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Wymowa wiadomości prasodych 
Kiedy w 1917 r. zwyciężyła w Rosji 

rewołucja i utworzył się sowiet robotni- 

ków i żołnierzy, torując drogę do pa- 

nowania bolszewickiego — ше było to 

wydarzeniem wszechrosyjskiem jedynie, 

ale ogólnoeuropejskiem i to nietylko w 

sensie związania skutków rewolucji 

wynikiem wojny. 

Echa rewolucji rosyjskiej odbiły się 

w szeregach wojska francuskiego. Nie- 

dawno ogłoszone w Paryżu protokuty 

tajnych posiedzeń lzby Deputowanych 

dają pod tym względem obfity materjał. 

Tak wśród żołnierzy francuskich, jak 

belgijskich zaczęły się zaburzenia. Słoń- 

ce zwycięstwa wypaliło te bakterje swo- 

jemi triumfującemi promieniami. 

W Niemczech klęskowych mieliśmy 

Spartakusowców, komunistów w pała- 

cach cesarskich, próbę rewolucji bolsze- 

wickiej. Ale wewnętrzna wojna w rodzi- 

nie socjalistycznej, wojna pomiędzy so- 

cjal - demokratami, a komunistami była 

conajmniej jedną z przyczyn, że się to 

nie udało. 

Wreszcie Połska. Poryw entuzjazmu 

patrjotycznego wyzyskany przez wiel- 

kiego wśród największych Polaków o- 

derwał socjalizm krajowy od międzyna- 

rodowego. Zepchnięty z wielkiego ob- 

szaru ziemi byłej Rzeczypospolitej i jej 
byłych Księstw wassalnych przez Józeia 

Piłsudskiego, komunizm rosyjski nie za- 

palił wszecheuropejskiej rewolucji. 

Dzisiejsze zwycięstwo hitleryzmu nad 

komunizmem, to również zdarzenie ogó!- 

noeuropejskie. Wyrasta ono ponad wy- 

darzenie wewnętrzno - niemieckie. Sta- 

nowi jeden z momentów decydującej o- 

gólno - europejskiej walki społecztej, 

jak powiedzą komuniści, wałki o cywili- 
zację, jak powiemy my. 

W popiołach spalonego Reichstagu 

urodziło się przedewszystkiem coś, co 

tak niemożliwe, tak fantastyczne wyda- 

wałoby się nam jeszcze kilka miesięcy 

temu. Urodziła się możliwość wspólnego 

frontu komunistów z socjal - demokrata- 

mi.. 
Wiadomości prasowe są bardzo wy- 

mowne. Oto w Paryżu w dniu 5 marca 

zarówno III, jak II międzynarodówka 

wypowiedziały w swoich organach „Hu- 

manite* i „Populaire* chęć wspólnej 

akcji: . 
W „Humanite“ z 5 marca ukazała się ode- 

zwa egzekutywy Kominternu do robotników 

wszystkich krajów w sprawie jednolitego fron- 

tu. 
Na wstępie podany został przebieg różnych 

usiłowań partji komunistycznej Niemiec o stwo 
rzeriie jednolitego trontu (okres powstania rzą- 
du Papena, rozwiązania rządu pruskiego itp), 

z socjalistami. 
Powołując Się na odezwę drugiej międzyna- 

rodówki z 19 lutego, że partje wchodzące w 
skład tej organizacji godzą się na utworzenie 
jednolitego frontu wspólnie z komunistami dla 
zwalczania faszystowskiej reakcji w Niemczecn. 

Komintern stawia m. in. następujące propozy- 
cje: 

1) Komuniści i socjal-demokraci natych- 
miast przystępują do organizowania i  prze- 
Prowadzenia w życie walki z faszyzmem, bro- 
niąc się przeciw atakom faszyzmu i reakcji na 
polityczne, zawodowe, spółdzielcze organizacje 
robotnicze. Następuje wspólna akcja w walce 
z napaścią uzbrojonych band przez strajki ma- 
sowe, demonstracje itp. 

2) Gdyby powyższe warunki zostały przy- 
jęte i wcielone w życie, Komintern może wów 

czas polecić partjom komunistycznym, by na 
okres wspólnej walki wyrzekli się atakowania 
socjal-demokracji. 

Wszyscy Ci, którzy złamią umowę w spra- 
wie jednolitego frontu będą zwalczani bez- 
względnie jako famistrajki. Warunki te odno- 
szą się do partyj wchodzących w skład drugiej 

międzynarodówki oraz do stronnictw, które 
zwróciły się do Kominternu z propozycją u- 
tworzenia jednolitego irontu (niezależna partja 
pracy w Anglii). 

5 marca rb. umieszczona została w „Popu- 
laire" odezwa drugiej międzynarodówki, pod- 
kreślająca że jeżeli robotnicy zostaną rozbici 

przez niemieckich faszystów, to reakcyjne ele: 
menty we wszystkich krajach przystąpią do 

agresywnego pochodu przeciw zdobyczom kla- 
sy robotniczej. 

Odezwa zwraca się do robotników całego 

świata do okazania maksymalnego poparcia 
niemieckim robotnikom. 

„Z powodu  grożącego niebezpieczeństw a 

wzywamy — czytamy w odezwie — niemiec- 

kich robotników i robotników całego świata, 

Žž 

by zerwali z wzajemnemi napaściami i zjed- 

noczyli się w walce z faszyzmem. 

Socjalistyczna międzynarodówka —_ przystąpi 

do rokowań z Kominternem w sprawie wspoł- 
nych wystąpień, o ile ten ostatni wykaże od- 

powiednią gotowość”. 

Dla nastrojów, które widać w caiej 

Europie, ogarniają dziś obóz socjalisty- 

czny, bardzo charakterystyczne znajduję 

ustępy w naszym „Robotniku*. Artykuł 

ten nazywa się „Śląsk pruski w dzień 

wyborów do Reichstagu*. Korespondent 

„Robotnika rozmawia z komunistami: 

Dla nawiązania rozmowy pytam, czy wie- 

dzą, co się stało z tow. Thaelmanem, preze- 
sem Kom. Partji Niemiec. 

— Uciekł do Holandji? — pytam. 
— 0, nie, niemożliwe to jest. 
— Takie mam wiadomości — mówię. 

— Thaelimann nie powinien uciekać. Powi- 

nien pójść do więzienia. 
— A jakie są wasze szanse wyborcze? 

— Boimy się, że nie będą dopuszczać na- 
szych do lokdłów wyborczych. Stracimy w 
wyborach sporo mandatów. Ale teraz, — mó- 
wi z ożywieniem, skutkiem tego, że dostanie- 
my baty od hitlerowców, wyprostuje się frunt 

robotniczy. 

— Komuniści niemieccy przez dwanaście 

lat kładli robotnikom do głowy, że ich najwięk- 
szym wrogiem jest socjalna demokracja. jak- 

że teraz będzie? — pytam. 
— To wodzowie nasi tak nam mówili. My- 

śmy tutaj widzieli różnicę w taktyce obu par- 
tyj. Prawda, ciężki to błąd był z naszej stro- 

ny. Zwalczanie socjalistów nam sukcesów nie 

przysporzyło. 
— Wzmacniało hitlerowców. — mówię. 

— Niby tak — potwierdza mój rozmówca. 

Jakiemiż dziwnie krętemi i warja- 

ckiemi drogami chodzi myśl polityczna 

w Polsce! Oto p. Miecz. Niedziałkowski 

kiedy łajał mnie, że się cieszę z tego, 

że Hitler wsadza komunistów do więzie- 

nia, to to jego łajanie nabierało akcen- 

tów  patrjotycznych. Nabierało nama- 
szczenia T. T. Jeża, albo Bolesława Li- 

manowskiego: — „Przypomina to šai- 

kanie panków polskich na Gambettę'—— 

zawołał. A mnie to p:rzypomniało Sło- 

nimskiego, kiedy w jego komedji rezones 

żydowski powiada: — „Żydzi wszystko 

umieją, prócz rzeczy najprostszych. — 

Czyżby Polacy także w polityce wszy- 

stko rozumieli, prócz rzeczy najprosi- 

szych? A do takich rzeczy najprostszych, 

najłatwiej zrozumiałych, najwyraźniej- 

szych w historji i stale przez nasze 

dzieje konstatowanych i potwierdzanych 

należy fakt, że stanowisko Polski uzależ- 

nionę jest od zgody, względnie niezgody 

pomiędzy Moskwą, a Berlinem. Jeśli 

panuje w tych stosunkach zgoda, to na- 

sza sytuacja jest czasami katastrofalna, 

zawsze zła. Jeśli zgoda zamienia się w 

kłótnię, rywalizację, nienawiść i wojnę, 

to zależnie od tych stopni Polska odzy- 

skuje oddech, swobodę ruchów, duże 

możliwości, największe widoki przed 

sobą. Dlaczego polityka, wydedukowana 

droga logicznego rozumowania, z tych 

wyrazistych faktów jest dla Polaków 

niezrozumiałą? Dlaczego moje zadowo- 

lenie z więzienia przez Hitlera komuni- 

stów,t. j. z faktu rozrywającego polity- 

czną wspólnotę niemiecko - rosyjską, 

ma być niepatrjotyczne, a zachęty dawa- 

ne przez „Robotnika* w kierunku wspó9!- 

nego frontu socjalistycznego, czyli w 

erunku odbudowy współdziałania czcr- 

wonych Niemiec z SSSR., mają być pa- 

trjotyczne? To są te stęchłe zakamarki, 

w których siedzi myśl polityczna polska, 

jak babina przesądna, jak rabin nad ka- 

bałą. 

Westerplatte! Aha, Westerplatte. jak 

że wymowny jest tutaj telegram naszej 

urzędowej agencji, naszego PAT'a: 

GDAŃSK 8. Iii. — Wyznaczone na dzis po- 

siedzenie Volkstagu wzbudziło w związku ze 

sprawą zwiększenia załogi polskiej na Wester- 
platte wielkie zainteresowanie. 

Posiedzenie zostało otwarte z 2-godzinnem 

przeszło opóźnieniem z powodu długotrwają- 

cych obrad konwentu senjorów nad zgłoszo. 

nym przez komunistów wnioskiem o wyraże- 

nie protestu przeciwko „złamaniu* przez Pol- 

Skę istniejącej umowy o załodze na Wester- 
platte, jak również przeciwko rzekomo istnieją- 

cym dążeniom agresywnym ze strony Polski, 

w stosunku do Gdańska. 
Wniosku tego pod głosowanie na plenuci 

nie poddano, aczkołwiek konwent  senjorów 
zgodny był co do konieczności wyrażenia pro- 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
6 RANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. 

QGŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

HORODZIEj — Księgarnia Kol. „Ruch“ 

KLECK — Sklep „Jedność” 
1JDA — uł. Suwalska 13 — 5. Mateski. 

ŁUNINIŁC — Księgarnia Kol. „Ruch“. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch” 
MIORY — Ejdelman 

/SWIEŻ ui. Ratuszowa — Księgarnia ja: 
NUWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
BL.-ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 
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Łaszuk. DRUJA — 

Włodzimierowa. OSZMIANA — 

PODBRODZIE 

PIŃŚK — Księgamia Polska — St. 

Kowkłu. 

Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ul. Wiłeńska 15 T. Gurwicz 

Bednarski 

Księgarnia Polskiej Macierzy Szkołziej 

STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 

SLONIM — K    garnia |. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

ST. ŚWIĘCIAN 
żwińskiego. 
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WARSZAWA — Kiosk Ksieg. Kol. „Ruch“, 
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udniowych Niemiec wobec Pille 
Dymisja rządów w Saksonii i Badenji. Pierwsze kroki von Eppa 

BERLIN PAT. — Urzędowo donoszą 
że gabinet saski Schiecka podał się do 
dymisji. Władzę w Saksonji przejął ko- 
misarz Rzeszy Killinger, który powierzył 
równocześnie kierownictwo poszczegói- 
nych ministerstw specjalnym pełnomocui 
kom. Kilinger wydał przytem zakaz zwo 

łania Sejmu krajowego. 
Również w Badenji rząd jednomyśl- 

nie postanowił podać się do dymisji. — 
Kierować on będzie poszczególnemi re- 
sortami do czasu utworzenia nowego rzą 
du. 

Komisarz generalny Rzeszy dla Ba- 

  

Nowa próba zamachu na Roosevelta 
NOWY YORK PAT. — Odkryto zno 

wu maszynę piekieltą w przesyłce, adre 
sowanej do prezydenta Roosevelta. Prze 
syłkę przejęto w biurze pocztowem w 
Wavertown. 

ZANGARA SKAZANY NA FOTEL 
ELEKTRYCZNY 

MIAMI PAT. — Zangara skazany zo 
stał na śmierć. Zostanie on stracony na 
krześle elektrycznem. 

Mac Donald w Paryżu 
PARYŻ PAT. — W dniu 10 bm. o 

godzinie 10.20 rozpoczęły się rozmowy 
między premjerem angielskim Mac Do- 
naldem i ministrem spraw zagranicz- 
nych Simonem a ich kolegami francuski- 
mi Daladier'em i Paul - Boncourem. 

Minister finansów Bonnet oświadczył 
dziennikarzom, że przed południem poru 
szane były kwestje, związane z konieren 
cją rozbrojeniową, oraz że odniósł wraże 
nie, że rozmowy prowadzone są w at- 
mosierze wielkiej przyjaźni. 

Dyskusja nad definicją napastnika 
W KOMISJI POLITYCZNEJ KONFERENCJI ROZBROJENIOWEJ 

GENEWA. PAT, — Komisja politycz- 

na. konferencji rozbrojeniiowej przedysku- 
towała wczoraj propozycje sowieckie, do- 
tyczące definicji napastnika. — W toku 

dyskusji m. in. zabrał głos delegat Polski 

min. Raczyński, który powitał z sympatją 
propozycje sowieckie, podkreślając, że ich 

punkty wyjścia są zasadmiiezo zawarte w 
art. 1 polsko-sowieckiego paktu o niea- 

gresji. Jakikolwiek definicja napastnika 
malbierze pełnej wartości dopiero w: ra- 
mach systemu bezpieczeństwa, który. umo- 
żliwi wyciągnięcie wszystkich komsekwen- 
cyj z ustalenia, kto jest napastnikiem, je- 

Jupończycy zajęli KU- 
NOWA FAZA WALK NA DALEKIM 

WSCHODZIE 

TOKJO PAT. — Według oficjalnych 
dziś w godzinach popołudniowych.. 
danych Japończycy zajęli Ku-Pei-Kou 

. CZANG-KAI-SZEK NA CZELE 'WOJSK 
CHIŃSKICH 

PEKIN PAT. — Dymisja Czang - 
Sue - Lianga ze stanowiska głównodowo 
dzącego została przyjęta. Nowy główno- 
dowodzący Czang-Kai-Szek rozpoczął 
swoją działalność od wysłania dywizji 
do Ku-Pei-Kou. 

OSTRZEŻENIE JAPOŃSKIE 

TOKJO PAT. — Rząd japoński prze 
słał do Pekinu ostrzeżenie w sprawie 
wycofania wojsk chińskich „które pozo- 

  

dnak w każdym razie inicjatywa sowiec- 
ka powinna być wykorzystania. 

Po dyskusji, w której propozycje so- 
wieckie były życzliwie przyjęte także 
przez delegatów. Frameji, Norwegji, Hsto- 

mji i Małej Ententy, podczas gdy delegaci 
Wielkiej Brytanji, Niemiec, Stanów. Zjed- 
meczonych i Japonji wygłosili pewne za- 
sirzeżenia przeciwko zbyt Ścisłej i sztyw= 
miej definicji napastnika, propozycje so- 
wieckie zostały odesłane do podkomitetu, 
który zajmie się zarówinio niemi, jak i in- 
sęgmi problemami bezpieczeństwa. 

=o0oż- 
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Pei - Kuo 
stają jeszcze w okręgu Ku - Pei - Kou. 
Poselstwo japońskie w Pekinie otrzyma 
ło instrukcje, polecające poczynić usiło- 
wania w celu nawiązania rokowań w 
sprawie wycofania wojsk. chińskich, al- 
bowiem w razie niewycofania ich Japoń- 
czycy będą zmuszeni wysłać wojska 
przez Szan-Hai-Kwan, aby zaatakować 
Chińczyków od tyłu. 

PEKIN PAT, — Japończycy przyzna 
ja się obecnie do tego, iż nie zajęli Ku- 
Pei-Kou, oświadczając, że wojska japot: 
skie natrafiły na bardzo silny opór ze 
strony wojsk Czang-Sue-Lianga na pół- 
noc od Ku-Pei-Kou, gdzie wojska ja - 
pońskie podczas jednej bitwy poniosły 2 
razy większe straty, niż przez cały czas 
operacyj wojennych aż do zajęcia mia- 
sta Džehol. 

warji gen. von Epp zamianował 6 kierow 
ników komisarycznych dla poszczegól- 
nych ministerstw gabinetu bawarskiego. 

W odezwie do ludności gen. von Epp 
wzywa do poparcia go w walce z żywio- 
łami wywrotowemi. Wydany został roz- 
kaz aresztowania wszystkich przywód- 
ców partji komunistycznej i Reichsban- 
neru oraz przeprowadzenia rewizyj w 
poszukiwaniu broni. Władze policyjne о- 
trzymały polecenie niestawiania oporu 
oddziałom, zawieszającym na gmachach 
publicznych flagi hitlerowskie, Policja 
zostanie wzmocniona przez uzbrojonych 
członków szturmówek. Sżef policji mona 
chijskiej i burmistrz miasta zostali urlo- 

* powani. W ciągu nocy .dokonano licz- 
nych aresztowań przywódców komunisty 
cznych. 

Według doniesień prasy, bawarskie- 
go ministra spraw wewnętrznych Stue- 
tzela' i przewodniczącego bawarskiej 
partji ludowej Schaestera sprowadzono 
siłą do Brunatnego Domu i czymnie 
ich przytem znieważono. Komisarz spra- 
wiedłiwości Franck zarządził wyputszcze 
nie obu zatrzymanych na wolność. 

PREMJER HELD PROTESTUJE 
PRZECIWKO NOMINACJI VON EPPA. 

BERLIN PAT. — Premjer bawarski Held 
wystosował do kanclerza Hitlera telegram z 0- 
strym protestem przeciwko zamianowaniu gen. 
von Eppa komisarzem policyjnym Bawarji. — 
Zwołanie Sejmu bawarskiego na sobotę zosta- 
ło odroczone. 

NARUSZENIE STREFY 
į ZDEMILITARYZOWANEJ 
STRASSBURG PAT. — Około tysiąca hit- 

lerowców, uzbrojonych częściowo w karabiny, 
zajęło we czwartek po południu koszary daw- 
nego 170 pułku pionierów w Kehl, miejscowo- 
ści położonej naprzeciwko Strassburga po pra 
wym brzegu Renu. Hitlerowcy obsadzili rów- 
nież magistrat, domagając się dymisji burmi- 
strza dra Luthnera. Na budynku. magistratu 
wywieszono olbrzymi sztandar hitlerowski. 

PARYŻ PAT. — W związku z zajęciem 
przez hitlerowców koszar w Kehlu władze fran 
cuskie zarządziły czuwanie nad odnośnemi mo- 
stami na Renie.. 

Komentując ten fakt, dzienniki zaznaczają, 
że Kehł leży w strefie zdemilitaryzowanej, — 
gdzie w myśl art. 43 traktatu wersalskiego nie 
wolno Niemcom dokonywać żadnego aktu mi- 
litarnego. Wszelkie przekroczenia tych postano 
wień będą uważane za akt wrogi wobec mo- 
carstw - sygnatarjuszy traktatów pokojowych 
i zmierzający do zakłócenia pokoju Światowe- 
go. 
DR. .SCHACHT NASTĘPCĄ LUTHERA? 

BERLIN PAT. — Kanclerz Rzeszy przyjął 
w piątek ponownie na godzinnej audjencji pre 
zydenta Banku Rzeszy Luthera. 

Wedłag komunikatu biura Conti, narady 
dotyczyły przedewszystkiem szeregu zagadnień 
z zakresu polityki Banku Rzeszy. 

jak donosi„,Deutsche Ztg.' w koiach poin- 
formowanych panuje przekonanie, że należy 
się liczyć z niezwłoczną dymisją prezydenta 
Luthera. Według krążących pogłosek, następca 
Luthera na stanowisku prezydenta Banku Rze- 
szy ma być podobno dr. Schacht, mimo, że in- 
terpelowany przez korespondenta pisma stok- 
holmskiego oświadczył, że nic mu o tej nomina 
cji nie wiadomo. 

  

Rafowanie dolara w Ameryce 
Zakaz przechowywania złota — Przedłużenie moratorium bankowego. 

WASZYNGTON PAT. — Wkrotce 
po uchwaleniu przez Kongres ustawy o 
nadzwyczajnych zarządzeniach, mają - 
cych na celu uzdrowienie stosunków pie- 
niężnych,. prezydent Roosevelt złożył na 
niej swój podpis, a następnie na mocy 
ustawowych pełnomocnictw _ zarządził 
przedłużenie moratorjum bankowego о- 
raz zakaz wywozu złota. Powszechnie 

jednak sądzą, że to moratorjum zostanie 
zniesione począwszy od najbliższego po- 
niedziałku, kiedy to kilkaset amerykań- 
skich banków, opartych na zdrowyca 
podstawach, otrzyma polecenie podjęcia 
operacyj. 

Prezydent Roosevelt zaprosił leade- 
rów Kongresu na konferencję do Białego 
Domu i przedstawił im program odbu- 

testu, Jak się wyjaśniło, partje Volkstagu zo- 
stały zaskoczone wnioskiem komunistów. 

Wiadomość ta potwierdza całkowicie 

reileksje, które wypisywaliśmy tutaj z 

powodu paktu o nieagresji. Jest to akt 
doskonały, o ile nie wiązać z nim prze- 

sadnych nadziei. O ile jest on instru- 
mentem rozrywania jedności niemiecko - 
rosyjskiej, unieważniania Rapallo, jest 

on doskonały. Ci jednak, którzy z bier- 

nego chcieliby go przeistaczać w aktyw- 

ny, zostaną oblani całemi kubłami zim- 

nej wody. Niektórzy „endecy wyobraża- 

ja sobie, że czerwona kawalerja będzie 

bronić nas od Niemców. ego rodzaju 
poglądy możliwe są tylko u ludzi, nie- 

mających zielonego wyobrażenia o tem, 
co to jest komunizm. Przygoda taka, jak 
z Westerplatte, w której komuniści pier- 
wsi się zgłaszają do ataku na Polskę, 

przemówienia takie, jak panny Ignasiak, 

pomysły komunistyczne o plebiscycie na 

Pomorzu i na Śląsku, dostatecznie chy- 

ba nam wskazują, jak realną jest ta czer- 

wona kawalerja. 

A teraz jeszcze jedna wiadomcść 

prasowa: 
Z Kowna donoszą, że premjer litewski Tu- 

belis w przemówieniu wygłoszonem w Kiejda- 

nach, oświadczył, że Litwa stoi już bliżej, niż 
kiedykolwiek, wobec chwili odzyskania z po- 

wrotem starej swej stolicy. Wiłna. 

— Jak konkretnie widzi Pan możli- 

wość przyłączenia Wilna do republik; 
litewskiej? — zapytałem temu kilku lat 

p. premjera Voldemarasa. 

Odpowiedział mi wtedy: 

— Sądzę, że Polska będzie zaatako- 
wana ną granicy zachodniej, wtedy niy 

wejdziemy do Wilna.. 

Ale skoro wszedłem już na drogę 

wspomnień, to nie umiem się powstrzy- 

mać od powtórzenia wyrazów, które na- 

pisałem kiedyś w relacji z pobytu Mar- 

szałka na Zamku w Nieświeżu. 

..Piłsudski, a więc człowiek, który 
na szalę<wypadków. w Europie rzucił 
czynnik całkiem nowy, mianowicie swe 
szczęście osobiste. Cat. 

dowy gospodarczej, który będzie przed- 
stawiony dziś w orędziu prezydenta do 
Kongresu. 

WASZYNGTON PAT. Przyjęta 
wczoraj przez Kongres ustawa bankowa 
udzieła sekretarzowi skarbu prawo naka 
zania wszystkim towarzystwom i 080- 
bom prywatnym wpłacenia do skarou po 
siadanych przez nie zapasów złota w 
sztabach i monetach, wzamian za rów- 
nowartość w biletach bankowych. Próby 
uchylenia się od tego rozporządzenia ka 
rane będą grzywną w wysokości podwój 
Hej wartości złota, nieoddanego do skar- 

NOWY YORK PAT. — W ciągu dnia 
wczorajszego złożono w samym Nowym 
Yorku trzydzieści miljonów dołarów w 
złocie, ukrywanych przez osoby prywat- 
ne. Ogółem od dnia ogłoszenia sankcyj 
za ukrywanie złota, złożono go na sumę 
65 miljońów dołarów. | : 

DOLAR W WARSZAWIE 8.80 

WARSZAWA PAT. — Przed giełda 
dolar papierowy w obrotach prywatnych 
notowano 8.70 — 8.80, dolar ztoty 9,16, 
rubel złoty 4.855, 

Gabinet Tsaldarisa 
ATENY. PAT. — Nowy gabinet Tsal- 

darisa przedstawia się jak: następuje: — 
'Tsaldaris — premjer i minister bez teki, 
Metaxas — minister spraw wewnętrznych 
Condylys — minister wojny, Maximos — 
miniister spraw zagranicznych, Loerdos— 
minister finiamsów i in. 
żył przysięgę. W złożeniu . przysięgi, nie 
wziął udziału miniister Comdytys,. „poważnie 

Nowy gabinet zło. 
chory mia. grypę, oraz Metaxas 

zastrzeżeń co 
zenie u-ru dowodowego 20 groszy. 

ERLE"- KTOREJ CG ADO ВЕЛАЙ 

TELEGRAMY 
LISTY ZASTAWNE PAŃSTWOWEGO 

BANKU ROLNEGO 

WARSZAWIA (tel, wł.) — Jak się do- 

wiiałdujemy, w najbliższym czasie ukaże 

się rozporządzenie ministra skarbu, doty- 
czące listów. zastawnych [Państwowego B. 
Rolniego. Przyjmowame będą 40 i pół-let- 
nie, 4 i pół procentowe listy tego Banku. 
serji I, pochodzące z pożyczek udzielonycr 

przez banik na kupno gruntów z parcelacji, 

według miominialnej wartości. Od każdego 
posiadacza tych listów, przyjmowane bę- 
dą na. spłatę zaległych podatków państwo- 
wych, mie wyłączająe od! darowizn, spadko 
wego, majątkowego, do wysokości całej 

zaległej sumy, o iile podatki zaległe przy- 
padają na okres przed 1 października 1931 
roku. — O ile zaległe podatki przypadają. 
na okres po 1 paźdz. 31 do 30 listopada 
1932 roku, skarb państwa przyjmować 
będzie od każdego posiadacza spłatę po- 

datków w połowie listami zastawnemi ban 
ku, a w połowie w gotowice. 

KATASTROFA W KOPALNI 

LONDYN. PAT. — W kopalni węgla 
w: pobliżu Rotherham (Yorkshire) woda 
zalała kilka korytarzy podziemnych, gidzie 
pracowało: przeszło 100 gónników. Istnieje 
obawa, że z pośród nich wielu poniosło 
śmierć. — Dotydhczas znaleziono 4 trupy. 

WIZYTA KRONPRINCA W ANGLJI 

LONDYN. PAT. „Daily Herald“ 
donosi, że były kronprine niemiecki za- 
mierza: przybyć ma. Wielkamoe do Londymu 
Kronprinc ma odbyć przejażdżkę turys= 
tyczną swoim samochodem po |Anglji, — 
Angielskiej rodziniy królewskiej wówczas 
w Londynie nie będzie. Byłaby to pierwsza 

wizyta kmronprinca miemieckiego w Aan- 
glji od czasów wojny. Jak wiadomo, kron- 
prine jest skuzynowany z brytyjską rodzi- 

mą królewską. 

Komunistyczno-studenckie 
awantury we Lwowie 

LWÓW. PAT. — Wczoraj o godzinie 
19-tej przed więzieniem przy ulicy Kazi- 
mierzowskiej zebrało się kilkudziesięciu 
myrostików, celem odbycia masówki komu- 
nistyczniej. Skonsygnowane w tem miejscu 
patrole policyjne komunistów rozproszyły. 

O godzinie 19,15 z jednej z sąsiednich 

ulie wyszła grupa około 40 akademików, 
kierując się również ku więzieniu i wzno- 

sząc okrzyki. Policja studentów rozpnoszy 
ła, przyczem 4 demonstrantów zaimzymamo 

" Akademicy, rozproszeni przy ulicy, Kazi- 
mierzowskiej, gdzie mieści się więzienie, 
podąży! w kierunku placu Akademickiego, 
gdzie o godzinie 19,50 zgromadził się tłum, 
złożony x mniej więcej 300 osób. Wśród 
tlumu wiidać było wiele szumowin miej- 
skich, które przyłączyły się do studentów 
w. czasie pochodu. Wzmoszoneo różnie okrzy- 
ki i rozrzucano ulotki. Gdy tłum nie usłu- 
chał wezwiamia policji: do rozejścia się, po- 
ak przystąpiła do rozpraszamia zebra- 

nych. 
Część akademików! udała się przed Dom 

Akaidemieki. Gdy policja przystąpiła do 
legitymowania studentów, wznoszących ©- 
krzyki przed Domem Akademickim, z o- 
kien domów posypały się butelki i splu- 
waczki. Pociskami temi raniono w głowę 
3 posterunikowych, Jednjego z niich ciężej 
ramnego odwieziomo do szpitala.  Nieba- 
wem spokój ma ulicy: został przywrócony. 

Na miejsce przybyli rektor ks. Gerst- 
man i prorektor prof. Krzemieniewski, da 
lej przedstawiciele wiładz. Do Domu Aka- 
demickiego wkroczyli najpierw rektor i 
prorektor, a dopiero po nich wezwani 
przedstawiciele władz sądowych i admini- 
stracyjniych. Prokuratorzy przystąpili do 
stwierdzenia, z których okiem rzucamo na 
policję i kto to uczynił. Wszystkich obec- 
nych w Domu Akademiekim wylegitymo- 
wano. Rektor i prorektor wzięli ma siebie 
odpowiedzialność, że bezpieczeństwo pub- 
liczne nie zostanie zakłócone, 

LWÓW. PAT. — Z powodu wywiesze- 
mia tramsparentów i miiestosowinych niapi- 
sów ma Domu Akademickim, Starostwo 
Grodzkie, w myśl postanowień art. 18 ; 31 
prawa o wyknoczeniach ukarało wczoraj 
studenta Uniwersytutetu Kazimierza Dud- 
raka dwutygodniowym bezwzględnym а- 
resztem. Dudrak: sprawuje administrację 
Domu Akademickiego. 

WYBORY DO BRATNIAKA AKADEMI 
SZTUK PIĘKNYCH 

WARSZAWA (tel. wł.) — Dnia 9 bm. 
odbyło się walne zebranie wyborcze Brat- 
miiej [Pomocy Studentów Akademji Sztuk 
Pięknych wWanszawie. (Prezesem Bratniej 
Pomocy wybrany został kandydat Mło- 
dzieży Państwowej Kieniewicz, Należy za- 
zmaczyć, że Akademią Sztuk Pięknych w 
Wamszawie mależy do wyższych uczelni i 
mie brała udziału w. ostatnich zajściach a- 
kademickich. Po zakończeniu obrad grupa, 
złożona z dwudziestu osób, rekrutujących 
się ze sfer OWP ; komunistów, uchwaliła 
demonstracyjny. protest w sprawie nowej 
ustawy al ickiej, 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
WARSZAWA, IPIAIT. — Belgja 124,85 

—125,16 — 124,54, Holamdja 358,90 — 
359,90 — 358,00. Lonidymi 31,05 — 31,07 — 
31,21 — 30,91. Рагуй 35,12 — 35,21 — 
35,03. Praga. 26,44 — 26,50 — 26,38. Szwaj 
carja 172,50 — 172,93 — 172,07, Włochy 
45.45 — 45,67 — 45.23. Berlin w obrotach 
prywatniych 211,50. н 

DOLAR w obnotach pryw. 8,70—8,80, 
'RUBEL ZŁOTY 4,85. 

  

 



SILVA RERUM 
Kurjer Poranny (68) wystąpił z bar- 

dzo ciężkiem, choć uzasadnionem oskar- 
żeniem pod adresem wydawców książ*k 
popularno-naukowych. Książki te są tak 
przesadnie drogie, iż nie mogą w obec- 

  

nych czasach znaleźć nabywców, a tem 
samem szersze masy inteligencji są po- 
zbawione możności uzupełnienia swego 
wykształcenia. 

Inteligencji grozi powrotny analiabe- 
tyzm kulturalny tak samo, jak na wsi już 
się panoszy powrotny analfabetyzm 
wśród ludzi, którzy po ukończeniu szka- 
ły, nie mają wcale do czynienia ze siu- 
wem drukowanem, 

Wydawnictwa popularno-naukowe w Pol- 
sce chorują na sprzeczność wewnętrzną. Nie są 
one przeznaczone dla szczupłego grona specja- 
listów naukowych, jak dzieła ściśle naukowe, 
ani dla studentów, jak podręczniki, ale dla szer 
szych warstw ogólnie wykszłałconych ludzi. 
I przytem są paradoksalnie — drogie. Popular- 
ność w tytule i treści, a niepopularność i 
nieprzystępność w cenie księgarskiej. 

Tłumaczenie wykiadów Chwołsona o współ 
czesnej fizyce (stron 390) kosztuje 25 złotych. 
Książka Szczeniowskiego i Ziemeckiego p.t. 
„Promieniowanie i materja (stron 340) — 15 
złotych. „Łowcy mikrobów” (tlumaczenie) — 
15 zł, „Chemja w życiu codziennem* — (tła- 
maczenis dzielka Lassara-Cohna, stron 270) 
— 19 zł..Oto kilka przykładów z dziedziny nauk 
przyrodniczych i z ostatnich paru miesięcy. 

Dlaczego książki popularno-naukowe 
są tak drogie?... Na to pytanie odpowiedź 
nie jest łatwa: niezbadane są tajemnice 
kalkulacji wydawców. Skutek jednak nie 
może nie być ujemny, tem bardziej, że 
wogóle dziś czytelnik unika poważniej- 
szej książki. 

Jest prawdą, że czytelnictwo w dzisiejszej 
Polsce — i bez sztucznej drożyzny dzieł po- 
ważnych — orjentowałoby się w kierunku po- 
wieści. Zwiększył się znakomicie popyt na ilu. 
zje, których, obok teatru i kina, powieść. głów 
nym jest dostawcą. Nie można się dziwić. Cza- 
sy są przykre, więc chodzi o możliwie bezboic- 
sne zabicie czasu. Kto ma ochotę na poznawa- 
nie świata bezinteresowne, tylko z czystej mi- 
łości wiedzy? 

A bywało w Polsce inaczej. Przed wojną 
i dawniej w okresie t. zw. warszawskiego ро- 
zytywizmu tłumaczono mnóstwo przystępnych 
dzieł naukowych, wydawano je po cenach mo- 
žliwych (często jako bezpłatne dodatki do pra 
sy perjodycznej), a czytelnictwo i zapał do 
kształcenia się i dotrzymania kroku kulturze 
intelektualnej Europy graniczyty z aiektacją. 
Cóż się dziś z tego zostało? 

Zginęła „moda* na naukę wśród szer 
szych mas. Krzywda się dzieje nauce. 

Możnaby przytoczyć wiele przyczyn upad 
ku tej pasji czy mody. Przedewszystkiem 
zmniejszenie prestiżu samej nauki. Rzecz szcze 
gólna, ale psychologicznie zrozumiała, że ten 
prestiż upada właśnie w czasach głębokich, re- 
wolucyjnych prawie postępów badań nauko- 
wych. Minęły czasy, gdyśmy ze czcią stawali 
przed carskiemi wrotami tablicy pierwiastków 
chemicznych Mendelejewa. Przestał nam impo- 
uować blok klasycznej mechaniki ziemi i nie- 
ba Newtona i Es Nie rozumiemy dziš 
wielu rzeczy, które przed ćwierć wiekiem były 
nam „jasne”. Uczeni powywracali dawne auto- 
rytety, a z nowymi bogami nie są gotowi. Na- 
uka stała się trudna i płymma i zajmowanie 
się nią nie obiecuje opanowania choćby szczu- 
płego jej działu w pewnej skoriczonej całości. 
Trud większy a satysfakcja mniejsza. 

W Polsce odrodzonej nauka ustępuje 
na plan dalszy wobec zagadnień życia 
odwiecznego, które nie znalazło jeszcze 
dla siebie normalnego, spokojnego i sta 
łego łożyska. 

Znajdujemy się przedewszystkiem w okre- 
sie fizycznej rekonwalescencji. Każdy kilometr 
dobrej drogi jest nam potrzebniejszy, niż szkėt- 
ka ludowa, a szkółka na wsi potrzebniejsza, 
niż jakiś przyczynek naukowy. 

Tak więc nauka stała się w Polsce iuksu- 
sem. Wyrazem tego, a może i jedną z przy- 
czyn, jest jej drożyzna. Podwyższono czesne w 
uczelniach akademickich, utrudniono  studjum 
przyrody haniebnym numerus clausus, odczyty 
publiczne obwarowano wysokiemi cenami bile- 
tów wstępu (od 2 zł.), wydawnictwa popular- 
no-naukowe są droższe, niż wszelkie inne wy- 
dawnictwa. 

A tymczasem dla ogólnego poziomu kuf- 
tury duchowej, czytelnictwo i książka mają 
'niemniejsze znaczenie niż instytucje szkolne. 
Państwowe władze szkolne zdają sobie z tego 
sprawę w dziedzinie podręczników szkolnych. 
Wobec oczywistego zdzięrstwa na tem polu ze 
strony zorganizowanych wydawców i księ- 
garzy, rozważa Ministerjum W.R. i O.P. róż- 
ne projekty udostępnienia obowiązkowych pod- 

* Lia GS g “ 

Wszystkiego się można było spodzie 
wać, ale nigdy tego. Żeby człowiek, po- 
siadający większe sumy w dolarach, 'nie 
mógł wypić szklanki kawy, nie mógł 
zjeść obiadu w paryskich kawiarniach, i 
restauracjach! Coś takiego! Więc jakąż 
walutę należy przechowywać? Funt, so- 
lidny funt szterling się chwieje, teraz do 
lar spada. Przyzwyczailiśmy się cenić 
papierek dolarowy narówni ze sztabką 
złota. Mur był taki, że go żadną europej 
ską walutą przebić nie było podobna. 
Dziś lepiej posiadać niemiecką markę, 
włoską lirę, piastry, rupje,, czy bo ja 
wiem co! — Jak się to stało, niech mó- 
wią specjaliści od ekonomii, ale co się 
teraz dzieje, o tem pełno we wszystkich 
gazetach eurupejskich. Śmieszna sytua- 
cja, zupełnie nieprawdopodobne historje. 

W Paryżu najbardziej cenieni byli za 
wsze amerykańscy turyści, dla swoich 
dolarów. Przywozili pełnemi paczkami, i 
wydawali na:prawo i lewo. Dziś ludzie 
Ci, którym nisko kłaniał się każdy właś- 
ciciel hotelu, przed którymi kurz zmia- 
tał w ukłonie każdy kelner, każdy żyją- 
cy z tego obywatel Republiki Franct- 
skiej, ci ludzie, którym dolar otwierał 
wszystkie bramy uciech, szczęścia, uży- 
cia, serca kobiet nawet, ci ludzie krążą 
po bulwarach paryskich, obładowani 
czekami, a nieraz dosłownie głodni... 
Pewien amerykanin, posiadający więk- 
szą sumę na bieżącym rachunku w dola 
„sach, zawważył, że rano nie posiada ani 

«centa drobnicy. Zwrócił się do właścicie 
la hotelu, by ten pożyczył mu 100 frar- 
ków, pod zastaw czeku na 20 tysięcy 
dolarów. Chciał poprostu zjeść zaraz 

  

tenji Państwowej w dniu 10 bm. Wygrana 
75 tysięcy zł. padła ma nr. 75.040, 10 ty- 
sięcy — 29.186, 60.933, 63,566, po 5 tysię- 
cy zł, — 2.295, 66.329, 90.147, 143.478. 

  

DOLAR 

SCŁAOÓW 0 

ULUBIENICA KIN W BRUKSELI 

STAŚ ZAREMBĄ OSKARŻĄ 

GORGONOWĄ 

KRAKÓW PAT. — Podczas piątkowej rez- 
prawy przeciwko Gorgonowej przesłuchiwany 

Stanisław Zaremba stwierdził, że ślady na šnie- 

gu szły do piwnicy + do basenu. Przed przy- 
byciem Gorgonowej dzieci były pod opieką ob 
cych i czuły się gorzej. Często dochodziło do 

utarczek słownych między Lusią, nim i Gox- 

gonową. Ojciec stawał zawsze po ich stronie. 

Przewodniczący rezsumuje najważniejsze punk 

ty zeznań Świadka:. Stanisław Zaremba zbudzi 

wszy się, zawołał Lusię, a następnie zobaczył 
jakąś postać, która przeszła obok drzwi i w 

postaci tej poznał Gorgonową. —-: Na pytanie 

przewodniczącego, że to była Gorgonowa, 

świadek odpawiada twierdząco. 

ZEZNANIA ZAREMBY OJCA 

Następnie zeznaje ojciec Stanisiawa archi- 
tekt Zaremba, którego na prośbę prokuratora 
zaprzysiężono. Opisuje on okoliczności, w ja- 
kich poznał Gorgonową i powierzył jej prowa 
dzenie gospodarswta domowego, Małżeństwa 
jej nie obiecywał, mówił, że kocha dzieci i 
chce, żeby się niemi zajęła. Przedtem spoty- 
kali się w restauracjach. Po jakimś czasie sto 
sunki między nimi zaczęty się psuć. 

Na pytanie przewodniczącego, czy docho- 
dziło kiedy do czynnego znieważenia, odpowia 
da: „Tak, nieraz oberwalem““, 

W ostatnich czasach przed  morderstwein 
Gorgonową nurtowała zazdrość o pewną biura 
fistkę. Oskarżona w tym czasie widywała' się z 
różnymi mężczyznami, Świadek przyznaje, że 
oskarżona żądała od niego 10 tysięcy dołarów 
poradziwszy się przedtem adwokata. Często 
skarżyła się na Lusię, dla Stasia była lepsza.. 

  

Ulłubienica bywalców kinowych jeanette Mac 
Donald bawi od pewnego czasu w Brukseli. 
wywołując tam ogólne zainteresowanie. Na zdję 
ciu naszem widzimy artystkę z ulubionym ko- 

niem przed przejażdżką. 

=0-00= 

Kto wygrał? 
WIARSZAWA. (PAT. — Ciągnienie Lo- 

    

czyj 

P. Gregory handlował 
„Jeden proces może zawalić całą kodowanych, 

budowę ikumsztownego 'sprytu', tak liwe śledztwo może Er 5. 
ь 2 а о posunąć się za daleko 

piszą „Posiednija Wiedomosti" o a- j nigdy nie wiadomo, dokąd doprowadzi. 
ferze, która, intryguje dziś caly towa- 
rzyski Lomidym А wygląda oma tak: „CHCE PAN ZOSTAĆ SIREM?* 

Pan Maundy Gregory żył bardzo sze- Aż raz powinęła mu się noga. Usłużny 

  

a eo najważniejsza, zbyt gor 

roko, Piękny hotel prive w okolicach Hy- Przyjaciel pana Maundy, niejaki p. Mof- 
de-Parku, wspaniałe biuro ma Downing - fat, którego funkcje polegały na wyszuki- 
Street, tuż obok rezydencji: premjera, Wy= "WED osób poszukujących tytubu czy or- 
stawne przyjęcia, pierwszorzędne stiosun- deru, zwrócił się do oficera marymanki, 

ki Ród swój wywodził od króla Edwarda Komendora Leake'a, dając mu do 'zrozu- 
Pobożmego, był członkiem najwytworniej- mienia, iż może uzyskać tytuł sir'a. Jak 
szych klubów, mecenasem sztuki, stałym twierdził Moffat, była już o tem mowa w 
bywalcem premjer teatralnych. Elegancki, kołach miawodajnych, ale takie rzeczy 
dyskretny, uprzejmy, słowem gentleman trzeba pnzypilnować i przyśpieszyć. Osu 
iw (każdym calu. A z czego żyje gentle- ' 
mam — nikt w Amglji nie pyta, i może dy Gregory. Komandor Leake początkorwio 

dlatego łatwiej jest tu, miż gdzieindziej, mie zorjentował się, o eo chodzi. Ma za- 
operować niebieskim ptakom wyższej Slugi bojowe, był już odznaczony wysokim 
klasy. 

, która mogłaby dopomóc jest p. Maun- 

orderem. Odniósł się więc z całem zaufa- 
P. Maumdy Gregory obrał sobie za- wiem do p. Moffata. P. Maundy Gregory 

wód, wymagający szczególnej dyskrecji: wzbudził w: nim jeszcze większe zaufanie. 

handlował tytułami, orderami, krajowymi Był niezmiemie serdeczny, oburzał się, 1z 

i zagranicznymi. (/Wiprawdzie już dawno W Tozdawaniu tytułów zapomniano o tak 
przebąkiwamia o tem, ale jakoś mie doszło WYbitnym i zasłużonym oficerze, wresz- 
do procesu, co wikazuje na wpływowe ko Cie przyrzekł, iż uczyni ze swojej stron; 
neksje, które posiadał, Zresztą sprawy ta- Wszystko, by krzywda została naprawiona. 
kie są zwykle bandzo pnzykre i dla DOSZ- O pieniądzach, oczywiście, nie było mowy. 

EET ESET R GABINET, LIBERJE, KRÓLOWIE 
R p dła uczniów szkół pow- BAŁKAŃSCY 

szechnych i ich. Czy nie należałoby objąć P. Gregory przyjmował swych klijen- 
8 akcją r re z dziedziny OŚWiA LG y gal inocie ma. Downing: street, do 

Znane jest zjawisko powrotnego analfa- Zludzenia przypominającym gabinety mi- 
betyzmu. Ludzie po wsiach zapominają sztuki miisterjalne, [Wszystko tam miało istempel 
czytania i pisania, którą z niemałym trudem urzędowy, maiweż woźnii w liberjach (podob 
posiedli w szkółce, a w późniejszem życiu mie nych do liberji Foreign Office. Na ścia- 
mieli sposobności jej stosować. Otóż daleko po- niach wisiały fotografje wysoko postawiic- 
wszechniejszem zjawiskiem i wprost norma nych osób z podpisami własnoręcznemi 
jest gruntowne zapomnienie tych podstaw i nie E h Kkróló B Mcańskich. t 
zadatków wiedzy naukowej, których nabywa stane „byłych królów bałk ? Е 
się w gimnazjum, a nawet w szkołach wyž- Dla niadania sobie pozorów jeszcze bar- 
szych. Zostaje jakiś ogólny szlił umysłowy i dziej oficjalnych, Gregory wydawał pis- 
wiełu nawet mniema, że w ciągu kilkunastu mo pod tytułem „/Whitehall Gazette“, re- 

lat žmudy szkołnej, właściwie tylko o ten szlif dagowane w ten sposób, że miewtajemni- 

chodzi. ćzemi mogli brać je za organ urzędowy.— 
Sprawa literatury  popularno-nauko- Wskazywał nia to tytuł, adres redakcji, a 

wej jest bardzo ważna ze względu na juj poczęści i treść mumerów, w których Gre- 
olbrzymią rolę w społeczeństwie. Zorga- gory przedrukowywał nominacje, akty u- 
nizowanie odpowiednich wydawnictw i we itd., co nikomu mie jest wzbronio- 
umiejętne rozpowszechnianie wśród naj. "9: Pi5mo zamieszczało w każdym niemal 
szerszych warstw inteligencji, jest zada. UUmenze piękne  fotografje maharadżów, 

y BeRnCji, | bogatych przemyslowedw, bamikierėw, dy- niem wdzięcznem i niezmiernie poży- rektorów towarzystw i innych mniej zna- 
tecznem. mych wielkości, przyczem reklama taka 

Lector. kosztowała przeciętnie 75 f. szt., 

      
— Chciałbym zmienić dolary. 
— Proszę bardzo: Pan kaž: konia- 

kr, czy może kieliszeczek likicru? 
: -— Nie, jak chciatem  tyiko zmienić 

śniadanie. Hotelarz grzecznie odmówił. ао!агу. 
Dolar w Paryżu nie jest oficjalnie no Wielka słodycz rozlewała się na twa 

towany. Żadne banki nie kupują aola- rzy gospodarza, zastygłej w uprzejmym 
rów. Czarna giełda natomiast pracuje w uśmiechu: : 
pocie czoła. Na czarnej giełdzie można — My, proszę pana, wymieniamy 
jeszcze sprzedać dolary po kursie 10 do dulary tylko za skonsumowane u nas na 
12 franków. Amerykanie, którzy nie po- piiki. Za każdy wypity kieliszek zmie- 
siadają obcej waluty, znajomości w Pary riamy jednego dolara. 
żu i otwartych rachunków w tamtej- — jak to, więc żeby zmienić 
szych bankach, zmuszeni są do przzpro- |arów... 
wadzanią tego rodzaju tranzakcyj, jeżeli — Tak jest, proszę pana, trzeba 
nie chcą umrzeć z głodu. Banki paryskie wypić 100 kieliszków koniaku, a może 
kupują dolary wyłącznie od starych swo fan woli likieru, może wina,... słuzymy 
ich klientów. Niektóre płacą za dolar po up:zejmie!.. 
kursie 15 do 20 franków, ale warunko- | Co ma robiė Amerykanin, który jest 
wo. Pierwszego dnia urzędowych noto- zdecydowanym i szczerym zwolenni- 
wań dolary te będą sprzedane. O ile kiem prohibicji? 

100 do 

  

kurs będzie wyższy, tedy różnica zosia- 
mie wypłacona klientowi, o ile niższy — - 
klient zobowiązuje się ją wpłacić do ka- 
sy banku, lub zostanie mu potrącona z 
rachunku bieżącego. Inne banki płaca 
pełny kurs 25 franków, ale wymieniaj ; 
tylko po 50 dolarów dziennie każdemu 
ze swych stałych klientów. Nie więcej. 
Byle mógł przeżyć. Pewien Amerykanin, 
posiadający większą sumę na rachunku' 
bieżącym zwrócił się do paryskiego han 
ku z prośbą o wycofanie kapitału. Dy- 
rekcja banku odradzała mu ten krok. je 
dnak klient nastawał. Wówczas bank 
wystawił mu czek na New - York... 

Naturalnie sprytni ludzie robią wcale 
niezłe interesy na panice  dolarowey. 
Wielki bar w bliskości Opery wywiesił 
następujący szyld: „Tu wymieniane 

Ale jest w Paryżu „Bar Legjonu A- 
merykańskiego". Administracja tego ba- 
ru nie przyjmuje dolarów. — „Nasi kli- 
enci zamieszkują stale w Paryżu i ci 
posiadają franki. My nie jesteśmy  ban- 
kiem, ażeby zmieniać obcą walutę i 
znać się na kursach. Zresztą, czy dolar 
jest teraz notowany, hę?*. 

W New Yorku właściwe funkcje ban 
kierów spełniają obecnie czyściciele bu- 
tów. Ci posiadają brzęczącą monetę, u- 
dzielają kredytów i pożyczek. Bankno- 
tów nie chce nikt przyjmować. Popyt 
jest tylko na drobnicę, srebro, i złoto 
oczywiście. Miljonerzy amerykańscy po- 
życzają od bojów hotelowych, od kamer 
dynerów, od służby domowej. Zaciąga- 
ją robne pożyczki po kilka dolarów. Pe 

Na pytanie, czy odgrażała się kiedy Lusi, od- 
powiada: „Tak*. Twierdząco również odpo- 

wiada, że Gorgonowa mogła mieć żal do Lusi 
za to, że odbiera jej gospodarstwo. Gorgono- 

wa wydawała na gospodarstwo znacznie wię: 

cej, niż Lusia. Krytycznej nocy obudził go 

krzyk Stasia, poszedł w negliżu do pokoju cór 

Ki, lecz powrócił za lampą. Gorgonową spot- 

kał w hallu. a nie w pokoju Lusi. Przewodni- 
czący pyta: „Co wtedy robiła?" — Świadek 

odpowiada: „Objęła mnie za plecy i mówiła, 

żebym się nie denerwował. Co się stało, to się 

już nie odstanie“. 

SWIADEK — DETEKTYW AMATOR 

Po chwilowej przerwie przystąpiono do 
przesłuchiwania dra Csali, który — jak wiado 
mo — byl pierwszy, poza domownikami, о- 
becny na miejscu zbrodni. Po wejściu do willi 
świadek stwierdził zgon Lusi. Wyraził on zdzi 
wienie, że w pobiiżu posterunku żandarmerji 
dokonano mordu. Oskarżona oświadczyła wów 
czas, że to nie pierwszy raz, że już przedtem 
były napady, o czem donosiła. policji. W toku 
rozmowy ze stróżera Kamińskim — Świadek 
stwierdził, że obie furtki do ogrodu były za- 
mknięte. Oskarżona zwróciła mu uwagę, ze 
pies mógł być uderzony lub skaleczony. Za- 
stanowiło to świadka, skąd oskarżona ma takie 
przypuszczenia. Poszukiwania psa, zarządzone, 
przez świadka, były bezskuteczne i dopiero 
po drugim swym pobycie dowiedział się, że 
pies się odnalazł i że jest zraniony. Szukając 
miejsca włamania, świadek stwierdził, że zaró- 
wno w drzwiach werandy, jak i w oknie й- 
stwy są nienaruszone. Morderca nie przyszedł 
ani drzwiami, ani oknem, gdyż nie było naze- 
wnątrz żadnych śladów. 

Wszystkie te spostrzeżenia skłoniły świadka 
do ORAI że mordercy należy szukać wśród 

tytułami, których dać nie mógł 
„„ALE I PARĘ TYSIĘCY FUNTOW 

А1е wróćmy, do komandora Leaike'a. 
Mijały miesiące, a wciąż jeszcze czekał on 

‚ 0а upragmiony tytuł, Dyskretny p. Gre- 
gory mlie dawał zmalku życia. Wreszcie 
któregoś dnia: telefonuje do Leake'a, że 
sprawia jest na dobrej drodze, lecz wyni- 
kły pewne tnudności, bo „nie każde drzwi 
dają się łatwo otwionzyć'. Krótko mówiąc, 
mależałoby „posmarowač“. Suma miewiel- 
ka 10 do 12 tysięcy funtów szterlingów, 
a narazie 2.000 zadatku, 

Komandor Leake zorjentował się ma- 
reszcie, o co chodzi i zawiialdomił policję. 
Na sprawie sądowej Gregory zachowywał 
się z wrodzoną mu dyskrecją i przyznał się 
do winy w danym wypadku, nie chcące, by 
poruszania imintytedh. Dostał dwa miesiące 

więzienia. й 

SESJA 

  

WIELKIEJ RADY FASZYSTOWSKIEJ 

Gorgonowa przed sądem przysięgłych 
dotnowników. Policją przybyła dopiero o go- 
dzinie 3 w nocy. Oskarżona miała pełną swobo 
dę ruchów między godziną 1-szą a 2.30, — 
Mord erotyczny świadek wyklucza, w tym wy 
padku stanowczo. Noc była dość widna i księ 
žycowa i na biiską odległość łatwo było roz- 
poznać człowieka na wewnątrz mi ia, — 
W pokoju zamordowanej było dość ciepło, — 
a więc okna musiały być otwarte na krótko 
przed odkryciem morderstwa. Gorgonowa sta- 
rała się, zdaniem świadka, podać argumenty, 
osłabiające podejrzenia, jakie się nasuwały. 

Po szeregu dalszych wyjaśnień świadka na 
pytania przewodniczącego, obrońców, rzeczo- 
znawców i sędziów przysięgłych  odroczorio 
rozprawę do dnia następnego. Dziś przybył że 
Lwowa trzeci obrońca dr. Axer. 

Konferencja w sprawie likwi- 
dacji strajku włókniarzy 

WIARSZAWIA. PAT. — W dniu 10 
bm. odbyła się w Ministerstwie Opieki 
Sjpołecznej jedmostronna konferencja z 

przedstawieielami wszystkich związków 

zawodowych robotników włókienniczych 
w sprawie likwidacji zatargu w przemyśle 
włókienniczym w Łodzi. Konferencji prze- 

wodniczył podsekretarz staniu w. Mimistex 
stwie Opieki Społeczniej dr. Kazimierz 
Duch, a mastępnie główny inspąktor pra- 
cy p. Klot.. Ponadto w konferencji uczest- 
miezył zastępca inspektora pracy p. Ula- 
nowsiki, 

Przedstawiciele Ministerstwa: podkre- 
ślali, że zawareie umowy zbiorowej dla u- 
porządkowania stosunków w Łodzi jest 
pod tym wzgiędem koniecznie i Minister- 
stwo oddziaływa w tym kierunku ma przed 
stawieieli przemysłowców. { 

Przedstawiciele związków zawodowych 
wysunęli jako postulat uporządkowanie 

waruników wynagrodzenia w, cayłm prze- 
myśle włókienniczym, nietylko ma terenie 
Łodzi, lecz również i w obwiadach włókien 
miezych Bielska i Białegostoku. 

W dalszym ciągu związki domagają 
się, aby umowa zbiorowa objęła zorówno 

przemysł zrzeszony, jak. i miezrzeszony.— 
W toku dyskusji przedstawiciele związ- 
ków zawodowych zaznaczyli, że wobec 
niezdecydowamiego stanowiska przenzysłuw 
ców, którzy składali dotychczas tylko о- 
gólmilkowe deklaracje i nie mając narazie 
możniości prowadzenia z mimi rokowań bez 
pośrednich, związki wysuwają jako plat- 
formę rozmów: umowę zbiorową z roku 
1928, oczekujące ze stnomy przemysłowców 
konkretnych propozycyj. 

W tym stamie rzeczy Ministerstwo О- 
pieki Społecznej zaleciło imispektorowi pra 
‚су zwiołamiie wspólmej ikontferenicji stron, 
ma wtorek 14 bm. Konferencja ta. odoędzie 
się miezależniie od tego, czy strajk będzie 
tnwał, czy też zostamie zawieszony. 

      

KONFERENCJA ROZBROJENIOWA NIE DA POZYTYWNYCH WYNIKÓW — 
O ILE NIE BĘDĄ PRZYJ 

RZYM PAT. — Wczoraj odbyło się 
pierwsze posiedzenie sesji marcowej 
Wielkiej Rady Faszystowskiej. 

Pierwsza część porządku dziennego 
zawierała kwestje, dotyczące sytuacji 
międzynarodowej. Premjer Mussolini wy 
głosił dwugodzinne przemówienie, po 
którem nastąpiła dyskusja. Dyskusję za- 
kończył Mussolini, składając następują- 
ce oświadczenie:. 

Wielka Rada Faszystowska po zba- 
daniu sytuacji, jaką wytworzyły ostatnie 
wypadki, oświadcza raz jeszcze narodo- 
wi włoskiemu i narodom innych krajów 
że polityka zagraniczna Włoch faszy- 
stowskich kierowana jest zdecydowaną 
wolą niezamącania pokoju i współpra- 
cowania nad reorganizacją polityczną, 
gospodarczą i moralną Europy. 

Rada stwierdza, że konierencja roz- 

ĘTE PROPOZYCJE WŁOSKIE 
brojeniowa nie może osiągnąć wyników 
pozytywnych, jeżeli nie przyjmie jedy- 
nych konkretnych propozycyj, które są 
propozycjami włoskiemi. Rada widzi w 
ruchu faszystowskim, rozwijającym się 
za granicami Włoch, stwierdzenie istnie- 
nia nowego ducha, czerpiącego pokarm 
bezpośrednio, czy też pośrednio w caiv : 
kształcie doktryn i instytucyj, który u- 
czynił z Włoch państwo współczesne, 
państwo narodowe. Rada wzywa faszy- 
stów w całej Italjij w przeddzień 14-ej 
rocznicy iaszyzmu, by z uczuciem dumy, 
a zarazem świadomi wielkiej odpowie- 
dzialności chwili obecnej „pracowali nie-* 
strudzenie nad zapewnieniem potęgi par- 

W WIRZE STOLICY 
TE WSTRĘTNE ANTYKI... 

Babcia ma 96 lat i całe mieszkanie z cza 

sów Królestwa Kongresowego. Wszystkie 'u2- 

ble, antyki patentowane, stylowe, bezcenne; 

rodzina miała i ma we krwi żyłkę kolekcjo- 

nerstwa, wnukowie zbierają, kupują co gdzie 

mogą, znają antykwarnie ze Ś-to Krzyskiej na 

pamięć, każdy stary grat jest dla nich relikwia 

— do mieszkania babci przychodzą, jak do 

świątyni. 

Tymczasem babcia przepada za radjeia, 

jazzem, kinem, chodziłaby i na dancingi, gdy- 

by partner się znalazł. Jest ultra nowoczesna, 

nie lubi przesziości, nieznosi zabytków. Ostat- 

nio przychodzi jeden wnuk, babcia go wita we- 

sołą nowiną: 

— Nareszcie ta biedna Kleosia nie będz:e 

miała reumatyzmów... 

— Bo co? 

— Zawsze jej wiało przez drzwi i z pod 

okna, a ja mam ten ogromny perski dywan, 

ucięłam zeń dwa kawały, jeden pod okno, dru- 

gi na drzwi, doskonała ochrona od przeciągów. 

— O Boże, czemuż babcia mi nie powie- 

działa, kupiłbym pani Kleosi 4 dywany, ale 

czyż można ciąć autentyczny perski... 

— Taki paskudny! 
babcia miała stary zegar bardzo skompii- 

kowany, nie chciał chodzić: — wyrzuć go do 

śmieci, — rozkazała służącej. Stróż ze zdziwie- 

niem wydobył z paki wspaniały zegar, zawołał 

Żyda, zaproponował. żyd krzyknął bez nam;- 

słu: 

— 150 zł. chce pan? 

Stróż zorjetował się i zażądał 300, otrzy- 

mał je bez targów. Dowiedział się później, że 

żyd sprzedał go zą 800. Wnukowie twierdzą, 

że wart był parę tysięcy. Babcia zaciera rece 

z uciechy: „nareszcie pozbyłam się wstrętne- 

go grata!“ i kupiła sobie duży budzik z kog.:- 
tem cykający głośniej niż krokodyl padczas 

czkawki. 
Dwa słuckie pasy oddała babcia Franasz- 

kowi wzamian za wytapetowanie na czerwono 

jednego pokoju, mahoniowy klawicymbał wy- 

mieniła w sklepie muzycznym na gramofon i 24 

płyty, 3 foteliki złocone, dwuwiekowe przehan- 

dlowała na skórzany, klubowy fotel. 

Rodzina załamuje dłonie na te spustosze- 

nia, babcia nie chce słyszeć o niczem, nie chce 

pozwolić krewnym na dostarczanie sobie no- 
wych mebli wzamian za antyki. 

— Muszę was odzwyczaić od tych sta- 

rych paskudztw, mówi, jak można dziś — gdy 

wszystko takie ładne, wygodne, praktyczne iu- 

bować się w tych dawnych bezsensownych 
śmieciach... trzeba iść z duchem czasu! 

Karol. 
ACO G "EF 

Proces Apelacyjny 
Dunikowskiego 

PARYŻ. PAT. — Wtzoraj przed X-tą 
Izbą karną apelacyjną rozpatrywana była 
sprawa apelacji, wniesionej przez Duni- 
ikowskiego: eo do wyroku, mocą. którego 
skazany om został ma 2 lata więzienia i 
100 franków grzywny. Dunikowski zamie- 
mza swą sikangę apelacyjną wycofać, ze 
względu ma to, że prawdopodobnie będzie 
mu zaliczone więzienie śledcze it w tym 
wypadku zostałby wypuszczoniyj na wol- 
ność już w: maju bir. 

PARYŻ. PIPAT. — Duniikowski wyco- 
fał swą apelację w: kwestji wyzaaczoaej 
mu kary, na którą się zgadza, domaga się 
jednak rewizji wyroku eo do odszkcd.wa- 
nia powodów, od których — jak twierdzi 
— otrzymał tylko miezniaczne sumy, które 
zużył ma: prowadzemiie swoich doświadczeń. 
Izba karna apelacyjna mie wypowisdziała 
się €0 do wycofania apelacji Dunikcwskie 
go. Zastępca prokuratora prosił o zatwier- 
dzenie wyroku, wydanego przez sąd Sek- 
wany. Decyzja zapadnie w przyszły <uawar- 
K, tji i nad rozwojem idei faszystowskiej tek 

na całym świecie. 
Następne posiedzenie Rady zwołane 

zostało na dzień 5 kwietnia. 

Ai M A AA A L L M MM A НУ 

Zęby czyści i konserwuje 

PULSA PASTA DO ZĘBÓW. 

szczą na kredyt, udzielają pożyczki i 
robią dobre interesy na przyszłość, о- 
czywiście polegając na zaufaniu do 
swych stałych klientów. Również prze- 
mytnicy alkoholu, którzy kapitały swe 
trzymali w prywatnych sejfach, nie skia 
dając ich do banków, ażeby nie płacić 
podatku, pożyczają srebrem na dobry 
procent. 

Najbardziej ożywiona dzielnica New- 
Yorku, gdzie mieściły się biura giełdy, 
gdzie kipiało życie, skondensowane ner- 
wy gospodarcze całej nieomal kuli ziem- 
skiej, wygląda dziś jak wymarła. Wszyst 
ko jest tam zamknięte. Nikt się nie inte- 
resuje pustemi lokalami biur. Dolar, do- 
lar, przepotężne słowo, doniedawna sym 
bol potęgi, objekt marzeń, walki — stał 
się pustym dźwiękiem, o ile... nie jesi 
naprawdę dźwięczącym. 

Co to jest dolar właściwie? — Ład- 
ny rysunek wykonany na specjalnym pa- 
pierze. Istotna wartość dolara polega na 
trudności zdobycia tego papieru. Ludzi, 
którzy w ten sposób rozumują, nie ob- 

chodzą zagadnienia ekonomji politycz- 
nej, nie starają się oni też wnikać w po- 
lityczne i gospodarcze zagadnienia 
przyczyn obecnego kryzysu. Ludzie ci 
stali daleko od giełdy amerykańskiej, nie 
interesowali się kursem. ani parytetem 
złota. Fałszerze pieniędzy. Ale ci wpadli 
też, grozi im ruina, o ile nie przejdą nt 
fabrykaty 'w metalu. 

Ostatnio przyłapano w Ameryce fał- 
szerza dolarów. Znaleziono przy nim je- 
dną fałszywą studolarówkę narazie, ale 
już po kilku dniach policja doszła do sen 
sacyjnych rewelacyj. Wykryto skład fa- 

są wien właściciel domu zwołał całą służbę brykatów w ilości 100 tysięcy dolarów. 
delary amerykańskie według kursu 25 prosząc o udzielenie mu pożyczki w drc Stwierdzono, że w ostatnich czasach pu- 
iraukow“. Tak zwani dotychczas „szczę 
śliwi posiadacze dolarów" zjzżuzali 
baru ze wszystkich krańców Paryża: 

. 

bnej monecie. 14 osób posiadało zaled- 
do wie trzy dolary gotówką. Tylko właśnie tów. Śledztwo prowadzone 

pucybuci mają jej poddostatkiem. Czy- 

szczono w Chicago 40 tysięcy falsyfika- 
w. dalszym 

"ciągu ustaliło wreszcie, że falsyfikaty fa- 

J M i UA ME Ыи иНЫНМИНИМ НН НЕРУНОМНЫНОАНВННЫЫАНННИУ 

M TAS x 

brykowane były — w Rosji Sowieckiej. 
Sensacja, jak się to mówi, na całego. 
30 oto w paryskich „Poślednich Nowo- 
stiach* wystąpił znów słynny rewelator 
Biesiedowski. — Jak to było z temi do- 
larami? 

Zaczęło się w roku 1925. Na czele 
„spec-otdiełu* GPU w Moskwie stał nie 
jaki Bokij. Poruczone miał sobie tabry- 
kowanie fałszywych dokumentów, papie- 
rów, paszportów, potrzebnych dla mię- 
dzynarodowych organizacyj kominternu.. 
dla ajentów GPU, dla szpiegów wywia- 
du zewnętrznego i. t.d. Fabryka ialszy- 
wych dokumentów prosperowała šwiet-“ 
nie. Paszporty wykonywane były precy- 
zyjnie. Ajenci Kominternu jeździli po ca 
łym świecie zupełnie bezpiecznie. Naj- 
większy popyt był na paszporty amery- 
kańskie, uznane powszechnie za najso- 
lidniejsze. W pewnym momencie temu 
świetnemu fachmanowi strzeliła do gło- 
wy genjalna myśl: paszporty amerykań- 
skie udają mi się doskonale, dlaczegoby 
nie robić również waluty amerykańskiej, 
przecież to najsolidniejsza z walut!” 
Skazano — sdiełano. — Gdzie jest Ra 
-binowicz? — Rabinowicz „musi być 

wszędzie, Rabinowicz jest niezastąpia- 

nym człowiekiem w GPU, a jako specja- 

lista-litograf — niezrównany. „Pozwat* 
Rabinowicza!'* i Rabinowicz się zjawia. 
Zaczyna się fabrykacja fałszywych do- 
larów. Robi się to w wielkiej tajemnicy, 
jedynie w kontakcie z członkiem Kole- 
gium  Narkomfina, „a tajnym * ajentem 
GPU Jurowskim. O fałszywych  dola- 
rach nie wiedział nawet dyrektor Gos-- 
banku Szeiman. 

Z Ameryki otrzymano papier, dostar 
czył go niejaki Polakow, współpracow- 
nik tamtejszego Amtorgu. Drukowano 
wyłącznie banknoty po 20i 100 dola- 
rów. Falsyfikaty wykonane były zdumie 

   

Polacy w Kanadzie 
CLEVELAND. IPAT. —. Tutejsze wia- 

domości codzienne cytują statystyki rzą- 
du kanadyjskiego, dotyczące Polaków. — 
Według tych obliczeń, mieszka w Kana- 
dzie 145,510 Polaków. 

wająco precyzyjnie. Poza Bokijem, Rabi 
nowiczem, Jurowskim i dwoma grawe- 
rami, o całej aferze wiedział w Sowie- 
tach tylko Stalin i Mołotow. Dopiero 
później rzecz cała przedostawać się po- 
częła w szersze kręgi współpracowni- 
ków GPU. Kosztowało to życia czterech 
pracowników. Rozstrzelano ich. 

Dziesięć miljonów. fałszywych dola- 
rów przesłano do Chin. Chińscy gene- 
rałowie subsydjowani byli również wy- 
łącznie fałszywemi dolarami. 

W roku 1927-ym wielką partję ial- 
syfikatów wysłano do Ameryki Południo 
wej, na ręce członka Kominternu Krajew 
skiego w Montevideo. Ale Krajewskie- 
mu nie przysługiwało prawo eksterytor- 
jalności. W obawie więc, aby nie został 

zdekonspirowany, postanowiono skarb 
dolarowy przenieść do poselstwa sowie 
ckiego w Meksyku. Stamtąd mniejszemi 
partjami fałszywe dolary rozpowszech- 
niane były po całej Ameryce. Wszystko 
szło jak najlepiej. Być może do dnia 
dzisiejszego _ Sowiety nawadniałyby 
świat fałszywemi dolarami, gdyby nie 
wypadek w Walparaiso. Mianowicie w 
tamtejszym banku, w trakcie wymiany 

banknotów, w ręce kasjera wpadły przy 
padłowo dwa banknoty o identycznej na 
meracji. Ogromne sumy kosztowało wów 
czas zatuszowanie skandalu. Ale Stalin, 
przestraszył się, nakazał przerwanie Га- 
brykacji i unieruchomienie składu głów 
nego w Meksyku, gdzie pozostało je- 
szcze 5, miljonów falsyfikatów. Zdaniem 
Biesiedowskiego, fałszywe dolary przen: 
kają obecnie drogą,prywatną* z posel- 
stwa sowieckiego w Meksyku do Ame- 
ryki północnej. sa 

Są wykonane rzeczywiście precyzyj- 
nie, cóż z tego, kiedy na giełdach świa- 
towych, nie notowane. narówni z auten- 
tycznemi. i 0 42 1
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Manuela I je) kezimienne towarzyszki 
(NA MARGINESIE „DZIEWCZĄT W MUNDURKACH*) 

т 

Ta sztuka w 3-ch aktach (12-tu obrazach) 
Sir. Winsloe ma juž swoje — wcale głośne 
— dzieje. Grana na wielu scenach europejskich 
z więłkiem powodzeniem, swoją nader aktual- 
ną (mimo tych czy innych zastarzeżeń) tema- 
jtyką zdobyła liczne rzecze słuchaczy, weszła na 
ekran, zelektryzowała niejako przekrojem umie- 
jętnym świata młodocianego, swoistym prymi- 
ywizmem, widownię. 

„Dziewczęta w mundurkach" — to bole- 
y skrót historji niejakiej Manueli Meinhardis, 

jtóra jest t. zw. bohaterką, pierwszą postacią 
go w pewnym sensie reportażu z życia zakła 
wychowawczego. 

Nie będziemy tutaj streszczali tragedji Ma- 
ueli, tego fatalnego wstrząsu. Łatwo to w:- 

łuskać z przejrzystych zresztą zdarzeń „sztuki. 
Nas interesuje nietyle sam skrót wydarzeń, hi- 
storja Manueli, ile podkład, wewnętrzny nart 
wypadków. To wiaśnie. 

Ta sierota (ojciec się nie liczy) — tęsknią 
ca do ciepła rąk zawcześnie niestety, zgasłej 
matki, oddana przez obojętną i zimną ciotkę 
„ęekscelencję von Ehrenhardt* do zakładu, kto- 
ry dzięki koszarowemu niemal porządkowi, 
staje się wprost więzieniem, lodownią młodych, 
rwących się do życia organizmów, ta właśni 
Manuela zostaje starta, nielitośnie zmiażdżona. 
Ginie. U progu niemal życia łamie ją wroga, 
nieustępliiwa rzeczywistość. W tych warunkach, 
w tem otoczeniu, tak stać się musiało. 

Ale tu nie kończy się historja małej Ma- 
nueli. Tu zamyka się tylko jej życie. Jej sam»- 
bójstwo rzuca jednak posępny na otocze- 
nie. To nas ciekawi. I to poważnie. Przechodzi- 
my po za śmierć Manueli, aby wejść znów w 
życie. Wieczne koło wypadków. Poplątanie a- 
któw zastanawiające. 

  

  

   

To pewne. Chorobliwy erotyzm , w jaki 
usidla się Manuela, jest tylko wypływem wa- 
runków. Konsekwencja atmosfery, w której zy- 
je, w której każą jej istnieć. Ekspanzja koniecz- 
na instynktu życia, potrzeba jakiegokolwiek 
wypowiedzenia. Wiadomo: w murach  więzie- 
nia, w niewoli najrychlej dojrzewają tego typu 
uczucia. Nieodłączne kwiaty tej gleby. Delikat- 
ne unerwienie Manueli domaga się serdecznej 
opieki, tkliwej miłości. Zimne mury: zakładu, 
brutalna forma zakazów i nastawów, to 
wszystko nie może uciszyć przyśpieszonego t4- 
tna młodego, łaknącego przeżyć i wrażeń ser - 
ca. 

Zakład, do którego oddano Manuelę, jest 
niemai więzieniem. Rygor wojskowy. Przeło- 
żona nie myśli zacierać podobieństwa. Satra 
mówi o tem zdecydowanie i  nieodwołałnie. 
„Nasz zakład powstał swego czasu na wzór 
szkoły kadetów. Obowiązkiem naszym jest 
przechowywać tego ducha..* To właśnie. Duch 
militarystyczny — jakże przeciwny, rzetelnym, 
z punktu widzenia pedagogicznego 3 

Panna Bernburg (nieuczycielka) mówi o 
Manueli: „Wiem, co się z nią stanie; zbrutali- 
zowana, odtrącona od bardziej żywotnych dzi» - 
<i, zamknie się w sobie i zmarnieje*. Wie o 
tem Bernburg (typ dodatni wychowawczy) 

nic zdziałać nie może. Jest bezsilna. A 
Manuela? Zbrutalizowana — zamknie się nie- 
tylko w sobie, ale i zamknie oczy — na zaw- 
sze. 

Oto jest gorzki smak — moi panowie — 
tych nerwowo splątanych wypadków. 

17:34) 
Nie wydawało się nam rzeczą słuszną pr :e 

nosić rzecz na teren polski. Nie przerabialiśmy 
więc klimatu tego utworu, nie zmienialiśmy „po 
łożenia geograficznego“.Zdecydowany satyrycz- 
my chwyt autorki, niemiecka, ściślej — pruska 
metoda wychowawcza (pewien jej oczywiście 
kierunek w krzywem zwierciadle) — to wszy 
stko ma swoją wymowę, której nie powinno 
się zniekształcać. Niech to pozostanie tak — 
jak jest. 

Tu nie znaczy nic — ten czy inny teren 
akcji,który wyciska niezawodnie swoje specy- 
ficzne piętno. Ale to są tylko szczegóły. Naj- 
ważniejszem wydaje się zagadnienie: temat, 
atmostera zagadnień wychowawczych. 

To obojętne przecież, czy jest w Niem- 
czech, Francji, Polsce i td. — równie ponury 
zakład. Obojętne — czy przekrój zakładu, jaki 
daje nam Winsloe jest dokładnie wiernym wi- 
zerunkiem, czy pokrywa się z rzeczywistością, 
czy nie. ; 
„I nie dochodzimy do analizy, nawet warto- 
ści czysto literackich tej sztuki. Nie to jest jej 
aktualnym nerwem. Ten utwór Winsloe ma pro 
fil jeszcze inny. To jest ten podkład tematycz- 
ny o zakresie bezsprzecznie społecznym. Za- 
godnienie wychowawcze. Życie dziewcząt w 
zakładzie, formy i metody pedagogiczne, za- 
pewne — w našwietleniu satyrycznem, w pc- 
wnem celowem zresztą zniekształceniu. Utwór 
sceniczny ma do tego prawo. Teatr musi cen- 
tralizować niejako zagadnienia (logika terenu 
tego domaga się, instynkt sceny). 

‚ To syntetyczne nasilenie konieczne w sce- 
nicznym utworze może wywołać nieporozumie 
nia. Szuka się niepotrzebnie w rzeczywistości, 
w otoczeniu często najbliższem wzoru — i gdy 
Się go nie znajduje, oskarża się autora czy au- 
torkę. Niesłusznie. Zapewne — dużo zmieniio 
Się w tej dziedzinie (w życiu pedagogicznem) 

cza w latach ostatnich. Ale — mówmy 
Szczerze — czy wszystko jest już w porządku” 
zyż nie aktualną rzeczą jest właśnie na oce- 

nie o pewnych „zagadnieniach wspomnieć? 
Powiem więcej: rytm współczesnego naj- 

ego pokolenia, aczkolwiek może w og i 
nych zarysąch naukowo zanalizowany, nie mo- 
że nie budzić obaw. Nie pomogą sumienne tra- 

ty pedagogiczne. Nie wszystko jest rozwi- 
kłane. Jakże często życie tych najmłodszych 
idzie swoją tajemniczą drogą. ? 
b ie pomniejsza tej sztuki, ani jej znaczenia 
rak ewentualnego konkretnego wzoru. I choć 

może nie moglibyśmy wskazać na jakiś zakla i 
w Polsce, który byłby podobny zakładowi 

zilustrowanemų w sztuce, to jednak sens tej 
sztuki jest i u nas aktualny. 

Mechanizm szkolny jeszcze dziś od czasu 
do czasu daje się we znaki. Znamy Manuelę > 
jej historję. Ale obok Manueli żyją legiony ca- 
te, młody las, idące pokolenie. | często czyta- 
my, że jakaś — bezimienna Manuela, uczenica 
tej a tej klasy, popełniła samobójstwo:. I czę- sto powody są podobne... Brak powietrza, brak 
— brak moi przyjaciele — powietrza. 

A więc gaśnie wtedy „ostatnie źródło cie- pla“ — jak to mówi Manuela Mainhardis. I za- czyna się schnąć. A wszystko zaczyna się 
tak, że odczuwa się „jakby głód” jak prag- nienie”... | ten głód i to pragnienie zabija. ©- 
czywiście — na wszystko jest odpowiedź. A'e 
czyż to sprawę rozstrzyga. Nie wiem. 

5 
"Tak więc sztuka ta jest niejako tylko pre- 

tekstem. Nie historja Manueli ani literacka fo1- 
ma tego utworu, ale klimat tej sztuki nas cia: 
kawi przedewszystkiem. Krąg zagadnień pro- 
sto przez autorkę poruszonych rośnie wraz 7 
wypadkami ocenionemi. | wreszcie — wycho” 
dząc z teatru — przekrawamy sztukę i na- 
wiązujemy kontakt z życiem. [ to właśnie naj- 
istotniejsze. 

I dlatego to sztukę tę włączyliśmy w cykl 
przedstawień o charakterze społecznym. 

Dr. jerzy Ronard Bujański. 
* * * 

Ponieważ uwagi p. Bujańskiego są u- 

krytą polemiką że mną, pozwolę sobię po- 
wiedzieć parę słów. 

3 Wyobraźmy sobie taką sztukę. Od- 

Sział wojskowy. Mundury przypominające 
umiform znamego pułku. Koszary. Żolnie- 

Tee łażą po scenie, jedzą, piją, grają, na- 

  

rzekają na swój los. Główny bohater — 

szpieg bolszewicki, ofiara intrygi komunis 
tycznej. Dowódca ma również jakieś sto- 

suneczki z bolszewikami, Reszta oficerów 
— pijacy, bandyci, podejrzane indywidua. 
Wartości literackiej sztuka mie posiada; 
rzeczywistości nie odźwierciedla.. Jej za- 
letą — „atmosfera“... 

Czy taka sztuka, w Polsce przynaj- 
mniej, mogłaby mieć powodzenie? Nape- 

wno, nie!... 
„Dziewczęta w maumdurkach* są jed- 

nak sztuką bardzo podobną. 
P. dr. Bujański sam stwierdza, że nie 

chodzi w tej sztuce ami o wartości ziterac- 
kie, ani o ścisłość reportażowa, chodzi o 
„atmosferę, — czyli, powiedziałbym, — 
o zapaszek o dreszczyki, o ploteczkę... 

„Dziewczęta w mumdurkach* nie sę 

dziełem Titerackiem, vie są inteligentnym 
reportażem, — są, jakk już określiłem — 

„imseenizowaną plotką... 
Do tej ploteczki p. dr. Bujański doda? 

„czerwoniakową reklamę i filmowe nie- 
samowitości w końcowej scenie, ale to 
wszystko razem wzięte nie wiele ma wspól 

nego ami z prawdziwą sztuką, ani z misję 
(nie bójmy się tego patetycznego słowa!) 

wielkiego teatru. 
Zapowiedź w programach całego cyklu 

sztuk, poświęconych zagad i 

nym, szozerze mnie martwi: 
ne artykuły publicystyczne 
trowi wileńskiemu nie dodadzą: jest to 
wyraźne obniżenie lotu w celu dogodzemia 

specjalnej publiczności. 
Nie to zresztą jest smutne, że trzeba 

dogadzać szerszym masom, lecz to, że robi 

się to ze zbyt wielkiem namaszczeniem, z 
patosem, z wmawianiem choroby w ludzi 
zdrowych !... 

To zaś razi wogóle, w Wilnie zaś szcze- 
gólnie. W. CH. 

  

    

   

    

Pogrzeb ś. p. porucznika 
Szczyglewskiego 

WILNO. Na cmentarzu na Rossie zło- 
żono w piątek zwłoki porucznika obserwa- 

tora 5-go pułku lotniczego, śp. Czesława 
Szczyglewskiego. Ceremoniję pogrzebową 
cechował szczególny smutek pod wražs- 
niem tragicznej przedwczesnej śmienci lot 
nika polskiego, który zginął ma Poruban- 
ku w płomieniach zwiiszczonego przez o- 

gień samolotu, po upadku w czasie lotu. 
Przy katafalku, na którym w koścele 

garmizonowym św. Ignacego złożomo trum 
nę ze zwłokami lotnika, sześciu żołnierzy 

5-go pułku lotniczego z najeżonemi bag- 
netami, pełniiło strąż hononową. Przybyli 
oddać ostatnią posługę poległemu w służ- 
bie lotnikowi wybitni przedstawiciele ar- 
mji polskiej p. generał dywizji Skwar- 
czyński, dowódca I-szej dywizji piechoty 
płk. Stachiewicz, dowódca 5-g0 pułku lot- 
miezego z Lidy pułkownik Iwaszkiewicz, 
dowódca 1 pp. Leg. pułkownik Wenda, do- 
wódcy imnych pułków, b. liiczmi oficerowie 
wszystkich pułków garnizonu wileńskiego, 
a przedewszystkiem koledzy pułkowi lot- 
mika z okrytego żałobą pułku lidzkiego. 

Lotnictwo cywilne reprezentował Aemoklub 
wileński, którego członkiem zarządu by! 
śp. por. Szczyglewski! Obecni byli przed 
stawieiele władz państwowych cywilnych i 
liczna publiczność, jakoteż oddziały woj- 
skowe. 

Na katafalku złożono liczne wieńce: 
odl członków. osieroconej rodziny, od woj- 
slkowości, piękne wieńce dowódcy i kor- 
pusu oficerskiego 5 p. lotn. i osobno sze- 
regowych tego pułku dla ukochanego po- 
rucznika, duży wieniec od samodzielnej 
brygady kawalerji, pierwszej dywizji pie- 
choty, 4-go pułku lotniczego z Torunia, 
od tutejszych pułków piechoty, 3-go pułku 
artylerji pol., wieniee od Aeroklubu wileń 
skiego i i. 

Po mszy żałobnej za duszę zmarłego 
lotnika, odprawionej przez kapelana woj- 
skowego ks. Kustikowa, trumnę wyniesio 
nło z kościoła przy dźwiękach marsza ża- 
łobmego i złożono wysoko na zaprzężonym 
w sześć czarnych kionii samolocie, 

Ruszył kondukt z orkiestrą i kompa- 
mją 3 p. sap. ma czele, dalej niesionio sztam 
dar wileńskiego Aeroklubu, żołnierze mie- 
Śli wieńce. Za trumną szli nodziee i rodzeń 
stwo zmarłego, oraz wszyscy talk licznie 

zebrani dowódcy i oficerowie pułków wi- 
ieńskich i macierzystego pułku lo* 
koledzy śp. poruczniika: Szczyglewskiego! 
szeregowi i liczna publiczność. 

Na ulicach, któremi przechodził kon- 
dukt, gromadziły się grupy ludnośct. 

Na cmentarzu na Rossie, nad otwartą 

mogiłą, przemawiał ks. kapelaw Kustikow, 
żegnając w. podniosłych słowach zmarłe- 
go oficena-lotnika, 

Następnie trumnę opuszczono do grobu 

    

    

UTENOS 
SOBOTA 

Dzi 11 

Konstaniega 
jutro 

Grzegorza 
| SRC UBKTACTO 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 10 MARCA 

Ciśnienie średnie: 773. 

Temperatura średnia: —4. 

Temperatura najwyższa: —2. 

Temperatura najniższa: —7. 

Opad: 

Wschód słońca g, 5,56 

Zachód słońca g. 5,09 

  

    Uwa r 

PROGNOZA POGODY P..M.-a 

na dzień dzisiejszy: 
Rano mglisto. — W ciągu dnia chmurno, z 

niewietkiemi przejaśnieniami. — Nocą w Wileń 

 skiem lekki mróz. — Dniem temperatura oko- 

to zera. — Słabe wiatry miejscowe. 

URZĘDOWA 

— PRZYJAZD WOJ. JASZCZOŁTA. 

Nowy wojewioda wileński, po wyłkorzysta- 

niu urlopu, przybywa do (Wilna w dniu 16 

bm, i matychmiast przystępuje do pełnie- 

mia swych obowiązków. 

MIEJSKA 

— BUDŻET MIEJSKI. — Preliminarz 

budżetowy będzie poddany w drugiej po- 

lowie marca pod obrady komisji budżeto- 
| Rada Miejska rozpatrzy budżet w po- 

czątkach kwietnia. 

— GOSIPODARKA ELEKTROWNI. — 

Komisja rewizyjna badała celowość gos- 

podarki elektrowni miejskiej i wyniki 
swych spostrzeżeń pnzedłoży magistratowi 
w najbliższych dniach. 

— ŚWIATŁO ELEKTRYCZNE NA 
PRZEDMIEŚCIACH. — Magistrat zaak- 
ceptował plan wzmocnienia światła elek- 
tryezniego w dzielmicach niedostatecznie do 
tychczas oświetlonych. W pierwszym rzę- 
dzie dotyczy to Zwierzyńca, ul. Subocz i 
N. Świata. 

‚ — ZASŁONY PRZECIWLOTNICZE 

[NA LAMPACH ELEKTRYCZNYCH. — 

Wtzoraj o godzinie 6 'w. Elektrownia miej 

ska urządziła próby z oświetleniem ulicz- 

nem na wypadek ataku lotniiczego. Próba 
ta polegała na przyćmieniiuświatła na ul. 
Mickiewicza przez założemie mia. lampy od- 

powiedniio spreparowanych abażurów. 

KOLEJOWA 

— ODWOŁANIE POCIĄGU WYCIE- 
CZKOWEGO DO BIAŁOWIEŻY. — Dy- 
rekcja Okręgowa Kolei Pajstwowych m 
Wilnie zawiadamia, iż wiobec bardzo nikłej 
frekwencji, projektowany pociąg wyciecz- 

kowy turystyczno - narciarski, który dziś 
miał wyruszyć z Wiilnia: do: Białowieży, nie 
zostamie uruchomiony. 

Wpłaconie przez poszezególne osoby na- 
leżności za przejazd, zostaną zwrócone 

przez biura podróży „Orłbis'* Jagiellońska 
1 i „Cook* Mickiewicza 6. 

AKADEMICKA 

—SEKCJA EUOHARYSTYCZNA przy 
Sod. Marj. Akademiczek powiadamia, iż 
dnlia 12 bm. o godz. 15,30 odbędzie się ze- 
bramie. Referat pt.: „Sakrament! Pokuty*' 
wygłosi sod. H. Bogdańska. 

Obecność wszystkich członków jest ko- 

  

nieczma. 

— ZARZĄD S. K. M. A. „ODRODZE- 
NIE* zawiadamia, że w sobotę 11 bm, o 
godz. 17-tej odbędzie się w! lokalu włas- 
nym zebranie ogólne. 2 

Obecność członków konieczna. 

— Z AKAD. ODDZ. ZW. STRZEL. — 
Niwiejszem podaję do wiiadomości! człon- 
ków li kamidydatów: Oddziału, że zbiórka od 
będzie się dziś о giodz. 18-tej w lokalu iA. 
O. Z. S. przy ul. Wielkiej 68 m. 2. 

— Zebranie Ogólne Związku Absolwentcw 
gimn. jezuitów w Wilnie odbędzie się w nie- 
dzielę 12 b.m. o godz. 11-ej. Obecność wszyst- 
kich członków konieczna. 

— ZEBRANIE CZŁONKÓW T-WA 
PSZCZELNICZEGO odbędzie się w dniu 
12 bm. o godz. 18-tej w lokalu Wileńskiego 
T-wa Org. i Kółek Roln. (Wilno, ul. Mic- 
kiewicza 28 m. 1). Na zebramiu zostaną о- 
mówione sprawy bieżące Twa oraz bę- 
dzie wygłoszona fachowa pogadanka, — 
Goście mile widziajni, 

SPORTOWA 
— POKAZY ŁYŻWIARSKIE. W sobo- 

tę dmia 11 bm. o godzinie 18-tej (6 w.), 
Wileńskie T-wo Łyżwiarskie wspólnie z 
Kierownictwem Parku Sportowego im, 
gen Żeligowskiego urządza mia: terenach 
ślizgawki pokazy łyżwiarskie jazdy figuro 
wej mia! łyżwach pojedyńczo i parami z u- 
działem mistrzów Polski p. Rudniickiej 
Manty, p. kpt, Theuera Alfreda, p. inż, 
Iwasiewicza Zbigniewa oraz miejscowych 
zawodników. 

RÓŻNE 
— WYJAZD PREZ, WYSZYNSKTE- 

GO. Dnia 10 bm, p. prezes Sądu Apelacyj- 
nego w Wilnie Wacław Wyszyński wyje- 
chał do Warszawy w sprawach służbo- 
wych, 

— WYCIECZKI GOSPODARCZE DO 
LITWY I ROSJI. — Sfery gospodarcze 
omawiają obecnie projekt urządzenia wy- 
cieczki kupców i przemysłowców polskich 
z (Wileńszczyzny do Kowna, 

: Również brana jest pod uwagę moż- 
liwość wyjazdu latem bn. wycieczki gos- 
podarczej do Rosji Sowieckiej. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance. — Dziś w 

sobotę i jutro w niedzielę 12 IL. o godz. S-ej 
wiecz. frapująca sztuka z życia szkolnego pen- 
sjonarek „Dziewczęta w mundurkach" która 
stale wypełnia widownię teatru na Pohulance 
po brzegi. 

— Niedzielny poranek dla dzieci. — jutro 
w niedzielę 12 Ill. o godz. 12 w poł. w tea- 
trze na Pohulance prześliczna bajka „W szpo- 
nach czarownicy”, pełna czarodziejskich wyda 
rzeń, krasnoludków, tańczących i mówiących 
kwiatów, i innych bajkowych cudowności, — 
które każde dziecko powinno zobaczyć. Ceny 
o 50 proc. zniżone. 

— „Don Carlos" — w niedzielę po połu 
dniu. — Nieśmiertelne dzieło Fryderyka Śchi! 
lera, romantyczny poemat „Don Carlos" w pię 
knym przekładzie laureatki Wilna K. lłakowi- 
czówny ukaże się na scenie teatru na Pohu- 
lance w niedzielę i2 IIl. o godz. 4-ej po poł. 
po cenach zniżonych o 50 proc. Będzie to jed 
no z ostatnich przedstawień tego niezwykle 
artystycznego i fascynującego widowiska, któ 
re na scenie teatru na Pohulance otrzymało 
świetną wystawę i obsadę, złożoną z najwy- 
bitniejszych sił zespołu. 

— „fani poniedziałek" w teatrze na Pohu- 
lance. — Jak wielki sukces odniósł w Wilnie 
„Pocałunek przed lustrem" dowodzą najlepiej 
liczne zgłoszenia listowe, telefoniczne i osobi- 
ste do dyrekcji z prośbą o jeszcze jedno przed 
stawienie tej niezwykle sensacyjnej sztuki. — 
To też dyrekcja teatru na Pohulance, przychy 
lając się do życzeń publiczności, „— daje na 
„tani poniedziałek* (13 III o godz. 8-ej wiecz.) 
świetną sztukę Fodora „Pacałunek przed lust- 
rem* w koncertowej obsadzie sił zespołu, z ka 
pitalnym „obrońcą* — St. Daczyńskim na cze- 
le. 

— Jak wygląda „Omał nie noc poślubna” 
— zobaczymy niedługo w teatrze na Pohulan- 
ce. 

— Teatr muzyczny Lutnia, — Występy El 
ny Gistedt. — Dziś w dalszym ciągu pełna wy 
twornego humoru i przezabawnych sytuacyj, 
melodyjna komedja muzyczna  Stolza „Peppi- 
na“, która odniosła na scenie Lutni wielki suk 
ces artystyczny. W roli głównej znakomita ar 
tystka Elna Gistedt jest przedmiotem codzien- 
nych owacyj ze strony publiczności. Świetny 
zespół artystyczny z Halmirską, Hajdamowicz, 
Dembowskim, Szczawińskim i  Wyrwicz- Wi- 
chrowskim na czele tworzy  pierwszorzęduą 
obsadę tej nowości. Zniżki ważne. 

—,„Księżniczka czardasza* na przedstawie- 
niu popołudniowem w Lutni. — Jutro w nic- 
dzielę ukaże się na przedstawieniu popołudnio- 
wem po cenach zniżonych Świetna operetka 
Kalmana „Księżna czardasza* z E. Gistedt w 
roli tytułowej. Początek o godz. 4 po poł. Ce- 
ny zniżone. 

— Wielkie koncerty Marynarki Wojennej z 
Gdyni. Staraniem Ligi Morskiej i Kolonjainej, 
odbędą się w Wilnie w niedzieię dnia 12 b.m. 
dwa koncerty Orkiestry Marynarki Wojennej, 
z których jeden poświęcony jest. młodzieży 
szkolnej. 

Koncerty o wysokim poziomie artystycz- 

WCZORAJ NA UNIWERSYTECIE 
WILNO. W dhiu wczorajszym rozpla- 

katowana została odezwa Rektorów. wszys 
tkich wyższych uczelni w Polsce, wzywa- 

jąca studentów do przerwania strajku, 
Treść odezwy podajemy ma innem 

miejscu. 

Wydany anonimowo biuletyn: strajko- 
wy nm. 3, został przez Starostwo skonfis- 
kowany. 

Na uliey Wileńskiej mia ścianie jednego 
z pierwszych domów od strony Mickiewi- 
cza widziamo, wypisane majprawidopodob- 

miej w: mocy, hasła w obronie autonomji. 
Termin wznowienią wykładów mie został 
jeszcze Ściśle ustalony. Wymienia się je- 
dniak dzień 14 bm. 

UKARANIE UCZESTNIKÓW ONE- 
GDAJSZYCH ZAJŚĆ ; 

WILNO. Wezoraj, jaik zapowiadališmy 
przed sądem administracyjnym toczyła się 

rozprawa przeciwiko studentom, zatrzyma- 
mym przed kilku dniami, podczas nieuda- 

miej demonktracji na! ul. Mickiewicza, 
W wynilku rozprawy słuchaczka far- 

macji Rusiłowiczówna została skazana na 
   

15 zł. grzywiny, (lub 5 di aresztu), stu- 
dent prawa Gdzik na 50 zł. grzywny (lub 
10 dni aresztu) i student medycymy Guce- 
wicz na 10 zł. grzywny (lub 3 dni aresz- 

tu). Kary te wymierzono, jako wypływa- 
jące z przepisów o zakłóceniu spokoju i 
tamowaniu ruchu. 

Sprawy dwóch irjaych studentów od- 
roczono do, innego terminu, z uwagi na 

potrzebę uzupełnienia śledztwa. 

NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE 
SENATU U.S.B. 

WILNO. Wczoraj w godzinach ran- 
mych odbyło się madawyczajne posiedze- 
mie Senatu USB, ma którem J. M. Rektor 

Opoczyński omówił sprawę sytuacji, jaka 
w obecnej chwili wytworzyła się na Uni- 
wersytetach. Poza decyzją wydania ode- 
zwy do młodzieży, poruszono potrzebę na- 

tychmiastowego  wznjo ia "wykładów     

  

    zostanie ustalcna w poro- 

zumieniu z rektorami ininych uczelni. De- 
cyzja spodziewana jest w dniu dzisiej- 
Szym. 

De młodzieży akademickiej 
Odezwa rektorów wyższych ucze!ni 

* Z woli Senatów zatrzymujemy nasze Urzędy. Senaty uznały, że w obronie : 

  

go Samorządu uczyniliśmy wszystko, cobyło w! naszej mocy. Wzmocnieni w ten 

sposób w poczuciu spelnionego obowiązkuzwracamy, się do młodzieży akademickiej 

z wezwaniem, żeby w terminie przez nasustalonym powróciła ido normalnej pracy, 

dając dowód posłuchu dla władz uniwersyteckich, opartego na eałkowitem zaufaniu. 

(—)St. Kutrzeba — Rektor U. J. 
(—)K. Opoczyński — Rektor USB. 
(—)Ks. A. Gerstman—Rektor UJK. 
(—)J. Ujejski — Rektor U. W. 
(—)8t, Pawłowski — Rektor U. Р. 
(—K. Zipser — Rektor Pol. Lw. 

DIT ITT RA TNN TAIKOS" 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— SZOPENFELDZIARKIA. Ze sklepu 
przy ul. Zawałmej 58, Mierzańska Mina 
(ul. Klaczki 8), skradła ma szkodę Szenk- 
man Szejny sztukę materjału, wartości 60 
złotych. — Mierzańskiej marazie nie za- 
trzymano, skradzionego materjału nie od- 

naleziono. 
— WŁAMANIE. — Nieznani włamy- 

wacze, operując dobranym kluczem lub wy 

trychem, dostali się podczas nieobecności 
domowników do mieszkania Terebeszowej 
Marji (Amttokolska 74) i wynieśli, na jej 
szkodę oraz sublokatora Grzebień - Grze- 
bieniewskiego Nikodema, biżuterję, gotów 
ikę, rewolwer „Mauser“ kal. 7,65 i garde- 
robę męską. Łącznie straty wymoszą 890 
złotych. 

— ZAMACH SAMOBÓJCZY, 21-letni 
Drutel Józef (Kalwaryjska 55), pragnąc z 
powodów narazie nieznanych pozbawić się 
życia, wypił na rynku Kalwaryjskim roz- 
tworu sinego kamienia. Pogotowie uloko- 
wało desperata w szpitalu żydowskim, w 
stamie miie budzącym obaw: o życie. 

— PODRZUTEK: Podrzutka płei mę- 
skiej wieku około 6 tygodmi, znaleziono w 
klatce schodowej domu nr. 12 przy ul. No- 
'mogródzkiej i ulokowamo w przytułku Dzie 
ciątika Jezus, 

— USIŁOWAŁA UTOPIĆ SIĘ. Wezo- 
raj wieczorem na ulicy Zygmumtowskiej, 
kóło domu nir. 4 rzuciła się do Wilji Fran- 
eiszka Pietruszkiewiczowa (Belwederska 
12), łat 48. — iDesperatkę nia skutek а- 
larmu przechodniów wydobyto z rzeki i 
przewieziono do szpitala Sawiicz, 

— OKRADZIONA W KASYNIE. Z ło- 
kalu Kasyna Podoficerskiego 6 pp. Leg., 
przy ul. T. Kościuszki 16, skradziono dnia 
9 bm. wiieczorem żonie Brajkopfa Wilhel- 
ma: (Amtokolska 22), futro damskie na źre 
bakach, wianrtości 350 złotych. 

— Okradzone mieszkanie. — Z niezamknię- 
tego mieszkania Zylińskiej Heleny (Piaskowa 
12) skradziono palto damskie wartości 40 zł 
Za sprawczynią kradzieży Isakowiczową Kata- 
rzyną wszczęto poszukiwania. 

Z POGRANICZA 

— ROZMOWY Z ŁOTYSZAMI. Z Brasła- 
wia piszą, że odbyła się polsko - łotewska kon- 
ferencja graniczna, poświęcona sprawom gra- 
nicznym. Omówiono sprawę przekraczania gra- 
nicy, wydawania dekadowych przepustek lokal 
nych, uprawniających do przebywania na tery- 

  

    

Obecność wszystikich członików ko- nym połączone są z propagandowemi odczyta- torjum połskiem i łotewskiem w odległości 50 
nieczna. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zwyczajne walne zgromadzenie Klubu 

Towarzysko - Sportowego Prawników w Wilnie 
Rada Gospodarzy Klubu Towarzysko-Sporto- 
wego Prawników w Wilnie komunikuje, że w 
dniu i2 marca r.b. w lokalu Klubu (ul. Dabrow 
skiegog Nr. 10 m. 5-a) o godz. 17 w pierw- 
szym i 18 w drugim terminie odbędzie się 
zwyczajne walne zgromadzenie członków Klu- 
bu Towarzysko-Sportowego Prawników w Wil 
nie. Obecność członków nadzwyczajnych po- 
żądana. 
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PEWNOŚĆ i ZAUFANIE 
Oto podstawy rozwoju 

P. K. ©. 
P. 

W roku 1932 obrót tej Instytucji wyniósł 23 miljardy ztotych! 

K. O. jest osobą pawną i ustawowo gwa- 
rantuje swym kiijentom tajemnicę wkładów. 

  

Głupi. 
WILNO. — Wczoraj w godzinach wieczor 

nych, przechodnie i łokatorzy posesji nr. 19 
przy ul. Mickiewicza zaalarmowani zostali wy 
buchem, jaki niespodziewanie nastąpił w bra- 
mie wspomnianego domu. : 
Ktoś s podrzucił przy wejściu do 

bramy nieduży, blaszany przedmiot, najpraw- 
dopodobniej butelkę od „Sidolu*, napełniony 

  

jakąś substancją, eksplodującą przy uderzeniu. 
Było to coś w rodzaju prymitywnej petardy. 
aa ae may domyślać się z 

zn. 
buchu blaszanki, PAE BO WY 

Policja, która natychmiast przybyła na mi 
sce, nie zdołała ustalić narazie a 
wentualnie sprawcy tego dzikiego wybryku. 

mi, śpiewem i  deklamacją. 
Łaskawy udział w koncercie biorą Panie: 

dyr. Miłkowska Janina, Grabowska Stefanja i 
panowie: Okręgowy wizytator szkół dyr. Ma- 
tuszkiewicz Mieczysław, Rewkowski Józef, Za- 
horski Witold, Grenda Aleksander, Szczepań- 
ski Władysław i  Durmaszkin. 

Ze względu na wysoki poziom  artystycz- 
ny koncertu, jego urozmaicenie i doniosły cel 
zwiększenia propagandy w społeczeństwie na 
rzecz polskiego morza — należy przypuszczać, 
że propagandowy ten koncert będzie miał 0- 
gromne powodzenie tembardziej, że orkiestra 
Marynarki Wojennej odwiedza Wilno po ruz 
pierwszy. 

Szczegóły w afiszach i zaproszeniach. 
— Mobilizacja. — W sobotę 11 i niedzielę 

12 marca w sali Konserwatorjum (Końska 1) 
wileńska rewja „Mascotte* pod kierownictwem 
Antoniego Jaksztasa dokona: .Mobilizacji hu- 
moru“ z udziałem: Heleny Dał, pary baleto- 
wej H. Rynkiewiczówny i Radwana z ze- 
społem girls, chóru rewellersów, Al. Jaszczyń- 
skiego, M. Jakimca, T. Koryckiego, D. Wasi- 
lewskiego i G. Cetowicza, Marji Żejmówny i 
A. Jaksztasa. Początek w sobotę o godz. 20.15 
w niedzielę o 17 i 20.15. Bilety wcześniej do 
nabycia w „Fortunie* Mickiewicza 7. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Moskwa bez maski, 
PAN — Ostatnia eskapada. 
ŚWIATOWID — Ulice wielkomiejskie. 

LUX — Melodja serc. 
HELIOS — Co może Paryż. 

HOLLYWOOD — Cudotwórca. 

ADRIA — Carewicz. 
CASINO — [Pośrednik Miłości. 
— Wielki Lionel Barrymore i Elissa Lan- 

di w kinie „Rewja”. — W wielkim filmie „Mo 
skwa bez maski* kreuje Lionel Barrymore ro- 
lę barona Andrzeja, szefa tajnej policji w ca!- 
skiej Rosji. Postać despoty i brutala, odtwo- 
rzona przez niego, jest tak doskonała, i ży- 
wa, że zatraca się pojęcie rzeczywistości. Każ 
dy ruch, gest, jest przestudjowany, przemyśla- 
ny i wspaniale wykonany. Lionel Barrymore 
— to mistrz nad mistrze. e 

Elissa Landi w roli prześladowanej żydów- 
ki dała prawdziwy koncert gry, Jej kreacja 
stoi na najwyższym poziomie artystycznym. 

Jeżeli do tego dodamy  niepowszednią i 
przepiękną treść filmu, obejrzenie powyższego 
programu w kinie „Rewja* stanowić będzie 
dla każdego widza najmilszą rozrywkę. 

km. od granicy. Ponadto omówiono sprawę 
przewożenia i przenoszenia artykułów żywnoś- 
ciowych i towarów przez przekraczających. 

Omawiano również sprawy mającej nastą- 
pić konwencji, dotyczącej rozszerzenia granicy. 

ŚWIĘCIANY 
— ZJAZD LEKARZY. W Święcianach 

odbyl się onegdaj zjazd lekarzy rejono- 

wych samorządowych z terenu powiatu. — 

Na zjeździe był obecny naczelnik wydz. 
zdrowia Urzędu Woj. dr. Rudziński oraz 

wizytator Kuratorjum OSW. dr. Borowski. 

W obradach, którym przewodniczył staro- 

sta powiatowy p. Mydlarz, uczestniczyło 12 

lekarzy, Wysłuchano sprawozdań lekarzy 
rejonowych ze stanu zdrowotnego ich re- 
jonów owaz sprawozdania  prezeski Zw. 

Pracy Ob. Kobiet p. Mydlarzowej z dzia- 
łalmości 3 stacyj Opieki mad Matką i Dziec 

kiem i z przeprowadzonego konkursu czy- 
stości. Nad sprawozdaniami rozwinęła się 
ożywiona dyskusja. 

— BÓJKA W JADŁODAJNI. W No- 
wych-Święcianach, w  jadłodajni Rogiń- 
skiego, wywiązała się bójka między Józe- 
fem Trybockim ; |Aleksandrem Szewezenko 
W. trakcie bójki Szewczenko, ugodzony 

przez przeciwnika nożem w bok, ponios! 

śmierć na miejscu. Zabójce aresztowano. 

WILNO — TROKI 
— UTONIECIE. W kanale koło jezio- 

ra Ołoki utonął wskutek załamamia się lo- 
du 8-letni Jan Dulko, z kolonji Sejmały, 

MOŁODECZNO 
— BAIPTYŚCI. [We wsi Grzywicze pod- 

czas zebrania orgamizacyjnego, zostali po. 
bici agitatorzy Baptystów H. Szwinkul i 
M. Kapusta, przybyli z Brześcia. 

Ofiary 
Uczestniczki  rekolekcyj zamkniętych 

w Czarmym Borze, zorganizowanych przez 
S. K. M. A. „Tuventus Christiana", dzię- 
kując ks. kanonikowi prob. Henrykowi 
Hlebowiezowi, zamiast kiwiatów. ofiarują 
na Alkademicki Czym Społeczny zł. 12. 

  

    

(— У. Chrzanowski—Rektor Pol. W. 
(—) J. Sosnowski—Rektor SGGW. 
(—)Br. Janowski —Rektor Ak, Wet 
(—)Z. Bielski — Rektor Ak. Górn. 

(—)J. Mehoffer—Rektor. Ak. S. P. 
Dmia 9-go marca 1933 roku, 

NAJBLIŻSZE IMPREZY BOKSERSKIE. 

W dniach 18 i 19 marca br. w sali O- 

środka WF odbędzie się dawno zajpowia- 
dany i oczekiwany „Pierwszy krok bok- 

semski*. Startować mogą oprócz zawodni- 

ków: stowarzyszoniych również zawodnicy 

niestowarzyszeni. Wpisowe do zawodów 
wynosi 1 zł. od zawodnika. Ważenie zawoa 

mików .odbędzie się na godzinę przed roz- 

poczęciem walk w myśl nowych przepisów 

P. Z B. Zawodnicy obowiązani są wylegi- 

tymować się kartami zdrowia Poradni 

Sportowo - lekarskiej, bez których nie zo- 

staną dopuszczeni do walk. Dotychczas 

zgłosiło swój akces do 30 zawodników z 

klubówi: (Pogoń, AZS, Makabi, ŻAKS, 1 
pp. Leg., 3 pac. i innych. (W dniach 1 1 2 
kwietnia br. rozegrane zostaną mistrzos- 
twa. okręgowe, które albo zdetronizują do- 
tychczasowych mistrzów, albo wyjdą omni 
z nich obronną ręką. Przebieg walk będzie 
jednak bandzo ciekawy i! budzi przedsmak 
możliwych niespodzianek i: sensacyj, gdyż 
od wyników: zależeć będzie wyjazd na mi- 

strzostwa. Polski, 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„MOSKWA BEZ MASKI* — „REWJA”. 

„Amerykańska* Rosja ma swoją usta- 

loną reputację. Zawsze coś się znajdzie 
śmiesznego w nagromadzeniu niezbędnych 

rekwizytów i zestawieniu ich ze sobą. — 
Tym razem mniej to razi, choć generał - 

gubernator stale paraduje w czerkiesce. 
Treścią „Moskwy bez maski* są dzie- 

je młodej żydówki, która nie mogąc za le- 
gallnym (paszportem dostać się poza „czer- 
tu osiedlenija“ by odwiedzić uwięzionego 
przez rząd canski ojca, decyduje się jechać 
jako właścicielka żółtego paszportu (myl- 
mie mazwanego czarną książką). — Udaje 
się jej to, ale naraża na hańbiące trakto- 

wanie. Niewialomo, jakby: się skończyła 
cała historja, gdyby nie wybuch wojny 
(deus ex machina). W! samolocie umyka 

bohaterka wraz ze swym lubym - dzien- 

miikarzem angielskim. 
Sceniarjusz poza znaczną dozą niepraw 

idopodobieństwa, pozostawia sporo dowol- 
mości w ujęciu tła. Zidawcie maski z Rosji 
przedwojeninej rewelacyj nie przynosi. — 

„Ongje“ i „hulanki“ tak samo idobnze mo- 
gły się odbywać gdzie indziej, a kwestja 
prostytucji aktualna była i jest mie tylko 
w Rosji. Dlatego film mógłby się z powo- 
dzeniem mazywać np. „Berlin bez maski* 
czy, inaczej. Zmienić papachę ma pikel- 
haubę, przebrać odpowiednio aktorów i go 
towe. 3 

  

  

Wykonanie aktorskie poza ciekawą 
grą Lionela Barrymore (gubernator) na 
miernym poziomie. Elissa Lamdi! jako mło- 
da żydówika, szara i bez wyrazu. Djalogów 
za. wiele. 

Projekcja obrazu (szczególnie dodat- 
ków) wadliwa, jak również brak modula- 
cji głośniika, który skrzeczy miiemiłosiernie 
bynajmniej mie z winy doskonałej zresztą 
aparatury. Tad. C. 

Radlo wileńskie 
SOBOTA, DNIA 11 MARCA 1933 R. 
"11.40: Przegląd prasy, kom. meteor., czas. 

12.10: Muzyka z płyt. 13.20: Komun. meteor. 
13,15: Poranek szkolny 14.40: Program dzien 
ny. 14.45: Muzyka żydowska (płyty). Pieśni 

  

"włoskie (płyty). 15.15: Giełda roln. 15.25: Wia 
domości wojskowe. 15.35: Słuchowisko dla 
młodzieży. 16.00: Kwadrans akademicki. 16.20: 
„Wielka schizma 1 sobory* — odczyt dla ma- 
turzystów. 16.40: „Ulgi podatkowe dla nowo- 
wznoszonych budowli* 17.00: Audycja dla cho 
chorych. 17.30: Komunikaty. 17.40: „Prezydent 
Massaryk a odrodzenie Polski" odczyt. 17.55: 
Program na niedzielę. 18.00: „Cyprjan Norwid" 
— odczyt dla maturzystów. 18.20: Wiad. bie- 
żące. 18.25: Muzyka lekka. 18.40: Tygodnik 
litewski. 18.55: Rozmait. 19.00: Codz. odc. pow. 
19.10: Rozmait. 19.15: Recytacje w wyk. Ireny 
Zubiakowskiej. Fragmenty z „Księgi godzin” 
— Reiner Maria Rilkego (przekład W. Hułe- 
wicza). 19.30: Pras. dz. radjowy. 19.45: „Na 
widnokręgu'. 20.00: Godzina życzeń (płyty) 
20.55: Wiad. sportowe., dod. do prasowego 
dz. radjowego. 21.05: Koncert. 22.05: Koncert 
chopinowski. 22.40: „Zamki słowackie w baśni 
i legendzie" — feljeton. 22.55: Komun. met. 
23.00: Muzyka tan. Wiadomości dla Eksp. Po- 

lanrnej, d.c. muzyki tanecznej. 

PAMIĘTAJ O LOTERJI DLA BEZROBOTNYCH



Z SĄDÓW 
PIJANY REWIDENT 

Późmym wieczorem 2 marca n ub. za- 
tłoczoną ul. Końską posuwała się dorożka 
fkomna. W dorożce znajdował się były sek- 
westrator, a obecnie rewident magistatu 
Aleksander M. oraz pewna peni. On był 
kompletnie pijany — ona rozweselona. Do- 
rożka zatrzymała się przed piwiarnią nie- 

jakiej Łokuciejewskiej. Jednak pijany pa- 
sażer mie posiadał drobnej monety dla o- 
płacenia kursu. Dorożkarz więc pozostał z 
pasażerką na ulicy, a pasażer wszedł do pi- 
wiarni eelem zmienienia pieniędzy. 

Od tej chwili upłynęło jednak kilkana- 
ście minut a M. mie wracał. Wreszcie ocze- 
kujący usłyszeli z głębi piwiarni krzyki, 
pamieszane z przekleństwami, które świad- 
czyły wyraźnie, że nastąpiło jakieś zajście. 

Na przewodzie sądowym w Sądzie O- 
kręgowym zostało wczoraj wyświetlone, że 
przyczyną zajścia było zachowanie się 
pijanego rewidenta. M. nie odpowiadał je- 
dnak przed sądem za zakłócenie spokoju w 
piwiarni, lecz za postrzelenie w gandło prze 
bywającego tam. wówczas niejakiego Wisz- 
niewskiego. Oddał strzał z rewolweru, gdy 
w trakcie awantury Wiszmiewski usiłował 
wyrzucić go za drzwi, przyczem kula utkbwi 
ła w kręgosłupie postrzelonego, ramiąc go 
«iężko. 

Na zapytamie przewodniczącego, czy 

przyznaje się do winy oskarżony odparł że 
nie. Tłumaczył się tylko, że został z niezro- 
zumiałych mu przyczyn napadnięty przez 
Wiszniewskiego i dopiero wówczas stając 
we wiłasnej obronie oddał fatalny strzał, 
W wyniku rozpatrzenia całokształtu spra- 

wy sąd nie dał wiary tłumaczeniom oskar- 
żonego i skazał b. sekwestratora. na 2 lata 
więzienia, zawieszając mu jednakże wyko- 
mamie tej kary: na przeciąg lat 5. (eki.) 

  

ODPRAWA SZTAFETY HARCERSKIEJ. 

Dorocznym zwyczajem Wojewódzki Komi- 
tet Obchodu Imienin Marszałka Piłsudskiego 
wysłał z Nowogródka do Warszawy pieszą 
sztafetę, dla złożenia Marszałkowi Piłsudskieinu 
w Belwederze życzeń od młodzieży harcerskiej, 
oraz mieszkańców ziemi nowogródzkiej. W od- 
prawie sztafety, a trzeba zaznaczyć, że cere- 
monja ta odbyła się w sposób b. uroczysty, 
wzięli udział: p. wicewojewoda Godiewski, sta- 
rosta Winczewski, prezes Wojno, burmistrz mia 
sta Wolnik, przedstawiciele wszystkich  miej- 
scowych instytucyj i urzędów, organizacyj 

społecznych, olbrzymie tłumy publiczności i 
wszystkie miejscowe drużyny harcerskie 2ей- 

skie i męskie. Na rozkaz drużynowego do- 

skonale prezentująca się sztafeta wystąpiła na- 
przód z szeregu, poczem wygłosił świetne prze 

mówienie prezes Koła Prżyjaciół Harcerzy w 
Nowogródku, p. Fr. Godlewski. Podkreślił on 

wielką wagę tego czynu, złożyi serdeczne ży- 
czenia chłopcom, oraz wzniósł okrzyk na cześć 

Marszałka Piłsudskiego; okrzyk ten _ podjęli 

wszyscy obecni, a orkiestra odegrała Pierwszą 

Brygadę. Następnie p. wicewojewoda Godlew- 
ski wręczył uczestnikom sztafety dwie księgi 

pamiątkowe, wypełnione podpisami tysęcy lu- 
dz, a przeznaczone dla Pana Marszałka.. 

Z.kolęi przemówił do uczestników sztafe- 

ty drużynowy ich drużyny, zwracając uwagę 
na ten dziwny zbieg okoliczności, ze wymarsz 

sztafety następuje właśnie w dniu pierwszej 

rocznicy śmierci ks. Biskupa Bandurskiego. 
Duch jego unosił się nad zebranymi i ucze- 

stniczył w tej tak wyjątkowej uroczystości. Оа- 

prowadzeni przez orkiestrę policyjną až do 

bram miast, wyruszyli dzielni harcerze z „Aima- 

rantowej Trójki* 3-ciej drużyny im. Marszal- 

ka Piłsudskiego w swą daleką drogę. 

— NOWY ZARZĄD PODOKR. ZW. 

STRZEL. Wi NOWIOGRÓDKU. Kierowini- 

kiem zarządu podokręgu miamiowany '20- 
stał przez zarząd główny p. Z. Szczepański 

(Pozatem w skład zarządu. wchodzą pp.: T. 

Moliński jako wiceprezes, prof. A. Maj- 

chrzycki jako ref. kult.-ośw., M. Arczyń- 

Ski sekretarz, Z. Wejtlko skarbnik, ezłon- 
kowie zarządu: kpt. rez. L, Majcher, M. 

Nidenthal, insp. Chruściel, insp. St. Droż- 

dżeński, radca W. Wierniewicz, med. J. Ro- 
lieki. 

Komenidantem Podokręgu Z. S. Nowo- 
gródek jest kpt. Dobrowolski. 

— DALSZE NAGRODY DLA ZAWO- 

‚ DNIKÓW NA ZAWODY STRZELECKIE 

„WSOHÓD*. — Do komitetu organizacyj- 

mego zawodów marciarskich „Wschėd“ w 

Nowogródku, napływają dalsze nagrody. 

P. prezes Izby Skarbowej Woymjo ofiamo- 

wał bandzo ładmą statuetkę sportową, D. 
imż, Sobierajski piękną plakietkę poświę- 
coną Marszałkowi Piłsudskiemu, magis- 
trat m. Nowogródka notatnik 'w metało- 
wej oprawie, ochotnicza straż ogniowa No 
wogródzka kwotę 75 zł. m anagrody. 

  

  

ZEBRANIE T-WA RZEMIEŚLNIKÓW 
CHRZEŚCIJAN W SŁONIMIE. Dnia 5 

b. m. w lokalu przy ul. Ułańskiej Na. 17 
mw: Słonimie odbyło się walne zebranie człon 
ków miejscowego Towarzystwa Rzemieślni- 
ków! - Chrzescijam. Przewodniczył prezes 
Wiutke Paweł, 

— Z życia Miodzieży Wiejskiej pow. sło- 
nimskiego: — Koło Młodzieży Wiejskiej w De- 
reczynie. — Z byłego chóru młodzieży miastecz 
ka Dereczyna na skutek starań i zabiegów pp. 
Ceglarskiego i Sulikowskiego, miejscowych nau- 
czycieli, powstało Koło Młodzieży Wiejskiej w 
Dereczynie. Do zarządu nałeżą, jako prezes Ju- 
zet Skibiński, Stefanja Rusiecka zastępca, Miz- 
gierówna Helena sekretarz i Sandura Włady- 
sław skarbnik. Praca koncentruje się w 2 sek- 
cjach: chóralnej ,którą prowadzi kol. Sulikowski 
i posiada najlepszy chór młodzieży w powiecie, 
Graz kulturałno - teatralnej, którą prowadzi kol. 
Ceglarski. Koło liczy 2 Sczionków. 

— Koło Młodzieży Wiejskiej w Jakimowi- 
czach. — Z inicjatywy miejscowego kierownixa 
szkoły p. Eustachego Kadowa, b. członka PO“ 
w dniu 5 stycznia powstało Koło Młodzieży W 
skiej w Jakimowiczach, gminy szydłowickiej. — 
Do Koła należy 18 członków z Jakimowicz i o- 
kolicznych chutorów. Do zarządu koła wybra- 
no na prezesa Eustachego Kadowa, zastępcą Te 
odora Danilczyka, skarbnikiem Mikołaja Strupo- 
wicza, sekretarzem Konstantego Panasenię i bi- 
bljotekarzem Józefa Szwejdziuka. Koło prowa- 
dzi pracę šwietlicową i przygotowuje przedsta- 
wienie amatorskie. 

— Koło Młodzieży Wiejskiej w Sakowiczach 
W dniu 29 stycznia br. we wsi Sakowicze gi. 
Derewna z inicjatywy p. A. Majewskiego, pom. 
pisarza gminy powstało w tejże wsi Koło Mło- 
dzieży Wiejskiej, do którego narazie wstąpiło 14 
osób. Do zarządu wybrano na prezesa A. Ma- 
jewskiego, Pawła Szapowała sekretarzem, Alek- 
sandra Arciuka skarbnikiem. Koło prowadzi świe 
tlicę i wysłało delegata na kurs do Grzybowa. 

— Koło Miodzieży Wiejskiej w Buksztowie. 
W dniu 14 lutego br. z inicjatywy miejscowej 
nauczycielki p. Marji Brzezińskiej oraz p. Her- 
bika powstało Koło Młodzieży Wiejskiej w Buk- 
sztowie gm. Dereczyn, do którego zapisało sis 
34 członków. Do zarządu wybrano na prezesa 
Marję Brzezińską, Jana Żuka zastępcą, Aleksan- 
dra Błeżeja sekretarzem, Eugenjusza Żuka skar- 
bnikiem i Pawła Makowieckiego bibljotekarzem. 
Koło drugie z rzędu w gminie Dereczyn wyka- 
zuje żywą działalność, bowiem już 26 lutego br. 
wystawiło 2 sztuki teatralne nadzwyczaj udat- 
nie, oraz prowadzi świetlicę i pracę rolniczą. —- 
Powstanie Koła jak i jego dalszą działalność za- 
wdzięczać należy p. Brzezińskiej Marji. 

— Koło Młodzieży Wiejskiej w Kostrowi- 
czach. — W dniu 18 lutego br. w lokalu Urzę- 
du gminy wystawiło Koło Mł W. w Kostrowi- 
cząch sztukę teatralną „Chłopi arystokraci" pod 
kierownictwem i reżyserją p. Kazimierza Jusz 
kiewicza, miejscowego kierownika szkoły. Przea 
stawienie udało się dobrze, szczególniej wyrcż- 
nili się grą swoją kol. Jackiewiczówna Zosia w 
roli gospodyni, zaś Stefa w roli Marysi oraz 
kol. Bąk, Izdebski i inni. Po przedstawieniu od- 
była się wieczornica taneczna młodzieży, na któ 
rej bawiono się ochoczo do godz. 6 rano. Pu- 
między innymi gośćmi byli na przedstawieni 1 
i zabawie pp. Wysocki z ramenia Pow. ZMW, 
oraz Siemaszko prezes Związku Osadników i ci: 
rąży Kołodzian i Leon Wnuk, członkowie Za- 
rządu tegoż związku. W zabawie brali udział 
również i członkowie miejscowej straży pożar- 
nej w Sienkowszczyźnie. 

Aoipėcka 
ZAWODY NARCIARSKIE W STOŁPCACH 

Sporty zimowe, a w szczególności narciar- 
stwo, zaliczone zostały do najpopularniejszych, 
najhigjeniczniejszych a tem samem do najzdrow 
szych ćwiczeń cielesnych. 

Na motywy zbytnio silić się nie trzeba, wy 

starcza bowiem wspomnieć, że każdy ruch na 

wolnem powietrzu wpływa dodatnio na orga- 

nizm, przez co przyzwyczaja się go do trudu 

— rozrywka zaś, jaką jest narciarstwo, odświe- 
ża nasz umysł, przemęczony niejednokrotnie 
pracą biurową, czy też szkolną, tembardziej, że 
się je uprawia na wolnem od kurzu, czyste!', 
mroźnem i zdrowem powietrzu. 

Państwowy Urząd Wychowania Fizyczus- 
go i Polski Związek Narciarski propagują ten 
sport na wielką skalę, wychodząc ze słuszne- 
go założenia, że sport, to zdrowie, a w Szcze- 
gólności sport narciarski. 

Każdy więc wojskowy, urzędnik, czy też 
uczeń winien się starać o zdobycie narciarskiei 
odznaki za sprawność, tembardziej, że odzna: 
ka ta, jest zaszczytnem wyróżnieniem, przyzna 
wanem przez Polski Związek Narciarski, jako 
uznanie za pracę nad podniesieniem wychowa- 
nia fizycznego w zakresie narciarstwa. 

„Wielka ilość odznak za sprawność na pier 
siach polskich narciarzy, šwiadczyč będzie naj- 
lepiej o kulturze fizycznej ogółu narciarzy. Nor- 
my zdobycia odznaki są przystępne i dosto- 
sowane do warunków wieku. 

Taki to apel do miejscowego  społeczcń- 
stwa wydał Komitet W. F. i P.W. w Stoip 
cach, zachęcając do zawodów narciarskich, któ 
re odbyły się tatnio. 

Program zawodów przewidywał: 
a) bieg narciarski na 12 klm. dla mężczyzu 

w wieku od 18 do 31 lat, 
b) bieg narciarski na 8 klm. dla kobiet w 

wieku od 17 — 29 lat. 

  

   

c) bieg narciarski na 3 kim. dla młodzien - 
ców od 15 — 16 lat jako konkurencja do P.O.S. 

Po dokonanem przez lekarza powiatowego 
badaniu, stanęło na starcie: 

do 12 klm. — 23 zawodników, 
do 3 klm. — 26 zawodników i dwie ko- 

biety. 
Z powodu braku zawodniczek na 8 klni. 

konkurencji tej nie urządzono. 
W biegu narciarskim na 12 klm. najleps :y 

wynik osięgnął st. jun. p. w. Łukaszewicz Ka- 
zimierz z gimn. Stołpce — 57 minut. 

W biegu tym na 23 zawodników zdobyło 
odznak narciarskich 21. W biegu 3 klm. przy- 
był z najlepszym czasem uczeń gimn. Stołpte 
Łukaszewicz Edward — 15 min. 50 sek. 

Zawodom przyglądała się dość licznie ze- 
brana publiczność, która oklaskiwała przysy- 
wających do mety zawodników. $. 5. 

  

— OTWARCIE ROBOTNICZEGO IN- 

STYTUTU KULT.-OSW. IM. ZEROM- 

SKIEGO. — W dniu 9 marca br. w sali 

gimnazjum im. Kr. Barbary Radziwiłłów- 

my nastąpiło otwarcie Robotniczego Insty- 

tutu Kulturalno - Oświatowego. 

W imieniu zarządu instytutu przema- 

wiał prezes p. Głąbik, który mówił o zna- 

czeniu instytutu, jego zadaniach i celach, 

szczególnie tu na kresach. Następnie prze- 

mawiał p. starosta Neugebauer, który w 

krótkich lecz mocnych słowach mówił o 

wychowaniu obywatelskiem, następnie p. 

Głuchowski mówił o zmaczeniu oświaty i 

ostatni p. bummistrz Jarmulski, nawołując 

do wytrwałości. 

Po powitamiach p. dyrektor Baraniow- 

ski poinformował słuchaczy, iż zajęcia roz 

poczną się we wtorek. Na kunsa uczęszczać 

będzie 60 robotników i rzemieślników, 

przyczem z przedmiotów: ogólmokiształcą- 

cych będą kursanci szkoleni fachowo przez 

inżynierów - fachowców. 

— KONWENT SENIORÓW! MAGIS- 

TRATU. — W dniu 9 marca obradowa? 

konwent senijorów magistratu. celem za- 

stanowienia się nad! organizacją miejskiej 

Kasy Komunalnej Oszczędności i sprawe 

wydzielenia miasta. 

Po dłuższych debatach uchwalono po- 

stawić ma najbliższem posiedzeniu Raay 
Miejskiej dwa wońoski: 1) mie tworzyć od- 

dzielmej miejskiej KKO, a połączyć się z 

Powiatową Kasą Komumalną; 2) Rada 

Miejska. poleca magistratowi: wszcząć kro- 

ki do wydzielenia miasta. 
Na tem posiedzenie zakończono. 

— WIEC ZZK. — W dniu 5 marca o 
godzinie 12-tej odbył się w sali kina. A- 
pollo wiec związku Związków Zawodowych 

który zgromadził zgórą 600 osób. 
Wiec zagaił prezes Rady okręgowej Z. 

Z. K. Kopczyk, który następnie przekazał 
głos p. posłowi Małyniczowi, który w dłuż- 
szym referacie poinformował zebranych 0 

mowej ustawie samorządowej, podkreślił 
wasrcholską robotę opozycyjną, a w szcze- 
gólności PPS CKIW, poczem przemawiał p. 
Roszczyk, proponując mastępującą rezo- 
lucję: 

„Zebrani na. wiecu zwołanym przez Z. 
Z. Z. w iłości 600 osób w sali kina Apollo 
dnia 5 marca składają tą drogą rządowi 
R .P. wyrazy pełnego zrozumienia za о- 

bronę interesów klasy pracującej i wyda- 
nie ustawy samorządowej, a zarazem potę- 
piają miecną politykę PPS CKW! oraz in- 

mych organizacyj opozycyjnych, godzącą 
w. całość Rzeczypospolitej". 

W tymże dniu odbyl się inny wiec, u- 
rządzony przez PPS CKW, który zgroma- 
dził około 70 podrostków żydowskich i 
chrześcijańskich. 

Po piorunującem przemówieńiu p. Ma- 

chaya przyjęto rezolucję oczywiście potę- 
piającą politykę rządową. 

Żadnych innych występów PPS na te- 
renie miasta mie próbowało organizować. 

— KREWKA KOBIETA. W dniu 7go 
marca Julja Chołod córa Koryntu, wywo- 
łała awamturę w Ośrodku zdnowia, pod- 
czas badamia jej, za co została zatnzymana 

i osadzona w: areszcie komisarjatu. 
W tymże dniu wieczorem wypuszczona 

dla swiej własniej potrzeby chciała zbiec, 
a zatrzymama przez st. post. Mroczkow- 
skiego i pos. Kozidkiego, rzuciła się na 
mich, oderwała im podpinki od czapek i 
kopnęła dwukrotnie post. Kozickiego. 

— NIE ZOSTAWIAĆ DZIECI BEZ 
OIPTEKI. — W. dniiu 6 bm. Josel Biener, 
wychodząc do miasta, zostawił bez opieki 
w mieszkaniu, dzieci w wieku od 2 do 5 
lat, które zaczęły bawić się zapałkami i 
podpaliły pościel. Na szczęście pożar z0- 
stał w zarodku stłumiony przez sąsiadów. 

— DOBRA POŁOWICA. — W dniu 8 
marca przyszedł do komisarjatu PP. An- 
tomi Koński i zameldował, że w czasie je- 
go mieobecności, jego połowica Ozesława 
zabrała mu dokumenty, 9 wekisli oraz go0- 

tówikę wi kwocie 100 zł., no i ma się rozu- 

mieć zwiała. Biedny małżonek rozpacza. 

„ZEBRAK Z BAGDAD 
  

6 to najwspanizliszy 
film sezonu! 

  

  

Miesiąc Szlagierow w Kinie „REWJA“ ūstrobramska 5. 
  

Drugi Film ze Złotej Serji 
naszego repertuaru AKOSKWA BEZ Ą4AS$KI 

EE ach Pane dozę „Żółtym Pasz- 
portem* dzikie hułanki i orgje rozpasanej ca: - 

skiej zośdakawiii = ° 

W rolach głównych: świetny LIONEL BARRYMORE i czarująca ELISSA LANDI 
Początek o godzinie 5 — 7 — 9 w sobotę i w niedzielę o godz. 3-ej. 

  

Dz.ś cała Wisno podziwiać będzie pierwsze monumentalne egzotyczne arcydzieło polskie 

Pan „Ostatnia Eskapada 
  

  

  

    

tel. 528 W rol. gł: Karelina LUBIEŃSKA, Józef WĘGRZYN i inni Muzyka najpopularniejszych kompozytorów 

|Polska mowa || | Polski śpiew KATASZEK-KARASIRSKi, 
- — Mż? Nad progr. dodatki dźwięk. Sesnse 4, 6, 8, i 10,15 

Słabo Dziś Triwmtalny przebój Europy! Fi m, który rozmachem 1 przepychem porwał publiczność calego twiała! 

kino С Рагу 
° może ar ks DZIEWCZYNA — MIŁOŚĆ — ŚPIEW —TAŃCE! 

„Hetios“ 
Každy powinien 
Reżyserja genjalnego FEODORA OZEPA. W rol. gł. nowoodkryta gwiazda JACQUELINE FRANCELL — 

ten superprzebój. Nawszystkie seanse: Balkon 49 1 — 
na pozostałe seanse od % groszy. WSSE dż 

  

Dźwiękowe kino 
Dziś! Najnowszy przebój _ produkcji Paramountu! 

  

  

оУр СуВОТ М ОВСА ** -- == m 
MZ Wspaniała kreacja najmodniejszej gwiazdy ekranu SILVIA SIDNEY i bokat ae TER : jszej ly ekranu hater filmu „Szary Dom“ CH! 

tel, 15-28 MORRIS. Nadzwyczaj ciekawa i fascynująca treść!. Olśniewająco piękne widoki. "3 

Dzisi Najnowsze arcydzieło po r:z pierwszy w Wilnie według głosnuego utwcru Gabrieli Z 

Radzki FE c A R E | | į C Z Potężny dramat z rosyjskiego Życia > "2 
i i „ADRIA W rog. HWan Petrowicz |" "c=" Karolewa. 

Wielka 36 epos wojevny 

  

—SKUP PŁÓTNA W LIDZIE.W dniu 

6 bm. w Lidzie w: Sejmiku (Powiatowym 

przy Starostwie, odbył się skup płótna, 
zorganizowany przez Bazar (Przemysłu 

Ludowego i Okr. Tow. Org. i Kółek Roln. 
w Lidzie, przyczem zakupiono 2.200 m. 

płótna, ma ogólną sumę 2000 zł. Jak się c- 

kazuje, płótno jest bardzo dobre i jrobione 
według wymaganej długości, szerokości. i 

grubości. Najwięcej płótna zakupiono z 

gminy dokudowskiej, pow. lidzkiego. 

— TRZECH SPRAWCÓW NAPADU 
RABUNKOWEGO PRZED SĄDEM. — 
W dniu 8 bm, Sąd Okręgowp w Lidzie roz 

patrywał sprawę Adama  Bystrzewskie- 
go lat 36, urodzonego iw! m. Łodzi, bez sta- 
łego miejsca zamieszkania, 'Wiładysława 

Szwiediko lat: 18, umodz. w Wilnie, zam. m 
Żamdelach gm. wiszniewskiej, pow. woło- 

żyńskiego i Józefa Woińskiego lat 23, 
mieszkańca Białegostoku, oskarżonych o 
dokonanie mapadu rabunkowego w dniu 5 

listopada 1932 moku wi Lidzie przy ulicy 
Warszawskiej na osobie Rodziewicza Mi- 
chała mieszkańca wsi Lewasze, gminy 
lidzkiej, Oskarżeni zrabowali z kieszeni 
'30 zł. 20 gr., poczem zbiegli. Po. dłuższem 
poszukiwaniu zostali ujęci i osadzeni w 
więzieniu w Lidzie. IPo przeprowadzeniu 
sprawy Sąd uzniał ich wiinmymi i ska- 
zał Bystrzewskiego i Szwedko ma 3 lata 
wiięziemiia, a Woińskiego na 2 lata wię- 

ziemia, z pozbawieniem praw ma przeciąg 
lat trzech. Wszystkim zaliezono areszt. pre 
wiencyjny od idnia 16 stycznia br Sąd 
wziął pod uwagę, że oskarżeni przed są- 
dem do winy się przyznali, tłumacząc się 
tem, że mapadu dokonali pod wpływem 
głodu i nędzy. Rozprawie przewodniczył 
sędzia Czajkowski przy udziale sędziów 

Borysowskiego i Liamdfisza. 

— CHAJA I MEJER UNIEWINNIE- 
NI. — DUŻA PACZKA BIBUŁY KOMU- 
NISTYCZNEJ NA ZNISZCZENIE. 
W dniu 8 bm. przed Sądem Okręgowym w 
Lidzie rozpatrywana była sprawa Tauby- 
Chai Stolarówny lat 17, mieszkanki ok. 
Mitjance, gm. ejszyskiej i Mejera Stolera 
lat 20, mieszkańca maj. Ejszyszki, oskar- 
žonych o naleženie do partji komunistycz- 

mej oraz przechowywanie bibuły w ogro- 

dzie Stolengwny. Po przeprowadzejniu 
sprawy Sąd z powodu braku dowodów, 
wydał wyrok uniewinmiający. Oskarżo- 

mych bronił adwokat Izydor Kierżner z 

Lidy. Rozprawie przewodniczył sędzia 
Czajkowski przy udziale sędziów Borys AW 

skiego i Lamdfisza. Oskamżał prokurator 
Szemiotih. 

Nad program: Polski dźwiękowy Krwawy wschód Dzi 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Patstwowych w 

Wilnie ogłasza przetarg na dzierżawę restaura- 
cji I — li kl. st. Podbrodzie i bufetów Świę- 
ciany,Olkieniki, Szarkowszczyzna, Miory, Dru- 
ja, Zednia, Krzywicze, Wilejka, Andrzejewicze, 
Skrzybowce, Drohiczyn, Brasław, Hancewicze, 
ź terminem objęcia l-go kwietnia 1933 roku, 
oraz restauracji I — II kl. st. Wilno, Nowowi- 
lejka, i bufetów Wilno, Narewka z terminc 1 
objęcia 1 maja 1933 roku. 

Termin składania ofert upływa 20 marca 
1933 roku o godz. 12 w południe. 

Szczegółowe warunki podane są w oglo- 
szeniach, wywieszonych na wymienionych sta- 
cjach i w gmachu Dyrekcji. 

Dyrekcja Okręgowa 
Kolei 

NASIONA 
roślin warzywnych oraz kwiatów z naj 

lepszych źródeł poleca 

Żygmunt Nagrodzki 
Wiino, Zawalna 11-a. 

Żądajcie cenników, 

  

  

Państwowych w Wilnie. | 

ieje wielk miłości i poświęcenia. W roł. gł. M. 
Cybuls*i, Ola Obarska i Em» Szabrańska. 

  

  

  

Lek m oj EkKarzė POKÓJ 
DO 

Janina Kas 3 

PIOTROWICZ - 00.. WYNAJĘCIA i 

JURCZENKOWA 7 bulkoncm каа 
ordynator Szpif. Sawicz Kslwaryjsta 2. 
cheroby skórne, wene- -- 

  

ryczne i moczopłciowe  MORRONNZUZONONWE 
przeprowadziła się 

Wileńska 34 a UR NONE 2 
Št RODOWITA 

FRANCUZKA 
udziela lekcyj fremcn- 
skiego. — Zgłoszenia 
Mickiewicza 22 m. 15 

rej. 

od 5 — 7 wiecz. 

Dr Ginsberg 
choroby skórne wenc- 9d godz. 11ej do 
tyczne i moczopłciowe. 7 

  

Wileńska 3, od 8 — |  <4A0044AAAŁskANANAMAe 

i 43. Te 56. POSZUKUJĄ 
Kurko | „RRS 

i SPRZEDAŻ - 

  

- _Wszelką pracę 
  

OGŁOSZENIE. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

VII-go rewiru, zamieszkały w. Wilnie przy ki i 
ul. Uniwersyteckiej Nr. 1 m. 9, na moey 

Z POWODU WYJAZ: w wiejskiem gospodar- 
DU sprzedaję tanio ro. stwie domowem przyj- 
maite meble, jak: stoły. mę. Uwiem szyć. prać 
szafy, kanapy, umywal- i prasować sztywną bie- 

inne rzeczy: apa- liznę. Posiadam šwia- 
rat fotograficzny f-my dectwa. — Literacki 11 

art. 602 i 603 K. P. С. ogłasza, że w dniu „Contessa Nettel" — z m. 5. 
16 marca 1933 moku od godz. 10-tej rano mig. sztork. 
(mie później jednak niż w dwie godziny), 
'w miasteczku Niemenczynie, ma Łosiówce 
odbędzie się sprzedaż z licytacji publicznej przybory fotogr. Tam- 
domu mieszkalnego na rozbiórkę, oszaco- że kupię 3 — 4 lampo- 
wanego na złotych 1000. 

Powyższą ruchomość można oglądac skopówka 6 — 19. 

pod wskazanym adresem w dniu licytacji. 
Komornik: Uszyński,       

Racjonalnej kosmetyki lecznicza) 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą konserwuje, doskonali, odšwie?+ 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmatysz- 
1y twarzy. Masaż ciała. elektryczny, w» 
szczuplający (panie). Natryski „Hormone“ 
według prof. Spuhla. Wypadanie włonów 
łupież, indywidualne dobieranie kosmatyków 
do każdej cery. Ostatnie zdobycze kosma- 

tyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

; W. Z. P. 

GABINET | 

  

  

-— Tozm. - 2 

X15 — obj. „Car:  NONENIENYNN CR 
Zeiss“  światłosiła” 3.5; RÓŻNE 
tele - objektyw i inne НОИНО SESI 

wy  radjoodbiornik. — Wszystkich 
którzy posiadają jakie- 

at RMA bądź in ormacje o miej- 
scu zamieszkania Fer- 

A s dynanda Karola HENZE Órawiny eiti Ar ny z Holzów, urodzo- 

800 klg. do sprzedania nego 1883 roku w Hun- 
Ui. Wodociagowa 10 A /werze, ostatnio w 
m. 3. a _ 1919 roku zamieszka- 

A gat w ia ga 
516 0О nadesłanie tako- 

Dzierżaw wych do Konsystorzs 
MAAAAAAAAAAA AAA Aa Ee Reformo- 
— ————— — WANOWO, Wilno, ZAWAJ- 
DZIERŻAWY mik . 7 
poszukūję od Zaraz o == 

    

koło 120 hektarów BARDZO  BIEDNA- 
ziemi ornej i łąk moż matka z wysiłkiem pra 
hwie z inwentarzem cująca na kawałek chłe 
martwym. Okres 6 cio ba dl: ża bezrobot- 
letni. Oferty skład, w ZARA Red synów 
Administracji okazicie od 5 — 13 fat błaga o 
lowi kwit« Nr. 415, pomoc w nabyciu ma- 
ki — szyny do szycia, by jej   

  

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 
średka ed edcisków 

Prow. A. PAKA. 
ESEENTET: > 

  

     
   

„ańkAAAAAAAABAŁAŁKA Uiaątwić zarobkową pra 

Lokale 5 P> wa ce 
św. aa a Pau- 

ZE ło i istotnie j 
Pokóju lub dwóch na pomoc. © najmniej: 
przy inteligentnej ro- sze prosi ofiary — skła 
dzinie poszukuje bez- dać w redakcji Słowa. 
dzietne małżeństwo. — Adres jej: Zwierzyniec, 
Oferty pod J. K. do Niedžwi 
Aduinisloacii śślówa” wiedz 17 1 7. 

  

  

  

FELICJA ROMANOWSKA. 5) 

Wileńska powieść kryminalna 
—Psiakrew — zakląłem odruchowo i 

szybko począłem tłumaczyć wojewodzie: 

— Więc niech wojewodzina wyjeż- 

dża. Proszę się niczego nie bać.Jedzieniy 

pierwsi na miejsce. Wszystko będzie jak 
najlepiej. Głową ręczę za bezpieczeń- 
stwo. 

Podniecony i zdopingowany rozgryw 
ką, która nas czekała za jakieś pół godzi- 
ny, zawiesiłem słuchawkę, nie zwracając 
uwagi na molestujący głos wojewody. 
Wpadłem do garażu, wydałem ostatnie 
zarządzenia, i po pięciu minutach mkuę 
liśmy już w kierunku fabryki, z której 
pochodził telefon. Giermanowicz jest jed- 
nym z najdzielniejszych szoferów. Zna 
każdą wyrwę w promieniu kilkudziesię- 
ciu kilometrów od miasta, i w najgłęb- 
szych ciemnościach z zamkniętemi ocza- 
mi trafi do każdego punktu. Blum, upo- 
korzony swoją riefortunną przygodą na 
zaułku $-to Michalskim, zechce napewno 
zrehabilitować się. Gracjanowski — ten 
człowiek djabłu na rogi pójdzie, a nasz 
Iskander ma węch jak wszystkie psy po- 
licyjne całego Świata razem wzięte. Co 

do mnie, byłem przekonany, iż trzymam 
ich już w ręku... Pędziliśmy z szybkością 
60 klm. na godzinę, ze zgaszonemi refle- 
ktorami, podskakując na wyboistych uli- 
cach Zarzecza, prowadzeni nieomylną rę 
ką Giermanowicza. 

* XI 
Gdy wojewoda 0 godzinie 8 wie- 

czór rzucił zdławionym głosem komisa- 
rzowi Mańkowskiemu -— „dzwonią* -- 
wojewodzina, nie panując nad wzruszė- 
niem, trzymała słuchawkę. Dzielna ku- 

bieta, dla której fraszką był skok narciar 
ski  30-metrowy i *przelot  -Fok- 
kerem z Wilna do Krakowa — drżała. 

— Tak — tak— powtarzała napół 
przytomnie do telefonu: — rozumiem, 10 
zumiem... Dobrze... Ale Agatka, Agatka. 
na miłość boską! Co? Zdrowa, zdrowa? 
Bogu najwyższemu dzięki! Już, już -— za 
chwilę wyruszam. Jestem gotowa. 

Ze łzami rzuciła się na szyję wojewo 
dzie. 

— Zdrowa i żywa, rozumiesz? Q, 
teraz czuję się silna i stanowcza. Jadę. 
Niema chwili do stracenia. 

|  — Gdzież to jest? — wyszeptał wo- 
jewoda. 

-— Pół drogi do Nowej Wilejki. Na 
piatym kilometrze, zaraz za inostem cze- 
kają z Agatką. O, Jurku, jedyny Jurki... 

— Ależ tak nie można, Halinko. Bój 
się, Boga! Ja tracę głowę, nie wiem co 
się ze mną dzieje. Czy Mańkowski nie 
zawiedzie? On przecie nie wie, gdzie ty 
właściwie masz stanąć. Zaczekaj chwilę. 
Pe'ozumiem się z nim dokładniej... 

Na molestujący głos wojewody. Mai- 
kowski już nie odpowiedział. 

-— Co robić? Co robić? — wojewuda 
bicyał po gabinecie, przyciskając dłonie 
do łomocących skroni: — za żadne skar 
by ie puszczę cię samej! 

-— Jurku, opamiętaj się. Bądź mięż- 
czyzną! 

| wojewodzina zdecydowanym  i:i- 
chemi skierowała się do drzwi. A własnie 
ktuś w nie zapukał. Wojewodzina zetknę 
ła się z wchodzącym radcą Wiktorem 
Fi rowiczem. 

— Pan wojewoda daruje — rzekł 
radca z teczką pod pachą, skło- 
niwszy się służbowo: — pan 
wojewoda daruje, że go niepokoję o tej 
pcrze i wkraczam brutalnie do do.ilu, 
o%kryiego smutkiem, obowiązek je“ ak 
państwowy, przed którym muszą u:ie- 

pić najboleśniejsze zgoła sprawy osobi- 
ste, obowiązek, powtarzam, skłania mię.. 

— Jezus, Marja! — krzyknął wejc- 
woda, przerywając radcy: — w takiej 
chwili! Panie radco, panie Wiktorze dro- 

gi, niechże pan mnie oszczędza! 
Lecz nagle, jakby olśniony, chw, cit 

zdumionego radcę w ramiona i po- 
trząsając nim mocno, zawołał: 
— Sama Opatrzność zsyła nam pana! 

Helnko, pan Piotrowicz pojedzie z tobą. 

XII 
Wojewoda słusznie rozumował, że 

sam towarzyszyć żonie nie może. Poryw 
cy Agatki poznaliby go odrazu, i mo- 
głoby to skomplikować całą akcję. Po- 
zwolić zaś wojewodzinie udać się samo- 
tnie na niebezpieczną wyprawę — to 
przekraczało jego siły. jednak bandyci 
zastrzegli wyraźnie, że wojewodzina mu 
si przybyć na umówione miejsce bez o- 
słony. Jak wybrnąć z trudnej sytuacji? 

Radca Piotrowicz znalazł wyjście. 
Poinformowany w kilku słowach. 0 co 
chodzi, wlot ogarnął położenie.  Dopo-, 
móc wojewodzinie stało się dla niego na- 
kazem obowiązku. : 
'-—- Jestem gotów! — zawołał z za- 

pałem: — gdzie auto? 
-- Stoi na dziedzińcu. 

ł nim wojewoda zdołał zorjentować 
się, radca sprężystym krokiem wybiegł 
z gabinetu. 

— Niechże pani 
— krzyknął w progu. 

— Broń, broń! — rozległ się za nim 
zdenerwowany głos wojewody: — mo- 
że pan nie ma rewolweru? 

Ale radca już tych słów nie dosiyszai. 
Wojewodzina tymczasem szybko pa- 

kowała pięć tysięcy złotych do torebki. 
nałożyła autookułary i ściągnąwszy mo- 
cno paskiem swój płaszcz sportowy, 
skakała po dwa stopnie ze schodów, w 
biegu zapinając rękawiczki. 

Dygocący 8-cylindrowy, niezawodny 

Buick stał na dziedzińcu, « zwróccny 

latarniami na bramę wjazdową. 
——W imię Boże! — wojewoda ru"- 

latanemi rękami pomagał żonie zasiąść 
przy kierownicy. 

—- Ruszaj! — dodał odruchowo, lecz 
raptownie uderzył się w czoło: 

— Ale gdzież Piotrowicz? 
— Jestem —i głos radcy, jakby zdu 

szony, doleciał niskiem echem z wnętrza 
samochodu. 

Wojewoda szarpnął drzwiczki. W au 
cie nikogo nie było.- 
— Nerwy odmawiają mi posłuszeń- 

stwa -— wzdrygnął się wojewoda: —. 

wojewodzina siada 

czy ja śnię? Gdzież pan jest? Przecie tu 
nikogo niema? 

Siedzenie samochodu podniosło sie 
zlekka, ukazując głowę radcy. 

— Jestem tutaj. Uważam, że to naj- 
pewniejsza kryjówka. Tu mnie nikt z 
bandytów nie dostrzeże, a ja mam świe- 
tny punkt obserwacyjny. Niech pan wo- 
jewoda będzie spokojny. Wszystko w 
porządku. 

Wojewoda po raz pierwszy zapew- 
ne dnia tego odetchnął z głęboką ulgą. 

— Co za genjalny pomysł! Nie zapo- 
mnę panu tego do śmierci, drogi, ko- 
chany panie Wiktorze. 

I mocno ściskając wyciągniętą z pod 
siedzenia dłoń radcy, rzekł na pożegna- 
nie: 

— A więc raz jeszcze, w imię Boże! 
Panie radco, w pańskich rękach łos mo- 
jej żony. Halinko, czas najwyższy. 

Buick bezszelestnie poderwał się z 
miejsca. Czerwone światełko mignęło w 
bramie, i auto zakręciło w ulicę Uniwer- 
sytecką. Wojewoda ze spuszczoną gło- 
wą, wolnym krokiem jął wstępować pe 
schodach pałacu. 

D.:CL.N. 
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