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WITH THE NEIGBOUR'S EYES 
KSIĄŻKA POLSKA W PRASIE W. BRYTANII 

Oto co pisze senjor dzienników  an- 
gielskich „The Times“: 

„Kiedy się pisze o Rosji, są dwie me 
tody podejścia do tego tematu. Więk- 

szość książek ukazujących się obecnie o 

tym kraju, podchodzi doń z politycznego 

i ekonomicznego punktu widzenia: о- 

środkiem zainteresowania jest ekspery- 

ment bolszewicki. Nowa książka o Rosji 
sowieckiej, o której piszemy, tem się róż- 

ni od tamtych, że podchodzi do niej z 
psychologicznego punktu widzenia: 

jej autorowi chodzi o zobrazowanie skut- 
ku, jaki na rosyjskim narodzie wywarł 

ów eksperyment. 

Książka pierwszego typu wymaga 

pewnej wiedzy ekonomicznej, z dziedziny 

finansów i administracji, stąd wiele o- 
sób jest przygotowanych do tego zade- 

mia. Ale dla drugiego typu książki, 00- 
trzebne są rzadsze kwalifikacje: wiele 

zrozumienia rosyjskiego narodu, oraz 

pewną filozofję życiową ze strony autora. 

Na każdej wystawie księgarskiej Lon 
dynu czy Manchesteru leży nie kilka, 
ałe kilkanaście wydanych rok, dwa, trzy, 
i cztery lata temu książek o Sowietach. 
Jest Knickerbocker, Gaertner, Essad, jest 
cały tuzin innych. Zjawiła się tam świe- 
żo jeszcze jedna książka, z rzędu dzie- 
siąta. I w jednej chwili zdółała się odciąć, 
odgrodzić od tamtych. niema z nich nic: 
one wszystkie tworzone były jedną me- 
todą. Stanowiły literackie warjanty jak- 
gdyby pewnego, zawsze tego samego — 
ostatecznie zawsze tak samo ujmowane- 
go tematu. Tak ją właśnie oceniła wyro- 
cznia prasy brytyjskiej „The Times“ pod- 
dając ją dłuższej i starannej analizie. 

Czytamy dalej: 

Wartość tej książki stanowi niesłycha- 

nie świeże i niezależne rozważanie nad 

uciskiem umysłów w Bolszewii i jego 
skutkiem. Książka ta przy swej rozma- 

itości przykuwa przecież uwagę  czytel- 

nika wokoło centralnego tematu (uważa- 

my za stosowne pozostawić to doskona- 

łe określenie angielskie w dosłownym 
przekładzie. Przyp. nasz.), który każ-- 
den rozdział systematycznie rozwija, by 

edtworzyć narzucającą się wreszcie at- 

mosferę intelektualnego i moralnego 

więzienia. Celem jej jest wytłumaczyć 

pewne metody, któremi bolszewizm stara 

się zastąpić myśl indywidualną myślą 
kolektywną. Jest to transformacja tak 
absolutnie niepodobna do czegokolwiek 

, gdzieindziej, że zaobserwować i zanali- 

zować właściwie, stanowi wilką trudność 
dla obcokrajowca. Sam to autor przyzna- 
je, mówiąc, że pytania, które był sobie 
postawił, jako najważniejsze przed swym 
wyjazdem do Rosji Sowieckiej, wydały 
mu się naiwne i śmieszne po pewnym 
czasie przebywania tam. A jednak prze- 
ciętnej osobie wydaje się zupełnie rozum - 
nemi. Czy miałby miejsce naprzykład, wv - 
buch uczuć patrjotycznych na wypadek 
wojny przeciwko jednemu z sąsiadów 
Rosji? Lub gdzie leżałoby zwycięstwo w 
walce pomiędzy centralizmem bolszewic- 

kim, a decentralizującemi siłami różnych 

narodowości? 

Faktem jest, że na żaden kwestjona- 
rjusz naszkicowany za granicami Rosji, 
nie da się łatwo odpowiedzieć. Rosja jest 
niewystarczająco statyczna, by z nią móc 
postępować tą metodą. Pan Mackiewicz 

mówi: „Jest to wielki kocioł, wrzący re- 
wolucją“. 

Mimo calego swego skondensowania, 
dno nam zamieszczać in extenso ar- 

tykuł Times'ów. Poprzestając na tych kil 
ku wycinkach, przejdźmy do najcharak- 
terystyczniejszych zdań, przełożonej nie- 
dawno na angielski „Myśli w obcęegach“, 

Oto kilka podkreślonych w tych recen- 
zjach momentów: 

_ „Choć autor jest monarchistą i naj- 
widoczniej „klerykałem”, przecież jego 

odnoszenie się do bolszewickiej Rosji 
jest szczególnie rycerskie (a remarkably 
fair) i poprawne, tak, że można je tyl- 
ko zalecić wielu innym dziennikarzom” 
(„Glasgow E ening News“). 

„Mamy tu książkę młodego polskiego 

dziennikarza, który studjował w  Peters- 
burgu w czasie wojny. Przynosi ona zde- 
cydowany i jasny pogląd na rzeczy, tak 

często, choć niechcący zaciemniane. Głów 
nym faktem, o którym nam mówi, jest 
ten: Społeczeństwo sowieckie Jest 
w stanie niekończącego się wrzenia re: 
wolucyjnego, w stanie duchowej wojny i 
sport z rzeczywistością. ‚ 

— 
P. Mackiewicz wykazuje, że system 

naukowy w szeregu wyższych uczelni 
jest doprowadzony do nonsensu. (Tu opi- 
suje znaną z „Myśli w obcęgach* sce- 
nę w Instytucie dla ludów północy, gdzie 
Aleuci, Tunguzi i Samojedzi wdrażani 

są na apostołów leninizmu w Azji) i 

mówi: „przekonanie, że robotnik przez 

to samo tylko, że jest robotnikiem po- 

Siada uzdolnienia w każdym kierunku, 
jest przyjętym dogmatem Rosji sowiec- 

kiej”. 
  

Mówiąc o przyszłości Rosji autor wyra 

ża przypuszczenie w istocie najbardziej 

prawdopodobne, że Sytuacja obecna za- 

kończy się jednak wskutek jakiegoś nie- 

przewidzianego zawalenia się Sowietów, 
przez jakiś kataklizm, naturę którego tru- 

dno oczywiście dziś przewidzieć". (Press 

and Journal). 

Zgodne są z tem i dalsze głosy prasy: 

„Wśród wielu książek o Rosji i jej stostin- 

kach któreśmy czytali, żadna przecież nie 

brzmi prawdziwiej i bardziej przekonywująco, 

niż właśnie ta. Przyczyna tego jest bardzo pio- 

sta: autor pisze o tem, co widział j sam spraw- 

dził. Jest jednak szczególnie bogato i wszech- 
stronnie wyposażony na wyprawę którą przed- 

sięwziął, będąc niegdyś słuchaczem petersbu"- 

skiego uniwersytetu, i będąc naprawdę „w do- 

mu”, jeśli chodzi o język rosyjski, mając wresz- 

cie dostęp do wielu źródeł informacyj i do- 

świadczeń. Był tak bardzo „fair* wobec Sowie- 

tów, że podobno posądzano go(!) w jego ojczy- 

źnie o sprzyjanie bolszewizmowi. A przecież po 

przeczytaniu jego książki nie sposób oprzeć sie 

wrażeniu, że cała ludność Rosji żyje wciąż w 

trwającym fermencie oczekiwań, nadziei, obaw, 

niepewności, przerażenia. 

Prawdziwie poczytna i pouczająca książka, 

książka pełna faktów i przedstawiająca szereg 

obserwacyj, zakończona kilkoma uwagami rzu- 

cającemi światło na przyszłe możliwości eks- 

perymentu sowieckiego" (,„Montnose Ltd,,) 

Jakżeż wiele mówi to, że każda re- 
cernzja podkreśla polskość autora, jako 0- 
koliczność, która umożliwia mu lepsze za- 
znajomienie ze sprawami rosyjskich są- 
siadów —wedle przysłowia wallijskiego: 
„with the neighbours eyes“. 

„Pozornie jestto poprostu jeszcze jedna 

książka o Rosji sowieckiej, ale „Myśl w obce- 

gach* jest pod bardzo wieloma względami za- 

sadniczo od nich różną, a opinja bezstronnego 

traktowania tematu wywołała już w jego oj- 

czyżnie podejrzenie o probolszewickość. 

jestto książka odmienna (different) о4 

wszystkich innych, i to jeśli chodzi o opisy, 

jak obserwacje i doświadczenia, czynione w ro- 

zmaity sposób dla poznania stanu myśli rosyj- 

skiej, duchowej postawy wobec życia mas ro- 

syjskiego ludu“. (Catholic Times). 

Tę odrębność autora „„Myśli w obcę- 
gach“, którą podkreśla tak silnie każda, 
poczynając od Timesów, recenzja, zazna- 
cza i w swem obszerniejszem zestawieniu 
„Northern Whig“, porównując książkę 
Mackiewicza z książką W. A. Rukeysa: 
„Pracując w Sowietach''. 

„W dwóch tych książkach mamy wiadomo- 

ści dotyczące obecnej Rosji. Obie są prawdzi- 

wie szczere i obie pełne niepokoju o to, czy to 

co piszą, istotnie odpowiada prawdzie. Piszą je- 

dnak z różnych punktów widzenia. P. Mackie- 

wicz jest młodym polskim dziennikarzem, któ- 
remu zasady, na których jest oparta polityka 

sowiecka i metody, któremi jest ona wprowadza 

na w życie, są mu w całości antypatyczne. 
P. Rukeys jest obywatelem Stanów i zaj- 

mował stanowisko inżyniera w Rosji. Odnosi 

się też do obecnego stanu o wiele przyjaźniej niż 

p. Mackiewicz, niemniej bardzo widoczne są 

jego zastrzeżenia i pesymizm, jeśli chodzi o po- 
wodzenie największego eksperymentu kollektv- 

wistycznego, jaki świat widział. 

ź4daniem p. Mackiewicza najważniejszym 

dziś faktem w Rosji jest to, że ludność rosyjska 

została owładnięta i wepchnięta w „stan nie- 

kończącej się rewolucyjnej egzaltacji, podniece- 
nia i wrzenia, w warunki stałej walki z rzeczy- 

wistością w imperatywny mus zmieniania wciąż 
wszystkiego, przerabiania „nowego w nowe, w 
sugestje histerycznej rozpaczy przy przedsiębra- 

niu każdego nowego dzieła". Stare pokolenie 

jest wrogiem Sowietów, ale obok niego dorasta 

młode pokolenie, dewocyjnie im oddane, zapa- 

trzone w codzienne cuda, jakie ma dać piati- 

lefka. Stary robotnik mówi: „Gdy pracowałem 
na pana miałem wszystko, gdy pracuję na s'e- 
bie nie mam nic“. 

Znowu następuje streszczenie głównych 
tez „Myśli w obcęgach”, poczem wraca- 
my do porównania obu książek: 

P. Rukeys zgadza się jednak zasadniczo z 
p. Mackiewiczem w poglądzie, że masy rosyj- 
skie są pod wpływem sztucznie wytwarzanego 

nastroju. Jak długo „dziecinny entuzjazm do no- 
wej zabawki może być utrzymany, oni twierdza, 
nikt nie wie,,. 

Ostatnia z nadesłanych nam recenzyj, 
w poważnem „The Truth", nie jest zape- 
wne bez znaczenia: 

„Wśród ostatnich tak licznych książek o Ro- 
sji o których pisaliśmy już, najbardziej przecież 
interesującą (the least interesting), jest „Myśl 

  

  

| Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 

nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

BERLIN. PAT. — Kanclerz Hitler u- 
dzielił dzisiaj przedstawicielom prasy wy 
wiadu, w którym m. in. motywował ko- 
nieczność represyj prasowych stanowis- 
kiem partyjnych organów prasowych. — 
Hitler liczy się z możliwością wyłonienia 
większości parlamentarnej, przeciwnej 0- 
becnemu rządowi, uważa jednak więk- 
szość taką za czysto negatywną. 

Hitler podkreślił, że gotów jest oddać 
swój urząd do dyspozycji dopiero po u- 
kończeniu podjętej przez niego misji. Za 
10 lat nie będzie już w Niemczech mark - 
sizmu. Dla osiągnięcia swych celów Hit- 
ler gotów jest narazić się na największą 
niepopularność i nie ustąpi, choćby na- 
wet naród miał go ukamienować. 

PRAWICOWY BLOK WYBORCZY. 

BERLIN. PAT. — „Deutsche Alige- 
meine Zig.* donosi, że między poszcze- 
gólnemi ugrupowaniami prawicowemi to 
czą się rokowania, zmierzające do utwo- 
rzenia bloku w nadchodzących wyborach 
do Reichstagu. W rokowaniach tych wy- 
bitną rolę odgrywa wicekanclerz Papen. 

W skład bloku, występującego pod, na 
zwą „Wspólnoty Chrześcijańsko - №го- 
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PRZEDS 
% RANLWICZE — ul. Szeptyckiego — А. 
GŁĘBOKIE — uł. Zamkowa 14 Księg. W 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Rach*. 
HORODZIEj — Ksiegarnia Kol. „Ruch“ 
KLECK — Sklep „Jednošė“ 
ŁIDA — ul. Suwalska 13 — $. Mateski, 
ŁUNINI”C — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch 
MIORY — Ejdelman 
NIEŚWIEŻ ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-SWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch 

| ETER Z BOROWE KAZ PPOR ZW OODRSO ZOT PODOZEWCZZRZEZ TRE RY ORK RSD ЗИ 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i i 3-ej gr. 46. Za tekstem 15 gr. 

TAWICIELSTWA: 
DRUJA —- Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Nacz. 

PODBRODZIE — ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PINSK — Księgarnia Polska — St. Bedu: 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

Si OLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 
SŁONIM — Księgarnia ]. Ryppa uł, Mickiewicza 10. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. SWIECIANY — M, Lewin —- Biuro gazetowe uł. 3 Maja 5. 
WOŁOŻYN —- Liberman, Kiosk gazetowy 
NARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 

Łaszuk. 

/. Włodzimierową.   
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Komunikaty Ors£ 

| nadesłane milinietr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

dowej”, wejść mają niemiecko-narodov i, 
partja ludowa, chrześcijańsko - społeczuii, 
partja chłopska, Landvolk i Stahlhelm. — 
Partja ludowa wyraziła swą zgodę, o iie 
niemiecko - narodowi przyłączą się do 
bioku. W tym wypadku kandydatura Pa- 
pena wysunięta zostałaby w okręgu west 
falskim 

KONFERENCJA ROZBROJENIOW 

Zagraniczne 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 dewolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 groszy. 

„La dziesięć lat nie Będdie W Niemczech marksizm 
"TAK ZAPEWNIA HITLER 

« TELEGRAMY 
PREZYDENT MOŚCICKI WYJECHAŁ 

DO ZAKOPANEGO. 

KRAKÓW. PAT. Dzisiaj rano pocią- 
giem z Warszawy L e: Kra- 

o drodze panego p. Prezydent 
UPANSTWOWIENIE BANKOW Boaezypospolikcj lęnacy Mościcki w 4owa- 

W BAWARII. rzystwie generała  Roupperta, pułkownika 
BERLN. PAT. — Sejm bawarski przy d-ra Czyża, mjra. Jungielewicza. Na dwior 

jał dzisiaj wniosek narodowych socjalis- cu powitał p. Prezydenta wojewoda Ikra- 

tów, domagający się upaństwowienia kowski Kwaśniewski, który towarzyszy p. 

wielkich banków na obszarze Bawarji. Za Prezydentowi w drodze z Krakowa do Za- 
wnioskiem głosowali narodowi socjalisci KOPanego. 
i socjalni demokraci. POWÓDŹ W ZAGŁĘBIU. 

SOSNOWIEC. PAT. Rzeki Zagłębie — 
Czamna i Biała Przemsza oraz Brymica — 
wylały, pokrywając niżej położone ob- 
szary, wdzierając się tu i ówdzie do piw- 
nie i suteren. Wylała również Czarna Stru 

Zamkn ęcie dyskusji nad planem francuskim.— sa w Myszkowicach w powiecie Zawier- 

Echa mowy min. 
GENEWA. PAT. — Na dzisiejszem posie- 

dzeniu Komisji Głównej Konierencji Rozbroje- 
niowej zakończono dyskusję generalną nad frau 
cuskim planem organizacji pokoju. Delegat Fran 
cji Paul-Boncour wygłosił wielką mowę, w któ- 
rej bronił planu, proponowanego przez Francję 
i odpowiadał na stawiane temu planowi zarzu- 
ty. Następne posiedzenie komisji gł. nie od- 
będzie się przed poniedziałkiem. 

NOWY YORK. PAT. — „New York Ti- 
mes“ w kablogramie własnego korespondenta 
z Genewy stwierdza, że Polska oświadczyła się 
za ideą Normana Davisa, że praca konferencji 
powinna szybko przybrać formy traktatu. 

  

Trzęsienie ziemi w Bzdeniji 
BERLIN. PAT.— Cała południowa Ba 

denja została nawiedzona dziś przez trzę- 
sienie ziemi, które rozpoczęło się o godz. 
8 rano i trwało 35 sekurid. 

Najsilniejse wstrząsy dały się odczuć 
w Rastadt, gdzie runęło przeszło 50 koni 
nów fabrycznych i zarysowały się Ściaty 
wielu domów. Ludność ogarnęła panika. 

Władze policyjne ewakuowały miesz- 
kańców kilku domów, zagrożonych za- 
waleniem. Liczni przechodnie zostali po- 
kaleczeni odłamkami spadających gzym- 
sów i szyb okiennych. Szkody materjalae 
są znaczne. 

Poza domami, które zarysowały się 
od stropu aż do fundamentów, uszkodzo- 
ne zostąło mienie mieszkańców, zniszcze 
niu uległy meble i sprzęty domowe. Rów- 
nież i z innych miejscowości, jak z Karis= 
ruhe, Steinhausen i Ettingham donoszą, 
że ódczuto tam dość silne wstrząśnienia 
ziemi. 

W jednej z nich uszkodzony został ra 
tusz. Według notowań seismografu epi- 
centrum trzęsienia znajdowało się na li- 
nji z południa na południowy wschód od 
Karlsruhe o 50 kilometrów. Wstrząsy 
miały charakter tektoniczny. 

Przywódcy Centrolewu 
WARSZAWA. PAT. — Na dzisiejszej roz- 

prawie Sądu Apelacyjnego przeciwko posłowi 
Liebermanowi i towarzyszom, wysłuchano dal- 
szego ciągu referatu sędziego Chodeckiego, a 
mianowicie streszczenia zeznań zbadanych w 
pierwszej instancji świadków obrony oraz mo- 
tywów wyroku Sądu Okręgowego. Następnie re 
ferent streścił skargę apelacyjną Urzędu Proku: 
ratorskiego, który w konkłuzji wnosi o zmianę 
wyroku Sądu Okręgowego i zastosowanie art. 
97 K. K. z 1932 r. 

Z powodu nieobecności na sali zarówno 0- 
brońców jak oskarżonych, przewodniczący sę- 
dzia Gacek zarządził odczytanie skarg apelacyj 
nych obrony w całości, wniesionych 1) w imie- 
niu wszystkich oskarżonych, 2) przez adwokata 
Urbanowicza w imieniu osk. Kiernika 3) przez 
adwokata Szurleja imieniem osk. Witosa. Skargi 
te w konkluzji domagają się uchylenia wyroku 
Sądu Okręgowego i uniewinnienia oskarżonych. 

Następnie przewodniczący oświadczył, iż w 
tych skargach apelacyjnych obrońcy oskarżo- 
nych wnoszą o wyeliminowanie ze sprawy uło- 
tek, druków, artykułów prasowych, okólnikow 
władz partyjnych, enuncjacyj personalnych, do- 
wodów istnienia milicji PPS i innych, jak rów- 

w obcęgach* Stanisława Mackiewicza. Autor, 

przed Sądem Apelac. 
nież aktów dwu spraw: sprawy © przygotowa- 
nie zamachu na Marszałka Piłsudskiego i sprawy 
zajść z 14 września 1930 r. w Alejach Ujaz- 
dowskich w Warszawie. ` 

W związku z temi wnioskami obrony pro- 
kurator Grabowski, w dłuższym wywodzie, o- 
pierając się na przepisach Kodeksu i Postępo- 
wania Karnego oraz orzeczeniach Sądu Najwyż 
szego, zbijał argumenty obrońców, wnoszą o od 
rzucenie ich wniosków. 

Sąd Apelacyjny po naradzie ogłosił posta- 
nowienie w którem uznał, że brak ustawowych 
podstaw do wyłączenia akt wymienionych dwn 
spraw ze sprawy niniejszej, z tem jednak, że 
odczytaniu nie podlegają protokóły rozpraw 0- 
raz części wyroku, dotyczących zeznań Świad- 
ków, niezbadanych w sprawie niniejszej. W po- 
zostałych częściach Sąd wniosek obrony odrzu- 
cit, podzielając w tym względzie motywy po- 
stanowień Sądu Okręgowego. 

Wobec niezgłoszenia żadnych innych wnios- 
ków, przewodniczący zamknął przewód sądowy, 
zarządzajc przerwę do dzisiaj, czwartku, 9 bu. 
godz. 10 rano. W dniu tym zabiorą głos proku- 
ratorowie Rause i Grabowski. 

w dwóch wielkich epokach nie kto inny 

cie. Droga z Myszkowie do Ciszówki an 
na. przestrzeni 200 mtr. zalama. Ruch pieszy 
i kołowy wstrzymamty. 

LODY NA SANIE RUSZYŁY. 

LIWÓW. PAT Wskutek podniesienia się 
temperatury nastąjpiło muszemie lodów na 

hr. Raczyńskiego 
Wystąpienie Polski wywołało zainteresowa- 

nie wśród wszystkich państw. 
- Rosja, mając na oku Mandżurję, wystąpiła 

z wnioskiem, który uważa za wyjście z proble- 
matów o rozjemstwie oraz pokoju, przyczem 
wszyscy uznawali konstruktywny ton propozy- 
cji Litwinowa. Z uwag, czynionych w kulua- 
rach można było wnosić, że wiele rządów euro 
pejskich odnosi się przychylnie do propozycji 
Litwinowa. : 

Polski minister spraw zagranicznych Beck 
— pisze dalej dziennik — wdał się w podróż po- 
wrotną do Warszawy, polecając delegatowi pul 
skiemu Raczyńskiemu odczytać krótkie oświad- 
czenie. Delegat polski w deklaracji tej zapropo- 
nował przyjęcie tymczasowej konwencji, po- 
czem dopiero stała komisja rozbrojeniowa mo 
głaby dysputować takie plany jak francuski o- 
raz także przypuszczalnie niemieckie żądania 
równości zbrojeń. 

Omawiając dałej deklarację Litwinowa, ko- 
respondent „New York Timesa" wyraża prze- 
konanie, że deklaracja ta zdaje się być ceną, 
której domaga się Rosja za przyłączenie się do 
Ligi Narodów, oraz Stany Zjednoczone w pro- 
ponowanych przez nie krokach przeciwko Ja- 
ponji. Jakotaka, deklaracja ta może łatwo po- 
zyskać uwagę stron zainteresowanych. 

Sensacyjna afera 
w Wiedniu 

WIEDEŃ. PAT. — Róża Meller lekarka ka- 
sy chorych i autorka dramatyczna przyznała się 

w dyrekcji policję, że sama zadała sobie rany. 
Rzekomy zamach w dniu 4 lutego br. w lokalu 
robotniczej kasy chorych był jej samej wymy- 

słem. 

Rzeczoznawcy sądowi orzekli, że, według 
wszelkiego prawdopodobieństwa Róża Meller za 
dała sobie sama ranę nożem, zresztą powierz- 
chowną. Stwierdzono dalej, że kształt liter ma- 
szynowych na kartce pozostawionej w pokoju 
przez rzekomego sprawcę zamachu odpowiada 

w zupełności krojowi liter maszyny, znajdującej 

się w posiadaniu Mellerowej. Analiza śladów 
krwi rzekomego napastnika dała również nie- 

` 

Sanie. (Pod Górami lody ruszyły wczoraj 
w południe przy stanie wody 1.60 cm. ponad 
stan uormalny. Piod Leskiem ruszyły lody 
wiezoraj popołudniu przyjczem 2 powodu 

uszkodzenia prowizorycznego mostu ko- 
mumikacja między Leskiem a Roztokami 
został aprzenwana . Na mzecze Wisłoku lód 
ruszył wczoanj pod Krosnem pnzy stanie 
wody 1 m. ponad normalny Na całym Wi- 
słoku lód splynął mie wyrządzając Szkód. 
Na Bugu, Dniestrze i dopływach lód  je- 
szczie stoi. 

ODWOŁANIE ZAWODÓW Z POWODU 
ODWILŻY. | 

WARSZAWA. PAT. Zapowiedziane na 
dzień 9-b. m. zawody; o mistrzostwo Pol- 
ski w: jeździe figumowej: ma lodzie, mające 
si ęodbyć w Bielsku, zostalły odwołane z 
powodu odwilży. Polski Związek Łyżwiar- 
Siki przesumął termin zawodów na 16 b. 
m. w Bielsku. 

WARSZAWA. PAT. Zapowiedziane na 
11 i 12 b. m. mistirzostwa słowiańskie w 
sportach zimowych :w Morawskiej Ostra- 
wie zostały odwołane z powodu odwilży i 
mają się odbyć w terminie io tydzień póź- 
niejszym, 

Wiwiązkiu z tą. zmianą (Polski Związek 
Łyżwiarski odwołuje wyzmaiczone na 18 i 
19, b. m, mistrzostwa Polski w jeździe 
szybkiej. Niowy termin mistrzost jeszcze 
nie został ustaolny, 

WALASIEWICZÓWNA ROZPOCZNIE 
TRENING. 

WARSZAWA PAT. 'Walasiewiczównia 
wyleczyła już kompletnie madwyrężoną na 
martiach mogę i zamierza rozpocząć tre- 

ning w jeździe szybkiej ma lodzie z chwiłą 
mastania pomyślnych iwarumków lodowych. 
Polski Ziwiiązek Łyżwiarski liczy się wo- korzystne dla Mellerowej wyniki. bec tego nietylko z możliwością startu 

Pod wpływem tych poszlak Mellerowa przy Walasiewieczówny na mistrzostwach _ Pol- 
znała się, że zamach ten został przez nią zmy- ski, lecz również z wysłaniem jej do Mo- 
ślony. Mellerowa będzie wydana sądom i o- rawskiej Ostrawy na mistrzostwa słowiań- 
skarżona o oszustwo przez wprowadzenie w skie, o ile tylko Walasiewiczówna wyłka- 
błąd władz policyjnych w okolicznościach szcze Że w treningach dostateczną fonmę i wy- 
gólnie obciążających. Afera Mellerowej budzi w 

Wiedniu wielką sensację. 

Prasa przypuszcza, że czyn Mellerowej da 

się wytłumaczyć jej ciężką histerją i zdegenero- 
waniem. Dzienniki przypominają, że Mellerowa 
przed kilku tygodniami wskutek upadku ze 
schodów doznała złamania podstawy czaszki. 

—0 7 

6 Nep, ale i piatiletkę. To nie jest mało, 

miki. 

NOWY REKORD DŁUGOŚCI LOTU BEZ 

LĄDOWANIA. 

CAPETOWN. PAT. Po przelocie nad 
Porto Alexandre na terytiorjum portugal- 
skiem lotnicy Gayford i Vicholetfts, lecąc 
na angielskim jednopłatowcu wojskowym, 
pobil światowy rekord dlugości lotu bez 

uu "Adlowania, który wynosił dotychczas 5.012 DURIS TSS NOTE mil, a ustalony został przez lotnika ame- 
rykańskiego Boardmama į Polando, którzy 

wykształcony w Petersburgu, jest Polakiem i u- jak Polska była informatorem Zachodu o 
kazuje się nam jako dobry znawca Rosji, w któ- Rosji. Epoka aż po Piotra Wielkiego jest 

tych „kilka lat". A przecież Amerykanin 30 lipea 1931 r. przelecieli ze Stanów Zje- 
jadący do Moskwy nie miał do tego kra- dnoczonych do Konstaniymiopol ita. 

rej wiele bywał. Jego rzecz jest zbiorem obser- 
wacyj o życiu pod sowieckim reżymem”. 

I znowu szczegółowe streszczenie zna 
nych naszym czytelnikom wywodów. Po- 
czem konkluzja: 

Taką jest w skrócie, ta w wysokim stopniu 

tak wyróżniająca się wyrazistością swych po: 

glądów, tak naprawdę dobrze udokumentowana 

informacjami książka”. 

Kto tylko pamięta te wszystkie trud- 
ności z jakiemi 10 lat temu wrębywała 
się (c'est le mot, niestety), książka pol- 
skiego polityka, byłego premjera i mini- 
stra spraw zagranicznych, znanego i ce- 
nionego na Zachodzie, a zwłaszcza w 
Londynie, do czytelnictwe anglosaskiego, 
ten potrafi ocenić w pełni, czem jest о- 
becny sukces „Myśli w obcegach“. To co 
mówią te recenzje, ta Timesów i te inne, 
to nic innego jak stwierdzenie faktu, że 
polska książka polityczna dotarła do rak 
wielkiego i wiele mogącego klanu świata, 
że w powodzi innych na ten temat zo- 
stała przecież odróżniona i wywołała to 
wrażenie, o które tak długo i tak bezsku- 
tecznie szturmowali inni. 

Ale mam wrażenie, że przecież nie to, 
napewno, napewno nie to, jest w tym fak 
cie najważniejsze. Wystarczy przejrzeć 
jakąkolwiek historję kulturalnych stosun- 
ków Rosji z Zachodem, by spostrzec, że 

taką pierwszą epoką: relacje rosyjskie 
nuncjuszy polskich, opowiadania podróż- 
ników zagranicznych, to wszystko nosi 
na sobie wyraźne piętno polskiej infor- 
macji, — która, możemy to z radością 
podkreślić, wytrzymała w pełni krytykę 
historycznych badań. Drugą taką epokę 
odnajdziemy w kartach wielkiego dzieła 
Kucharzewskiego: conajmniej od powsta 
nia listopadowego, a mniej więcej do ja- 
kichś lat 90-tych zeszłego stulecia Polska 
jest znowu informatorem Europy o Rosji. 
Tym razem mniej się mówi o dziwach, o 
cudach tego olbrzymiego kraju, a zato 
tem więcej jej informacje mają charakter 
ostrzeżenia. 1 po raz drugi nie można 
nam zarzucić, by to ostrzeżenie nie było 
uzasadnione. Z tej roli wytrącili nas re- 
wolucyjni emigranci Hertzena, Plechano- 
wa i Lenina. Do tej roli, tradycyjnej na- 
szej roli, winniśmy byli po 1920 roku 

powrócić. Nie powróciliśmy do niej, zer- 

waliśmy z nią tak samo jak z całą masą 

innych kresowych tradycyj politycznych. 

Odwróciliśmy się od Rosji. Można powie- 

dzieć, że o „eksperymencie sowieckim'* 

informowali Zachód wszyscy, od Niem- 

ców począwszy i Amerykanów wszyscy... 
z wyjątkiem nas. 

Zostaliśmy zdystansowani 0 całych 
łat kilka, a tych kilka lat oznacza nie tyl- 

ju innego podejścia jak cyfry urzędówek, 
gdy u nas mimo wszystko wielu byto 
jeszcze ludzi, znających Rosję lepiej niż 
od strony statystyki, zdolnych zrozumieć 
tę Rosję jaka jest poprzez i ponad tą 
Rosję, która była. 

Zdaje się że jest dobrze że wracamy 
— po raz trzeci w dziejach — do naszej 
roli. Zdaje się, że dobrze, że droga Euro- 
py do Moskwy na nowo prowadzić mc- 
że przez Warszawę, to jest nie przez 
Warszawę; — przez Kresy. Może nie je- 

den tyłko Stanisław Mackiewicz zdoła zu- 

żytkować w pracy informowania ów wa- 

lor, który nam jednym pozwala poprzez 

gęstwe fikcji cyfr jak zasieków, dotrzeć 

do najgłębszych schronów psychiki rosyj 

skiej, i dopiero z tej perspektywy sądzić 

tamto wszystko, tamto wszystko, będące 

niczem innem jak nadbudówką „psycho- 
logji społeczeństwa Sowietów". Nie po- 
trzeba naszemu czytelnikowi przedsta- 
wiać znaczenia objęcia przez nas roli eu- 
ropejskiego „speca do spraw rosyjskich”, 
znaczenia tego „powrotu*. Jeśli on się u- 
rzeczywistni, to „Myśl w obcęgach* bę- 
dzie w jego historji momentem startu. 

K. P. 

„Russian Minds in Fetters“. By S. Mackie- 
wicz. With an Introduktion by prince Eustache 
Sapieha. George Alien 6 Umwin Ltd. 

państw jest! 

Międzynarodowe zawody nar- 
ciarskie w Innsbrucku 
SZWAJCARJA PROWADZI 

WIEDEŃ. PAT. Po tnzech dniach mię- 
zawodów: narciarskich w 

Imnkbrudku klasyfikacja poszezególnych. 
" * mastępująca: 1. Szwajcarja, 2. 

Austrja, 3. Niemcy, 4. Wlochy. 5, Anglja' 
6. Francja potem Czechosłowacja, Węgry. 
Rumunja, Jugosławja i Bułgarja. 

BIEGI ZJAZDOWE 

Dziś w środę w międzynarodowych za- 
wodach narcianskich w: Innsbrucku odbyty - 
Się biegi zjazdowe pań i pamów. Wyniki 
Są następujące: Bieg pań dystans 5 kim. 
1. Inga Lantschner, Austnja, 6 m. 49,4 sek. 
2. Żogg Szwajcearja 7 m. 10 sek. 3. Baum- 
gamtner, Austrja 7 m. 36 sek. 

iBeg panów, wyniki nieoficjalme: i, 
Walter Prager, Szwajeanja. 2. Zogg Da- 
wid Szwajcarja i 3, Hausner Austrja. 

SKOKI 

Dziś w srodę nia skoczni Kitzbuchier naj-. 
łepszy skok wyłkonał Sorensen z Norwegji. 
Ponadto wyróżnili: się w skokach Polacy 

i Niemey. Dwaj znani: skoczkowie włoscy 
ulegli wypadkom: Chiegma zranił sobie no- 
ge, Bosio skutkiem upadkiu doznał wstrzą- 
su mózgu. -



SE ОМО 
  

SILVA RERUM 
Życie idzie naprzód. Postęp zaznacza 

się wszędzie i we wszystkiem. Jeżeli cho- 
dzi o sprawy szkolne... Ach, nie!.:: któż- 
by przypominał „polowanie na orła?" 

I w innej dziedzinie zaznacza się po- 
stęp pedagogiczny. Przecież naczelną za- 
sadą współczesnej pedagogiki jest dąże- 
aie do ułatwiania pracy uczniom. Robią 
to pedagodzy w szkole, — robią, jak mo- 
gą, pedagodzy poza szkołą... 

Kurjer Polski (32) opowiada o ist- 
niejącem w Warszawie Pogotowiu Nau- 
kowem!... 

Tempo, tempo!... Nie mamy czasu. Nie 
chcemy czekać. Mamy Pogotowie krawieckie, 
szewckie, Pogotowie elektryczne. Wystarczy 
tzucić w tubę telefonu odpowiedni numer: Po- 
gotowie zjawia się na miejscu. 

Nie wiem jednak, czy jeszcze jednym... 
symbolem czasu nazwać można Pogotowie 
paw: istniejące już od szeregu lat w sto- 

Icy. 
— Uwaga! Pogotowie Naukowe, Warsza- 

wa ul... za niskiem wynagrodzeniem służy do- 
taźną pomocą naukową. 

Potrzebna ci pomoc w nauce, nie potrafisz 
bez pomocy napisać wypracowania czy refe- 
ratu w języku polskim lub obcym, a nie masz 
środków na stałą pomoc korepetytora — sko- 
czystaj z doraźnych usług „Pogotowia Nauko- 
wego*, pozostającego pod kierunkiem... 

W. pogotowiu Naukowem znajdziesz tacho- 
wego przewodnika, którego wskazówki, objaś- 
nienia, porady, materjały itp. będą wartościowe. 

Tyle odezwa Pogotowia, rozdawana na uli- 
cy, w czytelniach dła młodzieży, przed gmacha- 
mi szkolnemi, na šlizgawkach, na płacach spor- 
towych, siowem tam wszędzie, gdzie może tra- 
tić do odpowiednich rąk, do rąk młodzieży 
szkolnej. 

Uczeń, który sam nie potrafi napisać wy- 
pracowania, może za drobną opłatą otrzymać 
to wypracowanie zupełnie gotowe, napisane 
„przez kogoś, kto zna się na rzeczy, kto dostar- 
czy „towaru* odpowiedniego, bez zarzutu, za- 
służy na dobry stopień nauczyciela, to wynika 
przecież jasno i wyraźnie z przytoczonego tu 
prospektu. 

Takiego prospektu nie można wziąć do rę- 
ki obojętnie i odłożyć go z powrotem, trzeba 
pójść na miejsce pod wskazany adres, zoba- 
czyć, przekonać się jak to wygląda. 

Autorka na tyle się zaciekawiła, iż 
poszła do Pogotowia i, udając, że chodzi 
jej o wypracowanie dla siostry, uczenicy 
ósmej klasy, poprosiła o przygotowanie 
tematu na jutro. 

— „Dziecko w literaturze polskiej”. Siostra 
jest w ósmej klasie i temat musi być potrakto- 
wany inteligentnie. 

— Na jaki stopień? 
— Qczywiście na piątkę. 
— Doskonale. Będzie załatwione. Poproszę 

o zadatek. Za wypracowanie płaci pani osiem 
złotych. 

— 0, to dużo. 
— Tak, ale temat jest trudny, za jakieś 

głupstwo z wieszczów bierzemy pięć ziotych, 
pozytywiści są już drożsi, a ten temat wyma- 
ga specjalnie dużo pracy. Ostatecznie siedem 
pięćdziesiąt, to już najtaniej . 

Po drodze z Pogotowia autorka wstą- 
piła na chwilę do kancelarji pewnego 
gimnazjum żeńskiego, pragnąc się zoba- 
czyć z jedną z nauczycielek. Nauczycielki 
tej nie zastała, lecz przypadkowo w roz- 
mowie z woźnym wymówiła wyraz „,po- 
gotowie“.. 

— Pogotowie? — wožny momentalnie się 
zmienia. Z uprzejmego portjera staje się nie- 
anmniej uprzejmym kolegą. — Przyniosła Pani co 
— mówi dalej, — proszę mi oddać, ja doręczę, 
a dla której to, Może dla tej Marysi z piątej 
«lasy, na wszystkich pauzach czekała na robotę 

— Pan się myli — mówię tylko i prędko 
odchodzę; wiem już znacznie więcej niż przy- 
puszczałam, że się dowiem. 

Pogotowie Naukowe — myślę sobie tylko 
— jest rzeczywiście znakomicie zorganizowaną 
instytucją. 

Tak ponoć jest w Warszawie. 

W Wilnie Pogotowie organizuje się 
ad hoc w okresie egzaminów matural- 
mych. Ale może i my doczekamy się sta- 
łej, zbawiennej dla sztubaków instytucji. 

Lector. 

„AAA A LA 
CZY WIESZ OBYWATELU, ŻE Z GRUŹLICY 
UMIERA DWA RAZY WIĘCEJ OSóB, NIŻ 
NA OSIEM NAJBARDZIEJ ROZPOWSZECH- 
NIONYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH RAZEM. 
OBOWIĄZKIEM WIĘC KAŻDEGO JEST WAL 
KA Z TYM GROZNYM, A NIEUBŁAGANYM 
BICZEM LUDZKOŚCI. POPIERAJCIE „DNI 
PRZECIWGRUŹLICZE*! POPIERAJCIE BUDO 
WĘ SANATORJUM NA WILEŃSZCZYŹNIE! 
KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRUŹLICZE... 
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3 LATA * PUSZCZY 
POD PARYŻEM 

Niesamowita przygoda fran- 
cuskiego włóczęgi 

„Rzeczywistość jest bardziej czasem fantas- 
tyczna od najbardziej fantastycznych wydarzeń” 
— oto co trzeba powiedzieć, czytając nie do 
wiary, a przecież całkiem prawdziwą historję, 
która nietylko że dostała się na łamy całej pra- 
sy paryskiej, ale niebawem stanie się tematem 
proces, wygotowywanego przez prokuratorję 
w Chartres. 

Oto niejaki Eugene Masson, bezrobotny 
włóczęga paryski, udał się przed trzema laty do 
rozciągającego się za miastem Chartres, położo- 
nem mniej więcej na połowie drogi Paryż -- 
Orlean, w kierunku południowo - zachodnim, 
wiełkiego rezerwatu leśnego i tam najspokoj- 
niej w świecie zamieszkał. W chwili gdy wcho- 
dził — było to w lipcu 1930 roku — do puszczy 
chartryjskiej, miał przy sobie zaledwie i franka 
(około 33 grosze). Po trzech latach pozostało 
mu z nich jeszcze 23 centymy. Żyć 

WYDAJĄC ROCZNIE 25 CENTYMÓW 

na wszystkie potrzeby (9 naszych groszy), 
to jest jednak rekord taniego urządzania się, 
zwłaszcza że wszystko to się działo ...0 jakieś 
czterdzieści parę kilometrów od Paryża. 

W niedostępnej i nienawiedzanej części la. 
su zbudował sobie niewielką chatkę, w której 
przemieszkiwał. Pozatem w paru punktach lasu 
miał legowiska. żywił się zastawiając sidła na 
króliki i zające, których dużo było w tych stro-- 
nach. Wykradał też z zagród chłopskich i kur- 
ników i ogrodów, co mu tylko było potrzebne. 

Mimo licznych jego kradzieży niekt nie 
przypuszczał nawet samego istnienia podobnego 
„ducha puszczy”. Masson żył sobie jaknajiepiej, 
nie tęsknił za miastem i jego rozrywkami, nie 
potrzebował pieniędzy, czuł się zupełnie szczęś- 
liwy, śpiąc w dzień, a nocą wychodząc na po- 
lowanie... 

EPILOG. 

Niestety w ciągu stycznia wytropiono jego 

ślad na śniegu i trafiono do jego schronienia. 
Masson był nieobecny. Zawezwana policja przy- 

była nim wrócił i urządziła zasadzkę; po paru 
godzinach złowiła powracającego Massona. Sie- 
dzi on obecnie w więzieniu w Chartres, a wła- 

dza przygotowuje akt oskarżenia, gdzie wylicza 
wszystkie jego grzechy: a więc włóczęgostwo, 

palenie ognia w lesie wbrew zakazom, raubszy- 
cowanie, zbudowanie domu bez pozwolenia 

władz administracyjnych, niemeldowanie miejsca 

zamieszkania, niepodawanie zeznań o dochodzie 

i środkach utrzymania itd. 

Na wszelki wypadek sekwestrator zajął już 
jego tranty... 

Tak skończyły się dzieje człowieka, który 

pragnął w 20-tym wieku we Francji zakoszto- 

wać rozkoszy Robinsona. PREST. 

ŻÓŁTY KRZYŻ 
Nie trzeba być prorokiem, aby prze- 

widzieć, że w roku przyszłym najpoważ- 
niejszym kandydatem do państwowej na- 
grody literackiej będzie Andrzej Strug, 
(Tadeusz Gałecki) autor trylogji pod o- 
gólnym tytułem „Żółty krzyż”. *) 

Żółty krzyż jest nietylko _ niezmier- 
nie ciekawą powieścią, łączącą żywą, sen 

sacyjną fabułę z głęboką myślą, ale i 
wielkiem zdarzeniem  literackiem, które 
stwierdza ponad. wszelką wątpliwość, że 
Polska posiada pisarzy na miarę euro- 
'pejską i że ma coś-niecoś do powiedze 
fia w sprawach, obchodzących cały 
świat. . : 

Trylogja Struga jest niezwykła pod 
wielu względami, a przedewszystkiem 
dlatego, że akcja z okresu wojny świa- 
towej toczy się zagranicą: w Niemczech, 

„Francji, Szwajcarji. Wielokrotnie prowa- 
dzili nas nasi pisarze zagranicę, abyśmy 
mogli tam w najwytworniejszem towa- 
rzystwie odbyć wesołą podróż, przyje- 
mnie się zabawić, no i poznać ruletk? 
w Monaco i kabarety w Paryżu. Struż 
pokazuje nam Francję i Niemcy pod- 
czas wojny i zaznajamia nas nawet z 
takiemi osobami, jak Ludendorf, Clemen 

-seau, Petain i in. -. = 
Właściwym bohaterem  trylogji jest 

  

-, %) Andrzej Strug „Żółty krzyż: + 1 — 
Tajemnica Renu — str. 384, t.-Il Bogowie 

"Germanji —str. 349, t. HI — Ostatni film Evy 
Evard — str. 395. — Wyd. -Gebethner i 
Wolff, Warszawa, 1933. = 

— „żółty krzyż”, czyli znak, umieszcza- 
ny przez Niemców na pociskach, zawiera 
jących najstraszliwszy gaz, nazwany 
przez Francuzów yperytem, wskutek z3- 
stosowania go po raz pierwszy pod Yprcs 
Gaz, jako największa zmora wojny, — 
gaz — najnikczemniejsza, najpotworniej- 
sza broń, będąca wynikiem... wysokiej 
kultury intelektualnej wynalazców. 

W perfidji masowego morderstwa, w 
dążeniu do całkowitego zniszczenia sze- 
regów wrogiej armji, znaleziono wreszcie 
sposób walki najskuteczniejszy.. 

Zatruć, — zatruć tysiące, setki tysię- 
cy żołnierzy, noszących obcy mundur, —- 
zatruć, nie pytając się, czy kto jest na- 
prawdę winny, czy ktoś zasługuje na o- 
krutną śmierć i straszniejsze od śmierci 

kalectwo!... Trucizna, zżerająca ciało, 
oto symbol bliskiego zwycięstwa, oto źró 
dło czystej, patrjotycznej radości!.. 

Naród niemiecki, który wynalazł i 
pierwszy zastosował taką broń, jest na- 

rodem wielkim!... 
Ale obok trucizny, znaczonej żółtym 

krzyżem, istnieje inna trucizna, tak szczo- 
drze stosowana podczas ostatniej wojny 
(i to przez wszystkie państwa i narody!), 
trucizna, pożerająca dusze ludzkie, 
szpiegostwo!... 

W wiecznej masce na twarzy i du- 
Szy kręciły się po całym świecie dziwne 
dwuosobowe istoty, tak straszliwie zakła 
mane, że nieraz zatracające świadomość 
kim właściwie są i do czego mają dą- 

  

  

Debafa budżefowa w Sejmie 
Budżety ministerstw: 
WARSZAWA. PAT. — 82 plenarne posie- 

dzenie Sejmu. 

Marszałek otwiera posiedzenie 0 godzinie 
10-tej. W dalszym ciągu rozprawy nad budże- 
tem Ministerstwa Oświaty przemawia poseł 
Chrucki (K. Ukr.) Mówca zarzuca zbyt powolne 
tempo przygotowań do zwołania Soboru, po- 
czem omawia sprawy, dotyczące rozwoju сег- 
kwi w Pelsce. 

Pos. Haliar (BB): Budżet Ministerstwa nie 
obejmuje szkolnictwa śląskiego. Szkoła dzięki 
trosce władz państwowych centralnych i woje- 
wódzkich stanęła na bardzo wysokim poziomie. 
93 procent młodzieży uczęszcza do  połskiej 
szkoły i pobiera naukę w języku polskim jedno- 
licie, należycie wyposażone i zorganizowane 
jest szkolnictwo mniejszości niemieckiej. Staty- 
styka wykazuje, że Niemcy w Polsce mają 34 
przedszkola o 1600 uczniów, 768 szkół powsze- 
chnych o 62.000 uczniów, 29 szkół średnich o 

1700 uczniów, trzy seminarja o 400 uczniw i 5 
szkół zawodowych, czyli razem 839 zakładów, 
o łącznej ilości 7 2 tysiące uczniów. Polacy pe- 
siadają w Niemczech 31 szkółek prywatnych 1 
23 w Prusach Wschodnich, na śląskim obsza- 
rze plebiscytowym 25 szkół publicznych i 10 
prywatnych. Ogółem Polacy posiadają 25 szkó: 
publicznych, 64 zakiady prywatne i prywatne 
gimnazjum. Uczęszcza do nich 2150 uczniów. Po 
równanie szkolnictwa niemieckiego w Poisce i 
polskiego w Niemczech wykazuje, gdzie ono jest 
gnębione i gdzie traktowane lojalnie. 

Po przemówieniu referenta, ponieważ do 
dyskusji nikt się nie zapisał, Izba przeszła do 
następnego punktu porządku dziennego —- do 
budżetu Ministerstwa Komunikacji. 

W dyskusji nad budżetem Ministerstwa Ko 
munikacji pierwszy przemawiał sprawozdawca 
poseł Brzozowski (BBWR). Resort komunikacji 
obejmuje w r. b. roboty publiczne. Niestety 
stan funduszów w okresie szalejącego kryzysu 
uniemożliwia prowadzenie robót publicznych па 
większą skałę. Lukę tę w pewnej mierze zapeł- 
nia wniosek BBWR o utworzeniu Funduszu 
Pracy, którego zasoby użyte będą także na ro- 
boty publiczne, kierowane przez ministerstwo 
komunikacji. Referent omawia poszczególne 
dziaiy budżetu. 

Przechodząc do udziału kapitału zagranicz- 

oświaty, komunikacji i 
nego w naszem kolejnictwie referent podkreśla, 
że Towarzystwo francuskie, które wydzierża- 
wiło linję Śląsk—Gdynia, nie wykonało wszyst- 
kich warunków umowy. Z tego tytułu powsta- 
ły trudności. Obecnie koleje nasze przejmują 
eksploatację tej linji na rachunek Towarzystwa. 
Gdyby Towarzystwo to przejęło tabory, nie 
byłoby wątpliwości co do zrównoważenia bud- 
żetu. Mówca jednak pokłada nadzieję, że dal- 
sze pertraktacje doprowadzą do pożądanej zmia 
ny. Mimo wszelnich trudności linja ta będzie 
uruchomiona, gdyż posiada pierwszorzędne zua- 
czenie polityczne. Jest to linja ważna nietylko 
dla Polski, ale dla całej środkowo - europejskiej 
Słowiańszczyzny. Linja ta przez Poskę będzie 
wykonana. 

Następnie Sejm przeszedł do dyskusji nad 
budżetem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 

Sprawozdawca poseł Pączek (BBWR) wy- 
wodzi, że dochody tego resortu wykazują 22 
miljony 800 tysięcy ziotych, wydatki zaś zwy- 
czajne i nadzwyczajne 202 miljony 400 tysięcy. 
W działach Zarząd Centralny, Województwa, o- 
raz Policja Państwowa stan etatów dła urzęd- 
ników i niższych funkcjonarjuszy jest mniejszy 
o 16,5 procent w stosunku do r. 1926. 

Zauważyć należy, że ostatnio spadły na 
władze administracyjne nowe wielkie zadania. 
jeżeli mimoto personel funkcjonuje coraz lepiej, 
zawdzięczać to należy pracy ministra Pierackic- 
go: reorganizacja pracy, intensywne przeszkole 
nie i odpowiedni dobór personelu, oto jego śred 
ki. Skutki tej pracy uwydatniają się np. w Po- 
lieji Państwowej, która dziś stoi w pierwszym 
rzędzie najlepszych policyj Świata. 

Według danych Ligi Narodów w roku 1932 
co do liczby mieszkańców, przypada na jednego 
policjanta w Polsce liczba 1094 mieszkańcó 
czyli stoimy w tej statystyce po Chile, Au 
"Turcji Czechosłowacji Jugosławqi Bułgarji Hisz 
panji, Włochach, Francji, Japonii. Korpus poli- 
cji skiada się z 28.900 osób. Jeżeli z winy kry- 
zysu nie mogło być polepszone materjalne poło- 
żenie policji, to przynajmniej otoczmy ją przy: 
jažnią i ciepłem ludzkiem. Nie patrzmy też ra 
te wydatki jak na darowiznę, czy „łaskawiznę”* 

Poseł Rymar (Kl. Nar.) w dłuższem prze- 
mówieniu omawiał całokształt działalności mini- 
sterstwa spraw wewnętrznych, wysuwając zz- 

  

  

    

  

  

Klęska Młodzieży Wszechpolskiej 
na Uniwersytecie Katolickim w Lublinie 

LUBLIN. W ubiegłą miedzielę odbyło 
się walne zebranie Bratniej (Pomocy Stu- 
dentów: Katolickiego  Uniwensytetu Lu- 
ibelskiego: Nia zebramiu tem dotychczaso- 

wy zarząd Bratniej Pomocy, "opanowany 
przez młodzież wszechpolską znalazł mie- 
zmiernie mało zwolenników. Po wyczerpu- 
jącej zagadnienia życia samiopomocowego 

dyskusji uchwiałono zarządowi absolutor- 
jum bez podziękowania, mimo iż ustępują- 

ca komisja rewizyjna, również opanowana 
przez młodzież wszechpolską, stawiala — 

  

wybuch w fabryce 

mwiniosek о udzielenie absolutorjum z ро- 

dzięktowianiem, 
Nlowy zarząd Bratniej Pomocy wybrany 

ogromną większością składa się z członków 
Odradzeniia, Legjon Miodytch i ZPMD. — 
Również przedstawiciele milodzieży wszech- 
polskiej mie uayskali miejsc w radzie go- 
spodarczej Bratniej Pomocy, komisji rewi- 
zyjnej i sądzie koleżeńskim, w: skład któ- 
rych weszli: członkowie organizacyj miło- 
dzieży państwowej i bezpantyjnej. 

=0-0-0=—   

    

Jak już donosiliśmy, na przedmieściu Paryża Billancourt wybuchł wielki kocioł w {а- 
bryce samochodów Renaulta. Eksplozja była tak silna, że dach kotłowni wyleciał w powie- 
trze. Odłamki żelaza i cegieł posypały się na sąsiednie pawilony fabryczne. Pad naporem Tu- 
mowisk dach jednego z pawilonów załamał się, grzebiąc pod gruzami robotników. Na ilustra- 
cji widzimy akcję ratowniczą, przy wydobywaniu zasypanych robotników. 

  

RER СОСИ 

ny, chwytające byle głos, byle szmer, --- 
ludzie -męczennicy idei, albo też po- 
twory, sprzedające się każdemu, kto wię 
cej zapłaci i służące nieraz dwum i 
więcej panom... 

Kto zawinił w tem, że wytworzyła się 
taka sytuacja, że wojna stała się dla lu- 
dzi tem, czem są pułapki i trucizny na 
szczury, — że ludzie coraz bardziej się 
wspinający na szczyty kultury, coraz ni- 
żej spadają pod względem etycznym? . 

. Autor trylogji nie szuka winnych, 
nie bawi się w moralizatora, — kreśli 
obrazy mocne, nieraz aż brutalnie jaskra- 
wć, zmusza do myślenia, lecz nie żąda 
bezkrytycznego posłuszeństwa. ‹ 

Žėlty krzyž — straszliwy gaz staje 
się w powiešci nietyle oskarženiem pod 
adresem Niemców, ile symbólem nowo- 
czesnej wojny — zmorą, której przeciw- 
stawia się inna zmora, może jeszcze stra- 
szniejsza — czołgi!... 

Autor mówi: ю 
— Oto wojna, oto jest śmierć w jeszcze 

jednej nowej, jeszcze raz odmienionej: postaci! 
Trzeba było krwawej nauki całych czterech 
lat i wyniszczenia, wytracenia na marne miljo 
nów ludzi... Trzeba było doszczętu znużyć i 
zużyć żołnierza i jego zdumiewającą siłę od- 
porną na niezliczone absurdy 1  zaślepienia 
wojny... 

Straszliwe hekatomby rzucono z obu stron 
na pastwę beznadziejnemu złudzeniu, jakoby 
najszczytniejsze męstwo i ślepe, posłuszeństwo 
żołnierza mogły się mierzyć z huraganami о- 
gnia i żelaza, aby żywe, kruche ludzkie cia- 
ło przezwyciężyło opór i napór martwej ma- 
terji. Wreszcie jednej ze stron udało się ubiec 
drugą i za klęskę gazów koalicja odpłaca 
Niemcom czołgiem... Mi e 

Potworność zrodziła inną potworność, 
— wojna stała się ponurym absurdem... 

  

żyć. Ludzie — cienie, ludzie — mikrofo- 

  

podagrę 
tkliwie się rozczulających z powodu wiel 
kich ofiar walk, — nie jest tendencyjnie 
pacyfistycznym powieściopisarzem, który 
niemal z sadystyczną rozkoszą gromadzi 
wszelkie rzeczywiste i wyimaginowane 
okropności wojny, — o wojnie mówi po 
męsku, twardo, odważnie. 

W dorobku swym literackim ma Strug 
przecież tyle dzieł, poruszających zagad- 
nienie walk — od wysiłków  rewolucyj- 
nych do czynu legjonowego — tam jest 
żołnierzem i wie dobrze, jak szczytna 
jest rola żołnierza, — ale właśnie dlate- 
go z taką siłą i przekonaniem kreśli o- 
brazy wojny najpotworniejszej, — woj- 
ny, zatruwającej ciała i dusze ludzkie... 

Dlatego też „Żółty krzyż” będzie je- 
dnakowo entuzjastycznie powitany tak 
przez starych żołnierzy, jak i przez „za- 
wodowych  pacyfistów', których jest 
ilość niemała. 

Na szerokiem tle wojny, zarysowanej 
mocnemi, efektownemi plamami, . podał 
autor niezwykłe przeżycia i dzieje sze- 
regu ludzi, należących do wzajemnie się 
zwalczających obozów, lecz wspólnym 
powiązanych losem. 

Jakże tragiczne są przeżycia dwu ofi- 
cerów: Niemca-von.Sendena i Francu- 
za Claude'a Despaix, którzy podczas wei 
ny dwukrotnie się spotykają, aby odczuć 
wzajemną przyjaźń i stwierdzić kary- 
godność tej przyjaźni. 

Po raz pierwszy, na początku wojny, 
łączy obu wybuch miny, zasypując ich 
ziemią i skazując, zdawałoby się, na 
pewną śmierć. A po paru latach, już na 
ziemi niemieckiej poznają się znów: 
szpieg francuski, nazywający się Ossia- 

  

| jetsia. Łarczik symabelów 

  

Andrzej Strug nie należy do pisarzy, 

spraw wewnętrznych 
rzut o rzekomym systemie policyjnym. Uskai- 
żał się na konfiskaty, na prawo o stowarzysze- 
niąch. W konkluzji zapowiadał walkę z istnie- 
jącym systemem. 

W dalszym ciągu dyskusji w Sejmie nad 
budżetem ministerstwa spraw wewnętrznych 
przemawiali posłowie: Smoła (Lud.), Żuławski 
Sanojca, Łucki, Szturmowski i inni. 

Następne posiedzenie Sejmu dziś o godz. 
12. Na porządku dziennym obrad dalszy ciąg 
dyskusji nad budżetem ministerstwa spraw wew 
nętrznych. 

SINFONIA DELLE ROSE 
Ach, ita wczorajsza. środa litenacka była 

mzeczywiście cudowna! Miożma o niej pisac 
tyllko w matcknienim tylko w odurzeniu. 

Sinfonia delle rose. Symfonja różana — 
talk trzeba ją maawiać. Symifomja i polifonja. 
Terminów tych użył prof. Srebray, mówiąc 
o Weselu Wyspiańskiego. Wesele jest: sym- 
fomją i polifonją, 'wieloglosową kompozy- 
cją, w której poeta dotknął (wszystikieh 
strum artystycznych, strwamzająe dzieło bu- 

dzące zawsze oddźwięk w widzu i słucha- 

czu. (Profesor Srebrny mówił w sposób 
przekonywujący, a pinzecie rzeczowy i Ści- 

y. Udomodnit, że to co jest miarjprosterze 
jest jednłojcześnie najwyższe i doskonałe. 
Zdumiewał swoją pamięcią, cytując na po- 
parcie swych twierdzeń całe ustępy z dra- 
matu. Pokazał, że łarczik prosto otkrywa- 

i problematów 
Wesela: i mi tej łatwości mozwiązalnia zaga- 
dek Choehola, r6ž i pamichapiėr, tląwi wiła: 
nie miajpiekniejszy unok, miajpigkniejazy. 

czar majwiękiszego, z dramatów Wyspiań- 
skiego. I wciąż ieytlował, cytował. A wszy- 
słikie jeyttatiy biegły mu z pomocą, były je- 
go wiernemi sprzymierzeńcami, 

Prof. Srebrny przemawiał w odpowie- 
dzi prof. Limanowskiemu, którego impro- 
wtzałcja o: Weselu stała się podstiawą do dy- 
skusji. Róże i pawie pióra — oto dwa za- 
sadnicze tony tej impmowizaeji, dwa biegu- 
niy, pomiędzy ikitónemii zdołał prof, Lima- 
mowski mawiązać tyle kontaktów, ile ich 
w godziumej improwizacji mawiązać było 
miożnia. Zdłumiewającą jest zdolność prof. 
Limanowskiego do szukania skojarzeń 

m, gdzie obecność ich wydaje się na 
pierwszy rzut okia niepnawdopodobną. Zdu- 

miewającym instirumemtem jest jego omga- 

mizm duchowy, ma którym wszystko mo- 
żna wygrać. Jiego czułość, "wrażliwość, 

szczególna możność przeżywania  różmych 
stanów, mastirojjów i syltniacyj 
nych. 

Panna Rzewnuska, studentka polonisty- 
ki, usiłowała zedjrzeć: tem iczan, z prof, Li- 

mamiowiskiiego i pigomistycznie dowodzić, 
że mie ma on żadnej meltody miaulkowej, że 
wiildząc w: różach Wyspiańskiego pokorę 
czy pelnię życia, a w jpawiech piórach py- 

chę — postępuje całkem dowolnie, stosuje 
impresję zamiast badania maukowiego. Że 
dezorijentuje słuchacza, wiodąc go na grzę- 
skie manowce subjektywniej interpretacji 
dziełła. 

Oirzymała zasłużoną odprawę. Prof. Li- 
mainowslki rozpocząłją nieco przygaszony i 
zgnębiomy. Lecz w pewnym momencie za- 
dngala w nim któraś z utajomtych stirom. — 
Rozgorzał i wybuchnął, (Wy chcielibyście 
wiłzylstiko poeiąč, posiekać, i pokrajać — 
zawołał! — jak ta maszyna. Ale poezja niu 
jest produkcją. Jest matchnieniem i wzlo- 
tem, którego mie można ująć rw try! 
że maszyniy. Wy niedługo wymyślieć 
szynę, któna całego Mickiewicza potmie 
wam i posiekia! 

Frenetyczne brawa zagłuszyły  stowa 
prof. Limanowiskiego. (Z uśmiechem tri- 
umiu zstąpił z mównicy. Zawstydzomia po- 
lonistka wyciągnęła doń rękę z miemą pro- 

śbą o włybaczemie. Profesor uścisnął ją 
gomąco, 

Ten uścisk był ostatnim alkordem, któ- 
ry harmonijnie zalkiończył środę. Nazwałem 
ją symifonjją różaną. Rozbrzmiewały w miej 
różnogłose tony: płomiemistość prof. Li- 
manowskiego, harmonijny naukowy  spo- 

        

  

    

   

  

śnym więc interesie wypróbujcie dziś 
żądajcie zawsze tylko oryginalnych tabletek Togal. 
Do nabycia we wszystkich 

    
nem Helmem i 
kiem profesora Wagera, wynalazcy „żół- 
tego krzyża”, i wywiadowca niemiecki 
— von Senden, niegdyś dzielny, bojowy 
oficer, dziś ruina — pijak nałogowy, sta- 
rający się zapomnieć o własnej osobie, 
o swem dawnem życiu, no i o swej żo- 
nie, która służy: jednocześnie wywiadowi 
niemieckiemu i francuskiemu... 

W przebogatej galerji typów, zaryso- 
wanych niezwykle plastycznie, na plan 
pierwszy wysuwa się niezawodnie Eva 
Evard — gwiazda filmowa, kobieta nie- 
zmiernie odważna, trochę awanturnicza i 
szczerze pragnąca stać ponad wojną i 
jakoś się przyczynić do zlikwidowania 
wojny. 

Dzieje Evy Evard są porywająco-sen- 
sacyjne, ich zakończenie rozstrzelanie 
Evy, wplątanej w niecną aferę szpiegow- 
ską, — uderza tragizmem niewinnej ofia- 
ry. 

Pokusiło ją dotknąć się zarzewia wojny, 
będąc widzem wielkiego pożaru, zbliżyła sie 
zanadto do Ściany ognia, z pustej ciekawości 
zajrzała na jedno mgnienie do płonącego do- 
mu — i oto doznała na sobie zemsty żywiołu... 
Swoją szaloną zachcianką uraziła poczwarne, 
potężne bóstwo wojny... 

Chciała dokonać czegoś wielkiego — mie 
dokonała nic. Chciała oszukać Niemców —- Sit- 
tenfeld haniebnie wywiódł ją w pole. Z caiej 
duszy pragnęła pomóc Francuzom — siedzi, 
zamknięta przez nich w więzieniu i kto wie, 
czy nie zginie z ich ręki. I ci i tamci, mają 
ją za wroga... ` 

Wojna nie znosi, by z niej czyniono sobie 
zabawę — oto kardynalny błąd, oto jedyna 
wina Evy Evard. Za to musi zapłacić, za to 
trzeba. dać głowę... 

— Tak — „poczwarne, potężne Бб-- 
stwó wojny* jest straszne, jest mściwe, 
— nie zna litości i współczucia. 

psychicz- . 

  

będący współpracowni- 

W. WIRZE STOLICY 
KOMPROMITACJA ZASP-U. 

Świetna organizacja, która, zdaniem swycia 

członków, jest jedyna zdolna i powołana do 

prowadzenia teatrów zblamowała się zupełnie. 

Ogromny teatr'' Artystów zwinięty, personel 

w trakcie sezonu rozpędzony i  niezapłacony, 

długi, weksle, zarwania — afera, której firma 

Szmoncesjada by się nie powstydziła. 

Kiepski aktor janusz, okazał się jeszcze 

mniej inteligentnym prezesem, homme d'affaire. 

Spisał idjotyczną umowę z nędznym  aktorzy- 

ną, ale cwanym oszustem Pawłowskim. Ten 

Pawłowski, najtęższa głowa w ZASP-ie, oszu- 

kał, nabrał, naciągnął wszystkich, wpędził ca- 

ły ZASP w długi, ruinę. Prokuratorzy  zajęii 

się opatrznościowym człowiekiem ZASP-u, a- 

reszt na księgi, na pieniądze, na Pawłowskie- 

go. Dostanie szelma parę lat ciupy, ale to nie 
zwróci ukradzionej gotówki. 

Teatr to sztuka! aktorzy to kapłani sztuka! 
podatków nie płacą, subsydja dostają, do bi- 

letów dobierają kwoty na ZASP, czy tam Dom 

Kapłana Sztuki — i w rezuliacie okazuje się, 

że rej w sztuce i wśród kapłanów wodzi kry- 

minalista, aferzysta, Pawłowski! 

Subsydja dla teatru, dla ZASP-u, te istoi- 

nie dobrze ulokowane pieniądze. 

BLAMĄŻ HYCLOWSKI 

Kiedy jest gdzieś konkurs na posadę kata, 

kandydaci mający najwięcej szans, to ex-hycle. 

Wieszanie psów, to jednak dobra referencia, 

jako świadectwo z póprzedniego zajęcia jest 

ono brane w pierwszym rzędzie pod uwagź 

To też bardzo wielu katów rozpoczęło swą 
chlubną karjerę od hyclostwa. 

Niedawno jakaś kobieta złożyła podawe 

do urzędu łapania, prosząc o engagement. Od- 

powiedziano jej odmownie — nie bo brak woi- 

nego  miejscą, ale — bo kobieta  Petentka 

wielce się obraziła, cóż to za równouprawnie- 

nie? do sejmu może głosować, prezydentem 

może zostać, a hyclem nie — bo kobieta. 

Istotnie oburzające. Zacofanie urzędu  la- 

Pania psów jest rażące i nie powinno być 

dłużej tolerowane. A jeśli kobieta zapragnie 

być katem? Jak ma się przygotować do tego 

zawodu? 

Dlaczego nie ma być kacic? Są policjantki, 

są dozorczynie więzienne, rewizyj osobistych 

na kobietach dokonywują kobietki — agentki 
policyjne, a tymczasem tak osobisty, bliski, 

precyzyjny zabieg, jak wieszanie, dokonywuje 

na kobietach — mężczyzna. Czy to nie obraża 

moralności Kacice są potrzebne. A jako wstęp 

należy wyszkolić plutonik hyclarek. Karol. 

KNWIANNIA „POLONIA" 
MICK:EWICZA 11, tei 593 

C.dziennis od 6 do 10 

ANCING 
i WYSTĘPY ARTYSTÓW 

Ceny Kkawiarriane 

  

  

Hotel Royal 
WARSZAWĄ, CHMIELNA 31, 

obok Dworca Głównego 
poleca: ciecłe, czyste i ciche po- 

koje z ogrzewaniom cen- 

tralnem, wodą bieżącą i 

telefonami. 

bezpłatny garaż — Coty siskię 

  

kój prof.  Cywińskiego, artystyczna ści- 
siłość i pewność prof. Srebrnego, wresz- 
cie ten zgrzyt żelaza po szkle p. Rzewu- 
skiej, — a przecie wóżne te głosy podbi- 
te nakoniec radosnym uśmiechem i naj- 
szczerszym oklaskiem, złały się właśnie w 
symfomiję ma cześć (Wyspiańskiego. A mad 
nią umosit się miewiędnący zapach róż po- 

ezji, j. w. 

łamanie w kościach i stawach zwalcza Togal. We wła- 

jeszcze, lecz Togal 
Profesor Wager, wynalazca „żółtego 

krzyża”, traci na wojnie szereg najbliż- 
szych osób, w ostatnich zaś chwilach 
swego życia, dostaje manji, bo mu się 
zdaje, iż jest zatruty gazem, aż muszą 
włożyć na niego ciężki brezentowy przy- 
odziewek przeciwgazowy i maskę... Lo- 
tnik niemiecki, były uczeń akademji ma- 
larskiej w Paryżu, nie może bombardo- 
wać miasta, które kocha i kończy w 
szpitalu dla obłąkanych... Załoga niemiec 
kiej łodzi podwodnej ginie w  morzu.... 
I ta tragiczna galerja szpiegów obu wał- 
czących stron.. 

Gazom niemieckim przeciwstawia się 
— czołgi koalicyjne: rodzi się krwawy 
absurd... 2 

Szpiegom niemieckim przeciwstawia 
się — szpiegostwo koalicyjne: powstają 
typy szpiegów, służących dwu stronom, 
— rodzi się ponury absurd... 

Nikt w europejskiej literaturze nie dał 
jeszcze tak potwornego, a zarazem tak 
dokładnego obrazu wojny, jak to zrobił 
nasz znakomity pisarz, unikający płytkiej 
tendencji i posługujący się wyłącznie 
środkami artystycznemi. 

Jedno tylko parokrotnie zaznaczyło 
się w świetnej trylogji, jako przykry 
zgrzyt — to kpiarski stosunek do reli- 
gii. (t. III, str. 156 i 200), — tego nale- 
żałoby uniknąć. 

„Żółty krzyż” jest wielką pozycją w 
literaturze polskiej, jest dziełem, które 
śmiało możemy (i powinniśmy!) poka- 
zać Europie!.. jest wreszcie chlubnem 
świadectwem siły i świeżości talentu 
wybitnego pisarza, który w tym roku 
kończy sześćdziesiąty rok swego życia. 

W. Charkiewicz. 

aptekach.
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Scholastyki 
BUKA AAS 

KOMUNIKAT STACji METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE: 
z dnia 8 lutego 1933 r. 

Ciśnienie średnie: 770. 

Temperatura średnia: — 4. 

Temperatura najwyższa: —l. 
Temperatura najniższa: —6. 
Wiatr: południowo - wschodni. 

'Tendencja: wzrost. 

Uwagi: rano pochmurno, potem pogodnie. 

PROGNOZA P.1.M.-s 
na dzień dzisiejszy: 

Po rannych mgiłach w ciągu dnia je- 
szcze pogoda  Ssłomeczna ze stopniowem 
wzrostem zachmurzenia. Nocą i rankiem 
nu wschodzie umiarkowany, płozatem lek- 

ki mmóż. W! dzień temperatura w pobliżu 

zera stopni. Słabe wiatry miejscowe lub 
ста 

ŽALOBNA 

— W pierwszą bolesną rocznicę Śmierci 
Józeia Łubiakowskiego, b. artysty dramatyczne 
go teatrów w Krakowie i Wilnie, w piątek 
dnia 10 lutego r.b. o godzinie 9-ej odbędzie 
się w kościele Serca Jezusowego nabożeństwo 
żałobne za spokój Jego duszy o czem zawia- 
<amiają żona z córeczką. + 

MIEJSKA 
— KOMISJA OGRODOWA. W! krótce 

ma się zebrać klomilsja ogrodowa w cetu 
omówiemia dalszego zadrzewiania miasta 

w zbliżającym się sezomie. W projekcie jest 
urządzenie kilku mowych skwerów w śród- 
mieściu i dalsze rozszerzanie zieleńców. 

— SKUTECZNA KONTROLA DOWO- 
ŻONEGO MIĘSA. Miejska onitinola mięsa 
mająca swe posterunki na  peryferjach 
miasta, ujęła na dmodze z Niiemieża  ttriamis- 
port baniek od mleka, w których zmalezio- 
no nieostęplowane mięso. Świadczy: to, O 
pomzysłowości tajnych mzeźników,  kltórzy 
wiedząc o roziboczonej kontroli! w! różmy 
sposób usiłują uspić czujniość nadzoru. 

— ZACHOROWIANIA ZAKAŹNE. W 
ub. tygodniu na tenemiie miasta zanotowano 
41 wypadków: zasładnięć na choroby zakaź 
ne, Żadna z tych chorób mie masuwa obawy 
apidemji. 

WOJSKOWA 

— ZASIŁKI REZERWISTÓW. Miejski 
referat wojskowy  załkańcza już akcję za- 
siłkową 'wśród rezerwistów, którzy w ro- 
ku bież. i przeszłym odbywali ćwiczenia 
wożjsicowe, 

н й SKARBOWA 
„ — CO BĘDZIE Z PODATKIEM OD 
NIERUOHOMOSŚCI. Projekt Drzekazania 

Izbie Skarbowej prawa wymiaru į šciągu- 
mia podatku od nieruchomości: zamiepokioił 
zainteresowane sfery. Miasto obawia się 
skurczenia, się wpływów i groźbą redukieji 
personelu, (właściciele domów: — zbyt wy- 
sokich wymiarów i systemu ściągania zale- 
głości. Inne miasta wysłały już do War- 
sSzawy: swe delegacje dla imterwenjowania 
w tej spirawie, więc liczyć się należy z item 
že Wilno w: tej akcji mie pozostanie w tyla 
Z Łodzi np. udała się specjalna delegacja 

pirzedsta- 

AKADEMICKA 
64 Akademicki USB. W niedzielę 12 lutego br. w salach „Ogniska* Akad (Wielka 

aa Akademicki urządza zabawę tanecz- 
dei; e o godz. 21-szej. Wstęp 2 zł. Aka- 

— OZWARTEK AKADEMICKI. Dziś 
w. czwactek dnia 9 lutego b. r. o godz. 20 
w Ognisku Akademickiem, ul Wielka 24 
odbędzie się Cewantek Akademicki, urzą- 
dzony staramiem Akademickiego Koła 
Polskiej Macierzy Szkolnej oraz  Alkad. 
Kola Łodzian ma temnit: Akademik w ży- 
chi społecznem, 

_ Obok referatów, traktujących 0 zada- 
niach i formach pracy oświatowej są: re- 
pontaże z Domów Noclegowych (dla ko- 
biet j mężczyzn) w Wilnie, wspomnienia 
+ „Kiubu Uliemikėw“, wtiaz wrażenia 2 
3 Uniwersytetu Ludowego, — 
žarganizowamego podczas zeszhloroczniych 
fenyj letnich przez AKPM. 

W. przerwach produkcje muzyczne. 

Napad na 
lasów maj. Wielkie Olżewo 
Józet Sobolewski zatrzymał 

w MOCy, ną drodze koło zaść. Krystynowo, ze 
skradzionem drzewem tnieszkańców kol. Połub- 
niki Kazimierza Żukowskiego i jego 12-letniego 
syna Franciszka oraz Michała Sawickiego. Żu- 
kowski Sawicki stawili czynny opór, szucając 

Włamanie 
LIDA. Onegdaj dokonano włamania do Ży- 

dowskiego Bańku Ludowego w Lidzie ać. 
Sao pieniędzy. i biżuterji wartości około 20 ty- 
kiai z. Obecnie Otrzymujemy następujące 
włzgŚły tej sprawy: Nocy, w której nastąpiło 
waw w pokoju, sąsiadującym z kasą spał 

    

łaścicieli domów, a ponadto 
wibiele miasta. 

   

LIDA. Ge;owy 
gm. białohrudzkiej 

Władzę gakowy, który AE słyszał. — ty, 
ю zarządzi! czątkowo jego a- 

resztowanie, poczem Zi maa on zwolnio- 
przypuszczeń, kasiarze pochodzili z 

kasy ogniotrwałej został roz 
ny. W 
Poza Lidy. Pancerz 

    DŹWIĘKOWE 
KINO 

„REWJA“ 
| Sala Miejska 
Ostrobramska 5 

Na scenie: ; 2 
Wszechświatowej sławy Zespół KOZEKÓW Kubańskich, pod dyr. księżnej Elżbiety Gagarinowej 

w ae: 

Na ekranie; 

  

‚ ltemze terze użyteczności publicznej 

  

piew, Muzyka, Tańce, 

Film grozy i emocji 
W roli głó nej genjalny EDMUND LOVE 0% Film potężnych wrażeń z krainy podbiegan wej.— Początek s. 

  

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Komunikat Związku Pań Domu. Dzisiaj 
we czwartek o godzinie 17-tej w sali Towarzy- 
stwa Kredytowego Jagiellońska 14, odbędzie się 
Walne Zebranie Roczne. 

Przyjmujemy wpisy na 4-tygodniowy kurs 
gotowania potraw jarskich. 

ZEBRANIE DYSKUSYJNE ZW. 
PRACY OBYWATELSKIEJ KOBIET, na 
którem p. Czesław  Wierusz - Kowalski 
wygłosi dalszy ciąg odezyttu p. t. „Este- 
tylkia oitoiczeniia', odbędzie się we czwartek 
t. j. dnia 9 b. m, w dokalu Związku (Ja- 
giellońska Nr. 3 m. 3). 

iPoczątek punktualmie o godz. 8-ej wiecz. 
Czionkinie Związku proszone są o jalk- 

najrychlejsze przybycie. Goście mile wi- 
dziani, 

Wstęp dla gości 30 gr., dla Członkiń 

bezpiaimy. 
RÓŻNE 

— Wystawa obrazów i rzeźb samouków 
Wileńszczyzny. Obecna wystawa obrazów Ar- 
tystów-Malarzy wileńskich na Stałej Wystawie 
Sztuki została przedłużona do 15 bm. 

Dyrekcja St. Wyst. Sztuki pó porozumieniu 
się z Radą Nadzorczo - Artystyczną postanowi- 
ła po zamknięciu Wystawy obecnej urządzić w 
Wilnie na wzór stolicy wielką wystawę obra- 
zów i rzeźb samouków wileńskich i Wileńsz- 
czyzny pod nadzorem Rady Nadzorczo - Arty- 
stycznej. 

Wystawa ta zostanie otwarta w końcu b. 
miesiąca. В 

— Nowa kancelarja notarjaina. Dowiadu- 

jemy się, że ostatnio w Wilnie przy ul. Troe- 

kiej 3 została otwarta kancelarja notarjusza A- 

leksandra Kaliniewicza, który wszedł w skład 

notarjatu wileńskiego na miejsce śp. Jana Klotia 

— FAŁSZYWE ZAŚWIADCZENIA O 
POPRZEDNIEJ PRACY. Komisja Kwalifi 
kacyjna W. K, ustaliła, że wiele osób usiłu- 

je zamejestnować się w PUIPP'ie na podsta- 
wie falszywych zaświadczeń z poprzedniej 
pracy, wydawałnych majczęściej (przez wła- 
ścicieli domów, w kitórych te osoby zamie- 
sziku ją. 

Gospodalrze powiodują się najczęściej li- 
tością i wydają biednym mieszkańcom — 

swych mieruchomości, ma ich usilną prośbę 
miezgedne z prawdą zaświadczenia. Pod- 
stęp demaskuje się po sprawdzeniu w 
Kasie Chorych, gdzie ubiegająca się o re- 
jestirację osoba. musiała być, jeżeli poprze- 
dnio gdziekolwiek pracowała, zarejestiro- 
iwamą. W związku z tem Komisja Kwalifi- 
kacyjnia starannie sprawdza - każde załą- 
czone do podania zaświadczemie, załatwia- 
jąc odmowmie wszelkie prośby i starania o 
mejestnację, jeżeli zaświadczenie z pracy 
nasuwa wątpliwości. 

— 739 BEZROBOTNYCH PRZY WAR 
SZTATACH PRACY. Wojewódzki Komi- 
tet do spraw bezrobocia zatrudnił w bie- 
żącym tygodniu przy objekiach o chanak- 

739 

  

bezrobotnych za: sumę 10 tys, złotych. 

Przy dolegliwościach  żołądkowo-kiszko- 
wych, braku apetytu, atonji kiszek, wzdęciach; 
zgadze, odbijaniach, ogólnem podrażnieniu, bó- 
lach głowy migrenowych, zastosowanie 1 — 2 
szklanek naturalnej wody gorzkiej „Franciszka - 
Józeta* wywołuje doskonałe opróżnienie prze- 
wodu pokarmowego. Żądać w aptekach i dro- 
gerjach. 

BALE I ZABAWY 
— 15-ty Doroczny Bal Ogólnoakademicki. 

Obowiązki Gospodyń i Gospodarzy — Нопого- 
wych Balu ugólnoakademickiego łaskawie ob- 
jąć raczyli Pp: Bortkiewiczowie Zygmuntostwo 
Biernaccy Marjanostwo, Bossowscy Franciszko- 
wie, Babiccy Władysławostwo, Chełmońscy A- 
damostwo, Czeżowscy Tadeuszostwo, Dmochow 
scy Wiadystawostwo, Ehrenkreutzowie Stefano- 
stwo, Englowie Mieczysławostwo, Falkowscy 

Kazimierzostwo, Glaserowie Stefanostwo, Glat- 
manowie Juljuszostwo, Glixelli Stefan, Hil 
lerowie Stanisławostwo, Horoszkiewiczówna Wa 
lentyna, Jankowski Marjan, Januszkiewiczowie 
Aleksandrostwo,  Jakowiccy Władysławostwo, 
Janiccy Juljuszostwo,  Joczowie Konradostwo, 
Jeleńska Mieczysławowa, Kaduszkiewiczowie Mi 
chałostwo, Kowalscy Marjanostwo, Kowalscy 
Wacławostwo, Kempistowie Stefanostwo, Ko- 
marnicki Wacław, Łastowscy Józefostwo, Ma- 
leccy Janostwo, Maculewiczowie Ludwikostwo, 
Muszyńscy Janostwo, Przyłuscy Józefostwo, Pel 
czarowie Kazimierzostwo, Parczewski Alfons, 
Panejko Jerzy, Pietraszewscy janostwo, Ratyński 
Edward, Reicherowie Michałostwo, Skwarczyń- 
ski Stanisław, Szmidtowie Wiadystawostwo, 
Szwykowscy Ludwikostwo, Schilling - Sienga- 
iewiczowie Sergjuszostwó, Śleńdzińscy Ludomi- 
rostwo, Szymańscy Juljuszostwo, Staniewiczo- 
wie Witoldostwo, Srebrni Stefanostwo, Szyd- 
łowscy  Marjanostwo, Szaniawski Stanisław, 
Szpakiewiczowie Mieczysławostwo, Szmurłowie 
Janostwo, Wyszyński Wacław, Wysoccy Alek- 
sandrostwo, Wróblewscy Bronisławostwo, W yr- 
wicz-Wichrowscy Karolostwo, Waśkowscy Eu- 
genjuszostwo, Zdziechowscy Marjanostwo, Zda- 
nowiczowie Stanistawostwo, Żuchowiczowie Ka 
rolosto. 

Zaproszenia na Bal możną otrzymać u Pp. 
Gospodyń oraz w Bratniej Pomocy (ul. Wielka 
24) w godz. 1—3 i 7—9 wiecz. codziennie. 

gajowego 
si ę na gajowego z siekierami. Gajowy w obro 
nie własnej użył broni, strzelając trzykrotnie z 
rewolweru. Żukowski został postrzelony w 0ko- 
licę kręgosłupa, Sawicki zaś pobity przez gajo- 
wego pałką po głowie. Obu rannych przewiezio 
no do szpitala pow. w Lidzie. 

de banku | 
pruty w kształcie dużej ósemki. 

Włamywacze pracowali w rekawiczkach.—- 
Z kasy zabrali: 7 banknotów po 500 zł., 1500 zł. 
w bilonie, SITO IPA © 20 rubli 
w złocie (po ch pojedyńczych funtów angieskich, srebrną pa ę ze zło- 

m guzikiem i wygrawerowanym  monogra- 
mem N—©Q, złoty zegarek damski z długim łań- 
obrączki a złote z kamieniami i 2 ziote 
19.086 > iš je py wynoszą dokładnie 
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Rewelacyjny program! 

„Krzyk tęsknoty u wrót Antarktydy". 

  

оКОСО 

uroczysty obchód X! Rocznicy Rządów Koście- 
łem Katolickim Jego Świ 

Jak już podawaliśmy uroczysty obchód 
XI Rocznicy Rządów Kościołem Kato- 
lickim Jego Świętobliwości Ojca Świętego 
Piusa XI odbędzie się w niedzielę, 12 lutego 
v. a, ściśle jw sam dzień XI mocznicy. Pa- 

miętamy bowiem, że wybór Ojca Św. zo- 
siał dokonany 6 lutego 1922 r. uroczysta 

zaś koronacja odbyła się 12 lutego. W ro- 
ku bieżącym dzięki niedzieli możemy ro- 

canicę święcić tej samej daty. 
Obchód obejmuje: 1) mabożeństwo pon 

tyfikalne, celebrowane  wikościele św. Ja- 
ma o godzi ll przez Jego Eksa.lencję ks. 
Arcybiskupa R. Jalibnzyikowskiego, Me- 
tnopciitę Wileńskiego i 2) Urioczystą Aka- 
demję Papieską o godz. 13 m. 15 (punk- 
   

  

atobl. Ojca Św.P.usa XI 
tualnie) w sali Śniadeckich USB. Raz 
jeszcze tą drogą wszystkie onganizacje — 
pnoszonie są © delegowamie mia mabożeń- 
stwo i akademję pocztów  szitandamowych 
i przedstawicieli. 

Zaproszenia do wszystkich pnzedstawi- 
cieli władz, urzędów i reprezentantów 5ро- 
łeczeństwa już są miozsyłane, gdyby zaś 
do kogokolwiek zaproszenie nie doszło, — 
pmoszonty jest 0 zwrócenie się do Amrchi- 
djecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej 
w Wilnie, Metropolitalna 1 — tel. 7-83, 
a matychmiast pomowmie zaproszenie zo- 
gitanie wysłane, 

Program akademji rzostamie podany 
jutmo i w niedzielnym numerze 

Projekty b. „Spółdzielni autc busowej' 
WILNO. W związku z omaiwianą obe- 

cnie na terenie magistratu sprawą komuni- 
kacji autobusowej, dowiadujemy się, że 
niektórzy członkowie byłej „Spółdzielni 
postanowili zapnopomować miastu umucho- 

mienie limji autobusowyc w: mieście w 
rama. szożliwości b. „Spółdzielni”, 

W tej sprawie odbyło się nawet sjpecjal- 

ne zebranie mia iktórem postanowiono wys- 

  

Tać do magistratu delegację, która zapro- 
ponuje: uruchomienie w śródmieściu (linja 
mr, 1) wozów nowych, zaś na trasach bocz- 
mtych — autobusów b. „Spółdzielmi*, 

Jak słychać magistrat żadną miarą 
mie zgodzi się na ten projekt bowiem stan 
komunikacji za czasów  „Spółdzielni* był 
tak skanidaliczmy że powrót do niego jest 
niedopomyślenia. 

Nagrobek w murze ściennym 
WINO. Przy ulicy Gaona 6, przed nie- 

dawnym czasem, lokal sklepu frontowego 
zajął kamasznik Izrael Trojca. 

Zamierzając przerobić wnętrze lokalu, 
postanowił jedną ze ścian usunąć. Wła- 
śnie wczoraj robotnicy przystąpili do roz- 
biórki i w trakcie robót natrafiono na 
wmurowaną wewnątrz ściany i pokrytą 
tynkiem tablicę, jak się później okazało, 

  

coś w rodzaju nagrobka, głoszącego po 
hebrajsku o Śmierci jakiegoś żyda, 

Płyta wykonana jest z kamienia cio- 
sanego i pochodzi z przed kilku wieków, 
kiedy to istniał zwyczaj lokowania w mie 
szkaniach nagrobków po zmarłych blis- 
kich. Płytę przekazano Instytutowi Histo- 
ryczno-Etnograficznemu. 

OŚWIADCZENIE 
Po zapoznaniu się z artykułem w 

„Kurjerze Wileńskim* z dnia 7 lutego 
1933 r., pod tytułem „Demonstracja Pa- 
na Prezydenta miasta”, my niżej podpi- 
sani, posłowie i senatorowie, członkowie 
regjonalnego wileńskiego koła BBWR, u- 
ważamy, że artykuł ten jest szkodliwy 
dła pracy organizacyjnej naszego obozu 
na terenie miasta Wilna, a specjalnie Pre 

Przyp. Redakcji: Powyższy protest został 
podpisany przez jedenastu posłów i senatorów 

wil. Koła Regjonalnego BBWR, obecnych wczo 
та} м Warszawie. Ponieważ Regjonalne Koio 

wileńskie liczy wszystkiego (bez członków rzą- 

du), 17 osób, więc należy zaznaczyć, że podpi- 

sani stanowią w niem wybitną większość. 

Wszyscy wice-prezesi Koła, tj. pułk. Wędzia- 
golski, hr. Tyszkiewicz i sekretarz prezydjum 

Klubu BBWR p. Bohdan Podoski podpisani są 
na czele. Należy przypuszczać, že i większość 

nieobecnych w Warszawie członków Koła do 

zydentowi Maleszewskiemu, napastowane 
mu osobiście w tym artykule, składamy 
wyrazy współczucia. 

Bronisław Wędziagolski, Jan hr Tyszkie- 
wicz, Bohdan Podoski, dr. Stefan Bro- 
kowski, Stanisław Dobosz, Fryderyk Kra- 
sicki, Witold Kwinto, Stanisław Mackie- 
wicz, Józef Polkowski, Stanisław Stan- 

kiewicz, Stanisław Wańkowicz. 

tego 17 takže się przylączy. 

owodem do protestu jest artyku! w „Kur- 

jerze Wileńskim”, żądający w wyrazach aż nad- 

to przejrzystych dymisji Prezydenta Miasta za 
to jedynie, że nie wziął udziału w uroczystoś- 
ciach towarzyskich, tak przez „Kurjer Wileūski“ 
przereklamowanych. 

Zdaje się jednak, że tym razem strzał 

„Kurjera Wileńskiego" chybił zupełnie i, że jeśli 

wywoła przesilenie, to nie to, o które „Kurjero- 

wi Wileńskiemu* chodziło. 

List de Redakcji Prezydenta Maleszewskiego 
Szanowny Panie Redaktorze! 

W związku z artykułem p.t. „Demon 

stracja PanaPrezydenta miasta", ogłoszo 
nym w Nr. 32 „„Kurjera Wileńskiego" z 
dnia 7 lutego r.b. oświadczam: 

Zarzut, że w związku z pożegnaniem 
b. wojewody p. Zygmunta Beczkowicza, 
nie spełniłem należycie mego obowiązku 
reprezentacyjnego "i „zaangażowałem 
Radę Miejską w sposób, który bynaj- 
mniej stanowisku jej większości nie od- 
powiada”, nie jest uzasadniony, albowiem 
Magistrat i Rada Miejska były reprezen 
towane przez wiceprezydenta miasta p. 
Witolda Czyża, który na moje życzenie 
był obecny na: wszystkich uroczysto- 

  

Zagadkowy wybuch w N.-Wilejce 
Ładunek prochu rozsadził Komin I zniszczył urządzenie sklepu 

WILNO. Wczoraj rano na posterunek poli- 
cji w Nowej Wilejce zgłosił się właściciel skte- 
pu aptecznego przy ul. Wileńskiej 10, Mowsza 
Jelejsz z powiadomieniem, że w nocy ktoś nie- 
znany wrzucił do przewodu kominowego w je- 
go mieszkaniu pocisk, naładowany jakąś sub- 
stancją wybuchową, który eksplodując rozerwał 
komin, zniszczył urządzenie piecyka żelaznego 
oraz towary złożone w sklepie. 

OGLĘDZINY MIEJSCA WYPADKU. 

Skutek tego alarmującego powiadomienia 
był ten, że natychmiast na miejsce udały się 

— Opieka Rodzicielska przy gimnazjum 
im. T. Czackiego urządza w dniu 11 b.m. w 
sali Klubu Handlowo-Przemysłowego przy ul. 
Mickiewicza 33-a „Rewję-Dancing“ w wyx9- 
naniu zespołu rewjowego. Początek punktua!- 
nie o godzinie 22. Po przedstawieniu tańce do 
rana. Dochód przeznaczony na rzecz niezamoż- 
nych uczniów. Orkiestra jazzbandową. Bufet 
obfity. 

Tradycyjny koncert z zabawą taneczną u- 
rządza Zarząd Stow. b. wychow. gimn. św. 
Katarzyny w Petersburgu dnia 11 lutego r.b. 
w Małej Sali Miejskiej (ul. Końska 3), na kiń 
ry zaprasza wszystkie koleżanki, kolegów oraz 
sympatyków Stowarzyszenia. W koncercie bio- 
rą udział najwybitniejsze siły artystyczne Wil- 
na. Dochód przeznacza się na akcję dożywia- 
nia najbiedniejszych dzieci, którą Stow. prowa- 
dzi energicznie rok drugi. Początek koncertu o 
godz. 21. Bilety w cenie 3 zł. i 1 zł. 50 
nabywać można u prezeski Z. Kossowskiej, ul. 
Objazdowa 6 m. 7 i u p. W. Szaciłłowej, ul. 
Mickiewicza 48 m. 6 oraz przy wejściu. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatry Miejskie ZASP w Wilnie. Dziś 

sensacyjna premjera w teatrze na Pohulance:— 
Dziś o godz. 8-mej w Teatrze na Pohulance od- 
będzie się premjera niezwykle ciekawej nowości 
świetnego autora Fodora „Pocałunek przed lus- 
trem", która to sztuka obiegła wszystkie sceny 
europejskie, ciesząc się nadzwyczajnem powo- 
dzeniem. Świetna obsada z pp: Niedźwiecką, 
Szpakiewiczową, Grolickim, Neubeltem i Szpa- 
kiewiczem na -czele, występ ulubieńca Warsza= 
wy St. Daczyńskiego w głównej roli obrońcy. 

Niedzielna popołudniówka i „Tani ponie- 
działek" — Mademoiselie. W niedzielę 12 Il o 
godz. 4 pp. i w poniedziałek 13 Il o godz. 8 w. 
po cenach zniżonych. Świetna sztuka Devala'a 
„Mademoiselle“ ze wspaniałą kreacją Jadwigi 
nujewskiej w roli tytutowej. 

Sukces „Egzotycznej kuzynki“ na prowin- 
cj. — Wczorajsza premjera Stałego Teatru Ob- 
jazdowego Teatrów Miejskich ZASP w Wilnie 
w Święcianach — odniosła pełny, zasłużony 
sukces. łumnie zebrana publiczność oklaskiwała 
gorąco doskonałą grę artystów. 

Dziś „Egzotyczną kuzynkę" grać będzie 
Teatr Objazdowy w Brasławiu, jutro w Świe- 
cianach, pojutrze w Podbrodziu. 

— Teatr Muzyczny „Lutnia"*, Występy Ja 
niny Kulczyckiej. — Dziś ukaże się po raz trze- 
ci oostatnia nowość — przepiękna operetka Le- 
hara „Carewicz”, posiadająca interesującą treść, 
osnutą na utworze G. Zapolskiej, oraz orygi+ 
nalną muzykę. Ciekawy ten utwór muzyczny 
Lehara odniósł na scenie Lutni wielki sukces ar 
tystyczny. W rolach głównych występują: Kul- 
czycka, Halmirska, Dembowski,  Detkowski, 
Szczawiński, Tatrzański, Wyrwicz-Wichrowski + 

— Aleksander Borowski, — znakomity pia- 
nista rosyjski, rówieśnik i rywal artystyczny 
Mikołaja Orłowa — wystąpi z recitalem w so- 
botę 11 bm. w sali Konserwatorjum (Wielka 
47). Szczegóły w afiszach. | 

CO GRAJĄ W KINACH? 

REWJA — Pająk 
CASINO — Flip i Flap w małżeńskiej 

miewoli 
PAN — Zuzanna Lenox. 
LUX — Legjon Ulicy. 
HELJOS: — Nasza jest noc 
HOLLYWOOD: — Precz z miłością 
ŚWIATOWID — Rok 1914. 

ADRIA — Kochanka: z Tahiti. 

gr. 

    
o g.4 pp. W sobotę i niedzielę o g. 2 PP, 

władze śledcze, zaałarmowane w międzyczasie 
przez posterunek. 

Pierwszy rzut oka na mieszkanie i sklep Je- 
lejsza wskazywał, że zdarzyło się tu naprawdę 
coś niesamowitego, tembardziej, że siła wybu- 
chu była znaczna. 

Na szczęście ładunek był ułożony na stry- 
chu, na wysokości połowy komina, wskutek 
czego eksplozja nie pociągnęła za sobą katastro- 
ty, która byłaby niechybną, gdyby wybuch na- 
stąpił niżej, w samym lokalu, 

Przeprowadzający lustrację biorąc pod u- 
wagę twierdzenie Jelejsza, że dokonano na nie- 
go zamachu, zainteresowali się w pierwszym rzę 
dzie, jaką drogą rzekomy zamachowiec dostai 
się do komina. Badania w tym kierunku dały 
pewność, że z zewnątrz z uwagi na położenie 
domu, nikt absolutnie dostać się nie mógł 4 że 
ładunek został ułożony z mieszkania. 

MOŻLIWOŚCI I PRZYPUSZCZENIA. 

Ustalenie tej okoliczności dało dużo do my- 
ślenia nba że zwrócono uwagę na inny 

szczegi 
Wybuch jak twierdził poszkodowany nastą- 

pił około godziny 2 w nocy i był tak silny, że 
całą rodzinę postawił na nogi. Powiadomienie 

za ś o wypadku złożono dopiero o godzinie 8 
rano. 

W takich wypadkach nie do pomyślenia jest 
kilkogodzinne zastanawianie się nad zaszłem, 
jak to uczynił Jelejsz. 

Gdyby nawet przerażenie odebrało mu na- 
razie świadomość, przerażenie zbiorowe nie mo- 
gło trwać kilka godzin. Wystarczyło wybiec na 
ulicę i wszcząć alarm, jak to w daleko biach- 
szych wypadkach ludzie zwykli czynić. 

Że Jelejsz tego nie uczynił, ściąga na sie- 
bie podejrzenie, że zwlekał z rozmysłem, a że 
rano mogły go dojść wieści, że eksplozja za- 
intrygowała sąsiadów, zdecydował się powiado 
mić o zaszłem władze, lecz w sposób jaknaj- 
badrziej dła siebie odpowiedni. 

Wybuch jak przypuszcza policja, nastąpił 
wskutek rozgrzania się prochu, który bezsprze- 
cznie znajdował się w kominie. 

Ułożyć go tam mógł jedynie sam Jelejsz, 
w cełu ukrycia przed ewentualną rewizją. 

Proch sprzedawany był nielegalnie chło- 
pom do rozsadzania kamieni i kłusownikom 2 0- 
kolicznych wsi. 

Niedaleka przyszłość całkowicie wyjaśni za 
gadkę wybuchu w N. Wilejce. 

  

'Najście na sklep 
Dwóch opryszków usiłowało obrabować skład mączny 

WILNO. Wiezoraj późnym wieczo- 

rem dło składu z mąką Pieczyryskiego i 

spółka: mieszczącego się przy uł. Kwiato- 

wej 4 mwdarlo się podstępem dwóch uz- 

brojomych w bnoń pailnią osobników. 
Nad najdhunkami w kasie siedział sam 

Pieczyryski, który ochłonąwszy z pierwsze- 

go przerażenia, a widzące wymierzoną do 

  

siebie broń, powstał nagle z krzesła i 
wibiegł do sąsiedniego pokoju, gdzie Z4- 

alarmowa przebywających tam w tym 

czasie wspólników. 

Rabusie, widząc że lada chwila mogą 

być ujęci, zbiegli matycbhmiast nie biorąc 

nie z kasy. 

Rabusiów dotyjchiczals miie ujęto. 

    

Wytyczenie granicy z Łotwą 
WILNO. W początkach marca mają 

byč wznowione rokowania z władzami ło- 
tewskiemi w sprawie prac nad ostatecz- 
nemi wytyczeniem granicy między obu 

państwami. Wstępne prace były jak wia- 
dotno podjęte jeszcze jesienią roku ubie- 
giego, lecz na okres zimowy zostały prze 
rwane. 

Sprawa wymiany więźniów z Kownem 
WILNO. Międzynarodowy Czerwony 

Krzyż powiadomił nasze władze, że wy- 
słał do Kowna ponowną propozycję wy- 
miany więźniów z Polską Propozycja wy 

mienia sto osób z obu stron, które w ru- 
zie zgody rządu litewskiego, odzyskałyby 
wolność. Jak dotychczas, Kowno nie u- 
dzieliło odpowiedzi. 

Mały ruch graniczny z Litwą 
WILNO. W poowie marca ma być 

wznowiony t. zw. „mały ruch graniczny” 
z Litwą. Odpowiednie konferencje przed- 
stawicieli obu stron w tej sprawie roz- 
poczną się z początkiem przyszłego mie- 
siąca. Z uwagi na to, że otwarcie gramńcy 

malności i zabiera dużo czasu, ruch gra- 
niczny będzie kontrolowany na kilkuna- 
stu odcinkach jednocześnie. Miarą, jakie 
on ma znaczenie dla ludności z obu stron 
świadczą cyfry. 

W sezonie ubiegłym granicę przekro- 
dla rolników pociąga za sobą dużo tor-.czyło przeszło 146 tysięcy osób.. 

WYPADKI Ł KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby. W ciągu ubie- 

głej doby policja interwenjowała na terenie m. 
Wilna 55 razy, w tem w 10 wypadkach kradzie 
ży (z których 5 wykryto), 7 opilstwa i zakłó- 
cenia spokoju publicznego, 2 potajemnego wy- 
szynku wódki i w 28 wypadkach przekroczenia 
rżnych przepisów administracyjnych. 

— Okradzione mieszkanie,  Klimontowicz 
Helena (Twarda 23) zawiadomiła policję, że w 
dniu 6 bm. nieznani złodzieje, operując dobra- 
nym kluczem lub wytrychem, dostali się do jej 
mieszkania i skradli 100 zł. gotówką. : 

— Kradzież w lombardzie. Sołowiejowi jó- 
zefowi (wieś Murowanka gminy szumskiej), 
skradziono w lombardzie „Kresowja” przy uł. 
Hetmańskiej 1 z kieszeni palta 5 złotych. Spraw- 

cę Skrzypskiego Aleksandra (Żelazna Chatka 
7) zatrzymano ze skradzionemi pieniędzmi. 

— SPADŁ Z DRABINY. Dozorca domu 

Nr. 1 przy ul. Wiłkomierskiej Bańkowski Jan, 

wchodząc po drabinie, wskutek jej złamania się 
spadł na bruk i doznał ogólnego potłuczenia 
ciała. Lekarz Pogotowia udzielił Bańkowskiemu 
pierwszej pomocy i odwiózł go w stanie niebu- 
dzącym obaw do szpiatła św. Jakóba. 

  

— WŁAMANIE. W nocy z 6 na 7 bm. nie- 
znani sprawcy, po odchyleniu drzwi żelaznych 
i odsunięciu sztaby, dostali się do sklepu spo- 
żywczego w domu przy ul. Węglowej 12, skąd dzom 
skradli na szkodę Belera Lejby artykuły spożyw 
cze wartości ogólnej 660 zł. 

W dniu 4 b. m. ma zaułku Prywatnym 
pomiędzy Szymielewiczem Berką (Archa- 
mielska 34) a Tamusem Abramem (Dyne- 
burska 24) mwynikla ma tle  porachunkėw 
osobistych bójka. "Tamus otrzymał kilka 
ciosów nożem. w! głowę. Plogotowie odwio- 
zło go do szpitala żydowskiego. Szymiele- 
wicza zatrzymania. : 

ВТЕМЮА, 

— DZIECIOBOJSTWO. Z. polecenia 
władz śledczych aresztowiana została mie- 
Szkiamka Wsi Uchłany, gminy  bienickiej, 
Elżbieta Jaziewiczowa, która oskarżona 
jest 0 uduszenie dziecka. ‚ 

Pódczas rewizji iw thlewie mależącym -° 
do Jaziewiczowej zwłoki mowonodka płci 
żeńskiej odnaleziono. 

ściach pożegnalnych, zorganizowanych 
dla Pana Ministra Zygmunta Beczkowi- 
cza. 

Po powrocie z Warszawy, gdzie re- 
prezentowałem Wilno na posiedzeniu Za 
rządu Związku Miast w dn. 3 i 4 lutego, 
miałem móżność przekonać się, że p. 
wiceprezydent Czyż do mego życzenia 
zastosował się w całej rozciągłości. 

Aktem daleko idącej złej woli i bar 
dzo wymownej tendencji jest, iż poważo- 
no się we wspomnianym artykule wcią- 
gnąć do argumentacji osobę Wodza Na- 
rodu, otoczonego powszechną czcią i 
szacunkiem. 

Zastrzegam się kategorycznie przed 
rozpatrywaniem na łamach prasy mojego 
osobistego stosunku do poszczególnych 
osób i łączenie tego ze sprawami sam» 
rządu, który reprezentuję. Pomijając już 
bowiem naruszenie przez to zasad przy- 
zwoitości w. stosunku do mnie, , uważam 
postępowanie takie za szkodliwe а 
sprawy ogólnej, której dobro zawsze i 
przedewszystkiem mam na celu. 

Łączę wyrazy prawdziwego poważa-= 
nia * 

Prezydent miasta Wilna 
Dr. W. Maleszewski 

  

W. KIEWLICZ i S-ka 
Wilno, PY tel. 1-46 

GÓRNO- 
w Ę GLA ŚLĄSKIEGO 
KONCERNU GIESCHE SP. akc. 

Dostawa natychwisstowa w szczejcie 
zaplombowanych wozach. 

nowogtódzka 
— SKAZANIE KOMUNISTÓW. W dniu 

7 b. m. Sąd Okręgowy w Nowogródku roz- 
patrywał sprawę 11 działaczy komunisty- 
cznych z terenu powiatu mowogródzikiego. 

W mwymiku rozpatrzenia sprawy ska- 
zami zostali; ma 6 lali więzienia Ш) Tołstoj 

Jam ze wsi Senwecz i 2) Jewsiejczyk Kon- 
stanty ze wsi Batraki: po 5 lat więzienia: 
3) Rasiukiewicz Aleksander, 4) Aleksan- 
der Giz, 5) Stefan Krot, 6) Eustachy Kirot, 
i 7) Włodzimierz Rasiukiewiicz mieszkań- 
cy wsii Maluszyce, (Pozostali oskarżeni ska- 
zami zostali po 4 lata więzienia. 

— WOJEWÓDZKI BAL SKARBOW- 
CÓW W NOWOGRÓDKU. Stowarzyszenie 
unzędmików skarbowych okręgu nowogródz 
kiego urządza w: dniu 25 lutego w salomach 
Ogniska. w Nowogródku, tradycyjny bał 
skarboweów, na który mają przybyć skar- 
bowcy z całego terenu województwa, — 
gdyż w dniu urządzenia balu ma się odbyć 
jednocześnie zjazd delegatów kół powia- 
towych SUSI 

Bal zapowiada się bardzo interesująco: 
b. oryginalnie i pomysłowo mają być u- 
dekonowame sale, kotyljon, moc innych nie- 
spodzianek, Do tańca przygrywać będą 2 
onkiestry w tem onkiestma 27 p. ut. z Nie- 
świeża. Aby ożywić zabawę, organizato- 

nzy: zabawy zongamizowali akcję t. zw. — 
„obtańcowywania pań* — pod kierowni- 
<twem tmzech zmanych wodzirejów i tance- 
mzy. 

Dochód z balu — przeznaczony jest — 
całkowicie na rzecz bezrobotmyjch, 

— UNIESZKODLIWIENIE SPÓŁKI 
ZŁODZIEJSKIEJ. W miesiącu styczniu br. 
dokonano szereg kradzieży na terenie wsi: 
Mołoczki i Nizowce gm. wsielubskiej, pow. 
nowogródzkiego. w. Wyniku. dochodzeń ma 

ji 

Merlaka Wasyla mieszkańców wsi Dzie- 
%оп pow. nowogródzkiego, którzy jak się 
okazało, popełnili również i kityka kradzie- 
žy w lecie r. ub. Kradzieże popełniane — 

przez tych osobników były nieraz i złośli- 
ris ga miodu z uli we wsi 

aki w dniu 5 stycznia br. na szkodę 
Walerjana Taraszkiewicza. 

Sosik i Mierlak przekazani zostali wła- 

— PROGRAM. KINIA MIEJSKIEGO. — 
Po wystawieniu i dźwiękowca p. 
t. „Dzikie Pola", kino Miejskie w Nowo- 
gródku wyświetla obecnie film p. t. „Po- 
gromcy przestwonzy:* z Wallace Berry w 

roli główmej. Obraz pełen tężyzny. Następ- 
mym filmem ma być znów polsiki dźwięko- 
wiec p. t. „Głos pustyni', poczem w progra- 
mie przewidziane takie obrazy jak: „Kwiat 
Algieru", „Liljanka. chce się rozwieść”, — 
„Podniebny, romans* i wreszcie „Czterech 

я Вгшпшвс naležy, 
dość interesujący. 

——— 

Emil Smołkowski z Brasławia na szkolni= 
ctwo polskie zagranicą zł. 5. 3 

K. Gorzuchowski na bezrobotnych zł. 5.
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—- EMERYCI MAGISTRATU ENERGI. 
OZNIE DOMAGAJĄ SIĘ WYPŁATY — 
NALEŻNEGO IM ZAOPIATRZENIA EME- 
RYTALNEGO. W dniu wczorajszym eme- 

ryci magistratu masowło przybyli do ma- 
gistratu z żądaniem wypłacenia im zaleg 
lego Zaopatmzemia emerytalnego, grożąc 
przytem, że ma. wypadek miewypłacenia im 
zaiojpailrzemia pozostamą oni tak długo w 
gmachu, dopóki ich żądamia mie zostaną u- 
względiiicne. Grożą oni również ewentual- 
nym strejkiem głodowym, 

'Trzeba jednak się spodziewać, że obie 
atmony wyłlkażą tyle wzajemnego  zrozu- 
„mienia, że mie dlojdzie do pmzykrych in- 
cydentėw. | 

— SPRAWA KRADZIEŻY W SKLE- 
PIE P. GARLERA PRZED SĄDEM OK- 
RĘGOWYM. W mocy z 22 na 23 marca u. 
m. dokonano kradzieży w sklepie p. Gajrle- 
aa przy ul. Dominikańskiej 9. Nieznani 
sprawcy którzy dostali się do sklepu — 
twór w ścianie zabrali jedwabiu na sumę 
28. 5.700 , 

Policja śledcza wpadła na trop złodziei, 
a. mianowicie mieszkańca m. Łodzi nieja- 
kiego Gadomskiego, którego jako fachow- 
ea, Spryowiadził z Łlodzi tut. mieszkaniec 
Kazimierz Dawidowicz, «ci obaj zaś wzię- 
Ti sobie do pomocy tu. szewea Amt oniego 

      

          

    

  

    
   

Sżwięzowiac 

Kieo „ĄPOL L 0% 
Raminik. 26. 

nina e i i 

Już dziś! Dawno oczekiwany snperszla- 
gier sezonu! Nasza sława 

JAN KIEPURA 
w największym filmie Świata p.t. 

„PIEŚŃ uOCY" 
Jest to: Coś nadz wyczajnego! Coś nie- 
osiąg:in go! By pojąć, trzeba ujrzeć... 

By njrzeć trzeba przyjść... 
Uwaga! Film ten odznacza się nieby- 
walą precyzią i czystością odtworze- 
nego dźwiękuł Wst:p od 4% gr.       

  

Bźwiąkowiet 
Kline „POLONIA” 

Wstęp 49 gr 
Pocztowa 4 

Najnowszy t:lm produkcji Sowkino w 
Moszwie, który uczynił przewrót w 

wsze:hšwietowej kinematogralji 

DO 
(Putiowka w żyzń) 

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

    

BMG „PAŁACE 
Mryzgyk, 1%. 

Potężny dramat erotyczny osnuty na 
tle pow eści Wsrwicka Deepinga 

„Kspitsn > i jego syn* 

|. OJCZE 
w rol. gł. Imogena Robert sen, Louis 

W.iheim, I H. Warner. 

Wstep 49 gr. 
  

Komwialezuka.  Sikiradzionyi zaš Itowiair pirze- 
chowaly kochanki Gadomskiego — Sitecka 

Jadwiga i i Kowalczuka — Bugenja Dzi- 
czeniko. (Podczas śledztwa oskarżony Ga- 
dcmski zaczął symulować warjata, wo- 
bec <zego został wydzielony ze sprawy i 

.odesłam ydo Chonoszczy ma obsenwację, re- 
Szta zaś sprawców kradzieży, za wyjątkiem 
Siteckiej, która narozprawę się nie stawi- 
ła, cdpowiadali 'w poniedziałek za swój 

czym przed Sądem Okręgowym, 
Po zbadamiu świadków i wysłuchaniu 

siriom Sąd! skazał oskarżonego Dawidowi- 

czą na 4 leka więzienia, Kiowalezuką ma 

1 rok więz'emia, Sitecką (załoeznie) ma 6 

miesięcy. więzienia, Dziczeniko zaś uniewiin- 

miiomo . 

Wszyślikim aresztowanym Sąd zaliczył 

areszit prewencyjny. 

— ODCZYTY PIĄTKOWE! Staraniem 

Stowairzyszenia Unzędników. Państwowych 

w Grodnie, w każdy piątek w lokału SUP'u 

przy ul. Listowsikiego 12, wygłaszana są 

wddczyty, ma ikłtóre 'wstęp jest woiny od 
opłat i dostępny dla ogółu. 

Najbliższy odczyt p. t. „Zawady wowe- 

go polskiego pnocesu cywilnego", wygłosi 

w piątek 10 b. m. p. mec. Neubeauer 
Pocz. o godz. 2-ej. 

— ZJAZD OSADNIKÓW. W dniu 12 

lutego b. m odbędzie się doroczny Zjazd 

  

   

Osadników powialttu ginodziejskieg»  w-g 

następującego programu: 
Godz. 10-ta mabożeństiwo w" kościele 

garnizonowym, godz. 11-ta rozpoczęcie ub- 

rod w .;dorau żołnienza'', Grodz. 17-ta wspól- 
ny: obilald rw: koszarach 76 p. p. 

„Goda. 20.30 „rewja osadmicza!* 
wia taneczna w „domu żołnierza. 

N azjazd spodziewany jest przy jazd 

przedstawicieli urzędów wojewódzkich i 
powiatowych. 

— ZBBRANIE TOWARZYSKIE NA- 
UCZYCIELSTWA. Stowarzyszenie Naiu- 
czycieli: szkół zawodowych koła w Grodnie, 
urządza, w dniu 11 lutego zebranie towa- 
rzyskie z tańcami i kolacją w lokalu Pań- 
Stwiowej Żeńskiej Szkoły Przemysłowo - 

Celem zebramia jest chęć nawiązania 
ściślejszego kontaktu z nawuczyc:e:stwem 
szkół ogólmokształcących, oraz  społe- 
ezeństwem _ grodzieńskiem. 

— PODRZUCENIE DZIECKA. Ро- 
kiowska: Michałina zam. przy ul. lisfiow- 
skiego 45, zameldowała — © znalezieniu w 

korytarzu domu dziecka płci męskiej w 

wieku 3 tygodni, 
Sprawezymi podrzucenia dziecka mie- 

zniana. Poszukiwania zarządzono. ; 
POTWÓRNY Cz.... № dniu 4 lutego 

w czasie spomu Balkun «Aleksander m-c 

wsi Zagonzany gm. Łamna, kopnął niogą 
w 'bnuch Sinicową Ksienię lat: 75, miesz- 

lramikę tejże iwsi. 
Wedlug orzeczenia lekarskiego, Sini- 

cowej spowodowanie zostało «ciężkie usz- 

kodzenie ciała. Zachodzi obawa że Sinieo- 
wa umrze, 

Dochodzenie įprowadzi 

P. w Pomzerzu koło Grodna 
— ZAGINIĘCIE DZIECI  Księżopol- 

sika zam. prziy ul. Jagiellońskiej 42 i Kmzy- 
wieki Józef zam. przy ml. Listowskie- 
go 1, zameldojwali 'o ucieczce ich dzieci ze 

szkoly 'w: dniu 6 lutego ji dotychczas nie 

powrócili do domu. [Poszukiwania zanzą- 
dzono. 

— POŻAR. W dhiiu 6 lutego o godz. 
24-tej we wsi TWierchudłubie gm. Porze- 

cze wybuchł pożar, skutlkiem którego ma 

i zaba- 

  

Posterunek P. 

szikłodę Kuryłowicza Macieja spalił się 
dach chlewn. Strata wymosi olkioło 220 zł. 
Dochodzenie jw toku. 

— Z TEATRU MIEJSKIEGO, W pró- 
bach (pod: reżyserją dym. Kmokowskiego — 
zmalkkomita komedja Firanka p. t. Gwiazda 
Krymu“ 

  

Konto czekowe 

Przy zamawiania 

A. ŚWIDOWA. 

  

FIRMA RADJOWA „LERNEJIĘ** 
Grodno, ul. Bominikańska 1 tel. 186 

P. K. O. 82.157. 

POLECA ZA 160 ZŁ. GoTówką 
$-łampowy odbiornik radjewy, z lampami 
głośnikiem akumulatorem, baterją anodową 

i sprzętem antenowym 

msłuży wpłacić na P.K.O. M. 
82,157 zi. 20. Pozoztałość za zaliczeniem, 

4) 

W mroku zamkniętych okiennic 
— O której zamiatałeś ulicę przed wil- 

lami? 
— Zamiatalem, jak to zawsze 0 szó- 

stej. Zauważyć nic takiego nie zauważy 
łem. Ot, chyba, że furtka była niezam- 
knięta — ale to nie dziwo: mogła Anna 
gdzie wyskoczyć. 

— A gdzież ona mogła wyskoczyć tak 
wcześnie? 

— Kto ją wie? Jeżeli de cerkwi, to w 
sam raz. 

— Wię c Anna chodziła * cerkwi, w'- 
działeś to? 

— Zdaje się chodziła, ale już żeby na 
pewno wiedzieć, to nie wiem. 
— Może przychodził ktoś do niej? Przy 

pomnij sobie! 
— Już żeby tak pilnować jej to nie pi!- 

nowałem, bo. wiadomo, nie z naszego do- 
mu dziewczyna, ale nie można powiedzieć: 
spokojna była, nic takiego nie widziałem. 

— Przypomnij sobie, może ktoś bywał 
u niej? 

— Kto ją wie! Ot chyba tylko brat cza 
sem zachodził. 

— Jaki brat, kiedy był? 
— Nie przypomnę, kiedy to on byt 0- 

statnią razą. Dni dwa, trzy może temu. 
— Któż to jest? 
— Chłop. Iwan mówił, że na roboty 

polne, na południe przedostać się chce. 
— Może coś jeszcze przypomnisz? 
— Nijak tego nie mogę, proszę jaśnie 

pana. 
— Możesz odejść. 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 
  

Bezpałyj ukłonił się uniżenie, cofnął 
się do drzwi. Ale gdy znalazł się poza 
obrębem wzroku sędziego, odzyskał da: 
wny aplomb, pozwalając sobie nawet na 
wieleznaczące chrząknięcie, którem da- 
wał do zrozumienia, że on z sędzią śled- 
czym na współkę omawiali szczegóły 
sprawy, o których pozostali ludzie nie są 
godni nic wiedzieć. Gładząc długą bro- 
dę, usiadł z boku i przybrał tajemniczy 
wyraz. 

Tymczasem na werandzie ukazał się 
elegancki pan, lat około pięćdziesięciu 
z wygoloną starannie twarzą, na której 

błyszczały oczy, z pod spuszczonych po- 
wiek, a spojrzenie ich miało w sobie coś 
ostrego i przenikliwego. 

Pristaw poznał w nadchodzącym słya 
nego adwokata moskiewskiego Plewina i 
przyjął go z wielkiemi atencjami. 

— Sędzia śledczy oczekuje pana me- 
cenasa, — mówił, otwierając drzwi i u- 
suwając się na bok. 

Lorin też wstał na jego spotkanie, u- 
kłonił się bardzo uprzejmie i wskazując 
fotel naprzeciw siebie,czekał aż adwokat 
zechce usiąść. 

— Przedewszystkiem muszę przepro- 
sić, że niepokoiłem szanownego pala, 
— zaczął sędzia. 

— Zawsze chętnie usłużę panu, — 
odpowiedział zimnym tonem adwokat. 
— ale wątpię czy pomoc moja zda się 
na coškolwiek. 

  

— CO ROBI NASZA (WIEŚ? W dniu 
2 lutego w świetlicy przy szikole powszech- 
mej w Kurszynowiczach gm. Niedžwiedzic- 

kiej. staraniem kierownika szkoły Ciecha- 
miowieza. urządzonio przedstawiemie. 

Ziositajy odegiriame 1-dinio alkltowiki : 
„Milošė stražalka“ i „Ohirapainie z mozkazu“. 
Po przedsitamieniu odbyła się zabawia ta- 
mecznia. Dochód! :wi kiwocie 16 zł. przezma- 
czonio nią cele Ziwiązku Młodzieży Ludowej. 

W dniu 2 lutego w lokalu urzędu gminy 
Niowo-Mysz instruktor  noliniazy  Pisarek 

wiygilosił weferat moelniczy o uprawie kar- 
tofli, buraków i manchwi. Na zebraniu u- 
becnych byiło. 140 osób. Odczyt wysłucha- 
mio z iwielikiem zadniteresowaniem, a po Za- 
kiończeniu kilku zapisało się ma członków 
Kółka Rolniczego. 

— DOKUCZYŁO JEJ ŻYCIE. W о, 
5 lutego 0 godz. 13 m. 30 Amuprejczykowa 
Dwa w: mieszkaniu przy: ul. Senatorskiej 

ausitowała popełmić samobójstwo przez wy- 
picie esencji aetowej 

Przyczyną, samobójstwia: ibyłło nieporto- 
zumienie pomiędzy: nią a jej adoratorem - 

Osińskim. Anuprejczyłkówinę odwiieziomto do 
Szpitala międzykomumalniego. 

— OBCIELI WÓDKI. Spokojny olbywa- 
tel Aleksander (Pietrow! sjprawiał weseliskio 
i kiedy bawiono: się w matjlepsze weszło kil- 
ku łobuziakójw, a mianowicie dwóch Dzia- 
dowiczów, Dreko, i Osipowicz i zażądali pod 
aroźbą rozbicia wesela trzech buitielek wód- 
Iki, a kiedy gospodamz odmówił, zaczęli 
bić jego żomę, iii szwagienkę. 

Na talkie angumelnity Pietrow wydał 
3 butelki wódki ia jedmioczešnie zameldos * 
wal policji, бга obecnie prowadzi, docho- 
dzenie. 
TYYYTYVYYYYYYYVYYYYVTYVYTYYYYYYVYYYYYYYYYYYYI 

ZGUBIONA 
Kartę rzemieślniczą Nir. 931 i potwierdzenie 
zgłoszemia na imię Jana Rowigiejszy uwa- 
żać za niewiażne, 

FILJA 
naszej Administracji 

w Baranowiczach 
przeniesiona została z ul. Szosowej 178 

na ul, SZEPTYCKIEGO 37 

(pierwsze piętro): 

  

  

  

— POSIEDZENIE KOMITETU DO 
SPRAW BEZROBOCIA W  SŁONIMIE. 
Jak nas informują iw dmiu 14 b. m. odbę- 
dzie się posiedzemie Komitetu Powiatowe- 

go do Spriaw Bezmobocia w Słoniilmie przy 
udziale Naczelnika Wydzialu Urzędu Wo- 
jewódzikiego p. 8. Osińskiego. 

— OKRĘGOWA KONFERENCJA 870 
NISTYCZNA W SŁONIMIE. /W sali kina 
„Miodemn““ w Słonimiee odbyła się okręgo- 

wia konferencja sjomiistyćzna przy udziale 
posła. na sejm Grunbauma, nia którą przy- 
bylidelegaci omganizacyj sjonistycznyjch z 

całego terenu województwia. mowogródzike- 
go. Obrady dotyczyły spraw charakteru — 

weawnętnznio -organizacytjnego partji sjom. 
i aktualnych zagadmień politycznych , oraz 

wzmocnienia aktywiności orgamizacji i 
zwiększenia ilości: jej członków. Przed roz 
poczęcie mkonfereneji grupa żydów — mre- 

wizjomistów ma czele z Ryżynem  Mojże- 
szem ze Słomima usiłowała. przedostać się 
do lokalu, co wywołała bójkę na pięści po- s 
między sjonistami i rewizjomistami, którą 
zlikwidowała policja. 

— BAL MASKOWY W! SŁONIMIE. 
Słomimska  stważ ogmiowa 'w dniu 11 b. m. 
w salach Domu Ludowego urządza dorocz- 
my bal maskowy: dla zasilenia własnej ka- 
sy. Doroczna ta impreza strażacka budzi 
dość duże zainteresowanie zwłaszcza 
wśród, społeczeństwa żydowskiego. 

— ZABAWA POLSKIEGO BIAŁEGO 
KRZYŻA W SŁONIMIE, W salach Domu 
Ludowego wi Słonimie odbyła się zabawa, 
zomgamizowama przez Polski Biały Krzyż. 
Była to pierysza z zabaw: tegorocznego kar- 
nawału, kitóna mapnawdę wypadła impo- 
nująco. Tak dekomacja sali, jak i pomy- 

Zorin — liczyłem na pańską pomoc, po- 
nieważ pan był w dobrych stosunkach z 
pułkownikiem Romowym.... 

— Więc Cóż Stąd? — przerwał zdzi- 
wiony adwokat. 

— Czy pułkownik miał wrogów? 
‚  — Każdy z nas ma wrogów, często 
nawet nie wiedząc o tem wcale. Możli- 
wie więc, że i Romow ich miał, ale ja 
o tem nic nie wiem. 

— Kto jest spadkobiercą pułkowni- 
ka, Panie Mecenasie? 

— Pan stanowczo prowadzi śledztwo 
2 blyskawiczną szybkošcią, — ušmiech- 
„nął się adwokat. — Trzecie z kolei py- 
tanie już dotyczy spadkobierców. Czy 
pan sędzia nie przypuszcza, że jest to 
zwyczajne morderstwo w celu  kradzie- 
ży, tak częste w naszych podmiejskich 
okolicach ? 

— Tak, rzeczywiście kradzież miała 
miejsce — — przyznał Zorin, — ale... jest 
w tem coś jeszcze kolego, co raczej pize 
mawiałoby przeciw pańskiej teorji. 

Drwiący błysk oczu z pod opuszczo- 
nych powiek, był odpowiedzią. Przy- 
zwyczajony do nieufności w stosunku Go 
władz śledczych, adwokat powstrzymał 
z trudnością uśmiech. 

— Doprawdy? — zapytał poważnie 
Zorin, nie zauważywszy prawdziwego 
znaczenia pytania. — Dlatego właśnie 
Pytam pana o spadkobierców. 

— Bliskich krewnych nie miał prz 24 
najmniej ze swojej strony, a co do niej.. 
— adwokat zamyślił się. 

Zorin zamarł w pozie, pełnej oczeki- 
wania... 

— Jest tam jeszcze ubogi krewny, 

  

Na scenie | NOWY REPERTUARI | Gościnne występy artysiów stołecznych, 

NA WESOŁO! REWJA ulub. publ. HaxKA RUNOWIECKA, ALEKSANDER SUCHCICKI, 

  

  

Dźeżąkcue $ AXISŁAW BELSK:. 
Kine Przeboje programn: Kebieta i fortepian, czarna zrchidea. Prel kcja o anatomii, Pomeranc pozuje i in. Humor! Śpiew 

HELIOS Skecze! NAS ZA JE $ T. NO c 

W rol. gł Marie Bell i Jean Murat — Ceny przystępne. — Na l-szy seans ceny zniżone, — Seante: 4, 6, 8 i 10.15- 

Jedyny sukces 1973 r. Należy 
kė ЧГОСЛОНОАИНОКННУ z i UN G ETA G przybywać punktualnie 

. R R R na początek seansów 4, 6, 8 i 10.15 

aby odnieść 
jsko KURTYZANA w lilme = - = 

и należyte wrażenie 
Tel. 528 „ZUZAKNA LENOX y tego arcydziela   
  

  

DZWIĘKOWE KINO 

с@лм 
Wieika 47, tel. 15-41 

  

Flip 
Dz s po raz pie wszy w Wiiniel 

Wsoaniała komedj: dźwiękowa najnowszej produkcji doby cbecnej 

Następny prcgram: „RAJ 

i Fiap w małżeńskiej niewoli 
Nad pregram: Urozmsicone dodatki dźwiękowe, Pocz. seansów o godz. 4 6, 8 i 1015 w dnie świąt. o g. 2.. 

PODLOTK ów" 

  

Użwigkowe kine Dziś najrozwoszniejsza operetka filmowa z doty.hczas wyświetlanych w Wilnie 

Przebój nad przebojeł 

  

  

woirwoo |... PRECZ Z MIŁOŚCIĄ ce see ci i 
Miekiewicza_22 mowej. Najczarowniejsza || 

tel. 15-28, w świecie, Niezrównenie upajające meledje. Udział bierze boska Litjana Harveį oraz znakomity komik Armarć 
- Bernard Nsd program: Atrak je dźwiękowe. — Pocz. o g 4, 6,8 : 1020, w dnie świąt o g. 2»! 

uziśl Najwięcsze i najpiękniejsze dźwiękowe a arcydzi.ło w. s VAN DYKE'A 
Kino-Teatr sensacyjno egzotyczny d':mat w 12 skt, Wsika 
ADRIA” p. t. KO CHAN KA Ź TA HITI między miłością a namiętnością zmysłów. W rol. 

э gł bohzterka „Białych cieni* i „Trsóer Horna" 
Wielka 36 Conchlis Montenegto i Clyde Broc. — Nad p ogram: ulubieńcy wszystkich Fi p i Flap w najnowszej arcy abawnej 

dźwiękowe: komedji p. t „W SZPONACH KRYZYSU" hursganv śm echu 6 skt. i dźwiękowy tvgodnik Pa «movntu   
  

słowo wykoname kioski z koniefi, balo- 
nikami i kiotyljonem madały wielkiej Sali 
specjalny wygląd, który tak trafnie ktoś w 
określił jednem słowem: miły, 

Kasa Polskiego Białego Krzyża wzbo- 
gaciła się o kilkaset OCE i ma obemie 
miożniość zaspokoić najpilniejsze potrzeby. 

Z ramienia, Zamządu Polskiego Biate- 

go Krzyża jesteśmy proszeni o w żenie 
gorącego podziękowania wszystkim: tym, — 
którzy czynnie imprezę (tej instytucji po- 
pamli, a. specjalnie pp. płk. Kohutniekiemu, 

D-cy 80 p. p., plk. M. Turkowskiemnu, D-cy 
79 p. p. Włodzimierzowi Jellinikowi, SS. 

Niepokalankom, A. Malinowskiemu, W. 
Mirskiemu - Sapalkowskiemu oraz ucz. 
IV Kursu Semin, Naucz. Żżeńsk. SS Niepo- 
kalamek w Słonimie za pomoc w organizo- 
waniu zabawy. 

Ze swej strony miadmienić musimy, że 
duszą całej tej imprezy i inicjaltonką omaz 
onganizatiorem była p. Zofja Macieszanka, 

której za pracę należy się rmasłużone uzna- 

GABINET 
Racionalinej kosmetyki leczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ | 
kobiecą konserwuje, doskonali, cdów: 

    

    

  

     

    

  

      

suwa jej skazy i braki. Masaż kos: 
ly twarzy. Masaż ciała, elektryczny, у 
szezuplajacy (panie). Natryski „Hormona“. 
według proś, Spuhla. Wypadanie wiosów 
łupież, in dalne dobieranie kosmetykoó* 
do każdej . Ostątnie zdobycze koawe 

tyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

! 
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OGŁOSZENIE. 

Sąd Okręgowy w Wilmie, wydział VI, 
obiwieszeza, że decyzją swą z dmia: 18 sty- 
eznia 1933 roku postanowił ogłosić Himel- 
satejna Monducha za upadłego w handlu 
i kumatorem masy upadłościowej wyzna- 
czyć adwokata Józefa  Tejtela zamiesz- 
kałego w Wiilmiie, przy ul. Portowej Nr. 3. 

('Wiskutek powyższego wszyscy wierzy- 
ciele i dłużnicy upadłego w: hamdlu Mor 
ducha. Himelsztejna obowiązami są w ter 
mimie 4-ro miesięcznym od daty wydrułko- 
wamiia niniejszego obwieszczenia w Do- 
datku do Dzieninika  Unzędowego Min. — 

Spr. donieść Sądowi Okręgowemu w Wil- 
mie o. swoich pretemsjach do upadlego i o 

należniościach, które im przypadają icho- 
ciażby termimy płatmości ich mie mastąpiły. 

Nr. spr. 2-—459/32 m. : 

St. Sekretarz 

(mieczytelny) 

zmarła była z domu Brandt? 
— Nie, nazwisko jej było Swierska. 

Wątpię, aby spadek mógł jakąś drogą 
przejść do jej macochy — Swierskiei, 
lub tembardziej, do syna macochy Brand- 
ta. 

— Właśnie o tem chciałbym 
dzieć coś więcej. 

— Niech pan sędzia nie zadaje sobie 
fatygi w tym kierunku. To taki sympaty- 
czny, rozumny, a nawet, jak twierdziła 
zmarła siostra przyrodnia, utalentowany 
człowiek. Tyłko nie powodzi mu się w 
życiu, biedakowi, nie może znaleźć posa- 
dy. 

Sędzia zapytał o adres Brandta, i 
pisał w notesie. 

—A więc: ubogi krewny, który nie 
ma posady, jak pan mówi! Cóż to za 

wie- 

za- 

zupełnie rozumiem pytanie, 
panie sędzio? — zmrużył oczy adwokat. 

— Chciałbym wiedzieć coś o jego 
charakterze, usposobieniu? 

Plewin roześmiał się nazbyt nonsza- 
lancko. 

— Czyżby pan podejrzewał Brandta 
o wczorajszą sprawę? Powtarzam panu, 
że nie warto tem się zajmować, dajcie 
spokój kolego! 

W napadzie śmiechu, adwokat po raz 
pierwszy użył tego tytułu. 

— Może pan wie, czy Brandt często 
bywał u Romowów? 

— Nie, zmarły niezbyt go lubił. 
— Dlaczego? 
— Wszyscy mamy jakieś wady. Puł- 

kownik do śmieszności nie znosił bied- 
nych krewnych żony, imponowało mu 

— To bardzo smutno, — zauważył czy też krewna, niejaka Brandt. Przecież bogactwa, dostojeństwa, tytuły.. 
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Drukamia wydawnictwa „SLOWA“ 
  

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego 3-go rewiru 

Wilnie Wacław Leśniewski, zamieszkały w 
Wilnie, przy ul. M. Pohulance 13/2 na zasa- 
dzie art. 1030 U.P.C. obwieszcza, iż w dniu 
9 lutego 1933 r. o godz. 10 rano w Wilnie przy 
ulicy Niemieckiej Nr. 22 odbędzie się sprzedaż 
z licytacji publicznej majątku ruchomego, naie- 
żącego do firmy „Sz. Akselrod i R. Szwarc“ 
składającego się z win różnego gatunku osza- 
cowanego na sumę 500 zł. na zaspokojenie 
pretensji Banku Spółdzielczego Związku Kup- 
ców i Przemysłowców w Wilnie w sumie 
440 zł. z % i kosztami. 

Komornik Sądowy L. Leśniewski. 
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OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego 3-go rewiru 

w Wilnie Wacław Leśniewski, zamieszkały w 
Wilnie, przy ul. M. Pohulance 13-2 na zasa- 
dzie art. 1030 U.P.C. obwieszcza, iż w @ти 
9 lutego 1933 r. o godz. 10 rano w Wilnie przy 
ulicy Niemieckiej Nr. 22 odbędzie się sprzedaż 
z licytacji publicznej majątku ruchomego, nale- 
żącego do firmy „Sz. Akselrod i R. Szwarc 
składającego się z win różnego gatunku osza- 
cowanego na sumę 1024 zł. na zaspokojenie 
pretensji Banku Spółdzielczego Związku Kup- 
ców i Przemysłowców w Wilnie w sumie 
960 złotych z procentami i kosztami. 

Komornik Sądowy L. Leśniewski. 
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Badla wileńskie 
CZWARTEK, dnia 9 lutego 1933 r. 

11.40 — Przegląd prasy, kom. meteor. i 
czas, 

12.10 — Muzyka z płyt. 

12.30 — Kom, meteor. 
12.35 — (Poranek szkolny 
14.00 — Program dzienmy. 
14,45 — Muzyka dawna (plłyłty) 
15.15 — Giełda rolnicza 
15,25 — Kom. Akad: Koła Misyjnego. 
15.35 — „Jaik oszczędzają u nas i gdzie 

imdziej“ — odczyt. 
15.50 — Koncert. 
16.25 — Frameuskii. 
1640 — „O poezji: chińskiej'* — odczyt 

wygł. prof, Jaiwomski 
17.00 — Płyty gramof, 
17.40 — „Europa dziś i jutno* — od 

czyt wygł. St. Pomaj. 

17.55 — IPirogram na piątek , 
18.00 — Muzyka lekka, wiaki bieżące. 
18.40 — Kom, litewski! 
18.45 — Rozmait. 
19.00 — Codzien. todcin. pow. 
19.10 — Skrzynka pocztowa. 
19.30 — Poemat Mamjama Piechala p. t. 

„Garść popiołu” przeczyta Jadwiga Zmi- 
żewiska, amtt. driam. 

19.45 — Pras. dh. raldj. 
20.00 — Muzyka: lekka 
21.30 Słuchowisko, 
22.15 — Muz. Ibami. 
22.35 — Kom. meteor. 
23.00 — Płyty gramof. 
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— A żona? 
— Wychowała się z Brandtem, koclia- 

ła go bardzo, jak również i macochę. Wła 
śnie niedawno musiałem jej obiecać, że 
dopomogę mu w dostaniu się do pewnej 
redakcji, podobno on coś napisał... 

'Czy dawno widział państwa Ro- 
mowych. 

— Zdaje się, że WESA wieczór miał 
być u nich. 

— Nie wie pan, czy pan pułkownik 
miał zwyczaj przechowywać w  doniu 
większe sumy pieniędzy? 

— Nie, nie wiem. 
— A czy mieli dużo cennych przed- 

miotów? 
— Tutaj, na letnisku tylko jej klej- 

noty zwracały uwagę: miała bardzo cen- 
ne pierścienie i kolczyki. 

— Zbrodnie wykryli synowie Pana 
Mecenasa, czy nie możnaby było zoba- 
czyć się z nimi? 

-— Nie. Młodszy jest 
stanie — czekamy właśnie na doktora. 
Chłopczyk jest nieprzytomny, ai star- 
szy potrzebuje spokoju — bo jest bar- 
dzo wstrząśnięty tem zajściem, mówi coś 
bez związku, o trupie, o złamanej róży i 

jakimś kolorowym skrawku na krzaku... 
— Kolorowy skrawek na krzaku?, za- 

niepokoił się sądzia Śledczy. — Chwilecz 
kę, szanowny kolego.. 

Podszedł do drzwi i wydał rozkaz 
obejrzenia wszystkich krzaków w ogro- 
dzie. 

— Sądzę, że nie powinienem zabierać 
panu więcej czasu, szanowny kolego, —- 
zwrócił się, wracając do adkowata. — 
Proszę przyjąć szczere wyrazy wdzięcz- 
ności oraz współczucia z powodu choro- 

w. strasznym 

  

ŻĄDAJCIE @ 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 

środka ed edcisków 

Prow. A. PAKA. 
BREE 

° BOKTUR 
Zygmunt 

Kudrewicz 
choroby _ weneryczne, 
syfilis. skórne i moczo- 
płciowe, Przyjmuje rano 

  
  

MIE "SZKAN ZKANI E 
4 pk przedpokój i 
kuchnia, su he, słonecz- 
ne, z elektrycznością 
bardzo tanio. Dowie» 

3 dzieć się u p. Br.ezifi- 
skiego — Kszimierzowe= 

  

  

2—81p6 В об ska l (obck Subocz) 

wieczorem nl. Zamkowa ja L ės 37—6 
Nr 15m.2 diokczi w 

0 MIESZKANIA 
Kupno 3 i 4-pokojowe do wy- 

NITY wie 5-7 Informacje u 

FORTEPIAN -  0O%orcy. 
prawie nowy B'ckera Za A a 

! SPRZEDAŻ  "aięcia od zaraz. Mły- 
WYTYTYYYTY 

  

  

okazyjnie sprzedam, —- 
Tatarska | m 11. Oglą. _ POSZUKUJĄ 
dać od 1 do 3 ej. PRACĘ 

DO SPRZEDANIA YTY, 
fabryka czekuledy i 77 R 

tu: rów Pelecam 
w pełnym ruchu, sta: dobą i miłą służącą 
nowisca b. wygodną Mickiewicza 51 m, 3. 
pla ówkę. Adres dowie- 
dzieć się w biurze og» 
łoszeń I, KARLIN, ul. 
Ni miecka 35 

FORTEPIAN 
mały znan. zagran. fire 
my w dobrym stanie 
okszyjnie b. tanio do 
sprzedania. Piłsadskie 
go 30 m. 23. 

Podhaiańską 
(Małopolską) kiełbasę - 
czysto wieprzową, pslę 
dwicową i kabanosy, 

poleczją 

B-tla Głęb owścy 
ul. Trocka 3 

РЕСЯЯВЕЕЧИЕ ЗаснЕЕНя 
. RÓŻRE 
1]   

  

Towarzystwo 
Pań Miłosierdzia 
św Wincentego a Paulo 
zmaszone wołać, bła 
gać, prosić o pomoc 
dla rodziny W. z zim- 
na i głodn  giuącej: 
stara babcia, matka 
sparaliżowsna i troje 
dziatek bez ubrania 
obuwia it możności u- 
częszczenia do szkoły— 
Najmniejsze ofiary tr 
wdzięcznością przyjęte 
będą przez Redakcję 
„Słowa* pod literę W 

mzb 

    

PSY 
szczeniaki czystej rasy 
szpice sprzedają się i 
pies dwóch lat dobry 
pokojowy dozorca. 

Zarzecze 7 m, 23, 

  

Un:eważnia się 
legityma:ję Nr. 6341, 
wydzną przez dziekanat 
prawa U.S B. w Wilnie, 
zgubicną du. 3 lutego 
1933 rowu. 

  

— Lokale 
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1 lub 2 pokoje 
umebiowane wyuajmę 
Micziewicza 4 m. 4. 

by pańskiego synka. 
Adwokat pożegnał się mniej chłodno 

i wyszedł. jednocześnie prawie zjawił 
się pristaw z raportem, że mimo usilnych 
poszukiwań nie znaleziono żadnego 
skrawka materjału na krzakach. 

Sędzia wstał, kazał uporządkować pa 
piery i wyszedł. 

W sąsiednim pokoju, stróż rozmawia: 
cicho z policjantem. Sędzia nie zwrócił 
na nich uwagi i wyszedł, ale załedwie 
znalazł się za progiem, gdy do uszu je- 
go doleciał głos stróża, który ciągnął 
dalej, przerwane przez wejście sędziego 
wywody: 

— Pytał także, — kiwnął głową w 
stronę odchodzącego sędziego, — czy 
kto tam do nich nie chodził? Tak czyż 
ich wszystkich zapamiętasz? I to jeszcze 
w cudzym domu? Niemało wczora u nici 
ludzisków się nadeptało. Ot i- jej brat 
był. U nich mówią, matka chora,, no, tak 
pani kazała Iwanowi i klucz dać dla bra- 
ta od furtki, żebyś miał oddzielny. Przyj- 
dzie mówił Iwan, kwiatów nałamie i póź 
dzie, ani zajdzie do państwa! 

Sędzia wrócił i położył rękę na ra- 
mieniu stróża: 

— A któż to chodził do ogrodu no 
kwiaty? Czemu tego odrazu nie mówi- 
łeś? 

Stróż zerwał się i stał, łypiąc oczyma. 
— Bo, bo... to, proszę jaśnie pana, 

brat pani, to my jego za cudzego nie fi- 
czymy. 

— O której widziałeś go wczoraj? 
— Tak dobrze nie przypomnę, ale 

już ciemniało, jak szedł. 
— A kiedy odszedł? 

D. C. N. 

Redaktor w/z Witold Tatarzyński.


