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Wyrok w procesie o podpalenie Reichstagu 
cgłoszony będzie w sobotę 

LIPSK. PAT. Ogłoszenie wyroku w pro- 

cesie o podpalenie nastąpi w sobotę. O ofbrzy- 

miem zainteresowania procesem _ świadczą 

następujące cyfry: Rozprawa główna toczyła 

się przez Okres 3 miesęcy, z czego 6 ty- 

godni trybunał urzędował w gmachu Reich- 

stagu w Berlinie. Ogółem trybunał odbył 56 

posiedzeń, przed trybunałem przewinęło się 

przeszło 200 świadków, a około 500 . osób 

przesłuchano w policjj w Okresie wstępnego 

śledztwa. 

Z zagranicy, mianowice z Rosji i Bulgarji 

przybyło do Berlina względnie Lipska prze- 

szło 15 świadków. Protokóły posiedzeń prze- 

kroczyły w dniu wczorajszym 15 tys. stron 

pisma maszynowego. 120 dziennikarzy w tem 

70 korespondentów zagranicznych notowalo 

przebieg procesu, obsługując blisko 2.000 pism 

krajowych i zagranicznych.  Reprezentowane 

były w procesie również największe agencje 

SWIETE NEZGA RZEZ POKO AREOÓWA RE SEZZA EZCRECEY, 
» 

„Boersen Zeitung' ostosunkach 
z Poiską 

BERLIN. PAT. „Boersen - Zeitung"  za- 

mieszcza artykuł swego warszawskiego kore- 

spondenta p. t. „Połityka z maszyną do licze- 
nia — Nowy kurs Polski w stosunkach z Niem- 
cami*. Artykuł stwierdza, że zdolność prze- 

widywania i zręczność oddawna cechowały 

połskę politykę zagraniczną. Podkreśla de- 

cydujące znaczenie, jakie posiadało objęcie 

kierownictwa polskiej polityki zagranicznej 
przez ministra Becka, który zrozumiał ko- 

nieczność przygotowania Polski do uadcho- 

dzących zmian stosunków europejskich. 

Dla rządu polskiego  rozstrzygającą rze- 
czą bylo przeświadczenie, о niepewności i 
zawodności systemu genewskiego. jest zro- 
zumiałe, że przyszłość Połski nie może być 
zabezpieczona przez wiązanie się z jakiemiś 

„organizacjami międzynarodowemi, — wynikła 

stąd jako trzeźwa, logiczna - konsekwencja 

konieczność uregulowania stosunków z №ет- 

cami i Sowietami. 
Zrozumienie, jakie urzędówe czynniki poł- 

skie okazały wobec nastawienia pokojowego 

kanclerza Rzeszy, zupełnie odpowiadało prak- 
tycznym względom polskiej polityki zagra 
nicznej, świadomie unikającej wszelkich komi 

binacyj na dalsza metę i starającej się ko- 
rzystać z obecnej chwili, Autor, wyraża przy- 
puszczenie, że Polska być może w chwili 

wystąpienia Niemiec z Ligi Narodów wy- 

ciągnęłaby całkiem inne konsekwencje, dla 

Rzeszy niemeckej niezbyt przyjazne gdyby 

Warszawa nie była przekonana, że mocar- 
stwa zachodnie rie zdobędą się na solidarne 
i agresywne wystąpienie w stosunku do 

rządu niemieckiego. Fakt że minister Beck 
uważał za konieczne zachować dla siebe nie- 

skrępowaną swobodę akcji we wszystkich 
kierunkach, oznacza, że jutro już może uz- 

na on za wskazane pogłębić stosunki z Fran- 
cią. Polska, która zdobyła się na własną linję 
polityki wobec Niemiec, w rokowaniach 2 $0- 
fusznikiem francuskim będzie mogła rzucić na 
szałę bardzo ważne argumenty. Tylko ilu- 

zjoniści mogą być rozczarowani takim obrotem 
sprawy. 

Korespondent konkluduje, że również 
Niemcy powinny trzeźwo ocenić Sytuację i 
nie oczekiwać od nawiązanych ostatnio z 
Polską stosunków ostatecznego uregułowania 
trudnych  kwestji, które pozostaną nadal 
niewyjaśnione między Niemcami a Polską ani 
też nagłego rozkwitu przyjaźni polsko - nie- 

mieckiej. Mimo wszystko dotychczasowy bi- 
łans  połsko - niemieckiej akcji odprężenia 
zasługuje na uznanie. 

ZIE CZE 

Q Duffy w więz'eniu 
LONDYN. PAT. W miejscowości West- 

port w Irlandji na odbywające się dzisiaj w 
południe zebranie faszystów irlandzkich przy- 
był przywódca rozwiązanej organizacji nie- 
bieskich koszul O'Duffy, aby wygłosić prze- 
mówienie. Generał O,Duffy wystąpił w za- 
bronionej przez władze niebieskiej koszuli. 
Wskutek tego polieja otoczyła dom i mimo 
gwałtownego oporu faszystów, po zaciętej 
walee, schwyciła generała, uprowadziła go i 

osadziła w miejseowem więzieniu. Fakt ten 

wywołał w całej Irlandji wielkiej poruszenie. 

Wyspa Robinsona Cruzoe 
Wyspa Juan Fernandec, lub tak zwana 

„Wyspa Robinsona Orusoe'' jest zamieszkana 
až przez 67 mieszkańców. 

Raz do roku, w okresie Świąt Bożego Na- 
rodzenia nawiedza odludną wyspę statek an- 
gielski, przywożący wycieczki turystów. Ci zo 
stawiają wyspiarzom pokaźne sumy za zwie- 
dzanie słynnych grot, za dostawę wielkich 

raków morskich, oraz specjalne laski z 
drzewa shontż. Obliczono, że samę znaczki 
pocztowe na listy i karty, wysyłane z wyspy 
do Anglji przez podróżnych, podczas jednegó 

postoju statku, opłacają całoroczne koszta ad- 
ministracji wyspy. 

Oprowadzanie po grotach i osobliwościach 
wyspy umożliwia tubylcom zebranie dosta- 
tecznej sumy na przeżycie całej zimy. To też 
kryzys handlowy w Anglji odbił się ponurem 
echem w ziemi Robinsona Crusoe. Obecnie 
wszakże zasygnalizowano” wyspie przyjazd 
„gwiazdkowego'* statku i znowu się rozja- 

śniły tubylcze oblicza. Т 

telegraficzne całego šwiata, jak Reuter, Havas, 

Wolit, PAT, i inne. 

Obecni byli członkowie lomdyńskiej ko- 

misji prawniczej, wszyscy niemai konsulowie 

państw obcych, wśród nich kilkakrotnie Zza- 

uważono konsula polskiego dra Brzezińskiego. 
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Demonstracje komunistów w Londynie 
LONDYN. PAT. Przed ambasadą nieme- 

cką w Londynie zebrała się dzisiaj grupa ko- 

munistów licząca kilkaset osób, demonstrując 

przeciwko żądaniu kary Śmierci dla Torglera 
przez nadprokuratora w Lipsku. 

Ponieważ tłum przybrał groźną posta- 
wę i usiłował zaatakować gmach ambasady, 

Rocznica urodzin 
Ob'hód w Stowarzyszeniu 

WARSZAWA. PAT. — W dniu dzisiej- 
szym staraniem Stowarzyszenia rolsko-Jugo- 

słowiańskiego odbyła się w Warszawie uroczy 
sta akademja w sali Rady Miejskiej z okazji 

rocznicy urodzin króla Jugosławji Aleksandra 

I-go, oraz 15-lecia zjednoczenia Jugosławji. 
Przybyli na akademję członkowie poselstwa 
jugosłowiańskiego z ministrem pełnomocnym 

Jugosławji Lazareviczem, minister Schaetzel, 
poseł czechosłowacki minis Girsa, członko- 

wie poselstwa bułgarskiego, poselstwa rumnuń- 
skiego, posłowie i senatorowie, szef gabinetu 

p. ministra spraw wojskowych podpułk. dypl. 
Sokołowski, komendant miasta podpułk. Pe- 
reświet — Sołtan, członkowie Towarzystwa 
Polsko-Jugosłowiańskiego w Warszawie z pre 
zesem Dyboskim, kolonja jugosłowiańska War 
szawy i liczna publiczność. Akademję za- 
gaił prezes poseł Dyboski, wskazując na ży- 

policja otoczyła cały gmach Silnym kordo- 
nem. W jednem miejscu udało się  komuni- 

stom przerwać kordon, wskutek czego wy- 

wiązała się zacięta walka z połicją, która pał- 

kami gumowemi rozpędziła tłum, dokonywując 
szeregu aresztowań. * 

Aleksandra I-g0 | 
Po sko-Jugosłowiańsiem 
wiołowy w ostatnim czasie rozwój ruchu, ma 

jącego na celu. zbliżenie polsko-jugosłowiań- 
skie. Powstały świeżo stowarzyszenia polsko- 
jugosłowiańskie w Wilnie, Katowicach, Gdy- 
ni, Toruniu, Częstochowie i Białymstoku. 

Mówca zakończył swe przemówienie 0- 

krzykiem na cześć króla Aleksandra, poczem 
orkiestra odegrała hymn Jugosławji. 

Przemawiali z kolei wicemarszałek sejmu 
prof. Uniwersytetu Warszawskiego Makow- 

ski, wicemarszałek Sejmu Polakiewicz, posłan 

ka Ludwika Wolska, poczem wiceprezes Sto 
warzyszenia  polsko-jugosłowiańskiego poseł 
Walewski podniósł konieczność zbliżenia mię- 
dzy obydwu narodami na odcinku gospodar 

czym. Zakończył okrzykiem na cześć dwu 

bratnich narodów Jugosławji i Polski. Orkie- 
stra zagrała hymn narodowy polski. 

Nastąpiła część koncertowa akademii. 
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DRUJA — Kowtia, 
OSZMIANA —- Księgarnia Spółdz. Nancz. 
PODBRODZIB — ui, Wiłeńska 15 T. Gurwicz 

PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkołnej, 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch* 

SŁONIM — 

WOLOZYN —- 

Księgarnia J. Ryppa 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół 
ST. ŚWIĘCIARY — M, - 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte czny, 

uł. Mickiewicza 18. 
Oświaty. 

Lewin — Bipro gazetowe uł. 3 Maja 4 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 
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Moje wspomnienia z czasów sprawy Kreżańskie) 
Pewnego listopadowego dnia r. 1893 prze- 

dostała się do Wilna wiaaomość, że na Żmudzi 
w Krożach, był wiełki przelew krwi. Poszło a 

kościół. Wpierw ludność miejscowa pobiła po- 
licję i żandarmów, potem zaś przyszli kozacy 
i pobili zbuntowanych krożan. 

Wiadomość, że gdzieś znaleźli się ludzie, 
którzy w czasach generał - gubernatora Or- 
żewskiego zdobyli się na czynny protest, wy- 
warła na rałodzież wileńską piorunujące wraże 
nie. 

Dalsze wiadomości, które różnemi droga- 
mi przedostawały się do nas głosiły, że wypad- 
ki w Krożach miały charakter krwawy i okro- 
pny, mówiono, że jest dużo zabitych, rannych, 
że dużo utonęło w stawie, że było katowanie, 
gwałcenie kobiet, rabunek, słowem wszystko to 

‚ «0, jak się zdawało, należy już do niepowrot- 
nej przeszłości. 

Jeszeze Wilno nie zdążyło ochłonąć z wra 
żeń wywołanych przez te wiadomości, gdy pew 
nego wczesnego ranka zauważyłem z okna skle 
pu przy ul. Wileńskiej w którym pracowałem, - 
sporą grupę mężczyzn, przeważnie tęgich i 
zdrowych, w ciemnych samodziałowych kapo- 
tach, pędzonych przez łiezny oddział strażni- 
ków w stronę Łukiszek. Za nimi, w pewnem 
oddaleniu, ciągnęło dużo ciekawych czy współ- 
czujących. 

Nie trudno było domyślić się, że 
wiezieni z Kowna, gdzie narazie byli osadzeni, 
Krożanie i że zmierzają do więzienia na Łu- 
kiszkach. 

Pierwsza myśl, jaka na widok tych bie- 
daków przyszła do głowy to — że trzeba się 
nimi zaopiekować, żeby przynajmniej głodu 
nie cierpieli. Sprawą tą zajęła się drobna, wte 
dy z samych jeszcze handlowców złożona, gru- 
pa t. zw. oświatoweów. 

Stroną organizacyjną i zewnętrzną tej spra- 
wy mnie się zająć wypadło, a to z powodów 
następujących. 

WOANZOEEOYTSEC EA Rodzice moi pochodzili ze żmudzi i nawet PREZES OWEBAKA AT EYZ DIZOOAOZETOOZEEOSOKĘC DA. BÓTRCTISZU OT KADET EEZZE SĄ 

  

W czwartek na Zamku Pan“ 
Rzeczypospolitej w obecności 

Prezydent: 

Premjera oraz 
marszałka Sejmu i Senatu, udekorował prezesa 

dr. jJakóba Krze- 
Orderu _ Polsnia 

Najwyższej Izby Kontroli 

mieńskiego wielką wstęgą 

Restituta 

Na zdjęciu od lewej: marszałek Senatu 

Raczkiewicz, prezes N. I. K. dr. J. Krzemien- 
ski, Pan Prezydent Rzeczypospolitej, p, 
premjer Jędrzejewicz, marszałek Sejmu Śwital- 
ski, w głębi szef kancelarji cywilnej Hełczyński. 

  

Mecz bokserski Warszawa — Budapeszt 
WARSZAWA, PAT. W niedzelę w cyrku 

warszawskim odbył się sensacyjny mecz mię. 
dzymiastowy w boksie między Warszawą a 
Budapesztem o puhar inżyniera Szwarcsztejna, 
Wszystkie spotkania stały na bardzo wysokim 
poziomie sztuki bokserskiej, walka prowadzona 
była fair, obie drużyny były w bardzo dobrej 
formie. 

Oficjatny wynik był remisowy 8:8, przy- 
znać jednak trzeba, że przy niezbędnem sko- 
rygowaniu sędziowania mecz winien był 
przynieść zwycięstwo Polakom. W dwu wal- 
kach, w których sędziowie ogłosili remis -— 
(Pisarski — Szigeti i Mizerski — Kesket) Po- 
lacy mieli przewagę bardzo wyraźną. 

Szczególnie w wadze średniej nasz za- 
wodnik Pisarski, mistrz Połski, wykazał w 
spotkaniu z mistrzem Europy Szigetim dosko- 
nałą technikę, dobre możliwości taktyczne, 

wywaiczając sobie przewagę przez dwie pierw- 
Szę rundy. W trzeciej rundzie Pisarski wal- 
czył cały czas jedną lewą ręką, gdyż pra- 

wą skręcił na początku tej rundy. Mimo bółu 
i mimo, że był zmuszony wałczyć tylko jedną 

ręką, Pisarski w trzeciej rundzie był lepszy 
od swego przeciwnika. 

Poszczególne wyniki: 

Musza: Rotholc (Warsz.) pokonai wyso- 

ko na punkty Węgra Szanto. 
Kogucia: Friget pokonał na punkty Ka- 

Piórkowa: Mistrz Europy Szabo pokonał 
na punkty Pasturczaka. 

Lekka: Bąkowski po bardzo pięknej wal- 
ce wywalczył remis z Harangim. 

Półśrednia: Seweryniak wysoko bije na 
punkty Węgra nazwiskiem Varge, 

Średnia: Pisarski remisuje z mistrzem Eu- 
ropy Szigetim. Ogłoszony przez sędziego wy- 
nik remisowy wywołuje burzę protestów 
wśród publiczności, która przez 15 minut nie 
pozwalała na rozpoczęcie następnej walki. 
Wśród ogłuszającego hałasu rozpoczyna się 

spotkanie w wadze półciężkiej między Do- 
robą a Gyoerilym. Obaj kończą walkę całko- 
wice wyczerpani, sędziowie ogłaszają remis. 
Lepszym jednak pięściarzem na ringu był 
Gyoeriły. 

Ciężka: Mizerski reprezentując bardzo @0- 
bra formę, wywalczył z Kesketem remis, aCZ- 
kolwiek we wszystkich rumdach miał lekką 
przewagę. 

Drużyna Warszawy wystąpiła w osła- 
bionym składzie bez Cyrana i Antczaka. 

Kraków zwyciężył reprezentację Belgji 
Mecz piłkarski na ośnieżonem boisku 

BRUKSELA. PAT. Na boisku, pokry- 
tem śniegiem, przy pięknej słonecznej i nie- 
zbyt mroźnej pogodzie odbył się mecz piłkar- 
ski między reprezentacją Krakowa, a nieo- 
ficjalną reprezentacją Belgji t. zw. „Diable 
Rouge''. 

"Zwyciężyła reprezentacja Krakowa 75 
(GB: 2 ‚ 

Kraków, który czuł się doskonale na о- 
śnieżonem boisku, przewyższał reprezentację 
belgijską pod kazdym względem, okresami 
przewaga Polaków była wprost przytłaczają- 

ca. „Czerwoni djabli'* zaprezentowali tylko 
bardzo niebezpieczny atak, który z wypadu 
zdobył kilka bramek dzięki słabej formie 
bramkarza krakowskiego, Koczwary. Zebrało 
się 15.000 widzów, wśród nich byli przedsta- 
wiciele władz belgijskich i poselstwa Rzeczy- 
pospolitej rolskiej w Brukseli. _ ubliczność 
oklaskiwała gorąco ładną i fair prowadzoną 
grę naszej drużyny. 

Z brukseli drużyna krakowska wyjechała 
do Pragi. 

a parafji sąsiadującej z Krożami, a więc mog- 
łem utrzymywaf, że mam wśród uwięzionych 

krewnych i powinowatych; należałom do war 
stwy i zawodu mających całkowicie czystą hi 
potekę polityczną. Jako handlowiec od nikogo 

nie byłem zależny, a że pracowałem w skle- 
pie — więc codzień, od rana do wieczora, każ 

dy miał do mnie łatwy dostęp, mógł odwiedzać 
į nosić lub wynosić. paczki, nie zwra- 

jej uwagi. 
cze jeden posiadałem warunek nie 
ażenia : miałem już pewne stosunki 

wśród kupeów, rzemieślników i kolejarzy. 
Zaznaczam, że w dobie opisywanych wy- 

padków miałem lat 28. 
Wracam do toku opowiadania. 

Do. zaopiekowania się mieliśmy 50 osób: 
39 mężczyzn w więzieniu na Łukiszkach i 11 
kobiet w więzienia Stefańskiem. 

Jakże łatwo poszło ze środkami na ten cel! 
Rozpoczęliśmy akcję od*zwrócenia się do 

rzeźników, których w owym czasie powszech- 
nie nazywano zarębaczami. й 

U p. Malinowskiej, która do współki z 
Janem wmiszkurą (synem swoim po pierwszym 
mężu) prowadziła duży zakład wędliniarski w 
Jatkach Chrześcijańskich, oabyło się zebranie 
kilku właścicieli podobnych zakładów i bez 
długiej dyskusji uchwalono zobowiązać wszy- 

stkich handlujących wędliną do, eo tygodnio- 
wych, ofiar w naturze, zaś handlujących Suro- 
wem mięsem — do ofiar w gotówce. Gotówka 

ta wpłacana na ręce p. Miszkury, przeznaczo- 

na była na zakup brakującej ilości kiełbas 1 

innego mięsiwa. Okazało się, że wędlin i sło- 

niny będziemy mieli eałą potrzebną lość bez- 

płatnie. Podzielone na porcje, i. zawi- 

nięte do papieru. Tylko brać i nieść. 

Dzięki więc serdecznemu zajęciu się tą 
sprawą przez p. Malinowską, znaną w Wilnie 
ź tego, że gdy Kochanow wydał rozporządze- 

   

    

nie, żeby wszystkich prowadzących handel zo- * 

bowiązać na piśmie do nieużywania języka pol 
skiego w rozmowie z klijentelą, i gdy dużo 
osób jnż podpisało ten dokument, ona pier- 
wszą oparła się temu, wywołała głośną w Wil 
nie awanturę i udaremniła cały ten plan Ko- 
chanowa. Otóż dzięki tej p. Malinowskiej, oraz 
urodzonemu społecznikowi — Janowi Miszku= 
rze, najkosztowniejsza rzecz, wędlina,odpadła. 
Potrzebne były pieniądze tylko na zakup cuk- 

ru, herbaty, chleba i tytoniu. 3 
W najbliższą niedzielę rano, z tragarzami 

którzy dźwigali na plecach duże worki wypcha 
ne porcjami mającemi starczyć na cały ty- 
dzień, wyruszyłem na Łukiszki. 

Niosłem, weale jednak nie byłem. pewny, 
że będę mógł doręczyć. Krożamie to przecież 
nie zbrodniarze lub złodzieje, którzy u Rosjan 

budzą współczncie. Krożanie to buntowniki, a 
do tych stosunek był całkiem inny. 

Zbliżyłem się do bramy niskiego, żółtej 
barwy gmachu 1 żakołatałem. Ktoś wyjrzał 
przez zakratowane okienko. Mówię że przyno- 
szę „podajanja'* dla więźniów przypędzonych 
z Kowieńskiego więzienia. Okienko zamknęło 
się ale za chwilę wyjrzał któś inny, jak się po- 
tem okazało — starszy dozorea Aleksa, czło- 
wiek „tutejszy'* i bardzo uwięzionym Kroża- 
nom współczujący. Poczynam rzecz klarować, 
oczywiście w yku urzędowym. Pan starszy, 
słosem przyciszonym, mówi do mnie po pol- 

sku: 

— Ja pozwolić nie mogę trzeba zwrócić 
się z tem do naczelnika więzienia. Zaraz przy- 
szlę do pana tutaj jego pokojową, niech ona 
poprosi żeby pozwolił. 

Za chwilę jest przedemną sympatyczna 
ziewczynka i odrazu poczyna mówić, że przez 

te kilka dni ciągle myślała czy znajdzie się 
ktokolwiek, który tymi biedakami zaopiekuje 
się, który im cokolwiek przyniesie da jedze- 
nia; przecież oni tutaj głód cierpią. I nie ocze- 
kująe na to co ja mam do powiedzenia, pobie- 
gła do Naczelnika. 

Za kilka minut stoję przed 

    

  

    

powažnyni 

starszym panem z dużemi bokobrodami a la 
Aleksander II. Jest to właśnie Naczeik wię- 
zienia Tomaszewski. Poznajemy się. Był u 
mnie w sklepie, kupował coś. Powiadam, że 
pochodzę z tamtych stron skąd ci, przed kilko 
ma dniami przypędzeni więźniowie, że wśród 
nich mam krewnych, a wszyscy to moi znajo- 
mi, że rodziny ich przysłały na moje ręce pie- 
niądze i proszą żebym im każdego tygodnia 
coś przyniósł do jedzenia, a może i tytoniu 
trochę. Moja protektorka — Broncia jest przy 
mnie i bierze czynny udział w kołataniu do 
serca Naczelnika, 

Po. pewnych ceregielach i wysunięciu róż- 
nych warunków i zastrzeżeń p. Naczelnik ka- 
że „podajanja'* przyjąć i przyjmować w każ 
dą niedzicię. 

Za małą chwilę przyprowadzono z głębi 
więzienia kilku Krożan z bohaterskim Rymku- 
sem, jako ich starostą, na czele, doręczyłem im 
co przyniosłem, zamieniliśmy kilka słów i za- 
powiedziałem dalsze wizyty moje. 

Odtąd powtarzało się to każdej niedzieli, 
a dzięki Bronei i starszemu nadzorcy Aleksie 
oraz jego zastępcy Żukielowi, też „tutejsze- 

mu'*, przez cały czas pozostawania Krożan w 
więzieniu mogłem utrzymywać z nimi bliski 
kontakt, dostarczać im wszelkich o sprawie i 
od rodzin wiadomości i otrzymywać od nich. 

Dzielna Broncia często musiała. robić kur- 
sy z murów więzienia do sklepu w którym pra 
cowalem. 

Czy sprawa zaopiekowania się kobietami 
w więzieniu Stefańskiem również łatwo posz- 
ła tego przypomnieć sobie nie mogę. Ale że 

tę opiekę miały, że w kontakcie z nimi i z na- 
mi były jakieś panie, to pamiętam. 

Ofiarność na Krożan była tak duża, tak 
wielkie współczucie budził los skatowanych i 
dręczonych w więzieniu, że nigdy nam šrod- 
ków nie zabrakło, i pomimo sowitego dokar- 
miania i sporego wydatku na tytoń i papiero- 
sy, co tydzień odkładaliśmy jakąś kwotę na ko 

szta obrony sądowej tudzież na utrzymanie 
tych, którzy w charakterze oskarżonych, świa- 
dków lub jako krewni, na ezas sprawy do Wił 

na przybędą. Nasza organizacja operowała wy 

łącznie wśród sfery mieszczańskiej, datki od 
inteligencji. (według dawniejszej nomenklatu- 
ry) uochodziły nas przez ręce dwóch niezwyk- 
le zacnych ludzi pp. Skirgajły, urzędnika 

  

Banku Ziemskiego i Adama Rymszewicza, wła 
ściciela apteki Świętojańskiej. Inteligencja bę- 
dąca jeszcze wówezas pod podejrzeniem o nie- 

prawomyślność wobec rządu, żeby sprawie nie 
zaszkodzić, nie wzbudzić. przypusz 
wypadki w Krożach to sk 

1 

„enia, że 
j inurygi,    

   

  

tki po. 
musiała robić minę, że te hece Kr 
ło ją interesują. Ale ta sama inteligencja ener 

  

gieznie gromadziła środki na obronę oskaržo- | 
nych. Organizował tę obronę Włodzimierz 
Spasowiez w Petersburgu, wielka sława adwo- 
kacka. Duże, potrzebne na to środki gromadził 

w Wilnie adwokat Michał Węsławski, przy naj 
czynmiejszej pomoey brata swojego d-ra Wi- 
tolda, artysty malarza Franciszka Jurjewicza, 
— bardzo energicznego i szczęśliwego kwesta- 
rza; późniejszego ułana Beliny; adwokata 
Szostakowskiego i kilku innych. 

Wracam znowu do naszej akcji. Ponieważ 
mieliśmy na celu nie tylko żywienie uwięzio- 
nych Krożan lecz i- wyzyskanie wypadków 
Krożańskich w celu wywołania wśród ludności 
możliwie większego oburzenia, postaraliśmy 
się o opis wypadków, sporządzony przez uwię- 

  

zionych na Łukiszkach. Udało się to zrobić ności 

dzięki dzielnej Bronci i eałem sereem współ- 
czującyh więźniom obu starszym dozoreom. 

Opis ten, wprawdzie w języku rosyjskim, 

ale napisany z dużym objektywizmemi wspt 
niałym stylem biblijnym,, robił na słachaczach 
i czytelnikach ogromne wrażenie. 

Był to jedyny utwór w języku rosyjskim 
który oświatow 2 zasady zwalczający wszy- 

gorliwie rozpowszechniał. 

zamieszczony w książee Al. 
Łapińskiego pod tytułem „Proces Krožan“* ale 
przetłumaczony na potoczny język polski, du- 
że stracił na swojej wymowie. Oryginał złożo- 
ny został w Muzeum Raperswilskiem. 

Sprawa wyznaczona została na dzień 20 
września st. st. r. 1894. Na kilka dni przed- 
tem poczęli ściągać do Wima oskarżeni w tej 
sprawie odpowiadający z wolnej stopy, świad- 
kowie, oraz rodziny oskarżonych. . Zajęliśmy 
się dostarczaniem mieszkań i wiktu tym, 
którzy nie mieli tutaj krewnych, lnb znajo- 
mych. Naogół przybyło ze 200 osób, w tem 
26 oskarżonych i około 100 świadków, resztę 
stanowiły żony, siostry, bracia i dzieci oskar 
żonych, którzy w oczekiwaniu surowych wy- 
roków (wszystkim prawie groziła katorga), 
przybyli żeby pożegnać zasądzonych. 

Część  inteligentniejszą umieszczono w 
prywatnych mieszkaniach, dła pozostałych zaś 
wynajęliśmy dwa duże lokale po zamkniętych 
szynkach. Jeden z tych lokali mieścił się 
przy ul. Tatarskiej, drugi przy Garbarskiej. 
Kuchnię, z dużym kotłem do gotowania zupy 
bezinteresownie odstąpił nam właściciel skle 
pu spożywezego Andrzej Malinowski. 

Kupiliśmy słomy i rozlokowališmy ko- 
biety w lokalu przy ul. Tatarskiej, zaś męż- 
czyzn przy ul. Garbarskiej. 

Pomoe lekarską, ile razy była ona potrzeb 
ną, niósł, oczywiście bezinteresownie, dr. Wi- 
told Węsławski. U 

Dnia 20 września st. stylu rozpoczęła .się 
sprawa, Były to dnie boleści i wielkiego zde- 
nerwowania ludności Wilna. Podsądnym, e0- 
dzień z więzienia pędzonym do Sądu, zawsze 
pomimo przeszkód ze strony policji, towarzy- 
szyły tłumy. Wielu, bywało, płacze. 

Sprawę rozpatrywano przy drzwiach zam 
kniętych, jednak niektórzy z krewnych pod- 
sądnych byli wpuszezani. Wprowadzony na. 
salę przez Prezesa Stodolskiego, na prośbę 

Dobkiewiezów. jako ich krewny, byłem i ja, 

  

   

    

   

ale, tylko podczas mów obrońców. 

Co to były za mowy! Jakie głębokie ro- 

biły wrażenie! Mowy takiego np. Andrejew- 

skiego słuchało się jak jakiej wspaniałej im- 

prowizacji poetyckiej. 
Największe poruszenie wilnian obserwo- 

awało się podczas ostatnich dwóch dni spra- 
wy —28i 29 września st. st. a zwłaszeza o- 
statniego dnia wieczorem, kiedy to miały być 
ogłoszone wyroki. 

Plac Zamkowy, wtedy jeszeze bez drze- 
wek i mie ogrodzony, zatłoczony ogromnie 
podnieconą publicznością. Porządku pilnuje 
bazdzo liczna policja konna i piesza, oraz żan 
darmerja konna. Panuje wielki niepokój, że, 
ze względu na wielkie podniecenie tłamm ze- 
branego przed gmachem Sądu, może dojść do 
przelewu krwi. 

Wyrok wygłaszają o godzinie 7 wióczo- 
rem. (Główna treść wyroku momentalnie prze- 
dostaje się na plac. Tylko ezterech otrzyma- 
ło po 1 roku więzienia, pozostali wołno. Wiel- 
ka ulga, radość; czekano bowiem '/ wyroków 
licznych i surowych. Publiczność chce docze- 
kać Krożan, opuszczających gmach Sądu, że- 
by sprawić im owacje, ale policja woła „raz- 
choditieś'* i najeżdża końmi. 

Powoli plac puścieje. Każdej szarej kapo- 
cie Krożanina towarzyszy duża grupa Indzi 
miejscowych. 

Gwar, rneh zadowolenie. 

Niezapomniane, wielkie, bolesne i piękne 
zarazem dni, kiedy to serca polskie i litew- 
skie biły unisino, gotowe do największych 
ofiar wzajemnych. Wspaniały odblask roku 
1863. 

Na zakończenie parę słów o tym błogosłu- 
wionym wpływie, jaki sprawa Krożańska od 
rzezi do ogłoszenia wyroków, na ludność m. 
Wilna wywarła. ь 

Silny wstrząs moralny, spowodowany 
przez te wypadki, wywełał otrząśnięcie 
publiczności miejscowej z tego тпаталтот, 
jakim coraz głębiej się poerążała. 

Ww ten spowodował również zmis- 
nę w 06 wartošci haseł przed pewnym 
czasem szerzonych przez wysługujący si 
rządowi k a jących sens: „zrezygnujm; 
z narod olą nam pozostać przy 
wyznaniu'', a później przez t. zw. ugodoweów 
w sensie: „uległość!*, posłuszeństwo i «ałko- 
wite, bez stadnych zastrzeżeń, poddanie się 
władzom *, 

Długotrwałe zainteresowanie wspó 
i ezęsta z tego powodu s 
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owo-niepodległościowej i dopro- 

ty do kontaktu lub połączonej pracy mło 
7 handlowo-rzemieślniczej z młodzieżą 

inteligencką ; 

Wyrobiły, zwłaszcza wśród sfery rzemie- 

ślniczej, zaufanie do ludzi niosących рошое 
Krożanom, to ogromnie ułatwiio im pr 
łeczną w przyszłości, znacznie rozsze 
sięg ich wpływów i powiększyło owoeno 

          

   
ich 

pracy. Jeżeli do roku 1894 nawet książkę le- 
galną brano niechętnie i 2 obawą, to zaraz 

   

    

  

   

   
   

po sprawie ż wielką łatwością lokowane były 

całe bibljoteezki,: przyczem nielegalną ksią -kę 
lub broszurkę też chętnie przyjmowano. 

7 zmi: w ojach lud- 
w pe Du i w €a- 

łym kraju, duża w tem z 

przez nich przelanej i 
Krożan, krwi 

wycierpianych. 

Zygmunt. Nagrodzki. 

  

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRO- 
DY NOBŁA 

  

W Sztokholmie odbyła się uroczystość wrę- 
czenia przyznanych w tym roku nagród Nobla. 
Wręczenia dokonał osobiście krół Gustaw. 

Na zdjęciu — moment wręczania przez kró.. 
Ja nagrody laureatowi w dziale fizyki prof. Hei- 
senbergowi. Na lewo m. in. ks. Sybilla oraz ks. 

HAITI  — JUŻ NIE HAITI 

Z Waszyngtonu donoszą, iż amerykański 
urząd Kartograficzny postanowił odtąd za- 
znaczać wyspę Haiti na wszystkich oficjal- 
nych mapach i globusach, jako wyspę „Hi- 
spaniola''. 8 

Według ostatnich badań zostało dowie- 
dzionem, że Krzysztof Kolumb tak właśnie 
przezwał tę wyspę dnia 6 grudnia 1492 roku.



                         

     

  

HELENA LYSAKOWSKA 

Teatry sowieckie 
REŻYSER | AKTOE 

W teatrach sowieckich uderza ubcego wi 
dza przedewszystkiem staranne opracowanie 
każdej roli, każdego gestu i całkowite sko- 

ordynowanie wysiłku wszystkich artystów, 
tak że nikt się z nich nie wybija i mkt nie 
sehodzi w cień. 

Artysta sowiecki wyżywa się na scenie 
intensywnie i jakby z pewną pasją. Cechu- 

je go przytem swoboda ruchów, duża rutyna 

(wielu z nieh jest jeszcze z teatrów carskich), 
zrozumienie każdej roli i uiejako zrośnięcia 
się ze sztuką. Nad przepełnioną widown: 
ruje głos jego: wibrujący, mocny, wyg: 
jący utarte zdania i paietyczne hasła ( 
chodzi o sztuki sowieckie), z tak wielką siłą 

i szezerością, że cała widownia zastyga w za- 
słuchaniu i  zapatrzeniu. 

„Po wyjściu z teatru, poza pewnemi wyjąt 
kami, nie pozostaje w pamięci żadne specjal- 
ne nazwisko artysty, żaden fragment związa- 

пу z poszezególną osobą sztuki, żadne wspom. 

nienie czyjejś gry, doskonalszej mimiki, wię: 
cej przekonywującego głosu, bowiem: wszystko 
to złewa się w jedną skończoną, harmonijną, 

budzącą podziw dla reżysera, całość. $ 
Przychodzi na myśl obraz, że teatr sowie 

«ki przedewszystkiem jest olbrzymią mas: 
propagandy; artysta jednem z jej niezl 

mych, sprawnie działających kółek, a reżyser 
świetnym i nieubłaganie konsekwentnym mo 
tomiczym. 

  

  
     

   

  

   

  

WNĘTRZA 
Wszystkie teatry leningradzkie pized pa 

ru laty gruntownie odnowiono. Nie kierowa 
no się przytem żadną nową myślą twó czą, 
przeważnie pozostawiając im stary, odświeżo- 
ny tylko, wygląd. 

Obfitość świateł, złocenia, ołbrzymie lu- 
stra, powielające perspektywę sal i niezliezo- 
na masą publiezności, jeśli jej się zbliska nie 
przyglądać, — robią wrażenia dawnych, za- 
mierzchłych czasów. W obszernych, przy le- 
głych do widowni salach urządzone są wysta- 
wy fotografij teatralnych, barwnych szkiców, 
wydawnietw, „-tyczących sztuki wogóle, a te- 
atralnej w szczególności, oraz kiosków z „ma- 
kietami““, minjaturami dekoracyj poszczegól- 
nych sztuk, oświetlonych barwnem światłem 
od wewnątrz. Góruje nad tem wszystkiem po- 
tężny, sięgający sufitu, wykonany techniką 
plakatową, bez pretensyj do artyzmu — por- 
tret Lenina. Otacza go wkoło purpura wstęg 
i. sztandarów, na których złotą fi rbą są wy- 
pisane górnolotne hasła proletarjatkie. Twarz 
Lenina mocna i płaska odbija się w wielu 
lustrach jak posępne, groźne widmo. Olbrzy- 
mie, rozezapierzone dłonie palm wpijają się w 
purpurę wstęg i sztandarów portretu i zda- 
>> strzec go mocnym i drapieżnym oplo- 

  

W, bufecie panuje ruch i gwar; tutaj 
staczają walki o jabłka, ciastka, kanapki, któ 

rych nie można dostać w wolnej sprzedaży na 
mieście — gdy obok w jednym  monotonnyia 

kierunku — krąży publiczność dokoła olbrzy- 
niej, głównej sali. Koło to sprawia posępne, 
makabryczne wrażenie. Tłum, od którego 
chwilowo odpadł czar słowa, zdaje się zapa- 
dać w jakąś senność, w jakieś bierne, głuche 
zamyślenie, tworząc wokół portretu czerwone- 
go dyktatora mistyczny krąg, z którego wyjść 
ani do którego wejść niesposób. 

DEKORACJE | 
Opera i balet, oraz Teatr Dramatyczny 

w Leningradzie — korzystają przeważnie z 
dawnych dekoracyj i kostjumów, odpowied” 
wio je tylko odświeżając i przerabiając. 

Dekoracje tel kostjamy są. wspaniałe. Wyróż 
niają się wśród nich szezególnie _ dekoracje 

Aleksandra Веппа — dawniejszego dekorato- 
ra carskiej „Rosji, a obecnie sowieckiego. Pis- 
ma sowieckie „zwalczają tego artystę, zarzuca- 
jąc mu „dworiansko-burżuazijnyj estietizm! *. 

| Tam żaś, gdzie teatry sowieckie posługu- 
ją się nowym  materjałem, — dekoracje 
skromne i nieraz aiwone artyzmu. $; 

-  płość środków technicznych i brak twórczej 
_ imwencji (wyłączyć tu należy tylko utalen- 
towanych dekoratorów jak Akimow, Annien- 
kow, Dydyszko i in.) daje w rezultacie tło 
ubogie, dziwnie nie pasujące do doskonałej, 
<ałkowicie wykończonej gry artystów. 

"_ Próbuje się wyłamać z tych niekorzyst- 
nych warunków Wielki Teatr Dramatyczny 

na Fontance, dając nowe pomysłowe dekora- 
<je na scenie obrotowej, W: jednej ze współ- 
czesnych sztuk sowieckich — po odsłonięciu 
kurtyny ukazuje się zasłona mglista i p0- 
wiewna, tók oświetlona wibrującem, drgają - 
«em światłem od zewnątrz, że daje to złudze- 
nie nieustannego unoszenia się jej i opada- 
nia. Gdy zaś unosi się ona rzeczywiście, uka- 
zuje się trzecia zasłona, jeszcze lżejsza i po- 

_ wiewniejsza od drugiej, przez którą lekkiemi 
_ zarysy przebijają się postacie osób, grających 
na scenie. Jest to jakby wstęp, jakby pre- 
łudjum, które po odsłonięciu kurtyny rozwie 
wa się i gaśnie. 

Wszystko to jednak nie wydaje się zwią 
wane żadną koniecznością z całością sztuki — 
a ma na celu jedynie zaskoczenie i zadzi- 
wienie widza. 

Akcja sztuki odbywa się na ciągle obra- 
cającej się, ukazującej coraz to nowe deko- 
racje, scenie. Wprowadzono tu także kino, 
gdzie na płótnie, jak na soczewce, odbijają 
Się poszczególne sytuacje i zdarzenia, wyo- 

© brażane w tej chwili przez osoby, biorące u- 
dział w sztuce. 

W całości sztuki dekoracyjnej sowieckiej 
widzi się duże nieskoordynowanie i  chnos. 
Z jednej strony uderza w niej wysiłek i pęd 
do pokonania starych form i stworzenia cze 
goś całkowicie odrębnego, bardziej odpowia- 
dającego „nowej i świeżej proletarjackiej du 

 szy', — z drugiej zaś całkiem zrozumiała 
niechęć i ociąganie się przypadkowego posia 
dacza przed wyzbyciem się rzeczy nie odpo- 
wiadających mu, ale kuszących go i pocią- 
gajacych niewolnym urokiem'* zgniłego bur- 
 żuazyjnego estetyvinu““. 

  

   
    

   

WANDA DOBACZEWSKA 

NIE GASIĆ OGNISKA 
Ostatnia „Środa Literacka" wskazuje swo- 

im następczyniom dobry kierunek. Tak wła- 

Śnie.  Poruszać zagadnienia, emocjonujące 

nasz kraj, ałbo takie, których rozwiązanie przy- 

czyni się w jakikolwiek sposób do podźwignię- 

cia naszego kraju. Podźwignęca kultural. 

nego, materjalnego wszystko jedno. W prak- 

tycznem życiu spłata się to i zazębia „dobrobyt 

rozstrzyga w dużym stopniu o rzeczach ducha 

wśród mas. — To nie szkodzi, że sprawa Trok 
naprzykład nic wspólnego z literaturą nie ma. 

a Środy nazywają się przecież  literackiemi. 

Sprawa Trok staje się sprawą doniosłą  kui- 

turalnie, z chwilą gdy się marzy o rzuceniu 

pod Wilno kąpieliska nadjeziornego zamiast 

starego wprawdzie i ciekawego, ale biednego 

i, co tu ukrywać? brudnego miasteczka. Zre- 
sztą o zniszczeniu tego co jest nikt nie myśli, 
raczej © rozbudowaniu, raczej o dodaniu i uzu- 

pełnieniu. Jakieś wille - hoteliki jakieś tarasy 

kawiarniane nad jeziorem, schroniska turystycz- 

ne, dokąd zjeżdżałiby się ludzie z Polski, ba 
z całej Europy i więcej.. Obiecywałże profe- 
sor Limanowski w swojem literacko środowem 
przemówieniu nawet Kochinchinę! 

Chodzi przedewszystkiem o udostępnienie 
Trok, o ułatwienie dotarcia na iniejsce  tury- 

ście, który przywykł przecie na zachodzie, że 

się nim jako tako opiekują. Porwały się też 

Troki na przekopanie kanału, łączącego 
między sooą poszczególne jeziora... Słowem 
przedtem jeszcze zanim, za pośrednictwem 

„Środy*, zwróciły się o pomoc do Wilna, 
robiły swoje, starały się jak mogły. Nie 

można im odmówić inicjatywy. Jak wszędzie 

i zawsze inicjatywę rzuca mała garść ludzi, 
W danym wypadku zgrupowała się ta garść 

twórcza dokoła seminarjum nauczycielskiego w 

Trokach. To seminarjum zgodnie z aową те- 

formą szkolną ma zostać zwinięte. Ale to 
seminarjum jest w tej chwili ogniskiem, bez- 
względnie w Trokach potrzebnem, nietylko dla 

swojego właściwego celu, ałe i dla celów in- 
nych, ważnych, zasadniczych.  jeżefi ci ludzie 
stamtąd odejdą, ognisko zgaśnie. Ognisko 
zgasnęć nie może — e0 ipso ci ludzie nie 
mogą odejść. Musi się znaleźć jakiś sposób 
wyjścia. Troki proszą o gimnazjum. Czy i 
o ile to jest możliwe, sądzić będą czynniki 
do tego powołane. Pamiętać tylko należy, że 
ruch w Trokach ma swoje doniosłe znaczenie. 

ii НВа аНа 

JÓZ:F ALBIN HERB :CZEWSKI 
Urodzony w zachodniej części północnej 

części Suwalszczyzny w r. 1878 ten najorygi- 
malniejszy pisarz - indywidnalista litewski jest 
zarówno bliski i Litwinom i Polakom, bo wy- 
rósł w Litwie, kształcił się i pracował jako 
lektor języka litewskiego w Krakowie, mniej 
więcej w ciągu dziesięciu lat był lektorem po- 
lonistyki w Kownie, a w roku bieżącym znów 
przeniósł się do Polski. Więc życie jego jest 
związane tak z Litwą, jak i Polską. 

Jeżeli zajrzymy do jego dzieł literackich 
zmów spotkamy tak w polskim jak litewskim 
językach pisane, a nawet w niektórych dzie- 
łach jego słowa brzmią i po litewsku i po pol- 
sku, jak naprzykład „Odrodzenie Litwy wobec 
idei polskiejć', (Kraków 1905), gdzie jest naj- 
pierw „Iżanga'*, a potem następuje „Przedmo 
wa'* i tekst polski dzieła, w którego zakończe 
niu autor stojąc na gruncie odrodzenia narodo 
wego Litwinów, podkreśla, że Litwin musi poz 

nać Polaka, a Polak Litwina.... bo ten tylko mi 
łuje, kto umie i chce poznawać. Nie miłuje ten, 
kto nie chce poznawać prawdy. ? 

Tym wygłószonym już dawno prawdom 
Herbaczewski pozostaje zawsze wierny, ma od 
wagę cywilną powiedzieć słowa prawdy tak 
Polakom, jak i Litwinom, i to w słowach na- 
der jaskrawych, często biezujących; napewno 
w dużej mierze z tej to przyczyny wędruje z 

"jednego do drugiego kraju. 

Oprócz wymienionego wyżej dzieła wy- 
dał Herbaczewski mistyczny dramat ,,Potępie- 
nie'* (Kraków 1906), „Młoda Litwa'* (War- 
szawa 1907), „Głos bólu (Kraków 1912), „Li 
twa a Polska'* (Wilno 1921), „O Wilno i nie- 
tylko o Wilno'* (Wilno 1922), „Erśkeciu vai- 
nikas'* (Wianek ciermmiowy) (Kraków 1908), 
„Kur eini Lietuvi? (Dokąd idziesz, Litwinic?) 
(Wilno 1919), „Dievo šypsenos“ (Uśmiechy 
Boga) I t. (Kowno 1929). To tylko część jego 

" dorobku literackiego, ponieważ ciągle żyjąe w 
uudnych warunkach materjalnych sam wyda- 
wać swoich dzieł nie był w stanie, a będąc wed 
ług własnego wyrazu „artystą życia'* nie mo- 
że przystosować się do wymagań poszczegól- 
nych prozaicznych wydaweów. Więc dużo jego 
utworów pozostaje w rękopisach. 

Lecz Herbaczewski jest nietylko pisarzen 
jest on również publicystą i mówcą: trudno by 
łoby zliczyć jego artykuły w rozmaitych kwo- 
stjach aktualnych życia litewskiego jak i jego 
przemówienia wygłaszane nieskrępowanem sło 

wem; kto kiedy słyszał Herbaczewskiego prze- 

mawiającego musi stę zgodzić, że naprawdę ou 

jestartystą i ten tylko zrozumie jego wła 

she słowa o sobie w ostatniem jego dziele 
„Dievo šypens““. Te jego dzieło trudno 
nawet określić ' do jakiej  kategorji 

utworów można zaliczyć, bo nawet 
według słów samego autora są to „paradoksy'* 

W tej księdze są potrącone kwestje i o niebie 
i o piekle, o Bogu, djable, magji i o Litwie. 
"Ten utwór nie ma fabuły, lecz porusza wiele 
zagadnień i daje dużo do myślenia, a to już 
stanowi wartość indywidualną pisarza. Wogóle 
jest to enfant terrible społeczeństwa, 0 uspo- 
sobieniu anarchiczno - indywidualistycznem; 
wystarczy zajrzeć do jego ostatniego artyku 
*u w ostatnim numeize „Tygodnika Ilustrowa- 
nego““, gdzie toraz piętnuje otwarcie politykę 

Litwy. a. b. 

SŁOWO 

iKolenda prof. 
W poniedziałkowym numerze „Słowa 

prof. Limanowski poświęcił mi chyba ze 100 
wierszy w tym eclu, aby zdruzgotać muzykę, 
jaką zastosowałem w widowisku W. Charkie- 
wieza „Stefan Batory pod Pskowem', wj- 
stawionem w teatrze na Pohulance z okazji u- 
roczystości Batorowych. 

Po pięknym  ukłonie w stronę mojego 

„specostwa“*, prof. Limanowski przypuścił 

To jest coś więcej niż podźwignięcie takiego 
czy innego miasteczka.  Kiejstutowe Troki 

tradycją sięgają daleko poza granicę,  przeci- 

nającą b. W. Ks. Litewskie na dwoje. — Рго- 

mieniowanie Trok na tamtą stronę, na obecną 

Litwę Kowieńską, to nie jest coś, nad czemby 

wolno łatwo i lekko przejść do . porządku 

dziennego. Promieniowanie to może albo się 

wzmóc i przynieść wielkie korzyści, ałbo 0- koncentryczny atak na mój stosunek do tea- 
słabnąć i stracić zdobyte wpływy. Robota tru, a w szczególności do muzyki w teatrze. 

  

nie robi się sama, 10013 ją ludzie ! to nie ze- 

społy ludzkie, ale właśnie poszczególne  jed- 

nostki. Każdy zespół musi meć taką «lektry- 

zującą jednostkę, bez tego rozpadnie się na- 

pewno. jeżeli z danego Środowiska wyrwać 

kilku łudzi. przodujących, może zawalić się 

wszystko. Może stać się aieoiblczalna szkoda. 

Jeżeli tacy ludzie zgrupowani są wypadkowo 

dokoła jakiejś placówki, placówka ta musi 

być nietykalną. Można ją przekształcić nieco, 

jeżeli takie czy inne prawidła tego wymaga- 

ją, nie wolno jej zniszczyć ani zastąpić czemś 

zupełnie innem. jeżeli w Trokach, jak to jest 
podobno przewidywane, miejsce seminarjum 

zajmie jakakolwiek szkoła zawodowa, — ш- 

dzie dotychczasowi będą musieli 2  Trok 

odejść. Miejsce ich zajmą jacyś specjaliści, 
swojemi zagadnieniami tylko zajęci. Bo je- 
żeli szkola zawodowa, no to specjaliści bez- 
sprzecznie. Natomiast gimnazjum pozostawi- 
łoby w Trokach poprostu tych samych ludzi, 

którzy podźwiganie swego środowiska rozpo- 

częli i dalej dźwigać je będą, skoro się tem 

przejęli i włożyli w to już tyle duszy. Nie 

chodzi tu o taki czy inny zakład naukowy, 

chodzi o ognisko, które zostało w tem miej- 

scu rozpałone i którego nie wolno zagasić. 

Dla prof. Limanowskiego istnieje skrajna о- 
stateczność: każdy, u więc i muzyk, musi 

być człowiekiem teatru i to teatru prof. Li- 
manowskiego. Teraz rozumiem skąd pocho- 
dziła eksklużywność Reduty, która nie dopu- 
szezałe żadnych innych koncepcyj poza kot- 

Limanowski — Osterwa. Nie wiem 
prof. Limanowski uznaje muzykę 
m, wiem tylko, że się nią prawie 

nie interesuje. To niedobrze, bo dzięki temu 

nie możemy nigdy dojść do porozumienia. 

    

  

* Pisałem niedawno o tem, że teatr niwe- 
czy najsilniejszą imdywidualność kompozytor- 
ską i miałem trochę za złe Schillerowi, że 
wprowadził w Dziadach Beethovena, Mozarta, 
Webera, z których pięknej muzyki niewiele 
pozostało w teatrze. Wskazywałem prof. Li- 
manowskiemu na rozdźwięki, zachodzące 2 
tego powodu między muzyką i teatrem. Prze- 
Śliczna pieśń Beethovena „In questa tomba 
oseura' ', użyta jako motyw przewodni w 

* * * 

P. S. W sprawozdaniu ze środy literac- 
kiej, poświęconej Trokom, napisałem, że wy- 

pompowano temat do ostatka, pozostawiając 
nudę. Dyskusja bowiem nad Trokami była de 
omnibus rebus et quibusdam aliis. Mówiono 
o związku Trok z morzem Czarnem. Sama 
Wanda Dobaczewska przyznaje, że wspomi- 
nano i Kochinchinę. Rozpalać się do białości 
nad miasteczkiem, które wprawdzie jest ma- 
iownicze i urocze, lecz nie stanowi jeszcze 
jedynego klejnotu Rzeczypospolitej —- nie uwa- 
żam za pożyteczne. Wypalimy, się bez reszty 
nad frokami: nie starczy zapału” na rzeczy 
ważniejsze i większe. Miejmy wszelako na- 
dzieję, że ogień tych łudzi, którzy obiecują 
w Trokach Konchinchiny, jest t. zw. słomia- 
nym. Mimo to, nad zagadnieniem poruszonem 
przez. Wandę Dobaczewską, należy. się. pa- 
stanowić. Ale — kto w danym wypadku de- 
суйще? Kuratorjum. Jeżeli kuratorjum zwija 
jedyne matematyczne gimnazjum w Wilnie, 
mieście dwustutysięcznem, trudno przypuścić, 
by otworzyło nowe gimnazjum w waz imi 

ich Trokach. Nieprawdaż, panie Kuratorzc 
a 8 t į. w. Stanisław Horno Popławski Głowa 
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ALEKSANDER RYMKIEWICZ 

ю Wystrzał 
Niebo twarze podniesłone  rumieni i targa 

Podając wyobraźni ierzyżów pierwsze wystrzały 

Myśl i lęk metafizyczny przebiegnie po wargach. i i 

Barbarzyńców Huki strach. у i 

Łuna, padali na płask i 

Ręce dzieci płomieniami | wytry skaty. 

Czas się przewalił po epokach, po dzieciństwie 

Hucząc niedołą, synonimem ucieczek i głodu : 
I wrzaskiem wyrostka bitego nahajami przez twarz po wrzodach, 

Na rogatkach przysłonił to sztandar wkraczających wojsk. 

W podwórzach karczm konie i wozy 

Na mokre siano lał deszcz. 

Noce białe przebiegają włożone w szczek psów j bezwład ciał 

Owoce w ogrodzie przeliczy! wiatr. 

W dniu w którym wieść o katastrofie lotniczej 

Obraz brata siużącego w wojsku nasuwa 

Nad rzeką stojącemu się wyda, że iskra sunie po loncie księżyca. 

Strzał, 

    

JOZEF BUJNOWSKI 

Tesknofta 
3 Z CYKLU „ŽYCIE“ 

Myśl, łatorośla nakształt rąk, zarzuca przed siebie w dał 

Ima się wiotkim opłotem Szukając oparcia przestrzeni, 

Oczami wdziera się i oślepia biała kołyska chmur, 

Ustą poszczepał wiatr, tęsknota garnie do ziemi, 

Całować piasek i milczeć, kiedy zwojami nerwów, 

žali, szeptem twojej dziewczyny, wypowiada zamyśleniem skargę, 

Całą świadomość, wiatr, niby w pustej izbie, 

Nagle przez rozbite okno zerwie się i targa. 

Droga którą nie pójdziesz, jest taka sama jak inne — 

Dłaczego myśl nie może rozedrzeć zasłony powiek? — 

Trzeba żeby był dystans wypełniony jesiennem liścietn, 

Pomiędzy ustami myśli i zamyśleniem patrzącem spod rzęs. 

Człowiek o twardej twarzy z ironją w kąciłcach ust 

Zadziwił ciebie niespodziewanem przyjściem. 

' życie jest takie dziecinne. 

: Sens jest targany z dnia na dzień. 

DALJE 
Dalje, ostatnie kwiaty jesieni, aa ziemię opadły bezgłośnie, 
Plątają się po kobiercach łąk, kora nadciętej ołchy: liście, 

Możnaby to powiedzieć o wiele prościej, 
mie zaś: \ 

Jesień z włosami złotemi nadeszła i zimry zbliża się przyjście. 

Zamyślenie wyciąga ręce, na szyję rzarzuca mitośniej, i 
Półoficjalne dementi prostuje, że to jest tylko finezja — 
Dadje, ostatnie kwiaty „jesieni opadły bezgłośnie, 

Na szarych kobiercach łąk układając liście w poezję. Hz! 

Mój impresarjo zapowiedział nieco za wcześnie ; FORM 

Nieporozumienie i jesień poplątał niestety, ! 3 

Z tęsknotą, która słodką dłonią kobiety : В 
Wspomnienia targa boleśnie. & 

\ 

      

Limanowskiego 
„Dziadach'* Schillera  przepadła, gdy ze 
względów teatralnych pozbawiło się głos па 
wyższy, a więe najistotniejszy, wszelkich wa- 
lorów potrzebnej ekspresji. 

Z tego wynika, że każda sztuka Wymaza 
jąca muzyki, winna mieć swój własny język 
muzyczny, czyli innemi słowy — do każdej 
takiej sztuki powinno się komponować spe- 
cjalną muzykę, uzgodnioną ze sceną. Ale pod 
warunkiem, że reżyser jest muzykalny i po- 
trafi się znów porozumieć z muzykiem. Nie 
wiem, jak sobie wyobraża prof. Limanowski 
„wtrącanie się muzyka w to, co się fastrygu- 
je na seenie'*, we współpracy z takim auto- 
kratą, jakim jest np. Osterwa. Gdy w Reducie 
swego czasu oponowałem przeciwko wystawie 
niu jakiejś opery Moniuszki przez dyłetan- 
tów muzycznych, jakimi byli Redutowey, O- 
sterwa przeszedł nad mojem zdaniem do po- 
rządku dziennego i zrobił swoje. Że z tego 
wynikł skandal muzyezny, o tem wiemy wszy- 
scy dobrze. Wówczas prof. Limanowski mil- 
czął jak zaklęty... 

Najcięższym zarzutem, jaki postawił mi 
prof. Limanowski jest rzekoma w Stefanie 
Batorym niezgodność nastroju sceny z mu- 
zyką. W momencie gdy Batory zawiera po- 
kój, rozbrzmiewa psalm (jednoznaczny dla 
prof. Limanowskiego z holendą), co przypo- 
mina Boże Narodzenie. Nie moja w tem wina, 
że muzyka religijna sugeruje p. Limanowskie- 
mu nastrój Bożego Narodzenia. Ja miewam 
inne zupełnie wrażenia, zwłaszcza, że dokła- 
dnie potrafię odróżnić psalm do kołendy. Pra- 
gnąłbym też bardzo, aby prof. Limanowski 
łaskawie poświęcił kiedykolwiek nieco czasu 
na przejrzenie ułamka literatury muzycznej 
XVI w. Wówezas zobaczy jak dalece muzyka 
XVI stulecia tkwiła jeszcze w kościele, pomi- 
mo wszelkich prądów laicyzacji. Nie wyzwo- 
lita się od tego wpływu ani opera, ami muzy- 
ka instrumentalna XVII, a więc następnego 
stulecia, że jeszcze wielki J. 8. Bach (71750) 
jest w istocie kompozytorem muzyki związa- 
nej najściślej z Kościołem. 

Cóż zatem XVI wiek? Chciałbym, aby 
prof. Limanowski poznał takie charaktery- 
styezne utwory o treści świeckiej, jak pijac- 
ka pieśń z 1500 Juana Ponce „Ave color vini 
clari'*, pieśń o bitwie pod Marignan Janne- 
quina czy oryginalny nasz zabytek z 16 wie- 
ku „Pieśń rokoszan Zebrzydowskiego; wów- 
czas napewno, wniknąwszy chociaż trochę w 
ducha muzycznego epoki, zmieni swoje zdanie 
i zrózumie, że opracowując tekst muzyczny 
do tak ścisłego faktomontażu, jakim jest Ste- 
fan Batory, nie wolno opierać się na własnej 
fantazji i ' stwarzać karykaturę ówczesne; 
rzeczywistości. zapewniam prof. Limanow- 
skiego, że wszelkie innowacje, oddalające nas 
w Batorym od „kolendy*', uważałbym za ©- 
krutne barbarzyństwo i gwałt nad smakiem 
i jakim takim gustem muzycznym. „Ko- 
lenda'* prof. Limanowskiego była najsilniej- 
szym. wyrazem człowieka tej epoki i ' jego nie- 
odzownym znamieniem uczuciowem. Tyłko 
zapoznanie tego faktu może usprawiedliwić 
atak prof. Limanowskiego na ilustrację mu- 
zyczną Batorego, atak b: subjektywny i bar- 
dzo daleki od zrozumienia atmosfery mu 
nej i jej istotnego znaczenia dla człowieka. 

Tadeusz Szeligowski. 

aa EŃ JOY 

Chwile smutku 
P. Wiktor Zdarzyński wydał w Wilnie 

zbiorek wierszy p.t. „Chwile smutku'', Jeden 
z jego wierszy brzmi: 

Polały sie łzy me pierwsze, najszczersze 

Na moją dolę smutną, okrntną, 

Na me sny cudne, sny złudne... 

Polały się łzy me pierwsze, najszczersze! 

  

   

Drugi króciutki wierszyk wygląda tak: 

Szkoda wiosen przeminionych, 
Szkoda marzeń niespełnionych, 

Szkoda kwiatów podeptanych, 
I łez szkoda wypłakanych 

Trzeci wierszyk powtarza refren: „Na 

Anioł Pański dzwon uderzy**. Czwarty zaczy- 
na się od słów: „Smutno mi... Zgasły już 

zachodu zorze'*. ; 

Rozumiemy, że autorami tych wierszy- 

ków nie są: Mickiewicz, Asnyk, Tetmajer, 

Słowacki. Autorem jest p. Wiktor, Zdarzyń- 

ski. Ale dlaczego nie zaznaczył, że to paro- 

dje znanych poetów polskich? 

LITERATURA — SZTUKA — TEATR 
MUZYKA — FILM =RADJO 

      

Marjan Kulesza : 
Fragment klasztoru SS. Bernardynek 

w Wilnie 

' = pra RSA 
ice 

BBOŃMY NAZW. SWOJEGO KRAJU 
Przed paru dniami czytaliśmy w gazetach 

* komunikat białostockiego urzędu wojewódzkie 
go w sprawie ineydentu z krzyżem w... Mar- 
<inkowicach. Komunikat, nadany do wszyst- 
kich pism za pośrednietwem PAT wyraźnie 
mówi w — Marcinkowicach. 

Gdzie leży takowa miejscowość? — Na 
szłaku kolejowym z Chabówki do Starego Są- 
cza, w Małopolsee, znajduje się istotnie stacja 
tej mazwy: Mareihkowiee. Natomiast na 
szlaku kołejowym Wilno — Grodno leży sta- 
cja i miasteczko, noszące od wieków nazwę 
— Marcinkańce. Dosłownie — od wieków. 
Jednakże komunikat wojewódzki omawiał in- 
cydent, który się zdarzył w Marcinkowicaci 
Pow. grodzieńskiego. Znamy dobrze geografję 
naszego kraju, przyznać jednak musimy szeze- 
rze, iż gdyby nie jednoczesny komunikat WIŁ 
BI z prasy kowieńskiej i „Vilniaus Rytojus“ 
— nie moglibyśmy być zupełnie pewni, czy 
sprawa dotyczyła Marcinkańe, pow. grodzień- 
skiego, czy też jakowyś Mareinkowie tegoż 
powiatu, o których dotychczas nie słyszeliśmy. 

Sprawa napozór jest błaha i zapewne 
polega na nieporozumieniu, lub na błędnej 
ortografji któregoś z urzędników wojewódz- 
kich. Zainterpelowana Okręgowa Dyrekcja 
Kolei Państwowych w Wilnie, uspokoiła nas 
w żym względzie, że Mareinkańce leżą. na 
swą£m dawnym historycznym szlaku, że na- 
zwa nie została zmieniona i szyłd na dworeu 
kolejowym po dawnemu opiewa: Marcinkańce. 

Ale już niejednokrotnie dochodziły nas 
słuchy o swoistem pojmowaniu urzędowego 
regjonalizmu przez pewne czynniki, dopatru- 
j się w nazwach miejscowości naszego kra- 
ju zbyt „niepolskiego brzmienia'*. Krążyły 
przecież tego rodzaju niewczesne żarty jak 
zmiana: Sorok Tatary — na Czterdziešcic 
Tatary: wieś Cary na wieś Trzeciego Maja 
(w Oszmiańskiem) Radoszkowicze ną Radosz- 
kowice i t.d. Właśnie to górne CE, niektó- 
rych, zbyt gorliwych projektodawców, niepo- 
koi nas najbardziej. 

Nazwy miejscowości w Koronie i Mało- 
połsee kończą się zazwyczaj na IGE, jako to: 
Ząbkowice, Rakowice, Starachowiee, Katowi- 
ce, Bogucice, Skierniewice i td.i td. U nas 
natomiast odwrotnie: Mikaszewicze, Herma- 
nowieze, Baranowicze, Kościeniewicze, Olech- 
nowicze, Kucewieze, Hołubicze i t.d. i t.d. 
Brzmienie tych nazw związane jest z etno- 
grafją, kulturą, historją i tradycją kraju 
naszego, ż którą nie mamy zamiaru zrywać, 
a raczej ją pielęgnować i respektować. War- 
tość kulturalna zmiany Radoszkowicze na Ra- 
doszkowice niczem się w swej istocie nie różni 
od zmiany Jewje na Anastazjewskaja, czy Je- 
ziorosy na Nowo-Aleksandrowsk. 

Dlatego to napozór błahy fakt przeins- 
czenia w urzędowym komunikacie, miejscowo- 
ści Marcinkańce na brzmienie „czysto pol- 
skie'* Mareinkowiee, napawa nas obawą, 
czy też znowu nie zaistniał nowy projekt 
zmiany tej starożytnej nazwy?... Z dośwtad- 
czenia wiemy, że obawy takie czasami istotnie 
się — niestety sprawdzają. 

Skoro istnieją u nas instytucje ochrony 
przyrody, kultury, sztuki i zabytków histo- 
rycznych, czyby nie powołać do życia instytu- 
cji ochrony kulturalnej i historycznej fizjo- 
gnomji kraju, która tak dosadnie przecież 
przeziera w brzmieniach nazw miejscowości! 
W każdym razie winna powstać poważniej- 
sza komisja, któraby w tym względzie mogła. 
wypowiedzieć ostatnie słowo i uchronić nas 
przed zakusami, wręcz barbarzyńskich czasa- 
mi, pomysłów zbyt gorliwych unifikatorów: m. 

   

  

  

Nr. 5 dn. 18 grudnia 1933 r.. 
pod redakcją Jerzego Wyszomirskiego 
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W ustawach i 
życie współezesnych społeczeństw, uderza. za- 

stosowanie coraz wybitniejszych  obostrzeń, 

które stamowią reakcję wprost proporcjonalną 

    

   io szybk: występowania zbrodniczych in- 

stynktów. Nie ulega wątpliwości, że zwyrod- 

nienie psychiki stoi w przyczynowym związ- 

ku ze zmienionemi warunkami ekonomiczne- 

mi, z coraz trudniejszemi warunkami bytowa- 

nia. Współczesnego człowieka cechuje przy- 

spieszona reakcja na fizyczne i psychiezne 

bodźce z równoczesnem osłabieniem  czynni- 

rów hamujących. W związku z temi zmianami 

maszty także daleko idące odehylenia w rze- 

zach postępowania honorowego. kil 

lst temu byłem głęboko prze : 

trony gentlemana jest absolut- 
(z jednym wyjątkiem). Rze- 

; a tej naiwnej wierze, 0- 

artej na idealn pojmowaniu zasad kodek- 

su Kodeks honorowy powinien przecież by 

  

        

  

   
     

  

gów i. nieporozmu A 

mi. Gdzie | przyczyna TOZ 

dzy teorją a życiem? Ogólnie 

w niedoskonałości natury ludzkiej. 

kach ekonomieznych mówili 

je się, z pods 
spieszona demokr 

tzięki eenzusowi 

    

ości mię- 
można — 

    

  

е   

  

spotęgowała na uk OWemu, 

r I я СОЫНО О ВОЬОа 

Przegąd prasy akademickiej 
„Państwo Praey'* pociesza nas, że koniec 

kapitalizmu jeszeze jest bardzo daleko. Co- 

zeliśmy całkiem co in- 

wego, no ale widocznie „Państwo Pracy'* 

„mieniło zdanie. Zobaczy co pisze w artykule 

sstępnym ostatniego numeru tego pisma Ivar 

Buxell: 
` 

W obecnym kryzysie fantaści chcą wi- 

dzieć koniec kapitalizmu. Mylne to założenie 

gowstaje dlatego, że oceniają i przepowia- 

dają oni, analizując tylko jedną fazę kunjan- 

kturalną, nie zaś wszystkie. Straszliwy kry- 

zys roku 1857 nie zdołał zmienić oblicza świa 

©. Kryzys roku 1933 również tego nie doko- 

aa, o ile my wszyscy się do tego nie przyczy” 

uimy. Nie oznacza to zupełnie , że trzeba iść 

aa barykady, lecz uświadamiajmy, kształómy 

i wychowujmy całe społeczeństwo w tym Au- 

chu, że kapitalizm powinien się Skończyć i 

być zmieniony przez lepszy ustrój. To jest 

aajux-sze zadanie wszystkich. Na „pytanie 

jakim sobie wyobrażamy nowy ustrój, odpo- 

wiadamy początkowo negatywnem ustosunko- 

waniem się do ustroju liberalno-kapitalistycz- 

uego. Całokształt" współżycia społecznego na- 

+omiast nie możemy określić, bo życie płynie 

a razem z niem zmieniają się dążenia ludz- 

kości. 4 : 

Koniec kapitalizmu sam nie nadchodzi. 

Walezmy więc z kapitalizmem! Wprowadza j- 

my nowy, lepszy ustrój, Jaki? Na to pytanie 

„oapowiadamy negatywnem „ustosunkowaniem 

się do ustroju liberalno-kapitalistycznego. * 

Niech żyje nowy ustrój, o który walczy 

„Legjen Młodych'', a polegający na „mega- 

tywnemł ustosunkowanin się do ustroju Tibe- 

ilno-kapitalistycznego !'*... 

  
prawda, dotychczas 

    

Negatywnie do ustroju kapitalistycznego 

(trzeba przyznać — szczególnie w Ameryce 

szwankującego) ustosunkował się Roosevelt, 

I nie wystarczyła mu tylko negacja. Roo- 

sevelt opracował wraz z t. zw. „trustem móz- 

x6w** konkretne plany poprawy szwankujące- 

go ustroju, polegające przedewszystkiem „na 

szerokiej interwencji państwa do wszystkich 

jziedzin prywatnej gospodarki. Ale z jakim 

„ktukiem? 

Pisze o tem „Deka 

«i zagranicznej”! : Ua 

Roosevelt „a zwalczyć największe zło, 

zło moralne. Dochodzi do przekonania, iż 

wszystkiemu winien jest kryzys zaufania. 

Wehodzą w życie „nody pracy“'. Najuižsza 

otaca 150 dol. miesiecznie. Jest 10 probxa DO- 

większenia rynku wewnętrznego. Tu zaczyna 

się błędne koło! Wytwory przemysłowe ага 

stają w cenie, robotnicy otrzymują wyższe 

płace, lecz produkty rolne pozostają na tej 

samej stopie. Sytuacja rolnictwa jest fatalna, 

mimo pewnego oddłużenia, spowodowanego 

spadkiem dolara. Bunty farmerów. Rozłam w 

-ruście mózgów. Przyjaciel i doradca prezy- 

jenta — Woodin, podsekretarz stanu, otrzy- 

je bezterminowy urlop. 
pi dziś Roosevelt, wywoławszy w społe- 

czeństwie nadzieje i wprowadziwszy  dezor- 

jentację, znajauje przed sobą te same zagad- 

nienia, przed któremi stał 4 marca! i 

Eksperyment Roosevelta 
dowiódł 3 - 

go: ustrój kapitalistyczno-liberalny nie znos 

zbyt radykalnych i gwałtownych „poprawek: : 

4 eksperyment rosyjski wykazał, że lepiej 

tego ustroju nie zmieniać, przynajmniej tak 

pomysłowości ukrywanie skandali, „pod su- 

gają jedynie na „negatywnem ustosunkowa- 

su się do ustroju liberalno-kapitalistyczne- 

zo”. 
© JA teraz nieco spraw wileńskich. SPA 

Kol J. B. porusza na łamach „Legjonu'* 

siekawą kwestję psychicznego ustosunkowania 

się. „Wszechpolskieb** zarządów do „Bratniej 

Pomocy! : : : 

Chciałbym poruszyć tu jeszcze kwestje 

psychicznego nastawienia się „Wszechpol- 

skich** zarządów do instytucji, którą kierują. 

Przedewszystkiem, ktokolwiek dobrze życzy 

Bratniej Pomocy, nie może i nie powinien, 

według nich, pisać O szwindlach dziejących 

się w Br. Pomocy, bo... szkodzi jej. Wszyst- 

kie więc sprawy, które pachną skandalem 

muszą iść „pod sukna''. Primo ci rzekomi 0- 

brońcy muszą mieć żal do swych kamratów, 

wtórzy dają do tego powody, a secundo mu- 

szą raz przyjąć do wiadomości, że nie cho- 

wanie nieczystych spraw „pod sukno'' lecz 

wykrywanie ich i piętnowanie może jedynie 

wzbudzić zaufanie do młodzieży, która stara 

się o radykalne usunięcie bruaow ze swego 

środowiska. Takie więc stawianie sprawy 

szkodzi nie Bratniej Pomocy, lecz zarządowi 

— į na to zgoda. ‹ 

I nic dziwnego, že „Wszechpolskie'* za- 

sząay mają tak niechlubną tradycję, bo wła- 

śmie źródła nadużyć należy szukać nie gdzie 

indziej, jak tylko w psychicznem ustosunko- 

dar? w dziale „Polity- 

waniu się, zdegenerowanych społecznie jed-, 
mostek, do dobra publicznego, w tym Wypad 
ku, agend bratniackich. 

Kol. J. D. ma stanowezo rację. Właśnie 
ukrywanie wszelkich brudnych sprawek szko- 
dzi zarówno Bratniej Pomocy, jak i jej z 
rządom. A. zresztą, lepiej nie wysilać 

  

pomysłowości ukrywanie skandali, „pod su-, 
kno**, a raczej na niedopuszezaniu do nich 

Stanowczo lepiej. 2 

  

    
      

    

    

® do Boziewieza 7 pr 

kodeksach, regulujących liczbę jednostek, objętych pojęciem osób ho- w dzisie, 
norowych. Stąd względne przerzedzenie iy- 
pów na słowie, któryen można. polegać. Po- 

wyższe uwagi nie dotyczą korpusu ofieerskie 
go, stanowiącego w sprawach honorowych za- 
szczytny wyjątek i rządzącego się własnym 
statutem, który jest dziełem wielkiej precyzji. 

Zmiany w cywilnym kodeksie honorowym 
powinny pójść w następującym kierunku: 1) 

Ustalenie maksymalnego czasokresu załatwie- 

    

   

nia zatargu, 2). usprawnienie działalności S4- į 
dów Honorowych, 3) sprecyzownie stanowiska 
co do pojedynków. Ad .1 Doświadczenie pou- 
cza, że zatargi współczesnych  gentlemanów 

dzięki umiejętnej polityce zastępców wloką się 
w nieskończoność. Taki stan rzeczy jest wy- 
soce niekorzystny dla obu stron, wikła raczej 
niż wyjaśr prawę, przyczem nieufność spo- 
łoczeństwa, jeżeli zatarg był publiczny, istnie- 

je wobec jednej ze stron w dalszym ciągu. Ofi 
ski statut honorowy uznaje zasadę załat 

wiemią zatargu w ciągu nujwyżej 6 tygodni. 

Ad 2) Sądy honorowe wykazują zbyt wiel 
ostrożność w sprawach dyskwalifikacjji, ra 

bitych dowodów ku temu uprawnia jąc. 

ałem przypadek, gdzie $ąd Honorowy 

postępowanie jednej ze stron jako niedo- 
ndanci wystosowali pismo 

ą o opinję w tej spra 
ad pokojowego 

    

   

      

   
   

  

  

    

   
   

    

  

re- 

    

wie. W nowem wydaniu 
postępowania honoroweg 1931 Boziewicz 

umieścił punkt, na podstawie którego można- 

by było przeciwnika poprostu zdyskwalifiko - 
wać. Wyobrażam sobie syzyfową pracę se- 
kundantów, którzyby spróbowali zaczepić ho- 
norowość osobnika, któremu udowodniono 
składanie przed Sądem fa.łszywych zeznań, a 

któryby miał obrotnych zastępców. Sądy hono 

   
       

SŁOWO 

TYDZIEŃ AKADERICHI 
KODE%KŚ$ HONOROWY WYĄŃAGA ZĄŃIAN 

  

   

ych czasach „trzykrotną wyraia- 

ną strzałów'*', przyczem przeciwnicy wycho- 

dzą zwykle bez szwanku. Tkwi w żem niewąt- 
pliwie brak szacunku do broni, nie mówiąc 
już o lekeeważeniu istoty pojedynku (zniewa- 

ga — krwi wymaga). W roku ubiegłym w 

Łodzi na chwilę przed wymianą strzałów wkro 
czyła na plae policja i spisała protokół; ktoś 
z otoczenia musiał wporę złożyć meldunek. 
Możność natychmiastowej skutecznej reakeji 

iguje ofieerom w obronie munduru. 

”pominamy przypadek, gdy na balu Syl- 
wcestrowym w Warszawie major w obronie mun 
duru strzelił do Turka, raniące go poważ- 

nie. Sprawa oparła się o Sąd wojskowy, któ- 
ry po 15 minutowej naradzie wydał wyrok: 
„Strzelał, bo musiał strzelać'*. Turek nie ape 

lował. 
Wypaczenie istoty pojedynku, który we 

właściwem z niu nie wytrzymał próby о- 

gniowej dzisiejszych czasów, skłania do rewi- 
zji tej niegdyś dobrze funkcjonującej insty- 
tueji. Trudno przesądzać, jaki obrót przy- 

bierze ta sprawa w przyszłości. Teraz kilka 

  

   

  

   
    

. słów o zatargach honorowych między akade- 
ą się one zazwyczaj w trakcie 

e w walkach ideowo-politycznyca 

argumentami podłejszego gatun 
żeli zjawia się na horyzoncie niebez- 

pieczny przeciwnik, skraca mu się żywot 

aktywnego działania przez publiczną zaczep- 
kę; zaczepiony b. często nie jest w stanie udo- 

wodnić wyssanego z palea zarzutu przed fo- 

rum, sprawa oparła się o sekundantów (prze- 
wlekanie w nieskończoność), przeciwnik spa- 

raliżowany. Przyznać trzeba, že „ehwyt““ 
ten jest skuteczny. Pocieszamy się jednak, 

że w przyszłym roku zacznie działać Sąd ko- 

mikami. Mn 

zebrań 

  

    
   

  

   

  

  

    

    

  

    

    

rowe nie lubią stwarzać precedensów, dzięki» leżeński przy Bratniej Pomocy, który w tych 
czemu aktualizacja kodeksu w znacznej mie- 

rze się opóźnia. Zachodzi konieczność dokład- 
niejszego sprecyzowania ich  kompetencyj. 

Ad 3) Pojedynki stanowia, jak wiadomo, epi- 
log obrazy ciężkiej, zwłaszeza czynnej. Weho 
dzą w kolizję nietylko z etyką chrześcijańską 
lecz także z kodeksem karnym. Kończą się 

  

    

sprawach bęazie miał sporo kłopotu. Jest je- 

dnak obawa, że Sąd Koleżeński wybrany z 
list, nie zyska należnego autorytetu z powodu 
roznamiętnienia partyjnego młodzieży akade-- 
miekiej. 

Włodzimierz Suroż. 

  

__uSTANTY SZYOHOWSKI 

NARCIARZE 
Ścisnąwszy w sobie siłę, zerwali się ze startu, 
w kurzawę śniegu wpadli i zniku w kurzawie. 
Przestrzeń pędu wiatrem rwana wiała jak fartuch 

i las zahuczał do głębi, gdy zboczem pognali... 
Czy pręako powrócicie? Czy tylko szczęśliwie? * 
Który pierwszy, który drugi, który trzeci na metę przypędzi? 
Czy wiatr, który przed chwilą z przed oczu was wywiał 
nie zatrzyma was, młodzi, wbłesitnem objęciu? 

Po śniegu — tędy ślady — tędy tarły narty. 

  

   

Tu zjazd — tam się wspinali —. a tutaj telemark. 
To dziwne, że nie krwawią szramy w białosć wparte. 
Byl tu przed minutą, chwiłą. Już ich niema. 
Czekały oczy, wpatrzone w 
Nagle 

białość mokrą. 
jak granatowe wycinanki na śniegu 

mignęli na zawrocie. Finlanlzki czterokrok 

skandował ich na mecie w dalekim szeregu. 
Oto tu macie w garści poezję i 

wycieramy chustką, zwycięstwo i pot czoła 
prozę, 

walkę z bytem, szaleństwo, radość, pomruk grozy 
i tajemnicę Boga nad sro 

VERTA PASTA ESS 

NA FRONCIE SPO 
W kilku wierszach 
Wzorem dwóch lat ubiegłych — Towarzy 

stwo Krzewienia Narciarstwa organizuje w bie 

żącym sezonie zimowym trzy kolejowo - tury- 
styczne raidy narciaskie po Polsce. 

Raidy odbędą się w tehminach następują- 

cych: piewszy od 1 do 10 lutego 1934 r., drn- 

gi od 16 do 25 lutego, a trzeci od 1 do 10 mar 

ca 1934 r. Trasę raidów i warunki dla uczę- 
stników — podamy wkrótce. 

Państwowy Urząd W. F. zawiadamia, że 

ze zniżek kolejowych w wysokości 80 proc. 

(zlecenie na przejazd) korzystać mogą jedynie 

uczęstnicy obozów i kursów organizowanych 

przez PUWFE i inspektorat W. F. względnie 

K 0, B. 
Wsystkie organizacje istowarzyszenia, pra- 

cujące na polu wychowonia fizycznego i D. w., 
które pragną ubiegać się o przywilej nzyska- 

nia zniżki i uznania ich obozów i kursów — 

przez PUWF ewentualnie przez okręg. urzę- 

wy W. F. muszą zgłosić przed terminem rozpo 

częcia obozu, lub kursu dane co do programu 

i celu kursu lub obozu, miejsce ich odbycia, 

czas trwania, liczbę uczęstników oraz z jakich 

miejscowości będą oni pochodzili. 
Na zawody sportowe obowiązują zniżki 

50-procentowe trzecią klasę pociągiem osob. 
s e X 

Znany działacz sportowy i czynny spor- 
towiec Tadeusz Kuchar, przyjezdza z dniem 1 
stycznia 1934 r. na stałe do Warszawy, gdzie 

objąć ma stanowisko w Państwowym Urzędzie 
Wychowania Fizycznego. 

е * * 

Od niedawna obowiązują nowe przepisy 
bokserskie, ustalone przez Polski Związek Bok- 
serski, Nowe przep. przewidują, że w wypad- 
kach gdy nastąpi uszkodzenie ubioru zawodni 
ka podczas walki tak, że zawodnik staje się nie 
zdolnym do jej dalszego prowadzenia, sędzia 
tego zawodnika wylicza i przyznaje przeciw- 
nikowi zwycięstwo przez k. o. Tylko w wy- 
padku uszkodzenia rękawie bokserskich sę- 
dzia przerywa walkę i odlicza czas stracony 
na zmiane rękawic. 

Pozatem sekundantowi podczas wylicza- 

nia zawodnika przez sędziego ringowego nie 

wolno rzucać ręcznika na znak poddania się 

tego pięściarza. Sędzia w tym wypadku nie 

powinien wogóle reagować na krok sekundan 

ta i skończyć wyliczenie. Sekundantowi za 

przeszkadzanie sędziemu musi być wytoczo- 
ne dochodzenie dyscyplinarne. 

   

    

   

  

  

Jrzystą pustzą. 
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Sprawozdanie 
W zeszły wtorek odbyło się sławne zebra 

nie. Przyszło kilkunastu państwowców i kil- 

kutysięczna bojówka wszechpolska. 

Państwowcy zasiedli na sali. Wszechpola- 

cy ustawili się w sieni, gdyż ich proszono o 

pilnowanie palt. Mimo, że przygotowali się do 

tego sumiennie, uzbroiwszy się w potężne pał- 

ki, jednak pilnowali źle. Jednemu koledze zgi- 

nęły rękawiczki. 

Podczas gdy caty zodjak endecki, ubrany 

w jałowicze buty, korzuchy na wierzch wło- 

sem, papachy niedźwiedzie czuwał u proga, ze 

branie państwowców wypadło mizernie. Okla- 

ski na rozkaz. Za podpis pod memorjałem pła- 

eono tylko dwa złote. Ponieważ oczywiście pod 

pisów nie wystarczyło, zaproponowano ende- 

kom. Zgodzili się po długich targach, ale za 

dwa złote pięćdziesiąt groszy. Chcieli też na- | 

gwałt, żeby ich puścić na salę, ale państwow- 

cy sprzeciwili się temu ze względu na obec- 
ność kobiet na zebraniu. Weszła tylko prasa, 
która nazajutrz napisała entuzjastyczne spra- 
wozdanie w nader poczytnym w sferach nie- 

rządowych dzienniku. 

Przychodząc na to zebranie epigoni owu- 

py zyskali bardzo duże. 

V :hpola, owszechniemieckiem, czy też wsze 
chżydowskiem nazwisku, miał sposobność po- 
znania pana Rektora, czego dotychczas spowo 
du pilnej nauki nie mógł uskutecznić. Nieste- 

ty, nie było wszystkich profesorów z prawa, 
gdyż kolega W (szechpolak) chciał ich także 
zobaczyć ; dotychczas bowiem: widział tylko je 
dnego. 

Zebranie nakoniee zostało rozpędzone 
przez policję. Wolskiego i Krasowskiego aresz 
towano. Kaduszkiewiez zbiegł w niewiaderym 
kierunku. Wszechpolacy powracając 5p'ewali, 

„protestują przeciw plwocinie na twarzy, pobi 
li starego żyda na ul. Miekiewicza i spydzi 
wszy wesołe chwile „pod bukietem**, udał 

na Mostową 1, aby dokończyć tryuwtów du 
wtorkowego.... rozbiciem rodakeji „ziennika 
Wileńskiego'*. (, Gai „oś. 

  

   

   

  

     

    

  

OD REDAKCJI 
Z powodu feryj Świątecznych, dzisiejszy 
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Druga wygrana z Łotyszami 
PIĘKNA JAZDA FIGUROWA P.DREGUWE 

Drugi dzień pobytu „,zagraniczników'* 
przyniósł sympatykom tafli lodowej garść no- 
wych wrażeń, emocyj rzadko doznawanych. 

Spotsanie rewanżowe w hokeju zgroma- 

dziło tłumy publiczności, mimo uporczywego 
mrozu. 

Widzowie stawili się punktualnie, zawio- 
dła tylko kurtuazja i gościnność wileńska, 
słynna w Polsce, co spowodowało opóźnienie 
początku zawodów: „azetesiacy'* mimo prošb 
i klarowań organizatorów nie chcieli poży- 
czyć swym kolegom z Łotwy kijów, których 
ze sobą nie przywieźli. 

Wreszcie rozpoczęły się zawody. Od »o- 
czątkn zarysowała się przewaga Ogniska w 

szeregu planowych, dobrze przemyślanych te- 
chnicznie akcyj. Nic więc dziwnego, że już 
w pierwszej minucie kolejarze zdobyli pro- 
wadzenie, nzyskując pierwszą bramkę przez 
Godlewskiego J. Łotysze w tym okresie gra- 
ją raczej solowo, atakując często bramkę 
przeciwnika. 

Druga tercja przynosi szereg pięknych 
strzałów Gouiewskiego, doskonale wyłapywa- 
nycn przez łotewskiego bramkarza. Jemu też 

właśnie w dużej mierze drużyna gości zawdzię 
cza honorowy wynik spotkania. Gra on wspa- 
niale, wyczuwając jakgdyby podświadomie 
moment strzału. Ataki kolejarzy robią jednak 
swoje: „pamarańczowi'* grają w tej tercji 
przeważnie w okolicach bramki łotewskiej. 

Błyskawiczna kombinacja Godlewski Cz., 
Kremęr, Godlewski podwyższa wynik. Ogni- 

sko prowadzi 2:0. * 
Ostatnia część nie przynosi: zmiany ukła- 

du sił, w dałszym ciągu przeważa zespół wi- 
leński. Łotysze grają przebojami, aż jeden 
z nich wreszcie się udaje — goście zdobywa- 
ja honorowy punkt. 

Wynik 2:1 poderwał obie drużyny. Tem- 
po wzrosło, ale na krótko, bo za parę minnt 
sędzia, p. F. Wasilewski odgwizdał koniec 
zawodów. 

, Wynik 2:1 należy uważać za bezwzględ- 
nie zaszczytny dla gości, ponieważ zarówno 

technicznie, jak i zespołowo reprezentowali 
się oni nieco gorzej od kolejarzy. 

W drużynie miejscowej na wyróżnienie 
zasługują bracia Godlewscy, którzy przez ca- 
ły czas meczu byli „motorem i klejem dru- 
žyny“' — kazdy na swój sposób: pierwszy 

STRODTSCCEDZYROZRCZ AAU 

9. k.U. = gawka, (najbardziej dostępny sport dla miesz- 

to 

jako spokojny, opanowany obrońca, drugi zaś 
jako żywiołowy, błyskawiczny strzelec i na- 
pastnik. weszta drużyny również zasługuje na 
uznanie za dobrą i ambitną grę. 

POPISY ŁYŻWIARSKIE 

„Popisy łyżwiarskie oglądane w sobotę sta 
ły się najlepszą reklamą „wyczynów** niedziel 
nych. Nic też dziwnego, że plac do jazdy fi- 
gurowej ściągnął tłumy publiczności. 

Na pierwszy ogień poszła p. Drejmanis, 
które zbyt monotonnym reperetuarem nie tra- 
fiła do przekonania publiczności. 

Popis pary Burhardtówna — Olszewski 
odbył się pod hasłem: „nic nowego dla nas''. 
Od kilkn lat bowiem nie wiazimy zupełnie 
wśród wileńskich łyżwiarzy ani postępu w jeź 
dze, ani obiecującego narybku. 

Ciexawiej zaprezentował się p. Brzewiń- 
ski, który jednak w technice figurowej ma 
poważne braki: mało pewności w ruchu i nie- 
wyrobioną koordynację. 

Na zakończenie, witana owacyjnie przez 

publiczność, wystąpiła p. Dzeguwe. Jej. każdy 
ruch wzbuuzał zachwyt wśród widzów. Tyłe 
swobody, tyle pewności i estetyki w każdej 
części. rrezyzja nadzwyczajna. Krótko mó- 
wiąc trafiła do przekonania. Pokazała do ja- 

kiej finezji można dojść na lodzie. 

Na zakończenie należy zaznaczyć, że ca- 
łość imprezy wypadła bardzo pomyślnie, co 
pozwala przypuszczać, że organizatorzy wyko- 
rzystają to jako boaziec do dalszych poczy- 
nań w kierunku propagandy sportu łyżwiar- 
skiego. | J. L. 

Jak należy ubierać 
Siarczysty mróz uniemożliwia dziatwie ko 

rzystanie ze ślizgawki, niemniej jednak, liczne 
rzesze dziatwy (a tem samem i ich mamy) nie 
przestają interesować się tym niezwykłe poży- 

tecznym dla zdrowia sportem, wychodząc ze 
słusznego założenia, że 25-stopniowy mróz nie 
może trwać przez całą zimę i że lada dzień 
będzie można zmów rozpocząć harce na lodzie. 

Obserwując panie - mamy, opiekujące się 
na ślizgawce swemi dziećmi, dochodzi się do 
wniosku. że troskliwość ieh (w sensie obtula- 

nia i rozgrzewania swych piskląt) nicjednok- 
rotnie wpada w przesadę. 

Wszystkie sporty zimowe, 

  

a więc i śliz- 

  

kańców miast, a zwłaszcza dla dzieci), zale- 
cane są przez hygienistów z uwagi ua to, że 
kartują płuca, pobudzające je do głębokich od- 
dechów, wentylują szczyty, i utleniają krew. 

Każdy z nas wie jak wiele daje ślizgawka 
zdrowiu dziecka. Zaróżowione, pełne radości 
buziaki dzieci na ślizgawce wymownie świad- 

Jednakże należy wystrzegać się na ślizga 

-zą na korzyść tego sportu, po którym zjawia 

GW (27 sie doskonałe samopoczucie, apetyt i sen. 

  

Jeden z leaderów @ 

+ RENEE 

Ms. Or. ZYGIUMT LEMILAŲ 
INZYNIER TECHNOLOG, KANONIK HONO ROWY KAPITUŁY, FILI- 

'STER KORPORACJI „ARCONIA* 

Po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony ŚŚ. Sakramentami, zasnął 

w Panu o godz. 6 m. 20 dnia 17 grudnia r. b. mając łat 56, kapłaństwa 26. 

Zwłoki ze szpitala kolejowego zostaną przewiezione we środę dnia 

20 b. m. rano do domu żałoby przy ul. Mickiewicza 19, skąd tegoż 
dnia o godz. 16-tej nastąpi eksportacja do kościoła św. _Jakóba. 

Nabażeństwo żałobne zostanie odprawione dnia 21-go o godz. 9-tej 
poczem odbędzie się pogrzeb na cmentarzu antokolskim. 

O powyższem z głębokim żalem zawiadamia 

„KOLEDZY FILISTRZY KORPORACJI „ARCONIA* 
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księdz ZYGMUNT LEWICKI 

DOKTÓR Św: TEOLOGII, 
Kanonik Honorowy Kapituły Wileńskiej, b. diugoletni proiesor Seminar- 
jum Duchownego, prelekt Państw. Seminarjum Naucz. Żeńsk, w Wilnie 
Po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony ŚŚ. Sakramentami, zasnął 
w Panu o godz. 6 m. 20 dnia 17 grudnia r. b. mając lat 56, kapłaństwa 26. 

Zwłoki ze szpitała kołejowego zostaną przewiezione we środę dnia 

20 b. m. rano do domu żałoby przy ul. Mickiewicza 19, skąd tegoż 

dnia o godz. 16-tej nastąpi eksportacja do kościoła Św. _ Jakóba. 

Nabążeństwo żałobne zostanie odprawione dnia 21-go o godz. 9-tej 

poczem odbędzie się pogrzeb na cmentarzu antokolskim. 

O powyższem z głębokim żalem zawiadamia 

KOŁO XX PREFEKTÓW 

   
     

        
    
    
    

         

       

  

   

  

   
    

  

JÓZEF RYCHLEWICZ 
Syn JANA i KAROLINY z Hr. PUTTKAMERÓW 

Opatrzony Św. Sakramentami po długich i ciężkich <ierpieniach  zmari 

dnia 17. XH b. r. w wieku lat 69. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy uł. Mickiewicza 62 do 

Łościoła św. jakóba nastąpi we wtorek 19-go b. m. o godz. 5-tej pp, 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się we środę 20-g0 b. m. poczem 

nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz Bernardyński 

  

ŻONA, SYN, SYNOWA, i WNUCZKA    

Druja zawstydza Wilno 
RAFAŁ JACHIMOWICZ MUSI MIEG 
PRACOWNIĘ ARTYSTYCZNĄ! 

Grono pań z Drui nadesłało do naszej re- 
dakcji list, który niżej podajemy, z załącze- 
niem dwóch list składek na ogólną sumę 69, 30 
złotych. 

Nie można nie odczuć serdecznej wdzięcz- 
ności dla szlachetnych Drujanek, które tak się 
przejęły losem  zrujnowanego artysty i które 
mają — niestety! — wielką słuszność wytyka- 
jąc Wilnu obojętność i brak serca. 

Serdeczny, szlachetny odruch pań z Drui, 
które nie ograniczyły się do wyrażenia współ- 
czucia, lecz zorganizowały akcję, zmierzającą 
do ratowania dzieł sztuki, — powinien poru- 
szyć 'i społeczeństwo wileńskie, które zasłuże- 
nie posłyszy kilka przykrych słów. 

Miejmy nadzieję, iż przedewszystkiem Ra 

Chaim Grynberg 
Na rynku Zawalnym aresztowano Chai- 

ma Grynberga. jest to poważny i solidny о- 

bywatel, były pośrednik handlowy.  Areszto- 

wano go za usiłowanie kradzieży i groszo- 

we oszukaństwa, popełnione wobec — ргге- 

kupek. = 
—- Pan Grynberg? Taki porządny  czło- 

wiek? Nigdy nie karany. Co panu strzeliło 
do głowy — zapytano w komisarjacie. 

| Grynberg opowiedział. Przeczytał był 
„Życiorys przestępcy” Urke Nachainika. Książ- 
ka  zelektryzowała go, odurzyła,  opętała. 
Postanowił stworzyć podobne dzieło, nie — 
przewyższyć Urke. Ma już gotowy tytuł: 
„Od przekupki do 15 lat więzienia”. Dzieło 

musi tchnąć nagą prawdą życia, musi je ce- 
chować brutalny realizm. Aby je napisać, 
trzeba się dostać na Łukiszki; aby się tam 

dostać, trzeba dopuścić się przestępstwa. I 
Grynberg postawił wszystko na kartę: honor, 

opinję, spokojne życie, ognisko domowe. 

Dia sławy. Dła współzawodnictwa z wielkim 
Urke. 

Okazało się jednak, że mizerne przestęn- 
stwa jego na rynku Zawalnym nie otwierają 

jeszcze upragnionych bram więzienia. — Отуп- 
berg musi zdobyć się na większy czyn: 152- 
bicie kasy, wielotysięczna malwersacja, ewen- 
tuainie morderstwo. 

Jakże słaba jest natura ludzka! 
Jakże zrażają ją przeszkody! Grynbery 

lląki się małwersacji mordu. Złamany opu- 

ścił komisarjat. Żegnajcie marzenia o sławie. 

dzieci na šlizgawke 
wee, zwłaszeza dla dzieci, przegrzania, wsku- 
tek zbyt ciepłego i-ciężkiego ubrania, prze: 
zbytnią troskliwość matek, które się 
by dziecko wezasie ruchu zrzuciło płaszczy 
pozostawało w ciepłym wełnianym swaeterka, 
który jest najbardziej odpowiednim w czasie 
ślizgania kostjumem, lecz przyjść należy w 
palcie i wychodząc ze ślizgawki, także napow- 
rótt się weń ubrać, Dzieci w czasie ślizgania, 
a więc ruchu, wytwarzają tyle ciepła, że ko- 
niecznem jest dla nieh lżejsze ubranie, nato- 
miast uszy, ręce i nos, jako położone najdalej 
od głównego źródła odżywczego serca — 
są najbardziej narażone na odmrożenie i dla- 
tego powinny być starannie ochraniane. Od- 
nosi się to specjalnie do anemieznych i małych 
dzieci. 

Tak więc, szanowne panie - mamy: wyj- 
rawiajcie swoje pociechy na ślizgawkę, ale pa- 
miętajcie, że nie należy ubierać je zbyt ciepio, 

Swaeterek i szal, ciepłe skarpetki izręka- 
wiezki. Tego wystarczy. Wszystkie płaszczyki, 
salapki i t. p. powinny pozostawać w szatni. 
Na sźczęście ślizgawka wileńska urządzona 
jest tak, że mamy ciepłe szatnie. 

  

   
  

  

da Wileńska Związków Artystycznych wysta, 
ze stanowcza inicjatywą !.. : 

DO WILNIAN. 

„My mieszkanki Drui, nie mogąc zrozumieć 
obojętności, z jaką społeczeństwo wileńskie, 
odnosi się do krzywdy moralnej i materjalnej, 
jaką wyrządzono utalentowanemu artyście, 
Rafałowi Jachimowiczowi, przesyłamy drobne 
kwoty na funansz, zbieranie którego rozpocz” - 
ło „Słowo'*, w dniu 10-go listopada b. r. : 

Jednoczi eśnie zaznaczamy, że dzięki pomo- 
cy przyobiecanej przez Pana Pułkownika Mich 
nowicza, Dowódcy Baonu Słobouxa, będziemy 
mogli po pewnym czasie zwiększyć załączona 
sumę. н ; 

A Wilna? — Ozyż w starym grodzie kultu 
ry i sztuki żaginęło już całkowicie zrozumie- 
nie wartości piękna? 

| — Qzy społeczeństwo tak się już zmater- 
jalizowało, że krzywda, wyrządzona artyście 

wileńskiemu, naprawdę wartościowemu, wie- 
łokrotnie nagraazanemu na konkursach i wy- 
stawach, nie znalazła należytego oddźwięku w 
sercach tej lepszej części Wilnian? 

Czyż trzeba, żeby aż odległa prowincja 
przypominała Wam Wilnianie o obowiązku 
względem swoich najlepszycn? 

Źle się u Was dzieje, — jeżeli wyrzucacie 
na Śmietniki dzieła sztuki! Dlatego też zwraca 
my się z apelem do pań, mieszkających na pro 
wincji, by podjęły analogiczną akcję, na którą 
nie może zdobyć się obojętne Wiłno, oraz by 
podobnie wezwały inne ranie do współpracy. 

LISTA SKŁADEK. 

Na pracownię artystyczną rzeźbiarza Ra- 
fała Jachimowicza ofiarowali : ? 

Rtm, Kulik, por. Budzyński, wachmistagė - 
Obolewicz, Jabłoński i Lazdowski. Plutonowi: 
Jasiński, Ciechan i Draz. Kaprale: Samule- 
wiez Osuch Kozłowski, Trybuchowski i Wasi- 
lewski. Dyr. Wojakiewiez. Prot: Zaje, Zajcó- 
wna, Kukowiezówna i Mastulanis. Wójt Swi 
derski. Sekr. Pitrań. PP. Raszkiewicz, Szymań 
ski, Kulikowski, Arndt, Toczko, Gajdziei, Pie- 
tun, Alchimowicz, Pawłowski, Mietliński, Gibo 
wski, Stawiszyńska, Ejsmont Saparowski, kpt 
Strużanowski, por. Orłowiez, chor. Mandzia- 
ra( st. sierż. Karliński, sierż. Kapica, płut.: 
Brzeziński, Pietrowski, Czubak, kpr.: Gibała 
Politański, pp. Kaczkowski, Jodynis, Muchów- 
na, Dziadowiezówna, Białowicka, Frydmanów- 
na, Czerwieniec, Słemp, Pietraszewski, Rogal- 
ski, Tomaszewicz, ks. Erdman, dr. Zastawski, 
dr. Wołański, rar. Żołnierowicz, me. Musajew, 
Orłowska, Portowiez, plut. Zarębski, Muraw- 
ski, Wieliczko i Karłowiczowa. 
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- Wieczerza wigilijna w roku biezą ym 
Wieczerzę wigilijną powinno się w bieżą- 

cym roku według starodawnego zwyczaju п- 
rządzić w sobotę, 23 grudnia. Z pojęciem tej 
uczty rodzinnej, tak pełmej zawsze dla nas 
uroku, a nacechowanej znamieniem głębokie- 
go mistycyzmu zarówno narodowego jak i re- 
ligijnego, wiąże się ścisle pojęcie postu wigi- 
lijnego przed Bożem Narodzeniem. W rodzi- 

nach chrześcijańskich było zawsze w zwycza- 
ju, że w tym dniu bądź całkiem nie przyjmo- 

wano pokarmów aż do pierwszej gwiazdy, 

bądź też poprzestawano na lekkim tylko po- 
siłku. To też ponieważ według przepisów 
Kościoła w niedzielę niema nigdy ścisłego po- 

stu, wieczerzę wigilijną urządzano zawsze w 
sobotę suchedniową ilekroć Boże Narodzenie 
wypadło w poniedziałek. Obecnie prawo ka- 

noniczne znosi wprawdzie obowiązek przeno- 
szenia postu z niedzieli na sobotę, w prakty- 

ce jednak nie wyniknęła stąd żada zmiana co 

do postu przed Bożem Narodzeniem, gdyż i 
tak zawsze post wigilijny w takich wypad- 

kach jak tego roku schodził się z obowiązują- 
cym i 

ile chodzi o przepisy Kościoła, to związku 

tradycyjnej uczty wigilijnej możnaby się do- 
patrywać jedynie z zasadami prawa kanonicz- 
nego, co do świąt i postów. Wieczerza wigi- 
fijna nie miała nigdy związku z przepisami 
liturgicznemi co do brewjarza i mszy o wi- 
gilji Bożego Narodzenia; reforma Piusa X nie 

wprowadziła pod tym względem żadnej zasa- 

dniczej zmiany. 

Zarządzenia władz państwowych w sprą- 

wie odpoczynku świątecznego w okresie Bo- 

žego Narodze: pokrywają się całkowicie z 

tradycją chrześcijańską i naszą narodową. 
Komu dogodniej, może naturalnie odstą- 

pić od starodawnego zwyczaju i urządzić 

wieczerzę wigilijną w niedzielę. 

  

  

Zanańdkowe zaoiniecie 
WILNO. Przed niedawnym czasem  gioś- 

ną była sprawa zaginięca na granicy sowiec- 
kiej 12 żydów z Wilna, którzy drogą niele- 
gałną usiłowali przedostać się do Bołszewji. 
Wszczęte w tej sprawie dochodzenie ne da- 
ło wówczas żadnego rezultatu ponieważ 

wszyscy zaginęli na terenie sowieckim. 

Obecnie policja wileńska zaałarmowana 70- 
stała wiadomością o zaginięciu na granicy so- 
wieckiej mieszkanki Wilna  Szejny Sztamier 
(Nemiecka 7) oraz jej dziecka. Sztamilerowa 

na granicy sowierkiej 
weszła w porozumienie z osobnikiem  zajmu- 
jącym się zawodowo  przemycaniem ludzi 

przez granicę, który podjął się  przeszmugło- 
wać ją do Sowietów. Lecz po upływie dłuż- 

szego czasu, gdy o Szejnie Sztamler i jej 
dziecku nie było żadnych wiadomości i stara- 
nia krewnych odnalezienia zaginionych na 

terenie sowieckim również spełzły na niczem 
zaniepokojona rodzina zameldowała o ich za- 
ginięciu policji, która wszczęła w tej sprawie 
energiczne dochodzenie. (k). 

Okradli składy opałowe 
WILNO. Aresztowano szajkę składającą 

się z 5 osób, zamieszkałych na peryferjach, 
która trudniła się okradaniem składów opała- 
wych. 

M. in. banda wyniosła ze składu przy ni. 

  

Karpackiej 9, metr drzewa i około 800 klg. 
węgla. Podobną ilość opału skradziono rów- 
nież przy ulicy Świetlanej 5. 

Kradziony opał był następnie zbywany 
detalistom. 

SIDIŁOGRDTOSE SUDOKADTZIORUGZZK 
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PONIEDZ. 

Dziś 18 Wschód słefńca g, 7,40 

EC Zachód słańca g. 2,50 

Zencua 

PROGNOZA. 
W dałszym ciągu pogoda mrożna przy 

zachmurzeniu umiarkowanem ji słabych  wia- 
trach miejscowych. 

A URZĘDOWA 
Wczorajszy „Express 

Wileński" uległ konfiskacie za dłuższą 
wzmiankę o procesie dzieciobójczym Kaczyii- 
skiej. Chodziło o intymne momenty zeznań ©- 
skarżonej. 

MIEJSKA. 
— Zredukowany budżet miejski. Wobec 

bardzo ciężkiej sytuacji finansowej,  zbiłan- 
sowanie nowego budżetu nastręcza wiele tru- 
dności. Nowy budżęt miasta na rok 1834-35 
będzie wobec tego najskłonniejszym ze wszy- 
stkich dotychczasowych. W stosunku do róku 
ubiegłego wydatki zwyczajne zdecydowano 
zmniejszyć o blisko miljon. Po stronie wy- 
datków i dochodów zwyczajnych budżet nie 
będzie wobec tego najskromniejszym ze wszy- 

Mimo tych kompresyj zachodzi jednak  oba- 
wa, że wpływy mimo to nie dopiszą i zaj- 
dzie potrzeba dalszych  redukcyj  wydatko- 

wych. 
— Bezrobocie. W tygodniu ubiegłym bez- 

robocie na terenie miasta uległo dalszej zwyż- 
ce. Obecnie Wilno liczy 6235 bezrobotnych, 
w tem większość stanowią robotnicy  fizycz- 
ni, i prac. umysłowi. 

W porównaniu z tygodniem poprzednim 
bezrobocie zwiększyło się o 42 osoby. Do- 
dać należy, że wobec nastania t. zw. martwe- 
go sęzonu na rynku pracy utrzymuje się 
nadal tendencja zwyżkowa. 

— Grypa w mieście. W mieście daje się 
zauważyć ponownie: „zwiększenie się liczby 
zachorowań na grypę. Przebieg choroby nie 
jest jednak ciężki, 

Podług obliczeń na terenie miasta choruje 
obecnie przeszło 600 osób. 

— Handel w dniu wczorajszym. Wczoraj 
jako w ostatnią niedzielę przed świętami 
sklepy 'w mieście były otwarte od 1 do 6 
wiecz. Ruch jednak był stosunkowo mały za 
wyjątkiem sklepów z towarami kolonjalnemi. 

RÓŻNE 
— Mróz zelżał. Po kilkudniowych silnych 

mrozach w dniu wczorajszym temperatura 
cokolwiek podniosła się, zaś wieczorem wy- 
padł śnieg. Pewne ocieplenie (11 st.) nastą- 
piło dopiero po południu bowiem jeszcze ra- 
no termometr wykazywał 21 poniżej zera. 

— Kursy narciarskie Ligi Morskiej i Rze- 
cznej w Zakopanem. Okręgowy Zarząd Ligi 
Morskiej i Kołonjalnej w Wilnie podaje do 
wiadomości swoich członków, iż od dnia 20 
XII r. b. do dnia I. III 34 r. Liga organizuje 
w Zakopanem szereg Kursów Narciarsko - Spo- 
łecznych w których udział mogą brać wszyscy 
członkowie Ligi 

Czas trwania kursu od 10 do 14 dni. Op- 

łata za kurs 5 zł. Uczęstnicy korzystają z 80 

proc. zniżki kolejowej i otrzymują w Zako- 
panem za 3 zł. pokój (umebłowany z opałem 

i światłem) i utrzymanie dzienne. ` 
Błiższych szczegółów udzieła _ Sekretarjat 

Ligi (Wolana 10) Gmach Kuratorium od godz. 
10 — 12. 

TEATR I MUZYKA 
— TEATR MIEJSKI POHULANKA. — 

Ostatnie przedstawienie „Stefka”. Dziś, w 
poniedziałek dnia 18 b. m. o godz. 8-ej wiecz. 
ostatnie przedstawienie doskonałej  komedji 
współczesnej Devał'a „Stefek* — w wyko- 
naniu pp. M. Szpakiewiczowej, H. Skrzyd- 
Żowskiej, T. Sucheckiej, | N, Wiliūskiej, Z. 
Zielińskiejj M. Węgrzyna (rola tytułowa), J. 
Woskowskiego, K. Dejunowicza, L. Madaliń- 
skiego. Reżyserja W. Czengerego 

Ceny zniżone. 

— Jutrzejsza premjera. Jutro, we wtorek 
o godz. 8-ej premjera sztuki w 4-ch obra- 
zach „Miriam“ — F. Halperina, w reżyserji 
W. Czengerego. 

— TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“ — 
Przedstawienia propagandowe. 

  

Wydawca: Stanisław Mackiewicz |, 

nych zgłoszeń publiczności, kier. Teatru wy- 
stawia dziś raz jeszcze melodyjną i ogólnie 
lubianą operetkę Straussa „Czar walca* w 
premjerowej obsadzie. Ceny propagandowe. 
We wtorek ujrzymy również po cenach pro- 
pagandowych prześliczną, egzotyczną op. 
Jonesa  „Gejsza“. 

Srodowa premjera. Premjera šwietne) 
op. Jacobi'ego „Targ na dziewczęta“ wyzna- 
€zona zostala na środę najbliższą. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELJOS — Kapitan Dreyfus 
PAN — Rewizor. 
ROXY — Maleńka z Montparnasse 
CASINO — Dzika dziewczyna, 
LUX — Gehenna kobiety 

WYPADKI I KRADZIEŻF. 
— UPADŁ NA ULICY. Na ulicy Ponar- 

skiej upadł chory na zapalenie płuc cieśla za- 

kładu Salezjanek 65 letni Adolf Podlecki. — 

Przewieziono go do szpitała żydowskiego. 

— UMYSŁOWO - CHORA W CERKWI. 
Podczas nabożeństwa w cerkwi św. Ducha u- 
legła niespodziewanie - atakowi  nerwowemu 
właść. majątku Stanowo w pow. lidzkim 4v 
letnia 1Anna Protasewiczowa. Ulokowano ‘)а 
w klinice psychjatrycznej. Mąż  Protasewiczo. 
wej jest ciężko chory więc prawdopodobnie *' 
okoliczność spowodowała w niej pewne za- 
burzenie umysłowe. 

— POPARZENIE. Podczas chiviłowej nie. 
uwagi domowników uległa poparzeniu wrząt- 
kiem półtoraroczna Irena Borkowska (Nowo- 
Popławska 18). 

— POTRĄCONE PRZEZ SAMOCHODY. 
W ciągu dnia wczorajszego zostały potrącone 
przez samochody Paulina Romaniecka (szo- 
sa Wilkomierska) lat 29 i Emilja Andrzejew- 
ska (Antokol 72) lat 33. Poszkodowanym 

udzielijo pomocy Pogotowie Ratunkowe. 

— STRZELAJĄCY STRAŻNIK. Na stacji 
towarowej strażnik Br. Muczyn (Bracką 7› 
będąc pijany począł strzelać z karabinu, wy- 
wołując ogółne zamieszanie. 

Muczyn nie dał sę zatrzymać i zbiegł po- 
rzuciwszy broń. Policja poszukuje go. 

— OSKARŻA SZWAGRA. Niejaki jadz- 
win z pod Niemenczyna będąc w Wilnie w 
towarzystwie szwagra znalazł się w domu za- 
jezdnym w okolicach dworca gdzie spotkał 
dwie kobiety podejrzanej konduity, gdy Jadz- 
win opuścił zajazd stwierdził brak 600 zło- 
tych. © dokonanie kradzieży poszkodowany 
oskarża szwagra, który rzekomo  rewidował 
jego ubranie gdy leżało na krześle. 

— ALARM POŻAROWY. W jednem 7 mie- 
szkań przy uł. Niemieckiej 22 zajęła się ścia- 
na od silnie napalonego pieca. lnterwenjowała 
straż pożarna. 

— ODDAŁA DZIECKO. Władysław Sied- 
Jecki (Druetta 3) wracając wieczorem do do- 
mu spotkał jakąś kobietę Która poprosiła 
go © potrzymanie dziecka które miała na rę- 

ku bowiem musiała wstąpić do pralni gdzie 
ciepło więc niemowię może się  przeziębić. 
Bórznajoma eićzzbpięr  ORtsjejtoetacinetaoina 
Nieznajoma nie wróciła więcej do dziecka. Po 
rozejrzeniu się w ubranku podrzutka znalezio- 
no kartkę treść której świadczy że nieznajo- 
ma świadomie go pozostawiła nie mogąc dać 
utrzymania, 

— ZAGINIĘCIE. Wyszedł z domu i wię- 
cej mie wrócil 12 letni Wacław Janczar — 
(Chocimska 43). r 

Poniedzialek, dnia 18 grudnia 

7.00 Czas, 11,40 Przegl. prasy. 11,57 Czas 
12,05 płyty, 12.30 Dz. popoł. 12.35 Kom, mete- 
orolog, 12,38 Płyty, 15,10 Progr. dz. 15.15 
Pogadanka. 15,25 Wiad. o sporcie, 15.30 Giełda 
roln. 15,40 Koncert, 16.55 Gwiazdka w „Pro- 
mieniu" — reportaż z przedszkola — prowadzi 
Ciocia Hala. 17.20 Płyty. 17,30 Pieśni, 17.50 

Progr, na wtorek, 18,00 Pogadanka. 18,20 Aud. 
żołnierska. 18,45 Płyty. 19.00 Z litewskich 
spraw aktualnych, 19.15 Codz. odc. pow. —. 
19,40 Wil, kom, sport. 19,47 Dziennik wiecz. 
20.00 Płyty, 21.00 Feljeton, 21,15 Koncert — 
22,15 Muzyka tan. 23,00 Kom. meteor. 23.05 

Wobec licz-Muzyka tan, 

nadal postem soboty suchedniowej. O | 

Wołanie o ratunek dia przy- 
miere jącego zakładu Dzieciątka 

Jezus 
Pozwólcie dziatkom.. 

Słowa Chrystusa 
Jeżeli wszyscy dziś narzekają na kryzys 

eśli różne klęski i niedomagania tak bardzo 
ciężko dotykają społeczeństwo, to w jakże 
strasznych warunkach znalazły się obecnie 
akłady Dzieciątka Jezus S:8. Szarytek w 

Wilnie na Subocz, tulące w swoich murach 
około trzysta najbiedniejszej dziatwy, bo po- 
rzuconych niemowląt. 

Tak często, niemal na każdym kroku sły- 
Szy się, jak to różne rodziny za wszelką cenę 
starają się nie mieć dzieci bo to — mówią — 
wielki kłopot i niema na wychowanie... Tak, 
niestety, czynią ludzie nieubodzy, ale przewaź 
mie majętni, zasobni, o dostatnich płacach- 
urzędniczych i t.p., którzy nie jedno, lub dwoje, ale kilkoro dzieci mogliby mieć i wy- chować bez najmniejszej trudności, i ; zostałoby na jałmużnę i pomoce dla dziecka 
biednego, sieroty opuszezonej. 

Jakże inaczej jest u Dzieciątka Jezus. 
Tam siostry opiekunki przyjmują  otwartem 
sercem każde dziecko przyniesione, aby nie zamarło gdzieś pod mostem, lub w rynsztoku. 
Ostatniemi czasy, z powodu zwiększa, się nędzy, podrzucane bywają nawet dzieci ślub ne. Nie oglądają się, 
brak na mleko, że woda cieknie strumieniami 
po ścianach sal z powodu braku gotówki na opał. Biały kornet cichej siostry miłosierd 

  

     

    

jeszcze 

    

zia 
wciąż jednako pochyla się nad secinami koje. ©° bek z dziećmi obcemi, nikomu nieznanemi podrzutkami. 

Któż z nas nie wie, ' ile to w domu bywa zachodu z jednem tylko dziecięciem. Wszyst- ko koło niego się kręci — mama, niania, ska ż4ca, praczka, często jeszcze babcia, ciocia i t.d., nie wyłączając ojea. Czy dziecię, które przyniósł policjant do żłobka mniejszej wy- maga opieki i troskliwości? Cóż winno bie- 
dactwo, że wyrodna matka rzuciła je pod ko- 
ściołem lub w bramie komisarjatu. Każde nie- mowlę wymaga jednakowej troskliwości, mn- si więc mieć mamkę piersią karmiącą i pie- lęgniarkę, która je wykąpie, przewinie, opa- 
trzy, do snu utuli; must mieć lekarza ną wy- padek choroby. Nie może też braknąć mu nigdy świeżej bielizny, okrycia, pościeli, su- 
«Hego, jasnego, ciepłego i bezwzględnie czy- 
stego pomiesz nia. Nadewszystko jednak ta nmiczyja'* istotka musi mieć kogoś o bardzo 
dobrem, kochającem seren, coby mu rodzonej matki serce zastąpiło... 

3 To wszystko jednak bardzo wiele Kosziu 
Je. Niech dadzą 0 tem świadectwo cyfry: Od 
wskrz zenia Zakładu w 1923 r. przez ' Don 

Dzieciątka Jezus przeszło do chwili obecnej 
2.914 dzieci. Przeciętnie wychowuje się w za- 
kładzie około 300 i więcej dzieci. Dla obsłu- żenia zakładu pracuje personel, składający się: z 13-tu sióstr opiekunek, oraz około 30 1 więcej karmicielek (mamek), praczek i 
słażby domowej pomocniczej. 

„_ Wydatki utrzymania Zakładu od stycznia do października r.b. włącznie wynoszą  zło- 
tych 105.697,64; zapomogi Magistratu zło- tych 88.264,82; zapomogi Województwa zło- +. ya, razem  93,014,82; zestawienie: wydatki złotych 105.697,64; za: i ye 9801482; deficyt zł 1BGB292 VU 

Podkr ślić należy, że subweneje Magistua tu zmniejszyły się w stosunku do lat poprzed- 
nich prawie o 50 proce. 

; Zakłady Dzieciątka Jezus, jak widzimy, mają ogromme wydatki, a prócz ofiar ludzi 
uczynnych i skromnych, zapomóg magistratu, żadnych innych dochodów. Ostatnio ofiary u- stały zupełnie, magistrat zaś zasiłki swe, jak 
wyżej podaliśmy, obciął do tego stopnia, że 

długi zakładowe, przy największych oszczęd? 
nościach na opale, świetle, nawet karmieniu, 
wzrosły do 20.000 złotych powiększając się sta 
le o 2.000 zł. miesięcznie, Doszło już do tego, i 
to jest najstraszniejsze, że Siostry Szarytki 
308 1 długów zaciągać nigdzie nie mogą, bo 
im wszelkich kredytów i pożyczek odmówio- 
no. Stąd w zakładach coraz większy niedo- 
statek i nędza. ' 

: Z tego też powodu czcigodnej Instytucji 
Dzieciątka Jezus, założonej przez księżnę Ja- dwigę z Załuskich Ogi jeszcze к 
która to Instytucja przeżyła różne chwile, 

przetrwała kasaty, niewolę i wojnę światowa, grozi zagłada, setkom dziatwy najbiedniejszej — Wyrzucenie na. bruk, a samym zakładom, jeśli nie przyjdzie natychmiastowa pomoc — 
lieytacja za, długi! 

„ Pomoc tej ginącej, a tak bardzo zasłażo- 
nej imstytucji wileńskiej Dzieciątka Jezus, to 
w pierwszym rzędzie obowiązek magistratu 
miasta Wilna i jego obywateli. W niej bo- 
wiem wychowują się niewinne ofiary miasta, 
rzucone na ulieę, którym należy się najwięk - 
sza troskliwość, niemniejsza od wszystkich in- 
nych świadezeń społecznych. 

Zrozumiałem jest, że zakłady opiekuńcze 
dla najuboższej dziatwy działalności swej o 
graniczać w obecnych warunkach nie mogą 
bez szkody dla społeczeństwa i Państwa, to 
też ani magistrat, ani sławetni jego ojeowie 
— radni nie powinni oszczędzać na nędzy 
dzieci, a przeciwnie, śpieszyć z pomocą finan- 
sową i każdą inną na ten cel, gdyż im wiek- 
szy w kraju niedostatek, tem większa. potrze- 
ba opieki społecznej. 

A my wilnianie, czy nie powinniśmy w 
szczególniejszy sposób i przy każdej okazji 
pamiętać o tem. że u Dzieciątka Jezus, przy 
ul, Subocz 16, wychowują się nasze dzieci, ży 
wy skarb i przyszłość narodu. Aby je wycho 
wać, nie wolno nam oszczędzać sił, ani środ- 
ków na pomoe dla ginącego dzieła opiekuń- 
czego dla nich, nie wolno pozwolić, aby ro- 
sły z nienawiścią w małych sercach do tych, 
którzy syci i ubrani, żyją w ludzkich warun- 
kach. Nie zdarzyło się bowiem, aby z posie- 
wu krzywdy wyrosło ziarno dobre. A naj- 
straszniejszą jest krzywda dzieci... Tymeza- 
sem z każdym dniem dzieje się coraz gorzej. 
Egoizm, pijaństwo, palenie, karciarstwo, zbyt 
ki i użycia rosną, a miłosierdzie, ofiarność 
niknie, powodując zgubę takich dzieł, jak 
Dom Dzieciątka Jezus dla dzieci podrzuco- 
nych. 

„Z całej duszy mojej wzywam Polaków 
— wołał przed czterdziestu laty świątobliwy 
prorok naszego narodu i ojciec sierot, ks. 
Bronisław Markiewicz, — wspierajcie zakłady 
dzieci opuszczonych, aby nie było interna- 
tów dla dzieci zaniedbanych i , więzie: 
zbrodnarzy**. 

Komu droga przyszłość naszego narodu, 
niech śpieszy z jałmużną, na jaką go stać dla 
ratowania Domu Dzieciątka Jezus. Jest to 
dziś akcja społeczna najpierwsza, najważniej- 
sza i najbardziej paląca — i jeśli się jej 
rzetelnie nie przeprowadzi, wszystkie inne prace i zabiegi, na jakiemkolwiek polu po- 
djęte, w niwecz się obrócą. 
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Dz ś! U wAGAI! Film, który entuzjazmuje cały świat 

KAPITAK DREYFU$ 
arcydzieło, osnute ua ile słyn. szpiegowskie] sfery we Francji. — W rol. główn. 

naiwyb. arlyści europ, Koncert gry, niespot. w żadnym filmie Ka*cy pow. widzieć. Nadpr.: Atrakcje 

  Dzisl Perwsza rewelacyjn= 
krea.ja 3334 r. wielkiej 

„DZIKA DZIEWCZYNA" „LB 
CLARA artystki 

w ruli czarn ącej iuQyjsniej 
dzi nsai w time BO w 

Nad program: Wobec kolos. zainteresowania dodatkami wyświetlamy 8 krótkometr. filmów 
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— Dubeltówka. W dniu 9 grudnia dokonano 
awizji w zabudowaniach Hancewicza Bole- 
sława zam. we wsi Albinki gm. Nowo - Mysz. 
Podczas rewizji odnaleziono nieelegalnie po- 

siadaną dubeltówkkę, którą skonfiskowano i 

skierowano wraz z doniesieniem do Starostwa. 

— Usiłowanie samobójstwa. W dniu 13 
© godz. 14. m. 50 Zofja Kotłowska zam. 

przy ul. Kopernika w celu samobójczym na- 
piła się esencji octowej Kotłowską odwiezio- 

no do szpitala międzykomunałnego. Usiłowała 

ona popełnić samobójstwo z powodu zakażenia 
się chorobą weneryczną. 

— Zamykać chlewy. W nocy na 14 grudnia 

we wsi Tumasze gm. Darewskiej Michałowi 
Duńczykowi z niezamkniętego chlewa skradzio- 

no krowę wartości 150 zł. Dotychczasowe 
'' poszukiwania nie dały wyniku pozytyw-, 
nego. 

książki — Wystawa żki polskiej. W szkole pow 
szechnej księży Pijarów w Lidzie zorganizowana 
została przez komitet obywatelski wystawa i 
loterja książki polskiej. W ciągu dwóch dni 
trwania wystawy (8 i 9 bm.) zwiedziło wysta- 
wę wiele osób z pośród miejscowej inteligen- 
cji i najszerszych kół społeczeństwa. W pierw- 
szym dniu frekwencja wyniosła około 1000 o- 
sób. Specjalną uwagę na wystawie zwracały 
wykresy, ilustrujące stan czytelnictwa i ilość 
książek w 17 bibljotekach publicznych m. Lidy 
— nie licząc księgozbiorów prywatnych. 

  

s $ = SA FILMOWEJ TaŚE 
„POWÓDŹ I REWIZOR'' — ROZMAITOŚCI 

Zawsze i wszędzie musi być miłość. Na- 
wet przy wylewie sympatycznej rzeczułki Mi- 
ssisipi. Właściwie cały dramat miłosnych za- 
wikłań mógłby się odbyć tak sumo dobrze w 
innych okolicznościach, jak np. przy wybuchu 
wułkanu, trzesięniu ziemi czy innej jakiejś 
klęsce żywiołowej. Reżyser wolał 

      

wykorzy- 

kieodwoła:nie ostatni dzień! 

  

stać powódź, co chwali mu się całkowicie, bo 
napięcie uczuciowe wytwarza się dość mocne. 
Kulminacyjne sceny filmu są, gdy bohater 
śpieszy na pomoe bohaterce, znajdującej się 
na moście, który lada chwila zostanie wysa- 
dzony i runie w wezbrane fale rzeki. 

Lont już się pali, rzeka hnczy... Serce 
zamiera z przerażenia... czy uratuje, czy zdą- 
ży... 

Westchnienie ulgi... Uratował! 
Ludzie tak mało wzruszają się w życiu 

cudzemi sprawami, że chętnie robią to w ki- 
nie. Może to i dobrze. 

Dodatki w części filmowej dwa: tygod- 
nik Paramountu i kreskówka z Betty Boop, 
niestety słabsza. 

W części scenicznej fragment z „Rewizo- 
ra'* Gogola w wykonaniu panów: Janowskie 
go, Borskiego i Czaplińskiego. 

„Rewizor'* w tym tygodniu ma powodze- 
nie i na ekranie (w kinie „Pan““) i 

  

  

   
na sce 

nie. Rodzina Gogola (jeżeli jest taka) mogła- 
by wziąć niezłą tantj. Tad. С. 

  

Niebywsłe wesele 
W okolicach Los Angeles odbyła się temi 

dniami ceremonja ślubu, dotąd nie mająca — 
przykładu w dziejach. Młoda para należy do 
sekty zagorzałych nudystów, uważała więc za 
niezbędne wzięcie ślubu w strojach rajskich. 
Wynaleziono również duchownego z sekty, któ 
ry chętnie się podjął skojarzyć narzeczonych. 
Trudno było tylko wybrać kościół. Zachodziła 
obawa, że z każdego obecna publiczność za- 
wiozłaby młodożeńców jeśli nie na policję, to 
do domu warjatów. 

Wyszukano tedy śliczną i odosobnioną 
polankę leśną. Młoda para udała się, jak ją 
Pan rog. stworzył. Duchowny zaopatrzył się 
wszakże w krótkie spodenki kąpielowe i swój 
kołnierzyk, przepisową odznakę stanu duchow 
nego. Orszak ślubny nosił kostjamy wyłącznie 
Adamowe i Ewine. Pierwszy to raz chyba bio 

rące udział w weselu nie potrzebowały się kło- 
potać o piękną tualetę. 

„Jeden tylko z zaproszonych uczynił wyłom 
dysharmonijny w ogólnym obrazie, Mianowicie 
narzucił na siebie, z obawy przed chłodem ele 

gancki żakiet. L. 

PYYYYYYYYYYYYYTYYYYTYVYYYYYYYYYYTYYYVYVYYYYVY?Y 

JESTEŚMY ZA BIEDNL BY KUPOWAJ 
BAWEŁIJ — KUPUJMY SAMODZIAŁU- 

WE WYROBY Z WŁASNEGO LNU 
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"TURNIEJ O M:35TRZOSTWO m. WILNA. 

Dorocznym zwyczajem Wileiskie T-w0 
Szachowe zorganizowało turniej o mistrzostwo 
m. Wilna na rok 1933, który został otwarty w 
sobotę dn. 16 bm. w lokalu T-wa. 

Przed rozpoczęciem turnieju inż. WŁ Ja- 
cewicz, prezes Zarządu Wileńskiego T-wa Sza- 
chowego wygłosił krótkie przemówienie, w któ 
rym wezwał uczęstników turnieju do lojalnej 
i szlachhethej walki o zaszczytny tytuł mis- 
trza m. Wilna. zz 3 

Po rozlosowaniu miejse obeeni na sali 
członkowie T-wa zorganizowali doraźnie kilka 

imprez szachowych. kije 
Między innemi rozegrany został turniej 

eliminacyjny, w którym pierwszą i drugą na- 
grodę podzielili pp. Kimels i Stankiewicz. 

Rozgrywki o mistrzostwo będą odbywały 
się we wtorki i piątki o godz. 19 w lokalu 
T-wa przy ul. Mickiewieza 11 (goście mile wi- 
dziani). 

  

EARL DERR BIGGERS 

Chińczyk — 
— Pan pokazuje mi słodkie miraże, — 

żauważył Chan, — mam jednak nadzieję, że 

się ziszezą. 
— O, i ja również. Z całego serca życzę 

tego! * 
Charlje powrócił na pokład. Zobaczył 

Kashima, przebiegającego w pobliżu, wyglą- 

dał on imponująco w nowym nniformie, któ- 

ry nie był całkowicie dopasowany do jego 
małej figurki. Pamela Potter nawpół leżała 
na leżaku i ręką wzywała Chana. Podszedł 
do niej chętnie. ; 

— A pani przyjaciółka, Mrs. Lnce jesz- 

cze nie zeszła? — zapytał SA 

— Nie, ona sypia długo na morzu i pier 

wsze Śniadanie podają jej do kajuty. Chciał 

pan z nią porozmawiać * A: 

— Chciałem pomówić z obu paniami. 

Ale pani mi wystarczy. Wczoraj wieczorem 

przywiozłem panie na przystań coś koło dzie- 
wiątej. Czy może mi pami powiedzieć, kogo 
7 towarzyszy podróży spotkała pani, pomię- 

dzy tą godziną, a chwilą odjazdu? 

— Widziałyśmy kilku z nich. W kaju- 

tach było bardzo duszno, więc wyszłyśmy na 

pokład i siedziałyśmy na leżakach, w pobliżu 

mostka, po którym się wchodziło. Minchino- 
wie zjawili się pierwsi i Sadie zatrzymała się 

by pokazać swe całodzienne zakupy. Były 

tam rozmaite prezenty dla ich syna, który 

uczy się w szkole wojskowej i, oczywiście, 

  

  

m Zamkowa 2, 

W pierwszej rundzie we wtorek, dn. 19 
bm. grają następujące pary: Galin — Kowal- 
ski, Gersten — Judelewicz, Pleter — Zawodow 
Kurmin — Stankiwicz, Senicki — Segall, Ki- 
mels — Borkun. 

Prezes Zarządu T-wa w  przeinówienin 
przed otwarciem tumieju zapewnił, że pier- 
wsza nagroda nie będzie mniejsza niż 50 zł. 

Mogłaby nastąpić zmiana w nagrodach in 
plus gdyby znalazł się szłachetny ofiarodawca, 
tak jak to miało miejsce w roku ubiegłym, gdy 

znany miłośnik gry szachowej p. Maryan hr. 

Broel Plater ofiarował 100 zł. na I-szą nagro- 
dę, prócz tego kółko szachowe ziemian 50 zł. 
na fundusz nagród. 

Dotychczas jedynie fabryka czekołady „Su- 
chard*'* postanowiła wyznaczyć kilka nagród 
dla. zwycięzców, aby osłodzić im ciężko wywal 
czone zwycięstwo. 
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Zwyciezcz 
fatałaszki. Potem przyszedł Marek Keuna- 
way, ale on nie mógł się zatrzymać. Myślał, 
że Mr. jTait potrzebuje go, jak zwykle wie- 

czormmi. Potem Benbowowie, Elmer obłado- 
wany rolkami filmów. I na tem koniec. Po 
chwili wrócił Mr. Kennaway, powiedział, że 
Mr. Taita mie było na okręcie. Marek był 

tem bardzo ździwiony. 
— I to wszystko. Nie widziały panie męż- 

слугпу х Машеса - stiek'iem w ręku? 
— 0, pan myśli o Mr. Rossim? Tak, ou 

przyszedł jeden z pierwszych, tak mi się wy- 
daje. Wszedł bardzo kulejąc. 

— Przepraszam, o której to mogło być? 

— Jakiś kwadrans po dziewiątej. Prze- 
szedł koło nas, niedaleko. Zdawało mi się, ze 

kulał mocniej, niż zwykle. Mrs. Luce powie- 

działa coś do niego, ale on, dziwnie bardzo, 
nie nie odpowiedział. Bardzo, śpieszył do ka- 

juty. A 
— Może mi pani powiedzieć, czy tylka 

on posiada taki Malacca - stiek? 

Dziewczyna roześmiała się: 
— Drogi panie, spędziliśmy trzy dni w 

Singapore, a tam nie dadzą spokoju, dopóki 
się nie kupi takiego stick'a. Wszyscy nasi 

panowie pokupowali sobie takie laseczki. 
Chan spochmurniał. 

— Ach, tak? W takim razie skąd pew- 
ność, że to właśnie Ross mijał panie? 

— No... przedewszystkiem kulał. 

w iego 
wi 1: m 
sukcesie 

Z powodu kolosalnego powodzenia jeszcze dziś 

Vlasta BURJAN „REOIZOR“ 
$ !а do»rze ogrzana. 

TAANACZAN 

LICYTACJA 
Urząd Celny w Wilnie podaje do publicznej 

wiadomości, że w dniu 28 grudnia 1933 r. o g. 

10-tej odbędzie się w magazynie kołejowo-cel- 

nym na stacji towarowej w Wilnie sprzedaż 5 

cytacyjna towarów, skonfiskowanych, niewyku- 

pionych w terminie oraz zdeponowanych przez 

podróżnych, a mianowicie: cukier, rodzynki, mig 

dały, grzyby, pieprz, ziele angielskie, herbata. 
chmiel, rury gliniane, odzież używana, wyroby 
nożownicze, zabawki dziecinne, orzechy ziemne 

wyłuszczone, płyty gramofonowe, tkaniny ba- 

wełniane i wełniane, skóry futrzane, okulary : 

binokle oraz ich części, futerały do binokli, szkła 
optyczne, poziomnice, srebrne łyżki, noże i wi- 
delce itp. 

W razie niesprzedania towarów w dniu 28 

grudnia 1933 r., powtórna licytacja odbędzie sr; 
w dniu 11 stycznia 1934 r. 

Szczegółowe dane o towarach mogą zain- 
teresowani otrzymać w Urzędzie Celnym w Wi 

nie, stacja towarowa. 

Wilno, dnia 28 listopada 1933 r. 

p. o. Kierownik Urzędu Inspektor Cełny 
(Lewandowski). 

     

  

  

Ju: 1245 pr myši<č 

o cgłoszeniach świątecznych 
Ogłosz'nia do „SŁOWA' i inry.h pism — 
orzyjmu'e na baidzo dogodnych wsiunkach 

BIURO REKLAMOWE 
STEFANA GRABOWSKIEGO 

w Wilnie, Gorbarska 1, t-I 82. 

Am O 
EEE AGCA -- — 

R JLNIK ekarze 
KENKOWEKNNINEM W Staszym wieka z 

dłag letnią praktyką i 
szk łą ukoń zoną rel- 
niczą, znajdujący się w 
krytycznych wa aakach 
maierjslaych, szuka ja- 
kiegckoiwiek 
na wsi za n:jskr - 
szą ordynarję 
olerty prosz: 
do red keli pob.Kryty- 
czny rolnik* 

    

    

Dr Ginsberg 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe. 
Wileńska 3, od 8 — 1 

1 4 — 8. Tel. 567. 

      

Lokale 
PWYTTYYTTUPPPDYTYTU 

Potrzebne 
wentu Inis od zaraz 

5-POKOJOWE 
MIESZKANIE 
Suche, słonecząe, cie 
płe, z wszelkiemi »y- 
g dami, przy spokojnej 
ulicy śródmieście. — 

      

Inteligentny 
rzidca z  kiikoletnią. 
prastyką roloą i ze 
skoncz. sz:ołą posza- 
koje posady w ma qtku 
jako rządce, również 
może prowad-ić książki 
gosp dersta roimego. — 
Esentualnie Zva się 

   

Zgłoszenia przyjmuje dob'ze w leśnictwie, — 
Administrecja „Siowa* Nieświeska 22 mieszk, 7 
pod W, M. Wilno. 

      

PRACY w, 
*WYTWYWYTYEWOSTÓ" Na Kursy Kroju 
—————— — l szycia przyjmę w» 

Buchaiter czenice za » 
dokladnie obeznany z Dłatą. Nauka 
ra.hnnkowością przę. Królewska 5 —]1. 
mysiową, rolną kų. DE 
piecką, samorządową i 
państwową, przysięgy 

EEBECTRUK WORZSZIE rzeczoznawcasądowy— — — — 2 -— 
przyjmie pracę wieci0- 
rową w Wil ie. Pize- Modystka 
prowadza rewizjebilin- 
s67 i rachuvkowości 
Zgłoszenia do Admini 
st»cji „Słowa* — pod 
„Rzeczoznawca* 

Wyihowawczyni 
wyjedzie do starszych 
d.ieci, lnb w mieście. 
Swiad'ctwa b dobre — 
Reterencje s:lidne, — 
Łaskawe oferty w Adm. 
„Słowa* pod „Wycho- 
wawczyni* 

przyjmeje wszelką re- 
016 w zakies kapeln- 

sznictwa wchodzącą, —- 
Wykonaie tanie i ele- 
gancko. Wielka 3 m, 16 

Uczeń 
ostatujegu kursu Szkoły 
Zawodowej pozbawiony 
wszels ich środków рго- 
si o pomoc materjalną 
ua opł.tę czesnego. — 
Ofiary dla „K. G * przyj- 
muje Admin „Słowa 

  

  

  

TIR ZERO OTO RABY PARĘ 
— To bardzo łatwo jest naśladować. — 

Niech pani się dobrze zastanowi, czy nie by- 
ło innych powodów do sądzenia, że te włać- 

nie on? 
Dziewczyna milezała chwilę. 

— Muszę zamienić się w detektywa na 

chwiię! Otóż stik'i kupione w Singapore, ma 

ją metalowe okucia na końcu, zauważyłam 

to dobrze. Ale Mr. Ross ma ciężką gumową 
pochewkę na końcn laski. Dlatego jego laska 

nie sprawia hałasu. ; 

A laska człowieka, który minął panie? 

—- Właśnie: wcale nie stukała. Dlatego 

nie wątpię, że to musiał być Mr. „Ross. Czy 

dobrze to zaobserwowałam? Właśnie na tyle, 

żeby się panu przedstawić, jako dobry detek 

tyw. Oto nadchodzi Mr. Ross, niech pan sła- 

cha! ; 

Ross posuwał się ku nim, minął ich 2 

ukłonem i uśmiechem i zniknął za schodami. 

Chan i młoda Amerykanka spojrzeli na 5ie- 

bie pytająco, Bo każdemu krokowi Rossa "4 

warzyszyty ostre uderzenia. metalu 0 deski po M 
ktadu. 

— Ładna historja! — klasnęła w ręce 

zdumiona dziewczyna. к 

— Widoeznie stick Mr. Rossa  straeił 

swoją gumową pochewkę! — zauważył Chan. 

Skinęła twierdząco. 
—Со 10 тойе znaczyć? : 

— Nowy klopot, — wzruszył ramionami 

detektyw, — i pierwsza omyłka na tym okrę 

cie, obym nie popełnił ich zbyt wiele! Ale nie 

trzeba się przejmować: kłopoty i zawody ва 

konieczne w mym fachu! 

(D- €. N.) 
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Redaktor w.-z. Witołd Tatarzyńskk 

 


