takich ćwi- 
czeń, ale zarazem o jego zaufaniu do wytrzy- 
małości i dobrej woli słuchaczów. 

Dla organizacji tego kursu pożądane są 
zgłoszenia zawczasu tych, co w nim chcą 
przyjąć udział kartką pocztową pod adresem: 
Prof. W. Lutosławski, Dzięgielów, poczta Cie- 

WITOLD JUREWICZ 
„Paweł Bure" 
Poleca zegarki, b źnierję, 
srebre, platery or'z wszelką 
naprawę po cenach znacznie 

zniżonych 
Wilno, ni Ad. Mickiewicza 4 

Ofizry 
Dla uczczenia pamięci z Morzyckich lża 

beli Świąteckiej na herbaciarnie dla hezrobot- 

nej inteligencji Z. Świątecka składa zł. i0. 

E. K. dla rodziny B. — 1 zi. 

Oficerowie 1 Pułku Piechoty Legjonów 
wzamian za życzenia świąteczne i nowo- 
roczne, składane przez pułk i poszczegól- 
nych oficerów, złożyli kwotę 162 zł. 50 gr. 
na gwiazdkę dla sierót Schroniska Imienia 
Mawszałka Józefa Piłsudskiego — Towarzy 
stwa Pomocy Żołnierzowi [Polskiemu w 
Wilnie. 

O NU A M A 

WŁASNE WŁÓKNO,WŁASNY CHLEB 

MOŻESZ MIEĆ, WIĘC NIE BADŹ 

KIEP. 

  

    

  

           

    

  

     

8 i ieniami świetlany prom! 

nw iełowyśmi wskazan
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do codziennego 
użył ku- 

rzeciwdziala ujemnym 

wpiywom zmian 
ferycznych. 
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NA FILMOWEJ TAŚMIE 

DZIECKO GRZECHU — HELIOS. 

Maria Dressler zaprezentowała się w 

„Emmie' bardzo korzystnie. ю 
„Dziecko grzechu* ma podobne podło- 

że. I tu tematem jest miłość przybranej 
matki. Temat ten załama isię tu w specy- 
ficznem nastawieniu spolecznem. 

Miłość starej szynkarki Min do wycho 
wanicy jest przeniknięta obawą o duszę 

dziewczyny. Pod zewnętrzną szorstką po- 
włoką kryje się głębia poświęcenia, które 
dyktuje bohaterskie niemal czyny. Zaczy- 
nając od wyrzeczenia się posiadanych о- 
szczędności aż do zabójstwa — wszystko 
podjęte jest w imię miłości dla cudzego 
dziecka, wydźwigniętego z portowej ulicy 
do szczęścia i dobrobytu. 

Obraz jest psychologiczny i jako taki 
niefilmowy, ale interpretacja aktorska za- 
ciekawia do tego stopnia, że się zapomina 
o teatralnošci i literackości tematu. 

W grze doskonałe pendant daje Marji 
Dressler Wallace Beerry. Obie postacie sa 
typowe, a zarazem wybitnie charaktery- 
styczne. (Bodaj ten duet aktorski jest głó 
wną podporą „Dziecka grzechu”, bo nawet 
sporą dozę gadaniny można darować, 

Ozdoby reżyserskie w, rodzaju jazdy 
na moterówce i prawdziwie amerykańskie 
go amatorstwa w niszczeniu umeblowania 
— choć wyszły z ręki George'a Hilla —są 
mimo to dość tanie i zbyt już „amerykań 
skie". Coś w tym guście było w: „Emmie* 
w scenie z samolotem, 

Najlepszy w „Dziecku grzechu' jest f:- 
nał, który dobrze został przygotowany psy 
chologicznie. 

Nadprogramowo idzie „Radjostacja W. 
P. N.“ — Jest to nie sto, ale trzysta pro- 
cent gadacz, z epoki inflacji tych szczekają 
cych zmor. 

Zaprawiona dość mocno kryminałem fa 
buła może tylko przy dobrych chęciach za 
ciekawić. 

William Haines jako speaker z niewy- 
czerpanem źródłem humoru, tupetu i po- 
mysłów jest w miarę interesujący. Prze- 
prowadzenie akcji naiwne i obliczone na 
mało wybredną publiczność, > 

Organizacja pracy na radjostacji jest w 
naszych warunkach niemal, że herezją. Ale 
przecież to się wszystko dzieje w Ameryce, 
a tam każda rzecz jest odwrócona do góry 

TAD. C. 

Kobieta 

Monte Carlo 

SPORT 
ZAWODY SZERMIERCZE O MISTRZO- 
STWO 3-ciej SAM. BRYG. KAWALERII 

Wczoraj w sali Ośrodka WF odbyły się 
zawody szermiercze na szable „zorganizo- 
wane przez dowódcę 3 Samodzielnej Bry- 
gady Kawalerji. Kilkunastu co najlepszych 
szablistów - oficerów pułków brygady wi- 
leńskiej walczyło o tytuł najlepszego sza- 
blisty brygady. 

Po rozegraniu wszystkich walk pierw- 
sze miejsce „a więc i tytuł mistrza, zdobył 

ppor. poz z 13 p. uł. (siedem walk wy- 
jgranych, ciosów zadan 21, otrzyma- 
nych 8). и 

Drugie miejsce przyznano ppor. Roma- 
mowskiemu 23 p. uł. (6 walk wygranych, 
1 przegrana), trzecie — por. Mackiewiczo- 
wi 4 p. uł. (£ wygr. 3 przegrane), czwarte 
— por. Marcinowi 13 p. uł. 

: Zawody zgromadziły na sali sporą ilość 
widzów. (t) 

  

    
  

DWA KONKURSY 

Referat sportosy Polskiego Radją w 
porozumieniu z (Państw. Urz. Wych, Fiz., 
rozpisał dwa konkursy. Na hasło propagan 
dowe dla Państwowej Odznaki Sportowej 
i najpiękniejszą wycieczkę kajakową, : 

Wobu wypadkach nagrody, przyznane. 
przez jury, „zawadzają* o Wilno.. 

W konkursie na hasło, trzecią nagrodę 
przyznano p. K. Okuliczowi z Wilna, któ- 
rego pomysł brzmi: „Z POS. zuch — wait 
jest dwóch", Nie wydaje nam się to ha- 
sio godnem wyróżnienia i nagrody, ale wi- 
aać brak było lepszych pomyslów, skoro 
z 10.217 nadesłanych haseł nagrodzono ta- 
kie: „Chcesz mieć głos — zdobądź POS". 

Nie lepsze były i inne, wyróżnione: 
„POS — cherlactwa kres", „Państwowa Od 
maka Sportowa — długo ci młodość za- 
chowa”, „Junak bez POSu — jak śpiewak 
bez „os ` 

ożna i z POS'em być matmym špiewa- 
kiem i nie zachować lości 3 оаьа AR ć młodości cherląc do 

: Drugi "mkurs, na najpiekniej - cieczkę kajakėwą, był pod hasłem as 
na, wodę". Pierwszą magrodę — kajak dwu- 
osobowy (Wytwórni łodzi w Wilmie — о- 
trzymali PP. Wisłoccy z Warszawy za wy- <cieczkę po jeziorach brasławskich. Wileń- 
ska magroda za najpiękniejszą wycieczke po jeziorach Wileńszczyzny. To nas napa- 
wąć może dumą. ft)



grodžię ska 
— ZBBRANIE CZŁONKÓW OKR. ZW. 

PRAC. UMYSŁ. ADMINISTR. WOJSK. — 
W dniu 21 bm. o godz, 18-tej w sali klubu 
sportowego „Oresovia'* przy ul. Narutowi- 
cza 4, odbędzie się walne zgromadzenie 

członków Koła Okręgowego Związku Pra- 
cowników Umysłowych Administracji Woj- 
skowej, o czem zawiadamia Zarząd Koła w 
Grodnie. 

— POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ. 
Na godzinę 0-tą dnia 22 grudnia br. wy- 
znaczome zostało posiedzenie Rady Miej- 
skiej, z następującym porządkiem dzien- 

nym: 
1) Przyjęcie protokułu Nr. 17-73 posie- 

dzenia Rady Miejskiej miasta. Grodna z d. 
24 listopada 1932 roku. 

2) Dalszy ciąg sprawozdania Specjal- 
nej Komisji, stosownie do uchwały Rady 
Miejskiej Nr. 369 z dmia 24 maja 1932 r., 
w sprawie ustalenia stanu majątku miej- 

skiego, dotyczącego ziem miejskich bezter- 
minowo i terminowo dzierżawnych. 

3) Wamiosek nagły Frakcji „Koło Chrze 

ścijańskie" z dnia 24 listopada 1932 roku 
w sprawie wydzierżawienia ziemi miejskiej 
na osiedla dla bezrobotnych i ubogiej lud- 
mości miasta Grodna. 

  

  

Dźwiękowiec Į 

Kino „Ą POL LO” | Ф 
Baminik 26 i 

PASKAITYTI ROBOTE | 

Wstęp od 49 gr. 

Nie bacząc na przedźwiąteczny okres, 
wyświetlamy wspaniały f Im reżyserji 

Kot" Noce Paryskie pz 
z ulubieńcem publiczności Henry 
Gerat w roli głównej. Re yser Korda 
potraf.ł umiejętnie wykorzystać specy- 
łiczne tło paryskiego obrazu, dając 
szerag doskonale podpatrzonych typów, 

tcagmenty życia „iewego brzegu. 
  

      

  

tyczącej przyrzeczenia do sprzedaży śp. Pa 
włowi Klimaszewskiemu działki ziemi 
miejskiej, położonej przy ul. Objazdowej 
13 i wydzierżawienie tejże działki ziemi 

miejskiej Emilji Klimaszewskej. 
5) Prolongata prekluzyjnego terminu 

ważności uchwały Rady Miejskiej Nr .349 
zu dnia 28 stycznia 1932 roku, 13: sprawie 
sprzedaży Wiodzimierzowi Fiedorukow* 
placu miejskiego, położonego przy ul. Pu- 
szkina pod Nr. 23-9. 

6) Wmiosek Komisji Regulaminowo - 
Prawnej, stosownie do uchwały Rady Miej 
skiej Nr. 439 z dnia 1 grudnia 1932 roku, 

w sprawie prośby Powszechnego Towarzy- 
stwa Kinowego „Peteka'* .w. Grodnie z dnia 

20 października 1932 roku, dotyczącej po- 
datku widowiskowego od przedstawień 
świetlnych w: kinematografach. 

7) Interpelacje. 

— BYŁY SBKWBSTRATOR MAGIS- 
TRACKI KRASOWSKI ZOSTAŁ ARE- 

nowocEddzka 
— URZĘDOWA. W dniu 19 b. m. p. wo- 

jewoda Świderski przyjął: p.p. Józefa Sła- 

iweckiego, nacz. urzędu pocztowego w No- 

wogródku, Stefanję Wasilewiczową, pre- 

zeskę stow. św. Wincentego a Paulo, Jana 

Sandalgi i Janusza Grabkowskiego z Isa- 
jewicz, Mieczysława Makowskiego, oraz 
Aleksandra Łopko z maj. Dokudowo. 

— POSIEDZENIE RADY WOJEW. 

T-WiA ORGANIZACYJ I KÓŁEK ROLNI- 

CZYCH W NOWOGRÓDKU. W sobotę dn. 

17 b. m. pod przewodnictwem prezesa 

inż. Cz. Dębickiego — odbyło się posie- 

dzenie Rady Wojewódzkiego Towarzystwa 

Onganizacyj i Kółek Rolmiczych, w którem 

  

SZTOWANY. — Sprawa nadużyć byłych prócz członków, Rady wziął udział i p. L. 

sekwestratorów magistrackich przyjmuje Maculewicz, 
coraz większe rozmiary. 

dyrektor (Wileńskiego oddziału 

Państwowego Banku Rolnego,  zarazene 

Do magistratu napływają wciąż kwity Komisarz Rządowy dla spraw: finansowo - 
zapłaconych podatków za podpisem b. se-rolnych. 
kwestratora Krasowskiego, należność któ- 
rych nie została wpłacona do kasy magis- 
trackiej. 

Sprawa ta znajduje się 'w' unzędzie pro- 
kuratorskim. 

W dniu 19 bm. p. sędzia śledczy ро zba- 
daniu Krasowskiego zarządał od K. kaucji 
w wysokości zł. 2000. 

Ponieważ Krasowski nie mógł zadość- 
uczynić żądaniu p. sędziego. został natych- 
miast aresztowany, 

— LEKCJE TAŃCÓW. — Zanząd Sto- 
wanzyszenia Urzędników Państwowych w 
Grodnie organizuje we własnym lokalu, ul. 

j Listowskiego 12, lekcje tańców dla człon 
ków SUP. i Klubu, ich rodzin oraz wpro- 
wadzonych gości. Kierownictwo obejmuje 
p. Rabinowiezówna. Lekcje będą odbywały 
się we środy i piątki w godzinach od %,20 

do 22,30. Opłaty każdorazowo wynoszą dla 
członków i ich rodzin 60 gr., dla gości 80 
groszy, 

ALT AAA pn 
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Dźwiękowiac || 
Kino „POLONIA pocztowa 4. 
BEO TAS TRAIN 

Upoina historja miłosna na ile roz- 
śpiewanej stolicy nsddunajskiej 

Dwa serca biją 
w walca takt 

w rolach głównych: 

IRENA CARNERO, 
STEFAN LASKOWSKI 
i WITOLD RYCHTER 

Operetka wiedeńska w języku 
polskim. 

  

KINO „PALACE” 
Grzaszk. 18. 

  

Podwójny program przedświąteczny 
tilmy p t. 

Dziś! | 

Życie jest piękne 
wstęp 45 gr. 

„Paryż w dzień” 

  

      

    
    

KINO 
DŹWIĘKOWE 

«ŚWIATOWAB" 
GRODNO, Brygidzka 2, 

W roli 
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Początek 28ANSÓ « 
o g. 6.15, — 8, — 18, 

Pełna humoru komedja 

NOC SZAŁU 

  

Korzystajcie 
z okazji 

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

Konto czekowe P. K. O. 82.157. 

POLECA ŻA 160 ZŁ. GOTÓWKĄ 
$-iampowy odbiornik radjowy, z lampami 
głośnikiem akumułatorem, baterją anodową 

i sprzętem antenowym 

Na gwiazdkę! "okazji * 

  

  

Dziś wstęp od 75 gr. 

    głównej LUCIEN B' ROUX 

Na gwiazdkę 
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Na gwiazdkę 

  

FRANCISZEK PAKKARD 20) 

Podwójne życie Jimmy Dala 
Kiedy dyrektor Młynów dowiedział 

się przez telefon, że kasjer wyszedł z 
banku z pieniędzmi o 11-tej, dał znać po 
licji, która rozpoczęła poszukiwania. Wre 
szcie znaleziono samochód nad rzeką, a. 
obok martwe ciało straszliwie zamordo- 
wanego Sheldona. Zabito go uderze- 
niem tępem narzędziem w głowę. Mor- 
derca nie pozostawił żadnych śladów. 

Dal szybko przebiegł oczyma cały 
artykuł, u dołu zatrzymał się dłużej na 
fotografji żony Sheldona i dwojga dzie- 
ci. Na zakończenie autor artykułu pow- 
tarzał stanowczo, że tylko „Szary Znak“ 
mógł się zdobyć na podobny czyn! 

Dal zapalii papierosa i podniósł 
oczy. 

Dostrzegł postać kobiecą skręcającą 
w boczną ulicę. Zapałka oparzyła mu 
palce. Nie to zwróciło jego uwagę, że 
kobieta ta biegła prawie i nie to, że by 
ła smukła, wiotka i ruchy miała harm>- 
nijne. Dziwnem było, jej nagłe ukazanie 
się na pustej ulicy. Nie minęła przecież 
Dala, wiedział to napewno, a nie me- 
gła też wyjść z żadnego z sąsiednich 
domów. Wyłoniła się nagle, jak z pcd 
ziemi, kolo „„Marjanny* i zniknęła, pra- 
wie równie prędko! 

— To zabawne! — mruknął do sie- 
bie. — Chociaż.. 

Zapalił drugą zapałkę i z papierosem 
w ustach, podszedł do czekającego auta. 

Tutaj czekało go nowe zdziwienie: 
drzwiczki, które pozostawił zamknięte, 
były uchyłone, ktoś był w samochodzie? 
Ktoś tam zaglądał? 

W nagłym niepokoju nachylił się d' 

wnętrza maszyny. Na podłodze leżała 
biała rękawiczka. jej rękawiczka! A 
więc ta kobieta — to była ona! 

Pierwszym jego odruchem było biec 
za nią. Ale zorjentował się, że napróż- 
noby się śpieszył! Gdyby nawet dopę- 
dził ją na ludniejszej ulicy, nie pozna 
wśród innych ludzi! 

Smukłe palce pieściły rękawiczkę. W 
jakim celu ona wrzuciła ją do auta? 
Przez żart. Ale.. poczuł jakiś twardy 
przedmiot pod palcami, w rękawiczce. 
Wyjął złoty pierścionek i długo przy- 
glądał mu się ze zdziwieniem. 

Był to staroświecki pierścień z her- 
bem rodzinnym: mitra, a pod nią dzwon 
i nadpis. Długo wpatrywał się w mate 
wytarte literki, aż wyczytał francuski: 
słowa: 

„Bądź baczny w niebezpieczeństwie! * 

Stał, jak wryty, pełen niewymėwio 
nych pytań, które drżały mu w ustach. 
Czuł w palcach twardość złota i mięk. 
ką skórkę rękawiczki. Czyżby umyślnie 
zostawiła rękawiczkę? Na znak, że wkiót 
ce znikną dzielące ich zapory? Jako za- 
zapowiedź poznania?.. 

Znów zobaczył coś, co przykuło je- 
go wzrok: na kanapce, obok kierownicy 
leżał pled. 

" — Zabawne — mruknął do siebie,— 
pamiętam doskonale, że nie wyjmowałen: 
go dzisiaj... Któż go wyjął z pod podu- 
szek? 

Z niespokojnem przeczuciem podniósł 
pled. Na skórzanej poduszce leżała ko- 
perta. 

Pozas prawami drobniejszego znaczenia 

Rada obradowała nad sprawą zajęcia sta- 

nowiska wobec projektowanej Izby Rolni- 

czej. Po wyczerpującej dyskusji — rada za 

jęła stanowisko pozytywne co do stworze- 

nia Izby Rolniczej iw Nowogródku, wycho- 

dząc z założenia, że w ew. powołanej Izbie 

powinne być przekazane nie tylko prace 
Towarzystwa, lecz oddany do dyspozycji 
Izby cały element społeczny, który praco- 
wał w ramach T-wa mad (podniesieniem 
rolmictwa, ażeby umożliwić dalsze pla- 
nowe prowadzenie pracy w dziedzinie rol- 
nictwa, wychodząc z założenia, że prace 

Izby Rolniczej będą wymagały jaknajwięk- 
szego udziału elementu społecznego. 

Rada obradowała również mad sprawą 
komitetów finansowo - rolnych, postana- 
wiając dążyć do pogłębienia współpracy 
Тчха 7 biurami finansowo - rolnemi na te- 
renie i udzielić poczynaniom tych biur jak- 

najdalej idącego poparcia i pomocy w for 
mie jaknajszerszej propagandy wśród: lud- 
ności rolmiczej. 

Na posiedzeniu wygłoszone były spra 

wozdania z działalności T-wa przez dyr. 
p. inż. Molińskiego, oraz z działu hodo- 

wdanego i akcji finansowo - rolnej przez 

inż. Podoskiego. 

Przeprowadzono та tem posiedzeniu 

wybory uzupełniające do Zarządu podczas 
których powołano w charakterze twice-pre 
zesów: p.p. Adolfa Brzozowskiego — zie- 
mianina z pow. nowogródzkiego i L. Maj- 
chera — osadnika z pow. nowogródzkiego. 

Obrady na: zebraniu Rady Wojew. T-wa 
Org. i Kółek Rolniczych — były bardzo rze 
czowe, z czego wynika, że dawne zatargi w 
łonie tej organizacji — zostały zlikwido- 
'wame i obecnie panuje majściślejsza współ 
praca wszystkich sfer rolniczych wchodzą- 
cych w skład Towarzystwa. Jest to mie- 
wątpliwie zasługą obecnego prezesa To- 
warzystwa p. inż. Czesława Dębickiego. 

— GOSPODA LUDOWA ZWIĄZKU 
PRACY OBYWATELSKIEJ KOBIET W 
NOWIOGRÓDKU Otwieraną będzie od dnia 
19 Grudnia r. b. do dnia 2 Stycznia r. p. 

włącznie, od godz, 12 w południe do godz. 

10 wieczór, zaś w dniąch 24, 25 i 26 grud- 
nia zamkniętą będzie przez dzień cały. 

— POSIEDZENIE WOJEWÓDZKIEGO 

KOMITETU LOPP. W niedzielę dnia 18 b. 
m. odbyło się w obecności p. wojewody 
Stefana Świderskiego doroczne walne ze- 
branie Wojewódzkiego Komitetu LOPP. 
które zagaił p. wicewojewoda Franciszek 
Godlewski. 

W: zagajeniu p. wicewojewoda wskazał 
na konieczność wzmożenia propagandy 

prac LOP|P, werbowania członków, urucho- 
mienia czołówki Komitetu zaopatrzonej w 
nowe filmy, oraz prace nad dalszą rozbu- 
dową lotniska LOPP w Baranowiczach. — 
'Przedstawiiony przez p. wicewojewodę 

program prac — został przyjęty przez Ko- 
mitet, przyczem uchwalony został budżet 
na rok 1933. Na zebraniu uczczono pa- 

mięć bohatersko poległych lotników. Żwirko 
i Wigury. 

Na prezesa Komitetu jednogłośnie 'po- 
wołano p. wojewodę Stefana Świderskiego 
iPonadt o w skład Komitetu Wojewódzkie- 
go wchodzą: jako wiceprezesi: pp. wice- 
wojewoda Fr. Godlewski, oraz prezes Są- 
du Okr. Muraszko, jako skarbnik — p. 
prezes L, 'Wojno, sekretarz burmistrz — 
inż, L. 'Wolmik, jako członkowie: p.p. nacz. 

List! Więc znów „Szary Znak” od- 
bierze rozkaz! „Bądź baczny*. 

Rękawiczka i pierścionek  zniknęty 
w kieszeni, a list znalazł się w ręku. 

Dziwny dzień! Po raz pierwszy list 
od niej nie był zaklejony! Śpiesznie wy- 
jął kartkę, na której widniały pośpieszrie 
skreślone zdania. Ostatnie zdanie byic 
urwane... Dal pokiwał głową: teraz wszy 
stko było jasne. Ona śpieszyła się bac- 
dzo! Chodziło o zakomunikowanie bar- 
dzo ważnego planu. W pośpiechu zdję- 
ła rękawiczkę i nie zauważyła, że zs:1- 
nął się jej pierścionek... 

Więc podczas, gdy on stał przed 1e- 
stauracją i czytał gazetę, ona pisała list 
w jego samochodzie! 

Zaklął cicho. Doprawdy był to nie- 
znośny pech! Czy zawsze już wyimykać 
mu się będzie ta upragniona nieznajc- 
ma?... Czyż nigdy jej nie pozna, nie zo- 
baczy? 

Dał zaczął czytać. Twarz jego po: 
ważniała coraz bardziej. Tak to była 
niebylejaka sprawa! Nie miał jeszcze ni 
podobnego... 

Spojrzał na zegarek, nie miał już cza 
su na powrót do domu, Pojechał więc 
wprost do wschodniej dzielnicy miasta, 
gdzie w ciemnym zaułku znajdowała się 
„Świątynia Tajemnic". 

Samochód pozostał przy chodniku na 
ludnem skrzyżowaniu ulic. . 

Dal przeszedł kilkaset kroków i о- 
bejrzawszy się, wślizgnął się do brany. 

Już dawno nie był w tym zakarku, 
ale wszystko tu znalazł na dawnem miej - 
scu.. Dał sprawdził według jemu tylko 
znanych sposobów, że nikt tu nie był. Za 
raz też zabrał się do przeobrażania swej 
postaci przed krzywem lusterkiem. 

D. C. N. 

  

Dźwiękowe kino 

"PAN" 
Wielka 42, tel. 528 

PAŁAC NA KÓŁKACH 
SŁYNNY EWERIĘ FRANCESCA 

już wkrórce w neszem mieście 

  

Ceny KRYZYSOWE 
BALKON 40 i 49 groszy 

Dźwiękowe 

Kino 

HELIOS 

Dziś! Rekordowy program! Komedjo-dramst 

DZIECKO GRZECHU 
PARTER 75 i 85 groSZy |; „.j, gł bohsterkaf „EMMA" MARIE DRESLER niezrównany WALLACE BEERY 
Nad program: Tryumf, kreacj» Williama Chaimesa „RADJOSTACJA W. P. N.* Niezwykłe tło, Wysokie napięcie 

v spasiała gra. Pocz. 4, 6, 8 i 10,20 Na | szy seans ceny zniżone. 
Na świętał J:dyny trvomfsiny przebój HAROLDA LLOYDA „KINOMANIAK: 

  

LZ wIĘKOWE KINO 

CG/INe 
Wielka 47, tel. 15-41 

sensacji 

  

płaconych kulami! Arcydzit ło 
filmowej pod 

z udziałem ANNIE DUCAUX i JEAW'A GALLAND'«. 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10,25, w dnie świąt o godz. 2-ej. 

tyt. 

Dziś największy sałonowo-kryminalny przebój sezonu! Emocjonują.y, o szalonem tempie film o bryłantach, 

„LARBÓJSTWO © $WICIE 
Nad program: Urozmaicone dodatki dzwiękowe. 

Ceny od 25 gr. 

  
Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 5-28 

„Dr. Jekyll i Mr. Hyde“ 
Fradrich March 

Dz.ś. Wspaniały podwójny program. 1) Najpoiężziejsze aicydzieio fencmenalnych gwis G Suvia Sicrey 

BLASKI i CIENIE MIŁOŚCI 
A suopis os JEDMĄ NOC KA RIVIERZE 

i genłałny 

Przepyszna muzyka Śpiew. Tsńce. Humor. 

  

  

  

  

  

HOLLYWOGI RYCHARDA QSSWALDA .„. LADY H3MILTON HOLLYWOGD Dziśl Wielii film genjalnego "p. t Ą { 

Mickiewicza;22 2 Pr W rolach główyh CONRAD VEIŠT : LILJANA HAID 
Nad program: Atrakcje dźwiękowe, — Początek e godz. 4, 6, 8 i 10,15 

Dziś! Wielki rewelzcyjny 100 proc. dźwiękow w fascynującym dramacie piomiennej 
Kino-Teatr podwójny prcgram. Bosko czarująca ы GRETA GAR BO a wości p. t s : 

66 W rolach głównych Greta Garbo, Levis Stone, Robert 
„STYLOWY M A T c į N i E N i E Montgomerry —Nad prcgram: Szczyt sensacji p raz pierwszy 

Wielka 36 > w Wil ie „KOBIETA Z BCZEM“ potężny dram;t w 9 skt, 
ilustuejący „Wojny domowe Ameryki“, 

Dziś! Potężaa evopea wielkiej miloš.i i pošwięcemia 
Dźwięk: 
Razi Rewelacyjny dramat z życia polskich bohaterów 

z r. 1905 pg powieści W. Sios manes — 
W rol. gł Jadwiga $mosarska, dam Bro. 

«miarów B > dzisz, B. Samborski, E Bodo i M Frenkiei   Balstaj i, chór Dana i pieśni w wykonaniu Opery Warszawskiej. — Dla młodzieży dozwclone. 
  

Mioduszewski, insp. Chruściel, insp. po- 
żarnictwa Drożdżeński, inż, Lechowicz, 
plk. Iwaszkiewicz, starosta H. Bogatkow- 
ski, inż. Lieymam, oraz p. Drewnikowski. 

OŚWIADCZENIE. 

My, miżej podpisane organizacje, pro- 
testujemy przeciwko mapaściom na 
Dziekan Węckiewicza w Kunjerze Nowo- 
gródzko - Wileńskim, uważając, że żaden 
katolik nie ma prawia dochodzić pretensyj, 
czy załatwiać porachunki ze swoim Pro- 
boszczem ma łamach prasy. — Takie ata- 

kowanie sukni duchownej w codziennej ga- 
zecie, przynosi szkody Kościołowi Katolie- 
kiemu i gorszy wiele osób, tembardziej że 
Proboszczowi należy się od parafjan sza- 
cunek i życzliwość, każdy zaś ma pełną mo 
żność składamia zażaleń i dochodzenie 
swoich pretensyj u właściwej zwierzchno- 

ści kościelmej. 
Prezes Akcji Katolickiej Djecezji Pińskiej, 
Nowogródzki Związek Katolicki Polek. 
Stowarzyszenie św. Wincentego a Paulo. 

NORS INIT SPSS SRS ASS 

Ma pońaruki $afątecrne oussy, serwety, 
obrusy, serwety, 

narzniki, flsnele deseniowe, we!wety, wełny, 
płótna jedwabne, zet ry, Żorżetty meteory 
it. p. najkorzystniej kupuje się w sklepie 

blawstnym „„TKANINY TANIE" 
S$. Ciszewskiego, Wileńska 31. 

Polskie Zakłady 
Radjotechniczne 
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Niezrównanej dobroci preparaty 
„Venetian“ do pielęgnowania | 

udelixatniania cery 
poleca 

Wyłączna Agentura w Wilnie 
PERFUME Ri A 

J. PRUŻAŃ 
UL. MICKIEWICZA 15 

vis-a.vis Hotelu „Grorges* 

Egz. od r. 1890 Teleton 4-82 

Sprzedaż detaliczna wadług 
cennika fabrycznego 

  

  

J AEA M A ETER? 
OGŁOSZENIE .Nr. spr. Z—2970/32 r. 
Przewodniczący (Wydziału VI Sądu Q- 

kręgowego w Wilmie  miniejszem ogłasza, 
iż w dniu 18 stycznia 1933 roku o zodz. 
10 rano w tymże Sądzie w sali Sądu Grodz- 
kiego Nr. 1 będzie rozpatrywana sprama 
Zarządu Spółki z ogr. odp. „W. Charyto- 
nowicz, iApteczny Dom Hurtowy” © odro- 
czenie wypłat. Spr. Nr. Z—2970/32. 

,_ Wszyscy wierzyciele wspomnianej Spół 
ki mogą przybyć na rozprawę celem udzie- 
lenia Sądowi wyjaśnień. 

Przewodniczący Wydziału. 

| GABINET 
j Racjonalnej kosmetyki lecznicza | 

Wiino, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, it- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetycz- 
ny twarzy. Masaż ciała, elektryczny, w;- 
szczupiający (panie). Natryski „Hormona“ 
według prof. Spuhla. Wypadanie włosów, 
fur ywidualne dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Ostatnie zdobycze kosme- 

tyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8 

WZ. 

   

    

  

P. 

  

Dom Handlowy 

® Rymtlewic 
Wilno, 

ul. Mickiewicza 9. 
Теса 

МААЛЬБАЗАААЛАЬ Ьа ьеох 

LK — 
iekarze 
————— 

„CENTRUM“ żywe i Śnięte: karpie, liny, 
szczupaki, płotki, okonie 
wszelkie inie z pierwszego 

DrGinsbera 
choroby skórne wene- 
ryczne i moczopłciowe. 
Wileńska 3, od 8 — 1 

Po 
w wielkim wyborze 

kalosze: 
Damskie 
Męskie 

Spółka z ogr. odp, 
WILNO, ul. Wileńska 20 (w podw.) 

Polecają 
niedoścignionej jakości sparaty radjowe. 

Prawdziwą rewelację stanowią wzmacniacze 
detektorowe wrsz z wbudowanym  głośni: 
kiem, zasilane z sieci prądu zmiennego 

w cenie zł. 135. 

Fachowe ładowanie akumulatorów. Najtańsze 
źródło zakupu radjosprzętu. 

HURT DETAL 

  

  

  

| Najwięcej żądana 
na rynkach światowych 

ANG. HERBATA 
LYONS'A 

JUŻ ZE ŚWEŻYCH ZBIORÓW 
jest do nabycia w handlach kolonjaln. 

Żółte opakowanie — łagodna | 

| 

| Czerwone ы — cierpka 
! —

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
-
-
—
—
—
—
 

  

POLSKI ZAKŁAD ELEKTROTECHNICZNY 

ELEKTROFON 
inž. S. KUBILUS 

Nowoczesna stacja ładowania akumulato- 
rów (dostawa bezpłatns) 

Instalacje siły, Światłe rsdja. 
Wykonanie pierwszorzędne. 

Wilno, Poznańska 2, róg Wileńskiej, 
tai. 14 20 Przyst autob. . Nr. 2 Mala 

Pohulanka — Poznańska. 

     
| Luis dė) 
ae AR 

Bruko GEA: 
o wadze (,700 i 1000 gramów do opała 
kuchen, pieców mieszkaniowych i t. d. 
po cenie za 1 tonnę 5B zł, pół tosny 
29 zł w szczelnie zamkniętych i zaplome 

bowanych wozach dostsrcza 

M. DEULL Vilno, 
Binro: Jagielloūska 3, tel. 811. 
Składy; boczni*a wł., Kijowska 8, tel. 999. 

źródła z własnych basenów 
sprzedaje | 

SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW RYB — 

RYNEK DRZEWNY PRZY ZAWALNEJ 41. 

Tamże sprzedaż sandaczy mrożonych, 

Pantofle gimnastyczne 
Сета1у 
Liaolenm 
Chodniki 
Kokosowe i inne 
Wycieraczki 

i 4 — 8. Tel. 567. 

Kupno 
i SPRZEDAŻ 

TYTTTYTTYWYTYYYWYYFA 

    

  

  

$tład Forteplanów, Piania, Fiskarmonji 

K. Dąbrowska 
(F-ma istnieje od r. 1874) 

ilno, Niemiecka £, m. 17 

  

Świeży rybi 

Tran „Bergenski“ 
| Witaminowa czakolada zrybim tranem, cukierk! od kasziu 

poleca sklad +pieczny i perfumeryjny 

J. SZAMBEDAŁ w. Pohulanka 14 
(vis-a-vis Teatru Wielkiego) Egz. od roka 1901 

mianę materji. 

ganów trawienia, wzmacniają organizm 

innych miastach. 

Sprzedaž w aptekach   

Šrodki odžywcze: 
Ovomaityna, 

  

Ratujcie zdrowie! 
Najsłynniejsze światowe powagi lekarskie stwierdziły, ze: 

dużo chorób powstaje z powodu obstrukcji. 
Chory żołądek jest główną przyczyną powstania najroz- 

maitszych chorób — zanieczyszcza krew i 

Słynne od 50 lat w całym świecie 

ZIOŁA ZGÓR HARCU D-ra LAUERA 
są dobrym środkiem przeczyszczającym, ułatwiają funkcję ©": 

Zioła z gór Harcu Dra Łauera zostały 

wystawach lekarskich najwyższemi odznaczeniami izłot.rneda- 
iami w Badenie, Berlinie, Wiedniu, Paryżu, Londynie i 

—— Cena Y pudełka 1,50 zł., podwójne pudełko 2,50 zł. 

składach aptecznych. 

    

Rozmaite 
ZA 7- Świąteczny rabat na 

wstystsie towary 

Sandacze | .. z 
mrożone NAAAAAAAAAAAAAA ABA 

Indyki Lokale 
taczone FETYTWTYYTYYTYTYYYTE 

poleca najtaniej -- _ 

ZWIEDRYN*KI Mieszkanie 
Wileńska 28,tel. 1224 2 pokoje z kuchnią de 

wynajęcia. Dowiedzieć 
się Białostocka 6 — } 
codziennie od 3 pspoł. 
do 4.30 

    

REWRERERIUWERKÓWYJ, 
Lekcje 

SREBRNA PARKS, 
I D ZLE LA m 

cyj fraacuskiego — 
—korepetycje —niedre 
go. Mickiewicza 42 — 
11 tel. 794 od 2 — 4 
po poł. 

Różne 
PRRBDGETERK TORZE 
Dyrekcja Koion, 

dia psychicznie chory: 

„JANIELISZKI“ 
przyjmuje chorych — 
opieka lekarza psychjat. 
Całkowite nirzymanie 
80 zł. miesięcznie Pe- 
rozumieć się możne te- 
lefonicznie poczta 
Połuknia, Nr. 1 „Janie- 
liszki*, Dla niezamot- 
nych ustępstwo da 25 
proc. 

зетай, 

  

  

wołam 
o pomoc dia rodziny 
B. w opłakanym sianie 
znaleziona przez WiE- 
centynkę: Ojciec w 
szpitalu sh:by — maike 
wycitńczona (bez bie- 
lizny) — z pięciorgiem 
dziatek. Najs:arsza dzie- 
weczka 10 lat, chłopak 
7, drugi 5, trzect 3 let- 
ni a najmłodsze bobe 
rocznel Wielki brak bie- 
lizny, ciepłego ubranie 
i obuwia proszę dzieci 
w tym wieku o ofiaro- 
wanie starego ubranie, 
Bóg wynagrodzi za naj 
mniejszą ofiarę złożoną 
w Redakcji „Słowa” 

tworzy złą prze- 

pobudzaja zpetvt. 

плезойголе ne 

wielu 

(W. Z. P. 48)   
„AS STI WED ZOZE O ROT RA IKI I BIT T IS TSS T I III IST CT III TI INIT T AINA SE 

Drukarnia wydawnictwa „SŁOWA* Wydawca: Stanisław Mackiewicz. Redaktor w/z Witold Tatarzyński. 
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