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Myślą wracam do dawnych czasów, 

Bardzo dawnych. Tak — lat dwadzie- 

ścia wstecz. Były to t. zw. nienawistne 

czasy zaboru moskiewskiego. Warunki, 

tempo życia, krąg zainteresowań, moda 

— wszystko było trochę inne. I sensacje 

były inne. Niby podobne do dzisiejszych, 

a jednak inne. Bo tło było inne. Lotnictwo 

ząbkowało, radja nie było. Nie było ani 

kryzysu, ani wogóle otumanienia powo- 

jennego. 

Główną sensację stanowiły pracesy 

sądowe. Takie przekroje ówczesnej współ 

czesności, rzucone na jedyne forum, 

gdzie panowały: względna wolność sło- 

wa, duża uczciwość społeczna, wyscce 

pedagogiczna poprawność wysławiania 

się publicznego. Gdzie można było nasłu- 

chać się i nagadać się. Gdzie można by- 

ło się nauczyć. Gdzie wreszcie można by- 

ło przeżyć dreszczyki niezdrowej  (dla- 

czego koniecznie — niezdrowej?)  sen- 

sacji. 

Pamiętam te czasy sławnych  proce- 

sów de Lacy'ego, Ronikiera, Bisping:, 

Bejlisa... Gdy jako świeżo upieczony stu-- 

dent prawa połykałem stenogramy  roz- 

praw sądowych, rozkoszując się żełazną 

argumentacją prokuratorską i popisami 

krasomówczemi Karabczewskiego, bBo- 

bryszczewa-Puszkina, Wacława Makow- 

skiego (wonczas młodego adwokata).. Z 

młodzieńczą niekonsekwencją przerzuca- 

łem się w mych rojeniach od snów o 

sławie „stalowego prokuratora — z ka- 

mienną twarzą, nieruchomym wzrokiem 

i nieubłaganą, zimną logiką oskarżycje- 

la — do snów o laurach krasomówcze- 
go, pięknego (?), szlachetnego obrońcy.. 

. Po dwudziestu paru latach wspomi- 

nam te moje sny i — rozglądam się. Du- 

żo dawnych kolegów moich wykierowaio 

się na prokuratorów i adwokatów. Pi6ż- 

no jednak szukam wśród nich kamien- 

nych twarzy, stalowości, lub krasomów- 

stwa. Starzeje się widać człowiek, tetry- 

czeje i wymagania się zwiększają. Kla- 

sycznych prokuratorów i klasycznych о- 

brońców oglądamy dziś już chyba tylko 

w filmach detektywnych. W życiu — to 

zwyczajni, porządni ludzie, ot poprostu 

„Stare chłopy”, jak mawia adw. Woźnia- 

kowski, obrońca Gorgonowej. 

NORA 

A bywało dawniej czytało się steno- 

gram jakiegoś procesu, jak najciekawszą, 

najbardziej wzruszającą i najdowcipniej- 

szą powieść.. Oto żmudna, dla niewtaje- 

mniczonych niezawsze ciekawa „pozycyj- 

na* walka przewodu sądowego przecho- 

dzi do starcia na bagnety, do ataków i 

kontrataków sporu prokuratora z obron- 

cami Rozpoczyna się przepyszny pojedy- 

nek słowny... Jak klingi toledańskie bły- 
skają w nawałnicowem tempie żądła za- 

bójczej, lecz jakże subtelnej ironji — po- 

wiedzonka i riposty, które skwapliwie 

notuje historja wielkich procesów — na 

wieczną rzeczy pamiątkę i na naukę Jia 

przyszłych pokoleń.. 

Iw tej strasznej, zaciętej walce, w 

której chodziło o wolność i dobre imię 
Człowieka, najbardziej zaciekłe zacietrze- 

wienie zawodowe stron procesowych nie 
podważyło nigdy trzech potężnych, nie- 
wzruszonych elementów: 1) olbrzymiej 
powagi sądu, powagi nietykalnej, niemal 

liturgicznej; 2) poszanowania godności 

ludzkiej oskarżonego i świadka; 3) in- 
teligentnego przestrzegania ram oskarże- 

nia i obrony — owych reguł pojedyn- 
kowych procesu. 

Tak bywało przez 20 laty pod zabo- 

rem rosyjskim. 

* * * 

Mamy i dziś sensacyjne, wielkie pro- 

cesy. jeden z takich procesów toczy się 
na południu Polski. Może to właśnie kli- 
mat południowy, odmienny, niż w innych 

dzielnicach, sprawia, że proces ten toczy 
się jakoś — dziwnie... Południowa atmo- 
sfera powoduje- częste wyładowywanie 
południowych temperamentów. Nic dzi- 
wnego: wszak i trybunał, i ława przy- 

sięgłych, i świadkowie, i „strony* i 

wreszcie publiczność — składa się nie- 

mal wyłącznie z polskich gaskończyków. 

Chwilami, czytając stenogramy lustr. 

Kurjera Codziennego, przeciera się oczy: 

— stenogram, czy scenarjusz filmowy 

produkcji krajowej? — W tej atmosicize 

południowej, rozedrganej, jak słup po- 

wietrza nad ogniskiem, dziwnie wykrzy- 

wiają się i zacierają owe trzy elemeu- 

ty, które my tutaj — w ex-zaborze rosyj- 

skim — zachowaliśmy po dziś dzień jako 

niewzruszone atrybuty wielkich  proce- 

sów: powaga sądu, poszanowania czło- 

wieczeństwa, przestrzeganie „reguł poje- 

dynkowych“. 

Za dawnych, przedwojennych proce- 

sów „rosyjskich*, sąd był dla stron i 

wogóle dla wszystkich — tabu. Uniiał 

budzić u innych poczucie swej nietykai- 

ności i umiał nietykalności tej bronić. 

Sąd ten nie dopuszczał nawet możliwe- 

ści beęzustannych dysput pomiędzy prze-- 

wodniczącym trybunału a obrońcą; nie 

pozwoliłby na krytykowanie przez obroć- 

cę sposobu stawiania pytań przez prze- 

wodniczącego; nie zniósłby uwagi obroń 

cy, że „panu prokuratorowi sekundowa- 

ło 3-ch sędziów": — wszak taka uwaga 

stanowiłaby istną obelgę — wyraźny za- 

rzut stronniczości sądu!... Ale też sąd wte 

dy umiał sam powagę swą zachowa, 

bo nie dowcipkował pod adresem świad- 

ka: „Widocznie pan nie jest erotoman" 

i nie wysłuchiwał przeto słusznej uwagi 

obrońcy, że świadek (ogrodnik) może 

nie wiedzieć co znaczy wyraz „eiuio“ 

man“... Bo nie robił uwag oskarżonej: 

„to pani nie jest dobra pielęgniarka", na 

co oskarżona nie potrzebowałaby mówić: 

„Panie prezesie, ja pielęgnowałam tylk 

dzieci“. 

Za dawnych czasów świadek był tra- 

ktowany jako obywatel, co spełnia cięz- 

ki obowiązek dawania publicznego świa- 

dectwa prawdzie. Strony procesowe niia 

ły dla świadka uznanie i szacunek i je- 

żeli często wystawiały go na grad zjadii- 

wych, podstępnych pytań, to jednak za- 

wsze potrafiły uszanować w nim czło- 

wieczeństwo i godność ludzką. Nie mó- 

wiono wtedy z ławy obrończej do świad- 

ka: „to pan jest monopolista'* (monopo- 

lista na kobiety!). Nie pastwiono się nad 

świadkiem nieletnim, wymyślając mu od 

„świadka z premedytacją”, od „minimai- 

nego flegmatyka* (?), lub mówiąc mu: 

„Panu w głowie było ciemniej, niż w po- 

keju''... 
Obrońca w procesie sądowym nia 

wielkie prawa. Staje on w obronie wol- 

ności dobrego imienia, ba nawet życia 

człowieka. Nie wahałbym się powiedziec, 

że ma on nawet większe prawa, niż oskar 

życiel, gdyż staje po stronie napadniętej. 

Trudno więc wymagać od obrońcy, by 

przemówienia jego brzmiały, jak nudny, 

monotonny reierat urzędowy, lub jak na- 

uczanie z kazalnicy. Przeciwnie — niech 

mowa obrońcy tętni krwią, niech bucha 

płomieniem „świętego oburzenia”, niech 

iskrzy się ironją i sarkazmem, ale niech- 

że ta ironja i ten sarkazm utrzymane 

będą w pewnych ramach poprawności i 

— inteligencji. To zwracanie się do oskar 

żonej per „Pani Szanowna* (dlaczego 

nie „całuję rączki*?), ta „szlompa“ (we 

Lwowie i w Dalmacji nazywa się to 
podobno inaczej), to „chodzenie po dru- 

cie z parasolem*, te wszystkie powie- 
dzonka budzące podobno „wesołość* na 

Sali — budzą u nas przykre zdziwienie 
i smutek, 

„A ten język dziki* — jak powiedział 
by ś.p. Juljan Ejsmond. Ten „dzagan“, 

będący poprostu ostrzem kilofa, to „Spra- 

wianie“ ryby, to Ścieranie prochu", te 
krzyki „z pola* (t. j. z zewnątrz, z po- 

dwórza).. 

Na perypetje wielkiego procesu, to- 
czącego się w jednym z południowych 
stanów Polski, południowa publiczność 

reaguje — południowo. Z ław tak zwa- 
nej u nas „galorki* zrywa się co chwila 
„burza oklasków". T jakoś nikogo to nie 
dziwi, i nie szokuje, nikt się temu nie 
sprzeciwia, nikt nie zarządza ani opióż- 

nienia sali, ani przynajmniej nie * grozi 
takiem zarządzeniem. Gaskonja polska 

w najwyžszem podnieceniu przeżywa 

„wielką szlompę* (mam wątpliwość, czy 
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SĄDNE DNI w GALILEI Krwawe awantur 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
t' RANGWICZE — ul. Szeptyckiego — А. 

GŁĘBOKIE — uł. Zamkowa 14 Księg. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Rach”. 
HORODZIEj — Księgarnia Kol. „Ruch” 
KLECK — Sklep „Jedność* 

LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch*”, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
MiORY — Ejdelman 
NIESWIEŻ ui. Ratuszowa — Księgarnia Jażwińskiego. 
NOWOGRGDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch** 
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CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej i i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. 
Kronika numerach nadesłane milimetr 50 gr. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. O; 

  

w. Włodzimierowa. 

Łaszuk. DRUJA — Kowkia, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ul. Wiłeńska 15 T. Gurwicz 

PINSK — Księgamia Połska — St. Bednarski 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkoliej. 

STOLPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
SŁONIM — Księgarnia J. Ryppa ul. 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

Mickiewicza 10. 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe uł. 3 Maja & 
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reklamowa milimetr 60 gr. W 
cyirowe i 

Dzieło agitacji 0.Ww.P. — Pogromy żydów. — Strzały do policji 
WARSZAWA. PAT. — W dniu 14 

bm. w godzinach wieczornych w раги 
miejscowościach powiatu żywieckiego, 
województwa krakowskiego, miały miej- 
sce zajścia, spowodowane  szerzoną od 
dłuższego czasu gwałtowną agitacią 
wśród bardziej społecznie nieušwiadomio 
nego odłamu ludności przez Obóz Wiel- 
kiej Polskigj,organizacje, będące pod jego 
wpływem. Rozagitowane grupy, uzbrojo- 
ne w kije, pałki, a w niektórych wypad- 
kach i broń palną, dopuściły się eksce- 
sów we wsi Zlatna, w przysiółku Ujsoł, 

w Rajczy i w Milówku. W Zlatnej i Uj- 
sole tłum, złożony z kilkudziesięciu osób 
zdemolował 11 sklepów żydowskich. Do 
większych zajść nie doszło, gdyż policja 
udaremniła w zarodku dalsze ekscesy. — 
W Rajczy tłum próbował demolować 
sklepy. Policja, w składzie 5 posterunko- 
wych, którym z czynną pomocą pospie- 
szyli przebywający w  sanatorjum woj- 
skowem w Rajczy oficerowie, odparła 
tłum i udaremniła rabunek. W trakcie te- 
go z tłumu oddano kilkanaście strzałów i 
obrzucono policję kamieniami. Policja 

Napad na konsulat niemiecki w Dyneburgu 
DYNEBURG. PAT. — Wczoraj w no 

cy komuniści dyneburscy dokonali napa- 
du na tutejszy konsulat niemiecki. Po wy 
łamaniu okiennic w czterech oknach, ko- 
muniści wybili wszystkie niemal szyby, 
rzucając cegłami. Jedna z cegieł owinię- 
ta była w czerwone płótno z napisem: 

„Precz z krwawym terrorem Hitlera w 
Niemczech. Dyneburski komsomoł'*. 

Konsul niemiecki Koryc, który w 
chwili napadu udawał się właśnie na spo 
czynek, zawiadomił policję. Spisano pro- 
tokół. Sprawców napadu jednak nie zdo- 
łano ująć. 

Spotkanie Mac Donalda z Mussolinim 
LONDYN. PAT. — „Daily Telegraph" 

twierdzi, że w ciągu następnych 24 go- 
dzin nastąpi w Stresie albo Como spot- 
kanie Mac Donalda z Mussolinim. Mac 
Donald stanowczo przeciwny jest odro- 
czeniu konferencji rozbrojeniowej, bo da- 
łoby to Niemcom podstawę do ponow- 
nych zbrojeń. Mac Donald pragnie zau - 
rzeć konwencję, zawierającą zakaz uży- 

kim był van 

wania niektórych rodzajów broni oraz 
przyjęcie zobowiązania nieuciekania się 
do przemocy przy rozwiązywaniu między 
narodowych koniliktów. Premjer angicl- 
ski nalega na przyjazd Daladiera do Ge- 
mewy. We czwartek Mac Donald zamie- 
rza wystąpić z mową programową na nu 
siedzeniu konierencji. 

der Luebbe 
SENSACJE PARYSKIEJ PRASY. - 

PARYŻ. PAT. — Wczorajszy „Le Popu- 

Тане“ zamieszcza iniormacje, z których wyni- 

ka niezbicie, że van der Luebbe był nietyiko 
narodowym socjalistą, lecz ponadto agentem - 

prowokatorem tajnej policji niemieckiej. Dzien- 

nik stwierdza, że paszport holenderski, którym 

legitymował się van der Luebbe, siabrykowany 
jest przez Niemców. Luebbe miał wspólników, 
którzy, jak wiadomo, zdołali zbiec. Dziennik o- 
świadcza dalej, że wspólnikami tymi było 6 czy 

7 hitlerowców, którzy w chwili wybuchu poza- 

ru znajdowali się wraz z oddziałem hitlerow- 

ców w pałacu ministra Goeringa, łączącym się 

korytarzem podziemnym z gmachem  parla- 

mentu. 

  

Sytuacja na konferencji rozbrojeniowej 

Na rozkaz zgóry przeszli oni z pałacu ko- 

rytarzem tym do Reichstagu i podłożywszy ©- 

gień, tą samą drogą powrócili, łącząc się zno- 

wu z grupą hitlerowców, którą na chwilę, sto- 

sownie do udzielonego im rozkazu, opuścili, a- 
żeby zaś winę przerzucić na komunistów i s0- 
cjalistów, użyto agenta-prowokatora Luebbe. 

Według dochodzeń policji saskiej, Luebbe 
prowadził w swoim czasie agitację w duchu na- 

rodowo-socjalistycznym. jako prowokator taj- 

nej policji, działał na rachunek hitlerowców 0- 
raz grupy właścicieli kopalń nafty, która to gru 
pa, według dziennika, dąży do zerwania sto- 
surków z Rosją Sowiecką, a więc wstrzymania 
importu nafty rosyjskiej. 

zmuszona była w obronie swojej użyć 
broni, w wyniku czego kilka osób zostało 
rannych. 

W tym samym czasie w miasteczka 
Milówek, korzystając z udania się poste- 
runku policji do Rajczy, tłum zdemolował 
10 sklepów, raniąc ciężko jednego właś - 
ciciela sklepu. Przejeżdżający tamtędy. 
starosta żywiecki wezwał rabującą i u- 
zbrojoną bandę do zaprzestania rabun- 
ku; w odpowiedzi na to oddano z tłumu 
do starosty szereg strzałów. Towarzy- 
szący staroście dwaj posterunkowi Poli- 
cji Państwowej zmuszeni byli użyć bro- 
ni, w wyniku czego cztery osoby zostały 
ranione, jedna z nich zmarła. 

Dzięki energicznej postawie starosty, 
banda rozbiegła się i do dalszych rabun- 
ków nie doszło. Władze przeprowadziiy 
szereg rewizyj i aresztowań. Aresztowano 
dotychczas 83 osoby, zarówno z pośród 
uczestników rabunków, jak i główniej- 
szych podżegaczy, a mianowicie zatrzy- 
mani zostali m. i. Edward Zajączek, prze 
wodniczący okręgu podhalańskiego Obo- 
zu Wielkiej Polski, oraz Ryłko, Surma, 
Łasz i Brija, członkowie OWP. Energice- 
ne zarządzenia władz spotkały się z du- 
żem uznaniem wśród ludności. Obecnie 
na terenie powiatu żywieckiego panuje 
spokój. 
NDRSN ESRT EET EAS 

Awantury hitlerowskie 
w Gdańsku 

GDAŃSK. PAT. — W środę rano w loka- 
lu redakcyjnym socjalistycznego pisma „Dan- 
ziger Volkstimme* wybite zostały szyby. Jak 
stwierdzono, sprawcami byli hitlerowcy, miano- 
wicie członek Volkstagu Maas oraz członek or- 
ganizacji hitlerowskiej Kuehn. Według wyjaś- 
nienia prezydjum policji, obaj sprawcy napadu 
byli rzekomo pijani. 

Aresztowania w Niemczech 
BERLIN. PAT. — „Voelkischer Beobach- 

ter“ donosi, że w dniu wczorajszym aresztowa- 
ni zostali w Monąchjum redaktor  „Iiłustrierte 
Presse“ Lorand i dyrektor Schauspielhausu Fal- 
kenberg. Aresztowani podejrzani są o udział w 
akcji komunistycznej. 

Kontrataki Chińczyków 
TOKJO. PAT. — Koto Hai-Feng-Kou 

trwają zacięte walki. Straty są bardzo 
ciężkie po obu stronach. Japończycy wy 
słali posiłki z Ping-Czuan. Chińczycy w 
godzinach porannych zaatakowali gwał- 
townie japońskie pozycje po otrzymaniu 
znacznych posiłków. 

  

Zapowiedź wielkiej mowy Mac Donalda 
PARYŻ. PAT. Omawiając sytuację, 

powstałą na konierencji rozbrojeniowej, prasa 
jednomyślnie stwierdza, że Francja nie może 
zgodzić się na żadne dalsze ustępstwa bez 0- 
trzymania gwarancyj bezpieczeństwa. — Dzien 
niki podają obszerne komentarze do wiadomo- 
ści genewskich, podkreślając, że słabość wobec 
agresywnej postawy pewnych mocarstw, stano 
wiącej przeszkodę dia pomyślnego wyniku prac 
konierencji, odbiłaby się w sposób bardzo nie- 
korzystny na pokoju europejskim. Większość 
korespondentów francuskich w Genewie przy- 
puszcza, że Mac Donald postara się o pośred- 
nictwo Benesza, specjalisty w opracowywaniu 
formuł kompromisowych, by znaleźć formułę, 
pozwalającą na odroczenie konierencji bez jej 
zerwania. 

GENEWA. PAT. — Według oficjalnych in 
formacyj, udzielonych przez delegację angielską, 
Mac Donald wygłosi na jutrzejszem posiedzeniu 
komisji głównej wielką mowę, po której rozda- 
ny będzie dokładnie opracowany projekt kon- 
wencji rozbrojeniowej. 

Wiadomość ta wywołała w kołach konie- 
rencji zrozumiałą sensację. 

W ciągu ubiegłych dni Mac Donałd, który 
z Londynu nie przywiózł żadnego kompletnego 
projektu, odbył tu szereg konierencyj, w toku 
których informował się co do aktualnych moż- 
liwości. Od wczoraj Mac Donald wraz ze swy 
mi ekspertami pracował nad projektem, który 
przedstawi w dniu jutrzejszym. Projekt ten bę- 
dzie czwartym projektem, który delegacja an- 
gielska przedstawi konferencji. Po raz pierwszy 

trafnie użyłem tego dzikiego wyrazu), 
a najpopularniejszy w Polsce dziennik 
gaskoński każe nam wszystkim w niej 
się babrać.. 

Gorgonową sądzić będą jeszcze dłu- 
gie dni — może tygodnie. Lecz nie o to 
chodzi — winna, czy nie winna, nie cie- 

dzi o tło i środowisko morderstwa, nie 

chodzi nawet o „niezdrową* sensację, 

mającą posmaczek krwi i zapaszek „ie- 
akcji fizjologicznej*, Chodzi oto, że dla 
nas, mieszkańców północnych dzikich 
„Kresów*, gdzie żywe są jeszcze trady- 
cje innych „wielkich procesów”, ten dzi- 
siejszy proces krakowski ma poziom nie- 
słychanie, przerażliwie — niski... 

* * * 

„Wielkie procesy“ mają to do siebie, 
że budzą szerokie echa — wczesne i 
przedwczesne. Nie tylko w rozmowach 
kawiarnianych, lecz i na łamach prasy 
popisują się na ochotnika obrońcy i 

oskarżyciele. Zjawisko takie jest nieuni- 

knione, jak każda reakcja psyche społe- 

cznej. To też niesłusznie dąsa się „Il. 

Kur. Codz.“ na panią Przybyszewską za 

jej artykuł w „Wiadomościach  Literac- 

kich* w obronie Gorgonowej. Zdarzało 

się tak i dawniej. Przypominam sobie 

wspaniałą broszurę Leo Belmonta „Roz- 

wiązanie tajemnicy sprawy Ronikiera'. 

Toż to było małe arcydzieło detektywisty 
cznej intuicji, prawniczej subtelności, a- 

dwokackiego talentu, artystycznego tem - 

peramentu, cywilnej odwagi... Braszurkę 

Belmonta o „Ronikierze“, lub jego —- 

niebywale śmiały i niebezpieczny, jak 

na tamte czasy — list otwarty do pre- 

mjera Stołypina z powodu skazania sta- 

ruszka Knobelsdorfa na 8lat katorgi za 

„polowanie na lisy w cerkwi prawosław- 

nej“ — czytało się jak najbardziej fa. 

scynującą nowelę. A artykulik w obronie 

Gorgonowej pióra p. Przybyszewskiej 
Czyta się jak przeciętne wypociny ko- 

biece. I w tem tkwi różnica, którą nie 

każdy, niestety, dziś widzi. Fin. 

będzie to jednak gotowy projekt konwencji, u- 
jęty już w artykuły. Projekt ten będzie nosic 
tytuł „projekt traktatu". 

Co się tyczy projektu tego, to wiadomo, że 
nie będzie on ograniczał się do osiągniętych 
już rezułtatów, ale wychodząc poza te ramy, 
obejmować będzie różne idee, zawarte w ame- 
rykańskim projekcie i we francuskim projekcie 
organizacji pokoju. Według krążących pogłosek 
przewiduje on daleko idące ograniczenia jakoś- 
ciowe, jak zniesienie ciężkiej artylerji powyżej 
150 nim., czołgów powyżej 20 tonn, oraz wy- 

Šakių Tenisas - Ю zaaczy ne w jo! атегу! Ь znaczy 
redukcje - 30 procent. Co się tyczy lotnictwa, 
to projekt przewiduje zniesienie lotnictwa woj- 
skowego w ciągu lat, a tymczasem różne 
ograniczenia, m. i. zakaz bombardowania lot- 

niczego. Projekt ma zawierać pewne postano- 
wienia, dotyczące bezpieczeństwa. | 

Na podstawie tego, co dotąd wiadomo „o 
projekcie amerykańskim, szanse jego oceniane 
są sceptycznie. W dziedzinie redukcji zbrojeń 
idzie on znacznie dalej, niż to w dzisiejszych 
warunkach wydaje się licznym delegacjom moż- 
liwe. Postanowienia o bezpieczeństwie, które 
projekt angielski ma zawierać, nie będą zape- 
wne wystarczające, aby te redukcje umozliwić 
tem bardziej, że ostatnie debaty wykazały nie 
możliwość uczynienia kroku naprzód w dziedzi- 
nie bezpieczeństwa. 

Mac Donald zabiegać ma gorąco o przy- 
jazd do Genewy francuskiego premjera Dala- 
diera. 

GENEWA. PAT. — Tekst projektu, który 
Mac Donald złoży jutro w komisji głównej, trzy 
many jest w tajemnicy. 

W godzinach wieczornych Mac Donald 
przyjął przedstawicieli prasy brytyjskiej, wobec 
których określił swój projekt jako próbę synte- 
zy różnych projektów, składanych już na kon: 

ferencji. Mac Donald stwierdził oficjalnie, że u- 

daje się do Rzymu celem spotkania z Mussoli- 
nim, zaznaczając, że wizyta ta ma charakter 
kurtuazyjny. — Z Genewy Mac Donald uda się 
bezpośrednio do Londynu. 

W tych warunkach odnosi się wrażenie, że 
Mac Donald, po stwierdzeniu w swoich roz- 
mowach genewskich niemożliwości złagodzenia 
coraz większych sprzeczności pomiędzy tezami 
różnych państw, wycofa się, pozostawiając pe- 
wnego rodzaju testament w postaci projektu 
konwencji. - 

WOLOŽYN — 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“, 

oraz z 
głoszenia czne o 50 proc, drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń ca 

do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administację zmieniane dowołnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 groszy. 
STAND TEMOS TSASTLSMI DAS TI TRC ITASN TAUTOS TASTE IR | 

y w pow. żywieckim 

Liberman, Kiosk gazetowy 

       

    

  

   

Komunikaty oraz 
Ji o 25 proc. drożej. 

TELEGRAMY 
STYPENDJA DLA SŁUCHACZY STU- 

DJUM OPEROWEGO. 
WARSZAWA. PAT. Na skutek proś- 

by: Tama Przyjaciół Muzykłi i: Opery Namo- 
dowej p. (Prezydent Rzeczypospolitej po- 
Tecił ustamowić diwa jednoroczne  stypen- 
dja po: złotych 500 dla niezamożnych słu- 

chaczy  studjum operowego. 

WZNOWIENIE WYKŁADÓW WE 
LWOWIE. 

LWÓW. PAT. W dniu 15 b. m. rano 
miały się rozpocząć wykłady ma uniwersy- 
tecie po dłuższej przerwie. We wczesnych 
godzinach rannych kliilkudziesięciu studen- 
tów, przeważnie politechniki, zablokowa- 
ło wejście do umiwersytetu, mie dopusz- 
czając studenitów, zdążających ma wykła- 
dy. Wobec wytwonzomej sytuacji rektor 
uniwersytetu ks. dr. Gerstman poniownie 
zawiesił wykłady i zarządzenie to natych- 
miast opublikował. W godzinach popołud- 
miowyich zebrał się semałtt akademicki i 
uchwalił zakończyć trymestr wr normal- 
mym tenminlie, (tj. dnia 18 b. m. 

EKSPŁOZJA W RAFINERII NAFTY. 

BORYSŁAW. PAT. Wezoraj w godz, 
20.30 podczas badania wytrzymałości moz- 
dzielacza gazów w rafinerji miafty „Gali- 
eja“ wi Drohobyczu wastąpiła eksplozja, 

wskutek czego rozdzielacz uległ komplet- 
memu zniszczeniu, a obsługa doznała ро- 
parzen, (Palacz Władysław Zieliński jest 
rany: w głowę i ma przeciętą tętnicę — 
szyi, zaś pomocnik destyll tona Schleiner 

doznał ciężkich obrażeń. Detomacja była 
słyszana w promieniu kilkudziesięciu me- 

trow, 'w: promieniu zaś 100 metrów wy- 
leciały wszystkie szyby z okien. Straty 
wynoszą oktoło 30 tysięcy złotych. 

AMNESTJA DLA TUBYLCÓW KOLONIJ 

PARYŻ. PAT! Tzba przyjęła jednogło- 
śnie projekt ustawy ammestyjmej. Amne- 
sitja stosować się będzie automatycznie je- 
dymie do Algieru, Martyniki, wysp Reun- 
tomi i Gwadelupy. Specjalne dekrety mają 
określać waruniki zastosowania amnestji 
do: innych kolomji. Minister Sanraut wy- 
jaśniił, że zastrzeżenia te są uzasadnione 
okrucieństwamii, jakich dopuszczali się 
niektórzy, tubylcy w: Indochinach oknucień 
stwami, jakie nie mogą Się ; ё. 

REFORMA USTAWODAWSTWA WOj- 
SKOWEGO W AUSTRII. 

WIEDEŃ. PAT. Rada ministrów odby 
ła wczoraj wieczorem posiedzenie nia któ- 
rem uchwalono wydać  nozponządzenie w 

sprawie reformy ustiawiodawstwa  wojsko- 

Wiedeński rząd krajowy postanowił — 
wnieść zażalenie do trybunału kionstytu- 
cyjnego z powodu wydanych przez rząd 
związkowy: rozporządzeń. 

STRASZLIWY HURAGAN. 

NOWY YORK. PAT. Straty wyrządzo- 
ne przez tornado w! stanach Tennessee i 
Missouri sięgają wielu miljonów dolarów. 
Wiele wsi i miasteczek: ucierpiało 2 po- 
wiodu huraganu w sposób bardzo  dotikli- 
wy. 'Wg. dotychczasowych danych, utra- 
ciły Życie 23 osoby a przeszło 200 jest 
rannych. 

——=6000=—— 

Proces Rity Gorgonowej 
KRAKÓW. PAT. — Na wczorajszej roz- 

prawie przeciwko Gorgonowej zeznawali w dal 
szym ciągu funkcjonarjusze policji, przeprowa- 
dzający śledztwo bezpośrednio po zbrodni. Że- 
znawał między innymi nadkomisarz Frankie - 
wicz, komendant policji m. Lwowa. Świadek 
ten przedstawia szczegółowo prowadzone przez 
siebie śledztwo na miejscu w Brzuchowicach, 
a następnie po uwięzieniu Gorgonowej we Lwo 
wie. Na kategoryczne pytanie prokuratora, czy 
podejrzenie Aukos ało się przeciwko oskarżo- 
nej Odrazu, czy też później, świadek odpowia- 
da z рггек‹ że po sumiennem zbadaniu 
wszystkich poszlak, podejrzenie skierowało się 
zdecydowanie przeciwko Gorgonowej. 

Zeznawała jeszcze 17-letnia AR Jezier- 
ska, która służyła u Zarembów w przez 
miesiące, opisując stosunki panujące w rodzinie 
Zaremby i jako ostatni świadek Marja Lucht, * 
żona konduktora, sąsiadka Zarembów. 

Zamykając rozprawę, przewodniczący za- 
powiedział, że we czwartek nastąpi wyjazd try- 
bunalu i ławy przysięgłych do Lwowa, celem u- 
o wizji lokalnej w willi w Brzuchowi- 
cach. ž 

—o00———— 

Kto wygrał? 
WARSZAWA PAT. Dzisiaj w 6-tym 

dniu ciągnienia V Klasy 26 Polskiej Pań- 
stwowej Loterji Klasowej większe wy- 

grane padły na następujące numery losów: 
15 tysięcy złotych — 20.835, 139.913 

° 5 tysięcy złotych — 22.050, 27.067, — 
57,901, 99.845, 102.606, 120.707, 125.346. 
141.764. 

Giełda warszawska 
WARSZAWA. PAT. — Giełda. DEWIZY: 

Belgja 174,60 — 174,17. Holandja 360,00 — 
360,90 — 359,10. Londyn 30,75 — 30,76— 30,90 
— 30,60. Nowy York 8,89 — 8,875 — 8,9025— 
8,8625. Nowy York kabel 8,90 — 8,88 — 8,91 
— 8,87. Paryż 35,12 — 35,21 — 35,03. Praga 

26,46 — 26,52 — 26,40. Szwajcarja 172,95 c 

173,38 — 172,52. Berlin w obrotach nieoficjal- 
nych 212,60. Tendencja cokolwiek mocniejsza. 

AKCJE: Bank Polski 75,50 — 75,25. Lil- 
pop 10,75. Starachowice 9,60 Tend. słabsza. 

DOLAR w obrotach pryw. 8,875. 
RUBEL ZŁOTY 4,78. 

 



SILVA RERUM 
Kurjer Poranny (66) porusza bardzo 

poważną sprawę stanu naszej muzeologji. 
Ostatnie lata wydały dosyć dużą talangę 

młodych historyków sztuki, wśród nich / ludzi 
zamiłowanych w swoim fachu i ludzi zdol- 

„nych. Pierwsze lata samodzielnej pracy wszy- 
scy niemal młodzi badacze poświęcają — i w 
dużej mierze słusznie — badaniu poiskich za- 
bytków, archiwów, dokurnentów, słowem —- 
odbudowaniu wiernego obrazu polskiej przesz- 
łości w sztuce. 

Badania te jednak napotykają za wiei 
kie trudności ze względu na brak odpo- 
wiedniej, organizacji. 

Mam wrażenie, że nie przesadzę zbyt wie- 
le, jeżeli wyrażę twierdzenie, że Poiska nie po- 
siada ani jednego naukowo odpowiedzialnego 
badacza obrazów starej szkoły, że sprawa ta 
interesuje historyków sztuki w mierze minimał- 
nej, i, że takiemu stanowi rzeczy zawdzięcza- 
my właśnie popełnianie takich omyłek, jak słyn- 
xe wywiezienie Diirera do Muzeum Wiedenskie- 
go, wywiezienie Holbeina i wiele innych wy- 
padków, które nie dochodzą do wiedzy ogółu. 

Bibljoteki i muzea naprzykład waiszaw- 
skie nie posiadają niemal zaczątka tak „zwa- 
nego „aparatu fotograficznego", to znaczy zbio 
ru fotograiij wielkich arcydzieł malarstwa, jak 
również obrazów mniejszej wartości, przy ba- 
daniu odgrywających niezmiernie ważną rolę 
(Niezwykle przypadkowe zbiory posiada Mu- 
zeum Narodowe). Bibljoteki sa bardzo nieza- 
możne, niekonipłetne, przyczem zbiory bibłjote- 
czne są podzielone między różne instytucje. 
Nieszczęsny człowiek, pragnący zobaczyć jed- 
ną książkę, musi zbadać zawartość  bibljoteki 
uniwersyteckiej, muzealnej, zbiorów państwa: 
wych, żeby wreszcie skonstatować, że w żad- 
nej z trzech bibljotek bardzo popularnej zwy- 
kłej książki nie znalazł. Muzealne zbiory dzieł 
Sztuki są tak biedne w dziedzinie starej sztuki, 
że o oparciu się na materjale porównawczym 
nie ma mowy. Cóż ma począć historyk sztuki, 
który pragnie pracować w tej niewdzięcznej, a 
tak koniecznej dziedzinie badań 

Dziedzina badań z zakresu historji 
Sztuki jest u nas w powijakach: przed 
historykami leży ogrom pracy, — wdzię- 
cznej i pożytecznej, ale wskutek właśnie 
braku środków dajemy się wyprzedzić 
innym narodowm. 

Gdy my nie posiadamy najprymityw- 
niejszych środków pracy, dr. Adolph  Donath, 
wzywa w Berlińskim Tageblacie muzea verliń- 
skie do naśladowania Ameryki i do kolekcjo- 
nowania już nie zwykłych fotograficznych 
zdjęć z obrazów, ale zdjęć rentgenologicznychi 

W artykule iiustrowanym dwiema repro- 
dukcjami z obrazów Rembrandta i Rubensa, 
pod któremi promienie Rentgena, odkryły bądź 
inny rozpoczęty obraz tego samego mistrza, 
bądź tajemnice jego techniki, Donath opowiada 
historję badań rentgenologicznych i. wyjaśnia 
ich znaczenie. 

Rentgenologiczne badania nie są 
środkiem bezwzględnie pewnym, ale w 
każdym bądź razie bardzo potrzebnym, 
bo pozwalającym na wprost rewelacyjne 
odkrycia. 

W ostatnich czasach prace berlińskiego 
restauratora, Kurta Wehlera, dla Foog-Art-Mu- 
seum przy Havard University w Cambridge w 
Stanach Zjednoczonych, wykonane na najnow- 
szej konstrukcji, aparacie rentgenologicznym 
Siemensa, wykazały, między innemi, wspomnia 
ne już podmaiowanie pod obrazem Rembrand- 
ta, które było wprost szkicem mistrza do innej 
pracy, częściowo zużytym przy malowaniu por- 
„tretu, a pod obrazem Rubensa miodelunek czę- 
ści światiocieniowych bezpośrednio na gipso- 
wym podkładzie, którego gołem okiemi dojrzeć 
nie można było. , 

Badanie powierzchni płótna odbywa się 
przy pomocy lamp kwarcowych, które w spo- 
sób niezwykle wyraźny pokazują na przemało- 
wanych miejscach ciemne plamy. 

Potrzeba zorganizowania należytej 
pomocy technicznej przy badaniach obra- 
zów, jest bardzo wielka. 

Niestety, nie prędko chyba doczeka- 
my się tych ułatwień. 

Śladami tych nowych metod badań, nie- 
stety, nie idziemy. Nie mamy, powtarzam, naj- 
bardziej prymitywnych środków, a skutek jest 
taki, że większa ilość znajdujących się w Pol- 
sce dzieł sztuki pozostaje niezdabana, to zna- 
czy — niedoceniona. Któż zdoła obliczyć, jaka 
jest to szkoda materjalna kraju? 

  

Lector 

EKO KES ESET SE TISNIETANS 

CZY WIESZ, MATKO, ŻE NA TYFUS 
BRZUSZNY, CZERWONKĘ, OSPĘ, SZKAR- 
LATYNĘ, DYFTERYT, ODRĘ , KOKLUSZ, 
GORĄCZKĘ POŁOGOWĄ RAZEM UMIERA 
DWA RAZY MNIEJ OSOB, NIŻ NA JEDNĄ 
TYLKO GRUŹLICĘ! CHROŃ SWE DZiECi 
PRZED TĄ PLAGĄ! POPIERAJ BUDOWĘ 
SANATORJUM DLA DZIECI GRUZLICZYCH; 
KUPUJ NALEPKI PRZECIWGRUŹLICZE! 

e 

USTAWA 0 BILETĄCH SKAR- 

B3WYCH 
WARSZAWA. PAT. — Na wtorkowem po- 

siedzeniu komisji skarbowej Sejmu przyjęto w 
drugiem i trzeciem czytaniu projekt ustawy o bi 
letach skarbowych. Ustawa upoważnia ministra 
skarbu do wypuszczenia biletów skarbowych z 
terminem nie dłuższym nad 1 rok z tem, że su- 
ma biletów, znajdujących się w obiegu, nie mo- 
że przekraczać 200 miljonów zołtych. 

Następnie przyjęto w drugiem i trzeciem 
czytaniu projekt ustawy, zatwierdzającej zmia- 
ny statutu Banku Polskiego, uchwalone w lu- 
tym tego roku na ogólnem zebraniu akcjonar- 
juszów Banku Polskiego. Główne zmiany sta 
tutu dotyczą przejścia z pokrycia dewizowo - 
złotego na kruszczowe złote, jak również po- 
krycia natychmiast płatnych zobowiązań. Zmia 
ny te idą w kierunku wskazań międzynarodowej 
komisji złota przy komisji finansowej Ligi Na- 
rodów oraz międzynarodowej komisji przygoto - 
wawczej do międzynarodowej koinisji ekono- 
micznej. — Wreszcie przyjęto projekt ustawy 
o ulgach dła nowowznoszonych budowli. 

оВОМО 

Odezwa Glėwnego Komitetų Ob:hodu Imienia 
Pierwszego Marszałka Polski J. Piłsudskiego 
WARSZAWA. PAT. Główny Komitet 

Obehodu  Imienin Piienwszego  Mamszalka 
Polski Józefa Piłsudskiego ogłosił mastę- 
pującą odezwę: 

Obywatele! 

JózefPiłsudski — to pllenwisze po pow- 
„taniu styłczniiowem (hasło tworzenia wła- 
snegio rwiojska dla czynnej walki! z zaborcą. 

Józef Pilsudski — to oręż polski, okryty 
sławą Legjonów iw wiojnie śwliałtowej. Jó- 
zef Piłsudski — to mola życia i zwycięstwa 
mai progu niepodległej ojczyzny, wyrażona Ę 
wiiekiepomaną 'olbriomą Liwiowia i Wilna, Jó- 
zef Piłsudski — to granice dzisiejszej Rze- 
ezypospolitej, zaikrešlone sitą polskiego 0- 
węża. Józef (Piłsudski — to  chlubny po- 
kój, owoce pracy zwycięskiego Wiedza Na- 
modu. Józef Piłsudski — to hasło wspólne- 

Blenarne obrady lzby Poselskiej 
WARSZAWA. PAT. — Marszałek otwotzyl 

96-te plenarne posiedzenie o godzinie 4-tej po 
południu. 

Po przyjęciu przez Izbę w obu czytaniach 
kilku projektów ustaw, pos. Kamiński (BB) zre- 
ferował nowelę do ustawy o uwłaszczeniu by- 
łych czynszowników w województwach kreso- 
wych. Chodziło o to, żeby reszta ceny kupna 
została rozłożona na lat 10, względnie 15: O- 
procentowanie niezapłaconej części ma wynosić 
3 procent rocznie. Po dyskusji Sejm przyjąt pro 
jekt w drugiem i trzeciem czytaniu. 

Poseł Hyla złożył sprawozdanie o dwoch 
wnioskach: BB i PPS, zmieniających ustawę z 
roku 1932 o wykupie gruntów, podlegających 
ustawie o ochronie drobnych dzierżawców. Ко- 
misja re'orm rolnych wzięła za podstawę wnio- 
sek BB. W;swnięty w tym wnoisku projekt u- 
stawy lzta przyjęła w drugiem i trzeciem czy- 
taniu. 

Dluzsza dyskusja wywiązała się w  dai 
szym ciągu posiedzenia nad nowelą do ustawy 
o Fundu-ziu Drogowym. Sprawozdawca posei 
Kosydar:ki pod'iósł, że nowela znosi opłaty od 
biletów autobusowych, znosi dalej opłatę od cię 
żaru pojazdów mechanicznych i obciążenia 
związane z tonno-kilometrami. — W głosowa- 
niu odrzucono poprawki mniejszości i nowelę 
przyjęto w Grugiem i trzeciem czytaniu. 

Na wniosek komisji regulaminowej Sejm u- 
chwalił, że zosteną wydani sądom posłowie Ko- 
niarek, Laskowski, Marjan Dąbrowski, Starzyk, 
Wróbel i Maxólski. 

Przyjęto dalej ustawę o przedłużeniu termi- 
nu składania n ektórych egzaminów w szkołach 
akademickich. Ustawa pozwala studentom wy- 
działu filozoficznego, którzy rozpoczęli studja 

Pienarne posiedzenie 
Senatu 

WARSZAWA. PAT. — Na 52-giem posic- 
dzeniu plenarnem Senatu prowadzono dalszą de 
batę nad rządowym projektem o ubezpieczeniu 
społecznem. Przeciwko projektowi występowali 
senatorka Kłuszyńska (PPS), sen. Kopciński 
(PPS), ukrainiec Pawłykowski, sen. Pepłowski 
z NPR. Oświadczyli oni, że ich stronnictwa gło 
sować będą przeciwko ustawie. Popierał usta- 
wę sen. Klemensiewicz (BB), poczem dłuższe 
przemówienie wygłosił minister opieki spoiecz- 
nej dr. Hubicki, podkreśłając, że projekt usta- 
wy nie pozostaje co do poziomu w tyle poza 
ustawodawstwami 0 ubezpieczeniach socjal- 
rych, obowiązującemi cbecnic w zachodnicj i 
środkowej Europie. Opłaty za pomoc lekarską 
i lekarstwa wprowadziły w latach ostatnich mię 
dzy innemi ustawodawstwa 'Belgji, Francji, Nie- 
miec, Łotwy, Luksemburga i Szwajcarji. Pozo- 
stawienie instytucyj ubezpieczeniowych w ich 
obecnym stanie groziło dosłownie miljonowcj 
rzeszy ubezpieczodych zupełną utratą nabytycii 
uprawnień. Refory u musi ratować tę instytucję 
W całości swej ustawa nietylko daje ubezpie 
czenie robotnikom na starość, uietylko odciąża 
gospodarkę narodową od zoyt wielkich obcią- 
żeń na niektórych pe.iaciach kiaju, nietylko stwa 
rza podsiawę do 1utowania wspomnianych in- 
stytucyį ubezpieczen'owych, ele i ujednostajnia 
ustawodaw»two spc'eczne na terenie całeg:: 
państwa. W czasie obrad nai tą ustawą w obu 
izbach kluh BBWR wniósł szereg poprawek, u- 
lepszających samo 1bezpieczenie tak wybitnie, 
że ze strony ubezpieczonych należy mu się za 
to prawdziwe uznacie. Ustawa ma rzeczywiste 
cechy zdrowego kompromisu : solidarności czyn 
ników, odpowiedzialnych za losy państwa. 

Sejm w głosowaniu uchwalił en bloc pro- 
jekt ustawy razem z poprawkami (huczne o- 
klaski nu lawach BBWR). 

Przed zamknięciem posiedzenia marszałek 
zawiadomi, że Klub Narodowy wniósł do p. 
ministra spraw wewnętrznych interpelację w 
sprawie postępowania władz policyjnych w Po- 
znaniu. Następne posiedzenie w piątek o godzi- 
nie 10 rano. 

  

   

   

   

IMPONUJĄCE WYDAWNICTWO 
Kapitalna monografja o Polsce, wv- 

dana przez firmę Trzaski, Everta i Mi- 
chalskiego, p.t. „Polska — jej dzieje i 
kultura od czasów najdawniejszych do 
chwili obecnej' — ukazuje się obecnie 
już w drugiem wydaniu. 

Z tego. należy wyciągnąć dwa wnio- 
ski. Pierwszy zmusi nas do stwierdze- 

nia, iż nie jest z nami tak źle, skoro wy-- 
dawnictwo poważne i kosztowne wsku- 
tek wyjątkowo szerokich granic w treści 
i wytwornej szaty zewnętrznej, — zna 
lazło jednak tak wielką ilość prenumera- 

torów, iż zostało wyczerpane niemal za- 
raz po ukończeniu druku. Do takiego po- 
wodzenia przyczynił się niezawodnie i 
sposób rozpowszechniania: należycie 

(zorganizowana akcja propagandowa, о- 
raz dogodne warunki spłaty miesięcznej. 
"Nie każdego stać na jednorazowe opła- 
cenia całej sumy, natomiast każdy może 
zaoszczędzić kilka złotych miesięcznie, 

„aby w ten sposób po pewnym czasie stać 
się posiadaczem niezwykłej publikacji. 

Drugi wniosek, wypływający z faktu 
wyczerpania pierwszego wydania „Pol- 
ski”, będzie dotyczył tych, którzy je- 
szcze nie zaprenumerowali wydawni- 
ctwa:- muszą to zrobić, gdyż trzy wielkie 

tomy „Polski** będą nietylko ozdobą każ- 
dej bibljoteki, metylko niezmiernie cenna 
encyklopedją, do której raz po raz trze- 
ba zaglądać (z prawdziwą  przyjemno- 
ścią!), ale i wymownym dokumentem 
naszej kultury! 
* 

Zasłużona firma Trzaski, Everta i 
Michalskiego od dłuższego już czasu pro 
wadzi ciekawą akcję wydawniczą, pole- 
gającą na zwalczaniu kryzysu zapomocą 
nieuznawania go. Publikacje, wychodzą- 
ce ze znakiem tej firmy, odznaczają się 
przedewszystkiemwytworną, nieraz wprost 
wspaniałą szatą zewnętrzną: kredowy 
papier, barwne ilustracje, oprawa w pól- 
skórek, starannie przemyślany układ gra- 
diczny, — wszystko to w najmniejszym 
stopniu nie świadczy о naszych  dzia- 
dowskich czasach! 

„Nie jest to jednak ani rozrzutność, 
ani snobizm: jest wynikiem zdrowej ku- 
pieckiej kalkulacji, gdyż firma  wypu- 
szcza w świat prawie wyłącznie wyda- 
wnictwa encyklopedyczne, wymagające 
olbrzymiego wysiłku i mające trwać i 
posiadać wartość w ciągu długich dzie- 
siątków lat. 

Firma Trzaski, Everta i Michalskie- 
go może z dumą wskazać na tak wielkie 
przedsięwzięcia wydawnicze, jak „Ency- 
klopedja Ilustrowana“ w 5-ciu tomach i 
mniejsza, dwutomowa „Encyklopedja Po- 

wszechna', jak „Leksykon ilustrowany", 
„Podręczny Słownik Geograficzny**, 
„Wielka Geografja powszechna”, „Wiel- 
ka Historja Powszechna“, „Wielka Li- 
teratura powszechna“, jak „Dzieje Ma- 
larstwa polskiego“,  opracowane przez 
prof. F. Koperę. Ale niezawodnie na czo- 
ło tych wydawnictw wysunie się „Po:- 
ska jej dzieje i kultura“.   

według dawnego systemu, składać egzamina 
końcowe według dawnych przepisów do dnia 30 
czerwca 1933 r. 

Posiedzenie Sejmu przeciąguęło się do póź- 
nych godzin wieczornych. 

  

Cud elektrycznej 
W stanie Connecticut *koło Greenwich ist- 

nieje założona niedawno przez wzbogaconego 
elektrotechnika ferma rolnicza, posiadająca du- 
żą hodowlę drobiu, a intrygującą całą prasę a- 
mierykańską tem, że wszystko co się w niej 
dzieje, dzieje się siłą prądu elektrycznego. 

Mr. Coldwell właściciel fermy, wykorzystał 
istotnie energję elektryczną w sposób, w jaki 
tylko to się dało. Automatyzacja życia poszia 
też jak można było najdalej. Przedewszystkietu 
© świcie (specjalny instrument przestwa w a- 
paratach zmierną godzinę świtania), gasną 
lampy, świecące nocą na podwórzu fermy. W 
tej samej chwili otwierają się drzwi wielkica 
kurników: wypędzane stamtąd  elektrycznemi 
straszakami - wahadłami kury, wychodzą na 
dwór, gdzie niebawem wysypuje się im pierw- 
szy posiłek z dzioba innego aparatu. 

Punkt o godzinie za 5 siódma poczyna lać 
się woda ciepła do wanny w łazience. O siód- 
mej melodja radjowa budzi pana i panią Cold- 
well i ich dwoje małych dzieci. Na 10 tylko mi- 
nut przedtem inna melodja zbudziła już kuchar- 
kę i służącego, w jednej osobie szoiera, zarzą- 
dzającego iermą, ogrodnika i lokaja. Przy po- 
mocy elektrycznej maszynki do golenia p. Cold 
well goli się. Tymczasem w kuchni przyrządza 
vię tradycyjne obiite pierwsze śniadanie amesy- 
kańskie. Kucharka nie ma z tem zbyt wiele 
trudności: wszystko trzeba tylko nastawić. W 
kuchni samej jest około 200 rozlicznych przy- 
rządów (dosłownie dwieście), poruszanych ©- 
lektrycznie a służących do krajania mięsa, cy- 
tryn, pomidorów, rozsmarowywania masła, my- 
cia naczyń, gotowania jaj, smażenia — wszyst- 
kiego. Śniadanie jest też niebawem gotowe. 

Sprzątanie odbywa się automatycznie: je- 
dyną czynnością służącej jest czuwanie nad tem, 
by przyrządy nie potłukły czy nie popsuły ni- 
czego. Musi również poprawić tu i owdzie nie- 
co za szablonowe sprzątanie. Potem ma czas 
wolny. Tymczasem z garażu wyjechało auto, 

go trudu dla utrwalenia potęgi Rzeczy- 
pogspoliltej rw nowej społeczności polskiej. 
13 marca, imieniny Wodzą Poliski inie- 

podległej — to (dzień świlięta, a zarazem be- 
dziec do nowych twórczych czynów. Czy- 
my te (tem zaszczytniejsze być muszą, im 
cięższy| kryzys gospodarczy staje im ma 

drodze. Wielkie czyny, w trudnych do- 
konane warunkach, wymagają od społe- 
czeństwa _ sollidarmości, pomocy i karnego 
wiysiłkiu. 

Ufny w te emoty zborowłości naszej 
rząd planuje walkę z kryzysem gospodar- 
czym, przepnoiwiadzając ustawę o Fundu- 

szu Pracy, Nazpoczynając roboty  publi- 
cznie w całym kraju, z budową kołei War- 

szaiwa — Radom ma iczele, do kitórej to 
budowy przystępuje właśnie w dniu imie 
nini Pilerwiszego Marszałka  Pilsudskiego. 

Obywaattiele! Dzień iimieniin Wiodza Na- 
rodu Józefa Pilsudskiiego — to dzień sła- 
wy i Szczęścia. Dzień ten! šwigcimy pod 

hasłem: „U granie Rzeczypospolitej straż 
czu jnia, bolhiałtemsłkia, rwewnątrz Ojczyzny —. 

wialka mieustępliiwia io! pracę dla wszystkiich 
i popriawę gospodarczą w kiraju*. Niech 
żyje Pienwiszy Marszałek Polski Jozef 
Piisudski!. 

      

fermy kosztem 11 złotych dziennie 
jednak fakt, który podaje „New York Evening 

News“: oto Mr. Coldwell wydaje na prąd elek- 
tryczny sumę równą na nasze pieniądze 

„.11 ZŁOTYCH DZIENNIE. 

Jak się to dzieje, że prąd jest taki tani? — 

które z wieczora zostało elektrycznie odmyte, 
wyczyszczone, naoliwione. Nie trzeba badać, 
czy jest dość benzyny. I o tem fifvnież pomy- 
ślała elektryczność. 

Prócz fermy hodowlanej posiada Coldweli 
ogród warzywny, skąd produkty idą do Greeu 
wich i gdzie praca odbywa się niemał bez u- 
działu człowieka. Wszystko odbywa się tak bar 
dzo elektrycznie, że np. otwarcie bramy wjaz- 
dowej następuje z chwilą, gdy koło samochodu 
przejdzie przez płytę metalową, leżącą w po- 
przek drogi: kontakt elektryczny działa wów- 
czas na zawiasy bramy. Zamyka się ona potem 
automatycznie. 

Zimą ogrzewanie, latem ochładzanie mie- 
Szkania odbywa się elektrycznie, Elektrycznoś- 
cią „popędzane* są zegary. Dzieci gospodarzy 
domu posiadały kołyski poruszane elektrycznoś 
cią i słuchały kołysanek, dobywających się 
wprost z poduszki, gdzie ukryty był mały i dy- 
skretny głośnik radjowy. 

Z tego wszystkiego najcudowniejszym jest 

Pad mostem Sekwany 

F _ 

p 

  

Na zdjęciu naszem widzimy charakterys- 
tyczny obrazek paryski. Grupa bezrobotnych od 
bywa ranną toaletę na bulwarach Sekwany. 

NK 

Bardzo prosto: cała tajemnica leży w tem, że 
Mr. Coldwell, jeden z kierowników elektrowni 
w Greenwich, wymówił sobie w kontrakcie z 
elektrownią tani prąd. I zrobił na tem interes, 
który nieco zaskoczył nieprzewidującą elektro- 
wnię. Teraz kontraktu zawartego na lat 10 nie 
można zmienić, A Coldwell podpisał go tylko 
półtora roku temu... PREST. 

AEK) 0 анн 

Wyścig do słońca 
PARYŻ. PAT. iPieriwszy: etap „wyścigu 

do słońca (Paryż — Dijon) zdobył Schep- 

pers w czasie 8 głodzin 48 mim. 10 sek. 

  

Miljony Dwejry Żółtej 
nie są wcale fikcją 

Sensacyjna wiadomość wczorajsza O 
olbrzymim spadku, jaki otrzymał pokąt- 
ny handlarz obwarzankami z Sosnowca, 
potwierdza się. Oto, co pisze specjalny 
wysłannik „Naszego Przeglądu* o swej 
wizycie u miljonera-nędzarza: 

Moszkowicz zajmuje jeden maleńki pokoik 
na poddaszu, więcej niż skromnie umeblowany, 
gdyż niema nawet stołu i krzeseł. W tej cia- 
sneį izdebce znajduje pomieszczenie on, żona 
jego i czwaro nieletnich dzieci. 

WEST ZABRZE Z ZOE SECIE MSEPRZEE FORZWOOREZEK BERYCDAŁ AKTAI EROR 

Na wieczny 
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W dniu 13 bm. odbyła się w Przemyślu eksportacja zwłok dowódcy Okręgu Korpu- 
su Nr. X w Przemyślu, generała Zosik- Fessaro na dworzec kolejewy. Zwłoki śp. generała Żo- 
sik - Tessaro zostały przewiezione do Warszawy. 

Na zdjęciu naszem widzimy tragment 
nie trumny do wagonu kolejowego. 

Tak jakoś dziwnie się złożyło, iż Po- 
lacy, mający poza sobą tysiącletni doro- 
bek kulturalny, do ostatnich czasów nie 
posiadali dzieła, któreby chociaż w po. 
bieżnym zarysie podsumowało wyniki te- 
go wysiłku. Dopiero w.r. 1930 — 31 u- 
kazało się trzytomowe dzieło prof. Alek- 
sandra Briicknera p.t. „Dzieje kultui y 
polskiej”, które po raz pierwszy dało 
syntetyczny obraz całokształtu dziejów 
naszej kultury. 

Dzieło prof. A. Briicknera zdumiewa 
ogromem erudycji i rozległemi horyzon- 
tami naszego znakomitego encyklopedy- 
sty, ałe naturalnie nie jest jeszcze ostat- 
niem słowem w tej dziedzinie badań hi- 
storycznych, — jest pierwszym, wspa- 
niałym krokiem naprzód, — jest doskc.- 
nałym wzorem, jak należy patrzeć na 
przeszłość i 'w jaki sposób oceniać zja- 
wiska życia duchowego narodów. 

To też „Polska”, której jednym ze 
współpracowników jest, rzecz naturalia 
prof. A. Bruiickner, ze względu na rozsze 
rzone granice i współpracę zbiorową, 
stała się dziełem całkiem nowem, jedy- 
nem w śwoim rodzaju, nietylko zresztą 
w naszej literaturze, ale i na terenie mię- 
dzynarodowym, gdyż tylko nieliczne na- 
rody mogą się wykazać podobnem wyda- 
wnictwem. 

Jak wygląda ta „Polska“? Trzy wiei- 
kie tomy, formatu 2533 em. około 2060 
stron na bezdrzewnym papierze ilustra- 
cyjnym we wspaniałych oprawach z 
płótna angielskiego i skóry z wyciska- 
nemi herbami miast, oraz złoconemi o- 
zdobami i godłem państwa. 

W tekście — dwadzieścia pięć plansz 

uroczystości żałobnej, a mianowicie załadowa- 

kolorowych, kilkadziesiąt tablic rotogra- 
wiurowych, offsetowych, wkładek jedno- 
barwnych i ociem map wielobarwnych, 
— pozatem — 7500 ilustracyj!.. 

Wspėlpracownikami „Polski“ są naj- 
wybitniejsi polscy uczeni, najlepsi znaw- 
cy poszczególnych zagadnień. Dążenie 
redaktora, dr. Stanisława Lama, do zaań- 
gażowania tylko specjalistów w znacze- 
niu najściślejszem sprawiło, że niektóre 
działy zostały opracowane przez szereg 
osób, których badania obejmują pewne 
okresy. : 

To ma wielką wartošč, gdyž pozwa- 
la podać czytelnikom wyniki najnow 
szych badań we wszystkich dziedzinach, 
ale nieraz nieco przykro daje się we zna- 
ki wskutek słabej spójni pomiędzy roz- 
działami, lub nieuniknionego w  podob- 
nych wypadkach powtarzania się. 

Szczególnie to daje się zauważyć, je- 
żeli obok siebie znajdują się tworzące 
całość prace dwóch uczonych, posiada- 
jących całkiem odmienną indywidualność 

Ale to są drobiazgi, nie zmniejszają: 
ce wartości całego dzieła. 

Dzieje Polski opracowali w wydawzi- 
ctwie następujący profesorowie: Stani- 
sław Arnold (Początki państwa polskie- 
go), Roman Grodecki (Od Mieszka II do 
'Jagiellonów), Oskar Halecki (Panowan'e 
Jagiellonów), Wacław Sobieski (Krėlo- 
wie elekcyjni), Adam Skałkowski (Sta- 
nisław August), Marjan Kukiel (1796 — 
1815), Wacław Tokarz (1816 — 1831), 

Adam Lewak (1831 — 1863), oraz Adam 

Szelągowski (1863 — 1914). | 

Nazwiska te wymownie šwiadczą 

wartości dzieła. Trzeba stwierdzić, 

о 

iż 

"swego trudnego zadania i 

Żona opowiada, iż o spadku wie już od 
kilku tygodni. Trzymali jednak to w tajemnicy, 
nie chcąc zawcześnie wywoływać rozgłosu, 
zwłaszcza wobec znanej historji innych spad- 
ków amerykańskich, które okazywały się zwy- 
kłym biuiiem. Na pytanie, co zamierza robić w 
przyszłości, odpowiada: „niech tylko dostanie 
pieniądze i już się jakoś zrobi”. Narazie, aby 
nie umrzeć z głodu mąż nadal sprzedaje obwa- 
rzanki. Tylko maleńki synek widocznie mia 
już bardziej określone plany na przyszłość, 
gdyż zapewnia nas, że kupi sobie zaraz auto i 
pojedzie niem do Palestyny. 

Na pytanie dotyczące bliższych szczegółów 
zmarłej krewnej Horowitzowej z Chicago od- 
powiada, że bliższych szczegółów może udzie- 
lić tylko mąż. Pani domu chętnie nas prowadzi 
na miejsce postoju „rniljonera*, stojącego z ko- 
szem obwarzanków, które sprzedaje po 10 gr. 
Miljoner dowiedziawszy się, że rozmawia z 
dziennikarzem, niechętnie odpowiada na pyta- 
nia, boi się rozgłosu zbytniego i ciągłe twier- 
dzi, że sam o niczem nie wie. Jednak udaje nam 
się wydostać dość ciekawe szczegóły: 

Krewna jego Żółta, potem Horowitzowa, 
wyemigrowała do Chicago przed 30 laty, gdzie 
była zajęta w charakterze służącej. Przed 20-tu 
laty otrzymał od niej list, że została żoną mi- 
ljonera i żeby był dobrej myśli, bo go „szczę 
śliwi. Od tego czasu ślad po niej zaginął. Te- 
raz, gdy nadeszła wieść o spadku do Sosnow- 
ca, Moszkowicza wezwano do notarjatu. Za- 
żądano od niego 100 zł. za spisanie aktu no- 
tarjalnego, na co oświadczył, że tyle pieniędzy 
nie ma i sprawa utknęła na martwym punkcie. 

Po jakimś czasie podszedł do niego jakiś 
elegancki pan na ulicy i zapytał, czy nazywa 
się Moszkowicz. Moszkowicz w pierwszej chwili 
chciał uciec, myśląc, że to jakiś urzędnik z po- 
licji. Okazało się jednak, że to mec. Pawelek, 
który oświadczył, że sprawa spadku jest zupeł- 
nie poważna i zaproponował prowadzenie spra 
wy na własny koszt. Moszkowicz się na to 
zgodził. Jak się dowiadujemy, akta sprawy są 
teraz w Chicago i realizacja spadku Moszko- 
wicza jest na dobrej drodze". 

autorowie doskonale się wywiązali ze 
dali nietylko 

ściśle naukowy zarys dziejów Polski, ale 
jednocześnie i zajmującą lekturę, do- 
stępną dla każdego inteligentnego czło- 
wieka. Można być pewnym, że każdy nie- 
specjalista — historyk przeczyta te zbio- 
rowo opracowane dzieje Polski ze szcze- 
rem zaciekawieniem i znajdzie w nich 
niejedną rewelację. Czytelnicy, pragnący 
poważniej się zastanowić nad naszemi 
dziejami, znajdą wykazy bibljograficzne, 
wskazujące na celniejsze dzieła z tego, 
lub innego zakresu. 

Podkreślając wielką wartość opraco- 
wania dziejów Polski, nie można jednak 
nie zaznaczyć pewnego zastrzeżenia c» 
do pracy prof. A. Skałkowskiego, który 
nieraz nieco zadaleko posuwa się w swem 
„odbronzowywaniu* Kościuszki i apo- 
teozowaniu Stanisława Augusta. 

Dzieje literatury zostały opracowane 
przez trzech uczonych! Ś. p. prof. Stani- 
sław  Dobrzycki opracował literaturę 
starszą, od początków piśmiennictwa do 
w. XVIII włącznie Tadeusz Pini wziął na 
siebie okres 1796 — 1863, wreszcie Ta- 

deusz Grabowski dał zarys dziejów lite- 

ratury od powstania styczniowego do 
naszych dni, — Ściśle: do r. 1930. 

Dzieje kultury polskiej znalazły swych 
historyków w osobach przedewszystkiem 
Aleksandra Briicknera, który opracował 
zarys od początków kształtowania się 
wiary i kultów do wieku XVI włącznie, 
oraz od r. 1796 do 1863, — oraz Stani- 
sława Bystronia, który opracował wiek 
XVII i XVIII. 

Zarys prahistorji dał dobrze znany 

W WIRZE STOLICY 
MISTRZA NIEMA 

A.Z.S. nie miał pieniędzy, by pojechać do 

Katowic na finał mistrzostw hokejowych, ura- 

dowane Legja i Pogoń, że ubył najgroźniejszy 

przeciwnik, rzuciły się na siebie. Niski poziom, 

beznadziejność tych „najlepszych* w Polsce 

drużyn, okazała się w całej pełni. W ciągu me- 

czu i trzech dogrywek nie zdołały strzelić so- 

bie żadnej bramki, drugi mecz dał wynik 1: 

też spo trzech dogrywkach. W cztery godziny 

dwie bramki, to rekord nieudolności > tak jak 

u początkujących bridżystów, żaden impas się 

nie udaje, tak tym hokeistom nie udaje się wci- 

snąć gola. Bo grają bez pojęcia! A Związek w 

kłopocie, kogo uznać za mistrza. 

MiSTRZ JEST — ALE BEZ PRZECIWNIKÓW. 

Więcej się namęczy lekkoatleta by zdobyć 

mistrzostwo Koziej Wólki w biegu naprzełaj, niż 

Kalbarczyk przy zdobywaniu mistrzostwa Pol- 

ski. W Koziej Wólce znajdzie się paru biega- 

czy — łyżwiarzy niema u nas na lekarstwo. 

Do biegów na 1500 i 10.000 mtr. stanęło 

dwóch łyżwiarzy!! Dwaj koledzy z A.Z.S.'c, 

nauczyciel Kalbarczyk i uczeń jego Dobrzyn- 

ski. Kalbarczyk ma mnóstwo tytułów: mistrz 

Polski, mistrz Tatr, mistrz słowiański — jeśli 

zagraniczne przychodzą mu w równie licznej 

konkurencji, to śmiechu warte. 

Dobrzyński nie był w stanie skończyć 10 

kilometrów, brak treningu — złapał go kurcz. 

Kulbarczyk mógłby wygrać mistrzostwo sinąc 

na jednej nodze. 

Słusznie w sławie sportowców są takie 

gradacje, by zostać mistrzem  tenisu, trzeba 

być lepszym od kilkunastu tysięcy rakiet 

ten tytuł coś znaczy, Kalbarczyk jest najlen- 

szy w Polsce z pośród kilkunastu panczeni- 

stów. — może to komuś imponuje... K. 

KORZYSTNA LOKATA KAPITAŁU 

w 4 i pół proc. listach zastaw- 
nych Banku Roinego 

Uriuchomienie kredytu  pamcelacyjne- 
go w 40 i pół prac. — letnich 4 i pół proce. 
listach zastawnych Państwowego Banku 
Rolnego obudziło w sferach rolniczych — 
zmozumiaąłe zainteresowanie. 

Ruch  pancelacyjny, mimo głosów - 
przeciwmiych, nie zamiena, lecz jest je- 
-dymie utrudniony: wiskutek powszechnego 
braku wolnej gotówki. iPrzytem dotych- 
czasowe formy: kredytowania parcelacji 
posiadaly wiele niedogodności. Kredyt by? 
nietylko zbyt drogi, lecz przytem trud- 
miy: dub wręcz niemożliwy do uzyskania 
udzielany; "w miedostatecznych  rozmia- 
rach, w stosupiku doj [parcelowanego ob- 
jektu. Z zasady  mudzielane Kredytu — @- 
gotermimowego w listach zastawnych Pań 
stwowego Banku Rolnego było uzależnto 

nie od wiymlaleziemia odpowiednich lokat 
dla Tistów zastawnych. 

40 i pół letnie 4 'i pół proc. listy zasta- 
winie iPańsitwowego Banku Rolnego dosta 
'teczmie jwypełnią lukę istniejącą dotych- 

iezas w maszym ustroju kmedytttowym, Kre- 
dyt jest tani, udzielanįy bez 'trudniości do 

wysokości 50. proc. szacunku parcelowa- 
miego, objekitu, a listy mają zapewniony 
zbyt po wysokim ikursie. 

Łatwość zbycia wymiika stąd, że ро- 
siadacz  pareelowanego objektu może 

przedewiszystikiem umegulować przy pomo- 
cy listów zastawnych otirzymaniych od na- 
bywiców ziemi, zaległości podatkowe do 
skłąjribu państwa po kursie niominialnym, — 
splacač temi listami swe zalegle zobowią- 
zamia: w Banku Gospodamstwa Krajowego 
i Państwowym (Banku Rolnym, ma pozo- 
stałe zaś listy znajdzie miewątjpliwie na 
wolnym rynku miabywiców, którzy poszułki- 
iwiać będą listówi zastawiniyjch dla regulo- 
wania swyich zaległości mw stosunku do skar 
bu, lktóny przyjmować będzie wymienio- 
nie listy po kumsie nominalnym jod każdego 
posiadacza. Łatwość upłynnieniia lokaty 
w 4-i pół jpitoe. listach zastawnych (Pań- 
stiwiowego Banfku Rolmego sprawi nie- 
zawodjnie, że będą one poszukiwiane przez 
kapitalistów! jalkio dogodny papier loka- 
cyjniy, co również nie pozostanie -bez do- 
datniego wpływu na kurs tych listów. 

DZiŚl 3 

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

  

  
  

  
Wilnu prof. Włodzimierz Antoniewicz, 
którego, jak wiemy z komunikatów pra- 
sowych, spotkało niedawno zaszczytue 
odznaczenie, gdyż został on mianowany 
członkiem honorowym Towarzystwa A"- 
cheologicznego w Londynie. 

Zarys geograiji polskiej opracował 
Stanisław Arnold. Dzieje sztuki polskiej 
— Feliks Kopera (od początków do ro- 
ku 1863) i Mieczysław Treter (1863 — 
1930). Dzieje muzyki polskiej zarysował 
Zdzisław Jachimecki. Wreszcie Bronisław 
Gembarzewski opracował tablice, doty- 
czące ubiorów i uzbrojenia polskiego 
od czasów najdawniejszych, aż po wiek 
XIX, zaś Marjan Gumowski dał imponu- 
jące zestawienie monet, pieczęci i me- 
dali. 

„Polska — jej dzieje i kultura" jest 
w naszem życiu zdarzeniem wielkiej wa- 
gi. Należy o tem dobrze pamiętać i szcze 
rze się niem zainteresować. Zdobyliśmy 
najobszerniejszą monografję o Polsce, 
— pierwszorzędny przewodnik historycz- 
ny. Nietylko więc bibljoteki, szkoły i róż- 
ne kulturalne organizacje mają obowią- 
zek zaopatrzenia się w to wydawnictwo, 
ale też i każdy naprawdę inteligentny 
człowiek, którego blisko obchodzą dzieje 
naszej kultury i który odczuwa potrze- 
bę stałego odświeżania się zapomocą 
zastanawiania się nad wartością naszego, 
naprawdę olbrzymiego, choć często przez 
nas samych niedocenianego, dorobku uł 
turalnego. . 

Zwracamy więc uwagę naszych Czy- 
telników na to imponujące wydawni- 
ctwo. W. Charkiewicz. 

 



» 

  

    

- komitetu wejdą pp. dyr. Pajzdenski 

Poznań dla Wiina 
Budulący przykted 

Dnia 11 b. m. odbyło się w: pałacu pry- 
masowskim zebranie konstytucyjne Komi- 
tetu Ratowania Bazyliki Wileńskiej, W ze- 
bmarint oprócz J. Em. Ks, Kardynała Pry- 
masa wzięli udział pp. wojewoda Rarzyń- 
ski, prez, Ratajski, płk, Więdkowski w 
imieniu D. O. K. VII, stanosta ikmajowy 
Beęgale, prezes Izby Lekarskiej prof. — 

Gamitikowsiki, prezes lzby Adjwokackiej — 
udłw. dr. Jeszke, prezes Zw. Tow. Kup. — 

OQtmianowski, dyr. Pajzderski, pre- 

zes Symdykatu Dziennikarzy Wieikop. red. 
Jarochowski, przedstawiiciel  Kuratorjuna 
araz dynrektonzy Związków — ks. prał, 
Prądzyński, ks. kan. Jarosz, ks. dr £ail- 
dyński, ks. dyr. Wołkowski, ks. red. Miena 

łowicz, ks. dyr. Michalski, ks. dyr. Mar- 
lewski i inni. | 

Zebraniie zagaił ks. Kandynał - Prymas, 
oświadczając , że amchidjecezja. wileńska 

zebrała ma ratowamie Bazyliki 300 tys. zł. 
Ponieważ już więcej zebrać mie może, — 
zwróciła się o pomoc do całej Polski. A 
sprawia rabowłania Bazyliki jest aktem 

nietylko religijntym, lecz również wybitnie 

uamodowym. Nie możemy dopuścić, by ko- 
ściół, w którym znajduje się gmobowiee 
Św. Kazimienza królewicza i królów pol- 
skich, miał się rozpaść wi gruzy. W końcu 
Jego Eminenicja zakomunikował, że ma 

zamiar powołać do tej sprawy specjalny 

komitet wykonawiezy, którego  sekretarjat 
będzie się znajdował w |Archdjec, Instytu- 
cie Alkcji Kaitolickiej, Słkłald osobowy: iko- 
mitetu tego będzie się przedstawiał nastę- 

pująco : 
IProtektorat mad komitetem obejmie 

ks, Kardynał. Przewodniczącym będzie p 
wojewoda Raczyński, 'wicepnezesami ks. 
bisk. Dymek i iks. bisk. Laubitz, sekre- 
tarzem ks. kan. Jarosz. [Pozatem w skład 

a= 
szamb. iPotworowiiki, 

Zebrani powzięli następujące uchwały: 
1) Postanowiono założyć 'Wiojewódzki 

Komitet Ratowania Bazyliki Wileńskiej w 
Poznaniu i powołać do życia Wydział Wy- 
komawczy w składzie, zaproponowanym 
pmzez J. Em. Kis. Kardynała - Prymasa. 

2) (Postanowiono: zorganizować w dniu 
2 kwietnia zbiórkę uliczną. 

3) Postanowiono zaapelować o popar- 

<ie tej akcji społeczeństwa i 
4) [Postanowiono utworzyć komitety 

parafjalne, które będą współdziałały z sk- 
cją komitetu wojewódzkiego. 

KOMUNIKAT ZWIĄZKU 
ZIEMIAN 

Poniżej podajemy komunikat Banku 
Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Wil 
nie, w sprawie bieżącej prolongaty kre- 
dytów rolniczych, t. zw. skomasowanych 
4siewnych) : 

„Niniejszem komunikujemy, że kre- 
dyt rolniczy „skomasowany* płatny w 
kwietniu r. b., może być prolongowany 
na okres 3 (trzech) miesięcy bez spła- 
ty kapitału, a tylko za uiszczeniem od- 
setek i złożeniem weksli prolongacyj- 
nych. 

KA FILMOWEJ TAŚMIE 

„CZERWONY ŚLAD* — „CASINO* 

Z równiem powodzeniem mogłby to być 
ziełony, czarny albo żółty ślad. No, ale 
czerwony. (to zawsze kryminalniej !,.. 

Według szablonów. filmów krymina|]- 
mych zbudowamio tu miiezbylti wybredną int- 
rygę. Jak zwykle — zabójstwo i gmatwa- 
niina, poszlak, - [Detektywi gubią się «d błą- 
dzą. Widz podejrzewia po kolei wszystkich. 
Wreszcie ten najsprytniejszy (ma ekcenie 
detektyw, ma sali widz) trafia ma właściwy 
ślad i płaszek wędruje do klatki 

Tymczasem obraz nie wiyiwiołał nastroju 

i emocji na tyle, by pochłonąć widza. Za- 
bójstwo nie ma wyraźnych powodów, — 
tempo ak cjii riwie się i traci rytm, — Wier- 
ner Oland jako detektyw — oryginał nie 
nie dał do dawniejszych swoich kreacyj. — 

część seansu (zamiast dodaitikėw) 
poświęcona _ jesi| mzewnemu wspomnieniu 
iemyszego polskiego džwiekiowiea p. I. — 

„Moralność pani Dulskiej", według znanej 
Sztuki Zapolskiej. 

Dziwna rzecz. Zdawałoby się, że przez 
lata ostatnie polska twórczość filmowa 
Poszła miewiadomo ile mapnzód. Tymcza- 
sem „Moralność pani Dulskiej" wicale nie 
Pazi. Jest to film, jeżeli nie lepszy, to wca- 
le też nie gorszy od najświeższych „szła- 
gierów*, [Sporo tu teafinalności — ale in- 
teligentna reżyserja (Niewolin) sprawia, 

że sławetna dulszczyzna uwypukla się wy- 
ie. 

      

ь Bardzo dobrą kreację stwanza tu Dela 
Lipińska (Hemka). Ma ta aktorka ciekawe 
*amunfki zewnętrzne i dużo subtelności w 

Niezly jest Wesolowski jako Zbyszek. 
Ša sa jest ten sam aktor w te- 

>cznym filmie „10 proc. dla mnie“, 
|.  Dymsza (rewirowy) małą swoją ról * 
ką Stwierdza, że zawsze krył się w mim — 
pierwszorzędny talent filmowy. On jeden 
noszedł iw! górę. 

jatycka poza „pelną* urodą nice nie 

   

daje. 
W. zapowiedziach widnieje  interesują- 

ty nowy film „Ufy” p. t. „F, P. 1. mie ode 
Powiada”. Tematem tego filmu jest ko- 
mumikacja transoceaniczna za pomocą — 
sztucznych wysip lotniczych. Tad, C. 

POPIERAJ PRZEMYSŁ DOMOWY, 
OPARry NA KRAJOWEM WŁGKNEE. 

2 J SAMODZIALY LNIANE! 

Usiłowanie morderstwa 
LIDA. Mieszkaniec ws; „SR 

skiej Justyn Kiewro, chcąc naga "a 
szwagierkę Helenę Grzybowską, uderzył ją, gdy 

ta była pogrążona we śnie, kilkakrotnie siekierą 
w głowę. Grzybowską w stanie bardzo ciężkim 
amieszczońo w szpitalu, Powodem usiłowania 
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     „PRADOŻERCA” PRĄD MARNUJE 

PHILIPS KIESZEŃ TWĄ RATUJE. PHILIPS- 

  

Falszvwy alarm na poczcie 
WILNO. Wczoraj w godzinach wieczor- usiłuje dostać się do skarbca urzędu. 

nych w Urzędzie Pocztowym Wilno 1, przy ul. Alarm okazał się jednak fałszywy, bowiem 
Wielkiej rozległy się niespodziewanie dzwonki dzwonki zadźwięczały jedynie z powodu nie- 
alarmowe, co wskazywało, że ktoś niepowołany ostrożności jednego z pracowników. 

Fabryczka seli 
WILNO. Funkcjonarjusze 5-tego Komisat- Wyprodukowaną sól i urządzenie tabryki opie- 

jatu PP. wykryli w domu Nr. 26 przy ul. Sło- czętowano. Dalsze dochodzenie prowadzi poli- 
wackiego czynną fabrykę odkażania soli bydlę- cja przy udziale władz skarbowych. 
cej i przerabiania jej w ten sposób na jadalną. 

Przemyt na lokomotywie 
WILNO. Onegdaj podczas niespodziewanej większy transport tytoniu zagranicznego. 

rewizji w pociągu, przybyłym z nad granicy Poszlakowanym 0 przemytnictwo jest po- 
łotewskiej, ujawniono ukryty na lokomotywie, mocnik maszynisty. 

XZTHSAEEZERRYKI RZBZTARO 

wmików poszczególnych urzędów skarbo- 
wych i wytoczeniu im dochodzeń dyscy- 
plinamnych o nadużycie władzy. 

Dochodzenia te, jak się obecnie do- 
wiadujemy dobiegają końca i winini zosta- 
ną usunięci z unzędów. 

KOLEJOWA 

— WYJAZD DYR. KOLEI. Wczoraj 

  

  

  

    

Czwariek 2 
2 : м wyjechał do Warszawy prezes Wilenskliej 

Dzis 16 Wschód słońca g. 584 Dyrekeji  Kolejowej inž. K. Falkow- 
Abrahama < ski w sprawach służbowych. Робу$ @утек- 

jutro Zachód słońce £. 5,20 wra Falkowskiego w Wiarszawie potrwa 
Gertrady P do soboty. 

NZIDRZRYA Z 
Na czas nieobecności prezesa — funk- 

cje sprawować będzie 'wice-dymektor P. 
K. P. w Wilnie inž. Mazurowskki. 

— OBNIŻKA OENY BILETÓW. Z 
Ciśnienie średnie: 755. dniem 1 kwietnia r. b. Wileńska Dyrekcja 
Temperatura średnia: +2. Kolejowa na dinji „wąskotorowej Nowo - 

Temperatura najwyższa +3. Święciany - Kobylniki obniża iuryfę kole- 
Temperatura najniższa: 1. jową do 30 proc. WA Ž 
Opa emm GRE: W ten Sposób ceny biletów. prize jazdo- 
EE EO dA wych do Kobylnik będą znacznie tańsze od 

= S autobusowych. 
SZKOI NA 

Tendencja: spadek potem wzrost. 

Uwagi: pochmurno. — PRZEJ. Y SZK i Dolych- 

PROGNOZA POGODY P..M.-a czas młodzież szkół średnich korzysta- 
na dzień dzisiejszy: ła z t. aw. doraźnych ulg kolejowych w 

Pogoda o zachmurzeniu zmiennem, z mo- ckresie wakacyj i świiąt it. p. Obecnie 
żliwością przelotnych deszczów. Temperatura Z dniem 1 kwietnia dyrekcja każdej szkoły 
bez większych zmian. Umiarkowane wiatry za- Sredniėj bedzie wydawažą uezniom i u- 

S czenicom legitymację półioczne i noczne u- 
prawniające młodzież do korzystania z 
50 proc. ulgi w dowolnej ilości przejaz- 
dów i kierunikach. 

UNIWERSYTECKA 
— Egzaminy magisterskie na Wydziale Hu 

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

z dnia 15 marca 1933 r. 

   

    

ŻAŁOBNA 
— Nabożeństwo żałobne za duszę Śp. 

Į. Montwiłła. Tradycyjnym zwyczajem, w 
sobotę 18 bm., o godz. 10 r., jako w wi- manistycznym USB. — W okresie egzamina- 
gilję dnia imienin wielkiego działacza spo 3 27 odis akinius Ek 
iecznego i niezrównanego filantropa, Jó- ściowych, z których 226 dało wynik pomyślny. 
zefa Motwiłła, odbędzie się w kościele Stopień magistra filozofji w tymże okresie u- 
św. Kazimierza (OO. Jezuitów) nabożeń zyskało 12 osób. 

: ) ; AKADEMICKA stwo za spokój duszy Zmarłego. <a me 3 
Na nabożeństwo to zaprasza wszyst — Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży 

kich — Zarząd Fundacji im. S. i J. Mont- Akademickiej „Odrodzenie“ zaprasza na uro- 
У czyste zebranie, ku czci Rektora prof. Marjana 

wiłłów. Zdziechowskiego, które odbędzie się w piątek 
MIEJSKA dnia 17 marca br. w sali 5-tej USB o godz. 8 

— WYMIAR PODATKÓW OD NIERU- wiecz. — Odczyt wygłosi p. mg. Stanisław 
OHOMOŚCI I LOKALI. Magistrat otrzy- Stomma. — W stęp wolny. 
mał oficjalne powiadomienie, że z dniem Zarząd Sodalicji „Marjańskiej Akademi- 

1 lipca wymiar i pobór podatku od nieru- sek e. Z я :Ёе;іиеіе BE 19 
-homošei i lokali, przyjmą urzędy skar- bm. 0 godz. ej w lokalu szkoły zawodowej 
a: LORE BMS SA (Uniwersytecka 9—9) odbędzie się nadzwyczaj 

W ten sposób już obecnie staje Sie ne zebranie walne. Na porządku dziennym u- 
SSA Poe : е ® : chwalenie nowego statutu S. M. A.-czek USB. 

pas LE R kais, Obecność wszystkich członkiń konieczna. 
w iwiydziale podaltkowym. Kii ziesigciu * 
pradowniików! otnzyma w. krótkim czasie ZEBRANIA ! ODCZYTY 

wymówienie. — Czarna Kawa. — Absolwenci gimnazjum 
— PRZED SEZONEM (WIOSENINYM. Nieświeskiego urządzają w sobotę, w dniu 18 

W związku z projektowjaniemi z nastamiem bm. o godz. 19-tej u Zielonego Sztralla Czai- 
wiosny robotami wiemnemi w! mieście w na Kdwę dła ks. wizytatora szkół średnich ja- 
i Soki ь Gi 4 dzisa. najbliższych dniach ma się odbyć w ma- na Gro 5 > 
gistracie konferencja poświęcona rozpla- — Komunikat Związku Pań Domu. Dziś, 

ORA safe ; dnia 16 marca, o godz. 17-tej w sali T-wa Kre 
mowaniu projektowanych robót. dytowego Jagiellońska 14, prof. ].. Muszyński 

WOJSKOWA wygłosi odczyt pod tyt.: „Apteczka domowa*. 

— NOMINACJE Ww WOJSKU. Ostat- RÓŻNE 
ni Dziennik Personalny M. S. Wojsk, — + BOJKOT TOWARÓW NIEMIEC- 

Przynosi szereg awansów oficerskich. KICH (PRZEZ KUPCÓW ŻYDOWSKICH. 
„Stopień kapitana otrzymał Ś. p. POr. vy odpowiedzi ma ostatnie wepresje anty- 

Źwirko. Z innych mominacyj zanotować ;ęgowskie w Niemczech kupcy żydzi: w 
należy : ppułkowniikiem został prokurator Wilnie, podobnie jak. i w innych miastach 

wojskowy w Wilnie mjr. Proniewicz, ma- nngtanowili. ogłosić bojkot: towarówi nie- 
joramii zostali kapitanowie artylerji Adam mieckich. Akcja odwetowa kupców żyd: — 
Królikiewicz i Olgierd Giednoyć (1 p. a. 1) przewiduje ponadto organizację szeregu 
Jami Piątkowski z sądownietwa wojskowe- wieców uświadamiających dla kupiecówa 
go oraz kapitan žandarmerji Kaz. Kaciu- — CENY WĘGLA W DETALU. Spo- 

kiówiea. - Stopnie adniiio NZ sGiik te cay m GEE otsy 
nóysłeli_ntircinicy: "Taki. YE AWA andra persai: rai dė) OEM, Gita: 
Kaz. Niawirocki, J. Dąbski z artylerji, Т. mie cbnitoi o 15 GRO. | Ska 
Smoleński i H. Duszyński z sądownictwa zu. proc. Pertraktacj 

S 3 = я czynników rządowych z pnzedstawicielami 
Kajpitanami! wojsk Toftniirzych zostali: — A mrowadzonie: w: szybłkiam tet. 
znany literat Janusz Meissones, Henryk pain są pi s 4 em- 

i lek į Wir 7 ES pie. NM kopuła afmów oadiński _ __ ZARZĄD (WOJAWÓDZKIEGO STO 
i i p . 20 WARZYSZENIA PODOFICERÓW  pnze- staili | н : Z. Romai 
Pakas DRZE niesionych w stan) spoczynikiw w Wilnie, 

A SKARBOWA wizywia swiych cezłoników: do wzięcia. licznie- 
go udziału w rewji wiojsikiowej — iw. dniu 19 

— ZEZNANIA O DOCHODZIE. Osta- b. m. z okazji uroczystości Imienin Naczel- 
teczny termim: złożenia zeznań 0 dochodzie nego Wodza Marszałka Józefa Piłsudskiie- 
w: moku 32 upływa iw dmiu 1 maja. Jest to go. Zbiórka w lokalu stowarzyszenia o g. 
termin. iostateczny: o iczem winniipamiętać 8-ej punktualnie, 
wszyscy _ zalimiteresowani. Tegoż dmiia io godz. 18-tej (odbędzie 
—NADUŻYCIA URZĘDNIKÓW SKAR- Się wielka Akademija w gali Miejskiej — 

BOWYCH. [Pisaliśmy kilkalknotnie 0 za- (przy ul. Ostnobramskiej), "w: której we- 
wieszeniu w urzędowaniu pewaych ргасо- 2008 udział wszystkie sfederowane orga- 

mizacje b. wojskowych. 
S 

— SMORGONIE NIE CHCĄ BYĆ MIA- 
STEM WYDZIELONEM. Mieszkańcy — 
Smiorgoń złożyli do województwa: zbiioro= 
wą petycję z prośbą lo rozwiązanie tamt. 
majgistratu i zaliczenie Smongoń do rzę- 
du miasteczem. [Petenci utrzymują, że 
zaszczyt zamieszkiwania wi mieście wy 
dzielonem pociąga za sobą tak znaczne 
obciążenia wi formie podatków i świadczeń 
że wolą być mw gminie fi mie być zrujno- 
wanymi. 

zabójstwa była, jak wynikałoby z pierwiastko- 

wych dochodzeń, żądanie wypłacenia posagu, z 

którem to żądaniem bezskutecznie zwracała się 

do Kiewro. Posag wynosił 500 zł. Kiewro został 

aresztowany. Do winy się przyznaje. 

  

TEATR I MUZYKA 

— Teatry Miejskie ZASP w Wilnie. Teatr 
Wielki na Pohulance — gra dziś 16 bm. o g. 
8-mej w. rewelacyjną sztukę Chrysty Winsloe 
„Dziewczęta w mundurkach”, która zdobyła sc- 
bie na naszej scenie sukces artystyczny i kaso- 
wy. Doskonała režyserja dr. J. Ronard-Bujan- 
skiego, ciekawe dekoracje Makojnika, oraz ca- 
ły zespół kobiecy, koncertowo zgrany — skła- 
dają się na całość wielce interesującą. 

„Omal nie noc poślubna" — premjera! — 
W piątek 17 bm. o g. 8-mej w. odbędzie się 
premjera świetnej, angielskiej komedji Waltera 
Ellisa „Omal nie noc poślubna”, w reżyserji i 
z udziałem znakomitego artysty scen. warszaw- 
skich — St. Daczyńskiego. W rolach głównych 
wystąpią pp.: Braunówna, Niedźwiecka, Grolic 
ki, Kaczmarski, Neubelt, Pawłowski i Skoli- 
mowski. Wytworne wnętrza pomysłu Makoj- 
nika. 

— Teatr Muzyczny Lutnia. — Występy El 
ny Gistedt. — Dziś ujrzymy po raz ostatni po 
cenach zniżonych wytworną komedję muzycz- 
ną Stolza „Peppina“ ze znakomitą artystką El- 
ną Gistedt w roli tytułowej, w otoczeniu: Hal- 
mirskiej, Hajdamowicz, Dembowskiego, Szcza- 
wińskiego i Wyrwicz - Wichrowskiego. Nowość 
ta cieszy się niesłabnącem powodzeniem, dzięki 
wartościowej treści, przemiłej muzyce oraz kon 
certowej grze całego zespołu. Ceny zniżone. — 
Zniżki ważne. 

Jutro, w piątek z powodu generalnej próby 
— przedstawienie zawieszone. 

Premjera operetki Lehara „Wesoła wdów- 
ka“. — Już w sobotę ukaże się przepiękna о- 
peretka Lehara „Wesoła wdówka”, która wy- 
stawiona zostanie z wielkim nakładem pracy i 
kosztów. W wykonaniu tej operetki bierze u- 
dział cały zespół artystyczny teatru, oraz zwięk 
szone zespoły chóralne i baletowe, pod reżyse- 
rją K. Wyrwicz-Wichrowskiego. Rolę tytułową 
odtwarza przemiła artystka Elna Gistedt. Do 
czarującej tej operetki przygotowano nową e- 
iektowną wystawę, według projektów J. Haw- 
ryłkiewicza. Zniżki ważne. 

— Pożegnalny koncert Janiny Kuiczyckiej. 
Jak się dowiadujemy, ulubienica Wilna p. Jani- 
na Kulczycka, primadonna operetki warszaw- 
skiej wystąpi z pożegnalnym koncertem w sali 
Koncerwatorjum w dniu 19 b.m. Początek o 
godz. 8.30 wiecz. 

Przy fortepianie Izydor Szabsaj. 
Koncert zapowiada się bardzo interesująco 

ponieważ: artystka poza arjami wykona szereg 
romansów cygańskich. P. Janina Kulczycka do 
znała u Wilnian serdecznego przyjęcia na wy- 
stępach w teatrze, to też zgóry można przewi- 
dzieć, że na pożegnalnym jej koncercie sala 
zostanie wypełniona wielbicielami wybitnej i 
uroczej artystki. 

— Białoruski Koncert Etnograficzny. Koło 
Przyjaciół Białorusoznawstwa przy USB w Wi! 
nie w dniu 18 marca (w sobotę) br. w sali 
Śniadeckich Uniwersytetu urządza Koncert Et- 
nograficzny z programem następującym: 

1) Odczyt p. G. Szyrmy na temat: „Bia- 
łoruska pieśń ludowa*. 2) Chór Białoruskiego 
Związku Akademickiego pod kierownictwem p. 
G. Szyrmy wykona następujące cykle białorus- 
kich pieśni ludowych: a) pieśni sezonowe let- 
nie i jesienne („jurauskija”, „kupalskija”, „żni- 
wo“, pieśni dożynkowe i jesienne); b) pieśni 
zimowe, świąteczne oraz wiosenne („pilipaus- 
kija“, „zapusnyja“,, „kaladnija“  „wałaczobny- 
ja” oraz „wiašnianki“; c) piešni weselne; d) 
pieśni nieobrzędowe. Początek o godz. 19,30.— 
Ceny biletów: 2 zł., 1 zł., akad. 50 gr. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Żebrak z Bagdadu. 

PAN — Skończona pieśń. 
ŚWIATOWID — 100 metrów miłości. 

LUX — Dawid Goider. 
HELIOS — Pozwólcie nam żyć! 
HOLLYWOOD — Triumf walca. 

ADRIA — Serce na ulicy у 
CASINO — Czerwony Ślad. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
-— Qkradzenie. Lipińskiemu Ignacemu (ul. 

Świetlana 6), nieznani złodzieje skradli z mie- 
szkania podczas nieobecności domowników, ró- 
żną garderobę i bieliznę łącznej wartości 700 
złotych. 

— Kolczyki złote wartości 30 zł., skradzio- 
no Sztabowicz Weronice podczas pobytu w pi- 
wiarni przy ul. Kolejowej 3. 

— Odnalazł się rower. W lipcu ubiegłego 
roku p. Gutowski Marjan (Wodociągowa 7) 
doniósł policji, że z przedsionka domu, w kto- 
rym mieszka, skradziono mu rower wartości 
200 złotych. Obecnie ustalono, że sprawcą kra- 
dzieży jest Bancewicz Jan, bez stałego miejsca 
zamieszkania. Zatrzymany Bancewicz przyznał 
się do winy, udzielając wskazówki, że rower 
p. Gutowskiego sprzedał mieszkańcowi wsi 
Miadziuny gminy rudziskiej. Przeprowadzono 
we wskazanem miejscu rewizję i rower odna- 
leziono. 

— Podrzutek. W hali miejskiej został zna- 
leziony podrzutek płci żeńskiej, w wieku około 
miesiąca. Podrzutka umieszczono w przytułku 
Dzieciątka Jezus. 

— Upadła na ulicy. Zubowiczowa Anna 
(Bracka 5), przechodząc ulicą Rakową, pośliz- 
gnęła się, upadła i złamała prawą rękę powy- 
żej łokcia, mimo to jednak o własnych siłach 
udała się do domu. 

Wypadek z robotnikiem. W czasie wbi- 
jania pali zabezpieczających brzeg Wilji od stro 
ny ul. I Baterji, został uderzony palem w gło- 
wę robotnik Maciejewski Wacław, lat 63 (ul. 
Wielka 14). Koledzy odwieźli go do szpitala 
św. Jakóba w stanie niezagrażającym życiu. 

— LEKKOMYŚLNY CHŁOPAK. Kwieciń- 
ski Wacław (Popławska 41) doniósł policji, że 
lv-letni syn jego, Józef, otrzymawszy od do- 
tychczas nieustalonych z nazwiska innych chłop 
ców pewną ilośćprochu myśliwskiego, zapalił 
ten proch w ogrodzie. Skutkiem wybuchu chło- 
pak doznał poparzenia twarzy. — Policja pro- 
wadzi dochodzenie, celem ustalenia, kto ponosi 
winę wypadku. 

— NIEUWAŻNY SZOFER. Taksówka Nr. 
38037, prowadzona przez kierowcę o nieustalo- 
nem „narazie nazwisku, Aa a a 
skiej na przechodzącego przez jezdnię Apast 
p mieszkańca wsi Rudomino gm. rudomiń- 

skiej. Na szczęście Apaso doznał jedynie lek- 
kich uszkodzeń ciała. х 

— ZAMACH RAE: s a 

stji kościoła Ostrobramskiego zatru 

zaa octową jakaś średnich lat kobieta. W 

stanie groźnym przewieziono ją do szpitala 
Sawicz. 3 

Przy braku apetytu, zepsutym żołądku, upo- 

śledzonem trawieniu, obstrtkcji, zaburzeniach 
przemiany materji, pokrzywce i swędzeniu, na- 
turalna woda gorzka „Franciszka-Jėzefa“ usu- 
'wa z organizmu substancje gnilne, zatruwajace 
organizm.. Żądać w aptekach i drogerjach. 

ODPOWIEDZI REDAKCJI. P. Feliks ME 
szczyński w Stofpcach. Prosimy bardzo © ° 

sytanie. 
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A BYWATELU. į 

OD 15 DX 66 LATO CO TRZECI CZŁOWIEK 
ERA Z GRUŹLICY! WYOBRAŹ SOBIE 

OGROM TEJ KLĘSKI ! POPIERAJ WALKĘ 

Z NIĄ, KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRU- 

ŻLICZE”! POPIERAJCIE BUDOWĘ SANA- 
TORJUM POD WILNEM. 

Zabezpieczenie posesyj i ulic przed zalaniem 
WILNO.  Niebezpieczeństwo wystąpie- 

nią Wilji z brzegów w roku bieżącym jest 

bardzo mało prawdopodobne. 
Natomiast: ma: terenie miasta całemu 

szeregowi ulice gmozi zalanie przez niema- 

jącą ujścia wodę spływającą z gór. 
W związku z tem magistrat już ofbec- 

mie chcąc zabezpieczyć (te ulice pnzad Kiatta 
strofą przystąpił do kopania rowów; odwa- 

dniiających w miejscowościach położonych 
u podnoża wzgórz. 

Wi pierwszym rzędzie tego rodzaju 

  

roboty zalbezpieczą ulicę Szyszkińską i 
Świwoniki. 

Ponadto sami wiłaściciele szeregu po- 
sesyj gdzie woda rok rocznie wdziera się 

do zabudowań ibudują wały i kanały odpły 
wiowe, 

SYTUACJA W POWDATACH 

Większość rzek ma prowiineji jeszcze 
Stoi i to dość mocno. W mazie dalszej od- 
wilży lody mogą ruszyć w: przyszłym ty- 
godniu. 

  

PEWNOŚĆ I ZAUFANIE 
Oto podstawy rozwoju 

R X. @. 
W roku 1932 obrót tej Instytucji wyniės! 23 miljardy ziotych! 

P. K 0. jest osobą prawną i ustawewo gwa- 
rantuje swym klijentom tajemnicę wkładów. 

    

| 

|       = 
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Z wyprawy po słońce 
Dziś drukujemy dalszy ciąg 

wrażeń z wycieczki narciarskiej 
„ DD. Grabowieckich. 

Wista — Stožek (975 m.) 16 kilometrów 
8 — podchodzenia i tyleż zjazdu lasami. 

Nauczeni  poprzedniem došwiadoze- 
niem przestudjowaliśmy trasę w domu — 
przed wymarszem a nawet zabraliśmy ze 
sobą mapę. 

Początek drogi ciągniie się malowniczo 
wzdłuż potoku Dziechdinika Drzewa pię- 
iknie oszmoniionie, ale do słońca stanowczo 
miie mamy szczęścia. Łudziimy się jednąk 
nadzieją, że gdześ około południa poradzi 
ono sobie ze wsirętnemi płachtamii przy- 

ziemnych chmur. 
Po godziimiie wchodzimy do - głębokiego 

parownu. 
Ро obu stronach wysokie góry. 
Gdzieś zdiateka słychać śpiewne gó- 

ralskie nawoływanie konia „hajta, hajta, 
wio! 

Za chwiilę i my wkraczamy do lasu. 
Zaczyjna się najgorsza, bo najcięższa 

rzecz — podchodzenie. A umiejętne pod- 
chodzenlie w górach — ito swego nodzaju 
sztuka. Piiąć się 8 — 10 klm, z rynsztun- 
kiiem stromo pod górę, to nie jest tak pro- 
sita rziecz. 

A więc wolno, możliwie równym kro- 
kiem podchodzimy pod górę, z Krótką 
przerwą iw środku idrogit 

Otacza nas gęsty, ciemny las i mgła. 
Pojprostu kąpiiemy się we mgle. Wznost 
się, opada, ma; chwilę rozwieje się i znów 
nowe kłęby, otulają mas ze wszech strom 
Twarz kompletnie mokra, swetry również. 
Pillnujemy się śladów narciarskiich i zma- 
ków: na drzewach, : 

Szczekanie psa zwróciło naszą uwagę 
mia: obecność zabudowania gospodarczego. 
Jest to Kobyle (802 m.) Stary góral bez- 
zęby tz fajeczką w! usltach, wskazał nam dal- 
szą idnogę. 

Jaskrawiemi  obwódkami — trójkoloro- 
wych famb pomalowane drzewa: szłak pol- 
skii — biało - czerwono - biały ii czeski — 
biało - błękitno - biały, Śniegu moc. 

I znów na tej wysolkości spotykamy cu- 
dowiny szromi i wiszące płachty śniegu na 

konanach ii gałęziach drzew. krzakach, 
pnliach i t. d. 

Posuwamy się wzdłuż samej granicy. — 
Słupki piionłowo bliegną w górę; końca gó- 
my mie widać. 

Tylko jedna aleja, wycięta w gęstem 
a tak bajecznie ośniieżomy: mlesie. Mimo- 
woli! masuwa się porównanie jakiejś drogi 
do raju. 

Ciągle w górę i w górę (już bez miart) 
a tam gdzieś na szczycie musi być tron i 
amiiołorwie [po bokach. W: takim ledie rze- 
czyjwiście brak aniołów tylko. 

Chwilami mgła  wzedła, robiliśmy 
wówiczas zdjęcia i tak zapadając raz po 
raz w głęboki po pas śnieg — znaleźliśmy 
się na szczydie, tuż u stóp schroniska. 

Schmomisko to, a raczej jego gospo- 

"Z SĄDÓW 
NIEBEZPIECZNY BĄK. 

Pewnej październikowej nocy, kto żyw ba- 
wił się ochoczo na weselu u zamożnego gospo- 
darza Wincentego Butkiewicza we wsi Połskie 
Wierzby. 

świetna muzyka, wesoła atmosiera, zresztą 
sam fakt ślubnej uroczystości — wszystko to 
razem sciągnęło do chaty Butkiewicza całą 
wieś, przyczem gdy młodzież tańczyła, starsi 
tradycyjnym zwyczajem siedzieli dokoła stołu i 
obficie raczyli się wódką. 

W pewnym jednak momencie ogólną weso- 
łość zakłócił przeraźliwy krzyk za oborą. Po 
chwili do izby wpadł któryś z gości i krzyknął: 
— Zabili człowieka! 

Powstało zamieszanie i ogólna konsterna- 
cja. Kogo zabito? Gdzie Jak? Niedługo wszyst 
ko się wyjaśniło. Na podwórzu pod płotem le- 
żał w kałuży krwi jeden z uczestników zabawy 

Michał Dmowski. Sterczący w jego piersi nóż 
świadczył, że padł on w jakiejś zażartej walce, 
przyczem zbrodniarz musiał się śpieszyć, gdyż 
nawet nie zadał sobie trudu wydobycia noża z 
ciała ofiary. 

Na podstawie pewnych danych niedługo 
już policja ustaliła, że tajemniczym mordercą 
był niejaki Bolestaw Bąk, również uczestnik we 
selnej zabawy. 

W dniu wczorajszym stanął on właśnie 
przed Sądem Okręgowym pod zarzutem doko- 
nania przestępstwa, przewidzianego art. 225 K. 
K. Oskarżony tłumaczył się, że w chwili popel- 
nienia morderstwa był kompletnie pijany i nic 
sobie nie przypomina. 

Sąd po rozpoznaniu całokształtu sprawy 
skazał niebezpiecznego Bąka na 6 lat więzienia. 

  

darz, sprawiło dość miiemiiłe 'wrażemie! 
Gruby, wybitnie małomówny czech, 

zapach alkoholu i! wogóle... niepnzytulnie 
jalkoś. 

RB od Е > 

mieco zjazd z Czantorji, tor zjazdowy 
jest jedmiak o wiele szerszy; i las mniej gę- 
sty. Każdy holweg można zakończyć ja- 
kąś ewolucją, bądź wyjazdem w głąb lasu. 

Zaznaczyć jeszcze trzeba, że góry takie 
jak: Ozantorja, Stożek & wyższe: Baramia, 
Pilsko, Babia, i t. d. są doskonałym wstę- 
pem i zaprawą do następnego zwiedzania 
wyżej położonych: Kasprowy, Ozerwone 
Wierchy ń inne. 

Korzystną i porządną rzeczą w man- 
«ciiamstwiie gómskiem jest stopnitowe przysw 
sowaniie oddechu i pracy senca. do: zmien- 
nego ciśnienia atmosferycznego, oraz zwięk 
szonej ma dłuższą metę, pracy serca, zwła- 
szcza dla osób, wybierających się po raz 
pierwszy w góry. Graby. 

Nasza biedula na śroedzie 
P. Walajda Melcem Sztekkerowa wygło- 

sita wezoraj ma; środzie literackiiej odczyt 
p. t.. „Nasze biedule*. Tematem jego była 
twórczość kobieca we współczesnej litera- 
turze polskiej. MKiobiety piszące nazywa 
p. Sztekikierowa biedulami. Nie pnzez iro- 
nję, broń Boże — zastrzega się ma wstępie 
— tylko tak, ot jakoś, samo prze się, wia- 

domo. bowiiem, z jakiemi trudnościami mu- 
si walczyć w życiu współczesna kobieta, 
dążąca w, każdej dziedzinie do tej pełni 
raw która jej się należy. (Ale to; miepna- 
wida, eo powiedziała p. Sztekikerowa o ty- 
tule odczytu. Ja wiem, dlaczego p. Sztek- 
kenowa nazwała swój odczyt  „Naszemi 
biiedulami*, Dlatego, że znana jest w Wil- 
nie ze swych reportaży o polskich gejszach, 
ze swych iwywiadów: w, t. zw. pewnych do- 
mach. Nadała więc odezyłtowi  tytulik 

dwuznaczny: niech sobie publiczka my- 
Śli co dhce. Tytulik zrobi swoje: ściągnie 
Ją. 

|  Istotnie,zrobił swoje: kasa,  chiwałić 
Boga, pełna. Ale odczyt pusty. Niewia- 
domo, czego p. W. Sztekikerowa w nim 
chciała, Wiadomo (tylko, że zakończyła а- 
nializą swej powieści: lo „Namzeczonej z An- 
gory”. - Dlolkonawszy analizy, powiedziała, 
że właściiwie, zdaje się, że to już wszystko. 
Zalbierzemy się więc zaraz do czytania 
„Narzeczonej. z Amigory““. 

Z całego: odczytu pozostało mi w pa- 
mięci jedłio tylko zdamie: „Taka jakaś ir- 
racjonalność ikołacze 0, pierwszej w nocy w 
okno pokoju, gdzie omnia $pi'. Było tło wła- 
ściwie, zdaje się, jedyne zdanie, którego 
skomdensowama treść nasuwała szereg 
pytań, zmuszających do dyskusji. Dla- 
czego irracjonalmość? Dlaczego taka ja- 
ikaś? Dlaczego kołącze w: okno i dlaczego 
właśnie o pierwszej wi mocy? Dlaczego 
oma śpi? (Nie wstanie, mie otworzy okna, 
nie wpuści irmacjonialności? Może dla 'te- 
go, że to irracjonalmiość? Może, gdyby to 
był jakiś facet, toby wipuściła? 

Żadnego z tych pytań nie pormszono w 
dyskusji. Poprostu dlatego, że dyskusji 
wogóle nile było. Nie było, mimo że p. 
Wianda Sztekkerowa ma wstępie podkrs- 
śliła: szczegół bandzo ważny: odczyt: swój 
wiłaśniie wygłosiła: przedwiczoraj iw Grod- 
mie; wiywołał on tam bumzliwą dyskusję, 
trwającą tmzy godziny. Drzy godzimy. Ja . 
"wiem, dlaczego w Gmodniie dyskusja trwa- 
ła trzy godzimy, a w, Wilmie nikt nie chciał 
zabierać głosu, Znam nawet miasto w 
Polsce, gdzie dyskusja trwałaby sześć 
godzin, a może nawet: do rama. Miasto 
to nazyiwa się Plipidówika. Bo tam miie czy- 
tali jeszcze Russela, hiie widzieli jeszcze 
„Sprawy Moniki* i „Domu Kobiet", na 
które powioływała się p. W. Sztekikerowa. 
Bo tam jeszcze kobiety. rodzą dzieci, no- 
szą grube halki i okrągłe podwiązki. Tam 
mogłaby: p. Sztekikenowia zostać tanim о- 
sztem bojowniczką postępu. My widzieli- 
śmy nie tylko „Sprawę Momiki!'* ale i 
„Dziewczęta w mundurkach". Nas talk 
łatwio nie zadziwić. jw. 

į ŽADAICIE | 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 
średka ed edcisków 

Prow. A. PAKA. 
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Krwawe zajście 
Z Brasławia piszą: W dniu 12 bm. pomoc- 

nik leśniczego leśnictwa bohińskiego Ignacy Ża 
giel przy pomocy 11 gajowych, uzbrojonych w 
broń myśliwską i krótką, udał się nad jezioro 
bohińskie, w celu rozpędzenia okolicznych mie- 
szkańców, łowiących ryby na wędkę. Rybacy 
poczęli uciekać; gajowi dopędzili ich, strzelając 
w górę na postrach; ujętych bili kolbami. Kie- 

grodźięhyka 
— POSIEDZENIE ZPOK. Dziś w dniu 

16 b. m. o godz. 17-tej odbędzie się posie- 
dzeniie Związku Pracy Obywatelskiej Kio- 
biet. z 

— PROCES O ZNIESŁAWIENIE — 
CZŁONKÓW MAGISTRATU. Od pewne- 
go czasu w! tut. i stołecznej prasie socja- 
iistyczniej zaczęły się drukować „rewela- 
cje' z działalności jak poszezególnych — 
członków magistratu, tak i magistratu rw 
całości. Jak iwiidać magistrat postamowił 
przedewszystkiem ustalić źródło, skąd — 
pochodzą te „rewelacje* a pozatem za- 
skarżyć wszystkich autorów tych artyku- 
łów. 2 

- Jak już podawaliśmy, pewieni czas temu 
odbył się pierwszy z kolei pnoces tego mo- 
dzaju, podczas którego redaktor iodpowiie- 
dzialmy. „Robotlniikia!'* 
zany został ma: 6 miesięcy więzienia, 

W dniu 14 b. m. odbył się drugi z ko- 
lei proces. 

Na ławie oskarżonych zasiadł tym ma- 
zem p. Izrael Lew! redaktor odpowiedzial- 
my tut. tygodnika bundowskiego „Grod- 
mer Sztyme“. » 

W miumerze tego tygodnika z dnia 21 
października 1932 roku zamieszczońo ar- 
itykuł p. t. „Chcą się pozbyć ławnika socja- 
Iistycznego“, w którym to artykule między: 
innemi' wydmukowano, że iczłonikowie ma- 
gistratu starają się pozbyć ławnika so. 
socjalistycznego, mającej na celu wykry- 
ce“, że mie chcą znieść krytyki ławnika 
socjolisty(cznego, mającej na celu wykmy- 
cie przeknoczeń i nadużyć członków ma- 
gistratu. Zaskanżyli redaktora „Grodner* 
Sztyme'* do Sądu 0 zniesławienie, 

Rzecznikiem iczłonikówi magistratu był 
p. mec. Żabokiicki, oskarżonego bronił p. 
mec. Horbaczewski, oskaržycieleėm publicz- 
mym byl p. priokunator (Popoiw. 

Oskarżony, do winy się nie przyznaje i 
wyjaśnia, że artykuł teni drukowany był 
ma podstajwie posiadanego materjału. 

Obrońca ioskarżonego składa Sądowi 
memorjał z załącznikami lawmika  Ma- 
zmrkiewicza, który służył za podstawę do 
wydmukowania artykulu i prosi też io zba- 
damie dwóch świadków pp. Mazurkiewi- 
cza i Ъ. radniego Brandego, którzy mają 
stwierdzić 0 stosunkach panujących w 
magistracie, Sąd uwzględnił wułiosek ob- 
ny. 

  

"Pan Prezydent miasta wezwany jako 
świadek na rozprawę nie stawił się, gdyż 
zajęty był służbowo w: Wamszawie, 

Jako pierwszy, świadek staje przed 
Sądem wice-prezydeni: miasta p. Sucho- 
wlański, który zeznaje, źe członkowie ma- 
gistratu czując się obrażonymi tym ar- 

tylkułem i mające wiadomość że artykuł 
ten był zaimspimowamy przez ławnika — 
(Mazurkiewicza, zwrócili się ma posiedze- 
niu magistratu do p. ławnika Mazurkiewi- 
cza z zapytaniem, ezy on dał ten! materjał 
na co p. M. ma piśmie oświadczył, że nie 
utrzymuje z tutejszą i stołeczną prasą żad- 
miego komtialktu.  |Wlobe czego nie dawał 
im też materjału do artykułu. 

/Wice-prezydenit składa te pisemne ©- 
świadczenie p. M. Sądowi. Oryginalny ten 
dokument zostaje dołączony do akt spra- 

Dalej p. wiiceprezydent zeznaje, że 
p. ławnmilkowi  Mazumkiewiczowłi odebrany 
został kierowany przez miego dział nia 
zasadzie  omzeczenia Urzędu Wojewódz- 
kiego. 

Na pytiamiie obrońcy, czy magistrat, 
albo p. Prezydent pisał do Urzędu Woje- 
wódzkiego o ławniku M., świadek oś- 
wiadcza że Prezydent tylko przesłał — 
skamgę urzędnika magistrackiego, p. Koło- 
sieledkiego, który zarzucał ławniikowi: M., 
o zatrzymamie jakiejś zaliczki i że zwalniał 
miiewłaściwie niektórych interesantów, że 
ad opłat, Że ławnik M. przytrzymywał 
niiepotrzebnie różne podania interesantów, 

  

FELICJA ROMANOWSKA. 

Warszawskiego ska>-- 

zalewając szeroką swą dolinę całą masą 

    

pod Brasławiem 
dy jeden z uciekających, Piotr Bakłażanow, sta- 
nął w obronie pobitych, Ignacy Żagiel wystrze- 
lit, trafiając Bakłażanowa śrótem w uda oby- 
dwu nóg. Fuzję Żagiela zakwestjonowano. — 
O zajściu zawiadomiono p. wiceprokuratora 9 
rej. Wdrożono dochodzenia. Las bohiński jest 
własnością p. Mikulicz - Radeckiej. 

że mie będąc uprawnionym do tego kazał 
otworzyć (teatr ma: wiec. Pan! wice-prezy- 

deht oświadcza, że p. ławnik M. nigdy 
ma posiedzeniach magistratu mie przyłczy - 
nił się do wykrycia madużyć. 

Pralwiie to samo zeznają świadkowie — 
ławmicy p. p. Sawicki, Tarłowski i Gut- 
man, z zeznań których widać, że magi- 
strat mile ścigał przeciwników należących 
do partji socjalistycznych. 

Šwiadkowie obnony p. p. Mazurkiewicz 
i Braude sikładdają obszeme zeznamia, Z 
ktėrydh jednalk nie wyinika, ažeby zarzuty 
stawiame (w tym artykule oparte były 
nia prawidzie. 

Pan prokurator Popow w przemówie- 
miu swojem* omawiia znaczenie dobrej ©- 
pinji publicznej, szczególnie dla osób pia- 
stujących stamtowiska przedstawicieli spo- 
łeczeństwa. Ze względu nia to, że zamie- 
szezony amtykuł godzi bezpodstawnie w 
dobre imię członków magistratu wnosi o 
surowe ukainainie oskarżonego. 

P. mec. Żaboklicki podkreśla również, 
znaczenie dobrego imienia członków: magi- 

stratu i obala zanzutyj robione w tym arty- 
kule magistratowi. Wioslii również 0 u- 
karanie oskarżonego. 

Sąd (sędzia p. (Pacewicz), skazał os- 
karżoniego Liwa na dwa tygodniie areszru 
100 zł. kary i wydnukowanie tego wyroku 
w: miejseowiej prasie. 

— Z TBATRU MIEJSKIEGO. — We 
cezwamtek po raz drugi znakomita  sensa- 
cyjna kiomedja p. t. „Tajemnica powodze- 
mia“ mw reż. dyr. Opalińskiego. 

  

‚ — URZĘDOWA., W daiu wczorajszym 
p. wojewoda pnzyjął: p. Maculewicza, dyr 
Oddziału Banku Rolnego w Wiilnie, pp. 
R. Kamwalca į Iwanowskiego — w sprawiach 
prasowych p. Anielę Strawińską i p. Rze- 
jek: 

R PROGRAM OBCHODU IMIENIN 
MARSZAŁKA (PIŁSUDSKIEGO W NO- 
WOGRÓDKU. Godz. 11-ta alkademja w 
sali Teatru Miejskiego dla młodzieży — 
szkół jpowSszechnych, godz. 19-ta. capstrzyk 

na ulicach miasta, z przemarszem oddzia- 
łów p. w. godz. 21,30 przedstawiemie dla 
tudności okolicznych wsi w sali Kina 
Miejskiego: oraz gry towarzyskie po przed 
stawieniu. Wstęp dla mieszkańców mia- 
sta po 25 gr. dla wsi po 10 gr. 

DNIA 19 MAROA 
Godz. 10-ta uwoczyste mabożeństwa w 

świątyniach wszystkich wyznań, godz. 
11-ta przemarsz oddziałów p. w. i w. £., 
tomgamizacyj społecznych, oraz uczniów 
szikół powszechnych i średnich. 

Godz. 12-ta akademja ludowa w Sali 
Teatru Miejskiego, ma pmogram której — 
złożą. się: prelekcja o Marszałku Piłsud- 
skim, koncert Wileńskiego Kwartetu smy- 
czkowego i chór BBWR. 

— MARSZ KULESZEWO - NOWOGRÓ 
DEK. W dniu dzisiejszym w łokału wojew. 
sekretarjatu BBWR przy ul. Ogrodowej — 
zebranie sekcji spomtowej Komitetu Orga- 
nizacyjnego marszu Kuszelewo-Nowogró- 
dek, organizowanego: nokrocznie w. dniu 

imenin/ Marszałka Piłsudskiego. 

rłonifirka 
— PIERWSZE OZNAKI WIOSNY W 

SŁONIMIE. Zaledwie od klilku dni silniej 
przygrzało słońce, gdyż już słyszymy 
piękny śpiew: skowinoników. 

Śniegi szybko topnieją a poziom iwody 
w piękmej Szczarze wzrasta. 
я ООПяінів.:} sięga om już na wodowskazie dio 

Jeszce kilka dni tak ciepłej pogody, — 
bez nocnych przymrozków, a rzeka ruszy 

  

POSIEDZENIE [PREZYDJUM RAD 

POWIATOWEJ BBWR. W dniu 11 b. m. 

w lokalu wiłasnym przy ul! Szeptyckiego 

Nr. 37 odbyło się posiedzenie prezydjum 

Rady Powiatowej BBWR. : 

Po odczytaniu protokułu poprzedniego 

posiedzenia prezes Rady Powiatowej Pp. 

Czarnocki” || kierowaik sekretarjatu przed- 

łożylił sprawozdanie za! ostatni okres, na- 

stępnie ustalono porządek dzienny „na 

wialne Zgromadzenie Rady Pomiatowej w 

dmiu 12 marca, poczem pnzyjęto prelimi- 

manz budżetowy zamykający się mw do- 

chodach i wydatkach 3110 zł. i ustalono 

program prac na rok bieżący, a miainio- 

wieie: > 

1) Ścisła współpraca z wiładzami admi- 

nistmaicyjneėmi, 
2) Konsolidalcja spoleczeūstiwa, 

3) Zwirócenie większej uwagi na stno- 

mię giospodanczą, 
4) Programowiość i kiomasacja pracy 

społecznej, 
5) Przygotowane się do wyborów samo 

rządowych. 
6) Tworzenie kół środowiskowych 
7) Rozbudowa kół gminnych. 

W dalszym ciągu Rada (Powiatowa ;po- 
wołała ma! ezłonków Komisji Rewizyjnej 
p. p. "posła Kurusia i Dyrektora Jasinow- 

skiegio. 
Mireszcie (Prezydjum  ucehwalilo zoc- 

ganizowiać Koła miejskiego i rozwiązanie 
koła Nowiomysz za. bezezynniość. 

Na item posiedzemiie zalkończomo. 

— POMOC SIEWNA NA WIOSNĘ. Na 
pomoc siewną dla powiatu  pnzeznaczomo 

14 wagonów zboża, które będą atozdzielo- 
ne przez Kasy Stefczyka i urzędy gmin- 
me. 

— ZJAZD LEKARZY WETBRYNARJI 
W dmiu 12 marca r. b. w sali magistratu 
odbył się zjazd Lekarzy Weterynarji. Prze- 
mwodniezyt zebmaniu p. major. Gumułka:. 

Na żjeździe obecnym byił naczelnik 
wydziału weterynarji Dr. Zygmunt Moc- 
kus. 

Przewodhiczący p. dr. major Gumułka 
przedłożył sprawozdamie z działalności za- 

rządu, które przyjęto do zatwierdzającej 
wiadomości. Następnie pnzystąpiomo do 
wyboru mowego  Zamządu w. rezultacie 

czego zostali wybrani: psp. major Gumuł- 
Ika: Stefan, dir. Bolesław Liemczewsiki i Bo- 
lesław Grotus, Po wybraniu Zamządu — 
naczelnik wydziału dr. Modkus wygłosił 

meferat p .t. „Uproszczomia sekeja zwienząt“ 
zaś dr. major Gumułka referat: p. . „Za- 
trucie komi gazami: bojowemi!'. 

— CZY WSZYSTKIE ULICE MAJĄ 
JEDNAKOWE (PRAWA. Mamy teraz śli- 
czne wieczomy, księżye świieci, nic też dzi- 
'wmego, że magistrat dla oszczędności ga- 
si światło ma ulicach miasta, Ale mimo- 
wolii masuwa się pytanie, dla: czego na u- 
licy ułańskiej światło zgaszone, a ma uli- 
cy Namulłlowicza światło się pali. 

Takie oto. pytanie zadano mi, dzisjaj 
‘а że niewiem jak: ma mie odpowiedzieć, za- 
pytuję magistrat. 

— ZABEZPIECZA SIĘ NA ŚWIĘTA. 
W dmi u13 mamea ze spiżarni Longina 
Kulikowskiego skradziono 7 kg. suchej 
kielbasy oraz kawał słomiiniy. O: kradzież 
Kulikowski podejrzewa b. służącą  Pro- 
kopik, czy tak jest wyjaśni policja, która 
zajęła się tą sprawą. 

— NIE GAPIĆ SIĘ. W) dniu 13 marca 
około godziny 10-tej ma rymku 3 Maja 
Malwiinie Podhajskiej jakiś mieznany 0p- 
ryszek 'wynwał z rąk torebkę, zawierającą 
gotówikę w kwiocie 27 zł. 

„Opryszek ten zmieszał się z tłumem i 
zwiał, Poszukiwania zarządziła: policja, 

Radjo wileńskie 
Czwartek, dnia 16 marca 1933. 

11,40: Przegląd prasy. Kom. meteor. Czas. 
12,10: Muzyka z płyt. 12,30: Kom. meteor. Po- 
ranek szkolny z Filharm. Warsz. 14,45: Opera 
francuska (płyty). 15,15: Giełda roln. 15,25: 
Kom. Tow. „Šokėl“. 15,35: „Kluby kobiece ja- 
ko ogniska myśli* — odczyt. 15,50: Koncert 
dla młodzieży (płyty). 16,25: Francuski. 16,40: 
„Czy grzechy przodków ciążą na ich potom- 
kach* — odczyt. 17,00: Utwory Beethovena 
(płyty). 17,40: „Znaczenie kolonij dla państwa” 
— odczyt. 18,20: „Idea Jagiellońska" —- odczyt. 
18,20: Wiad. bieżące. 18:25: Koncert życzeń. 
19,00: Odc. pow. 19,10: Skrzynka pocztowa. 
19,45: Pras. dz. radj. 20,00: Muzyka lekka. — 
Wiad. sportowe. 21,30: Słuchowisko („Romea 
. julja* — Szekspira.) 22,35: Muz. tan. 22,55: 
Kom. meteor. 23,00: Retransm, st. zagran. 

    

     
     

9) ka Lindbergha i małego Lejbowicza, prze- 

  

Miesiąc Szlagierow w Kinie „REWJA” Ostrobramska 5. 
  

Najgłośniejszy film Doby obecnej! 

„ZEBRAK Z BAGDADU 
Przepiękny dramat wschodni o bajecznie bogatej wystawie. 

W rolach głównych: Największy tragik amerykański S. SKINNER i urocza Loretta YOUNG. 
Początek o godz. 5—7—9. W sobotę i niedzielę o godz. 3. 

  

Pan 
tel. 528 

Dziś premiera! Przepiękny o europejskiej sławie film: 

Willy Forst. Nad program: Aktualja 

Skończona Pieśń 
Szampański humor, beztroski śmiech, moc przebojowych piosenek! „Skonczona piešti“ to wdzięk pięknych kobiet... 
czar miłosnych upojeń... rozkoszny dwugłos młodych rozkochanych serc... W roli gł. urocza Liana Haid i wytwomy 

dźwiękowe: 
Seanse: 4, 6, 8 i 10,15. 

  

Džwigkowo kino 

„DEI 
  

Dorośli i młodzież Śpieszą ujrzeć arcydzieło,jakiego Świat dotychczas nie widział 

POZWÓLCIE NAĄ ŻYĆ: 
Balkon 49 gr.. Parter od 80 i 

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

90 gr. Seanse: 4, 6, 8, i 10.15. 

  

Dziś! Nowe dźwiękowe polskie arcydzieło p. t. $ E EZ € E e A u Ėė ž = 7 Kiuo-Teatr 
ADRIA“ Sensacyjny dramat. Intrygi szpiegowskie bolszewików. W rolach głównych Nora Ney, Zbyszko Sawan, Hanka 

LL] Rozwadowska i K. Junosza - Stępowski, piosenki Konrada Toma. — Nad program!! Na ogolne żądanie jeszcze 
Wielka 36 na parę dni: powieść Gabrieli Zapolskiej „Carewicz* potężny dramat z życia rosyjskiego. W roli głównej Iwan Pe 

trowicz i nowa gwiazda Karolewna. 

  

DZWIĘKOWE KINO 

„CASINO“ 
Wielka 47, tel. 15 41 

DUEL NTA СОС 

WIROWK 
wszelkie narzędzia i przybory mleczarskie 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
W:lno, Zawalna 11-a. 

  

  

„(CJ i K 

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, IX 

rew., K. Karmelitow, zam. w Wilnie, Piekiełko 
3—12, na zasadzie art. 1030 U. P. C. ogłasza, 
że w dniu 22 marca 1933 r. od godz. 10 rano 
w Wilnie, przy ul. Bonifraterskiej 12, odbędzie 
się sprzedaż z przetargu publicznego ruchomo- 
ści, należących do Jankiela Basse na zaspoko- 
jenie pretensji Zysli Kaganowicz, i składają- 
cych się z 3 bilardów, 10 stolików i 12 umywa- 
lek, oszacowanych na sumę zł. 670. 

Komornik K. Karmelitow. 

  

        
    

IWYMIYNIII | 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, X 

rewiru, zamieszkały przy ulicy Wiwulskiego 
Nr. 6 m. 28 na zasadzie art. 1030 Ust. Post. 
Cywil. ogłasza, że dnia 3 kwietnia 1933 r., od 
godziny 10 zrana w domu przy ul. Portowej N;. 
7 odbędzie się licytacja ruchomości, należą- 
cych do Polskiej Drukarni Nakładowej „LUX*, 
składających się z maszyn drukarskich, oszaco- 
wanych na 3.000 zł. — gr. Spis rzeczy i sza- 
cunek takowych przejrzany być może w dniu 
licytacji. 

   

Komornik sądowy Jerzy Fiediaj. 

     
OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, re- 
wiru 8-go z siedzibą w Wilnie, przy ul. Połoc- 
kiej Nr. 4 m. 12, zgodnie z art. 1030 Ust. Post. 
Cyw. podaje do wiadomości publicznej, że w 
dniu 24 marca 1933 r. o godzinie 10 rano, w 
maj. Ościukowszczyzna, gm. Turgielskiej od- 
będzie się sprzedaż z licytacji należącego do 
Marji Rodziewiczowej majątku ruchomego, 
składającego się z umeblowania mieszkania, о- 
szacowanego na sumę zł. 1025.— gr. 

Komornik A. Rubom. 

GABINET 
aejonalnej kosmetyki iecznicnaj 

Wiino, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, u- 

suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetycz- 

ny twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyz 
szczuplający (panie). Natryski „Hormona 

według prof. Spuhla. Wypadanie włosów, 

łupież, indywidualne dobieranie kosmetyków 

do każdej cery. Ostatnie zdobycze kosme- 

tyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

Wa. P: 

  

  RZA 

+ Szyba 

dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10,15, 

Dziś! Mrożąca krew w żyłach zbrodnia, dokonana na osobie naczelnika Scotland - Yardu wykryta. 

vu» CZERWONY ŚLAD 
w rol. gł. WARNER ORLAND, Marjon Nixou i Liuda Watkins. Nad program: Urozmaicone dodatki 

w, dnie Świąteczne o g. 2-giej. a 

  

Mickiewicza 8) 

Akcje, albo zaświadczenia 

Depozytarjusze Wileńskiego Banku 

nem uczestniczeniu w Zgromadzeniu. 

nie później, jak na czternaście dni 
Zgromadzenia ($ 101 statutu). 

O ile powyższe Zgromadzenie nie 

przed 

ilość przedstawionych na niem akcyj, 
Banku ($ 106), zwołanem zostanie na' dzień 
dzinie 6-tej po południu. 

PORZĄDEK DZIENNY: 

1) Odczytanie sprawozdania za r. 

zane z nimi wnioski. 
3) Zatwierdzenie rachunku strat i 

znaczenie zysków za 1932 r. 
4) Zatwierdzenie sprawozdania za   

ZARZĄD WILEŃSKIEGO BANKU ZIEMSKIEGO 
podaje do wiadomości, że w dniu 13 kwietnia r. b. o godzinie 
6-tej po południu odbędzie się w Wilnie, w lokalu Banku (ul. 

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 
Akcjonarjuszów Wileńskiego Banku Ziemskiego. 

instytucyj Kredytowych o 
zdeponowanych akcjach z numeracją takowych, powińny być 

„‚ złożone w Banku przed dniem 6 kwietnia r. 

ni przed dniem 6 kwietnia r. b. powiadomić Bank o zamierzo- 

,  Akcjonarjusze, reprezentujący przynajmniej 1/10 część ka- 
pitału zakładowego, mogą zgłosić na porządek dzienny dodat- 
kowe sprawy ($ 102 statutu). Żądanie pomieszczenia poszcze- 
gólnych spraw na porządku dziennym powinno być zgłoszona 

to następne Walne Zgromadzenie, prawomocne bez względu na 
stosownie 

2) Referaty Zarządu i Komisji Rewizyjnej, oraz zwią- 

sem i z prowizorycznem zestawieniem przypuszczalnej war- 
tości aktywów i pasywów z terenu poza granicami Polski. 

DO WYNAJĘCIA 
3 pokoje bsluonem, 
słoneczne, suche i cie- 
pie: Uli:a Želigowskie- 
go Ne 5 m. 27. Delelas 
od 12 do 5 po poł. 

i 

Posady 

POTRZEBNY 
ogroduik - ekonom, 58- 
motny. Odpisy Świe- 
dectw — Soły skrzynke 
pocztowa Nr. 7. 
— 

  

b. 
Ziemskiego powin- 

  

  

. S Posadę terminem Walnego kasjera — kasjerki i 

dojdzie do skutku, ES eg na vsjaaė udzielę przy wypeży- 
czeniu 10.0 zł za za- 
bezp. Jzgiellońska 7/6 
od godz. 2—4 pp. 

do Statutu 
13 maja r. b. o go- 

EDS 

Lekcje 
EDS SAN 

RODOWITA 
FRANCUZKA 
udziela lekcyj france- 
skiego. — Zgłoszenie 
Mickiewicza 22 m. 15 

  

1932. 

zysków oraz prze- 

rok 1932 z bilan-   
  

  

  

  

5) Preliminarz wydatków na rok 1933. OR SPM 
6) Referat Szacunkowej Komisji. ЗЕ оаЕ 
7) Wolne MAAAAAAAAAAAMAA AAS 

8) Wybory. POSZUKUJĄ 
SEE | dci PRACY 

ŻE = I UP LE 0 na оТ ая М ААААЬЬ Ьг ооа L i I w folwark do 100 ha w KREDENS — —— 
LekarZė promienia do 30 kim. | 56! mssyvnedębose KUCHARK A 

uznawana aj Od Wilaa. Zgłoszenia | ("ne rzeczy dosprze wykwalifikowana — — 
sa za: do Administracji z po- dania. Dawiedzieć się przyjmie pracę na skro 

-- — daniem warunków pod wake R zawińskiej, mnych warunkach. — 
DOKTUR „Okolica Wilna”. GAmkoKa SE JS, Zgodzi się wyjechać, — 
Janina T S Ra + a 

ь Piace AAROPAEAADCARANA A ernardyński m. ь 

PIOTROWICZ od 800 mtr, kw. do Lokaie r AL 
JURCZENKOWA sprzedania na raiy z  fYVYCYWTYVVYVYYYYEY: p] 
ordynator Szpit. Sawicz gruntów maj. Tuszula- — — — — — — — p 
cheroby skórne, wene- ny naprawym wysokim MIESZKANIE Różne 
ryczne i moczopłciowe brzegu Wilji maprzeciw 5 pokcjowe Z OKTÓC- KEESRINECA TRENER 

przeprowadziła się Autoxolu, sucho, sło- kiem — Artyleryjska | ——————-- — 
necznie, ładny krajo- 
braz. Informacji udziela 
plenipotent — al Kal- 
waryįska 12 m, 6 od g. 
5 do 6 wiecz, 

SANDACZE 
nowy transport i inne 

Wileńska 34 
Ii piętro 
przyjmuje 

od 5 — 7 wiecz. 

  

ryby po cenach niskich 
IKuPno poleca D-H St. BANEL 

i SPRZEDAŻ S-ka ul. Mickiewicza 
NvvvvvvvvvvvvvYvyvs 23 tel. 8.49. 

rasa аа 
Ogniotrwala 1 V 

duža da epai — OTawin 
Wiadomość tel. 12-35 i 
tel. 13-57. 

800 klg. do sprzedania 
UL. Wodociągowa 10 
m. 3. 

jest taka omglona, 

BIEDNA- m. 1, Dowiedzieć się « -BARDZO 
dozorcy. inatka z wysiłkiem prz 
-- — — — — — — (iijąca na kawalek chłe 

POKÓJ ba dla męža bezrobot- 
do wynajęcia ładnie nego i pięch: synów 
umeblowany dla szmot od 5 — 13 lat błaga © 
nego. Witoldowa 47—iC pomioc w nabycia ma- 
———————- szyny do szycia, by jej 
2 POKO JE ułatwić zarobkową pra 

dobrze umebioware » cę. Sprawdzona przez 
używelnością kuchni— T-wo Pań Miłosierdzia 

DO WYNAJĘCIA św. Wincentego a Pau- 
Arsenaiska 6 m 5. lo i istotnie zasługuje 

== — — — — — = ma pomoc. O najaniej- 
POKÓJ sze prosi ofiary — skła 

DO WYNAJĘCIA dać w redakcji Stowa. 
dla kulturalnej osob» Adres jej: Zwierzyniec, 
Dąbrowskiego 12 m. 3 Niedźwiedzia 17 m. 7. 
  

chylam się — a w krzakach leży maleńka, 

wileńska powieść Kryminalna 
XXII 

Panna Felicja Romanowska, którą zo- 
stawiliśmy w chwili, gdy ratowała znale- 
zionego na szosie nowowilejskiej radcę Pio- 
trowicza, zachowała narazie milczenie o 

szczegółach nocnego spotkania. Zresztą, 
nie interesowało to nikogo, gdyż całe Wil- 

no zelektryzowane było porwaniem małej 
"Agatki. 

Wieść o nieszczęściu, które dotknęło 
dom wojewody, rozniosła się lotem błyska- 
wicy. Antoni Wendorf, sekretarz wojewody, 
telefonował natychmiast do Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, skąd postanowiono 
wysłać specjalnego urzędnika, celem zbada- 
nia na miejscu okoliczności, w jakich por- 
"wanie nastąpiło. Urzędnik wydziału sztuki, 
"Tadeusz Łopalewski, na którym spoczywał 
obowiązek układania przemówień dla wszy- 

' stkich wojewodów, przystąpił do skompo- 
nowania odpowiedniej, brzemiennej w myśli 
mowy, przeznaczonej do wygłoszenia przez 
wojewodę wobec urzędników, gdyż naza- 
jutrz mieli się oni stawić w wielkiej sali 
konferencyjnej z kondolencjami. 

— Panowie — powiedział im treściwie 
wojewoda — wiem, co was tu sprowadza. 
Dziękuję. Z głębi zbolałego serca dziękuję, 
mówiąc wam wszystkim staropolskie Bóg 
zapłać. Ale, panowie, mój ból ojcowski | 
wasze gorące uczucia 'winny ustąpić przed 
obowiązkiem obywatelskim i nakazem pra- 
cy, coraz intensywniejszej, coraz bardziej, 

  

wytężonej pracy! Do pracy więc, panowie, 
do pracy! 

— Do pracy! — pochwycili radośnie 
urzędnicy, i pokrzepieni na duchu podnio- 
słemi słowy, zabrali się energicznie do ko- 
mentowania na najróżniejsze sposoby nie- 
szczęśliwego wypadku. 

Plotkom i domysłom nie było kończ. 
Wysuwano najfantastyczniejsze przypuszcze 
nia. Jedni sądzili, że porwanie ma podłoże 
wyraźnie romansowe. Inni zastanawiali się, 
czy nie jest to jakaś grubsza gra polityczna, 
od której zależeć może cała karjera lubia- 
nego przez wszystkich wojewody. Ma on, 
dzięki sympatji, którą się cieszy wśród u- 
rzędników, dużo wrogów w Warszawie 
Kto wie, czy ktoś z jego przeciwników po- 
litycznych nie umaczał palców w całej afe- 

rze. Porwali Agatkę, licząc, że po tym fak- 
cie w ministerstwie powiedzą Lackowi: 

— Własnej córki upilnować nie mo- 
głeś, a całego województwa chcesz pilno- 
wać? Nie, bratku,.. 

I pogonią w stan spoczynku. 
— Przeciwnie — gorączkował się radca 

Hartung: — to właśnie najlepiej świadczy 
o wojewodzie! Jest dzień i noc tak zajęty 
sprawami państwowemi, że czasu nawet 
nie miał, aby za Agatką patrzeć, 

— A na koj czort — wtrącił się naczel- 
nik M. K. Pawlikowski: — na koj czort 
patrzeć wojewodzie za dzieckiem? Cóż on, 
mamka? niańka, czy co? 

Naturalnie wspomniano porwanie syn - 
  

prowadzono pomiędzy temi faktami analo- 
gję, rzecz prosta nieistotną i zaciemniają- 
cą raczej sprawę. Jeden tylko mały i szu- 
stry radca Aleksander Trocki, zwany po- 
pularnie wśród kolegów Saszką, nie mówił 
nic i chodził z tajemniczą miną: on niby 

wie, ale nie powie. Palce zaś jego lewej rę- 
ki nie przestawały pieścić odznaki sporto- 
wej P.O.S., która widniała w klapie mary- 
narki, zaszczytnie zdobyta w biegu na 10 ki- 
lometrów. 

Wszystkie pisma wileńskie wystąpiły z 
nadzwyczajnemi dodatkami i artykułami 
na temat porwania i nieszczęścia, które 
spadło na rodzinę wojewody Lacka. 

Eugenja Kobylińska Masiejewska, znana 
poetka, ogłosiła okolicznościowy wiersz 
Nosił on tytuł „Żale wojewodziny* z pod- 
tytułem i dedykacją: 

„Strapionej matce, zespolona z nią w 
macierzyńskiem uczuciu, wiersz ten poświę- 
cam“ 

Wiersz brzmiał jak następuje: 

Na oknie deszczowa łuska, 

Chwieją. się wgórze rolety, 
A serce matki ból muska... 
Agatko, gdzie ty? 

Za oknem deszcz pada skośnie, 

„  Chmurami mieni się szyba... 

W  pięciomiesięcznej swej wiośnie 
Nie możesz zginąć chyba? 

Po szybie krople wdół płyną, 
Myśl pragnie za tobą pobiec... 
Gdzie jesteś moja dziecino? 
Odpowiedz matce, odpowiedz... 

  

Cień się na niebo położył... 

Z tęsknoty mamże dziś skonać, 

Czy we łzach żyć wciąż, o Boże! 

Prawie jednocześnie ukazał się feljeton 
pióra  najznakomitszej literatki wileńskiej 
Heleny Romer Ochenkowskiej. 

— „Pamiętam — czytano w nim ze 
wzruszeniem — pamiętam, gdy po raz pierw 
wszy znalazłam się w Krakowie. Było to w 
roku 1880. Dziesięcioletnia zaledwie, prze- 
śliczna dziewczynka, wywołująca zachwyty 
Wyspiańskiego, błąkałam się po ulicach i 
placach czarownego miasta, i już wówczas 
w rojeniach dziecięcych widziałam swój uro- 
czysty, ogólnopolski pogrzeb na Wawelu. 
A idą posępni, a grają im dzwony żałob- 
ne — brzmiały mi w uszach nieśmiertelne 
słowa poety. Ach, jakże pragnęłam Wawelu! 
Był to wówczas szczyt moich marzeń. Błą- 
kałam się więc po ulicach, zachodziłam czę- 
sto do domu państwa Zdziechowskich, gdzie 
na wspomnieniach pięciu Romerów spływał 
nam słodko czas. Gawędziliśmy o Alfredzie 
Romerze, znakomitym malarzu i rzežbia- 
rzu; o Edwardzie, również malarzu; o nie- 
ustraszonym Janie, generale dywizji, zmar- 
łym w r. 1869; nakoniec o Eugenjuszu, ge- 

ografie, autorze świetnego „Atlasu geogra- 
ficznego”, i Michale, publicyście... Budzi- 
liśmy w duszach naszych wizję Wilna i cu- 
downej kaplicy Romerów w Trokach... Nie- 
powrotne, niezapomniane chwile... 

„I właśnie, gdym tak raz biegła przez 
Planty z pensji SS. Sakramentek, doszedł 
mię cichy płacz dziecięcia. Obejrzałam się 
dokoła: nikogo wpobliżu nie było. Obej- 
rzałam się raz jeszcze — płacz coraz wy- 
raźniejszy, jakby zdołu pochodzący. Na- 

  

prześliczna dziecina. Porwałam ją w ramio- 
na, osypując pocałunkami. Nagle w alei uka- 
zał się nienawistny austrjacki policjant. 

— (Co tu panienka robi? — zapytał su- 
rowo: — czyje to dziecko? 

— Moje! — zawołałam nie zdając sobie 
jeszcze sprawy z tego, że palnęłam głup- 
stwo: — znalazłam je właśnie w krzakach. 

Policjant uśmiechnął się. Musiałam być 
rozkoszna w swej rozbrajającej naiwności. 

— Psiakrew — rzekł brutalnie — zna- 
wu podrzutek! 

— Podrzutek? — wyszeptałam w naj- 
wyższem zdumieniu, gdyż po raz pierwszy 
w życiu usłyszałam to słowo: — co to zna- 
czy podrzutek? BR. 

— Niech panienka lepiej idzie do szko- 
ły — skarcił mię stróż porządku publiczne- 
go, wyrywając z rąk kwilące niemowlę... 
Oddalił się szybko, pozostawiając mię na 

pastwę pierwszego głębokiego przeżycia. 
Zrozumiałam wówczas cały ból matki, 
której odbierają dziecko, pojęłam tragedję 
niewinnej dzieciny, rzuconej gdzieś w krza- 
ki... 

Chwila ta stanęła mi żywo w pamięci, 
dzisiaj, gdy dowiedziałam się o ciosie, któ- 

ry poraził miłą i kochaną panią Halinę Lac- 

kową... I jej Agatka, jak tamto dziecię kra- 
kowskie, przeżywa swą pierwszą 
opuszczenia i wydarcia z objęć kochają- 
cej matki. I ona, skamieniała w boleści mat- 
ka, miotana jest tem straszliwem uczuciem 
krzywdy, jakiej ja doznałam, gdy okrutna 

  

    

    
tragedję 

ięka obcego człowieka sięgnęła po maleń- | 
stwo, które jeszcze przed chwiłą tak czule 
piešcilam““... 

ВС i 
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/ydawcai Sizaisiaw Mackiewicz. Drukarzia wydawnictwa „SŁÓWĄ” 

  
Redaktor w/z Witold Tatarzyński.


