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Przed nowym procesem © Kijowie ' 
Jeszcze w drugiej połowie listopada za- 

zamieściliśmy wiadomość : 

MOSKWA. PAT. — Dnia 22 listopada, po 
sprawozdaniu sekretarza ukraińskiej komunis- 
tycznej partji Stanisława Kosiora, na temat po- 
iityki narodowościowej, plenum centralnego ko- 
mitetu ukraińskiej partji komunistycznej przy- 
jęło szereg niezwykle ostrych rezolucyj, skiero- 
wanych przeciwko nacjonalizmowi ukraińskiemu 

Obeenie w sowieckich gazetach czytamy 

pełny tekst sprawozdania Kosiory, przed ple- 

num C. K. Komunistycznej Partji Ukrainy. 
Od czasu słynnej afery i procesu „Sojuza 

Wyzwolenja Ukrainy““ (S.W.U.) przed kilku 
laty, nie bylišmy šwiadkami tak wielkiej, an- 

tyukraińskiej akcji, centralnych ezynników 
partyjnych w Moskwie. Zawarte w sprawo- 
zdaniu Kosiory zarzuty i rewelacje o nacjo- 
nalistyeznym ruchu ukraińskim, oparte są, 
jak we wszystkich poprzednich procesach, na 
samooskarżeniu rzekomych  kontrrewolucjo- 
nistów ukraińskich. Znamy te samooskarże- 

nia, które nie wzbudzają w nas zaufania, ani 
dajemy im dosłownej wiary. Ludzie ci na 
śledztwie, nie starają się normalnie wybielić, 
by okazać swą mniejszą winę, a przeciw- 
nie, oczerniają się w jakiemś masochistycz- 

nem upodobaniu, by okazać największą winę. 
Najwidoczniej jesteśmy w przededniu 

nowego, olbrzymiego procesu ukraińskiego w 
Sowietach. Poco jednak potrzebny jest tym 
razem reżyserom? — Dotychczas „z bolnoj go 
łowy na zdorowuju'', zrzucały czynniki so- 
wieckie odpowiedzialność za wszelkie niepo- 
wodzenia na „wreditielej““, opozycjonistów i 

kontrrewolucjonistów. Jakaś przyczyna za- 
istnieć jednak musiała. Czy tłem jej będą 
wieści o głodzie i ludożerstwie na Ukrainie? 
Czy powstała z tem jakowaś ruchawka  roż- 
paczliwa a odruchowa? Czy też istotnie zor- 
ganizowana akcja świadomych celu ukraiń- 
skich patrjotów ? : 3 

Sprawozdaniu Kosiory o narodowem pow- 

staniu ukraińskiem, trudno dać wiary. Zbyt 

przestarzałe widzimy metody. Wszelako po- 

minąć go milczeniem niepodobna. 
wszystkiem daje mam wstępną”  ilustia- 
cję ciekawego procesu, który się przygotowu- 

je w Kijowie; po drugie wskazuje nam Ukra- 

'inę, jako tę część składową Związku Re- 

publik Radzieckich, które skupia ilościowo i 

jakościowo najwięcej elementów  decentrali- 

stycznych, narodowo-uświadomionych i na- 

strojonych niepodległościowo; po trzecie u- 

przytamnia raz jeszcze, iż żadne traktaty, 

ani zbliżenia i stosunki dyplomatyczne, nie 

mogą powstrzymać - urzędowych — ezynników 

sowieckich, przed rzucaniem oskarżeń pod 

adresem państw ościennych, oskarżeń utrzy- 

manych w tonie zupełnie oficjalnym i dru- 

kowanych w oficjalnym też organie „Izwie- 

stjach'*. : 

Gniazda kontrrewolucji — mówi Kosio- 

ra — rozsiane zostały po całej Ukrainie je- 

szeze od czasu ukończenia wojny domowej, 

Większość członków paatji burżuazyjnych 

przedostała się do ośrodków akcji komuni- 

stycznej, gdzie rozpoczęła swą krecią robo- 

ię. Siedliska kontrrewolucyjnych  jaczejek 

znajdujemy zarówno w urzędach, instytu- 

cjach, jak też w Akademji Nauk, Akademji 

Rolniezej, Instytucie Szewczenkoznawstwa i 

td. Duszą tych elementów są osoby na wyż- 

szych stanowiskach, ujawniające wyraźny 

„ukłon'* w kierunku nacjonalistycznym, co 

w rezultacie sprowadza ich do kontaktu z ja- 

wnymi _ kontrrewolucjonistami, pracującymi 

ua rzecz obcej interwencji. 

Interwencja od wewnątrz  pzzygotowy- 

wana była — zdaniem Kosiory — za pośred- 

nietwem Pragi i Galicji. Ajenci ci, rekruto- 

wali się poczęści z b. uczestników walk о 

niepodległość Ukrainy, częściowo zaś z nacjo- 

nalistów ukraińskich w Polsee, których Ko- 

siora nazywa „zaprzedanych polskim obszar- 

nikom''. Wszystkich zaś w czambuł okre- 

šia jako „biełogwardiejeów'*, którzy zamie- 

rzali wywołać powstanie zbrojne wewnątrz 

USSR. — Nie trzeba zapominać — oświad- 

eza prelegent — że Ukraina jest tą częścią 

składową Związku Republik, najbardziej wy- 

stawioną na interwencję obcych mocarstw + 

państw kapitalistycznych. Dlatego winniśmy 

specjalią uwagę zwrócić na sytuację wew- 

nątrz Ukrainy sowieckiej. : 

Wewnętrzno partyjna opozycja, stanowi- 

ła rzekomo główną oporę tej projektowanej 

interweneji. Najbardziej niebezpieczni byli ci, 

z „partbiletem'* w kieszeni. Kosiora wymie- 

nia nazwiska: Wołoch, Jałowy, Reczycki, 

Awdienko, Sirko, Tura i inni. 

Petluryzacja Ukrainy prowadzona była 

od ». 1923. Wówczas to, wybitni wodzowie 

nacjonalizmu ukraińskiego, jak Wiasniezenko, 

Gruszewski, Szapował, Konowalec i t. p. 

postanowili wykorzystać masowy pęd t. zw. 

„Smienowiechostwa““ > 

szeregach Ukraińców, którzy powracai do 

kraju, rzekomo skruszeni i z zamiarem pra- 

cy dla idei komunistycznej, przybyli również 

wrogowie nstroju  soejalistyczego. em 

ich była „petluryzacja'* aparatu administra- 

cyjnego. W ten sposób wykryto słynny „S0- 
jaz Wyzwołenja Ukrainy'*, na czele z Jefre- 

mowym. Następnie zdekonspirowano akcję 
Macieja Jaworskiego, wreszcie wykryto Ukra- 
ińskie Centrum Narodowe. Na czele tego 
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Centrum stanął ów Gruszewski, wpuszezony 
do Sowietów jako smienowiechowiec. Poza- 

tem „generał galieyjski'*. Korsak i M. Ja- 

    

worski. Jednocześnie spadła maska z Micha- 

ła Lewiekiego, który legitymując się biletem 

partyjnym działał wyraźnie na rękę nacjona- 

listów ukraińskich. 
Po zaznajomienia plenum C.K. komuni- 

stycznej partji Ukrainy, niejako z historją 
kontrrewolucyjnych ruchów na Ukrainie so- 
wieckiej, przechodzi Kosiora do sedna spra- 
wy, czyli do aktualnego, niebezpieczeństwa 
nacjonalizmu ukraińskiego. Oto są rzekomo 
istotne przyczyny nowej akcji antyukraiń- 

skiej, nowych aresztów, prześladowań i ma- 

terjał do procesu: 
W roku bieżącym wykryto nową kontr- 

rewolucyjną organizację ukraińską. Na czele 

jej stali: Maksimówicz, Szumski, Bielenskij, 

Sołodub i inni. Kierował akcją z zagrani- 

znany Konowalee, b. naczelnik garnizonu 

przy Petlurze w Kijowie. Teraz następują 

samooskarżenia ujętych, rzekomych członków 

organizacji: 
Niejaki Łoziński zeznał, że organizacja 

miała za zadanie obalenie władzy sowietów i 

powołanie do życia republiki burżuazyjnej. In- 

ny nazwiskiem Wikuła, zeznaje, że powsta- 

nie na Ukrainie przygotowywane przez orga- 

nizację, było wstępem do interwencji mo- 

carstw przeciwko Sowietom. Na czele orga- 

nizacji stał Gruszewski. Wywołanie powsta- 

nia miało być hasłem krucjaty państw kapi- 

talistycznych przeciwko Sowietom. Organiza- 

cja istniała już od roku 1927 i utrzymywała 

blizki kontakt z rosyjskimi eserami, nacjona- 

listami gruzińskimi i narodowym ruchem 

białoruskim. - 

Miarę wartości tych samiooskarżeń i re- 

welacji Kosiory przed plenum ukraińskiego 

C.K. dają następujące zeznania trzeciego z 

członków organizacji. Specjalną przywiązuje 

im wagę Kosiora. Oto jak brzmią te „rewe- 

laeje* : 

„Członek organizacji Kozoris zeznał, że 

Niemey, wraz z Francją i Polską przygoto- 

wują zbrojną interwencję przeciwko Sowie- 

tem. Wzamian za to Polska ustępuje Niemeom 

Korytarz Gdański i im. ziemie niemieckie [£3) 

Zyskuje zaś Ukrainę sewiecką, prawy brzeg 

Dniepru, aż do morza Czarnego i Litwę Ko- 

wieńską. Lewy brzeg Dniepru przypadnie w 

udziale Niemcom, którzy w Zagłębiu Doniec- 

kiem stworzą wielki przemysł. 

Obecne porozumienie polsko-niemieckie 

słażyć ma za podstawę do konkretnych dzia- 

Jai antysowieckich. Kosiora powoluje się na 

zenania niejakiego atamana Buszkowannego, 

najbliższego współpracownika Konowalea. Ów 

Buszkowanny delegowany został na Ukrainę 

po dojściu do władzy w Niemczech Hitlera. 

Obecnie aresztowany zeznać miał co następu- 

je: Hitler postanowił stw. 6 j 10 dt blok 

antysowiecki, składający się z Niemieć, Eraa- 

cji, Włoch i Anglji. W bloku tym dawał 

się dotkliwie odczuwać brak Polski. Niemcy 

zatem postanowiły wszcząć pertraktacje 

Polską, celem wciągnięcia jej do bloku. Za: 

pytany skąd posiada takie informacje, oświad 

czył, że w r. b. zgłosił się doń w Berlinie nie- 

jaki Suszko, który powiedział mu, że wraz 

z Jarym pertraktowali z Rosenbergiem. Ro- 

senberg rozwinął przed nimi caly plan poli- 

tyczny odbudowy Ukrainy. Dodał przytem, 

że UOW winna obecnie rozwinąć intensywną 

działalność na terenie Ukrainy sowieckiej, 

gdyż z chwilą dojścia do władzy Hitlera, sy- 

tuaeja stała się wyjątkowo dogodna dla zbroj- 

nej interwencji. 

Kosiora w dalszym ciągu mówi o Pol- 

skiej Organizacji Kontrrewolucyjnej na Ukra 

inie, na czele której stał weteran POW Skar- 

bek, pracujący na terenie Ukrainy od r. 1919. 

Skarbek udawał komunistę, legitymował się 

również biletem partyjnym i pozostawał w 

najbliższym kontakcie z wojskowemi organi- 

zacjami ukraińskiemi i wraz z niem przy- 

gotowywał zbrojną interwencję Polski prze- 

ciwko Sowietom. 
Oto są główne tematy oskarżenia, które 

wywołały nową falę represyj na Ukrainie. 

Charakterystycznem jest, że informacje 

te czerpiemy z urzędowego Organu moskiew- 

        

skiego „Izwiestij'*. J. K. 

EYE 

Ambasad:r St. Zjednoczonych 
w Moskwie 

MOSKWA. PAT. — Ambassador Stanów 

Zjednoczonych Bullitt przybył do Moskwy, 

spotykany na dworeu przez szefa protokułu 

komisarjatu ludowego spraw zagranieznych 

Florińskiego, przez ambasadora sowieckiego 

w Stansch Zjednoczonych Trojanows 

przedstawicieli prasy sowieckiej z 

MOSKWA. PAT. — Przybyły dziś „do 

Moskwy pierwszy ambasador 

czonych Bullitt złożył wizytę 

Litwinowowi, zaś 13 grudnia złoży i 

mlu na ręce Kalinina swe listy uwierzy elnia 

jące. Ё 

   
  

     

Na hotelu National, gdzie zatrzymał się 

ambasador Bullitt, wywieszono sztandar ame- 

rykański, 

Ambasador Bullitt około 20 grmdnia uda 

je się do Waszyngtonu, aby złożyć sprawo- 

zdanie prezydentowi Rooseveltowi. Na stałe 

powróci do Moskwy w drugiej połowie stycz- 
nia. 

  

WARSZAWA. PAT. Prezydent 
Senatu gdańskiego p. Rauschning, przy- 
jęty był w ciągu popołudnia przez p. Mar 
szałka Piłsudskiego, w obecności p. mini 
stra spraw zagranicznych Józefa Becka 
i komisarza gen. Rzeczypospolitej w 
Gdańsku p. Papee. 

Rozmowa, która przeciągnęła się 

ezydent Senatu gdańskiego p. Rauschning 
u Pana Marszałka Józefa Piłsudskiego 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ui Szeptyckiego — A. Łaszuk.. ° 

GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Rach*. 
SMORODZIEJ — Księgarnia Koi. „Ruch”. 

SLECK — Sklep „jedność”. 
LIDA — uł Suwaiska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Koi. „Ruch”. 

$EOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. į 

SQWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

N.SWIĘCIANY — Księgaruła T-wa „Ruch“ 
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przez przeszło godzinę, odbyła się w 
przyjaznej atmosierze. Nałeży podkre- 
ślić, że Senat w. m. Gdańska zamaniie- 
stował tendencję usunięcia charakteru 
spornego ze spraw polsko gdańskich. 
Tendencja ta wywołała życzliwe echo u 
rządu polskiego. 

  

Dyskusja Kenstytucylna 
NA PLENARNEM POSIEDZENIU KLUBU BRWR 

WARSZAWA. (tel. wł.) We  czwar- 
tek o 10-tej rano odbędzie się plenarne 

posiedzenie klubu BB poświęcone dysku 
sji konstytucyjnej. 

PLENARNE POSIEDZENIE SEJMU 
WARSZAWA PAT. — Wczorajsze pienar- 

ne posiedzenie Sejmu trwało bardzo krótko. — 
Znajdujące się na porządku dziennym w 1-szem 
czytaniu projekty ustaw nie wywołały żadnej 
dyskusji, zostały przyjęte przez Izbę i odesłane 
do odpowiednich komisyj. 

Na wstępie posiedzenia, po odesłaniu do 

komisji skarbowej 28-go rozporządzenia w spra 

wie uregulowania stosunków celnych, marszałek 
Świtalski wygłosił przemówienie, poświęcone 

zmarłym posłom — śp. Antoniemu Piekarskiemu 

i bp. Ignacemu Jaegerowi. Izba przez powstanie 
uczciła pamięć zmarłych posłów. Sejm stwier- 
dził wygaśnięcie mandatów posłów Piekarskie- 

go i Jaegera. 
Następnie marszałek Sejmu oświadczył, że 

prokurator Sądu Okręgowego w Warszawie wy 

stosował do niego pismo z zawiadomieniem o 

duje utratę prawa wybierałności, co skolei jest 
okolicznością, powodującą wygaśnięcie manda- 
tu poselskiego. Wobec powyższego marszałek 
"prosi Sejm o stwierdzenie wygaśnięcia z dniem 
5 października br. mandatów wymienionych po- 

słów. 
Poset Róg (Str. Lud.) wniósł, że „Sejm 

stwierdza, iż mandaty tych posłów nie wyga- 
sły”. Marszałek Świtalski oświadcza, że uważa 
to za wniesienie sprzeciwu i wobec tego odwo- 
łuje się do Izby. W głosowaniu Sejm stwierdził 
wygaśnięcie mandatów wymienionych posłów. 
Marszałek zaznaczył, że zawiadomi o tem Pań- 

stwową Komisję Wyborczą. + 

Po złożeniu ślubowania poselskiego przez 
Zofję Załeską z Klubu Narodowego, Andrzeja 
Hrywnaka z Kl. Ukraińskiego, Ilko Łysyja z Kl. 
Rad. Ukr. i Pawła Wróbla z BB, oraz po ode- 

uprawomocnieniu się wyroku Sądu Okręgowe- słaniu do komisji 10 rządowych projektów u- 
go, mocą którego posłowie  Barlicki, Dubois, staw, marszałek zamknął posiedzenie, wyznacza 
Cioikosz, Kiernik, Libermann i Witos zostali ska 
zani na karę więzienia zastępującego dom po- 
prawy, od 3—5 lat, z pozbawieniem praw pub- 

jąc następne na dzeń 15 bm., na godznę 16-tą. 
Po zamknięciu posiedzenia na ławach lewi- 

cy, kiedy posłowie opuszczał! salę obrad, roz- 
Hicznych 1 obywatełskich. W myśl ordynacji legły się okrzyki „niech żyją więźniowie brzes- 

wyborczej do Sejmu, powyższy wyrok powo- 

  

cy“. 

co do miejsca. Terminy druku mogą być przez 

PODBRODZIR 

DRUJA —- Eowškin, 
QSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— « Wiłeńska 15 T. Gurwicz 

PINSK — Księgernia Polska —. St. Bednarski 

POSTAWY -— Księgarnia Polskiej Macierzy Szkołnej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch* 

SŁONIM -— 

WOQOŁOŻYN — 

69 zr 

PŁYTA PAMIĄTKOWA KU CZCI Ś.P. 
TADEUSZA HOŁÓWKI 

Ez     
    

ste odsłonięcie tablicy ku czci śp. Tadeusza Ho- 
łówki, wmurowanej w gmachu Min. Spr. Zagr. 
na dziedzińcu przy piacu Jozeia Piłsudskiego, 
z inicjatywy Akad. Związku Strzeleckiego. 

O ZWOŁANIU KOMISJI 
: ZAGRANICZNYCH 

WARSZAWA (tel. wł.) Wczoraj 11 człon- 
ków komisji spraw zagranicznych Sejmu, ze 
stronnictw opozycyjnych, wystosowało do prze- 
wodniczącego tej komisji ks. Janusza Radziwiłła 
list, w którym opierając się na odpowiednich ar. 
tykułach regulaminu zwracają się z prośbą © na- 
tychmiastowe zwołanie komisji Autorzy listu 
jako motyw wysuwają okoliczność, że ostatnia 
dyskusja w komisji na temat polityki zagranicz- 
nj odbyła się 10 miesięcy temmu i że w Okresie 
tym zaszły na terenie międzynarodowym waż- 
ne wydarzenia. 

SPRAW 

  

Rewolucja w Hiszpanii 
Bomby na ul. Madrytu— Strajk genersiny— Krwawe walki w Barcelonie 

PARYŻ PAT. — Z Madrytu donoszą, że 

wrzenie rewolucyjne dotąd nie ustało. Wczoraj 

wieczorem w Madrycie wybuchła bomba na je- 
dnej z głównych arteryj miasta, Przejeżdżający 
w owej chwili samochód został doszczętnie 
zniszczony. 

W dniu wczorajszym w gmachu minister- 
stwa wojny obradował rząd nad ewentualnością 
ogłoszenia stanu oblężenia. Premjer Barrios 0- 
świadczył, że narazie nie zachodzi potrzeba za- 

stosowania tego zarządzenia. 
O godzinie 21 wybuchła druga bomba w 

centrum miasta. Wkrótce później doniesiono O 
„ 5 zamachach bombowych w Madrycie i okolicy. 

W pobliskiem miasteczku Canillas wybuch bom- 
'by zniszczył miejscową fabrykę. W imnem mia- 
steczku zamachowcy zniszczyli instałację hydro- 
elektryczną, przez co miasteczko pozbawione z0 

stało prądu elektrycznego. 

Premjer Barrios wygłosił przez radjo prze- 

mówienie, w którem zapowiedział, że rząd, ©- 
party o większość społeczeństwa, użyje wszeł- 
kich środków, by zapewnić spokój. Premjer na- 
piętnował akcję sabotażystów i wzywał Iud- 

ność kraju do współpracy z organami połicyj- 

nemi w walce z wywrotowcami. 
Wtym samym czasie w domu ludowynt о- 

bradowali działacze socjalistyczni. Sekretarz U- 
"ii Generalnej Pracowników oświadczył, że ani 
Unja, ani partja socjalistyczna nie przyłączą się 

do prokłamowanego przez Generalną Konieren- 

cję Pracy strajku generalnego. 
O północy przemawiał przez radjo minister 

spraw wewnętrznych, który uspakajał ludność. 

Minister zapewnił, że wszystkie niemal ogniska 
rewolty zostały już zlikwidowane. W razie po- 
trzeby rząd nie cofnie się przed użyciem wszel- 
kich środków, zapewniających spokój. W cza- 
sie przemówienia zasygralizowano nowe wybu- 
chy bomb w stolicy. W wielu dzielnicach mia- 

Czy Hitler pejedzie ds Rzymu. 
PARYŻ. PAT. — W związku z jutrzej- 

szą wizytą włoskiego podsekretarza stanu 

Suvicha w Berlinie „Le Jour'* donosi z Rzy- 
mu, że Suvich zaprosi kanclerza Hitlera w 

imieniu Mussoliniego do Rzymu. Rzymskie 

koła oficjalne ani nie potwierdzają, ani nie 

zaprzeczają tej wiadomości. Wizyta Suvicha 

w Berlinie ma na celu przedstawienie wło- 

skiego punktu widzenia w sprawie bezpośred- 

nich rokowań francusko-niemieckich. 

PARYŻ. PAT. — „Le Journal'', denten- 
tując wiadomość o nowej rozmowie ambasa- 

dora Ponceta z Hitlerem, twierdzi, że nowe 
spotkanie francuskiego ambasadora z kan- 

cierzem Hitlerem jest wprawdzie przewidzi 

ne, ale nastąpi ono dopiero za kilka dni, po 

dezycjach rządu francuskiego, które zostaną 

powzięte na radzie ministrów. W międzycza- 

sie rząd francuski zapozna się również ze 

zdaniem Benesza. 

sta zapanowała panika. Władze dokonały kilku- 
set aresztowań i skoniiskowały ułotłi, w któ- 
rych Kenferencja Pracy wzywała ludność do 

strajku powszechnego. 
Prokłarmowany na dziś przez t. zw, anar- 

cho-syndykalistów strajk powszechny w Mad- 
rycie nie przyjął szerszych rozmiarów. Do po- 
rzucenia pracy zmuszeni byk robotnicy budow- 
łani, tramwajarze i szoferzy taksówek. Strajku- 
jący usifowali nie dopuścić do miasta przywozu 
żywności. Władze zapewniły jednak normalną 
aprowizację stolicy. 

Na prowincji strajk ogarnął szersze masy. 
Między strajkującymi a połcja doszię w kilku 
miejscowościach de strzełaniny. W Vitoria zabi- 
ty został jeden ze strajkujących. W Sewilli i Ka- 

dyksie do strajku przyłączył: się kolejarze, wo- 
bec czego komunikacja kolejowa z temi miasta. 
mi została przerwasa, Pociag z Madrytu został 
zatrzymany przed Sewillą i dopiero przy pomo- 
cy władz wojskowych mógł pojechać dalej. — 
Wojskaobsadziły wszystkie stacje i objekty ko- 
lejowe. 

W Andaluzj: dokonano wielu aresztowań — 
W prowincji Teruel wojsko zajęło kilka miaste- 
czek, z których rewołucjoniści musieli ustąpić. 
Oddział piechoty, wkraczający do miasteczka 

Alcorisa, został powitany strzałami j granatami 
ręcznemi. W waice zginęło 3 żołnierzy i 2 rewo- 
htcjonistów. W miasteczku Matas, gdzie prokla- 
mowanqo republikę komunistyczną, ruch rewo- 
lucyjny stłumiło wojsko i policja. Miasto Val- 
derobles zajęli rewołucjoniści, którzy zaareszto- 

wali miejscowe władze i spalili archiwum komu- 
nalne, : 

W prowicji Huesca w ciągu ubiegłej nie- 

dzieli dochodziło do licznych starć między połi- 

WUERIISES ASKA UTE TTT OECD TO ZOWAODAZZZZZNERZZKONZEA  cją a rewolucjonistami. W mieście zabity został 

Dworzec morski w Gdyni 

  
Nowowybudowany dworzec morski w Gdy 

mi, którego poświęcenie odbyło się w ubiegły 
piatek w ramach uroczystości poświęcenia por- 
tu gdyńskiego, w związku z zakończeniem za- 
sadniczego €tapu rozbudowy. — Poświęcenia 
óćworca dokonał ks. biskup Okoniewski w obec- 

ności p. ministra przemysłu i handlu dr. E. Za- 
rzyckiego, reprezentującego Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej, ministrów Becka, Kalińskiego, 
Nakoniecznikoffi - Klukowskiego, Zawadzkiegu, 
Komisarza Generalnego Rzeczypospol. w Gdań- 
sku Papee oraz konsulów państw obcych. 

znany anarchista Mavilła. W miasteczkach Cam. 
peł i Pearta rewohucjoniści proklamowali ko- 
тите. 

Na kilku przedmieściach Barceiony rewołu- 
cjoniści poprzerywałi przewodniki elektryczne i 
korzystając z ciemności, zaatakowali gwardję 
cywiiną. Kilkunastu żołnierzy zostało ciężko po- 
raniórych. Również są ranni wśród ludności cy- 
wiinej. Gubernator Barcełony wydał zakaz cho- 

dzenia po mieście grupami większemi niż 2 ©- 
soby. W dnłu wczorajszym zarówno w Barce- 

lonie jak i w okołicy, zmuszano robotników do 
porzucenia pracy. W jednej z dzielnic na grupę . 
opierających się robotników rzucono bombę. — 
W dzielnicy św. Marcina w Barcelonie wywią- 
zała się strzełanina między strajkującymi a po- 
licją. Na kolei dokonano aktów sabotażowych, 
wysadzając w powietrze mosty kołejowe. 

4 Oświecenia Publicznego odbyło się posie- 

uł Mickiewicza 10. 

S Maja A 

J. Ryppa księgarnia 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Miudeł, skład apte czny. 

Lewin — Binro gazetowe ul. 

Łiberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch”. 

 BEZTEWY ORO TOSZZS ZZS 

rodie 2-eż i B-sż gr. 40. Za tekstem Ł5 gr. Komunikaty osz 

W murmierach święiacznych oraz z prowiacji o 25 proc „rożej. 
Administracja cie przyjmuje zastrzeżsć 

  

TELEGRAKY 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI 

USPRAWNIENIA ADMINISTRACJI. 

z WARSZAWA (tel wi) Premjer Jędrze- 
jewicz przyjął przewodniczącego komisji dła u- 
Sprawnienia administracji min. Jaroszyńskiego, 
który złożył sprawozdanie z działalności komisji 
za cały czas jej istnienia. Dodać należy, że ko- 
misja ta zakończyła swą działalność w dniu 1-go 
października br. 

POSIEDZENIE AKADEMJI LITERATURY. 

WARSZAWA. PĄT. — W dniu 11 b 
w gmachu Ministerstwa Wyznań Religijnych    
dzenie Polskiej Akademji Literatury. Prze- 
wodniezył prezes Wacław Sieroszewski. 

Porządek dzienny obejmował następujące 
punkty: zaopinjowanie projektu rozporządze- 
nia ministra W.R. i O. P. o nagrodach arty- 
stycznych, zaopinjowanie o programach nau- 
czania języka polskiego, oraz sprawy regula- 
minu Akademji i sprawa powoływania ko- 
misyj akademickich. Wobec niewyczerpania 
porządku dziennego w dniu 12 b.m. odbędzie 
się następne posiedzenie Polskiej Akadem;i 

    

Literatury. 

MIRJAM CONTRA BRAUN 1 CHORZEŁSKI. 
e WARSZAWA > wł.) Sąd 

rał wczoraj Sprawę red. Brauna 
Chorzelskiego, › ych przez Mirjama-Prze 
smyckiego o zniesławienie. Sąd Okręgowy ska- zał Chorzelskiego na 6 miesięcy więzienia, 
Brauna na 3 miesiące, Wyrok ten Sąd Apela- cyjny uchylił i skazał red. Chorzelskiego na karę = miesięcy więzienia i 100 zł. grzywny, które 
ааОаа amnestji darował, red. Brauna zaś 

INTERNAT DLA DZIECI Z KRESÓW 
WARSZAWA. PAT. — W dnia 11 bm w południe odbyło się poświęcenie i > cie 7-go Internatu 

Piłsudskiego, utrzyr 
mocy Dziecion i 
Sów. 

Kresowego im. Marszałka 
mywanego przez T-wo Po- 
Młodzieży Polskiej z Kre- Internatebpiekuje się stu kilkunastu chžopčazni, dziećmi emigrantów polskich za- mieszkažych we Francji, w Brazylji, Api: tynie, Danji, Rumunji, Stanach Zjednoczo- nych, Chinach, oraz repartjantów z Rosji ; i Kresów, oraz z Orawy i Spisza. Część wy- chowanków Internatu, po skończeniu szkół w Polsce, powraca zagranicę do rodzieów i tam w roznych ośrodkach emigracji polskiej sze- 

rzyć będzie ducha polskiego. . : 
Na czisiejszą uroczystość przybyli przed 

stawieiele adu z ministrem aa S 
nej dr. Hubickim na czele, dyrektor Rady Org. Polaków ranicą Lorentowiez, przed- SĘ = władz miejskich, różnych instytu- 

REWIZJE W LOKALACH 

  

     
   

  

- „GWARDII 
ŻELAZNEJ'' 

BUKARESZT. PAT. — Podczas rew 
      

   
w lokalach „gwardji żelaznej'* skonfiskow 
no bardzo obfite materjały koripromitujące. 
W związku z dokonaną rewizją polieja а- 
trzymała na prowineji 300 osób, a w Baka- 
reszcie 130. Niewielka grupa studentów usi- 
łowała zorganizować w Bukareszcie manife- 

stację. Pelieja bez trudu rozproszyła mani- 
festantów. 3 Ё 

UCIECZKA GEN. O -DUFFY 

i LONDYN. PAT. — Na bylego premjera 
Cosgravc'a, gdy przejeżdżał samochodem >v 
hrabstwie Donegal, dokonano nieudanego 22- 
machu, który żostał udaremniony przez jadą- 
cych w drugim samochodzie detektywów. 
P: i strzałami, napastniey rzuci się de 
ucieczki. Gen. © Duffy przywódca niebieskich 
koszul, któremu de: Valera zagroził, że go za- 
aresztuje, uciekł z wolnego państwa irlandz- 
kiego do Ulsteru i tam się ukrył. 

PODATEK NA BEZWYZNANIOWCÓW 
, „BERLIN “PAT. — Rzgd Bawarski zapo 

wiedział wprowadzenie specjalnego podatku 
na bezwyznanioweów, którzy przez wystąpie- 
nie z Kościoła zwolnieni zostali od wszelkich 
opłat na cele religijne. Dochody z tego no- 
wego podatku przenaczone mają być na celė 
religijne. 

MRÓZ W NIEMOZECH 
BERLIN. PAT. — Z Hamburga donoszą, 

że na skutek panujących tam silnych mrozów 
trzy łamaeze lodów utknęły wśród zwałów jo- 
dowych na Łabie. Również z Nadrenji nad- 
chodzą wiadomości o zamarznięcin dopływów 
Renu — rzek Saary, Mozeli i Menu. 

POWÓDŹ W MAROKU 

CASABLANCA. PAT. — Trwające ой 8 
tygodni deszcze i ostatnie gwałtowne ulewy 
spowodowały w północnym Maroku katastro- 
fę powodzi. Rzeki wyłały, przerywając w: wie 
łu miejscowościach komunikację kolejową, 
samochodową i telegraficzną. Na linjach ko- 
lejowych między Rabatem, Tangerem, Fezem 
i Algerem podmyte są tory kolejowe i po- 
znoszonych jest wiele mostów. Ubiegłej 10- 
cy wykoleił się pociąg, idący do Ouerga. W 
katastrofie tej zginęło wiele osób.  - 

TRAMWAJE NA SYBERJI 
MOSKWA. PAT. W mieście Stalińsku 

(dawny Kuznieck) w zachodniej Syberji uru- 
chomiono pierwsze na Syberji tramwaje miej- 
skie, Budowa linji trwała kilka miesięcy. 

  

   
    

      

   

$traszna Kata 
BERLIN. PAT. — W poniedziałek po 

południu wydarzyła się na lotniskn w Ham- 
hurgu straszna katastrofa lotnicza. Niemiec- 

ki samolot pasażerski: kursujący na linii Ber 
lin — Hamburg, skutkiem zupełnego. zasło- 
nięcia pola widzenia przez mgłę, wylądował 
tak nieszczęśliwie, że rozbił się doszczętnie. 

strofa letnicza 
Z pośród 9 pasażerów 4 poniosło Śmierć: ra 

miejscu. Wśród nich znajduje się członek Ra- 
dy Państwa prezydent Sądu Najwyższego 
Wagemann. Reszta pasażerów została ciężko 

ranna. W szpitalu zmarło następnie dwóch 

dalszych pasażerów, wśród nich radjotelegra- 

fista. 

Apelacyjny 
i red. 

otwar- "
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SILVA RERUM 
KSIĄŻKA, LITERACI, CZYTELNICY. 

Wciąż jeszcze mówi się o książce. „Ty- 
dzień Książki” wywołał liczne głosy w prasie 
i dowiódł, że literaci i publiczność są bardzo e- 

iokwentni. 

Tygodnik Iilustrowany zwraca uwagę na 
nieco dziwną sytuację, w jakiej myśmy się zna- 

leźli: 

Aniśmy się spostrzegli, — jak naród Kocha. 
«owskiego, Mickiewicza i Sienkiewicza dał so- 
bie wmówić, nie wadomo z jakiego piekła rodem 
sugestję, że książka jest luksusem, czytanie ksią 
żek zbytkiem, kupowanie książek lekkomyślnoś- 
cią. Nikt oczywiście takiego hasła nie głosił i do 
wierzenia nie podawał, ktoś puścił je w obieg 
pantoflową pocztą i przyjęło się. Jak długi i sze- 
roki jest obszar, na którym mieszka 30 miljonów 
iudzi, wszędzie wzeszło bujne ziarno obojętnoś- 
ci i niechęci do. książki. 

Gazeta Lwowska (341), podkreślając tę 

przykrą sytuację książki polskiej w dobie obec- 

nej, jest jednak dobrej myśli, skoro swe rozwa- 

-žania kończy w ten sposób: 

W ujemnym tym bilansie podkreślić jednak 
należy jedną pozycję dodatnią. Zapisała ją kro- 
nika ostatnich lat kilkunastu jako wynik spo- 
tecznych przegrupowań. Książka przestała być 
wyłączną wiasnością „górnych dziesięciu tysię- 
cy”, a wyciągnęty się po nią ręce miljonów 
tych, którzy dawniej od stolu duchowego uczto- 
wania byli usunięci. Obniżyła się w poziomie, 
ale uzyskała szerszą podstawę. Głód książki, 
przejawiający się w sterach, które niedawno 
nauczyły się czytać, należy w odpowiedni spo- 
sób wyzyskać. Niezawodnie uroczyste fanfary 
a raczej trąby alarmowe, jakłemi grzmiał dono- 
śnie Tydzień Książki Polskiej, odbiją się i w tam 
tych sterach bodaj słabem echem, budząc zrozu- 
mienie korzyści czytania i konieczność rozum- 
nej selekcji przy wyborze książek. Byiby to naj- 
cenniejszy może wynik „Tygodnia Książki”. 

Czytelników więc mamy coraz więcej, („wy- 
ciągnęły się po nią ręce miljonów*), tylko na- 

kłady książek gwałtownie się zmniejszyły, bo 

nikt książek nie kupuje. Literatów, przynajmniej 
tych, co pisali na temat ks/ążki, mamy bez liku, 
— ale koi. Wysz. właśnie literatom wytyka nie- 
wóbstwo... Ale wileńscy literaci są chyba bez za- 
rzutu. Tak można sądzić z artykułu prezesa Zw. 
Lit. w Wilnie p. Hulewicza, który na łamach Ga- 

zety Połskiej (337) bardzo pochlebnie się odzy- 
'wa o dorobku wileńskich „śród literackich": 

Do jakiego stopnia Środy Literackie mają 
kontakt z życiem i są czynnikiem posiadającym 
wpływ na wileńskie sprawy kulturalne — dowo- 
dzą żywe dyskusje na tem forum, omawiające 

na, jsze sprawy artystyczne. Przypomnę 
tylko niektóre tematy. jedną ze Śród w zamierz- 
chłej przeszłości wypełniliśmy dyskusją o Aka- 
demji Literatury, obecnie do życia powołanej. 
Trzy wieczory wentyfowały sprawy pomnika 
Mickiewicza w Wilnie, Poddany był krytyce 
dawny hejnał wileński, a że wprowadzono od. 
a: to było zasługą inicjatorki pani 
omer i dyskusji rozwiniętej na Środzie, Dwa 

nasze sympozjony obracały się dokoła sprawy 
nagrody literackiej miasta Wilna, szczęśliwie 
wkrótce potem stworzonej — i po jednorazo- 
wej realizacji pogrzebanej. Toczyły się tu żywe 
spory o głośną „Sztubę* Leczyckiego, o sposób 
restaurowania Wawelu, o „Przestępców* Briick- 
mera. Gorące dysputy, w obecności gospodarzy 
naszego miasta, krystalizowały niejedno zasad- 
nicze pojęcie ze świata urbanistyki, o sztuce na 
Targach Północnych, o brukach i zadrzewieniu 
Wilna, o tem, czy miasto może mieć tramwaje. 

Jakże to dobrze się stało, że już po tym bi- 

lansie odbyła się „Środa”, poświęcona książce 
polskiej, na której nie było literatów, oraz „śro- 
da”, poświęcona „Dziadom”, czyli dziadowska, 
na której o inscenizacji „Dziadów* z zapałem 
mówili artyści, którzy inscenizacji tej nie wi- 
dzieli wcale, bo w teatrze nie byli, bo i wogóle 

rządko do teatru zaglądają!... Lector. 

NARTY!!! 
Mamy zaszczyt powi:sdomić Sz. Klijentelę, 

pr y fsbryce prow:dz my że 

SPRZEDAŻ DETALICZNĄ 
SPRZĘTU NARCIARSKIEGO 

  

Wybór dnzy, ceny dostępne, fachowe mon- 

n:czne sprzętu wy 

JOZiFA T"MASZEwSKIEGO 

towanie cart na miejscu 

Szkolania Śt zelsc- 

Wilno. ul. LIPOWA 4fel. 13-92 

Cei“ W.rsztaty теста- 

359. kiego I sportowego 

(Zw e zyn ec — Sołt. niszk:)       

  

SŁOWO 

Marconi w Japonji 

  

Wynalazca radja sen. Marconi w drodze z Ameryki przybył do Japonji, gdzie jest podej 
mowany z wszełkiemi honorami. 
jęć, wydanych w Tokio na jego cze: 

a 

    

jęciu sne. Mareoni z małżonką na jednem z przy 
Przy jęcie utrzymane zostało Ściśle w charakterze 

narodowym japońskim. Dla słynnego wynalazey nsługują nadobne gejsze. 

  

Gmachy reprezentacyjne w Polsce 
  

DWA WYROKI ŚMIERCI 
LWÓW. PAT. — W dniu 11 b.m. w Ra- 

wie Ruskiej sąd doraźny rozpatrywał sprawę 

przeciwko dwum parobkom wiejskim, oskar- 

żonym o morderstwo. Na ławie oskarżonych 

zasiedli Michał Paneczko i Hryn Hałas. Ha- 

łas od pewnego czasu zaręczony był z córką 
swego sąsiada Domaszkiewiczówną. Ostatnio, 

gdy dziewczyna znalazła się w odmiennym 

stanie i poczęła od narzeczonego domagać 

się, by ja poślubił, Hałas postanowił pozbyć 

się jej. W tym celu nakłonił swego znajo-- 

mego Paneczkę do zabicie Domaszkiewiczów- 

88 stopni w Wiedniu 
WIEDEŃ. PAT. — Od kilku dni panują 

w nizinach Austrji silne mrozy. Dziś rano w 
Wiedniu notowano 15 st. mrozu. W niektó- 

rych miejscowościach termometr spadł nawet 

do minus 30 stopni. Tak niskiej temperatury 
w Austrji w grudniu oddawna nie notowano. 
Dunaj miejscami zamarzł. 

      

  

    

Obrady komisji budżetowej Sejmu 
WARSZAWA PAT. — W dniu 11 bm. ko- 

misja budżetowa Sejmu przystąpiła do obrad 
nad preliminarzem budżetowym na rok 1934- 
35. Na porządku dziennym budżet Prezydenta 
Rzeczypospolitej i Najwyższej Izby Kontroli 
Państwa. — Na posiedzenie przybyli członkowie 
Domu Cywilnego i Wojskowego p. Prezydenta 
Rzeczypospolitej z szefem Kancełarji Cywilnej 
Heiczyńskim i szefem gabinetu wojskowego pik. 
Giogowskim na czele, 

KONSERWACJA. ZAMKU KRÓLEWSKIEGO 
I WAWELU. 

Skolei komisja przystąpiła do obrad nad 
budżetem Prezydenta Rzeczypospolitej. Sprawo- 
zdawca poseł Czuma (BBWR), omawiając wy- 
datki na gmachy reprezentacyjne podkreśla, że 
w roku bieżącym przeprowadzono na Zamku 
Królewskim i na Wawelu szereg niezbędnych 
prac remontowych i konserwatorskich. Mimo 
wzrostu zadań, etat funkcjonarjuszy kancelarji 
cywilnej stale maleje, oszczędności zaś wzra- 
stają. Szacunek majątku państwowego, admini- 
strowanego przez kancelarję cywilną, a przed- 
stawiającego na zasadzie obliczeń z roku 1927 
wartość 87,269.086 zł. 70 gr., jest obecnie nieco 
przestarzały, wobec czego zarządzono rewizję 
oszacowania nieruchomości. W organizacji kan- 
celarji cywilnej NIK nie znalazła powodu do żad 
nych wyjaśnień. . 

Przechodząc do samego preliminarza, re- 
ferent stwierdza, że suma dochodów wynosi zł. 
202.170, a wydatków zł. 2,804.250, przyczem 
wydatki zmniejszone zostały w porównaniu z 
rokiem ubiegl. o 142.937 zł. Natomiast dochody 
nięznacznie wzrosną, przedewszystkiem dzieki 
wpływom ze sprzedaży biletów za zwiedzanie 
rezydencji. Kontroła stanu etatów w gabinecie 
wojskowym wykazuje niewyzyskanie _przewi- 
dzianych w budżecie etatów. lłość środków lo- 
komocji ograniczono, Wogóle wydatki w ostat- 
SZBETRADZASZA GLRUREWARASIZETĄ BE TZASZCEEROKA 

Pościg aeroplanem za cszustem 
„ Z Londynu donoszą o sensacyjnym wypad 

ku, który wydarzył się w Tel Awiw. Do zna- 
nego Banku Barklay zgłosił się przed kilko- 
ma dniami wytwornie ubrany młody człowiek 
i przedłożył do wypłaty akredytywę na kwo- 
tę 7.200 funtów. Kasjer kwotę tę wypłacił, a 
gdy po odejściu odbiorcy sprawdził akredy- 
tywę, stwierdził, że została sfałszowana. Po- 
licja zawiadomiona o wypadku zaczęła poszu- 
kiwać oszusta przyczem pu mozolnem śledztwie 
zdołano ustalić, że pociągiem pośpiesznym po- 
jestał w stronę Kairu. Bank wynajął natych- 
miast samolot, do którego wsiedli kasjer ban- 
ku, oraz ajent policji Śledczej. Jeszcze na 
kilka godzin przed nadejściem pociąga pale- 
styńskiego do Kaira aeroplan wylądował na 
lotnisku kairskiem poczem urzędnik banku z 
ajentem udali się na dworzec. 

Wśród wysiadających z pociągu zauwa- 
żono w istocie oszusta, który z walizką w rę- 
ku spokojnie opuszczał pociąg. Aresztowano 
go i całą kwotę znaleziono w walizce. Are- 
sztowany, który jest Anglikiem został odsta- 
wiony z powrotem do Palestyny do dyspozy- 
cji władz śledczych 

TEATR NA POHULANCE 
Batory pod Pskowem 

Uroczystości Batorowe rozpoczęły się w 
Grodnie scenicznym obrazem. Zakończyły się 
one w Wilnie wczoraj tym samym obrazen:. 
Charkiewiczowi chodziło o to, aby obraz Ma- 
tejki „Batory pod Pskowem!'*, stał się medyta 
cyą wielką. Obraz ten oglądany na pocztów- 
kach lub książkach nie pulsuje takim życiem, 
jak na płótnie w Towarzystwie Sztuk Pięi- 
nych w Warszawie, gdzie zajmuje eałą ścianę. 
Ani osoby, które biorą w nim udział, ani zda- 
czenie samo nie jest, jak powinno być, do 0s- 
tatka popularne. Chodziło zatem, aby dać ten 

obraz na scenie, uczynić z niego istotę spekta- 
klu. Dać na scenie żywy obraz będący li tylko 
kopją wizyonerskiej zjawy Matejki, było za 
mało. Sądzimy, że w ten sposób należy wytłu- 
maczyć zamiar stworzenia seenaryusza,- aby 

nas zazńajomić z głównemi osobami obrazu i 
po kolei wprowadzając te osoby dać nam sens 
monumentalnej wizji. Innych pretensji nie by- 
ło. W każdym razie odszukać ich nie można. 
Charkiewiez oddał siebie całego Matejce i tyl- 
ko słowem dobudował to, co może wielkiego 
malarza uczynić więcej zrozumiałym. Z pun- 
ktu akcyi nie się na scenie nie dzieje. Wchodzą. 
figury, rozmawiają. Lecą dowcipy, słowa peł- 
ne animuszu. Tu się burzy temperament jak 

„wino,, tam sentymentalnie trochę się wlecze. 

Osoby „rozmaite przechodzą, mówią o wojnie. 

Czasem jest grupa większa, czasem dwójka na 

scenie. Zanim król jegomość wejdzie, już wie- 
my, kto Sapieha, Żółkiewski lub. Zamoyski. 

Spoglądamy na Psków, wieżyce, mury 1 

całe miasto ośnieżone mocno. Namiot nas po- 

eiąga, brama z prawej, na której jest napis. 

"Spoglądając na werwę Koroniarzy odkry- 

wainy różnicę między Koroną a odwieczną 

Litwą. Wreszcie oko nasze widzi postać Po- 

sewina, w sutannie z białemi rękami Przed 

_ sobą mamy maniaka, który w to wierzy, że car 

Iwan Groźny nie ma nie na świecie innego, tył 

  

ko jedno: klęknąć u stóp trońu papieskiego. 
Rzym pod wpływem tego Jezuity kładzie się 
wpoprzek naszym wojskom. Cóż może być za 
większa rozkosz dla następey świętego Piotra, 

jak pomnożyć owezarnię? Iwan Groźny rodził 
się równocześnie z hukiem piorunu, który ry- 
czał nad Moskwą. Jakże nie czytać w tym pio 
runie znaku, .że się sehizma rozleci. Batory 
ze swoją wojowniczością, czyż nie przeszkadza 
światu zażywać pokój, o którym Rzym marzy? 
Że wojska się śmieją z Posewinowej naiwno- 
ści, czyż to ma służyć jako dowód, że Iwan 
jest pełen zamaskowanej chytrości? 

Spogłądamy zatem na scenę. Mamy stro- 
je i broń dawną. Nawet są husarskie skrzydła 
i aktor, który je nosi, męczy się nieludzko. 
Poseł moskiewski ma też swoją formę. Nawet 

jest dziad, wernyhora jakiś z Pskowa lub Wie 
lkiego Nowogrodu po opłatach Groźnego cho- 

dzący, ślepy, z miejsca na miejsce. Jednym sło 
wem, mamy barwy rozmaitych figur, całą pa- 

noramę, krórą zaklął Matejko w obrazie i, 
którą Charkiewicz, trzymając się wielkiego wi 

zyonera, mniej lub więcej wciągnął na scenę. 
Zatem intencya scenarjusza jest nad wyraz ja- 
sną i, trzeba przyznać, że jesteśmy na drodze 
urodzenia się swoistego gatunku w sztuce. 

Nie wiem, czy kto kiedy inscenizował u 
nas w Polsce Matejkę podobnie, ale nieulega 
wątpliwości, że egzaltacya plastyczna ma swo- 
je walory i że Matejko wart jest konstrukcyi 
na scenie. Matejko jest w malarstwie naszem 
najezystszym teatrem i niezawodzi nigdy, tak 
bardzo jest plastyczny. W obrazie jego każ- 
dym żyje perypetya. Wyłowisz ją łatwo, bo 
obraz jest zawsze na tej granicy światów, 
gdzie jedno schodzi a drugie się zaczyna i 

obie rzeczy są związane tajemnie. W Matejce 
nie tylko jest teatr zewnętrznie. Jest teatr w 
nim wewnętrznie, imanentnie, tak, że nie trze- 
ba się dziwić, że nie mając Szekspira swojego, 

  

mich latach zostały znacznie zmniejszone. 
Poseł Świątkowski wypowiada się za zwięk 

szeniem wydatków budżetu Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej o 510 tysięcy zł., tj. o sumę znajdują- 
cą się w budżecie Ministerstwa Spraw Wew- 
nętrznych, a przeznaczoną na roboty budowiane 
w Łazienkach, Spale na Wawelu i na zamku 
w Pozqanu. Mówca wskazuje na konieczność 
utrzymania nadrzędności stanowiska Prezydenta 

ZAMEK W GRODNIE. 

Poseł Rymar (Str. Nar.) prosi o informacje, 
czy rzeczywiście zamierzone jest przejęcie Pała. 
cu Wilanowskiego i Zamku w Grodnie— jako 

how reprezentacyjnych. 
Szef kancelarji cywilnej dr. Hełczyński wy- 

jaśnia, że Zamek w Grodnie jest w posiadaniu 
władz wojskowych i kancelarja cywilna n'e ma 
zamiaru ć z wnioskiem o jego przeję- 
cie. O rzekomych płanach co do Wilanowa, — 
drowi Hełczyńskiemu nic nie wiadomo. 

Referent poseł dr. Czuma wyjaśnia charak- 
ter pozycyj w budżecie min. spraw wewnętrz- 
nych, odnoszących się do objektów reprezenta- 
cyjnych. W zakończeniu referent wyjaśnia, że 

uposażenia prezydontów w iunych państwach 
są bez porówńaniu większe, aniżeli u nas. 

Budżet Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
został przyjęty w drug.em czytaniu. 

BUDŻET N. I. K. 

Następnie komisja budżetowa obradowała 
nad  preliminarzem budżetowym Najwyższej 
Izby Kontroli. Reierent poseł Czuma (BBWR) 
uważa prace NIK za wysoce dodatnie i poży- 
teczne zarówno w dziedzinie administracji rzą- 
dowej, jak i publicznej, Ze sprawozdania Kon- 
troli Państwowej wynika, że NIK przy wyko- 
nywaniu kontroli dążyła przedewszystkiem do 
stwierdzenia, czy czynności kontrolowanych in- 
stytucyj były wykonywane w zgodzie z istnie- 
jacemi i, a pozatem, czy były słuszne 
pod kątem widzenia oszczędność i celowości. 

Preliminarz Kontroli przewiduje w docho- 
dach 142.500 zł., w wydatkach zwyczajnych zł. 
4,437.120,.w nadzwyczajnych 250.000 zł., tj. w 
porównaniu z okresem bieżącym, dochody będą 
zmniejszone o 1000 zł., a wydatki o 248.880 zł. 

Preliminarz NIK został w drugiem czytaniu 

przyjęty. : 
1 L PT TSRA DANIS ELITE S SSTINI SS, BERNIUKAS IIS ITT 

Lyncz w Stanach Zjednoczonych 

  

W. San-Jose, jak to pisma donosity, tium 
wtargnął do więzienia i porwał dwu bandytów, 
którzy uprowadzili, a następnie zamordowali sy 

na bogatego przemysłowca — kalifornijskiego 
Brooksa. Zbrodniarze zostali przez tłum pobici 
do nieprzytomności, a następnie powieszeni 

  

uniwersalny puder nie czyni zadość wymogom higjeny skóry z powodu 
różnorakich jej właściwości. Cera np., skłonna do połysku, porów, wągrów, 
a zatem o tłustych właściwościach wymaga odtłuszczającego 
pudru higjenicznego П-га 
i sucha D-a Lustra pud 

kronik tak świetnych jak mają Anglicy, noże- 
my apelowaś do wielkiego malarza i wizye /e- 
go malarskie na scenie ruchem i muzyką oży 
wiać, Któż nam zabroni przenosić te obra: 
na scenę? Jeśli wolno spoglądając na obraz w 
Warszawie oglądać komentarz z głów czy ;:0- 
staci, abywiedzie“, kto stoi przed nami, to czyż 
nie wolno przenieść obrazu na scenę, skupiė 

go przy końcu, a przedtem komentować dając 
materyał z pamiętników, dyaryuszy, niezavom 
nianych powiedzeń ? 

Zamiast dać odrazn rezultat, samą wizy 
Matejki, możemy wszystko po kolei składać. 
Przyznam się, że oglądające Charkiewicza -sce- 
ny i prezentacye, byłem jak widzowie w: 
Sey rzeczą pochłcnięty, Nic było nady.. Wszy 
stko płynęło prosto, niebyło koturnów. Jeśli co 
raziło, to niedomaganie teatru. Charkiewiez 
dał uezciwie co znalazł w bibljotekach. Teatr 
dostał do ręki gatunek sztuki, który wyiaza 

aby nim dobrze operować. To nie jest kon'e- 
dya, farsa, tragedya. To jest scenuryusz, kl 
ry wymaga aby mniej stylizować, a wierej 
majningeńsko pracować. Chodzi przecież o 
strój prawdziwy, o ruch związany ze strojem 
i chodem. Ma być życie, abyśmy mieli na ойу 
lę iluzyę, że to król, jego rycerstwo, że to da- 
wne czasy. Stłoczenie figur w obrazie Matejki 
będzie rezultatem, gdy figury z osobna pozna- 
my. Wtedy wszystko zamrze, aby był obraz 
wizyjny, jak na płótnie. Ruchy, które były, 
zgasną, zgasną dyalogi i krzyki. 

Niedociągnięcia są scenicznej natury na 

Pohulance, jeśli przyjąć scenaryusz, który ma 
zadanie skupić nas na chwilę niepretensyonal- 
nie, abyśmy mogli uezeić króla, objąć wielką. 
postać. 

Cóż zrobił teatr? 

Dał figury w ruchu. Mam jednak zastrze- 
żenia, czy ruch był w atytudach swoich trafny. 
Na scenie w Polsce zawsze figury z przeszłoś- 
ci naszej fałszywie chodzą, jeszcze fałszywiej 

'e kłaniają. Zgięcie się, skłonienie mocno kuse 
ruch- ręki czyniący niewyraźną obręcz jest za 
prędki, za bardzo niedociągnięty. Na pewne 

zginano się mocniej i dłużej trwano w tej po- 

    

   

  

   

Lustra, natomiast prawidłowa 
ru egzotycznego 

zycji. To co widzieliśmy, było tylko markowa- 
nie. Polska wzięła swój ruch ze Wschodu w 

- XVI wieku, podobnie jak stroje, inscenizacye 
życia. W naszych pokłonach odbijał się ten 
Wschód i nie ma mowy o tem, aby rzeczy by- 
ły nie wydłużone. Ruchy naszych ojców wyglą 

dają w naszych teatrach, jak fałszowane wino. 
Napewne chodzenie w takich strojach jak 

były, nie pozwala wiercić się jak nam w na- 

szych dzisiejszych, elektrycznie. Zwolnić ruchy 
rozciągnąć niemal jak opończe jest więcej niż 
regułą. Epoka dojrzałego renesansu, z którą 
płynął Batory miała monumentalność, aż per- 
wersyę w spokoju. W takich scenarynuszach 
jak-Batory pod Pskowem Charkiewieza obok 
rzetelnego tekstu z epoki minionej, musi być 
nietylko kostjum, ale i cała mise en scene 

mocno majningeńska, to jest do szczegółów 
najdalszych z przeszłością wciąż zgodna, jak 
reżyserował kiedyś historyczny teatr książe 
majningeński, rodząc rzeczy, które miały być 

5- fotografią tego, co było. W obrazie Matejki 
życie musi kipieć, i ruchy muszą być zgodne 
z krojem, sztychem epoki minionej, podobnie 
jak mowa, którą też należało rozciągnąć, a 
nie lecieć z nią siedmiomilowemi butami. 

Pozowanie się wodzów na Pohulance mia 
ło trochę smak parwenjuszy. Sądzę bowiem, 
że w stosunku do króla panowała większa swo 
boda i że nie było ezołobitnych tak znowu 
wciąż pokłonów. Na tem polega Moskwa, że 
klęczała, leżała jak proch u stóp pańskich. 
Polska zawsze głowę zadzierała, aby pokazać 
że król jest z wyboru, więc elekt. Nie uwierzę 
w to, aby szlachcie mógł się skłonić królowi 
i aby król bez ruchu siedział, jak maryonetka, 
nie reagując na pokłon. Król siedzący na stol- 
eu, nie odpowiadający na. ruch czy mowę wiel- 
możów mógłby być szablami nawet rozsieka- 
ny. Te nieporozumienia dawnego „savoir vi- 
vru'' rażą na Pohulance, dają bowiem karyka 

turę minionych czasów. 
Piszę to-dlatego tylko, aby podkreślić, že 

w zasadzie rzeczy na scenie skoro mają być 
fotografją przeszłości,muszą być ze studyów, 
rozmyślań, w kontakcie z tem, eo się przedarło 

   

  

   

ny, przyrzekając za to wynagrodzenie. Pew- 

nego wieczoru udali się oni przed dom — о- 

maszkiewicza i tam Paneczko strzelił przez 

okno do siedzącej obok dziewczyny, kładąc 

ją trupem na miejscu. 

Trybunał ogłosił wyrok, skazujący obu 

oskarżonych na Śmierć. — Obrońcy zwrócili 

się do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej z 

prośbą o ułaskawienie. 

И ИЕ 

Bojntrze ciągnienie 
3 klasy 

wygrace I 300 000 wygraue 
100 00 ,2 po 50.000 1wiele in. 
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1 dla posiadacza lėsu 
|| losu klasy poprzedniej 10 zł. 
DUZE ils nowonsbywcy 30 zł. 

Kolek urs Loterii Pzństwowej 

„„LiCHTLOS“ 
ERKSA KERS 

Wielna 44. — Ad. Mickiew:cza 10 
My ij i t 

NA RUBIFŻY DWU ŚWIATÓW 

POLSKI CZERWONY KRZYŻ W STOŁP- 
CACH 

Od dnia 15-III 1933 roku oddział Pol- 
skiego Czerwonego Krzyża w Stołpeach pro- 
wadzi punkt doraźnej pomocy dla powraca- 
jących z Sowietów. 

Codziennie, przyjeżdżających z ZSSR ро- 

ciągiem południowym, spotyka delegatka od- 
działu, zaopatrzona w opaskę ze znakiem C. 

K., zapytując czy potrzebują pomocy. 

W bardzo wielu wypadkach picięgniarka 
podaje lekarstwa, robi zastrzyki, opatrunk:, 
poprawia przewiązania; potrzebujących wy- 
poczynku lub opieki lekarskiej, albo takie, 
którzy z braku środków nie mogą odbyć dal- 
szej podróży, kieruje na punkt doraźnej pomo 
cy P.C.K. 

Punkt mieści się w budynku urzędu po- 
cztowego, tuż przy dworcu. 

Jak stwierdził delegat Okręgu podczas 
inspekcji dnia 24 i 25 listopada r. b., na 
punkcie panuje wzorowa czystość i porządek. 

Ściany jasne, do połowy malowane olej- 
no. 

Umeblowanie pokoju stanowią: 2 łóżka 
metalowe, pomalowane na biało, z siatką i 
materacem; stół; 4 krzesła, stolik, szafka, 
mieszcząca apteczkę; szafa-garderoba, szafa 
na sprzęty kuchenne, umywalnia, maszynka 
spirytusowa. 

Pościel b. dobra, w szafie czysta bielizna 
pościelowa, ręczniki, szlafreki damskie i mę- 
skie, bielizna męska i daumska. 

Po każdorazowem używaniu pokoju i 
łóżek, po zwolnieniu przez osobę, lub osoby, 
korzystające z punktu, pokój, bielizna i po- 
ściel podlegają dezynfekcji. 

Z pokoju korzystają osoby uprzednio 

ostrzyżone, wykąpane, ubrania  pensjonarju- 

szów podlegają dezynfekcji. 

W czasie od 15-III do 25-XI 1933 r. u- 
dzielono 124 noclegi; z dłuższych pobytów 
korzysttało 11 osób; najdłuższy okres zamie- 

szkiwania przez 1 grupę — 19 dni. 

Poniższe zestawienie ilustruje pracę 

punktu podług poszczególnych miesięcy, przy- 
czem rubryka 2-ga oznacza ilość osób, które 

skorzystały ze schroniska w danym miesiącu, 
3<ia — wysokość udzielonych w miesiącu za- 
pomóg w złotych, ta i 5-ба — ilość obsłu- 

ych osób podług narodowości za cały okres 

prawozdawczy. 

Od 15-III 1933 r. do 25-XI 1933 r. 

a 

  

   

  

   

  

marzec 3 1.00 Polska 33 
kwiecień 9 18.65 Czechosłow. 39 
niaj 10 45,60 _ Rosja 13 
czerwiec 23 72.00 Niemcy 13 
lipiec 19 49,45 Austrja 10 
sierpień 18 60.65 _ Rumunja 9 
wrzesień 52 63,20 Węgry 4 
październik 23 212.65 Ameryka 3 
listopad 30 45.00 Bulgarja 2 

Francja 2 

Japonja 1 

Włochy 6 
Szwajcarja 1 

187 568,20 187 

co się mieści w książkach. 

Paradować po scenie w kostyumie z 
dawnej eposi nie wystarczy i też, na poczeka- 

niu improwizować, nie pomoże wiele, skoro by 
ły formy grzecznie utoczone. Dzisiejsze epo- 
ka bez formy odcinać sią musi kolosalnie od 
epok dawnych, w których forma była niemal 
terorem. Wejść w rytm postaci, zatracić ner- 
wowość dzisiejszą poprowadzi na pewno prę- 
dzej, niż przypuszezamy, do tego, co jest w 
Matejce ogromnie plastyczne i monumentalne. 
Pod Pskowem mieli nasi napewne trochę tępe 
głowy i mocno ciężkie cielska, zdolne się tylko 
w boju rozruszać, jak podrażniony żubr w pii- 
szczy. Błyskawiczne gonienie nie było ani w 
mowie ani w ruchach. Pod tym względem Ma- 
tejko może być szkołą niezrównaną. Genjalny 
małarz do tego co zebrał, przestudjował, umiał 
jeszeze dołączyć intuicyjne sondy, wnikania w 
przeszłość wprost rewelacyjnie. 

Pohulańka chcąc wydobyć różnice mię- 
dzy Koroną a Litwą (wmurował je Charkie- 
wiez moeno w swój scenaryusz) powinna była 
więcej budować na pauzach, temperamento- 
wych fluksach. Litwa była zawsze ciężka, w 

swej inercyi i niedźwiedziowatości grotesko- 
wa isorona zawsze małpio układna. Trzeba bo 
wiem pamiętać, że jak idziemy wstecz, to re 
gionalne kolory nabierają gęstości niezwykłej. 
Od Litwy i Korony odeinała się znowu Mos- 
kwa mająca nie tylko wiele ze zwierzęcia ale 
i z pluchy. Nie jest źle, że dano moskiewskie- 
mu posłowi cerkiewność, i że tę cerkiewnošė 

zesilono w kostyumach. Dziad ruski, który gra 
na teorbanie wziął Ludwik na siebie pusz- 
czając swój baryton i dając mocny nastrój. To 
było dobre, nawet bardzo dobre, bo istotnie 
takie dziady błąkały się xiedyś po ziemi i 
tak siadały jak Ludwik w swych papuszach 
kręcąc korbą lirycznie i łzawo. Dlaczego w tej 

dobrej scenie wszyscy stoją nieruchomo? Szla 
chta polska nie była znowu tak skorą poddać 
się jakiemuś dziadu. Fik z lasu, fik do lasu, 
tak w jednej minucie, czyli z animuszu wojo- 
wniezości w rozpływanie się czułe, jest mocno 
podejrzane, inaczej nieartystyczne. 

W WIRZE STOLICY 
LAS STRATEGICZNY 

15-cie stopni mrozu, konie zaszronione, 
opatulamy się baranicę — wio! 

Ciemno, zupełnie wieczór w operze. Pu- 
sto wokoło jak tam na sali, sanie skrzypią 
jak primadonna, widać tylko szerokie plecy 
Turmana — przypominają twarz bohaterskich 
tenorów. 

Długi szereg sanek naładowanych drze- 
wem, po dwóch zaprzegnietych chłopów eią- 
gnie każde. Drzewo w ładnych klocach, dobrze 
obrobionych. 

— Serrvus! 
— Na wieki wieków! 
— A dokąd taszczycie drzewo dobrzy 

kmiecie? 
— Do miasta, na sprzedaż. 
— A Skąd? 
— A tu, z dworskiego lasu. 
— Toście je skradli szelmy jedne. 
— My nie złodzieje, gajowy chodzi po 

wsi i prosi: — „dajcie parę złotych, zato 
weźcie sobie drzewa z lasu ile cheecie**. No 
to my i bierzemy. 

Zmowu pusto, Śnieg, skrzyp... furmaa tłu 
maczy: 

— Bo pani dziedziczka tych lasów to 
nie płaci ani gajowym, ani leśnikowi, od 
dwóch lat grosza nie dostali, więe żeby żyć 
cichaczem drzewo sprzedają. 

Przyježdžamy do dworu. Ogromna piętro 
wa kamienica zimna jak  lodownia. Pani 
dziedziczka mieszka w trzech pokoikach w le 
wem skrzydle — dziś dla gości — otwarto i 
dwa salony i ogromny jadalny do piecy do- 
tknąć się nie można — takie gorące, na ko- 
minku trzaska ogień, wsźystko jedno ziąb cią 
gnie po gnatach. Wódka krąży gęsto, niktby 
nie pił, ale trzeba się rozgrzać. : 

— Pani dobrodziejko, widzieliśmy 
apasze wywożą drzewo z pani lasu. 

Ha! 

  

jak 

— Podobno sam gajowy zachęca ich Jo 
tej dewastacji. 

— Czy nie lepiej pani dobrodziejko za- 
płacić gajowym te drobne sumki i nie ni- 

szezyć lasu? ; 
— Nie, proszę pana, nie lepiej. Gotówki 

niema nie, 5 lat już zabiegam o prawo w;- 
rąbu lasu. Ani rusz — nie pozwalają. Stra- 
tegiczny, wojskowy — powiadają — bez nie- 
go Niemey w lot odbiorą nam korytarz. Ani 
jednego pniaka nie wolno pani tknąć. No to 
1 nie tykam. Ale w te ciężkie czasy opłacać 
dozór niedochodowego lasu, od którego  je- 
szcze podatki walą — nie stać mnie na to. 
Wiem jak sobie radzą gajowi. Ja jestem w 
porządku. Jeśli sytuacja się nie poprawi za- 

mierzam fomali obarczyć honorową godno- 

ścią gajowych — niech i oni sprzedają ukrad 
kiem las. Karol. 
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Figury Matejki pozowały na Pohulanee 
zamiast żyć, poruszać się w tej scenie, być pod 
czarem grania, ale nie na znak umówiony, ale 
na skutek -sugestji, którą. wywiera muzyka. 
Oczywiście są to rzeczy reżyserskie, nawet 

„tajności*'* wielkie, których nie możemy wy- 
magać. Poruszamy to wszystko dlatego, że 
świat Matejki nie znosi aby „puszczano** rze- 
czy, które są malarskie i moeno sceniczne. 
Usprawiedliwia oczywiście jedno, to, że na Po 
hulance jest orka od rana do nocy, w noe teź 
późną, walka ciężka o byt dzęki temu, że 
wciąż coraz inne trzeba dawać sztuki i że 
nie ma mowy o cyzełowaniu rzeczy, które się 
muszą raczej tem zadowolić, že są szkicowo 
rzucone i zgruba podłożone. 

' Największe jednak nieporozumienie to 
była na Pohulance muzyka. Tadeusz Szeligo- 

wski może przysięgać ile chce, na wszystkie 
świętości, że muzyka była uezeiwa, taką jaką 
była kiedyś w czasach odległych. Że melodze 
są z wieku XVI, że wszystko jest muzycznie 
w porządku, któż wątpić zechce, wiedząc, że 
Szeligowski w tych rzeczach jest specem spe- 
ców. Zresztą jest to muzyk z prawdziwego 
zdarzenia, kompozytor nawet świetny. Ma tyl- 
ko wciąż jeden mankament: nie wie co jest 
teatr. Teatr swoje, a on swoje. Nieporozu- 
'mienie jest nie od dziś. Było w Meterlingu. Te 
raz jeszcze było gorzej. Na czem polega błąd 
Szeligowskiego? Sądzę, że na tem, że grając 
za sceną, nie troszczy się wcale o to, czy to 
co się równocześnie dzieje na scenie ma zwią- 
zek z muzyką. Widz łączyć musi oko z uchem. 
Muzyk nasz siedzi za kulisami i rżnie na ba- 

setli, na fortepianie, dyryguje czy trąbi, czy- 
mi to wszystko moeno artystycznie, tylko nie 
wie absolutnie, że jego tony piano czy forte, 
adagio czy allegro zaprzeczają temu, co równo 
cześnie rozwija się na scenie. 

Jest zbyt wielkie zawierzenie w naszy:n 
mnuzyku, w stosunku do sceny, że ktoś inny 
ma takie same dobre ucho i że szukając zhar- 
monizuje wszystko składnie czyłi złączy, tak 
że on, Szeligowski, może spokojnie muzyko- 
wać, nie mając już nie do roboty w samej reży
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SŁOWO 

Z SADÓW nikód (0-lecia Konserwatorium Muzycznego w Wilnie 2 522 +... 
Uzupełniając wiadomości o Konserwato- 

rjum, któreśmy podawali z okazji zamierzo- 
nego ebehodu dziesięciolecia tak pożytecznej 

instytucji kulturalnej („Słowo'* Nr. 329 z dn. 
2 b.m.), omawiamy teraz przebieg tej skrom- 

nej, a radosnej uroczystości. 
Dzień rozpoczęto o godz 

świętą w kościele po-Bernar 
waną przez ks. Jana Kre 
tego kościoła. Na naboże 
się duże grono osób, z pośród wykładowców, 

- absolwentów i uczących się, z dyrektorem 

Konserwatorjum na czele, oraz wielu sympa- 

tyków. 

    

   

        

    
   

Uroczysty koncert jubileuszowy, w wy- 

* konaniu absolwentów i orkiestry Konserwa- 
torjum pod batutą dyr. Adama Wyležyūskie- 
go, zaszczycili swoją obecnością: pan woje- 
woda wileńsski Władysław Jaszczołt, pan ku- 
rator O.S.W. Kazimierz Szelągowski z mai- 
żonką,. pan kurator U.$.B. Witold Staniewicz 
i wielu przedstawicieli wybitnych społeczeń- 
stwa” miejscowego. 

Sala Koónserwatorjum pięknie się wypeł- 
аНа życzliwie dla tej instytucji usposobioną 
publicznością. Nastrój panował podniosły i 

  

   

     
wie zgromadziło į 

urzędowej — nieraz serdeczny, pozbawiony 

    

   

sztywnu 

W ehwili r A 

sżyńskiego na pięknie ro kwia- 

      

  

cenie rozbram 

  

  

sienie, dziękując obeenym za zaszezycenie 

wym udziałem w uroczystości i uzasadnia- 
) mie, zobrazował główaue okres 

torjum, w tak trudnych wa 

runkach, uwieńczone wynikanii, upoważnia 

cemi do sk inego obekodu j 

Część muzyczną rozpoczęto, jak prz 

   
     

  

   
   

ło na miasto Stanisława Moniuszki, zawsze 
piękną uwerturą „Opowieści zimowe'**, znaną 
jeszcze i pod nuzwą „Bajka'*, naszego wie- 
kopomnego pieśnianza i twórey opery nar- 
dowej. Wykonanie tego dzieła osiągazło ta- 
ki poziom, jaki -— nietylko orkiestrze uczniow 

skiej, lecz i wytrawnej orkiestrze muzyków 
zawodowych — mógłby przynieść zaszczyt. 

Gorącemi oklaskami powitano dawną 
absolwentkę Konserwatorjum obecnie już za- 
szezytnie znaną artystkę p. Jadwigę Zwidcy- 
nównę, która w szeregu zryj operowycl: > pie 

      

  

Akademja Ku czci Krożan 
Dnia 10 grudnia br. w sali związku Aka- 

demików Litwinów (ul. Wileńska Nr. 28) od- 
była się uroczysta akademja ku uczczeniu 40-tej 

rocznicy walk katolików рага krożańskiej i in. 
nych z samowolą administracji rosyjskiej w о- 

bronie po-klasztornego kościoła panien bene- 

dyktynek w Krożach, pow. rosieńskiego, ziemi 

kowieńskiej. Akademja była zorganizowana sta_ 

raniem litewskiego towarzystwa Sztuki i Lite- 

xatury w Wilnie. 

Głównym punktem programu akademji był 
odczyt, w którym prezes T-wa ks. dr. A. Wis- 

kont dał naprzód krótki zarys historji Kroż, 
rozwój i znaczenie instytucyj kulturałnych i re- 
tigijnych, w tem m. in. za czasów dawnej Rze- 

czypospolitej, upadek i zanik tychże pod pano- 

waniein rosyjskiem: tu szkoła ludowa zastępo- 
wała i sławną szkołę akademicką ojców jezui- 

tów i późniejsze gimnazjum. Ale idee mężów, 
którzy tu kiedyś działali, zdaje się po jakimś le- 
targu odżyły tu wśród ludu z nadzwyczajną si- 
ią, kiedy administracja rosyjska, po skasowaniu 
szkół i pięknego kościoła chodkiewiczowskiego, 

mierzała rozebrać na cegły ostatnią ładną 
świątynię w Krożach, pozostawiając do odpra- 

wiania nabożeństw jedynie spróchniały, przed 

150 laty wybudowany kościółek drewniany. — 

Prelegent opisał działalność, jaką  parafjanie 
krożańscy rozwinęli na polu dyplomatycznem 

celem uratowania kościoła, wymienił liczne pe- 

tycje, jakie oni wystosowali nietylko do ówcze- 

snego naczelnika kraju, ale i do cesarza rosyj- 

skiego, do Papieża, do cesarzy niemieckiego i 

« austrjackiego, do królowej angielskiej, do króla 
duńskiego i do prezydenta francuskiego. Wkoń- 
cu katolicy krażońscy stawili opór bierny, który 

gubernator kowieński Klingenberg, przy pomocy 

100 policjantów i 300 kozaków przełamał, aie 

w ten sposób, żeby to wyglądało na uśmierza- 

nię buntu, które było potrzebne dła wileńskiego 

   

generał-gubernatora Orżewskiego. _ Prelegent 

podniósł niektóre momenty procesu sądowego, 

który się odbył przeciwko nim w Wilnie, w wiei 

kiej sali konferencyjnej obecnego województwa. 

Następnie, chór złożony ze studentów i stu- 
dentek USB. wykonał śpiew krożański, opisujący 
przebieg wypadków krožanskich, cierp'enia ludu 
i jego ufność w Opatrzność Boską. Potem, stu- 
dentka Aldona Lobisówna deklamowała wiersz 

p. Antoniego Wałajkisa, napisany specjalnie na 

ten obchód. W końcu stud. konserwatorjum mu_ 

zycznego Elwira Palewiczówna z talentem wy- 
konała na fortepianie parę utworów Schumanna 

Sala była pełna, i studentki musiały stać 
z powodu braku miejsca. Wyższe duchowieńst- 

. ności i 

i bardzo ładnie wykonanego „Słowika'* 

   

   

    

  

    

śniach wykazała, oprócz pięknego i dvskona- 

le wyrobionego głosu, bardzo dużo muzykal- 

artyzmu wykonawczego, dodaj 
w odpowiedzi na niemilknące oklaski, jeszcze 

Ala- 

   

bjewa. 

Muzycznie bardzo wartościowy i nie- 

mniej trudny technicznie koncert na forte- 

pian z towarzyszeniem orkiestry Ludomira Ró 
yekiego miał godną siebie wykonawczynię w 

p. Helenie Hleb-Koszańskiej, dzielnie wspo- 
mej przez orkiestrę. | 

Na zakończenie części pierwszej progra- 

  

- mu zostały wygłoszone przemówienia, zgod- 

nie podnoszące zasługi dyrektora  Wyleżyń- 
skiego i nacechowane serdecznością i szcze 
rym podziwem dla jego energji i pracy tak 
owocnej, pomimo tak ciężkie warunki, w ja- 
kich się żyje obecnie. 

Przemawiali: ks. J. Kretowiez w chara- 
kterze prezesa „Lutni**; dyr. F. Rychłowski 
od Teatru Muzyczaego; dyr. R. Rubinsztejn 

ł adres gratulacyjny od zespołu nau- 
"go żydowskiego Instytutu Muzycz- 

go. W imieniu grona wykładowców Konser- 

watorjum przemawiał p. Michał Józefowicz, 
który też odezytał wielką ilość powinszowań 

telegraficznych i listowych, ze wszystkich 

dzielnie Polski. W końeu przemawiał p. S. 
Czosnowski, w imieniu absołwentów, oraz p. 
Walterówna, jako prezes Bratniej Pomocy 
Słuchaczy Konserwatorjum. Wszystkim prze- 
mówieniom towarzyszyły upominki i pięk- 
ne podarki kwiatowe. Krótkiem, z głębi ser- 
ca wygłoszonem przemówieniem, podziękował 
dyrektor Adam Wyleżyński za okazaną mu 

zerą życzliwość. 
Dział muzyczny — do przemówień gratu- 

laeyjnych — ezęści pierwszej koneertu nada- 
wany był przez rozgłośnię wileńską Polskiego 
Radja. 

Po dłuższej przerwie, część drugą progra 
mu rozpoczęto poematem fantastycznym „Cie- 

nie z Akropolis'* Sylwestra  Czosnowskiego, 
dawnego absolwenta, a obecnie wykładowcy 
Konserwatorjum. Dzieło to — skutkiem swe- 

go charakteru nowoczesnego — wymaga grun 
townego wsłuchania się, dla należytej oceny; 
narazie można tylko stwierdzić, że pomysłowo 
zaorkiestrowane i zamierzone efekty dźwię- 
kowe osiąga kompozytor w zupełności. 

Część pierwszą pięknego koncertu na 
skrzypce z towarzyszeniem orkiestry M. Kar- 
łowicza z powodzeniem zasłużonem wykonał 
p. M. Doderonek, obdarzony szezeremi okla- 

skami. 
Zmany tenor operowy p. Stan. Narocz — 

Nowicki, wilnianin, w szeregu aryj operowych 

sympatycznie się przypomniał swym dawnym 
przyjaciołom i wielbicielom, nie szezędzacym 

oznak zadowolenia. 

Nastrojowo odegranem „Preludjum““ K. 
Szymanowskiego i z brawurą wykonanym 
Polonezem — As. F. Chopina zakończył p. 
M. Chones obfity i piękny program koneer- 
tu jubileuszowego. 

Po koneercie, sfotografowano grupę pa- 
miątkową, z udziałem obecnych wykładowców 
i absolwentów Konserwatorjum, zgrupowa- 
nyeh dookoła dyrektora Wyleżyńskiego. 

Następnie odbyła się w restauracji hotelu 
„Georges'* skromna biesiada składkowa, któ- 

   

  

wo było reprezentowane przez ks. prałata WO- ra zgromadziła około 70 osób. W miłym na- 
łodźko, a Uniwersytet 

dzie zaznaczyć, że p. hrabina Władysława Wiel- 

horska, która za czasów rosyjskich w swoim 

majątku prowadziła szkołę litewską, przyniosła 
na tę uroczystość fotografje kościoła i klasztoru 

w Krożach, zdjęte zaraz po wypadkach. 

przez samego J. M. 
Rektora Witolda Staniewicza. Nie od rzeczy bę- 

stroju, urozmaiconym serdecznemi i pełnemi 
humoru przemówieniami, zaimprowizowanemi 
produkcjami wokalnemi, oraz tańcami, spę- 
dzili zgromadzeni parę godzin, wieńczących 
pamiętny wszystkim uczestnikom i obfity w 
przyjemne wrażenia dzień. 

Samobójca w gabinecie restauracyjnym 
BYŁY URZĘDNIK KOLEJOWY 

WILNO. Wczoraj w nocy w restauracji „Eu 
ropa* przy ul. Dominikańskiej zastrzelił się by- 
ły urzędnik kolejowy Stanisław Jendza lat 25, 
ostatni” zamieszkały w Święcianach. 

Desperat strzelił sobie w skroń, tak że 
gdy na miejsce wypadku przybył lekarz, samo- 
bójca już nie żył, 

Jendza przybył do restauracji około godziny 
10 wiecz. w towarzystwie kolegi i zajął gabinet. 

Po pewnym czasie do towarzystwa została 
zaproszona fordznserka, tak że we trójkę ucz- 

JENDZA ODEBRAŁ SOBIE ŻYCIE 

towano do godziny 1-szej w nocy. 
W międzyczasie jendza polecił podać sobie 

atrament i pióro, poczem zasiadł do pisania li- 
stu. Strzał w gabinecie usłyszano w momencie, 
gdy towarzysz Jendzy wraz z fordanserką znaj- 
dowali się na sali. я 

Zwłoki samobójcy (siedział w fotelu), zo- 
stały przewiezione do kostnicy św. Jakóba, skąd 
zostały wydane rodzinie. 

Powód samobójstwa nie jest narazie ściśle 
ustałony. Jendza ostatnio oddawał się pijaństwu, 

seryi. Drogi nasz muzyk, najspokojniej uważa, 
że sprawa reżysera jest kierować wszystkiema 
ua seenie i brać na swą głowę nawet rozdźwię 
ki. Ten okropny dogmat, że jest tylko do gra- 
uia najęty i że jako muzyk jest tylko uo gra- 

_ ia, spowodowuje wciąż u nas trzęsienia. 
Szeligowski, jako artysta, musi się wtrą- 

cać w to, co się fastryguje na scenie, jeśli nie 
chee aby były fałsze, kakofonje, rozbieżność 
na Pohulance między muzyką za sceną, a ży- 
ciem na scenie. 

W scenie gdy Batory siada pod namiotem 
płyną melodje xolendowe. 

Może to nie są kolendy, nawet napewno 
są psalmy, ale nastrój, który zaczyna się jesz 
absolutnie Bożenarodzeniowy. Zaczynamy liry 
cznie mięknąć, spoglądać na nróla,, myśleć na 
wet o jasełkach. Posłowie moskiewscy wyglą- 

| dają jak trzej królowie. Mózg nasz zaczyna 
pracować. Mistycyzm może chciał tu dać 
Charkiewiez? Rozmyślamy czy Batory istotnie 

dobrze robi, że zajmuje w tej chwili miejsce 
Jezusika? Jesteśmy w błędzie, muzyka nas my 
li, To jest chwila tryumfu Polski, Moskwa pro 

si o pokój. Cóż tu mają do roboty psalmy, 
czy kolędy? »ioże nawet, że mają, ale w takim 
razie trzeba to wszystko zorganizować na sce- 

nie muzycznie tak, aby wyobraźnia nie tłu- 
kła się jak ptak po klatce i nieopalała sobie 

ydeł o jakąś świecę, którą nierozważnie 
Ttoś zostawił, nie zdając sobie sprawy, że mo- 
że być pożar. 

Muzyka ma moe guślarską. Jeśli gra 
marsz wesoły, to nie może być pogrzeb na sce- 
nie, Jeśli bawi się w kościół, to nie może być 
na scenie pięść groźna. Przykro jest mieć sce- 

nę i muzykę w skrajnej rozbieżności. Nieporo 
zumienie wniósł Charkiewiez. W scenarjuszu 
podał: muzyka taka a taka, w tym miejscu. 
Zamiast poprawić seenarjusz, wypróbowć war 

tość muzyki i ustalić jej zgodę z tem co się 

ogląda, Szeligowski jakby to do niego całkiem 
nie należało, jął muzyczkę prowadzić, Wet- 
knięto w leguminę rodzynki nie dopasowane 

do kremu i korzeni mocno działających. Mu- 
zyka zamiast prowadzić za rękę myliła ucho 

i prowadziła nas zupełnie na bezdroża, na któ 
rych fantazya harce czyniła, zużywając ener 
gję mocno fałszywie. 

Było rzeczą Szeligowskiego skorygować 
Charkiewicza, skoro Unarkatwicz jako nie mu- 
zyk wpuścił w swój scenarjusz zbyt apodyk- 
tyeznie (chodzi mi o miejsce) sonoryczne kon- 
strukcye. Muzyka nie pozwoliła kwituąć see- 
nie artystycznie. Także na początku te bębny 

1 trąby nie były zrozumiałe, Tuż koło ucha 
działy się za seeną rzeczy, które sądząe 
z akeyi dziać się powinny dosyć daleko, 

Nie jest moją winą, że pod tym względem 
mam ucho czułe i że do pasyi mię doprowadza 
„gdy głos zaczyna się awanturować z okiem. 
Tylko wtedy gdy Ludwik śpiewał, szedł na sa- 
lę nastrój i muzyka swoje spełniała, to jest to 
eo spełniać musi w teatrze. 

Stefan Batory pod Pskowem pouczyć mo- 
że szkoły, czem jest gatunek mocno ciekawy, 
który Charkiewiez począł forsować. Nauczy- 
ciele mają suczny pretekst powiedzieć uczniom 
czem był Matejko. Historycy mogą opowie- 
dzieć o Batorym, Zamoyskim, Sapieže, Żółkie- 

wskim i przez to dzieje nasze ojczyste kolo- 
rowo na chwilę uplastyceznić, Przedstawienie 
nadaje się lepiej ao teatru szkolnego, niż wie- 
le sztuk, które w teatrze szkólnym były nieco 
pomyłką, 

Teatralnie scenaryusz Charkiewicza może 
być pobudką do podobnych konstrukcyj i 
lekceważyć nie możemy gatunku ciekawego, 
który urodzić się u nas może w kontakcie z 
Matejką. W Grodnie i w Wilnie anno Domini 
1933 urodził się scenaryusz, nad którym było 
by lekkomyślnością przejść do porządku. Jeśli 
wytknąć można co, to to, że autor i muzyk aż 
rozbrajająco umyli ręce od tego, co się nazy- 
wa .reżyserją na scenie, Autor powinien być 
wdzięczny Szpakiewiczowi, ale i równocześnie 
zrozumieć, że jest karygodnym błędem nie 
umieć dopomódz w tem, co się realizuje na sce 
nie. Takiego dogmatu nie ma w teatrze, że 
pisarz jest od tego, aby pisał, reżyser aby fab- 
trygował co napisano nascenie, a muzyk grał 

czyli we wszystko wpuszezał muzykę. Prawdą 
jest i wymaganą koniecznością, aby wszysey 
trzej wzięli się za ręce i mając ten sam głos 
na scenie, społem doprowadzili (szukając, na- 
wet kłócąc się) wszystko uo portu pewnego. 

Widowisko poprzedziło słowo Stanisława 
Mackiewicza. Niebywała jest satysfakcja czuć 
moene zdania, lapidarne i pełne energji. 

Rano w sali sniadeekich na uroczystości 
uniwersyteckiej pięknie zainaugurowanej 

przez rektora W. Staniewicza mówił profesor 
Kościałkowski, jako spee, to jest historyk fa- 
chowy. йе wszystkich stron oświetlał wielką 
postać, nie encąc mówić o niej ze siebie tylko, 
to jest wprost. Podpierał się cudzym zdaniem, 
choć nie wytrzymał, też buchnął. (O uniwersa- 
iizmie i katolicyzmie Bitorego słyszeliśmy rze 
czy piękne. O tem też, ile zawdzięczamy Węg- 
rom w Wilnie, skoro królowa Jadwiga dotknų- 
ła nasze serce (chrzest Litwy), a Batory na- 
sze umysły (Akademja Wileńska). Zobaczyliś 
my nawet w wyobraźni kościół przed murami 
miasta, który stoi pod wezwaniem Św. Szeze- 
pana, patrona węgierskiej korony i jest przy 
drodze , która do nas przez całą Polskę aż z 
Węgier prowadzi. Energie, moeną postać kró- 
la podał Mackiewicz w kilku zdaniach wyra 
zistych Nasz publicysta, człowiek życia i poli- 
tyk, zdradza nie od dzisiaj, że mógł być praco 
wnikiem świetnym na drodze Tacyta. Mackie- 
wicz adoruje męzką siłę króla, który pięścią 
neiszył anarchię wracając słowu rex blask i- 
sens zdrowy. Nie mówił o królu Batorym tyl- 
ko dlatego, że król ten był w historji i ognio- 
wy ślau za sobą pozostawił, Wiążąc mocno 
Putsudskiego z Batorym. dotknął Mackiewicz 
realności owej tajemniczej, która zawzięła się 
i nieustępuje, aby mimo wszystko, z nas na 
świecie twardą skałę, wbrew miękkościom for 
mowač. Mieczysław Limanowski, 
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Wiktor Staszkiewiez jest przeciętnym 
młodzieńcem, lecz odznacza się nieprzeciętną 
siłą. Pięścią rozwala bez wysiłku stół Cza- 
sami próbuje też swej siły w stosunku do bliź- 
nich i wówczas los takowego nie jest do po- 
zazdroszczenia. 
, Było to wieczorem, Lióregoś dnia ubiegłe, 
jesieni w ze przy ul. Mickiewicza 47 

Pili d tugo, 1607 gdy opuszczali lokal 
uważali za siosowne zdes.elować na poż ena- 

   

          

1ie jego urządzenie. 
Za qijaunoma towarzystwem w-z *zzł po. 

szukiwania zaalarmowany przez właściciela 
karu policiwui Plichta. *'dnalazł młodzi 
ców gdzieś w knajpie szsiedniej juź i tutaj 
doszło do awentury. UApuwiadał za zdemolo- 
wanie lokalu i znieważenie posteiunkowc;y0 
Staszkiew:cz. 

— Niech oskarżeny odpowie, dlacz 40 п- 
dcrzył polieja::ta? 

— Ja go nie udarzyłem. 
— 3! 
— To on sam się nadział na pałeczkę . 
Okazało się atoli, 1. ową paletikų byla 

gumowa laska policyjna, a od owego „nadzia- 
nia'* się posterunkowy Pliehta do dzisiaj no 
si bliznę na głowie. 

Ostatecznie sąd uniewinnił Staszkiewicza 
od zarzutu zdemolowania baru, lecz skazał 
na 8 miesięcy za „nadzianie““ policjanta na 
laseczkę. S dn. 

    

MORD W PIWNICY 
Wezoraj przed Sądem Okręgowym stanę- 

ła niejaka Anna Kaczyńska lat 21, mieszkan- 
ka Wilna oskarżona o zabójstwo swego dziec 
ka bezpośrednio po urodzeniu. 

Jak się okazało zbrodnia została popełnio 
na w piwniey jednego z domów przy Bobruj 
Ei S pracowała w tym czasie w 
charakterze służącej. Bezpośrednio ro- 
dzie Kaczyńska poderżnęła nożem =. że 
ku a zwłoki porzuciła w ogrodzie. 

Być może, że zbrodnia pozostałaby nie- 
wykrytą, jednak na ślad jej naprowadził po- 
licję brat morderczyni 

Na wczorajszej rozprawie Kaczyńska przy 
znała się całkowicie do winy i wyjaśniła, iż 
zbrodni dokonała w obawie przed kompro- 
mitacją, gdyż dziecko było nieśłubne. 

, Po rozpatrzeniu całokształtu sprawy, sąd 
biorąc pod uwagę okoliczności łagodzące ska- 
zał wyrodną matkę na 8 miesięcy więzienia, 

UKARANA CIEKAWOŚĆ 
, Nie byli małżeństwem, lecz kochali się i 

to im wystarczało. On nazywał się Drozdow- 
ski i po ojeu odziedziczył zawód dorożkar- 
ski, ona nosiła piękne imię i nazwisko Ja. 
dwiga Podlipska. 

Mieli również dwoje nieślubnych dzieci. 
Pewnego atoli razu w pogodne pożycie 

kochanków zakradł się cień przyszłej burzy. 
Oto Drozdowski zaczął podejrzewać swą 

połowicę o zdradę. Odtąd też nie miał spo- 
koju.. Rozpił się, n zarobione pieniądze loko- 
wa w roźmaitych wiieńskich knajpach. Bomba 
pękła jednak dopiero w dniu 16 lipea r.b. Kry 
tycznego wieczora Drozdowski jak zwykle 
wrócił pijany. Drzwi były zamknięte, począł 
przeto walić w nie pięściami, 

Walił dość długo aż wreszcie zaniepoko- 
jeny grobowem milczeniem w mieszkaniu po- 
czął wołać. ‚ 

— Jadziu wpuść. To ja, nie jestem pija- 
ny. Lecz i tym razem wołaniu odpowiedzia- 
ło jeno milezenie. Chciał tedy odejść, ' lecz 
przedtem zajrzał jeszcze przez szparę w 
drzwiach do mieszkania. Była to fatalna myśl. 

Oto w rozciekawione oko chlusnął ktoś z 
przeciwnej strony jakimś - płynem. Płynem 
okazał się witryolej a wynik ciekawości był 
ten, że Drozdowski stracił jedno oko. 

Wobee tego, iż dochodzenie wykazało, że 
sprawczynią straszliwego okaleczenia była je- 
go kochanka, wezoraj stanęła ona przed są- 
dem Okręgowym. 

Przyznała się, iż istotnie cehlusnęła przez 
szparę płynem, lecz myślała wówczas że to 

woda. = 3 
Sąd po rozważeniu wszystkiego, skazał 

ją na 2 lata więzienia. Ч 
STT GST UAEENKES SESI 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA” 

Dziś 
Podbiatym 
„koniem 
Odczyty na temzt 

reformy szkolnictwa 
T-wo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyż 

szych — Okręg Wileński, — chcąc przyjść z 
pomocą rodzicom, wychowaweom i opiekunom 
uczącej się młodzieży, organizuje przy współ- 
udziale osób kompetentnych m. Wilna i War 
szawy cykl odczytów na temat „Ustrój szkol- 
nietwa, nauka i wychowanie w świetle rea- 
lizacji nowych programów'', mających na ce- 
lu dokładne zanajomienie z Ustrojem szkolni- 
ctwa, zgodnie z nową ustawą szkolną z dnia 
31 marca 1932 r., jego ideologją, wytycznemi 
programów, metodami pracy i wymaganiami 
szkoły nowej oraz dążeniami wychowawcze- 
mi Ministerstwa WR i O.P. 

Pierwszy odczyt z cyklu na temąt: „Ustrój 
Szkolnictwa  Ogólnokształcącego* _ wygłosi 
we czwartek, 14 grudnia r.b. p. prof. A. Nar- 
woysz w sali gimnazjum ira. Ad. Miekiewicza 
(Dominikańska 3—7) o godz. 17.45. Wstęp 
wolny. 

„T-wo Naucz. Szk. Średnich i Wyższych, 
podejmując pracę nad ušwiadomieniem  naj- 
szerszych warstw społeczeństwa i pragnąc za- 

  

"interesować najistotniejszemi zagadnieniami 
doby obecnej — sprawą. wychowania młodzie 
ży — spodziewa się, że inicjatywa jego spot- 
ka się z należytą oceną. 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROŁO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

< dnia 11 grudnia 1933 1. 

Ciśnienie Średnie 755 
Temperatura średnia — 3 

Temperatura najw, 
Temperatura najnižsza —5 
Opad na dobę 1,8 
Wiatr: południowo zach. 
"end. barom.: spadek, wieczorem wzrost 
Uwagi: śnieg, po południu pochmurno. 

PROGNOZA. 

Najpierw zachmurzenie zmienne, z zanika- 
jącemi opadami Śnieżnemi, potem większe roz- 
pogodzenia. Mroźno. Umiarkowane wiatry pół- 
nocno-zachodnie i północne. 

Wschód słońce g, 7,35 

Zacnód złeńce g. 249 

  

MIEJSKA. 
— Posiedzenia budżetowe. Od dziś rozpo- 

czynają się w magistracie posiedzenia, poświę- 
cone preliminarzowi budżetowemu na rok 1934- 
35. Prace nad budżetem potrwają przeszło mie- 
siąc. 

— Wyrąb lodu. — Ze względów zdrowot- 
nych będzie zakazany wyrąb lodu rzecznego 
na przestrzeni całęgo miasta. 

— Robotnicy sezonowi. T. zw. robotnikom 
sezonowym, w celu umożliwienia korzystania w 
pełni z zasiłków, zmniejszono liczbę dni pracy, 
uprawniających do zasiłków do 104. Dotych- 
czas w celu przyznania zapomogi, trzeba było 
wykazać się odpracowaniem 26 tygodni, licząc 
tydzień roboczy na 6 pełnych dni. 

SKARBOWA. 
— Komisje szacunkowe. Wbrew pogłoskom 

komisje szącunkowe przy urzędach skarbowych 
nie zostaną w roku 1934 skasowane. Sprawa ta 
od pewnego czasu absorbowała sfery handlo- 
wo-przemysłowe, a to z uwagi na możliwość 
rozszerzenia uprawnień kierowników urzędów 
skarbowych, co bezwzględnie odbiłoby się na 
wymiarze podatków. 

— Nieuwzględnione starania o ulgi podat- 
kowe. Władze skarbowe nie uwzględniły starań 
sfer gospodarczych o rozłożenie na dłuższe spła 
ty podatku dochodowego od obrotu, płatność 
którego przypadała na październik i listopad br. 
Należności będą ściągane przymusowo. 

WOJSKOWA 
— Opieszali poborowi. Miejski referat woj- 

skowy sporządza obecnie listy rocznika 1913, w 
celu ustalenia, kto nie stawił się do ostatnio za- 
kończonej rejestracji Wykaz opieszałych zosta- 
nie przesłany do władz administracyjnych. 

SZKOLNA 
— Egzaminy dla ekstermów, Gimnazjalny 

egzamin dojrzałości dla eksternów oraz dla re- 
probowanych, zdających na zasadzie par. 54 re- 
gulaminu egzaminów dojrzałości, odbędzie się 
w gimnazjum państwowem im. Adama Mickie- 
wicza w Wilnie. 

Podania z załącznikami o dopuszczeniu do 
egzaminu należy kierować do Kuratorjum Okr. 
Szkolnego Wileńskiego, Wolana 10, pokój Nr. 
21, najpóźniej do dnia 16 grudnia br. włącznie. 

— „Praca domowa ucznia”, Zarząd Cen- 
trali Opiek Rodzicielskich Średnich Zakładów 
Naukowych m. Wilna zawiadamia o mającym 
się odbyć referacie dyskusyjnym „praca domo- 
wa ucznia" (wygłosi p. Józef Rybicki), w sali 
gimn. im. kr. Zygmunta Augusta dnia 12 bm. 
© godz. 18-tej. Wstęp wolny. Po referacie ma 
się odbyć Zebranie Rady Centrali, na które u- 
prasza się członków o jak najliczniejsze przy- 
bycie. 

AKADEMICKA 
— Legitymacje dła członków Stowarzysze- 

nła Bratnia Pomoc Polskiej Miodzieży Akade- 
mickiej USB, Członkowie Stowarzyszenia Brat- 
nia Pomoc Polskiej Miodzieży Akademickiej U. 
S. B. w Wilnie, którzy opłacili składkę człon- 
kowską za |-sze półrocze a jeszcze nie odebrali 
legitymacyj, winni niezwłocznie zgłosić się do 
Sekretarjatu Bratniej Pomocy (ul. Wielka 24) 
po ich odbiór w godzinach urzędowych od 13 
do 15i od 19—21. Przy odbiorze należy okazać 
kwit opłaconej składki. Legitymacje będą wy- 
dawane do dnia 16 grudnia br. włącznie. 

HARCERSKA 
— Naczelne Władze Harcerstwa w Wilnie. 

W związku z odprawą drużynowych i hufco- 
wych Chorągwi Wileńskiej, która się odbywała 
w dniach 8, 9 i 10 bm., przybyli do Wilna z War 
szawy: naczelniczka harcerek p. Wierzbiańska, 
naczelnik harcerzy (p. 0.) p. Piskorski, naczel- 
ny kapelan ZHP ks. Luzar oraz z ramienia Mi- 
nisterstwa WR i OP p. Wierzbiański — naczel- 
ny inspektor Harcerstwa. 

— Delegacja harcerzy u ks. Lewickiego. 
Znany na terenie Wilna działacz społeczny, je- 
den z założycieli harcerstwa wileńskiego ks. Le- 
wicki złożony ciężką chorobą, pozostaje w szpi- 
talu kolejowym na kuracji. Zebrani drużynowi, 
pamiętając o pracach zasłużonego kapłana na 
tereni eharcerstwa, wysłali delegację, która pod 
przewodnictwem ks. Tyczkowskiego odwiedziła 
chorego i życzyła rychłego powrotu do zdrowia. 

— Zebranie zarządów Kół Przyjaciół Har- 
cerstwa w Wilnie, We środę dnia 13 grudnia br. 
© godzinie 18-tej odbędzie się w sali konferen- 

Dostał obłędu podczas pożaru 
WILNO. W osadzie Ładziny gminy žyrowic- 

kiej wybuchł pożar w mieszkaniu wdowy po 0- 
sadniku wojskowym Eugenji Wojdynowej. Spa- 
lił się dom mieszkalny. Ogień wybuchł wieczo- 

rem, gdy domownicy spali Podczas akcji ratun- 

kowej Wojdyna Zenon odmroził nogi i ręce. — 

Trzyletnia córeczka wdowy odmroziła ręce, a 6- 
letni synek dostał z przestrachu obłędu. Przy- 

czyną pożaru była wadliwa budowa komnia, 
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uczeń gimnazjum im. Adama Mickiewicza opatrzony Św. Sakramentami 
zmarł w Krakowie dnia 7 grudnia 1933 roku w wieku lat 18. 

Pogrzeb odbędzie się w Wilnie na cmentarzu Rossa dnia 13 grud- 
nia r.b. po mszy świętej, odprawionej w kościele Wszystkich Świętych 

O czem zawiadamiają pogrążeni w głękokim smutku 

RODZINA, SIOSTRA, BRAT I SZWAGIER 

NIKA 

AREA R 
DKIEWICZ Ę    

        
     

      

cyjnej Urzędu Wojewódzkiego zebranie zarzą- 
dów Kół Przyjaciół Hercerstwa przy drużynach 
wileńskich. Zgromadzeni razem wszyscy człon- 
kowie zarządów omówią istotne zagadnienia har 
cerskie w Wilnie. 

— Sprawa portu w Drui — na harcerskiej 
odprawie drużynowych. Na odprawie drużyno- 
wych w piątek 8 grudnia poruszoną została spra 
wa budowy portu w Drui, a mianowicie do dru- 
żynowego harcerzy z Drui skierowano apel, a- 
żeby harcerze wszczęli na terenie Drui akcję 
propagandową w tej mierze, przystępując do 
budowy własnej przystani sportowej, dla una- 
ocznienia potrzeby wykorzystania Dźwiny. 

— Len w harcerstwie. W czasie obrad dru- 
żynowych podniesioną została sprawa propa- 
gandy wyrobów lnianych w harcerstwie. Dru- 
żynowych zachęcano do czynienia prób szycia 
mundurów Inianych. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Środa Literacka poświęcona Trokom od- 

będzie się dnia 13 bm. o godz. 20,30. Wieczór 
ma na celu omówienie wszechstronne bogatych 
wałorów i możliwości rozwojowych tego niewy- 
zyskanego jeszcze ośrodka turystyczno-wypo- 
czynkowego. Konserwator dr. Lorentz wygłosi 
referat o wartościach zabytkowych, przyrodni- 
czych i turystycznych Trok, ks. kanonik Wiktor 
Potrzebski mówić będzie o aktualnych możli- 
wościach rozwoju miasta j okolicy. Następnie 
dyskusja. — Sądzić należy, że poruszane na 
Środzie palące zagadnienia zainteresują wszyst- 
kich miłośników i znawców tej perty okolic pod- 
wileńskich. 

> —Prof. L. Rudrauf z uniwersytetu dorpac- 
kiego wygłosi w sali Śniadeckich Uniwersytetu 
we wtorek 12 grudnia br. o godz. 7-mej wiecz. 
wykład pt. „Malarstwo 18-go wieku w poezji 
francuskiej 19-g0 wieku" z obrazami šwietine- 
mi. Wstęp wolny. 

— Stefan Batory — Król-Wódz. Pod takim 
tytułem dziś, dnia 12 bm. o g. 7 wiecz. w sali 
Związku Oficerów Rezerwy (Mickiewicza 22), 
prof. dr. Ryszard Mienicki wygłosi odczyt, na 
który szczególną uwagę muszą zwrócić przede- 
wszystkiem oficerowie rezerwy. 

— Posiedzenie T-wa Pedjatry. . Dnia 
14 bm. o godzinie 20-tej w lokalu Kliniki Dzie- 
cięcej na Antokołu odbędzie się posiedzenie To- 
warzystwa Pedjatrycznego. Porządek dzienny: 
1) Pokazy chorych. 2) dr. Gerlee: Przyczynek 
do kliniki zwężenia i skurczu odźwiernika u nie- 
mowląt. 3) Dr. A. Trusiewiczówna: Sprawo- 
zdanie lekarskie z działalności Kolonj; dla dzieci 
w Druskienikach za rok 1933. 4) Wolne wnioski. 
  

Już czas pomyśleć 
o cgtoszeniach świątecznych 

Ogłosz:nia do „SŁOWA i incych pism — 
orzyjmuje na bardzo dogodnych warunkach 

BIURv REKLAMOWE 
STEFANA GRABOWSKIEGO 

w Wilnie, G«rbarsna 1, tel. 82. 
  

, — Odczyt o cukrownictwie. Wileński od- 
dział Polskiego Towarzystwa Przyrodników 
im. Kopernika podaje do wiadomości, że we 
wtorek dnia 12 bm. o godz. 20 w sali wykła- 
dowej Zakładu Farmakognozji USB (Wilno, 
Objazdowa 2), odbędzie się naukowe posiedze- 
nie oddziału, na którem p. red. dr. Zygmunt 
Przyrembel (z Warszawy), wygłosi odczyt pt. 
„Cukrownictwo na Litwie”, Odczyt będzie ilu- 
strowany przeźroczami. Wstęp wołny. 

Posiedzenie Oddziału III T-wa Przyjaciół 
Nauk odbędzie się we wtorek 12 bm. o godz. 
7 wiecz. w lokalu Seminarjum Historycznego 
(Zamkowa 11). Na porządku dziennym 1) od- 
czyt p. Ottona Hedemanna pt. „Dzisna, miasto 
magdeburskie (1563—1795)*; 2) posiedzenie 
administracyjne. | : 

— Zebranie dyskusyjne Związku Pracy O- 
bywatelskiej Kobiet, na którem p. Teodor Na- 
gurski wygłosi odczyt, odbędzie się we czwar- 
tek tj. dnia 14 bm. o godz. 17-tej wieczorem w 
lokalu związku (Jagiellońska 3-5 m. 3). Człon- 
kinie związku proszone są o jak najliczniejsze 
przybycie. Przed zebraniem dyskusyjnem odbę- 
dzie się o godz. 6-tej wieczorem posiedzenie Ko- 
ła Samokształceniowego Wychowawczego, na 
którem p. inspektorka Dominikiewiczówna bę- 
dzie miała referat pt. „Rozwój psychiczny mło- 
dzieży a wychowanie”, : 

RÓŻNE 
= Odznaczenie dyrektora izby P.-H. w 

Wilnie, p. . Postanowieniem z dnia 
27 listopada br. zezwolił Pan Prezydent Rzeczy- 

pospolitej „P. dyrektorowi Izby P.-H. w Wilnie, 
inż. Barańskiemu na przyjęcie krzyża oficer- 
skiego „Merite agricole“, przyznanego mu przez 
rząd francuski za zasługi na polu międzynaro- 
dowej organizacji produkcji drzewnej. 

= na broń. Prz inamy, że podania o przedłużenie na rok | „A 
ności zezwoleń na noszenie broni palnej skła- dać należy przy okienku Nr. 1 w Starostwie, w terminie do dnia 1 stycznia 1934 r. 

— _Z działalności Koła BBWR dzielnicy 
Nowy Świat. Komitet Rodzicielski przy szko- 
le powszechnej Nr. 33 na Nowym Świecie w 
porozumieniu z kołem dzielnieewem BBWR 
zorganizował loterję fantową, z której dochód 
przeznaczony został na rzecz pomocy ubogiej 
dziatwie szkolnej. | ; 

Z okazji loterji zwołane zostało zebranie 
rodziców, w czasie którego wygłosił interesu- 
jącą prelekcję na temat „Szkoła a Samorząd: 
wiceprezes Koła. dzielnicowego BBWR p. Ka- 
zimierz Wójcicki. RRZEA 

— Świetlica dla dorosłych. W Wilnie przy 
ul. Zygmuntowskiej 4 m. 12 została otwarta po- 
wszechna świetlica dla dorosłych. Świetlica mie- 
ści się w jasnym, ciepłym tokalu, zaopatrzona 
jest w radjo, gazety, tygodniki i gry towarzy- 
skie. Czynna codziennie oprócz sobót od 17,30 
do 21. Wstęp bezpłatny. 

— Ze Zw. Inw. Woj. R. P. W dniu 9 bm. 
staraniem oddziału kulturalno-oświatowego przy 
Okr Kole ZIWRP w Wilnie, został wygłoszony 
odczyt w lokalu związku przy ul. Ostrobram- 
skiej 27, przez p. K. Wójcickiego n. t. „Ustawa 
samorządowa". — Prelegent w prostych sło- 
wach przedstawił na czem polega różnica mię-- 
dzy dotychczasową ustawą samorządową a no- 
wą, podając również najważniejsze sposoby 
rządzenia się miast w byłych zaborach. — Po 
odczycie zebrani inwalidzi wojenni. hucznemi о- 
klaskami podziękowali p. Wójcickiemu za wygło 
szene bardzo ciekawego i aktualnego odczytu. 

Obserwator. 

(Dalszy ciąg kroniki na stronie 4-tej) 

  



  

(Dalszy ciąg kroniki wileńskiej) 
TEATR I MUZYKA 

— TEATR MIEJSKI POHULANKA. Dziś, 
wtorek 12 bm. o godz. 8 w. Teatr Miejski na 
Pohulance gra w dalszym ciągu jedną z naj- 
świetniejszych komedyj współczesnych Deval'a 
pt. „Stefek“, w doskonałej reżyserji W. Czenge- 
rego i świetnem wykonaniu całego zespołu w 0- 
sobach pp: M. Szpakiwiczowej, H. Skrzydłow- 
skiej, T. Sucheckiej, N. Wilińskiej, S. Zielińskiej, 
M. Węgrzyna (rola tytułowa), J. Woskowskie- 
go, K. Dejunowicza, L. Madalińskiego i E. Gliń- 
skiego. Dekoracje W. Makojnika. 

Teatr-Kino Rozmaitości. Dziś, wtorek 12 
bm. wyświetla najnowszy film „Bunt młodzie- 
ży”. Na scenie — „Przejście Wenery* w wyko- 
naniu Piotrowskiej, Janowskiego, Borskiego i 
Czaplińskiego. Początek seansów o g. 4 pop. 

— TEATR MUZYCZNY „LUTNIiA*. Dziś 
po cenach zniżonych grana będzie „Gospoda 
pod białym koniem", na której publiczność ba- 
wi się znakomicie, oklaskując wszystkich wyko- 
nawców z Halmirską, Kaupe, Łasowską, Wyr- 
wicz-Wichrowskim, 
Szczawińskim i Ciesielskim na czele. 

я Jutrzejsza operetka „Gejsza*, Przedstawie- 
nie 'we. Jutro jedyny raz po cenach 
najniższych (od 20 gr.), grana będzie melodyj- 
na i dowcipna operetka „Gejsza” z Marją Kau- 
pe w roli Gejszy, która tworzy niezapomnianą 
kreacją. Reszta obsady — premierowa. 

CG GRAJĄ W KINACH? 

HELJOS — Król niedołęgów 
CASINO — X-ty kochanek. 
Pan — Nowa płeć. > 
ROXY — Hotel studentów 
LUX — Gehenna kobiety 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Okradzione mieszkania.  Okradz: *0 w 

nocy mieszkanie E. Rubera przy ul. Piotra i Pa- 
wła 5—1. Skradziono bieliznę damską 1 nręską, 
pościel i inne rzeczy, łącznej wartśoci 340 zł. 

— Z mieszkania A. Gedrojcia przy ul. Chełm- 
skiej 4 wyniesono palto męskie i gotówkę, o- 
gólnej wartości 310 zł. 

— Ze sklepu Morozowskiego Hearyka (ul. 
Portowa 6), nieznani sprawcy skradli mięso wo 
łowe i słoninę, łącznej wartości 300 zł. 

— Podrzutek. W korytarzu domu nr. 8 
przy ul. św. Ignacego znaleziono podrzutka płci 
żeńskiej w wieku około 2 tygodni i umieszczo- 
no go w przytułku Dzieciątka jezus. Przy pod 
rzutku była kartka z napisem „Niechrzczona”, 

— Fałszywe monety. Protokuły policyjne 
notują w ostatnich dniach 5 wypadków zatrzy- 
mania w obiegu fałszywych monet. W dwóca 
wypadkach były to fałszywe 5-złotowki, a w 
trzech fałszywe monety jednozłotowe. Sprawy 
te są przedmiotem dochodzeń policyjnych. 

ZN Alarm pożarowy. — W mieszkaniu 
Kieniuka Wojciecha (Wileńska 35) wskutek 
wypadnięcia z pieca palącego się drzewa zapa 
liła się podłoga. Zaalarmowana straż pożar 
na ogień stłumiła. 

‚ — Upadł na chodniku. — Na ul. Jerozo- 
fimskiej Grymaszewski Aleksander lat 52, bez 
stałego miejsca zamieszkania upadł i złaniał 
lewą nogę.ł Pogotowie odwiozło Qrymaszew- 
skiego do szpitala św. Jakóba. Stwierdzono, 
że fłrymaszewski w chwili wypadku był w 
stanie nietrzeźwym. 

— Okradzione mieszkania. — Nieznani 
złodzieje okradli w dn. 8 bm. mieszkanie Ro 
mejki Wincentego (Kwiatowa 7). Łupem zło 
dziei padło ubranie, bielizna i imne rzeczy 
na łączną sumę przeszło 800 zł. 

Palto damskie na lisach skradziono z mie 
szkania Koźlińskiej Heleny (Jakóba Jasiń- 
skiego 15). 

Ž garažu przy ul. Legjonowej 2 skradzio 
no na szkodę T-wa Komunikacyj Miejskich i 
Międzymiast. trzy zegary wartości 300 zło - 

   

— ODNALEZIENIE SKRADZIONYCH RZE 
CZY. Onegdaj pisaliśmy o aresztowaniu szajki 
złodziejskiej, która ostatnio dopuściła się szere- 
gu kradzieży mieszkaniowych. Dalsze dochodze- 

nie umożliwiło policji wykrycie szeregu dalszych 
kradzieży mieszkaniowych, dokonanych, jak się 
obecnie wyjaśniło, przez tychże złodzież. 

Wczoraj przeprowadzono w mieście liczne 
rewizje u paserów i odnaleziono cały skład kra- 
dzionych rzeczy. Pochodzą one z sześciu róż- 
nych kradzieży dokonanych ostatnio w mieście. 
Odnaleziono m. in. futro, skradzione przed kil- 
ku dniami majorowi Sawickiemu (Nowogródzka 
14) Poszkodowany skradzione futre rozpoznał. 

WILNO—TROKI. 
— SYSTEMATYCZNA KRADZIEŻ MA- 

SZYN. Były współwiaścicieł fabryki w N.-Wilej- 
ce, Zemsz Jakób, mieszkaniec Warszawy (ul. 
Shużewska 2) zameldował w policji o systema. 
tycznej kradzieży rozmaitych maszyn z fabryki. 
Straty ogólne ża 7,100 zł. 

—SAMOBÓJSTWÓ. Zamicejańska Rywa, 
Landwarowa, iat 36, popcinija sa- 

mobójstwo przez wypicię ęsęncji octowej, 
— POŻAR. Na szkodę Bohdanowicza Fran- 

ciszka, mieszkańca maj. Antonowo, gm. mejsza- 
gołskiej, spatiła się stodoła z tegorocznemi zbio 
rami oraz maszyny rolnicze. Straty wynoszą 30 
tysięcy złotych. 
— ZBIEGŁ Z POD ESKORTY. Z pociągu, 

jadącego z Mołodęczna do Wilna, koło przystan 
ku Kiwiszki, zbiegł z pod eskorty Czesław wojt 
kiewicz, ur. w r. 1913, wychowanek zakładu wy. 

Tela os lego zakładu, iS ak ой 7 У zatrzyma- 
| odwożono do zakładu. Otoeie zbiegł po- 

  

EARŁ DERR BIGGERS 

Demi bowskim, Tatrzańskim, i 

BA FILKOWEJ TAŚMIE 

HOTEL STUDENTOW“' — „ROXY“ 
Turzański jest zdolnym reżyserem, „Ho- 

tel studentėw““ to film awangardowy. Niema 
tu znanych i uznanych gwiazd, niema nie, 
coby reklamowało obraz. Jest natomiast do- 
bra robota. Na tle życia quartier latin roż- 
wija się problem wolnej miłości i macierzyń 
stwa. Specyficzna atmosfera życia: studen- 
tów paryskich uchwycona została trafnie. Ry- 
sy charakterystyczne bohaterów zaznaczone 
są kilkoma pociągnięciami bez balastu rozwle 
kłej ekspozycji. 
; Filmowo jest rzecz potraktowana z dużą 
inwencją. Ciekawe jest zdjęcie domu aka- 
demiekiego z profilu. Coś jak zabawkowy dom 
lalek, coś jak fantastyczna opowieść o trze- 
cim wymiarze, lub zgołą bajka o czapce nie- 
widee. Bądźcobądź motyw nawskroś filmowy 

szezęśliwie zastosowany. : 
„Nie udaiy się natomiast plenery zbyt cu- 

kierkowe, jak w amerykańskiej rewji kino- 
wej. 

  

Całość jednak filmu kwalifikuje się do- 
datnio. 

Dobre filmy drugockranowe nadają się 
do powtórzenia. Nie można tego powiedzieć o 
dodatkach. Są one dobre zanim nie stracą 
swej aktualności. Kreskówki dłużej zacho- 
wują świeżość choć również szybko się „opa- 
trują'', Nowość, Oto główna zaleta dodatków. 

Tad. G. 

    

— Dekoracja zasłużonych działaczy LOPP 
W dniu 6 grudnia rb. w Nowogródku w sali 
posiedzeń Rady Miejskiej odbyło się uroczy - 
sie posiedzenie zarządu powiatowego Komi- 
tetu LOPP przy udziale specjalni ‘аргозло- 
nych prezesów wsz ich kół miejscowych 
LOPP, na którem prez powiatowego komi 
tetu p. płk. Rój, po krótkiem przentówieniu 
udekorował odznaką honorową LOPP za dłu 
goletnią wydatną pracę na ternie 1OPP 
członków _ prezydjum ządu powiatewego 
komitetu LOPP p. p. iago Władysła- 
wa, radcę Urzędu Wojewódzkiego, Szwarano 
wicza Edwarda, sekretarza maęisttatu m. No 
wogródka i prezesa Koła LOPP w Nowojeł 
ni p. Brudnocha. 

— Posiedzenie Wojewódzkiego ifomitetu 
LOPP. W dniu 7 bin. odbyło się w gabinecie 
p. wojewody Świderskiego i pod jego kierow 
niectwem posiedzenie prezydjum wojewódzkie- 
go komitetu LOPP. 

— Sprawy młodzieżowe. — W dniu 8 bm. 
odbyło się w Nowogródku drugie zkolei posie 
dzenie przedstawicieli zarządu wojewódzkiego 
Zw. Młodzieży Ludowej i, Wojew. Zw. Mło- 
dzieży Wiejskiej, pod przewodnistwem p. po 
sta St. Poźniaka — w sprawach unifikacyj- 
nych obu związków. 

Na zebraniu w dniu 8 bm. uzgodniono 
wspólnie kilka poważnych spraw i uczynia 
no zmaczny krok naprzód w kierunku zuni- 
fikowania obu organizacyj. 

Następne najbliższe zebranie unik 
ne odbędzie się ze względu na okres św ;tecz 
ny prawdopodobnie w pierwszych dniach inie 
siąca stycznia 1934 r. ` 

  

   

  

za 

    

  

  

    

— Akademja ku czci króla Stefana Bato- 
rgo. Staraniem miejscowego Młodych 
w dniu 10 bm. odbyła się uroczysta akademja 
ku czci króła Stefana Batorego. 

Po zagajeniu komendanta Okręgu L. M. 
Michałkowicza, leg. Świercinowski wygłosi: o- 
kolicznościowy referat. Na część artystyczną 
złożyły się pieśni w wykonaniu chóru kościel- 
nego, utwory fortepianowe w wykonarńu pami 

  

M. Gordon 
NIEMIECKA 26. 

Szamaszkinówny oraz żywy obraz,  przedsta- 
wiający defiladę żołnierzy różnych epok — od 
Batorego aż do czasów obecnych, przed posta- 
ciami genjalnych wodzów na tle portretu króla 
Batorego. 

Na uroczystości tej byli obecni przedsta- 
wiciele władz państwowych z p. starostą Koś- 
laczem na czele, liczni delegaci organizacyj spo- 
łecznych oraz około 300 osób publiczności. — 
Akademja wywarła bardzo dodatnie wrażenie. 

— Ucieczka żony — powodem samobój- 
stwa. Onegdaj o godz. 0,40 przechodzący ulicą 
Sienkiewicza w Słonimie mieszkaniec m. Słoni- 
ma usiłował popełnić samobójstwo przez postrze 
lenie się w okolicę serca z nielegalnie posiada- 
nego rewolweru systemu „Wiktor* cal. 7,65. 
Desperata w stanie ciężkim odstawiono do szpi_ 
tala miejskiego w Słon'mie. Powodem targnięcia 
się na życie była ucieczka żony, która wyjecha- 
ła do Baranowicz. 

— Zamełdowanie o napadzie. Mieszkaniec 
chutoru Starawieś, gminy starowiejskiej, Mac- 
kiewicz Neofit lat 30, zameldował na posterun- 
ku PP. w Hołynce o tem, że powracając z targu 
w Dereczynie w dniu 5 bm., o godz. 17-tej zo- 
stał zatrzymany na drodze w lesie przez niezna 
nego osobnika, uzbrojonego w karabin, który 
zażądał od niego wydania pieniędzy. Mackie- 
wicz posiadał wówczas przy sobie 150 zł., za 
sprzedaną na targu krowę, lecz pieniędzy nie 
oddał i ratował się ucieczką, zaś osobnik ów 
oddał do niego jeden strzał. Dochodzenie w toku 

  

Do akt Nr. Km. 940 1933 r. 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Słonimie re- 

wiru ł, zamieszkały w Słonimie przy uł. Ponia- 
towskiego Nr. 56, na zasadzie art. 602—604 
K. P. C. podaje do wiadomości publicznej, że 
dnia 20 grudnia 1933 r. o godzinie 11-tej odbę- 
dzie się w majątku Synkowicze, gminy Kostro- 
wicze, pow. słonimskiego licytacja ruchomości, 
składających się z czterech tysięcy dziewięciu 
set czternastu (4914) desek dębowych, różnych 
rozmiarów i umeblowania, oszacowanych na zł. 
2880 gr. — 

Spis i szącunek takowych może być przej- 
rzany w dniu licytacji na miejscu. 

Komornik'A. Iżycki. 

Kk RV SE GA A AE 

5 FLEURS 

FORVIL 
  

    
DUDER DLA 
PIEKNEJ PANI 

Prosimy nie ulegać namowom sprzedawców, i1- 
siłujących pudry © łudząco podobnych opako- 

waniach i nazwach, sprzedawać zamiast ory- 
ginalnego pudru 5 Fieurs Forvil Paris. 

Oryginalny puder 5 Fleurs Forvil Paris posiada 
napis na denku 

„POUDRE FORVIL" 
Polecamy wszechświatowej sławy wody toale- 
towe i perfumy 5 Fleurs Forvil Paris oraz inne 

zapachy. 

  

SP. 
AKC. 

NIEBYWAŁA OKAZJA! 
Od dnia dzisiejszego 

wynrzedać firanek 
Świeże towary ztmh we wszystkich działach 
Otrzymano oryginalne angielskie sportexy. 

37) 

Chińczyk — Zwyciezca 
Amerykanka umilkła. Duff siedział pogrą- 

żony w milezeniu. Welby zbyt zaufał swemu 
szezęściu, oślepiło go ono, i nie dostrzegł tego, 

«o było zupełnie oczywiste. Ale dokonał tak wie 
le! „xusiał jednak zapłacić za swe zaślepienie! 

— Jakże żałuję, — powiedział wreszcie 

twardo Duff, — że pani nie zmusiła go do po- 
wiedzenia, kto był właścicielem klucza. 

— Mój Boże, starałam się go zmusić! Tło- 
-maczyłam, i błagałam, ale Mr. Welby nie chciał 
słuchać. Powiedział, że mogłoby to być dla mnie 
złączone + wielkiem niebezpieczeństwem, a po- 
za tem, zauważyłam, że miał bardzo staroświe- 
€kie poglądy na kobiety. Uważał, że nie można 
zaufać kobiecie tajemnicy. Ale on był taki miły 
że nie mogłam mu za to nawymyślać. Bardzo 
"o lubiłam. Powiedziałam sobie, że będę wie- 
«ziała wszystko w swoim czasie. On spieszył na 
brzeg, żeby wysłać kablogram. A następnego 
ranka, kiedy już byliśmy daleko na morzu, od- 

" kryłam, że on nie powrócił wcale. : 

z — Tak, — potwierdził smutnie Dužė — i 
nigdy jaż nie wróci. 

Spojrzała na niego badawezo. 
— Pan wie, co się z nim stało? 
Trup jego został znaleziony w dokach, po 

«dpłynięciu okrętu. 

— Zamordowany ? 
— Naturalnie. 

  

Duff był zaskoczony, widząc, że młoda ame- 
rykanka mimo zwykłego spokoju, rozpłakała się 
nagłe. 

— Ja...ja nie mogę tego znieść, tłomaczy- 
ła się. — Taki miły człowiek... i.. jego... to 

straszne. To zwierzę! Czy my go znajdziemy 
kiedy: Musimy go znaleźć! 

— Rzeczywiście musimy go znaleźć, — 
zgodził się z powagą Duff; wstał i podszedł 

do okna. Honolulu migotało szybami i dacha- 
mi w błasku słońea. Pod palmowemi drzewami 

małego parku na dole leżał wyciągnięty brążo- 

wo - skóry chłopak, a obak niego była porzuco 

na gitara. Takie było życie na tych rożsłonecz 
nionych wyspach, — myślał Duff, ludzie tu 
o nie nie dbają i niewiele co robią! Skrzypne- 
ły cieho drzwi. Weszła Mrs. Luce. 

— zdrzemnęłam się odrobinkę, — wyjaś- 
niła. Zauważyła odrazu zapłakane oćzy dziew- 
czyny. — Co się stało złego? 

Pamela. Potter opowiedziała powód swych 

łez. Stara dama pobladła i usiadła ciężko. 

— Mówisz: nasz mały steward? — jękne- 
łaa — Miałam tysiące stewardów po całym 
świecie, ale zadnego tak nie połubiłam, jak je 
go. Dobrze, nigdy już nie wybiorę się w taką 
długą podróż, jak ta. Może maleńki spacerek 
do Australji, albo do Chin — ale nie więcej. 
Pierwszy raz w życiu, od siedemdziesięciu 
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dwuch lat, poczułam się stara. 

— Skądze znowu, — zaprzeczył Duff, — 

Pani nie wygląda o jeden dzień starsza nad 

lat pięćdziesiąt I 
«ozjaśniła się jej twarz. 
— Pan tak myśli na serjo? W gruncie 

rzeczy, to tylko chwilowe przygnębienie. Po 
dobrym wypoczynku w Pasadenie. Nigdy nie 
byłam w kołudniowej Ameryce, wie pan? Sa- 
ma nie rozumiem, jak mogłam to przeoczyć! 

— Mam zaproszenie dla obu pań, — 0z- 
najmił Duff, — wydaje mi się ono bardzo inte 
resującem. Ten Chińezyk, którego poznały pa- 
mie w porcie dzisiaj to przemiły człowiek i 
prawdziwy gentleman, Zaprosił mnie na obiad 
dziś wieczór do siebie i prosił również panie 

o przybycie. 
Będzie to uważał za wielki zaszezyt dla 

siebie. > 
Zgodziły się enętnie i o wpół do siódmej 

Duff oczekiwał obie panie w hallu. Orzeźwiają 
cy chłód wieczora owionął ich, gdy jechali do - 
Punchbowl Hill. Górujące nad miastem góry, 
były okutane czarnemi chmurami, ale miasto, 
poza ich plecami było różowe i złociste w pro- 
mieniach zachodzącego słońca. 

tnan oczekiwał na gości przed domem, 

w swem najelegantszem ubraniu amerykań- 
skiem. Jego okrągła twarz promieniała rado- 

ścią. 
— (oż to za radosna chwila w historji 

mojej rodziny, — zawołał, na powitanie, — 

Próg mój przestąpi mój dawny przyjaciel z 
Londynu, a to jnż jest zbyt wielkim zaszczy- 

Erukamia „Mega“ W 
: 5 m G 

—— 
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Premjera! PIEŚNI ROSYJSKIE W najwesel zym filmie Świata 

„Król Niedoł 
W rol. gł. artysta Moskiewskieg» Teatru Artystycznego IWAN CHMARS i bezkouaurencyjny komik francuski CURF 

B 15. Pikanterja: Hamor s:tuscj 

egów*" 
i, Erot: ka. 

Nowość! Rekord rozmaitości w programuc! 

w ostatnim dniu 
swoich sukcesów w filmie Х КОСНАНМЕК 

obdarzy wszystkich niespodzisnką. 

wspaniałych krótkometrażowych jak: Cuda Kalru, Taje.nnice piękności, 
Hawanny i inne jako też 2 aktową komedją wyświetlamy 

: nadprogrem. 
Zapraszamy ws zystkice b, 

  

Dziś nieodwołalnie ost-tni dzień „N 8 w A P Ł E e. 
JUTRO CAŁE WILNO DO NAS 

Viusta BURJAK Rewizor 
бодо!а. — Kino „PAN“ 
  

Juž w tych dniach na ekranie kina „ŚWIATOWID” 

LILJAK MARVĖY . HEKRY GARAT 
w przepięknej operetce p. t. s RCZEAZU BĘSIĘŻNICZEE** 

  

  

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA 
I LNIARSKA W. WILNIE 

z dnia 11 grudnia 1033. 
CENY TRANZAKCYJNE: 

Żyto ł stand. 
Mąka pszenna 0000 A luks. 
Mąka żytnia 55 proc. 
Mąka żytnia 65 proc. ; 
Mąka sitkowa Ё 
Mąka razowa szatrowana 18,50 
Mąka razowa 17,50 
Kasza gryczana 1-1 pałona 40,50—42— 
Kasza gryczana 1-2 palona 42 — 
Kasza perłowa Nr. 3 30,50. 
Kasza owsiana 45— 

CENY ORJENTACYJNE: 
Pszenica zbierana 21 — 
Żyto II stand. 14,50—14,80 
Jęczmień na kaszę zbierany  13,50—14— 
Owies stand. 14—14,50 
Owies zadeszczony 12,50—13.— 
Otręby żytnie 10,50—11.— 
Otręby pszenne grube 12,50—13.— 
Otreby pszenne cienkie 11—11,50 
Otręby jęczmienne 9—9,25 
Kasza gryczana 1-1 biała 40— 
Kasza perłowa (pęcak) Nr. 2 24,50 
Gryka zbierana 18—18,50 
Ziemniaki jadalne 6—7.— 
Siano 6—6,50 
Sioma 4,50—5— 
Siemię Iniane 90 proc. 35,50—36.— 

LEN: za 1000 kg. franco st. załadowania: 
Trzepany Wołożyn 
Traby 

(Skala 216,50, basis I). 
Czesany (sk. 303,10, bas. 1) 2078,40—2100,05 

Ogólny obrót: 950 tonn. 

Giełda warszawska 
Z dnia 11 grudnia 1933 r. 

Belgja 123,70 124,01 — 123.39. 
Gdańsk 173.20 — 173.63 — 172.77. 
Holandja 358.00 — 358.%0 357,10. 
Londyn 28.97 — 29.11 — 28,83 
Nowy York 5.60 — 5.63 — 
Nowy York kabel 5.62 — 5,65 — 
Oslo 145.85 — 146.58 — 145.12 
Paryż 34,86 — 34.95 — 34,77 
Praga 26.44 — 26,43 — 26.37 
Stokholm 149.75 — 150.50 — 149.00. 
Szwajcarja 172.30 — 172.73 —— 171.87 
Włochy 46.90 — 47.02 — 46.78. 
Dołar w obr. pryw. 5.61 1 pół. 
Rubel złoty 4:69 (5-ki) 4.72 (10-ki) 

ŻĄBAJCIE 
we wszystkich aptekach 

skisesch sptecznych zsame 
Średka od ościtków 

Prew. A. PAKA. &© 
ETPA 

Ofiary 
Dia Polaków w legjach cudzoziemskich na 

ręce p. Zofji Węcławowiczówny, Bakszewiczo- 
wie 1 złoty. 

Zamiast kwiatów na trumnę śp. Władysła- 
wa Budkiewicza ofiarowują na Bratnią Pomoc 
uczniów im. A. Mickiewicza w Wilnie: Euge- 
njuszostwo Budkiewiczowie 10 2!., Boleslawo- 
stwo Budkiewiczowie 10 zł. 

1158,27—1201 57 
1212,40—1234,05 

   
5,59 

  

  

    
   

   

  

tem! Cóż dopiero gdy dodamy obecność pań 
w moim domu — duma rozsadza mnie. 

Z wielu uwagami niepochlebnemi, co do 
ubogości domu i o pogard 
niu, Cna wprowadził gości do sałoniku. 

Jego pogardliwe uwagi © własnem oto- 
czeniu były, oczywiście koniecznym, jego zda- 

niem, wyrazem gościnności. "Pokój, do którc- 

go weszli był śliczny. Maty zaściełające podło 
gę były rzadkiemi okazami , stare latarnie 
chińskie, zwieszające się z sufitu, rzeźbione, 
delikatne stoliki z Inki, na których rozstawio- 
ne były drogocenne porcelanowe cacka mae- 

łe, skarłowaciałe drzewka dopełniały umeblo- 

wania. Na Ścianie wisiał tylko jeden obraz: 
ptak na gałęzi, malowany na jedwabiu. Pame- 
la Potter spojrzała z zaciekawieniem na go0- 

spodiza. Jakžeby chciała, żeby pewien zna- 

ny dekorator mógł ujrzeć to „wnętrze*'! 
Ukazała się Mrs. Chan, sztywna w swej 

najlepszej czarnej jedwabnej sukni i bardzo 
uważna co do poprawnej angielszczyzny, kil- 

ka starszych dzieci weszło za nią i odbyła 
się uroczysta prezentacja . 

— Nie będę zamęczał państwa całą tą 

naszą kompanją — mówi Chan, — byłoby to, 
obawiam się, ponad siły. Zaczął opowiadać o 
swej najstarszej córce Róży, nezącej w Ame- 
ryce. Głos jego nabrał przytem szczególnej 
słodyczy, a w oczach przeraknął smutek. Gdy 

by Róża była tutaj, Róża — kwiat jego o- 
grodu; jakżeby iwmiejęinio przyjęł: jebie 
obowiązki gospodyni, które mę i 

spokojną matkę. 
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y godnem urządze- £ 

Radle wileńskia 
Worek, 12 giudnia 1933 r. 

7.00 — Czas. 

11.40 — Przeględ prasy. 

11.50 — Muzyka z płyt 

11.57 Czas. 

  

15.20 — Program dzienny. 
15.25 — Wiad. o eksporcie 

15.30 — Giełda roin. 

15.40 — Koncert. 
— Skrzynka P. K. O., 

40 — Pogadanka. 

16.55 — Koncert. 

17.50 — Progr. na środę i rozm. 

18.00 — Odczyt. 

18.20 — Transm. z Kałusza. 
19.00 — Odczyt. 
19.15 — Codz. odcinek pow. 

» 19.25 — Feljeton aktualny. 

19.40 — Wiad. sport. 

19.45 — Rozmait. 
19.47 — Dziennik wieczorny. ы 
20.00 — Opera z płyt. 
22.25 — Audycja literacka. 

23.00 — Kom. meteor. 

23.05 — Muzyka tan. 

ŚRODA, dnia 13 grudni a1933. 
7,00 Czas. Gimnastyka, Muzyka, Dziennik 

poranny, Muzyka, Chwilka gosp. dom. 11,40 
Przegląd prasy. 1,45 Muzyka z płyt. 11,57 Czas 
Muzyka, Dziennik poł., Kom. meteor. Muzyka. 
15,20 Program dzienny. 15,25 Wiad. o eksporcie 
15,30 _ Giełda rolnicza. 15,40 Duety wokalne. 
16,10 Audycja dla dzieci. 6,40 „Echa wileńskie 
w twórczości Tarasa Szewczenki” odczyt. 16,35 
Koncert. 17,15 Recital fortepianowy. 17,50 Pro- 
gram na czwartek i rozm. 18,00 Informacyjny 
kurs obrony przeciwgazowej. 18,20 Zapomniane 
przeboje (płyty). 18,45 Feljeton. 19,00 Przegląd 
litewski. 19,15 Codz. odc. pow. 19,25 „Dwa na- 
bytki beletrystyki" felieton. 19,40 Sport. 10,45 
Rozmaitości. 19,47 Dziennik wieczorny. 20,00 
„W stolicy Norwegji' fetieton. 20,15 Koncert. 
22,00 „C'otka Albinowa mėwi“. 22,15 Nowe 
płyty muzyki lekkiej. 23,00 Kom. meteor. 23,05 
Muzyka taneczna. 

do Resji iPACZKI 
odziežowe 

z gwarancją szybkiej dostawy 
wysyła 

DOM HANDLOWY | 

W iE. SZUMAŃSCY ] 
| Wilno, ui. Mickiewicza Kr. 1. 

DOKTOR 

Zeidowicz 
Choroby skórne, wene- 
ryczne, narządów mo- 

czowych. 
od 9 do 1 i od 5 do 8 

DOKTOR 

ZELDOWICZOWA 
kcbiece, weneryczne — 
narządów * moczowych 
od 12 — 2i od 4% 
przeprowadzili się z 

Mickiewicza 24 
na Wileńską 28 

Tel 277 

  

  

  

— 
ŁEKAFZE 

a 

Dr. Janina 
PIOTROWICZ - 
JURCZENKOWA 

Ordynator szpit. 
Sawicz 

Choroby skórne, 
weneryczne, kobiece 
WILEŃSKA 34. 

Od 5 — 7 wiecs. 
  

Służąca w starszym wieku, ukazała się 

we drzwiach i powiedziała coś wysokim, krzy 
kliwym głosem. Przeszli wszyscy do jadalni, 

e © wyjaśnił, że obiad będzie raczej 
jski, niż chiński. Początkowa sztywność 

się zwolna i Mrs. Chan zdobyła 
uśmiech. Kiedy zaś Mrs. Luce zabrała 

głos i przez chwilę zabawiała rstkieh swe- 
mi pogodnemi, a pełnemi dowcipu uwagami, 
wszysey poczuli się zupełnie swobodnie. 

-— (Chińczycy mym ulubionym naro- 
dem, Mr. Chan, — mówiła z ożywieniem sta- 

ra dama. 
Charlie ukłonił się. 
— Po pani własnym, naturalnie! 
Potrząsnęła głową. 
— Wcale nie! Właśnie byłam w ciągłym 

przymusowym kontakcie z mymi rodakami, w 

ciągu ostatnich czterech miesięcy i powta- 

rzam, Chińczycy są moim ulubionym  naro- 

dem! : 

— W ciągu podróży spotykała pani wielu 

moich rodaków? 

— Wszędzie się ich spotyka! — Prawda 

Pamelo? 
— Naturalnie! — przyznała dziewczyna. 

— Chińczycy są arystokracją wehodu, — 

mówiła dalej Mrs. Luce. — W każdym krajn 

na wschodzie stanowią oni elitę. Chińczycy 
64 kupeami, bankierami, ludźmi wpływowymi. 

Pozostali zawsze mądrzy, umiejętni i uezci- 

wi, pomiędzy hołotą wschodnią. To wielki 

naród, Mr. Chan! Ale pan to wie lepiej ode- 

mnie! 
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————— B ROLNIK 
UA ы w starszym wieke z 

Kupno OE sam 
я szkołą nukcń-zong r 

BE SPRZEBAŻ - piczą, znajdujący 
Ii Ais d e s krytycznych war 

= miną oai me 0 materjsiuych, szaka je- 
pz | tiegckolwiek miejsce 

Działki na wsi za n:jskre mniej- 
letniskowe szą ordynazję. Łaskawe 

cłerty proszę składać 
do red:kcji pob„Kzyty- 
czny rolnik * 

Studentka 
poszutuje posady me- 
= Tr Zawslns 
1—1 

„Parc.ew* przy sta 
€ji nad jeziorem i 
rzeką Żejmianą do 
sprzedania tanio na 
raty, — Wisdomość: 
Wilao, ul. Mickie 
wicza 15—4, tel. 545 
Spółka Parcela: yjna       

  

  

= = A | — — 
= - Młoda osoba 
sasaadkakeŁaGAkacaĆ Z ukończonem  śreń- Lekaie niem wykształceniem I 

szkołą zawodswą przyj- 
TWEDICTETRYEHEWE "nią: wszelką pos:dę e 

= => dzieci. Może pczygete- 
DO WYN | wać do szkoły — sumie 

M dobrze szyć i aftewsć 
= żone > Łaskawe oferty de Ać- z wszelkiemi wygodami Pinistracji „Siows“ seb 

nl Dąbrowskiego 7 M. M 

1—2 pokoje 
umeblowane słoneczne 
šo wynajęcia dia kni- 
tursinej osoby. — nl, 
Dąbrowskiego 12 m. 3 

Lekcje 

Polonistka 
z dypl nauczycielskim 
i praktyką w gimnazjom 
udziels lekcyj niedrogo + 
oraz przygotowzje da DO LITWY 

przesyła listy szybko i 
a Še gs sumiannie B:uro L. Teic 
Prńska 4 m: 6 o Rygė, Skr. poczt. 511. 
se 2 LA zapytaniach dos 

czyć znaczek pocztowy 
EWA. na odpowiedź za 60 gr. 

czenice za dostępzĘ © ч 
nłatą. Nauka  golidna. Modystka 
Królewska 5 —11. przyjmuje wszelką re-- 

saamasiaąkAkkaEHHahć-o botę w zskres kagełc- 
sznictwa wchodzęcę. — 

Porzykują Wykonnje tsnta i eie- 
PRACY gancko. Wielka $ m. € 

WHZPYWWOWOGORESZ 0 — — — od 

Wychowawczyni Uczeń 
wyjedzie do starszych Ostatriego kursu Szkoły 
duieci, Inb w mieście, Zawodowej pozbawiony 
Swiad-ctwa b dobre — Wszelzich środków pro- 

Referencje szlidne, — 51 O pomoc maierjalnę 

Łaskawe oferty w Adm, "3 opłetę <zesnego, — 

„Slows“ pod „Wycho- Ofiary dia „K.G * przyj- 
wawczyni* muje Admin „Słowa* 

Buchalterja rolnicza 
tanio praktycznie — 
Obrons ksiąg w U- 
rzędsch Skarbowych 
wielka 19 Bobowiczį- 

  

  

      

  

  

  

  

    

inteligentny ea 
rządca z  kilkoletnią Zauby 
praktyką rolaą i ze Wyczwuk owe 
skończ. sziołą poszn- 
knuje posady w maiątka 
jako rządca, również 
może prowadzić książki 
gosp dzarsta rolnego. — jum Wileńskie ua imię 
Eventualnie zna się Antonieg> Perłowskie- 
dob:ze w leśnictwie. — go NM 521/401 z dn. i£ 
Niešwieska22 mieszk. 7 VI 1933 r. — mniewa- 
Wilao. żnia się. 0 

нн ж нн е нн вн е m m == == — 

  

ZGUBIONO 
świadectwo dojrzałości 
wydanę przez Kurator" 

Chan uśmiechnął się. 
-— Wiem o tem i nie zaprzeczam. Ale 

taka ocena, jaką pani tu daje jest muzyką 
dla moich uszu. Nie jesteśmy wcale wysoko 
cenieni w Stanach Zjednoczonych, gdzie zaj- 
mujemy Stanowiska  praczek, lub „czar- 

nych charakterów * w literaturze  filmo- 
wej. Pani ojczyzna jest wielka, bogata i du- 
mma, pewna siebie. O pozostałym świecie ro- 
dacy pani, proszę mi wybaczyć, nie wiele wie 

dzą i nie dbają zwykle. 
Mrs. Luce potakiwała. 
— Zupełnie słusznie pan mówi. Czy da- 

wno pan był'w Chinach, Mr. Chan. 
— 0, nie byłem w ojczyźnie od wielu, 

wiełu lat! Wiaziałem ją ostatni raz błyszezą- 
cemi oczyma młodości. Był to kraj pokoju 
w tych czasach. ` 

— Teraz już nie można o nim tego po- 
wiedzieć, —trąciła Pamela. 

— Tak, Chiny są chore teraz. Ale jakų“ 
powiedział ktoś słusznie: wielu z tych, któ 
rzy ślą życzenia choremu, umrze przed nim 

jeszcze. 

Za oknami rozległ się nagle moeny plusk | 

deszezu i porywy wichru gwałtownego ude- 

rzyły w mały domek. 
— Zaczyna się burza, — rzekł Chan. 

Obiad odbył się przy akompanjameneiė 

ulewnego deszczu. Lało również z tropikalną 

gwałtownością, gdy przechodzili do salonikv- 

(D. C. N.) 

        

Redaktor w.-z. Włtołd Tatarzyśsk, |


