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ZNACZENIE HISTORYCZNE 
i GOSPODARCZE GRODNA 
Grodno nie jest tem, czem było i 

czem być mogło; lecz wysiłkiem woli 

mieszkańców ziem północno - wschod 

nich oraz państwa polskiego winno o- 

siągnąć to stanowisko, jakie zajmowa 

ło już w dziejach naszych, jakie jest 

mu zdawna przeznaczone przez samo 
położenie geograficzne. 

Grodno kojarzy się z imieniem Ba- 

torego, które jest symbolem naszej 

potęgi państwowej, naszego zwycię- 

skiego pochodu na wschód. Grodno 

zostało obmurowane, zbudowano tam 

zamek obronny z rozkazu Batorego. 

W Grodnie w 1586 roku Batory wy- 

zionął ducha. Niech duch Batorego u- 

nosi się nad miastem. Miało ono swe 

dni chwały. W 1678 roku odbył się 

pierwszy generalny sejm w Grodnie 

pod laską Franciszka Sapiehy. 

Organizacja miejska i cechy po- 

wstały w Grodnie w 16-tym wieku 

pod wpływem polskim. W 18-tem stu 

leciu Grodno jest związane z działal- 

nością Tyzenhauza, zakłada on tam 

szkołę medyczną; czyni próby uprze- 

mysłowienia kraju. Próby te pomimo 

bankructwa Tyzenhauza nie pozosta- 

ły bez skutku. Zapoczątkowały one 

chałupniczy przemysł tkacki, rozsiany 

w ziemi grodzieńskiej. 

W 1789 — 90 r. wychodzi w Grod 

mnie perjodyczne czasopismo „Gazeta 

Grodzieńska. 
Grodno związane jest ze smutnem 

wspomnieniem sejmu  rozbiorowego, 

zwanego grodzieńskim. 

W ciągu stu dwudziestu kilku lat 

Rosja usiłowała stworzyć w Grodnie 

posterunek rusyfikacyjny. W 19-tem 

stuleciu Grodno zostaje miastem gu- 

bernjalnem, siedliskiem władz drugiej 

instancji oraz sądu okręgowego. Ze 

względów strategicznych i rusyfika- 

<yjnych jest też siedliskiem postoju 

wojska. W 1897 roku spis ludnościo- 

wy rosyjski wykazał 41,746 ludności 

<ywilnej w Grodnie i 11,028 wojsko- 

wej. Grodno było warownym obozem 

rosyjskim. Uderzenie opancerzonej 

pięści niemieckiej rozbija Rosję w 
Polsce w roku 1915. Grodno uległo e- 

wakuacji, uległo zniszczeniu, liczba 

jego mieszkańców spadła o 60 proc. 

Grodno zostało pozbawione nietylko 

całego przyrostu taktycznego od 1897 
roku do 1913 roku, lecz posiadło mniej 
ludności, niż w 1897 roku. 

W 1921 roku, gdy już część uchodź 

ców wróciła do kraju, Grodno liczyło 

35,148 mieszkańców. Ostatni zaś spis 

wykazuje 49,818 mieszkańców. Grod- 

no właściwie jest już 50-tysięcznem 

miastem. Jeżeli zaliczyć do Grodna 

ludność Krynek — przemysłowego о- 

siedla, leżącego w pobliżu Grodna, 

liczba mieszkańców tego wielkiego 

Grodna przekroczy 50 tysięcy. 

Z miast północno - wschodnich 

Grodno ustępuje pod względem ilości 
mieszkańców tylko Wilnu, Białemu - 

stokowi i Brześciu. 

Brat tranzytu przez Litwę Kowień- 

ską, opór Litwy w zawiązywaniu sto- 
sunków z Polską, spowodowany jej 

nieuzasadnionemi pretensjami do Zie- 

mi Wileńskiej i Grodzieńskiej, bez- 
warunkowo tamuje rozwój gospodar- 

czy Kowna, jak tamuje też rozwój g0- 
spodarczy Ziemi Wileńskiej. W inte- 
resie naszym ziem wschodnich będzie- 
my musieli prędzej czy później uczy- 
nić mocny nacisk na Litwę , nie licząc 
się z bezsilną Ligą Narodów, ową 
szkodliwą fikcją pokoju i sprawiedli- 
wości stosunków międzynarodowych. 
Najbliższym portem Grodna jest Kró- 
lewiec i niestety nasze taryfy kolejo- 
we, szkodząc interesom naszych ziem 
północno - wschodnich, utrudniają ko 

rzystanie z Królewca. 
Tranzyt przez Niemcy mógłby przy 

nieść korzyść właścicielom lasów nad 

niemeńskich, lecz nie byłby korzystny 

dla Grodna, o ileby nie szedł w parze 

z tranzytem kolejowym i z normałne- 

mi stosunkami handlowemi z Litwą Ko 
wieńską. 

Grodno ze względu na swe poło- 

żenie nad Niemnem, około którego cią 

gną się olbrzymie puszcze, jest predy- 

stynowane na wielkie centrum  prze- 

róbki drzewnej. Tam winien rozwinąć 

się przemysł, opartył na surowcu 

drzewnym, jak np. papierniczy.. 

Dziś Grodno posiada zaledwie 6 

tartaków, jedną fabrykę dykty. Mamy 

obecnie z powodu światowego kryzy- 

su gospodarczego zmniejszone zapo- 

trzebowanie na materjał drzewny, tak 

na rynku zewnętrznym, jak i na we- 

wnętrznym, lecz nie należy zaniedby- 

wać niezbędnych inwestycyj, zaopa- 

trywać nasze koleje w podkłady. Waż 

nem byłoby Polskę uczynić samowy- 

starczalną w papiernictwie. Bierność 

naszego bilansu w papierze i wyro- 

bach z papieru chwieje się około 60 

miljonów złotych. Należałoby zwolnić 

na kilka lat od podatków i dać zie- 

mię pod Grodnem wielkiemu towarzy- 

stwu papierniczemu zagranicznemu, 

któreby w Grodnie założyło papiernię. 

lepiej technicznie postawioną, niż dzi- 
siejsze nasze papiernie w b. Krėle- 
stwie Kongresowem. Nie ulega wątpii- 

wości, że temu będą  przeciwdziałali 

Natansony, posiadacze papierni w Sa- 

sowie, ale interes przemysłu nie jest 
jednoznaczny z interesem przemy- 
słowców. 

Grodno posiada przemysł cerami- 

czny, doskonale postawiony w zakła- 

dzie ks. Druckiego - Lubeckiego, kaili 

i rur. W miarę meljoracji Polesia 
przemysł ten będzie znajdował znacz- 
niejszy zbyt na rynku wewnętrznym. 

Korzystając z dogodnej komunika- 

cji wodnej, Grodno może stać się sie- 

dliskiem przemysłu spożywczego, dziś 
posiada 6 większych młynów. Prze- 
mysł spożywczy jest też reprezentowa 

ny przez jeden browar. Produkcja sy- 
ropu, płatków ziemniaczanych — пази- 
wa się sama przez się ze względu na 
kartoflaną glebę kraju. 

Dla naszego umocnienia na zie- 

miach północno - wschodnich Rze- 

czypospolitej Polskiej winniśmy pod- 

nieść pojemność ludnościową tych 

ziem, a to jest możliwem tylko przy 

ich uprzemysłowieniu. Obecnie Biały- 
stok jest najbardziej wysuniętym na 
wschód posterunkiem przemysłowym 
Polski. Grodno, znajdujące się w od- 
ległości od Białegostoku 0 siedem- 
dziesiąt kilka kilometrów, korzystają- 
ce z wielkiej arterji wodnej, połączo- 
nej kanałem Augustowskim z Wisłą i 
leżące na wielkim szlaku kolejowym, 
nadaje się do uprzemysłowienia. 

Władysław Studnicki. 

  

PRZYJĘCIA U PREZYDENTA 
WARSZAWA. PAT. — Pan Prezy- 

dent Rzeczypospolitej przyjął w dniu 
31 maja przed południem delegację 
zrzeszenia sędziów i prokuratorów z 
pierwszym prezesem Sądu Najwyższego 
i p. Fleszyńskim. Następnie Pan Prezy- 
dent przyjął dyrektora departamentu 
służby zdrowia w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych dr. Piestrzyńskiego. 

O godzinie 13-tej Pan Prezydent 
przyjął na audjencji p. Bilciurescu, któ 
ry wręczył p. Prezydentowi listy odwo- 
łujące go ze stanowiska posła nadzwy- 
czajnego i ministra pełnomocnego Ru- 
munji w Polsce, 

RADA MINISTRÓW O POLI- 
TYCE ZBOŻOWEJ 

WARSZAWIA. PAT. — Ww związku 
z obeeną sytuacją na rynku zbożowym, 
odbyła się wi dn. 31 maja w Prezydjum 
Rady Ministrów konferencja z udziałem 
zainteresowanych ministrów. 

Koniferencja ustaliła wytyczne dla 
polityki zbożowej na najbliższy okres, 
oraz postanowiła uruchomienie dalszych 
środków obrotowych dla akcji inter- 
wencyjnej państwowych Zakładów Prze 
mysłowo-Zbożowych. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“, i 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzimierow 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”, 

— Dworzec Kolejowy — K, Smarzyński, 
TWIENIEC — Sklep tytoniowy — S$, Zwferzyński, 
HORODZIEJ 

KLECK — Skłep „Jedność” 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Atateskį, 

MOŁODECZNO — Księgarnia 1-wa „Ruch*, 

Szeptyckiego — A, Łaszuk, 
DĄBROWICA (Połesje) — Ksjęgaruja K, Malinowskiego, 

    

   
   SŁO 

WARSZAWA — 

NIEŚWIEŻ — ni. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwióskiego, 
NOWOGRÓDEK — Kłosk St, Michalskiego, 
W-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
HOSZMIANA — Ks 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej, 

LPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”, 

М — Księgarnia . Lubowskiego, ul, Mickiewicza i3, 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin —-Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja 5 
WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F, Juczewsks 

Spółdz, Naucz. 

ow, Księgarni Kal, „Słuch”, 
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VON PAPEN TWORZY GABINET.— POROZUMIENIE HINDENBURGA 
Z HITLEREM —ROZWIĄZANIE REICHSTAGU W JESIENI. 

BERLIN (PAT). W wyniku 

dzisiejszych narad z przywódcami 

stronnictw prezydent Hindenburg po- 

wierzył byłemu posłowi centrowemu 

von Papenowi misję utworzenia gabi- 

netu koncentracji narodowej. Papen 

misję tę przyjął. 

Papen, były członek frakcji centro 
wej sejmu pruskiego, znany jest ze 
swych wystąpień przeciwko kierunko- 

wi lewicowemu w łonie stronnictwa 

centrowego. — W kołach centrowych 

wskazują z naciskiem na to, że kan- 

dydatura Papena, wysunięta bez ofi- 

cjalnej aprobaty kierownictwa partji, 

nie mogłaby w żaden sposób liczyć na 

uznanie jej przez stronnictwo. 

Przywódcy centrum mieli ošwiad- | 

czyć, na konierencji u prezydenta, że 

stronnictwo ich nie weźmie czynnego 

udziału w nowym gabinecie. Stanowi- 

sko partji centrowej wobec przyszłego 

gabinetu koncentracji narodowej zale- 

  

PRZEWIDZIANY SKŁAD GABINETU 
BERLIN (PAT). — Według infor- 

macyj korespondenta Polskiej Agen- 
cji Telegraficznej, przewidywane są 
następujące kandydatury do poszcze - 
gólnych tek w przyszłym gabinecie: 

Sprawy zagraniczne — von Neu- 
rath, ambasador niemiecki w Londy- 
nie, sprawy wewnętrzne — von Gayl, 

względnie von der Osten, Reichswehra 
— gen. Schleider, gospodarstwo — 
proi. Warmboid, (minister gospodar- 
ki w drugim gabinecie Brueninga), 
wyżywienie — baron von Luenick 
(przywódca agrarjuszy z Nadrenii), 
poczta — Schaetzel i sprawiedliwość 
— Joel. 

Godzinna rozmowa z Hitlerem 
BERLIN (PAT). — Przyjęcie socjał - 

demokratycznych przedstawicieli przez Hin- 

denburga trwało 6 minut. Rozmowa Hinden 
burga z Hitlerem przeciągnęła się prawie go 
dzinę. Według informacyj z kół parlamentar 

nych, Hindenburg w rozmowie z przedstawi 

cielami socjałdemokratów zaznaczył, že 

zdecydowany jest trwać na stanowisku par- 

lamentarnem. Zamierza on utworzyć gabi- 

net, oparty na większości parlamentarnej-— 

Kandydatura niemiecko - narodowego von 
Gayła na stanowisko 

jest obecnie za wykłuczoną. Jako kandydat 
tą na kanclerza wymieniają hr. Westarpa. 
Hindenburg oświadczyć miał, że do jutra 

wieczorem ukończy rozmowy z przedstawi- 

kanclerza uważana” 

cielami stronnictw i 
desygnuje kanclerza. 

Hindenburg zdecydowany jest rozwiązać 
Reichstag i rozpisać nowe wybory dopiero 
na jesieni, Nowy gabinet ma być tylko przej 
ściowy. $ 

BERLIN (PAT). — Prasa nacjonalisty- 
czna donosi, że koła narodowe socjalistycz 

ne wyrażają zadowolenie z wyniku wczoraj- 

szej rozmowy między prezydentem Hinden 

burgiem a Hitlerem. Przywódca narodo- 
wych socjalistów postawił jako warunek po 
parcia nowego przejściowego gabinetu gwa 
rancję, że rządy w Rzeszy i Prusach przej 
dą w ręce opozycji narodowej. 

najpóźniej we środę 

„Niech żyje Hindenburg" wołają hitlerowcy 
BERLIN. PAT. — W: czasie -prze- 

marszu przez miasto, kompanja honoro- 
wą marynarki, która — według zwy- 
czaju — w dniu 31 maja jako w rocz- 
nicę bitwy pod Skagerrakiem zaciąg- 
nęla wartę przed pałacem prezydenta 
Rzeszy, narodowi socjaliści urządzili ma 
nifestacje, które zakończyły się krwa- 
wm. starciem z policją. 

Już od samego wyjścia z koszar gro 
madziły się większe grupy byłych człon 
ków oddziałów szturmowych, któnzy 
przyłączyli się następnie do oddziałów 
marynarzy niemieckiej floty wojennej 
i przeszli przez miasto, śpiewając pieś- 
ni bojowe. Na moście Moltkego pow- 
Stał zator, tak, że policja musiała użyć 
pałek gumowych, celem  rozpędzenia 
tłumu. 

Przed gmachem ministerstwa spraw 
wewnętrznych na Unter den Linden, 
zgromadziło się kilka tysięcy hitlerow- 

ców, wznoszących między innemi okrzy 
ki: „Niech żyje Hindenburg! On oba- 
lił Bruenimga!* 

Kobietę posiadającą odznaki repu- 
blikańskie, obałono na ziemię i ciężko 
pobito, Gdy pos. Goebbels, przybywszy 
samochodem, usiłował wygłosić do ma- 
nifestantów przemówienie, policja ze- 
branych rozpędziła, dokonywując kilku 
aresztowań. Ruch u bramy Branden- 
burskiej musiał być zamknięty na dłuż 
Szy czas. 

Demonstracje przerzuciły się nastę- 

pnie do dzielnicy rządowej, gdzie wszel- 
kie manifestacje są ostro zakazane, — 

Tłum hitlerowców zaczął obrzucać w 
pobliżu ministerstwa Reichswehry po- 
liejantów kamieniami, na co ci odpo- 
wiedzieli salwą. Jedna osoba została 
zraniona, a trzej posterunkowi odnieśli 
obrażenia. 

Urzędowe ogłoszeniew|, Dzienniku Ustaw” 
o 10 proc. obniżce płac 

WIARSZAWA. PAT. — „Dziennik 
Ustaw" z dnia 31 maja Ibr. zamieszcza 
rozporządzenie Rady Ministrów. o ob- 
niżeniu z dniem 1 czerwca br. o 10 pr. 
uposażenia pracowników, zajmujących 
stanowiska poza Warszawą w: Państwo- 
wym Banku Rolnym, Powszechnym Za- 
kładzie Ubezpieczeń Wzajemnych, i w 
PKO. Tenże sam „Dziennik Ustaw” za- 

mieszcza rozporządzenie ministra skar- 
bu, na mocy którego obniżone zostają 
o 10 proc. z dniem 1 czerwca br. upo- 
sażenia pracowników Państwowego Mo 
nopolu Spirytusowego, zajmujących sta 
nowiska służbowe poza Warszawą, oraz 
również o 10 proc. z dniem 1 lipca br. 
zaopatrzenia emerytów, wdów i sierót, 
zamieszkałych [poza Warszawą. 

Masowe areszty komunistów ukraińskich 
BRZEŻANY (PAT). — Organa policji 

przeprowadziły onegdaj w Brzeżanach oko- 

ło 30 rewizyj u osób podejrzanych o należe 

nie do komunistycznej partji zachodniej U- 
krainy. Na podstawie wyników, przeprowa- 
dzonych rewizyj oraz znalezionych materja 
łów dowodowych, dokonano licznych aresz- 
towań, Wśród aresztowanych znajduje się 
kilku uczniów miejscowego gimnazjum. — 

Nazwiska aresztowanych, ze względu na to- 
czące się śledztwo, trzymane są w tajemni- 
cy. Aresztowania te pozostają w związku z 
wykryciem przez policję odbywającej się w 
lesie, koło Hironówki, rejonowej konferencji 
komunistycznej partji Zachodniej Ukrainy, 
w której brali udział członkowie tej partji, 
oraz delegaci centralnego komitetu KPZU. 

Uraczyste wręczenie nagród Warszawy 
WARSZAWA (PAT — Na wczo- 

rajszem posiedzeniu rady miejskiej od 
była się uroczystość wręczenia dyplo- 
mów i nagród miasta stołecznego 
Warszawy tegorocznym laureatom, — 
którymi byli: Ksawery Dunikowski— 
nagroda artystyczna. Józef Weyssen- 
hofi — nagroda literacka, Emil Mły- 

narski — nagroda muzyczna oraz prof 
Emil Godlewski — nagroda naukowa. 
Przewodniczący wiceprezes rady p. 
Stanisław Wilczyński poprzedził wrę- 
czenie każdej nagrody krótką przemo- 
wą, aktu zaś doręczenia dyplomów do 
pełnił ks. radny prof. Śmigielski, sek- 
retrz rady. 

  

żeć będzie od jego składu i progra- 

imu. Miarodajne osobistości z kół cen- 

trowych uważają rozwiązanie Reichs- 

tagu za nieuniknione. 

PZAGZEGRRE PCZK ZOZ STÓCZZEE OZROCZRY Z WOSZOK, 

SUBSYDJA i GRA 
W CHOWANEGO 

Wczorajszy „Dziennik Wil.* napisał, że 
pismo nasze konkuruje z „Kur. Wil. o sub- 
sydja rządowe. 

Wnieśliśmy o to przeciw „Dziennikowi 
Wileńskiemu* skargę sądową o zniesławie- 
nie. Miejmy nadzieję, że „Dziennik Wileń- 
ski” od należnej kary nie uchroni perfidna 
forma, w którą oszczercze swe intencje 
ubiera. „Dziennik Wileński" wie, że pismo 
nasze żądnych subsydjów od rządu nie po- 
bierało i nie pobiera. Pisze więc z żydow- 
ską zdolnością do wykrętów: „konkuruje o 
subsydja'. Uważamy jednak, że insynuowa- 
nie nam czy to pobierania subsydjów od 
rządu, czy też „konkurowania, . względnie 
zabiegania o nie stanowi czyn przestępny 
przewidziany w art. 531 kodeksu karnego. 

We wszystkich państwach są gazety, po- 
bierające subsydja od rządu. Dotyczy to 
przedewszystkiem gazet, oświetlających po- 
litykę rządu w sposób oficjalny, czy też pół- 
oficjalny, jak np. „Temps* paryski. Jest to 
rzecz znana, zrozumiała i nie budząca u ni- 
kogo żadnych zastrzeżeń. Niktby się nie zdzi 
wił, gdyby powiedziano, że rząd polski po- 
piera pieniężnie gazety polskie, wychodzą- 
ce w Gdańsku, czy na Śląsku, gdzie mamy 
do czynienia z przewagą pism niemieckich, 
subsydjowanych przez państwo niemieckie. 
My tutaj jednak w Wilnie, jesteśmy w in- 
nych warunkach. jesteśmy w mieście pol- 
skiem, w którem ani prasa litewska, ani bia- 
łoruska, ani rosyjska nam nie. zagraża. Na- 
stępnie reprezentujemy pewną grupę  ideo- 
wą, która aczkolwiek z całą lojalnością pod- 
porządkowuje się polityce rządu i należy 
do Bloku Bezpartyjnego, to jednak wobec te- 
go rządu wypowiada własne dezyderaty, kry 
tykuje niektóre rządowe posunięcia, wreszcie 
wchodząc do B.B. nie zatraciła własnej ideo- 
logji jaskrawie czasami podkreślanej. 

Otóż z chwilą, kiedy reprezentujemy wła- 
sną grupę, nie możemy brać pieniędzy od 
rządu. Być może będę kiedyś redaktorem pi- 
sma rządowego. Wyobrażam sobie to do- 
skonale, że mógłbym zostać współpracowni- 
kiem takiej gazety, jak „Messager Polonais* 
lub jakieś „Polnische Nachrichten*. Ale wtedy 
będę urzędnikiem, etatowym czy kontrakto- 
wym o to mniejsza, ale urzędnikiem i w 
swej pracy dziennikarskiej musiałbym sto- 
sować się ściśle do dyrektyw Rządu. Tak 
samo dobrze mógłbym współpracować w 
organach, które reprezentują całość Bloku 
Bezpartyjnego, jak, powiedzmy, „Gospodarz 
Polski“. Rzeczą Bloku, jak i stronnictw, 
jest wydawanie swoich pism. Wtedy 
praca moja nosiłaby charakter łąc 
reprezentowania Bloku, jako całości. Ale 
gdybym czy to za pieniądze Bloku, czy, 
tem gorzej, Rządu, wydawał pismo, które 
swoje indywidualne cechy ideowe reprezen- 
tuje w Bloku, czy też swoje indywidualne, 
prowincjonalne, grupowe, socjalne, czy choć 
by koteryjne interesy reprezentuje wobec 
Rządu, to byłbym w sytuacji całkiem fał- 
szywej. Nie zgadza się z etyką dziennikar- 
ską udawać niezależnego publicystę, a poci- 
chu brać pieniądze rządowe. Do takich try- 
wolności, takiego pajacowania apetytu nie 
mamy, i dlatego oświadczamy, że grupa, 
wydająca nasze pismo pieniędzy od Rządu 
brać nie może, że zarzut tego rodzaju „uwa- 
żamy za zniesławienie i mamy nadzieję, że 
sąd podzieli nasz sposób zapatrywania. — 

Prócz tego specjalne są warunki, które 
sprawiają, że zarzut pobierania pieniędzy 
staje się hańbiący. Oto r. 1932 jest rokiem 
kryzysu. W naszym kraju krowy są Sprze- 

dawane rolnikom za podatki. Nie jesteśmy 

zbyt wielkimi demokratami, lecz na tyle de- 

mokratyzmu nas stać, żebyśmy uważali wy- 

Ciąganie pieniędzy od Rządu na pismo, re- 

prezentujące pewien zespół ideowy w chwi- 

lach obniżki pensji urzędników, ciężkich 
kłopotów wszystkich podatników za rzecz 
nieprzyzwoitą i hańbiącą. | 

Zresztą sąd to rozstrzygnie. 

* 
W drugiem pišmie wileńskiem, mianowi- 

cie w „Kur. Wil.“ p. Dembiński ze mną po- 
lemizuje w tak osobisty, personalny sposób, 
że i moja odpowiedź z musu w ton ten 
wpadnie. O komplementach, któremi go ob- 
rzucałem, wyraża się ironicznie i pogardli- 
wie. Słusznie. P. Dembiński jest konsek- 
wentny. W stylu bolszewickim nie leży pra- 
wienie duserów przeciwnikom. Jest to ana- 
chronizm czysto europejski. 

Zarzuca mi p. Dembiński, że się rządzę 
motywacją nie publicysty, lecz wydawcy. 
Przypuszczam, że tego rodzaju chwyty nie- 
gentelmeńskie nie pochodzą od samego p. 
Dembińskiego. Sądzę, że chodzi tu raczej o 
suflerowanie pewnej osobistości, która na- 
gwałt szuka to p. Ludwika Abramowicza, z 
orjenteeją kowieńską, to p. Dembińskiego Z, 
moskiewską, to p. Świaniewicza z katolicką, 
aby niemi własne doświadczone zdolności 
dziennikarskie i redaktorskie zastąpić. Ten 
pościg za kimś bardziej płodnym , przy- 
pomina  Maupassanta nowelkę „L“ Heri- 
tage", gdzie jeden jegomość w podobnie 
trudnej postawiony sytuacji, u kolegów o 
pomoc przy spłodzeniu potomka z pomyśl- 
nym skutkiem zabiega. 

Mniejsza o to.. 
Gorzej, iż polemika z p. Dembińskim 

stała się trudniejsza, niż poprzednio. Teraz 
on to idzie naprzód, to się chowa. Ze zbyt- 
ku odwagi cywilnej chowa się to za p. 
Moraczewskiego i za „Przełom”. Co to jest 

wyłącznego * 
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ODEZWA 

ej W Niemczech | sażećże" 
. Arcybiskup Jałbrzykow- 

ski, metropolita wileński, w awiązku z 
ostatnią, encykliką Ojca Św. wydał 
następujące orędzie do swych djecezjan: 

Znów ze Stolicy Piotrowej rozległ 
się po całym Świecie donośny głos. Na- 
miestnik Chrystusowy w Encyklice z 
dn. 6 maja br. „Miłością Chrystusa po- 
ruszeni', piętnuje rozpa 1oszone samo- 
Iubstwo wielu jednostek i całych spo- 
łeczeństw, bezczelne zuchwalstwo bez- 
bożników moralnie zwyrodniulych, dą- 
żących do zatruwania swego otoczenia 
jadem niedowiarstwa i różnych bluż- 
nierstw, do niszczenia kuliury chrześci- 
jańskiej i zbrodniczego podkopywania 
bytu narodów i społeczeństw. 

Ojciec Św. wskazuje na lekarstwo 
przeciwko złemu. Jako środki zaradcze 
wymienia umartwienie, zwłaszcza przez 
post, nieporządnych namiętności, gorą- 
ce nabożeństwo do Serca Jezusowego, 
oraz praktykowanie miłosierdzia chrze- 
ścijańskiego w miarę sił : możnceści w 
stosunku do będących w potrzebie bliź- 
nich. Zapoznajmy się z tem Orędziem 
Jego Świątobliwości i doyrze je roz- 
ważmy. Idźmy za wskazaniami podane- 
mi, W uroczystość Serca Jezusowego i 
przez całą oktawę oraz we wszystkie 
niedziele w miesiącu czerwcu główna 
Msza św. (suma) we wszystkich kościo- 
łach naszej archidjecezji będzie odpra- 
wiana uroczyście z wystawien.em Naj- 
świętszego Sakramentu, a po Mszy św. 
w duchu pokuty i w intencji przebła- 
gania za zniewagi przez bezbożników 
P. Bogu wyrządzane będą odśpiewane 
„Przed Twoje oczy, Panie, winy nasze 
składamy" i „Suplikacje", wkońcu bę- 
dzie we wszystkie te dni odczytywany 
akt uroczystego poświęcenia się Boskie 
mu Sercu Jezusowemu. 

W myśl zalecenia Ojca Św., w po- 
wyższe te dni powstrzymajmy się od 
mbytecznych wydatków i zalbaw, a pie- 
niądze w ten sposób zaoszczędzone 0- 
bróćcie na pomoc bliźnim naszym po- 
trzebującym. W niedzielę po uroczystoś- 
ci Serca Jezusowego, to jest dnia 5-g0 
czerwca, w naszej archidjecezji urządź- 
my Dzień Miłosierdzia Chrześcijańskie- 
go, we wszystkich kościołach urządźmy 
zbiórki ua rzecz biednych. 

Niech się nikt mie uchyla od uczest- 
nictwa w tem prawdziwie zbożnem dzie 
le. Niech przykład i słowa Boskiego Zba 
wiciela „Žal mi tego ludu", znajdą od- 
dźwięk w sercu każdego naszego uko- 
chanego djecezjanina. Wszyscy dajmy 
w. ten sposób dowód, że miłujemy bliź- 
nich należycie, „nie słowem i językiem, 
ale uczynkiem i prawdą”. 

Pieniądze na ten cel zebrane nalezy 
pnzesłać do  Kurji Metropolitalnej na 
nzecz akcji charytatywnej. Księża Dzie- 
kani zechcą przesłać ofiary ze wszyst- 
kich parafij swego Dekanatu wraz z 
wykazem ofiar, uzbieranych w każdej 
parafji. 

Encyklikę Ojea Sw. „Milošcią. Chry- 
stusa poruszeni“ i pismo niniejsze ra- 
czą Wielebni Księża Proboszczowie i 
Rektorzy kościołów odczytać wiernym 
w czasie nabożeństwa zamiast kazania 
w uroczystość Serca Jezusowego lub w 
niedzielę następną. 

Wilno dnia 26 maja 1932 r. 
() X. Romuald Arcybiskup. 

TOKI AREA ZB S KS ENN P TESTAI 
etatyzm, o tem dobrze wiemy. My zwalcza- 
my etatyzm, ale widzimy dużą różnicę po- 
między etatyzmem a bolszewizmem. Etaty- 
stą był i Colbert i Ludendorff i Japończy- 
cy w Mandżurji. Pan Moraczewski jest nie- 
wątpliwie nietylko etatystą, lecz i socjali- 
stą pod pewnemi względami, ale p. Mora- 
czewski jest państwowcem polskim. 

Tymczasem... 
Oto w piątek miałem odczyt u kolegów 

p. Jembińskiego. Chciałem dyskutować na 
temat polityki zagranicznej polskiej, lecz oni 
o niczem innem nie chcieli mówić, jak o 
kulturze bolszewickiej i jej wyższości nad 
kulturą europejską . W dyskusji używali 
zwrotów, określeń, pojęć nie innych, jak te, 
których _ używają bolszewicy. Francję, 
Anglję, Niemcy, Coudenhove Calergi nazy- 
wali temi właśnie dosłownie określeniami, 
które im dają „Izwiestja* i „Prawda”. 
sobie nie mówili inaczej, niż „komsomolcy*. 
Wreszcie, gdy przeszliśmy do definicji pań- 
stwa, p. Dembiński powiedział, że: 

Zna tylko dwie definicje państw burżua- 
zyjnych. Albo taką, która powstaje z głu- 
pich biologicznych przesłanek  nacjonali- 
stycznych, albo też państwo jako produkt 
koncernów kapitalistycznych dla ciemiężenia 
proletarjatu. 

Pokrywało się to mniej więcej z tezą 
Lenina, w jego dziełku, rozpowszechnionem 
także w tłumaczeniu polskiem, p.t. „Pań- 
stwo, a rewolucja”. 3 
Tymczasem teraz p. Dembiński deklamu- 

je w „Kur. Wil.“: 
„Redaktor wie, że jesteśmy korzeniami 

serc wrośnięci w ideę państwowości pol- 
skiej, że ona jest naczelnym motywem na- 
szego radykalizmu". ; 

Kiedy p. Dembiński wypowiada swoje 
zdanie, kiedy jest wogóle sobą? Czy wtedy, 
gdy powiada, że państwo jest wytworem 
koncernu kapitalistycznego, czy wtedy, gdy 

utrzymuje, że kocha państwo polskie? Cat. 

о- 
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STAN HANDLU w POLSCE Japeitzyiy ostatecznie opuścili Szanghaj 
Pod powyższym tytułem p. Euge- 

njusz Wencel, prezes Stow. Kupców 
Polskich w Warszawie wygłosił wykład 
z cyklu odczytów, zorganizowanych 
przez Wileńską Izbę Handlową. Prele- 

gent wybrał temat bardzo ważny pod- 

niósł domiosłą sprawę handlu w Polsce, 
sprawę niedostatecznie znaną i ocenia- 
ną przez szeroki ogół polski, a nawet 
przez władze państwowe. Prelegent za- 
znaczył, że handel jest nierozerwalnie 
związany z podziałem pracy, rozwija się 
i opada 'wespół z cywilizacją. 

W dawnej historji Polski można by- 
ło znaleźć karty, świadczące © zrozu- 
mieniu znaczenia handlu w Polsce i je- 
go pielęgnowania przez odpowiednią 
politykę rządu. Tu przedewszystkiem 
podnieść należy zasługi wielkiego gospo 
darza Polski Kazimierza Wielkiego-— 
Ważnem było w XVI stuleciu dążność 
do jednolitości wag i monet w Polsce, 
miało to konsekwencje dodatnie dla 

handlu. Polska jeszcze w XV stuleciu 
posiadała na owe czasy duże miasta, 
jak Kraków 80.000 mieszkańców, Lub- 

in 40.000. Były naitomiast liczne posu- 
nięcia polityki gospodarczej szkodliwe 
dla handlu, jak inip. zwolnienie szlachty. 

od ceł importowych, jak pozbawienie 
szłachectwa, trudniącego się handlem i 

rzemiosłem, (ustawa z 1664 r.) 
'pu zaznaczyć musimy, że nie błędy 

naszej polityki gospodarczej były czyn- 
nikami upadku miast, lecz stałe napady 
tatarskie, z których ostatni w r. 1720 
dochodził aż do Tarnowa. Oprócz tego 
wojny, szczególnie ckires wojen Jana 
Kazimierza, kiedy Polska była już nad 
przepaścią, ostała się, lecz wyszła ze 
zmniejszoną ludnością, ze zniszczonemi 
miastami. Mechaniczne niszczenie miast 

polskich przez wojnę wywołało olbrzy- 

mią kolonizację miejską obcych żywio- 

łów: żydów i niemców, odnoszących się 
bewdzo, że tak powiem, bardzo obojętnie 
do spraw miejskich. Odwrócenie się 
drogi handlowej, zakorkowanie połud- 
nia przez najazd Turków — wszystko 
to ujemnie wpływało na rozwój handlu 
polskiego. Zmaczna liczba pierwiastku 
żydowskiego, którego głównem zajęciem 
był handel, wywołała w Polsce przelud- 
nienie handlowe, które, zdaniem na- 
szem, utrudnia nasz rozwój gospodar- 
czy, utrudniając proces kapitalizacji. 

Prelegent podawał, że w, Polsce 6 i 
cztery dziesiąte procent ludności zaj- 
muje się handlem, we Francji 10 proc., 
w Niemczech 11 proc. Te cyfry same 
przez się nie nie mówią i z mich nie wy- 
ciągnął żadnego wniosku prelegent, lecz 
należy je zestawić m procentem prze- 
mysiowej ludności. 'W! Niemczech prze- 
mysłowej ludności jest 42 proc., we 
Francji 33 proc., w (Polsce 12 proc. 

Otóż gdy w Niemczech przemysło- 
wej ludności jest cztery razy tyle, co 
hamdlowej, we Francji trzy razy tyle, 
w Polsce mniej niż dwa razy. Mamy 
przeiudnienie w handlu i to utrudnia 
przechodzenie z niższych szczebli han- 
dlowych ma wyższe: przejście od kra- 
marstwa do posiadania magazynu, od 
handiu detalicznego do hurtownietwa. 
Kapitał handlowy przeobraża się w ka- 
pitał przemysłowy. Znaczne przeludnie- 

nie handlu w Polsce powstrzymuje pro- 
ees kapitalizacji, Zrozumiale są cyfry, 
przytoczone przez prelegenta, że gdy 
przeciętnie na jedno przedsiębiorstwo 
kandlowe w Polsce przypada 33.000 zl., 
to w Niemczech — 69.000 zł. W handlu 
czwartej kategorji przeciętnie na przed 

siębiorstwo ihandlowe 'w Polsce przy- 
pada 8.000 zł. Handel w Polsce przeby- 
wa ewolucję wsteczną, tj. zwiększa się 
liczba mniejszych przedsiębiorstw, czy- 
li czwartej kategorji, zmniejsza się na- 
tomiast — pierwszej i drugiej katego- 
rji. Proces ten przejawił się w okresie 
od 1924—1930 r., gdy liczba przedsię- 
biorstw pierwszej i drugiej kategorji 
zmniejszyła się o 21 proc., czwartej kia- 
tegorji zwiększyła się o 6 proc. W ro- 
ku kruzysowym 1931-32 ów proces prze 
jawia się jeszcze bardziej gwałtownie. 

Handel polski cierpi wskutek prze- 

ciążenia podatkowego. 55 proc. podat- 
ku przemysłowego opłaca handel. — 
Przedsiębiorstwa handlowe opłacają po 
datek dochodowy, pozatem podatek ów 

obciąża też i wspólników. Ludność za- 
trudniona 'w handlu, stanowiąca 6,4 
proc. ludności Polski, opłacała w 1929 
r. 32 proc. bezpośrednich podatków. Z 
kredytów państwowych, pochodzących 
u kapitalizacji przymusowej, handel ko- 
rzystał w stopniu nieznacznym. Udział 
jego w kredytach gospodarczych wyno- 
sił zaledwie 7 proc., gdy przedsiębior- 
stwa państwowe korzystały z 7,5 proc., 
rolnictwo 04 proc., przemysł 43,5 ргос., 
a co najważniejsze, z owych T proc. kre- 
dytu, przyznanego handlowi — 2 proc. 
przypadało na handel prywatny, 5 proc. 
— ma spółdzielnie. Tu zaznaczyć musi- 
my, że znaczna część naszych spółdziel- 
ni, są pasożytami gospodarczemi, u- 
trzymującymi się z kredytów państwo- 
wych. Sprawy tej nie poruszył prele- 

gent; wrócimy do niej w krótkim cza- 
sie. 

Obecny upadek handlu w okresie 
kryzysu wywołuje częstokroć pogląd, 
stąpiony innemi formami.  Przeciwikie 
że handel się przeżył i winien być za- 
temu protestuje prelegent, uważając 
słusznie kupca za antytezę biurokraty, 
za ostatnie ogniwo produkcji wartości, 
podnosząc znaczenie zysku, jako moto- 
ru gospodarczego. — Żywotność han- 
dlu najlepiej można udowodnić na przy 
kładzie Rosji Sow. — gdy w 1922 r. 
nastąpiła nowa polityka gospodarcza 
,„Nep”, umożliwiająca prywatny handel, 
to we dwa lata ogarnął on 80 proc. de- 
talicznego handlu w Rosji i 30 proce. 

hurtowego. 

Prelegent w swym wykładzie poru- 
Szył bardzo ciekawą kwestję kalkulacji 
zysku handlowego, oraz udział wśród 
pracujących w handlu pracowników u- 

mysłowych i robozników. Jest u nas on 
bardziej nikły, niż na Zachodzie; na 100 
pracowników umysłowych — 34 pracu- 
je w służbie państwowej i samorządzie, 
20 handlu. — Jest to obraz zbiunokra- 
tyzowania naszego życia. Wł. St. 

NOWA GALERJA 
WATYKAŃSKA 

Z pośród licznych nowych budyn- 
ków, jakie wzniesiono od czasu pow- 
stania Państwa 'Wiatykańskiego, żaden 
Mie wywołuje takiego zaciekawienia, 
jak nowa galerja obrazów. 

Już w czasie projektowania i budo- 
wy Ojciec Święty) bardzo się nią in- 
teresował i ma Ona być w najbliższej 
przyszłości osobiście przez Niego о- 
twarta. Galerja z frontonami zwróco- 
nymi na północ i południe, zbudowana 
jest tuż obok teraźniejszego muzeum, 
przez senatora Luca Beltrami, słynne- 
Igo architekta, głównego twórcę pla- 
nów Citta del Vaticano. 

Dwupiętrowy (budynek, długości 110 
i szerokości 30 metrów, utrzymany jest. 
w stylu odrodzenia, harmonizując z po- 
łożonym opodal Belwederem wielkiego 
Bramante. Fasada z czerwonej nietyn- 
kowanej cegły i trawertyńskiego ka- 
mienia, ozdobions jest ornamentami z 
(kolorowej mozaiki, grafitu i medaljo- 
mami z mozaiki. Strona południowa u- 
piększona herbem papieskim. Bogata 
dekoracja i wykwintne urządzenie wnę 
trza odpowiadą zewnętrznemu wyglą- 
dowi galerji i jest godne skarbów sztu- 
ki, jakie tam są nagromadzone. 

.Dekorowało wnętrze szereg artystów 
z prof. Bencivenga na czele, pod ogól- 
mem kierownictwem prof. Biagetti, dy- 
rektora watykańskiej galerji obrazów. 

Wejście znajduje się we wschodniem 
skrzydle, gdzie urządzono piękny we- 
stibul, dokąd się wraca, obszedłszy 
wszystkie 15 sal galerji. 

„Główna sala ze strony wschodniej 
ęcona jest wyłącznie Rafaelowi. 

alerja zawiera pozatem bezcenne ar- 
B Leonarda da Vinci, Domeni- 

ina, Guida Reni, i innych mistmzów. 
obrazów z dawnej j galerii włą- 

czono tu, dzięki obszerności pomiesz- 
czenia, do 150 płócien, pochodzących z 
innych zbiorów, aby stworzyć pewną 
całość historycz i artystyczną. — 
Większość stanowią małe malowidła bi- 
zantyjskie, pomieszczone w sali I wraz 

SZANGHAJ (PAT). — Wczoraj po 
południu wyjechały z Szanghaju о- 
statnie oddziały japońskich wojsk 
ekspedycyjnych, na których czele stoi 
gen. Ujeda. — Obecnie w Szanghaju 

znajduje się 100 policjantów, garnizon 
strzelców morskich, t. zn. taka ilość 
Japończyków, która była tam w cza- 
sach pokojowych. 

Gurguław paniesie całkowitą odpowiedzial. 
PARYŻ. (PAT). — Trzej psychjatrzy, 

powołani w charakterze ekspertów, stwier- 
dzili jednomyślnie, że Gorgułow ponosić 

mioże całkowitą odpowiedzialność za popeł- 
niony czyń. 

ZDERZENIE DWÓCH SAMOLOTO * 
LYON (PAT). — Donoszą z Dijon, że 

dwa samoloty wojskowe, przeprowadzające 
próbny aiak, zderzyły się w powietrzu na 
wysokości około 1000 metrów. Jeden z 
nich jednopłatowiec „Vibault* zdążył wylą 

dować, drugi zaś — dwuplatowiec „Nan- 
riot* spadł na ziemię w korkociągu, uiega- 
jąc kompletnemu zniszczeniu. Pilot - sier- 
żant Charpentier oraz kpt. Lenert ponieśli 
śmierć na miejscu. 

Niezwykłe same5ójstwe małżeństwa 
BERLIN. PAT. Ubiegłej nocy 

wyłowiono z rzeki Haseli zwłoki dwoj- 
ga młodych ludzi, związanych sznurem, 
obeiążonym wielkim kamieniem. Oka- 
zało się, że jest to młode małżeństwo: 

urodzony w 

Warszawie, Imibnow, i jego 21-letnia 
żona Sara z Jass. (Według "wszelkiego 
prawdopodobieństwa, popełnili oni sa- 
mobójstwo z dotychczas niewyjaśnio- 
nych przyczyn. 

  

NIECH WRACA ZYWA, ZDROWA KREW W ŻYŁY OJ- 
CZYZNY, NIE DAJMY SIĘ WYNARODAWIAC NASZEJ 

EMIGRACJ! 

236% grosz na „Fundusz Polskiego Szkolnictwa zagranicą“, 
na konto P. K. O. 21895, Komitetu Obchodu 25-lecia Walki 

o Szkołę Polską. 
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MARSZAŁEK PIŁSUDSKI. 
OJCEM CHRZESTNYM 

i Ja: RE 3 „Polska 
Zbrojna“ aje, že dnia maja w 

mieszkaniu keńatyj generałostwa Sosn 
kowskich odbyła się uroczystość chrztu 
synów państwa generałostwa. Ojeem 
chrzestn; 10-letniego syna, któremu 
dano imię Aleksander, był p. Marszałek 
Pilsudski, który przybył na tę uroczys- 
tość. Matką chrzestną byla pani gene- 
rałowa Lipkowska. Następnie odbył 
się chrzest drugiego syna, liczącego 3 
miesiące. Rodzicami chrzestnymi byli: 
prezes N. I. K. gen. Krzemiński oraz p. 
Teresa Lipkowska. Aktu chrztu doko- 
mał kaipelan p. Prezydenta Rzeczypospo 
litej ks. Bojanek. Pan Marszałek Pił- 
sudski spędził w domu państwa Sosn- 
kowskich kilka godzin. 

Dnia 25 bm. odbyła się w Belwede- 
rze uroczystość chrztu syna wicemar- 
szałka Sejmu dr. Polakiewicza. Aktu 
chrztu dokonał ks. Mauersberger. Ro- 
dzicami chrzestnymi byli: p. Marszałek 
Piłsudski i prof. Sacharewiczowa z Wil- 
na. Chlopcu dano imię Adam. 

DALSZY SPADEK BEZROBOCIA 

WARSZAWA (PAT). — Według danych 
statystycznych, liczba bezrobotnych wyno- 

siła w dniu 28 maja 288,637 osob, co stano- 

wi spadek w stosunku do tygodnia po- 

przedniego io 9974 osób. 

AUTOBUS NA SZYNACH 

WARSZAWA (PAT). — W dniu 31 та 

ja p. minister komunikacji inż. Kuehn w to 

warzystwie inż. Gallota i wyższych urzędni 

ków Ministerstwa wziął udział w próbnej 

jeździe autobusem na szynach na trasie 

Warszawa — Grodzisk. Przestrzeń tę prze- 

byto w 20 min., z przeciętną szybkością 30 

km. na godzinę. 

  

Echa tajemniczej utery szpiestowskiej 
REWELACJE PARYSKIEGO „JOURNAL'A” 

Niezmiernie sensacyjne szczegóły, 
dotyczące niedawnego procesu o szpie- 

gostwo, w którym dwu oskarżonych 
skazano ma śmierć, a tancerkę Majew- 
ską na dożywotnie więzienie, podaje ko 
respondent „Journal'a“ paryskiego z 
Gdańska. 

Sowieckim konsulem generalnym w 
Gdańsku jest lekarz ginekolog, Kalina. 

Odznaczywszy się w służbie GPU., 
w Wiedniu i w Berlinie, Kalina przenie- 

PST MIESTAS" 

z prymitywami z okresu poprzedzają- 
cego Giotto. 

Główn; eksponatem sali II jest 
tryptyk Giotta, malowany dla dawnej 
fbazyliki Św. Piotra, oraz szereg wcze- 
snych obrazów, mistrzów ze Śieny i 
Umbrji. 

W sali III króluje Fra Angelico, jego 
uczeń Gozzoli, Fra Filippo Lippi i in= 
ni z epoki quattrocenta. Wielki obraz 
Melozz0 da Forli, KA, au- 

aiencję u papieża Sykstusa IV iklęczą- 
cego bibljotekarza Platina, oraz 14 dal- 
szych arcydzieł tego mistrza upiększa 
salę IV, marówini z pracami ([Palmezza- 
no i innych. 2 

W sali V miešci sie „Pieta“ Giovan- 
ni Bellini. Sale VI i VII poświęcone są 
poprzednikom Rafaela — Crivelli, Vi- 
varini, Pinturicchio, Lo Spagna i Pe- 
rugino. Następuje wielka sala Rafaela 

   k < 

  

samego: „Madonna z Foligno", „Prze- 
mienienie", „Koronacja Marji Panny" 
— zajmują całą zachodnią ścianę. 
Wzdłuż pozostałych trzech ścian umie- 
szczono gabloty szklane, w których 
wystawione są obicia, rzeznaczone 
poprzednio w. Galleria de gli Arazzi. 

Leonardo da Vinci zajmuje salę IX, 
gdzie wśród dekoracji w stylu medj 
lańskim widnieje niedokończony „Św. 
Hieronim". W sali X mieszczą się o- 
brazy Tycjana, Fra Bartolomeo, An- 
drea del Sarto i Giuliano Romano. W 
salach XII i XII — widzimy Domini- 
chino, Caravaggio, Guido Reni, Andrea 
Sacchi itd. 

Dolne pokoje nowej galerji przezna- 
czone są na składy obrazów, gobeli- 
nów i obić, nie wystawionych, oraz na 
pracownię dla restaurowania obrazów, 
a także rozpoznawania dzieł wątpli- 
wych. 

Całość przedstawia sie imponująco 
i jest godnem dopełnieniem  pozosta- 

ch skarbów sztuki i architektury 
atykamu. 

    

siony został na jeszcze ważniejszy dla 
Sowietów posterunek, mianowicie do 
Gdańska. Jego właściwe nazwisko brzmi 
Izaak Eisenbuch. Do niedawna jeszcze 
dr. Kalina posiadał pomocnika, które- 
go w Gdańsku mazywano Partinem.— 
Ten Partin nagle znikł przed kilku mie 
siącami. Wtedy dopiero dowiedziano 
się, że był to agent GPU., że właściwe 
jego nazwisko brzmiało Mojżesz Katze- 
nelenbogen i że uciekł on do Moskwy. 

Na miejsce Partina przyjechał inny 
agent GPU., Jagrym. 

'Tej centrali szpiegowskiej dostar- 
czano bardzo ważnych dokumentów, a 
ich agentką przez czas dłuższy była pol 
ska Mata Hari, tancerka Majewska, któ 
ra stale odbywała wędrówki z Warsza- 
wy do Gdańska. Jak wiadomo, tancerka 
wraz z dwoma towarzyszami stanęła 

niedawno przed polskim sądem doraz- 
nym. Została skazana ma dożywotnie 

więzienie, podczas gdy jej spólnicy, Bo- 
rakowski i Bąkowski skazani zostali 
na śmierć. 

Szczegóły tej sprawy są niezmiernie 
interesujące. Niedawno temu stały se- 
kretarz komunistycznej partji Polski 
w Gdańsku, Wojewódzki, odwołany 20- 
stał do Moskwy. Wkrótce po tem odwo 
łaniu dowiedziano się, że Wojewódzki 
został zastrzelony. Jednocześnie GPU. 

  

rozstrzelała też wielu innych agentów. 
Władze polskie powzięły przekona- 

nie, że agenci sowieccy posiadali ścisły 
kontakt z licznymi funkcjonarjuszami 
polskimi, którzy im wręczali różne do- 
kumenty i że te dokumenty dostarczane 
były na teren Gdańska przez tancerkę 
Majewską, gwiazdę najbardziej eleganc 
kiego dancingu w Warszawie. 

Niektóre dokumenty pochodziły, nie- 
zaprzeczenie ze sztabu generalnego. A- 

żeby zmaleźć winnego, urządzono spe- 
cjalną pułapkę na oficerów jednego z 
biur sztabu, z którego najprawdopodob 
niej pochodziły wydawane dokumenty. 
Pewnego dnia powierzono każdemu z 
nich rzekomo tajny dokument, który w 
rzeczywistości był zmiyślony. Dokument 
ten oficerowie wimni byli zbadać w cią- 
gu 24 godzin. Zastrzeżono przy tem, że 

nie wolno tego dokumentu wymosić po- 
za 'biuro. 

Wieczorem, po zamknięciu biur 
stwierdzono, że jeden z oficerów prze- 
kroczył ten zakaz, gdyż dokument, któ- 

ry mu zlecono, znikł. Oficerem tym był 
rotmistrz rezerwy Borakowski. 

Od tego czasu strzeżono go bardzo 
pilnie i wkrótce potem aresztowamo go 
w okolicach Gdańska wraz z tancerką 
Majewską i Bąkowskim. Wszyscy troje 
przyznali się do winy. 

  

Olejarnia Kurlandzka będzie odbudowana 
INŻ. S. TROCKI U WOJEWODY WILEŃSKIEGO 

Pan Wojewoda Baczkawicz przyjął w dniu 31 maja inż. 5. Trockiego, dy- 
rektora Spółki Akc. „Kurlandzkiej Qfejarni". Dyr. Trocki przybył na wezwanie 

p. Wojewody, który interesując się wielce sprawą dalszych losów zniszczoneł 

przaz ostatni pożar fabryki, | możliwia szybkiego uruchomienia te] placówki, 

mające] tak duże znaczenie gospodarcze dia Wilna i całego terenu woje- 

wództwa, żapytał dyr. Trockiego © dalsza zamierzenia | postanowienia Spółki 

psd tym względem. 
Przedstawiciel Kurlandzkie] Olejarn! oznajmił, że Spółka dążyć będzie 

wszelkiemi siłami do lak najszybszego odbudowania i uruchomienia 
olejarni. a decyzje Spółki co do terminu rozpoczęcia robót zaisžna są od po- 
stępu prac towarzystw asakuracyjnych, w których fabryka była ubezpieczona. 
Prace te są w pełnym toku. 

SILVA RERUM 
O ścisłości i dokładności inior- 

inecyj iniektórych dzienników wicteby 
się dało powiea:*eć. 

Dziś można przytoczyć 
tysiąca ilustrację. 

l. Kurjer Codzienny (150; w ten 
sposób opisuje zajście, któregv Giiarą 
pac! racze!ny redaktor Kurjera, poseł 
Marjan Dabrow: ki: 

PODSTĘPNY NAPAD. — W sobotę о- 
koło godz. 1 w nocy sala restauracji Grand 
Hotelu w Krakowie była widownią skanda- 
licznego zajścia. Na posta Marjana Dab- 
rowskiego, siedzącego w licznem towarzy- 
stwie, w którem było kilka pań (!), napadł 
niespodziewanie z tyłu, w sposób tchórzli- 
wy, bo chyikiem i milczkiem (!) jakiś mło 
dy osobnik i po napadzie usiłował u- 
mknąć. Wywołało to niesłychane oburzenie 
iu wszystkich obecnych sa sali. Pos. D. za- 
reagował wielokrotnie na napaść, a publicz 
ność masowo rzuciła się na napastnika i о- 
biła go tak dotkliwie, że siużba restauracyj 
na z trudem tylko zdołała go uprowadzić i 
ochronić przed zmasakrowaniem, wypu- 
szczając go cichaczem na uiicę. Zawiado- 
miona policja przeprowadziła dochodzenia i 
ustaliła, że napastnikiem był Witold Korian 
ty, syn Wojciecha Koriantego, akademik z 
3 roku prawa. Jest to znany awanturnik, 
który w zeszłym roku miał dochodzenia po 
licyjne z powodu skandalicznych awantur w 
kawiarni „Roma“, gdzie sprowokował bawią 
cą tam wycieczke Bułgarów. 

O tym samym wypadku mieco róż- 
nej treści wzmiankę znajdujemy w in 
nej gazecie: 

W każdym bądź razie 
wielu tysięcy czytelników będą po 
stronie redaktora najpoczytniejszego 
w Polsce dziennika. Popularnesś IK. 
C. jest całkiem zasłużona, vo w żad- 
nem czasopiśmie w Polsce nie można 
znaleźć tak miłej i przyjemnei lektu- 
ry: 

Ale szkoda, że wiele wałorów I.K.C. 
topnieje wobec tego, że dział ogicszeń 
jest zbyt... ciekawy. W tym chociaż- 
by numerze, w którym redakcja po- 
tępia sprawcę skandalu, wielez  rze- 
czy da się wyczytać na dalszych stra- 
nach!... 

jelą z 

sympatje 

BRUNET 27-letni, pozna inteli- 
gentną, wesołą panią, celem spę- 
dzenia lata w połud. Francji. Ad- 
res: Toulouse, France pour M. S. 
ROZKOSZNA dziewczynka, pozna 
miłego chłopczyka ze „złotej mło- 
dzieży IKC. Warszawa, Krak. 
Przedm. 9. 
ZNUDZIŁA mnie samotność. Chcę 
poznać Pana, oficera W. P. tylko 
w celu spędzenia wolnych chwil. 
Warszawa, IKC. Krak. Przedm. 9. 

Ach, — młodość, niewinny flirt, 
rozkoszna, wytworna zabawa... Jakże 
piękne i potrzebne są to rzeczy!.. Ale 
obok tych niewinnych (nie pesądzaj- 
my nikogo o nic złego!), — są inne, 
które nie używają ani maski, ani figo- 
wych liści: 

; ZBOCZENIA 
płciowe zł. 1,50. Sekretne sposoby małżeń- 
skie zi, 1. 

STEREOSKOP 
z podw. serją ioto-aktów, tylko dla doros- 
łych — zi. 10.— Pensjonarjuszka „domu 
schadzek', belle de jour, zł. 4. — Fizyka mi 
łości piciowej zł.4—. „Besutes de Paris“ — 
Album piękności kształtów ciała tancerek — 
Duży format zi. 6. — Koszta przesyłki zł. 
1,50. 2 

Zresztą, może obłuda tylko każe 
nam zżymać się na podobne ogłosze- 
nie? Bo cóż złego jest np. w „albumie 
kształtów ciała tancerek*'?.. Przecież, 
jak wykazuje praktyka wileńska, do 
zakresu wiedzy literackiej należy u- 
miejętność oceny kształtów ciała nie- 
wiast pracujących!.. Może więc te 
albumy i stereoskopy są przeznaczo- 
ne dla literatów — członków sądów 
konkursowych różnych „miss? 

Lector. 

Leśna stacja 
OTWOCK klimatyczna. 

Sczon całoroczny      
     

   

Wskazania: wszelkie :tadja chorób płuc- 
nych, ozdrowiny, wyczerpanie, miedo 
krwistość, zołzy, krzywica, cheroby serca 
Liczne sanatorja, komfortowe pensjonaty. 

Kasyno. Zakład przyrodoleczniczy. 
Ceny umiarkowane. 

T TI SIT KS IIS INRI TT TLS TTT T RISE GTA NT I TEST WEZ I AS ALSS RST TAI SENIS 

Dziesiąty zeszyt „Almae Matris Vilnensis" 
Ukazał się dziesiąty zeszyt piękne- 

go czasopisma Zrzeszenia Kół Nauko- 
wych U.S.B. 

Dziesięć zeszytów — dziesięć lat... 
Czy w r. 1922 ówczesni redaktorzy 

jednodniówki „Alma Mater Vilnensis'' 
— Aleksander Marcinowskn i Kazi- 
mierz Leczycki, a przedewszystkiem 
ten, kto nadat publikacji imię i wspa- 
niałą szatę zewnętrzną — pierwszy kie 
rownik artystyczny — p. dziekan F. 
Ruszczyc, — czy przypuszczali oni, że 
ich wysiłek wyda tak piękne owoce?... 

A jeżeli tak, czy mogli wyobrazić 
sobie, że w dziesiątym roczniku rozle- 
gną się w posłowiu od redakcji nie nu- 
ty triumfu, lecz smutne westchnienia z 
powodu zagrożonego bytu tego jedy- 
nego w całej Europie czasopisma aka- 
demickiego!... 

Dopuścić rocznik akademicki do 
upadku — i to w momencie, kiedy on 
wyszedł wreszcie na drogę najwłaści- 
wszą, — byłoby grzechem nie do daro- 
wania i wielką krzywdą nietylko dla 
akademickich Kół naukowych, ale i 
dla całego Uniwersytetu 

„Alma Mater Vilnensis“ dojrzała 
wreszcie do roli właściwej reprezen- 
tantki wysiłku naukowego akademików 
wileńskich i jest już zdolna do prowa- 
dzenia kulturalnej ofenzywy na szero- 
kim froncie. 

Redaktor p. Cz. Zgorzelski, mający 
przed sobą te same trudności, jakie 
mieli wszyscy jego poprzednicy, któ- 

rzy pragnęli dać w czasopismie prze- 
gląd wysiłku naukowego profesorów, 
absolwentów i studentów wszystkich 
wydziałów — rozwiązał wreszcie kwa- 
draturę koła. Mianowicie, dał w czaso- 
pismie tylko materjał, dotyczący bądź 
to Uniwersytetu, bądźto młodzieży, 
bądź wreszcie Ziemi Wilejskiej wogóle, 
tworząc doskonale pomyślany numer 
uniwersytecko-regjonalny. 

Wszystkie zaś specjalne prace, od- 
źwierciadlające wysiłek naukowy po- 
szczególnych Kół, przeniósł do „Bibljo 
teki „A. M. V.*, która w świetny spo- 
sób zainicjowało Koto  Filologów 
(„Księga Wirgiljuszowa” pod red. dr. ] 
Rybickiego) i której drugi tom ukazał 
się w tych dniach („Księga Koła Po- 
lonistow“ pod red. dr. H. Hleb-Koszań 
skiej). 

W ten sposób „A. M. V.“, nie tra- 
cąc nic ze swej powagi, może się stać 
pismem nieco lżejszem, a kompozycyj 
nie bardziej zwartem, natomiast „Bi- 
bljoteka A.M.V.*, stanie się terenem 
ciekawej, szlachetnej i twórczej rywa- 
lizacji poszczególnych Kół Naukowych. 

Że Koła naukowe są zdolne do tej 
pięknej rywalizacji, dowodem są dwa 
tomy „Bibljoteki „A. M. V.*, że ko- 
nieczność znalezienia odpowiedniego 
terenu do zbiorowego wypowiadania 
się istnieje, — nie trzeba tego uzasad- 
niać. 

Jużbyśmy nawet widzieli tom trze- 
ci „Bibljoteki“, jako księgę Koła Teo- 

logów (założone w marcu r. 1923), lub 
Koła Historyków, które swe dziesięcio- 
lecie będzie obchodziło również w roku 
następnym. Ale historycy łatwiej mo- 
ва znaleźć sposobność drukowania 
swych prac, chociażby i na łamach sa- 
mego czasopisma, natomiast prace z 
zakresu historji kościoła, wychodzące z 
seminarjum ks. rektora Cz. Falkowskie 
go, tkwią w ukryciu z wielką szkodą 
dla nauki. 

Powtórzmy więc jeszcze raz: likwi 
dacja czasopisma „A. M. V.* byłaby 
wielką klęską; trzeba więc dołożyć 
wszelkich starań, aby nietylko utrzymać 
pismo przy życiu, lecz nawet zwięk- 
szyć intensywność pracy wydawniczej. 

Przechodząc do omówienia treści 
ostatniego zeszytu „A. M. М.“, ше то- 
żna nie wytknąć pewnych  niekonse- 
kwencyj w budowie. Tak np. bardzo 
dobra rozprawka p. M. Burbianki — 
„Geneza urzędu wójtowskiego w Wil- 
nie', — wykazująca opanowanie me- 
tody badań naukowych i znajomość 
literatury, jest jednak „nie do czyta- 
nia”, w tem znaczeniu, iż jest zanadto 
specjalna. Ten typ rozpraw nadaje się 
właśnie do zeszytów „Bibljoteki*. Nie- 
zupełnie jasne jest również dlaczego 
zbliżone do siebie pod względem cha- 
rakteru rozprawki p. Dunajwóny (Ro- 
dowód literacki jednego szczegółu w 
opisie matecznika") i p. Cz. Zgorzel- 
skiego („Zapomniany fragment pamięt 
nika M. Czajkowskiego'') trafiły jedna 
do działu rozpraw, druga do miscel!a- 
ne'ów. Ale to są, rzecz jasna, drobitaz 

gi. ы 

Zeszyt otwiera odczyt, wygtoszony 

12-X 1919 r. przez šp. W. Mickiewicza, 
który podczas otwarcia naszej Wszech 
nicy mówił o myślach swego genjalne- 
go Ojca, utrwalonyca w panuętmkach 
Armanda Levy. 

Odczyt ten został przez redakcję 
„A. M. V.* zaktualizywany zapomocą 
reprodukcyj prz ”ętego do wykonania 
pomnika Mickiewicza według projektu 
H. Kuny. 

P. W. Worotyrski lał fiagment ze 
swej pracy o powstaniu Seminarjum 
Głównego w Wilnir. We fragmencie 
tym, Łędącym prawdopodobnie wstę- 
pem, dowiadujeniy się, o stanie semi- 
narjów duchowny*': metropolii Mohy- 
lowskiej przy końcu XVHI r. Rozpraw- 
ka ta, wykazująca należyte przemysle 
nie tematu i dobrą znaj mość literatu- 
ry przedmiotu, jest bardzo rzetelnym 
przyczynkiem do tak stabo opracowa- 
nych « ziejów Kościoła katolizk'270 1.a 
wschodzie. 

P. M. Macenowiczówna spróbowa- 

ła skseślić sylwetkę Gotfryda  Grod- 
dcka. Niezupełnie jej te się udało: 
Groddck pozostał postacią papierową, 
zabrakło mu krwi. Autorka nie wczuła 
się w postać bardzo ciekawego prole- 
sora, nie zbliżyła się do nicgo sama, 
dlatego, też nie.zbliża do niego ! czy 
telnika. 

Jedną z przyczyn tego jest pominię 
cie materjału, zawartego w dziełach 
Placyda Jankowskiego. Bez znajomo- 
ści Jankowskiego (który postać Grod- 
dcka odtwarzał praw iopodobnie ze 
stow ks. prof. M. Bobiowskiego) nie 

  

  

można należycie zrozuiicż Groddcka. 
Jankowski zarysowuje nietylko stosi- 
nek profesora do studentow i odwrot- 
nie, ale — co jest niezmuernie ważne — 
zaznacza stosunek Groddcka do Lini- 
wersytetu!.. 

Bardzo dziwnie wygłąda opinja a.1- 
torki o indeferentyzmie religijnym 
Groddecka: 

— „Religijinym Groddecx nie był. 
Świadczy: o tem fakt, że będąc wyzna- 
nia augsburskiego, jak również i jego 
żona, brał ślub w kościele katolickim. 
Widocznie, zgodnie z ówczesnym du- 
chem czasu, nie robiło mu to różnicy 
i nie obrażało uczuć religijnych *... 

Skąd ta wiadomość?... Można wyo- 
brazić sobie, że Groddeck chciał wziąć 
ślub w kościele, ale trudno zrozumieć, 
w jaki sposób ksiądz katolicki mógł 
skojarzyć parę protestancką. 

O dowody indyferentyzmu religij- 
nego Groddcka jest łatwo: przecież był 
on czynnym członkiem masonerji, 0 
czem dość szczegółowo informuje nas 
St. Małachowski — Łempicki w dziele 
„Wolnomularstwo na ziemiach dawn. 
W. Ks. Lit.*, czyli w pracy, przez au- 
torkę również nie wyzyskanej. 

W dziale poezji, znajdującym się 
na wysokim poziomie, spotykamy na- 
zwiska czołowych przedstawicieli star 
szej muzy akademickiej: W. Arcimo- 
wicza, T. Bujnickiego, K. Hałaburdy, 
]. Maślińskiego, i ]. Zagórskiego. 

Pióra profesorów i ich zastępców 
i pomocników reprezentują: p. M. Du- 
najówna, która przekonywująco uzasad 
niła wpływ „Wojny Chocimskiej*. Kra 

sickiego na „Pana Tadeusza”, dr. St. 
Szeligowski („Rys dziejów obserwato- 
rqum wileńskiego"), prof. dr. j. Priiffer 
(„Muzeum przyrodnicze U.S.B. w Wil 
nie“), oraz dr. M. Morelowski, który 
dał wielki artykuł pod zaciekawiają- 
cym tytułem: „Odkrycia wileńskie". 

Rozprawa p. dr. M. Morelowskiego 
jest fundamentem, na którym ma się 
trzymać cały numer. Zajmując czwartą 
część zeszytu, ozdobiona 17 ilustracja- 
mi, pociągająca aktualnością tematu, 
praca dr. Morelowskiego przykuwa do 
siebie uwagę; od niej, prawdopodob- 
nie, większość czytelników zaczyna po- 
znawanie treści czasopisma. 

Niestety, ta największa praca w 
zeszycie nie może być nazwana najlep- 
szą. 

Przedewszystkiem uderza brak kon- 
strukcji wewnętrznej, co robi szczegól- 
nie przykre wrażenie na łamach aka- 
demickiego, naukowego czasopisma. 
Artykuł prof. Morelowskiego — to ra- 
czej zestawienie — dość przypadkowe 
luźnych notatek, skreślonych w nad- 
zwyczajnym pośpiechu. ‚ 

O odkryciach najbardziej radosnych, 
wielkich i znamiennych, które zostały 
dokonane w bazylice, autor mówi: 

Nad odnalezionemi insygnjami pogrzebo- 
wemi, łańcuchem i pierścionkami królewskie 
mi, prowadzi się jeszcze prace konserwator- 
skie, odczyszczające i t.p. Podobnie nad wy- 
niesionemi z zalanej w części wodą krypty 
resztkami królewskiemi. Dlatego nie pora je- 
szcze szeroko się nad niemi rozpisywać, ani 
miejsca niema tu dość potemu. Niech więc 
mówią za siebie doskonałe rysunki i obrazy 
naszych wybitnych artystów wileńskich, z 
tych pamiątek wykonane, a tu do reprodu-



TEATRY WILEŃSKIE 
STAMISŁAWA WYSOCKA W SZTUCE ROZTWSROWSKIEGO 

Drgnienie serca dało asumpt Wy- 
spiańskiemu do napisania „Sędziow“. 
Podobnie, drgnienie serca dało Roztwo 
rowskiemu asumpt do napisania „„Nie- 
spodzianki*. Obie sztuki są na tej sa- 
mej linji, obie mają tę samą barwę. 
Okropną, tragiczną, na tle aury ple- 
miennej, czegoś, co jest w nas, w na- 
szym chłopie, w naszej ziemi. Obie 
sztuki nie są właściwie tragedjami ale 
misterjum. Bo misterjum jest tam, gdzie 
dusza się budzi, szuka dla siebie po 
wietrza, tam, gdzie przepada cielsko i 
gdzie zaczyna się ten drugi żywot, 
gdy nie ma mowy już o tragedji. Du- 
sza wylęgła się i jak z okropnej po- 

. czwarki, wylatuje na świat. Symbo- 
lem misterjum każdego, jest motyl. 
Przestała być gąsienica, potem pocz- 
warka, zaczyna się zjawa ze skrzydła- 
mi, z nią jasność bezmierna, zmar- 
twychwstanie. 

Jest zatem nieporozumienie wielkie, 
jeśli ktoś spogląda na „Sędziów** lub 
na „Niespodziankę“, oczyma, które 
dostrzegają tylko naturalizm. Pytał 
się kiedyś Wyspiański, dlaczego mają 
świecić jak gwiazdy Agamennon, Kli 
taimnestra, lub Orestes. Dlaczego nie 
ma świecić także ]ewdocha. Teraz 
zapytał się Roztworowski, dlaczego nie 
ma świecić taka Matka, jak w „Niespo- 
dziance*, która przeszła piekło, wypiła 
kielich goryczy bez żadnej  hiperboli. 
Zapewne świat cały dzieli bohaterów 
Hellady od Jedwochy, lub Joasa. Jed- 
nak Orestes mordując matkę pogrążył 
się chyba w tę samą ślizgłą, ropiącą 
ciemność, która jest u Wyspiańskiego, 
lub Roztworowskiego. Cóż, że są bły- 
szczące kaski, włócznie na słońcu świe 
cące, na dywanach purpura, skoro Ery- 
nie jedne i te same tu i tam blokują. 

» Nasza tracko-słowiańska szarzyzna z 
nędzą, pomorem, bebechami skręcają- 
cemi się od głodu, zamienia naszych na 
robaczywe stwory. Uzbrajając Klitai- 
mnestrę w siekierę, każąc jej zabijać 
męża, czyni Ajschylos to samo, co Roz- 

tworowski. 
Jeśli chodzi o duszę ludzką, gdzież 

jest dystans? Podszepty Aigista czemże 
się w gruncie, różnią od podszeptów 
Ojca w „Niespodziance*. Tu jest lu- 
bieżny głos miłości i kazirodstwa, tu 
głód i spalanie się wegetatywne z po- 
wodu dzieci. Nasze głodne trzewia 
mają prawo zapełnić scenę, skoro się 
rozchodzi o motyla, o duszę, 

Stanisława Wysocka daje nam rewe- 
lację. Grą swoją za jednym zamachem 
podnosi sztukę z grzęskiego nieporozu- 
mienia, domniemanego, chłopskiego 
naturalizmu. Po przez krzyk straszliwy 
jak w Makbecie, lub Juljuszu Cezarze, 
zaczyna i tu dusza świecić, urodzona 
nagle, po omacku drogi szukać. 

Tylko twórca zna prawdę, gdy są 
„ gąszcza i zawrotne topiele. Pani Wy- 

socka w jasnowidzeniu zrozumiała, że 
rola jej polega nie na tem, aby po 
chłopsku biwakowała na zawszalem 
łóżku, ale aby przez stylizację mocną, 
świadomą, spiętą artystycznie, urodzi- 
ła to, co Grek urodził w teatrze Dyo- 
nizosa, kiedy wyprowadzał Klitaimne- 
strę z siekierą i tą okropną siecią, któ 
ra jest jak worek, którego szukano u 
Żyda w Roztworowskim. 

Mikeńka kręlowa czyż naturalistycz 
nie wychodziła cała lśniąca od pomady 
i tłuszczów, w których lubowała się 
samica każda ówczesna? Zamiast na- 
turalizmu, czyż nie przestylizował a- 

"ktor, czy reżyser Ajschyl, na poczeka- 
niu wszystkiego, aby dać demona wy- 
lęgłego w pałacu, tak, jak dał Roztwo- 
rowski demona wylęgłego wśród tych 
garnków pustych na zapiecku w tej 
chałupie, Która skręca się od głodu? 

Pani Wysocka jest nietylko aktor- 
ką tragiczną na scenach polskich nie- 
zrównaną, gdy chodzi o ciemności cia- 

ła i krzyk duszy. jest ona rewelatorką, 
inicjacją, skoro chodzi o prawdy wie- 
kuiste w sztuce. U Roztworowskiego 
pełna jest demona, który wlazł w mózg 
i w ręce drżące w febrze za chwilę za- 
dające cios siekierą komuś, który jest 
najbliższy, tragicznie wciąż wzywany. 
Ze sceny leci błysk zawrotny kiedy Wy 

socka jest pełna tego swojego maine- 

stai. Innego wyrazu, jak obłęd grecki, 

tragiczny menad, próżno jest znajdy- 

wać, gdy się mówi o tej naszej wielkiej 

aktorce, twórczyni i współtwórczyni w 

poezji naszej największej na drodze, 

aby zajść na brzeg ten nasz, już nie 

grecki, nie angielski i nie francuski. 

Utopić „Sędziów'* Wyspiańskiego, by- 

łoby zbyt przestylizować samą fornię 

malarską, niedopuścić, aby była podło- 

ga lepka, przypiecek, duszne powie- 

trze, smród. Wszystko, co odkrył Wy- 

spiański, zatem, sztafaż sceniczny, jest 

potrzebne, aby dać jedyny w swoim ro- 

dzaju kontrast, o którym nigdy nie śni 

li Grecy. Wiedzieli, że są Trakowie i 

że od Traków idzie prawda nieśmier- 
telnej duszy. Wiedzieli, że Trakowie 
grzęzną w garnkach, na przypiecku. 
Barwę tę trakijsko-słowiańską naszych 

chłopów, okropną, zamorusaną, dał 

Wyspiański. To nie jest naturalizm. 

Roztworowski ujawnił w „Niespodzian 

ce'* lwi pazur. Nie trzeba aktu III, aby 
to odkryć i zrozumieć. Nasz dramaturg 
zbudował Los okrutny. Całą tragedię 

dźwignął jako podstawę do tego trze- 

potania skrzydłami, które jest przy koń 

cu. Dusza do światła leci, urodziła się 

tej godziny, ze siebie brudy zmywa. 
Matka nad ojcem zbiera grzechy ręką 

obłąkaną, ojciec prostuje się, jak w 
zjawie, krzyczy: jam morderca. Tu nie- 
ma Erynji Słowiańska, polska nasza 

dusza, ma światy prawd wiekuistych 

w światłościach niezrównanych, skoro 

tylko obudzona jest ta treść druga w 
leniwem naszem ciele. 

Pojawienie się kiedyś „Sędziów* 
wzbudziło konsternację. Nie wiedzieno 

co to jest i co może znaczyć ta barwa, 

beznadziejna, okropna, po  złocisto- 
ściach Wesela, lub Akropolisu? Chłop- 
skie smrody, żydowskie kwiki, bebechy 
całego naturalizmu, spiętrzyły przed 
zdumionym widzem zagadkę jakąś. Jak 
to z Muz, Konradów, Wernyhnor, pow- 
stała ta Jewdocha, ten wlokący się po 
ziemi Dziad? 

Roztworowski znalazł się na tej 
samej drodze co Mistrz. Jest w tem 0- 
sobliwa chwila naszej twórczości. In- 
karnacja Dziadów kowieńskich swoje 
robi. Tylko jakaż przepaść między kon 
wencjonalizmem w kaplicy wileńskiej 
czy  nowogródzkiej, a krakowską 
barwą, w imieniu 30 miljonów boryka- 
jących się i wegetatywnie wijących 
się na wyświechtanych morgach? 

Zaczynamy głęboko na siebie spo- 
glądać. Roztworowski za Wyspiań- 
skim otworzył jeszcze szerzej wrota. 
Czyż naprawdę odłączamy się tak bar 
dzo my, góra, od tego dołu?... Czyż 
nam się nie wydaje tylko chwilami, że 
jesteśmy inni, skoro mówimy bardziej 
polerowanym językiem i mamy te wia- 
domości ze świata, trochę, jak nasze 
ruchy zewnętrzne. Po cóż się łudzić, 
jak w Rosji, że góra była czem innem 
niż dół? W tragedjach naszych, żą- 
dzach, narowach, czyż mamy inne na- 
prawdę zgrzyty i cielesności, niż ten 
nasz chłop, który trzyma się trzewiami 

ziemi bezapelacyjnie. 
Na scenie Wysocka jako Matka jest 

kreacją, o której można tomy pisać. 
Oczy i ręce. Oczy podkrążone, jak u Me 
dei, ręce wijące się somatycznie. Po- 
zatem głowa, w której łupie, biedna 
głowa, która wreszcie wejdzie w trans 
skoro mózg oszaleje owej godziny okro 
pnej, bez przejścia żadnego. Głowa mę 
czeńska 2 postač, poorana 
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METEOROLOGJA 

Z dnia 31 czerwca 1932 roku 

Ciśnienie średnie: 754. 

Temperatura średnia: + 19. 

Temperatura najwyższa: +24. 

Temperatura najniższa: + 13. 

Opad: 1. 

Wiatr: południowy. 

Tendencja: stan stały. 

Uwagi: rano deszcz. 

  

URZĘDOWA 
— Konfiskata. — Ostatni numer biało- 

ruskiej „Krynicy* uległ przyaresztowaniu— 

za umieszczenie nielegalnej rezolucji Biał. 

Komitetu w Wilnie, przyjętej na ogólnem 

zebraniu w dn. 22 maja. 
MIEJSKA 

— Miejska komisja redukcyjna — 

W najbliższych dniach zbiera się ko- 

misja redukcyjna, powołana — jek 

wiadomo — do przeprowadzenia kom 
presji personelu urzędniczego. Do 
komisji — prócz wniosków, przewi- 
dujących zwolnienie z posad mężatek 
i emerytów — wpłynął ostatnio pro 
jekt wymówienia pracy wszystkim 

ŽNIWIARKI 
MASSEY — HARRIS 

oraz 
systemu DEERINGA 

grabie konne, wypielacze i 

obsypniki poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 1l-a. 

  

    
przez ten żywot cały okropny, roba- 
czywy, niezasłużony, niewiadomo zra- 
zu poco przedestynowany. Oto jest oj- 
ciec, ten pijak. Oto jest syn Franek 
krzyczący za słońcem. Oto jest drugi 
syn, który nie daje znać o sobie, ale 
nagle jakiejś godziny wraca do domu 
i jest zamordowany. Co za bielmo 0- 
kropne na oczach? Co za straszliwa 
chwila Edypowego rozwarcia oczu? 
Siedziała ta matka na krześle z tą sie- 
kierą, którą był ojciec demonicznie 
wręczył, chcąc umyć, jak Piłat ręce. 
Nagle świat jest wstrząśnięty. Ojciec 
krzyczy, wije się. Matka zmywa krew 
z podłogi. Za chwilę cichutko dostaje 
uderzenie w głowę okropne. 

Stanisława Wysocka, gra w Roz- 
tworowskiego  „Niespodziance“. Nie 
jest to właściwie żadna gra. jest to bez 
mierna, nieobjęta niczem suita okrop- 
nych przeżywań, które tylko jedno ser- 
ce ludzkie znieść może i znieść musi. 
W tej grze, czy przeżywaniu jest sama. 
Bo ta reszta na scenie jeszcze nie wie 
o co chodzi, nie może jeszcze wiedzieć, 
skoro nie objęła tyle bólu, tyle krwi 
męczeńskiej, całe szaleństwo polskiego, 
plemiennego mainestai. Ta reszta, a- 
ktorowie, czynią, co mogą i jak mogą. 
Pomagają pokornie, rozumieją, że na 
scenie wschodzi coś więcej, niż nazwy- 
kle. że wchodzi nowe ziarno naszej 
twórczości, która przez te sto lat ostat 
nich szukała się i szukała, aby stać się 
podstawą własnej, niezapożyczonej tra 
gedji, właściwie misterjum, którego 
pełny rozwój zobaczą następne poko- 
lenia. Mieczysław Limanowski. 
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tym pracownikom, którzy ukończyli 
50 rok życia. A takich jakoby w ma- 
gistracie jest dość sporo. 

— Naprawa brzegów rzeki. — Naprawa 
uszkodzonego przyczółku miostowego na 
Zwierzyńcu, będzie w najbliższym czasie u- 
kończona. 

Bezpośrednio potem rozpocząć się mają 
odpowiednie roboty nad regulacją brzegów 
Wiłji, a w pierwszym rzędzie na odcinku 
ul. Zygmuntowskiej EB 

— Miejsca kąpielowe na Wilji. — 

W roku bieżącym kąpiel w Wińlji do- 

zwolona jest wyłącznie w dzielnicy 

Antokolskiej w miejscach, specjalnie 

w tym celu wyznaczonych. Punk- 

tów takich jest'7, w tem 2 plaże płat 

ne. 
Poczynając od ulicy Brzeg Anto- 

kolski, po przez śródmieście, Zwierzy 

niec, Zakret, aż do Dolnej kąpiel jest 

niedozwolona, z uwagi na bezpieczeń- 
stwo i stan wody, która na całej tej 
przestrzeni nie jest zbyt czysta. 

Szkoda wielka, że Magistrat do- 
tychczas nie ustawił tabliczek z napi- 
sami, gdzie wolno się kąpać. Od niko 
go nie można wymagać, aby był Ben 
Alim i zgadywał, gdzie punkty kąpie 
lowe się znajdują. = 

— Dlaczego niema taryfy przejazdowej 

łódkami? — Przewoźnicy na Wilji pobiera- 

ją dowolną opłatę za przewożenie na drugą 

stronę rzeki i — jak dotychczas —nikt nie 

pomyślał o ustaleniu wysokości tych opłat, 

co jest przyczyną stałych zatargów z prze- 

jeżdżającymi. 

W latach ubiegłych istniał cennik, opra- 
cowany przez Magistrat, i zatwierdzony 

przez Starostwo Grodzkie. Czyżby w tym 

roku zapomniano to zrobić? 

— Budownictwo drewniane. Komitet 
Rozbudowy na dzisiejszem posiedzeniu roz- 
patrzy propozycję dyrekcji lasów państwo- 
wych w sprawie ożywienia ruchu budowila- 
nego. 

Chodzi o to, że dyr. lasów proponuje 
odstąpienie większej ilości budulca na wa- 
runkach więcej niż dogodnych przeznaczo- 
ną dla otrzymujących pożyczki na domki 
drewniane. 

— Sprawa Kina Miejskiego. — W ma- 

gistracie liczą się z odrzuceniem rekursu , 

złożonego w związku z anulacją przez woje 

wództwo uchwały R. M. o udźwiękowieniu 

kina miejskiego. Odmowa spowoduje zwinię 

cie tego przedsiębiorstwa, które naprawdę 

prócz kłopotów nic miastu nie dało. 

— Skoniiskowane mięso. — \М ciągu 
maja policja zatrzymała 800 kg. mięsa — 
sprowadzonego do miasta z pominięcie о- 
ględzin lekarskich, z czego część okazała 
się aienadającą sie do użytku. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Sytuacja gospodarcza Polski na tle 

rozwoju historycznego i gospodarczego— 
Dziś we środę dnia 1 czerwca w sali Śnia- 
deckich odbędzie się 4-ty kolejny odczyt z 
cykiu odczytów ekonomicznych. Dr. Roger 
Battaglia wygłosi prelekcję na temat „O- 
becna sytuacja gospodarcza Polski na tle 
rozwoju historycznego i gospodarczego. '. 

Początek o godz. 18-ej. 

— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. — 
19-te Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 
środę dnia 1 czerwca 1932 roku. o godz. 
20-ej w sali własnej przy ul. Zamkowej nr. 
24 z następującym porządkiem dziennym: 
1) odczytanie protokułu ostatniego posiedze 
nia, 2) dr. D. Kenigsberg — Przypadek Nae 
vus pigmentosus papillosus, — z pokazem 
chorego, 3) dr. H. Rudzinski — Stan sani- 
tarny województwa wileńskiego. 

— Dzisiejsza Środa Literacka poświęco- 
na jest Węgrom i 10-mu Międzynarodowe- 
mu Kongresowi Pen - Klubów w Budapesz 
cie. Pogadankę na powyższy temat wygłosi 
prezes W. Hulewicz. Na wstępie o duszy 
Węgier i węzłach łączących Węgrów z 
Polską przemawiać będzie prof. Marjan 
Zdziechowski. W drugiej części wieczoru 
grać będzie znana pianistka z Warszawy, 
córka Stanisławy Wysockiej, Janina Wyso- 
cka - Ochlewska. 

Początek o 8,30 wiecz. Wstęp dla człon- 

— Z Towarzystwa Anatomiczno  Z00- 
ków i sympatyków bezpłatny. Wprowadze 
ni goście płacą 1,50 zł., akademicy 1 zł. 

logicznego. — We czwartek dnia 2 czerw- 
ca 1932 roku o godz. 19,30 w sali Zakładu 

Zoologii USB. (Zakretowa 23) odbędzie się 
posiedzenie Tow. Anatomiczno - Zoologicz- 

kcji po raz pierwszy z małemi wyjątkami od- 
dane do publikowania. 

Rysunki rzeczywiście są doskona- 
łe. Czy to pełen czaru poezji rysunek 
prof. F. Ruszczyca, czy mistrzowskie 
obrazy prof. L. Śleńdzińskiego, czy 
zdumiewające precyzją wykonania 
rysunki p. J. Hoppena, czy mocny, a 
wyrazisty obraz p. K. Kwiatkowskiego 
— wszystko to godne jest podziwu i 
stanowi prawdziwą ozdobę numeru. 
Ale, jeżeli ilustracje mają przemawiać 
bezpośrednio do czytelnika, to poco 
jest cały olbrzymi artykuł, w którym 
znajdujemy wszystko, oprócz tego tyl- 
ko, co zapowiada tytuł! Są w nim roz- 
Wažania na temat prac. konserwator- 
skich w Wilnie; ciekawe stwierdzenie 
wpływów Borrominiego, zaznaczają- 
cych się w architekturze kościoła po- 

+, trynitarskiego w Wilnie; zajmujące u- 
wagi na temat pracy Haliny Kairukszti- 
te-Jacynienie; treściwy wykład o malar 
stwie w Wielkopolsce w w. XV i XVI; 
bardzo przekonywujące uzasadnienie 
hipotezy, iż budowniczym kaplicy św. 
Kazimierza był Constantino Tencalla i 
tp. dtp. 

Osnową zaś artykułu jest szczegó 
łowa analiza malowideł w kościele Św. 
Teresy... 

Słowem, duży artykuł p. dr. More- 
lowskiego, wprowadzający czytelnika 
w błąd ze względu na całkiem niesłusz 
ny tytuł, jest zlepkiem kilku samodziel 
nych rozpraw, nierównej wartości.*) 

*) W gmachu uniwersyteckim, oraz w 
Bibjotece U.S.B. zostały wywieszone duże 
drukowane anonse wydawnicze AMV 
zytamy tam: „Wyszedł z druku Nr. 10 A. 

= 

Co gorsza jednak, obok tej wielo- 
tematowości artykułu, zaznacza się tak 
że wieloosobowość autora. 

W swoim czasie, w satyrycznej no- 
tatce p.t. „Światowid z „Galilei („Šio 
wo* Nr. 59 z dnia 12-III b.r.) podkre- 
śliłem imponującą ruchliwość prof. dr. 
M. Morelowskiego; dziś, mając przed 
sobą nowy zeszyt „A. M. V.*, należy 
to powtórzyć już nie w formie żartu, 
lecz ze szczerym smutkiem i niepoko- 
jem. „Odkrycia wileńskie* robią wra- 

żenie zbiorowej pracy trzech różnych 
osób. 

Piewszą osobą jest bezinteresowny 
panegirysta pewnej grupy, wybitnie zre 
Sztą utalentowanych artystów; czło- 
wiek, który ma za zadanie podkreśle- 
nie zasług swych przyjaciół przy jed- 
noczesnem pomijaniu wysiłków ludzi 
„nie swoich“, 

Ten pierwszy współautor, hojnie 
szaiując komplementami, potrafi nagie 
powiedzieć tak: (str. 45). 

„Oprócz odkrycia polichromji jednej ze 
ścian obserwatorjum, trzeba przedewszyst- 
kiem podkreślić znaczenie prac p. Jerzego 
Hoppena około wskrzeszenia matowideż ścien 
nych w Bibljotece uniwersyteckiej i t.d. 

Kto odkrył niezmiernie ciekawe ma 
lowidła ścienne, tego pierwszy współ 
autor nam nie powie; natomiast w spo- 
sób nieco nieoczekiwany poiniormuje 
nas (str. 55), iż kierownikiem robót 
w kościele św. Teresy był dr. St. Lo- 
rentz, konserwator wojewódzki, który 

LT ASKA, ; 
M. V... zawiera m. in. Odkrycia w Bazylice 
Wileńskiej"... etc. A więc zaciekawiający ty- 
tuł bigosowatego artykułu wprowadził w 
błąd nawet wydawców czasopisma... 

dotychczas stale występował w roli 
przedstawiciela rządu i kontrolera ro- 
bót konserwatorskich, nigdy zaś w roli 
bezpośredniego kierownika. 

Drugim współautorem „Odkryć * 
był ktoś, kto przypomina studenta w 
okresie egzaminacyjnym, kiedy od nad 
miaru erudycji zatraca się zdolność 
do jasnego ujmowania najprostszych 
nawet zjawisk i kiedy człowiek tero- 
ryzuje słuchaczy nadmiernem cyfrowa- 
niem uczonych dzieł i zawiłych cudzo 
ziemskich nazwisk. 

I tylko trzecią osobą jest pokrzyw- 
dzony przez dwie poprzednie prof. dr. 
M. Morelowski, historyk sztuki, który 
zachwyca nas darem porywającej wy- 
mowy, zdumiewa imponującą  erudy- 
cją i śmiałem, szerokiem ujmowaniem 
kwestyj artystycznych, i do którego 
czujemy serdeczną, głęboką wdzięcz- 
ność za piękną pracę na gruncie sek- 
cji Historji Sztuki Tow. Prz. Nauk. 

Zatrzymaliśmy się dłużej nad pra- 
cą dr. M. Morelowskiego ze względu 
na osobę autora i rolę artykułu w kom 
pozycji numeru. Pozostaje tylko dorzu- 
cić jeszcze parę uwag. 

Przedewszystkiem — komplementy 
pod adresem p. T. Godziszewskiego,, 
jako kierownika artystycznego. Szata 
zewnętrzna numeru — pełna szlachet- 
nej prostoty, jest bardzo miła. Dobór i 
ukłąd ilustracyj — trafny; inicjały b. Ja 
dne, okładka (miałbym zastrzeżenia co 
do barw) wyjątkowo mocna, wymow- 
na i piękna. 
„Kronika życia akademickiego, skre- 
ślona przez p. Dąbrowskiego (,,O Le- 

gaciszkach) i p. Stupkiewicza („Ž žy- 
cia organizacyj akademickich na tere- 
nie U. S. B.*) — zajmująca. 

Na zakończenie — słówko w związ 
ku z naukowemi tytułami autorów. 

Dotychczas za przykładem wielu 
naukowych czasopism „A. M. V.“ da- 
wala w tekšcie tylko imię i nazwisko 
autora; natomiast w spisie prac — ty- 
tuły i ścisłe zaznaczenie stosunku auto- 
ra do Uniwersytetu. W obecnym N-rze 
są niekonsekwencje i nieścisłości. Au- 
torem „Rysu dziejów obserwatorjum'* 
jest zgodnie z tradycją „Stanisław Sze 
ligowski'', natomiast od str. 43, zjawia 
ja się przy nazwiskach tytuły doktor- 
skie, które, jak na str. 91, przy notatce 
informacyjnej, mnie osobiście rażą. Wy 
daje mi się, iż strojenie się w togę do- 
ktorską powinno być uzasadnione po- 
wagą wystąpienia. W każdym bądź 
razie redakcja powinnaby była uzgod- 
nić swe stanowisko ze stanowiskiem 
autorów. 

Do zauważonych nieścisłości nale- 
żą: tytuł doktora honoris causa przy 
nazwisku ś.p. Władysława Mickiewi- 
cza, który był honorowym pro- 
fesorem naszej Wszechnicy, tytuł 
doktorski przy nazwisku archiwarjusza 
p. R. (str. 50 przypisek(, który jest 
magistrem, absolwentem U.S.B., — 
wreszcie: rozszerzenie treści tytułu pro 

fesorskiego. 
Pod tym względem jaknajwiększa 

ścisłość jest pożądana, gdyż „Alma 
Mater“ w przyszłości nieraz może ode 
grać rolę dokumentu. 

Walerjan Charkiewicz. 

    

DRAJ © WYGODĘ, 
BEE BIERZ Z $O©OBĄ GOTÓWKE, 
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KAŻDY URZĄD POCZTOWY WYPŁSCĄ PIEN'ĄDZE 
Z KSIĄŻECZKI OSZCZĘDNOŚCIOWEJ P. K. 0. 
  

    

Echa pogrzebu Wacławskiege 
W SĄDZIE GRODZKIM 

Qnegdaj Sąd Grodzki w Wiinia roz- 

patrywał sprawę trzach studentów uSB. 

Nowika, Zabłockiego i Berniewicza 
oskarżonych, iż w czasie pogrzebu Šš. p. 
Stanisława Wacławskiego stawiali opór 
policji a oprócz tego Nowik znieważył 
słownie komendanta policji Inspektora 
Izydorczyka. 

W wyniku rozpatrzenia caloksztažiu 
sprawy i przesłuchaniu całego szeregu 

świadzów, eskarżony Nowik skazany 
został na 2 miesiące więzienia, Dernie- 
wicza na 1 miesiąc aresztu a oskarżony 
Zabłocki na 2 tygodnie taklegoź aresztu 

Jednocześnie w tymże dniu Sąd 
Grodzki rozpat:zył sprawę niejakiego 
Kotona, oskaržonego г art. 122 K. K 

którego z braków dowodów winy 
uniawinnił. 

— 

ŚWIĘTOKRADZTWO w KOMAJACH 
WILNO. — W nocy z 30 na 31 ma 

ja do kościoła parafjalnego w Koma- 
jach (Święciany) włamali się niewy- 
kryci sprawcy, którzy zrabowali moa 
strancję, 2 puszki srebrne do komuni- 
kantów oraz rozbili skarbonkę, zabie- 
rając całą jej zawartość. Po dokona- 
niu rabunku złoczyńcy splądrowali 

świątynię, szukając widocznie jeszcze 
cenniejszych przedmiotów  kościel- 
nych. | 

O obrabowaniu świątyni powiado- 
miono niezwłocznie władze powiato- 
we i policyjne, które zarządziły do- 
chodzenie. ъ 

Rewizja w zakładach Mozera 
WILNO. — Na skutek otrzymanych in- 

formacyj o rzekomo  nieprawidłowem pro- 
wadzeniu księgowości w iabryce drożdży w 
N. Wilejce (zakłady Mozera), a to w celu 
ukrycia przed władzami bowemi wyso- 
kości obrotów i produ w dniu 27 bm. 
na zlecenie prokuratury okręgowej przepro- 
wadzona została szczegółowa rewizja w 
biurach wymienionej fabryki, jak również w 
mieszkaniach dyrektorów w Wilnie. 

Zakwestjonowano znaczną ilość materja 
łów w postaci rachunków i zestawień ka- 

    

sowych, oraz całe masy różnych 
dokumentów i notatek. 

Materjały te zostały oddane w ręce eks 
pertów, którzy dopiero po dłuższej pracy 
będą mogli orzec, co do słuszności stawia- 
nych kierownictwu zakładów zarzutów. 

Informacje, które spowodowały wkrocze 
nie władz prokuratorskich, mówią m. in., że 
szkody, jakie poniósł skarb Państwa na 
tych machinacjach, sięgają krociowych sum 
i że nadużycia były popełniane od lat kil- 
ku. у 

innych 

Fałszywi handlarze Komuniści 
WIŁNO. — 'W powiecie mołodeczańskim 

i wilejskim zatrzymano kilku wywrotow- 
ców, członków związku bezbożników. Agi- 
taiorzy pod pretekstem trudnienia się hand - 

  

nego z następującym porządkiem dziennym: 
1) Mgr. W. Adolph — „Pory roku i 

rytm dobowy rozrodu Paramaecium“ 2) 
Doc. dr. 5. Bagiński — „Histochemja tkan 
ki tłuszczowej” — z  demonstracją mikro- 
skopową, 3) Wolne wnioski. 

SZKOLNA 
— Sekcja Szkolna „Rodziny Wojskowej” 

ogłasza, że zapisy do szkół Rodziny Woj- 
skowej do oddziałów I-g0 i IV-go przyj- 
muje się w sekretarjacie R. W. „Mickiewicza 
13) od dnia l-go do 10-go czerwca od go- 
dziny 11-ej do 1-szej. 

W koszarach 1-szeį Brygady do oddz. 
I-go, Il-go i lll-ge oraz przedszkola со- 
dziennie do dn. 10 czerwca. 

Do przedszkola w koszarach u Saperów 
2 dn. 1-g0 do 40-go czerwca od 10-ej do 
12-ej. 

Egzaminy do oddz. IV-go odbędą się sy 
stemem lekcyjnym w okresie od 1-go do 
-10-go czerwca. 

RÓŻNE 
— Pożegnanie b. prezydenta p. Folejew- 

skiego. — W piątek dnia 3 czerwca rb. o 
godzinie 9-ej wiecz. w górnych salonach 
hotelu Georges'a zbiorą się przedstawiciele 
najszerszych sier społeczeństwa wileńskiego 
—by pożegnać b. prezydenta miasta Wilna 
Józefa Folejewskiego. 

Raut pożegnalny, urządzany z inicjaty- 
wy komitetu organizacyjnego, na którego 
czele stanął p. senator Witold Abramowicz, 
będzie wyrazem pamięci i wdzięc”ności ze 
strony społeczeństwa wobec p. prezydenta 
Folejewskiego za jego długoletnią : ofiar- 
ną dla naszego miasta pracę. 

Osoby, do których z jakichkolwiek wzglę 
dów nie dotarły zaproszenia, a które zy- 
czyłyby wziąć udział w raucie, mogą się 
zaopatrzyć w zaproszenia w cukierni Czer 
wonego Sztralla (ul. Mickiewicza 14) — 
Wstęp na raut 3 zł. płatne przy wejścin. — 
Stroje wizytowe. 

— Obchėd 60-Iecia šmierci $. Мо- 
niuszki w kościele św . jana, gdzie 
ten wielki muzyk przez długi czas był 
organistą, odbędzie się w niedzielę 5 
czerwca. O godz. 9 rano odprawiona 
będzie msza św., podczas której spad 
kobierca organowy znakomitego kom- 

pozytora „Chór Świętojański im. Sta- 

nisłiwa Moniuszki* pod. dyr. p. Jana 
Arcimowicza wykona utwory religijne 
swego patrona. Jako soliści wystąpią: 
Jerzy Tyczyński i Eugenjusz Kuczyń 
ski. Na tę uroczystość proboszcz za- 
prasza wszystkich parafjan i czcicieli 
naszego wielkiego rodaka. 

— Sprawa Gimnazjum Białoruskiego— 

Białoruskie gimnazjum w Wilnie i gimna- 

zjum w Nowogródku otrzymały z Kurato- 

rjum Szkolnego pismo, wskazujące na moż 

liwość likwidacji zakładów i przejęcie ich 
pod zarząd państwa. 

Przeprowadzone to zostałoby w ten spo- 

sób, że przy niektórych państwowych gim- 

nazjach utworzonoby specjalne klasy, wy- 

łącznie dla młodzieży białoruskiej. 

— Biura powiatowe Komitetu do 
spraw finnasowych rolnych. Na terenie 
powiatów powstaną wkrótce biura po- 
wiatowe komitetu do spraw  finanso- 
wo-rolnych, zadaniem których będzie 

udzielanie pomocy i wskazówek w 

sprawie zadłużeń rolnych i ich spłaty. 
— Pierwsza Wystawa Rzeźby w Wilnie 

Leony Szczepanowiczowej, mieszcząca Się w 
ogrodzie po-Bernardyńskim w pawilonie 
Poczt i Telegrafów otwarta jest codzien- 
nie od godz. 10 rano do godz. 10. 

Wstęp 50 gr., ulgowy 30 gr. wycieczki 
10 gr. 2 

TEATR I MUZYKA 
— Awantura w raju" w Bernardynce— 

Dziś we środę 1-go czerwca o godz. 8,15 
wiecz. pełna humoru i wesołości farsa Ar- 
nolda i Bacha, „Awantura w raju". Jutro 

lem, wędrowali po wsiach i gminach po- 
wiatów i namawiali młodzież szkolną do 
zakładania kół bezbożników i jaczejek mło 
dzieży komunistycznej. 

  

USTAWODAWSTWO 
GGSPODARCZE 

Stowarzyszenie Kupców i Przemysłow= 
ców Chrześcijan w Wilnie zwraca uwagę sfer 
gospodarczych, iż w ostatnim okresie cza- 
su ukazały się w Dzienniku Ustaw Rzeczy- 
pospolitej Polski następujące, ważne dla ży- 
cia gospodarczego rozporządzenia i ob- 
wieszczenia: 

1) Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 
27 stycznia 1932 roku w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o państwowym 
podatku przemysłowym. Dziennik Ustaw 
nr. 17 z dnia 18 marca 1932 roku. Cena — 
75 groszy. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dn. 
29 marca 1932 roku w celu wykonania u- 
stawy z dnia 15 lipca 1925 roku o państwo 
wym podatku przemysłowym, której tekst 
jednolity ogłoszony został w załączniku do 
obwieszczenia Ministra Skarbu z dnia 27 
stycznia 1932 roku. Dziennik Ustaw nr. 40 
z dnia 14 maja 1932 roku. Cena —l złoty. 

3) Rozporządzenie Ministra Skarbu z dn. 
13 kwietnia 1932 roku wydane w porozumie 
niu z Ministrem Przemysłu i Handlu w 
sprawie prowadzenia, badania i oceny ksiąg 
handlowych dla celów państwowego podat- 
ku przemysłowego. Dziennik Ustaw nr. 41 
z dnia 18 maja 1932 r. Cena 1 zł. 

4) Obwieszczenie Ministra Skarbu z dn. 
25 kwietnia 1932 roku w sprawie ogłosze- 
nia jednolitego tekstu ustawy o opłatach 
stemplowych. Dziennik Ustaw nr. 41 z dn. 
18 maja 1932 r. Cena 1 zł. E 

Wymienione powyżej numery Dziennika 
Ustaw można nabyć za pośrednictwem księ 
garni lub bezpośrednio w administracji, któ 
ra wysyła zamówione egzemplarze po u- 
przedniem wpłaceniu należności na konto 
czekowe PKO nr. 30,130 plus koszta prze- 
syłki, przeciętnie 10—20 gr. od numeru. 

Zbiiža się...???il! 
Szybkiemi (krokami zbliża się dzień 

4-go i 5-go czerwca. Nie jest to bynaj- 
mniej termin płatności Twoich weksli, 
pożyczki — czy piątej raty za ubranie 
— o nie!!! Jest to dzień, w którym la- 
two możesz wygrać piękny przedmiot, 
kupując za 50 gr. los na wielką Lote- 
rję Fantową na rzecz bezrobotnych, or- 
gamizowaną przez Wojewódzki Komitet 
do Spraw Bezrobocia. 

Po raz pierwszy w życiu możesz z 
powodzeniem oddawać się hazardowej 
grze bez żadnego ryzyka — gdyż każdy 
'bilet wygrywa. Wcześniej bilety naby- 
wać można w lokalu przy ul. Mickiewi- 
cza Nr. 22 sklep Nr. 7 — gdzie urzą- 
dzona jest również wyprzedaż mało u- 
żywanych części garderoby damskiej. 

PACZKE WETOWENEWCREWAWCZ 

we czwartek 2-go czerwca o godz. 8,15 w. 
„Awantura w raju". 

— „Szczęście od jutra” w Lutni. Dziś 
we środę 1 czerwca o godz. 8,15 wiecz. do- 
skonała komedja St. Kiedrzyńskiego, odzna- 
czona obecnie w Warszawie pierwszą nagro 
dą jako najlepsza sztuka b. sezonu pt. — 
„Szczęście od jutra". 

Jutro we czwartek 
„Szczęście od jutra”. 

— Ostatnie przedstawienie szkolne „Ze- * 
msty* w Lutni. — Dziś we środę 1 czerw- 
ca o godz. 11,30 rano po raz ostatni w se- 
zonie ukaże się pełna przepysznego humoru 
komedja Fredry „Zemsta'. Dzisiejsze 
przedstawienie jest przeznaczone specjalnie 
dla młodzieży szkolnej, aby mogła zapoznać 
się z jednym z największych dzieł literatury 
ojczystej. Ceny miejsc znacznie zniżone od 

20 gr. do I zł. ` 

— Premiery w teatrach miejskich. — Z 

początkiem przyszłego tygodnia teatr w Ber- 

nardynce wystąpi z premierą wesołego wo- 

dewilu p.t. „Polacy w Ameryce A 

(Dokończenie kroniki wileńskiej na str. 4-ej) 

o godz. 8,15 wiecz.
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W teatrze Lutnia najbližszą premjerą bę 
dzie świetna sztuka Vallace'a p.t. „Nieu- 
chwytny'-—której niesamowitość i emocjo- 
nujące, tajemnicze wypadki — łączą się w 
całość fascynującą i trzymającą uwagę wi- 
dza w napięciu. 

CO URAJĄ W KINACH? 
Pan — „U 13“. 
Heljos — Ta inna. 

Casino — Monte Carlo. 
Hollywood — Kurjer carski. 

Światowid — „iGilotyna“. 
Stylowy — Trucicieł. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Dzień pod pojazdami. — Na ul. 

Kalwaryjskiej przejeżdżający samo- 
chód wpadł na 10-letniego Jana Dą- 
browskiego (Strycharska 4). Dziecko 
doznało uszkodzeń całego ciała. 

Nieuważny cyklista potrącił idące- 
go chodnikiem na ul.  Nowogrėdzkiej 
6 - letniego Wiktora Bołońdzia (Poża 
rowa 16). 

Wreszcie pod wagonetki na ul. No 
wogródzkiej wpadła 6-letnia Alina 
Kimberówna (Nowogródzka 127). 

Nieszczęśliwa uległa zmiażdżeniu 
stopy. Przewieziono ją do szpitala 
dziecięcego. 

— STRZAŁ NA KRÓLEWSKIEJ. 
— Wczoraj wieczorem w pobliżu ogro 
du Bernardyńskiego jakoby w czasie 
manipulowania rewolwerem, postrze- 
lił się student Gierard Woliard (Tatar 
ska 7). Wypadek zdarzył się w obec 
ności innego studenta. Rana okazała 
się niegroźną. 

5 — Na gorącym uczynku. — Franciszek 
Jachniewicz, bez stałego miejsca zamieszka 
nia zapomocą wybicia szyby dostał się do 
składu Judela Kozioła, (Wiłkomierska 8) i 
skradł różnych towarów wartości 115 zł.-— 
Jachniewicza zatrzymano. 

— KOŚCI LUDZKIE. — W pobli- 
żu wsi Mirańce gminy podbrzeskiej 
na pagórku znaleziono kości ludzkie 
oraz głowę i poobcinane ręce. Pi- 
szczele ludzkie wypłukały strumienie 
wody, która tam się ukazała. 

Powiadomione władze policyjne 
przybyły na miejsce wypadku. 

— Skradzione kury. — Antoniemu Ža- 
bińskiemu (Karpacka 13) skradziono 14 kur 
wartości 50 zł. Skradzione kury odnaleziono 
u Judela Berewelda. (Jatkowa 3), który na 
był kury od nieznanego ma sprawcy. 

— WYPIŁA ESENCJI. — Mecha Тгос- 
ka lat 28 (W. Pohulanka 16) w celu po- 
zbawienia się życia wypiła esencji octowej. 
Lekarz Pogotowia Ratunk wego odwiozi de 
speratkę do szpitala żydowskiego w stanie 
niezagrażającym życiu. Przyczyną-—rozstrój 
terwowy. 

— BURZA. — Wczoraj nad nie- 
któremi gminami powiatu brastaw- 
skiego przeciągnęła burza z pioruna- 
mi. Od uderzenia piorunu zapaliło się 
kilka budynków mieszkalnych i go- 
spodarskich., które zostały jednak od 
spalenia się uratowane. Od pioruna 
zapalił się dom T. Jasinowicza, w ko 
lonji Koziany gminy  bohińskiej oraz 
zabity został murarz Kramiec Łukasz, 
łat 45, który budował komin nowo - 
zbudowanego domu Jasinowicza. 

— Samobójstwo  przedsiebiorcy 
budowlanego. — Wczoraj w nocy w 
pustem mieszkaniu przy ulicy Niemie 
ckiej 29 znaleziono zwłoki Szlomy 
Cholema lat 51 (Zawalna 10), przed- 
siębiorcy budowlanego. 

Wyszedł on z domu jeszcze wie- 
czorem, zapowiadając żonie i synowi 
—że za chwilę wróci. O północy za- 
niepokojeni domownicy wszczęli pc- 
szukiwania u znajomych, a nawet w 
policji i pogotowiu ratunkowem. 

Dopiero, gdy zajrzano do pustego 
mieszkania przy ul. Niemieckiej 29 -— 
gdzie Cholem prowadził remont, zna- 

SŁOW © 

Taryfa podmiejska 
w Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej 

Dyrekcja Osręgowa Kolei Państwowych w Wilnie podaje do wiadomośc”, 

że od dnia 22 maja r. b. została wprowadzona 
Białystok, Brześć, Grodno, przejazdach od i do stacyj 

taryfa podmiejska przy 

Siedice i 
Wołkowysk w następujących pociągzch. 

5 m. 45 i przychodzą:ym 
do Białegostoku o godz. 7 m. 40. 

z Białegostoku o godz. 19 m. 05 i przychodzącym 
do Grajewa o godz. 2! m. 25. 
ź Białegostoku o godz. 14 m. 25 i przyctodzącym 
do Białowieży o godz. 17 m. 20. 

5 m. 55 i przychodzącym 
do Białegostoku o godz. 8 m. 55. 

z Białego toku o godz. 18 m. 55 i przychodzącym 
do Grodua o godz. 20 m. 30, 

8 m, 35 i przychodzą ym 
do Białegostoku o godz. 10 m. 10. 

z Białegostoku o godz. 10 m. 50 i przychodzącym 
do Grodna o godz. 13 m. 17. 

z Grodna o godz 15 mia. 32 i przychodzącym 
do Białegostoku o godz. 18 m. 10. 

z Białegostoku o godz. 18 m. 45 i przychodzącym 
do Wołkowyska o godz. 20 m. 50. 
z Wołkowyska o godz 5 min. 45 i przychodzą:ym 
do Białegostoku o godz. 7 m. 35, 

o godz. 6 m. 05 i przychodzącym 
do Grodna o godz. 8 min, 23. 

o godz. 20 min. 50 i przychodzącym 
do Suwałk o godz. 23 m. 10. 

15 m. 50 i przychodzącym 
do Wołkowyska o godz. 19 min. 00. 
z Wołkowyska o godz. 22 min. 20i przychodzącym 
do Grodna o godz. 1 :n. 30. 
z C'eremchy o godz. 5 min. 50 i przychodzącym 
do Siedlec o godz. 7 min. 40. 

o godz. 16 min. 00 i przychodzącym 

o godz. 16 mia. 50 i przychodzącym 
do Rudy Opalin o godz. 19 min. 52. 

poc. Nr. 51 odchodzącym z Grajewa o godz. 

i ra . 

š „ 653 » 

. „1054 я, z Białowieży o gedz. 

. ‚ 73 . 

. „ 734 5 z Grodna `о godz, 

» „‚ 9363 z 

. » 9762 5 

. a M . 

. 5718 . 

. „ 735 » z Suwałk 

. . 736 . z Grodua 

Žž „ 1255/1260 > z Grodua o godz. 

. „ 1259/1256 , 

. ‚ 844 . 

5 „ 845 $ z Siedlec 
do Czeremchy 17 m. 55 

» „ 1351 В z Brześcia 

5 „ 1852 ś z Rudy Opalin o godz. 3 min. 56 i przychcdzącym 
do Brześcia o godz. 7 mia. 00. 

Opłaty taryfy podmiejskiej są niższe o 25 proc. od opłat normalnych. 

ETZMEKIF CTTREE CE WPTOSZROZ ZOO SAS TAS NUSNI EDASTRA 

leziono go leżącego na ziemi z pętlą 
na Szyi. 

Nosząc się z myślą odebrania so- 
bie życia, Cholem udał się odrazu z 
domu pod wskazany adres, gdzie u- 
mocowawszy kawałek drutu od insta- 
lacji elektrycznej na haku, wbitym 
nad drzwiami, zawisł na nim, odirą- 
ciwszy przedtem z pod nóg kloc drze 
wa. 

Pod ciężarem ciała zniszczony 
drut urwał się i samobójca osunął 
się na podłogę, gdzie go też znalezio 
no. Nie żył już jednak. 

Przypuszczają, że przyczyną targ- 
nięcia się na życie były ciężkie warun 
ki materjalne. 

-— O trupiej czaszce z ul. Straszu- 
na. — Ekspertyza lekarska czaszki , 
znalezionej — jak notówaliśmy 
dawno — przy ulicy Straszuna, nie 
wykazała jakichkolwiek śladów u- 
szkodzeń, któreby nasuwały przypu- 
szczenie, że natrafiono na ślad zkrod- 
ni. W ten sposób tajemnica ul. Stra- 
Szuia nie została wyjaśniona, gdyż 
cticialne dochodzenie przerwano. 

Z POGRANICZA 
— Rozmowy z bolszewikami. Koło 

zaścianka granicznego Mierenowo w rejonie 

Kozłowszczyzny miała miejsce konferencja 

polsko - sowiecka dla omówienia spraw gra 

nicznych. Między innemi, uregulowano spra 

wę wydawania zabłąkanych patroli granicz 
nych. Sprawa ta została o tyle uproszczona, 

że niezwłocznie po przeprowadzeniu wstęp 

nych dochodzeń, w jaki sposób patrole zna 

lazły się na obcem terytorjum, będa one 

skierowywane do swych oddziałów. 

— WYPRZEDAJĄ LASY. — Od 
tygodnia na terenie Białorusi sowiec- 

kiej bawi delegacja kupców drzew- 
nych z Wolnego Miasta Gdańska i 
Prus Wschodnich, Prowadzą oni per- 
traktacje z władzami sowieckiemi w 
celu zakupu 5 tys. ha lasu. 

SPORT 
ZAWODY STRZELECKIE 

O MISTRZOSTWO WILNA 
Poczynając od 3 bm. rozpoczyna się wiel 

ka impreza strzelecka — zawody o mistrzo 
stwo Wilna. 

Odbywać się one będą jednocześnie na 
wszystkich strzelnicach w różnych konkuren 
cjach, t.j. we wszystkich rodzajach broni. — 
długiej, krótkiej i małokalibrowej. 

Zawody trwać będą do -12 bm. 
Bbędzie na to największa impreza strze 

  

nie- „decka w tym sezonie, a z uwagi na ogrom 
neznaczenie strzelectwa — najpožyteczniej- 
sza (t). 159 
ZAWODY LEKKOATLETYCZNE KL. „C“ 

1 JUNJOROW 
W dn. 12 bm. na stadjonie Ošrodka WF 

(Pióromont) będziemy mieli zawody lekko- 
atletyczne o mistrzostwo Okręgu kl. „C*. i 
Junjorow (pań i panów). 

Program zawodów obejmuje następujące 
konkurencje: dla panów kl. „C“: Biegi: 100 
m.200, m., 400 m., 800 m. 1500 m. 5,000 m. 
10,000 m. 110 m. przez płotki, 400 m. przez 
płotki, 4X100 m., - Rzuty: kulą, dyskiem i 
oszczepem, Skoki: wdal, wzwyż i o tycz- 
ce, 

Dla pan kl. „C*: Biegi: 60 m. 100 m. 
200 m., 800 m. 80 m., płotki, 4100 m., 
4X200 m., Rzuty: kulą, dyskiem i oszcze- 
pem; Skoki: wdal i wzwyż. 

Dla junjorów (do lat 17). Biegi: 60 m. 
100 m., 500 m. 1500 m. 4X75 m. 4<200 
m. Skoki wdal i wzwyż. , Rzuty kulą (5 
kg), dyskiem (1 kg.) i oszczepem (600 
Т. 

> Zapisy należy nadsyłać do 6 bm. pod 
adresem Kl. Sportowy SMP. — Metropolital 
na 1. (t). 

  

Dziś 

wielka 

Dź riękowe kino 

„PAN“ 
premjera! 

W rolach głównych genjalny 

Najbardziej niesamowity osobliwy i dziwaczny film, jaki dotychczas stworzyła kinematogrefja. Film, który wywołał 

BELA LUGONI oraz piękna HELENA CHANDLER. 

wielką sensację uą całym Świecie. UWAGA! Osobom nerwowym nia zaleca się eglądanie tego filmu. 

Nad program; Mecz o mistrzostwo Świata z udziałem wszechświatowej sławy boksera Maxa Szmelinga oraz 

tyg dnik Pata. Prczątek seansów o godz. 4. 6, 8 i 10.15, w dnie świąt. o godz. 2 ej. Nel szy seans ceny zniżona 
  

  

Dżwiękowy 

KINO TEATR 

„HELIOS“ 

WYYYVYVYYVYYYVYYYYYYYVYVYYVYYYVYYVYVYYYYYVVYVYTYY 

8 proc. listów zastawnych dolarowy ch 

I serji Wileńskiego Banku Ziemskiego, 

wylosowanych "w dniu 25 maja 

1932 roku: 

Po 50 dol. Nr. Nr. 
35, 52, 183, 185. 188, 189, 297, 325, 337, 348, 
347, 349, 350, 352. 

Po 250 dol. Nr. Nr. 
164, 209, 310, 319, 426, 449, 450, 476, 521,525 

Wypłata za wylosowane listy za- 

stawne w pełnej wartości nominalnej 

uskuteczniać się będzie poczynając 

od I-go lipca 1932 roku. 

Listy przedstawione do opłaty 

zwracane być winne ze wszystkiemi 

kupouam, począwszy od kuponu, 

płatnego 2 go stycznia 1933 roku. 

Wartość brakujących kuponów 

potrącana będzie z należności za listy. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA A AAA 

Okazyjnie do sprzedania w Wilnie 
używane: kotły parowe, zbiorniki 
żelazne od 1000 ltr. — 3000 ltr., belki 
Żelazne N: Ne 14, 15, 16 i cegły. 
Informacje: J. Sz:fler, ul, Rudnicka 27 m. 3. 

Radio wileńskie 
Środa, dnia 1 czerwca 1932 r. 
1158 sygnał czasu. 
12,10 Audycja i pogadanika dla po- 

borowych (pogad. i muzyka). 
14,50 Tańce róż. narodów (płyty). 
15,25 „Mała skrzyneczka* listy: dzie: 

ci omówi Ciocia Hala, 
15,45 Koncert dia młodzieży (pły- 

ty), objaśnia Zofja Ławęska. 
16,15 Kom. sportowy z Warszawy. 
16,20 Wiara i nauka a pokarm ludz- 
T wygł. dr. M. Nałęcz-Dobro- 

wolski. 
17,10 Polski wychodźca w Kanadzie, 

odczyt wygł. dr. M. Nałęcz-Dobrowolski 
17,35 Koncert. 

  

19,20 Co nas boli, przechadzki Mika j 
po mieście. 

19,30 Wiad. sportowe z Warszawy. 
19,35 Feljeton humorystyczny w wy- 

konaniu Leona Wołłejki. 
19,45 Pras. dzien. radj. z Warsz. 
20,00 Felj. muzyczny ze Lwowa. 
20,15 Muzyka lekka z Warszawy. 

  

Giełda Warszawska 

г @та 31 maja 1932 r. 
WALUTY I DEWIZY: 

Dolary 8,87 — 8,89 — 8,85. 
Belgja 124,80—125,11—124 49. 
Gdańsk 174,90—175,33—174,47. 
Holandja 361,25—362,15—360,35. 
Londym 32,95 — — 82,79 
Nowiy York 8,899 — 8,919 — 8,879 

  

Dziśł Super tilm erotyczny, 

RAŁŻEŃSTWG Kobieta doby telcinzei 

BRYGIDA HELM Clou sezonu wszystkich c 
Seanss od godz. 4, 6, 8 i 

Na pierwszy szans ceny Zni 

Fi A YA 
SAPARD RCS AST YOU ETO 

(KARTOFLE) 
DO SADZENIA 

„INDUSTRIA" 
(średniowcześne) 

bardzo pienns i trwała 
poleca 

ZYGMUNT j4AGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a. 

PIR WOPRD OTOZ WYST PYARZZ PE TOECTZE TREK SZPARKA 

Ti A A K A!) 

AAAASASAAŠ AAA AAA 
BEO SET EEE 

Lekarze — РозгикшаА 
PRAC 

  

  

Y 

  

Dr.Ginsberg 
Choroby skórne, p 
neryczne i moczogłcio- przyjm e pracę w cha- 

we. Wileńska 3, — od rąkterze E ae 
8—1 i 4—8. Tel. 567w sklepie. — Posiada 

dobre Świadectwa i 
polecenia. Subocz 9) 

— Klimaszewska EET ) 0 

kosmetyka jt 
S 

Panienka 
skromnych wymagań 

  

SZEŁAA. 

  

  

osa poszuku 
je pracy. Wielka 78 

GABINET m. 6. Zubaczyk Wło- 
dzimie: z. 

Racjonalnej Ё = 
kos mety kliSiostra pic'ępniarka 

ieczniczeł poszukuje posady pizy 
WILNO. <borych, może na wy- 

Miekłewiczz 21—4 jazd posiada dobre re- 
1j,.. ierencje. Zgłoszenia do 

ko! le-3 Administracji pod W.H 
kon €'W%- 

Ūrode:: Goska- 
usli,sodświeżs, nszwe 
jej skazy i braki, Mscaż 
kosmetyczny twarzy. 
Masaż ciała, elektrycz 
uy, wyszczerlający (pa- 
nie). Natryski „Hormc- 
na” wedłąag prof, S;sh- 
la. Wypadanie w;osów, 
łupież, Tudywidnalne 
dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Ostzt= 
nie zdobycie kosmety« 

ki racjenalnej. 
Cedrienaie gd g. 10—8 

w. 2.P. 43 
m 

  

ze1w€ poszukuje pra- 
cy przy wersztacie 

czy też samodzielnie. 
Może wyjechać na 
prowincję. Sokola 16, 
Hurczyn Stanisław. 

ukiernik specjalista 
od ciastek Zdolny, 

pracowity. Z powodu 
kryzysu chwilowo bez 
zajęcia. Sniegowy 4, 
Kisilewski Stanisław. 

  

cegielni pod Wil- 
пет 166 na Wi- 

leūszezyžnie pr. yjmię 
  

  

  

GABINET |przcę n: sezon Kalwa 
jska 135. Wodejko Kosmstyki | 

Łaczałeżej | _ $ 
3 56 iekarz chwilowo 

„C © d 1 b bez pracy, przyj- 
J. Hryniewiczowej 
(Wielka 18 m. 9) 

został przeniesiony 

na ul. Mickie- 
wicza 1 m. 11 

A Posedy 
A Potrzebna 
gospodyni 

mie posadę Wymaga- 
nia skromne. Szeptyc- 
kiego 10. Szyszkiewicz 
Michał. 

c prosi o udzie- 
lenie jakiejkolwiek 

pracy. Może wyjechać 
na prowincję. Kijow- 
ska 4. Kowalewski Ja- 
kób, 

      

  

owal znający swój 
tach — poszukuje 

pracy najchętniej do 
majątku, spokojny, pra- 

" warunkach w zakładzie 

. Wielki dramat przeżyć, wrażeń i miłości, 
gł najbardziej wyrafinowana zrtystka Śwista 
zasów! Nad prcgram dodztki dźwiękowe. 
10.15. w dnie Świąt, o godz. 2ej. 
żone, 

Ew: zdolny, — R7ucharka z dobremi 
pracowity poleca rekomendacjam:, 

Się Bakszta 14. Jann- czysta, Nowogród:ka8, 
szkiewicz Witold. Kopciuch Darja, 

grodnik kwelifixo- 6 pora szewcki, 
wany, z praktyką dobry fachowisc, 

Legjonowa 43. Chle- ze skromnemi wyma: 
bowski Antoni, ganiami sznka zajęcia 

— od zaraz, solidny, nie 
Tokarz, gruntownie pije, Żórawia 6 m. 3— 

obeznany ze swym Aleksandrowicz Kazi- 
zawodem, zdolny ta- mierz. 
chowiec. — pi szukuje KAAAAAAAAAAAAAAA RAGA, 
pracy. Kouowski Jan, 

      

Bystrzycka 11 m. 5. Letniska Las CCC 1 — OSA PSšzukėją pracy " revyvvyvyvywettt"wy biurowej, mam Pens]jonst 
„(l klm od Wilna, ko- 

* muaikacja autcbusows) 
! w. ładnej, zdrowej 

ż ES miejscowości, sosnowy 
(glina wykwalitiko: [ag pzeooka, Varinis 

; 2 polecenia: Miokiewicza 62-a m. 5, mi podejmie się prscy Godz. 9 — 11 rano i 
w swojej specjalności, 3__5 Po) oł" 
tanio. Robotę wykona poł; 
solidnie. Tartaki 27 — wuwzanaaninaznkić Rajchinbach Józef Lokale 
Przyimie pracę na WZA 

uajskromniejszych POKÓJ 

piekarskim wykwaliti. ładnie umeblowany z 
koweny tachowiec.pie- Wygodami wejście nie- 
karz. Lipowa 26 — krepujące parter. Zyg- 
Liksza Jin. muntowska 20 m. 1 
25 cd 3—5 popoł. 

luszrz - mechanik ———_ - 
pozostający bez pra” POKÓJ 

cy przyjmie posadę naz niekrępującem wej- 
skromaych warunkach, šciem i wszelkiemiwy+ 
— Pracowity, sol dny, godami, do wynajęcia, 
uczciwy. Dobry robot- Wileńska32 m. 5. 
nik. Tokarska 6 m. 6. Oglądać od 3—7 Pp. 
Zaulewicz Władysław. —m——n=mmmam —. 

= pokoje 
м umeblowane z w я 

nik, pracowity, S0- mi * do WRACAC. mienuy, — w ciężkich portowa 23—21 *oglą- 
warunkach żnżjdajdcy dać od 4—6 PP 
się, szuka pracy 
zaraz. Zgadza się WO A 
każd ki  Żóra- wia 9 m. 1. Żyźniew. KUPNO 

I SPRZEDAŻ ski Jan. 

Per 

Sprzedam zgawę 
niedrogo. Do obejsze* 
nia codziennie cd g. 
2 е] — 4 tej. Bisłostoc- 
ka 6 —6. (Od zaułk:) 

poważne referencje, 
Fabryczna 3 m. 
Jan Wierciński. 

  

  

  

Ko”. dobry robot- 

  

+ „podejmujący 
© się każdej roboty 
— znający gruntownie 
swój tach, trzeźwy, — 
uczciwy, prosi o jakie- 
kolwiek zajęcie. Lwow: 
ska 50 m. 3. Zarakow- 
ski Rajmand. 

  

yle domów buduje 
się w -Wilnie, czyż 

przy żadnym z nich 
nie znajdzie się praca 
dla wykwalifikowanego 
cieśli, solidnego czło- н 
wieka pozostającego Pianina 
bez pracy? — Łaskawe zupełnie nowe (wielo- 
zactiarowania  proszęjetnia gwarancjż) zł. 
kiero #6 ul Św. Igna- 1.200. £ilowska 4, H. 
cego 12 — 27, Baliński Abelow. 
Michal, JAAAAAAAAAAAAA AAA AA 

  

jobotnik tartaczny 
R (t. zw. ramszc:yk) zguby 
dobry fachowiec, ze MORUEEWZE 
świadectwami. poszu- ET 
kuje pracy, najlepiej w Zgubiony indeks 

Niowtyt Yiork: Ikialbiel 8,903—8,923—8,883 do majątku 30zł. mie-cowity, Nowogródzkaswej specjalności, — па imię Usjena Szsi 
Рагуй 8514 — 35,28 
Praga 26,39 — 26,45 — 26,33. 
Szwajcarja 174,45—174,88— 174,02. 

sięcznie, Soły maj. 10, Marciniak Konstan- 
Zacisze, ty. 

Wincenty Stankiewicz wydzny przez U S.B. 
Mejszsgolska 26 m. 3. Nr 6418, unieważnia 

się. 

5. BEREZOWSKU. 

„Partbilet Gr. 77777. 
— Koleżanka Oła? Była! Lód wam 

na głowie zmieniała, temperaturę mie- 
rzyła, lekarstwo podawała. Przez dwie 
noce zupełnie nie spała — w czasie 
kryzysu. Mieliście bardzo ciężki kry- 
zys. Oczy sobie wypłakało biedactwo! 

Ale się nie straciła, trzymała nerwy 
w garści. No, dosyć powiedzieć — me- 
dyczka! 

— Ale skąd ona mogła się dowie- 
dzieć, że jestem chory? 

— Tego nie wiem, przyjechała do 
nas z tym obywatelem, który był tu u 
was. A jak zaczęliście do zdrowia po- 
wracać, doktorka poradziła wyjechać, 
żeby was nie denerwować, mogłoby 
wam zwruszenie zaszkodzić. Musiałyś- 
my do niej codzień pisać. 

— Ja tego zupełnie nie rozumiem, 
— to wszystko jest niemożliwe zupeł- 
nie. Nie wiedziała, gdzie jestem, nie 
wiedziała, że choruję!.. 

— Nie wiem nic o tem wszystkiem, 
— wiem tylko że tu była, a do rozmo- 
wy nie była chętna, bo tylko na was 
patrzała i o was tylko myśleś mogła. 
Rozumiecie przecie, że nie do rozmów 
żonie, której mąż umiera. Nie chciało 
się, biedaczce wyjeżdżać, ale trudno... 

Borys nie mógł się nadziwić, zda- 
wało mu się, że to sen, bajka jakaś. Bo 
jakże to, Ola nie znając ani jego na- 
zwiska, ani adresu, znajduje go tutaj, 
pielęgnuje całemi nocami, jak kochają- 
ca żona i odjeżdża pełna niepokoju, po 
święcając się dla jego dobra. 

Jeżeli uczyniła to wszystko przez 
wdzięczność dla nas, to przecież nie za 
służyłem na tyle dobroci i poświęce-. 
nia... Bo czyż ryzykowałem czem dla 
niej? Czy miałem z jej powodu jakieś 
kłopoty, przykrości? Z łatwością przy 
szło mi to wszystko, co dła niej zrobi- 

žemi. Nie, nie mogła zrobić tyle dla mnie 
przez wdzięczność .tylko! Muszę z nią 
pomówić, pojechać do Odesy i wyjaś- 
nić wszystko. Gdyby rzeczywiście ko- 
chała mnie choć trochę, oddałbym sie- 
bie całego, byłbym jej wiernym przy- 
jacielem i sługą na całe życie... Więc 
to jej twarzyczka majaczyła mi tak 
często w czasie choroby, gdy nie mo- 
głem sobie uświadomić tego! A to 
wspomnienie pocałunku, czy jest także 
majaczeniem, czy... może rzeczywisto - 
ścią”. 

Nie, aby zrobić to wszystko, co ona 
robiła, trzeba kochać. Bez miłości nie 
miałaby sił na to!.. : 

Rozmyślania Borysa przerwał, Gin- 
sburg, rumiany i wesoło uśmiechnięty. 
Przyniósł choremu dwie pomarańcze i 
winszował powrotu do zdrowia. 

Borys przerwał mu odrazu: 
— W jaki sposób mogła 

moja żona? 
— Co za pytanie? Ja ją tu przywio- 

złem! 
— A gdzież ją znaleźliście? 
— W moim własnym gabinecie. 

Siedziałem właśnie nad sprawozdaniem 
'„Chlebzawodu“, gdy do gabinetu wpa 
da śliczna dziewczyna, zdenerwowana, 
ledwie że nie płacze i pyta: gdzie jej 
mąż, agronom z fermy. Domyśliłem się 
odrazu, że to wasza żona i odwiozłem 
ją tutaj... a ona dla pewności jeszcze 
totografję waszą pokazała, bo nie mo- 
gła mówić ze zdenerwowania. 

— Zaproponowałem jej zaliczkę, 
ale, jak się dowiedziała, że jesteście w 
szpitalu, już nic słuchać nie chciała, 
nie wiedziała i nie rozumiała... Tylko 
prędzej, prędzej do was! Szczęśliwy z 
was człowiek, i macie taką śliczną żo- 
nę izakochaną do szaleństwa!.. Tylko 
źle, że w taki mróz przyjechała w lek- 
kiem palcie, żeby się chociaż nie prze- 
ziębiła! Co to za stworzenia te kobie- 
ty: kiedy mąż chory, to już o swoje 

tu trafić 

zdrowie nie trzeba się kłopotać. A czy 
trudno złapać chorobę? Dobrze jeszcze 
że domyśliła się prźybiec do mnie do 
„Rabkopu *, bo tak niełatwoby was od- 
nalazła! Była w biurze adresowem i 
tam nie dostała żadnej o was informa- 
cji. Ale energiczna niewiasta. Rzadko 
można spotkać taką drugą. Ale wiecie, 
przychodził do mnie Daniłow, przyno- 
sił skórki lisie wyrobione już. Odesła- 
łem go do waszego hotelu. To przez 
nie wpadliście w taką biedę. 

— Chciałbym żonie futro zrobić, sa 
mi mówicie, że musi marznąć, bieda- 
ctwo! 

— Właśnie, właśnie, wiecie co? 
kupcie w- „rabkopie* pluszowe palto 
damskie i dajcie kuśnierzowi podbić 
je futerkiem lisiem. Za dwieście rubli 
będziecie mieli wspaniałe futro — ku- 
śnierzowi dacie jakie 20 — 25 rubli, a 
za palto 150 rubli. 

— Ale ja nie mam tyle pieniędzy.... 
— Złóżcie podanie do zarządu, 

niech wam .dadzą na kredyt, na 4 mie- 
siące, a wpłacicie nie więcej, jak 40 ru- 
bli. Bo to nie łatwa do zbycia rzecz.. 
Chcecie, żebym ja jutro o tem pomó- 
wił? 

— Dobrze. Miałbym prezent dla żo- 
ny! 

" — Bo wiecie, pewien znajomy mo- 
jej żony pojedzie za tydzień do Odesy, 
możnaby przesłać przez niego paczkę. 
Chętnie pomogę wam w zrobieniu jej 
tego prezentu, bo wasza żona bardzo 
mi się podobała! Taka energiczna! 

Borys uśmiechnął się: 
— W takim razie, kupcie zaraz to 

palto i oddajcie skórki kušnierzowi. 
Bo ja wcześniej, jak za trzy dni nie wyj 
dę stąd, a i w domu trzeba będzie tro 
chę poleżeć. 

— Nie damy wam długo chorować! 
Nie zapominajcie, że mamy już drugą 
połowę stycznia, a w początkach lute- 
go muszą być gotowe sprawozdania i 

rachunki, bo przecież jedziemy na 
zjazd do Moskwy. Kazałem przygoto- 
wać wam większe porcje masła i sera, 
żebyście się intensywnie odżywiali te- 
ra. Potrzebni nam jesteście do pracy, 
musimy więc dbać o was. 

— Więc gdyby nie ten zjazd, nie 
zatroszczylibyście się o mnie? 

— Jak można tak mówić? Wstydź- 
cie się! 

Ginzburg pożegnał się i wyszedł. 

A Borys nie mógł się nazachwycać 
w myślach, bo skądże mógł spodzie- 
wać się po Oli takiej energji, sprytu 
i umiejętności. Z oddzielnych zdań w li 
stach utworzyć sobie wyraźne drogo- 
wskazy do odszukania swego „męża 
o nieznanem nazwisku! 

„Skąd ona wzięła pieniądze? Pew- 
nie wydała całe stypendjum i teraz bę- 
dzie się głodzić... Trzeba jutro napisać 
list do niej, podziękować za wszystko, 
co dla mnie zrobiła. 

„Dobrze, że mam dla niej taki ład- 
ny prezent. Przyjeżdżało biedactwo w 
tem palteczku, które jej kupiłem jesie- 
nią... A może przeziębiła się? Może te- 
raz ona leży chora?'... 

XVII 
Kiedy Ola, wymęczona podróżą, 

wychudzona, z twarzą pobladłą z nie- 
pokoju, weszła do swego pokoju. Ida 
klasnęła w ręce z oburzenia. 

— Spojrzcie — no, co ta kobieta 
zrobiła z siebie! Przypomina ofiary fa- 
szyzmu na plakatach Mopru! Do czego 
to podobne? Gdzie ty byłaś? 

— Jeździłam do Kijowa, do męża, 
on leży tam w szpitalu... 

— No, ale już chyba zdrów, kie- 
dy ty wróciłaś? 

— Niezupełnie... ale już niebezpie- 
czeństwo minęło... 

— Więc po jakiego djabła powlo- 
kłaś się do Odesy? Siedziałabyś tam 
dopóki nie wyzdrowieje. 

— Doktorzy zabronili mi przy nim 

siedzieć... wzruszenie mogłoby mu za- 
skodzič... 

— No, i widzieliście ludzie, coś po 
dobnego? Mężowi może zaszkodzić, że 
żona go pielęgnuje?! To już chyba tam 
są sami idjoci w tym szpitalu? Jakże 
to radość mogłaby mu zaszkodzić? A 
żresztą chory nie może tak gwałtownie 
odczuwać radość, jak zdrowy. A to do 
piero coś nowego! I ty wyjechałaś? 

— A cóż miałam robić, kiedy nie 
wpuszczają do chorego? , 

— No, naturalnie, kiedy już tacy 
doktorzy... Ale jakże się ma twój mąż? 

Ida usiadła na łóżku Oli, która opo- 
wiedziała jej swoje przygody w Kijo- 
wie. Gdy mówiła o dwóch koszmar- 
nych nocach kryzysu, nie mogła pow- 
strzymać łez. Ida słuchała jej ze szcze- 
rem współczuciem, kiwając głową i 
zapomniała nawet i przerywaniu 1 о- 
krzykach. 

— No teraz mogę powiedzieć, że z 
ciebie dzielna i kochająca kobieta! Bo 
najpierw pomyślałam sobie, że ty tylko 
z racji egzaminów rzuciłaś męża i 
przyjechałaś tutaj. Teraz przekonałam 
się, że masz serce, a nie żabę w piersi. 
Ale z tymi dyplomowanymi idjotami... 

— Doktorka obiecała mi pisać co- 
dziennie. A i opiekę ma doskonałą... 

— Doskonałe, wszystko będzie w 
porządku. Teraz musisz o sobie pomy 
śleć. Zaczekaj trochę, a ja pobiegnę 
na ukryty rynek, może znajdę tam tłu- 
szczu, jaj, twarogu... Musisz zjeść po- 
rządnie. Czy nie przeziębiłaś się w dro 
dze? Robierz się, połóż do łóżka i 
śpij... Czemu nie. wzięłaś mojej flanelo 
wej bluzki na drogę? Wisi na ścianie, 
a tobie byłoby o wiele cieplej... Gdy-. 
bym była w domu, nie puściłabym cie- 
bie bez niej. No, wymyj się, a ja zaraz 
powrócę i dam ci herbaty. я 

Ola umyła się, uczesała i zmieni- 

ła suknię. Odrazu ogarnęło ją uczucie 
spokoju i domowej ciszy. Ida przy- 

niosła twarogu, śmietany i kawał wiej- 
skiego chleba, ugotowała na maszynce 
herbatę i zasiadły przy stole do wspól 
nego posiłku. Potem Ola położyła się 
i dalej rozmawiały o Kijowie, którego 
Ola niewiele mogła zobaczyć, o Bory- 
sie, o mrozach. Ida opowiedziała, co 
się stało w ciągu tygodnia w Odesie. 

Potem przyszły medyczki i przywi 
tały Olę bardzo serdecznie. Na rozmo- 
wach upłynął cały wieczór. 

Uspokojona serdecznością koleża- 
nek, ciszą domową i pewnością, że nie 
bezpieczeństwo minęło, Ola zasnęta 
spokojnie. 

Nadeszły wkrótce ciężkie dni egza- 
minów. Ola od rana do nocy przesia- 
dywała nad książkami. Musiała prze- 
cież dopędzić stracony czas. Egzaminy 
były wyznaczone codziennie, jeden za 
drugim. Ola nie bała się wcale mate- 
matyki: z łatwością rozwiązywała za- 
dania i dawała sobie rady z logaryt- 
mami, ale „politekonomja“, historja 
„kompartji* z jej zjazdami i konferen- 
cjami — to było już trudniejsze. 

Kiedy nadeszły dni egzaminów, Ola 
miała poważne wątpliwości, czy nie o- 
dłożyć je do wiosny, ale oczekiwała ją 
tam nowe egzaminy, więc się zdecy- 
dowała. Była osiemnastą z kolei, zdą- 
żyła więc jeszcze 
handlu światowym i polityce kolonjal- 
nej. Ale staruszek profesor nie pytał 
jej z kursu, zadał pytanie, co wie o go 
spodarstwach wiejskich i ich organiza 
cji. Ola opowiedziała mu o „sowcho- 
zach“, „kotchozach“ o planie prac, o 
robotnikach i ich organizacjach, wkoń 
cu dodała, że właśnie całe lato praco- 
wała w takiem gospodarstwie sowiec- 
kiem. Jeszcze kilka pytań, dotyczących | 
historji wybitnych komunistów i Ola 
dostała podpis i słowo „wuz*, co zna 
czyło (wieśma uśpiewajet) „bardzo 
dobrze i wyszła uszczęśliwiona. 

(D.C. N.) 
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