
Rok XII. Nr. 38 (3176) 

SŁ 

  

WO 
WILKO, Środa 8 lutego 1933 r. 

Redakcja i Administracja: Wilno, Zamkowa 2. Otwarta od godz 9 do 4. 

  

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem 

syłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe PKO Nr, 
£0259.W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 20 groszy 

Decydująca rozgrywka w Niemczec 
Jakiegokolwiek narodu i kłasy czy- 

t telnik otwierając w ciągu tych ostatnicn 
kilku dni jakąkolwiek gazetę, otwierał ją. 
z pytaniem: „co z Niemcami'*? Czyrelnik 
taki szukał informacyj: jak mianowicie 
zapowiadasię przebieg dalszych wypad- 
ków w Niemczech? Co oznacza nowy 
gabinet, jaka jest wymowa polityczna 
rządu Hitler — Papen? O to — tak nam 
się przynajmniej zdaje — zapytywano 
prasę w Anglji, Francji, Włoszech, Wę- 
grzech, Polsce. Prasa musiała na to py- 
tanie udzielać mniej lub więcej zarysa- 
wanej odpowiedzi. Ale wypadki niemiec- 
kie nie ograniczały się do jednej tylko 
kwestji. W szeregu krajach, bardziej z 
Niemcami związanych, interesowało się 
jeszcze inną kwestją i to interesowano 
się conajmniej w tym samym stopniu: 
jaki może być wpływ nowego niemiec - 
kiego stanu rzeczy na sytuację danego 
kraju? Czy zapisze się na plus, — czy na 
minus? 

Pisząc „„Dziewiętnasta wielka bitwa 
w dziejach świata wyrazilišmy przeko- 
nanie, że dla żadnego innego kraju tak 
bardzo, jak dla Polski, to drugie pytanie 
nie jest równie palące. Staraliśmy się 
tam dać nasze rozumienie niemieckich 
wypadków. Napisaliśmy, po pierwsze, 
że to, co się obecnie rozpoczyna w Niem- 
czech, jest niczem innem jak rozgrywką 
komunistów i antykomunistów, jest przy 
puszczeniem przez wojujący komunizm 
generalnego szturmu do kraju będącego 
— podkreślaliśmy — pozycją kluczową 
Europy. Na pytanie: „jak ze stanowiska 
polskiego należy oceniać tę rozgrywkę, 
jakie to ma dla "Polski znaczenie?“ — 
odpowiadaliśmy: „To ma dla Polski ta- 
kie znaczenie, że odciągnie olbrzymią 
większość, a może 99 proc. sił naszych 
najzacieklejszych w Niemczech przeciw- 
ników (hitlerowców) od spraw polskich 
ku walce z komunizmem. Walka na žy- 
„cie i na śmierć między Czerwonymi a 
Białymi Niemcami, walna bitwa rozpo 
częła nominacją gabinetu Hitler — Pa- 
pen,jest dla nas plusem, stanowczym plu 
sem. Może plusem o znaczeniu chwilowej 
pieredyszki, ale plusem. Ma to wszelkie 
cechy paradoksu zestawienia w polskim 
umyśle tego nazwiska Hitler z tem sło- 
wem „pieredyszka“. Wiemy o tem. Nikt, 
my najmniej tego nie oczekiwaliśmy nie- 
gdyś. Polityka zna takie paradoksy 

* 

Te dwa pytania: „Co z Niemcami?* 
— „Co to wszystko dla nas oznacza”, 
stawiano sobie jednak jak Polska długa 
i szeroka. Przeciętny, przeciętny czytel- 
nik jeżeli w dnie „powszednie“ malo zaj- 
muje się polityką zagraniczną, to w 
dniach wydarzeń tem skwapliwiej niemi 
się zajmuje. Prasa ma obowiązek inior- 
mowania. W państwach demokratycz- 
nych, gdzie tak lub inaczej szerokie krę- 
gi ludności mają wpływ na sterowanie 
państwem, informowanie takie ma na- 
prawdę cechy obowiązku. 

Otóż w ciągu tych Kilku, niesłychanie 

ważnych, niesłychanie znamiennych dia 
Niemiec, to znaczy: i dla Polski, dni, 
prasa nasza tego obowiązku naogół nie 
spełniła.Nie lubimy monitować: a prze- 
cież może nie zawadzi czytelnikom dać 
kilka wycinków prasowych z tego czasu. 
Niech zabawi się w profesora VII czy 
VIII klasy gimnazjalnej, który kreśli ner- 
wowym ołówkiem w uczniowskich wy- 
Pracowaniach szkolnych. W takich wy- 
pracowaniach koryguje się nonsens o 
Kordjanie, czy Grażynie i koryguje zwy- 
czajne byki ortograficzne. Zaczynamy 
correctum: i 

„Robotnik' poświęca dnia 4 b.m. ar- 
tykuł wypadkom niemieckim „Godzina 

Niemiec'. Zupełnie słusznie widzi w fa- 
kcie nominacji Hitlera zapowiedź dla 
Niemiec „wojny domowej i  anarchji“. 
Nie mówi też nic o groźbie wojny z Pol- 
ską. Natomiast: pomija zupełnie pytanie 
„Co to wszystko dla nas oznacza?” i 
konkluduje tylko: 

Jedyna możliwość uratowania Niemiec 
od tej klęski, to zjednoczenie ruchu ro- 
botniczego.Jeszcze komuniści *niemieczy 
wciąż „zwalczają* socjalistów, jako 
„największego wroga”, jeszcze nie zor- 

jentowali się w tragizmie sytuacji, groż- 
nej przedewszystkiem dla nich samych. 

Ale już z Moskwy dochodzą pogłoski o 
możliwości kompromisu komunistów z 

socjalistami, Oby ten kompromis nie 
przyszedł zapóźno, kiedy zamiast silnych 
organizacyj robotniczych, nie dotknię- 
tych dotąd szałem niszczycielskim hitle- 
ryzmu, będą już  tylko gruzy. Teraz 
wspólny front robotniczy może jeszcze 
ządać cios śmiertelny fasżyzmowi. Pó- 

"żniej będzie — zapózno. Wybiłą dopraw 
dy ostatnia godzina wolności i demo- 
kracji w Niemczech". 

„Robotnik“ prekonizuje zatem jed-. 
ność frontu socjalistów z komunistami. 
Nie wiemy, czy Robotnik wierzy i w to, 
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że w tej koalicji socjalizm nie spadnie da Może na tem częściowy przegląd za- 
roli Austro-Węgier w stosunku do Nie- kończymy. 

miec w czasie wielkiej wojny. Wątpimy, Informowanie dziennikarskie nie pole- 
by sobie nie zdawał sprawy z tego, ŻE gą tylko na zamieszczaniu otrzymanych 
zwycięstwo komunizmu w Niemczech, wiadomości. Polega nietylko na ich sko- 
to dla nas ujęcie we dwa ognie, — to mentowaniu dogodnem dla własnych tez. 
naprawdę „Godzina Polski". A jednak Polega przedewszystkiem na staraniu się 
„Robotnik*wzywa, cieszy się zgóry ua wytworzenia z tych wiadomości, depesz, 
takie zwycięstwo. W 1920 roku było ina komunikatów, korespondencyj, pewnej ca- 

CZEJ. łości, pewnego obrazu, z którego można- 
„Gazeta Warszawska ujmuje wypad- by czytając, wytworzyć sobie o pewnych 

ki niemieckie w ten sposób: Polsce gro- zdarzeniach możliwie najprostsze i na;- 
zi wielkie niebezpieczeństwo, ale nie już jaśniejsze pojęcie. 
niebezpieczeństwo zbrojnego napadu: Użyliśmy określenia „obraz*: gdy si 
również kwestja rewizji granic nie jest mówi o obrazie, to nie sposób nie myśleć 
— jej zdaniem — specjalnie niebezpiecz- © rzeczy dla każdego obrazu podstawo- 
na. Wszakże i nie sami hitlerowcy, alż wej: perspektywa. Bez perspektywy o- 
wszystkie niemal stronnictwa niemieckie braz jest nie do pomyślenia. Potrzeba 
głoszą ten postulat. Co natomiast jest nie perspektywy — oto najważniejszy w niej 
bezpieczne na dziś — to perspektywa walor. Może się mylimy. Może nasz sąd 
wysiedlenia z Niemiec licznych rzesz Ży-- grzeszy tu przesadą. Parę lat temu na ła- 
dów, którzy wyemigrowali kiedyś z Pol- mach „Przeglądu Współczesnego” za- 
ski do Niemiec i tam nie zdążyli nabyć mieścił jednak taką właśnie krytykę na- 
nowego obywatelstwa. szej prasy i jej metod informowania Alek- 

Możemy z zadowoleniem podkreślić, sander Bregman z Genewy. I on to wszyst 
dawanie sobie sprawy, że rząd Hitlera ko właśnie zarzucał. Fakty, wiadomości 

nie wnosi żadnego specjalnie nowego — to są rzeczy, z których należy budo- 
niebezpieczeństwa rewizji granic, czy wać rozumowanie artykułu. Fakty, wia- 
wojny — przynajmniej na teraz. Szkoda, domości — to są u nas rzeczy, z której 
że nie postawiono „kropki nad i". Szk» każdy chce ulepić widzimisię własnej te- 
da, że nie podkreślono tego, co tak słusz zy. Polski publicysta pisząc artykuł od- 
nie podkreśla „Robotnik*, że Niemcy z powiada na czternaście interesującyci: 
nominacją Hitlera weszły w ostre Ssta- pytań: tylko nie odpowie na te, poza któ- 
djum walki wewnętrznej i dlatego daw- rem szukając, czytelnik otworzył artykuł 
ne groźby nie uważa „G. W.* za aktual- polski publicysta. Lub daje odrazu dwie 

Te: CO d6 żydów, to niewiadomo czy wal odpowiedzi: albo — albo; inaczej i tak 
ka z komunizmem nie odwróci uwagi j nie. Jak to dobrze, że między czytelni- 
Niemiec od tego jeszcze frontu. Tembar- kiem a dziennikarzem nie zachodzi sto- 
dziej, że zawsze dotąd walka z Żydami sunek, jaki łączy ucznia i egzaminatora: 
i walka z Polską, szły tam razem. zdaje się, że najcierpliwszy egzaminator 

Korespondent berliński „G.W.* po- nie byłby zachwycony, gdyby mu na ;e- 
święcił całą swoją uwagę wewnętrznenui go zapytanie o datę bitwy pod Grunwal- 

układowi sił Hitler-Papen. Naszem zdą- dem odpowiedziano ...tuzinem  dat in- 
niem zacieśnia to horyzonty niemieckie: nych. Prasa polska informuje w wadii- 

nie tarcia Hitler —Hugenberg są dziś na wem świetle i w wadliwej perspektywie: 
arenie Niemiec, ale walka Prawica — jaskrawym tego dowodem były ostatnie 
Komuna. Jeżeli wobec tej rozprawy łago- dni. Niemcy dziś, — to nie „tarcia“ Hit- 
dzą się konflikty socjalistów z komuni- [er — Hugenberg, to nie historja jak i 

stami. to chyba złagodzą się i konflikty przez kogo upadł generał Schłeicher, na- 
między członkami jednego i tego samego wet nie „awantura zewnętrzna”. Powta- 
rządu. rzamy, będziemy powtarzać: Niemcy dziś 

„hurjer Warszawski* nie wycofuje — to walna rozprawa koalicyj komunis- 

się z przekonania tak u nas rozpowszech tycznej i antykomunistycznej, I to jeszcze 
nionego a do bardzo niedawna wygłąda- drugie zagadnienie: Hitler utrzyma czy 
jacego na w pełni uzasadnione, że obję- nie utrzyma przy sobie masy. Tylko te 
cie władzy przez Hitlera oznaczać musi dwa zagadnienia. Nie więcej jak te dwa 
rychły zatarg z Polską. W długim artyku- zagadnienia. Jest to bardzo proste. Ale do 
le wylicza wszystkie stadja, jakiemi od tego sprowadza się wszystko K. P. 
Brueninga do Hitlera przebiegła rzeczy- 
wistość niemiecka. Potem pisze: 

„Należy przypuszczać, że Hitler i jego 

dóradcy zdają sobie sprawę z niebezpie- 

czeństwa, które, po dojściu do władzy, 

grozi partji w razie niemożności przepro- 

wadzenia programu. W powyższym zaś 

składzie gabinetu nie można nawet my- 

śleć o urzeczywistnieniu programu, który WARSZAWA PAT. — W dniu 7 bm. o go- 
się mieni nietylko narodowym, lecz także dzinie 10,15 rozpoczęła się w Sądzie Apelacyj- 
socjalistycznym”. mym rozprawa przeciw posłowi Liebermanowi 

i towarzyszom. Stawili się wszyscy oskarżeni z 
Oczywiście, Ale o tem mówił podany wyjątkiem posła Putka. Przewodniczący odczy- 

w depeszach skład personalny gabinetu. tał uchwałę Sądu w sprawie wniosku obrony, 
Zamiast powtarzać go w zmienionych sło ken ka akis aa 
wach, może by lepiej było zaś wejść V' zentem. Wniosek obrony motywowany był tem, 
racje dla jakich, mimo że o urzeczywistnie że sędzia-reierent przed rokiem zgórą w innej 
niu socjalnego programu Hitlera w rze- Sprawie, w procesie prasowym redaktora Mały- 
czy samej przy obecnym gabinecie „mo- SER ada Rn. się w-spos0b 
wy być nie może”, mimo że nieurzeczy- ы Apel 09002 l wra 
wistnienie to może odciągnąć od Hitlera Ya Wczoraj a posiedzeniu AW] 
masy, wszedł ten Hitler do tak dlań 1ie- po wyjąśnieniach sędziego-reierenta, wniosek 
korzystnej konstelacji gabinetowej? Prze- obrony odrzucił. 
cież ta racja, przecież to „niebezpieczeń- Po odczytaniu tej uchwały adw. Berenson 
stwo komunistyczne* właśnie zmusiłc 4 oskarżony Liberman zabrali głos, stawiając 
Hitlera do rezygnacji choćby czasowej z O. > Róża gi ę 
rzeczy mniejszej wagi na rzecz rzeczy jg, Na io ni Go ewodnicząceka, m. 5. 

WEAR SDD |... skarżony Lieberman stawia zatem wniosek o 
Zdaje się że tej grozy, grozy Z której «wyłączenie sędziego Wyczańskiego, przemawia- 

już zdaje sobie sprawę i „Gazeta War- 
szawska”, „„Kurjer* conajmniej nie doce- 
nia. „Nikt bowiem nie potrafi przewidziec 
czy kanclerz Hitler, gdy nie potrafi wy- 
brnąć z trudności wewnętrznych, nie bę- 

Se PASA M. awanturze SS przedpołudniowych grupa studentów dokonała 
nętrznej . Nam się zdaje, że jeśli nie po- ohydnego napadu na dziedzińcu Uniwersytetu 
trafi „znaleźć wyjścia”, — to się popro- na wychodzącego z wykładu profesora historji 
stu zawali... starożytnej na Uniwersytecie Warszawskim, dr. 

> й Е я Tadeusza Wałek—Czerneckiego. — Napastnicy 
„Ilustrowany Kurjer Codzienny“ był dopadli prof. Wałe-Czerneckiego ztyłu, obrzu- 

jednem z tych nielicznych (3) pism pol- cając go zgniłemi jajkami, |poczem biorący u- 
skich, które zamieściły in extenso tę tak i NEPI MACIE PĘDU dotkliwie las 
znamienną odezwę, jaką było orędzie no- Podobna ohydnego czynu, grupa wego rządu. Pytaniem „co oznacza rząd : i 
Hitlerą *, zajął się oczywiście szczegóło- 

AK Odpowiedź jest alternatywna: Bezpośrednio. po napaści studentów na prcf. 
A socjalna rewolucja i wojna do- Wałek-Czerneckiego, minister oświaty p. Janusz 

mowa, jako rezultat starcia dysponują- Jędrzejewicz odwiedził go w mieszkaniu, wyra- 
cego wszystkiemi środkami maszyny pań 
stwowej kapitału, a zorganizowaną lewi- 

cą, albo próba awantury na zewnątrz, WARSZAWA. PAT.— Rektor Uniwersytetu 
jako jedyny wentyl, który dla nadmiaru prof. dr. Ujejski złożył wczoraj w godzinach po 

przegrzanej pary może być jeszcze o- południowych wizytę prof. drowi Tadeuszowi 

rt. kotle narodowym Wałek-Czerneckiemu, któremu wyraził imieniem twarty w ko . |. Akademickiego Uniwersytetu głębokie 
I potem konkluduje: ae 2 oburzenie z racji dokonanej na 

Pojawienie się rządu Hitlera nie jest Jednocześnie jak nam komunikuje Sekretar- ] ę а 2 Ia os 

aitDariianias oje tie me, jest. brmaj- Bo anie do talódz chy аее СнН аке $. : M kiej: 

mniej żadnym dobrym znakiem ani dla „W. dniu 6 lutego br. stała się na dziedzin- 
sąsiadów Niemiec, ani dia całej Europy. cu uniwersyteckim rzecz nigdy dotychczas w 

W poniedziałek, dnia 6 bm. w godzinach 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 

nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

  

Napad na profesera dr. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
fe RANUWICZE — ul. Szeptyckiego — А. 

GŁĘBOKIE -— ul. Zamkowa 14 Księg. W 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEj — Księgarnia Kol. „Ruch“ 
KLECK — Sklep „Jednošė“ 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Koi. „Ruch“. 
MOGŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
MIORY — Ejdelman 
NIEŚWIEŻ ul. Ratuszowa — Księgarnia Įažwiūskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

. Włodzimierowa. 

Łaszuk. | DRUJA — Kowkin. 
i OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

i PODBRODZIE — ul. Wilenska 15 T. Gurwicz 
| PIŃŚK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkokuej 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch* 

! SLONIM — Ksiegarnia J. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 
į SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. S 

ST. SWIĘCIANY — M, Lewiu —- Biuro gazetowe ul. 3 Maja 3. 
WOLOŽYN — Libermas, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Ksieg. Kol. „Ruch“. 
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nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

BERLIN. PAT. — Przy olbrzymim u- 

dziale ludności odbył się we wtorek wie- 

czorem w Lustgartenie meeting, w któ- 

rym po raz pierwszy obok organizacyj 

socjalno - demokratycznych związków za 

wodowych i formacyj Reichsbanneru ma- 

niiestacyjnie wystąpiły oddziały komuni- 

stów z czerwonemi transparentami. Do 

tłumów, wypełniających szczelnie płac 

przed byłym pałacem cesarskim, przemia- 

wiał przewodniczący partji socjal - demo- 

kratycznej Otto, Wells, oświadczając, że 

walka obecna toczyć się będzie pod ha- 

słem jednolitego frontu klasy robotniczej. 

Na irontowej Ścianie pałacu cesar- 

skiego rozpięty był w czasie wiecu trans 

parent z napisem: „Berlin pozostaje cze: 

wony'. 

-Po mowie min. Raczyńskiego w Genewie 
Wrażenie w Londynie 

LONDYN. PAT. — Przemówienie de 
legata polskiego Raczyńskiego w Gene- 
wie, określające stanowisko Polski wo- 
bec propozycyj rozbrojeniowych Francji 
wywołało w kołach Londynu bardzo silne 
wrażenie. Wyrażają tu satysiakcję z po- 

  

Aktywność Wezuwjusza wzrasta 
Trzy wstrząsy podz emne 

NEAPOL. PAT. Fala ożywionej 
aktywności Wezuwjusza trwa w dalszym 
ciągu. Otwór krateru w ciągu nocy po- 
większył dotychczasową średnicę o prze- 

szło trzy metry. 
+* Uczeni są zdania, że ilość nagroma- 
dzonych gazów jest tak wielka, że należy 
oczekiwać utworzenia się nowych krate- 

Powódź w Lublinie 
LUBLIN. PAT. — W ciągu ubiegłej 

nocy powódź w Lublinie przybrała na 
rozmiarach. W nocy wojsko rozsadzało 
zatory lodowe na Bystrzycy. Wezbrane 
wody zalały gmach cyrku na Rusałkach 
oraz sąsiadujące. domy. Ludność ewaktu- 
owano. : 

R. ciežniooie brzescų przed Sadem Apelacyjnym 
Demonstracyjne zrzeczenie się obrońców 

jacy oświadcza że nie, że chce tylko poiniormo- 
wać Sąd. 

Po kilku dysputach na temat przepisów pro- 
ceduralnych, przewodniczący stwierdza, że na 
podstawie kodeksu postępowania karnego Sąd 
nie może w czasie rozprawy ponownie rozstrzy- 
gać tego samego wniosku o wyłączenie sędzie- 
go i że wniosek ten może być tylko punktem 
kasacyjnym. 

Po tem oświadczeniu przewodnicząceggo 0- 
skarżony Lieberman komunikuje, że wobec tego 
oskarżeni odmawiają udzielania wyjaśnień i zrze 
kają się asysty obrońców. lnni oskarżeni przy- 
łączają się do oświadczenia oskarżonego Lie- 
bermana. Adw. Nagórski składa oświadczenie, 
że obrońcy rozumieją deklarację oskarżonego 
Liebermana jako zwolnienie ich od funkcyj o- 
brończych — poczem salę opuszczają. 

Następnie Sąd rozpatruje podanie obrońcy 
oskarżonego Kiernika adw. Urbanowicza o od- 
roczenie rozprawy, ponieważ w dniu 18 stycz- 
nia uległ w Zakopanem wypadkowi. Sąd odrzu- 
cił podanie, wychodząc z założenia, że adw. Ur- 
banowicz i oskarżony Kiernik otrzymali wezwa: 

Wałek-Czerneckiego 
napastników rozpierzchła się szybko, unikając 
w ten sposób wylegitymowania. Żadnego 2 па- 
pastników, jak to zwykle się dzieje na terenie 
uniwersyteckim w takich wypadkach, nie przy- 
trzymano. 

Jakkolwiek nazwiska sprawców brutalnego 
napadu nie są znane, to jednak wśród młodzie 
ży akademickiej panuje powszechne ргхеКопа 
nie, że ohydnego czynu dopuścili się członko 
wie OWP, znanego już na terenie akademickim 
z tego rodzaju ekscesów. 

  

Wizyta min. Jędrzejewicza u prof. Wałek-Czerneckiego 
żając prof. Wałek-Czerneckiemu ubolewanie z 
powodu dzikiego incydentu. * 

Ošwiadczenie rektora uniwersytetu warszawskiego 

kronikach naszej szkoły nie notowana i w caiem 
słowa znaczeniu haniebna. Grupa studentów о- 
śmieliła się napaść na profesora i podnieść ua 
niego rękę, dokonała tego bezimiennie, bez od- 
wagi poniesienia konsekwencyj, tchėrzliwie. — 
Sromota takiego czynu jest jawna. Senat U:* 
wersytetu Warszawskiego,stwierdzając w rim 
obrazę całego grona  profesorskiego, wyraża 
przekonanie, że ogół młodzieży akademickiej od 
czuwa tę sromotę i żywi dla napastników nale- 
żytą pogardę". — Rektor J. Ujejski. 

  

Zagtaniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 groszy. 

KIEKIS POYASTEWTZTACZ IKARUS 

fh Sojusz II i III miedzynarodowki TELEGRAMY 
do walki z Hitlerem ZGON KONSULA MORAWSKIEGO 

BERLIN. PAT. Dzisiaj zmarł w: Szeze- 

cinie po. krótkiej chorobie na grypę kon- 

BERIN, PAT. — Złożony 2 wizędi neras 5 p Akis Alinos aa 
gabinet pruski Brauna wystosował do Try nim objął stanowisko konsula general- 
bunału Rzeszy skargę, w której domaga nego w Króleweu byl kolejno radcą po- 
się wydania orzeczenia, stwierdzającego selstwa w Moskwie, naczelnikiem wydzia- 
niezgodność z konstytucją dekretu prezy- łu prasowego MSZ, konsulem generalnym 
denta Rzeszy z dnia 6 bm., rozwiązują- w Wiedniu. 'W' Szczecinie bawił przejaz- 
cego Sejm pruski. dem. 

NOWA SERJA KRWAWYCH STARĆ. REGATY auk a A 

BERLIN. PAT. — W ciągu ubiegłej GDYNIA. PAT Odbyło Loa 
nocy doszło do licznych | starė politycZ- sodnietwem admiraja Unmuga  posiedze- 

nych zarówno w samym Berlinie, jak i Na nie zarządu Yacht-Klubu Gdyni. Zebrani 
prowincji. W Berlinie 4 osoby zostały uchwalili pinzeprowadzić w tym roku trzy 
ciężko poranione, a wiele innych lżej. — wielkie imprezy regatowe a mianowicie 
W Hamburgu postrzelony został śmiertel- 25 czerwca dalekomorskie regaty Gdynia — 
nie jeden komunista. W Bonn w starciu Borngholm i z powrotem, 23 lipea regaty 
między hitlerowcami a członkami ugru- Gdynia—Hel—Jastarnia—Gdynia, 6 sierp- 
powań lewicowych 7 osób raniono, przy- "ia regaty w zatoce. 
czem jeden reichsbannerowiec otrzymał STRAJ GÓRNKÓW W ASTURII. 

ciężki postrzał w brzuch. PARYZ. PAT. Zapowiedziany jw As- 
turji stirajk górników rozpoczął się wczo- 
maj ramo. Do stirajjku przyłączyli się robot- 
nicy przemysłu metalurgieznego. 

Robotnicy, którzy malleżą do organizacji 
powszechnej unji mobotniczej, będącej — 

4 ч E pod: wpływem partji socjalistycznej. sta- 
wodu stanowiska delegacji polskiej i U- nej; xi pracy, pak mięk: ji 
jawniające się w niem pewnego rodzaju we o charakterze syndykalistycznym i kio- 
zbliżenia do stanowiska, zajmowanego munistycznym nie powzięły dotychczas 0s- 
w sprawie prac konferencji rozbrojenio- tatecznej decyzji. 

wej przez Wielką Brytanię. „NA ZACHODZE BEZ ZMIAN* — NA 
INDEKSIE 

BERLIN. PAT. Narodowy - socjalisty- 
<zny burmistmz miasta Dessau Hofmann 
wydał kierownikowi: miejskiej wypożyczal 
mi (książek polecenie miezwłocznego usu- 
miecia Z księgozbioru wszystkich książek o 

2 : у treści komunistycznej i pacyfistycznej — 
rów. W dalszym ciągu dają się odczuwać które zastąpione być mają wydawnictwami 
wstrząsy ziemi o charakterze lokalnym.  patrjotycznemi. Na indeksie umieszczo- 

Obserwatorjum w Catanzaro zareje- ne zostały między innemi wydane w języ- 
strowało 3 wstrząsy, następujące po so- Xu niemieckim dziela Trodkiego omaz — 
bie o charakterze falistym, które spówo- S/mna „Poniešė Remarūue'a „Na zachodzie 
dowały panikę w mieście, nie wyrządza- P7 zmian". 
jąc żadnych szkód materjalnych. MISTRZOSTWA NARCIARSKIE 

SK, W INNSBRUCKU. 
WIEDEŃ. PAT. W drugim dniu mi- 

‘ stuzostw nanciaimskieh świata w Innsbrue- 
ku rozegrano bieg sztafetowy 4 wazy po 10 
kilometrów. Po raz pierwszy w zawodach 

W ciągu wtorku wskutek obniżenia startowali również i maneianze polscy. — 
się temperatury poziom wody na Bystrzy Pierwsze miejsce zajęła sztafeta szwedz- 
cy i Czerniówce obniżył się. Obecnie mie ka osiągając czas 2 godziny 49 min. 4 
bezpieczeństwo dalszej powodzi minęło. S©._ . * A 
Wisła w woj. lubelskiem jest zamarznię- „„. Najlepszy: czas ma swoim odcinku uzy- 

= ał wchodzący: w, skład tej sztafety  zwy- ta. Powłoka lodowa ma grubość 50 cni. cięzca olimpiijskii Utterstreem, który prz”- J 
był 10 klm. w 41 mim. 17,2 sek., Drugie 
miejsce zajęła dmużyna  cezechostowacka, 
iirzecie austrjacka, czwarte niemiecka, pią- 
te włoska, szóste również sztafeta czecho- 
słowacka. — Sztafeta polska zajęła miej- 
sce siódme, mając czas 3 godz. 14 min. 
17,8 sek. Najlepszy czas ze szitafetty pol- 
skiej uzyskał ma swym odcinku Andrzej 
a przebywając 10 klm. w 46 min. 

GABINET BRAUNA SKARŽY DO TRY- 
BUNALU RZESZY. 

nie jeszcze w grudniu, a więc że mieli czas na i one sę kana an oraz że wypa- MISTRZOSTWA ŁYŻWIARSKIE PAN 
dek adw. Urbanowicza miał 2 przed trze- W OSLO. 
ma tygodniami, a więc że oskarżony miał dość BERLIN. (PAT. W Oślo odbyły się 
czasu na ewentualne zapewnienie sobie innego wczoraj nieoficjalne łyżwiarskie mistrzo- obrońcy. stwa świata, dla pań. Na tych zawodach — 

Następnie sędzia-referent rozpoczął swój re. Świetną formę wykazały zname rekordzist- 
ferat. Sędzia Chodecki zreferował w sposób rze ki świata Lanbeck ii Line. Na 500 m. wie- 
czowy i wyczerpujący sprawę, zaznaczając na denka Iambeck osiąemęła 52,2 sek. Na 1500 
wstępie, iż wobec uniewinnienia przez Sąd I in- metrów Line (Norwegja) ustanowiła mekord 
stancji oskarżonego Adolfa Sawickiego, wyłącza światowy B min. 58,7 sek. Lamibeck zajęla ze swego sprawozdania materjał, dotyczący te- я AŚ Н 5 
go siara Następnie reierent streścił akt a. miejsce, ale jej czas — 2 min. 59,2 
oskarżenia, wyjaśnienia oskarżonych, złożone S<5. Jest również lepszy od dotychczasowe. 
na rozprawie w Sądzie Okręgowym, szczegół. S0 rekordu świata, 
nie zanalizował zeznania świadków, zarówno 0- — 
skarżenia, jak i obrony, oraz wszelkie dokumen - 
ke: pisma, załączone akt sprawy. Ww świetle Lot Mollissona 

ych przewodu sądowego I instancji reierent 3 
przedstawil “ wieje oskarżo _ PARYŻ. PAT. Mollisom wylądował wczo- 
nych na wiecach, zel i w prasie Oraz ak- gaj о a oi je: 
cję stronnictw, tworzących t. zw. Centrolew, ze PO 2 > Iotinisten w - oo 
szczególnem uwzględnieniem przebiegu kongre- Barcelony, a 0 godzinie 2,45 odleciał do 
su pach i el na nim rezolucji Senegalu. 
oraz wypadków w dniu 14 września 1930 roku + qe © х 
w Warszawie i innych miastach Rzeczypospo- CASABLANCA. PAT. Lotnik: Molllison 

litej. przeleciał nad Oasablamica o godzimie 5-tej. 

PEN SINITEISS RORY ACERO ZZO" WOREONE Z ZET TOR OR ZEZROACOŚS @ КО УОЕИ 

$ LU „Trójkąt trzech państw     
Nad rzeką Olzą w pobliżu Mysłowic schodzą się granice Polski, Czechosłowacji i Nie 

miec. Teren ten zwano dawniej „Trójkątem trzech cesarzy”, schodziły się tu granice trzech ce- 

sarstw: Austrji, Niemiec i Rosji. Dzisiaj w punkcie tym zbiegają się granice trzech . wolnych 

i niepodległych republik.
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SILVA RERUM fjebafa budżefowa w Sejmie 
Budżety ministerstw: spraw wojskowych, rolnictwa i oświaty 

Zaczęło się... Nie weszła jeszcze w 
użycie nowa, zreformowana przez prot. 
Nitscha, pisownia, a już rozległ się miaż- 
dżący głos innego językoznawcy. 

Przed kilku dniami, na tem właśnie 
miejscu, zaznaczaliśmy, że do zamętu w 
dziedzinie polskiej pisowni w niemałym 
stopniu przyczyniają się sami uczeni ję- 
zykoznawcy, wzajemnie się zwalczający 
i pociągający za sobą zdezorjentowanych 
łaików. 

Kurjer Warszawski (30) udziela gło 
su proi. St. Szoberowi, który bez litości 
rozprawia się z prof. Nitschem. 

Uderza przedewszystkiem brak pewnych i 
kategorycznych zaleceń Zwroty takie, jak „mo 
żnaby zalecić* utrudniają czytelnikowi korzy- 
stanie z „Pisowni*, bo w praktyce postępowa- 
nia życiowego wszyscy szukamy wskazówek 
pewnych i wyraźnych. 

To jest brak zasadniczy ujęcia formalnego 
przepisów, a co się tyczy wprowadzonych w 
nich zmian rzeczowych, to „reiormy“ nie mož- 
na uznać za szczęśliwą. 

Dotyczy ona dwóch punktów zasad naszej 
pisowni: 1) przenoszenia wyrazów z jednego 
wiersza na drugi i 2) łącznego bądź rozdziet- 
czego pisania przysiówków złożonych. Siorma- 
łowanie, obowiązujących dotąd przepisów w 

tych dziedzinach były bardzo bałamutne i peł- 
ne rażących sprzeczności, jak naprzykład przy- 

słowiowe zpańska, obołk z chłopska, dobranoc 

obok dzień dobry, ale „reforma* nie wypro- 

wadza nas z chaosu sprzeczności i wątpliwo: 
ści, a najlepszym tego dowodem, że w samej 
„Pisowni“ są  niekonsekwencje: w tekście: 
spowrotem (str. 32), a w słowniczku z powro- 
tem, spowodu, ale z przyczyny, dorzeczy, ale 

od rzeczy! Widocznie sam redaktor przepisów 

nie umie się do nich stosować. Nic dziwnego, 

bo zasada, na której je oparł, jest niewłaściwa 
i niepraktyczna. ь Ч 

Słusznie, bardzo słusznie: zasada pi- 
sowni, dotycząca łącznego lub rozdziel- 
czego pisania wyrazów, jest niewłaściwa 
i niekonsekwentna, ale dlaczego gre- 
mjum językoznawców nie może opraco- 
wać i ustalić zasad słusznych?. 

Proi. Szober mówi: 

A przecież wszystkie, cisnące się tu, wąt- 

pliwošci, dałyby się usunąć przez przyjęcie 
prostej reguły: przysłówki złożone piszemy w 

zasadzie rozdzielnie; łącznie piszemy tylko ta- 

kie przysłówki, których cząstki nie występują, 

jako samodzielne wyrazy, bądź jormy gramaty- 
czne, a więc rozdzielnie: z wieczora, z rana, 

za dnia. do dnia, z góry, z dołu, w tył, z po- 

czątku, z powodu, po łacinie, po macoszemu, 

ale łącznie: zbliska, zdawna, popolsku, bezliku. 

Ostry sąd wypowiada prof. Szober i 

w stosunku do przepisów, odnoszących 
się do dzielenia wyrazów: 

Co się tyczy zasad przenoszenia wyrazów, 

to chodzi tu przedewszystkiem o ustalenie spo- 

sobu przenoszenia wyrazów prostych w miej” 

scach zbiegu spółgłosek. Dotychczasowa zasa- 
da nie była szczęśliwie wybrana, bo doprowa- 
dzała w swem następstwie aż do 34 przepisów 
szczegółowych; ale nie da się również przyjąć 
zasada, proponowana w „pisowni*, zupełnie 

bowiem lekceważy poczucie składu słowotwór- 

czego wyrazów, a poza tem doprowadza do 

takich anomalji, jak podział pa-nna, wi-lia, 
Jagie-ito. R; 

Po szczegółowych rozważaniach na 

temat pisowni w ujęciu prof. Nitscha, 

prof. Szober tak mówi o tej pisowni: 
Jak widać, ani pod względem naukowym, 

ani praktycznym, nie stoi ona na wysokości 

swojego zadania: wprowadza zamęt ortograficz 
ny i rozpowszechnia zupełnie błędne pojęcie 
o wiaściwościach gramatycznych języka pol- 
skiego. Е 

Czy można wypowiedzieć bardziej 0- 
stry sąd?... „Zamęt ortograficzny”, -— 
„zupełnie błędne pojęcie o właściwo- 
sciach jęz. pol.* — a jednak tysiące nau- 
czycieli muszą wbijać do głów miljonów 
dzieci właśnie te błędne pojęcia, przy- 
czyniające się do zamętu!... 

Czyżby naprawdę nie było żadnego 
sposobu, aby nasi uczeni filologowie nio- 
gli się wreszcie porozumieć ze sobą i o- 
pracować pisownię, nie budzącą więk- 
szych zastrzeżeń? 

    

Lector 

PAMIĘTAJ] OBYWATELU, ŻE W WIEKU 
OD 15 60 LAT, CO TRZECI CZŁOWIEK 
UMIERA Z GRUŹLICY! 
OGROM TEJ KLĘSKI i 

iĄ. KUPUJCIE NALEPKI 
ŁOPIERAJCIE BUDOWĘ 
TORJUM POD WILNEM. 

WYOBRAŻ SOBIE 
POPIERAJ WALKĘ 

PRZECIWGRU- 
SANA 

Z Ni 
ŹLICZE"! 

  

WARSZAWA. PAT. — 8i-sze plename po- 
siedzenie Sejmu. 

Na wczorajszem posiedzeniu Izba przy 
piła do dalszej debaty nad budżetem Mini. 
stwa Spraw Wojskowych. 

Pierwszy przemawiał poseł Tebinka (BB), 
który odpowiadał na zarzuty posłów Klubu Na- 
rodowego, iż rząd jakoby niedość energicznie 
odpowiada na niepoczytalną propagandę niemiec 
ką za rewizją granic. 

Mamy doskonałą armję, przeznaczoną do о- 
brony granic i naszej wolności i żadna głupia 
gadanina na temat rewizji granic nic nas nie 
obchodzi (huczne oklaski). 

Po przemówieniu posła Tebinki zabrał głos 
drugi wiceminister spraw wojskowych / generał 
Składkowski, witany hucznemi oklaskami. 

Przemówienie 

wiceministra 5uładkowskiego 

Gen. Składkowski, odpowiadając pos. Arci- 
szewskiemu, który odmałował w czarnych bar- 
wach obraz stosunków w wojsku, oświadczy, 
że mowę posła nazwałby mową 'rozcieńczonych 
okropności. Pos. Arciszewski spotkał jednego 
majora z I brygady, zresztą doskonałego żołnie- 
rza, który był niezadowołony i powiedziai, że za 
dwa lata, jak tak będzie dalej, póździe z wojska. 
Trzeba być aparatem niezwykle czużym, 
skargę jednego majora aż przed Sejm wyciągać, 
Gdyby 600 majorów powiedziało, że tak jest żle, 
że pójdą z wojska, toby minister zaniepokoił się 
jJeżelion jest tak dobrym żołnierzem, może jesz- 
cze zaawansuje na podpułkownika. Gdybym był 
jego dobrym kolegą, tobym mu powiedział: „Le 
piej cierpieć. w wojsku, niż jeść słodki chleb ja- 
ko cywil w dzisiejszych stosunkach. 

Pos. Arciszewski wie dobrze, że w każdej 
armji są dwa sita, przez które się przesiewa o 
ficerów: jedno w stopniu kapitana przy przej- 
ściu na majora, a drugie w stopniu pułkownika 
przy przejściu na generała. Przez te sita wszys 
cy przejść nie mogą— na to niema rady. Gdyby 
każdy mógł awansować, musiałoby być tyle 
stanowisk generałów, ile jest poruczników. 

Pos. Arciszewski mówił ze zgrozą przyci- 
szonym głosem, że jest jakiś taki major w woj- 
sku połskiem, który wszystkiem trzęsie, ale nie 

Й nam nazwiska, ab y nas nie przestra- 
szyć. Jest człowiek — mówił wiceminister, który 
wszystkiem trzęsie w wojsku, ale nie major, a 
Marszałek Piłsudski (oklaski na ławach BB) i 
który tak trzęsie, że wszyscy się boimy bez róż 
nicy stopnia i który sam przeprowadza wszyst 
kie awanse. Właśnie jemu zawdzięczać należy 
to, o czem mówił pos. Arciszewski, że oiice10- 
wie harują od rana do nocy. Pan wiceminister 
dziękuje posłowi Arciszewskiemu za to, co po- 
wiedział. Oficerowie polscy wcale nie są butni, 
tylko słuchają i boją się i to jest dobrze, dia- 
tego, że słuchają i boją się dla dobra Polski. 

Odpowiadając na zapytanie posła Arciszew 
skiego co do najcięższej artylerji, tortyfikacyj, 
lotnictwa bombardującego i umocnienia wybrze 
ży oraz odpo Wiedajic na jego twierdzenie, że 
społeczeństwo jest niespokojne, gen. Składkow- 
ski oświadcza, że te najcięższe armaty i sanio- 
loty bombowe mają naturę tak skromną, że je- 
šli się je chwali podczas pokoju, niešwietnie 
działają podczas wojny, ale jeśki się o nich nic 
nie mówi, to na wojnie szczekają i szczerzą zę- 
by. Istnieje przesąd w wojsku — mówił generał 
Składkowski — że kiedy się bardzo klepie ar: 
maty w czasie pokoju, to będą złe w czasie 
wojny. jeśli społeczeństwo jest niespokojne to 
powiem, że wolę takie społeczeństwo, które pod 

      

aby. 

czas pokoju' niepokoi się o wojnę, aniżeli takie, 
które w czasie pokoju było bardzo arbitralne, a 
w czasie wojny rozpaczało. 

Pan poseł Arciszewski mówił w końcu coś 
© młodzieży narodowej, czego minister Skład- 
kowski nie zrozumiał. Mówił, że ono do wojska 
wejdzie, że wojsko nie może się tem zajmować. 
Ja wezmę — mówił generał — tę kwestję prv- 
sto. Wierzę, chociaż nie jestem idealistą, że kie- 
dy zajdzie potrzeba, młodzież narodowa, mło: 
dzież wszystkich partyj stanie jednolicie pod je: 
dnym sztandarem i zasili armję czynną bez róż- 
nic partyjnych (oklaski), wierzę. że te wszyst- 
kie różnice, które tu mamy,” to będą głupstwa, 
drobiazgi wobec tego, że Ojczyzna w niebez- 
pieczeństwie. Mamy wodza armji. Armja czyn- 
па zasilona będzie armją rezerwową. Armja za- 
opatrzona będzie we wszystko, co trzeba i wie- 
rzę w to, że przy natężeniu wszystkich sił, nie 
chełpiąc się, potrafi ona w ciężkim trudzie ti- 
zyczuym i psychicznym wywalczyć Polsce zwy- 
cięstwo (huczne i długotrwałe oklaski na ła- 
wach BB). 

Po przemówieniu wiceministra debatę nad 
budżetem Ministerstwa Spraw Wojskowych za- 
kończono i przystąpiono do budżetu Ministei- 
stwa Rolnictwa i Reform Rolnych. 

Referent tego budżetu pos. Stroynowski 
stwierdził, między innemi, że dalsze możliwo: 
rozwoju rolnictwa może zapewnić tylko rozsze- 
rzenie rynków wewnętrznych. Trzeba wzmocnić 
siłę nabywczą nabywców. Rozważna i ostrożna 
polityka rolna w ostatniem trzechleciu dała wy- 
nik lepszy, niż w innych państwach. Referent o- 
mówił kwestję wysokości cen płodów rolnych. 
Następnie zwrócił uwagę, że rozporządzenie Pre 
zydenta z października rozstrzygnęła sprawę dit 
goterminowego kredytu w myśl interesów za- 
dłużenia rolnictwa. 

Następnie przemawiali pos.: Fiałkowski, 
Malinowski, Sanojca i Poniatowski, poczem mat- 
szałek odroczył posiedzenie do godziny 16-tej. 

Po przerwie po krótkiej dyskusji nad bud- 
żeten: Ministerstwa Rolnictwa, emerytur i rent, 
przystąpiono do obrad nad budżetem Minister- 
stwa Oświaty. 

Sprawozdawca pos. Zdzisław  Stroński 
stwierdza, że wydatki osiągają sumę 324.597177 
zł., poczem omawia wszystkie działy budżetu Mi 
nisterstwa, prosząc w zakończeniu o przyjęcie 
preliminarza wraz z poprawkami, przyjętemi w 
komisji. 

Mowa min. Jędrzejewicza _ 

Zkolei zabrał głos minister WR i OP ję- 
drzejewicz. 

W czasach tak ciężkich jak obecne, sprawa 
szkolnictwa powszechnego jest niewątpliwie je 
dnem z najtrudniejszych zagadnień w naszem 
życiu państwowem. Powinna przejść przez nie 
cała młodzież szkolna. Z drugiej strony środki 
materjalne w chwili obecnej nie wystarczają 
na objęcie przymusem szkolnym wszystkich 
dzieci w wieku lat od 7—14. żadne narzekanie, 
żadna krytyka nic tu nie poradzi. To, co w tym 
zakresie zostało zrobione, edstawia się in- 
ponująco. Potrafiliśmy powiększyć o 262 tysią- 
ce ilość dzieci w szkole w porównaniu z ubie 
głym rokiem szkołnym. Stało się to za cenę ol- 
brzymiego wysiłku nauczycielskiego. Dokiadna 
statystyka wykazuje, że około 450 tysięcy dzieci 
znajduje się poza szkołą. W tem jest poważna 
ilość dzieci, zwolnionych od przymusu szkolne- 

go, wreszcie ponad 100 tysięcy dzieci, których 

istotnie nie potrafiliśmy pomieścić w naszych 
szkołach. 

Wysoka Izbo! Po długiej i żmudnej pracy 

   

      
Zdjęcie przedstawia nabożeństwo żałobne 

kach z Chińczykami. 

NIE ZBLIŻYŁ LECZ ODDALIŁ 
Mikołaj Jorga, który jest znakomitym 

uczonym, dramaturgiem, poetą i wybit- 
"nym mężem stanu Rumunji, powiada: 

— Trud ludzi pokornych i wzloty 
twórczego ducha — oto dwa czynniki, 

które zbliżają narody. Eminescu napew- 

no magna pars fuerit w tej komunji du- 
chowej Polaków i Rumunów, której pra 

gnęli nasi przodkowie, częstokroć współ- 
towarzysze w słusznej wojnie  chrześci- 

jańskiej... 

Eminescu jako czynnik zbliżenia 

dwóch narodów — polskiego i rumuc- 
skiego? Zdaje się, że to nazwisko nic je- 

szcze Polakowi nie mówi. Eminescu, któ 
ry — jak tłumaczy Mikołaj Jorga — 

pokrewny był wielkim romantykom Poi- 

ski, i jak oni odczuwał potrzebę żyć po- 
nad wiekami i przestrzenią, gnany mi- 
stycznym niepokojem: 

Że umrzeć mam 

przenigdy światom nie uwierzę. 

! - Ja — wieczna młodość, 
® wieczny sen w girlandy gwiazd uwity, 

wbijam wzrok w słońce! 
W sercu mem przepych i szczytów 

szczyty — 

i Ja sam. 

Ten urywek z „Ody* jest oczywiście 
całkiem romantyczny, całkiem polski. 

* * * 

Mihail Eminescu urodził się w roku 
1850, umarł w roku 1889, mając lat trzy- 

dzieści dziewięć — jak Słowacki. 3 
| „Młody mężczyzna — piękność w ka 
żdym calu! Rysy klasyczne, wybitne — 

"w obramieniu długich czarnych włosów. 

Duże jasne czoło, olbrzymie oczy. Wre- 

szcie: łagodny, melancholijny uśmiech. 

Ogólne wrażenie: święty, który oto zstą- 

pił ze starej ikony. Poza tem: zdecydo- 
wana predestynacja do cierpienia. W ry- 

sach wypisane udręki żywota”. Tak opi- 

suje umuńskiego romantyka Jon L. Cara- 

giale, jego przyjaciel i dramaturg. Czyż 
portret ten nie przypomina również Sło- 
wackiego? 

Predestynacja do cierpienia i udręki 
żywota... W Eminescu, pisze jego przy- 

jaciel, w Eminescu, potomku starego ro- 
du, rozegrała się rozstrzygająca walka 
pomiędzy płomiennością podniosłego ży - 
cia a zarodkiem zupełnego zniszczenia: 

walka pomiędzy genjuszem a obłąkaniem. 
Ten człowiek o nieprawdopodobnie nie- 
równym temperamencie, poddawał się 
każdej namiętności, a gdy nim owładnę- 

ła, stawała się źródłem niepojętej mę- 

czarni. 

Zewsząd mnie jad zatruwa jak szata 

Dejaniry. 

Już gore we mnie duch. 

O, nie ugaszą go wiry oceanicznych wód. 

Cżyliż z popiołów wstanę, 

Czy wziecę w jasnych przestrzeniach 

Jak Feniks? 

Był to bowiem jasny intelekt, wiezio- 

ny w chorym mózgu, i udręczony duch 

w ciele zmarnowanem. On, którego sta:- 

szy brat, świetny oficer, kończył akade- 

mję berlińską z takim wynikiem, że mar- 

szałek Moltke nie mógł wyjść z podziwu, 
on uciekał z domu, aby obijać się po nę- 
dznych hotelach w Giurgiu jako chło- 
piec do posług; aby dusić się w budkacn 

Z krainy wschodzącego słońca 

za żołnierzy armji japońskiej, poległych w wal- 

  

suflerskich wędrownych teatrzyków; aby 
stąd popędzić na studja nad Spinozą i 
Kantem do Wiednia; aby zostać redakto- 
rem wielkiego dziennika politycznego; 
aby nakoniec, w trzydziestym szóstym 
roku jego życia, zamknęły się za nim 
drzwi szpitala dla obłąkanych — aż do 
śmierci. Tu odwiedził go jeden z przyja- 
ciół: „Mówiąc o poezji, rozniecił w Emi- 
nescu nagłą radość twórcy, która obja- 
wiła się w sposób wprost dziecięcy. Obła 
kany poeta wyciągnął z kieszeni zwój 
papieru i począł odczytywać zeń swaie 
płomienne wiersze. Tymczasem na arku- 
szu papieru widniały tylko dwa słowa: 
Dumny wojewoda. Eminescu więc im- 
prowizował, i wyczuwało się w całej 
harmonji dźwięków niepokalaną  techni- 
kę mistrza, przeciwstawiającą się ostat- 
nim wstrząsom duszy pogrążonej już w 
ciemnościach *. 

Improwizowana „Duma wojewody“ 
była, być może, ostatnim wybuchem nat- 
chnienia. Wkrótce potem zginął poeta 
tragiczną śmiercią. Warjat — towarzysz 
niedoli rozbił mu czaszkę kamieniem. 

— I jeśli płakałem — notuje Jon E. 
Caragiale — gdy go przyjaciele i wro- 
gowie, czciciele i zazdrośnicy odprowa- 
dzali pod świętą wierzbę, doprawdy — 
nie śmierć jego wycisnęło mi łzy, lecz 
udręka jego życia i wszystko to, co ten 
niezmiernie wrażliwy człowiek wycier- 
piał, z powodu warunków opacznych, 
przez ludzi i przez siebie samegó. — 

Świat w nieprzerwanych żądz dzikości 

Toczy się, burzy kołem. 
A ja w mej dumnej samotności 
Już stałem się popiołem. 

Tak kończy się wiersz Eminescu p.t. 
„Testament“. Wiersz ten przypomina 
również Słowackiego. Przypomina i 

nad reorganizacją naszej szkoły stwierdzam, że 
wszystko rozwija się w zamierzony zgóry Spu- 
sób. Przed later1 będziemy mieli gotowy pro 
gram szkoły powszechnej i gimnazjum ogólno - 
kształcącego. W roku 1925 całość prac progra 
mowych w zakresie szkolnictwa będzie zakoń - 
схопа. Jestem zupelnie pewny, że w 6 lat od 
uchwili uchwalenia ustawy, nowy ustrój szkol 
ny będzie calkowicie wprowadzony w życie. 

Sądzę, że mnie osobiście zarzut bezpro- 
gramowości nigdy nie dotyczył. Dzisiaj pranę 
podkreślić, że program wychowania obywateisko 
państwowego staje się coraz bardziej nicią prze 
wodnią całych prac Ministerstwa. Kładę na te 
sprawy szczególny nacisk nietylko dlatego, ze 
wychowanie państwowe jest wielką zdobyczą 
współczesnej myśli wychowawczej, ale dlatego 
również, że w naszej sytuacji geograiicznej, w 
warunkach, w jakich nas dzieje postawiły, spra 
wa stosunku ludności do państwa stanowić bę- 
dzie © losach Polski. 

Chcę raz jeszcze stwierdzić kategorycznie, 
że projekt ustawy akademickiej w żadnej mie 
rze nie narusza zasadniczo wolności nauki i 
wszelkie pod tym względem zarzuty muszę 
traktować albo jako świadome  mijanie się z 
prawda, albo jako wynik nieprzemyślanego sta 
nowiska. W ostatnich czasach sprawa ta 00- 
jęła już nietylko środowiska protesorskie, ale 
przeszła na teren młodzieży akademickiej i oto 
jesteśmy świadkami zajść niezwykłych. Część 
młodzieży — wiadomo oczywiście jakiego obii- 
cza politycznego — zaczyna urządzać dzikie, 
brutalne napaści na tych profesorów, którzy ©- 
świadczyli się za zmianą obowiązującej ustawy 
o szkołach akademickich. Młodzież ta broni rze- 
komo zagrożonej wolności myśli, a jednoczesnie 
obraża i bije swoich profesorów, którzy w waż 
kiem zagadnieniu organizacji nauczania na żą- 
danie komisji sejmowej ze swego niewątpliwie 
prawa nie skrępowaną niczem myślą zrobili u- 
żytek. Przyzwyczailiśmy się już do wielu przy- 
krych rzeczy. W szczególności dwukrotnie by 
liśmy świadkami niekulturałnych dzikich eksce- 
sów w wyższych uczelniach, połączonyca z u- 
życiem gwałtu fizycznego w stosunkach, w któ 
tych właśnie wszelka przemoc fizyczna winna 
być kategorycznie wykluczona. Ale po raz pietw 
szy stoimy wobec faktu zupełnie nowego, wo- 
bec faktu bicia piofesorów w naszych szko- 
iach najwyższych przez młodzież. Czegoś podo 
bnego jeszcze nie było i nie był to dziki wy- 
bryk jednostek. Jest to widocznie ustalona i 
sprecyzowana metoda. 

Profesor dr Bartel, profesor Nowakowski, 
proiesor Czerny, prof. Steike, prof. Wałek-Czer 
necki zostaliobrzuceni jajami, albo pobici, albo 
jedno i drugie, jak to miało miejsce z proieso- 
rem Wałek-Czerneckim. 

Wysoka lzbo! Z tej wysokiej trybuny, z 
której słyszy mnie cała Polska, muszę jak naj- 
kategoryczniej zaprotestować przeciwko tym me 
todom walki politycznej, które podsuwa się mło 
dzieży. Metody te są sprzeczne z elementarnemi 
wymaganiami etyki, metody te są barbarzyn- 
skie, wyzbyte wszelkich cech honoru, metody 
te są metodami tchórzów. Jestem głęboko prze 
konany, że powinny one wywołać szczery Od- 
ruch oburzenia i potępienia ze strony wszystkich 
uczciwych obywateli Rzeczypospolitej, ze stro- 
ny wszystkich organów prasowych, niezależnie 
od ich różnic politycznych i ideologicznych. 

WARSZAWA. PAT. — Po przemówieniu p. 
ministra w dyskusji pierwszy przemawiał poseł 
Kornecki z Klubu Narodowego. który omówił o- 
gólne problemy wychowawcze, sprowadzając 
zagadnienie do walki dwóch światopeglądów: 
państwowego i narodowego. Mówca krytykuje 
stosunek władz szkolnych do nauczycielstwa, 
jak również organiz. „Zrąb”. Szeroko omawia 
pozatem organiz. młodzieży „Straż Przednia", 
wyrażając się negatywnie o jej działalności i 
programie. 

Pos. Wełykanowicz porusza sprawę szko|- 
nictwa ukraińskiego, zajmując w konkluzji sta 

nowisko negatywne wobec budżetu Ministerstwa 
WR i OP. * ч 

Na tem obrady przerwano. Dalszy ciąg 

dyskusji nad budżetem oświaty we środę o go: 

dzinie 10 rano. 

Nasi tenisiści na zawodach w Szwecji odnoszą szereg zasłużonych zwycięstw. 

  

rakiety w Szwecji 

Na powyž- 
szem zdjęciu widzimy po przyježdzie na dwo-rzec w Sztokholmie, od prawej p.p. Tłoczyń- 
skiego, jędrzejowską i 

świadczy o solidnym 

  

Witmana. Komplet ru-kiet, jakie zabrali z sobą 
ekwipunku 

nasi _ mistrzowie, 
sportowy:n. 

Chram Buddy i pałace przemysłu 
staną na wielkiej wystawie 

Specjalny wysłannik szwedzkiego pisina 
„Svenska Dagebład* opisuje w obszernym re- 
portażu prace, iście gigantyczne, jakie prowadzi 
Się nad wzniesieniem w Chicago stoisk i gma- 
chów na przyszłą wszechświatową wystawę, 
która masię tu odbyć już w roku bieżącym, u 
której otwarcie nastąpi dnia 1 lipca. Jeszcze rek 
temu w Ameryce podnosiły się liczne głosy 
przeciw tej wystawie: od szeregu lat imprezy 
wystaw międzynarodowych jestto rzeczą 
stwierdzoną— kończą się fiaskiem finansowem. 
To też mniej bogate państwa rzadziej sobi 
oczywiście o ile są rozsądne — pozwalają na 
podobny zbytek. Ameryka przeciążona kryzysem 
nie odstąpiła jednak od planu wystawy w Chi- 
cago, choć wiele głosów do tego nakłaniało. O- 
becnie mimo że koszta wystawy wynosić będa 
kilkanaście miljonów dolarów, przygotowania 
trwają bez przerwy: Amerykanie pocieszają się 
że jak dobrze pójdzie, to wystawa przyniesie 
czysty zysk. 

Już dziś są wykończone i wyglądają impo- 
nująco stoiska „krółów** — wielkich koncernów 
i trustów stali, nafty, kolei, chemikaliów, ba- 
wełny itd. Tych „olbrzymów liczy się ogółem 
ria 280. Zajmują one ni mniej ni więcej jak je- 
dną trzecią powierzchni całego terenu. Ich sto- 
iska są ogromnemi fialami, pałacami najfantas- 
tyczniejszej architektury. Zwraca uwagę wspa 
niały pałac „Generał Motors". Konkurent samo- 
chodowy Forda wzniósł tu ni mniej ni więcej 

JAK CAŁĄ SWĄ FABRYKĘ, 

w której przez cały ten czas wreć będzie 
praca, a ludzie będą mogli oglądać przez wiel- 
kie szyby, jak z łomów stalowych powstaje no- 
woczesny, gotowy do jazdy samochód. Zakłady 
Chryslera zbudowały swoje stoisko za cenę pół 
miljona dolarów — co samo przez się jest dość 

(KITT URI ICSI K A ZPO I II RODE SYST 

Zgon hr. Apponyi ego 
GENEWA. PAT. — Zmarł tu dziś hr. Apponyi, wybitny mąż stanu Węgier. 

Pościg za zbuntowanym krążownikiem 
BATAWJA. PAT. — Dwie łodzie pod 

wodne, trzy hydroplany, stawiacz min, 

jak również parowce rządowe biorą ti- 

dział w pościgu za krążownikiem „Zeven 

Provincien*, na którego pokładzie zbuń:o 

wali się marynarze, trzymając w niewoli 

50 białych, wśród których jest 16 oli- 

cerów. 

puszkinowskie „Brożu li ja wdol ulic szu- 

mnych“. Jest oczywiście romantyczny. 

Eminescu stał się popiołem i* jednym z 

największych . poetów Rumunii. 

* * * 

Krótki życiorys Mihaila Eminescu 

jest konieczny do zrozumienia jego książ- 

ki, która wyszła właśnie w przekładzie 

polskim p.t. „Wybór poezyj i poema- 

tów”, tłumaczony przez Emila Zegadło- 

wicza (Warszawa 1933). Pierwszy prze 

kład polski rumuńskiego romantyka, ttu- 

maczonego już na niemieckie i angiel- 

skie z przedmowami G. B. Shaw'a. 

Mikołaj Jorga w przedmowie francu- 

skiej do „Wyboru” jest zdania, że czytel-- 

nik polski rozmiłuje się bardziej, niż ja- 

kikolwiek inny, w tym duchu „który oży- 

wia twórczość Eminescu. Dlaczego? Dla- 

tego, że jak wielcy romantycy polscy, 

ogarnięty był miłością, której nie mógi 

nastarczyć Świat, i której Szukał wciąż 

w gorączkowej pogoni. Dlatego, że po- 

dobnie, jak oni opanowany był mistycz- 

ną namiętnością wydarcia się poza koło 

życia. 
Nie jestem pewien, czy Mikołaj Jorga 

ma słuszność. Nie ma jej, prawdopodob- 

nie z tego powodu, że twórczości Emine- 
scu dają nam poznać nieco zapóźno. Na- 
leżało go przetłumaczyć przed rokiem 
1918. Wówczas byłby czytany przez sze- 
roką publiczność. Dziś zapewne czytać 

go będą tylko niektórzy. Może ostatecz- 

nie stać się tematem jakiej pracy studenc 

kiej w seminarjum, gdyby chodziło o „па- 

ukową* (rzetelną — powiedziałby prof. 

Pigoń) analizę jej pierwiastków roman- 

tycznych, odpowiednie zaszufladkowanie 

jego indywidualizm i ewentualne stwier- 
dzenie filjacyj pomiędzy nim a Słowac- 
kim czy Krasińskim. Rzecz prosta, tyl- 

Parowiec „Aldebaran* przejął depeszę 
radjową zbuntowanych marynarzy, którzy 
zawiadamiają, że gotowi są skapitułowac 

pod pewnemi warunkami, żądają miano- 

wicie zapewnienia im wolności, gwaran- 

tując jednocześnie bezpieczeństwo uwię- 

zionych przez nich na pokładzie europej- 

czyków. 

ko filjacyj — nie wpływów czy zależno- 
ści, gdyż Eminescu nie znał żadnego z 
romantyków polskich. Znał natomias: do 

, brze Schillera, znał filozofję niemiecką, . 
rozczytywał się w Spinozie i rozta,1ał 

w platońskim świecie ideału. To samo 

czynili romantycy polscy. | jak oni kc-- 
chał, jak oni budował kunsztowne sone- 
ty erotyczne. Z tych więc względów pox- 
zja *minescu nie wniesie do litera:ury 
polskiej nowych motywów. Gorzej na- 

wet: czytelnik polski może się zlekka 
zdziwić, że ten rumuński poeta, zmarły 
'w roku 1889, jest bujnym romantykiem 
wówczas, gdy romantyzm składano już 
nawet w Polsce do lamusa. Poezja ru- 

muńska opóźniała się tedy w rozwoju bar 
dziej jeszcze od polskiej. Ale nie będzie 
to całkiem ścisłe. Eminescu odpowiada 
w sam raz nastrojom Młodej Polski. Wia- 
śnie nasz początek wieku XX, Wyspian- 
ski, Tetmajer, Kasprowicz i Żuławski. 

Dziś nas to już mniej interesuje, dziś wo- 
góle tracimy coraz bardziej gust do poe- 

zji: wszelkie stare metafory zużyły się 

oddawna i dźwięczą fałszywie. Wód 

topiele i rozchwieje, cień, zasępienie, 

osmętnica i tęsknica — nietylko nie bu- 

dzą w nas mistycznego dreszczu, ale 

niestety, nie wzruszają nas. Musimy 

więc albo wyrzucić te słowa, albo siłą 

twórczego artyzmu wlać w nie tyle no- 
wej treści, by wstrząsnęły nas nowem 

skojarzeniem i nową wizją rzeczywisto- 

ści. 
Eminescu nie wstrząsa. Mimo swoje 

namiętności, burze i tragizm życia. jes: 

to.uczucie przykre — owa dysproporcja 

pomiędzy nieposkromioną treścią wewiię- 

trzną poety a — powiem poprostu 

banalną formą jego wierszy i wyszarza- 

nem poetyckiem obrazowaniem. Jakaż 
jest tej dysproporcji przyczyna? Przecie 

  

silnym orężem reklamy. Zresztą nie są tu one 
odosobnione. Nawet poza tymi 280 „stoiskami 
olbrzymów istnieją takie, których zbudowanie 
kosztowało nie wiele mniej. 

MAŁPOWANIE PARYŻA. 

Brak oryginalności jeśli chodzi © pewne 
większe artystyczne pomysły, uderzać jednak bę 
dzie na wystawie. Przedewszystkiem w sposób 
dość bezceremonjalny skopjowano pomysł fran 
cuski, który na wystawie kołonjalnej w Paryżu 
umieścił odtworzenie annamskiej, leżącej w po- 
Siadłościach Francji, świątyni Ankor Wat. Była 
to — pamiętamy — jedna z największych at- 
rakcyj wystawy. Ameryka nie zdobyła się na 
nic lepszego, jak na skopjowanie z kolei tak 
zwanego „złotego chramu Jehola“, istniejącego 
w Tybecie, a „odkrytego przez Sven Hedina... 
Ameryka cieszy się, że będzie to dzieło większe 
od francuskiego. O tyle jednak o ile pomysł 
irancuski na wystawie poświęconej światu ko- 
lonjalnemu była na miejsca jak najbardziej, o 
tyle świątynia tybetańska znajdzie się na wy- 
stawie współczesnego świata nieco ni przypiął. 
Niemniej stanowić będzie poważną atrakcję. 

Z wielkim pietyzmem (prawdziwym kultem 
historji), przygotowuje się za to inny dział wy- 
stawy, mianowicie specjalna wystawa „sto lat 
Chicaga*. | 
nie Chicago, z czasów naszego królestwa Kon- 
gresowego, mmiejsze od dzisiejszej prowincjo- 
nalnej dziury na kresach. Kosztowała ta rekon- 
strukcja wiełe m Dp ch badan historycz- 
nych, ale też zapow się bardzo pięknie. -— 
Zgromadzono też akta odnoszące się do Chica- 
ga i pamiątki z różnych jego czasów. „Ludzie 
co od nas wyjadą będą ludźmi, którzy 

jeś w młodości zapoznali się z Sta- 
nów Zjednoczonych. Ludzie ci nie czytali nigdy 
historji Chicaga. I nie przeczytają jej nigdy. Ale 
wracając z wystawy „Stu lat", będą ją lepiej 
znali, niż histotję samych Stanów... ba, kraju ro- 
dzinnego”. Tak mówią organizatorzy. 

Nad tem wszystkiem krążą pogłoski o za- 
machach, jakie przygotowują anarchiści lub po- 
prostu bezrobotni, którzy potępiają jaknajostrzej 
owo wyrzucanie pieniędzy na wystawę w cza- 
sie tak dla nich tragicznym. PREST. 

| re TT = 

czy WIESZ, MATKO, ŻE NA TYFUS 
BRZUSZNY, CZERWONKĘ, OSPĘ, SZKAR- 
LATYNĘ, DYFTERYT, ODRĘ , KOKLUSZ, 
GORĄCZKĘ POŁOGOWĄ RAZEM UMIERA 
DWA RAZY MNIE] OSÓB, NIŻ NA JEDNĄ 
TYLKO GRUŹLICĘ! CHROŃ SWE DZIECI 

PRZED TĄ PLAGĄ! POPIERAJ BUDOWĘ 

SANATORJUM DLA DZIECI GRUŹLICZYCH! 

jeden z przyjaciół _ zachwycał się 
niepokalaną techniką i harmonją mi- 
strza nawet wówczas,gdy twórca był już 
obłąkany. id 

Oto jak wygląda „niepokalana te- 

chnika* w polskich przekładach: ю 

Dźwięk pod srebrzycą płynie miesiąca, 
Ciszej i dalej — drzew czuby trąca, 
A moja dusza wciąż bolejąca 
Ku wiecznej śmierci zmierzą  tęskniąca. 

Czemu nacichasz w srebrnym rozłogu 
Zamilkający, kochany rogu? 
Zagraj raz jeszcze, jeden raz jeszcze, 

Niechaj twym dźwiękiem serce  upieszczę. 

A potem co krok: przeczże, nachwie- 
wać, wierchy, poświata, samotnia, roz- 

chwiej, jarzemy, błyskanie w mroku kry- 

śli w mrzących otchłaniach wieczne my- 

śli.. Jest i „zagadka życia co się stu- 

kształtnie spromienia*, i kwiaty co „się 

zeziarnią“... To już nie poezja i nie 
Eminescu, a poprostu Emil Zegadłowicz, 
kolędziołek beskidzki. Nic on z Eminescu 
nie pozostawił. Wszystko zabeskidził. Z 
jednego tylko nie zdołał wytrzebić wiel- 
kiego poety rumuńskiego: z jego cierpie- 
nia. Eminescu, którego życie było pas- 
mem udręki, cierpi po Śmierci pod pió- 
rem Zegadłowicza. 

Żle przysłużył się tłumacz poezji ru- 
muńskiej, którą sam nazywa jędrną, mę- 

ską, konkretną i unikającą  rozlewnošci. 
Wodą przekładu rozcieńczył jej jędrność 
i męskość. Źle się również przysłużył zbli 

żeniu polsko - rumuńskiemu, do którego 
nawołuje Mikołaj Jorga. Niemasz w nim 
bowiem ani trudu ludzi pokornych ani 
wzlotu twórczego ducha. Jałowa, nikomu 
niepotrzebna grafomania. Wysz. 

ddiada 
STY. 

Będzie tu zrekonstruowane poprzed- —
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Zjazd Wil. Zw. Teatrów 
i Chórów Ludowych 
W niedzielę w sali reprezentacyjnej Kura- 

torjum Okr. Szkolnego Wileńskiego odbył się 
zjazd delegatów zespołów amatorskich  tea- 
trów ludowych z terenu województ wileńskic- 
go i nowogródzkiego. 

Obrady zagaił prezes Towarzystwa Polskić 
go Teatru Ludowego w Wilnie p. Dracz. Prze- 
wodniczył kierownik oddziaiu oświaty  poza- 
szkolnej Kuratorjum Wileńskiego insp. Stubie- 
do, który powitał biorącego udział w obradach 
p. kuratera Szelągowskiego, wizytatora mini- 
sterjalnego, twórcy pierwszego teatru ludowc- 
go p. Cierniaka z Warszawy, oraz innych go- 
ści i delegatów. Dłuższe przemówienie wy- 
głosił p. kurator Szelągowski, który ustosunko- 
wując się z całą przychylnością do akcji tea- 
trów ludowych, przyrzeki tej akcji swą pomoc. 
— Obszerny reierat o teatrze ludowym i jego 
roli wygłosił p. wizytator Cierniak. Drugim ce- 
feratem był referat o teatrze regjonalnym p. 
Szkopa. 

Po referatach wywiązała się dyskusja, w 
której zabierali głos p.  Romer-Ochenkowska, 
p. Dracz i in., wypowiadając swe poglądy na 
istotę teatru ludowego. 

Następnie sprawozdanie z dotychczasowej 
działalności T-wa Polskiego Teatru Ludowego 
w Wilnie złożył p. Dracz. Ze sprawozdania ie- 
go dowiadujemy się, że Towarzystwo jest w 
przededniu posiadania własnej szatni teatralnej 
wartości 12, 00  ł., która będzie zaspakajać 
potrzeby teatrów amatorskich z terenu. Z wy- 
datną pomocą Towarzystwu przychodzi Kura- 
torjum, oraz . Ministerstwo W.R. i O.P. 

Zkolei przyjęto jako członka honorowego 
Towarzystwa p. Zygmunta Nagrodzkiego, oraz { 
wyrażono podziękowanie p. kuratorowi. Szelą- 
gowskiemu za okazywaną pomioc. 

Następnym punktem porządku dziennego 
była sprawa zmiany statutu. Po dokonane; 
zmianie Towarzystwo nosić będzie nazwę „Wi- 
leński Związek Teatrów i Chórów Ludowych'*. 

W wyniku wyborów zarządu, prezesem z0- 
stał p. Stubiedo, wybrany jednogłośnie. — Po- 
nadto do zarządu wchodzi 10 członków z Wi- 
leńszczyzny, ' Nowogródczyzny i _ Grodzieti- 
szczyzny— pracowników  społeczno-oświato- 
wych, artystów teatralnych i t.p. Wybrano 
również komisję rewizyjną w składzie 3 człen- 
ków i 2 zastępców. 

Zjazd zakończył się uchwaleniem podzięko 
wania za ofiarną pracę dotychczasowemu za- 
rządowi, p.p. Draczowi i Stubiedzie, oraz wspól 
ną fotograiją. ; 

Miłą niespodzianką był występ chóru iudo 
wego z Mickun, który odśpiewał szereg pieśni 
iudowych, oraz scenki, odegrane przez wyche- 
wanki tutejszego Związku Pracy Obywatelskiej 
Kobiet. 

Zjazd odbył się w 40-tą rocznicę powsta- 
nia teatru ludowego. Przybyło na zjazd około 
150 delegatów. 

| OFIARNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWA 
fundamentem walki z kięską 

bezrobocia 
Kięska bezrobocia pogłębiła się znacznie 

podczas tegorocznej zimy. llość bezrobotnych 
w Wilnie stale wzrasta i wynosi obecnie oko- 
ło 7000 osób. Wojewódzki Komitet do spraw 
bezrobocia dąży wszelkiemi możliwemi środka- 
mi do zaspokojenia najniezbędniejszych potrzeb 
wszystkich pozbawionych pracy, lecz akcję į0- 
go, jak dotychczas, paraliżuje brak środków. 

Komitet czerpie fundusze z ofiarności spo- 
łeczeństwa miejscowego i dotacji Centralnego 
Komitetu. Z pierwszego źródła wpływa do ka- 
sy Komitetu miesięcznie około 20.000 złotych. 
Połowę. tej, sumy wpłacają pracownicy umysło- 
wi, którzy na-początku tegorocznej akcji wal- 
ki z bezrobociem jedni z pierwszych sami opc- 
<datkowali się na rzęcz bezrobotnych. Dużo da- 
je wojsko i policja. Cech rzeźniczy wpła.a 
«dobrowolnie z własnej inicjatywy około 3000 
złotych miesięcznie. Piekarze wykazywali rów 
nież pełne zrozumienie dla akcji komitetu. W m. 
grudniu ubi roku, samoopodatkowały się sfery 

owe na czele z P.K.O. W styczniu r.b. na- 
stąpiło częściowe samoopodatkowanie się wol- 
nych zawodów, z których najofiarniejszymi oka 
zali się adwokaci. Można przypuszczać, że šia 

| palestry wileńskiej pójdą w najbliższy:a 
czasie także lekarze. Jak widzimy, część społe- 
czeństwa śpieszy z ofiarną pomocą Komiteto- 
wi. Niestety, nie można tego powiedzieć 0 
pozostałych. Wśród ofiarodawców niema  do- 
tychczas sfer przemysłowych i kupieckich. 

Prawie cały ciężar walki z bezrobociem 
wzięli na swoje barki pracownicy umysłowi i 
wojsko, wykazując maksymalną ofiarność w 
granicach swych możliwości. Inne zaś zawouy 
mogłyby dać o wiele więcej, niż ofiarowały. 

Centralny Komitet zasila miesięcznie fun- 
dusze Wileńskiego Komitetu kwotą około 30 
tys. złotych. Razem więc W. K. ma do dysp - 
zycji miesięcznie około 50.000 złotych Suma ta 
wystarcza na zaspokojenie najniezbędniejszych 
potrzeb zaledwie jednej trzeciej wszystkich bez 
robotnych potrzebujących bezwzględnie pomo- 
cy. tj 

Pamiętajmy, że „Konto bezrobotnego w 
P.K.O. jest 180.610. 

KURIŲ OST 

Uczciwy złodziej 
Do sklepu z obuwiem Urbamowiicza W. 

Pohulanka wszedl kulawy człowiek, pro- 

sząc « jałmużnę. Gospodymi powiedziała 
mu grzecznie: 

— Zaczekajcie, dziadku, zaraz wyniosę 
wam kawałek chleba. 

1 wyszła po swój skromny datek "db 
przyległego mieszkania. Wróciwszy, nie 
zastała żebraka.  Tknięta złem  przeczu- 
ciem, wybliegła na ulicę. Dostrzegła. jak 
żebrak śpiesznie kuśtykał ma swym drew- 
nianym szczudle, Schwytano go. Istotnie 
ukradł jeden| męski. kamasz z prawej mogi. 
Posterunikowy zdziwił się: 

— Cóż za sens kwaść jeden bucik? 

— Jestem bez nogi, panie — odrzekł 
zlodziej: — czyż (pam mie widłziii? 

Uczeiwego złodzieja osadzono w. are- 
Sacie. 

Oferty na komunikację miejską 
WILNO. Wiobeje tego, że oddanie konice- 

sji na eksploatację linji autobusowych w 

mieście „Saurerowi'' jest bardzo problema- 

tyczmie, liczni! przedsiębiorcy również za- 

miejscowi jalk i przedstawiciele firm samo- 

chodowiyich zwracają się do magistratu z 

zapytaniami co do warunków na jakich 

miasto mogłoby zajwirzeć umowę dzierżaw- 

ną. 
Wśród  przedsiębionstw. autobusowych, 

jak się dowiadujemy istnieje projekt za- 

łożenia coś w: rodzaju spółdzielni pnzy bez- 

pośredniem poparciu ti współdziałamiu zinia 

mtych przedstawicielstw samochodowych, 

6 lat więzienia za szpiegostwo 
Onegdaj Sąd O-zgowy rozpatrywał sprawę 

ułejakiego Eugenjusza Jagodowskiego, oskar- 
żoneo u uprawianie szpiegostwa na rzecz jed- 

  

nego z państw ościennych. W wyniku uznania 

winy sąd skazał Jagodowskiego na 6 lat wię- 

zienia. 

EOSZEŃ CTAWTZADRE WSA KOBE ODZA 

KRONIKA 
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Apolocji 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO - 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE: 

z dnia 7 lutego 1933 r. 

Ciśnienie średnie: 762. 
Temperatura średnia: —2. 

"Temperatura najwyższa: +1. 

Temperatura najniższa: —5. 

Opad w mm.: ślad. 

Wiatr: północny. 

Tendencja: wzrost. 
Uwagi: przelotne opady. 

PROGNOZA P.LM.-a 
na dzień dzisiejszy: 

Po rannych mgłach i oparach dość pogodnie 
noc silniejsze przyrrozki, zwłaszcza na Wileńsz 
czyźnie, w ciągu dnia temperatura w pobil. zera. 

Wschód słońca g. 7,09 

Zachód słońca g 4,07 

  

"ŻAŁOBNA 
— O śp. ks. Pawie Kulwieciu, dziennikarzu 

wileń. w 2lszą rocznicę jego zgonu. We środę 
8 lutego w kościele św. Ducha miejscowy prob. 
ks. A. Kulesza odprawi Mszę św. za spokój du- 
szy zasłużonego działacza oświatowego i kie- 
rownika „Gazety 2 grosze" w Wilnie śp. Pa- 
wła Kulwiecia. Nabożeństwo żałobne rozpocznie 
się o godz. 7 zrana. Ostatnią woląprzedwcześ- 
nie, bo w 29 rėku życia zgasłego, a pełnego 
cnót kapłana było, ażeby pamiętający go wierni 
zwiedzając Rossę, modlili się i na jego grobie. 
Mogiła jego znajduje się na Górce Literackiej 
nieopodal grobu innego, również gorliwego pra 
cownika na niwie oświaty śp. ks. Felicjana Ko 
chanowskiego. Śp. ks. Kulwiec był rodem z pow 
sejneńskiego, studja wyższe odbył w Insbruku, 
zaś wyświęconym został na kapłana w Wilnie, 
gdzie aż do zgonu pracował z wydatnym po- 
żytkiem na polu piśmiennictwa ojczystego i jako 
żarliwy sługa ołtarza, przy kościele św. Jakóba. 
Był on autorem między innemi kilku ulotnych 
broszur, jako to: „Myśli zaczadzonego filozoia" 
„Otwórzmy oczy” itd. Był gorącym rzeczni- 
kiem spraw oświaty w duchu wskazań Kościo 
ła i ideałów narodowych. Cześć Jego pamięci!S 

OSOBISTA. 

'WICE-W©JEWODA U ARCYBI- 

SKUPA. Z okazji imienin J. E. ks. arcybi- 
skupa Romualda Jalbrzykowskiego, Me- 
tropolity Wileńskiego, p. o. Wiojewody — 
p. wiicewojąwoda Miarjan: Jankowski w 
dniu wczorajszym złożył (ks. areybiskupo- 
wii osobiście życzenia. 

* MIEJSKA 

— KIEDY ODBĘDZIE SIĘ RADA 
MIEJSKA. Najbliższe posiedzenie Rady 
Miejskiej ma być zwołane ma dzień 16 b. 
m. Nlie jest to itermim ostateczny a to z 
uwagi ma toczące się jeszcze narady w 
sprawie komunikacji autobusowej, co bę- 
dzie głównym punktem posiedzeniia. 

— DUŻE MIESZKANIA MUSZĄ BYĆ 
ROZPARCELOWANE. W związku ze zbli- 
żającym się sezonie budowlanym Komitet 
Rozbudowy postanowił wystąpić do władz 
B. G. Kr. o jaknajszybsze przyznanie od- 
powiiednich kredytów na akcję budowlaną, 

Komiitet Rozbudowy: calkowicie popie- 
va. wiskazywaną przez nas potrzebę pance- 
> dużych mieszkań i unowocześnienia 

eh, 

Na ten eel potrzebne jest narazie 700 
tysięcy złotych. Komitet Rozbudowy . do- 
sadnie charakteryzuje w: memorjale swym 
sytuację miieszkaniiową ii! własności miej- 
skiiej w /Wiilmie i jako jedyne wyjście wska- 
zuje potirzebę udzielenia większych poży- 
czek ma przebudowę, zazmaczając, że tak 
miasto jak i skarb państwa: na tem tylko 
zyskają, podczas gdy popienanie mowych 
budowli jako wyjętych z pod ciężarów po- 

iw. miezem mła stan fimansowo - 
Gpólmy mie wpłynie. 

— ZAPADAJĄCY SIĘ CHODNIK. Na 
ul. Kalwaryjskiej koło posesji nr. 2 i 4 
zapada się stopniowo chodnik. Płyty szcze 
gólnie wi niepogodę nie mając twardego 
podkładu (tworzą ruchomą klawiaturę mie- 
możliiwą do przejścia 

Stan ten! trwa od dłuższego już cza- 
su, więc może miiejski wydział komunika- 
cyjny zechciałby tem! defekt wmeszcie na- 
prawić 

ANTENNS TI AAS ERKSA AK S O OKE RA KO TPS RT 00 МОБИНШИВКИТЕУЫ 

Przebudowa mostu na Szczarze 
Dyrekcja „Okręgowa Kolei  Państwo- 

wych w Wilnie powiadamia, że z powiodu 
odkudowy mostu ma rzece Szczarze, między 
stacjamii Jeziornica — Słomim, w dniu 11 
lutego r. b. przejazd В "As 

t | poczty w pociągach Nir. Nr. 
i 721 będzie s odbywał za Pośia ró 
siadania i przewożenia bagażu i poczty z 
jednej strony mostu na drugą. Pociąg Nr. 152 jw dniiu 11, II, będzie do- 
chodził tylko do Słonima, skąd podróżni i 
hagaż zostaną przewiezieni bezpłatnie na 

Zmiany w ruchu kolejowym 
drugą stronę mostu jalmie а 
nemii dla tego celu anżcko GO 
pociąg Nr. 721 mw. dniu 11. II będzie do- 

chodził do przejazdu 158,83 klm., skąd po- 
dróżni, bagaż ii poczta zostaną przewiezieni 
bezpłatnie ma dnugą stronę specjalnemi sa- 
mochodami, Wobec powyższego pociąg— 
Nin. 152 odejdzie z miejsca przesiadania z 
opóźmieniient 1 godz. 25 min., a pociąg Nr. 
Boman, 4 Slonima a opóźnieniem 1 godz. 

mim. 

— DLACZEGO NIE WSZYSCY. а- 
rządzcne usuwanie lodu z uliie jak widać nie 
WSZ; ieh obowiązuje, Wystarczy  wska- 
zać na posesję gdzie mieszczą się technicy 

przy ul. Wileńskiej i gmach wojewódzki 

przy zbiegu ulie Zamikiowej i Magdaleniy. 

SKARBOWA 

—WYJAZD PREZ. RATYŃSKIEGO. 
W: dniu 6 b. m, prezes Izby Skarbowej E. 
Ratyński wyjechał na kilkudniową lustra- 

cję Urzędów powiatowych. Nia czas nieobec 

ności zastępstwo objął p. Blielumas, » na- 
czelniik wydziału V Izby. 

— TERMINY PODATKOWE. W: b. 
m. platne są następujące podatki: 

W ciągu calego miesiąca podatek od 
nieruchomości miejskich i niektórych wiej 
skich za IV kwartał 1932 r., kryzysowy do- 
datek do tego podałtiku onaz podatek od lo- 
kali i placów niezabudowanych za I kwar- 
tał 1933 m. 

Do 15 lutego — państwowy podaltek — 
przemysłowy od obnotu, osiągniętego w 
m-cu styczniu 1933 r. przez przedsiębior- 
stwia hamdlowe I i II kategorji i przedsię- 
biorstwa przemysłowe od I do V kategorji, 
prowadzące prawidłowe księgi! handlowe, 
oraz przez przedsiębiorstwa sprawczdaw- 
cze. 

Do 15 lutego — zaliczka miesięczna na 
poczet madżzwyczajniego: podatku od docho- 

du osiągniętego przez notarjuszów (rejen- 
tów), pisarzy hipotecznych i komorników 
w miesiącu styczniu 1933 r, 

Do % lutego — tenże podatek, pobrany 

przez sprzedawcę energji elektrycznej w. 
ciągu pierwszych 15-tu dni lutego 1933 tr. 

Do 28 lutego — opłaty od schowków — 
(safesėw), įpobmainie mia rzecz bezrobaczych 
puzez przedsiębionstwa, dające w. najem 
schowki: w: z. m, 

UNIWERSYTECKA 
— Odwołanie honorowej promocji i. 

Fontesa. Z powodu ERA i zai 
przyjazdu do Wilna posła brazylijskiego, który 
miał przyjąć w imieniu prof. Antoniego Cardo- 
so Fontes'a dyplom doktora medycyny honoris 
causa, zapowiedziana na dziś uroczystość wrę: 
czenia tego dyplomu nie odbędzie się. Uroczy- 
stość ta zostaje przeniesiona na dzień 8 marca 
r.b. Przesłane na dziś zaproszenia, zachowaja 
swoją ważność. $ 

AKADEMICKAĄ 
— Kolo Matemat.-Fiz. i Astronomiczne 

USB w Wilnie, urządza w dniu 8 lutego (śro- 
da) 1933 r. w Ognisku Akad. (Wielka 24) o 
godz. 19 „tradycyjną herbatkę” na którą zapra 
sza członków i sympatyków Koła Zarząd. 

— S. K. M. M. Odrodzenie podaje do wia- 
domości, że w środę dnia 8 bm. o godz. 20tej 
odbędzie się zebranie junjoratu z referatem kol. 
Jana Prekiera n. t.: „Stosunek Odrodzenia do 
innych organizacyj na USB." Obecność junjo- 
rów konieczna. Goście mile widziani. 

— Sekcja Wyrobienia Wewnętrznego Soda 
licji Marjańskiej imików podaje do wiado- 
mości, że we czwartek dnia 9 bm. o godz. 19 
odbędzie się zebranie Sekcji z referatem p.t.: 
„Praca nad charakterem". 

SZKOLNA 
SPOTKANIE  „MACIEJEWICZO- 

WEK*. W nadchodzącą miedzielę między 
godzinami 12 a 13 wi południe, w cukierni 
K. Sztralla, ul. Wielka 2 spotkają się „Ma- 
ciejewiczówki i późmiejsze „Orzeszików= 
ki* w celu wspólnego porozumienia się co 
do sposobu pożegmania  opuszczającej 
Wilno pani Julji Maaiejewiczowej. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Dziś na Środzie Literackiej rozwinie się 

dyskusja na temat zawsze żywych problemów 
twórczości St. Wyspiańskiego. O symbolice 
„Wesela* mówić będzie prof. Mieczysław Li- 
manowski, w referacie zatytułowanym „Róże i 
pawie pióra". Będzie to trzecie z rzędu zebra- 
nie literatów wileńskich, poświęcone genjuszo- 
wi teatru, w związku z 25-leciem jego zgonu. 
Początek o 8,30 wiecz. Wstęp dla wprowadze- 
nych gości 1 zł., dla akademików 75 gr. 

‚ Następna Środa będzie uczczeniem 50-le- 
cia pracy pisarskiej prof. Marjana Zdziechow- 
skiego, prezesa honorowego wileńskiego Związ 
ku Literatów. 

antropozoficzne. Znany Wilnu 
ze swych corocznych wykładów p. Aleksander 
Pozzo (Dornach, Szwajcarja), wygłosi w saii 
Stowarzyszenia Techników dwa wykłady na te- 
mat: Goethe a współczesność. Pierwszy znich 
pt: Goethe a dusza słowiańska, odbędzie się w 
Piątek najbliższy tj. 10 II, drugi pt: Faust Goe- 
thego jako księga życia, — w poniedziałek 13 
Il. Odczyty będą wygłoszone w języku rosyj- 
skim. Początek o godz. 7 wiecz. Wstęp od 20 
gr. do I zł. 

— Z Bratniej Pomocy Szkoły Nauk Poli- 
tycznych. Dziś o godz. 20 w lokalu Szkoły Na- 
uk Politycznych odbędzie się Ilgi Wieczór Poli 
tyczny, na którym kol, Jan Duchnowski wygłosi 
referat na temat: „Europa na przełomie”, 

Wstęp wolny. 

— Staraniem Twa Przyjaciół Ogrodu Z00- 
logicznego w Wilnie odbędzie się w sali szkol- 
nej Pracowni Przyrodniczej (Mała Pohulanka 1 
w podwórzu) we czwartek dnia 9 lutego br. o 
godz. 6 wiecz. pogadanka profesora USB. dra J. 
Wilczyńskiego „O wydrze* na rzecz Ogrodu 
Zoologicznego w Wilnie. 

— Zebranie Twa Lekarskiego. We czwar- 
tek dnia 9 lutego br. o godz. 19 w pierwszym, 
zaś o godz. 19,30 w drugim terminie w lokalu 
Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego (Zamko 
wa 24) odbędzie się Doroczne Walne Zebranie 
członków Oddziału Wileńskiego Polskiego To- 
warzystwa Przyrodników im. Kopernika z na- 
stępującym porządkiem dziennym: Część nau- 
kowa: prof. Wł. Mierzeyewski: Budowa i funk 
cje worków powietrznych ptaków w. świetle 
najnowszych badań. dr. Jan Kruszyński: Mikro- 
fotografja plastyczna (z przeźroczami). Część 
administracyjna: wybory prezydjum zebrania, 
sprawozdanie ustępujących władz Oddziału. Wy 
bory nowych władz Oddziału. Wolne wnioski. 
Wstęp na wykłady wolny. 

SŁ ЩО 

— Staraniem Oddziału Kulturalno - Oświa 
towego Zw. Inw. Woj. 8 bm. o g. 18 w lokalu 
Związku przy Ostrobramskiej 27 odbędzie się 
odczyt, który wygłosi p. Karaś na temat „Poli- 
tyka czynu i ugody*. — Prelekcja ilustrowana 
będzie przeźroczami. 

Po odczycie orkiestra mandolinistów Zwią- 
zku Młedzieży Rzemieślniczej odegra kilka 1:- 
tworów muzycznych. Obecność wszystkich czion 
ków Związku konieczna. Wstęp dla członków 
organizacji, ich rodzin i wprowadzonych gości 
bezpłatny. 

— Zarząd T-wa Hodowców Gołębi Poczto 
wych „Czuwaj* w Wilnie, zwołuje na dzień 11 
lutego br. Ogólne Walne Zebranie członków 
Twa, na które zaprasza nietylko członków, lecz 
i wszystkich, którzy interesują się hodowlą i 
tresurą gołębi pocztowych. 

Zebranie odbędzie się o godzinie i8tej w 
lokalu prezesa Twa p. Crojnickiego przy ul. 
Kopanica 12 m. 4. 

— KOMUNIKAT ZWIĄZKU PAŃ DO- 

MU. We czwantek 9-go b. m. o godz. 17-tej 
w sali Towarzystwa Kredytowiego Jagiel- 

leńskia 14 odbędzie się Walne Zebranie Ro- 

czne, 
ROZNE 

— BRAK WĘGLA. Wiadomość o pod- 

wyżce cen. węgla spowodowała, że miekitó- 
rzy dłetaliści ukryli posiadane zapasy 0- 
czekując ma urzędowe zatwierdzenie wyż- 

szego cennika. Spowodowało bo že np. w 

okolicy ul. Kijowskiej i Piłsudekiego opału 
wiealle nie możma kupić. Na innych przed- 

mieściach obserwnje się to samo. 

— ZARZĄD OKRĘGU i ODDZIAŁU 
ZWIĄZKU LEGJONISTÓW POLSKICH w 
WILNIE ul. Bemardyńska 10 m. 1. zawia- 
dama. swoich członików że w: dniach 18 i 
19 lutego b. r. odbędziie się Zjazd Legjo- 
mowy w Warszawie, z okazji przypadającej 
15-letniej roczniicy przejścia II Brygady — 
przez front pod Rarańczą. 

Członków Związku, którzy mają zamiar 
wziąć udział w: tym Zjeździe, prosimy zgło- 
sić się w. Sekmetarjacie Związku, między 
godziną 18 a 20 do nia 10 b. m. 

— ZJAZD KOŁA 1 P. P. LEGJONÓW 
Zarząd Związku Legjomistów Polskich w 
Wilnie zawiadamiia, že Zjazd Koła 1 p. p. 
Leg. Pol. odbędzie się wi Wianszawiie dnia 

12 lutego b, r. 
Wszystkich Obywateli! Legjonistów, -— 

którzy zaczęli służbę wm Legjomach w sze- 
regach 1 p. p. prosimy o matychmiastowe 

zgłoszenie się w sekmetarjacie Związku, ul. 
Bernardyńska Nr. 10 m. 1. miiędzy godz. 
18-tą a tą, celem rejestracji i uzyska- 
mia zniżki kolejowej. 

BALE I ZABAWY 

OZIARNA KA'WIA. W sobotę dniia 
11 lutego odbędzie się Czarma Kawa Che- 
mików i Przynodniików: w: salonach Geor- 
gesa. 

Witęp 4 zł, — akad. 2 zł. 

TEATR I MUZYKA 
‚ — Teatry Miejskie ZASP w Wilnie. Teatr 

Wielki Pohułanka — dziś z powodu próby gene 
ralnej „Pocałunku przed lustrem" nieczynny. 

Gościnne występy znaki artysty Te 
atru Polskiego w Wawie | SBalwa, Dae 
czyńskiego rozpoczną się jutro we czwartek 9 
Il o godz. Smej w. w Teatrze na Pohulance w 
sensacyjnej sztuce Fodora ,,„Pocałunek przed lu- 
strem“. 

„Pocałunek przed lustrem" głośna, pełna 
niezwykłych emocjonujących efektów sztuka 
świetnego autora niezapomnianej „Myszy kos- 
cielnej" Fodora, ukaże się po raz pierwszy na 
scenie teatru Pohulanka we czwartek (jutro) 
9 II o godz. 8 w. Wspaniałą obsadę tej cieka- 
wej nowości tworzą: pp: Szpakiewiczowa, Nie 
dźwiecka, Zielińska, Pawłowska, Braunėwna, 
Kazańska, Paszkowska, Grolicki, Neubelt, Szpa- 
kiewicz (reżyser sztuki), Pospiełowski, Press, 
Martyka, Dobrowolski, Pawłowski, Skolimow- 
ski, Tomaszewski, oraz przemiły gość warszaw 
ski Stanisław Daczyński. 

Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miejskich 
ZASP w Wilnie już 8 II daje premjerę nadzwy- 
czaj wesołej, pełnej dowcipu i humoru komedji 
Verneuill'a „Egzożyczna kuzynka”. 

Dalsza trasa tournee obejmuje: 9 II Bsas- 
law, 10 II Dukszty, 11 II Podbrodzie, 12 II Po- 
stawy. 

— Teatr muzyczny Lutnia. Carewicz Le- 
hara. Dziś ukaże się po raz drugi wspaniale wy 
stawiona melodyjna operetka Lehara „Carewicz' 
według sztuki G. Zapolskiej. W rolach głównych 
wystąpią: Kulczycka (Sonia), Halmirska (Ma- 
sza), Dembowski (Carewicz), Szczawiński (W. 
Książę), Wyrwicz-Wichrowski (Prezes rady mi 
nistrów), Tatrzański (Wańka) i inni. Interesują 
ca akcja tego utworu muzycznego toczy się w 
Pałacu Zimowym w Petersburgu (akt I i II), o- 
raz w Neapolu (akt III). W akcie llgim efekto- 
wne tańce czerkieskie, układu W. Morawskiego 
w wykonaniu Kułczyckiej i zespolubaletowego. 
Nowe dekoracje i kostjumy pomysłu art. mal. 
J. Hawryłkiewicza. Opracowanie reżyserskie M. 
Tatrzańskiego. Zniżki ważne. 

Przedstawienie popołudniowe „Róże z Fio- 
rydy* w Lutni. W nadchodzącą niedzielę na 
przedstawieniu popołudniowem ujrzymy raz jesz 
cze barwną operetkę Falla „Róże z Florydy", w 
obsadzie premjerowej. Ceny miejsc zniżone. 

Najbliższa premjera w „Lutni*. Najbliższą 
premjerą teatru Lutnia będzie ostatnia nowość 
repertuaru, doskonała komedja muzyczna Stolza 
„Pepina* w reżyserji K. Wyrwicz - Wichruw 
skiego. $ 

— Aleksander Borowski w Wilnie. Świetny 
pianista ten wystąpi raz jeden z recitalem na za 
proszenie Wileńskiego Towarzystwa Filharmo- 
nicznego w nadchodzącą sobotę 11 bm. w sali 
Konserwatorjum (Wielka 47). Bilety do naby- 
cia w Orbisie Mickiewicza 1la. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Banda Bubula. 
CASINO: — Raj podlotków 

PAN — Zuzanna Lenox. 
LUX — Legjon Ulicy. 
HELJOS: — Nasza jest noc 4 
HOLLYWOOD: — Precz z miłością 

ŚWIATOWID — Rok 1914. 

ADRIA — Człowiek o blękitnej duszy. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— WYPADKI Wi CIĄGU DOBY. Po- 

lieja ilnterwemjowała w ciągu ubiegłej doby 
w 12 wypadkach opilstwa i zakłócenia spo- 
koju publicznego, w 27 wypadkach przekro 
czeń w ruchu kołowym ii pieszym, sanitar- 

mych, handlowych i t. d., w 10 wypadkach 
kradzieży, przytem w dwu wykryto zło- 

dzież. 
— OKRADZIONE MIESZKANIE. Gar 

derobę damską i bieliznę łącznej wadtttoś- 

ci 470 zł. skradziono z mieszkania Apo- 
lonji Grygalin (Tyzenhauzowska 2). Zło- 

dzieje odenwali: szkobel od drzwi. 

` — ROZPRAWA NOŻOWA. Wczoraj 
przy zbiegu ulic Szklanej i Wielkiej wyni- 
kło pomiędzy pijanymi zajście podczas kto- 
rego został silnie uderzony możem Antomi 
e: malarz pokojowy (Ludwisarska 

14). 
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Józafat hr. Plater - Zyberk 

Fiiister Konwentu Polonia 

zmarł w styczniu 1933 r. w Moskorzewie z. Kieleckiej 

o czem zawiadamiają 

KONWENT POLONIĄ i FILISTRZY 

Jub.leusz rektora Marjana Zdziechowskiego 
WILNO. W roku 1932 upłynęło 50 lat 

od ukazania się w Ateneum, redagowa- 
nem przez Piotra Chmielowskiego  roz- 
prawy Marjana Zdziechowskiego 0 po- 
czątkach twórczości pisarskiej Henryka 
Sienkiewicza. Odtąd ukazywały się staie 
książki i rozprawy prof. Zdziechowskie- 
go, dające podstawowe wyniki badań o- 
raz odznaczające się wielkim talentem pi-- 
sarskim. Należy tu wymienić takie dzieła 
jak „Mesjaniści i słowianofile*, „Byron i 
jego wiek“ (dwa tomy o przeszło 1000s.) 
„Szkice literackie '', „Odrodzenie Chorwa- 
cji*, „Wizja Krasińskiego", „U epoki me 
sjanizmu”, „Pesymizm, romantyzm i pod- 
stawy chrześcijaństwa” (dwa tomy do 
1000 str), „Gloryfikacja pracy' (rzecz o 

Z SADÓW 
BIGAMISTA Z ROZPACZY 

On — Jan Kosocz, lat 28, stały miesz- 
kamiec Wilna, z zawodu kowal, опа — He- 
lena Oszurkówna, piękna i dobrze wycho- 
wiama panienka, zniająca ma pamięć nazwi- 
ska wszystkich amantów kinowych oraz lu- 
Ibiąca często chodzić do kina. Gdy po raz 
pierwszy padła w jego ramiona wyszeptała 
tyliko. jedno: 

— Ty, albo żaden. Nie wierzę w wie- 
cznie trwałą miłość, lecz ciebie będę kochać 

Niestety. Omylił się łatwowierny ko- 
mal, wierząc zapewnieniom swej przysz- 
łej żony, jak również omyliła się ona, za- 
pewniając go, o wiecznej miłości. 

Wystarczyiło tylko trzech lat małżeń- 

skiego pożycia, ażeby miejsce ujpojnych 
marzeń zajęła bolesna rzeczywistość. Oto 
pewnego wieczoru, gdy Kosocz wrócił do 
domu, nie zastał już żony, natomiast na 
stoliku leżał List, w którym domosiła mu, że 
ma dość wszystkiego i wyjeżdża na Śląsk 
z innym, 

Życie jest tyllko życiem. Pozostał ma- 
leńki synek, kłopoty domowe. trzeba by- 
ło jakoś ziemu zaradzić. 

Ożenił się przeto po raz drugi z niejaką 

Marję Jastirzębską, witajemniczając mową 
żomę w swoje kłopoty materjalne. Oboje 
byli zadowoleni, i kto wie czy szczęście ich 
nie tnwałoby dlugo, gdyby nie amt. 412 cz. I 
K. K. który powiada, — że bigamja jest 
przestępstwem. 

Wiezeraj właśnie zasiadł Kosocz na ła- 
wie oskarżonych w Sądzie Okręgowym. W 
olbmoniie drugiego małżeństwa opisał przed 
Sądem całą tragedję małżeństwa pierw- 
szego i prosił o uniewinnienie. Bronił o- 
skamżonego adw. Sawiński, 

W wyniku rozpatrzenia całokształtu 
sprawy sąd wymierzył oskarżonemu 
względnie łagodny wymiar kary 1 rok wię- 
ziemie zmniejszając mu ją na skutek am- 

nestji o połowę, zaś wykonanie zawiesza, — 
jąc na przeciąg lat pięciu. ©. 

  

  

  

Nie zawiara metali, nie- 
szkodliwy, 0 subtelnym 
miłym zapachu, doskonale 

matuje z 

— WŁAMANTE. Do sklepu hurtowe- 
go przy ml. Szpitalniej 18, Becla Joselsona, 
zam. przy ul. Zawalmej Nir. 10 dostali się 
"w! dniu 6 b. m. złodzieje przez otwór, po- 
wstały po odchyleniu żelaznych drzwi. od 
dołu. Złodzieje wynieśli dwie skrzynie her- 
baty, 13 worków. rodzynek i innych produk 
tów spożywiczych. Firma poniosła stratę na 
sumę 2 tysięcy złotych. 

— ZAGINIĘCIE: Policja: poszukuje — 
Musię Wajnsztejn (Jasna 6) lat 22 która r 
omegdaj wyszła z domu i więcej miie powró- 

cila, 
Wymieniona pracowała jako kelnerka 

przy ml. Styczmiowej i rodzina  przypusz- 

czą że padła ona ofiarą jakiegoś wypad- 

ku. 
Również zaginął Bol. Tereczko (Pod- 

góma 5), korepetytor. 

— OFIARY NIECHLUJSTWA STRÓ- 
YŻÓW. W dmiu wczorajszym Pogotowie 

zanotowało 4 wypadkii złamaniia nóg i rąk 
ma chodnikach. Są (lo ofiary stróżów nie- 
chlujnie oczyszczających chodniki. 

—KRADZIEŻE. Niezmani złodzieje za- 
kradli się wieczorem, w czasie nieobecno- 
ści domowników, Ido mieszkania  Galiń- 
skiego Kazimierza (Skopówka 11), po- 
sługując się dobranym kluczem lub wy- 
ftrychem. Łupem złodziei był pistolet — 
„Wimchester” z nabojami i około 200 szt. 
maboi, rewolwer „Mauzer* z 50 mabojami 

patefoni walizkowy li różna garderoba — 
ogólmej wartości tysiąca złotych. 

Z niezamkniętego miieszkania domu nr. 
66 przy ul. Trakt: Batorego skradziono — 
Chodkiewiiczowi Janjowi czarny płaszcz 
wartości 100 zł. Sprawcę kradzieży, Kona- 

ra Zygmunta, m-ca tego domu, zatrzyma- 
mo wiraz ze Skradzionem palltem, 

Zegarek zloty damski 'wantości 50 zł. 
skradziono z miezamkniętego mieszkania 
Kalinowicza Jama (Trakt Lidzki 19) Za 
domniemaną sprawczynią kradzieży Wró- 
blewską Janiną, bez stałego miejsca za- 
mieszkania, wszczęto. poszukiwania. 

'Fabjańskiemu Władysławowi (Smoleń- 

  

  

sku 8—2) skradziono jeszcze w listopadzie BY 
ub. r. z mieszkamia pnzy ul. Śniiegowej 32 
palto, Sprawca ktnadzieży Staszewski Wa- 
cław (Subocz 2) został zatrzymamy wraz 
ze skradzionem paltem. 

Stanisławie Brzozowskim), „Wpływy ro- 
syjskie na duszę polską”, „Europa, Rosja 
i Azja”, „Napoleon III“ i wreszcie w roku 
jubileuszowym ukazała się część pierwsza 
większego dzieła pod tyt.: „Napoleon i 
Chateaubriand". Wymienione tu zostały 
większe dzieła jubilata z pominięciem roz 
praw mniejszych oraz długiego szeregu 
studjów literackich, filozoficznych i poli- 
tycznych. 

Dla uczczenia wielkich zasług nauko- 
wych, pisarskich i obywatelskich Marjana 
Zdziechowskiego zawiązał się komitet ar 
ganizacyjny obchodu 50-lecia jego pracy 
pisarskiej, złożony z przedstawicieli Uni 
wersytetu Stefana Batorego i Związku 
Zawodowego Literatów Pol. w Wilnie 
który uchwalił następujący program ob- 
chodu jubileuszowego: 

Dnia 15 lutego br. odbędzie się w mu 
rach po-Bazyljańskich „Środa Literacka“ 
z następującym programem: Przemówie- 
nie prezesa Związku Literatów Polskich 
Witolda Hułewicza i wręczenie rektorowi 
źżdziechowskiemu dyplomu Prezesa Hono 
rowego Zw. Literatów Wileńskich, re- 
ferat p. Wiktora Piotrowicza o twórczoś- 
ci pisarskiej Ździechowskiego, poczem 
rektor Żdziechowski odczyta wyjątki ze 
swoich prac dawniejszych i jeszcze nieo- 
głoszonych, następnie zaś odbędzie się 
zebranie towarzyskie. 

Dnia 18 lutego br. odbędzie się w 
Auli Kolumnowej Uniwersytetu uroczys- 
tość wręczenia przez Senat Akademicki 
dyplomu dra filozofji honoris causa, na- 
danego rektorowi Żdziechowskiemu przez 
Uniwersytet z powodu 50-lecia jego twór 
czości naukowej. Uroczystość zagai J.M. 
rektor Uniwersytetu prof. dr. K. Opoczyń 

ski, dalej nastąpi przemówienie dziekana 

Wydziału Humanistycznego prof dra Ja- 

na Otrębskiego, wreszcie odpowiedź prof. 
dra Marjana Żdziechowskiego. 

Tegoż dnia o godz. 8 wieczorem od- 
będzie się w górnej sali hotelu Georges'a 
bankiet, wydany na cześć jubilata. 

Komitet obchodu jubileuszowego ro- 
zesłał już odpowiednie zaproszenia na 
wymienione uroczystości. 

Wszelkich informacyj, związanych 2 

obchodem jubileuszu, udziela Sekretarjat 

Uniwersytetu (telefon 3-47, ul. Uniwer- 

sytecka 3). ` 

SPORT 
W KILKU WIERSZACH. 

Żeby: tam. niewiem co, a śnięg musi być 

I to dużo śniegu, bo wikirótce 2 bedziemy 

W drugiej (połowie lutego odbędzie się 

kurs dla zaiwiodników wileńskich i zagra- 

nicznych. Kuns ©0 charakterze towawzysko 

sportowym. Dotychczas zgłoszono pięciu 

Finflamdczyków, dziesięciu Estończyków i 

nieokreśloną ilość Łotyszów (ci, którzy bio- 

rą udział w zawodach w Innsbrucku). 

wami wi schronisku Ośrodka na Rowach 

  

Dalsze informacje o tym kursie po- 

damy. 
* * * 

Do udziału jw: marciarskich  mistrzost- 
wach Wiilna' zgłosił się zwyciężca w akad. 

mistrzostwach narciarskich St. Woyno — 

(AZS — Gdańsk). 
ж * * 

Treningi do biegow, skjoeninigowych bę- 
dą się odbywały we wtorki i czwartki od 
godz. 15 a w: niedziele od 10 — 12, na torze 
w. Pośpieszce. 'W| sprawie treningów: po- 
rozumiewać się mależy z sekretarzem Zw. 
Narciarskiego lub z rtm. Cierpickim 4 p. 
młamów. 

x * * 

Indywidualne bokserskie mistrzostwa 
Polski rozegrane zostaną w roku bież. w 
Warszawie w gmachu cyrku w dniach 21, 
22 i 23 kwietnia. 

A z Wiilna? — Jak dotąd dało się sły- 
szeć tyliko o zamierzanym zgłoszeniu Matiu- 
kowa, 

* % * 

Władze związku hokejowego ma podsta- 
wie formy wykazanej przez zawodników 

obozu treningowego, do którego wchodzą 
gracze, którzy wezmą udział na mistrzo- 
stwach świata mw Pradze. 'W skład obozu 
zailiiczeni zostali Stogowski (drugim bram- 
Ikarzem jest Schneider), Sokołowski, Sa- 
biński, Krygier, Wolkowski, Ludwiczak; 
IWenner, Maner, Godlewski, Szenajch, a: po- 
nadto Piechota, Kulig i Michalski, Z tych 
graczy ustawiona zostanie reprezentacja, 
ikitóra Się uda. na zawody o mistrzostwo 
świata w (Pradze. 

Wilno daje więc do reprezentacji: tyliko 
jednego zawodnilka Józefa Godlewskiego. 

* * 

Zarząd PZPNiu zgłasza na najbliższe 
wialne zebramie (wniosek tyczący się reof- 
ganizacji systemu rozgrywek 0 mistrzo- 

stwo. Polski. PZIPN godzi się zasadniczo na 
zmiany uchwalonie już przez ligę z tą jed- 
nak różmieą,, że do klasy, A okręgowej spa- 
dać mają dwa ostatnie w tabeli ligowej klu 

po rozgrywce kwalifikacyjnej z wicemi- 
strzem PZPN'u. 

——o00————



grodźięhyka 
— UROCZYSTY OBOHÓD ROCZNICY 

RZĄDÓW JEGO ŚWIĘTOBLIWOŚCI OJ- 
CA ŚWIĘTEGO PIUSA XI. Z imiejatywiy 
Zarządu (Parafjalnego Akcji Katolickiej 
przy Farze w Grodnie w: niedzielę dnia 12 

łutego b. m. w XI roczniieę koronacji Jego 
Swiętobliiwości Ojca Św. Piusa XI odbędzie 
się uroczysibyj obchód z programem nastę- 

jącym: 
1) O godz. 11.30 uroczysta suma @ о- 

koliezmościowem kazaniem. Miejsca dla 
przedstawicieli władz ii społeczeństwa będą 
zarezerwowane przed: prezbiterjum. Wszy- 
stkie orgamizacje społeczne, wojskowe, kul- 

turalmo-oświatowe,  spomtowe, zawodowe, 

fachowe, cechy, związki zawodowe, i t. d. 

proszone są (tą drogą o delegowanie swo- 
ich przedstawicieli 4 (pocztów sztandano- 
wych Specjalne zaproszenia rozsyłane nie 

będą, 
2) O godz. 13.30 umoczysta  akademja 

papieska w Teatrze Miejskim. .Wstęp za 

biletami. Dochód przeznaczony na rato- 
wanie Bazyliki Wileńskiej. Szczegółowy 
program akademji podamy później. 
— BUDŻET ZWIĄZKU KOMUNALNE- 

GO POW. GRODZIEŃSKIEGO. Prelimi- 
marz budżetowy na rok 1933-34 Związiku 

  

Dźwiękowiec NEA 

Kino „ĄPOL LO" 
DBeminik 28. 

Już dziś! Dawno oczekiwsny superszla- 
gier sezonu! Nasza sława 

JAN KIEPURA 
w największym filmie świata p t. 

„PIEŚŃ NOCY" 
Jest to: Coś nadzwyczajnego! Coś nie- 
osizgaln go! By poiąć, trzeba ujrzeć... 

By ajrzeć trzeba przyjść .. 
Uwaga! Film ten odznacza się nieby- 
wałą precyzją i czystością odtworze- 
nego dźwiękvi Wstep od 49 gr. 
       

   
  

cżźwięnowiec 

Kino „POLONIA”* Pocztowa 4 
Wstęp 49 gr 

Najnowszy film produkcji Sowkino w 
Mosswie, który uczynił przewrót w 

wszechświ:towej kinematogratji 

ALLDONI! 
(Putiowka w żyzń) 

100 proc. dźwiękowiec w jęsyku ro- 
syjskim, w reż. Mikołaja Ekka. 

  

  

KING „PAL ACE" 
Oezeszk, TR. 

  

Potężny dramat erotyczny osnuty na 
tle pow eści Wsrwicka Deepinga 

„Kapitan Scrfell i jego syn* 
t. 

OJCZE 
w rol. gł. Imogena Robert sen, Louis 

Wsinhe:m, I H. Warner. 

Re 39.97. 
    

Przy zamawianiu 
82,157 zł. 20. 

  

Komunalnego pow. Grodzieńskiego zostaje 
wyłożony ido przeglądu płatnikom danin 
komunalnych ma preciąg dni 7-miu t. j. 
od dnia 9 do 15 lutęgo 1933 r. włącznie, 

Sprostowania i sprzeciwy przyjmować 
będzie Biuro Wydziału Powiatowego Sej- 
miku w godzinach urzędowych. 

— „UCZTA SZYDERCÓW* Staraniem 
Towarzystwa Przyjaciół Literatury i Sztu- 
Iki w Grodnie urządzona zostałą w dniu 6 
lutego w foyer Teatru Miejskiego Żywa 
gazeta pod! nazwą „Uczta szyderców. 

Impreza ta: zgromadziła gronio słucha- 
ezy. Odczytano szereg antykułów, wierszy, 
ogłoszeń i t. dl, które stały mia. bardzo wy- 
sokim poziomie. 

— BYŁO MU ZIMNO. W dniu 6 b. m, 
zatrzymainiy zositał IPoleszczuk Antomi zam, 
przy ul. Sobieskiego 29, razem z węglem 
pochodzącym z kradzeży ma szkodę PKP. 
Dochodzenie prowadzi I komisarjat. 

— USIŁOWANIE ZABÓJSTWA. W 
dmiu 6 lutego b. r. o godz. 14-tej na prze- 

jeżdźżającego obok majątku Kaszubińce gm. 

Skidel Szymiczuka Grzegorza m-ca wsi 
Birulicze gm. Skideli w. towarzystwie sy- 
ma swego Teofila lat 28, mapadło 3 ro- 
botnikėw z majątku Kaszubińce, z których 
jeden t. j. Leon Kuźmicki zatrzymiał ko- 
mia, a Żołudek Aleksander i Waszkiewicz 
Józef uzbrojeni w łopaty i widły zadali — 
Szymczukowi kilka ran: w' głowę. Motywy 
pobicia były. porachunki osobiste. 

Poszkodowany w: Stanie mieprzytom- 
nym został odisitawiomy: dlo: szpitala, sejmiko 
wego w” Grodnie, 
Sprawcy zostali zatrzymani, Dochodzenie 

prowiadzi .Posterunek P. P. w Skidiu. 

— USIŁOWANIE SAMOBÓJSTWA. W 
dniiu 6 lutego Anma Czyżewska zam. w 
Grodnie przy ul. Bazyljańskiej 59 przez wy 
picie 1/4 butelki spirytusu denaturowane- 
go usiłowała popełnić samobójstwo. — Ро- 

wód usiłowania samobójstwa — brak śnod- 
ków do życia. Denatkę przewieziono do 
Szpiłtala Miejskiego (m Grodnie. Stan zdro- 
wia nie jest gmoźny. 

  

nawogfódzka 
— WŁAMYWACZE W NOWOGRÓDKU 

W. dniiu 6 b. m. między godziną 10 a 12 — 
prized: południem, miieustalony na mazie — 
sprawica włamał się do mieszkaniia p. Wiik- 
tomji Hrymiewiczowej (Stomimiska Nr. 3 — 
gmach parafji nz. kat.), skąd skradł zło- 

ty zegarek damski, wart. 300 zł., 2 ślubne 
obrączki złączone złotym kmzyżykiem war- 
tości 100 ził. łańcuszki złote i inną biżu- 
'terję ogólmej wamtości 850 zł. W itymże cza 

sie  okłradzione zostało mieszkamie ks. 
Nowakowskiego, zamieszkałego w! tymże 
gmachu. 

Włamamia dokieniano przy pomocy podro 
bionych kluczy. względnie wytrycha, — 
gdyż żadnych śladów sprawca po Sobie 
miie pozostawił. ' 

Organa policyjne wszczęły energiczne 
dochodzenie. 

— SAMOBOJSTWO. W dniu wczoraj- 
szym przez zażycie sporej dozy karbolu — 
popełnił samobójstwo niejaki Łuczko, mie- 
szkamiec m. Nowogródka, liczący zaledwie 
20 lat życia. Zgom mastąpił w godzinę po 
wypadku. 

(Przyczyną samobójstwa: były podobno 
nieporozumienia modzimne, chociaż  tkirążą 
wersje, że powiodem. samobójstwa była — 
kwestja miłosmia. 

a 

FIRMA RADJOWA „,ASRNEEĘ** 
6rodno, ui. Dominikańska Y tel. 186 

Kento czekowe P. K. 0. 82.157, 

POLECA ZĄ 169 Zk. GoTOwKĄ 
8-lampowy odbiornik radiowy, z lampami 
głośnikiem akumulatorem, baterją anodową 

i sprzętem antenowym 

małży wpłacić па P.KCO. N. 
Pozostaicėė za zaliczeniem, 

  

— ŚWIĘTO „RODZINY WOJSKOWEJ 

W SŁONIMIE. Koło słonimskie „Stowarzy 

szenia Rodziny 'Wiojskowej”, z okazji @ю- 

nocznego Święta siaego zorganizowało ob- 

chód, na całość którego złożyło się: dn. 

5 b. m. o godz. 10-tej msza św. w kościele 

gamnizonowymt, odprawiona przez ks. ka- 

pelana Chomę. zakończona odśpiewaniem 

zwrotki  „jBoże coś Polskę" oraz poramek 
muzyczny o godz. 11.45 w salach kasyna 
garnizonowego. Na program poraniku wy- 
padło: piękne i treściwe przemówienie — 
Przewodniczącej Kola p. majorowej Zieliń- 
skiej, która zilmstrowała cele i zadania or- 

gamizacji i jej prace i dążenia. Z całości 
przemówienia dowiedzieliśmy się, że ta 

skromna, lecz jakże żywotna onganizacja, 
ma ma szeroką skalę rozwinięty dział kultu- 
ralmy, filamtropijny i sportowy i iwresz- 

cie wychowania obywatelskiego. Wznie- 
siomy przez Przewodniczącą oknzyk — па 
cześć Rzeczypospolitej, P. Prezydenta R. 
P. i Mamszałka J. Piłsudskiego zalkończył 
jej przemówienie. 

Zkolei odegrana ziostalła serenada Pio- 
tnuna w wykonaniu skrzypka (W. Bochnia- 
ka i p. Małeckiej. 

Ogólną uciechę zgromadzonym sprawi- 
ła: deklamacja malulkiej Misi Zielińskiej 
p. t. „(Pan Prezydent". Śpiew p. Falkiewi- 
czowej „Caton* i „Czemu?* pnzy akomtp, 
p. Małeckiej wypadł dobrze, zwracając na 

siebie ogólną uwagę. 
Z dužem pnzejęciem się i wiezuciem w 

imtencję amtora, deklamowała następnie p. 
Nowalkowa wiersz „Kiobiecie*. Dalej kilka 
uńwiorów muzycznych odegramych przez 
p. Małecką i p. Bochniaka zakończyły miły 
poramek muzyczny, który na terenie Sło- 
nima, był pierwszym z rzędu. Gra p. Ma- 
łeckiej i p. Bochniaka wypadła dobrze i 
spotkała się z uznaniem obecnych, 

— W DOMY SŁONIMSKIE WKRADA 
SIĘ WODA .W skutek kilkudniowych de- 
szazy. i zmaczmego ocieplenia — mieduży 
dopływ Szczary — Wielżabka  wpadają- 
cy w Słomimie zmałcznie wezbrał, Woda 
iwysłtąpi. brzegu i wylaiła mia! przecinają 
cą ulicę 3 Miaja kitóra ma odległości 100 
metrów znalazła się pod! wodą. 

Wskutek tego, piesza komumikłaeja ko- 
Szar z miastem jest znacznie utrudniona, 
Około 10 domów: zostało zalanych ze wszy- 
stikich stirtom wiodą, (talk, że Judmość pnzedo- 
sitaje się doń po kładkach. 

barańfinicka 
— Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO 

KOMITETU LOPP. Kiomitet Powiatowy 
LOPP rozpoczął akcję uświadamiamia spo- 
łeczeństwa w obronie przeciwgazowej. — 
Zosivaly zonganizowame kursa OPG w Huf- 
cach Szkoły Handlowej i Gimmazjum Żeń- 
slkiego  imiemia. Królowej Barbary. Radzi- 

wiłłówmy. 
Wykłady i ćwiczenia, rozpoczęło w dniu 

19 stycznia i odbywają się jeden maz ty- 
godniowo. 

Jeśli chodzi! o stawsze społeczeństwo — 
to tu Komitet: podchodzi do sprawiy syste- 
miatycznie najprzód wyszkolić instrukto- 
rów, dmużymy, a później już szerszy ogól 

społeczeństwa. 
Tdąc po tej linji! w: dniu 6 lutego od- 

było: się otwarcie 10-cio godzinnego kursu 
obirony przeciwgazowej. 

Otwarcie kursu dokonał w imieniu mie- 
obecnego pana starosty J. Neugebauera — 
zastępca starosty p. H. Kuroczycki. 

Dłuższy referat -0 znaczeniu szkolemia 
oraz potrzebie tego szkolenia wygłosił pre- 
zes Powiatowego Komitetu LOPP inż. La 
ymam. Na ikurs zgłosiło się 180 osób, 

Kursa będą prowadzone w. dwóch sa- 
lach gabinetu fizycznego gimnazjum Pań- 
stwowego ul. Szeptyckiego 12. 

Zajęcia odbywać się będą w godzinach 
wieczornych (poczynając od 9 lutego r. b. 

W miedzielę 12 lutego wozpoczmie się — 
kurs O P G dla kupców i rzemieślników 
anaz iw najbliższym czasie zostanie zonga- 

miizowiamy specjalny kurs dla: nauczycieli 
szkół Średnich. 

Uczestmiey! obecnego 10-cio godzinnego 

  

  

  

A. ŚWIDOWA, 3) 

W mroku zamkniętych okiennic 
— Żyje zdaje się! — pochylił się do 

niej doktór. Ale zaledwie dotknął ciała 
— zrozumiał swój błąd. Spojrzały na 
niego szeroko otwarte oczy z zastygłem 
przerażeniem w szklanych žrenicach. Ku- 
charka miała na sobie w pośpiechu wło- 
żoną suknię i pantofel nocny na jednej 
nodze. 

— Co było powodem jej śmierci, do= 
ktorze? 

— Nieduża ranka na skroni — ude- 
rzenie o coś tępego i twardego. 

— Może o róg płyty, gdy potknęfa 
się w ucieczce? Widać nawet krople krwi 
na płycie... — rozległ się poza ich pleca 

mi spokojny głos. 
Wszyscy odwrócili się ku 

mu. 
Ujrzeli wysokiego, mtodego męžczyz- 

nę, którego smukła postać i zręczne ru- 
chy świadczyły o niezaniedbywaniu tre- 
ningu sportowego. W ręku trzymał okrą- 
gły słomiany kapelusz. Pochylił się przed 
sędzią śledczym, jakby czekając od nie- 
go rozkazu. 

Był to jeden z najzdolniejszych agen- 
tów policji kryminalnej — Zenin. 

— Skąd pan się dowiedział o zbrod- 
ni? — zdziwił się Zorin. Czyżby w poli- 

ji kryminalnej zdążyli już dowiedzieć 

mówiące- 

e 
się o tej sprawie? 

-—- Dowiedziałem się 0 morderstwie 
zupełnie wypadkowo, panie sędzio. Wczo 
raj zadługo byłem u mego przyjacieła i 
musiałem zostać na noc u niego w Bor- 
kach. 

— Opatrzność przysyła - pana tutaj, 
  

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

panie Zenin. Bardzo się cieszę. Popro- 

szę, żeby tę sprawę polecono panu. Bę- 

dzie tu niemało pracy, ale i nagroda od- 
powiednia! ‚ 

— Wszystkich staran dotožę, aby od 
szukač zbrodniarza. — Zenin uktonit się 

z godnością, dziękując spojrzeniem sę- 
dziemu. Zaraz też, nie tracąc więcej cza- 
su, wyjął centymetr i lupę i zabrał się 
do pracy. 

"Szczegółowa rewizja wykazała je- 
Szcze ślady krwi w wannie, w umywalce 
i na szklance w łazience. Znalazł się też 
zmięty i rzucony w kąt ręcznik, który 
jeszcze nie wyschł. Widocznie morderca 
mył tu ręce. 

W pokojach matki i córki, wszyst- 
ko zachowane było w porządku, tylko 
toaletka pani domu była zamazana krwią. 
Zapewne zbrodniarz szukał czegoś. W 

sypialni pułkownika otwarta była duża, 
dębowa szafa. Dokumenty rozrzucone by 
ły na podłodze. Na półkach nie było 
ani pieniędzy, ani kosztowności, a jednak 
drogi zegarek zmarłego i, brylantowy, 
wielkiej ceny, pierścień, leżały nietknię- 

te na stoliku nocnym. Morderca nie zau- 
ważył ich może, a może miał jakieś powo 

dy, by nie brać tych rzeczy. 
Zenin oglądał każdy drobiazg w po- 

koju. 
— Morderca nie wszedł do tego po- 

koju za życia pułkownika. On stał... no, 
tak, tutaj naturalnie! — pokazał portjerę, 
zakrywającą drzwi do gabinetu. Oto są 
nawet ślady jego zakurzonych nóg. Wi- 
docznie pułkownika obudził szelest kro- 

ków, skradającego się mordercy, ten zaś 
posłyszał, że pułkownik wstaje i schował 
się za portjerą. Pułkownik, zaniepokojo- 
ny, postanowił obejrzeć drzwi wejściowe, 
morderca jednym ciosem siekiery rozpła- 
tat mu czaszkę. Dopiero po dokonaniu 
tego potwornego czynu, wszedł spokoj- 
nie do sypialni, świecąc sobie po drodze 
zapałkami... Widzicie panowie, leżą tu 
na podłodze.. jedna, druga,, a trzecią 
zapalił świecę na tualecie. Szafa jest 0- 
twarta kluczem. Tutaj wpadła mu pod 
oczy brzytwa i może zaniepokojony ja- 
kimś szelestem a może wprost na wszel 
ki wypadek, zabrał ją ze sobą. 

— Mojem zdaniem, morderca znał 
dobrze rozkład pokoi i wogóle musiał 
bywać w tym domu. Jasnem jest, že cd- 
razu znalazł klucz i otworzył nim sza- 
fę, — wtrącił swe zdanie sędzia śledczy. 

Zenin pokiwał głową z powątpiewa- 
niem, widocznie nie podzielał tego zda- 
nia. 

— Ja raczej gotów jestem wyciągnąć 
wręcz odwrotny wniosek, — rzekł z wła 
ściwą sobie stanowczością, która wywie- 
rała zawsze duże wrażenie na słuchaczy. 

— Według mnie, zbrodniarz nie znał 
rozkładu pokoi, ani zwyczajów, panują- 
cych w domu. Gdyby to był jakiś bywa- 
lec tego domu, skończyłby przedewszyst 
kiem ze starszymi mieszkańcami, bo ci 
mają sen lżejszy. A tymczasem ten za- 
bił wpierw dziecko, a potem matkę. [a- 
snem jest, że dostał się do pokoju dziew 
czynki przypadkiem tylko. O pozatem, 
znając mieszkanie, nie kołowałby po 
niem tak bezmyślnie, jak to widać po 
śladach! 

— No a klucze? Jak pan wytłumaczy 
znalezienie kluczy? 

— Najprawdopodobniej znalazł je na 

AC оы 
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Drukarnia wydawnictwa ,, 

  

Dźwiękowe-kino GEORGES M:LTON 

„REWJA“ 
w swym najnowszym fi Imie 

SALA MIEJSKA Na scenie: 
Ostrobramska 5. 

Król bulwarów paryskich 
Dziś po raz ostatni 

BALET 
Radwan i Rymsie*iczówna 

BANDA BUBULA 
fontanna dowcipui Źródlo 

wesołości 
Najweselszy film sezous. 

oraz popularny LOPEK 
Początek seansów 4, 6, 8 i 10 w niedzielę i święto o godz. 2-ej popoł. 

Jatro wie ka sensacy'n* prem ers! Na scenie wysiępy zespołu kubańskich kozaków. 

  

ULZWIĘKOWE KINO 

с@алм 
"Wielka 47, tel. 15-41 

  

RAJ 
Dziś premjera! Arcywesoły, przepyszny, czeski flm dźwiękow. 

PODLOTK 
W rol. gł. figlarna, pełna humoru i wdzięku ANNA ONDRA i stynny reżyser lilmowy (który wyceżysero 
wał wszystkie filmy z Vlasią Burjauem) KAR)JL LAMACZ Poraz pierwszy wyst pują oni razem ma fif- 
m'e: Nad program: Urozm d'd. dźwięk. Ceny od 20 er. Pocz. o godz 4, 6 8 i 1015. W sob i św. o Zeį 

Ó w 

  

Na scenie 

NA WESOŁO! REWJA ulub. pu 
Dźwiękowe 

Kine 

RELIGS 
Przeboje programu: Kobieta i łortepian, czarna archidea, 

Skecze! Aktualja! — Na ekranie: Najwspanialszy film produkcji francuskiej 

NASZA JES 

| NOWY REPERTUAR! | Gościnne występy artysiów stciecznych, 

bl. HaNKA RUNOWIECKA, ALEKSANDER SUCHCICKI, 
S ANISEAW BELSKI!, 

Prel kcja o anaiomji, Pomeranc pozoje i in, Humori Śpiew 

T NOC 
W rol. gł Marie Bell i Jean Murat — Ceny przystępne. — Na 1-szy seans ceny znižone, — Seanse: 4, 6, 8 i 10.'5- 

  

Dziś! 

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 528 

w dramacie czarn, zmysłów i nai 

Najnowszy sukces ubóstwianeł władczyni serc i umysłów całego świata! - 

GRETA GARBO 
oraz ulubieniec publicznošei, fascynsjący 

CLARK GABLE 
mietnošci 

„ZUZANRA LENOX“ 
Nad program: Uro7maicone dodatki dźwiękowe, — Seanse 4,6, Bi 10,15 

  

Dźwiękowe kine 
Dziś najrozkoszniejsza operetka filmowa z dotychczas wyświetlanych w Wilnie 

Przebój nad przebojei 

  

  

= 

HOLLYWOOD P. t p R F c Z Z M į Ł 0 S C š Ą Cud nowoczesnej techniki fil- 
Mickiewicza_22 mowej. Najczarowniejsza muzyka 

tel. 15-28, w świecie. Niezrównanie npajające melcdje. Udział bierze boska Liljana Harvej oraz znakomity komik Armand 
Bernard Nad program: Atrak je dźwiękowe. — Pocz. o g 4, 6,8 : 1020, w dnie świąt о В. 2 ! 

Dziślwi*lki podwó,ny prog:aml 

Dźwiękowy 1) Nieśmiertelna epopea milości RO 191 4 W rol. gł.: JADWIGA SMOSARSKA i WITOLD CONTI. 
Kine-Teatr i bohaterstwa p. t. | Przepiękne pieśni legjonowe i kozackie w wykonaniu 

ŚWIATOWID" . chórów Dana I K<zaków Kubafisk ch. — 2) Ulubieńce publiczności 
a. poraz pierws w Wilnie” 5 aš 

Mickiewicza 9. LILJANA HARVEY i Harry Holm szampańska konedja p. t. Fakacjo Malieństwa 
  

kursu informacyjnego będą. mogli być — 

przyjęci na kurs podinistruktorski, który 

zostamie uruchomiony. w początkach mar- 

ca. . 

Zapisy oraz wszelkie imfommacje w 

sprawach ikufrsów udziela codziennie w 

godzinach urzędowych p. Jan Piekarski — 

Stamostiwio .Powiialtowe. 

— ZABAWA TANESZNA W) OGNI- 

SKU KOLEJOWEM. Ruchliwe ognisko 

kolejowe, wi szezególności jego gospodarz 

p. Kowalewski, urządza jw! dmiu 11 lutego 

zalbawę (tameczną dochód z. której przezna- 

czony jest na Komitet do Spraw. Bezro- 

bocia. 
Sądzimy, że społeczeństwo poprze im- 

prezę kolejarzy, gdyż naprawdę za wytdla- 

me 1 zł. 50 gr. będziemy mieli spono nie- 

spodzianek. 
vYvYvvvvvyvVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYTYV
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ZGUBIONA 

Kartę rzemieślniczą Nir. 931 i potwierdzenie 

zgloszemia na imię Jana Rowigiejszy uwa- 

żać za nieważme, 

NA ASAAAADAŁAAAKAAAAAAAAAADA
A KŻ ADAAAAAAAAANAŁA 

Ofiary 
K. Gorzuchowski: mia. pomoc 

bezrobotnym — niewyjaśnione 5 zł. 

Dla rodziny W. beziimiiemłniie zł. 2. 

Bezimiennie ma Dom Dzieciątka 
Jezus zł, 12. 

11 V) P) A AS 

OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądowy w Wilnie IT rewiru, 

zam. w Wilnie, przy, ul. Zaikmetiowej pod 

Nr. 3, mimiejszem  obwieszcza, że na za- 

sadzie art. 46 — 48 i 116 Rozporządzenia 

Prezydemta Rzeczypospolitej Polskiej z 

dnia 17 marca 1928 roku (Dz. U. R. P. 34 
poz. 321) o prawie Bamkowym, w dniu 14 

lutego 1933 moku, (od godziny 10 wiano, w 

Wiinie pnzy ulicy Tartaki Nr. 10, w skła- 

dach Domu Bankowego T. Buniniowicz w 

Wiilnie, odbędzie się sprzedaż z licytacji 

publicznej 77 i pół sążni drzewa opałowe- 

go sosmiowiego, mależącego do Izaaka Le- 
wimsomia; zastatwionego w pomienionym — 
Domu Bankowym ma zaspokojenie jego 

pretemsji do Izaaka Lewinsona, oszacowa- 

mego ma sumę zł, 4.072 gr. 62. Drzewo pod- 

legająca sprzedaży można oglądać w dnim 
licytacji w miejscu sprzedaży. iw czasie WY- 
żej oznaczomym. į 

Komornik SądowyH. Lisowski 

stoliku nocnym. To jest zwykłe miejsce 
dla zegarka, kluczy i t.p. drobiazgów. 

— Ale dlaczego nie wziął  pieršcie- 
nia i zegarka? : 

— Tutaj musimy już operować tyl- 

ko  przypuszczeniami, — odpowiedział 

Zenin. — chętnie podzielę się z panami 

jednem z nich: być może, że zbrodniarz 

postanowił wpierw zobaczyć zawartość 

szafy, w poszukiwaniu pieniędzy, które 

zawsze są lepszą zdobyczą dla złodzieja, 

niż cenne przedmioty. A może wprost 

stracił głowę — to też się zdarza! 

— A co pan myśli o kucharce? Czy 

nie była ona wspólniczką? — zapytał Sę- 

dzia, po krótkiej pauzie, podczas której 

Zenin przyglądał się śladom na podłodze. 

— O nie, tego nie myślę! — zaprze 

czył stanowczo, wstając z kolan. — Gdy 

by tak było nie uciekałaby z takie prze- 

rażeniem, aż gubiąc pontofel przed 
drzwiami kuchennemi. Musiała zaczepić 
nogą o próg, i padając, uderzyć się o 

róg płyty. Według mnie, morderca nie 

gonił jej wcale. 
— O, niech pan nie będzie taki pe- 

wny, — zauważył doktór. — Zdarzały 

się wypadki, że morderca 10zprawiał się 

na miejscu ze wspólnikiem, z chwilą, kie- 
dy już mu nie był potrzebny. 

Zenin zmarszczył czoło, uznając ta- 
cję wywodów doktora. Nagle twarz mu 
się rozjaśniła. 

— A jednak w danym wypadku jest 

to niemożliwe panie doktorze, — zaprze 

czył z przekonaniem, — wspólnik wpu- 

ściłby mordercę do domu przez kuchnię, 

lub innemi drzwiami, dopiero wtedy, 

kiedy cały dom pogrąży się we śnie, t.j. 

na krótko przed dokonaną zbrodnią. ja 

stwierdziłem, że zbrodniarz przybył do 

jadalni bez strachu. Znalazłem ślady jego 
      

    

SŁOWA 

Radjo wiieńskie 
ŚRODA, DNIA 8 lutego 1938 roku 

1210 — Muzyka z płyt 
13.20 — Kom. meteor. 

14.40 — Program. dzien, 
14,45 — Giełda rolnicza: 
15.25 — Kom. Ziw. Miłodzieży Polsk. 
15.35 — Audycja dla. dzieci. 
16.00 — Ulubieńcy publiczności na 

płytach. : 
16.40 — „Genljusz serca'* odczyt wygł. 

J. Muszkowiski. 
17.00 — Kómcerti 
17.40 — „Zagadnienie kształcenia pra- | 

ceowników .spolecznych' — odczyt wygł. | 
prof. H. Radlińska. 

1155 — Program ma. czwartek. 
18.00 — Muzyika lekka. 
18,40 — Przegląd litewski. 

18.55 -— Rozmaitości. 
19.00 — Codzienny odcinek powieść. 
„19.10 — Rozmait. 
19.15 — „W świetle rampy'* — nowości choroby skórne wene- 

tealiralmie omówi Tadeusz Łopalewski. 
19.30 — „Franciszek Maurfae wybitny 

powieściopisamz* — feljetion. wygł. 
Gónsiki. 

19.45 — Piras. dziennik radjowy . 
2000 — Komcemt lekki 

20.50 — Wiadomości sportowe 
21.00 — Koncert kameralny. 
22.00 — „Na mvidmokręegu“ 
22.15 — „Akuku* — mówiony dwuty- 

godnik humorystyezniy Redakt.: Taddy i 
Teddy. 

22.40 — „Gdymia' — odczyt w języku 
esperanekim wygł. Bujwiid. 

2255 — Kom, meteor i Muz. taneczna. 

„UA r IU AAA) 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilmie, 

V-go rewiru Jiuljam Mościeki, zamieszkały 
w Wilnie pnzy ul, Wileńskiej Nr. 25 m. 10 
zgodnie z art. 1030 UPC podaje do wiado- 
mości publicznej, że w dniu 8-go lutego — 
1933 r. od godz, 10-tej ramo, w Wiilnie — 

pnzy. ul. Niemieckiej Nr. 19, odbędzie się 

sprzedaż z licytacji nałeżąłcego do  Calela 
Noza majątku ruchomego, składającego 
się z weloru damsk. oszacowanego na 

sumę zł. 1450 — ma zaspokojenie pretensji 
finmy „Fryderyk Tislowitz rw sumie zł. 
1407 — z proe, i kosztami. Ё 

Kiomomik Sądowy Mościcki. 

zapylonych nóg na schodach ze strychu 
i w kuchni. Na strychu zaś, na jednej 

z zakurzonych belek, za kominem, widaź 

ślady, stwierdzające obecność dłuższą 

człowieka. Musiał tam spędzić ze sześć 
godzin, sądząc z ilości wypalonych „ko- 

zich nóżek". 
— Ma pan rację — przyznał sędzia 

śledczy, 
— Teraz, po skończeniu przeglądu 

powierzchownego, chciałbym zacząć 

szczegółowe śledztwo, panie 5ей210, —- 

poprosił Zenin. 
— O, naturalnie, niech pan zbada 

wszystko dokładnie! Mnie narazie wy- 

starczy ogólne wrażenie. 

— A cóż pan znalazł doktorze? 

— ja również chciałbym jeszcze raz 

obejrzeć trupy. 
— Czy zechce pan uczynić to beze- 

mnie? — poprosił Zenin, — chciałbym 

sprawdzić jeszcze niektóre swoje spo- 

strzeżenia. ; 

—- Proszę bardzo, nie mam nic prze- 

ciw temu. BPE 

— A my z p. pristawem rozpocznie- 

my badanie świadków. — To mówiąc, 

sędzia wyszedł, pozostawiając doktora i 

Zenina. 

ROZDZIAŁ III 

PODEJRZENIA SĘDZIEGO ŚLEDCZEGO 

W gabinecie Romowych wszystko już 
było przygotowane do śledztwa. Potwor 
ny trup pułkownika został przeniesiony 

do sypialni. Sekretarz rozstawił stolik do 
kart, na którego zielonej powierzchni wi- 
dniały niestarte ślady obliczeń. 

Zorin usiadł w głębokim fotelu i 

przybrał wyraz powagi i dostojeństwa. 

Zapytał ostro  pristawa, 

przygotowane. 
czy wszystko 

prof. __ 

  

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wiino, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
| kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, 4 
| suwa jej skazy i braki. Masaż kosznetyge- 

iy twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wy- 
i szczuplający (panie), Natryski „Hormona“ 
| według prof. Spuhla. Wypadanie włosów, 

iupież, indywidualne dobieranie kosmetyków 
CU każdej cery. Ostatnie zdobycze kosmwa- 

i tyki racjonalnej. 
! Codziennie od g. 10—8. 

WEB, 
  

Lekarze 
TPRBREWEEJROSZAS GRETA 

RÓŻNE 
UUPTRKR ENA ZERO 

OSOBA 
posiadają a majątek 
ziemski na Litwia 
chce zamienic go na od- 
powiedniej wertošci 
majątek ziemski lub 
dom w Polsce. Szcze- 
gółowe informacje al. 

Dr Ginsberg 
ryczne i moczopłciowe. 
Wileńska 3, od 8 — I 

i 4 — 8. Tel. 567. 

Poranna Adama Micriewicza 38 
KuPNO w, 3 w godz. 4—5 pp. 

„ImŚPRZEDAŹ „ * Towarzystwo 
Pań Miłosierdzia 
św. Wiucentego a Peulo 
zmaszone wołać, bła 

MAMAŁYGĘ! 
  

  

  

kaszę i mąkę poleca 
Ba Ge SIĄ gać, prosić o pomoc 
ul. Trocka 3. dla rodziny W. z zim- 

2 „na i głodu  ginącej: 
stara babcia, matka 

(ZAŁARAŁALABAŁAŃÓWAŁA sparaliżowsna i troje 

Lekale dziatek bez ubrania 
syegrewyvYvyrywezzyy ObUWIa i możności u- 

13 : -. Częszczania do cap 
Najmniejsze ołiary z 

A ТЕ 5 ZK $ NE „wdzięcznością przyjęte 
с wynajęcia kiego 29 DYdA przez Redakcję 
ewa WSE? „Słowa* pod literą W 
— — — — - "m= 

Eiegantki Z b = 

pokój do wynajęcia. — gu | 
Niexrępvjący. Wszyst-  MEUNENENE TAS 
kie wygody. Może być 
z utrzymaniem. Aleja 

Róż 4/6. 
REZ ZZA 

1 lub 2 pokoje 
umeblowane wynajmę 
Mickiewicza 4 m. 4. 

Unieważnia się 
legitymację Nr. 6341, 
wydaną przez dziekanat 
prawa U.SB. w Wilnie, 
zgubicną dn. 3 latego 
1983 roku. 

  

  

— Od kogo życzy sobie pan sędzia 

zacząć badanie? — zapytał pristaw. 

— Od stróża sąsiedniej willi. 

„Już wszedł w rolę" — pomyśłał pri 

staw, odwracając się Śpiesznie, by ukryć 

pogardliwy uśmiech. ` 

Za chwilę wszedł do pokoju rumia- 

ny, tęgi chfop, z wypiętym brzuchem i 

ciekawie biegającemi po pokoju oczkami. 

— Imię, imię ojca, nazwisko, wiek, :e 

ligja.. — posypały się formalne pytania, 
które odebrały rezon stróżowi. Odrazu 
stracił pewność spojrzenia i dumne po- 
czucie ważności swej roli. Przed sędzią 
stał nieśmiały, przestraszony chłop, drżą 
cy pod szucznie groźnem okiem przed- 
stawiciela sprawiedliwości. 

— Iwan Petrowicz Bezpały, 35-cio let 

ni, prawosławny, ze wsi Kriwozierje, 

Penzeńskiej gubernji, — raportował, j4- 

kając się. ‘ 
— Czy dawno już jesteś stróżem w 

sąsiedniej willi? 
— Drugie lato, proszę jaśnie pana. A 

także zimą służyłem u swoich panów w 
mieście. 

— Czy znasz dobrze tutejszego stró- 
ża? Może wiesz, gdzie on jest. 

—_ Iwań'z wczorajszego dnia wyie- 
chawszy do wioski, — odpowiedział: 
— żeby powiedzieć, że bardzo dobrze 
znam jego, to nie, ale po somsiedzku 

znajomimy się. 
— Czy Iwan sam tobie mówił, że wy- 

jeżdża? 
— Tak jest, proszę jaśnie pana. Wczo 

raj wieczorem był u mnie, mówił, że, jak 
znaczy się, pan pułkownik wstanie, zaraz 

przyśle po mnie, żeby pomóc. 

(CU, A.) 

      Redaktor w/z Witold Tatarzyński.


