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My, kadeci, zgubiliśmy Rosję Nienaruszalność 
WSPOMNIENIE POŚMIERTNE 

W ostatnim dmiu lutego zmarł w Lo- 

zannie wielki trybun rosyjski F. I. Rodi- 

czew. 
Była to osobistość niepospolita: wiel 

ki działacz samorządowy w  przoduja- 

cem w Rosji ziemstwie Twerskiem. 
Bardzo wykształcony, gdyż ukończył 

dwa fakultety, liberał w szerokim stylu, 

wielkiej odwagi cywilnej, gdyż występo 

wał kilkakrotnie w deputacjach do cesa 

rzy Aleksandra III i Mikołaja II, składa- 

jąc memorjały z żądaniem reform aż do 

nadania konstytucji włącznie, F. I. Rodi- 

czew znalazł się na odpowiednim terenie 

gdy został posłem do Dumy Państwo- 

wej w jej czterokrotnych  powołaniach. 

Gdy wstępował na trybunę, salę zalega- 

ła cisza, a wszyscy z natężoną uwaga 

śledzili za biegiem mowy, która nigdy 

nie będąc banalną, zawierała ostrą kry- 

tykę rządu. 

Nie był to mówca, jak np. sławny 

Makłakow, — miano „trybun* bardziej 

Mu odpowiadało. Wysokiego bardżo 

wzrostu, gdy stawał na mównicy, zaczy 

nał od wypicia szklanki wody; mówi ci- 

cho z początku, potem coraz głośniej, 

przyczem słowa padały jakby z trudem 

a prawą ręką czynił gest, jakby 'coś wa 

żył. Głos miał chropowaty, ale myśl by- 

ła zawsze jasna, a treść _ porywająca. 

Miał Rodiczew zawsze parę t. zw. szlag- 

wortów, które wyrzucał z ogromnym pa 

tosem i zdawało się, że cała mowa by 

ła przygotowaniem do tego efektu. 
_że wspomnę tylko jego sławny „Sto- 

łypinskij gałstuk* jako określenie szubie 

nicy. 

Rodiczew należał do partji konstytu- 
cyjno - demokratycznej, t. zw. Kadeckiej 

wchodząc do wielkiego zespołu ludzi tej 

miary, co Milukow, Makłakow, Szynga- 

rew, którzy byli leaderami partji. 

Był to człowiek szczery, głęboko wie 

rzący w sprawę, którą bronił, to też za- 

liczaliśmy go do rzeczywistych  przyja- 

ciói Połaków, czego o innych iiberałach 
powiedzieć byłoby trudno. 

Zacytuję tu parę fragmentów z roz- 

mów, które z tym człowiekiem miałem. 

Było to w ostatnich dniach trzeciej 

Dumy. 

Wyszliśmy z sali posiedzeń na papi2- 
rosa. Fiedor Izmajłowicz spytał się mnie, 
czy pójdę do czwartej Dumy.. 

Odpowiedziałem mu, że nie, gdyż ja 
ko Polak przekonałem się, będąc posłem 

w drugiej i trzeciej Dumie, że nic uzy- 
skać nie można dla Polaków, a zanied- 

buję własne interesy i oderwany jestem 

od rodziny, więc niema sensu w Peters- 
burgu siedzieć. 

Na to mi F. I. powiada: „Jak można 

żyć bez Dumy, — gdybym nie był w 
niej, zdaje się, że umarłbym z despera- 
cji*. Czyż pan żałuje tych sześciu lat tu 
spędzonych? — 

— Nie, nie żałuję, bo przez ten czas 

Poznałem dobrze Rosję. 
— A jakież wyniósł pan wrażenie? 
— Doszedłem do przekonania — po 

wiadam — że Rosja bardzo prędko się 
rozpadnie, gdyż brak cementu, któryby 
spajał tak różnorodne kraje i dla zupzł 

nego braku mężów stanu, zdolnych do 

prac organizacyjno - twórczych. 
Rodiczew aż podskoczył i "cały za- 

perzony rzucił mnie: 

— Znaczy, miłostiwyj gosudar, że 
nie ma pan pojęcia o siłach Rosji, zaró- 

 Wno duchowych jak i materjalnych, —- 
! odszedł mocno poirytowany. 

W 1918 roku spotkaliśmy się znowu 
z Fiedorem Izmajłowiczem. 
Byłem wówczas posłem nadzwyczaj- 

nym r. ministrem pełnomocnym Rzeczy- 

aa Przy rządzie Hetmana w Kijo- 
ie. 

Woźny zaanonsował, że p. Rodi- 

czew proSi o przyjęcie go. Wyszedłem 
na spotkanie, serdecznie dawnego kole- 
gę witając. 

— A ja priszoł k wam s powinnoj, 

— powiada siadając, — а.` tak często 

wspominałem naszą ostatnią rozmowę w 

  

O TEODORZE RODICZEWIE 

Ш Dumie!. Pan miał rację, a nie ja! Wy 

znaliście Rosję, a my jej nie znaliśmy! 

Daliśmy jej prawa, na które nie zasła- 

giwała! Czy można było bydlętom (sk>- 

tom) dawać ludzkie prawa? 

Na to odpowiedziałem: 

— A któż więcej od pana walczył 

(raspinałsia) z trybuny dumskiej za po- 

wszechnem itd. prawem wyborczem? 

Tu Rodiczew trzy razy uderzył się 

w piersi, mówiąc: „greszen, greszen, 

mnogo greszen!'. My, kadeci, zgubiliś- 

my Rosję!“. 

Cóż za tragizm tkwi w tych słowach 

a znów co za prawość charakteru, któ- 

ra nakazała temu złamanemu człowieko- 

wi uznać, że wszelkie jego wierzenia 

były błędne, a działanie doprowadziło 

do zguby kraj, którego był gorącym pa- 

trjotą! 

Ostatnie słowa Jego, gdyśmy się już 

na zawsze żegnali były: 

— Jak losy są zmienne, — my stra 

ciliśmy ojczyznę, a wyście ją niespodzi 

wanie odzyskali, — Wy jesteście szczę- 

šliwi, a my osądzeni na tułactwo! Pamię 

tajcie zawsze o smutnym naszym przy- 

kładzie i nie popełniajcie naszych błę- 
dów! 

Niech tych garść wspomnień będzie 

kwiatem, rzuconym na trumnę zacnego : 

tak nieszczęśliwego patrjoty, a naszego 

przyjaciela! 

Stanisław Wańkowicz. 
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do miejsca. Terminy druku mogą by: 

praw polskich „Gdańsku 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyirowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. 
A ć przez Administację zmieniane dowołnie. Za 

Sprawa Westerplatte w Lidze Narodów. — Deklaracja prezyd. Ziehma 
GENEWA PAT. — Rada Ligi Narodów na 

wtorkowem posiedzeniu załatwiła obie sprawy 
gdańskie, figurujące na jej porządku dziennym 
tj. sprawę policji portowej i Westerplatte — 
Załatwienie polegało, zgodnie z tem, co już do 
nosiliśmy, na coinięciu z jednej strony przez 
Gdańsk zarządzeń dotyczących policji w por- 
cie gdańskim, z drugiej strony na zredukowa 
niu do normalnego stanu liczebnego załogi pol 
skiej na Westerplatte, prowizorycznie powięk- 
szonej 6 marca rb. 

  

Zgodnie z kolejnością wniesienia obu spraw 
Rada załatwiła najpierw sprawe Westerplatte. 
Sir John Simon oświadczył, że nie przedkłada 
Radzie raportu ze względu na zamiar delega- 
ta polskiego złożenia deklaracji. 

Zabierając głos, minister Simon wystoso- 
wał do prezydenta Ziehma pytanie, czy Senat 
w. m. Gdańska może zagwarantować, iż po- 
wzięte zostały dostateczne zarządzenia dia za- 
pobieżenia jakiemukolwiek naruszeniu praw 
polskich na Westerpiatte. 

  

Ekscesy akademickie we Lwowie 
LWÓW PAT. — Wczoraj wieczorem nie- 

znani sprawcy wybili szyby w mieszkaniu rek 

tora Akademji Weterynaryjnej prof. Janowskie 
go. Policja prowadzi dochodzenie. 

LWÓW PAT. — Dziś o godzinie 1 rano 

do gmachu Akademji Medycyny Weterynaryj- 

nej wtargnęła grupa studentów, przeważnie z 
Politechniki, dostając się na teren uczelni od 

ulicy Piekarskiej, a częściowo przez ogród, 0- 
kałający Akademję. Grupa liczyła mniej więcej 
250 osób. Celem wtargnięcia było zabłokowa 
nie wejść studentom, przybywającym o godzi- 
nie 8 rano na wykłady. Na wiadomość o tem 

przybył na miejsce rektor proi. Janowski, któ- 
ry następnie zaprosił rektorów * Uniwersytetu 

ks. Gerstmana i Politechniki inż. Zipsera, na 
konferencję celem przeciwdziałania wytworzo- 

nej przez młodzież sytuacji, tem bardziej, że 
do blokujących młodzież Akademji Weteryna- 
ryjnej nie przyłączyła się. 

Blokowanie wejść trwało do czasu, w któ- 

rym normalnie kończą się wykłady, to jest do 

godziny 17-ej. poczem blokujący rozeszli się. 
Rektorzy, po odbyciu wspólnej konierencji —- 

przyjęci byli przez wojewodę Prażmowskiego. 

— 0 — 

Zniżka cen na towary pierwszej potrzeby 
WARSZAWA. PAT. W; związku z ogól- 

mo państwową akcją rządową, zmierzają- 

cą do zniżki een przedmiotów: pierwszej po- 

trzeby, ministerstwio. przemysłu i handlu 

uznało za konieczne przeprowadzić rów- 

nież w jaknajszerszych granicach zniżkę 

taryf za emengję elektryczną. Akcja ta 

jest prowaldzona w porozumiemiu z mimi- 

sterstwem spraw wewnętrzmych, a wciąg- 

nięte do niej zostały również t inne mini- 

stemstwa, O ile można wnioskować z nie- 

kompletntych jeszcze danych, otrzymanych 
dotychczas wm ministerstwie przemysłu i 

handlu, zniżka taryf wymiesie średmio о- 

koło: 10 proc., w niektórych zaś wypadkach 

'będzie rviększą, i! przekmoczy nawet 20 proc. 

  

Rosji sowieckiej 
Postawienie 31 osób pod zarzutem sabotażu 

MOSKWA PAT. — Około godziny 
4 nad ranem rozesłano korespondentom 
zagranicznym w Moskwie następujący 
komunikat:. 

Wskutek dochodzeń, przeprowadzo- 
nych przez GPU w sprawie nieoczekiwa 
nych i powtarzających się uszkodzeń, 
które miały miejsce w ostatnim czasie 
w wielu elektrowniach w Moskwie, Cze- 
labińsku, Zujewie,  Złatouście i in- 
nych miastach, ustalono, że owe uszko- 
dzenia wynikły w rezultacie sabotażo- 
wych czynności grupy elementów wy- 
stępnych, rekrutujących się z pośród u-- 
rzędników państwowych komisarjatu dla 
ciężkiego przemysłu. Grupa ta postano- 
wiła sobie za zadanie niszczenie sieci e- 
lektrycznej w ZSRR i unieruchomienie 
przedsiębiorstw państwowych, obsługiwa 
nych przez te elektrownie. Vochodzenia 
ustaliły, że w tej akcji sabotażowej brali 
aktywny udział niektórzy pracownicy an 
gielskiej firmy  Matropolitain Wickers 
Company, która współpracuje z ZSRR 
na zasadzie umowy powyższej firmy 0 
niesieniu pomocy technicznej  przedsię- 
biorstwom sowieckiego przemysłu elek- 
trycznego. Aresztowano w tej sprawie 
ogółem 31 osób, w tem 26 obywateli so 
wieckich i 5 obywateli brytyjskich. — 
Po śledztwie wypuszczono na wolność, 
po podpisaniu zobowiązania o niewyda- 
laniu się z Moskwy 3 obywateli sowiec- 
kich oraz 2 obywateli angielskich. Śle- 
dztwo w toku. 

—=o0)00o-— 

Obrady komisji sej- 
mowej 

ZNIESIENIE ANGIELSKIEJ SOBOTY 
WARSZAWA PAT. — Sejmowa komisja 

ochrony pracy prowadziła na dzisiejszem posie 
dzeniu obrady nad zmianami Senatu do projek 
tu ustawy w sprawie Funduszu Pracy. Wśród 
szeregu przyjętych przez komisję poprawek se 
nackich, znajduje się m. in. poprawka, dotyczą- 
ca opłat od amatorskich zawodów sportowych. 
Odrzucono m. in. poprawkę w sprawie opiat 
w zakładach kosmetycznych i fryzjerskich — 
Przyjęto prócz tego poprawki upoważniające 
ministra Opieki społecznej i ministra skarbu 
do zwalniania z robót, prowadzonych przez 
Fundusz Pracy od niektórych obciążeń po- 
datkowych i świadczeń socjalnych. | 

Komisja przyjęła projekty dwu ustaw o 
czasie pracy i urlopach, w brzmieniu, zapro- 
ponowanem przez posła dra Gosiewskiego 

(BBWR). Urlopy zostaną utrzymane według 
dotychczasowych norm, t. į. 8 dni po pierw- 
szym roku pracy, 15 dni po trzech latach pra- 

cy, niedziele i Święta, przypadające podczas 
urlopu, nie będą płatne, 

Co do ustawy o czasie pracy przyjęto pro- 

ponowane przez rząd zniesienie angielskiej so- 
boty, tak, iż tydzień pracy wynosić będzie 48, 
a nie 46 godzin. 

ROZSTRZELANIE CHŁOPÓW 
NA BIAŁORUSI 

RÓWNE PAT. — Z pogranicza do- 
noszą, że w kolektywie sowieckim „Ok- 
tiabr" położonym obok Zwiahla wybuchł 
strajk robotników z powodu braku żyw- 
nosci i niewypłacania zaległyc.. zarob- 

ków. Pozatem okoliczni  włościanie z 
kołchozów wycofali swój udział w wio- 
sermych zasiewach. W wyniku przepro- 
wadzonego śledztwa GPU  skazało na 
śmierć 2 przywódców strajku. Wyrok 
natychmiast wykonano. 

  

Przedstawiciele firm leśnych w Kłajpedzie 
Jak podaje Elta z Kłajpedy, w tych dniach 

bawili tam przedstawiciele belgijskiego koncer 

nu do handlu drzewem „Bernar et Nilsen" -— 
Obejrzeli oni tartaki Apelhnagena i Gerlacha, 

obrabiające obecnie materjał Departamentu 

Leśnego, wyrażając życzenie nabycia pewnej 

ilości obrobionego materjału wzamian za na- 

byte u nich podkłady kolejowe. Obecnie w tej 

KRAKÓW PAT. — W procesie przeciwko 
Gorgonowej przesłuchiwano dzisiaj aspiranta 
policji państwowej, Responda. Zeznaje zaprzy- 
siężony. Zawiadomiony w nocy telefonicznie o 
morderstwie udał się natychmiast na miejsce 
Wypadku. Zarembę zastał w pokoju jadalnym, 
Gorgonowa była w swej sypialni. Po obejrze- 
niu zwłok przystąpił do przesłuchania domow- 
ników. Doszedł do wniosku, że nie ma się tu 
do czynieńia z rabunkiem i że sprawca mor- 

      DREAD aTa a 

rtonoda przed & 

sprawie toczą się roxowania. Niedawno bawili 

również w Kłajpedzie przedstawiciele znanej 

angielskiej firmy leśnej „Tharaogen* którzy 

także zwiedzili tartaki i obejrzeli obrabiane 
tam drzewo sowieckie. Po zapoznaniu się z 
pracą tartaków przedstawiciele angielscy przy 

będą do Kowna, gdzie zbadają warunki kup- 

na materjału drzewnego. 

MOS ZG 

  

Na 

derstwa nie przyszedł z zewnątrz. Badając śla 
dy stwierdził, że prowadziły one do basenu, 
do piwnicy, a także w kierunku małej weran- 
dy, pod mieszkaniem Gorgonowej. Przesłucha- 
ny przez świadka Staś Zaremba stwierdził, że 
w nocy zbudził go krótki, urywany skowyt psa 
Obudziwszy się, Staś ujrzał między choinką a 
pianinem jakąś postać kobiecą, którą wziął za 
Lusię, później jednak uzmysłowił sobie, że jest 
na Lusię za: wysoka. Świadek odniósł wów- 

  

  

  

Przed kilku dniami dokonany został przez władze wojskowe w Atenach zamach stanu. W 
związku z tem wybuchły w mieście rozruchy, które 

Zamach stanu w Atenach 
TS r BN    

jednak zostały wkrótce stłumione. 
Na zdjęciu naszem widzimy auto paneerne, strzegące dostępu do gmachu Parlamentu grec 

7 kiego. 

Prezydent Ziehm odpowiedział, na to pyta- 
nie twierdząco, wobec czego minister Beck 0- 
świadczył, że rząd polski decyduje bezzwłocz 
ne przywrócenie normałnego stanu liczebnego 
na Westerplatte. Minister Beck podkreślił, ze 
rząd polski, zgodnie z deklaracją, _ ziożoną 
przez komisarza generalnego Rzeczypospolitej 
wobec wysokiego komisarza Ligi dnia 6 raar- 
ca zawsze uważał wzmocnienie załogi jako za 
rządzenie przejściowe. Nie uważa on pozatem 
tego zarządzenia w warunkach, w jakich na- 
stąpiło, za precedens na przyszłość. Na zapy: 
tanie sprawozdawcy minister Beck dodał, że 
rząd polski porozumie się z wysokim komisa- 
rzem Ligi dla ustalenia dnia i godziny celem 
wykonania powziętej decyzji. 

Zkolei sprawozdawca stwierdził, że Rada 
może ograniczyć się do przyjęcia do wiadomo 
ści deklaracji rządu polskiego i wyrażenia za 
dowoienia, że sprawa ta jest wycoiana w ten 
sposób z porządku dziennęgo. Następnie zło- 
żyli deklaracje prezydent Senatu Ziehm i 
gat Niemiec Keller, którzy wyrazili zadowo- 
lenie z załatwienia sprawy. 

EAT UT STT TAEUSRTA SOS 

Ś. p. gen. St. Zosik-Tessaro 

  

Dnia 9 b.m. zmarł w Przemyślu na udar serca 
generał brygady ś.p. Stanisław Zosik-Tessa 

ro, dowódca okręgu korpusu Nr. X. Ś. p. gene 
rał Tessaro urodził się w Garwolinie 24-Vi 
1891 r., ukończył w Warszawie szkołę Wró 
blewskiego, a następnie uczęszczał na Polite- 
chnikę Lwowską. Brał on przed wojną żywy u 
dział w pracach niepodległościowych, należąc 
do Związku Strzeleckiego we Lwowie. W r. 
1914 wstąpił do Legionów i przez cały czas 
walczył w l-szej Brygadzie u boku Marszałka 
Piłsudskiego. Należał on do najbliższych współ 
pracowników p. Marszałka w czasie wojny. 
Na zdjęciu naszem podajemy podobiznę $ p. 

generała Stanisława Zosik-Tessaro. 

Pożar teatru w Meksyku 

MEXICO CITY. PAT. — W miejscowości 
Ahualulco w stanie Jalisco w czasie przedsta- 
wienia wybuchł pożar. Z pod gruzów gmachu 
dotychczas wydobyto zwłoki 41 osób. Około 
20 osób utraciło życie na skutek porażenia prą 
dem, gdyż druty instalacji elektrycznej przer- 
wały się i opadły na metalową balustradę ga 
lerji Podczas popłochu wiele osób uduszona 
i stratowano. 

  

qdem przysięgłych 
czas wrażenie, że Staś Zaremba coś przed nim 
taił, Staś mówił że była to kobieta. Przy pier- 
wszem zeznaniu Staś Zaremba powiedział 
świadkowi, że siostrę znalazł w kałuży krwi-— 
Na podiodze oddany był kał. Pierwsza wybieg 
ła z pokoju Gorgonowa, jednak nie poszła 
wprost do pokoju Lusi, Świadek badając ślady 
stwierdził, że były to ślady po obuwiu bez 
obcasów, co wskazywało, że były to ślady o- 
soby, która szła w pantoflach. — Komendant 
miejscowego posterunku policjj na pytanie 
świadka oświadczył, że od dłuższego czasu w 
domu Zaremby były scysje. W wielu miejscach 
willi świadek znalazł Ślady krwi, ślady były na 
drzwiach do piwnicy. W piwnicy znalazł świa 
dek pod paczką grafitu mokrą chusteczkę. — 
Świadek zapytał wówczas Zarembę, czyja to 
chusteczka. Zaremba pokazał mu swoją, wów 
czas Gorgonowa powiedziała, że zdaje się, iż 
to jej chusteczka. Na werandzie „prowadzącej 
do pokoju Gorgonowej, świadek zauważył wy 
bitą szybę, szkło zaś leżało wewnątrz pokoju. 
Wskazywało to na to, że ktoś kto wybił szy- 
bę, wybił ją z zewnątrz. Na pytanie świadka, 
kto wybił szybę, Gorgonowa odpowiedziała, że 
to ona, gdy szła po wodę. 

W pewnym momencie zeznań świadka, — 
stawia pytanie rzeczoznawca Olbrycht, zapyta 
jąc, w jakiej pozycji świadek znalazł zwłoki. 
Respond wyjaśnia, że leżały nawznak, głowa 
odwrócona była w prawo. 
2 Następnie šw. Respond opisuje, że bada- 
jąc basen znalazł w nim dź który po dłuż 
szych usiłowaniach wyciągnięto. O ileby się 
znajdowały na nim ślady krwi, to musiałyby 
być zmyte przy wyjmowaniu, gdyż wyjęto go 
dopiero blisko po 10 godzinach od chwili mor 
derstwa. 

Po aspirancie Respondzie, który naogół ze- 
znawał obciążająco dla Gorgonowej, zeznawał 
urzędnik firmy Zaremba i Spółka, niejaki Ba- 
uer, zeznania jego nie przyniosły nic nowego. 

Na prośbę oskarżonej, która czuła się nie- 
dobrze, „przewodniczący odroczył rozprawę do 
jutra godziny 9-ej rano. 

WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 

— Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 

   
Komunikaty oraz 

ch, oraz z prowincji o 25 proc. drożej, 
cja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

dostarczenie n-ru dowodowego 20 groszy. 
ВЫ ПИАДаСУЗБООВОЯЩТЧСа БЕГОАЕМИТНОТИОССОБ ЛОИ 

TELEGRAMY 
NOMINACJE W DYPLOMACJI 

P. Jerzy hr. Potocki został mianowany 
dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 3-go b. m. ambasadorem  Rzeczypo- 
spolitej przy J. K. M. Królu Włoch. 

Radca mimisterstwa spraw zagranicz 
mych p. Amtoni Chamiec został mianowa- 
my: komsulem Rzeczypospolitej w Duluzie. 

DOLAR W WARSZAWIE 

WARSZAWA PAT. Przedgiekda. Do- 
lar papienowy notowamo po 8,85, dolar zło- 
ty po 9,10 — 9,05, mubel złoty po 4,78. 

WYNIK KONKURSU DRAMA- 
TYCZNEGO 

WARSZAIWA. PAT. Wizoraj rozstrzy- 
gmięto konkurs dramatyczny, ogłoszony 
przez ZASP przed rokiem. Na konkurs na- 
desłano 142 sztuki. Żadniej ze sztuk mie- 
pnzyznamo: pienwszej nagrody. Nagrodę — 
drugą — 1.000 złotych — postanowiono 
podzielić równo między autorów 4 sztuk: 

dele „Wąż Eskiulapa“ — Kamola Husarskiego, 
profesora Państwowej Szkoły Dramatycz- 
nej w Warszawie, „,Miłość, boks, i: rekla- 
ma“ Stefania Barylskiego z Łodzi, „Kwia- 
ty ma stepie" Amtoniego Wiysockiego z 
Warszawy oraz „Refmeni piosenki*  Kazi- 
mierza  Korelliego z Łodzi. 

„WAGONY—BARY* 

WIARSZAWA. PAT. Z dniem 15 maja 
r. bl ma podstawie zezwolenia Minister- 
stwa komunikacji, Towarzystwo Wago- 
mów: Sypialnych uruchomi w niektórych 
pociągach na linjach (Wiarszawa — Lublin, 
Warszawa — Łódź, Wanszawa — (Poznań, 
„iwagomy - bary*, z których korzystać bę- 
dą miogli podróżnicy (wszystkich klas bez 
żadnego ogramiczenia. Również z dniem 
15 maja Mimistenstwo Komunikacji zmo- 
si ograniczenia iw korzystaniu z wago- 
mów: restauracyjnych, obowiązujące do- 
itychczas podróżnych, jadących za bileta- 
mi III klasy, 

TURNIEJ SZACHOWY W WAR- 
„SZAWIE 

WARSZAIWA. PIAT. Zalkonezyt się — 
- pierwszy tumiej szachowy o drużynowe 
mistrzostwo: Warszawy. (Pierwszą nagrodę 
zdobyła. drużyna Warszawskiego Towarzy 
stwa zwiolenników gry szachowej, ósią- 
gając 51 i pół pumikta. Drugą magńodę — 
drużynia z Rembertowa, 48 punktów, 
Trzecią i czwantą drużyny akcyj szacho- 
wych urzędników ministerstwa rolnictwu. 
i sądowiników. 

Z okazji zakończenia tumnieju odbył 
się seans gry jednoczesmej znanego sza- 
chisty mistrza Łowekiego, który rozegrał 
jedmiocześniie 44 pantje, «co jest rekordem 
polskim. Łoweki wyjgnał 23 pantje, prze- 
grał 8 a wynikiem mierozstrzygniętym za- 
kończył 13. 

MAKABIŚCI WARSZAWSCY 
ZAWODOWCAMI 

WIARSZAWIA. PAT. Jak się dowiadu- 
jemy tnzej zmami pięścianze warszawskiej 
Malkabi, Wysocki, Amdens, i Borensztejn 
pnzeszli oficjalnie ma zarwiodnictwo. Wy- 
miienieni pięścianze zostali zaangażowani 
przez menagera francuskiego, opiekują- 
cego się stale znianym polskim  pięścia- 
rzem iwe Frameji Jutkowiakiem. . 

POŻAR NA LOTNISKU W POZNANIU 

POZNAŃ. PAT. Dziś w nocy około g. 
1.30 wybuchł na lotnisku wojskowem w 
Ławiey pod Poznaniem pożar, który ob- 
jął drewniiamy bamak, zawierający części 
skladiowe samolotów i narzędzia, Na ratu- 
nek pośpieszyło prócz wojski. pogotowie 
straży ogmiowej w Poznaniu. Inne budyn- 
ki w Ławicy zdołano zabezpieczyć, barak 
jednak spłonął doszczętnie. W baraku tym 
znajdowały się tylko stare i zużyte czę- 
ści samolotów talk, że straty z powodu po- 
żaru są miiewielkie, r 

WSZYSTKIE BANKI OPERUJĄ 
NORMALNIE 

LONDYN. PAT. Amerykański sekre- 
tarz skarbu upoważnił wszystkie banki do 
podjęcia mormalnych operacyj zagramicz- 
mych. 

450 ŻYDÓW WYJECHAŁO 
DO PALESTYNY ё 

WARSZAWA. [PIAT. zd o godz. 

14.55 wyjechało z Warszawy у) Palestym: 

450 emigrantów i pionierów: żydów. % 

Straty po trzęsieniu 
ziemi w Kalifornii 

WYNOSZĄ 75 MILJONÓW DOLARÓW 
NOWY YORK PAT. — Rzeczoznaw 

cy towarzystw  ubezpieczeniowych obli- 
czają szkody materjalne, spowodowane 
ostatniem trzęsieniem ziemi w Kalifornii 
na 75 miljonów dolarów. : 

Kto wygrał ? 
WARSZAWA. PAT. W. 5-tym dniu 

ciągnienia V klasy 26 Polskiej Państwo- 
wej Loterji Klasowej większe wygrane 
padły na. numery: 

15.000 zł, na N=ry 144.876 i 147.247, 
10.000 zł. — 118,184 
5.000 zł. — 97.325, 122.517, 127.242 

133.864, ;



SILVA RERUM 
Spór autora z wydawcą, — rzecz jak 

że zwykłą, powszednia, niemal uświęco- 
na tradycją, — w sprawie zatargu p. Ja- 
na Lorentowicza z p. Broszkiewiczem, 
wydawcą „Wiedzy o Polsce* przekracza 
zwykłe ramy, — staje się zdarzeniem 
wyjątkowem. 

P. J. Lorentowicz pociągnął p. Brosz- 
kiewicza do odpowiedzialności sądowej 
za przedruk bez jego pozwolenia arty- 
kułu z „Wiedzy o Polsce* i zażądał od- 
szkodowania. 

|  P. Broszkiewicz odpowiedział na to 
listem, w którym określił żądanie, jako 
przesadnie wygórowane, — jednocześnie 
został ogłoszony list szeregu współpra- 
cowników „Wiedzy o Polsce“ — prawie 
wyłącznie profesorów, którzy stwierdzili 
poprawność rozrachunku. 

ABC (71) ogłasza dziś list p. J. Lo- 
rentowicza w tej sprawie, gdzie się mó- 
wi m. in.: 

Wytoczona przeze mnie sprawa karna 
przeciw p. Janowi Broszkiewiczowi, wydawcy 
„Wiedzy o Polsce", pobudziła stronę oskarżo- 
ną do tworzenia w opinji publicznej legendy, 
która w streszczeniu brzmiałaby tak: „Lorento- 
wicz napisał pięć arkuszy „Literatury polskiej 
od r. 1863“, oraz „Zarys dziejów teatru w 
Polsce* i otrzymał za to 7500 zł. honorarjum. 
Niezadowolony z tak wysokiej zapłaty, wy- 
stąpił w kilka miesięcy po otrzymaniu reszty 
naieżności z pretensją o honorarjum dodatko- 
we w wysokości 48.000 zł., opierając się na 
artykule Ustawy o prawie autorskiem“. 

Legenda ta jest z gruntu fałszywa. Prze- 
dewszystkiem nie zgłosiłem jeszcze żadnych 
pretensyj materjałaych do p.  Broszkiewicza. 
Następnie sprawa wysokiego rzekomo hono. 
rarjumi za mą pracę przedstawia się tak: Moja 
„Literatura od 1863 r.“ i „Teatr““ zawicrają 
w „Wiedzy o Polsce* 14 arkuszy druku for- 
matu in folio czyli stronic 228. Po potrąceniu 
3 1 poł arkuszy na ryciny, sam tekst wynosi 
10 i pół arkuszy in tolio po 96.000 liter w 
arkuszu, co uczyni 38 arkuszy druku formatu 
„Naukowego“ czyli stronic normalnych 608. W 
umowie mej z p. Broszkiewiczem zobowiąza- 
łem się do napisania 5 arkuszy in folio i otrzy 
małem honorarjum tylko w stosunku tych pię- 
ciu arkuszy. > 

Jeżeli się zważy, że praca moja zajęła mi 
dwa lata, poprzedzone trzydziestoma laty stu- 
djów nad przedmiotem; że honorarjum otrzy- 
mywałem w przeciągu dwóch lat w jedenastu 
tatach — to „interes“, jaki przy tem zamó- 
wieniu zrobiłem, nie jest znowu tak bardzo 
znakomity, abyy miał być przedmiotem roz- 
ważań publicznych. 

Sprawa więc przedstawia się zgoła 
inaczej, niż w oświetleniu p. Broszkiewi- 
cza. Dodac należy, iż poszkodowanym 
został nietylko p. Lorentowicz, ale też i 
dr. Konrad Górski, który również wniósł 
do sądu skargę na p. Broszkiewicza. To 
też słusznie mówi redakcja: 

Jak z powyższego listu p. jana Lorento- 
wicza wynika, spór prawny pomiędzy nim, a 
wydawnictwem „Wiedza o Polsce" nie doty- 
czy ilości wydrukowanych egzemplarzy tego 
encyklopedycznego wydawnictwa, ale kwestji 
oddzielnego wypuszczenia na rynek księgar- 
ski artykułów p. Lorentowicza, przeznaczonycu 
do „Wiedzy o Polsce", pod innym tytułem, 
w innej numeracji stronie, z uzupełnieniami i 
poprawkami w tekście, oraz z dodanym spi- 
sem rzeczy. 3 

P.,jan Lorentowicz traktuje to jako dru- 
gie, nowe wydanie swej pracy i przyznać na- 
ieży, że ma potemu w myśl brzmienia prawa 
autorskiego silne podstawy. 

Sprawa znajduje się obecnie w sądzie i 
ekspertyza biegłych orzeknie, czy oddzielne 
wypuszczenie na rynek księgarski prac p.p. 
Lorentowicza i Górskiego, dokonane w tych 
warunkach, należy uważać za drugie wydanie, 
co przesądzałoby sprawę oddzielnego za to 
honorarjum autorskiego. | 

Należy pragnąć, aby rozprawa sądo- 
wa odbyła się jak najprędzej, gdyż nie- 
zawodnie proces sądowy przyczyni się 
nietylko do wyjaśnienia zatargu pomię- 
dzy znakomitym pisarzem a wydawcą, 
lecz i do wyświetlenia warunków, w ja- 
kich pracuje i wydaje swe prace współ 
czesny polski autor. 

  

Lector 

| MAE m] 

Z 1 MILJONA dzieci polskich, znajdu- 
jących się zagranicą, załedwie 300 '1Y- 

SIĘCY uczęszcza do szkół polskich, 700 

TYS. grozi wynarodowienie w szkole 

obcej. Złóż ofiarę na FUNDUSZ SZKOL- 

NICTWA POLSKIEGO ZAGRANICA 

na konto czekowe( PKO nr. 21.895 lub 

A w redakcji naszego pisma. 

  

  

'w encyklopedjach krótkich, 

Świat i życie 
(WYD. KSIĄŻNICY ATLAS) 

Tóm l zeszwi 2: 

W styczniu roku bieżącego wyszedł 
pierwszy zeszyt Miesięcznika „Świat i 
Życie'. Całość wydawnictwa, objętego 
tą nazwą, stanowić będzie zarys ency- 
klopedyczny współczesnej wiedzy i kul 
tury, będzie się ono składało z pięciu te- 
mów. Pierwsze cztery tomy zawierać bę- 
dą szereg artykułów, dotyczących nairóż 
norodniejszych dziedzin życia i nauki, 
w porzą: ku aliabetycznym. 

ak więc w zeszycie l-ym (tom I) 
pod słowem „Abecadło czytamy » pe- 
chodzeniu naszego pisma, c alfabetach 
starcžytnych, o aliabetach  niswzroko- 
wych (dis ociemniatych). Absolutyzm, 
Adwokat, Afekt, Afryka, Akcen: i td. 

Do każdego z tycn słów podane jest 
tłiun czenie — nie krótkie, enczkiopedy- 
czne, ale ujęte niejako w j:pularny wy- 
kład przeż fachowca, możiwie wszech- 
sirurnie oświedone, z pewnemi uzasad- 
n.emem psychologicznych, historycznych 
lub innyc. czycników, które się na pow- 
stanie danej instytucji, pojęcia, lub zja- 
wiska złożyły. 

W działach „Afryka”, „А!ру’, „Мте- 
ryka'. podane są maie mapki roslinności 
zajęcia ludności, przełęczy górskich i t.g: 

Ilustracje do poszczegoiny::h działów 
są ładne i starannie dobrane. 

om piąty „Świata i Życia” według 
zapowiedzi zawierać ma encyklopedycz- 
ne wiado.ności, dotyczące ważuiejszyck 
posteci i faktów historycznych, oraz da- 
ne geograficzne. 

„Świat i Życie” jest wydawnictwem 
jedynem w swoim rodzaju i bardzo ро- 
żytecznem. W przystępnej a ciekawe; tor 
mie podaje dużo informacyj, niezmie: nie 
pożytecznych dla młodzieży, a i starsi 
znajdą tam wiele interesujących, a nie- 
ziianych szczegółów. 

Na szczególną uwagę zasługuje ias- 
ny i doskonale usystematyzowany — ь- 
kład artykułów, które możnaby  powic- 
dzieć: „Uczą — bawiąc', tak są ci:ku- 
we i żywo napisane. Na tem też polega 
ióziica pomiędzy „Światem i Życieńt*, 
a zwykłym typem wydawnictwa  ency- 
klopedycznego, że niema tu typowych, 

„skondenso- 
wanych, polegających na kilku  tylku 
zwięzłych informacyjnych  wzmiankach, 
które suchością swą nudzą nieraz i nie 
pozostawiają w pamięci żywszego obra- 
zu. Podczas, gdy do encyklopedji zwy- 
kłej zaglądamy tylko w razie potrzeby, 
by znaleźć znaczenie jakiegoś nieznane- 
go słowa, lub dane historyczne, ' staty- 
styczne i t.p., zeszyt „Świata i Życia” 
odczytywać będziemy od pierwszej do v- 
statniej strony, jak ciekawą książkę z 
nowelkami. 

Wielkie moga być zasługi takiego 
miesięcznika, który, 'w młodzieży zwła- 
szcza, budzić potrafi zainteresowani, 

to też życzymy nowemu wydawnictwu 
powodzenia. : 

Epiiepsja zniknie? 
ŚMIAŁE TWIERDZENIE BAWARSKIEJ SŁA- 

WY LEKARSKIEJ 

Dużą sensację naukową, o której pisze 
się w całej prasie lekarskiej świata, wywołała 
wiadomość о ©) iu w „Munchener Me- 
dizinische Nachrichten“ pracy Romana Grotha 
i Borysa Jegorowa o nowej i radykalnej me- 
todzie leczenia raka. 

Odoywać się ono ma zapomocą elektrycž- 
nego prądu, diatermią: prąd oddziaływać bę- 
dzie na szyję pacjenta, w. szczególności na u- 
miejscowienie „sympatycznego* nerwa. Siła od 
jednego do ma tu być wystar- 
czająca. Każdy kolejny seans trwać ma 30 mi- 
nut. Kurację oblicza Groth na 20 seansów, je- 
go pomocnik i towarzysz przewiduje jednak 
do 30. 
Jak podaje pismo od siebie, nowa metoda już 
znałazła zastosowanie w kilkunastu wypad- 
kach, zaobsercwowanych w klinice  monachi- 
jskiej i sztutgardzkiej. Wszystkie wypadki za- 
kończyły się całkowitem wyzdrowieniem  epi- 
leptyków, nawet takich, którzy ulegali najsil- 
niejszym atakom strasznej choroby. Leczeniu 
poddano i potomstwo chorych, będące zdro- 
we, a to w tym celu, by w przyszłości choro- 
ba dziadków nie przerzuciła się (przeskoczyw- 
szy jedno pokolenie) na wnuków. 

Wedle wiadomości z prasy berlińskiej le- 
karze monachijscy pracują obecnie nad rozwi- 
nięciem swej metody i przeniesieniem jej na 
inne jeszcze choroby, zwłaszcza ośrodka ner- 
'wowego. Pozostaje to jeszcze w planach przy: 
szłości — może już nie tak dalekiej. 

& PREST. 

s + 

Plenarne posie 
*WARSZAIWIA. PAT. Otwierając dzi- 

siejsze 51-e posiedzenie plenarne Sena- 
tu, manszałek Raczkiewicz zawiadomił 
Izbę, że od sen. Potockiego Jerzego w 
związku z jego pnzejściem do służby dy- 
plomatycznej otrzymał pismo, zawiada- 
miające o zrzeczeniu się mamdatu. — Se- 

nat stwierdził wygaśnięcie mamdatu sen. 
Potodkiego. 

Na początku obrad Senat przystąpił 
do debat nad rządowym projektem usta- 
wy o częściowej zmianie ustiawy o samorzą- 
dzie terytorjalnym. Pierwszy przemawiał 

referent sen. Roman, podkreślając korzy- 
ści nowej ustawy i wyrażając uznanie mi- 
nistrowi [Pieradkiemu i wiceministrowii — 
Korsakowi oraz innym twórcom ustawy. 
W kiońcu wihiósł imieniem komisji admi- 
nistracyjnej Senatu 0 przyjęcie projektu 
z poprawikami zgłoszonemi przez komi- 
sję. 

Po końcowem przemówieniu sen. Ro- 
mana Seniait pnzyjj calą ustawę wraz z 
poprawkami komisji. 

Następnie Izba przyjęła bez  zmisz: 
projekt nistawy io grobach wojennych, o 

godłach i bamwach państwowych, dalej u- 

stawę o opodatkowamiu spadków i inne. 
Sen. Szarski zreferowal a. 

projekty ustaw o dodatkcwych 

na wok 1931-32 i 1932-33,  Pierws 

Baron Mi 
W największem piśmie duńskiem u- 

kazał się temi czasy reportaż tokijskie 
go korespondenta, poświęcony tajem- 
nicom rodu i trustu Mitsui, którego 
rola w sprawach Dalekiego Wschodu 
jest znana. 

NAJSTARSZY TRUST ŚWIATA 

Człowiek, który w Japonji jest znany nie 
mniej dobrze niż sam cesarz, a poza jej grani- 
cami w oczach wiełu ludów Azji jest reprezen 
tantem japońskich dążeń i planów „baron Ha 
riszimo Mitsui nie jest zwykłym przemystow- 
ceim na modłę amerykańską. Jego trust jest in 
stytucją, trwającą już lat... trzysta trzydzieści, 
bo. założoną w roku 1603 naszej ery. Założo- 
ną jako fabryka broni, głównie łuków i pan- 
cerzy, przez wodza wojsk japońskich, którego 
pamięć ceniona jest w tym kraju kultu przod- 
ków po dziś dzień, Tobuke Mitsui. Przedsię- 
biorstwo przechodziło odtąd z Ojca na syna, z 
jednej linji rodziny na drugą. Wreszcie w okre 
sie podniesienia się kulturalnego Japonji, a da- 
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lej w okresie wojny z Rosją, w czasie której 
zaważyła tak bardzo doskonałość japońskiego 
uzbrojenia, przedsiębiorstwo rozrosło się do 
nieprzewidywanych w najlepszych snach zaio- 
życiela rozmiarów. Objęło kopalnie, fabryki a- 
municji, plantacje, fabryki narzędzi rolniczych 
i przemysłowych, — wszystko.— Dosłownie 
wszystko. Dziś trust Mitsui jak wiadomo — 

kontroluje w ten czy inny sposób 

Оаг 69 

    

  

tsui si 

vni dla miasta włoskiego 

о У с 

dzenie Senatu 
tych projektów dotyczy ogólnej sumy 14 
miljonów pokrytej oszczędnościami, — „ 
drugi 44 miljonów, pokrytych również o- 
szczędnościami owego roku budżetowego. 

Po przemówieniiu sen.  Głąbińskiego, 
który wysunął szereg zastrzeżeń oraz po 
odpowiedzi sen. Szarskiego oba projekty 
przyjęto bez zmian. 

Następnie przyjęto szereg projekitów u- 
staw, m. in. projekt ustawy: o ubezpiecze. 
niu spotecanem (t. zw. mstawa scalenio. 
wai) 

Na tem posiedzenie zamiknięto. Nasitęp- 
ne cdbędzie się jutro o g. 10 rano. 

OBRĄDY KOMISJI SKARBOWEJ 

WARSZAIWA PAT. Na wtorikowem po- 
siedzeniu  komisią skarbowia Sejmu pnzy- 
jęła w drugiem czytaniu następujące trzy 

projekty ustaw: 1) o ulgach w zakresie o- 
pnocenitowania 1 terminu spłaty zobowią- 
zań hipotecznych, 2) o ułatwieniach dla 

:tytucyj kredytowych przyznających dłu 
žnikom ulgi w zakresie wierzytelności nol- 
niczych, 3) w sprawie wiysolkkości odsetek 
od wkładów i ianych lokat pieniężnych w 

komunialmych kasiaich oszczędności. — Na 

posiedzeniu zabierał m. in. głos p. mini- 
ster Zawadzki. 

  

uwie trzecie przemysłu japońskiego, 
który tak czy owak do niego należy. To samo 
ma się z bankowością. I tu nazwisko  Mitsui 
stanowi potęgę, mającą wszelkie prawa dykta 
tora. 

SAMURAJ PRZEMYSŁU 

Sam Mitsui nie jest jednak przeciętnym ty 
pem żądnego nowych tylko nabytków przed- 
siębiorcy. jest to człowiek, który  japonja 
współrządzi niejako, ale też z odpowiedzialno- 
ści historycznej tego faktu zdaje sobie w pełni 
sprawę. Wiedzą o tem wszyscy, wiedzą o tem 
daleko za Japonją. Bo panowanie Mitsui sięga 
daleko poza jego kraj i nawet kolonje azja- 
tyckie Tokio: większa część Chin, Indje angiei 
skie i francuskie, Sjam, Syberja, Sumatra, na 
wet Australja są w sposób mniejszy czy więk 
szy wciągnięte w orbitę wpiywów i władzy 
finansowej Mitsui. Ten wpływ jest ogromny. 
Ten wpływ działa planowo. Działa planowo, a 
w tem działaniu Mitsui nie jest już potentatem 
finansowym, jakich kilku zaledwie na świecie. 
Mitsui jest tu tylko jednym więcej obywatelem 
Japonji, jednym więcej z poddanych Mikada. 

Mitsui jest tu najwyraźniej narzędziem 1m 
perjalizmu japońskiego, stoi na usługach jcgo, 
tak jak na jego usługach stoją jego armaty— 
Rzecz ciekawa, że nie pchał on do wojny z 
Chinami: był zdania, że penetracja pokojowa 
w głąb rozpadającego się imperjum da Japonii 
więcej, niż wszelkie wojny i ekspedycje. 

    

      

W dniu 10 b.m. radca Ambasady R.P. w Rzymie p. Tadeusz Romer udał się do miasta Lit- 

i bud o na osuszonych <błotacli pontejskich i : : 
ś. Owal daci 2 wloskiego, dar miasta Gdyni w postaci 
brnego puzderka na pieczęcie miasta. Na puzderku widnieje napis: Gdynia — Littoria 
hr. Orsolini-Cencelli posłowi do Parlamentu 

miasta 
sre- 

ze 

wręczył podeście tego 

srebrnym orłem pośrodku. 

Zaiecany przez lekarzy dla dzieci i dorosłych w przypadkach b 

krzywicy, powiększenia gruczołów I wycieńczeniu ogólnem 

Jecorol 
Cena detaiiczna za ffakon 

Mag. A. BUKOWSKIEGO 
(stosowany zamiast tranu) 

znacznie staniał 
zamiast ZŁ 4 tylko Zł. 320 

w nowym flakonie o podwójnej zawartości tylko Zł. 550 

im. BATOREGO     

  

ROBOTY RĘCZNE w GIMN. 

Wzorowo urządzone i prowadzone gimnazjum 
państwowe im. Stefana Batorego w Warsza 

wie posiada bardzo wysóko postawiony dział 
robót ręcznych. Większa część przyrządów nau 
kowych, używanych w czasie wykładów w gi- 
mnazjum, jest dziełem rąk uczniów tegoż gi 
mnazjum. Zdjęcie nasze przedstawia fragment 
warsztatu robót ręcznych w gimnazjum. Jeden 
z uczniów zajęty jest heblowaniem, drugi pra 

cuje przy warsztacie šlusarskim. 

  

ega dalej niż Japonia 
Potem, gdy jednak zawiodły nadzieje japod- 
skie na to, że Chiny dobrowolnie zgodzą się 
na skołonizowanie Mandżurji, przez Tokio, on 
pierwszy wotował za wojną. Zrobił to, choć 
wiedział, że jeżeli ogień dział chińskich nie do 
sięgnie Japonjii, to niemniej najbliższe rozru- 
chy uliczne, zwykłe rozporządzenie policyjne, 
położy w Chinach kres ogromnej reprezentacji 
jego interesów. Tak się też stało, Straty bar- 
rona Mitsui, na którego  przedsiębiorstwach 
chińskich wylała się cała wściekłość kanton- 
czyków, zadały wielki cios trustowi. Nie zawa 
liły go jednak. Mitsui poświęcił to wszystko z 
ciężkiem sercem, choć mógł 
wać wybuch wojny, lub go odwlec, pozosta- 
wiając sobie czas na zlikwidowanie jego inte- 
resów. 

W OPARACH LEGENDY 
Jak w krajach europejskich rzeczy tajemni 

cze uważa się stale za dzieło masonów, bez 
wglądania, czy tak jest w danym wypadku, na 
prawdę, — tak samo na Dalekim Wschodzie 
wszelkie zdarzenia niespodziewane, wszelkie 
akcje tajemnicze w swych przyczynach, kła- 
dzie się na karb Mitsui. „To były ręce Mitsui* 
— słyszy się i czyta — gdy chodzi o niespo- 
dziewane zawalenie się potężnego dotąd 
przedsiębiorstwa handlowego, o powstanie w 
Mandžurji, a akcję dywersyjną na południu, — 
wszystko Mitsui. Na fotograijach krępy, czar- 
ny Japończyk jest zawsze tajemniczo ušmiech- 
nięty. Pewno myśli o tem, że jeśli nawet w 
tylu przypisywanych mu czynów nie wszystkie 
są autentyczne, to przecież do najlepiej zagra- 
nych należą te znane jemu samemu tylko, któ 
rych opinja publiczna nie połączyła i nie po- 
łączy nigdy z jego nazwiskiem. 

NISZCZYCIEL PEREŁ 

W jesieni podawaliśmy tę wiadomość: ba- 
ron Mitsui kazał zniszczyć wielką ilość pereł, 
wyprodukowanych w jego zakładach sztucznie 
drogą zastrzyków, robionych perłopławom— 
Zrobił to, gdyż wyprodukowano ich za wieie 
1 przez to straciłyby chleb rzesze rybaków, 
wydobywających autentyczne perły z głębin. 
Nie stracił na tem nikt nic. Ani jeden bezrobot 
ny nie przybył przez to Japonji. Miljony, ja- 
kie zniszczono — to były miljony tego wielkie 
go kapitalisty, kapitalisty o mózgu samuraja, 
potomka rycerzy. PREST. 

36 milj. Dwojry Żółtej 
ODZIEDZICZY NĘDZARZ 

Z ZAGŁĘBIA 

Sosnowiecki handlarz  obwarzanków . bez 

prawa sprzedaży, Jakób Moszkowicz, otrzynać 
miał spadek z Ameryki w wysokości 36 miljo 
nów dolarów. Spadek ten pozostawiła kuzyn- 
ka Moszkowicza, Dwojra Żółta, która przed 
wielu laty wyemigrowała do Ameryki. a któ- 
rej jedynym spadkobiercą jest Moszkowicz. 

„Dwojra Żółta wyemigrowała jako młoda 
dziewczyna do Ameryki i tam znalazła służbę 
w domu bogatego fabrykanta Horwitza. Po 
śmierci swej żony ożenił się z nią i jej też za 
pisał swój olbrzymi majątek, który w między- 
czasie wzrósł a obecnie ma być szacowany ла 
sumię 36 miljondów dolarów. 

Żółta nie wiedziała, komu zapisać ów ma- 
jatek. W ostatnich tygodniach życia pomyślała 
o rodzinie Moszkowiczów z Sosnowca „która 
ja, sierotę, wychowywała jak własne dziecko, 
póki sama nie wpadła w nędzę. Umierając po 
leciła spadek rozdać dziedzicom swych dobro 
czyńców. Jeden jest tylko przy życiu: jest to 
Jo Jakób Moszkowicz, handlarz obwarzan 
ami. 

  

może sparaliżo- . 

W WIRZE STOLICY 
BRZUCHOWICE, BRZUCHOWICE 

Skażą, czy nie? 

— O wieszaniu niema mowy, kobieta... 

= Ale to napewno ona! 

Nawet ci, co nie czytają gazet znają wszy 
stkie szczegóły procesu. Kucharki przewraca- 
jąc kotlety rozważają: — okropne babsko, co 
za jędza! 

W szkole Giżyckiego, gdzie uczęszcza 0- 
becnie Staś Zaremba, nauczycielowie są bar- 
dzo niezadowoleni — wychowankowie nie chca 
mówić ani o Jadwidze, Jagielle, wyróżniku, 
tangensie, nawet o Kusocińskim zapomnieli: 
tylko Gorgonowa i Gorgonowa. Staś jest cen- 
tralną osobą, nie może się obronić przed cie- 
kawością kolegów. 

Coby się stało, gdyby tak nagle Gorq::- 
nowa się przyznała: ja zabiłam! Zapewne nie 
uwierzonoby jej i toczono proces dalej, Ły 
stwierdzić, czy rzeczywiście mogła zabić. 
Łatwowierni sędziowie, co uwierzyli samo- 
oskarżającym się osobnikom źle na tem nieraz 
wychodzili. Była kiedyś sprawa, że ktoś zabił 
żonę obywatela. Podejrzewano kowala, z po- 
czątku zaprzeczał kategorycznie, potem przy- 
znał: tak, to ja. Dostał 15 lat więvzienia; od- 
siedział już 10, gdy prokurator zastanowił sie, 
że taki duży mężczyzna nie przelazłby przecz 
wąziutkiej okno do sypialni zamordowanej, 
sprawdzono wymiary: wykluczone. To mala 
służąca zabiła, bo chcaiła poślubić obywatela. 
Załadowano ją zaraz na 15 lat; kowal zos'ał 
przekupiony, za 15.000 rubli, sam się oskarży”. 
wypuszczono go, wytoczono mu proces o fat- 
szywe zeznania i wprowadzanie w błąd wła- 
dzy, wlepiono 5 lat więzienia za karę. Potem 
był jeszcze proces między kowalem, a oby- 
watelem, który nie chciał płacić 15.000 rubli, 
bo podstęp się nie udał. Wobec tego wsadzo- 
no i obywatela za oszustwo do więzienia. W 
rezultacie wbrew założeniu, morderstwo niko- 
mu nie wyszło na dobre. 

CO MOŻE ŁADNA DZIEWCZYNA 

Co sobotę zachodzę do antykwarjusza, 
który jest mi winien od dwóch iat 5 zł. i re- 

gularnie obiecuje zwrócić — za tydzeiń. Sie- 
dzi ten starszy pan wśród empirowych  me- 
bli mahoniowych, cykają dziwaczne, z przed 

stu lat zegary, kot wylęguje się na słuckim 

pasie, sztychy angielskie wiszą niezmiennie na 
ścianach. 

Nic się tu nie zmienia od dwóch lat. Ani 
jeden mebel nie ubył, ani jedno cacko. 

- — Panie, moje 5 zł. 

— Nie mam panie, naprawdę dziś 
mam. 

I opowiada boleśnie po raz setny, że nikt 
nic nie kupuje, że dokłada tylko do interesu, i 

jest tak zmartwiony, zrozpaczony, że mi go 

żal. 20 lat przesiedział ten siwy pan w swym 

sklepie, dziś lada chwila komornicy mogą z0 

zeń wyrzucić. Taki smutek, beznadziejnošė, 

zwątpienie biją odeń, że już nie mówię o mym 

długu. Może pójdzie mi dziś karta wieczorera 

przy bridżu i wygram te 5 zł. Samobójstwa 

kupców, to nie są bujdy — w przeddzień swej 

makabrycznej decyzji pewnie tak wyglądają 

jak teraz mój antykwarjusz. ы 

W ostatnią sobotę jak zwykle zaszedłem 

na Ś-to Krzyską. W sklepie gwar, śmiechy, 
dwoje dziewcząt oglądałe drastyczne stare szty 

chy; jedna to siostrzenica antykwarjusza, dru- 

ga jej koleżanka. Nie poznałem  antykwarju- 

sza: rzeżki, gadatliwy, sypał dowcipkami, oży- 

wiony, wesół, pokazywał, tłumaczył... Wziął 
mnie zaraz na stronę: 

— Panie, spójrz pan co za śliczna dziew- 
czyna! 

Rzeczywiście! Wysoka, smukła, giętka, 

blondynka szczerozłota, różowa cera, niebie- 

skie oczy... Plecie głupstwa, ale tak miłym gio 
sikiem, jest taka wdzięczna, zgrabna... Anty- 
kwarjusz nie może oczu od niej , oderwać, 
wchłania jej zapach, każdy ruch — gdyby za- 

żądała stłukłby nawet ten zegar z saskiej por- 

telany. 

— No wujaszku, musimy iść... 

— Dowidzenia panu! 

Sklep znowu pusty, znowu ciemny, cichv, 
ponury; ale antykwarjusz odżył, ma rumieniec, 
oczy się błyszczą, usta uśmiechają. 

— Co za cudowna dziewczyna! Zacna ta 
Stasia, że ją przyprowadziła. Co za talja, linia 

świeżość, młodość.. 

Nei dostałem mych 5 zł., lecz i o podat- 
kach, egzekucjach, kryzysie nie było mowy. 
Okazało się, że i antykwarjusz. był kiedyś 
młody, całował dziewczęta po parkach. Poże- 
gnał mnie serdecznie, mówiąc: 

— Co, jak pan myśli? chyba się wkrótce 
poprawi sytuacja, wszystko na to wskazuje... 

Karol. 

nie 

  

Jasnowidząca z Oszmiańszczyzny 
Dzieje naszych ziem — to są dzieje 

ruchów religijnych i religijnych ma- 
nowców. Zagadnienia religijne zawsze 
były żywe u nas, a jednocześnie obok 
przejawów życia religijnego kwitła jego 
karykatura w postaci sekciarstwa, zabo- 
bonów, pseudo-czarów, pseudo-cudów..... 

I, rzecz ciekawa: te manowce życ'a 
duchowego zaznaczyły się najwyraźniej 
nie w okresie ogólnej ciemnoty, lecz w 
epoce Oświecenia i później, czyli od 
końca wieku XVIII aż niemal do końca 
wieku XIX. 

Tłumaczy się to zjawisko przede- 
wszystkiem wzmożonemi wpływami Ro- 
sji, której rozkładowe działanie zaznaczy 
ło się właśnie w dziedzinie ducha; -— 
drugą przyczyną były spadające na Pol- 
skę klęski, które zmuszały do szukania 
ratunku u Boga, a nawet poza Bogiem, 
które zachęcały do ucieczek od rzeczy- 
wistości. 

Za panowania Aleksandra I, cara mi- 
styka, szczególnie się rozpanoszyły sek- 
ty i różne stowarzyszenia religijne i 

wolnomularskie, aż doszło do tego, że 
sektanci zaczęli występować całkiem o- 
twarcie. Pochodzący właśnie z naszyca 
terenów, dworzanin króla Stanisława- 
Augusta, niejaki Aleksy Jeleński, nale- 
żący do sekty skopców, złożył nawet 
na ręce Nowosilcowa memorjał, w któ--. 

rym proponował zorganizowanie pań- 
stwa teokratyczno-skopcowskiego. 

Ów jeelński, nazywający siebie „Ross 
Mossochem“, podejmował się zorganizo- 
wania „niebieskiej kancelarji*, któraby 
jednoczyła „okręty”, podległe cesarzowi. 
Główny dowódca skopców miałby słu- 
chać głosu Bożego i być prorokiem — 
doradcą cara... ы 

Skopcy-prorocy, masoni-katolicy, ra- 
cjonaliści, siedzący przy wirujących sto- 
likach, oszušci-jasnowidze, „šwieci“ ty- 
pu mistrza Andrzeja Towiańskiego i mat 
ki Makryny Mieczysławskiej, — cóż za 
dziwni ludzie porywali masy, prowadząc 
je na bezdroża!.. 

W tej niewydobytej jeszcze przez hi- 
storyków galetji typów proroków, jasno- 
widzów, magnetyzerów — należy się 
chociażby najskromniejszy kącik „jasno- 
widzącej* z powiatu oszmiańskiego. 

Nosiła ona piękne imię: Gryzelda. Na 
zwisko jej było: Kołyszkówna. 

Była to prosta, wiejska dziewczyna. 
służąca w folwarku w Suhłabiszkach, u 
niejakich Narkowiczów, drobnej szlach- 
ty. 

Kołyszkówna, mając 16 lat (ur. w r. 
1821), ciężko chorowała na gorączkę i 

po. chorobie, w kilka dni po przyjściu do 
zdrowia, „wpadła w naturalny magae- 
tyzm*, jak to ustalili współcześni. 

Każdego miesięca, w dwa — trzy 
dni przed nowią, koło godz. 8-ej wiecz. 
usypiała wśród największych cierpień i 
konwulsyj, trwających nieraz po kilka go 
dzin, i wówczas mówiła o świętej reli- 
gji, dawała przestrogi na przyszłość, ra- 
dziła lekarstwa na różne choroby i t.p. 

W ciągu czterech lat mało kto wie- 
dział o takim stanie panny  Gryzeldy. 
Później zaś, gdy za jej poradą jakaś cha 
ra nagle się uleczyła, a kto inny przeko- 
nał się o trafności jakiejś przepowiedni, 
rozgłos Kołyszkówny zaczął zataczać cu- 
raz szersze kręgi. Z różnych stron Ścią- 
gali do niej chorzy i szukający porady, 
— dziewczyna więc — nawiasem mó- 
wiąc, nie umiejąca ani czytać, ani pisać, 
— zaczęła wcale nieźle zarabiać. 

Nic też dziwnego, że jeden х МагКс- 
wiczów, szlachcic, zresztą, nie o wiele 
inteligentniejszy od swej służącej, — oże 
nił się z nią.. 

W Muzeum regjonalnem w Słonimie, 
przechowuje się bardzo ciekawa relacja 
dwóch słonimian: obywatela ziemskiego 
Oktawjusza Eysmontta i b. regenta są 
grodzieńskiego Jana Nielubowicza, 
rzy w r. 1843 odbyli podróż do Suhłabi- 
szek, aby zasięgnąć rady jasnowidzącej, 
do której jednak odnosili się z pewną re- 
zerwą. 

W tej relacji tak opowiadają 0 swej 
podróży: 

—- „Powzieta od p. Jahołkowskiego. 
strapczego słonimskiego, wiadomość o 

   

dziwnym stanie Narkiewiczowej i o sku 
tecznem radzeniu lekarstw, pobudziła 
Oktawjusza Eysmontta do podróży której 
towarzyszył Jan Nielubowicz, b. regent 
sądu głównego grodzieńskiego, 2-go de- 
partamentu. 

Wyjechawszy z majątku  Jabłónowa 
16-VIII 1843 r., nad wieczór, po noclegu 
w Lidzie, jadąc na Lipniszki, Sobotniki 
i Dorze, przybyliśmy do okolicy, Suhła- | 
biszki zwanej, gdzie państwo Narkowi- 
czowie mieszkają, dnia 17-go o godz. 6 
po poł. Widok nędznego domku, oraz pro 
stota mieszkańców nie uczyniły na nas 
korzystnego 'wrażenia;  przekonališmy 
się tylko, że nikt nie ma zamiaru zrabo- 
wać gości, bo niema dla nich ani przytuł- 
ku, ani żadnych wygód. 

Jan Narkowicz był w Oszmianie, — 
służąca powiedziała nam, że pani Narko- 
wicz leży chora, widzieć jej nie można. 
Zajęliśmy się staraniem o ulokowanie się 
na nocleg w stodole. 

Tymczasem nad zmrokiem poczęli 
zjeżdżać się z różnych stron i wchodzić 
do izby, gdzie chora leżała. Za przykła- 
dem drugich i my tam weszliśmy. 

Chora w boleściach  jęczała. 
šciemniato, poprosiliśmy o świecę i 
kaliśmy magnetycznego uśpienia. 

Zgromadziło się osób ze dwadzieścia. 
Około 8-mej wiecz. chora z wielkiem 
wysileniem i w stanie małych konwul- 
syj przemówiła: * 

— Niech będzie pochwalony „ Jezus 

Gdy 
cze- 

Chrystus na wieki wieków. Amen. 
A potem: 
— Proszę was, synowie i córki, aby- 

ście, mając wzgląd na śmiertelną słabość 
moją, nie męczyli mię  niepotrzebnemi 
pytaniami, a radzili się tylko względem 
zdrowia i żebyście pilnie uważali, co 
Najświętsza Marja Panna przez grzeszne 
usta moje mówić będzie. 

Nielubowicz, miany przez zgromadzo 
nych za doktora, przystąpiwszy  najbli- 
żej do chorej, zapytał: — „Jak się nazy 
wa ten stan, w którym teraz zostajesz?” 

Zamiast wyraźnej odpowiedzi, mó- 
wiła religijne nauki. A gdy zapytana pro- 
pozycją Nielubowicza, aby sama sobie 
poradziła, rzekła, że Najświętsza Marja 
Panna dopuściła na nią ten stan „dla po- 
kuty i dla pożytku ludzi i że jej dla sie 
bie radzić nie wolno. 

Na pytanie: „Jak długo 
dziesz?* — odpowiedziała: 

— Juž są dwa jasnowidze, a jak się 
zjawi trzecia, ja umrę. 

A do Eysmontta rzekła: 
— Ty będziesz u jednej z nich. 
W konwulsji potem mówiła, aby wszy 

scy żyli cnotliwie, niezachwianie trzy- 
mali się religji. — Że najświętsza Ma- 
rja Panna z boleścią patrzy na słabych 
w wierze i niecnotliwych, którzy mękę 

Jej Syna znieważają, że przepaści piekła 
są dla nich otwarte, — że Piotr św. 
klucze dla nich zatraci, — że Bóg dla 
zgruntowania prawdziwej wiary czynić 

żyć bę- 

będzie rozmaite cuda, — wyśle na ten 
świat dusze zmarłych słabych w wierze, 
aby ogłosiły męki, jakie cierpią, — że 
Najświętsza Marja Panna błogosławi 
was, syny i córki przez grzeszne usta 
moje. Amen. 

Sen trwał trzy kwadranse i 
ostatni“. 

Tyle relacja Eysmontta i 
cza, sporządzona 20 sierpnia 1843 r. 

Jabłonowie. Р 
Czy Narkowiczowa była sprytną o- 

Sszustką, czy istotą chorą, czy też napraw 
dę miała dar jasnowidzenia, — nie bę- 
dziemy dociekać. 

Nie wiemy również, czy były wów- 
czas inne jasnowidzące, 0 których ona 
wspominała, — jak nie wiemy i tego, 
jak długo przechowała się pamięć o Gry- 
zeldzie Narkowiczowej wśród otoczeni.1,' 
krewnych i potomstwa. 

Jest Narkowiczowa jednak ciekawem 

zjawiskiem, dowodzącem, jak silne by ło 

był już 

Nielubowi- 
w 

wówczas napięcie mistycyzmu, który 
przybierał nieraz najdziwaczniejsze for- 
my! 

Dlatego zasługuje ona na przelotną 
chociażby uwagę. 

W. Charkiewicz. 

P. S. Gdyby kto z szanownych Czytelni- 
ków miał jakąkolwiek wiadomość o G. Nasko- 

wiczowej, lub podobnej do niej jasnowidzacej, 
byłbym niezmiernie wdzięczny za łaskawe in- 

formacje. 

   
   



  
‚ świadków, którzy) 

R: 

Imieniny Pierwszego Marszałka 

Polski Józefa Piłsudskiego 
w Zw. Inwalidów Woj. R. P. w Wilnie 

W dniu 15 b. m. t. j. dzisiaj, o godz. 

18 punktualnie, odbędzie się w Związku In- 

walidów Woj. R. P. przy ul. Ostrobram- 

skiej Nr. 27, uroczysty obchód imienin = 

Pierwszego Marszałka Polski Józefa Pił- 

sudskiiego, urządzony, Staraniem Oddz, 
Kułt.-Oświatowego przy kole Okr. Z. I. W. 

R. P. w Wiillniie. 
Na program obchodu złożą się: prze- 

mówiemie p. prof. J. Wierzyńskiego, pro- 

dukcje chóm Stowarzyszeniia „Rodzina 
Wojskowa” i orkiestra 1 p. p. Leg. 

Na tę unoczystość tak drogą sercu ka- 
żdego Polaka sendeczniie zapraszamy wszy- 
stkich członków: Związku Inwalidów Wo= 

jemnych, oraz ich rodziny i gości przez 
nulich wprowadzonych. 

Wstęp bezpłatny. 

ROCZNICA POŚWIĘCONA PA- 
MIĘC! JEDNEGO Z NIEWIELU 
22 lata upływa od chwili, kiedy nie- 

stało Tego, który swem sercem 
szłachetnem umiał obejmował nie- 
tyłko samo Wiłno, lecz i Kraj cały. W 
dniu bowiem 7 lutego 1911 roku, odszedł 
w zaświaty ś.p. Józef Montwiłł. Postać 
ta ze wszech miar godna szacunku po- 
zyskała dla siebie na długo wdzięczną 
pamięć Wilna, czego dowodem był hołd 
złożony Wielkiemu Filantropowi i nie- 
zrównanemu działaczowi społecznemu, 
w dniu odsłonięcia pomnika jego w Wil- 
nie. Uroczystość ta, która się odbyła w 
niu 9 października roku ubiegłego, po- 

mimo wyjątkowo złej pogody, ściągne- 
ła liczne zastępy jak starszego pokole- 
nia, tak też i młodzieży, bez różnicy 
wyznania i narodowości, które zgroma- 
dziły się około pomnika Dobroczyńcy i 
opiekuna ubogiej ludności Wilna. 

To też miejmy nadzieję, że i w dniu 
18 bieżącego marca, na nabożeństwie, 
które się odbędzie staraniem T-wa po- 
pierania pr. społ. za spokój duszy śp. Mon 
twiłła w kośc. św. Kazimierza (O. jezui- 
tów) o godz. 10-tej rano, nie zbraknie 
nikogo, komu na sercu leży pamięć o 
niepospolitym, tak zasłużonym Mężu. 

Z SĄDÓW 
DOOKOŁA PROCESU O ZWROT 

MAJĄTKU JATWIESK 
Jeden z głośniejszych procesów rewin- 

dykacyjnych odbywających się obecnie w 
Polsee jest proces pomiędzy wnukiem po- 
wstańca z r. 1863 Framciszkiem Laskow- 
skim w p. Olgą Dublańską © zwnet mająt- 
ku Jatwiesk w; powliecie wołkowyskiim 

Proces ten ;pnzeszedł już przez obie in- 
staneje ostatnio zaś Sąd Apelacyjny wy- 
dał decyzję ma przedstawiemiie przez p. La- 
skowskiego  odpowliedniich zaświadczeń i 

mieliby stwierdzić, iż 
część wspomnianego majątku została sprze 
dama przez p. Dublańską grodzieńskiiemu 
adwokaltowi. Jeśmanowii. fikcyjnie.- Jak już 

pisaliśmy, przebywająca obecnie wi Paryżu 
p. Dublańska wi obawie pnzed rewindyka- 
<ją majątku wysprzedała rzekomo 1800 
dziesiędin lasu p. Jeśmanowi za śmiesznie 
niską cenę 28.233 zł. 

Świadkowie, którzy mają stwierdzić, 
fikcyjność tej tranzakcji handlowej * z0- 
stali już przez p. Laskowskiego |przedsta- 
wfieni. 'Według: wszelkiego — prawdopodo- 
bieństwa cała ta ciekawa sprawa będzie 

ponowmiie rozpatrywaną przez Sąd Apela- 
cyjny już w przyszłym miesiącu, ostate- 
<zne zaś jej załatwienie oczekiwane jest 
z niecierpliwością przez całe ziemiaństwo 
powiatu wolkowyskiiego. 

List do Redakcii 
Wielce Szanowny Pajniie Redaktorze! 
Nimiiejszem uprzejmie (proszę Wielce 

Szanownego (Pana Redaktora o umieszcze- 
nie ma łamach Jego poczytnego (pisma, to, 
о0 następuje: 

W Ni. 6 „Włóczęgi”, w! dopisku od re- 
dakcji do artykułu pod tytułem „W poszu- 
kiwaniu przyczyn upadku rzemiosła wi- 
ieūskiego“, którego jest autorem p. Hen- 
tyk Zabielski, (zredukowany urzędnik 
Iby; Rzemieślniczej w Wilnie), dopuszezo- 
no się ubliżającej napaści na! moją osobę, 
Jako Dyrektora Izby Rzemieślniczej. Na- 
Paść tą jak wynika z treści tego dopisku 20 
RE spowodowana przez p. Henryka Za- 

Sielskiego, który prawdopodobnie  przed- 
stawił swojej redakcji rozmowę ze mną 
"ezgodniie z prawdą. (Wiobee tego, że p 
Henryk Zabielski jest oficerem rezerwy, 

  

sprawę przeciwiko niemu skierowałem na trzyma na ten cel 250 tys. zł. roboty będą ków 
Związku prowadzone od Arsenalskiej do ul. Sapie- bezpłatny. Wprowadzeni drogę Sądu Honorowego przy Oficerów Rezerwy. 

Racz (Pan, Panie Redaktorze przyjąć wyrazy szacunku i poważaniia 
Kazimierz M zyk Dyrektor Izby Hoi Rzemieślniczej w Wilnie wyjechali weżoraj do Warszawy 

+ PM Oo 

Wilja częściowo ruszyła 
NARAZIE NIEMA OBAWY POWODZI 

WILNO. — Wczorajsza odwilż spowodowa 
ła, że lód na Wilji w jej przebiegu przez mia- 
sto popękał i w wielu miejscach spłynął. Z 
uwagi na stopniowe spływanie kry, nigdzie za 
torów nie zanotowano. 

Na prowincji, szczególnie w powiatach pół 
nocnych rzeki jeszcze stoją, i to dość moc- 
no. Komunikacja odbywa się jeszcze saniami, 
tak, że większość chłopów przybyła: wczoraj 
do miasta na targ z dałszych okolic z trud- 
nością poruszając się po ulicach. 

Dziś spodziewane jest ruszenie Wilji na 
ualszej przestrzeni. W razie zauważenia jakie- 
gokolwiek niebezpieczeństwa Komitet Powo- 

dziowy w mieście oraz komitety powiatowe 
natychmiast przystąpią do akcji, Przybór wody 
na W4i wy pa niemniej jednak sytuacja с Е у 

Ыэжкж nieduże w tym roku opady 
śnieżne nie nasuwają obawy zbytniego nasile- 
nia rzek przez spływającą z gór wodę. 

Naturalnie wszystko uzależnione jest od 
temperatury. 

Gwałtowne podniesienie się termometru bez 
wątpienia pociągnie za sobą szybki przybór 
wody, lecz nałeży liczyć, że ustałające się obec 
nie na noc przymrozki pozwolą spłynąć wo- 
dzie etapami. 

100 kg sacharyny w wozie chłopskim 
WILNO. — Posterunkowy 3 koinisarjatu, 

Klim, pełniąc służbę przy zbiegu ulic Mickie- 
wicza i Wileńskiej zatrzymał furmankę chłop 
ską z gm. mejszagolskiejj w której znalezio- 
no ukryte pod słomą przeszło 100 kg. sachary- 

ny, hodzącej z przemytu. 
: Рттус skoniiskowano. Post. Klim za u- 

jawnienie tak znacznej ilości sacharyny otrzy- 
ma około 5 tysięcy złotych nagrody. 

— 

  

М1ЦОМ OBYWATELI 
składających swe oszczędności 

w P. K. | 
to najlepszy dowód zaufania do tej Instytucji. 

Suma wkładów oszczędnoś ciowych wynosi przeszło — 

416 ŃILJGONÓW ZŁOTYCH 
P. K. 0. jest osobą prawną i ustawowo gwarantuje 

swym klijentom tajemnicę wkładów. 

    

ONIKA 

   
ŚRODA 

ps 15 
Long na 
jutro 

Abrahsma 
ABOUT S 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

2 DNIA 15 MARCA 

Ciśnienie średnie: 757. 

Temperatura najwyższa: --7. 

Temperatura średnia: +3. 

Temperatura najniższa: —2. 

Opad: 
Wiatr: południowo - 

Tendencja: wzrost, 

Uwagi: pogodnie. 

PROGNOZA: POGODY P.I,M.-a 
na dzień dzisiejszy: 

Pogoda naogół słoneczna o zachmurzenia 
umiarkowanem. Nocą przymrozki, dniem tempe 
ratura kilka stopni wyżej zera. Słabe wiatry 
zachodnie. 

Wschód słońca g. 5,45 

Zachód słońca g. 5,13 

wscnodni. 

  

KOŚCIELNA 

— JE. biskup Michałkiewicz po po- 

wrocie z lecznicy św. Józefa w dniu dzi 
siejszym udał się do Kliniki Uniwersytec 
kiej na Antokolu. 

— REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE. 
Dziś 15 b. m. w kościele św. Jakóba po 
Kompletach rozpoczynają się wiielikopost- 
ne rekolekcje, dla parafjani tegoż kościo- 
ła. Ćwiczenia rekolekcyjne odbywać się 

będą dwa razy dziennie — zrana w pół 

do, 7-ej i wieczorem o godz. 6-tej w ciągu 
trzech dinli — 16, 17 i 18-go marca. W so- 
botę popołudniu spowiedź św. rekolektan- 
tów w niedzielę zaś 19-go 0 godz. 6-tej 
Msza św. i wspólna Komunja. 

Rekolekcje łaskawiie popnowadzi J. E. 
Arcybiskup Metropolita Romuald Jał- 
brzykowski. 

MIEJSKA 

— ZATWIERDZENIE UCHWAŁY R. 
MIEJSKIEJ. Władze wojewódzkie zatwier- 
„dziły mehwałę ostatniej Rady, Miejskiej 
w (przedmiocie zerwania umowy. z dotych- 
czasowym  komcesjonarjuszem autobusu- 

a KANALIZACJA NA ANTOKOLU. 
Władze wojskowe po doprowadzeniu ka- 

nalizacji do: objektów: w: dzielnicy Kalwa- 

ryjskiej postanowiły przeprowadzić po- 
dobne roboty na. lAmtokolu. Magistrai: o- 

żyńskiej. Zatrudnionych przy tem  bę- 
dzie około 200 robotników. ; 

— SPRAWA KOMUNIKACJI AUTO- 
BUSOWEJ. Przedstawiciele  „Saurera“ 

otrzyma - 

JP oocazzzazzowocoooosoozooooc jj 
W dniu 19 marca r. b, 

w SALI KONSERWATORJUM (Końska 1) 
odbędzie się pożegnalny koncert 

JANINY KULCZYCKIEJ 
PRIMADONNY OPERETKI WARSZAWSKIEJ 

Poza arjami operowemi, i oparetkowemi wykonane zostaną remanse cygańskie, — 
Szczegóły w programach. — Bilety zawczasu są do nabycia w „Orbisie* Jzgiellońska 
iw hoteln St. Gzorges u portjera, a w dniu koncertu przy wejściu na salę,— Początek 

© godzinie 8.30 wiecz. 

Spadkowa afera 
likanta zwrócił * azku z M iowanioni ap 

poniedziałek. go, pisaliśmy w 

łów w da z dowiadujemy” się bliższych szczegółów w tej sprawie. 

W swoim czasie ojciec Kami dego. 
znany na naszym terenie kupiec, z] i gs 
że syn jego Abram przywłaszczył majątek spa 

pozostawiony przez zmarłą jego żonę 
Pesię w części należącej do niego oraz do je- 
£o drugiego syna, stale zamieszkałego w Ry. 
dze. Według słów Kamienieckiego pozostawio. 
Sy spądek sięgał sumy 75 tys. złotych. 

W związku z tem zameldowaniem Abram 
Kamieniecki był wówczas zatrzymany, lecz 

zwolniony. 
  

Kamlenieckiego 
Dalsze šledztwo w tej sprawie przekazano 

sędziemu śledczemu p. Chełstowskiemu. + 
Ustalone zostało, iż spadkiem po zmarłej 

Pesi Kamienieckiej zarządzał komitet opiekun- 
czy, w skład którego wchodziły A. Trocka, H. 

Winiska, H. Kozesztelowa, H. Michelisowa oraz 

Rebeka Kamieniecka. Zadaniem opieki było 

prawidłowe podzielenie spadku pomiędzy wszy 

stkich spadkobierców. Tymczasem cały spadek 
trafił do rąk tylko samego  Kamienieckiego 
(młodego). 
aa baisios a cały ma i 

je: ześnie do! lujemy się, że - 

ме *жіпутяпа jest jeszcze jedna osoba. 
A. Kamieniecki został w swoim czasie wy 

dalony z,sądu za wykroczenia: służbowe. 

wszy od magistratu jedynie zapewnienie 
że sprawa komunikacji jest obecnie oma- 
wianma. 

W. czasie poniedziałkowej Ikolnferencji 
w magistracie, jak się okazuje, omawia. 
mo oferty „Saunena“ (tylko iw zarysach nie 
poruszając szczegółów mimo że przybyli 
przedstawiciele chcieli! udzielić jaknajszcze 

gółowszych danych do propozycji swego 
mocodawcy.. 

SKARBOWA 

— OSTATNI DZIEŃ PŁACENIA PO- 
DATKÓW BEZ KIAR. 15 b. m. upływa o0- 
stateczny termin niszczenia bez kar i od- 
setek za zwłokę należności podatkowych 
z tytułu państwowego ii komumalmego po- 
datikėw od uniieruehomości za IV kwartał 
1932 r. oraz za I kwamtał m. b. podatku 
od lokali, podatku od zbytku mieszkamio- 

wego oraz państwowego (i komunalmego do- 
datku od placów budowlanych. Powyż- 
sze mależności możmia opłacać jeszcze w 
diągu b. m. do kasy miejskiej. aby umli- 
knąć przekazania należności do egzekucji 
skarbowej, co nastąpi w początkach kwie- 

tnia, albowiem w: tym wypadku oprócz 

kar i odsetek za zwłokę pobieranych przez 
magistrat, dojdą jeszcze (koszty, upom- 
nliemia i egzekucji, _. ZK ika 

KOLEJOWA 

— NADZWIYCZAJNY (POCIĄG DO 
WARSZAWY. Pociąg omganlizowaniy przez 
Związek Strzelecki z 'Wilma do Warsza- 
wy, dla 'tych iktónzy chcą złożyć w dniu 
Imienin hołd Marszałkowi Polski dieszy 
się niezwykłem powodzeniem. Ilość zapi- 
samych w chwiili obecnej wynosi już kil- 
kaset. (Przypuszczalna liczba jadących do- 
sięgmie 1000 osób. Pragnący jechać wimnii 
niezwlocznie zapisać się, gdyż może za- 
braknąć miejsce. Cena zł. 12.60 Zapisy 
Wagons - Lits - Cook Mickiewiicza 6. 

  

Szopka Akademicka 
w OGNISKU (W elka 24) Pocz. o godz. 20 

AKADEMICKA 
— Sekcja wyrobienia wewnętrznego Soda- 

licji Marjańskiej Akademików USB podaje do 
wiadomości, że dnia 16 — III. 33 r. (we czwar 
tek o godz. 19-ej odbędzie się zebranie sekcji 
z referatem p.t. „Egoizm”. 
— Z Koła Polonistów St. USB.—We czwar 

tek dnia 16 III. odbędzie się w lokalu Koła ze 
branie sekcji dramatycznej z referatem kol. 
Zb. Folejewskiego p.t. „Front teatralny". Goś- 
cie mile widziani. Początek o godz. 20. . 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Dzisiejsza Środa Literacka wypełniona 

będzie interesującym referatem znanej literat- 
ki p. Wandy Melcer Sztekkerowej z Warszawy 
p.t. „Nasze biedule". Prelegentka omówi twór- 
czość współczesnych piór kobiecych w Polsce. 

Początek o godz. 20.30. Wstęp dla człon- 
rzeczywistych i członków sympatyków 

goście płacą 1 zł. 
Młodzież akademicka korzysta ze zniżek. 

— Posiedzenie Wil. T-wa Ginekologiczne- 
go— odbędzie się dnia 16 bm. o godz. 8-ej 
wiecz. w lokalu Kliniki Położniczej USB (Bo- 
gusławska 3) z następującym _ porządkiem 
dziennym: 

1) Dr Rydzewska — Demonstracja nowo- 
rodka z wadą rozwojową; 2) Dyskusja nad re 
ieratem dr Rabinowicza (gość) p.t. „Odczyn 
hormonu przedniego płatu przysadki mózgowej 
na samcach myszek*; 3) Dr. Oliwer (gość) 
— O przedwczesnem odklejeniu łożyska prawi 
dłowo usadowionego. ; 

RÓŻNE 
— DALSZA ZWYŻKA CEN MIĘSA. 

W. detalu obserwuje się dalsza gwałtowna 
zwyżka cen wszystkich gatunków: mięsa, 
Wieść o rzekomych zamówieniach sowiec- 
kich wpłynęła niewątpliwie na: podwyżkę 
cen, podczas gdy wiadomo, że Wileiszezy 
zma: udziału w handlu z Sowietami narazie 
nie może wziąć. . 

— Z dniem 15 marca 1933 r. zostaje uru- 
chomiony przy Politechnice Robotniczej (Dą- 

browskiego 1). 3-ch miesięczny Koedukacyjny 

Kurs Fotograficzny dla amatorów i pracow- 
ników sztuki fotograficznej. 

Wykłady będą połączone z zajęciami pra- 
ktycznemi w zakresie fotografji zawodowej, 

artystycznej, pomiarowej i przemysłowej. 
й Zgłoszenia na kurs są przyjmowane co- 

dziennie od godz. 18 — 
Robot. Dąbrowskiego 1.. 

  

Dyrekcja 

(ij bóle dręcz 

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

środę 15 HI. o godz. 8-ej wiecz. daje jedno z 
cstatnich przedstawień sztuki, która. zdobyła 
sobie na scenie wileńskiej rekordowe powodze 
nie „Pocałunek przed lustrem*. „Pocałunek 
przed lustrem" był zapowiedziany na ubiegiy 
„Tani poniedziałek* (13./IIL), ale z powodu 
choroby p. Daczyńskiego, został odłożony na 
dzień dzisiejszy. Bilety, które były zakupione 
na 13 Ill. są ważne na dziś — reszta biletów 
do nabycia w kasach teatrów po cenach pro- 
pagandowych. 

Jutro 16 III. rewelacyjna nowość sezonu— 
„Dziewczęta w mundurkach *. 

— „Omal nie noc poślubna* — już w pią- 
tek.— Od piątku 17 III. wchodzi na afisz tea- 
tru na Pohulance świetna, angielska komedja 
Waltera Ellisa „Omal nie noc poślubna”, w re 
żyserji i z udziałem znakomitego artysty scen 
warszawskich — Stanisława Daczyńskiego, któ 
ry stał się także ulubieńcem Wilna, zdobywa- 
jąc sobie zasłużone uznanie publiczności i pra 
sy. Obok miłego artysty w rolach głównych 
ukażą się: p. p. J. Braunówna, C. Niedžwiec= 
ką, Grolicki, Kaczmnarski, Neubelt, Pawłowski 

i Skolimowski. Wytworne wnętrza Makojni- 
ka — piękne tualety pań z pracowni S. Koz- 
łowskiej. 

— Teatr muzyczny Lutnia, Występy Elny 
Gistedt. — „Księżniczka czardasza" na przed- 
stawieniu propagandowem. — Dziś odbędzie 
się przedstawienie z cyklu propagandowych.— 
Wystawiona zostanie z udziałem znakomitej 
artystki Elny Gistedt powszechnie lubiana me- 
lodyjna operetka Lehara „Księżniczka czarda- 
sza”. Ceny propagandowe. Szersza publiczność 
będzie miała wyjątkową sposobność ujrzenia 
Elny Gistedt w jednej z najlepszych jej krea- 
cyj. 

— Ostatnie przedstawienia „Peppiny* po 
cenach zniżonych. — Jutro jedno z ostatnich 
przedstawień doskonałej  komedji muzycznej 
Stolza „Peppina* w pierwszorzędnej obsadzie 
scenicznej z Elną Gistedt na czele. Nowość ta 
zdobyła wielkie uznanie i cieszy się niesłabną 
cem powodzeniem. Ceny zniżone. 

— „Wesoła wdówka* Lehara. — W sobo- 
tę wchodzi na repertuar teatru muzycznego 
„Lutnia* świetna operetka Lehara „Wesoła 
wdówka”. W wykonaniu tej operetki bierze u- 
dział cały zespół artystyczny z Elną Gistedt 
na czele, oraz zwiększone zespoły chóralne i 
baletowe. Nową oprawę sceniczną przygotował 
J. Hawryłkiewicz. Reżyserja spoczywa w rę- 
kach K. Wyrwicz - Wichrowskiego. Bilety już 
nabywać można w kasie Lutni. Zniżki ważne. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Żebrak z Bagdadu. 

PAN — Ostatnia eskapada. 
ŚWIATOWID — 100 metrów miłości. 
LUX — Dawid Golder. 

HELIOS — Pozwólcie nam żyć! 
HOLLYWOOD — Triumf walca. 

ADRIA — Carewicz. 
CASINO — Czerwony ślad. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
‚ — Fałszywy biłon. — Pulona Antoniego-- 

mieszkanca  Święcian zatrzymano, gd; 
chcial n* rynku Łukiskim puścić w obieg fal- 
szywą jet nozłotówkę. 

— Zbiegła z bielizną. — Wołkówna Jadwi 
ga bez stałego miejsca zamieszkania, skradła 
u Berkus Sory (Kolejowa 9) bieliznę damską 

wartości 100 zł. Policja poszukuje Wołków ny. 

—- Pożar: — W mieszkaniu Trockiego Azry 
sla (Kwaszelna 2) wybuchł podczas nieobec- 
ności domowników pożar. Do dalszego тогро- 

        
    

wszeęchnienia się pożaru nie dopuw i sąsiedzi, 
którzy bez pomo iraej ogień vga- 
sir Straty pokr zpieczeriowe 
„Port“ w Warszawie, która ubezpieczyio urzą 
Pia i ubraa x4na sunie 1000 co 

e Ów. 

— OBRABOWANIE MIESZKANIA I 
SKLEPU. — Wczoraj podczas chwilo- 
wej nieobecności domowników do niesz 
kania p. Czesława Grusznica (Śniegowa 
18) włamali się złodzieje, którzy po 
splądrowaniu całego lokalu wynieśli ca- 
łą garderobę Grusznicy i innych do- 
mowników, oraz inne różne rzeczy. Gdy 
kradzież zauważono, rabusiów już nie 
było. Ze słów poszkodowanego wynika, 
że poniósł on straty przekraczające pół- 
tora tysiące złotych. * 

KONCERT RELIGIJNY 
Wzorem walki z nędzą, która: mw ostat- 

niej chwili: tak bardzo się rozszerzyła z 
racji ogólnego kryzysu, może być pa- 
rafja Ostrobramska. Pracują tam z nie- 
zmondowaną energją i wielkim pożytkiem, 
dwa stowarzyszenia (żeńskiie i męskie) — 
pod nazwaniem: „Św. Wimcentego a Pau- 
lo“. Szczególniej zaś wyróżnił się związek 
wydziału „Caritas*, który pod protektora- 
tem J. E. Ks. Arcybiskupa Romualda 
Jałbrzyjkowskiego, zaledwie przed nokiem 
został założony. 

Ta młodziwika organizacja zdążyła 
już przyjść z pomocą mie jednej rodzimie 
pogrążonej rw sytuacji bez wyjścia. 

Ale żywotność jej stała się najbar- 
dziej widoczna: teraz, Mimo źubożenia spo- 
łeczeństwa, a tem samem li zmniejszenia 
się wspaniałomyślnych ofiamodawiców,.. — -. 
„Camitas* akcję dobroczynną  mozszerza 
wysiłkiem samowystarczalnym. Tu rzut- 
kość i przedsiębiorczość pozwala mieć na- 

dziieję owocnych i chlubnych wyników. 

Dowodem tego jest koncent religijny, 

zonganiezoawiamy, ma nzecz najbiedniejszych 
w dmiu 12-go marca, w sali ogniska kol., 
w którym łaskawy udział wzięły mastępu- 
jące osoby: Panli hr. Wanda Halka - Le- 
dóchowska, artystka operowa Panna Al- 
dona Potapowiczówna, oraz chór Ostro- 

bramski pod dym.: Pama (Prof. Jana Leś- 
niewskiego. W deklamacjach brali udział 
p.p. Jadwiga Szafikowska, oraz Edward 
Rymaszewiski. Miały być jeszcze dwie pa- 
młie z Reduty, które jednak biorąc udział w 
sztuce: „Dziewezęta w mundurkach”, nie- 
stety mie przyjbyły. 

Koncert o wysokim poziomie artystycz- 

nym należy do niewątpliwiie rzadkich mo- 
towamych w: Wilmie niespodzianek. 

Niepodobna tu pominąć najbardziej za- 
służoniego na terenie swej parafji dzia- 
łalcza społecznego ks, Józefa  Wojczunasu 
który w słowie wstępnem ponwany zna- 
miennem Mu uniesieniem, podkreślił wy- 
dajmość i potrzebę pracy charytatywinej 
oraz konieczność ratowania bliźniego. 

Po zagajeniu, ks. Superior Rzymełko 
wygłosił odczyt. W mocnych słowiach z0- 
brazował niebezpieczeństwo kryzysu, ma- 
wiolując do samoobrony. Następnie pami 
hr. Halka - Ledóchowska odgrała część 
recitalu skrzypcowego, a po odśpiewaniu 

    

ODOL Pasta do zębów - 
stosowana codziennie -zapobiega 
brzydkiemu zabarwieniu zębów 
1 przykremu zapachowi z ust. 

  

przez pannę Potapowiczównę „Ave Maria* 
Gunoda, nastąpiły  delklamacje. 

zakończył Pierwszą część programu 
chór. 

Część druga koncertu była bardzo uroz- 
maicona: Skrzypce, śpiewy solowe, duety, 
kwaritety, deklamacje i chór. Przyczem 
zazmaczyć należy, że koncert ten cieszył 
się dość znaczną frekwencją. Między in- 
nemi w zastępstwie J. E, Ks. Arcybiskupu 
był obecny Kanclerz Kurji Metropolitai- 
nej, ks. Prałat Sawicki, oraz ks. Kan. 
Stamisław Zawadki, Proboszcz Ostrej Bra 
my, ® 

Ze śpiewów wykomanych przez chór 
Ostrobramski, za wyjątkiem  oratorjum: 
„Siedem słów Zbawiwiela”, Heidena, na 
szczególną uwagę zasługuje „Stabat Ma- 
ter“, kompozycji dyrygenita chóru p. prof. 
Leśniewskiego. Ale ponieważ motatka ni- 
niejsza ma na: celu tylko podkreślenie do- 
broczynnej akcji onganizacyj  charytu- 
tywnych, przeto polecam uwadze osobom 
bamdziej w dziedzinie muzycznej kompe- 
tentnym. 

Ograniezając się na powyższem zosta- 
je mi jeszcze złożyć gorące zyczemie — 
związkowi:  „Camitas* pomyślnej i owocnej 
pracy na przyszłość 

Szczęść Boże! Wł. A-wicz 

  

Na scenie na tle walącej się wieży święto- 
jańskiej cztery kukiełki: Bossesor Prossowski, 

Nocy ubiegłej dokonano włamania do jeżomirski Waszwieszwysz, Mac Cacat (żubr) 
sklepu Tobjasza Wulcendorfa przy ul 
Makowej 3. 

Boyoyo. ы 
Pod sceną, w towarzystwie kukiełek, ые- 

dzą autorzy tekstów i wykonawcy: p. p.: Gu- 

cewicz, Nowicki, Kowalewska, Szreder, Miłosz, 
1 „Godziszewski, świetny twórca kukieiek. 4 
pośród kukiełek dostrzegamy od lewej: Dem- 
bińskiego, Kapałę, Gistedt,  Walasiewiczównę, 
Wyspiańskiego, Ochockiego, Miłosza, Hitlera, 
Obsta i  Godziszewskiego. Łupem włamywaczy padły artyki 

spożywcze wartości około 700 złotych.  UOTIŁEKARSNNN WTN (ZNACZ CZOP IKI 

Projekt zniwelowania skwerku 
na placu katedralnym 

Kto był sprawcą włamania — nie wia- 
domo. 

— Wypadł z sań. — Użyniewicz Kazimierz 
mieszkaniec folwarku Prudziszcze gminy rudo 
mińskiej jadąc saniami po ulicy Zawałnej wy 
padł na bruk i doznał lekkiego okaleczeniz 
twarzy. Lekarz pogotowia udzielił Użyniewiczo WILNO. Ruch pojazdów koło Kate- skwerku w celu przeprowadzenia tam je- 
wi pierwszej pomocy, pozostawiając go na dry z uwagi na stan Świątyni musi być na źdnii po obu stronach placu t. j. koło Ka- 
miejscu. . 

3 NAGŁY ZGON. W nocy z 11 na 12 
b. m. zmarła nagle Szule Zofja lat 64 
(Finna 5—2) Przyczyny śmierci narazie 
nie ustalomo, 

Niekonsekwencja 
Urke Nachalnik opowiada w „Życio- 

rysię przestępcy”, że kiedy ukochana zdra- 
dziła go, zemścił się na miej, okradając z 
zeganika į portfelu swego rywala. Co ni- 
by, biorąc ma rozum, 'winiem jest w ta- 
kim wypadku rywal? Że ona go wołała? 
— Trzeba było okraść ukochaną. 

Narzeczony; panny Teresy Nowickiej 
(Lipówika 32) postąpił podobnie niekon- 
sekwentnie jak Urke. Przyszedł wczoraj w 
mocy do paniieńskiego mieszkaniia Teresy, 
wyciągnął stamtąd swego rywala p. Iza- 
ibelskiego i obił go. Trzeba! było obić na- 
rzeczoną, a z Izabelskim pójść razem na 
pociechę wypić kieliszek (wódki. Nie bę- 
dziesz ty, tto będzie imnia. у 

słoniińrka 
— WSZYSTKO W PORZĄDKU. W 

wwiązku z notatką maszą p. t. „Dlaczego“ 
umić w „Kunjerze Nowogrėdzkim“ 
Nr. 64 (481) z dmia 6. III. b. r. konstatu- 
jemy 2 zadowoleniem, iż miiędzy Komite- 
tem Wykonawczym Obchodu Imienin Mar 
szałka Piłsudskiego a Zw. Strzeleckim — 
sprawa przedstawienia teatralnego była 
uzgadniiana nie powodując żadnych — го?- 

  

dłuższy czas jeżeli mie ma stałe wstrzy- 
many. Rówinież stam posesyj położonych - 

przy ul. M. Magdaleny w skutek stałych 
wstrząsów rówmież nasuwa duże obawy 
W: celu unegulowania ruchu na tym od- 
cinku, kierownik wydziału ogrodowego 
magistratu inż, Wątorski (powziął myśl 
wystąpiemia z wnioskiem dlo magłistratu — 

zniwelowania (Placu przez usunięcie 

lidžka 
SKUP PŁÓTNA W [POWIECIE LIDZ.- 

KIM.. Staraniem Okr. Tow. i Kółek Rol. 
iw Lidzie odbędą się skupy: płótna w: powie- 

cie lidzkim w Iwju 15. III., Raduniu 17. III 

Lidzie 20. III, i Lipniszkach 23. III. r. b. 

— KURS OBRONY PRZECIWGAZO- 

WEJ. Staraniem (Pow. Komitetu LOPP w 
Lidzie odbędzie się ktuns obromy: przeciw- 

gazowej iw tokalu szkoły powszechnej Nir, 
III przy ul. Suwalskiej Nr. 72, który roz- 

pocznie się dnia 17 i tnwać będzie do dnia 

30 marca r. b. 

— ORGANIZACYJNE ZEBRANIE — 

  

KOŁA HODOWICÓW KONI. W dniu 20. III 9kazji Święta Narodowego 
r. b. m lokalu Okręgowego Tow. Org. i 
Kółek Rolniczych w Lidzie o godzinie 10 
odbędzie się zebranie Porządek obrad: 
1) zagajenie i wybór przewodniczącego, 
2) referat p. majora  Steckiewicza inp. 

bieżności poglądów. iWiobec tego notatka hod. koni, 3) odczytanie i przyjęcie sta- 

jącą faktycznemu stanowi rzeczy. 
20 w Sekretarjacie Pol. p t. „Dlaczego” okazała się mieodpowiada- tutu, 4) organizacja Koła Miejscowego 

5) wołne wnioski. 

Bóle reumatyczne w stawach i mięśniach, neuralgję i bóle głowy z powodzeniem uśmierzająi usu- 
wają tabletki Togal. Togal wstrzymuje nagromadzanie się kwasu moczowego, zwalczając w ten 
sposób w zarodku te niedomagania. Togal nie wywiera ubocznego szkodliwego działania. We 

eee wszystkich aptekach, Należy jednak zwracać baczną uwagę na oryginalne, nieuszkodzone opakowanie 

tedry i koło gmachów na ul. M. Magda- 
łeny urządzając dłuże zieleńce i chodniki. 
Projekt ten po wypełnieniu go niezbędne- 
mi szczegółami mogłby być zrealizowany 
jeszcze w roku bieżącym. Dodać należy, 

że podobną myśl wpawał jeszcze przed 
paru laty wice-prez. miasta p. Czyż lecz 
nie zmalazł om! poparcia miasta. 

— — — -оОо— — 

Radijo wilefskie 
SRODA, DNIA 15 MARCA 1933 R. 

11.40: Przegląd prasy, kom. meteor., czas. 
12.10: Muzyka z płyt. 13.20: Komun. meteor. 
14.40: Program dzienny. 14.45: Muzyka popu- 
larna (płyty) 15.15: Giełda rolnicza 15.25: 
Chwilka strzelecka 15.35: Audycja dla dzieci. 
16.00: Recital skrzypcowy J. Menuchina (ply- 
ty). 16.20: Odczyt dla maturzystów. 16:40; 
„Co nas boli?" — przechądzki Mika po mie 
ście. Odpowiada na zarzuty Witold Czyż, wi- 
ceprezydent m. Wilna. 17.00: „O nowym pro- 
gtamie śpiewu” — odczyt dla naucz. muzyk” 
17.15: Komunikaty.17.20: Pieśni litewskie w 
wykon. Aldony Potopowiczówny. 17.40: „Ro- 
la gospodarcza zarobków robotniczych w Pol- 
sce" — odczyt. 17.55: Program na czwartek. 

18.00: „Powieść społeczna w XIX wieku" 
— odczyt dla maturzystów. 18.20: Wiad. bież. 
18.25: Koncert życzeń. 18.40: Przegląd litewski 
18.55: Rozmaitości. 19,00: Codz. odcinek pow. 
19.10: Rozmait. 19.15: „Co się dzieje w Wil- 
nie?" — pogad. wygłosi prof. M. Limanowski. 
19.30: Prasowy dzien. radj. 19.40: Audycja z 

1 Węgier. 20.45: 
Transm. z Berlina (IX symfonja — Beethove- 
na.) 22,00: „Na widnokręgu”. 22.15: Recita! 
fortepianowy Alfreda Hoehna. 23.00: Wiad. 
sport.. 23.05: Dod. do pras. dz. radj. 23,10: Ko 
munikat meteor. 23.15: Muzyka tan. 

PUPIERAJCIE L.O.P.P. 

Togal 
  

 



Požar plebanji 
WYDOBYTO ZWĘGL ONE ZWŁOKI STARCA 

SŁONIM. — Wczoraj rano spaliła się 
piebanja kościoła katolickiego we wsi 
Skrundzie pow. słonimskiego. 

W czasie pożaru poniósł Śmierć stróż 
plebanįi Boryk Bazyli, lat 60. Uczestni- 
cząca w akcji ratunkowej ludność wynio 
5а z plebanii już tylko zwłoki Boryka. 

—0O ULGI DLA! ROLNIKÓW. Na! po- 
siedzeniu delegatury: IPowiiatowego Biura 

do sprawi finansowo - rolnych, odbytem 
w dniu 6 marca b. r. pod przewodnictwem 

P. przewodniczącego wydz. pow. starosty 
Drożańskiego, przy udziale maczelniką u- 
wzędu skarbowego nr. 2, łukasika oraz 
członików: pp. Sołtania, inż. Jalhołkowskie- 
go Sunowca, Zdanoweza i kierowinika Biu- 
ra Przybylskiego — powzięta została u- 
chwała zwrócenia: się do Wiojewódzikiego 
iBura do Spraw filnamsowo - rolnych m 
prośbą 0 poparcie starań o pomoc siewną 
o jaką skierowana była prośba do pana 
Waojewiody przez O. T. i K. R. oraz wy- 
stapienia do Izby ambowej rw sprawie 

odiroczemiia pierwszej raty — państwowego 
podatku grunitowego — do jesieni b. r. 

Wobec zupełnego braku nasion u rol- 
ników, wskutek klęski, jaka nawiedziła w 
r. ub. pow. grodzieński — a mie uzyskania 
pomocy siewmej (dla rolników, aeremy or- 
me mogą pozostać mieobsiane, co pogorszy 
łoby krytyczny stam| molmików. Spdzie- 
wać się należy, iż powzięta praca zakoń- 
czy się pomyślnie, 

— ZEBRANIE ZARZĄDU RADY 0. 
T.O0.iK. R. W dniu 5 kwietnia b. r. © g. 
12-ej w lokalu własnym pnzy ul. Onzesz- 
kowej Nr. 3 odbędzie się zebramie Zamzą- 
du i Rady Okręgowego Towarzystwa Or- 
ganizacyj i Kółek Rolniczych. Porządek 
dzienny obejmuje: 

1) Odczytanie protokułu z ostatniego 
posiedzenia Zamządu Rady 2) Sprawozda- 
nie z działalmości О. Т. О. 1 K. R. i kaso- 
'we. 3) Plan pracy ii budżet ma rok 1933-34 
4) Sprawia walnego zebrania (O. T. O. į K. 
R. mw diniu 9 kwietmia: (waliny zjazd), 5) Lio- 
sowanie członków Rady, 7) Wolne rwmiio- 
ski. 

— MISTRZOSTWO SZKÓŁ ŚREDNICH 
W JEŻDZIE SZDUCZNEJ NA LODZIE. 
W. zorgamizowianych przez Okręgowy U- 
rząd W. F., K. 8. „Cresowvia' ii koło spor- 
towe przy Gimn, IPaństw. Męskim, zaiwo- 
dach w! jeździe figurowej na łyżwach o mi- 
strzostwio szkół średnich m. Gmodma, tytu- 
ły mistrzów zdobyli: 3 

(W jeździe figurowej pań tytuł mistrzy- 
mi — ibezapelacyjnie zdobyła młodociania 
Jamima Pudłowska 'z P. G. Ź, w jeździe fi- 
gunowej panów 1) Myszowski P. G. M. 2) 
Czarmocki P. G. M. 3) Dodusiko G. P. M. 
S. mw jeździe figumowej parami — para 
(Pudłowska i Mysowski. Nadmienić należy, 
iż zdobywczyni dwu tytułów mistrzyni p. 
Janina IPudłowska wykazała  wiielkie e- 
pamiowanie łyżew i: elastyczność figur — 
«o wróżyć jej może wielkie powodzenie na 
przyszłość. 

—NAPAD RABUNKOWY. W dmiu 10 
b. m. między godz. 23 — 24 do mieszkania 
Lenikiewiicza Klemensa, mieszkańca wsi 
IPonzecze wtangnęło się przez okno 5-ciu 

  

. nieznamych osobników, uzbrojonych w ki- 

® 

  

je i bosaki, którzy ciężko pobili, aż do u- 
tralty przytommiošei: Lenikiewicza i jego 
żomę, mastępinie zaabowali około, 200 zk —. 

Sprawcy przy pomocy wyłamaniia okna: do- 
stali się do wmętrza i po dokomamiu ra- 
bumiku zbiegli wi miiewiadomym kierunku. 
Poszkodowanych po udzieleniu pomocy na 
miiejscu | iodwieziono do Szpitala: Sejmi- 
kowego w Gimodnie. Nia miejsce wypadku 

  

FELICJA ROMANOWSKA. 

    

W toku dochodzeń stwierdzono, że 
pożar powstał wskutek wadliwej budo- 
wy pieca kuchennego oraz złego stanu 
przewodów kominowych. 

śmierć Boryka nastąpiła w chwilę 
po wybuchu pożaru, wskutek uduszenia 
gryzącym dymem. 

wysłano  fumkcjonarjuszy P. P. 
— OPÓR WŁADZY. Sąd Okręgowy w 

składzie jednioosobowym (sędzia: Pacewicz) 

rozpatrywał sprawę Samuela Snianskiego 
i Lei Klempnem oskarżonych io. to, Że w 
dniu 23 listiopada 1932 roku stawili epór 
sekwestratorowi Urzędu Skarbowego pod- 
czas zabierania u oskarżonych zajętych 
nieruchomości, 

Na przewodzie sądowym wyjaśniło się 

że oskarżeni w podatkach nie zalegają, zs- 

jęcia zaś dokonano za zaległe podatki mat- 
ki osikaržoniego. 

Obrońca: oskarżonych p. mec. Firsten- 
ibeng iw przemówieniu swiojem wwiócił u- 
wagę przedewiszystkiem ma lto, że zajęte 

cie nieruchomości: oskarżonych było mie- 

właściwe gdyż oskarżeni nie zalegają w 
podatkach ii nie mają obowiązku płacić na- 
wielfi za maltikę. 

W dalszej części swego pmzemówie- 
mia obrońca 'wsikazał, że kicmormicy przy 

wykonywaniu swych czynności mie napuv- 
tylkają mia tak iczęsty opór, jak sekwestra- 
torzy. Świadczy; to, o obchodzeniu się ko- 

morników z ludniością przy: wykonywaniu 
swych czymniości. (W kiomikluzji obrońca 
wnosi o uniewinnienie oskarżonych 

Sąd po naradzie skazał obu ояК 
mych po 3 miesiące amelsztu, zawieszając 

'wylkonaniie kary ma przeciąg lat dwóch. 
—ZASŁABNIĘCIE. W dniu 12 b. m. 

do Szpitala. miejskiego dostarconio kiobie- 
tę nieznanego mazwisika: którą zabranio nie 
pmzytomną z pociągu przybyłego z Białe- 
gostoku, io godz. 20.50 Przy wymienionej 
znaleziono nakaz płatniczy ze Szpitala z 
Białegostoku ma nazwisko 
Michalimy, zam. we wsi Ogrodn: 

Bereźnica pow. Suwalskiego, 
— POŻAR WSKUTEK WADLIWEGO 

URZĄDZENIA (KOMINA. W dniu 13 
b. m. o godz. 5.40 we wsi Hoża w: zabudo- 
wiamiach Stanisława i Michała  Suchoc- 
kich wybuchł pożar» skutkiem którego — 
splomiął doszczęfinie dach domu  zamie- 
szkałego wspólnie przez Suchockich i Sa- 
kowych. [Pożar powstał wskutek wadli- 
wego urządzenia ikkomipia. Wypadku z 
ludźmi mie bylo. | 

— TEATR MIEJSKI. We czwartek po 
raz drugi sensacyjna! komedja Maumme- 
rye'go  „Tajemmica powodzenia. 

W próbach pod! reżyserją dyr. Opaliń- 
skiego stylowa: komedja: Korzeniowskie- 
go p.t. „Wąsy! i peruka”, 

——17 

  

  

    

  

— USTALENIE PROGRAMU OBCHO- 
DU IMIENIN MARSZAŁKA JÓZEFA 
PIŁSUDSKIEGO. W roku bieżącym na 
dzień 19 marca r. b. przyjeżdża do Bara- 
mow icz [pam wojewoda SA. Świderski, wobec 
ezego obchód imienim będzie przeprowa- 
dzony; tembamdziej unoczyście, 

W dniu 1l marca wi sali magistratu 
pod przewodnietwem pania starosty Neu- 
gabauera odbyło się posiedzenie Komite- 
tu ongamizacyjnego. у 

Po debatach ustalonio mastępujący pro- 
gram obchodu, 

18 marca godz. 19 czajpstnzyłki: onikiiestr 
wiojskowych i cywilnych. 19 marca o godz. 
9 mabożeństwo we wszystkich  świąty- 
niach. 

O godz. 10 msza polowa, następnie de- 
z przed Pomnikiem Niieznanege 201- 
nienza. 

O godz. 12-tej muroczysta akademja w 
kinie Apollo i o godz 15-tej akademja po- 
pularinia. 

O godz. 16-tej „czairmia kawa w kine 
„Casino“, 

— WALNE ZGROMADZENIE ZWIĄZ 
KU REZERWISTÓW. W dniu 12 marca r. 
b. o godz. 1l-tej w sali kina Apollo 0d- 

było się zgromadzenie członków. Związ- 
ku Rezenwistów i Byłych (Wojskowych w 
ilości okioło: 200 osób, pod przewodnictwem 

p. Głąbika Serafina. Po odczytaniu proto- 
kułu Zz poprzedniego zebrania prezes p. 

Rogulski przedłożył sprawozdanie z dzia- 
łalności Zarządu z którego: widać szybki 
mozwój dzięki emergilcznemu Zarządowi, 

bo: obecnie kolo liczy! przeszło 230 osób. 

Następnie po sprawozdaniu Komisji 

Rewizyjnej zabrał głos p. starosta Neu- 
gebauer, który wi przemówieniu swojem 0- 
mówił zmaczemie i zmierzające dążenia Zw. 

Rezenwisitów oraz wzywając do. intensyw- 
mej pracy, wyraził uznanie Zarządowi. 
za należyte wywiązanie się w' tym. donic 

słym celu. 

[Potem uchwaliono budżet ma rok — 
1933-34 w wysokości 2.931 zł 19 gr. i wy- 
bnamo zarząd w składzie poprzednim, na 

czele z prezesem p. Rogulskim  Stanisła- 

wem, 

Jak: wynika ze igprawozdań, zarząd w 
ciągu ostaltinich 10-ciu miesięcy swego u- 
rzędowania dużo zdziałał na tym polu, al- 

bowiem pomimo, że zwerbował na człon- 
ików rezenwistów oficerów! 36, podchorą- 

żych 7, podoficerów: 72 i szeregowych 116, 

lecz także zorganizował szereg sekcyj a 
mianowicie: kiompamję P. W. z 48 ludza, 
Sekcję cyklistėow P. W. — 12 ludzi, Sek- 
ieję spontiową, które występowały zorgani- 
Zowainie w jedną komipianiję homorową dnia 
4| IX r. ub. podezas wojewódzkiego zjaz- 
du Federacji IP. Z. O. O. w: Baranowiczach. 

Następnie utworzono: Sekcję ikultu- 
ralno - oświatową .0 dotychczasowym sta- 
nie 49 cezłoników, której przewodniczącym 
jest p. dyrektor Baranowsiki Jarosław, 
Sekcję szachową pod przewodnietwem p. 
inż. Krepskiego Anitoniego kitóna: liczy, 18 
członików, Sekcję pomocy lekanskiej — 

  

z pod pnzewodnictwiem, dra Szata, kitóra: u- 
„ idziela. bezpłałtnie pomocy członkom związ- 

ku. Sekcję pomocy koleżeńskiej — prze- 
wodniczący Р. (Polaczek, mającej mia celu 

niesienie pomocy wszelkiego rodzaju i wy- 

szukiwania pmacy dla: bezrobiotinych człon- 
ków: związiku. Sekieja: porad prawnych — 
przewodniczący p. Dimiriaziew [Paweł, któ- 
ra, udziela ibezpłatmie porad prawnych człon 
kom. Związku, 

— Reasumując powyższe należy, stwier. 
dzić, że Zarząd: wkłada wszystkie siły, by 

Ikioło Rezerwistow  wysungė na najwyż- 
szy szczebel. 

— CZY UKRADŁ? W dniu: 10 marca r. 
b. Efroimowicz Sara zameldowała Komi- 
samjałtowii (P. P. że wi ty mdniu przyszedł 
do mieszkamia Józef Kordan i skradł z 
torebki wszącej mai ścianiie 13 zł. gotówką a 
a gdy chciała go zatrzymać brutalniie ją 
odepchnął i udemzył pięścią lokatorkę jej 
Basię Czarną. 

— AMATORZY DARMOCHY. W dniu 
10 b. m. przyszli ido klubu podoficerskie- 
go Jam Michen m-ce wsii  Emilejszniowicze 
gm. Poczajów i Jam! Rudomam  mieszka- 
niec Ostnowia, kazali sobie podać wódkę 
i zalkąskę, a skonisumowawszy ma 8 zł, 55 

(stosunkowo nie dužo) nie zapłaciw- 

majspokojniej wyszli. 
Gospodarzowi mie pozostało nie do. zro- 

biemia! jak tylko zameldować policji. 

gr. 

Szy 

Ą FABRYKA 
| SKŁAD M E BLI 

FE. RILENUN I 5-а 
| Spółka z ogr. odp. 

| 1  Wlino, ul. Tatarska 20, 
M dom własny. Istnieje od 1843. 

Jadalnie, sypialnie, salony, 
gabinety, łóżka niklowane i 
augielskie, kredensy, stoły, 
szaty, biurka, krzesła dębowe 

i t.p. Ceny znacznie rniżone. 

   

    

    
   

  

  

  

Miesiąc Szlagierow w Kinie „REWJA” Ostrobramska 5. 
  

„Lebr 
Dziś premjera! Najgłośniejszy film Doby obecnej! Dziś premjera! 

uk z Bagdu 
* Przepiękny dramat wschodni o bajecznie boga tej wystawie. 

W rolach głównych: Największy tragik amery kański S. SKINNER i urocza Loretta YOUNG. 
* niedzielę o godz. 3. Początel k o godz. 5—7—9. W sobotę i 

  

Najwybitniejszy iilim @ SOWIE NO w. Moskwie. 

Ii ARTEN“ 
śpiewany po rosyjsku według powieści MAKSYMA GORKIJA ukaże się wkrótce w kinie 

„KAI R 
mówiony i 

  

  

W roli gł. urocza LIANA HAID : 

[il 99 
  

DZIS OSTATNI DZIEŃ „OSTATNIA ESKAPADA: 
Jutio premjera. Przepiękny o europejskiej sławie film 

Skoń 
To 

r V czona Piešn 
wdzięk pięknych kobiet... 
czar miłosnych upojeń... 
rozkoszny dwugłos młodych rozkochanych se'c 

wytworny WILLY FORST. Nad program: Aktualja dźwiękowe. 
Seanse: 4, 6, 8, i 10,15. W dn. Św. o Ż-ej. 

  ”piwiękowe kino 

„Е, 
Dźwiękowe kino 

HoLLYWOOD 
Mickiewicza 22 

tel. 15-28 

  

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie rewi- 

ru 10-go zamieszkały przy ul. Wiwulskiego nr 
6 m. 28 na zasadzie art. 1030 Ust. Post. Cyw. 
ogłasza, że dnia 3 kwietnia 1933 r. od godz. 
10 zrana w domu przy ul. Trockiej pod Nr. li 
odbędzie się licytacja ruchomości, należącycii 
do dłużnika Józefa Brezy, składających się z 
urządzenia mieszkaniowego, oszacowanych na 
1010 zł. у 

Spis rzeczy i szacunek takowych przejrza 
ny być może w dniu licytacji. 

Komornik Sądowy 
Jerzy Fiediaj.-- 

  

Poszukaje się nzywary 

LOKOMOBIL 
с powierzchnia 
nagrzewu minimum 20 kw. mtr. do nagrze 
wania wody,— Zgłoszenia do tirmy „„Furs'' 

Meczetowa 14     
Nr. Akt. — 1257-32. 

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie rewi- 

ru 4-go, zam. w Wilnie przy ul. Bazyljańskiej 
nr. 4 zgodnie z art. 602 KPC, obwieszcza, że 
w dniu 16 marca 1933 r. od godz. 10-ej w 
Wilnie na bocznicy kolejowej przy ul. Slowac- 
kiego Nr 23 odbędzie się powtórna licytacja 
mienia ruchomego, składającego się z wagi 
ciężarowej na 500 kg. — z aparatem, oszaco- 
wanego na 1.200 złotych. 

Podlegającą sprzedaży ruchomość 
oglądać na miejscu w dniu licytacji. 

Komornik Sądowy 
A. Maciejowski. 

APTEKA RONEOPATYCZNA 
prowizora farmecji 

Fiorjana GOŁOŃSKIEGO 
została przeniesicna z ul Królewskiej 

na ul. Mickiewicza 21 
Ар!еКа zaopatrzona we wszystkie środki 
homeopatyczne i opateunkowe jak równieź 

w specyfiki Dr. Madauss, 

mozna 

  

  

Dorośli i 

CENY NA PARTER OD 25 GR. 

TRYUMF WALCA 
Rzecz dzieja się w Wiednin, w Rosji w Carskiem Siole, Czarujące melodje. Przepych wystawy Nad program: Atrakcje 

dźwiękowe. 

NASIONA 
roślin warzywnych oraz kwiatów z naj- 

lepszych źródeł poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wiino, Zawalns 11-a. 

cenników, 

młodzież śpieszą ujrzeć arcydzieło,jakiego Świat dotychczas nie widział 

POZWÓLCIE NA4 ŻYĆ! 
90 gr. Seanse: 

Egzotyczna epopea. Wstrząsające walki o byt między najdzikszemi drapieżnikami. Polowanie na dzikie zwie- 
rzęta bez broni przeż słynnego podróżnika Franka Bucka. Nad program Atrakcje dźwiękowe. , 

Balkon 49 gr.. Parter od 80 i 4, 6, 8, i 10.15. 

Dzis Wieden szsieje, tanc y ispiewa w najpiękniejszy m pizebojn SELOBE 
osnuty na tle życia króła walców Straussa. — Rekordowa obsada: 
najsłynniejsze 
gwiazda Europy 

i czarujący 
amant ita Rina Hans Stuve. 

  

  

  

  

Żądajcie 

KASA POSADY 
Ogniotrwalą rządcy, ekonoma poszu 

duża do sprzedania. — kuję ой 1 kwietnia. — 
Wiadomość tel. 12-35 i— Posiadam  świadec- 
tel. 13-57. twa' szkolne /ordz z 
-- ————— = większych majątków '— 

CA w Referencje osób. poważ 
Łórawin nych. Oferty, w Adm. 

slowa pod M. B. 40. 
800 klg. do sprzedania Ž 

KUCHARKA 
  

Ut. Wodociągowa 10 = 
m. 3. wykwalifikowana — — 

  

"1.1 11. 

suwa jej skazy i 
1y twarzy. Masaż ciała, 
szczuplający (panie). 
według prof. Spuhla. 

tyki racjonalnej.   

  

T 
Racjonainej kosmetyki leczniesej 
wiino, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, t- 

braki. Masaż kosmatyez- 
elektryczny, 

Natryski „Hormona“ 
Wypadanie włosów. 

łupież, indywidualne dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Ostatnie zdobycze koszek 

Codziennie od g. 10—8. 

wy- 

asi ; przyjmie pracę ma skro 
L kę į mnych warunkach. — 

0 a Zgodzi się wyjechač, — 
FTWETYYYWYYYYWYW""" posiada Świadectwa — 
POKÓJ Bernardyński 4 m. 3. 

DO WYNAJĘCIA 
dla kulturalnej osovy 
t»ąbrowskiego 12 m. 3 

315 pokojowe __ a 
mieszkania odtemonto RODOWITA 
wane z wygodami dop RANCUZKA 
wynajęcia niedrogo, — ndziela lekcyj fcencm 
Inform je Zawalua 60 skiego. — Zgłoszenia 
m, 10 od g.9—11 rano Mickiewicza 22 m, 15 
lub od 4-6 po poł. 
  

  

  
  

   

  

  

W. Z. P. RUREENY 
Poszukują у 

(GA AU AA UA PRACY P ka 
WERE MRRURURNEA -- — — -- : - = 

= NOM -BARDZO BIEDNA- LekarZė —- dowy SRA 3 objazdowy poszukuje -! matka z wysiikiem 
ADAC ZOERE] Kupno posady. Posiada reko“ cujaca na awakck die 
AAA i SPRZEDAŻ  mendacje. Adres: pocz' ba dia męża bezrobat- 

DOKTOR s-POPYWYPTYPWYTYYWY tA Ti Sos skrzynka -- nego i pięciu sysów 

Zeldowicz - 
chor. skórne, wenery - 
czne, M moczo- 

wych. 
od 9 do 1, 5 do 8-- PO 
wieczorem. ul. Mickie - 

wicza 24. 
DOKTOR 

4 powodu WYJAZDU* 
ZELDOWICZOWA APE się b. tanio й 
kobiece, weneryczne — stylowy pokój jadalny, Poszukuje re 

W. Po- mieście lub na wyjazd. Adres jej:, Zwieczyniec, 
12 — 2 iod 4 -6 nulanka d. 14 m. 18.—. Ma świadectwa — ul Niedźwiedzia 17 m. 7. 

arządów . moczowych 
od 

prawie nowy. 

SANDACZE 
nowy transport i 2 
ryby po cenach niskich Panienka lat 16 poszu- ułatwić zarobkową pra 

leca D-H St. BANEL kuje posady do dzieci. cę, Sprawdzona 
S-ka ul. Mickiewicza Adres: poczta Turgiele T-wo Pań Miłosierdzia 

23 tel. 8.49. 

ul. Mickiewicza 24 — od 1—3 p .p. 
tel. 277. 

1nne 

8) 

Wilenska powieść kryminalna 
XVIII 

Muszę się przyznać, z niekłamaną dumą, 
że w wypadkach, jak teraz, wobec bezpo- 
średnio grożącego niebezpieczeństwa, w 
oczekiwaniu stanowczej rozgrywki —- opa- 
noawuję całkowicie swe nerwy i zdobywam 
się na zimną krew. 

Stałem w samochodzie pochylony nad 
Giermanowiczem, prawą ręką trzymając za 
klamkę drzwiczek i szybko wydałem 
kazy: 

— Nie hamować maszyny! Pełnym ga- 
zem naprzód! Wszystkie reflektory! Dziesięć 
kroków od auta, stanąć! Wyskakiwać na 
boki i nie włazić w światło! 

Żżuchch — ciężko stęknąwszy zarył się 
Chevrolet o kilka kroków przed tajemni- 
czem autem. Skoczyłem pierwszy z rewol- 
werem w ręku, przez rów na pole; za mną 
Iskander. Giermanowicz wyłączył motor i 
skoczył również w prawo. Pozostali w lewo. 
W ten sposób, sami ukryci w cieniu, ośle- 
piając spodziewanych bandytów  reflektora- 
mi, — mieliśmy dokładnie oświetlone pole 
widzenia. Nie było najmniejszej wątpliwo- 
ści, Przed nami stał ciężki, wojewódzki 
Buick. 

Ściskałem kolbę tewolweru. Byłem przy- 
gotowany na wszystko. Staliśmy tak chwilę, 
jak skamieniali w miejscu. Gdzieś z dala, z 
wilgotnych łąk, odezwał się derkacz, raz i 
drugi. Ale w Buicku wojewody panowała 
cisza. Niema nikogo. Auto najwidoczniej 
porzucono. 

Zgasić światła — powiedziałem 

przygnębionym głosem. — Giermanowicz 
obejrzyjcie maszynę. Siadłem wyczerpany 
na stopniu. To te nieprzespane noce... 

Starszy posterunkowy dotknął motoru. 
Próbował następnie różnych części, obejrzał 
koła, wreszcie zdał raport: 

— Panie naczelniku, zabrakło im ben- 
zyny. Przebili opony i kiszki. Motor je- 
szcze ciepły. Tylko co zwiali. 

FÓZ=" 

  

W tej chwili przeraźliwa błyskawica roz- 
darła powietrze, padł grom. Zerwał się na- 
gły wicher i rozszalała na dobre burza. 
Deszcz począł lać jak z cebra. — To nas 
otrzeźwiło. Wleźliśmy pod budę i jęli roz- 
strząsać sytuację spokojnie. * 

XIX 

Bandyci zostawili auto i uciekli. Uciec 
mogli wprost, w lewo, lub wprawo, albo też 
uszli jakiś kawał szosą, by następnie skrę- 
cić. Poszukiwać ich w tej chwili w najbliż- 
szych zaroślach, jest rzeczą absurdalną. 
Wszędzie, w tej okolicy rozciągają się wiel-. 
kie lasy. Łatwiejby znaleźć szpilkę w stogu 
siana. — A jak się przedstawia topografja 
terenu? Wlewo od szosy, aż po linję kole- 

jową Wilno Zemgale, suchy las szpilkowy, 
o gęstem podszyciu. W prawo, pola, łąki, 
rzeka Wilenka, następnie zbite masy leśne 
Nadleśnictwa Ławaryskiego. Tak nam obja- 
śniał policjant mundurowy. 

A więc? — zapytał Gracjanowski. 

— A więc, mogli pójść zarówno w lewo, 

jak w prawo. 
. Pełen rezygnacji zapaliłem papierosa, 

pierwszego od wyjazdu z Wilna i zagłębiw- 
szy się w poduszkach, udawałem wobec 
swych podwładnych, że roję jakoweś ge- 
njalne plany podczas gdy właściwie w gło- 
wie mojej panowała pustka, zmęczenie, chęć 
snu i chaos. Co robić? — Blum prosił 
służbiście o ogień. Podałem mu ogarek. 

I oto nas czterech, oficera, i dzielnych 
wywiadowców, skierował na właściwe tory 
jeden policjant mundurowy Komendy Po- 
wiatowej. Ten właśnie, któregośmy wzięli 
z Nowej Wilejki. Nazywał się Bilunas 1 
znał doskonale miejscowy teren i stosunki. 
Powiedział tak: 

— Ja radzę jechać do Mickun. Tam jest 
„nasz człowiek”, trzyma herbaciarnię. On 
wie dużo. Jeżeli to jest taka zaczna szaj- 
ka bandytów, on musi wiedzie: i wska- 

  

  

4«— Wszyscy spojrzeli na mni. 
scie kazałem jecnać. 

XXI 

Wincenty Bukowski uzyma! kerbuuiai- 
nię w Mickunach od lat 5-ciu Mówiono > 
nim, że trudnił się przemytem, ate niech miu 
16 idzie w niepamięć. Urodzony w Kabylni- 
ku, prowadził jakiś czas mały handelek na 
Zarzeczu w Wilnie, zwinął go przezornie 
jeszcze przed kryzysem. Gdzieś w tajemni- 
czy sposób spławił teścia.i kupił kawał 
gruntu w Mickunach. Spokojny w obejściu, 
poważny, ważył każde słowo zanim go z 
ust /wypuścił. Każdego miał w zwyczaju 
obejrzeć od stóp do głów. Czynił przytem 
wrażenie człowieka godnego zaufania, bo 
w rezultacie mówił prosto i wyraźnie. — 
Nie wiem dlaczego, miałem wrażenie, że 
ten człowiek wie o wszystkiem, choć nas o 
nic nie pytał, a tylko słuchał. Kazał podać 
herbaty. Herbaty — nie wódki. To dobrze 
świadczyło o jego intencjach. Sam wypił 
pół szklanki, otarł pot z pełnego, jak księ- 
życ oblicza i zapytał wreszcie Bilunasa: 

— Gdzie stało auto? 
— Pomiędzy mniej więcej Ulitą i 

rzelami. 
— Aha. — Włożył kapotę. Zmarszczyw- 

szy czoło spojrzał przez otwarte okno na 
niebo, następnie na zegarek. Za 20-cia dwu- 
nasta. Jeszcze raz obrzucił nas wszystkich 
wzrokiem i spytał po raz drugi: 

— Broń panowie macie? 
— Mamy — odrzektem. 
— Aha. To idziemy. 
— Dokąd? — spytałem, trochę zniecier- 

pliwiony jego kobylnicką flegmą. 
Bukowski tylko nasunął czapkę na czo- 

zwrócił się do Bilunasa. 
— Tylnim chodam. 

: XXI < 

Gdyśmy uszli kawał drogi, po rozmię- 
kłym po deszczu gruncie.Odezwał się znów 

niespodziewanie Bukowski. 
Jeżeli ich niema w Muchnie, tedy są je- 

szcze w Borkach. Jeśli ni tu, ni tu, znaczy- 
sia dali się prosta leśnym trybam przez bło- 

7czywi- 

De- 

ło i   
! 

ta do Brzeźniaków. Daleka droga. Tam dziś 
nie zajdziem. Tylko panowie — zwrócił się 
nagle w moją stronę — żeb nicht nie wie- 
dział, że ja w ta sprawa zamieszany. Ja 
ich znam. 

Do miejsca będzie może ze trzy kilome 
try, aleśmy szli omal godzinę. Na wscho- 
dzie niebo jęło się już różowić, gdy ujrze- 
liśmy polanę. W kierunku zachodnim, koło 
rzeki widniały trzy zabudowania. Bliżej la- 
su samotna odryna. Nasz przewodnik sta- 
nął jak wryty i nakazał milczenie. Spoj- 
rzał dokładnie po okolicy, zatrzymał dłuż- 
szy wzrok na odrynie i szepnął: 

— Jest. — Poczem cofnął się w głąb 
zarośli. 

Zimny, jak ten wiosenny poranek, prze- 
szedł mi dreszcz po kościach. Dreszcz decy- 
dującej minuty. 

— Baczność chłopcy. Bilunas z karabi- 
nem i Blum od strony lasu. Kto będzie 
uciekał, walić prosto w łeb. Psa trzymajcie 
ze sobą. — Panowie, za mną, 

Nie spojrzałem nawet na twarze towa- 
rzyszy. Wiem, że szli wiernie krok w krok. 
Minąwszy kilka krzaków leszczyny, ujrze- 
liśmy wolną przestrzeń, która dzieliła nas 
od odryny. Zupełnie milcząc przeszliśmy 
te kilkanaście metrów do ślepej ściany bu- 
dynku. Giermanowicz przyłożył ucho. Nic, 
cisza. Czyżby znowu fiasko? 

— A kto tam? — odezwał 
donośny głos, z frontu, od drzwi. 
liśmy w bezruchu. 

się nagle 
Zamar- 

— Kto tam? — Znów ten sam głos, 

raczej spokojny i dobrotliwy. i 

Giermanowicz — pierwszy ruszył, wyj- 

rzał z za węgła i podszedł do nawpół 

rzymkniętych wierzei. 
Ё у_ А Ё‹’З’“ kto? — zapytał. 

— Ja stróż — odpowiedział tenże do- 
brotliwy głos. ч 

Znów napróżno! — pomyślałem — psia- 
kre... nagle — traach! Huknął strzał, po- 
czem drugi i chwila ciszy śmiertelnej. Ktoś 
zeskoczył z wysoka na trawę. Wypadliśmy 
z Gracjanowskim jednocześnie z za rogu. 
Giermanowicz leżał ukrywszy twarz w dło- 
niach. Ktoś się nad nim pochylał. Trach!   

-- 15 As Ń. od 5 — 13 fat błaga © — — — — -— — —pomoc w nabyciu ma- 
INTELIGENTNA szyny do szycia, by jej 

św. aa a Pau- 
lo i istotnie zasługuje 
na pomoc. O najmniej- 

skrzynka 15 A. N. 
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trach! — dalem dwa 
trzech kroków. Mignęły w pomroce białka 
oczu, postać zachwiała się i rungła jak 
worek na ziemię, W tej chwili zeskoczyło 
z siana trzech ludzi. 

+ — Ręce do góry! — wrzasnąłem na ca- 
łe gardło. 

Gracjanowski podbiegł i strzelił wprost 
najbliższemu w piersi. Ten padł szeroka 

rozmachując rękami. Ale najbliższy jego to- 
warzysz skoczył jak ryś, porwał wpraw- 
nym ruchem wywiadowcę za gardło i usi- 
łował obalić. W tej chwili drugi strzelił da 
mnie z obreza. Chybił. Nie zdążył zarepe- 
tować. Porwałem za lufę. Puścił karabin 
i ścisnął mi prawą rękę z rewolwerem. 
Dałem strzał w powietrze, ale jednocześnie 
uczułem straszne uderzenie butem w brzuch. 

strały z odległości 

Nie wypuszczając karabinu i rewolweru 
padłem nawznak. Bandyta skoczył @о 
ucieczki. Traach! — piuu! — gwizdnęła 
kula. To strzelał Bilunas. Chybił. Traach 
— piuu! przeleciała druga nademną, 

wałem powstać. W tej chwili nadbiegł 

Blum. Nie zapomnę nigdy jego złowrogich 

oczu, które ujrzałem w ułamku sekundy. 

Podbiegł z tyłu do walczącego z Gracja- 

nowskim, bandyty, podniósł swą ciężką, 
niedźwiedzią rękę i trzasł straszłiwie kolbą 
„nagana* w potylicę czaszki. — Przymkną= 
łem oczy. Po wszystkiem — pomyślałem. 

W następnej chwili Blum pomagał mi 
wstać. Czułem ból w okolicach brzucha, ale 
przecież nie byłem nawet ranny. Już mo- 

głem iść od biedy. Gorzej było z Gierma- 
nowiczem. Ten miał postrzelone prawe uda. 

Gracjanowski z Bilunasem trzymali go po- 
pod ręce. 

Nagle, ze złożonego w odrynie siana, 

zsunęła się zwolna, zaczepiając i unosząc 
ponad kolana spódnicę, postać dziewczyny. 
Oparła się milcząc o bierwiona budynku. 
Patrzała dziwnie na nas, trochę zakłopota- 
na, nachalna i wystraszona jednocześnie. 

— Jak się nazywasz? 
— Mańka. 
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ale 
bandyta już się skrył w zaroślach. Usilo- 
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