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JAN - JAROSŁAW.

DAWIDO WIiCZ
: Towarzysz sztuki drukarskiej

Opatrzony Św. Sakramentami po krótkich lecz ciężkich cierpieniach zmarł
dnia 26 „stycznia 1932 r, w wieku lat 53,

Eksportacja do kościoła św. Rałała z domu żałoby Chocimska 6 nastąpi
dn. 28 w poniedziałek o godz. 17.

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie o godz. 10 rano we wto-
rek, poczem pogrzeb na cmentarzu Św. Piotra i Pawła.

czem zawiadamiają

 

KOLEDZY.

 

Ameryka odmówiła Polsce
prolongaty długu.

: (Telefonem od własnego Korespondenfa.)
WARSZAWA. Hoover odpowiedział odmownie na wnios:k

rządu polskiego odroczenia terminu płatności długu polskiego
w sumie 40 miljonów dolar. przypadającego na 15 grudnia r. b.

Nie Sejm, lecz Pan Prezydent ratyfikuje
pakt o nieagresii z Sowietami.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Prawdopodobnie w poniedziałek lub wtorek
nastąpi podpisanie paktu o nieagresji I umowy koncylacyjnej

z rządem Rosji Sowieckiej przez Pana Prezydenta Rzeczypo-

Równocześnie w Moskwie akty te podpisze Kalinin.

Francusko-sowiecki pakt
o nieagresji.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

"WARSZAWA. Podpisanie pakiu o nieagresji pomiędzy Francją
i rządem sowieckim nastąpi 29 b. m.

PARYŻ (Pat). W przyszły wto
rek zostanie podpisany na Quai
d'Orsay przez premjera Herriota i
sowieckiego ambasadora w Paryżu
Dowgalewskiego, sowiecko - fran-
cuski pakt o nieagresji, jak rów-
nież uzupełniająca go konwencja
koncyliacyjna. Pakt ten jest wy-
nikiem rokowań, rozpoczętych je-
szcze w roku 1930.

Art. 1 traktatu przewiduje zo-
bowiązania obu państw nieprzy-
stępowania w żadnym razie, bądź
osobno, bądź łącznie z jednem lub
kilkoma państwami ani do wojny,
ani żadnej agressji, dalej poszano-
wanie nienaruszalności terytorjów
podległych ich suwerenności, lub
których reprezentację wobec za-
granicy i prowadzenie kontroli ich
administracji przyjęły na siebie.

Art. 2 stanowi uzupełnienie po
przedniego postanowienia, stwier-
dzając, że o ile jedna ze stron kon-
traktujących stanie się ofiarą agre-
sji ze strony innego lub kilku in-
nych mocarstw, druga strona zobo-
wiązuje się nie udzielać ani pośre-
dnio, ani bezpośrednio pomocy stro
ny stronie napastującej. Z drugiej
strony ten sam artykuł wyraźnie
postanawia, że o ile jedna ze stron
kontraktujących dopuści się napa-
ści na trzecie państwo, druga stro-
na ma prawo natychmiastowego
wypowiedzenia traktatu.

Art. 3 wymienia obowiązki
Francji, wynikające z jej charakte-
ru jako członka Ligi Narodów.

Art. 4 przewiduje, że obie stro
ny zobowiązują się nie przystępo-
wać do żadnego sojuszu między-
narodowego, mającego faktycznie
na celu zakaz czynienia zakupu
lub sprzedaży towarów, albo też
udzielania kredytów drugiej stro-
nie. Dalej artykuł ten precyzuje

to wzajemne zobowiązanię w spo*
sób bardziej szczegółowy.

Art, ś dotyczy agresji politycz
nej w drodze propagandy i zreda-
$gowany został na wzór odnośnego

artykułu traktatu ryskiego, zawar-
tego między Sowietami a Polską.
Rząd sowiecki zobowiązuje się w
nim do wstrzymania się od wszel-
kiej akcji, zmierzającej do wznie-
cania lub popierania jakiejkolwiek
agitacji lub propagandy, zmierzają-
cej do naruszenia integralności te-
rytorjalnej drugiej strony. Obie
strony zobowiązują się nie przyj-
mować na swojem terytorjum or-
ganizacyj militarnych, mających na
celu walkę zbrojną przeciwko dru-
giej stronie kontraktującej. Doty-
czy to tylko organizacyj, zajmują-
cych się ćwiczeniem i szkoleniem
militarnem, użytkowaniem sprzętu
i materjału wojennego.

Dozwolone natomiast są wszel
kie stowarzyszenia wojskowe, u-
tworzone we Francji przez byłych
kombatantów w celu wzajemnego
wspierania się w kultywowaniu
tradycyj ojczystych.

, Konwencja koncyljacyjna prze*
widuje utworzenie stałej komisji
koncyljącyjnej, zbierającej się per
jodycznie i wypowiadającej opinje
nie wiążące jednak rządów. Komi-
sja ta będzie zbierała się obowią-
zkowo raz do roku, w razie zaś ko
niecznej i pilnej potrzeby będzie
odbywała posiedzenia nadzwyczaj
ne.

W tutejszych kołach stwierdza-
ją, że pertraktacje polityczne, któ-
re doprowadzą do zawarcia paktu
o nieagresji, nie pozostają w żad-
nym związku z rokowaniami han-
dlowemi, jakie zostaną nawiązane
niebawem między Paryżem a Mo-
skwą.

Minister Beck o pakcie konsyljacyjnym
z Sowietami.

* (Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Bawiący w Genawie minister spraw zagranicz-
nych Beck w wywiadzle udzielonym przedstawicielowi agencji Tass
wypowiedział się, że pakt konsyljacyjny posiada znaczenie duże dla
Sowietów i dla Polski
sunków między obu państwamii

i zz się wydatnie do polepszenia sto-
do stabilizacji tych życzliwych sto-

sunków. Polska przywiązuje do tego paktu duże nadzieje i głębsze
znaczenie.

 

     
  

     

 

I ŚNIEGOWCE, KALOSZE, WOJŁOKI
е polskiej wytwórni

D.-H-g0 W. NOWICKI

DUSIAIIA ALAS

dia pań, panów i dzieci
po cenach fabrycznych

obuwia
Wilno, ul. Wielka 30

Ciepłe ranne pantofle od-. . 2,60 M.„b buty kr. giemzy . . 13,90
Damskle ,/, buty na gumie . 14,90 M. , buty na gumle . „16,50
Ei na AA nią "m M. kamasze kr. giemzy. „15,50
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Obchód 25-lecia zgonu Wyspiańskiego.
KRAKOW (Pat.) Główne uro-

czystości w związku z obchodem
25-lecia zgonu Stanisława Wy-
spieńskiego rozpoczęły się w so-
botę 26 b. m. o godzinie 9 rano
nabożeństwem, odprawionem w
bazylice O. O. Franciszkanów. Na
nabożeństwo przybył p. minister
W. R. i O. P. Jędrzejewicz. W
nawie kościelnej zgromadziły się
delagacje organizaeyj i związków
artystycznych, kulturalnych, spo-
łecznych, oraz liczne rzesze pu-
bliczności.

O godzinie 11 w gmachu Aka-
demji Sztuk Pięknych odbył się
uroczysty obchód poświęcony pa*
mięci Wyspiańskiego jako profe-
sora Krakowskiej Rkademji Sztuk
Pięknych. Sala  przyozdobiona
wielkim, przepięknym gobelinem,

osnutym na tematach z lljady.
O godzinie 12,30 odbyła się

uroczysta inauguracja zjazdu ar:
tystów-plastyków. Zjazd zagił prof.
Skoczylas, zaznaczając, że zjazd
został zwołany celem naradzenia
się nad sytuacją sztuki polskiej
w obecnej chwili oraz nad cięż-
kiem położeniem artystów:plasty-
ków. Podczas zjazdu przemawiał
m. in. minister Jędrzejewicz,
że jedynym już chyba mecena-
sem sztuki, jest państwo.

O godzinie 17 odbyło się w
pałacu Sztuki uroczyste otwarcie
wystawy dzieł Stanisława Wy-
spiańskiego, zorganizowanej przez
T-wo Przyjaciół Sztuk Pięknychw
Krakowie. Otwarcia dokonał p.
minister Jędrzejewicz. Wystawio-
no 195 dzieł Wyspiańskiego.

Przesilenie w Niemczech trOn.
BERLIN (Pat). „Wczesnym ran-

kiem rozpoczęła się w kancelarji
Rzeszy narada prezydenta Hinden
burga z osobistościami najbliższe-
go otoczenia, w sprawie nominacji
rządu prezydjalnego. W naradach
tych uczestniczyli między innymi
były kanclerz Papen, minister
Schleicher i sekretarz stanu von
Meissner. Ogłoszony w godzinach
południowych komunikat stwier-
dza, że decyzja prezydenta Hinden ;.
burga w sprawie powołania nowe-
go kanclerza została odroczona.
Wpbec niepowodzenia rokowań w
sprawie utworzenia gabinetu par-
lamentarnego, prezydent Rzeszy
zamierza nawiązać kontakt z przed
stawicielami stronnictw celem u-
stalenia ich stanowiska wobec rzą
du prezydjalnego o zmienionym sta
nie personalnym. Wersjeo powie-
rzeniu urzędu kancl. Neurathowi

lub Meissnerowi są w kołach mia-
rodajnych kategorycznie demento-
wane.
W obecnej chwili — jak donosi biu-

ro Conti — w rachubę wchodzą
trzy kandydatury: pierwsza — kan
clerza Papena, druga nadburmist-
rza miasta Lipska dr. Goerdelera i
trzecia — ministra Schleichera.
Przeciwko kandydaturze Papena
przemawiałoby odroczenie decyzji
prezydenta. Pozatem Papen zdaje
sobie sprawę z trudności, na jakie
gabinet jego musiałby napotykać,
zwłaszcza w partji centrowej, Kan-
dydatura Scheichera brana jest w
rachubę jedynie w tym wypdku,
gdyby nie udało się prezydentowi
Hindenburgowi uzyskać poparcia
stronnictw dla Papena lub Goerde-
lera. Nowe pertraktacje obejmą
poza stronnictwami koncentracji
narodowej — z wykluczeniem na-
rodowych socjalistów — prawdopo
dobnie również i socjal-demokra-
tów. W każdym razie w kołach
miarodajnych istnieje tendencja
nawiązania kontaktu z partją so-
cjal - demokratyczną, celem ewen
tualnego pozyskania jej dla tolero-
wania rządu prezydjalnego-

Rozruchy komunistyczne w Niemczech.
BERLIN (Pat.) Dzień w dzień

powtarzają się w Berlinie w go-
dzinach wieczornych demonstra'
cje, urządzane przez komunistów.
W czasie jednego z takich po-
chodów ulicznych, demonstranci
wznosili wczoraj okrzyki przeciw-
ko rządowi Papena. W szeregu
wypadków dochadziło do starć
między komunistami a policją,
która robiła użytek z broni palnej.
Rannych nie zanotowano. Kilka

osób zostało aresztowanych. Or-
gan komunistyczny „Rote Fahne*
zawieszono na trzy tygodnie do
dnia 16 grudnia r. b. Prasa no-
tuje jedną ofizrę śmiertelną
ostatnich walk ulicznych. Wczoraj
zmiarł w szpitalu hitlerowiec, je-
den z uczestników bójki ulicznej
pomiędzy narodowymi socjali-
stami a republikańskim Reichs-
bannerem.

Ruch antysemicki śród studentów
niemieckich.

BERLIN. Pat.—Prasa donosi o
krążącej w jednym ze studenc-
kich obozów pracy pod Lipskiem
ankiecie, mającej służyć do usta-
lenia pewnego rodzaju czarnej
listy profesorów wyższych uczelni
niemieckich. Ankieta zaopatrzena
jest w napis „poufne” i zawiera
przedewszystkiem pytania do-
tyczące żydowskiego pochodzenia

docentów szkół wyższych, podania
nazwisk tych, którzy są ożenieni
z żydówkami, wymienienia tych,
którzy należą do loży masońskiej,
względnie są marksistami i t. p.
Specjalna rubryka dotyczy wykła-
dowców, którzy są obcokrajowca*
mi, przyczem wymagane jest poda
nie ich przynależności narodowej.

Mord polityczny w Sofji.
SOFJA. (Pat). Wczoraj wie-

czarem dokonano tu morderstwa
politycznego. Na przechodzące-
go ulicą posła Filipowa ze stron-
nictwa macedońskiego i jego to-
warzysza napadł pewien osob-

Wyrok w sprawie
koncernu pszczyń-

KATOWICE. Pat.— W dniu 26
b. m. po 4-dniowej rozprawie
Sąd Okręgowy karny w Katowi-
cach wydał wyrok w procesie O-
swagu, skazujący naddyrektora
koncernu pszczyńskiego Ebelinga
na 1 i pół roku więzienia i 5 ty-
sięcy zł. grzywny za występek z
$ 313 k. handlowego,dyrektora
Ogermana — na 7 miesięcy wię-
zienia za występek $ 240 oraz
dyrektora Deutsche Bank Caspa-
ra na 3 miesiące za pomocnict-
wo. Na podstawie amnestji
oskarżonemu Ebalingowi darowa:
no 1-3 część kary oraz grzywnę
w całości, zaś oskarżonemuOger-
manowi-—=połowę kary więzienia i
oskarżonemu Casparowi — całą
karę.

nik, strzelając do nich z rewol-
weru.

Poseł Filipow został ciężko
ranny, zaś jego towarzys padł
trupem na miejscu.  Żabójcę
aresztowano.
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Posady.

Agencja „Wschód' dowiaduje

się, że już po ostatnich przesunię-

ciach w sądownictwie, rozpisano

konkurs na pewną ilość stano-

wisk sędziów okręgowych i sę-

dziów śledczych — na terenie

Apelacji lwowskiej, Ma być obsa-

dzonych kilkanaście stanowisk.
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Czechoosłowacja ma dość Ukraińców.
Z Pragi donoszą: W tuiejszych

kołach politycznych zwrócono u-
wagę na zmiany, jakie zaszły na
gruncie czechosłowackim w sto”
sunku do skrajnie nacjonalistycz-
nych grup ukraińskich w Czecho-
słowacji.

Z artykułów prasowych, jako-
też z szeregu zarządzeń władz ad-

ministracyjnych czechosłowac-
kich wynika, że miarodajne czyn-
niki państwowe czechosłowackie
zajęły stanowisko krytyczne w
stosunku do emigracji ukraińskiej,
a specjalnie w stosunku do tych
grup, które pozostają pod wpły”
wem Konowalca. Władze czecho-
słowackie przestały już tolerować

; przedmiotem wielkiego

propagandę grup Organizacji U*-
kraińskich Nacjonalistów, która
była nie tyle kierowana przeciw
Polsce, ile raczej przeciw Czecho-
słowacji.

Należy dodać, że Organizacja
Ukraińskich Nacjonalistów potra-
fiła pobudować swoje sieci na te-
renie Rusi Przykarpackiej, co nie-
wątpilwie nie mogło ujść czujności
władz czechosłowackich.

(WI kołach politycznych czecho-
słowackich, a zwłaszcza w arty"
kułach prasowych kwestja zmiany
stosunku do skrajnie nacjonali-
stycznych grup ukraińskich jest

zaintere”
sowania.

 

Z KRAJU.
Walka o potanienie prądu elektrycznego na prowincji.

Walka z potanieniem prądu e-
lektrycznego wypowiedziana zo-
stała niemal przez wszystkie mia-
sła i miasteczka województwa wi-
leńskiego i nowogródzkiego. Lud-
ność tych miast domaga się kate-
gorycznie zmniejszenia opłaty za
energję elektryczną. W kilku mia
stach abonenci prądu elektryczne-
śo odmówili otrzymywania świa”
tła elektrycznego i powrócili do

lamp naftowych i świec.
Również donoszą nam z Ejszy*

szek, iż konsumenci tamtejszej e-
lektrowni wobec wygórowanych
cen za elektryczność uchwalili
strajk. Zarząd gminy znajdujący
się w ciężkich tarapatach nie mo-
że płacić wygórowanych cen elek-
trowni prywatnej, wobec czego
miasteczko tonie w ciemnościach.

Kradnie i skradzione rozdaje biednym.

Na terenie pow. wilejskiego za”
trzymano niedaleko granicy żebra
ka Dominika Łamczewa, który u-
prawiając żebraninę, trudnił się
również kradzieżami. Łamczew w
ostatnich dniach okradł Miichała
Kozłowskiego, Jana Przenina, Sta-
nisława Andrzewa, Kazimierza Wi
šniewskiego i Jana Dubrowika,
ktėrzy udzielili mu noclegu. Lam-
czew posiada dobrze prosperują-

ce gospodarstwo rolne i ma 30 le-
tniego syna w Ameryce, który jest
notarjuszem. Od syna otrzymuje
stale zapomogi pieniężne, Kradzie-
że Łamczew uprawia z amatorstwa
od paru lat. Kradzione rzeczy nie
sprzedaje, lecz rozdaje biednym.

Łamczewa skierowano do dy-
spozycji władz. Zachodzi przypusz
czenie, iż jest on chory umysłowo.

*

Kolo folwarku zaaleziono dwie czaszki ludzkie.

W. dniu wczorajszym koło fol-
warku Chlebudziszki gm. rudomiń*
skiej, nałeżącym do braci J. J. Ko*
dziewiczów znaleziono dwie czasz-

 

ki ludzkie. Skąd czaszki te znala*
zły się na polu ustalą władze śled-
cze, które przybyły na miejsce ce*
lem przeprowadzenia dochodzenia.

 

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO
Dziśl w niedzie!ę dnia 27 listopada 1932 roku odbędzie się o g. 121 pół

Zebranie Członków Stronnictwa Narodowego Koła Miejskiego

przemawiać będzie redaktor p. STANISŁAW KODŹ.

Wejście tylko dla członków za legliymacjami.

 

Ostrzeżenie.
Zwracamy uwagę Sz. Czytel-

ników, że sprzedawcy naszego
wydawnictwa nie mają prawa wy-
pożyczania go Sz, Publiczności tak
za opłatą, jak i bezpłatnie, wypo”
życzanie bowiem takie jest nie-
tylko działaniem przeciwko ucz-
ciwości i dobrym obyczajom ku-
pieckim, lecz jest również naru

szeniem prawa własności, czy-
li przestępstwem przewidzianem
przez Kodeks Karny.

Wypożyczanie pisma powodo-
wać będzie skargę cywilną o od-
szkodowanie, a także skargę kar-
ną, nietyłko przeciw niesumien-
nym sprzedawcom, lecz również i
przeciw osobom korzystającym z

tego nadużycia, jako współwin*
nym.

Frzeświadczeni jesteśmy, że
Szan. Czytelnicy dopomogą nam
do tępienia tych nadużyć niesu-
miennych sprzedawców.

Związek wydawców
dzienników i czasopism.

 

Е Rekordem
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= FRANCISZKA FRLICZKI
E Wilno, Zamkowa 9 tel. 6-46.
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Wyspiańskiego Gnlka o Polskę —
2 polsk.

— Wy chcecie ze mnie uczy-
nić niewolnika patrjotyzmu!

Temi słowy przemawia Konrad
w „Wyzwoleniu”, w tym dramacie,
gdzie poeta pokazuje nam jak to
często właściwa istota artysty
bywa zasnuta cieniem, gdy ogół
widzi w nim albo to, czego w nim
niema zupełnie, albo też pier-
wiastki drugorzędne, nieistotne.

Wyspiańskiego uważamy naj-
częściej za poetę patrjotycznego,
ba, wręcz za „poetę państwowości
polskiej'. (To drugie zwłaszcza
określenie jest nawskroś błędne i
bałamutne). Tymczasem najisto-
tniejszą cechą jego wszechstron-
nego talentu był czysty аг-
tyzm. Wolny, niczem nieskrępo-
wany artysta — oto najlepsza de-

. finicja Wyspiańskiego.
.  — Ja jestem wolny, wolny wol-
ny! (woła z uniesieniem Konrad).
I nie dosięgnie mnie nikt, bo je-

_ stem tak wolny, tak niedošcignio-
my, jak Nieśmiertelność, gdzie
Śmierć sama przebiega i wielkiemi

" skrzydłami nad światem wieje".
Jeśli można o kim powiedzieć,

że jest urodzonym artystą,
to może nadewszystko o Wyspiań-
skim. Miał on jakąś osobliwą wła-
ściwość: dziwnie nastawiony zmysł
wzroku i wyjątkowo czujny zmysł
krytyczny, który pozwalał mu
wszystko widzieć ze strony, z któ-
| nikt rzeczywistości nie ogląda.
ežmy np. jego rysunki kwiatów,

Narazie wołamy: Ależ takich
kwiatów niema! Lecz im lepiej
tym licznym szkicom się przyglą-
damy, tembardziej uznajemy ich
prawdę, dostrzegając w nich jak-
gdyby (że użyję nadużywanego,
niestety, określenia) duszę
kwiatu, To samo rzec trzeba o ca-
łości malarstwa Wyspiańskiego,
zwłaszcza 0 jego gigantycznych
witrażach.

To samo się odnosi do jego
poezji. Ilež to razy każdy z nas
stawał osłupiały i zdezorjentowa-
ny wobec tego czy owego jego dra
matu. Pamiętam, jak kiedyś z pa”
$1а cisnąłem w kąt „Noc listopa-
dową“, bo „tu wszystko powie-
dziane inaczej, niż człek to sobie
wyobraża”.
A jednak ten artysta wolny i do

niczego zda się niepodobny był
nadzwyczaj czujnym i sumiennym
uczniem i miłośnikiem mistrzów
najprzedniejszych wszystkich cza*
sów i swego wieku, był nieodrod-
nem dzieckiem Krakowa i Wawe-
lu, oraz spadkobiercą najprawo-
witszym całej dziejowej kultural-
nej polskiej spuścizny.

Wiemy dziś już dobrze, jakie
to warunki wypiastowały wielkie-
$o twórcę. Atmosfera, co go ota-
czała w Krakowie jest poznana
zda się do najdrobniejszych szcze-
gółów. Ojciec, Matejko, Histo-
ryczna Szkoła Krakowska, Szuj-
ski, Wawel, kościoły, Homer,
teatr grecki, t. zw. wieszczowie,—
słowem, te wszystkie składniki,
co ukształtowały jego duszę, są
już zdawna wykryte i przeanalizo-
wane ze strony swego wpływu na
Wyspiańskiego. Niemal równie
dobrze znamy jego podróże zagra-
nicę: do Francji, do Wiłłoch, jego
zachwyty nad sztuką włoską, nad
współczesną mu francuską, nad
katedrami gotyckiemi, nad teat-
rem francuskim, oraz nad Szekspi-
rem, Hauptmanem, wreszcie jego
niewctpliwy talent muzyczny i
próby kompozycji. Zdajemy sobie
sprawę, że był on ściśle związany
z tą krótką epoką w życiu i litera-
turze polskiej, którą zwiemy Mło-
dą Polską czy modernizmem, a któ
rą znaczą Miriam, Lange, Przyby-
szewski, Tetmajerowie, Gierym-
scy, Jacek Malczewski, Stanisław”
ski, Witkiewicz, Mehoffer, Woj-
tkiewicz,  Ruszczyc, Reymont,
Kasprowicz, Żeromski, Staff, Be-
rent, i tylu, tylu innych, których
wszystkich można sprowadzić do
wspólnego mianownika

sztuki,
sztuki, jako jedynego powietrza
dla ich płuc, jako najwyższego uko
chania, najbardziej umiłowanej
tęsknoty, jako celu samego w so-
bie i dla siebie.

Wyspiański, więcej niż kto in-
ny , żył sztuką i dla sztuki, Przez
to właśnie zbliżył się on do tego
człowieka, co na lat dwadzieścia
przed jego przyjściem na świat gło
sił, że „tylko sztuce, pojętej w ca-
łej jej prawdzie i powadze, Polak
dziś może poświęcić życie”. Zwła-
szcza teatr Norwida (bo to on pi-
sał te słowa) bardzo W'yspiańskie-
go absorbowal i on marzył o wysta
wieniu na scenie dzieł tak podo-
bnego pod wielu względami do
niego twórcy.

Ioto ten wolny ptak, 'ten ar-
tysta i tylko artysta, powraca z na*
siąkniętej sztuką Europy (bó to tyl
ko Wyspiański tam widział, co
chciał widzieć) — do Polski, do
Krakowa, rzekłbyć, spada z nieba
doczyścca, ba, do piekła samego
zanurzonej w niewolę Ojczyzny.

Wszystko wydaje mu się obce.
W długich mękach i starciach za-
rysowuje się mu wyraźnie w świa-
domości ta prawda, że „co jakie
parę saj, co wiek, zjawia się czło”

wiek, który nie może znieść tego,
co jest“.

On jest artystą,
chciałby tej sztuce swojej oddać
się bez zastrzeżeń, chciałby nie
widzieć nic poza nią; on jest wol-
ny, wolny, wolny...

Ale nie — jakieś niewidzialne
więzy go wiążą, jakaś siła pęta mu
skrzydła, coś śliskiego włazi w
usta, ucho, oko...

"To niewola, niewola, co czło-
wiekowi broni ramię rozpostrzeć
szeroko, wielkie skrzydła porozwi
jać, lecieć — a nie dać się mijać...

Niewola — i to przejawiająca
się nie tyle w obcych urzędach
czy w obcem wojsku, ani w obcej
mowie, bo tej przecież (podkre-
ślamy to bardzo wyraźnie!!) w
Galicji nie było (a w tej nieszczę-
snej prowincji był i jest po dziś
dzień największy wpływ niewo-
li) *) — nie wszystko to fraszka!
Niewola adlatego jest straszna, że
na całem życiu narodu kładzie
swe piętno niszczące, że wykrzy-
wia każde pojęcie, łamie każde
uczucie, uniemożliwia proste spoj-
rzenie na rzecz, wkrada się do du-
szy i wypacza jej ruch wolny, bez-
pośredni i czysty. Niewola „krad-
nie duszę narodowi”, — tym krzy*
kiem wybucha Konrad w „W!łyzwo”
leniu"”.

I oto Wyspiański, ów artysta,
co nie chce nic widzieć poza swą
sztuką, otwiera oczy na rzeczywi-
stość polską i wypowiada jej wal-
kę. Jawi mu się ona jako opuchnię
te i bolące ciało, jako, (że użyję
słów Norwida), jako „dziecko z za-
lanemi łzą oczyma i przez pryzma-
ty tych łez, świętych i przeklę-
tych, widzące trojenia się i sied-
mienia tęcz — nigdy prawdy!!”

Staje Wyspiański do pracy iście
Augiaszowej, do zgładzenia z dusz
polskich tych wszystkich wypa-
czeń, które są stokroć lepszą śwa-
rancją niewoli, niż armja zabor-
cza, niż obce prawo, urzędy czy
szkoły. Walczy z Połską w imię
Polski, z rzeczywistością w imię
rzeczywistości. Odprostowuje po
jęcia, odbudowuje kulturę, ożywia
to, co zwiędłe, wyplenia chwasty,
wydobywa z pod nich nikłe kwia-
ty, a to w imię tych wielkich war-
tości, które bądźcobądź dostrzega
w duszach polskich.

Utwory, w których przede-
wszystkiem koncentruje się ta
walka Wyspiańskiego, to Warsza-
wianka, Kazimierz Wielki, Wese-
le i Wiyzwolenie.

W, Warszawiance piętnuje poe-
ta egotyzm polski, brak odpowie-
dzialności za polską rzeczywistość
romantyczny do niej stosunek.
Odtwarza ludzi, którym chodzi nie
o istotę czynu, o jego istotny re-
zultat, lecz o dekorację, o własną
chwałę; piętnuje próżność Chło-
pickiego i wykrzywienia pojęć ca-
łego tego świata z r. 1831, ktėre-
mu przeciwstawia proste i uczci-
we wypełnienie obowiązku przez
zwykłego żołnierza.

W. Kazimierzu osądza jałowe
zagłębianie się w przeszłości, nie-
zdolność do widzenia życia nam
bliskiego i niechęć do niego; ostro
się też wyraża o powstaniu 1863,
którego był zaciętym  przeciwni-
kiem, zwąc je „wielką duchową
ofiarą i wielkiem dusz zatrace-
niem“, z którego „pobory swoje
bierze nędza całemu władna po-
koleniu“. *)

Ale najostrzejszą walkę swe-
mu czasowi wypowiada Wyspiań-
ski w Weselu.

Najosobliwszą jego cechą jest
niezwykle przenikliwe wejrzenie
w byt realny, czego nigdzie w tym
stopniu u niego nie spotykamy.
Gdybyśmy mieli w paru słowach
ująć treść tego arcydzieła, to
moglibyśmy je określić tak:

Mamy tu obraz pokolenia, za-
wisłego jak Twardowski w prze-
strzeni międzyplanetarnej, między
przeszłością a przyszłością, w
pustce, niezapełnionejniczem; po-
kolenie to nadziewa się przeszło”
ścią — a tęskni do przyszłości, ale
niezdolne jest do przerzucenia po-
między niemi mostu, bo most ten
winien stanąć na nurcie dzisiej”
szości, a ta dzisiejszość jest właś-
nie odpychana, i nie jest podstawą
pracy i twórczości, Tedy (kończę
słowami Norwida, któremi i po-
wyższą definicję Wesela gęsto.
przetykałem) — pokalenie owa
jest tylko upiorem, co przelata,
aniołem co przewiewa, zniewie-
ściałem niczem, Hamletem, co sto-
jąc u polskich granic ma obecność
za nic, co się tylko umie skarżyć,
jak dziecko z załanemi łzą oczy-
ma:

My jesteśmy jak przeklęci,
Że nas mara, dziwo nęci,
Wytwór tęsknej wyobraźni
Serce bierze, zmysły draźni,
Że nam oczy zaszły łzami,
Pieścimy się jeno snami,
A to co nas tu otacza
Zdolność nasza przeinacza...

twórcą, on

 

'
*) Niech czytelnik zapyta siebie

uczciwie, gdzie panuje po dziś największy
serwilizm? Skąd się rozpełzają po całej
Polsce ludzie bez przekonań, zgnilki,
płaszczące się przed „silną”* władzą? —
Czyż nie stamtąd, gdzie państwowość
obca najbardziej wrosła w dusze, czyli
z Galicji i ziem wschodnich Rzplitej!

*) Autentyczna cytata! {
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© prasy.
Jeszcze o „tajemnicy berlińskiej”.

Sprawia zapowiadanej (przez
„Czas“), a niedoszłej właściwie do
skutku wizyty min. spraw zag.
Becka w Berlinie nie przestaje in
teresować całej prasy, która usi-
łuje odsłonić rąbek „tajemnicy ,
jaką ta niedoszła wizyta została
otoczona. !

Oto w tej sprawie pisze berlin-
ski korespondent  chadeckiego
„Dziennika Bydgoskiego'':

„Wszystkie zewnętrzne oznaki wska
zują, że polska polityka zagraniczna w
stosunku do Niemiec znajduje się w prze
dedniu zasadniczej zmiany kursu. |

Zdaje się nie ulegać najmniejszej
wątpliwości, że nowy minister spraw za-
granicznych płk. Beck podjął inicjatywę
uregulowania stosunków polsko-niemiec-
kich i wyprowadzenia ich ze ślepego to-
ru na płaszczyznę wzajemnego porozu-
mienia. Metody, z jaką przystąpił do roz-

wiązania tego zagadnienia, nie powsty-

dziłby się dyplomata starej szkoły. Ce-
chują ją przedewszystkiem tajemniczość
i dążenie zatajenia przed opinją publicz-

ną, tak, jak gdyby polityka zagraniczna
nie była żywotną sprawą całego społe-
czeństwa, a dominium władzy garści
urzędników, których los wyniósł na kie-
rowników nawy państwowej.
W tej linji działania min. Becka na-

leży uwydatnić następujące etapy:
W ubiegłym tygodniu wezwany zo-

stał poseł polski w Berlinie W'ysocki do
Warszawy. gdzie mu zakomunikowano,
iż wobec ostatniej fazy rozwoju stosun-
ków na terenie międzynarodowym Pol-
ska uważa za stosowne przystąpić do
bezpośrednich rozmów z Niemcami ak-
tualnych zagadnień natury politycznej.
Poseł Polski otrzymał polecenie wyson-
dowania terenu i poczynienia odpowied-
nich dyplomatycznych przygotowań.

Równocześnie wysłany został do Pa-
ryża i Londynu podsekretarz stanu hr.
Szembek, ażeby wybadał grunt i nastro-
je oraz ustalił opinję francuskiego i bry-
tyjskiego ministra spraw zagranicznych
wobec tej polskiej inicjatywy.

Szembek wrócił w piątek rano do
Berlina. O godz. 12 odbyło się śniadanie
u ministra spraw zagranicznych von Neu-
ratha z udziałem posła Wysockiego. Oma
wiano ogólnie obecny stan stosunków
polsko-niemieckich w rozmaitych dzie-
dzinach i możliwość obustronnego za-
łatwienia wszystkich spraw spornych.
Ramy tych wstępnych pertraktacyj były
bardzo szerokie, a więc obejmowały i
kwestję niemieckiego dążenia do równou
piawnienia w zbrojeniach, sprawy gdań-
skie, skargi mniejszości niemieckiej w
Lidze Narodów, stosunki handlowe i go-
spodarcze, proces księcia Pszczyńskiego
przed trybunałem w Hadze, — słowem
wszystkie najgłówniejsze problemy poli-
tyczne, mające dla współżycia polsko-
niemieckiego zasadnicze znaczenie”.

Tyle „Dziennik Bydgoski.
Omawiając powyższe wiadomo”

ści „ABC* pisze:
„Nadto niemieckie ministerstwo spr.

zagranicznych ogłosiło komunikat, w któ
rym stwierdza, że na szczególne życze-

nie rządu polskiego rozmowy berlińskie
mają charakter ściśle poutny, więc treść
ich nie może być podana do wiadomości
i że inicjatywa wyszła ze strony Polski,

Natomiast rząd polski nie ogłosił
żadnego komunikatu i nie dał żadnej in-
formacji, któraby jedynie mogła zatamo-
wać fale szerzących się pogłosek i do-
mysłów. Że ta atmosfera tajemniczości
i plotek w sprawie tak fundamentalnego

PZEGATRENEWITWWTZEZZORZAWA

ZBIGNIEW FOLEJEWSKI.

Wyspiański.
Rwałeś pazurami ze skał
serca, żeby biły inaczej;

sędziowie, bogacze

— świat drżał.

W dole, w dole

buczały piwniczne izby,

znałeś ten głos

TT wszystkiekrzywdy.

Przed granicą, na granicy, za gra-

[nicą: wojska

różnokolorowe,

cóż zdoła je wyplenić?

Polska.
Podeptane pola Grochowa,

złoty róg...

Polskę

trzeba budować

przez trud.

znaczenia nie wzmoże powagi i siły poli-
tyki polskiej ani w kraju, ani tembar-
dziej zagranicą, to pewna. Powszechnie
wiadomo, ile nam szkody przyniósł w
pierwszych latach odrodzenia państwowo
ści polskiej utarty wtedy aforyzm: „No-
body knows... polish policy“. Nikt nie
wie — jaka jest polska polityka... Za to
wszyscy doskonale wiedzą, jaka jest —
niemiecka”

Impotencja ideowa.
Ostatni zeszyt „Myśli Narodo-

wej'* przynosi ciekawy artykuł
posła Bielickiego, który pisząc o
zniesieniu niezależności sądowni-
ctwa, ustawie stowarzyszeniowej,
rozwiązaniu Obozu Wielkiej Pol-
ski i próbach ograniczenia autono-
mji szkół akademickich, tak cha-
rakteryzuje posunięcia sanacji:

„Ludzie stetoryzowani, bez wiary
we własne siły, skłonni są zaliczać ostat-
nie zarządzenia administracyjne do rzę-
du objawów siły obozu rządzącego, po-
dziwiać jego energję i umiejętność walki.
Dla nas gorączkowe te zabiegi wydają
się wyrazem nietyle siły, ile słabości

Wispomniane posunięcia  „sanacji”
oznaczają przedewszystkiem jej niemoc

ideową. Snać nie wiele zdziałała „ideo-
logja“ obozu poemajowego, skoro trzeba
było w sposób mechaniczny rozwiązy-
wać rozrastający się z dnia na dzień
Obóz Wielkiej Polski. Bezsilna, widać,
okazała się kosztowna propaganda „idei“
sanacyjnych w obrębie murów unifersy-
teckich, skoro trzeba było na gwałt
przygotowywać projekt ustawy, przy po-
mocy której chce p. minister oświaty
ująć w swe ręce rząd dusz młodzieży
akademickiej.

„Pod ścianą płaczu”.
P. Jan Bobrzyński w piśmie

konserwatywnem „Nasza Przy-
szłość* lamentuje z powodu tego,
co się w Polsce dzieje obecnie,
Przed społeczeństwem widzi per-
spektywę „upadku (!) moralnego
i materjalnegc'. Inteligencję — pi-
sze — unieruchomił „strach”. Inne
warstwy żyją w _ „atmosferze
wschodniej” (!).

„Etatyzacja psychiczna społeczeń-
stwa, pisze — i niewiara we własne siły
takie już zrobiła postępy, że obywatele
często nie chcą inaczej mówić z sobą,
jak tylko za pośrednictwem rządu”.

P. Jan Bobrzyński chce obu-
dzić „nacisk opinji publicznej”...

„Jeżeli — pisze — chwilowy ustrój
państwa pod względem różnych jego
norm politycznych, gospodarczych, czy
społecznych jest dla danego społeczeń-
stwa w danych warunkach niekorzystny,
jeżeli szereg ustaw, rozporządzeń, czy
praktyk administracyjnych, czy organi-
zacyj różnego rodzaju, stanowi wyraźną
przeszkodę dla pomyślnego rozwoju
stosunków, to dane społeczeństwo ma
przecież wszelką możność hamulce te
stopniowo a konsekwentnie znieść czy
zrełormować. Jest to właśnie walnem
zadaniem zarówno odpowiedniego na-
stawiania i nacisku opinji publicznej, jak
i współpracy z rządem”.

Doskonale odpowiada mu p.
В. K. w ,Kurjerze Warszawskim”

„Wydaje się jakbyśmy byli na księ-
życu, czytając zapewnienia p. Bobrzyń-
skiego, że „społeczeństwo ma wszelką
możność” wpływania na ustawy, rozpo-
rządzenia i praktyki administracyjne.
Wydaje się, że śnimy patrząc na konser-
watystę, apelującego dziś do „nacisku
opinji publicznej...

Nikt mniej od rzecznika konserwy

sanacyjnej nie ma prawa do Jeremjad.

O, Grzegorzu! Sameś tego chciał!

Gdy się wychodzi z założenia, że
społeczeństwo jest niedojrzałe, że wol-
ności obywatelskie są głupstwem, że
można rządzić autorytatywnie, to trzeba
rzeczy przemyśleć do końca. A na końcu
jest idea i praktyka omnipotencji pań-
stwowej i rządowej, Na końcu jest tylko
to i niemasz żadnego środka na świecie,
by uniknąć B., gdy się mówi A. Społe-
czeństwo, kształcone w pojęciu,iż bez

rządu nic się nie może stać w życiu zbio-

rowem, zatraca albo chęćalbo możność

samodzielnego radzenia sobie w kłopo-

tach i przesileniach. :

Ci, ktėrzy to odrazu zrozumieli, są
dziś mniej rozczarowani, a więcej oporni
wobec podszeptów rozpaczy. Ci, którzy
tego we właściwym czasie nie zrozu-
mieli, udają się teraz pod ścianę płaczu.
Ale nikt nie wysłucha tych bezradnych

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.

„głodu, gdyż
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() ой noie DC
opozycjonistą?

Ks. Dr. Sieniatycki, profesor
Uniwersytetu Jagiellońskiego, od-
powiada na to pytanie następu-
jąco:

„Urzędnik winien obowiązki
swego urzędu i godziwe rozporzą”
dzenia swych władz spełniać su-
miennie, ale poza tem jest wolnym
obywatelem, jak każdy inny czło-
nek danego państwa, któremu tak
samo, jak nieurzędnikowi, dobro
państwa winno leżeć na sercu.
Gdy więc widzi, po dobrej rozwa”
dze, że rząd działa na szkodę pań”
stwa, ma prawo, ewentualnie na-
wet obowiązek, wystąpić z rze-
czową krytyką rządu, choćby
mniał wystąpić z krytyką działal-
ności swego najwyższego przeło-
żonego. Urzędnik jest urzędni-
kiem państwa, a nie rządu, nie od
rządu, lecz od państwa, pobiera
wynagrodzenie za swą pracę, więc
iz tego względu więcej ma dbać
o dobro państwa, niż o spokój i
dobro rządu”.

Z tego wynika, że rządy, tero-
tyzujące urzędników w państwie,
wyrządzają krzywdę ich godności
obywatelskiej, poniżają w nich
godność człowieka, przez co nara-
żają państwo na wielkie szkody.
Urzędnik nie jest niewolnikiem,
lecz pełnowartościowym  obywa-
telem, tak samo, jak rolnik, rze-
mieślnik, czy robotnik.

P.p. Starzyński i Rajchman.
Rozeszła się pogłoska, że p.

wicem- Starzyński ma zostać wi-
ceprezesem Banku Gosp. Kraj,
a p. maj. Rajchman — dyrekto*
rem depart. obrotu pieniężnego
na miejsce p. Baczyńskiego.

Rozpaczliwy protest
Inwalidów wojennych.

W „Robotniku” czytamy:
Do rozpaczliwego aktu prote-

stu przystąpiła wczoraj grupa
członków Legji Inwalidów Wojsk
Polskich.

Ludzie ci, którzy od paru lat
kołaczą deremnie do wszystkich
biur i urzędów o jakąkolwiek pra-
cę, którzy dosłownie umierają z

с w najlepszym razie
otrzymują : od 15 do 70 ztotych
miesięcznej renty — rozpoczęli
wczoraj głodówkę na znak prote-
stu przeciwko sposobowi, w jaki
zostali potraktowani,

Grupa inwalidów zgromadziła
się w lokalu warszawskiego od-
działu „Legji* przy ul, Krakow-
skie Przedmieście i od wczoraj
nie przyjmuje żadnego pożywie-
nia.

Protest ten trwać ma dopóty,
dopóki nie przedsięwzięte zosta”
ną jakiekolwiek kroki w kierunku
okazania pomocy tym ludziom.

WĘGIEL i Koks
GÓRNOSLĄSKI

Zjednocz. Kop. Gėrnosl. „Progress“.
Wagonowo | od jednej tonny w
szczelnie zamkniętych 1 zaplombo-

wanych wozach dostarcza:

M. DEULL, no 3
egz. od 1890 r. tel. 811.
SKŁADY: Kijowska 8, tel. 999.
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SZKICE I OBRAZKI.
KWADRANS DLA MAŁOROLNYCH.

W pewnym, powiedzmy kraju i w
pewnej rozgłośni radjowaj, w programach
niedzielnych istnieje t. zw. kwadrans dla
rolników. Audycja ta poświęcona jest
dla wsi i żeby być bardziej pedagogicz-
nie i przystępnie prowadzoną, ułożona
jest w formie djalogu między dwoma wło
ścianami Maciejem i Bartoszem.

Zaczyna się zwykle tak:
— Pochwalony Macieju.
— Pochwalony i cóż tam u was na

zagrodzie słychać?
— Chwalić Boga.

Jest to steorotypowy początek roz-
mów włościan z literatury i sceny i nic
nas w tem nie dziwi. Rozmowa jednak w
miarę „zagrzewania” staje się coraz bar-
dziej górnolotna i aż włosy dęba stają
na głowie, gdy się słucha tych włościan
Przyszłości.

— Słuchajcie Bartłomieju, — nawozy
te składające się z fosioranu-wapnia z
przetlenionym azoto-siarczanem, pod-
daje się suchej destylacji pod ciśnieniem
200 atmosier w balonach Weissmana,

Tam następuje zupelna dyfuzja.
Boże co te chłopy gadają?!
Człowiek sprawdza wprogramie i

dziwi się jeszcze bardziej.
Tak to ma być audycja dła drobnych

rolników. :
Następnie rozmowa schodzi na tory

bardziej osobiste i rodzinne,
Ni stąd ni zowąd Bartłomiej się wy-

rywa:

— Moja Genoweia, zachowała swoją
urodę dzięki doskonałemu mydłu lanoli-
nowemu Fryderyka Pulsa,

— A mój Grzegorz zdobył nagrodę
na konkursie racjonalnej hodowli buhai,
gdyž pali tylko papierosy w doskonałych
gilzach „Papierowatki“,

Brawo! to rozumiem.
Trochę reklamki nie zaszkodzi, a

łanolinowe mydełko było wspaniałe,
Najbardziej jednak dziko wyglądają

rozmówki na temat higjeny życia codzien

nego, gdy mówi się tam o eleksirze do

zębów i o automatycznem zmywaniu wy-
mion krów przy udoju.

Nas to śmieszy i zabawia.
Prawdziwy jednak chłop, albo nic nie

rozumie, albo myśli, że panowie z miasta
w żywe oczy kpinkują z niego.

A może ma i rację.

M. Junosza.

Dla oczyszczenia krwi, pijcie rano
przez kilka dni z rzędu szklankę natural-
nej wody gorzkiej „Franciszka-Józefa”,
Żądać w aptekach i drogerjach.

Mały przyrost ludności Niemiec.
Problem ustawicznego zmniej-

szania się przyrostu ludności w
Niemczech jest coraz częściej po-
uszany na łamach prasy niemiec-
siej Obecnie jeden z wielkich
dzienników wschodnio - pruskich
„Koenigsberger Hartungsche Ztg.“
przynosi w tej sprawie dłuższy ar-
lykuł. Przyrost ludności w Niem-
czech zmniejsza się $wałtownie.
Frzed 20 laty nadwyżka urodzin
rad zgonami wynosiła rocznie o-
koło 800 — 900 tysięcy, w roku
1931 wynosiła zaledwie 300 tysię-
cy. Obecnie Niemcy są narodem,
posiadającym najmniejszy  przy*
rost ludności w Europie, Kwestja
przyrostu zaludnienia w Niem-
«zech przedstawia się jeszcze nie-
korzystniej, skoro uwzględni się
skład ludności weg. wieku.

Ale skutek -« tego rzucenia w

oczy Polski Wesela był dla twór”
cy tragiczny. Oto nie rozumiano
jego myśli! Wypaczono mu ją. Dłu-

gi nałóg pojmowania poezji patrjo
tycznej, jako bojowej pobudki je-
dynie, jako czegoś jeno inspirują-
cego, nie zaś obowiązującego, głę-
bako zakorzeniony przesąd, (zwła-
szcza w mózgach galicyjskich), że
Polska — to coś odświętnego, to
poezja, gdy życie codzienne — to

rzeczywistość, to proza, — cały

ten nawskroś fałszywy skład po*
jęć zdziałał efekt wręcz sprzeczny
z założeniami autora. Oto z owo”
cu Włesela zaczęto spożywać po”
włokę, odrzuciwszy miąższ; pod-
niesiono fenomeny, nie starając się
wniknąć w noumeny; dostrzeżono
akcesorja, pominąwszy rdzeń i

istotę. Trudno było zrozumieć
(zwłaszcza ogółowi galicyjskiemu)
że o Polsce można było myśleć ina-
czej, niż w kategorjach roman-

tycznych) znamienne jest wielce
przyznanie się Siedleckiego, że on
też mylnie interpretował Wesele,
zato Fekdmanowie i Sinki trwają

w swem absolutnem niepojmowa-
niu tego dzieła), kiy można było
nie czuć powstań, by marzenia o
Złotym Rogu uważać za marzenia

szkodliwe, zaś dopatrywać się w
kim? w brzydkim Chochole, w tej
„ohydnej” rzeczywistości, jakichś
ukrytych wartości pozytywnych.

I oto odsłoniła się przed twórcą
ta tajemnica, od której przedsta”
wienia rozpocząłem ten szkic: że
ogół dostrzega w twórcy to, co
chce widzieć, zaś prawdziwych je-
go intencyj najczęściej nie prže-
ziera.

Wyrazem tej świadomości jest
Wyzwolenie, ten nowy akt walki
z Polską o Polskę. Poeta pragnie
uniemożliwić czarowi poezji gma-
twać myśl twórcy, pragnie wyzwo-
lić jego intencje z pod zbiorowej
suggestji W szczególności dąży
do uzdrowienia duszy narodu przez
zaszczepienie jej przekonania, że
drogi rozwoju Polski winny być ta-
kie same jek wszędzie indziej, że
na sprawę Polski należy patrzeć
tak, jakby to czynił w stosunku do
swej ojczyzny każdy cudzoziemiec,
że „w Polsce ma być tak jak wszę-
dzie“, (co w kategorjach politycz-
nych wypowiadał nieco wcześniej
w swych niezrównanych „Myślach
współczesnego Polaka' ten, któ-
rego głównie dziełem było wkrót-
ce odbudowanie państwa polskie-
go, Roman Dmowski).

I oto w pewnej chwili wydaje

się Konradowi, że cel swój osią-
śnął: że usunąwszy z widnokręgu
swej myśli widmo poezji, wyzwolił
tem samem naród i siebie z kon-
sekwencyj niewoli.

Ale to było złudzenie. Konrad,
uwięziony na scenie życia polskie*
go, czuje, że jest jednak niewolni-
kiem polskiej rzeczywistości, któ-
rej przekroczyć nie potrafi. Istnie-
je granica wolności twórcy: ta sa-
ma, którą wyczuł w pewnym mo-
mencie Konrad Mickiewiczowski;
granica to podwójna: stanowią ją
Bóg i naród. Nie można tych by-
tów odrzucić — więc albo się z
niemi borykać bezpłodnie, albo
gdzieś na marginesie rzeczywisto”
ści snuć koronkę nieobowiązują-
cej subtylizacji, — albo wreszcie
w akcie zupełnej miłości całą swą
istotą oddać się tej prarzečzywi-
stości.

Ale tu staje się cud: miast tej
twardej i niezłomnej zda się g ra-
nicy, otwierają się przed okiem
wrota na nieskończoność, I tu
u Wiyspiańskiego powstaje Akro-
polis, to chrześcijańskiej rezygna-
cji pełne, triumfalne znalezie*
niesamego sebiew Bogu
iOjczyźnie.

Kończy się więc walka z oj*
czyzną:

O święte wody świętej rzeki,
z waszych to piłem źródeł,
żar święty, którym żyłem wieki!

W słowach tych Wyspiańskie-
go jakby przebrzmiewają te zdania
Przybyszewskiego:

„Naród — to cząstka wieczno-
ści, i w nim tkwią korzenie arty
sty; z niego, z ziemi ojczystej ciąg:
nie artysta majżywotniejsze siły.
W narodzie tkwi artysta, ale nie w
jego zewnętrznych przemianach,
tylko w tem, co jest w narodzie
wieczne: w jego odrębności od
wszystkich innych narodów, w
rzeczy niezmiennej i wiecznej: w
rasie'.

Narodu zaś korzeń i źródło —
to moc Boża, toteż wizją Chrystu-
sa — Apollona, (koncepcją, przeję
tą ze słynnego posągu dłuta Mi-
chała Anioła z rzymskiego kościo-
ła Santa Maria Sopra Minevra) —
kończy się Akropolis.

Tak to walka Wyspiańskiego
o Polskę z Połską uwieńczona zo-
stała aktem wielkiej rezygnacji
chrześcijańskiej, która jedynie za-
pewnia nam pełnięwolności i twór
czości, gdyż jak mówi Apostoł:
„wolność jest tam, gdzie Duch Pań
ski czuwa” (II list do Koryntjan,
II, 17). :

Stanisław Cywiński, |
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Plebiscyt Sportowy „Dziennika Wileńskiego
już się rozpoczął. —— Dzis zamieszczamy pierwszy kupon do głosowania. ——

„POLONJA'
DZIŚ G. 5.30 po poł.

 

RENDEZ VOUS -
 

FIVE o' CLOCK
DANCING -WYSTĘPY ARTYSTYCZNE. — PANIE OTRZYMAJĄ UPOMINKI.

 

KRONIKA.
Sprawa ulg podatkowych przy wymianie

podatku dochodowego.
W. związku z wystąpieniem Iz-

by Przemysłowo - Handlowej w
Wilnie do p. Prezesa Izby Skarbo
wej w Wilnie w sprawie wymiaru
podatku dochodowego na rok 1932
— Izba P. - H. otrzymała ostatnio
odpowiedź, w której Izba Skarbo-
wa komunikuje, że w odniesieniu
do podatku dochodowego za rok
1932, wymierzonego od przemysłu
i handlu, ewent. ulgi*podatkowe
będą udzielane na zasadzie ogól-
nych uprawnień władz skarbowych
tylko tym płatnikom, którzy nie
mają w tym podatku zaległości z
poprzednich okresów-. wymiaro-
wych. Natomiast w stosunku do

JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ
POGODĘ? *

Rano chmurno. W ciągu dnia
pogoda zmienna, miejscami z
prelotnemi deszczami. Nocą przy-
mrozki. Dniem temperatura kil-
ka stopni powyżej zera. Ulmiarko-
wane wiatry zachodhie

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Dalsze protesty przeciw-

ko projektowi prawa małżeń-
skiego. Do Archidiecezjainego
lastytutu Akcji Katolickiej wpły-
nęły dalsze protesty z 979 podpi-
sami.

Z MIASTA.
— Prace w Bazylice wileń-

skiej. Onegdaj kierownictwo ro-
bót w Bazylice przystąpiło do
szalowania 3 grup stempli w po-
łudniowo zachodniej strenie por-
tyku.

Szalowanie pali odbywa się w
celu zabezpieczenia sprawniejszej
pracy podczas zamieci i mrozów.

Obecnie dowiadujemy się, że
przystąpiono do szalowania dal-
szych grup.

Praca posuwa się w szybkem
tempie naprzód.

Jednocześnie w tych dniach
poczyniono prace przygoto
wawcze do zabezpieczen'a gór
nej części portyku.

Ustawione zostały rusztowan'a.

SPRAWY MIEJSKIE, '
— Płan budowy elektrowni

wodnej. Onegdaj wieczorem od-
było się w lokalu Magistratu po-
siedzenie radzieckiej Komisji Te-
chnicznej. Porządek dzienny wy-
pełniła sprawa ewentualnej bu-
dowy nowej elektrowni miejskiej
W wyniku kilkugodzinnych obrad
postanowiono wyłonić podkomi:
się w składzie radnych: Zasztow-
ta, Trockiego, Kubilusa i inż.
Jensza i połecić jej opracownie
szczegółowego planu budowy
elektrowni wodnej

Rozbudowę obecnie istalejącej
efjektrowni uznano narazie za
nieaktualną, gdyż w obecnym
swym stanie jest ona w zupełno-
ści dostosowaną dla zaspokojenia

« potrzeb miasta na najbliższe lata.

— Reorganizacja wydziału
rzeźni I rynków. Jak się do-
wiadujemy, Magistrat zaakcepto-
wał juź projekt reorganizacji wy*
działu rzeźni i rynków. Część
agend tego wydziału. przejdzie
pod zarząd lawnika Safarewicza,
reszta zaś do wydziału nierucho-
mości.

Powyższe zmiany wejdą w ży-
cie z dniem 1 stycznia r. prz.

— 6 ryńek na ul. Legjono-
wej. Wobec domagania się przez
mieszkańców uł. Legjonowej ryn-
ku na tej ulicy onegdaj specjal-
na Komisja z ramienia Magistra-
tu udała się na miejsce celem
wyboru odpowiedniego placu.

Ostatecznie sprawa ta zostanie
rozstrzygnięta na Komisji Gospo*
darczej, której posiedzenie zwo-
łane zostanie w początkach przy
sztėgo tygodnia.

SPRAWY SANITARNE.
— Schronisko dla dzieci za-

grożonych gruźlicą. Przed kilku
dniami przy Ośrodku Zdrowia na
ul. Wielkiej uruchomione zostało
prowentorjum na 40 dzieci w
wieku szkolnym. Prowentorjum
to ma na celu umożliwienie dzie-
ciom zagrożonym gruźlicą  prze-
bywania w warunkach jaknajpo-
myśłaiejszych. Oczywiście pre-
wentorjum przeznaczone zostało
dla dzieci rodziców ubogich, po-
zbawionych w domu najelemen*
tarniejszych wymagań higjeny,
a przedewszystkiem racjonalnego
odżywiania się. W lokalu tym
pod opieką lekarzy i higjenistek
dzieci będą przebywały przez
cały dzień, wieczorem zaś będą
przez rodziców zabierane do do-
mów.

Prewentorjum uruchomione
zostało z inicjatywy i staraniem
Wileńskiego Towarzystwa Prze-
ciwgruźliczego przy finansowem
poparciu Magistratu m. Wilna.

płatników, zalegających w opłacie
tegoż podatku za lata poprzednie,
żadne ulgi w stosunku do bieżą-
P> należności udzielane nie bę-
ą.
Co do ewent. zbyt wygórowa*

nych wymiarów tegoż podatku, mo
gą być płatnikom udzielane ulgi w
postaci ograniczenia egzekucji, jed
nakže po uprzedniem prowizory-
cznem zbadaniu zarzutėw wniesio
nych w terminie odwołań.

Przytem zaznacza Izba Skarbo
wa, że w celu uzyskania stosow-
nych ulg, płalnicy winni wnosić in-
dywidualne, należycie uzasadnione
podania do właściwych Urz. Skarb.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Ostatnie dnie rejestracji

rocznika 1912-go. Z dniem30 -
stopada referat wojskowy Magi-
stratu kończy dwumiesięczną re-
jestrację mężczyzn urodzonych w
roku 1912 Po tym terminie wszy-
scy opieszali poborowi pociągani
będą do surowej odpowiedzialno-
ści karnej.

Po zakończeniu rejestracji li-
sty poborowych przesłane zosta-
ną przez Magistrat do Starostwa
Grodzkiego, które ułoży plan po-
boru' Komisje poborowe rozpo-
czną swe prace w pierwszych
dniach maja r. prz.

SPRAWY UNIWERSYTECKIE
— Zmiana programu powszech-

nych wykładów. Zarząd Powszech
nych Wykładów U. S. B. powiada”
mia o następującej zmianie pro-
gramu wykładów: W] niedzielę
dnia 27 listopada rb. o godzinie 7
wiecz. odbędzie się w Sali Śnia-
deckich U. S. B. odczyt p. Dzieka-
na Prof. Dr. S. Siengalewicza pt.
Walka gazowa.

Uroczysty wieczór ku czci
Goethego odbędzie się dopiero w
niedzielę dnia 4 grudnia rb.

ŻYCIE AKADEMICKIE.
Zarząd Sodałicji Marjań-

skiej Akademików zawiadamia, że
dn. 27 bm. o godz. 16 odbędzie się
zebranie Sekcji  Uświadomienia
Religijnego z referatem pt, Czem
jest mistyka katolicka, który wy-
głosi O. Dąbrowski T. J.

Goście mile widziani.

— Z Koła Filozoiicznego Stu-
dentów U. S$, B. Jutro w ponie-

 

* działek o g. 8 w. w lokalu Semi-
narjum Filozoficznego, ul, Zamko-
wa 11, odbędzie się 4-te zebranie
naukowe Koła.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
Zebranie Stowarzyszenia

Kobiet z wyższem wykształce-
niem odbędzie się we wtorek w
lokalu Muzeum Etnograficznego
U. S. B. Zamkowa 11 o godzinie

1.30 wieczór,
— Instytut Wychowania Spo-

łecznego. Oststnio wśród działa-
czy katolickich powstał projekt
zorganizowania w Wilnie Instytu-
tu Wychowania Społecznego pod
wezwaniem Maryi Niepokalanej—
Królowej Polski.

Zadaniem wspomnianego in-
stytutu będzie wychowanie i wy-
robienie katolików do pracy spo-
łecznej i krzewienia apostolstwa
świeckiego.

Statut wspomnianego instytu-
tu już został opracowany.
— Koło Pań Lopp rozpoczy-

na pierwszy kurs przeciwgazowy
dnia 28 listopada o g. 17 w gi-
mnazjum im. Orzeszkowej (plac
Orzeszkowej). — Zapisy na na-
stępny kurs przyjmują się tamże
od g. 5 do 7 28i 29 listopada,
1 i 3 grudnia b. r.

— Pracownicy miejscy na
bezrobotnych. W dniach naj-
bliższych odbędzie się walne ze-
branie pracowników miejskich,
na którem zarząd wysunie wnio-

sek dobrowolnego samoopodat-
kowania się na rzecz bezrobot:
nych.

Posiedzenie T-wa Pedja-

trycznego odbędzie się dnia 28 b.

m. w lokalu Kliniki Dziecięcej U.

S.-B.o godzinie S-ej.
o gocznie "e: ODCZYTY.

— Związek Cechów Sekcja
Religijna w niedzielę 27-go bm. o

godz. 1 w sali Resursy Rzemieśl-
niczej p. W. Jankowski wygłosi
odczyt o „Świętym Franciszku z

Assyżu”. Wstęp za zaproszeniami
lub poleceniami, jak również dła
członków Resursy i Mistrzów Ce-
chowych wolny. |

SPRAWY ROBOTNICZE.
.— Stan bezrobocia. Podług

ostatnich d: _ na terenie Wil-
na znajduje się obecnie 5621 bez:
robotnych.
W stosunku do tygodnia pó-

przedniegobezrobocie zwiększyło
sę o 24 osoby.

Teatr I muzyka.
— Teatr Wielki Pohulanka. Dzisiej-

sza popołudniówka „Niebieskiego ptaka
ostatnią okazją ujrzenia tego wspania-
łego widowiska przez dzieci, które jesz-
cze nie miały sposobności być na tem
czarodziejskiem przedstawieniu pełnem
prześlicznych tańców, barwności, nad-
przyrodzonych zjawisk, wspaniałych de-
koracji i kostjumów. Początek przedsta-
wienia o godz. 4 pop.
— „Zbyt prawdziwe, aby było do-

bre*, komedja Shaw'a, grana będzie dziś
o godz. 8 w. oraz we wtorek 29 bm o
godz. 8-ej w Teatrze na Pohulance.
— Tani poniedziałek — o godz. 8-ej

wiecz. w Teatrze na Pohulance będzie
nieodwołalnie ostatniem  przedstawie-
niem subtelnego, pełnego mistyzmu, mi-
sterjum  Maeterlinckowskiego: „,,Niebie-
ski ptak”, opromienionego ramami bajki,
która jednakowo zachwyca dziecko jek
i dorosłego człowieka. — Ceny propa-
gandowe.

— Teatr muzyczny „Lutnia*, — Gra
dziś o godz. 4 i o godzinie 8 m. 15, dwa
razy, efektowną, nadzwyczaj melodyjną
operetkę: „Szaleństwa Coletty”, po ce-
nach zniżonych, w świetnej reprezentacji
artystycznej całego zespołu z p. M
Gabrjelli odtwórczynią roli tytułowej.
— Popularne przedstawienia „Sza-

leństwa Coletty”. — Celem  uprzystęp-
nienia szerszej masie publiczności, po-
znania wspaniałej operetki „Szaleństwa
Coletty”, dziś i jutro dane będą po ce-
nach zniżonych dwa przedstawienia tej
operetki, w doskonałej obsadzie premie-
rowej z M. Gabrjelli, Dembowskim,
Szczawińskim i Tatrzańskim (reżyser
sztuki) na czele,

„ — Dziś w sali przy ul. Metropolital-
nej 1 o godz. 7 wiecz. odegrany będzie
dramat „Kasper Karliński* z którego
czysty zysk przeznacza się na zakup
produktów dla biednych zostających
pod opieką T-wa Pań Miłosierdzia
Konfer. V, VIII, XIV, XVI. Pozostałe
bilety są do nabycia przy wejściu w ce-
nie od 25 gr.

   
TYLKO DOBRY ODBIORNIK
DAJE PEŁNIĘ ZADOWOLENIA

NIEZAWODNY

KOMPLET ODBIORCZY

SASirTS MAN

DETEFON
AMPLIEON 
Wydział Detefon Warszawa, 23
Zielna 30, oraz wszystkie

urzędy pocztowe.

 

Radjo kształci—informuje

A godzina grosz kosztuje

POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dnia 27 listopada

10.00: Transmisja nabożeństwa. 11.35
Odczyt misyjny. 11.58: Czas. 12.05:
Transm. Akademji ku czci Wyspiańskie-
go. 14,00: Kom. meteor. roln. 14.05:
„Ostatnie zabiegi przed zimą w gospo-
darstwie'. 14.20: „Co słychać”. 15.00:
Audycja dla wszystkich. 16.00: Audycja
dla młodzieży. 16.25: Audycja dla
wszystkich. 17.00: Godzina życzeń (pły-
ty). 18.00: „Recital śpiewaczy”. 20.30:
„Jak zachować dobry wzrok w wieku
szkolnym”. 18.45: Litewska audycja
19.00: Słuchowisko. 19.45: Wyniki kon-
kursu muzycznego. 20.00: Pieśni Eugen-
jusza Pankiewicza w wyk. Zofji Wyle-
żyńskiej (sopran). 20.25: Koncert. 21.00:
Wiad. sportowe. 22.25: Koncert chopi-
nowski. 23.00 Komunikaty. 23.10: Trans-
misja z teatru „Morskie Oko“.

Poniedziałek, dnia 28 listopada.

11,40: Przegląd prasy polskiej. 15.00:

Słynni skrzypkowie (płyty). 15.25: Słu-

chowisko dla dzieci: „Szkatułka babuni”
15.55: Muzyka rosyjska (płyty). 16.25:

Lekcja francuskiego. 16.40: „Symbolika i

skuteczność „Wyzwolenia” — odczyt

18.00: Koncert solistów. 19.00: „Pomorze

i Prusy Wschod. przed 100 laty" — od-

czyt litewski. 19.15: Kom. sportowy.

19.30: „Na widnokręgu”. 20.00: Operetka

„Książę Mancy” -— Fr. Lehara. 22.00:

Skrzynka techn. 22.15: „Cześć praachom

i prochów potędze' — słuchowisko na

dzień 28 listopada, w 25-tą rocznicę zgo-

nu Wyspiańskiego. 22.35: Muzyka tan.

23.00 Muz. tan.

Z ZA KOTAR STUDJO,
Popularna audycja składana.

Niedzielna audycja popularna podzie
lona została na dwie części: w pierwszej
która rozpocznie się o godz. 15-ej na-
dany zostanie szereg utworów muzyki
polskiejz płyt gramofonowych, następ-
nie p. Wiktor Piotrowicz wysłosi poga-
dankę na temat Powstania Listopadowe-
go w związku ze 102 rocznicą. dru-
giej części oprócz muzyki (godz. 16,25)
p. Jerzy Bujański opowie szerokim rze-
szom radjosłuchaczy kto to był Stanisław

Wyspiański. Zakończy audycję popular-

na pogadanka z życia naszej prowincji,
którą wygłosi p. Jan Hopko.

  

 

   
Do nabycia w Wilnie: w sklepie firmy: „BLOCK-BRUN"

ul. Mickiewicza 31.

Proces o porwanie
Banda wileńskiego Al.

W piątek na wokandzie Ill-go
wydziału karnego sądu okręgowe”
go pod przewodnictwem p. sę-
dziego Limanowskiego znalazła
się głośna z przed 9-ciu miesięcy
sprawa porwania, celem wymu-
szenia okupu, 8-letniego Josela
Lejbowicza. :
Sprawa ta, która przypomniała

porwanie synka amerykańskiego
lotnika Lindberga, obudziła nie-
zwykłe zainteresowanie, tembar-
dziej, że o inicjatywę afery po-
mawiany był reemigrant ze Sta-
nów Zjednoczonych, a wykonaw-
cami członkowie wileńskiej ban-
dy, znanej pn. „Złoty sztandar”.

Meritum tej sensacyjnej afery,
przedstawia się jak następuje:
Dyrektor lombardu „Kresowja“,

p. Ajzyk Lejbowicz, uchodzący za
zamożnego przedsiębiorcę, dn. 26
lutego br. w godzinach południo-
wych uwiadomiony został przez
kolegów jego synka, Josela o ta-
jemniczem zajściu, jakie rozegra-
ło się tegoż dnia.

Oto, kiedy po zajęciach szkol-
nych mały Lejbowicz w towarzy-
stwie swych kolegów Goldberga i
Kagana, znaleźli się na ul. Zawal-
nej, zostali zaczepieni przez
dwóch nieznajomych, którzy za”
proponowali chłopcom przejaždž-
kę saniami.

Dzieci chętnie skorzystały z
zaproszenia i wnet usadowiły się
na saniach, które szybko ruszyły
w stronę Nowego Świata. Na uli-
cy Tyzenhauzowskiej sanie za*
trzymały się, a powożący, wręcza-

LUNK

 

8-letniego chłopca.
Capone przed sądem.

jąc Kaganowi 50 gr, prosił go o
kupienie papierosów i cukierków.

Wraz z Kaganem udał się i
Goldberg, zaś Leibowicz pozostał
na saniach.

Gdy chłopcy oddalili się, by
załatwić sprawunek, sanie szybko
ruszyły i znikły.

Przeczuwając jakieś nieszczę-
ście, zaniepokojeni chłopcy udali
się do rodziców uwiezionego Jo
sela i powiadomili ich o zajściu.

Niebawem, p. Lejbowicz o-
trzymał list, którym zawiadomia-
no go, iż dziecko jego zostało por-
wane do czasu wpłacenia za nie
okupu w kwocie 15.000 zł.

O fakcie tym uwiadomiony zo-
słał wydział śledczy.
W nocy z 27 na 28 lutego na

róg ul. Wielkiej i Bakszta podje-
chała dorożka, z której wysiadł
mały chłopczyk, a dorożka szyb-
ko odjechała.

Pełniący tu służbę posterun-
kowy zaindagował dziecko i do-
wiedział się, że jest nim zaginiony
Lejbowicz, którego aferzyści w
ten sposób powracają rodzicom.

Policja dążąc do wyjaśnienia
sprawy i ujawnienia ałerzystów
poddała drobiazgowemu badaniu
chłopca dość roztropnego.

Tą drogą ustalono, iż sprawca”
mi uwiezienia Lejbowicza byli:
Abel Witkin i Rubin Kantor, zaś
pomocnemi im były Basia Klu-
gier (pseudo „Baszewa“), matka
Witkina i Gienia Kantor.

Z dalszego śledztwa okazało
się, iż całą aferę zaaranżował Ze-
lik Lewinson, który zdołał zbiec,
lecz w kwietniu został ujęty w
Smorgoniach.

Prócz tego do odpowiedzialno-
ści pociągnięto Berka Krawca,
który miał prowadzić korespon-
dencję z p. Lejbowiczem. е

Wszyscy zamieszani w tę afe-
rę postawieni zostali w stan oskar
żenia z art. 51 1 502 K. K. 1903 r.

Do sprawy powołano kilku-
dziesięciu świadków.

  

EMULSJA Irun
SCEOTI hm

to odżywka witaminowa dla naszych dzieci

ol dziś znacznie tańsza dostępna Gła wszystkieb I!
„Każda dobra matka daje swym dzieciom praw-
dziwą EMULSJĘ TRANOWĄ wyrobów firmy
SCOTT 4 BOWNE tembardziej, že jest ona

tak tania.
dawniej

Mala flaszka (polėwka) Zl 250 tylko

„ 420 nn

Wielka flaszka podwójna „ 550 ‚

Normalna flaszka

obecnie
Zł 2,—

m 3.— AP:

„4.50 Ра
Prawdziwa Emulsja Tranowa wyrobu Scott 4 fŹ:

Uwaga! Wystrzegajcie się naśladownictw —
zwracajcie uwagę na nasz znak ochronny!BETA

ч

 

Plebiscyt sportowy rozpoczęty.
Rozpoczynamy dzisiaj drugi już

plebiscyt sportowy, który w roku
ubiegłym tak wspaniały odniósł
sukces propagandowy.

Niżej zamieszczony kupon na-

leży wyciąć, wypełnić i wrzucić
do urny plebiscytowej.

” Głosowanie trwać będzie dzie”

sięć dni, ale już zapewne przez

dziś i jutro pierwsze głosy wpadać
będą do urn wyborczych.

Plebiscyt sportowy powinien

być wyrazem popularności sportu

 

w Wilnie i dlatego z niebywałem
zainteresowaniem ogół społeczeń-
stwa sportowego oczekuje prze-
biegu głosowania.

Kupony wrzucać należy do urn
ustawionych: 1) w Redakcji „Dz.
Wil' — Mostowa 1, 2) Polska
Składnica Sportowa „Start“ —
Królewska 1, 3) Dom Sportowy
Ch. Dinces — Wielka 15 i 4) w lo-
kalu wystawionych nagród przy
ul. Mickiewicza 6.

! KUPON
PLEBISCYTU SPORTOWEGO „DZIENNIAŁ WILEŃSKIEGO”

GŁOSUJĘ
NA 10 NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW WILNA
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Fachowy i Oszczędny Radjoamator
jest klijentem firmy

MICHAŁ GIRDA
Zamkowa 20, telef. 16-28

 

> pogranicza.
Przed drugą wymianą więźniów politycznych,

W pierwszych dniach grudnia
na odcinku granicznym Stołpce ma
nastąpić spotkanie władz polsko”

sowieckich celem omówienia spra*
wy wymiany więźniów politycz*
nych między Polską a Sowietami.

Jeszcze niema zimy a już idą z Mińszczyzny po chleb.

Na terenie pogranicza polsko”
sowieckiego w rejonie Iwieńca za”

©DEZYZREDWCAOKOZTZREEC ооа

Wiadomość o rozprawie ściąg”
nęła do sądu cały świat przestęp*
czy Wilna, a to z tego względu, iż
na ławie znalazł się herszt bandy
i jego najbliższa rodzina, zjmująca
wybitne miejsce w hierarchii
przestępczej,
W charakterze oskarżyciela

wystąpił prokurator p. O. Klasse.
W rozprawie stron zabierali

głos podprokurator p. Klasse, 0-
skaržyciel posiłkowy apl. adw. Po-
wirskier oraz obrońcy w imieniu
osk. Lewinsona adw. Andrejew i
adw. Czernichow, z ramienia osk.
Witkina adw. Frydman,  osk.
małż. Kanorow bronił adw. Rud-
nicki, osk. Klugierową — adw.
Barończyk oraz osk. Krawca —
„mec. Engiel.

Wyrok w tej sprawie ogloszo-
ny został wczoraj.

Sąd uznał osk. Lewinsona za 4
winnego podżegania do uprowa-
dzenia Lejbowicza zaś osk. Wit-
kina i Rubina Kantora za bezpo”
średnich sprawców przestępstwa
i skazał każdego z nich na osa”
dzenie w więzieniu przez 4 lata,
Nadto ukarano grzywną Lewin*
sona w kwocie 2000 zł, a Witki-
ńa i Kantora po 300 zł.

Osk, Basię Klugierową, Gienię
Kantorową i osk. Krawca sąd u-
niewinnił.

Prokurator oraz skazani zapo-
wiedzieli apelację od wyroku.

Kos,

  

trzymano grupę włościan pocho*
dzących z terenu Białorusi sowie”
ckiej. Zatrzymani oświadczyli, iż
przybyli na teren polski w celach
zakupu żywności, której brak jest
w ich miejscowościach.

  
GLYCERIJELI
Elias 0FiRJRSi

latradniaj pracownika Polaka,
Sekcja Pracy. (Metropolitalna 1,Il-gie
piętro, pokój Nr. 4) wskaże cl dobre

g0 | sumlennogo pracownika.

gži aj,
  „Wytworna Pani

używa do.swej toalety
wód kwiatowych

największy asortyment zapa-
chów — w flakonach I na wagę

w Firmie

W. CHARYTONOWICZ i S-ka
APTECZNY D -H.

Wlino, Mickiewicza Ni 7
Tel. 9—71.

 

      

    
      

    



4 MILENSKI
 

Fałszywy konfident kontroli państwowej,
LIDA (Pat). Do rewidenta kon

troli skarbowej Józefa Kulaka w

Ejszyszkach zgłosił się nieznany

osobnik z furmanką, podając się za

konfidenta kontroli skarbowej pro

ponując udać się razem z nim wy”

mienioną furmanką do stacji Ba-

stuny, gdzie w przydrożnym lesie

ma być pędzona samogonka przez

okolicznych gospodarzy. Kulak

wraz z posterunkowym z Ejszy-

szek udał się do Zaścianka Kurni-

szki o 2 klm. od Bastun, zaś nie-

znany wywiadowca odjechał do
Bastun, celem otrzymania dal-

szych informacyj. Gdy kontroler

Kulak wraz z posterunkowym znaj

KSI DTSBDT ODEEOOOODEROOZEOZZZWZRK

  

  

      

     

 

DZWIĘK. KINO-
TEATR

Ul. WIELKA 42. Tel. 528.

SKŁAD SUKNA MANUFAKTURY

J. KOBRYNSKI

Wielki wybór towarów p
Ceny Według Ostatni

«PAN» ; Wwagikedziśwniedzielę |.
ilustr. życie Eskimosów,

Skorzystajcie z o

dował się w miejscu, gdzie rzeko-

mo miała znajdować się tajna go-

rzelnia  samogonki, informator

(konfident) udał się do sklepu nie-

jakiego Reznickiego gdzie otrzy”

mał zł. 30. Jak się potem wyjaśni-
ło rewident kontroli skarbowej i po

sterunkowy padli ofiarą oszustwa,

bowiem na wskazanem miejscu

przez nieznajomego nie znaleźli

gorzelni,
Obce samoloty nad Brasławiem.

Z pow. brasławskiego donoszą,

iż wczoraj zauważono nad Brasła-

wiem podejrzane dwa samoloty,

które po okrążeniu miasta odlecia

ły w kierunku granicy sowieckiej.

  
EA

1 JEDWABIU
WILNO,
NIEMIECKA 31.

DZIENNIK

łat i jego pomotnity
w opałach.

Jak donosi prasa warszawska:

W. znanej nocnej warszawskiej

kawiarni  „Šwit“, należącej do

Chaima Gelbuma przy ul. Siennej,

onegdaj w nocy wynikło krwawe

zajście. Do kawiarni tej przyszedł

29-letni Artur Braun (Tarchomiń-

ska 7), obecny kat, następca Ma-

ciejewskiego — м towarzystwie

dwóch swych pomocników. Józefa

Cukierskiego (Łukomska 18) iMi-

chała Pałaca (Świętojerska 20).

Jeden z gości poznał Brauna, mó-

wiąc głośno: „Przyszedł następca

Maciejewskiego”. Wkrótce liczni

ZAPOWIADA OD DN. 28 B. M.

Biały
tėciennyc

Tydzień
h i inlanych fabryki ŻYRARDÓWi innych.
ch Redukowanych Cenników.

Jakoteż WIELKA SPRZEDAŻ RESZTEK.

 

Dziś. Perła kinemetografjil Najpołężniejsze arcy-

DZWIĘK. KINO-
TEATR «PAN»

Ul. WIELKA 42. Tel. 5-28.

Dziś wielki podwój

Lendyr u
Nad program:

dzieło nzgrodzone wielkim złotym medalem

niecodziennem na największych ekranaci

i Berlina dzięki fenomenalnej grze.genjalnej
w języku rosyjskim. Seanse: 4, 6, 8 i 10,15.
1-szy seans ceny znlžore.

ii
TEO OREERZE

WE CZ a,

ny program — odsłaniamy tajemnice

gab'netu lekerskiego w wielkim filmie erotycznym p. t.:

Dodatek dźwiękowy ze Pn
a

NY NAJNIŻSZE!

całkowicie na*ręconego w

kazji. Wszyscy dorośli i młedzież musicie widzieć

«E M M Ab (Oramai niepotrzebnej matki
h New-Yorku, która porywa i wzrusza do łez swą uduchowlo-

odgodz. 12-ej wpoł. arcydzieła dźwię-

Jedyny Poranek Sówsdo adwiowego po.polsku 3 «IGLO0»
krajach podblegunowych. Film wysoce artystyczny I naukowy.

ten jedyny w swoim rodzaju filml

Nario Dressler ną grą. Nejbardziej

W GABINECIE LEKARZA Wstrząsający dramzt
zazdrosrej kobiety ze słynnym

zgromadzeni goście zaczęli cisnąć
się do stolika, przy którym sie-
działa „dobrana trójka”. Przynie-
śli oni z sobą butelkę wódki. Kil-
ku ,„gości” domagało się od kata
poczęstunku. Na tem tle wynikła
sprzeczka, a następnie bójka. W.
krótkim czasie poszły w ruch
kufle, butelki, talerze i inne na-
krycia, a następnie i krzesła. Żo-
na właściciela kawiarni, widząc
na co się zanosi, wysłała jednego z
kelnerów na ulicę po policjanta,
jednocześnie zaś zatelefonowano
do komisarjatu.

Tymczasem bójka trwała w
dalszym ciągu. Towarzyszki nie-
których gości zasypały katowii
jego pomocnikom oczy pieprzem i

 

 

  

P. T.

  

    

  

  

 

  

  

8 dni próby.

Sprzedaż odbywa się we wszystkich magazynach
przyborów nożowniczych, perfumerjach etc.

Wyłączne przedstawicielstwo: D/H. „PARYŻ-

solą, Braun i jego koledzy, oba-
wiając się, że mogą byč zlinczowa-
ni na dobre — sięgnęli rękami do

kieszeni mówiąc „ani kroku da:
lej, bo będę strzelał”, To poskut-

kowało. Momentalnie pokoik o-
próżnił się, z czego skorzystali

Braun i jego koledzy, zamykając
drzwi na klucz. Po chwili zjawiło

się w kawiarni 5 policjantów,
którzy stanęli w obronie napasto-
wanych. Braun otrzymał rany
cięte czoła i nosa, zadane kuflem,

Cukierski, był uderzony krzesłem
w tył głowy, Pałacowi — zaś pod-
bito oko, Brauna, opatrzono w
ambulatorjum Pogotowia.

 

Cudowna maszynka ostrzy kamieniem i wygładza
skórą nożyki do brzytew.

„Od trzech lat już używam Allegro i od tego czasu
zużyłem zaledwie dwa ostrza.
które znajduje się w doskonałym stanie, posługuję
się jeszcze teraz.

Jednem z nich,

Z poważaniem
Е, А. С. R., Buenos Aires."
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‘…шб‘,і EŁDA.
RAWA (Pat.) 26. X1.1932 r.

Walaty idewizy: '
Hołandja 358,50—358,55—359,43—357,63.
Loadyn 28,70—28,75—28,87—28,55. °
Nowy York 8,921—8,941—8,901,
Nowy York kabei 8,925—8,945—8,905
POPCA :
zwajearja ,66—172,03 —

Berlin 21:90; R R
Tendencja niejed: olita.

Pożyczka inwestycyjna 98,50— 98.
5*|, konwers. 41,75—41,'),.
6/, dolarowa56,'|,—50,25.
41, dolarowa 501,—50,25,
7%, stabil. 53,00—53,25—53,13—54,
8'!, L. Z. Warsz: 55,25—55,75—56,25
Tendencja niejednolita

 

'
bank Polski 87. Liipop 12,50. Ten-

fencła ołesza: =
ożyczki polskie w Nowym Yorku

Dillonowska 5y,25—59,59. Stabiliz. SI,
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Oksyd. zł. 25—
Nikl.  „30—

WARSZAWA”, Foksal 18, w Warszawie.

 

Chcesz być zdrowym i oszczędnym? Tak Więc kupu
wery, bonjourki, rejtuzy | ciepłą bli

Film ten stał się
wydarzeniem

artystyczny film sezonu
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