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O siłe kultu św. Kazimierza na 

naszych ziemiach czy trzeba mówić? 

Jeszcze za życia Świętego zaczęła się 
tworzyć o Nim legenda wśród szero- 

kich mas ludu polskiego i litewskie- 

go. To też gdy 4 marca 1484 dwudziesto- 
sześcioletni Królewicz Kazimierz oczy 

swe zamknął na wieki w swym zam- 

ku w Grodnie, — żal powszechny 
zapanował — i rozpacz. 

Był Kazimierz dla szerokich mas 

promieniem jasnym, gwiazdą, oświe- 

cającą ciemną drocę, — był symbo- 
lem królewskiej potęgi i boskeej 

prawdy, cnoty i piękna, a więc za 

Życia jeszcze był uważany za šwię- 

iego, 

Po śmierci przy grobie Królewi- 

cza zaczęły się dziać cuda. Coraz 

inne osoby doznawały łask, chorzy 

pozbywali się chorób, nawet zaszedł 
, wypadek (uwieczniony na obrazie w 

kaplicy św. Kazimierza) wskrzeszenia 

zmarłej dziewczynki Urszulki. 

Św. Kazimierz obejmował władzę 
nad duszami Polaków, roztaczał nad 
nimi opiekę, obdarzał łaskami. 

Ale nietylko jednostki, zwracające 

się do św. Królewicza z korną mod- 

litwą doświadczały Jego opieki, wpływ 

Świętego zaznaczył się i w sprawach 

publicznych. 

W r. 1506 Moskale oblegali mia- 
. sto Połock. Wojewoda połocki Olb- 

racht Gasztołd na czele rycerstwa 
Śpieszył z pomocą, ale już pod sa- 

mym Połockiem natknął się na nie- 
zwyciężoną przeszkodę w postaci 

  
4, wezbranej Dźwiny. Daremnie rycerze 

cy do walki 

Szukali brodu lub mostu: rzeka zer- 

wała mosty i, podrzucając do góry 

wielkie fale, mknęła naprzód. Sytu- 

acja była rozpaczliwa. Uzbrojeni, rwą- 
rycerze musieli stać 

bezradnie na brzegu rzeki i przyglą- 

dać się temu, co się działo na stronie 

przeciwnej, gdzie się znajdował wróg, 

Pewny bliskiego zwycięstwa. Niektó- 
TZy załamywali bezradnie ręce... Nie- 

którzy modlili się gorliwie. 
I oto nagle — jak opowiada le- 

genda — na horyzoncie ukazał się 

jakiś jasny punkt, zbliżał się coraz 
bardziej, stawał się wyraźny... 

Na białym dużym koniu nadjeż- 
dżał piękny, młody rycerz w srebrnej 

zbroi. Blaski biły od jego zbroi, pro- 
mienie otaczały wzniosłe czoło... 

Zbliżył się do rzeki... Przystanął... 
Miękiem uderzeniem zgrabnych nóg 
zniewolił konia do ruchu... Plusnęła 

wodą pod kopytami końskiemi... Ale 

rzeką nagle zamarła w bezruchu, fale 
zeSztywniały. Powoli, spokojnie, ma- 
jestatycznie posuwał się -naprzód cu- 

downy jeździec, aż stanął na drugim 
brzegu... ` 

Rycerstwo polskie, patrzące w nie- 

mym zachwycie na ten cud, stało bez 
ruchu, aż wojewoda krzyknął: „Ka- 
zimierz, święty Królewicz Kazimierz*! 
i wszyscy podchwycili ten okrzyk, 

Promienny rycerz rękę do góry 

Podniósł, jakby buławą komendę za- 

powiadał. | nagle wszyscy  posłyszeli 
Krótki rozkaz: „Za mną! naprzód*! 

Zapał ogarnął wojsko, które rzu- 
ciło się w wezbraną rzekę, przepły- 

"P> nęło na drugi brzeg, uderzyło na za- 
skoczonego wroga. Dwa tysiące Po- 

laków rozgromiło oślndziesiąt tysięcy 
Moskali... ` 

Tak opowiada legenda, znajdująca 

głośne echo w podobnym cudzie pod- 
czas walk rycerstwa polskiego w po: 

daniu Szeremetjewa w pół wieku 

później. 

Plastyczne odtworzenie legendy o 
świętym Kazimierzu, prowadzącym 

rycerstwo połskie do boju, znajduje- 
iny w kościele św. Piotra i Pawła na 

Antokolu. 
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Święty Kazimierz jest patronem 

Litwy, jest królem naszych dusz. Ale, 

rzecz ciekawa, pojmowanie Świętego 

jest dwojakie. W malarstwie i więk- 

szość dzieł hagjograficznych utrwalił 
się św. Kazimierz, jako mnich w kró- 

lewskich szatach, jako anielski mło- 

dzieniec. który oderwał się od życia 

i czysty, niepokalany, samotny wśród 

licznego otoczenia, idzie w blasku 

nieziemskiej chwały. 

W świetle zaś nowej hagjografi 
(x. W. Staich i in.), korzystającej z 

coraz się pogłębiających wyników ba- 

dań historycznych, Św. Kazimierz za- 

rysowuje się tak, jak w pierwotnej 

legendzie: jako wódz! Na koniu, w 

zbroi na czele rycerskich hufców! 

Te dwie koncepcje wzajemnie się 
bynajmniej nie wykluczają: jedna uzu- 
pełnia drugą. | tylko uświadamiając 

sobie je, możemy poznać św. Króle- 
wicza, który w płaszczu gronostajo- 

wym modli się, samotny, przed zam- 

kniętemidrzwiam i katedry i który 

na rumaku leci na czele rycerskich 

hufców. 

Zawsze — Król i Wódz!.. Król, 

panujący nad duszami ludzkiemi, 

Wódz, nie znający przeszkód do 

wspaniałego zwycięstwa. 
Dlatego też w okresie ciężkich 

prób, w obliczu zbliżającej się klęski, 

ci, co umieją wierzyć i walczyć, czuj- 

nie się-przysłuchują, czy nie posły- 
szą rozkazu, zwiastującego zwycię- 

stwo: 
— „Naprzód! Za mną!* 

w. Ch. 
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ŚWIĘTY KAZIMIERZ Japończycy przerwali ofensywę 
Zmiana sytuacji pod Szanchajem 

SZANGHAJ. (Pat.). Admirał No- 
mura, dowódca fioty Japońskiej, 
oświadczył, że ponieważ wojska 
Japońskie osiągnęły cel, — wy- 
dał rozkaz zaprzestania walk 
dziś © godz. 14. Gen. Sthirokawa, 
naczelny wódz sit zbrojnych ja- 
pońskich, nakazał również za- 
przestania operacyj wojennych 
o godzinie 1430. Japończycy nie 
posuwają się już dałej. 

GENEWA. (Pat.). Naj pół godzi. 
ny przed otwarciem nadzwyczaj- 
nego Zgromadzenia Ligi Narodów 
nadeszła tu wiademość, że dziś 
w nocy nastąpiło przerwanie kro- 
ków wojennych pod Szanghajem 
ze strony Japonli. 

Naczelne dowództwo wojsk 
Japońskich wydało rozkaz, aby 
wojska japońskie pozostawały 
na swych Stanowiskach i zawie- 
siły wszelkie działania wojenne, 
o ile tylko nie będą atakowane 
przez wojska chińskie. Wiado- 
mość powyższa rozeszła Się szyb- 
ko po kuluarach i powitana zo- 
stała z żywem zadowoleniem. 

ZAJĘCIE FORTU WOSUNG 
SZANGHAJ. (Ра!.). Donoszą 

urzędowo, że Japończycy zawład- 
nęli fortem Wsosung. Japończycy, 
posuwając się szybko naprzód, 
załęli cały odzine« Szanghaju aż 
do Nan-Siang, Który zdobyli dzi- 
sia] rano. Dywizja Įaponska po- 
suwa się obecnie ku Kia-Ting- 
Slen, znajdującego się na połowie 
drogi pomiędzy Nan-Siang i Liu- 
Ho. Wojska ch:ńskie opuściły 
również miejscowość Chen Su. 
Poseł Japoński w Chinach złożył 
wczoraj ambasadorowi W. Bry- 

tanji nowe żądania Japończyków, 
które zgodnie z jego życzeniem 
ambasador wręczył chińskiemu 
wiceministrowi Spraw zagranicz- 
nych. 

TAJEMNICZE WYBUCHY NA 
PANCERNIKACH JAPOŃSKICH 

BERLIN. (Pat). Prasa berliń- 
ska donosi z Szanghaju, iż na 2 
Japońskich okrętach wojennych 
nastąpiły dziś tajemnicze eks- 
piczje. Na pancerniku „Idzumo“ 
zniszczcne zostały dwa działa, 
na kontrtorpedowcu 1 działo. 
Podczas ekspiozji 2 marynarzy 
zostało zabitych, a 9 ranionych. 
Naczelne dowództwo japońskie 
przypisuje te wybuchy działal- 
nością tajnych organizacyj chiń- 
skich. Aresztowano 9 Chińczyków 
pod zarzutem współdziałania w 
wywołaniu tych wybuchów. 

KONFERENCJA NA POKŁADZIE 
„KENT'U МЕ DOSZŁĄ DO 

SKUTKU 
LONDYN. PAT. — W dniu: 3 bm. 

po południu nadeszły do Londynu nie- 
pokojące wiadomości 0 stanowisku, 
zajmowanem przez Chińczyków w Szan 
ghaju. Konienencja pokojowa, jaka mia 
ła się odbyć na pokładzie krążownika 
angielskiego „Kent* pod przewodnic- 
twem admirała Kelly, nie doszła do 
skutku z powodu odmowy Chińczyków, 
którzy oświadczyli, że nie mogą dać 
wiary w pokojowość zamiarów japoń- 
skich. Japończycy natomiast oświad- 
czyli, że ich działania wojenne zostały 
ukończone i że wobec tego gotowi są 
przekazać w dn. 4 marca z powrotem 
dzielnicę japońską koncesji międzyna- 
rodowej pod zarząd władz municypal- 

nych. + 

Naprežana sytuacja w Finiandji 
LOPPOWCY GROMADZĄ SIŁY 

HELSINGFORS. PAT. — Sytuacja 

wewnętrzno - połityczna jest w dal- 

szym ciągu niejasna. Obie strony dążą 

zasadniczo do uniknięcia rozlewu krwi, 

jednakże cała siła zbrojna znajduje się 

w ostrem pogotowiu. Grupowanie się 

wojsk trwa nadal. Obowiązuje również 

szereg zarządzeń wyjątkowych. Komu- 

nikacja telefoniczna i telegraficzna we- 

wnątrz kraju jest wstrzymana. Odby- 

wa się ostra kontrola ruchu kolejowe- 

go i kołowego na wszystkich drogach. 

Jadzwyczajne Zgromadzenie Ligi Narodów 
Chiny odrzucają warunki japońskie 

OTWARCIE OBRAD 
GENEWA. Pat. O godz. 12.05 prze- 

wodniczący Rady Ligi Narodów Paul- 
Boncour otworzył nadzwyczajne Zgro- 
madzenie Ligi Narodów. 

GENEWA, Pat. Otwierając nadz- 
wyczajne Zgromadzenie Ligi Narodów 
przewodniczący Rady Ligi Paul Bon- 
cour zobrazował wyczerpująco kilku- 
miesięczne usiłowania Rady Ligi Na- 
rodów zlikwidowania na zasadzie art. 
11 i 15 paktu konfliktu na Dalekim 
Wschodzie. Być może, że bez tej 
interwencji Rady Ligi byłby teraz 
wybuchł wielki pożar Światowy. Za- 
daniem Zgromadzenia Ligi Narodów 
jest uwieńczenie usiłowań Rady przez 
doprowadzenie do zgody między Chi- 
nami a Japonią. 

HYMANS PRZEWODNICZĄCYM 
GENEWA. (Pat). Po przemówie- 

niu Paul-Boncoura komisja weryfika- 
cji pełnomocnictw przedstawiła spra- 
wozdanie, z którego wynika, że na 
nadzwyczajnem Zgroniadzeniu jest re- 
prezentowanych 47 państw. Na prze: 
wodniczącego powołano  Hymansa. 
Hymans przypomniał pierwsze Zgro- 
madzenie Ligi w 1920 roku, któremu 
także przewodniczył. Wówczas rozpo- 
częła się praca nad zagadnieniem po- 
szanowania trsklatów. Dziś trzeba in- 
terwenjować dla załatwienia groźnego 
konfliktu. 

WARUNKI ROZEJMU 
GENEWA. (Pat). W dniu 3b.m. 

po południu delegat chiński za- 
komunikował sekretarzowi ge- 
nerainemu warunki, jakie przed- 
stawiła Jsponja chinom w celu 
przerwania kroków wojennych. 
Japon]a godzi się na zawieszenie 
broni tylko wtedy, jeżeli Chiny 
zobowiążą się wycofać swe woj. 
ska na pewien dystans od Szang- 
haju, poczem dopiero rozpoczę- 
łyby się rokowania w Sprawie 
wycofznia wojsk japońskich, Da. 
legat chiński oświadczył, iż wa- 
runki te odbiegają od pierwot. 
nego układu. Są to warunki ka. 
pitulacji Rząd chiński uważa, że 

jedyną możliwością jest konty- 
nuowanie oporu i kroków wo- 
jennych. 

MEMORANDUM JAPOŃSKIE 
GENEWA. (Pat). Przed dzisiejszem 

Zgromadzeniem Ligi rozdano memo- 
randum „rządu japońskiego, które 
przedstawia punkt widzenia Japonii. 

Memorandum obejmuje omówie- 
nie rewolucyjnej poltyki rządu chiń- 
skiego, agitację antycudzoziemską, a 
w szczególności antyjapońską oraz 
uwagi o komisji szanghajskiej, 

W przeciwieństwie do expose chiń- 
skiego, które obejmuje kwestję man- 
dżurską, memorandum japońskie do- 
tyczy wyłącznie Szanghaju, gdyż rząd 
japoński stoi na stanowisku, że Zgro- 
madzenie ma zająć się wyłącznie wy- 
padkami szanghajskiemi, a nie likwi- 
dacją koniliktu chińsko-japońskiego. 

PERTRAKTACJE POKOJOWE 
ZERWANE 

GENEWA. PAT. — Po południu 
odbyło się drugie posiedzenie nadzwy- 
czajnego Zgromadzenia Ligi. Zapowie- 
dziane przemówienia przedstawicieli 
Chin i Japonji przyciągnęły liczną pu- 
bliczność. Na trybunach dla publiczno- 

Ści zwraca uwagę obecność prawie ca 
łej delegacji Stanów Zjednoczonych. - 
Natomiast z delegacji sowieckiej nikt 
w charakterze widza na posiedzeniu 
nie asystował. 

Delegat chiński Yen oświadczył, że 
rokowania o rozejm są zerwane, Wara 
ki postawione przez Japonję są warun- 
kami, dyktowanemi zwyciężonym przez 
zwycięzców. Chiny odmawiają ich przy 
jęcia. W tych warunkach propozycja 
Rady Ligi, która była oparta na doj- 
ścia do skutku lokałnego rozejmu, jest 
anulowana. 

Następnie przedstawił on całą hi- 
storię koniliktu i wyciągnął następują- 
ce wnioski: 1) faponja prowokuje Ra- 
dę, rezolucja której zostaje pozbawiona 
znączenia przez akcję wojsk japoń- 
skich. 2) Pakt Ligi został pogwałcony 
przez Japonię. 3) Pakt Kelloga pogwał 
cono. 4) Pogwałcono także pakt 9 mo 

carstw. W konkluzji delegat Chin ©- 
świadczył, że wszystkie dotychczaso- 
we próby pośrednictwa nie dały rezul- 
tatu. Japonja dała szereg obietnic, któ 
rych nie dotrzymała. Chiny domagają 
się nadzwyczajnego Zgromadzenia: 1) 
by spowedowało i wyczerpało wszyst- 
kie możliwości załatwienia sporu zgod- 

nie z paktem, 2) by uczyniło wszystko, 
co jest możliwe dła przerwania walki i 

uzyskania ewakuacji terytorjum  chiń- 

skiego, 3) by stwierdziło, że pakt Li- 

gi został złamany, 4) by oświadczyło, 
że Chiny nie ponoszą żadnej odpowie- 
dzialności za obecny straszliwy stan 
rzeczy w Mandżurji. 

OŚWIADCZENIE DELEGATA 
JAPONII. 

GENEWA. PAT. — Po mowie dele 
gata chińskiego Yena przemawiał przed 
stawiciel Japonji Matsudaira, Potwier- 
dził on, iż wojska japońskie otrzymały 
rozkaz przerwania walk i pozostania 
na swych pozycjach, jeśli nie będą za- 
atakowane przez Chińczyków. 

Następnie omówił przyczyny kon- 
fliktu mandżurskiego, widząc je w na- 

cjonaliźmie chińskim i w akcji bojko- 

towej przeciwko Japonji. Matsudaira 

zapewnił o gotowości Japonji wzięcia 

udziału w konierencji Okrągłego Stołu 

w Szanghaju. Poprzednio jednakże mu 

sł nastąpić zawieszenie broni, które 

może być zawarte tyiko na miejscu. co 

się tyczy Mandżurji, to rząd iapoński 
uważa, że Test to sprawa, która nie po- 

winna być dyskutowana przez Zgroma 

dzenie. 
GENEWA. PAT. — Prezydjum nad 

zwyczajnego Zgromadzenia Ligi Naro 

dów odbyło w dniu 3 marca po połu- 

dniu krótkie posiedzenie, na  którem 

zdecydowano utworzyć komisję główną 

Zgromadzenia. Komisja ta, w której 

beda reprezentowane wszystkie pań- 

stwa, zajmie się całokształtem spraw, 

fiourujących na porządku dziennym | 

przedstawi raport plenariemu Zgroma 

dzeniu. Pierwsze jej posiedzenie odbę- 
dzie się w piątek po południu. 

Cała władza spoczywa w rękach pre- 

zydenta. Organizacja ruchu lappowskie 

go kontynuuje swe wysiłki w kierun- 

ku zgromadzenia możliwie największej 

ilości sił zbrojnych oraz przeciągnięcia 

na swą stronę wojsk i członków Skidd 

skoru w nadziei, że zmuszą władze do 

rezygnacji bez użycia siły. 

WEZWANIE PREZYDENTA 
REPUBLIKI 

HELSINGFORS. PAT. Prezy- 

dent republiki wystosował wczoraj wie 

czorem radjodepeszę do zebranych w 

Maentsaelae lappowców, polecając im 

natychmiastowe rozjechanie się do do- 

mów i w razie wykonania rozporządze 

nia gwarantując im niekaralność, o ile 

nie są inicjatorami buntu. Prezydent 
zwraca się ze spacjalnem ostrzeżeniem 

do członków straży cywilnej, przypo- 

minając im, że przysięgali ochraniania 
legalnego stanu rzeczy. 

SZEF SZTABU MINISTREM SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH 

HELSINGFORS. PAT. — W związ 

ku z ustąpieniem 2 ministrów, należą- 

cych do partji zjednoczeniowej, w dniu 

wczorajszym szef sztabu gen. Oesch zo 

stał mianowany ministrem spraw we- 
wnętrznych. 
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do miejsca, Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za p:starczenie n-ru dowodowego 20 gr. 

  

SILYA RERUM 
Stanisławów rozpoczął walkę o 

własną radjostację. Kurjer Stanisła- 
wowski (Nr. 663) zamieszcza obszerne 
rozważania na temat konieczności 
zbudowania w Stanisławowie odręb- 

nej radjostacji: 
Teren radjostacji stanisławowskiej obej- 

mować powinien mniej więcej cały obszar 
województwa stanisławowskiego po Żabie na 
południu, Okowy św. Trójcy na wschodzie, 
Turka — Skole na zachodzie i wreszcie po 
za Halicz na półnoeny wschód, dokąd już 
nie sięga radjostacja lwowska (mamy oczy- 
wiście na uwadze detektor kryształkowy, po- 
pularny, tani odbiornik, a nie lampowe apa- 
raty, na których zakupno i obsługę nie każ- 
dego stać w teraźniejszym czasie). Zasięg 
naszej stacji powinien rozciągać się po 
Zbrucz, ażeby mógł sprostać swemu zadaniu: 
kontrakcji wobec rozgłośni sowieckich. 

Radjostacja stanisławowska liczyć może 
na abonentów nie tyle miejskich (którym 
łatwiej i dogodniej obsłużyć swój aparat 
lampowy) o ile na ludność wiejską, a więc: 
na czytelnie, spóldzielnie, duchowieństwo. 
nauczycieli, szkoły i zamożniejszych wieśnia- 
ków. Na wsi, jak już wspomniałem, obsługa 
odbiornika lampowego jest bardzo uciążliwa— 

-z powodu łaoowania akumulatorów, wymia- 
uy spalonych lamp, co nie jest zbyt przykrą 
rzeczą jedynie w mieście, gdzie są elektrow- 
nie i składy radjosprzętu. Zato idealnym od- 
biornikiem na wieś jest detektor kryształko- 
wy, z powodu łatwości obsługi, a co najważ- 
niejsze, z powodu jego taniości. 

Co do narodowości radjosłuchaczy — to 
będą nimi Polacy, Żydzi, Niemcy, ale prze- 
ważnie Ukraincy, tak ze sfer. inteligencji, jak 
również ze sfer włościańskich. Biorąc wszy- 
stko to pod uwagę, odrazu możemy nakreślić 
i scharakteryzować program przyszłej naszej 
stacji. A więc będzie on w przeważającej 
swej części rolniczy, dalej zaś traktować bę- 
dzie o Pokuciu, z przeznaczeniem bądź to dla 
całego obszaru RP w drodze retransmisji, 
bądź też wyłącznie dla ludności Pokucia. 

Szczęśliwy Stanisławów! Może je- 
szcze łudzić się słodką myślą, że D;- 
rekcja Polskiego Radja przejmie się 
celami i pośpieszy z pomocąl.. Ach! 
My tu w Wilnie wiemy coś niecoś o 
„regjonalnych* projektach reformy 
programu — i o skutkach nieproszo- 
nej inicjatywy społeczeństwa. 

Robotnik (Nr. 71) podaje wymow- 
ną statystykę wypadków w Warsza- 
wie: 

W ub, miesiącu targnęły się na życi 
w Warszawie 104 osoby, w tej liczbie 34 
z wynikiem śmiertelnym. W 1931 r. w tymże 
miesiącu targnęły się na życie 93 osoby . 
w tej liczbie 24 — na śmierć. Wskutek orgji 
samochodowych i motocyklowych w lutym 
poniosła śmierć 1 osoba, rannych zaś było 37. 
Wskutek wypadków kolejowych w Warsza- 
wie lub pod miastem 2 osoby zostały zabite, 
4 zaś — ranne. Wskutek wypadków tramwa- 
jowych, również 2 osoby zostały zabite 
14 zaś rannych. Ofiarami zabójstw, względnie 
morderstw padło w lutym 6 osób. Wozy, 
dorożki, furgony i t. p. przejechały 8 osób, 
raniąc je ciężej lub lżej. Wskutek braku opieki 
dwoje dzieci poniosło śmierć. Z powodu po- 
parzenia, zaczadzenia, zatrucia gazem i t. p. 
śmierć poniosło 5 osób. Kasiarze dokonal, 
zamachu na 2 kasy, przyczem z jednej zra 
bowali około 500 zł. gotówki. 

Wśród tych ofiar największe 
współczucie budzą.. kasiarze, którzy 
po trudach i znojach, związanych 7 
rozpruwaniem kasy, znaleźli w niej 

zaledwie 500 zł.!.. 
Doprawdy w obecnych czasach 

nie opłaci się być nawet złodziejem! 
Lector. 

  

POGŁOSKI © DYMISJI MIN. KS. GHIKI 
BUKARESZT. PAT. « — Minister 

spraw zagranicznych Ghika puścił Ge 
newę i udał się na kilka dni do Pary- 

ża, skąd ma powrócić do kraju. Prze- 
wodnictwo delegacji « rumuńskiej na 
konferncję rozbrojeniową objął poseł 
Titulescu. 
BUKARESZT. PAT. — Szereg dzien 

ników zamieścił wiadomość, że niezwło: 

cznie po swym powrocie z zagranicy 
minister Ghika poda się do dymisjį ze 
stanowiska ministra spraw zagranicz- 
nych. Ewentualne kierownictwo resor- 
tu spraw zagranicznych objąłby po mi- 
nistrze Ghice minister skarbu i spraw 
wewnętrznych Argetojano. W kołach 
rządowych zaprzeczają tym wiadomo- 
ściem prasy. ‘ 

  

PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY DOLARÓW 

za wydanie syna Lindbergha 
NOWY YORK Pat. Redakcja „Phila- 

delphic“ otrzymała wiadomość telefo- 
niczną. że synek Lindbergha pozestaje 
pod opieką dyplomowanej nurse, po- 
czem komunikacja telefoniczna została 
przerwana i redakcja nie mogła do- 
wiedzieć się Innych szczegółów, 

Lindbergh wyraża przekonanie, że 
jego dziecko będzie mu zwrócone Je- 
szcze dziś przed południem. Minister 
wojny w Meksyku Calles wydał rozkaz 
władzom wojskowym, aby granica była 

pilnie strzeżona. Al Capone, który prze: 
bywa w więzieniu, wyznaczył nagrodę 
10 tys dol. za znalezienie dziecka i wy- 
krycie sprawców uprowadzenia. 

NOWY YORK, Pat. „New-York News" 
publikuje list złoczyńców, którzy upro- 
wadził dziecko Lindbergha. W liście 
tym zuchwail bandyci grożą śmiercią 
dziecka w razie nieotrzywania okupu. 

Lindbergh gotów jest zapłacić žą- 
daną kwotę 50 tys. doi, 

Zajście na tle strajcu w Piotrkowie 
ŁÓDŹ. PAT, — Sytuacja strajkowa na 

terenie huty „Hartensja* w Piotrkowie nie 

uległa zmianie, Strajkujący nadal nie opu- 

szczają murów fabryki, zachowując się zu- 

pelnie spokojnie, Rodziny strajkujących bez 

przeszkody dosatrczają robotnikom požywje 

nie, 

W dniu wczorajszym personel tutrzędni- 
cy huty pracował normalnie, nie atakowa- 
ny przez strajkujących, W godzinach poran- 
nych zgromdaził się na ulicy przed hutą 
tium 300 osób, usjłując urządzić demonstra 
cję, Tłum ten został rozproszony. 

 



    

NASZA ANKIETA 
  

sLO 

w Sprawie pomnika Mickiewicza 
Uwagi Ks. profesora L. Puciaty. 

Na pytanie, któremu z pięciu wy- 
stawionych w pałacu Reprezentacyj 
nym projektów pomnika Mickiewicza 
oddałbym pierwszeństwo, Gdpowiadam, 
że projekt Dunikowskiego najbardziej 
trafia mi do przekonania. Uważam go 
nietylko za najlepszy z pięciu, o któ 
rych mowa, lecz pragnąłbym szczerze, 
by taki pomnik ozdobił nasze miasto. 

Pomnik bowiem, o który chodzi 
w danym wypadku — to znaczy pom 
nik nie grobowy, lecz pomn k-monu- 
ment, powinien mieć charakter wy* 

_ bitnie symboliczny: powinien wyrażać 
epokę, z kórej pochodzi ten, co ma 
być w tym pomniku uczczony, Oraz 
stosunek j-go do tej epoki — to. za 
co potomność hołd mu składa. Od- 
powiednio do takiego symbolicznego 
charakteru wszystkie szczegóły pomni- 
ka — zwłaszcza figura osoby, której 

_ pomnik jest wystawiony, muszą być 
traktowane raczej nierealistycznie. Po- 
równajmy np. znakomity pomn k Col- 
leoni'ego w Wenecji, uchodzący za 
najpiękniejszy monument Świata, Z 
bardzo licznemi we Włoszech współ- 
czesnych pomn kami różnych mini: 
strów z epoki Zjednoczenia, na któ- 
rych wielcy ci ludzie są wyobrażeni 
na niskich cokóiach, w postawach 
bądźto siedzących, bądźto stojących, 
ale jednakowo banalnych, przybrani 
w surduty, z kapeluszem w ręku — 
a porównanie to najlepiej wykaże te 
wymagania, jakim twórca pomnika- 
monumentu  zadośćuczynić winien 
Wymaganiom tym—zdaniem mojem— 
czyni w wysokim stopniu zadość Du- 
nikowski w swym projekcie pomnika 
Mickiewicza; Na bardzo wysakiej pod- 
stawie umieszcza postać Wieszcza, na- 
dając twarzy jego i całej frgurze wy. 
bitny charakter ogromnego bólu. Pa- 
trząc na to, widzimy przed oczyma 
ducha — epokę cierpień narodu, 
z której wyrósł poeta, słyszymy jego 

  

wieszcze Słowa, że cierpi za miljony, 
w ełkością swego cierpienia wznosi 
się wysoko ponad masy, staje się 
nauczycielem dla współbraci, jak mają 
cierpienie uczynić owocnem dla przy- 
szłości. Wszystko to wyróżnia projekt 
Dun kowskiego od innych, a także od 
projektu Przybylskiego, który obok 
tamtego nosi najwięcej symbolicznego 
chara teru, ałe symbolizm ten jest — 
zdaniem mojem — zbyt uniwersalny: 
jeśli się nie mylę, autor tego projektu 
chciał przedstawić w obnażonej posta- 
ci Wieszcza — wysiłek ducha, wyzwa- 
lającego się z więzów  materji (wielki 
blok kamienny) 

Jedno zastrzeżenie, które możnaby 
zrobić co do projektu Dunikowskiego 
to mianowicie to, że pomnik taki był- 
by za wielki na Wilno, że w mieście 
naszem nie znajdzie się odpowiednie- 
go tła dła tego rodzaju pomnika. 
Mówiąc nawiasem miejsce, na którem 
autor chciałby widzieć swe dzieło, a 
mianow cie plac na prawo od kościo- 
łów Bernardynskiego i św. Anny nie 
nadaje się zupełnie do tego celu. 
Taki pomnik musiałby stanąć na 
placu znacznie w'ększym. 

Kedy się przypatrywałem projek- 
towi Dunikowskiego, nie wiedziałem 
wcale, że jego attor jest duchowo 
zrośnięty z Paryżem, powiedzieli mi 
o tem później znajomi moi, których 
na wystawie spotkałem. Mimo to już 
wtedy nie mogłem się oprzeć myśli, 
że projekt Dunikowskiego ma jakąś 
łącznosć z Paryżem i jest pomyślany 
na tle jakiegoś z takich wspaniałych, 
ogromnych urzątzeń wielkomiejskich 
jakie zna tylko Paryż. 

Kończąc o projekcie Dunikow- 
skiego, dodam jeszcze, że zaletą jego 
jest to, że ma styl najnowszy: a więc 
styl epoki, z którejby pochodził pom- 
nik Mickiewicza w Wilnie, i najnowszy 
ten styl ma w sobie coś takiego, że 

NOWE DROGI PRACY SZKOLNEJ 
Szkolnictwo jest dziedziną, króra 

w dobie obecnej doznaje licznych i 
różnorodnych przemian. Nie tylko u 
nas, w Pvlsce, lecz w świecie całym 
dokonuje się szeregu ulepszeń, ino- 
wacyj i zmian, które pracę wycho- 
wawczą i nau zycielską stawiają na 
innych, mż dotychczas, podstawach. 
Szersze społeczeństwo nie zawsze jest 
zorjentowane w nowszych kierunkach 
nauczania. Dalsze jest od dyskusyi 
teoretycznych i prac z tego zakresu. 
Ogoł styka się z inowacjami tylko do- 
raźnie, z chwilą gdy dziecko znajdzie 
się w szkole, gazie się wprowadza 
pewne nowe metody. 

Aby praca wychowawcza dała lep- 
sze wyniki, konieczny jest bliższy kon- 
takt domu z poczynaniami szkoły, 
szczególnie z poczynaniami ekspery 
mentalnemi. Szkoła dzisiejsza wyma- 
ga poważnych zmian, koniecznych ze 
względu na nowe formy życia. 

W szeregu doświadczeń czynio- 
nych przez różne państwa (przoduje 
w tem szkolni:two wiedeńsk e) Polska 
ma pozycję odrębną. Stormy wobec 
zmiany struktury organizacyjnej na- 
szego ustroju szkolnego, wstępujemy 
w nowy okres pracy na polu wycho= 
wania i nauczania. Tem niemniej po- 
zostaje jeszcze roziegła dziedzina me- 
todyki, która w te czy inne ramy Or- 
ganizacyjne ujęta, domaga się wielu 
zmian. Kuratorjum wileńskie zorgani- 
zowało perjodyczne Konferencje Wy= 
chowawcze, na których omawiane są 
w gronie dyrektorów i nauczycieli 
szkół średnich wszelkie kwestje zwią- 

PRZED 
  

zane z zagadnieniami nowych metod 
pracy. 

Kolejna, trzecia w tym roku sżkol- 
nym, konferencja odbyła się da. 28.II 
w Sali gimn. im. Lelewela. Przedmio- 
tem konferencji było sprawozdanie p. 
dyr. Godeckiego z poczynionych do- 
świadczeń metodycznych i dyskusja na 
ten temat. Omawiano kwestję organi- 
zacji zajęć szkolnych w pracowaiach, 
Dotychczasowy system klasowy, przez 
który wszyscyśmy przeszli, okazał się 
w wielkiej mierze niewystarczający. 
Aby naprawić pracę szkolną i zwię- 
kszyć jej wyniki, oparta ją na innej 
podstawie (zgodnej zreszią z ideą 
t. zw, szkoły pracy—patrz. Kerschen= 
steiner „Pojęcie szkoły pracy*). — 
Lekcje nie odbywają się w klasach 
lecz w pracowniach. Każdy przedmiot 
ma swoją pracownię, czy też salę, np. 
sala relgji, jęz. polskiego, matematy- 
ki i t. d. Nauczyciel jest niejako go- 
spodarzem klasy, uczniowie przycho- 
dzą do niego, a nie odwrotnie, jak to 
jest dotychczas. Każda sala czy pras 
cownia jest dla siebie zainkniętą ca- 
łością, zaopatrzoną w pomoce nauko- 
we i posiadającą własną organizację 
na czele z nauczycielem danego przed- 
miotu. 

Pomijając w tem miejscu omawia- 
nie szczegółów systemu „pracownia- 
nego*, słow parę poświęcić należy za- 
strzeżeniom, jakie system ten budzi. 
Jest to niewątpliwie organizacja cie- 
kawa i mogąca dać wyniki nawet 
bardzo dobre, lecz tylko w tym wy- 
padku, gdy będzie należycie rozwią- 

DZIESIĘCIU LATY... 
REFLEKSJE I WRAŻENIA 

Kształtowanie się życia. Siedziba Sejmu. Działalność teatrów wileńskich. 
Jubileusz S. Przybyszewskiego. Klucze, wręczone Naczelnikowi Państwa. 

Uroczyste przedstawienie. Ruch muzyczny. — Odczyty. Szkoła dramatycz- 
ną. Sprawa pomnika A. Mic 

Przed dziesięciu laty, w okresie sej 
mu wileńskiego, życie kulturalno-arty-. 
styczne Wilna kształtowało się naogół 
pomyślnie, pomimo niezticzonych, pię- 
trzących się trudności. 

Utyskiwano wszędzie na brak cd- 
 powiednich jednostek, posiadających 
inicjatywę i zdolności organizacyjne. 

We wszystkich poczynaniach wi- 
dzieliśmy w najrozmaitszych dziedzi- 
nach te same osoby, niosące w ofierze 
swój trud i zamiłowanie 

Kształtowanie się życia polityczne- 
go na terenie ówczesnej Litwy Środko 
wej, ornawiane była niejednokrotnie na 
łamach naszego pisma. Dziś, pragnę 

" zobrazować na podstawie posiadanych 
| materjałów, życie kulturaino-artystycz 

ne naszego miasta w okresie Sejmu 
Wileńskiego. Sejm wileński, nie posia- 
dając odpowiedniego lokalu, mieścił 
się w gmachu teatru na Pohulance. 

Gmach ten w życiu Wilna odegrał 
niezwykłą rolę. Któż nie pamięta, jak 
za czasów okupacji niemieckiej, pod 

znakiem orła czarnego, mieści w sobie 
teatr niemiecki, lub podczas pobytu 
bolszewików, przybrany czerwienią, 

kiewicza w Sejmie Wileńskim. 

Życie teatralne Wilna w r. 1922, 
z konieczności ogniskowało się w in- 
gromadził publiczność na mityngach. 
— A oto na drzwiach teatru ukazała 
się karta o lakonicznej treści: „ginach. 
ten zarezerwowany na Sejm”. 

Czy mógł kto przypuszczać, że 
nadejdzie chwila, kiedy gmach ten sta- 
nie się siedzibą polityki, gdzie decy- 
dować się będą losy Wilna. W krót- 
kim więc czasie wnętrze gmachu przy- 
stosowano do potrzeb Sejmu. Widow- 
nię zamieniono na salę obrad, scena zaś 
efektownie i poważnie : udekorowana 
mieściła Prezydjum. 

Po stronie lewej mównica dla po- 
słów, nieco zaś nižėi, tam, gdzie wido- 
wnia, podzielona na dwie półkoliste 
części, doskonale się nadawała na salę 
sejmową. 

Balkon pierwszego piętra -— prze- 
znaczono dla prasy, leże zas dla przed 
stawicieli Rządu Litwy  Śiodkowej, 
oraz dla władz i gosci, przybyłych z 
Warszawy. 

Kluby poselskie znalazły pomie- 
szczenie w garderobach artystów. Poko 
je parterowe, obak sceny, mieściły ga- 

  

nie razi nawet ludzi należących 
jak ja do epoki minionej. 

Jeszcze słów kilka o projekcie Ma- 
deyskiego. Ten projekt tchnie całko- 
wicie Rzymem i to Villą Borghese — 
tym cudownym parkiem w Rzymie. Od- 
razu widać, że artysta pochodziz Rzymu, 

Projekt ten — przepiękny sam w 
sobie — nie nadaje sę na pomnik 
monument Mickiewicza w Wilnie, na 
to co Wilno musi wznieść w hołdzie 
Mickiewiczowi 

Gdyby chodziło o taki pomnik, 
jak Słowackiego w parku Miłosław- 
skim nie miałbym wątpliwości,że Ma- 
deyskiemu należałąby przyznać palmę 
pierwszeństwa, 

Jeśli chodzi o wyróżniony przez 
jury projekt Kuny, to muszę powie- 
dzieć, że wcale się on mi nie podoba. 
Rażącą jest dla minie przedewszyst- 
kiem dysproporcja podstawy i f gury, 
zupełnie  niezrozumiałą symboliką 
Skojarzenia Mickiewicza z figurą 
wiatowida, z której autor robi pod- 

stawę pomnika, jeszcze więcej nie- 
zrozumiałemipostawa i gestWieszcza. 

O wiele lepszy jest według mnie 
warjant projektu Kuny. 

O piątym i ostatnim projekcie — 
nicbym nie potrafił powiedzieć jako 
o projekcie pomnika Mickiewicza 
w Wiinie 

OBŁAWA N 
WILNO. Z rozporządzdnia władz KOP. 

na pograniczu polsko-sowieckiem w ostatnich 
dniach przeprowadzona została generaln» ob- 
ława. W wyniku obławy zatrzymauo 85 о- 
sobników w ś ód których było 17 wywro. 
towców, 9 ściganych przestępców, 

już 

  

wo 

Aresztowanie filarów młodzieży 
wszechpolskiej 

POD ZARZUTEM KRAD 
WARSZAWA. (tel. własny). W 

dniu wczorajszym dokonano Ww 
Warszawie sensacyjnych areszto: 
wań wśród młodzieży akademi- 
ckiej. Aresztowani zostali Stu- 
denci: Jan Mastaw, prezes Rady 
Naczelnej młodzieży Wszechpol- 
skiej, Janusz Miłaszewski — рге- 

w Warszawie 
ZIEŻY DOKUMENTÓW. 
zes warszawskiego koła mło- 
dzieży wszechpoiskiej i Jan Pa- 
procki członek organizacji. 

Sprawa wywołała zrozumiałe 
zainteresowanie. Jak się dowia- 
dujemy aresztowania pozostają 
w związku z kradzieżą doku- 
mentów. 

  

Plenarne obrady Senatu 
BUDŻET MIN. SPR. WOJSK. 

WARSZAWA. (Pat). Senat przystąpił na 
swem czwartkowem posiedzeniu do obrad 
п @ badżetem Miu:sterstwa Spraw Wojsko 
wych. 

Referent tego budżetu sen. Wyrostek (BB) 
podkreśla, że budzet Ministerstwa Spraw 
wojskowych na rok 1932-33 preiiminowany 
jest na sumę 829.291 tysięcy złotych, co w 
porównaniu z rokiem ubiegłym wyraża się 
zaižką około 1 i pół miljona złotych. Sen. 
Wyrostek zaznacza, że gospodarka Minister- 
stwa Spraw Wojskowych jest oszczędna, ce- 
lowa i przewidująca, 

Następnie relerent zastanawia się nad 
pytaniem, dlaczego mimo kryzysu i znacz. 
ny.h oszczędności budżetowych innych re: 
sortów, budżet Ministerstwa Spraw Wojsko: 
wych nie uległ obniżeniu. Po pokcju ryskim 
Rosja przystąpiła do odbudowy swojej siły 
zbrojnej, to też stanęło przed ' Polską zada: 
nie zorganizowania siły obronnej państwa 
dostatecznie si'nej dla ewentualnych zamia- 
rów zaczepnych sąsiadów. Drugim czynni- 
kiem, określającym wysokość naszego bud: 
żetu obrony narodowej jest nasze położenie 
g:og-a ficzne 

Tu referent wskazuje na zbrojenla Nie- 

A GRANICY 
Podczas przeprowadzania obławy jeden 

z zatrzymanych wywrotowców stawiał opór 
i usiłował użyć broni. Obezwładniono go i 
zaknto w kajdany. Jest to Linko Bazyli agent 
KPZB. & : 

  

FABRYKOWANE DOLARY 
WILNO. Władze bezpieczeństwa pu- 

biicznego wpadły na šiad fałszerzy do- 
larów w pow. postawskim. W ZPosta- 

wach aresztowano niejakiego Kazimie: 

rza-Antoniego Kazieko, który podczas 
zakupów na targs płacił fałszywym 

banknotem dolarowym, wy*onanym na 

zwykłym białym papierze. Kazieko wy- 

znał, iż banknot otrzymał od Antoniego 

Gawryckiego, zam. we wsi Pućxowo 

gm. Łuczejskiej. Przeprowadzona zkole! 

rewizja w domu Gawryckiego ujawniła 
klikanaścia fałszywych banknotów 5 do- 
larowych, 

W wyniku dalszego dochodzenia 

zdołano ustalić, iż cawrycki dobrawszy 

sobie do pomocy dwóch włościan, b. 

emigrzntiów, zełożył tajną fabrykac'ę 

fałszywych dołaró м. Za pośrednictwem 
specjalnych koiporterów, fałsifikaty zby- 
wano na rynkach : w miasteczkach pow. 

postawskiego. 
Fałszerzy osadrono w wiązianiu. . 

  

PRZYJĘTY BEZ DYSKUSYJ 
miec i na tendencje rewizjonistyczne, pod- 
kreślając z naciskiem, że jedyną gwaraucją 
nienaruszalności naszych granic może być 
tylko odpowiedaia siła zbrojna. Na szczególną 
u*sgę zasługuje, zdaniem mówcy, Ścisła 
współpraca Niemiec z Rosją Sowiecką na polu 
zbrojeń i zaopątrzenia wcjska, Rosja jest 
wciąż wielką niewidom4,.a Polska jest i po- 
zostanie tym progiem, o k'óry potknąć się 
muszą Sowiety w swoim ewentualnym pocho- 
d ie na zachód. Te wszystsie momenty upo- 
ważniają do kategorycznego stwierdzenia, że 
jakiekolwiek umniejszenie naszej siły zbrj- 
nej, a tem samem jakakolwiek redukcja bnd- 
żetu Ministerstwa Spraw Wojskowych jest 
rzeczą niemożliwą. 

Obradujemy w chwili — ciągnie sen. Wy- 
ro tek — gdy na Zachodzie od kilku tygodni 
toczą się oorady konfereacji rozbrojeniowej. 
Początec jej zbiega się z wybuchem zatargu 
zbro nego na Dalekim Wsch dzie. 

Mimo tych złych progaostyków nie chce - 
my być przesadzymi pes.m stami. Gdybyś- 
my nawet obniży do minimum czy znieśli 
wogóle zbrojenia, to jedaak i wtedy nie wy- 
kiuczylibyšmy možiiwoš:i wojny. Koniece- 
nym i najważniejszym jest odpowiedni prze- 
wrót w psychice narodów — dokoaywany 
słopniowo przez wychowanie szkolne, przez 
oddziaływanie prasy i odpowiedaie postano- 
wienia kodeksu karnego. Hasło rozbrojenia 
morala*go szerzy Polska zagranicą ze znacz- 
nem powodzeniem, daje dobry przykład 
wprowadzając do projektu nowego kodeksu 
karnego przepisy o karalności agitacji za 
wojną zaczepną Jest to j-daak droga długa 
i mozolna, Wyczekując reznitetów, nie mo- 
żemy spajać się frszesem pacyfistyczaym. 
Musimy trzeźwo patrzyć ua rzeczywistość, i 
trwsć na historycznym posterunku z bronią 
u nogi. 

Marszałek Raczkiewicz oświadzza: 
„Do głosu nizt nia jast zapisany. Pra 
gnę stwierdzić, że izba Sesacka, po 
wysłuchaniu referatu sprawozdawty, 
bez dyskusji nad budzałem obrony 
narodowej przechadz! do następnego 
punktu porządku dziannego*. 

  

Proekuratoria Generalna 
A WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 

Zakończył się w Sądzie Apelacyjnym 
w Lublinie proces przeciwko Skarbowi Pań- 
stwa Stanisława i Jerzego Podczaskich, sukce- 
sorów Ś. p. Karola Podczaskiego, którego rząd 
rosyjski za udział w powstaniu w 1868 г. 
skazał na długoletnie zesłanie na Syberię, 
konfiskując mu majątek Trostianiec, położony 
na Wołyniu pod Łuckiem. Proces ten ciąg- 
nął się przeszło 6 lat. 

zana kwesija odpowiedniego lokalu. 
Każda pracownia wym.ga prócz sali 
głównej także sal pomocniczych, co 
w sumie da wielką iluść pokojów. 

Warunek zasadniczy i do zrealizo- 
wanią nie zawsze łatwy. Przypuśćmy 
jednakże, iż kwestja ta jest 1ozwiąza- 
na. Powstaje wówczas pytanie—gdzie 
mają uczniowie « parcie, skoro pozba- 
wieni własnych klas wędrować muszą 
z pracowni do pracowm? Jeże się 
nawet niektóre pracownie przeznaczy 
na azylum dla poszczególnych klas, 
to będzie to tylko coś w rodzaju 
przytułku, Życie gromadne klasy, zo- 
gniskowane w jedaym stałym pokoju 
nabiera pewnych swoistych cech, ma 
ogromne znaczenie wychowawcze. 

Dyskusja na konferencji między 
innemi poruszała także i te zarzuty. 
Były głosy, które wskazywały sposo- 
by rozwiązania tej „bezdomności* ucz- 
niów np. drogą wprowadzenia szaf 
klasowyćh na książki dla uczniów. 

Sądzę, iż system  „pracowuiany“ 
przekreśli dotychczasową jednostkę 

binet marszałka 
djalne. 
nych gmachach: w Lutni, gdzie mieścił 
się Teatr Polski i w gmachu po-ratu- 
szowym, przeznaczonym na Teatr Po- 
wszechny. 

Sezon teatralny, prowadzony przez 

i kancelatje prezy- 

społeczną, jaką jest klasa. Stworzy 
nową postać gromadną, coś w rodza- 
ju kursu lub wydziału uniwersytec= 
kiego. 

-Czy to odpowiada  założen'om 
szkoły średniej? Można dyskutować, 

Nie chodzi wszakże w tej chwili 
o wykazywanie słabych stron tego 
lub owego punktu doświadczenia z 
pracownikami. Praktyka wykaże o ile 
organizacja taka ma rację bytu. Na 
podstawie przeprowadzonych  obser- 
wacyj można uzgodnić wiele pozor- 
nych często sprzeczności, które w 
dzisiejszym stanie rzeczy wciąż się 
zjawiają. 

Stwierdzić należy, iż praca szkol- 
na wymaga uspiawnienia i że szuka- 
nie nowych dróg tej pracy wciąż się 
odbywa. Jak ułoży się organizacja 
nowej szkoły — przyszłość pokaże. 
Dom, społeczeństwo z zainteresowa- 
niem śledzić powinno tworzenie się 
nowych form wychowania i ać 

  

nie, rezultaty zaś wytężonej pracy były 
bardzo wydatne. 

W Teatrze Polskim przeważał re- 

pertuar poważniejszy. Wystawiono 
tam cały szereg sztuk wartościowych: 
„Dziady A. Mickiewicza, ,„Krakowia- 
cy i górale" j. N. Kamińskiego, „Śnieg * 

  

Znaczki pocztowe Litwy Środ 

ctwem literackiem H. Cepnika, pomi- 
mo warunków naogół trudnych i nie- 
korzystnych, wyapdł nadwyraz pomyśl 

kowej „Sejm w Wilnje 1922 r,* 
(rzadkość filateżjstyczna), 

dyr. F. Rychłowskiego, pod kierowni- S. Przybyszewskiego, „Chory z uroje- Polski, odbyło się uczczenie 30-letniej 
nia* Moljera (z okazji 300 rocznicy 
urodzin), „Carewicz Aleksiej* Mereż- 
kowskiego i inne. 

Na pierwszem posiedzeniu Sądu Okrę- 
gowego w Łucku w dniu 10 maja 1926 r. 
obrońca Prokuratorji Generalnej nie tylko nie 
negował, że skonfiskowany Podczaskiemu 
majątek Trosttianiec znajduje się w posiadaniu 
Skarbu Państwa, lecz przeciwnie kategorycz- 
nie oświadczył, że „sporny majątek stanowi 
własność państwa z tytułu suwerenności 
własnej państwa, które objęło wszelki ma- 
jątek obcych rządów*. Jednak Sąd Okrę- 
gowy w Łucku nie podzielił tez Prokuratorji 
Generalnej, znanych już szerokiemu ogółowi 
ze spraw analogicznych oraż z wyroku Sądu 
Obywatelskiego, którego zażądali w 1930 r. 
po sprawie Uszyckiej obrońcy Prokuratorji 
Generalnej i który tezy te uznał za noszące 
cechy sztuczności i sofistycznej formalistyki 
i mogące dotknąć boleśnie i powództwo 
Podczaskich zasądził, powołując się na do- 
wody, złożone przez pełnomocnika Podcza- 
skich, oraz na tę okoliczność, że posiadania 
spornego majątku przez Skarb Państwa Pol- 
skiego strona pozwana nie zaprzecza. 

Wtedy Prokuratorja Generalna złożyła 
skargę apelacyjną, w której oświadcza, że 
„zniewoloną jest formalnie zaprzeczyć, 
jakoby w posiadaniu Skarbu miały się 
znajdować sporne grunta“, 

Na rozprawie Sądu Apelacyjnego w Lub- 
linie pełnomocnik Podczaskich wyraził przy- 
puszczenie, że prawdopodobnie ten, kto znie- 
wolił Prokuratorję Generalną do formalnego 
zaprzeczenia pomienionemu faktowi, zapewne 
nie wiedział o tem, że fakt ten został już 
stwierdzony protokułem rozprawy. 

Oprócz tego obrońca Podczaskich oświad- 
czył, że zadaniem zarówno palestry jak i 
Prokuratorji Generalnej winno być współ 
działanie sądowi w wymiarze sprawiedliwości. 

Sąd Apelacyjny skargę apelacyjną Pro- 
kuratorji Generalnej oddalił, skazując Skar- 
Państwa na koszta procesowe. 

W Teatrze Powszechnym reper- 
tuar składał się przeważnie z utworów 
popularnych, dostępnych dla szerszej 
publiczności: „Wicek t Wacek“ Z. 
Przybylskiego, „Sybir* G. Zapolskiej, 
„Stare miasto“ Domnika, „Dwie soi- 

stry“ d'Ennery, „Oblężenie  Warsza- 
wy'  Bełcikowskiego, „Zbėjcy“ Szyl- 
lera, „Obrona Olsztyna“ W. Syrokomli 
(w 60-tą rocznicę zgonu autora). 

Liczba wystawionych sztuk orygi- 
nalnych świadczyła ze wszechmiar ko- 
rzystnie o intencjach _ repertuarowych 
kierownictwa, ktore zdawało sobie ja- 
sno sprawę z obowizków wobec twór 

czości scenicznej po'skiej, Rys ten w 

Cziałalności teatrów po!skich zasługuie 

na szczególne uznanie. Zaznaczyć na- 
leży, że w teatrach ćwczesnych urzą- 
dzano sporadycznie — przedstawienia 
dla wojska i młodzieży szkolnej. Wido 
w.:ska tak c r-op. wzzeły zuzwyczaj pre 
lekcje liter+ckie, 

Szczególne zainteresowanie przed- 
stawienia; Jia 1« uzieży szkolnej — 
wykazywał Departa.:ent Oświaty Lit- 
wy Środkowej. 

Za jego poparciem i inicjatywą 
widowiska tego redzaju przybrały cha 
rakter stały i cieszyły się wielkiem po 
wodzeniem wśród młodzieży wileń- 

skiej. 
W Wilnie, jak i w innych miastach 

pracy literackiej $. Przybyszewskiego. 

Uroczystość zainicjowana w teatrze 

„Lutnia“, gdzie wystawiono jego dra- 

Japończykom coraz 
trudniej. | 

Bardzo uroczyście p chowałi Chiń- 
czycy porucznika Short — lotnika 
amerykańskiego, który zg'nął sterując 
samolot chiński. Short służył w lot- | 
nictwie Stanów, otrzymał urlop zdro- 
wotny i wykorzystał go na zaciągnię- 
cie się do Chińczyków. Przykład ten | 
nie jest oderwany: kilkudziesięciu Ka- 
nadyjczyków zgłosiło gotowość służe- | 

nia przeciw Japończykom. Rząd nan- 
kiński odgraża się, że w najbliższym 
czasie sformuje całą eskadrę z cudzo- 
ziemsk ch lotników. Oczywiście lotni- | 
cy ci nie są woluntarjuszami, ale po- 
słuszni rozkazom swych rządów. 

Póki co japońskie samoloty górują 
i szerzą  Spustoszenie — nawiedziły 
ostatnio aerodrom w Haag Thien o 
160 klm. na południe od Szanghaju 
i zbombardowały tak precyzyjnie han- 
gary, że wszystkie chińskie samoloty 
uległy zniszczeniu. Również wzniecenie 
pożaru w Sza-Pei i Ta-Han powiodło 
się znakomicie. 

Wraz z bombami Japończycy zrzu- 
cają odezwy w których komunikują 
ludności cywilnej, że nie mają do niej 
żadnej pretensji, walczą nie z nią. 
ale z 19 tą dywizją. Odezwy nawołują | 

jeśli nie — do ukorzenia się, gdyż 
będzie gorzej. 

Biedni cywilni mieszkańcy Sza-Pei | 
chcielby jakoś zakomunikować tym 
tam w górze, że 19-ta dywizja jest 
o 50 klm. dalej i że korzą się ile mo- 
gą — ale jak dorzucić odezwę do 
aeroplanu. 

Mimo tych powietrznych sukce - 
sów Japończycy mie posuwają się 
naprzód. Nie otrzymują posiłków, są. 
zmęczeni, może nieco załamani mo- 
ralnie — dotychczas wojna była kar- 
ną ekspedycją, nagle pierzchające by- 
dło chińskie nabrało tupetu, wspierane 
codzień świeżemi posiłkami staje co- 
raz dzielniej 

Żołnierze chińscy za któremi stoją. 
kulomioty prażące bez litości na każdy 
krok wtył, pomyśleli sobie widocznie, 
że lepiej już ginąć od kul japońskich 
nż od swoich bo mężnie nacierają. 
Dla Chińczyka wogóle śmierć jest 
błahostką; taki Pay-Lu rozdrażniony 
drzazgą która mu weszła w piętę, gdy 
nie mógł jej natychmiast wydobyć 
prosił kolegę by go Śc'ął mieczem — 
usłużny kolega wnet machnął, rady- 
kalny sposób pozbywania się przy- 
krych uczuć wbitej drzazgi. Czyż tacy 
ludzie mogą tchórzyć na wojnie? je- 
żeli Ch ńczycy bywali dotąd bici to 
tylko dlatego, że organ:zacja, dowóiz- 
two, uzbrojenie ich zawodz ły. 

Generał Uyeda jako samuraj z krwi 
i kości ma dw:e alternatywy: zw cię- 
żyć albo rozpruć sobie brzuch. Odkła- 
dając do jak można najpóźniej przy- 
kre harakiri zorganizował wielki atak: 
wedlę ostatniego słowa techniki: hura- 
ganowy obstrzał artylerji, potem gazy, 
potem tanki, potem piechota, nad tem: 
wszystkiem samoloty. Znakomite środ- 
ki — jednak nic nie pomogło, chiń- 
czycy odparli atak. 

Japończycy zaczynają żałować, że 
nie zadowolnili się sukcesami w 
Mandżurji, upojeni jedną łatwą kam- 
panją rozpoczęli drugą — zdawało im 
się, że Pekin, Nankin, całe Chiny są 
do rozporządzenia. 

A tymczasem wojna kosztuje. Ofi- 
cjalnie wydano już na nią 98 miljo- 
nó.. yen czyli około -260 miljonów zł. 
Naturalnie of cjalnosć pozostaje daleko 
w tyle za rzeczywistością Ar. 

ROPA NAFTOWA w WILNEI 
Jak dowiaduj+my się w ostatniej chwili 
są wszelkie prawdo„odobieńs wa, zę w 
ckolicach placu Łukiskie o znajdują 
się niezwykle bogate pokłady ropy 
naftowej, Pewne przeds'ębiorstwo już 

SZYB NAFTOWY 
na placu Łukiskim- w najbliższych 

dniach zacznie wiercić, 
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mat „Šnieg“ — wypadła nadzwycza* 
podniośle . Przedstawienie zaszczycł 

swłą obecnością autor, któremu społe- 
czeństwo wileńskie zgotowało serdecz 
ne przyjęcie, jak wyraz hołdu za za- 
sług, położone na niwie jiterackiej. 

Po pierwszym akcie grono dzien- 
nikarzy i literatów wileńskich z Czesła 
wem Jankowskim na czele, złożyło na 
ręce $. Przybyszewskiego 30,000 ma 
rek na cel ukochanej jego idei , — na 
gimnazjum polskie w Gdańsku. Wrę- 
czając tę sumę, Czesław jankowski 
przemówił w te słowa:. 

„Drogi mistrzu! — Wiełki nasz ko 

lego! Wymówiłeś się od jubileuszo- 
wych kwiiatów. Słusznie bardzo. Kwia 
tów sławy miałeś poddostatkiem. Wy 
mówiłeś się od jubileuszowych wień- 
ców. Nie uwite jeszcze one do końca. 
Wiieńce laurów nieśmiertelnych długo 
jeszcze spłatać będą dla Ciebie przy- 
szłe pokolenia. 

„Przeto my, polscy ludzie pióra z 
nad Wilji, witając €liiebie gorąco i 
serdecznie, w pośród nas, nie przyno- 
simy Ci tu ani kwiatów, ani wień- 
ców. 

„Odwrotnie, niż zwykło się czy - 
nić, kwiaty i wieńce, przetopiliśmy na 
pieniądz i składamy Ci oto tych skrom 
nych kilka dziesiątków tysięcy marek, 
na fundację- t utrzymywanie gimnaz- 
jum polskiego w Gdańsku, na dzieło 
tak drogie — i nam. 

„Urodzony twórco: Twórz wespół 
z naszym całym narodem, polskość 

  

 



  

KRONIKA 
Dziš 4 

Kazimierza 

Wscnód słońca g. 6.43 

jutro Zachód słońca g. 17.42 
Jana Józefa 

(L EET 
| PIĄTEK 

SPDREOZECESZEA 

Zakładu 
nego U.S.B. w Wilnie. 
Z dnia 3 marca 1932 roku, 

Ciśnienie średnie: 772, 

Temperatura średnia: —8, 

Temperatura najwyższa: —2, 
Temperatura najniższa: —14, 

Opad w mm, — 

Tendencja: spadek, 

Wiatr: południowy, 
Uwagi: pogodnie, 

URZĘDOWA 
— Budujemy domy. W dniu 2 

marca odbyła się pod przewodnic- 
twem p wojewody Z. Beczkowicza 
przy udziale przedstawicieli Kurator- 
jum Okręgu Szkolnego. Magistratu i 
instytucyj społecznych konferencja, na 
której była omawiana zainicjowana 

«przez p. wojewodę sprawa budowy w 
Wilnie domu wycieczkowego dla mło- 
dzieży szkolnej. 

Na konferencji wyjaśniło się, jak 
konieczną jest w Wilnie budowa ta- 
kiego domu. Wilno, jako .jeden z 
najciekawszych ośrocków  turystycz- 
nych w Polsce, nie ma wcale urzą- 
dzonego kulturalne domu wycieczko- 
wego, i z tego powodu liczne wy- 
cieczki szkolne, przebywające do 
Wilna, lokowane są w zupełnie nie- 
odpowiednich warunkach. 

W toku dyskusji ustalono, że dom 
wycieczkowy może być połączony z 
domem harcerstwa i ośrodkiem wy- 
chowania fizycznego. 

Mag strat ofiarowuje iadnie poło- 
żony i zupełnie odpowiedni plac na 
Bouffałowej Górze. 

Konferencja wykazała, że skoor- 

dynowana działalność zainteresowa- 
nych czynników może dać owocne 
rezultaty, 

MIEJSKĄ 
— Szpitalik dla dzieci gruźl.cznych. 

W dniu 1 marca przy Szpitalu zakaź- 
nym na Zwierzyńcu otwarto oddział 
dla dzieci gruźl'cznych obliczony na 25 
łóżek. Szpitalik jest urządzony według 
wszelkich nowoczesnych wymogów: 
dzięki pomocy magistratu i tow. prze= 
ciwgružliczego. ' 

„Wzmožony nadzėr poticyjny. — W 
związku z tradycyjnym kiermaszem na 
Łukiszkach, komenda policji nakazała 
3 komisarjatowi wzmożenie nadzoru 
nad ruchem kołowym w środmieściu i 
wystawienie specjalnych posterunków 
na rynku Łukiskim. 

— Wśród samorządowców. — W 
środę wieczorem odbyło się posiedze- 
nie pracowników miejskich, na którem 
mimo wysiłków agitatorów, nie prokla 
mowano strajku, ograniczając się do 
zajęcia pozycji wyczekującej wobec 
rozgrywającej się na terenie stolicy waf 
ki. 

— Podat*i w marcu. Do dnia 15 b. m. 
wpłaca się zaliczkę miesięczną na poczet 
państwowego podatku przemysłoweg od 
obrotu, osiągniętego w lutym b r. przez 
przedsiębiorstwa handlowe I i II kategorji i 
przemysłowe | — 5 kategorji, prowadzące 
prawidłowe księgi handlowe, oraz przez 
przedsiębiorstwa sprawozdawcze, 

Do dnia 7 marca b. m. — podatek do: 
chodowy od uposażeń służbowych, emerytur 
i wynagrodzeń za najemną pracę wrsz z do- 

e kryzysowym potrącony w ciągs lo- 
ego b r. 

Do dnia 5 b. m. — wpłata jedna czwarta 
części różnicy w podatku dochodowym od 
uposażeń służbowych, wynikającej z komula- 
cji uposażeń, otrzymanych w ciągu 1931 r. 
od różnych służbodawców. 

Do dnia 15 b. m. — wpłata zaliczki mie- 
sięcznej na poczet nadzwyczajnego podatku 
od dochodu, osiągniętego przez notarjuszów 
(reientów), pisarzy hipotecznych i komorni- 
ków w lutym b. r. 

Nadto płatne są zaległości odroczone i 

CTS SDI KC IREK ZZ ROGI PORE IEP IKS SEO, ARENOS 

Zebranie organizacyjne komitetu ob.hadu 
imienin Marszałka Piłsudskiego 

W dniu 3 b. m. wieczorem odby- 
ło się w wielkiej sali konferencyjnej 
Urzędu Wojewódzkiego, z inicjatywy 
Rady Wojewódzkiej bBWR, organiza- 
cyjne zebranie Kom tetu  Obchodu 
Imienin Pana Marszałka Józefa Pił- 
sudskiego 

Po zagajeniu zebranja przez sen. 
W. Abramowicza, zaproszono do 
przewodniczenia obradom p. wojewo- 
dę wileńskiego Beczkowicza. Przy 
stole prezydjalnym zajęli miejsca pre- 
zes Sądu Apelacyjnego Wyszyński, 
gen. Skwarczyński, J. M. rektor Ja- 
nuszkiewicz, Prezydent miasta Fole- 
jewski, b. marszałek Senatu Szymań- 
Ski, ks. prałat Sawicki, kurator Sze- 
lągowski i poseł Dobosz. 

Zebranie było bardzo liczne. Ucze- 
stniczyło w niem około 200 osób, 
reprezentujących wszystkie sfery na- 
szego społeczeństwa. Uczestnicy ze- 
brania utworzyli komitet plenarny, 
który powołał prezydjum honorowe, 
złożone z 16 osób, oraz Komitet 
Wykonawczy z 39 osób. Prezydjum 
honorowe tworzą: sen. W. Abramo- 
wicz, ks. bskup Bandurski, wojewo- 

„CENTROOPAŁ" | 
н „5 

kopalń górnosiąskich i drzewo opałowe 
suche i zdrowe z dostawą do domu 

po cenach konkurencyjnych. 
Zwmkowa 18 tel 1790. 

      

   

        

da Beczkowicz, inspektor armji Dąb- 
Biernacki, prezydent Folejewski, rek 
tor Januszkiewicz, dowódca O. K. III 
gen. Litwinowicz, Aleksander Meysz- 
towicz, premjer Prystor, minister Jan 
Piłsudski, pos, prof. w. Staniewicz, 
prof. dr. Juljan Szymański, kurator 
Szelągowski, marszałek Senatu Racz- 
kiewicz, prezes Sądu Apelacyjnego 
Wyszyński i gen. broni Lucjan Zeli- 
gowski 

Na czele komitetu wykonawczego 
stanął prezydent miasta Folejewski, 
Komitet ten obradował natychmiast 
po posiedzeniu plenarnem, ustalając w 
zarysach program obchodu i dzieląc 
się na sekcje. 

„ W sobotę dnia 19 marca odpra- 
wione będzie solenne nabożeństwo. 
po którem odbędzie się def:lada wojsk 
i przysposobienia wojskowego, na- 
stępnie dekoracja odznaczonych osób 
cywilnych, a o godzinie 18—uroczy- 
sta akademja w auli kolumnowej 
U. S$. B. Organizacja popularnej aka 
demji w nedzielę dnia 20 b m. prze- 
kazano Federacji P. Z. O. O.i Zwiaz- 
kowi Strzeleckiemu. Szereg akademii 
i obchodów urządza wojskowość, 
pocztowcy i t. d. 

Obchody obejmą trzy dni to jes 
18, 19 i 20 marca. Teatr miejski wy- 
stawia w tym okresie sztukę „Virtuti 
Militari“. W przeddzień itnienin odbę- 
dą się capstrzyki wojskowe Sekcje 
Komitetu zajmą się w najbliższych 
dniach szczegółowem opracowaniem 
programu obchodu, 

TADA T S TIT SON 
piękną i szlachetną, — długo jeszcze, 
w najdłuższe lata. 

l we wszystkich twoich poczyna- 
nach: „Szczęść Ci Boże!*, " 

Zainiicjowana odruchowo kwesta 
wśród zgromadzonej licznie publicziio- 
ści, zwiększyła znaczu e sunię ofiar na 
gimnazjum polskie w Gdańsku. Ogól- 
ny wynik zbiórki dał 141,38 mk. — $. 
Przybyszewski po drugim akcie „Śnie- 
gu" niestety, zmuszcny był opuścić 
Wilno. Po powrocie do Gdańska prze 
słał na ręce C. Jankowskiego list 
dziękczynny następującej treści: 

„Dwukrotnie doznałem w mojem 
całem życiu, jako artysta, wstrząsają- 
cych wrażeń: raz kiedy wielki artysta 
cych wrażeń: raz, kiedy wielki artysta 
Kazimierz Kamiński grał główną rolę 
w moich „Gościach* i kazał mi na 
chwilę całkiem zapomnieć, że to ja 
Przecież ten dramat napisałem, 
drugi raz, kiedy — dużo już lat temu, 

publiczność po  przedstawien u, 
„Śniegu* w Odesie — przez dobre 
parę minut jak skamieniała z miejsc 
się nie ruszyła, ale to niczem w po- 
równaniu z tem uczuciem drżącej, głę 
bokiej pokory. jaka się tylko wobec 
największej św'ętości odczuwa, a któ- 
ra mną do samego dna wstrząsnęła, 
gdy po pierwszym akcie „Śniegu -— 
swoją drogą doskonale granego o-rcz 
artystów teatru wileńskiego, — pan 
Czesław Jankowski wręczył mi grubą 
kopertę z bogatym darem na gimna- 
zjum polskie w Gdańsku. 

' „I za ten święty dreszcz, składam 
Ci, ty, przepiękne Miasto,, w którem, 
jak może w żadnem innem polskiem 

mieście, nie buchał tak żywym ogn:'em 
najświętszy Znicz Duszy Polskiej, tu 
na tem miejscu najpokorniejszy hołd, 
na jaki tylko stać człowieka, któremuś 
jej najgłębszą tajemnicę objawić raczy 
ło: a tą tajemnicą — ofiarnošč!“, 

W trzecią rocznicę Wyzwolenia 
Wilna, która się zbiegła z obchodem 
uroczystym przejęcia władzy przez 
Rząd Polski, przybył do Wilna po dłu 
giej niebytności Naczelnik Państwa Jó 
zef Piłsudski. 

Przed Ostrą Bramą wręczono Mu 
srebrne klucze, pomysłu prof. Ferdy- 
nanda Ruszczyca. Odlane w srebrze i” 
wycezelowane w zakładzie  pozłotni- 
czym Stanisława Dyakowskiego, — 
stanowiły cenną į wysoce artystyczną 
pamiątkę. 

Srebro na klucze, — wagi 10 fun 
tów — zostało ofiarowane przez wil- 
nian. Na jednym kluczu —— 
orzeł i medaljon Matki" Boskiej 
Częstochowskiej — oraz korona 
kr. Jadwigi. Na drugim — kluczu — 
Pogoń, medaljon Matki Boskiej Ostro 
bramskiej i Brama Jagiełły. Klucze 
śpięte złotą klamrą i monogramem „„J. 

P.*, oraz jedwabną wstęgą biało-ama- 
rantową, na znak zasadniczej zmiany 

Rząd Rzeczypospolitej. Na łańcuszku 
wisiała pieczęć m. Wilna w srebrnej 
puszce z napisem: 1919 — 9 kwietnia 

st 

rozłożone na raty z terminem plainošci w. 
marca b. r, tudzież podatki, na które pła 
tuicy otrzymali nakazy płatnicze również z 
terminem płatności w tym miesiącu 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zarząd Sodałicji Marjańskiej Aka- 

demików podaje do wiadomości członków, 
że dnia 6. III b. r. o godz. 8 rano w kapli- 
cy sod. ul. Wielka 64 odbędzie się Msza św. 
i wspólaa Komanja zw.. poczem nastąpi Śnia- 
danie i zebranie ogólne, 

Na porządku dziennym: dalszy ciąg dy- 
skusji nad ref, sod. St. Stommy p. t. „Kato- 
licki ustrój społeczny* i dyskusja nad Statu- 
tem S. M, A. 

Goście z pośród Akademików mile wi- 
dziani. 

Jednocześnie podzje się do wiadomości 
kalendarzyk na miesiąc marzec b. r. 

6. III g. 8 rano. Msza Św., Komunja św, 
i Zebranie ogólne, 

6. III g 16 (4) po poł. Sekcja Uświado- 
mienia Rel. Akademickich Sodalicyj Marjań- 
skich. 

13. Ill g. 16 (4) po poł, Sekcja Akcji Ka- 
tolickiej. 

Podaje się również do wiadomości człon- 
ków, że dyżury w lokału sod. ul. Wielka 64 
odbywają się codziennie od poniedziałku do 
piątku o godz. 7 — 8 wiecz 

UNIWERSYTECKA 
— Z Uniwersytetu W sobotę dnia 5 

b. m o godzinie Ii3ej w Auli Kolumnowej 
Uniwersytetu odbędą się promocje n« dokto- 
ra wszechnauk leka:skich następujących osób: 
1) S.migielskiego Starisława, 2) Szczerbo 
Antoniego i 3) Fijasa Henryka, Wstęp wolny, 

КО @ -№ Е 
— Miedzynarodowae Targi w Pradze. 

Izba Przemysłowo-Handlowa w Wilnie ko 
munikuje, że w czasie od 13-go do 20-go 
marca 1932 r. odbędą się W osenne Między- 
narodowe Targi w Pradze (Czechosło* a ja). 
Bliższych iałormacyj udziela binro Izby Prze 
mysłowo Handlowej w Wilnie, Trocka 3, 

TEATRY I MUZYKA 
„Mam lat 26* — na Pohulance. Dziś, 

w piątek dn. 4-go marca o godz. 8-ej wiecz. 
nieprzeciętna, efektowna sztuka węgierska 
„Mam lat 26* która zapoczątkowując zupeł- 
nie nowy kierunek w dotychczasowej twór- 
czości scenicznej — jednocześnie zmusza nas 
do skierowania zainteresowań i myśli ku nie- 
domaganiom społecznym, nie mniej jednak 
ważnym i absorbującym całe społeczeństwa 
i narody. Istvan Mihaly w sztuce swej „Mam 
lat 26* piętnuje oziębłość i obojętność uprzy- 
wiłejowanej części społeczeństwa na niedolę 
bliźnich, ginących z powodu braku pracy. 
Ceny miejsc w marcu znacznie zniżone 

Jutro, w sobotę 5-go marca o godz. 6 w. 
premjera sztuki „Virtuti Militari", 

Ostatnie przedstawienie „Co może ko- 
bieta* — w Lutni. Dziś, w piątek 4-go marca 
o godz. 8-ej w. fascynująca, wesoła komedja 
Antoine'a „Co może kobieta", przedstawiająca 
przeżycia miłosne trzech meżczyzn do jednej 
kobiety, która każdego z nich w odrębny 
sposób doprowadza do ruiny fizycznej i ma- 
terjalnej. Komedji tej od początku do końca 
słucha się z niesłabnącem zainteresowaniem 
i wzmagającą się wesołością. 

W sobotę po południówka szkolna 
„Dwunastej nocy*. Jutro, dn. 5-go marca 
o godz. 4-ej pp. młodzież szkolna niezawod- 
nie zapełni po brzegi Teatr na Pohulance, 
dążąc na prawdziwą ucztę artystyczną, jaką 
jest komedja Szekspira p. t. „Dwunasta noc”, 
Beztroski humor dominuje ponad wszystkiem. 

Bilety po cenach szkolnych bezpośrednio 
do nabycia w kasie Teatru Lutnia. 

„Virtuti Militari* na Pohulance. Jutro, 
w sobotę 5-go miarca o godz. 8-ej w. nie- 
zwykle interesująca sztuka K. Czyżowskiego 
„Virtuti Miłitari*. Autor, który osobiście za- 
szczyci swą obecnością jutizejszą premjerę, 
za temat obrał sobie środowisko żołnierskie, 
i jego rolę w społeczeństwie. „Virtuti Mili- 
tari* jest fragmentem wielkiej dziejowej epo- 
pei z okresu odrodzenia Polski i krwią bro- 
czących ochotników. 

Rewja warszawska w Elmą Gistedt w 
Lutni. Jutro, w sobotę dn. 5-go marca o godz. 
8 m. 30 w. — tylko jeden występ rewji war- 
szawskiej, z głośną na całą Polskę primadon- 
ną operetki warszawskiej — Elną Gistedt, 
która czaruje tańcem, śpiewem i niezwykło- 
ścią swej osoby. Swietnym jej partnerem jest 
pełen werwy i temperamentu, niezrównany 
piosenkarz Karol Hanusz. Pozostałą obsadę 
stanowią pp.: Boruński, Opolski, Fiszman i in. 
Ceny miejsc specjalne. 

Bajka dla dzieci w Lutni. W niedzielę 
dn. 6-go marca o godz. 12 m. 30 w poł. po- 
ranek dla grzecznych dzieci baśni z muzyką 
i tańcami p. t. „Czarodziejskie wrzeciono” 
i „Wieszczka lalek*, w wykonaniu zespołów 
dziecięcych Lidji Winogradzkiej. 

„Mam lat 26* — popołudniu na Pohu- 
lance. W niedzielę 6-go b. m. po cenach zni- 
żonych, głośna sztuka istvana Mihaly „Mam 
lat 26* wciąż budząca niepokój i zaintereso= 
wanie publiczności wileńskiej. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Sekwestrator z rewolwe- 

rem. Onegdaj na ul. Końskiej strze-. 
lano do człowieka.- Postrzelonym 
okazał się Jan Wasilewski (Stefan- 
ska 36). A strzelający — aż sekwe- 

1922. Wieczofem, tegoż dnia odbyło 
się w teatrze „Lutnia* uroczyste przed 
stawiienie, na którem wystawiono sztu 
kę. M. Fijałkowskiego, zaczerpniętą z 
przeżyć wojennych p.t. „Wierna ko- 
chanka“ Tłumnie zebrana publiczność 
oczekiwała przybycia Naczelnika Pań 
stwa. 

Dr. Dembowski, prezes Tow. pop. 
sceny: polskiej, powitał Naczelnika Fań 
stwa przy wejściu do teatru i wprowa 
dził do loży pierwszego piętra, przygo 
towanej dla przedstawicieli Rządu Pol 
skiego. 

Po skończonem przedstawieniu Na 
czelnik Państwa udał się do Sali Miej 
skiej na raut, wydany przez Miasto. 

Ulice, przez które przejeżdżał Na- 
czelniik Państwa, były izęsiście ilumino 
wane lampjonami witrażowemi, arty - 
stycznie wykonanemi przez słucha- 
czów Wydziału Sztuk Pięknych. 

: Przechodząc zkolei do zobrazowa - 
nia ruchu muzycznego, zaznaczyć na- 
leży, że ruch ten był nieznaczny. Muzy 
ka zawsze traktowana była z dziwną 
obojętnością i niezrozumieniem potrzeb 
kulturalnych sfer publiczności wileń- 
skiej. 

, Zawdzięczając inicjatywie prywat- 
nej odbywały się sporadycznie w roz- 
maitych salach koncerty wybitnych 
solistów, jak: Śliwiński, Poznańska - 
Rabcewiczowa, Dygas, Gruszczyński, 
Drzewiecki i Kawecka, Garmarie i 
inni. 
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inż. Mgr. Jan Wine 
b. Członek Koritetu Wykonawczego Odbudowy Uniwersytetu Wiieńskiego. 

Intendent Uniwersytetu Stefana Batorego po długich i. ciężkich cierpieniach zmarł s 

ZG 

dnia 3./li 1932 r. w wieku lat 55. 

  

enty Latwis 

Eksportacja zwłok z Kaplicy Szpitala św. Jakóba do kościoła, św. jana odbędzie się w piątek 
dnia 4 b. m. o godz. 18-ej. Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w sobotę dnia 
5 b. m. o godzinie 10-ej, poczem pogrzeb na cnientarz po-Bernardyński. 

O czem z imienia Uniwersytetu Stefana Batorego zawiadamia 
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Idziemy na Kaziuka. 
Ze wszystkich kiermsszów wileńskich 

najbardziej charakterystyczny jest „Kaziuk“, 
Nazwa ta przestała dla wielu oznaczać imię 
własne, stając się nazwą uroczystości, święta. 
Kazink tegoroczny rozbija swoje namioty na 
placu Łukiskim. Były projekty ursądzenia 
kiermas'u na placu Kstedralnym, lecz ze 
względu na zagrożoną Bazylikę zaniechano 
te.o zamisru Po dawnemu więc pośpieszą 
wszyscy w dniu św. Kazimierza, patrona 
ziem naszych, na Łukiszki, Kiermasz Kaziu- 
kowy jest złotodajuem (właściwie złotówko= 
dajnem) zródłem dla wszelkiego rodzaju han- 
dłu i przemysłu rękodzielnego. Szczególnie 
wyroby z drzewa — balje koła, wozy, sanie 

   
   

it p. — to najgłowniejszy pizedmioi zbytu 
na kiermaszu Kaziukowym, To tež įsk boha- 
terowie Londona w pogoni za złotem na 
szlaku dalekiego Klondika zajmowali tereny, 
zuacząc je kołkami, — tak i na placu Łukis- 
kim od kilku dni już zajmują hand'arze miej. 
sca dla swoich stryganów lub stoisk Zdążył 
się już nawet jen i ów pobić z konkurentem. 
Dzielna Walentowa, ustawiająca rokrocznie 
stół z samowsrem, walczyć musiała o miejsce 
z krewkim Ambrożym który dla swego woza 
z suszkami smergofskiemi odpowiedniego 
locum poszukiwał, Nie obeszło się bez gu. 

  

    

    

  

zów, lecz s rawę załagcdzono polubownie, 
bo wszak do herbaty smskują obwarzanki — 
ustawili się więc obok siebie Waientowa z 
Ambrożym. 

— W tym roku są również i niespodzianki | 
Ksziukowe. Jedną już zrobiły teatrv wileń. | 
skie, znižając ceny na cały miesiąc Bilety od' 
30 gr. — taniej grzybz, jak dawniej mówio- 
no! Aby tradycji we wszystkiem stało się 
zadość — słońce mocniej dogrzewa, bo jakiż 
to Kaziuk bez błotał? 

Od wczoraj miasto przybrało wygląd spe- |ikinie 
cyłiczny, Wiele kto nie czeksjąc na sam 
dzień kiermaszu szedł kupowsć jakąś beczkę, 5 ię ścianka budy kasowej. 
stołek lub wałek do ciasta, Przy okazi nie 
obeszło się bez obwarzanków smorgońskich 
i gwizdawki dla dzieci. 

Dzień dzisiejszy zapełni 
Łukiski, 

Idziemy na Kaziuks! » 

gwarem plac 

Т. ©. 

KOTRNIINA BORA STS YA 

strator magistracki Aleksander Marty- 
nelis. Na szczęście n'e był to sposób 
wydobycia podatku. Poprostu p. Mar- 
tynelis urżnął się, potem naturalnie 
trzeba było na kimś wyładować swo- 
ją fantazję. Trafił się Wasilewski — 
więc bohaterski sekwestrator pif-paf 
więc bohaterski sekwestrator pif paf do 
niego, Co to będzie jeśli Martynelisa 
zamkną na dłuższy czas? Taka posadka 
w dzisiejszych ciężkich czasach... 

Uruchomiona staraniem p. A. Wyle 
żyńskiego orkiestra symfoniczna orga 

nizowała w pewnych odstępach cza- 
su, wielkie koncerty, poświięcone twór 
czości poszczególnych kompozytorów: 
Ryszarda Wągnera, Edwarda Griega i 
innych. 

Życie muzyczne Wilna ogniskowa- 
ło się przeważnie w Tow. Muzyczn. 
„Lutnia”, które pomimo trudnych wa- 
runków pracy, rozwijało się pomyślnie 
zyskując coraz większe uznanie. 

Zamiłowanie do śpiewu chóralne- 
go rozwijał referat oświaty pozaszkol- 
nej, organizując kursy śpiewu chóral 
nego, które cieszyły się wielkiemi po - 
wodzenjem. Pozatem rozmaite instytu 
cje i stowarzyszenia, tworzyły pod 
fachowem kierownictwem zespoły chó 
ralne, budząc w gronie swych człon- 
ków zamiłowanie do śpiewu. 

Odczyty w Wilnie odbywały się 
wówczas dość rzadko. 

Ruchliwość w tym zakresie wyka 
zało Tow. Miłośników Wilna, które zor 

ganiizowało szereg odczytów: prof. Кю 
sa („Piękno Wilna"), Wacława Stud 
nickiego („Z przeszłości Wilna'). 

Bawiący w Wilnie S. Przybyszew 
ski mówił na temat: „Moljer w 300- 

rocznicę urodzin”, prof. Massonius — 
„Mińsk w okresie lat 1831 — 1963". 

Powstała w r. 1922 staran'em Ko 
misji Międzyzwiązkowej Kulturalno - 
Artystycznej — szkoła dramatyczna 

    

   

Eksportacja zwłok z Кар 

tarz po-Bernardyński. 

  

  

EDWARD K 
zginął Śmiercią żołnierza w obronie 

= 18 się nazywa pożar. W 
„Lux* było onegdaj krótkie 

Od krótkiego Spięcia zajęła 
Czemprę- 

czej po straż ogniową. Buda na nie- 

szczęście nie spaliła się. Uratowano 
ją. Ale kilka desek kompletnie opalo- 
nych na sumę zł. 15. : 

— Obława na Łukiszkach. Wczo- 
raj w dzień specjalny oddział policji 

mundurowej i śledczej przeprowadził 

obławę na rynku Łukiskim, zatrzymu- 

jąc kręcących sę dość Fcznie wśród 

publiczności kieszonkowców. | @ 

W wyniku obławy w areszcie poli 

cyjnym osadzono 16 osób. 

spięcie. 

Kto chce być zdrowym ; Świeżo wygłą- 

dać niech pije raz lub dwa razy tygoćnio- 

wo przed śniadaniem szklankę naturalnej 
wody gorzkiej Fraciszka- Józefa, 

im. W. Syrokomli, Vczyła 25 słucha - 
czy. Kierownictwo Szkoły spoczywało 
w rękach A. Millera, przy współpracy 

prof. Massoniusa, Pigonia, o01az art. 

dram. Leśniewskiego, Nowakowskie- 

go i Neromskiego. Szkoła dramatycz 

na na teren'e Wilna miała wielkie zna 

czenie. Umożliwiła. wielu słuchaczom 
kształcenie się w obranym zawodzie, 

bez konieczności wyjazdu do innych 

miast Polski. ‘ 

Ówczesny komitet budowy pomni- 
ka A. Mickiewicza w Wilnie szeroko 
rozwinął swią działalność. 

Pełna poetyckiego polotu odezwa 
komitetu złożoną została marszałko- 
wi Sejmu Wiileńskiego. 

Po odczytaniu tej odezwy Sejm wi 
leński zgłosił swój akces i na wniosek 
p. Krzyżanowskiego zarządził zbiórkę 
ofiar wśród posłów. A 

Z odezwy tej, która : do dziś dnia 
nie przestaje być aktualną, przytacza - 
my wyjątki: 

„Gdy prochy Adama Mickiewicza, 
sprowadzone z dalekiej ziemi tułac- 
twa, grzebano w Krakowie, przy biciu 
dzwonów w całej Polsce, nie zawtó- 
rzył im jeden tylko dzwon — dzwon 
w Wilnie u świętego Jana. 

„Gdy Adama Mickiewicza pom- 
nik, wzniesiony przez Rodaków, odsła 
niano w Warszawie w pamiętnej ci- 
szy, głębokiej, wśród której z nakazu 

carskiego, odbyła się wzruszająca do 

Św. Jana odbędzie się w piątek dnia 4 b. m. o godzinie I8-ej, 
nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w 
sobotę dnia 5 b. m. o godzinie 10 ej, poczem pogrzeb na cmen- 

Żona, córki, syn i rodzina. 

Jan Wincenty Latwis 
Magister Praw, Inżynier agronom, b. członek Komitetu 
Wykonawczego Odbudowy Uniwersytetu wileńskiego. 

Po długich i ciężkich cierpieniach zmarł a 
1932 roku. O czem z najgłębszym żalem powiadamiają 

B. CZŁONKOWIE KOMITETU WYKONAWCZEGO 
ODBUDO *Y UNIWERSYTFTU *iL'nSKE'0O3 

Т 
pracownik cywilny Korpusu Ochrony Pogranicza 

29 lutego r. b. w Łunińcu, przeżywszy lat 24. 

Eksportacja zwłok z dworca kolejowego w Wilnie na cmentarz św. Piotra 

i Pawła na Antokolu odbędzie się dnia 4 b, m. o godz. 12 m. 30, 

Nabożeństwo Źźałobne za duszę zmarłego zostanie odprawione dnia 5 b. m. 

o godz. 8 m. 30 w kościele św. Piotra i Pawła na Antokolu. 

Dowódca i oficerowie Korpusu Ochrony Pogranicza 

i URALA SET S 

REKTOR. 

seo MEDOK ==: 

ab 
JAN WINCENTY LATWIS 
Zmarł dnia 3 marca 1932 roku w wieku iat 55 
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cy szpitala Św. Jakuba do kościoła 

    

   

dnia 3 marca 

    

   

OMOROWSKI 
granic Rzeczypospolitej Polskiej w dniu    

— (Czarna Rejza okradzjona, Z mieszka 
miej domu Nr 24 przy ul, Piłsudskiego, na 
szkodę Czarnej Rejzy dokonano  kradz'eży 
drobnej biżuterji, wartości 250 zł, Ustalono, 
że kradzieży tej dopuściła sę służąca poszko 
dowanej Jaszkjewjczówna Anna (Piłsudskje 
go 24), którą ze skradzioną bjżuterją zutrzy, - 
mano, 

— Potrzechiaćach zauważył 
Rynkiewicz Kajetan, właścicjeł sklepu spo- 
żywczo-ganalnteryjnego przy ulicy Mickie- 
wicza 9, zameśdował policji, 2е od roku 
1929 do chwiii obecnej z jego sklepu syste 
matycznie dokonywano kradzieży towarów 
galanteryjnych ; wódczanych, których warto | 
Ścj narazje określić nie może, Dochodzenie 
ustaliło, jż kradzieży tej dokonywali subjekt 
Rynk'ewicza Awtaszewicz Franciszek (Kal- 
waryjska 56) i Goldberg Dawid (Antokolska 
109), u których 'w czasje rewizji większość 
skradzionych towarów odnaleziono j zwróco 
no poszkodowanemu, Sprawców kradzieży 
„zatrzymana, 3 

głębi serc uroczystość, milczał też 
głos Wilna. A potem każde miasto poł 
skie, w którego murach odwieczńych 
biły serca polskie, posmnik wzniosto 
Mickiewiczowi, jako najdostojniejsze - 
mu symbolowi.: Ojczyzny chwały i 
miłości Ojczyzny. Tylko nie Wilno. 

„Przeto utworzyliśmy tu w Wilnie 

u stóp Wysokiego Zamku Jagiellonów. 
u wrót Wszechnicy przez Batorego za | 
łożonej, nad brzegiem Wilji, co jak nić 
niieutulonej tęsknoty wije się przez ca- 
ły żywot największego z poetów Pol | 
ski; przeto my tu, gdzie dotąd wytę- 
żywszy ucho, pochwycić można rytm 
serca Mickiewicza, w szumie borów i 
ruczajów naszych, w rytmie tętna włas 
nych naszych serc; przeto my tu, — 
synowie tej ziemi ukochanej, którą On 
Ojczyzną swoją zwał, — utwo:zyliśmy 
Komitet, złożony z ludzi 
wafstw i zawodów, wszelkich wyznań 
politycznych i przek>1ań socjalnych, 
mający na celu wzniesienie pomn'ka 
Adamowi Mickiew:czowi. Was, Pola- 
cy, wzywamy: dajcie poniuikowi Mic- 
kiewicza stanąć w Wilnie, o p'erwszem 
zaraniu wolności, oraz powrotu iei 
Ziemi do jak najszybszego, da Bóg, 
kulturalnego życia”. 

Zamykam jedną kartę reflęksyj 

wspomnień i przeżyć z przed dz'esie - 

ciu laty. Z. 8 

DK 
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"SABOTAŽ Z 
+ WILNO. Ubiegłej nocy na linji Woł- 

Kcłata Duniłowicze niewykryci narazia 
sprawcy zniszczyli na znacznej pr:e- 
strzeni linję telefoniczną, uniemcżiiwia- 
ас przez to na pewien czas normalne po- 

NOŻYCAMI 
łączenia. Na miejscu wypadku sabotażo- 
wego znaleziono nożyce do roz inania 
drutów. Powiadomione władze śledcze 
zarządziły natychmiastowe dochodzenie. 

DRUKARNIA KOMUNISTYCZNA 
WILNO. W dniu 1 b. m. * we wsi 

Kowalenkowo gm. Janickiej wykryto 
aa strychu domu Borysa Bardonowa 
tęczną maszynę drukarską do druko- 
wania niedozwolonych druków. Pod- 
czas zarządzonego dochodzenia zna- 
feziono ukryte w stodole skrzynie z 

SPORT 
Pokazy łyzwiarskie uczniów. 
Trudno o imprezę dzjącą większą ilość 

estetycznych wrażeń niż popisy łyźwia'skie 
(jazda tigurowa). Mieliśmy taką imprezę w 
Parku Sp'rtowym. Ruchliwe kierownictwo 
jego zorganizowało pokazy łyżwiarskie mło- 
dzieży szkolnej, dla wyeliminowania nejlep- 
szych kandydatów do tytułu mistrza szkol- 
uego. 
Е Pokazy zgromadziły iłumy i rzeczywiście 

wypadły b. ciekawie. 
° Z pośród zawodniczek najbardziej podo- 

bała się publiczności ' Ławrynowiczówna 
(gimn. Orzeszkowej) Umie osa może mniej 
niż mistrzynia zeszłoroczna Burhardtówna 
(gimn. Orzeszkowej) ale jest od niej zgrab- 
niejszą i efektowniej wykonnje ewolucje. P. 
Burhardtówna juź od zeszłej zimy trenuje 
pad okiem p. E. Olszewskiego mimo to bę- 
dzie musiała ustąpić palmę Fpierwszenstwa 
swojej młodszej (na lcdzie) koleżance. 

Chłopców stawało do konkursu wielu 
t wiela też z nich stanowi bacdzo cenny 
materjał, który pod wytrawnem  kierownict= 
wem p. Olszewskiego przemieni się w za- 
wodników pierwszej klasy. 

' W trakcie pokazów m'elišmy możność 
obserwować jazdę pp. Olszewskiego, inż. Ku- 
leszy i Fischera. Publiczność cklaskiwała ich 
gorąco 

‚ Tego rodzaju imprezy powinny być 
urządzane częściej z tem jednak aby rozpo- 
czynano je punktualnie 1 organizacja była 
bardziej spręzysta. Kilkanaście osób na bois- 
ku stanowczo przeszkadza i zawodnikom i 
patrzącym.  Pozatem, uczestnicy powinni 
zawczasu wiedzieć czego od nich będzie wyż 
magać jury. Wywołany zaczynałby demon 
strować swoje umiejętności, a nie pytać co 
ijak. Przecież publi zność czeka stojąc na 
mrozie. O tem należy pamiętać. 

Impreza omawiana odbyła się pod pro- 
tektoratem p. Kuratora Szelągowskiego. (t) 

Radjo wileńskie 
PIĄTEK, dnia 4 marca 1932 roku. 

11.58: Sygnał czysu. 

14.10: Program dzienny. 

14.15: Muzyka klasyczna (płyty) 1. Haydn 
—Symfonja d-dur. 2. Mozart — Serenada 
(Tita Ruffo). 3. Mozart — Arja z op. „Flet 
zaczarowany* (Cugliammeti). 4. Muzyka po- 
pularna. 

15.15: Kom, z Warszawy. 

15.20: „Polski słownik geograficzny 
odczyt z Warszawy, wygłosi prof. St. Arnold. 

15.30: Audycja dla chorych ze Lwowa. 

16.20: „Życie wyrazów * — odczyt z War- 
szawy, wygłosi Stefan Ludowicki. 

16.40: Codzienny odcinek powieściowy. 

16.55: Lekcja angielskiego z Warszawy, 

17.10: „Pochodzenie polskich nazw roślin. 

nych* — odczyt z Warszawy, wygłosi dr. J. 
£ołodziejczyk. 

17.35: Koncert z Warszawy. 

18.50: Kom. L. O. P. P.-u. 

‚ 19.00: „Polakom na Kowieńszczyźnie"! ы 

"19.15: „Przegląd prasy rolniczej, krajowej 
i zagranicznej* — prowadzi dr. Janusz Jag- 
„min. Tr. na Warszawę. + 

19.25: „Kłopoty Oszmiańczuka* — felje- 
ton wesoły w wyk. Leona Wołłejki, art. dram. 

19.40: Program na sobotę. 

„ 19.45: Pras. dzien. radjowy z Warszawy. 

20.00: Pogadanka muzyczna z Warszawy. 

20.15: Koncert symfoniczny z Filharmonji 
Warszawskiej (Grzegorz Fitelberg, dyrek. 
Mikołaj Orłow — fortep. Utwory P, Czajkow- 
skiego, Nabokowa i Mosołowa). M 

; 2240: Kom. Z -Warszawy. 

Ofiary 
Adela Piotrowiczowa dla rodziny J, zł, 

„ Pietkiewiczūwa Marja na sanatorjum dla 
grużlicznych zł, 5, 

ELL 74 — 
JOHN LAWRENS 

® * „ ® е э 8 £ i „Promień Mitosierdzia 
 — Prosiłem p. Woolvorta, żeby 

„tu przyjechał, — ciągnął dalej Lanner, 
spoglądając drwiąco na . Ryszarda, — 
bo podobno widział panią o czwartej 
rano w parku Rowmonda. Właśnie 
wtedy ktoś napadł na niego co p. 
„Woolvort ledwie że nie przypłacił ży- 
ciem. . 

  

° — Tak jest, to ja byłam w parku, — [, 
brzmiała spokojna odpowiedź Magdy. 
Pan chce wiedzieć w jakim celu tam 
się znalazłam? 

— Niezmiernie nas to interesuje! — 
skłonił się inspektor. 

. Pan nie potrafi sobie wyobrazić, 
co przeżyłam kiedy dowiedziałam się, 
że Leonard został zamordowany! 
Niech pan spróbuje postawić siebie 
w mojej sytuacji, a zrozumie pan mo- 
„że moje uczucia!.. Byłam  przekona- 
na, że to mój mąż dotrzymał swej 
przysięgi. pan rozumie? Ach, ta myśl 
„dręczy mnie straszniel... 

Magda Hollister zakryła twarz rę- 
kami i zapłakała. 

„Niezła aktorka!''— pomyślał Lan- 
ne , przyglądając się jej spokojnie. 

— Tak! To było powodem wszyst- 
kiego, — mówiła dalej, ocierając łzy. 
Straciłam zupełnie głowę, oszalałam.., 
Przecież to był jedyny człowiek któ- 
rego kochałam... Myślałam, że wszyscy 
teraz będą pokazywać mnie palcami, 
jako żonę mordercy. Straciłam się 
zupełnie. Ale nie przyszło mnie na- 
wet do głowy, że policja mogłaby 
mnie poszukiwać. Przecież nigdy się 

           

Wydawca Stanisław 

  

    

bibułą komunistyczną, przygotowąną 
na kolportaż. 

W trakcie przeprowadzania rewizji 
w domu Bardonowa, gospodarz domu 
zdołał zmylić czujność policji i zbiec. 
Zarządzono jednak pościg i wczoraj 
Bard'nowa aresztowano. 
 RETTOSTT TWE OWE RO POEOEECE| 

Niedoszły samobójca 
skazany na 6 leaf c. więzienia. 

Nielada sensację dla mieszkańców 
ul Majowej w Wilnie stało się krwa- 
we zajście jakie rozegrało się w koń- 
cu sierpnia ub. roku, a którego pod- 
łożem była nieszczęśliwa miłość 

Władysław  Roszczewski, 22-letni 
młodzian, neonczas szeregowiec 85 p.p. 
zakochał się w nadobnej Adamowi- 
czównie. Między młodymi zawiązał 
się romans. Roszczewski oświadczył 
się Adamowiczównie i został przez 
nią przyjęty. W międzyczasie Rosz- 
czewskiego powołano do wojska. Po- 

tawiona sama sobe  Adamowi- 
wna poczęła względami obdarzać 

niejakiego Jana Komara. 
Wiedziony zazdrością Roszczewski 

w dniu 24-go sierpnia ub. r. spotkał 
R. Adamowiczównę w towarzystwie 
jej adoratora. Wywiązała się między 
nimi sprzeczka w wyniku którei Rosz- 
czewski wyjął rewolwer i oddał dwa 
strzały do Komara, a jeden do Ada- 
mowiczówny raniąc ich b. ciężko. 

Po tej krwawej rozprawie Rosz- 
czewski oddalił się nieco i strzelił so- 
bie w głowę. 

Wezwane pogotowie po udzieleniu 
pierwszej pomocy ulokowało rannych 
w szpitalach, gdzie poddano ich ku- 
racji. Roszczewskego postawiono w 
stan oskarżenia o usiłowanie zabój- 
stwa, skutkiem czego znalazł on się 
w dniu 22 go lutego r. b. na lawie 
oskaržonych. 

Na rozprawie oskarżony oświad- 
czył, iż nie zdaje sobie sprawy z 
przebiegu zajścia i nic nie pamięta. 

W charakterze biegłego wezwano 
d-ra J. Sumoroka, który zakwalfiko- 
wał uszkodzenie zadane Adamowi- 
czównie i „Komarowi jako bardzo 
ciężkie. Po zbadaniu Roszczewskiego, 
dr. Sumorok oświadczył. że blizna 
na twarzy oskarżonego jest powierz- 
chowna, i, że prawdopodobnie oskar- 
żony strzelając do siebie starał się 
nie zrobić sobie wielkiej krzywdy, 

Prawdziwą sensacją dla sądu i 

obecnych było oświadczenie oskarżo- 
nego o tem, że w szp:talu wojskowym 
za pomocą zdjęcia rentgenowskiego, 
stwierdzono iż kula po przez policzek 
ugrzęzła w czaszce i dotychczas nie 
została wybraną. 

Ponieważ szczegół ten odgrywał 
zasadnicze znaczenie przy kwalifikowa= 
niu czynu oskarżonego przeto obrońca 
R. adw. E. Smilg złożył sądowi wnio- 
sek o odroczenie rozprawy w celu 
otrzymania ze szpitala Wojskowego 
świadectwa o dokonanem przešwietle- 
niu. Przychylając się do wniosku 
obrońcy Sąd odroczył rozprawę do 
dnia 1-go marca godz. 12. 

Dostarczone w dniu wczorajszy m 
świadtctwo całkowicie potwierdziło 
słowa oskarżonego. 

Zbadany dodatkowo dr. Sumorok 
zmienił częściowo swoje orzeczenie 
w ten sposób, że zakwalifikował 
uszkodzen e, zadane przez R. sobie, 
jako bardzo ciężkie, ponadto biegły 
uważał, że działał on w stanie silne- 
$o wzruszenia psychicznego. 
, Prokurator jednakże żądał w swo- 
jem przemówieniu surowego ukara- 
nia przestępcy. Żądanie swoje przed- 

nie ukrywałam! Wróciłam do Londy- 
nu pociągiem dziennym i prawie nie 
wychodziłam z domu, od tego czasu. 

— Więc pani zupełnie „straciła 
głowę', dowiedziawszy się o Śmierci 
swego przyjaciela? — zauważył -spo- 
kojnie Lanner. Jednak nie rozumiem, 
poco pani przyjeżdżała do Beekon- 
sfeld? 

— Ja... ja chciałam zobaczyć Le- 
onarda... po Śmierci. 

Słowa te wyszeptała tak cicho, że 
anner z trudnością dosłyszał je. 
— Poszłam do parku... Nie cze- 

kałam tam nikogo. Chciałam tylko 
poraz ostatni spojrzeć w okna poko- 
ju, gdzie leżało ciało mego przyjacie- 
la... Wiem, które okno należało do 
ego pokoju, On sam mi je pokazał, 
kiedy byłam poprzednim razem aby 
go ostrzedz. Pytałam. czy się nie boi, 
że ktoś mógłby wleźć przez okno w 
nocy: Ach, gdybym wiedziała, że 
przeczucia moje są tak prawdziwe! To 
takie straszne, takie okropne! 

„Rozpacz jej nie wzruszała wcale 
inspektora. Doskonale zdawał sobie 
sprawę z tego, że młoda kobieta ode- 
grywała komedię. 

— Przez całą noc nie mogłam oka 
zmrużyć!.. Wyszłam z domu, przy- 
szłam do parku i tam Stałam. wpa- 
trzona w drogie mi okno... Nagle po- 
słyszałam trzask gałęzi, pod czyjemiś 
nogami. Straszno mi się zrobiło. Krzy- 
knęłam .. w -tej chwili zobaczyłam syl- 
wetki dwóch: mężczyzn. Jeden z nich 
miał grubą pałkę w ręku i uderzył 
nią drugiego w głowę. Zdaje się, że 
krzyknęłam znowu, ale nie pamiętam 
tego dobrze. Pamiętam tylko, że za- 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo”. 

SEO 

stawiciel oskarżenia publicznego mo- 
tywował tem, że oskarżony działał z 
premedytacją 

Obrońca R. stanowczo sprzeciwia 
się żądan u prokuratora 1 opierając 
Się na orzeczeniu biegłego, prosi o 
zmianę kwalif kacji, a wcbec uprzed- 
nie, niekaralinosa i niłodeg wie.u 
Roszczew shego, o łegoany wymiar 
kary. 

Po dłuższej naradzie, Sąd ogłosił 
wyrok, miocą którego Roszczewski 
został Skazany na osadzenie w cięż- 
kiem więzieniu na przeciąg lat 6. 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„JEJ EKSCELENCJA MIŁOŚĆ" 

„Pan“, 

Właśnie tak powinien wyglądać dobrze 
zrobiony film, Nie jest to przesadny „awan 
gardqwiec" z niezrozumiałą dla przeciętnej 
pubł,cznoścj płąteniną zmontowanych w wi 
zjonistyczny złepek obrazów — lecz opar- 
ty na prostej wyraźnej treści pogodny film 
wykonany ze zrozumjen'em zasad kinemato- 
grafjj, Fabufa obraca 51е уу feljetonowych 
ram:ich — bogaty j młody dyrektor fabry 
ki (Roger Treville) lekkomyślnie ran; serdusz 
ko miłego „dzdwłczątka z baru* (Annabel- 
la), Perypetje miłosne kończą sę pomyśl- 
nie j pomimo wielu przeszkód (kapjtalnych 
w pomyśle!) kochankowe padają sobie w 
ramiona", Mniej wszakże uwagi treść w 
tym filmje zabiera, Reżyserja Joe May'a sta 
nęła na pozlomie filmów Renć Clajre'a. Po- 
łączenie efektów! muzycznych j dźwiękowych 
jest tu doskonałe, Przejścia: zdjęć — świet 
ne, Opraw'ona w szampańsk; humor parodia 
zbogaconego mieszczaństwa jest dowcipnie 
pomyś!ana, Wstawki groteskowe gimnastycz 
ne wykonane precyzyjnie. Przemiła j do- 
skonal:į aktorsko jest tu Anabella, Ma w so 
bije wdzięk prostoty, a miły głos*dopełnia resz 
ty. Trevlle trzyma się miary, Ozdobą filmu 
są melodie (tango „Ty nie iesteś pierwszzi* 
znane jest z płyt gramofonowych) oraz krót 
ki lecz dobrze ułożony montaż scen z We- 
neciń 'przypomina to „7 dnj szczęścia), Na- 
ogół flm „Jej ekscelencja miłość zasługuje 
na pochłebne wyróżnien'e, Tad. C. 
  

OBWIESCZENIE, 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, re- 
wiru 8-go z siedzibą w Wiinie, przy ulicy 
Bernardyńskej Nr 3 m, 3, zgodnie Z art. 
1030 Ust, Post, Cywi, podaie do wiadomo- 
ści publicznej, że w dniu 12 marca 1932 r., 
od godziny 10 rano, w majątku Male-Solecz 
niki gminy Solecznckiej, odbędzie sję sprze- 
daż z licytzcjj należącego do Zygmunta 
Mianowskjego majątku ruchomego, składa- 
jacego się z trzystu fest«metrów drzewa so- 
snowego, budulcowego, oszacowanego na su 

Komornik A, Rubom, 
mę 'zł, 900— 

wo 

  

Dźwiękowy 
kino teatr ”* HELIOS"   

w monumentalnym dźwiękowcu 

| Najpiękniejsza para kochanków Polskiego ekranu 

Jadwiga Smosarska, 

Dziś! Złota Serja Polska 
  
Džwigkow 

= 

kiwa o „HOLLYWOOD 
najulub. amant WITOLD CONTI 

i znakomity artysta teatru Stanisławskiego BAZYLI SIKiEWICZ 

RO K 1914 Wielki dramat miłości i bohaterstwa 

  

Chóry Dana i Kubańskich kozaków. W scenach batalisł. biorą udział 8 i 11 p ułanów, bataljon 20 p. p. orsz mistrzowie dżigitowki 
autent. czerkiesi jeżóźcy „Dsikiej Dywizji”. Ze względu na ogólny kryzys pomimo ogromn. kosztów obrazu — ceny miejsc nie podwyż- 

Szone. - Dla mł dzieży dczwol ne. — Początek seansów o g. 4, 6, 9 i 10.15. — Na I-szy seans ceny znizone, 

  

® 

C8/INS 
VižLKE 67. tai, 15-81 

Dziś przeboj sezonu! 
Najpotężniejtzy 100 proc, džwiekowiec polski 

  

SZYBL. 23 
Režyserja Leonarda Buczkowskiego, Scenarjusz na tle powieści Jerzego Kossowskie go, 

W rolach głównych: 

czarujący amant JERZY MARR .. BAŚKA ORWID 
i znak mity tenor opery warszawskiej ADžM DOBOSZ 

Muzyka i chór H. WARSA. — Imponujące zdjęcia płonącego szybu naftowego. — Prześliczne 
obrazy plenorowe — Mistrzowska gra i przepiękna muzyka — Nad program; Urozmaicone do- 
datki dźwiękowe, — Dla młodzieży dozwolone. — Początek o godz. 4, 6, 8, i 10.30 w dnie 

Świąteczne o godz. 2 ej. — Na I-szy seans ceny *ni?one 

  

Dźwiękowe Kino 

„PAN“ 
Dziś 100 proc. dźwiękowe arcydzieło 

JEJ EKSCELENCJA AIŁOŚĆ 
W realizacji słynnego JOE MAY z uroczą gwiazdeczką ekranu ANNABELLA w rol: tytułowej. Nad program; Nad- 
zwyczsjne dodatki dźwiękowe: tygodniki PATA i FOXA. —Seanse o g. 6, 8 i 10.15.— Na I-szy seans ceny zniżone 
  

Ai 
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WILEŃSKIE TOWARZYSTWO 
HANDLOWO - ZASTĄ% OWE 

LSCĄGARO 
Zawiadamia, że w da. 14 15116 marca 
1932 r. w lokalu lombardu przy ul. 
Biskupiej Nr. 4 obędzie się o godz. 
5-tej p. p. licytacja zastawów od Nr. 
24433 do Nr. 104663 opłaconych włącz- 

nie do listopada 1931 r. 

TYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYVYVVYVYVYVYVYVYVVVVYVVI 

  

  

  

  

"OBWIESCZENIE, 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, re- 
winu 8-go z siedzibą w Wilnie, przy иМсу 
Bernardyńskiej Nr. 3 m, 3, zgodnie z art, 
1030 Ust, Post, Cyw. podaje do wiado.ności 
publicznej, że wi dniu 12 marca 1932 r., od 
godziny 10 reno, w majątku Małe-Soleczniki 
gminy Solecznickiej, odbędzie się sprzedaż 
z bcytacji powtórnej należącego do Zyg- 
munta Mianowskjego majątku ruchomego, 
składającego się z owsa, jęczmienia, łubjnu 
i osiemnastu sztuk koni, oszacowanego na 
sumę zł, 4000 (cztery tysiące zł,), 

Komornik A, Rubom. 
Nr, 67/32, 

  

  

  

położone w miejscowości 

publiczności plażą z 

Wiadomości udziela a 

  WILNO, 

częłam biedz, co sił ku bramie. Tak 
bardzo się. bałam, że nie mogłam się 
zastanowić. Nie zapomnę ngdy tej 
strasznej chwili... 

Magda zamiłkła, wyjęła z kokiete- 
ryjnej torebki, kokieteryjna chusteczkę 
i zaczęła ją mięć ruchem nerwowym 
swemi pięknemi palcami. 

— Oto wszystko. Teraz pan wie 
już . wszystko... 

— Czy pani nie zauważyła twarzy 
tych dwóch mężczyzn? —Zapytał Lan- 
ner. $ 

Magda pokiwała głową z żalem: 
— Nie, pod drzewami było zupeł- 

nie ciemno. Widziałam tylko sylwe- 
tki. . 

Ryszard słuchał uważnie. Widział, 
że trzeba zmienić poprzedni plan — 
zapytania wprost, co ona zrobiła z 
Edytą. Szczera i prosta droga nie 
doprowadzi tu do celu. Kobieta ta 
była sprytna i opanowana, wobec niej 
należy być ostrożnym. Nie było wątpli- 
wości, że mówiła nieprawdę. Ryszard 
pamiętał doskonale, jak niecierpliwie 
wyglądała kogoś w cieniu drzew, Te- 
raz twierdziła, że nie czekała nikogo... 

— Czy mogę zadać pani kilka 
pytań? — zwrócił się do niej, a spo- 
glądając na inspektora dodał. Pan nie 
„ma nic przeciw temu? 

— Proszę, — odpowiedział Lan- 
ner. 

— Stucham pana, w tonie. Magdy 
dźwięczała jakaś nuta, która przypo- 
mniała Ryszardowi, że trzeba się 
mieć na baczności. 

— Chciałbym wiedzieć, dokąd po- 
Apso 

  

   

    

7       

Podaje się do wiadomości, že w majątku Landwarowie 

sprzedają się . 

działki letniskowe 
terenowo urozmaiconej pomiędzy 

stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 

piaszczystym 

brzegiem. 

Landwarów 
i Pierwsza Wileńska Spółka 

Parcelacyjna 
MICKIEWICZA 4. 

dogodnym dla kąpieli 

dministracja majątku 

  
ską ciekawość. Weszłam do kolejki 
podziemnej, dojechałam do British 
museum i weszłam do biura Bitsaitera 
żeby się zobaczyć z p. Brandem se- 
kretarzem. Myślałam, że może ma 
jakie wiadomości nowe dla mnie. Po- 
tem wrócłam do domu i wypiłam 
herbatę. Pokojówka moja Żanetta 
może to potwierdzić. Dzisiejszy ranek 
spędziłam w parku Kenigston, śniada- 
nie zjadłam w restauracji koło dwor- 
ca Wiktorji, a potem wróciłam do 
domu. Wkrótce potem przyjechał pan 
inspektor Lanner. 

— Czy pośród gości lorda Row- 
manda nie miała pani innych znajo- 
mych, prócz Bilsaitera? 

— Ależ owszem, znam dobrze 
Storidge'a. Oto jego fotografja, 

W skazała ramkę, stojącą na ko- 
minku. 

— Wiem o tem — przerwał Lan- 
ner. Storidge mówił mi o tem... Ale 
zapomniałem powiedzieć to panu — 
zwrócił się z wyjaśnieniem do Ry- 
szarda. 

Woolvort był zdziwiony .Jaka przy- 
jaźń mogła połączyć Storicge'a z tą 
kobietą? 

Zdawało się, że Magda mówiła 
prawdę, opisując jak spędziła czas od 
przyjazdu. Łatwo byłoby ustalić jakieś 
nieścisłości, więc wolała mówić pra- 
wdę. Ale nie powiedziała całej pra- 
wdy. Ryszard miał wielką ochotę za- 
pytać wprost, co ona robiła w .pocz- 
towym: urzędzie przy Clarkenwellroad 
ale nie zdecydował się na to przy 
Lannerze. ° 

co Storidge mó- 

  

jechała pani wczoraj z dworca? „>+ „Ciekawa rzecz, 
— Nie trudno mi zadowo Gp wik ai niej?" — myślał, ale Magda jak- 

      

   

    

  

  

   
Mic da, 

czerstwa i zdrowa dzie- 
wczyna poszukuje poe 
sady przy dziecku z 
szyciem — zna się na 
bielizniarstwie i kra- 
wiecczyznie — ucz.iwa 
chętna, łatwy i pogod- 
ny charakter. Odpo- 
wiedzi proszę do Re- 
dakcji Słowa pod lite- 

Bądź dobrej myśli! 
Najmodniejszy sweterek, apaszkę, śliczną bieliznę i 

najmodniejsze pończoszki dostaniemy 

w Polskiej Składnicy Galanteryjnej 

Franciszka Frliczki 
Zamkowa 9, tel. 646 

     
    
    
    

    

  

        

rami J O. 
YTELYYYYYYYYYYT 

EKONOM 
EE EB NYYYY z olewa „praktyką 

EMEENENENINKSSSTORER | Świadectwami poszu- 
ZYGMUNT kosmetyka kuje posady. Poczta 

W (7 Landwarėw tolw. Kar- 
EERECEZEMNIKZZZEKYCA| | wta Kazimierz Zie- 

WILNO, UL. UNIWERSYTECKA 2 ONA 2 
specjalista do opakowania mebli wszel- nejderdsis) Akuszerka 
kiego rodzaju, oraz po:celany i innych 
rzeczy drogocennych, wszelkiego ro- 
dzaju szkła, kryształów, żyrandoli itp. 

Cerę zaniedbaną Marja Brze ina, Zwie- 

poprawia, piełęgnejst:ynec ul. Grodzka 

  

  

  

: 27 (Kolo Szpitala Zi- 
a tekże przewożę z mieszkania na mie- oraz usuwa wady skóry. > 
szkanie £ specjalnych wozach meblo-  Gabinet o ga Źn.) wyd 2 3098, 
wych i wysyłam na kolej przesyłki Kosmetyki QE di6 SEZ: 
wagoncwe i drobnicowe po canach Leczniczej 
najniższych. Za sumienne i akuratae Š J, Hryniewicsowej. BABAAMAAMAMAMAALAMA S, 

   

    

wykonanie mojej pracy gwarantuję, al. WIELKA M 18 m3, Rua 

o czem a. z: Pr GEIL ACT UPKO 
na żądauie zaświadczenia moich wiaro- ” я 

A żod8 ERA en tów: w. Z.P.Ja2. _i SPRZEDAŻ 
орУЕ оьь TYYYYYYYVYYYYYTYYTY" 

Lodownia 
  GABINET «w 

przy 

do wynajęcia 
OGŁOSZENIE ul. Zygmuntow- 

  

2104/VI, Racjonalnej skiej 6. — Wiadomość: 
Komornik Sądu Grodzkiego iw Wilnie K O S M © ? y M! mieszk. 1 godz. 9—13 

X rewiru, zamieszkały przy ulicy Wiwul- leczniczej po poł. 
skiego 6 m, 28, na zasadzje art. 1030 U.P.C. WILNO, EE” 

'od Mickiewicza 51—4 Nawóz 
Ūro kobiecą #2 POd 20 koni @› 

ide konserwz. Sprzedauia. Szeptyckie- 

uali,:odšwieža, usnwa 
je, doska- go 5 tel. 1301 

jej skazy i brak!, Mazaż 4500 dolarów 

ogłasza, że dnja 12-go marca 1932 roku 
godziny 10 rano, w domu przy ulicach Jer 
giellońskiej 3-5 j Podgórnej 7, odbędzie się 
powtórna licytacja ruchomośc, należących 
do firmy Czerwonodworskie Zakłady Piwo- 
warskje sp-ka z ogr, odpowledzialnością, kosmeiyczny twarzy. sprzedam dom. nowo: 
skłzidających się z 2-ch samochodów cięża- Masaż ciała, elektrycz- czesny — Pańska 23, 
rowych firmy Chevrolet j 2-ch biurek ame- uy, wyszczuplający (pa- Czysty dochód 9 proc. 

rykańsk'ch oraz rozlewaczki, oszacowanych nie), Natryski „FHormo- Dowiedzieć się u do- 
na zł, 6,500, Pierwsza licytacja odbędzie się na* według prot. Spuh- zcrcy kolonji Montwił- 

  

      

przy ul, Jagieliońskiej 3-5, druga przy ulicy 
Podgórnej 7. : 

Spis rzeczy i szacunek takowych przej- 

rzany być może w dniu tjcytacji, | 
Komornik sądowy Jerzy Fiediaj. 

Nr, 67/32, . 
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*Lokaie_ L.O.P.P 
E us... m "VVYVVVYVYYYVYVYYVYY" 

2 2 pokoje mozna mia || do wynajęcia kem 
scat 34 boj fortowo umeblowa* 

w śródmieściu, || ne, oddzielne wej. 
je, > na pię. || Ście wygody, pierw- z siai SAN szorzęday punkt — 
rze. Zgłoszeni 

= redskcji te:ełon. Nr. || Zgłoszenia do Re 

  

  

la, Wypadanie włosów, 
łupież. Indywidualne 
dobieranie kosmetyków Sprzedaje Się: 
do każdej cery, Ostat- teodolit,  arytmcmet:, 
nie zdobycie kosmety- planim:tr i t. d. Ko- 

ki racjonalnej. narskiego 58 — 2. Od 
Codziernie od @. 10—8 2 — 5 p. p. 

\. 2. Р. 43 AAARARAAAKAA 
ZEREEWWAEZER FERRE. 

Różne 
EEST BEBE, 
FEWYYYYYYYYYYYVYYYYTY 
Dla sprawdzonej prze: 
T-wo św. Wincentego 
a Paulo rodziny zamie- 

Udzielam lekcyj  szkałej na salce nieo- 
frantuskiegO palonej z trojgiem dzie- 

niedrogo i korepetycyj. ci 12, 10 i 4 ietnim 
Mickiewicza 42 m. 11 Pawełkiem wołamy o 

tel. 7-94. pomoc, Dziatki zzięb- 
- nięte i zgłodniałe 
ie francuskiego brak obuwia i opałn. 

łowskiej. 
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Posady 
  

  

  

  
  

  

! dakcji Słowa pod Paryski dyplom Ofiary składać proszę 
ŚĆ "ze z ‚ ©. Montwiliowski  zauldo Redakcji „Stowa“ 

„21 — 3a pod literą J. 

= S PETA OM zee: R ad   

by odgadując jego ciekawość, zwró- 
ciła się do inspektora: 

— Zapewne mówił panu, że jes- 
teśmy starymi przyjaciółmi? Bo to 
szczera prawda! Spodziewam się, że 
nie mówił źle o mnie? — uśmięch- 
nęła się. 

-- Btoridge powiedział, że zna 
panią dawno — brzmiała lakoniczna 
odpowiedź — mówił, że... 

W sąsiednim pokoju rozległ się 
dzwonek telefonu. Weszła Żaneta 
i zameldowała, że to telefon ze Scot- 
land Yardu do pana inspektora. 

— Przepraszam — Lanner wstał 
i odszedł, 

Korzystając z jego nieobecności 
Ryszard spojrzał prosto w ocz y Mag- 
dy i zapytał: 

— Może pani powie teraz, gdzie 
jest Edyta Eblway? Wiem, że jechała 
razem z panią i wiem, że była wczo- 
raj tutaj u pani. 

Nagłe pytanie zmieszało Magdę, 
ale opamiętała się momentalnie. 

— Tak, jechałyśmy razem. I to 
prawda także, że była tutaj wczoraj. 
Dlaczego pan się o to pyta? Czy jej 
się coś stało? : 

— Stało się to, że od czasu wej- 
ścia do tego domu nikt jej nie wi- 
dział — odpowiedział ostro yszard 
— Nie odejdę więc stąd, dopuki nie 
dowiem się, co jej się stało, a gdyby 

się okazało się to koniecznem, zrobię 
rewizję w pani mieszkaniu. 

— Kto pana upoważnił do mó- 
wienia u mnie tym tonem? Czy jestem 
odpowiedzialna za nią? 

— Nie chodzi o pani odpowie- 
dzialność tylko o to, źe nikt nie wi- 

  

dział jej od chwili wejścia do pani 
mieszkania. Edyta jest moją narze- 
czoną i mam prawo poszukać ją. Pa- 
ni zachowanie jest w najwyższym 
stopniu podejrzane a ja nie uspokoję 
się dopóki nie dowiem się prawdy. 
Nie uwierzę w powody, które pani 
podała, dla których pani była w par- 
ku i nie uwierzę żeby pani nie wi- 
działa kto mnie uderzył! Inspektor 
Lanner też nie wierzy pani. Proszę 
więc pamiętać, że próby wprowadze- 
nia nas w błąd ściągają na panią 
większe podejrzenie... 

Przerwał mu Lanner, który wsu- 
nął głowę przez uchylone drzwi ipo- | 
prosił na chwilę do przedpokoju. 

— Skąd pan dowiedział się ad- 
resu p. Hollister? — zapytał szeptem. 
— Czyżby w związku z poszukiwa- 
niem miss Fblway? 

Ryszard opowiedział krótko, jak 
dostał się do mieszkania Magdy Hol- 
lister. 

— Swietnie to się panu udało — 
pochwalił Lanner. — Myśle, że pan 
powinien teraz  rozpytać ją o 
wszystko. 

A czemu pan tego nie zrobi? 
— Umyślnie poprosiłem pana na 

cztery Oczy, żeby o to poprosić. 
Chciałem wpierw dowiedzieć się co 
pan o tem wie. A teraz proponuję 
podział pracy. Pani Hollister ma wra- 
żenie, że pracujemy wspólnie z pa- 
nem. Ale z panem będzie pewnie 
szczersza. 

(D. C. N.) 

ВАЙ 
ЧЧЧ 

Redaktor w. z. Witold Tatarzyšski, 

   


