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W przededniw Światowej konforencji ekonomicznej 
WARSZAWA PAT. — jak wiadomo 

z telegramów prasowych, rząd polski 0- 
trzymał dnia 12 bm. narówni z szeregiem 
innych państw urzędowe pisemne zapro- 
szenie od rządu St. Zjednoczonych do 
wzajemnej wymiany poglądów przed nad 
chodzącą światową konierencją gospoda 
rczą w Londynie. W zaproszeniu swem 
rząd St. Zjednoczonych stwierdza, że te 
go rodzaju przygotowawcza akcja jest 
wskazana przed każdą konierencją mię- 
dzynarodową, oświadcza gotowość wy- 
iożenia również swoich poglądów co do 
spraw będących na porządku dziennym 
konferencji londyńskiej, wreszcie podkre- 
&а znaczenie , jakie do rozmów powyż- 
szych ze swej strony przywiązuje, —Do 
zaproszenia tego dołączona jest nota a- 
merykańskiego sekretarza stanu  kiulla, 
w której wyraża on nadzieję, że inicjaty- 
wą powyższa spotka się z życzliweń! 
przyjęciem u rządu polskiego i propo- 
nuje, by wobec krótkości czasu odaośne 
rozmowy mogły być prowadzone normal 

ną drogą dyplomatyczną, t. j. przez am- 
basadora w Waszyngtonie. 

Na zaproszenie powyższe rząd pol- 
ski w dniu wczorajszym zakomunikował 
swą całkowitą zgodę wobec sugestyj rzą 
du St. Zjednoczonych, wyrażając prze- 

konanie, że odpowiednie przygotowanie 

jest nieodzownym warunkiem powodze- 
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Atak radja niemieckiego na 
Polskę 

WARSZAWA PAT. — W ostatnich cza- 
sach rozgłośnie niemieckie nadały kilka audy- 
cyj o treści antypolskiej. k 

Polskie Radjo wyjaśnia ze swej strony, że 

dnia 31 marca 1931 roku zawarta została z ra- 
djofonją niemiecką umowa o nieagresji, w któ 
rej obie strony uznają radjo za potężny nowo- 
czesny czynnik cywilizacyjny i dążąc do wy- 
korzystania go w dziedzinie zbliżenia narodów 
— zobowiązują się do nienadawania audycyj, 
któreby mogły wpływać na oziębienie wzajem 
nych stosunków i urazić poczucie narodowe 
którejkolwiek ze stron. 

Polskie Radjo ze swej strony dotrzymuje 
jak najściślej zawartej umowy i pragnie jej 
nadał dotrzymywać, stojąc na straży autoryte- 
tu umów międzynarodowych, oraz deklaracyj, 
uczyniowych wobec Międzynarodowej Unii Ra- 
djotelefonicznej, 

Polskie Radjo zwróciło  się w ostatnich 
dniach do władz Radjofonji niemieckiej, poru- 
szając fakt naruszenia ze strony niemieckiej za 
wartej umowy i wyrażając nadzieję, że audy- 
cje tego rodzaju, sprzeczne z umową nie będą 
miały w przyszłości miejsca. Polskie Radjo w 
liście tym zaznaczyło, że w przeciwnym razie 
będzie zmuszone dawać na niemieckie ataki od 
powiedź, dostosowaną treścią i formą do a- 
gresywnych audycyj niemieckich. 

  

nia światowej konferencji ekonomicznej. 
Właśnie z tą myślą Polska obecnie koor 
dynuje swoje poglądy co do raportu ko- 
misji przygotowawczej do konierencji 
londyńskiej z innemi państwami środko- 
wej i wschodniej Europy, z któremi lą- 
czy ją kilkoletnia już współpraca w t. 
zw. bloku państw rolnych. Praca ta pro 
wadzona jest dla ułatwienia zadań konie 
rencji i dla rzeczywistego dopomożenia 
wszystkim krajom świata w zwalczeniu 

kryzysu ekonomicznego. Przy wymianie 
więc poglądów ze St. Zjednoczonemi Pol 
ska liczyć się będzie z kompleksem 
wspólnych zainteresowań państw, nale- 
żących do bloku rolniczego. Wreszcie 
rząd polski wyraża swą zgodę na propo- 
zycję rządu St. Zjednoczonych, aby od- 
nośne rozmowy odbywały .się normalną 
drogą dyplomatyczną za pośrednictwem 
ambasadora R. P. w Waszyngtonie. 

  

„Jugosławja przyjęła zaproszenie 
BIAŁOGRÓD PAT. — Rząd jugosło- 

wiański przyjął zaproszenie rządu Sta- 
nów Zjednoczonych do wzięcia udziała 
w wymianie poglądów w sprawie porzą- 
dku dziennego światowej konierencji go- 
spodarczej. Rząd upoważnił ministra peł- 

nomocnego Jugosławji w Waszyngtonie 
do nawiązania kontaktu z przedstawicie- 
lami rządu Stanów Zjednoczonych  ce- 
lem omówienia kwestyj, dotyczących bez 
pośrednio Jugosławii. 

  

Deprecjacja walut złotych 
WIEDEŃ PAT. — „Neues Wiener Tage- 

blatt* donosi z Waszyngtonu, że między pre- 
zydentem Rooseveltem a kanadyjskim premje- 
rem Bennettem toczą się rokowania, przewaz- 
nie w sprawie walutowej. Bennett uważa wa- 
loryzację złota za jeden z najważniejszych wa- 
runków poprawy gospodarki światowej. Pewne 
oznaki wskazywać mają na to, że prezydent 
Roosevelt podziela zapatrywania Bennetta. — 

Jakkolwiek premjer kanadyjski nie podał kon- 
kretnych propozycyj w sprawie waloryzacji zło 
ta, to jednak — jak przypuszczają — zapro- 
ponuje on aby minimalną cenę złota ustalono 
na 30 dolarów za uncję zamiast dotychczaso- 
wej ceny 20 dolarów. Oznaczałoby to deprecja 
cję dołara i wszystkich walut złotych o 33 
proc. 

Konferencja państw agrarnych 
BUKARESZT PAT. — Termin konferencji bloku państw agrarnych w Buka- 

reszcie przesunięty został z 28 kwietniana 5 maja rb. 

Gospodarcza wycieczka sowiecka do Polski 
MOSKWA PAT. — Dnia 26 kwietnia wy- 

jedzie z Moskwy wycieczka sowieckich sier 
gospodarczych, udająca się do Polski na zapro 
szenie sen. Iwanowskiego, prezesa polskiej de- 
łegacji, która ostatnio bawiła w Moskwie. — 

W wycieczce biorą udział: zastępca komisasza 
ludowego handlu zagranicznego Bajew, jako 

przewodniczący, członek kolegjium komisarjatu 

ludowego, handlu zagranicznego Tamarin, pre- 

zes instytutu importu techniczno - przemysło- 
wego Kisielow, prezes instytutu importu metali 
Chazanow, i zast. prezesa instytutu importu 
warsztatów i obrabiarek  Barmin. Wycieczce 
towarzyszy prezes sowieckiej strony Sowpot- 

torgu Firsow. 
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W DNIU ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO WSZYSTKIM NA- 
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ŻYCZENIA POGODNYCH I WESOŁYCH ŚWIĄT 
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$. p. Ignacy Brerner 
Ignacy Boerner,, syn Edwarda i Ma- 

rii z Raubów, urodził się 11 sierpnia 
1875 roku w Zduńskiej Woli pow. siera- 
dzkiego. Do szkoły realnej uczęszczał w 
Kaliszu, którą ukończył w 1895 r. Następ 
nie odbył roczną praktykę w Wilhelm - 
huette w Waldenburgu na Śląsku Dol- 
nym. W roku 1897 wstąpił do politech- 
niki w Darmstadcie na wydział budowy 
maszyn, który ukończył w roku 1902 
tytułem inżyniera - mechanika. W Darin- 
stądcie w roku 1897 został czynnym 
członkiem PPS. Po powrocie do kraju 
pracował od roku 1903 jako inżynici - 
mechanik na warszawsko - wiedeńskiej 
kolei żelaznej. Jako członek PPS zajnio- 
wał się pracą agitacyjną: zwrócił na sit- 
bie uwagę rosyjskich władz policyjnych, 
w następstwie czego zmuszony był prze- 
nieść się z Warszawy, gdzie 
mu _ groziło aresztowanie do Оз+- 
rowca na stanowisko inżyniera w za- 
kładach ostrowieckich. Na tem stanowi»- 
ku rozwija dalej działalność agitacyjną, 
biorąc udział w ruchu niepodległościu- 
wymi do stycznia 1906 roku. Od roku 
1910 należy do związku walki czynnej i 
Strzelca,. W chwili wybuchu wojny świa 
towej staje do służby w I Brygadzie Le- 
gjonów polskich. Po odmowie przysięgi 
i aresztowaniu komendanta Piłsudskie- 
go w 1917 roku był internowany przez 
Niemców. Po powrocie marszałka Piłsud 
skiego z Magdeburga pełnił funkcje ой- 
cera łącznikowego przy niemieckiej ra- 
dzie żołnierskiej w Warszawie, poczein 
po półrocznej działalności w milicji ludo 
wej jako jej komendant, wrócił z powru- 
tem do wojska. W roku 1922, jako pod- 
pułkownik przeszedł do 5 pułku sape- 

rów. W roku 1923 mianowany został at- 

tache wojskowym przy poselstwie pol- 

skiem w Moskwie. Po powrocie z Mosk- 

wy objął dowództwo 5-go pułku sape- 

rów. W roku 1928 obejmuje stanowisko 

szeń samodzielnego wydziału wojskowe 

go w ministerstwie przemysłu i handlu, 

łącząc z tem stanowiskiem funkcje dyrek 

tora Polminu, a następnie prezesa syndy- 

katu naftowego. 16 kwietnia 1929 roku 

objął w gabinecie premjera Świtalskiego 

tekę poczt i telegrafów, sprawując swój 

urząd we wszystkich następnych gabi - 

netach przez 4 lata. W końcu ubiegłego 

tygodnia min. Boerner zachorował po- 

ważnie w czasie pobytu w mieszkaniu 

swem na kolonji pocztowców w Babi- 

cach pod Warszawą. Przewieziony nie- 

zwłocznie do lecznicy w Warszawie po 
pięciu dniach zakończył życie. 

z 
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0 odmętach sprzeczności procesu moskiewskiego 
Sakotaż, szpiegostwo, dywersja — czy prowokacja G. P. U.? 

THORNTON ZAPRZECZA W DAL- 
SZYM CIĄGU 

MOSKWA. PAT. — (W procesie o Sa- 
botaż w pmzemyśle  elektrotechnicznym 
trwało wczoraj wieczorem ibadamie oskarżo 

nego Thorntona, który, pomimo potwier- 
dzenia oskarżonego Mac Donalda, nie przy 

znaje się, że otrzymał od miego instrukcje 
dostanczamia. informacyj, dotyczących fa- 
bryścacji amunicji, Dalej zeznaje, że poli- 
tyczna. część zbieranych przez niego infor- 
macyj, a m. im. o mastrojach ludności, 
miała ma eelu zbadanie trwałości wiładzy 
sowieckiej 'w Rosji, «o imtenesowało firmę 
z pumktu widzenia zdolności kredytowej % 
S. R. R. 

Dalej zeznaje technik Olejnik. Twier- 

dzi om, że dawal! Thomitonowi informacje 
o charakterze wybitnie  szpiegowskim, 
jak np. o muchach wiojsk ii transporcie za- 
opattrzenia włojskowego. Ponadto Thorm- 
ton miał mu udzielać poleceń sabotażo- 
wych o chanakterze tiechmieznym i wojsko- 

wym. 
Następnie  zeznawała sekretarka. dyr. 

Monikhouse, Kutuzowa. Oświadcza ana, že 
== Monkhouse w jej obeoności układał 

plan akcji dywersyjno - sabotażowej, — 
Thormton mówił jej o werbowaniu przez 
reprezentację moskiewską firmy inżynie- 
róm i techników_Rosjan, do zbierania in- 
formacyj. 

Oskarżony Thornton (zapnzecza zezna- 
miom Kutuzowej, Olejmika i Gusiewa, ja- 
koby wydawał polecenie eo do szpiegowa- 
mia. Informacje, składane wedle jego 05- 
wiadczenia. dyrektorowi wydziału ekspor- 
towego firmy amgielskiej Richardsowi, ba 
wiącemu stale w Londynie, który, począw. 
szy od roku 1923, co roku przyjeżdżał do 
ZSRR ma. inspekcję. Richards w roku 1918 
był oficerem wywiadowezym w sztabie an 
gielskiego korpusu ekspedycyjnego w Ar- 
changielsku. Thonaton stwierdza dłalej, że 
mie uprawiał akcji sabotażowej. Mówi, #2 

należy do ludzi, którzy cale życie twonzyłi, 
a nie niszezyli. 

Monkhouse stwliendza, że inż. Dołgow 
mwracał się rzeczywiście do Thorntona z 
prośbą o pożyczkę. Pieniądze te były Dol- 

gowowi pożyczone. Na śledztwie zezmał 
on, że byla to łapówka w celu pozyskania 

MOSKWA PAT. — Proces 17 oskar- 
żonych przybiera coraz bardziej stereo- 
typowe formy. Podsądni — obywatele 
sowieccy oskarżają się z gorliwością, że 
nującą chwilami prokuratora i komplet 
sędziowski, pragnących utrzymać charak 
1ег procesu na poziomie jak najbardziej 
zbliżonym do wzorów zachodnich. Podo - 
bnie do obywateli sowieckich zachowu- 
je się oskarżony Mac Donald, który dziś 
odpowiadał twierdząco na wszystkie py- 
tania. 

Z godnością i poprawnie broni 
dyr. Monkhouse. Z pośród Anglików 

się 
z 

najwyższą godnością zachowują się in- 
żynierowie Nordwall i Cushny. Ten 0- 
statni odmówił wszelkich zeznań w GPU 
i dotychczas nie wyrzekł ani słowa na 
sali sądowej. Zachowanie się oskarżone- 
go Thorntona dowodzi, że obrał on ra- 
czej błędną metodę obrony. 

Ława obrońców usiłuje okazywać ak- 
tywność w sposób naogół nie mogący 
zaszkodzić interesom oskarżenia. 

Z biegiem procesu na czoło zarzutów 
wysuwa się oskarżenie o szpiegostwo, 
na które prokurator kładzie coraz więk- 
szy nacisk. 

  

Dołgowa dla firmy ma wypadek zażaleń 
Kklijemitów sowiedkich 'w mazie jakiegoś de- 
fektu w urządzeniach, dostarczanych przez 
wad BR Widkems Co. Niezwrócone 2 

iące rubli poknyte były przez sprzedaż 
250 rubli w bonach Torgsinu, 6. zm. rubli 

wi złocie, kitėore Kiutuzowa spieniężyła za 
3 tysiące rubli. Fakt ten madaje się oczy- 
wiście do : alifikowamiia jako spekula- 
cja wialutowa bowiem sprzedaż bonów 

Toresinu jest zalkazana. 
Na tem posiedzenie odroczono do piąt- 

km rano. 

3 TYSIĄCE RUBLI ODNIÓSŁ 

DO G.P.U., 

Dziś przesłuchano jako świadka inž. 

Dołgowa, dyrektora wydziału komtroli in- 
stytułłu importowego artykułów  elektro- 
technicznych w sprawie otrzymania prze- 
zeń 3 tysięcy mubli od firmy Metropoli 
Widkers Co. Dołgowi określił pieniądze te 
jako łapówikę, stwierdzając, że otrzymał 
je od Thomtoma, z którym miewał częste 

spotkania ma temat  pretensyj klijenteli 

sowieckiej z racji złego gatumku maszyn, 
dostairezalnych ,pnzez Metropolitain Wie- 

kers Co. 
Gdy Thonnitton zaproponował mu łapów 

©k, postanowił ją myziąć i złożyć tę sumę 
u władz śledczych, co też uczynił, meldu- 

jac jedmocześnie o całej sprawie. Łapów- 
ika wedle niego miała ma celu zachęcenie 
go do ukrywania defektów maszym. Doł- 
Sow zeznaje, że póki był zwykłym inży- 
nierem Ikontroli, Mionkhouse i Thornton. 

  

  

mie zwracali nań uwagi, aż do chwili, gdy 
został dyrektorem wydziału kontroli, — 
Wówczas stosunek ten uległ nadykalnej 
zmiamie w kieruniku pnzesadnej uprzejmo- 

ści Świadek miewał z inż. amg. mozmowy 
ma tematy. ogólme, pnzyczem wywnio- 
alkował, że mie ortjentują. isię oni w mzeczy- 

wailstości sowieckiej. Zapytany, czy mie skar 
żył się Amglikom ma swie wiaruniki materjai 
me, zaprzeczył z oburzeniem, oświadczając, 
že maiterjalnie byt i jest zabezpieczony. 

Z imnych imż, firmy zmał Cushny“ego; 
ami Cushmy, ami Monikhonse nie czymili mu 
żadnych propozycyj. Natomiast! Thowntorn 
napomykał mu, że niektórzy sowiecey in- 
żymierowie są u mich ma pensji. Puścił ta 
mimo uszu i po kilku dniach damo mu 3 
tysiące rubli, nie wysuwając przytem żą- 
dania jakichkolwiek usług. O zwrocie tych 
pieniędzy inie było mównież mowy. Tegoż 

dnia Dołgow oddał pieniądze w GPU, 
gdzie zameldowiał o całej spmawie. 

STARSZY INŻYNIER TRUSTU ORGA- 

NIZACYJ ENERGETYCZNYCH 

Nastię przieslłuchamo oskarżonego 
'Kotlamew go,  Ellanszego inżyniera tru- 
stu orgamizacyj energetycznych. Był on w 
latach 1931-32 inżymierem w, oddziale tur- 
bin. elektnowinii w Ziuwjewiee. Z tytułu swej 
służby często spotykał się z Mae Donal- 
dem, z którym zaprzyjaźnili się. Odbywa- 

ły się między miimi polityczne mozmowy, 
po. których Koatlarewkki udzielił Mac Do- 
mialdowi o rozszerzemiu elektnowni zujew- 

=    

skiej oraz doręczył mu schematy i plany 

elektrowni. 

Mace Donald zaproponował mu ukrywa” 

nie defektów! maszyn drogą miewłaściwej 

cceny uszkodzeń. Oskarżony oświadcza 

wreszcie, że na propozycję Mac Domalda 

zepsuł jedną z turbin. Mae Donald uprze- 

dzit Kotlarewskiego, że uszkodzenia są mo 

liwe, gdyż maszyny firmy są w złym ga- 

tumkn. Kotlarewski dostał od Mac Donal- 

da dwukrotnie po 500 rubli. * 
Mac Donald zeznania Kotlarewskiego 

potwierdza. Obrońca Mac Donalda „Smir- 

mow zapytuje Kotlamewskiego, Ww jalkim ce- 

tu Mae Donald mógł polecać psucie ma- 

szym, produkowanych przez jego wiłasną 

firmę. Kotliarewski odpowiada, że elektro 

wia w Zujewice zaopatrywała w prąd та- 

głębie Donieckie, a zatem jej zepsucie my- 

sządziłoby (wielkie straty ZSRIR. Podobnie 

jalk w Złaltouście, wszystkie uszkodzenia 

miały miejsce w czasie mieobecności. Mae 

AKCJA DYWERSYJNA NA WYPADEK 
WOJNY 

Następnie zeznaje oskarżony Łabamow, 
syta zamożnych rodziców: dyrektor elektro 
wni w lwainowie. Pozmał om Nordwalla 
ww roku 1930, Zeznaije, že był zawsze uspo- 
sobiomy antysowiiecko pod wpływem rodzi 
my. Przyjaciele jego bylii mozstrzelani w 
czasie rewolucji i powstania jarosławskie- 
go. Rówmież ma elektrowmi w  Iwanowie 
ispotkał grono ludzi, podobnie myślących. 

Łabanow zeznaje, że Nordwall kazał 

mu organizować drobne uszkodzenia, któ- 

reby pociągały za sobą poważne mastępst- 
mł. Uszkodzenia miały dotyczyć pnzede- 
kwSszysiikiem umządzeń impertowanych, by 
wywołać ośgołocenie ZSRR. z wałut zagra- 

miezmych. Wedle instrukcyj Mae Donalda. 
uszkodzenia mogły się zdanzać i w maszy- 
mach firmy Metrópolitain Wickers, jednak 

w taki sposób, by mie szkodzić reputacji 
firmy. Oskarżony osobiście dokonał 9 ak- 
tów dywersyjnych, z udziałem technika 
Lebiediewa i! elektrotechnika Usgrjumowa. 
Werbowamo jeszcze montera: Kitajer 
1е tem, jak się okazało, oddawna jnż pna- 
cowiał w: kiemuniku sabotłażowym. 

Łalbamiow: zeznaje pozatem, że praeując 
w dziedzinie nacjonalizacji pracy, składał 

  

      

WARSZAWA. PAT. — Zwłoki śp. mi 
miistra imż, Ignacego Boernera przewiezio- 
me zostały z mieszkania do kościoła ewian- 
gielidko - augsburskiego św. Trójcy. — 
W sobotę w południe cdbędą się uroczys- 
tości pognzebowe, w. których weźmie u- 
dział Pam Prezydent Rzeczypospolitej, pre 
zes Rady Ministrów Prystor, marszałko- 
wie Sejmu i Senatu, ministrowie, prezes 
NIK, prezesi najwyższych instytucyj są- 
dowych, korpus dyplomatyczny, generali- 
cja, umzędniecy Ministemstwa P. i T., pre- 
zesi cnaz delegacje dymekicyj P. i T., tu- 
dzież omganizacje zawodowe pocztowiców. 

* * * 

W ARSZAWA. PAT. — Pam Marsza- 
tek Piłsudski przesłał wdowie po śp. mimi- 
stnze Boermerze mastępującą depeszę: 

Głęboko dotknięty śmiercią męża pani, 
ministra Boernera, wyrażam Jej moje ser- 
deczne współczucie, żegnając w zmarłyni 
wielce zasłużonego żołnierza, a swego da- 
wnego dzielnego towarzysza pracy miepo- 
dległościcwej i państwowej. ( —) Marsza- 
tek Józef Piłsudski, 

* 

7% powodu śmienei Ministra Poczt i Te- 
legrafów, Śp. inż. Ignacego Boemmera, na 
gmachu Dyrekcji Poczt i Telegrafów w 
Wilmie omaz na budynkach wszystkich u- 
rzędów pocztowych powiewają ma  zmak 
żałoby chorągwie państwowie, opuszczone 
ku dołowi i owinięte krepą. 

* * 

* 

Prezes wileńskiej Dyrekcji Poczt i Te- 
legrafów: inż. Żuchowicz wystosował w: 1- 
mieniu wiłasnem i ogółu pracowników po- 
cztowo-telegraficznych, telegramy komdo- 
lencyjne na ręce małżonki zmarłego, p. 
mimistnowej Zofji Boernerowiej oraz p. 
wiicemiinistra inż.  Frameiszka  Drzewiec- 
kiego. 

Pani mimistrowa Zofja Boernerowa 
Warszawa. 

Głęboko dotknięci bolesną wiadomością 
o zgonie mieodżałowanej pamięci Pama Mi- 
mistrna, wielkiego obywatela i budownicze- 
go poczty polskiej, składam Pani Miniist- 
mowej 'w imieniu miłasnem i całego perse- 
nelu Okręgu Wileńskiego wyrazy Sszczere- 
go żalu i współczucia, 

Prezes Dyrekcji 
Żuchowicz. 

Pam Wicemimister Inżynier Franciszek 
Drzewiecki — Warszawa. 

Pograżeni w: żałobie w obliczu przewcze 
snego zgonu nieodżałowanej pamięci ma- 
szego ministra — niestrudzonego bojowni- 
ka o woljność (Polski i wielkiego reorgani- 
załiora Instytucji! Pocztowej — składam w 
imieniu wilasnem i podległego mi persone- 
Tu wyrazy wielkiego żalu oraz 'zapewnie- 
nia, że naczelne hasło Jego „wszystko dla 
państwa”, przyświecać nam będzie i nadal 
w, naszej pracy. 

Prezes Dyrekcji (—) 
Żuchowicz. 
PRIETAISAI 

szkodliwe projakty. Twierdzi on, że we- 
spół z Nordwallem omawiano plam całko- 
wlłtego unieruchomienia elektrowni na 
wypadek wiojny. Między innemi miał ist- 
mieć konkretny plam zatopienia stacji dro- 
gą znilszczenia tamy. Łabanow: otnzymy- 
wiał od Nordwalla pieniądze w sumie 5 ty- 
sięcy mubli, z czego 2.500 rubli zostawił so- 
bie, a resztę, według jego zeznań, oddał 
wspólmiikom. 

Lebiediew zezmaje, że otrzymał jedynie 
250 mubli. 

FUTRO 

Podczas zarządzonej konfrontacji! Nord 
wall kategorycznie zapnzecza, jakoby @а- 
wał pieniądze. W rozmosłach z Łabamnio- 
wem. przekonywał go raczej na rzecz wła- 

dzy sowiedkiej. Stosuniki łączyły ich ści- 
śle służbowe. Nie dawał mu żadnych po- 
leceń sabotażowych, niigidy rozmów o woj- 
mie miie było. Nordwalil zezmaje, że za jego 
pośrednictwem inż. Taylor sprzedał Łaba- 
miojwjowi futro za 500 mubli, Łabanow oš- 
wiadczył, że futro dostał od! Nordwalla w 
ipriezemicie. Należy wazmaczyć, że futro to 
stanowi jedyny dowód winy w sprawie 
Nosdwalia. 

Świadek Lebiediew, przesłuchany za- 
raz po Łabamowie, stwierdził, że miał po- 
glądy amtysowieckie. Umówił się z Łaba: 

(—) inžynier Karol 

inžynier Karol 

WOŁOŻYN — tiberman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“, 

   
      

Prasa Angielska 
© „Myśli w obcęgach* 
Książka p. Mackiewicza „Myśl w Ob- 

cęgach'* wyszła w przekładzie angielskim 
już w listopadzie zeszłego roku. Pomi- 
mo tego prawie każdy tydzień przynos: 
nową recenzję, artykuł, lub wzmiankę o 
tej książce. Profesor uniwersytetu w 
Belfaście, znany pisarz Artur Ryan napi- 
sal nawet w gazecie „Irish News* cały 
cykl artykułów, nad któremi widnieje ob- 
jaśnienie, że wypowiedziane poglądy 
wywołane zostały lekturą książki „Myśl 
w Obcęgach*. W artykułach angielskich 
przeważna uwaga zwrócona jest na po- 
wtórzenie treści książki. 

Oto niektóre urywki z tych głosów 
prasy, wymienione w porządku chronoło- 
gicznym. 

Wśród ostatnich tak licznych książek © Ra- 
sji, najbardziej interesującą jest „Myśl w Ob- 

cęgach“. Truth, 30 listopada. 

Był (autor) tak „fair* wobec Sowietów, że 

podobno oskarżano go w jego Ojczyźnie o 

schlebianie bolszewizmowi. A przecież po prze- 

czytaniu jego książki... 

Mantnose, 2 grudnia. 

..jego stosunek do bolszewickiej Rosji jest 

szczególnie rycerski i tak poprawny, że należy 

zalecić go wszystkim innym dziennikarzom. 

Glasgow Evening News, 10 grudnia. 

-.jest to książka pełna szlachetnego niepo- 

koju o to, czy to, co pisze, istotnie odpowiada 

prawdzie. 4 
Northern Whig, 10 grudnia. 

Nowa książka o Rosji sowieckiej, o której 

piszemy, tem się różni od tamtych, że podcho- 
dzi do niej z psychologicznego punktu widze - 
nia: — jej autorowi chodzi o zobrazowanie 
skutku, jaki na rosyjskim narodzie wywarł ów 
eksperyment. 

Faktem jest, że na żaden kwestjonarjusz, 
naszkicowany za granicami Rosji, nie da się 
łatwo odpowiedzieć. Rosja jest niewystarczajį- 
co statyczna, by z nią móc postępować tą me- 
todą. Pan Mackiewicz mówi: „Jest to wielki 
kocioł, wrzący -rewolucją". 

The Times 15 grudnia: 
„Pozornie jest to poprostu jeszcze jedna 

książka o Rosji sowieckiej, ale naprawdę jest 
pod bardzo wieloma względami zasadniczo od 
tych wszystkich różna. 

Catholic Times, 23 grudnia. 
Mówiąc o przyszłości Rosji autor wyraża 

przypuszczenie w istocie najbardziej prawdo- 
podobne, że sytuacja obecna zakończy się jed- 
nak wskutek jakiegoś nieprzewidzianego za- 
walenia się Sowietów. 

Aberdeen Press, 31 grudnia. 

Autor niewątpliwie starał się być uczciwyin 

i prawdomównym i nie ukrywa wcale swych 

silnych zasad monarchicznych i rzymsko-ka- 

tolickich. 

Listener, 25 stycznia. 

Pan Mackiewicz w przeciwieństwie do każ 

dego innego pisarza, piszącego o bolszewickiej 

Rosji nietylko stara się o bezstronność, ale ją 
osiąga. 

Spectator, 27 stycznia 

„Russian Mins in Petters" jest to tytuł nie- 

słychanie interesującej książki, którą właśnie 

przeczytałem. 

Mam nadzieję, że książka ta trafi do siłacza- 

łych (rozlazłych) rąk tych ciekawskich pisarzy 

i tak zwanych intelektualistów i ciężkich za- 

rozumialców, co jadą do Rosji, a gdy im po- 
każą programowe widoki (portery) i napcha- 
ja niezgrabnemi oficjalnemi kłamstwami, wra- 
cają do Anglji, pełni nerwowego podniecenia. 

Książka ta nie jest bynajmniej propagando- 
wą książką antybolszewicką, jest podaniem. 
faktów, przetykanem wielu šcislemi rozważa-. 

niami na temat całego eksperymentu. Tu i tam: 

autor ośmiesza absurdalną sowiecką propagan- 

dę i śmieje się z dziecinnego gadania partyj-- 
nych przedstawicieli. Ale mimo to nie można: 

powiedzieć, aby niedoceniał niebezpieczeństwa , 

tego burzycielskiego ruchu. 

Daily Express, 28 stycznia 

Jedną z najbardziej interesujących i najba”- 

dziej obecnie czytanych książek o Rosji, ostat- 

nio wydanych — a lista książek traktujących 
o tym przedmiocie powiększa się stale... 

Istotną cechą Rosji dzisiejszej — zdaniem 
autora — jest stan rewolucyjnego naprężenia, 

w którem utrzymuje się stale cały kraj. Społe- 

czeństwo jest tam _ „sprowadzone do stanu 

chronicznej histerji'. Wszystko jest w stanie 

płynnym, wszystko jest względne. 

Liverpool Post, 6 lutego. 

Książka zaglądająca za kulisy faktów Rosji 
bolszewickiej i odróżniająca rzeczywiste siły 
działające w tym kraju. 

Derbyshire Times, 18 lutego. 
BZAWZZA ZEISS S 

SKŁADAJCIE OFIARY NA BEZROBOT- : 

NYCH ZAMIAST WIZYT ŚWIĄTECZ- : 
NYCH I ŻYCZEŃ — NA KONTO W P.: 

K. O. NR. 180.610, LUB NA KONTO w. 
K. K. O, NR, 472, LUB W GMACHU 
URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO, POKó] 
NR, 16. 
GEKECODANE TTEJEJ 1 TBATDOAOWI TRE TR BIP RZE ОЛИ МОС0 ОО САСОНа О 

mowem i Ugrjumowem. Wiosną roku 1931 
poznał imż. Biliota, u którego zaczął by- 

wać codziennie, Z Łabanowem Lebiediew 
prowadził rozmowy o charakterze antyso- 
wieckim.



2 

SILVA RERUM 
MUZYKA POWAŽNA I LEKKA, — POR 
NOGRAFJA MUZYCZNA. — MUZYKA 

W RADJO. 
Sprawy naszej współczesnej muzyka 

porusza Kurjer Poranny (102) w artyku- 
le „O szkodnikach i analiabetach w na- 
szeį muzyce“. Odrėžniamy  dwa rodzaje 
muzyki: 

Wielka sztuka, to, w tym wypadku, mu- 
zyka symioniczna i gra wirtuozowska, prze- 
znaczone, jako odświętny pokarm duchowy, 
dła tych, którzy go w tem znaczeniu potrze- 
bują. Drugi dział — to muzyka potrzebna do 
użytku prawie codziennego, jako . powszednia 
strawa duchowa, mająco znaczenie raczej 050- 
biste.. 

Dzisiejsze zainteresowanie współczesnych 
kompozytorów polskich idą po linji tworzenia 
wielkich dzieł. Są to wysiłki jednostronne. Na- 
rzeka się, częściowo słusznie, że polskie społe- 
czeūstwo nie interesuje się należycie poważną 
muzyką, jednak z drugiej strony nic się me 
robi, ażeby dać spoieczeństwu dobry mate- 
rjał muzyczny do codziennego użytku, gdzie 
zainteresowania z każdym dniem wzrastałyby. 

Właśnie: w dziedzinie muzyki i. zw. 
lekkiej, poszukiwanej przez najszersze 
masy społeczeństwa, nietyiko nie zazna- 
cza się «wpływów poważnych muzykó 
lecz wręcz — grasują tam tandeciarze. i 
graiomani muzyczni. 

Nałeży tamować rozwój i rozpowszech- 
nianie twórczości kabaretowo-podwórzowej. 
Pomijając, to, że nie posiada ona żadnej war- 
tości artystycznej, o czem Świadczy zmienny 
ny i krótkotrwały jej żywot, oraz że jest in- 
trzem, obcym dla naszej głębszej kultury, lecz 
jest zarazem elementem szkodliwym, zachwa- 
szczającym postępy poważnej kultury muzycz- 
neji wysysającej z nieświadomości narodu naj- 
żywotniejsze jego soki: zdrowy odruch i po- 
pęd do muzyki. 

Zabójcze jej działanie odbija się dopiero 
na wsi, gdzie przy pomocy płyty gramoiono- 
wej i szeroko kolportowanych popularnych 
wydawnictw brudy warszawskiego  rynsztoka 
tozlewają się szeroko po Polsce. 

Proszę sobie dobrze 'uprzytomnić, jakie 
łatalne skutki przynosi ona naszej rodzimej 
twórczości ludowej. Jak wynaradawia nam lud- 
ność wiejską, jak zatraca w niej poczucie swej 
odrębnej wartości, jak nas gubi i jak osłabia 
siły ekspansywne naszej polskiej kultury. 

O ile spekułacja analfabetów muzycznych 
na lekkiej muzyce nie może być zabroniona 
tak jak wydawnictwa pornograliczne, misio iż 
w stosunku do czystej sztuki jest handeteso- 
wą pornografją, to przynajmniej w imię samo- 
obrony rasowości połskiej postarajmy się zdro 
wsze części społeczeństwa odgrodzić od niej 
chińskim murem, nakładają takie ciężary, aże- 
by ukrócić jej rozwój, nie pozwalając na na- 
szym organiźmie eksploatowania tandety i 
żerowania na jego nieświadomem łaknieniu. 

Wielką rolę w propagandzie muzyki 
w wychowaniu słuchaczy odgrywa radjo. 

Gazeta Lwowska (99) pisze: 
Musimy sobie jasno zdać sprawę, iż po 

taz pierwszy słuchają warstwy społeczeństwa, 
które dotychczas stały całkiem na uboczu, a 
które dzięki radju, przejdą same do aktywnej 
twórczości, co jest niesłychanie ważne i ро- 
żądane. 

Ale wprzód musi radjo stworzyć ze swo- 
jej masy słuchaczów, która jeszcze nie jest 
wspólnotą, tylko sumą prywatnych egzysten- 
cyj, jednolitą, wychowaną publiczność. Ote pro 
blem wychowawczo-programowy! 

Czy radjo należycie wywiązuje się ze 
swego zadania? Można wątpić, choć mi:- 
zyka przeładowuje programy radjowe, a 
może właśnie dlatego, że programy sa 
przeładowane muzyką nie najświetniej- 
szą!.- 

Musi powstać specjalny rodzaj muzy- 
ki, uwzględniający warunki radjowe: 

Radjo nie może się zadowolić ogólną lite- 
rałurą muzyczną, którąby interpretowało po 
myśli swoistych wymogów mikroionu, lecz do- 
maga się powstania nowej specyficznej muzyki 
radjowej. Muszę tu wskazać na rzecz paradok- 
sałną: otóż dawno jeszcze przed powstaniem 
radja istniała już bogata i wartościowa litera- 
tura radjowa, mianowicie: duchowne i świec- 
kie oratorja. To jest forma rezygrująca z wi- 
zualności przez osnowę a priori wszystkim zna- 
ną i przez przeniesienie przebiegu akcji, do 6po- 
wiadania świadka, a więc spikera. Tu jest 
punkt zaczepienia, podstawa iormalna dła mu- 
zycznego słuchowiska. 

Bardzo poważnem zagadnieniem sta- 
je się sprawa muzyki lekkiej w radjo: 

Pod słowem muzyka rozrywkowa rozu- 
mieć należy taką, którą przepracowany, tzycz 
nie i umysłowo zmęczony radjosłuchacz po- 
trafi jeszcze pojąć i przeżyć. A więc między 
innemi również muzyka ludowa. Utorowanie 

- najlepszych dróg dła muzyki ludowej jest je- 
dnem z najbardziej odpowiedzialnych zadań ra- 
dja. Należy jej zapewnić jak największy krąg 
działania przez głęboko artystyczne ujęcie, 
przez absolutne unikanie .t zw. kliczu i stop- 
niowe usuwanie sentymentalności w złem tego 
słowa znaczeniu. 

Uwagi słuszne. Czy ktoś skorzysta z 
nich — zobaczymy. 

Wilenska 
Powieść Kryminalna 

Falicji Romanowskiej 

  

  

  

mkaże się w czasie najbliższym 

w wydania ksią:kowem. 

ч Р 

  

  

  

PRACOWNIA DAMSKICA UsiOA0W 

F. OSTROWSKIEJ 
została przeniesiona z nl. Dąbrowskiego 3 m. 9 

na ul. Jagiellońską 7 m. 9. 
(wejście z ogródka) 

. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. Żałądka 
i jelit przyjmaje od 12 — 2 1 4—6 

Kwiatowa 7, tel. 14-25. 

D. RABINOWIiCZ 
Korespondeneje w angielskim fłanc., nie- 
mieckim włoskim, hiszpańskim, rosyjskim. — 
Tłumacz przysięgły dla żydowsk. hebraj. 
skiego, Letcje hiszpońskiego. UI. Rudnicka 9 

od godz, 4 — 6 w, ` 

Sprzedaję DR UT KOLCZASTY 
na ogrodzenia 

Wilno, Zawalna 19 Z. Kessler ""uisco" 
Wysyłsm także na zamówienia 

  

  

  

  

  

        

Lector. | 
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WILNO -WARSZAWIE 
1) Wystawa zbiorowa prof. Ludomira Slendzinskiego. 2) wystawa Wileńskiego Towarzystwa 

Artystów Piastyków. 3) „Krypta Królewska Bazyliki Wileńskiej 
PARĘ SŁÓW O IPS'sie, W KTÓRYM 

WYSTAWY SIĘ MIESZCZA 
125-и? RA 2 

‚ 

Przyczyna powstana 

dużo się skupiło w W A 

„rewolucyjnych i starszych „bezapeia- 

cyjnych** tałentów. Młodzi chcieli decydo 

wać © poziomach wystaw bezapelacy;- 

nie, — starzy chcieli trochę rewolucji. 

„Zachęta zaś dotychczas jedyna in-- 

stytucja wystawowa, nie lubiła wprowa- 

dzać fermentu w swe spokojne uregulo- 

wane życie miłośników sztuk pięknych. 

Godnie, opierając się o statuty, pra-- 

wo własności, protekcje i inne dostoj- 

ności — obroniła Zachęta ciche wody swe 

go stawu. | 
Więc siłą rzeczy powstała nowa 

  

pla 

. cówka artystyczna — Instytut Propagan- 

dy Sztuki, czyli I.P.S. 

W swych Szarych murach (wcale nie 

imponujących nazewnątrz), bardzo szyb- 

ko potrafił IPS skupić niemal całe życie 

artystyczne stolicy w czterech jasnych, 

obszernych salach — co miesiąc orgam- 

zowane bywają wystawy obrazów i 

rzeźb o poziomie ustalonym, tamże się 

odbywają zebrania, odczyty i dyskusje: 

w dwóch innych mieści się kawiarnia —- 

od rana do nocy wypełniona „po brzegi 

przez artystów, literatów, snobów i r0z-- 

maitych kibiców artystycznych. 

Tymon Niesiołowski ., 

Gościnne pokoje zajęły „Wiadomości 

Literackie“, kancelarją IPS-u trzyma rękę 

na pulsie artystycznym catej Europy-.. — 

Jednem słowem — powstał przybytek 

Sztuki czystej. Być może gdzieś po ka- 

tach już się czają malkotenci, zazdrość 

i animozje osobiste, — być może rewo- 

lucyjność nowej sztuki nieco się utem- 

perowała, ciężkie warunki materjalne wy 

twarzają kompromisy. — Ale takiem jest 

życie.Faktem jest jednak, że IPS, powstał 

Ludomir Sleńdziński (wzeżba w: drzewie) 
ZATO AKSA ODATAOZRAKERZKDNI a 

w saionżch 

/ Hotelu Georces'a 
‘ dnla 18 kwlainia b. P. 

o godzinie 22 
"ias L 
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Er. Jamonit 

istnieje, rozwija się, jest potrzebny. Jesx 

dziś benjaminkiem Warszawy. 

PLASTYCY W IPSIE, SPOTKANIE KRY 

TYKI Z WYSTAWCAMI, WERNISAŻ. 

Rzeczą jest zupełnie zrozumiałą, że 

zbiorowa wystawa prof. Ludomira Śler- 

dzińskiego i doroczna WTAP zorgani- 

wnież się zmieściły wystawy: „Krypta 

a 

„Nad morzem 

zowane zostały w salach IPS-u. Tam. ró- 

Królewska Bazyliki Wileńskiej" i „Piękna 

książka wiłeńska”. 

z Zgodnie obyczajem, ustalonym w 

IPS-ie od 1 stycznia — w .przeddzień 

wernisażu t.j. we środę, na tle już urzą- 

dzonej wystawy odbyło się małe przyję- 

cie dła krytyków artystycznych _całei 
prasy warszawskiej. Przyjęcie to w celu 

bliższego zaznajomienia się krytyków z 

wystawcami — odbyło się w wyjątkowo 
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ul, Sofjaniki, w Wilnie 

miłym i przyjaznym nastroju; parę prze- 

mówień, dobra kawa, konjak, ciasta i 

tartinki, zawsze ułatwiają w znacznym 

stopniu porozumienie się pomiędzy dwo- 

ma obozami. 

Obecność we środę wieczorem iak 

wybitnych krytyków jak: Treter, Kleczy * 

ski, Wallis, Fr. Siedlecki, Borowy, Po- 

doski, Winkler, Podhorska-Okołow, ka- 

rykaturzysty Szwejcera, dowodzi, jak 

wielkie zainteresowanie wzbudziły te wy-- 

Michał Rouba 

  

MOSKWIA. PAT. Przyłtalczając na 
pierwszej stronie doniesienie „Gazety Pol- 
skiej“ 0 obecności komendanta U. O. W. 
Konowalca w Rzymie z okazji spotkania 
IPapena z Mussolinim, „Prawida” pisze w 
specjalnym komentarzu redakcyjnym : 

Czytelnicy sowieecy znają „malowmi- 
czą postać" kierownika U. O. W. Konował 
ca, nietylko z okazji jego znalktomitej dzia- 
falności białogwardyjskiej w przeszłości, 

Prasa sowieck 

stawy w Warszawie; specjalne zaś zain- 

teresowanie wzbudza sala Ludomira Sle:. 

dzińskiego. 

Wernisaż się odbył we czwartek © 

godz. 12 w południe. Otwarcia dokonał 

minister jędrzejewicz w obecności dyr: 
Michalskiego, Woydyny, Remera, War- 

chałowskiego, przedstawicieli kilku am- 

basad, proiesorów Uniwersytetu  Wa:- 

szawskiego i przedstawicieli prasy. Po- 

imimo pracy w biurach i urzędach — tiu 

my zapełniły wszystkie cztery sale; iłu- 

my, składające się przeważnie z wilnia::, 

lub osób, które były z Wilnem związane 

w dalekiej, czy niedalekiej przeszłości. 

Więc: prof. Ehrenkreutzowie, prof. Li- 

manowski, prof. Sokołowski, prof. More- 

lowski, dyr. Rychłowski, Śmiałowski, 

Wyrwicz, dyr. Rygiel, naturalnie plasty- 

cy prawie w komplecie i poeta Łopalew- 

ski (który zorganizował wystawę książ- 

ki wileńskiej) i wiele innych osób. 

Największe zaś zainteresowanie wzbi: 

dza sala Ludomira Śleńdzińskiego, która 

mieści przeszło 80 eksponatów: rysunki, 

obrazy, płaskorzeżby, rzeźby, — doro- 

bek ostatnich kilku lat. 

Duże powodzenie mają pejzażyści: Ja- 

montt, Niesiołowski, Rouba, Szturman i 

portrety: Horyda, Kwiatkowskiego, Dą- 
browskiego. Zresztą szczegółowe om5- 

wienie wystawy i eksponatów potem. 

Ergo. 
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lecz także z niedawnych rokowań z udzia- 

łem „przysięgłego dyplomaty pantji ma- 
modłowo - socjalistycznej Rosenberga, któ- 
xych przedmiotem był, jak wiadomo, plan 
oderwania Ukrainy od ZSRR. Jak widać, 
ukraiński: „ataman*  stamowi mieodłączny 
rekwizyt. arsenału narodowo - socjalistycz 
nej polityki zagranicznej. Tak wilaśnie na- 
leży sobie tłumaczyć obecność Konowalca 
w. Rzymie. 4 

Rewizja w biurach sowieckiego 
PRZEDSTAWICIELSTWA HANDLOWEGO W BERLINIE 

MOSKWA PAT. — Cała ' prasa sowiecka 
podaje na pierwszej stronie wiadomości o re- 

wizji w mieszkaniu zastępcy przedstawiciela 
handlowego ZSRR w Berlinie Feinsteina, ponii 

mo okazania przezeń paszportu dyplomatyc:- 
nego. Depesze wskazują, że agenci policji po- 

litycznej zachowali się bardzo ordynarnie i od 

mówili sporządzenia protokułu o rewizji, która 

Radjo w pociągach 
polskich 

Jak wiadomo, 0d: kilku już lat w pocią 
gach. dziennych, kamusjących ma długich 

magiistralach, pasażerowie mogą sobie Skra 

cać czas podróży słuchaniem audycyj ra- 
djoiwych, dzięki specjalnym — instalacjom 

radjcwiym. 
Tustalacje madjowe  idotychczas wpro- 

wadzome zostały w pociągach na nasiępu- 
jących linjach:  Wiarszawa — Kraków, 
Warszawa — Lwów, Warszawa Poznań, 
Warszawa — Gdynia i Wiarszawa—Łódź. 
Projektowane jest. wyposażenie w takie in 

stallacje pociągów. (kursujących między 
Kwakowem i Zakicpanem, Krakowem — 
Timowem, oraz Warszawą — Wilnem, 

Podkireślić maležy: faik ba ra- 
djowa ma kolejach pollsik: jest: ziongalnii- 

zowiama wizorowo i służy za przylkład ob- 
cym kolejcm, które nia swoich linjaich za- 
prowadzajją również tę inowację. 

Akademickich 
Kół Wilnian 
Warszawie Lwowie 

i Poznaniu 

  

  

    

  

  

zresztą nie dała żadnych rezultatów. Ambasa 

dor ZSRR w Berlinie zgłosił u władz niemiec- 
kich energiczny protest. 

1 „Rozejm Boży 
Pod tą mazwą od lat 12-tu Czechosło- 

wacki Czerwony Krzyż obchodzi eo roku w 
okresie wielkanodnym trzydniową uroczy- 
stiošč. 

Główna idea „Rozejmu* polega па do- 
browolnem przestrzeganiu raz jw roku trzy 
dniowej przerwy wszelkich wallk politycz- 
mych, waśni pantyjnych, oraz wszelkich 
sporów i sprzedzek natury zrywatnej. 

MW umzeczywistniieniu tego celu dopoma- 
ga przedewszystkiem prasa,  umieszcza- 
jąc Gdpowiednie artykuły. Czerw. Krzyża. 

Ogłoszenie „Rozejmu* odbywa się bar- 
dzo uroczyście w; gmachu parlamentu уг о- 
becności Prezydenta Rzeczypospolitej, 
wiładz. państwowych, korpusu dyplomatycz 
mego i tysięcy zaproszonych gości. Pro- 
pram obehodu „Rozejmu” obejmuje w <zę- 
ści ofiiajalnej przemówienia prezydenta 
parlamentu, dostojników państwowych i 
działaczy czerwonokrzyskich, oraz w gra- 
micach 2 strzałów armatnich, 2-minutowie 
milczeniie — hołd pamięci! żołnienzy 'czedho- 
słowadkich, poległych podczas wojny: świa- 
Ilowiej. 

W: mioku bieżącym uroczystości. „„Rozej- 
mu Bożego” zakończą odbywający się w 
[Pradze międzynarodowy zjazd Czerwony:h 
Kmzyży Europy Środkowej, W święcie tan, 
wezmą udziiał delegaci IPolskiego Czeswc- 
mego Krzyża ma iwspomniany zjazd. 

Ofiejalma część obchodu trajnsmitowa- 
inta będzie jprizez Polskie Radji dnia 15 bm. 
lo godzinie 1l-tej do 11,45. 

(w na loto ja bezrobotnych 
  

   

"© W WIRZE STOLICY 
PIELGRZYMKA DO CZĘSTOCHOWY. 

Bidulińscy poważnie się zastanawiali jak 

spędzić święta — 6 dni urlopu, co z niema ro- 

bić? 
— Kupimy prosiaka, będzie Święcone, za- 

proponował mąż. 

Węgla już nie mamy, jak go upiec. 

— Kupmy gotowego indyka. 

— To głupie zwierzę, kawałek biały, kawa- 

łek czarny, zobaczysz że się pokłócimy... 

— Może kaczkę? 

Piel 

Jaja są bardzo tanie, 6 groszy sztuka. 

Kiedy jestem taka pechowa, že zaws 

mi wsuną niedobre jaja — iedwo wyjdę ze skle- 

pu trrrach i wszystkie wypsna mi się na zie- 

mię. 

— istotnie, niedobre jaja. 

— Ale przecie ślubowaliśmy przed naszem 

małżeństwem, że jak będziemy szczęśliwi, to 

przez wdzięczność pójdziemy pieszo do Czę- 

stochowy i z powrotem. Teraz sama pora 

— Fajnie. Tylko, że mój brzuszek prote— 

stuje przeciw zbyt forsownym * marszom. 

— Rozumie się powolutku, oto mapa, a 

więc we czwartek etap Warszawa — Mszczo- 

nów 33 klm. 

W. sam raz na pierwszy dzień, że pzze- 

cie nie w treningu. | 

— W. Wielki Piątek. 
— Będziemy zmęczeni po wczorajszym, nie 

trzeba się forsować. 

-— Więc Mszczonów — Rawa 28 kim. 

— Akurat stosowna odległość. 

— W sobotę do Spały, od Rawy jest bi- 
tych 35 klm. 

— Trzeba się zatrzymać w Spale, prezy- 

dent spędza tam święta. 

— W niedzielę... 

— W niedzielę musimy już wracać — trzy 

dni przecie tylko zostanie urlopu. 

-— Słusznie, lecz to znaczy, że nie wypel- 

nimy ślubu, Spała na pół drogi do Częstoclio- 

wy. 

  

  

-—- A jesteśmy małżeństwem dopiero od 20 

lat, przez — daj Boże — następne 20 może 1a- 

sze pożycie będzie fatalne. 

—- Masz rację, resztę pielgrzymki 

my zarezerwować na później, w ten sposób 

nawet będziemy poniekąd trzymali w szachu... 

Karol. 

musi 

AMY JOHNSON 
Amy johnson, lotniczka angielska, której 

rzekomy wywiad w „Sunday Disputch“ wywo- 

łał w Polsce oburzenie, a między innemi garśc 

nader energicznych epitetów ze strony naszego 

feljetonisty, pana Karola — ogłosiła list, zaprze- 

czający, jakoby miała się wyrażać źle o Polsce. 

Wszystkiemu był winien dziennik „Sunday Dis- 
putch', któremu serdeczne powitanie w Pol- 

sce wydało się banalne i dlatego kropnął so- 
bie takie sensacje, jak ta, że w Polsce nasta- 

wano na cnotę Amy Johnson. jakby tam .nie 

było, wina jest nie po naszej stronie. 

Przygotowania kolejow. LOPP. 

Przygotowajnia. kolejowego LOPP do 

10-tego tygodnia propaganidowego. 5 
Tygodnie propagandowe lotnictwa ma- 

ją na celu uświadomienie społeczeństwa 
eo do wagi obrony przeciwgazowej i prze- 
eiwilotniiczej, które wi chwili obecnej, gdy 
mad miaszą gramicą zachodnią gromadzą się 
chńrury, nabiera szczególmiejszego zmacze- 
mia. Doceniając przeto wagę silnego zespo 
lenia. społeczeństwa (wogóle, a kolejowego 

wi szczególiniości, z ideą obrony kraju, ko- 
mitet kolejowy LOIPP dąży do jak najlep- 
szego wymiku akcji propagandowej. 

Tydzień lotniczy w rokiu bieżącym: od- 
będzie się w miesiącu maju, tradycyjnym 
zaś zwyczajem przed każdym tygodniem 
propagandy - krajowej, ma wniosek 
komitetu idymektor kolei zwołuje do Wilna 
zjazd. maczelników ważmiejszych urzędów, 
przedstawicieli  organizacyj spolecznych, 
pracujących ma terenie kolejnictwa oraz 
delegatów |cnganizacyj lotniczych, 'wtho- 
dzących 'w skład kolejowego komitetu L. 
O. P. P. Ostatmio odbył się taki zjazd w 
Wilnie pod hasłem: „wszyscy kolejanze i 
ich rodziny ido szeregów! LOPP". 

Oficjalna mazwa grona zjazdowego - 
czącego w tym roku iokoło 60 uczestiników, 
brzmi: Kionferencja. 10-tego tygodnia pro 
pagandowego Ligi, całe to griomo stanowi 

Komitet; dla przeprowadzenia 10-tego ty- 
godnia, propagandy LOPP. 

Obradom pnzewjodniczył senator Lemp 
ke, przy stole prezydjalnym asystowali dy 
rekitor kolei inż. Falkowski, wicedyrektor 
Mazurłowski, poseł Stępiński i inni, sekre- 
tarzewiał p. Romaszko. 

Dyrektor kolei kilkakrotnie zabierając 
głos w dyskusji, podkreślił z malciskiem 
szczególną rwiagę wobea ważności chwili, 
mależemia. wszystkich, zamówno pracowni- 
ków jalk 4 ieh modzin do organizacji lotni- 
czej, S 

Zreferowany przez członka zarządu p. 
Duczycza puogram przeprowadzenia 10-g0 
tygodnia lotniczego, który ze względu ma 
Jubileuszowy chawakter dziesięciolecia Li- 
gi wiinien wypaść uroczyście, został jedno- 
głośne przyjęty. ; 

Dla nadania ongamizacji kolejowej L. 
O. P. P. widomeso zniakiu jej istniemia, po- 
stamiawicinio mfumdowiać sztamida ir, przyezema 
zajimiejowiana ma wiosek: inż. Budkiewicza 
zbiórka ma sali wśród zebranych dała 81 
złotych. . 

W toku obrad uchwalono popierać а- 
początikowajną akieję pośrów kobiet, dążyć 
do wykonania pomieszczeń uszczelnionych 
dla obrony pnzeciwgazowej, wozwinąć jalk 
miljszerszą propagandę a groźnych skut- 
kach włojny gazowej, wreszcie dołożyć 

starań, aby wszyscy pracowniey kolejowi 
wiraz z modzinami należeli do Ligi, przy 
czem postanowiono w tym celu wydać 0d- 
mośną odezwę. 

Skazanie dyrektora „Heieny“ 
SOSNOWIEC. (PAT. — Zarząd Kopalni „„Helena* zalegał od dhyż zego aa 

platą zarobków robotnikom ww wysokości 
150 try ięcy złotych, do spłaleeniia których nie można go byo skłonić. W związku z tem odbyła się wiezonaj rozprawa kanno - administracyjna w starostwie w Będzinie. Miszysey: trzej wspólniey | dymekiior kiopai- mž „Helena“ skazani zostali za niewypła- 
cenile wobotnikom zarobków, i ciągle odwle kanie wypłat mia trzy miesiące bezwzględ- 
nego wlięzienia, bez zamiany ma gmzywnę. 

   

   

  

  



Rok 1916. ..Jakże już dawno! Pienw- 
sze Święta Wielikamniocne po odejściu Mas- 

kali Niiemiecka okupacja! Jeszcze miezbyt 

twamda, jeszcze licząca się o tyle o ile z 

„miejseowem społeczeństwem'. Miasto już 

odcięte od reszty Świalta, ale jeszcze mie o- 

słodzome, miezgnębiomie,  niezamęczone.., 

Przeciwnie, pełne madziei, pełnie oczekiwa- 

nia nowych ważkich zadań. Wszystko wów- 

czas było przed nami, za namii miej iczego- 

byśmy żałować mogli. 

Wielkamoc przyszła późna i pogodna. 

W Zakrecie kwitły pnzylaszezki i ćwiczy- 

ły oddziały POW, przygotowując się na 

fnont Legjonasty. Legjony jeszcze walczy- 

ły na Wołyniu i werbunek mie był wstrzy- 

majny. Nieliczna garść inteligencji polskiej 

w! zamkniętem Wilnie szła wówczas ramię 

w ramię, Niie było mienawiści partyjnych, 

wiszyscy twspólmie patrzyli wi pnzyszłość. 

Święcone! Gdzie tam kto jak mógł, ale 

jeszeze było! Chodziliśmy: od domu do do- 

mu i dzielimy się jajkiem, życząc Sobie 

wzajemnie szczęśliwszych lat, Starsze po- 

kolenie mie nazbyt wienzyło wi łączność pań 

stwową z przyszłą niepodległą Polską, ale 

my, młodzi, nie mieliśmy żadnych wątpli- 

wieści, Wiedzieliśmy, że Komendant jakoś 

to urządzi, że miedarmo sam jest (Wilmiani- 

miem, miedarmo napisał nam przed paru 

miesiącami, dziękując za gwiiazdkę Pierw 

szej Brygadzie mia front przesłaną, list: wła 

snorecmy. A w liście tym mazwał Wiilno 
najpiękmiejszem i miajukochańszem miastem 

a Świecie. Czekaliśmy. Czekaliśmy czegoś, 

eo się lada dzień ma stać, jak? nie potrafi- 

libyśmy powiedzieć, ale wierzyliśmy głę- 

boko, że się stamie. Więc święto Zmartiwiych 

wstamia miie kolidowało w miczem z nasze- 

mi najwewniętnzniejszemi uezuciami; było 

jakby wypnzedzeniem rzeczywistości, jej 

zapowiedzią, smugą światła, rzuconą w 

przyszłość. Czekaliśmy i madowialiśmy się 

tem czekaniem. 

Rok 1919. Najpiękniejsza: Wielkamtoc, 

jaką Wilno kiedykolwiek przeżyło. Zmart- 

wyrchmistamiieę które przyszło magle, jak 

grom. wiosenny, co zabija siłę mieczystą. 

[Przyszło w chwili najwyższej rozpaczy, 

  

  

TRZY WIELKANOCE 
najbardziej gorzkiego zwątpienia, kiedy 
miasto uginało się pod grozą potwornego 

najazdu i eznło wyraźmiie, jak zwiolna tmaici 

siły, jak dłuch się w niem załamuje, jak 

wiszystko dokoła zasnuwia Bię szarym 

zmierzchem _—bezsłonecznaągo bytowania. 

Kto wówczas przeżył te dnii! Kto widział, 
jak Judność (Wilna wyległa: mia mlice, pod 
kule, witać swoich zbawcówi! Jak im niosła 
na. pozycje najsilniej ostnzeliwame wszyst- 

ko do mogła z biednego, z trudem niajwyž- 

szym przygotowanego święconego! Jak 

chwytano karabiny poległych i rzucano się 

naoślep do walki ulicznej! Kito widział to 

i przeżył — ten mie uwierzy, by Wilno kie- 

dylkolwiiek zapomnieć o tych dniach mogło, 

sprzemiewierzyć się im, dać się ogarnąć i 

zaliumaniė złym wiatrom ze wschodu. Na- 

czelnik Państwa wyjeżdżał od stromy Ostrej 

Bramy, jak sobie kiedyś -obiecał, ma Kiasz 

tanice. Tłumy: mieprzeliczonie  mwiwatowały 

na wąskiej ulicy. Ułami stali pod Katedrą 

i mieli pęki pnzelaszczek ma lancach zat- 

Imiete. A dzwony Katedralne biły głośno 

i długo na radość miastu i całemu krajowi. 

I miie było wówczas w Wilmie człowieka, 

coby się smnucił, coby: wiojsko wkraczające 

pnzeklimał, lub wilkiem ma mie patrzał. Za- 

prawdę, nie było wówczas w Wilnie takie- 

go człowieka. Takąśmy mieli Wielkanoc 

prawdziwą, Święto Zmamtiwychwstania. 

  

Rok 1933, I zniowiu (Wiellkianioe. Za miami 

czternaście lat: wytężonej pracy mad odbu- 

dową, mad zagospodanowaniem Się jnależy- 
tem w Wiolnej Ojezyźniie. (Przed mami jprzy- 
szłość miewiadoma. Chmunzy się tu i ów- 

dzie na wiidnoknęgu; mia zachodzie (grzmi... 

Błyskarwiice zalkreślają niesamowite zygza- 

ki rw) kształt swastyki. Dokoła mas szara, 

zmużoma kiryzysowa uiędza. Bezrobotni i 

(Wlincenliyniki, zbierające dla nich pracowi- 

«ie mia Święconie... Obdarte dzieci, sprzeda- 

jące po ulicach pienwsze pnzelaszczki, mad- 

wyrežone  przymrozkiem sasamki.. Jakie 

tam. ikito będzie. miał Święcone? Jiaikieškol- 

wiek prawiie wszędzie się znajdzie. 

Tradycja — to wielka pani. Stół wiel- 

  

Andriolli. 

OBŁĘD SEZONOWY 
Przypominam sobie dawną opowieść jakie- 

goś autora rosyjskiego o tem, jak to pewien 
Bogu ducha winny kołtun stał się dzięki dziw- 

nym zcządzeniom losu — sławnym i wziętym 

pisarzem. jegomość ten, zamieszkały w zapad- 
łej stolicy gubernjalnej, nie miał narazie aspi- 
racyj literackich. Natchnienie spłynęło nań nie- 
spodziewanie, tuż przed świętami Bożego Na- 

rodzenia. Zasiadł do biurka i napisał rzewna 
nowelkę wigilijną takiej mniej więcej treści. 
Ubogi chłopak wraca na święta ze szkół do 
głuchej wsi rodzinnej. Droga wypada mu przez 

dzikie lasy i pustynne pola. Ze skromnym wę 
zełkiem na plecach, pełnym skromnych, lecz 

wzruszających „gościńców'* dla rodziny, odważ 

nie brnie przez zaspy śnieżne. Nagle zrywa się 
zamieč. Chłopak idzie dalej przez Śnieżną za- 
wieruchę, potem traci orjentację i zaczyna błą 

dzić, potem upada ze znużenia, wreszcie kona 

powoli na mrozie, napół przysypany zamiecią. 

A przed śmiercią „łodowatą* śnią mu się: stół 
wigilijny, trzaskający ogień na kominku, twa 
rze bliskich, których nigdy nie ujrzy... Chyba 

na tamtym świecie... 

Rzewna nowelka spodobała się redakcji ty 

godnika prowincjonalnego. Umieszczono ją w 

numerze wigilijnym i nawet zapłacono hono- 
rarjum. Zrobiła furorę w światku gubernjalnym 
i skromny człowieczek stał się sławnym nowe 
listą. Nie spoczął jednak na laurach. Na parę 
tygodni przed Wielkanocą poczuł znów na 
tchnienie twórcze i zasiadł do pisania. luweu- 
cji zanadto nie wysilał, Powtórzył znów niemal 

dosłownie historję z chiopakiem, powracającytn 
na wieś ze szkół na święta, jeno magiczną mo 

cą talentu roztopił Śniegi, skruszył lody na rze 
kach i zamiast obrazu śnieżnej zamieci dał 
wstrząsający opis wiosennej powodzi. Chłopak 
skacząc odważnie z kry na krę przez rzekę we 
zbraną (jak murzynka z dzieckiem w Chacie 

Wuja Toma) ginie wreszcie w spienionych od 
mętach, a przed śmiercią śnią mu się: jaja 

wielkanocne, smakowite paschy, dzwony cer- 

kiewne, twarze bliskich, których już nigdy. 
seta 

Nowelkę znów wydrukowano i znów mią- 
ła duże powodzenie. Nowelista rósł w sławę. 
Odtąd regularnie dwa razy do roku — na Во- 
że Narodzenie i na Wielkanoc — niósł do re- 
dakcji tygodnika rzewną opowieść okolicznoś- 
ciową o chłopaku, który... Tylko dla rozmai- 
tości wprowadzał czasem nie iodowatą śmierć 

na mrozie, lecz śmierć w paszczękach głod- 

gych wilków, lub zamiast skakania z kry na 

krę przez wezbraną rzekę, dawał nieco pospo- 

litszy obraz zwykłego załamania się lodu na 
jeziorze pod stopami śpieszącego do domu chło 

paka... 

Sława nowelisty rosła. Sława ta otumaniła 
główkę i serce pięknego, czułego dziewczęcia. 
które poślubiło sławnego człowieka. Oboje cho 
Ча м aureoli sławy i powodzenia i wszyst- 
ko byłoby bardzo pięknie, gdyby nie wypadek, 
że szczęśliwa małżonka, porządkując papiery, 

  

natrafiła na ową najpierwszą, dziewiczą nowel- 

kę wigilijną męża. Przeczytała ją i zrozumiała. 
I zapłakała gorzko nad smutnym końcem pa- 

nieńskich marzeń i ideałów. 

* * * 

W początkach każdego sezonu — wiesenne 

go lub zimowego przypominam sobie tę opo- 
wieść pouczającą. Zwłaszcza — wiosennego. 
Wiosna jest porą wszelkich wzruszeń, podniet, 

i ekscytacyj. Wszyscy przeżywaja boleśno - 
rozkoszną fazę potrzeby tworzenia. Jest to zwy 

kła, przepisana prawami natury, stara jak świat 
radość twórcza. Każdy coś tworzy, najczęściej 

we własnym kółku, pocichu i dyskretnie, Ta- 

kiej twórczości wiosennej nic zarzucić nie mo- 
żna: jest ona normalna, pożyteczna, patrjotycz 

na, społeczna, przyjemna, Gorzej, że na wios- 

nę cały zastęp osobników płci obojga rozpo- 
czyna twórczość publiczną. Dzienniki, tygodni- 
ki, dwutygodniki, miesięczniki zaczynają pącz- 
kować rzewnemi pierwocinami muzy wiosen- 
nej. Każde czasopismo — od najbardziej poważ 

nego do najstraszliwej „zachołustnego* — za- 
czyna uganiać się za nowaljami wiosennemi 

uważa za punkt honoru, by przynajmniej nu- 

mer wielkanocny pstrokacił się od wierszy, ini- 

presyj i '<nowelek na tematy wiosenno - okoli- 

cznościowe. 

Czasy jednak zmieniają się. Rzewna opo- 

- wieść o chłopaku, który ginie w odmętach po- 

wodzi w samą Wielką Sobotę i ginąc marzy 
o jajach wielkanocnych, babkach, kiełbasach i 
twarzach bliskich, nikogo już dziś nie wzruszy. 
Trzeba iść z duchem czasu. Możnaby od biedy 

tę samą opowieść przetransponować na inod- 
łę sportu i wychowania fizycznego, tworząc 

historję o narciarzu, ginącym w lawinie Śnież- 
nej (Boże Narodzenie) lub o footbaliście, do: 

stającym w skroń ciężkim butem (Wielkanoc) 
lub o bokserze, umierającym od pięści brutal- 

nego przeciwnika (Boże Narodzenie i Wielka 
noc)... Wszystko to jednak byłoby zanadto sen 
tymentalne, a sport, jako symbol tężyzny, ше 
znosi mazgajstwa. To też współcześni noweliś- 

ci i ieljetomiści okolicznościowo - wiosenni о- 
brali inny temat. Temat wdzięczny, przebogaty, 
wzruszający, dla znawców —— obojętny, dla 
laików — egzotyczny. Tematem tym są poło- 
wania wiosenne ściślej — gody miłosne 

dwóch ptaków z rodziny kurowatych: gluszca 
i cietrzewia. Nad temi to dwoma ptakami pa* 
stwią się w sposób wyrafinowany, sprzeczny z 

elementarnemi zasadami ochrony zwierząt, dzi- 

siejsi feljetoniści wiosenni w Połsce. Od Weys- 

senhoiiow i Korsaków do Dangłów i Pawii- 

kowskich; od profesorów uniwersytetu do bicd 

nych panienek, którym swędzą palce z pocią- 
gu do pióra a którym rodzice nie sprawili za- 

wczasu lania za oddawanie się pracy nieprodu- 

kcyjnej; ,od utytułowanych grafomanów do 

szarych biuralistów z powiatowych komend u- 
zupełnień — wszyscy piszą o pieśni głuszca! -- 

Z błotnistych mszaryn Wileńszczyzny, z jodło- 

wisk karpackich, z przeciętych „brodami* bo- 

rów poleskich wyjeżdża biedny głuszec na ła- 

my ozdobnych ilustracyj i szaro-czerwonych 
dzienników. Znów biednemu po śmierci — Za- 

miast zdobić dostojnie kolorowy stół ze Świę- 
сопет — każą: „klapać”, „korkować”, „Szli%0- 
wać”, „krektač“... 

Biedny głuszec!. jakże musi zazdrościć o- 

wemu poczciwemu chłopczynie który to śpie- 

sząc na Święta ze szkół do domu rodzinncgo 
utonął w rzece wezbranej. Tamtego dawno pe 

chowano i dawno dano mu spokój. Głuszca 
wciąż dręczą i wiwisekują... 
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Wiosenne opowieści o głuszcach 1 cietrze 

wiach mają przedewszystkiem jedną cechę iry- 

tującą i nieznośną: są banalne i pompatycz- 
ne. Głuszec jest w nich koniecznie „ptakiem- 
królewskim”, a cietrzew —— koniecznie „czar- 

nym trvubadurem z lirą*. Dlaczego głuszec ma 
być ptakiem „królewskim*? Czy ma to zna: 
czyć, że jest on królem ptaków? jeżeli tak, to 

skąd ten brak szacunku dla orłów? dlaczego 
piękny zresztą ptak z rodziny kurowatych m:a 
odbierać berło orłowi?.. A może przezwano 

głuszca „królewskim dlatego, że stanowi ob- 
jekt regaljów łowieckich? Biąd! Za dawnych 
czasów głuszec był drobną zwierzyną, pozosta- 
wioną „sługom i dworskim ciurom*. Dziś któ 
lowie polują na hodowane jelenie, daniele, i 

bażanty, zaś głuszec stanowi przedmiot zain- 
teresowań i jest ułubioną zwierzyną dygnita- 
rzy w państwach demokratycznych, więc przy- 
stoi mu raczej miano ptaka prezydenckiego, 
marszałkowskiego, ministerjalnego, wojewódz- 
kiego lub t. p. > 

Inną cechą irytującą ieljetonow wiosennych 
jest zastraszająca ignorancja przedmiotu u wię 

kszości autorów. Czytając te impresje nabiera 
, Się smutnej pewności że autorowie nietylko ni- 

gdy nie przeżyli widoku „pieśni* godowej pta- 

ka królewskiego”, lecz, że nawet nie widzieli 

głuszca wypchanego. Cóż w tem dziwnego: 
głuszca ubić niełatwo, a napisać o nim trzeba, 

bo temat jest modny. I czy trzeba się dziwić 
tym pisarzom, jeżeli znany z odczytów radjo- 
wych myśliwy prof. Wacek ze Lwowa napi- 

sał o głuszcu, że ma pióra fijoletowe, gdy jako 
żywo nikt nigdy w upierzeniu tego ptaka tijo- 
letu się nie dopatrzy... 

Pisania nowelek o głuszcach imają się na- 
wet kobiety. Szczęściem — ostrożnie jeszcze 

nieśmiało i nielicznie. Zapewne dlatego, że stu 
kać na maszynie i sądzić nieletnich łatwiej 

jest, niż podejść głuszca na toku. Gra tu zape 
wne rolę i pewiem takt niewieści: zaw- 
szeć ubicie głuszca, to przelew krwi, a przeła- 

ną krew tylko jakaś dzika perwersyjność mo- 

że zaliczyć do wiązanki powabów kobiecych. 

Jeszcze jedną cechą feljetonów wiosenno - 
myśliwskich jest — język swoisty. Pan z Kra- 

kowa, czy Warszawy, z Poznania czy ze Lwu 

wa wyjeżdża na „kresy”, jak na wyprawę do 
krain niezbadanych. Stąd ucho jego i oko to- 
wii utrwala w pamięci rzeczy — dla naszwy 
kłe i swojskie — dla niego nowe, frapujące, 

niezwykłe egzotyczne... Widok poczciwego ga 

jowego wileńczuka czy poleszuka napawa go 

takiem zaciekawieniem iolklorystyczno - eksplo 

ratorskiem, z jakiem mybyšmy oglądali w Al- 

ryce jakiś fartuszek hotentocki. Brzmienie mo- 

wy białoruskiej łub gwary połeszuckiej drażni 
go i cieszy, śmieszy i zastanawia. Moc wra: 
żeń — i myśliwskich, i odkrywczo - krajo- 

znawczych! I oto pan taki wraca do Warsza- 

wy, czy Poznania, do Krakowa, czy Lwowa i 

„dzieli się z czytelnikami“  doznanemi wraže- 

niami. I oto mamy jakąś gwarę tambowsko - 

ukraińsko - podwaweiską, która ma reprodu - 
kować couleur łocal Wileńszczyzny lub Polesia 

I oto czytamy ze zdumieniem jakieś: „użo it 

raje panok“, albo „hraj cełnu noczku”, albo 

„nie po próżnicy* (!), albo „wże pora panocz- 

ku* — jakieś perfidne kaleczenie białoruszczyz 

ny, przeciw któremu powinien zaprotestować 

poselski Klub Białoruski!.. 

A najgorszą, najstraszniejszą cechą tych wy 

pocin sezonowych, tego obłędu  wioseano 

grafomańskiego jest jego beznadziejna banal- 

ność, uporczywa powtarzalność, bezmyślna se- 

ryjność. I nie mogę się powstrzymać od przy- 
toczenia (po raz drugi w druku) takiego oto 

czterowiersza mego przyjaciela: 

Tylko wiosna — już mielenie 
O tym głuszcu w kółko... 

  

„SWIECONE“ 

  

kamniocny a. na mim. obowiązkowe malowiane 
jajka, podobno symbol wiecznie odradzają 

cego się życia. Czy tak jest maprawidę? 

Czy nzęczywiście dlatego przodkowie nasi 

malowali jaja, od wieków ma każdą Wiel- 

ikamioc i układali ma umajonym stole duże 

stosy: różnokolonowiych jaj pomiędzy kieł- 

basami i szynikami? Włąśniie wieprzowina, 
mie żadne inme mięso. Nasze indyki i eie- 

trzewie, to styymysł z symboliką święcone- 
20 nie wspólnego mie mający, Właśnie wie 
przowijnia — Ibo świnia była jakoby symbo- 

łem płodniości. I baby... niegdyś, podobno, 

miie słupki szersze u idołu, ale kształt kobie- 

ty, z pszeninieęgo ciasta ulepiony, symbol! 

Baby, Pramatki, Ziemi Rodzicielki. Skąd 
to wzięłam? Z jakiejś starej książki, nie 
pamiętam już dzisiaj (czyjej... - Człowiek, 

który ito pisał, zapewne rzucał (niesprawdzo 

ne hipotezy, zdyskredyłtiowiane już diarwnio 

przez oficjalną wiedzę. Mniejsza o to, bo 

mie o to chodzi, Wiażniem jest, że jeżeli pol- 

skie Święcone da się logicznie podciągnąc 

pod taką symbolistykę, m takim razie pa- 

miętajmy, że w pierwszy dzień Świąt, po- 

żywaljąc dary Bože, pożywiać będziemy za- 
tajomy w nich sens wieczystego życia, mie- 

zmienniie odradzającego się co wiosna, wie 

ezystą płodność  nieznużonej  Ziemi-Kiar- 
micielki, Czy nie moglibyśmy na tem za- 

trzymać przez chwilę maszych myśli? Cóż 

to szkodzi, że mamy aeroplany, telefony, 
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że żyjemy w wieku pary i elektryczmości, 

rzektomi pogromey czasu i przestrzeni? — 

Właśnie dziś, na. Wielkanoc noku 1933, ro- 

ku kryzysu i nędzy, rokm wozpętanych niie- 

miawiści i mozszalałych pożądań, roku dzi- 

kiego rczgorączkąstania — dobnze będzie 

odetchnąć na mgnieniie, postarać się wnik- 

miąć w pradawme mądre symbole. Są zaw- 

sze i wszędzie te same, jak zawsze tem sa- 

mem jest życie, umiejące nozrastać się zwy 

cięzko na wszystkich mumowiskach Na 

Wiielkanioe miiema prawie tak ubogiego do- 

mu, gdzieby mie zpmalazło się poświięcane 

jajko, tub kawiałeczek kiełbasy. Około świę 

conego dla najuboższych krzątają się ludzie 

dobrej woli. Tym itmzeba przyjść z pomocą, 

by wysiłek ich był jaknajowiocniejszy, by 

stłumił choćby na mgnienie, dhoćby maleń 

ką odrobinę magromadzonej goryczy. Ta- 

kie już jest ludzkie serce, że weselej i nf- 

miej się czuje, kiedy słońce świeci jasno z 
błękitnego nieba. Pogodnie i słonecznie za 

powiada się tegonoczna Wielkanoc. W la- 

tdacch 1916 & 1919, w latach nadzież i wńel- 

kiej radości, także było bandzo pogodnie. 
Może to dobry znak? Dlaczego nie mielibyś 

my. ma chwilę, jak dzieci i ludzie pmości, u- 

wierzyć w dobre ziniaficii ? 

Za! mami długie lata burzliwe i praco- 

niitie, miepewnie i męczące, wyzłocone mna- 

dzieją i czarne od rozpaczy. Przed nami 
przyszłość niewiadoma. Odpocznijmy: ma 
chwilę. Pmzeminą Święta i znowu załbie- 

rzemy się do pracy. [Wbrew kryzysowi, 

wibrew. teoretycznej nieopłacalności, jak 

co mroku, i tej iwłiosny rmmyjdą юа pole — 

pługi. Siewme ziarno padnie w czanną rolę, 

bo to jest więcej niż tkalkulaeja, to jest 

przymus życia, mozkaz ziemi, pod której 

władzą zawsze jesteśmy, cokolwiek mam. 

się zdaje. Mówiono ikiedyś, że wiama prze- 

nosi góry. My dzisiaj mie umiiemy wienzyć. 

Zanadto utrudniliśmy sobie życie, zanadto 

skomplikowaliśmy siebie samych. Wiara: 

potrzebuje prostoty. Uprośćmy się na tem 

dzień Święta. IPodzielmy się wielkanoenem 

jajkiem i uwiierzmy mt lepsze jutro. 

Bo przecież ono musi kiedyś przyjść. 

Wanda N. Dobaczewska. 

  

Jak zjadłem babunie w Atenach 
Kwiecień, na morzu przed Aleksandrją. 

Średniolotnym parowcem, jakim jest 
rumunska „Dacia“, utrzymująca komuni- 
kację na linji Constanza — Stambuł — 
Pireus — Aleksandrja — Hajia — Bey- 
ruth trzeba 24 godzin, żeby z Konstan- 
tynopola przybyć do Aten. Nie wiem już 
dobrze, czemu miałem wrażenie, że zno- 
wu znajdę wspaniałe zamierające miasto 
jak nad Bosforem, ale że nie znajdę tej pe 
wnej tężyzny, i *rewolucyjnej twardości 
jaką ma republika angorska. Przywitało 
nas tymczasem miasto czyste po holean- 
dersku, o błyszczących od świeżego wy- 
mycia szybach okien wystawowych, peł 
nych słońca i tanich towarów. 

„Powita was słońce, ziemia i wina 
greckie" — tak pisze jakiś turystyczny 
prospekt. Przyszedł mi on na myśl właś 
nie w chwili, gdy zbierałem całą moją 
wiedzę starogrecką (gimnazjum klasycz- 
ne starego typu), by na niesłychanie diu 
giej liście potraw wybrać „prawdziwie 
greckie" Właśnie byłem się uratował 
szczęśliwie przed zamówieniem  telenes 
oi tes, która — jak się okazało — była 
poprostu wiedeńskim sznyclem. Istotnie, 
szczególny pech: przybyć do Hellady, by 
odnaleźć Galicję.. Kołatało mi po głowie 
że w jednym z końcowych ustępów „„A- 
pologji Sokratesa" (czy też może Kriio 
na, ani rusz nie mogłem sobie przypom- 
nieć), mądry Plato wyliczył cały szereg 
potraw attyckich. Plato nie był plebejem 

BEBE RS EE PLITA 

Za to prosto dač w siedzenie 
Na jakimś przyczółku:.. 

Silne, ałe — słuszne i pożądane. A egzeku 
cja ma się odbyć „na przyczėlku“ dlatego, że 
miejsca toków głuszcowych są zazwyczaj mo 

kre, więc przyczółek mostowy będzie jedynem 
miejscem suchem, obranem humanitarnie ze 

względu na możliwość kataru i grypy. 
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I jedna jest w tym obłędzie strona nieco jaś- 

niejsza, która mnie poniekąd godzi z grafoma« 

nją wiosenną. Oto — głuszec staje się modny 

i sławny! Głuszców mamy dziś w Polsce co- 

najmniej 10 razy tyle, co przed wojną. Myią 

się ci, co przypuszczają, że zasługę tego stanu! 
rzeczy przypisać trzeba mądrym autorom pra- 

wa łowieckiego. Prawo łowieckiego tylko w 

drobnej części przyczyniło się do rozmnoży 

* 

„królewskiego ptaka”. Główną rolę odegrała i 

odkrywa tu — moda. Ona to stworzyła popyt 
na głuszca, a popyt spłodził w myśl zasad eko 
nomicznych —* uwielokrotnioną podaż. Podaż 

powstała, rzecz prosta, nie z ramienia obojęt- 

nej na egoizmy ludzkie natury, lecz ze strony 

hodowców i ochraniarzy zwierzyny, którzy 
nie mogli pozostać w tyle za potężnym pędem 

mody. 

Obserwujemy tej wiosny dawno niewidzia- 
ne, może nawet nigdy nie widziane w Wilnie 
zjawisko: w wileńskich sklepach gastronomicz- 
nych pojawiły się głuszce — w dowolnej ilc- 
ści i po 10 złotych sztuka... Głuszec przestał 
być ozdobą pańskich stołów: dzis każdy mało 

zamożny nawet dom w Wilnie zafunduje sokie 

głuszca na święcone... Inna rzecz, że ponieważ 

- porządny myśliwy głuszca do sklepu nie sprze 

da, więc źródło tych głuszców jest mocno po- 

dejrzane... Lecz tem niech się martwi p. Staro- 
sta Kowalski. My cieszmy się, że ci, co te głu 

szce na sprzedaż zabili, napewno o tym fakcie 

nie napiszą feljetonów świątecznych. Słaba to 
pociecha, ale zawsze pociecha. 

t MICHAŁ K. PAWLIKOWSKI. 

i był filozofem, znał się więc zapewne 
na kuchni. Niestety, nic nie zapamięta- 
łem z Apologji prócz wywodu o „dajmo 
nach'*, siedzących w człowieku i radzą- 
cych mu — jak twierdził przed sądem 
Sokrates — czego nie ma robić, lecz nie 
radzących mu, niestety, co ma. Sznycel 
wiedeński, zniechęcił mnie ostatecznie 
do rad kelnera, postanowiłem wybierać 
na chybił trafił. W rezultacie zamiast z4- 
py dostałem przedziwną sałatę „z grzy- 
bów i oliwek, która zapita „aljjcką czy 
stą* była ostatecznie wcale niezła. Wszy 
stko to dotąd było jednak niesolidne. — 
Szukałem więc i szukałem długo, wresz- 
cie odczytałem: — ba-bu-nia. 

Stało to wypisane uroczyście piękne 
imi greckiemi literami — ale brzmiało ra 
czej po polsku. Uch, — pomyślałem — 
też sens tak nazywać potrawę. Już z sa- 
mego punktu widzenia reklamy, to nie po 
ciąga. Mniejsza o kanibalizm, oczywis- 
cie; ale taka perspektywa spożycia ko- 
goś, co dla kogoś innego jest babunią— - 
nie. Jeszcze żeby wino, rozumiem. Ale 
mięso! Na chwilę zatrwożyłem się: a nuż 
to taki... befsztyk z „babuni? Ale kelner 
uspokoił mnie, pokazując gestami, że „ba 
bunia', owa pływa. No, jak ryba, to je- 
szcze”. 

Najpierw stało się tak, jak — (czyta 
łem) — dzieje się w restauracjach pary 
skich: w blaszanej  niklowej rynience 
przyniesiono mi nie jedną, ale całą kom 
panję babuń, pluskających się tak żywo 
jak rodzone wnuczki. Ich łuska miała 
przyjemny srebrno - czerwony odcień. Z 
miną znawcy wybrałem pierwszą lepszą 
i ta zaraz poszła się skwarzyć. Trwało 
to bardzo niedługo. Potem na srebrnym 
półmiseczku podano tęż samą babunię, 
nadzianą jakimś tajemniczym farszem i 
polaną czerwono - żółtym sosem. Wie- 
działem o nim tyle tylko, że wchodziło 
w niego i słodkie wino z Eubei. Eubea, 
— niegdyś Salamina. Za czem wspom- 
niałem bitwę morską z Persami pod Sa- 
laminą i spożyłem „babunię”. Z wielkim 
smakiem i brakiem skrupułów. 

* x * 

Popołudnie nauczyło mnie tej wiel- 
kiej, w Baedeckery narazie niewpisanej 
jeszcze prawdy, że człowiek błądzi nie- 
tylko w ateńskim jadłospisie, ale w aten 
skich ulicach. Właśnie to miało miejsce 
gdym z pod parlamentu (równie pompa- 
tyczny, jak banalny) szukał „najkrótszej 
drogi“ na widny jak na dłoni Akropol. 
Jak zacząłem tej „najkrótszej szukać, te 
oczywiście owa „dłoń'* wydłużyła się do 
„łokcia” i właśnie dochodziła do węzła 
wego muskułu ramienia, gdy ostatecznie 
przez „hodos Lykurgi* (która to „ho- 
dos* (droga) była jedynie godnym S1- 
burry zaułkiem) dostałem się na szerszy 
nieco plac. Krzyki, pochód, policja. Po- 
chód może trzydziestu ludzi, ale pochód. 
Policja rozgania — to znaczy macha pał 
ką w powietrzu, poczem pochód rozlatu- 

je się na lewo i prawo. Policja gna zzia 
jana tu i tam — bo oczywiście „imasy* 
będą demonstrować na nowym placyku. 
I znowu trzeba będzie pomachać w po- 
wietrzu pałką. Wszystko się tu pogodnie 
odbywa w Atenach. 

Dobrotliwa policja nie zdziera komu 
nistycznych plakatów, więc na najbliż- 
szym kiosku mogę odczytać wielką pro- 
klamację do „ergotetes kaj agrotetes“ (io 

botników i chłopów), by wzięli udziai 
w „panateńskim jubileuszu Marksa', Pię | 
knie to brzmi owe słowo „panateński', 
niema co mówić, prawdziwie po helleń- 
sku; miejmy nadzieję, że inowację oceni 
zagranica i jeszcze w jesieni rozplakatu 
je się w takiem Wilnie „„wszechwilenską 
demonstrację” — na cześć sojuszuików 
z Legjonu Młodych naprzykład. Ale tym 
czasem wybiega przed nami asfaltowana 
droga i młody, z ubocza uczepiony gaj 
—i_ Akropol. 

* * * 

Przemyślne żydy z „Dacii* wystraszy 
ły się ceną 50 drachm (coś około 3 zło- 
tych) i 'wyrzekły się estetycznej rozko- | 
szy oglądania Partenonu i Erechteionu 
inaczej jak na eksponowanych u wejscia 
pocztówkach. (Oglądanie darmo): 
zostali: — Nie czytało się Homera w o- 
ryginale, nie ma się w walizce podróż- 
nych filipik  Demostenesa, naprėžno: 
wszedłem. | wtedy, na tem, co zostało, 
uderzyła mnie ta wielka różnica, jaka ist 
nieje między dwoma umarłemi miastami: 
Konstantynopol — Ateny. Tak podobne, 
tak zupełnie różne. 3 

Konstantynopol jest miastem w żało- 
bie. Od ulicznego czyściciela butów, roz 
kładającego swe mosiężne, różnoksztait- 
ne ampułki u oddrzwi najbardziej uczę- 
szczanej przez turystów  moszei, aż dc 
starego, z dostojnością prawdziwie pań- 
ską kroczącego muftiego wszystko to 
nosi żałobę po dawnych stołecznych cza- 
sach. W żałobie jest Aja Sofja, w żałobie 
moszea Omara, w żałobie moszea Baja- 
reta. 

Otóż Ateny nie są w żałobie. 
Ateny także mają swego  umariego. 

Po latach wyekshumowały go z pietyz- 
mem i z pietyzmem szukają w grobie 
za najmniejszą, najdrobniejszą, dochowa 
ną jego cząstką. Ale Wielki Zmarły Aten 
— zmarł bardzo dawno. Czas noszcnia 
żałoby upłynął. I niema cienia żałoby, 
niema cienia żalu po jego ekshumacji. 

Akropol, prócz trzech ruin świątyń, 
jest dziś polem, zasianem kamieniami. 
Leżą obok siebie, jak szczątki czegoś, 
czego w jedną dawną całość nie zdoła 
zespolić żadna dziś moc. Patrząc z przed | 
ciężkich kolumn świątyni Tezeusa wyglą 
da to na cmentarz. I jest cmentarzem. 

W zachodzącem słońcu doryckie ko- 
lumny Akropolu świecą nietylko biela 
swych marmurów; świecą także żółteini 
plamami zwietrzeń na szarudze i powie- 
trzu. Mają wtedy koloryt wysuszony do 
cna, wieki całe w ziemi przetrwałej, cza- 
szki ludzkiej. — Szare, ziemiste mury sta 
rego Konstantynopolu mają chwilami po 
nury koloryt trupa, którego jeszcze nie 
zdjęto z katafalku- K. P. 
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Jadwigo, zbudź się! 
Szeroko się rozchodzi po całej Pol- 

sce wołanie: „Jadwigo, zbudź się!*... 

Uczucie, które opromieniało szerokie 

warstwy ludu polskiego, — wiara, która 

wyraz znajdowała w postaci pięknych, 

wzruszających legend, — kult Świętej, 

który gromadził pielgrzymów przy 

grobie, — porwały dziś cały naród... 

Kapłani, uczeni, literaci i tłumy sze- 

regowych obywateli, — ludzie, obdarzc- 

ni talentami i wybitnym intelektem, i pro- 

staczkowie, — wszyscy się łączą dziś we 

współnem dążeniu do uznania Jadwigi, 

małżonki króla Jagiełły, za świętą, za 

. szczególną orędowniczkę Polski. 

Sprawa kanonizacji królowej Jadwigi 

coraz bardziej się wysuwa na plan pierw 

Szy, jako sprawa pilna i mająca wyjzt- 
kowe znaczenie dla naszej przyszłosci. 

jej 

  

jest honor narodu: wdzięczność. Z Ofia: , 

przecież płynęła Unja, z Unji — Grun- 

wald, z Grunwaldu — braterstwo šci- 

ślejsze dwóch narodów, z tego brater- 

stwa — granice po Dniepr i morze Czai- 

ne... Chwila cudotwórcza, osobliwa, w 

miejscu, gdzie prochy jeszcze leżą i ko- 

steczki, — chwila — „stań się!* — date 

początek wiełkiej Sprawy Narodu. Dzię- 

ki niej wszystko zazieleniło się potem i 

dzięki niej kwiaty i owoce zaczęły się sy- 

pać w bezmiernej, iście cudotwórczej 

hojności dla Polski. Już to jest tytuł di 

świętej. Czemże jest wdzięczność? Twiear 

dzimy, że wdzięcznością jest to, co zro- 

bili niedawno Francuzi, kiedy Joaniję 

d'Arc, która jest też z czasów naszej kró- 

lowej Jadwig:, kanonizowali na świętą 

Francji". ' 

©2 8% 

Grobowiec królowej Jadwigi w katedrze na Wawełu dłuta Madeyskiego. 

Gdy i7 lipca 1905 roku Lucjan Ry- 
del po raz pierwszy rzucił pytanie: „Czy 

nie święta?'* — gdy wyraził gorące pra- 

gnienie, aby jak najprędzej — „zabrzmiał 

od grobu Księcia Apostołów głos Na- 

miestnika Chrystusowego: „Święta 

Jadwigo Jagiełłowa,  królowo Polski, 

Apostołko Litwy!“, na któryby cały ra- 

ród odpowiedział miljonowym chórem:- -- 

„Módł się za nami!* — niejeden zrozu- 

miał wówczas, iż poeta odczuł najtajni«j- 

sze, niewypowiedziane pragnienia naro- 

du... 

Upłynęło jednak cztery lata, nim się 

rozległ głos mocny, . zdecydowany, mie 

zawierający żadnego pytania, lecz wzy- 

wający do czynu, rozpoczętego przez na - 
szych przodków, którzy zaraz po zgonie 

Jadwigi starali się o Jej kanonizację. 

Natchniony kapłan i poeta, š. p. Bi- 

skup Władysław Bandurski rzucił hasło: 

„Zbudźmy Jadwigę!“... i 

I oto rozpoczęło się wzruszające „bt - 

dzenie Świętej”, które zostało przerwane 

wskutek zawieruchy wojennej i chaosu 

powojennego. 

I znowu płynęły lata. 

W r.'1931 na łamach naszego pisma 

"prof. Mieczysław Limanowski, nawiązi: 

jąc do akcji Biskupa Bandurskiego, mó - 
wił: >: 

„Biskup Bandurski jest wysoką  po- 

zycją w Polsce, skoro ma być zbratanic, 

miłość; zapał, podniesienie, oddanie sie - 

bie w ofierze. Razem z nim powtarza:ny 

tej godziny: Zbudźmy Jadwigę!..* 

A tak tłumaczył obowiązek narodu wo 

bec świętej Królowej: 
„Tu przed ołtarzem i  krucytikseii 

stała się wielka rzecz. Zaangażowai y 

LL 

WANDA DOBACZEWSKA 

* * * 

W roku 1905, w okresie ruchu rewota- 
cyjnego, w dobie przewidywanych ja- 
kichś zmian, rozległo się pierwsze wołe- 
nie o zbudzenie Jadwigi. Dziś coraz gło- 
śniej, coraz stanowczej powtarzamy to 
wołanie... 

Dlaczego dziś?... - 
Byliśmy świadkami olśniewającego, 

wymarzonego cudu zmartwychwstania 
Ojczyzny, złożyliśmy wielką daninę krwi 
i ofiar, „aby użyżnić polską glebę pod n- 
wy zasiew. 

A dziś przeżywamy jakąś  rozterkę. 
Wśród złocistego zboża w naszych @'- 
szach coraz bujniej rozrasta się kąko!... 
Mamy przed sobą takie jasne, takie pro - 
ste, tak, zdawałoby się, widoczne drogi 
naprzód, — a jednocześnie coś nas cią- 
gnie wstecz, — i oto tkwimy w ponuryni 
bezruchu, 

To, co się stało naokoło nas, wyprze- 
dziło to, co się dzieje w nas samych. 

Doczekaliśmy się  rezurekcji 
Ojczyzny. 

Nie doczekaliśmy się jeszcze rezurek- 
cji naszych serc!.. | 

Dlatego tak słuszne, tak trafne, tak 
zbawienne jest wołanie naszych dusz: 

Jadwigo, zbudž się!.. 

naszej 

Zjawia się Jadwiga w naszych dzie- 
jach w okresie znamiennym i niezwy- 
kłym. Była wówczas Polska i silna i sia- 
ba. Już była wyszła z okresu chaosu, już 
przestała być „drewnianą“, stała się 
„murowaną“, zawdzięczając wysiłkon! 
Kazimierza Wielkiego. Ale pozycja Pol- 
ski w Europie bynajmniej nie była „mu- 
rowana“. 

I była wówczas Litwa pozornie silna, 
bo imponowata przedewszystkiem  ro<- 
ległością obszarów, — a jednocześnie 
była niezwykle słaba, bo ślepa i kultural- 
nie przerażająco zaniedbana. 

Jadwiga zespoliła Litwę z Polską, —- 
zapomocą ofiary, wypływającej z naj- 
szczerszej miłości, potrafiła zniweczy” 
pierwiastki słabości, tkwiące w obu na 
rodach i podniosła do wielkiej potęzi 
moc narodów, którym przypięła jasnz 
skrzydła! 3 

To, co się działo u nas na progu pię- 
tnastego wieku, nie było tylko wielkim 
aktem politycznym, — to było cudownym 
uskrzydlaniem dusz ludzkich! I właśni: 
dlatego zdobyła Rzeczpospolita zdolność 
do czynów stanowczych i zuchwałych, — 
miała odwagę przeciwstawiania się ca- 

tej Europie!.. 
Rzeczpospolita 

wykonywanie wielkiej dziejowej 
Znalazła własną drogę. 
Dziś musimy się wreszcie zdecydo : 

wać: — czy będziemy tylko „pawiem i 
papugą narodów”, — czy też zdobędzie- 
my się na czyn odważny i samodzielny. 
Mamy, kogo małpować: na wschodzie i 
na zachodzie zawsze znajdziemy dosko- 
nałych mistrzów i nauczycieli, aż się na- 
rzucających ze swoją łaskawą pomocą. 

„Rycerze* z pod znaku swastyki i 

czerwonej gwiazdy patrzą na nas z Za- 
ciekawieniem... 

Tak, jak przed wiekami: z imieniem 

Chrystusa na ustach, szli z zachodu Krzy- 

żacy, ze wschodu raz po raz uderzały ta- 
le tatarskie... 

Zawdzięczając Jadwidze, nie uległa 

ani Polska, ani Litwa żadnej z tych sit: 

poszła Rzeczpospolita wzwyż i wyszła na 
szeroką drogę wdal... 

* * 

Stanęta Polska na rozdrožu, jak boha- 
ter starych ruskich klechd: droga na le- 

wo do jaskini zbójów prowadzi, — dro 

ga na prawo na bagna zaprowadzi, gdzie 

szatani i wiedźmy hece urządzają, — a 

prosta droga tak jest trudna do przeby- 
cia, że najwaleczniejszy i najmiężniejszy 

człowiek po daremnem borykaniu się, 

wyczerpany pada. A wtył cofnąć się nie 

mcżna: już wszelka droga zaginęła!.. 

Jakże czujne jest sumienie narodowe, 
jak trafny jest instynkt, jeżeli w takim 
momencie myśł narodu zwraca się ku 

Tej, która już jeden raz wskazała drog? 
narodowi! » 

Zbudžmy Jadwigę!.. 

jadwigę wezmijmy za przewodniczkę, 
pod Jej sztandarem uformujmy szyki ry- 
cerskie, gotowe do decydującej walki. 

W radosnym dniu Rezurekcji, pragiij- 
my rzzurekcji serc naszych!.. 

Wołejmy: 

— jJadwigo, zbudź się!.. 

W. Charkiewicz. 

rozpoczęła wówczas 
misji... 

3 - 

Prace przygotowawcze do uroczystości ku czci Kr. Jadwigi 

Prace przygotowawcze do «organizacji 
uroczystości ku czei Królowej Jadwigi, 
które, jak już miiadomo, odbędą się w na- 
szem mieście 30 kwietnia br. (niedziela), 

dobiegają końca. Zostało ustalloniem, že 0- 
kolicznościowe kazanie podezas poniyfikel 
mego nabożeństwa, (celebrowanego przez J. 
E. ks. Arcybiskupa R. Jatbnzykowskiego, 
miefiropolitę wileńskiego, wygłosi ks. dr. 
prof. Ozesławi Falkowski. Pienia religijne 
podczas Mszy św. wi Ostrej Bramie przed 
Cudownym Obrazem. Najświętszej Panny 
wyłkona! chór „Liutmia“ pod batutą p. Jana 
Wilhelma. Leśniejiskiego. Umnoczysta Alka- 
dema w sali Teatru [Polskiego na Pohuian 
ce zajpowiada się jalknajwspanialej. Wobec 
ograniczonej ilości miejsc, wistęp tylko za 

  

1) 

Zwycięstwo Józela Zołądzia 
— Wszystkiego marzec, a kiedy ot, 

jak grzeje, — ucieszył się Baranowski, 
przerywając długie milczenie, co trwało 
na bryczce od chwili wyjazdu z powia- 

towegó miasta. 
— Kiedy ot, grzeje, — powtórzył ci- 

szej i podniósł okrągłą, piegowatą twarz 
ku słońcu. 

Słońce toczyło się zwolna po białych 
„obłokach, obłoki — wiatr wiosenny prze- 
walat po niebie, że kłębiły się ciężkiemi 
zwałami na widnokręgu odsłaniając, 
wprost nad głowami jadących, głąb n'o- 
drą i czystą, odnowioną prześlicznie po 
długiej północnej zimie. 

Ale komendant okręgu Straży Grani- 
cznej, Józef Żołądź zdawał się nie wi- 
dzieć obłoków i słońca. Pogrążony był 
w jakichś swoich myślach i obliczeniach. 
Siedział zgarbiony, z szyją cokolwiek na- 
przód wyciągniętą i mruczał cyfry: —— 
Sto dziewięćdziesiąt, a  siedmdziesiąt... 
dwieście sześćdziesiąt... a jeszcze trzy- 
„dzieści.. Niema rady! Muszę zostawić 
coś nie coś Lachowiczom na to ich ra- 
djo... Choć ciężko będzie... a muszę. Sam 
doradzałem, żeby kupili i obiecałem po- 

moc okręgu... Weksle za karabinki moż- 
naby, od biedy, jeszcze  prolongować. 
Może w maju z Dzielnicy przyślą... Za- 
pewne... w maju! Od Starosty da się w 

przyszłym miesiącu znowu coś wydębić... 
albo nawet i w bieżącym... Jemu także 
chodzi o Marsz Wiosenny. Zazdrosny 
jest o reputację powiatu. Ciekawe, jak 
też wypadnie dzisiejsza inspekcja oddzia- 
łu „w Lachowiczach i czy Zonia rzeczywi- 
ście przyjedzie konno, na czwartą, jak 
obiecała? 

Oddział — jeden z lepszych, a Zonia 
dotychczas była zawsze słowna. No, хо- 
baczymy. 

Tu przerwał tok myśli i zwrócił się 
do towarzyszącego mu rejonowego Pa- 
ranowskiego. 

— Jakże pan sądzi? zarząd oddziaki 
Lachowickiego da się dziś zebrać, co? 

Baranowski, oderwawszy od 'rado- 
snej kontemplacji czerwonych pręt w 
przydrożnej wikliny, zamrugał niepew- 

nie poczciwemi szaremi oczkami. 

— Zarząd , panie  komendancie?.. 
Chyba, że prędko... Ludzie jeszcze nie w 
polu... Tam jest nowy sekretarz... nie 
wiem dobrze, kto taki... l prezes Arasi- 
mowicz był... słyszałem, chory. 

— To działo się w lutym. Nie jest 
pan zbyt dobrze poinformowanym o tem, 
co się w pańskim rejonie dzieje. Bara- 
nowski poczerwienial. 

— Przez roztopy bardzo źle jechać... 

bezpłatnemi biletami. (W! programie aka- 
demji weźmie udział orkiestra 1 pp. Leg, 
pod batutą porucznika Feliksa Koseckiego, 
chór „Hasło” pod batutą p. Jama. żebrow- 
skiego, a. wi grze ma skrzypcach wystąpi p. 
prof. (Konserwatorjum (Wanda Hr. Halka 
Ledóchiowsika! pnzy akomipanjamencie p. I- 
reny Jasieńskiej - INiemiezewskiiej. (Pireleik- 
cje wygłoszą (pp. profesorowie Uniwersy'te- 
tu Stęfana, Batorego dr, Ryszard Mienicki 
i dr. Mieczysław Limanowski. Deklamację 
wiiersza Ludwika: Rydla „Modlitwa! Królo- 
wiej Jadwigi przed Krucyfiksem'* wypowie 
e sa Szopówna Sod. Mar. Studentka, 

B: 
Szczegółowych informacyj udziela Ar- 

chidjecezjaliniy: Instytut Alkcji Katolickiej, 

strasznie tu ciężka droga... i z furmanke- 
mi trudno... 

Konie, jakby chcąc stwierdzić praw- 
dę słów Baranowskiego, pracowały cięż- 
ko, pocąc się w głębokich, pełnych nta- 
zistego błota, koleinach. Bryczka skrzy- 
piała i przechylała się niebezpiecznie. 
Baranowski, trzymając się kurczowo po- 
ręczy, myślał z goryczą 0 niesprawiedli- 
wości tego Świata. Gdyby jeźdźić tyle, 
co, komendant wymaga — gdzież znałezć 
czas na zajęcie się własnemi interesan'i? 
Trudno, człowiek żyć musi! Dobrze ko- 
mendantowi mówić: na stałej gaży jest, 
cóż ma robić innego, jeśli nie cały swój 
czas poświęcać Straży Granicznej? A 
przytem człowiek z żelaza... jedzenia * 
snu nie potrzebuje... gdzie: zwykłemu 
śmiertelnikowi do niego. Ciężko na świe- 
cie! Całe szczęście, że skowronki śŚwie- 
gotały zapamiętale. To pocieszyło Bara- 
nowskiego. Chwała Panu Bogu za idącą 
wiosnę, a reszta jakoś się ułoży. 

Komendant Żołądź powrócił do swo-- 
ich obliczeń: — W  Antopolu możnaby 
jeszcze zwlec i, na razie, nic nie dać na 
świetlicę. W Zalesiu — dostali niedawno. 
Najważniejszy teraz marsz Wiosenny. 
Buty będą zakupione... plecaki opłacone 
już w połowie... Menażki... Utrzymanie... 
Psiakrew! Dlaczego ja się mam głowić+ 
od czego prezes okręgu! — zakonkiudo- 
wał, przekładając nogę na stopień, bo 
bryczka stanęła właśnie przed jakiemiš 
wrotami, pośrodku dużej wsi. 

żółty piesek przybiegł co tchu na 
krótkich pałąkowatych nogach i zacząi 
gorliwie ujadać. Za płotem, głośno i uro- 

JEŹDŹCY POLSCY w NICEI 
W czasie świąt wiełkanocnych odbędą się 

w Nicei tradycyjne już międzynarodowe zawo: 

dy hippiczne. 

Polska stale bierze udział w tych zawodach 
i ma za sobą dwukrotnie zdobyty Puhar Na- 

rodów i wiele pierwszych nagród oraz dosko- 

nałą opinję jeździecką. : 
Tegoroczny turniej tenisowy na Riwierze 

przyniósł Polsce, jak wiadomo, zwycięstwo i 

triumf. Mamy więc na jasnym Brzegu dobrą 

dia nas passę, co pozwala wróżyć i dla jeź- 

dzców pomyślne widoki. 

Parę dni temu wyjechała nasza ekipa do 
Nicei w następującym składzie: kierownik pułk. 

Dębiński, jeźdzcy: mjr. Królikiewicz, rotmistrz 

Szosland, rotmistrz Kulesza, por, Dąbski i por. 

Ruciński. 

Konkursy hippiczne w Nicei są niejako za- 

mknięciem sezonu na francuskiej Riwjerze. Zbii 

żające się upały letnie opustoszą liczne wille i 

plaże. Dlatego też ostatnie imprezy cieszą się 

zazwyczaj wielkiem powodzeniem. Z Piace de 
Massena w Nicei wyruszą w dniu otwarcia za- 

wodów długi wąż autokarów, przeładowanych 

publicznością. Taki sam szntur samochodów 

prywatnych mknie obok. I tak codzień przez 
cały ciąg zawodów t. zn. przez dziesięć 

dwanaście dni. 

Stadjon jest pięknie położony nad morzem 

— o jakie trzy, cztery kilometry na zachód od 

miasta. Jedzie się szybko i wygodnie po gład 

kiej asialtowej szosie. : 

Na miejscu organizacja pierwszorzędna. Kil- 

ka kas biletowych, ani śladu ogonków i wy- 

czekiwania w prażącem siońcu. Na trybunach 

ocienionych płótnem — numerowane wygodne 

miejsca. 

Wśród ekip różnych narodów — polska dru 

  

żyna wygląda doskonale. Świetna postawa jeź 

dzców, doskonała technika jazdy, a nadewszy- 

stko brawura i fantazja — zdobywają pubiicz- 
ność. 

Włosi mają konie jak malowanie, Francuzi 
jeżdżą miękko i elastycznie, Anglicy i Rumu- 
mi — ciężko. Szwajcarzy — lekko, jak piórka 

śmigają przez przeszkody, — ale nikt nie ma 

takiej zuchowatej postawy jak Polacy, którzy 

zbierają moc oklasków za swoją kawalerska 

fantazję. 

Mając synipatję publiczności, mają prócz te 

go Polacy i pecha. W-zawodach 1931 roku 
jeździli mistrzowska — ale konie pochorowały 
i wszystkie prawie imały gorączkę. Zmiana 

klimatu wpłynęła fatalnie. Ponoć w tym rioku 

wysłano konie wcześniej, aby się oswoiiy. To 

dużo znaczy. Włosi tylko swoim koniom, zna: 
komicie do klimatu przystosowanym, zawdzię- 

czają zwycięstwa. 

Nasi jeźdzcy są znakomici i przy odpowie- 

dnim materjale końskim mogą być bezkonku- 
rencyjni. 

W czasie konkursu o Puhar Narodów w 

1931 roku z jednym z naszych jeźdzców po- 

ślizgnął się koń na drugiej z rzędu przeszko- 

dzie w ten sposób, że głową podniósł poprze- 

czny drąg przeszkody. Jeździec nie tracąc ani 

na chwilę orjentacji, ujął drąg sporej grubości 

i długości „jak lancę i razem z tym dodatko- 

wym ciężarem brawurowo wziął wszystkie kil 

kanaście przeszkód. Burza oklasków i nieopi- 

sany entuzjazm — ale punkty sędziowskie te- 

go nie uwzględniły. 

Z ekipy tegorocznej tylko rotm. Kulesza był 

wówczas w Nicei. Dosiadał wówczas dwa do- 

bre konie „Vermeille* i „Readgledt". Z koni 

chowu polskiego nieźle zaprezentowały się 

ŚWIEŻO REKONSTRUOWANA KOLUMNA 
ŚWIĄTYNI TEZEUSZA 

  

Do artykułu „Zjadłem babunię”. 

  

wówczas „Nida* i 

Tegoroczny skład ekipy polskiej jest mocny 

Konie ponoć też są o wiele lepsze. Możemy li- 

czyć na poważne wyniki. 

„Oberek“. 

W toku ubiegłym Polska wyjątkowe nie 

brała udziału w konkursach nicejskich. 

Puhar Narodów zdobyli wtedy po raz trzeci 
Włosi, otrzymując go na stale. Prócz Wło- 

chów jedynie Polacy jako dwukrotni zdobyw- 

cy Puharu Narodów byli kandydatami do tej 

nagrody. 

Od roku bieżącego zaczynają się nowe roz- 

grywki o tę najwyższą w hippice nagrodę.— 

Konkurencja będzie bardzo silna — ale tem 

większy będzie triumt zwycięstwa. TAD. ©. 

  

Z dawnych czasów 
Ustalił się pogląd, że e aż 

twierdzą upancie, iż „dawiniej i lepiej”. 

Wedle prawideł konstruktywnych logi- 

ki mówią: jestem starym. człowi .elkiem, 

więc uważam dawne czasy. za lepsze od 

dzisiejszych. RA 

Naturalnie młodzi mie młyśmieją, -—- 

jeszcze jalkimś miepięknym epitetem nagro 

dzą i twierdzić będą, że „słany” w piętkę 
gomli. A mo, miech i tak będzie, — tyliko prze 
powiadam, że gdy iomi. dojdą do starošei, 
to im się ich wauki tem samem wywdzię- 

czą „a wiówiczas dopiero wspomnij, że my 

stlamzy mieliśmy dużo racji. : 
Cóż dziwić się młodym, gdy stare dzie- 

je wykpiwają i nam wiary mie dają? — 

Wszak tw] „czasy: owe" ich mie było ia więc 

nie mogli wiedzieć, jak tam bywało i tem- 

bardziej porównać je z teraźniejszością. ` 

Dziś znikł patrjarchalizm, zginięło współ 

życie panów, domowiników, ii sług, oparte 

mia wzajemnem przywiązanifu A życzliwości. 

Dwór to jakby wielka rodzina, która wspól 

me dobra ochrania: i pomniąża:; mikit mile mó- 

(ił o „załtamgach* i mikomu mia. myśl nie 

przychodziło to wowomodne słowo, rozja- 

dające społeczeństwo jak trąd. 3 

Żyli ludzie po bożemu, każdy spełniał 

swój obowliązek i mikt trzeci mlie mącił har” 

moni ibyłtowiamia. 

Takim stamodawnym. dworem były Ho- 

łowezyce dziadka. mego po kądzieli, byłego 

marszałka _ Rzeczyckiego, żonatego z silo- 

strą mego ojca. 

Dwór hołowczydki położony ma. prawym 

brzegu Prypeci 0 18 wiilorstwi od mzeki, 

iwśród olbrzymich lasów), wśród! których 

co kilkapiaście wionsti giinęła jakaś wiosz- 

czymia, zdawał się leżeć ma końcu świiata. 

Lecz dwór: ten, ogromnie obszerny zaj- 

mował z 10 dziesięcin: z różnemi budymika- 

mi, 45 dziesięcini ogrodu iowiocowego i ze 
20 dziesięcijn: pamku dosyć dzikiego z trze- 
ma. sadzawikamii. 

Była prócz tego t. aw. „konsenwjaeja“ 
murem otoczona, też około dwóch dziesie- 
cin, gdzie hodowano prócz iinispekttowyjch 
janzym, wiimogmomnia, bnzoskwiiniie i miorele. . 

Sam pałae duży, dosyć proporejoniailny 
wi awiej diwapiętrowej maśslie, miał oilbrzy- 
mią salę jadalmą z kolumnadą w końcu, po 
za, którą szerokia przestnzeń łączyła dwa 
korytarze a w głębi! położone dhrzwii rwiio- 
dły do kaplicy idomowiejj. 

Góra! posiadała salon, zajmujący calą 
sizerolkość piałalcu, któwy mógł pomiieścić ze 
200 par! tańczących: oraz bardzo dużą salę 
jadalnią, m której tylko paradnie obiady 

czyście, gdakały kury. Mały chłopiec, w 
ojcowym kożuchu, wieszał się na wio- 
tach; miał sine błotem oblepione nogi i 
złote iskry słoneczne w płowej czupiy- 
nie. 

— Tu jest szkoła, — objaśniał ko- 
mendanta Baranowski, — zaraz poprosi- 
my nauczycielki, — Pani nauczycielka 
na lekcji? idź, poproś pięknie, żeby do 
nas wyszła, — zwrócił się surowo i roz- 
kazująco do malca. Znać było, że chciał 
pokazać, jak dobrze zna miejscowe sto- 
sunki. 

Tymczasem pani nauczycielka już 
schodziła z koślawego gancczku, wywa- 
biona turkotem bryczki. Szła szybko, po- 
ruszona i przejęta wizytą. Mizerną twa- 
rzyczkę owiewały jej kosmyki niezbyt 
starannie uczesanych włosów, niezgrab - 
ne, przedpotopowe półbuciki kląskały po 
mokrej glinie, a czerwone, nabrzmiałe, 
jakby nieco odziębione ręce przytrzymy- 
wały na piersiach burą wełnianą chuści- 
nę. Była jeszcze bardzo młoda i, pomimo 
braku jakiejkolwiek oprawy, zupełnie 
ładna. Tylko przyjrzeć się jej uważnie: 
Komendant Józef Żołądź zrobił to zaraz 
i z widoczną przyjemnością, ale na ječ- 
ną krótką chwileczkę. Potem przyoblekł 
się znowu w urzędową powagę. 

— Panna Kažmiera Sorokėwna, kie- 
rowniczka Lachowickiej świetlicy i nau- 
czycielka w tutejszej szkole, -— recyto- 
wał Baranowski. — Kiedy pan komen- 
dant był tu ostatni raz, bawiła właśnie 
na świętach Bożego Narodzenia u swo- 
jej babuni. Nastała do nas w bieżącym 

wydawano, używając dolmej sali vel hallu 

na użytek powszedni. ° —А 

Ciotka moja była ideałem kobiety Świą 

tobliwej, miezmiernie surowiej dla. siebie, 
pobłażliwej dla innych, troszczącej się o 

wszystkich i leczącej homeopatją, włościam: 
wiorst w promieniu. Codziennie 

rych, którzy: i pigułki: alkomiitm, 

pulsatilli, thui itd., z dodatkiem kriup, 8а> 

dia, maki i wina. 

Silmie podejrzewałem, że ehorym cho- 

dziło głównie o te dodatki i dlatego rze- 

koma. ekuteczność leków była tak wielka, 
choć ciotka zaręczała, że to pigułki cudów 
dokazują. в 

Вж%ойпегеап lokai i kamendytner Jaś, 

łysy jak kolano, mówiący (co dmugi ie isłowo 

„panie mdzieju*, włówiczas „80-iletnii staru- 

sek, alle pełniący i służbę držą- 

cemi rękamii. Bardzo pobożny przeszedł na 
katolicyzm podczas bytności! z dziadkow 

stiwem m Rzymie, Służba. chodziła w talk 

zwanych „Suspinžaikach“ tj. zwyiezajniyjch 

kurtikach przez madwornego ma wsi. krawica 

Hirscha budowanych i tylko ma! wiielkie 

gala występortała wi tużurkach i białych 

krawatach. zw 

Stara. aptecdkowa, panna! Franciszka, 
którą dziad mniiszką nazywał z racji Jej 

tencjarstwa, była zarazem opi ka- 

plicy, bacząc by! wszystko w ponządku i 

czystości mialleżytej tinrwiało. 3 

Na miejscu był ks. kapelam, który zba- 

wiieniiu dusz dworskich się oddawał a mie- 

szkał w obszernej oficyjniie. 
Jednym 2 tych Kapelanów: był ks. Są- 

czykontskii, późmiejszy wusyfikator i t.zw. 

rytualiista, który jednak wówezas ukrywał 

swą istotną postać duchową pod maską 

wielkiej świiątobliiwiości. > 
Ja miałem sobie powierzoną ważną 

fumkcję zakrystjana z przywilejem zjada- 

mia obrzymików opłaltikówi przy wyciskaniu 

komnmiilkajnitów. 
To też z księdzem kapelanem celebrowa 

liśmy sumę niedzielną @ należytą pompą, 
a kadzidła tak dalece nie żałowalem, że ce- 

lebrans giinął wprost w obłokach dym. 
Na sumę zbierał się cały dwór. Dziad 

zasiadał (po lewej stronie ołtarza w poje- 
Adas z drowicośkami, ЭЛОН 2а 8 

i eata liczna: rodzina po prawej, zaś po le- 

nej administracja wj ławikach. 
"We idrzwiach przyj wejściu stał stary 

Wafek, maczellik czy iteż dyrygent idhóru 
czeskiiego z kiolonji fornialii z Czech spr'owia 
dzenych. 

Wszysłtkie Czeszki w mocno nakroch- 

roku szkolnym i strasznie. dzielnie pra- 
cuje. 

Onieśmielona do reszty pochwałą, 
panna Sorokówna stała przed komendan- 
tem czerwona po uszy. Żołądź podał jej 
rękę z galanterją, zaopatrzoną w pewiią 
dozę łaskawości, a ona łapała szybko 

oddech i rozglądała się niespokojnie, 
nim zaczęła mówić prędko i gorączkowo: 
— Zaraz poślę po oddziałowego—o tej 

porze powinien być w domu. Kaziuczeki 
pobiegnij po Michasia 
wiesz? A my... może do świetlicy pój- 
dziemy? A może do mnie? — zatroskała 
się gościnnie i zaraz urwała, jakby prze- 
rażona myślą, że goście mogą przyjąć tę 
ostatnią propozycję. Komendant Żołądź 
wybawił ją z kłopotu. 

— Pójdziemy do świetlicy, jeśli pani 
pozwoli. Panie rejonowy, skomunikuje 
się pan z oddziałowym. Oczekuję zbió!- 
ki za pół godziny. 8 

Baranowski spręžy! się stužbišcie i 
znikł w kierunku, dokąd już pierwiej po- 

galopował Kaziuczek. Teraz Żołądź 
zwrócił się o jeden ton poufalej do zar:- 
mienionej panienki. 

— Pójdziemy, proszę pani. Tędy? 
prawda? Więc pani tu od jesieni pracu- 
je? Jakże pani daje sobie radę w świe- 
tlicy? 

— Zdaj“ się, że chłopcy mnie lubią i 
troszkę słuchają. Ale ja nie wiem, czy ro- 
bię tak, jak potrzeba, ja przecież nic nie 
umiem, — powiedziała panna Soroków- 
na, nie podnosząc wcale oczu na swego 

towarzysza. н 
— Umie pani z pewnošcią. A rezu!- 

Kunickiego, 

mialoniyich spódnicach iw: chusteczkach lub 

czepcach na głowie, z książką do nabożeń- 
siiwą i kojniieczmą, Ibatystową chusteczką w 
ręku, oraz kiliku fomali z tej kolonji, pr. 
dukowali różne pieśni pod batutą Wafka, 
Była fishammonja, ale nzadkio kito nia niley 
przygrywał. Hall zapełniał się dwiomskimi 
ludźmi, słuchającymi pobożniie Mszy św. 

Tak bywało w: zwykłe Niedziele. 

Gdy zaś obchodzono jakąś uroczystość, 
wówczas wysilamio się ma! uświetnienie jej 
przez specjalnie obmyślane akcesonje. Pa- 

Row: jedną talką (uroczystość  rezurek- 
cyjną. 

Procesja mie mogła wychodzić poza mu- 
ry; dłomn, bio byłło pnzestępstiwem państwo- 
włem, wedle ówiczesnych rosyjskich rozpu- 
rządzeń. Trzeba tedy urządzić ją wewnątrz 
alle wokół czego? 

(Po wiielkich naradach kajpellania z ciotką 
tak zwobiomio: ogromny hall przeistoczono 
w rodzaj areniy; cyrkowej z podwójną (bac 
jerą, co staniowiło korytarz, po który 

miała krążyć procesja. Bamjerę tego ko- 
rytlamza stamowiły dwa: rzędy krzeseł opa: - 
ciami do siebie zwnróconemi. U stropu 
schodziły się szierckie płótna iw: pasy bia- 
łe i miebieskie, mozpigte pod! sufitem i spa- 
dające wzdfuż Ściam, twiorząc jakby  oil- 
ibnzymi. namiot. 

Na kiażdem krześle, twamzą do koryta- 
rza klęczała dziewczymika w długiej bia- 
łej koszulce m niebieską przepaską na roz- 
puszczonych włosach, z miebieskim  pas- 
kiem ma talji i z parą skrzydeł do mamilon: 
pnzytwierdzonyjch. 

Gdyśmy wyszli 'z procesją, baldachim 
niesiony przez admiiniistrację wkroczył do 
korytarza, Celebramt szedł z Samnetiss- 
mum, podtrzymywany przez Dziadka i Wu- 

ja, a ja cofając się kłvębyj konnego dymu z 
tnyibularza wydobywałem aż klęczące na 
kmzesłach aniołki krztusiś się poczymały. 
W: centrum sali tkwił (Włafek za swbim 
chórem, a „„Wescły mam dziś dzień mastał” 
grzmiał potężnem echem po całym pałacu. 

Naprawdę z głębi serca te słowa pły- 
nęły, Ibo wszystkim było dobrze, wszystkim 
wiesoło, bo w sercach tych mie było śladu 
amii zawiści, ami miemawiści jeno miłość 
bliźniego była cementem, łączącym ma- 
łych i wielkich, możnych i słabych. Każ- 
dy dziękował Bogu, zai to, eo miał, a ka- 
ady miał i dla siebie i dla iimnych. 

Ozy tlym, o Śpiewali Alleluja, mie poza- 
zdrościliby: dzisiaj ludzie i czy my starzy 
mamy rację twierdzić, że dawniej lepiej 
było:? 

St. Wańkowicz 

  

taty mierzą się także ciężkiemi waruu- 
kami pracy. Tem milej widzieć jej owc- 
ce, choćby  najskromniejsze. Pracując, 
musi pani pamiętać nieustannie, że, to 
wszystko, co pani robi, idzie na dobro 
budującego się, potężniejącego z każdym 
rokiem, Państwa Polskiego. Ta myśl bę- 
dzie dźwignią, gdy duch w pani upadać 
zacznie. 

Panna Sorokówna popatrzyła na ko- 
mendanta z serdeczną 'wdzięcznością. 

— Kiedy wybierałam się tutaj, ba- 
bunia mnie to samo mówiła... ale pan to 
daleko piękniej wyraził. 

— ja jestem głęboko przekonany, 
że tacy jak pani, cisi pracownicy, wa:- 
niejsi są i godniejsi szacunku od niejed- 
nego dygnitarza... Tak... niech się pani 
jeszcze raz uśmiechnie... pani ma ślicz- 
ny uśmiech. Otworzy mi pani świetlicę? 

Panna Sorokówna obejrzała się ira- 
sobliwie po pustem podwórzu. 

— Klucz u gospodarza... a jego nie- 
ma w domu... ale ja zaraz!.. pan komen- 
dant może tu spocznie? 

Wskazała dużą kłodę wilgotną i jak- 
by zmurszałą. Żołądź usiadł głównie po- 
to, by nie zmartwić swej przewodniczki, 
a ona pobiegła szybko gdzieś wgłąb, za 
węgieł chaty, potem równie szybko wró- 
ciła i wypadła za wrota, na drogę. Dro- 
ga była pocięta pasiatemi cieniami — о- 
płotków, gdzieniegdzie roziskrzona bia- 
łemi kamieniami, albo szkłem rozbitych 
butelek, gorejących iw słońcu. Migotały 
po niej błaski, przesiewające się wy- 
godnie przez nagie rózgi brzozy, co 10- 
sła w podwórzu. Na brzozie siedział



  

Nieznana korespondencja Bismarcka z Mazzini 
Niedawno wloska „Sera“  opubliko- 

wała nieznaną dotychczas koresponden- 
cję Bismarka z Mazzinim. Dowiadujemy 
się z niej niezmiernie zajmujących szcze- 
gółów. 

W listopadzie 1867 r. marsz na Rzym 
został nagle zahamowany w Mentano ! 
choć właśnie wtedy "Włochy otrzymaiy 
od Napoleona III Wenecję, była to — 
jak mówił Mazzini — jałmużna dla naro- 
du półwyspu, dana tak „jak się rzuca 
kość psu zgłodniałemu*. „Aby zdobyć 
Trydent i Trjest „opuszczony haniei- 
nie przez Wiktora Emanuola“, Niceę i 

Sabaudję — ,zagarnięte przez  Francję“, 
Rzym, wreszcie genueński trybun nie za- 
wahał się nawiązać kontaktu z oficerem 
pruskim, hrabią von Usedom, przedsi1- 
wiciełem króla Wilhelma przy Wiktorze 
Emanuelu. Przez niego przesłał Mazziiii 
17 listopada notę Bismarkowi, w której 
przedstawiał mu swe plany na najbliższ : 
przyszłości. 

Wierzę w zjednoczenie Niemiec i 
pragnę go, jak pragnę zjednoczenia mej 
ojczyzny** — oświadcza Mazzini. I zawia- 
damiai, że podług otrzymanych informa- 
cyj Napoleon III chcąc realizować swe 
dawne plany co do prowincji Renu wszedł 
w przymierze z Wiktorem Emanuelem, ce 
lem zaatakowania Prus. Znał nawet szcze 
góły: Wiktor Emanuel miał dostarczyć 
60.00 ludzi i artylerję — wzamian za co 
załoga francuska miała opuścić Rzym. 
„Nie cierpię Francji i jej dążeń do prze- 
wodzenia w Europie", wyjaśniał Mazzi- 
ni, proponując „strategiczne porozumic- 
nie dla zwałczania wspólnego wroga”. 
Wzamian za dwa tysiące karabinów i 
miljon w gotówce, zobowiązywał się do 
opanowania Rzymu, tem samem do roz- 

bicia raz na zawsze projektów Wiktora 
Emanueła i Napoleona III. 

Zawiadomiony telegraficznie Bismarx 
już 20-go kazał odpowiedzieć, że zgadza 
się na udzielenie pomocy, ale prosi o do- 
wody. Mazzini powtórzył więc raz jeszcze 
swoje wywody w nowej nocie datowaliej 
28 listopada. „Wojna przeciw  Prusoin 
została już zdecydowana przez Ludwika 
Napołeona', — pisał. Wiktor Emanuel 
zobowiązuje się osobiście do wzięcia u- 
działu. Nie mogę dać na to dowodów: 
wiem o tem od mych ludzi, na których 
mogę łiczyć, którzy mię już raz powiado- 
mili o układach w Plombieres". I dalej pi- 
sał, że „Francja, jest niebezpieczeństwem 
dia Europy“, že ona też jedynie może 
spowodować sprzymierzenie się Włoch z 
Niemcami. Przymierze to zaś może na- 
stąpić jedynie wrazie „wywrócenia mo- 

narchji, która uczyniła z Włoch preie- 
kturę francuską". 

Bismark był za mądry, by odrzucić 
propozycję Włocha. Tembardziej, że woj- 

na miała być jeszcze w tym samym ro- 

ku. Polecił 28 kwietnia 1868 r. przesłać 
mu memorandum, w którem abstrahując 

od wszelkich wspólnot rasowych czy o0- 

byczajowych, stwierdzał, że jedyną pod- 

stawą trwałych aljansów są wspólne in- 
teresa. W rezultacie dochodził do wnio- 
sku, że naturalnym sprzymierzeńcem 
Włoch mogły być tylko Niemcy. 

„Przypuśćmy -— pisał — „że oba pań 

stwa, są już całkowicie niezależne i zje- 
dnoczone; Włochy stają się panami nad 
Morzem Śródziemnem, Niemcy nad Bał- 
tykiem. Wtedy te dwa mocarstwa — o 
których się mówi, że są najzdolniejszą 
rasą Europy — dzieląc ją na dwoje i 
zajmując jej część środkową, te dwa mo- 
carstwa oddzielone tak wyraźnemi grani 
cami, będą mogły jedynie pomagać s0- 
bie nawzajem. 

Włochy nie będą mogły nigdy my- 
šieč o hegemonji nad Bałtykiem, a Niem- 
cy nad Morzem Śródziemnem... Przysz- 
tość leży na południu, Włochy mają przed 
sobą Morze Śródziemne, które powinno, 
stać się kiedyś jeziorem włoskiem.. Z 
keńcem roku Niemcy powinny tworzyć 
jedno potężne państwo rozciągające się 
od Bałtyku po Alpy, od Renu do Wisły 
i do Drawy; I Włochy nie powinny 
mieć już swych prowincyj w obcych rę- 
kach”. 

Z kolei Bismark przechodził do geo- 
politycznych rozważań, konkludując, ze 
Włochy i Francja zawsze będą „„rywala- 
mi, nawet wrogami". 

Natura rzuciła między nie jabłko nie- 
zgody, którem jest Morze Śródziemne, 
wspaniale położone między Europą, Azją 
a Afryką, kanał między Atlantykiem i 
Pacyfikiem, basen otoczony najżyżniej- 
szemi krainami pod słońcem. Byłoby ab- 
surdem przypuszczać, że konflikt o pano- 
wanie nad tem morzem między Włochami 
a Francją, da się uniknąć. Tunis, Sardy- 
nja, pojdą na początek. 

Z kolei chytry lis, którym umiał się 
stawać tytan woli, kreślił tendencyjny 
obraz rzekomych sympatyj francuskich 
względem Włoch, starając się udowod- 
uić, że te ostatnie nie miały w stosunku 
do Francji żadnych długów wdzięczności: 
„Biłans strat i zysków pokazuje dokład- 
nie kto jest tu wierzycielem“. — stwier- 
dzał; i wracając do swego ulubionego 
tematu Morza Śródziemnego, mówi da- 
lej: 

: „To nie jest spadek możliwy do po- 
dzielenia między krewnych! Hegemonja 
nad Morzem Śródziemnem należy bez- 
spornie do Włoch, które posiadają dwa- 
dzieścia razy więcej wybrzeża jak Frar- 
cja. Uzyskanie hegemonji nad Morzem 
Śródziemnem, oto musi.być stały ceł mi- 
nistrów włoskich, oto wytyczna linja po- 
lityki włoskiej”. 

Nic dziwnego, że po takiej nocie Ma- 
zzini ponowił prośbę o miljon. Bezsku- 
tecznie zresztą. Bismark poprzestał na u- 
trzymaniu kontaktu i na uprawianiu nie 
kosztującej propagandy swych politycz- 
nych koncepcyj. Mazzini już tracił otu-- 
chę, gdy dowiedział się, że hrabia von 
Usedom otrzymał od kardynała Antonclli 
potwierdzenie, że istnieje tajne porozu- 
mienie Wiktora Emanuela z Napoleo- 
nem III. Zaraz więc 7 września pisze: ,„Je- 
śli Prusy wierzą naprawdę w wojnę i to- 
zumieją, że jest naiwnością liczyć na rząd 
włoski, wiedzą, gdzie szukać sprzymie- 
rzeńców. Nie chcę bynajmniej robić no- 
iwych propozycyj, tak jak bym żebrał o po 
moc...' 16 tegoż miesiąca nowy list Maz- 
ziniego: „mam godność mojej partji i 
mego kraju. Pocóż miałbym nalegac?...'* 
Nalegał jednak ciągle, powtarzając swe 
arg:imenta, oświadczenia, plany. 

Išismark się nie speszyt. Nagląceį po- 
trzeby nie było a pójście z Mazzinim po- 
ciągnęłoby kompromitujące następstwa: 
proklamowanie republiki, marsz na Rzym, 
likwidację Państwa Kościelnego. „Nie 
należy słuchać wygnanych  polityków'' 
— stwierdził już dawniej Machiavelli. 
„W co sami wierzą i starają się was 
przekonać, to złudne marzedia, które was 
narażą tylko na niepotrzebne wydatki, 
czy pizedsięwzięcia prowadzące do upad 
ku* bismark poszedł za rudą Fiorencja- 
nina. Co najwyżcj chciał na wszelki wy- 
padck zachować sobi: możność ax ji w 
razie sojuszu francusko-włoskiego. Zasad 
niczo wolał jednak nieutralność królew- 
ską aniżeli przymierze z rewolucjonistą, 
które mogło wystawić na szwank jego do 
bre stosunki z Rosją i spowodować na- 
pręženie z Austrją, co nie było wskaza- 
nem w chwili, gdy za wszełką cenę nale: 
żało dążyć do osamotnienia Francji. 

Pozatem żelazny kanclerz nie ukrył, 
że to wszystko nie miało żadnego wpły- 
wu na stosunek do Mazziniego. 

„W walce nie medytuje się nad Sred- 
kami, ani nad wartościami, które się bu- 
rzy — pisał w swych „„Myślach i wupo- 
mnieniach'* na co powoływuje się później 
Ludenforf dla usprawiedliwienia się z po- 
wrotu Lenina do Rosji*). Przygotowy- 
wałem się do wojny 1870 zanadto poważ 
nie, abym mógł odepchnąć w tej chwiii 
czyjąkolwiek pomoc. Jak w 1866 roku nie 
wahałem się przed dywersją węgierską 
tak i wówczas byłbym przyjął pomoc 
republikanów włoskich, gdyby to miało 
odwrócić od nas klęskę. 

W rzeczywistości „litalien avait ėtė 
dupć par I'allemand* — z nieukrywaną 
radością stwierdza publicysta francuski. 
A jak mówi Bolton King, najlepszy dn 
dziś dnia biograi rewolucjonisty genuer- 
skiego, ten cały passus z Bismarkien:, 
oznaczał nie co innego, jak „ostatni sto- 

*) Bardzo ciekawą jest nowa książka Maic 

Vichniac, Lėnine (Armand Colin, 1933). 

pień jego dekadencji politycznej“ — ge- 
nuenskiego trybuna. 

W kilka lat później Bismark miał 
popchnąć Francję do okupowania Tuni- 
su. A po latach, kiedyś wieczorem, po 
dobrym obiedzie, przy konjaku, zwierzat 
się ambasadorowi trancuskiemu, panu de 
Saint Vallier: 

Od roku 1866 wyleczyłem się ze złu- 
dzeń włoskich; ówczesna kampanja po- 
kazała wyraźnie ich słabość i wygóro- 
wane pretensje; rok 1870 odebrał mi osta- 
tnie złudzenia; czekali, kto będzie zwy- 
cięzcą, aby mu pomóc w dobijaniu po- 
konanego. Ich polityka, to polityka sza- 
kali, które idą za lwem, aby pożywić się 
resztkami... 

l zaraz potem idą bolesne 
chów słowa: 

„Wszystko mię dzieli od tego kraju. 
Żaden interes nie mógłby nas połączyć. 
Mówiono, że chciałem się nimi posłużyć 
przeciw wam, mam nadzieję, że nigdy 
tego nie będę potrzebował. Włochy nie sa 
państwem poważnem, jeśli chodzi o si- 
łę bojową; mogą wydawać malarzy, mu- 
zyków, śpiewaków — to ich prawdziwa 
rola. jestem już zmęczony ich ciągłem 
wykrzykiwaniem — to nie jest prawdzi- 
wy imperjalizm, to najwyżej pożądliwość 
eunucha!“ 

dla Wło- 

* * * 

Na tem kończymy wycieczkę history- 
czną. Nawiązując do aktualnej polityki 
sprobujemy wyciągnąć kilka wniosków. 

Itak 1. Pewne prawa w polityce są 
niezmienne. Do nich należą przedewszyst 
kiem reguły zawierania przymierzy. 

Kapitalna zmiana zaszła w położe- 
niu geograficzno-politycznem Włoch w 
roku 1919 (Wersal). Dlaczego? Stańmy 
sobie w myśli na pięcie buta włoskiego, 
gdzieś tam koło Sycylji i spójrzmy w 
stronę Alp. Z kim graniczą Włochy? Na 
lewo Francja, na prawo przed rokiem 
1919 Austrja, po 1919 roku Jugosławia 
Z obu sąsiadami są kości niezgody. Z 
Francją i przedtem i dziś jest Sabaudja 

(groby królów włoskich!). Z Austrją by- 
ła Istrja, Trjest, dziś z Jugosławią cią- 
głe konflikty. Dlaczego kapitalna różni- 
ca? Bo przedtem Francja i Austrja by-- 
ły przeciw sobie. Dziś Francja i Jugosta- 
wja, to ta sama firma, to sprzymierzeń- 
cy. O iłe przedtem Włochy mogły wybi2- 
rać (w wojnie światowej n.p.) czy wolą 
iść z Austrją na Sabaudję czy z Francją 
na Trjest — to dziś niema o tem mowy. 
Dziś Włochy są wzięte w obcęgi przez 
połączonych sąsiadów. Włochy są w pc- 
łożeniu gorszem, niż przedtem. Nie mają 
wyboru, sąsiedzi idą razem przed nim. 
7 najblzsżych sprzymierzeńców pozo- 
stają tem samem Włochom jedynie Nient- 
cy. 

2. W ciągu więc najbliższego dziesiąt 
ka lat będziemy obserwować zbliżanie 
się. ścieśnianie węzłów  niemiecko-wło- 
skich. Równolegle tem samem zbliżałaty 
się, ścieśnianie węzłów  niemiecko-wło- 
stałyby podwójne, zahaczające się wro- 
gie abcęgi. 

3) To szachowanie się wzajemne sił by 
łoby nużące, wyczerpujące i szkodliwe 
dla obu stron (zahamowanie ekspensji w 
inne strony). Zamiast koncepcji: Niemcy 
plus Włochy przeciw Francja plus Pol- 
ska, zdrowszą byłaby koncepcja: Fran- 
cja — Niemcy — Polska. A już nietylko 
Stanisław Mackiewicz o niej pisze. Osta- 
tnio sformułował ją jasno w „Paneuro- 
pie“ hr. Coudenkove — Kalergi. Ale to 
już wykracza poza ramy tytułu. 

Mieczysław Pruszyński 
  

SKŁADAJCIE OFIARY NA BEZROBOT- 
NYCH ZAMIAST WIZYT ŚWIĄTECZ- 
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K. O. NR. 180.610, LUB NA KONTO W 
K. K. O, NR, 472, LUB W GMACHU 
URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO, POKÓJ 
NR, 16. > 
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WSZYSTKIM SZANOWNYM SWYM KLIJENTOM 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE ZASYŁA 

firma „OGNIW O* 
M. GNIADKOWSKI 

Wilno, Świętojańska 9, tel. 16-06. 

  

  

WSZYSTKIM SZANOWNYM SWYM KLIJENTOM ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 

ZASYŁA 

S*""EJFIANA GRABOWSKIEGO 
BIURO REKLAMOWE 

w Wilnie, ul. Garbarska 1, tel, 82. 

  

  

A   WSZYSTKIM SZANOWNYM SWYM KLIJENTOM ŻYCZENIA 

ŚWIĄTECZNE ZASYŁA 

firma „CENTROOPAL“ 

Wilmo, ul. Zamkowa 18, tel. 11-90.   
  

Wileński teatr poza główmą domeną 
swej działalności, to jest sceną dramatyczną 
ma 'Pohulamce prowadzi jeszcze (teatr szkiol- 
ny i teatr objazdowy, obydwa umuchomio- 
ne na początku bieżącego sezonu, Pięcio- 
miesięczny 'olkres pracy obu placówek, (kłtó- 
my właśnie upłynął pozwala podsumować 
pierwsze wymiki. 

Teatr szkolny. wyraża swą działalność 
item, że co pewiem okres czasu м терег- 

tnarze sceny wileńskiej umieszczane są 
dzieła odpowiednie dla młodzieży szikol- 
mej, która przybywa do teaimu pod kie- 
mowniettwem swych nauczycieli na specjal- 
ne popołudniowe widowiska. Dla zwykłej 
publiczności kasa (teatru wtedy nie sprze- 
daje biletów. Utwory, przeznaczone na: 

przedstawienia szkolne dobierane są przez 

феаг w: porozumieniu z wiładzami pedago- 

gicznemi, 
Dotychczas grane były w cyklu przed- 

stiawień szkolnych następujące sztuki: 

„Niebieski Ptak* Maeterlimeka, „Zyg- 

munt August" Wyspiańskiego, „Don Car- 

los" Schillera i ostatnio „Uciekła mi prze- 

pióreczka* Żeromskiego. Jedna premjera 

w miesiącu przygotowywana była zawsze 

„ myślą o młodzieży. Odbyło się zgórą — 

trzydzieści przedstawień szkolnych, ma 

których obecna była młodzież szkół po- 

wszechnych i Średnich w ogólnej liczbie 

36.000 osób. Zmaczny odsetek tej liczby, 

bo sięgający 10.000 osób stamowiła mło- 

dzież żydowska, wśród której przeważały 
dziieci, które migdy: jeszcze w ttieatmze pol- 

skim mie były, Kltóre poraz pierwszy msły- 

szaty ze sceny żywe słowo, takich mistrzów 

jak Wyspiański i Żeromski, 
"Te suche a wymowne cyfry nie wyma- 

gają komentarzy. Świadczą one o donio- 

słości pracy teatru szkolnego iw Wilnie, 

Przedstawienia dają ciekawy matenjał ob- 

serwacyjny wychowawieom. Otwiera się 

miainowicie pole do spostnzeżeń i porów 

man, jak dama grupa młodzieży reaguje 

na poszczególnie utwory, co się jej podoba 

w teatmze więcej a co mniej, i dlaczego? 

I oto rzecz charakterystyczna. Z do- 

tychczas wystawianych sztuk  majwięcej 

przypadła ido gustu młodocianej publicz- 

mości „Pirzepióreczka”* Żeromskiego, a więc 

jedyma szifuka. współczesna z pośród pięciu 

wystawionych (w cyklu szkolnych sztuk 

Świadczyłoby to o tem, że gusta mlodzie- 

žy naszej zbliżone są do upodobań maj- 
szerszej publiczności, która dhęjtniej — 

widzi rw ltealtnze nzeczy nowożytnie niż kla- 

syczne. Zwłaszcza jeżeli chodzi o młodzież 

gimnazjalną z klas wyższych, to naogół 
možna było zanyważyć, iż takii naprzykład 
„Niebieski Ptak" przytjętty został @086 о- 
bojemtnie jalko niańwinia bajeczka dla małych 

dzieci (symboliki mtwomu oczywiście nie 

zmozumiamo). Piątło i szóstakliasiści uwa- 
żają się przeważmie za prawie dorosłych 
których miebieskiemi ptakami nie wypa- 
da karmić. Natomiast szara, ale realma, 
bardzo ludzka „Przepióreczka' wzbudziła 

i przychylne komentarze młodych widzów 

Jest to cenna wskazówka, która powim- 
na być wzięta pod uwagę podczas ukła- 
dania repertuaru na przyszłość. 

Požytecma i planowa działalność te- 
atimu szkolnego matrafia wszakże od po- 
сгайки swego istnieniia ma! pewien trudny 
do pokonania szkopuł. Jest to tak zw. — 
stnoma fimansowa tej imprezy, trudna i 
chwilami delikaltna, jak wszelkie zresztą 

fiinamsowe posumięcia w czasach kryzysu 
finansowego. 

Teatr pobiera za wstęp na przedstawie- 
nie szkołne po 50 groszy od ucznia. Opła- 
tę ściągają szkoły we własnym — zalkre- 
sie i miastępnie wpłacają  zebrame kwotijy 
teatnowi. I tutaj wymikają częstoknoć itatr- 
cia z tymi rodzicami, którzy mie chcy, 
tub też, co matjczęściej się zdarza, mie mo- 
gą wpłacić cwych pięćdziesięciu groszy na 
miesiąc za bilet: teatralny: dla swego dzie- 
dka. Z tego powodu cierpi również teatr, 
gdyż powstają zaległości z tytułu sum nie- 
wpłaconych lub miedopłaconych przez nie- 
Iktóme uboższe szkoły. Z drugiej zaś stro- 
my niezadowolenie i sarkamia nodziców — 

nie usposabiają dzieci przychylnie do 
przedstawienia, które zamiast być nagrodą 
i swego rodzaju świętem dla dziecka, sta- 
je się jaktgdyby jeszcze jedną przymusową 
lekcją, obciążającą dziecko i rodziców. 

Oczywiście, ideałem byłby bezpłatny: 
teatr szkolny, ale wtedy kosztw widowisk 
musiałaby pokrywać jakaś instytucja — 
lub państwo. . Jest tło rw dzisiejszych cza- 
sach niemożliwe. Państwo iw baindzo skn «=n 

m TEATR SZKOLNY I TEATR OBJAZDOWY 
nym zakresie sukwiencjcnuje teatr drzma- 

tyczny, który jednak poza widowiskami 
szkolnemi ma jeszcze inne ważne ż260- 
iwiązania wobec dorosłej publiczności. Od 
czasu. do czasu z pomokcą przychodzi ina- 

gistrat, zakupując jakieś przedstawienie 

korzysta z bezpłatnego wstępu. Jako je- 
dyna więc trwała podstawa egzystemeji te- 
atru szkolnego pozostają owie spłaty. Tu- 

taj nasuwa isię pewien projekt, Istėny mo- 

że chociaż częściowo ulżyłby  modzicom 
najbiedniejszych dzieci. Może udałoby się 
w: każdej szkolle stiworzyć Koleżeński fun- 
dusz tealtru szkolnego. Uczniowie zamoż- 

miejsi mogliby się opodatkować na rzecz 

niezamożnych kolegów: i ze składek utwio- 

rzyć skromną choćby rezerwę, a lętórej 

zakupywamoby bilety: do teatru — @а ych, 

którzy mawet tych pięćdziesięciu groszy 

miesięcznie zapłacić mie mogą. (Podajemy 

tę myśl w i że kltoś się 

nią zainteresuje i w, tej czy innej formie — 

spróbuje wprowadzić w życie. 
Z kolei tnochę inifonmacyj i uwag о- 

działalności teatru objazdowego. Dotyich- 
czas odbyły się cztery objazdy po zie- 

miach półmocno-wschodniich, będąc jak- 

by wzmowieniem tak owocnych niegdyś 

objazdów: Reduty, kitóra w ostatnich cza- 

sach mzadko odwiedza masze (tereny, w 

czasie zaś tych odwiedzin zatrzymuje się 

tylko w większych miastach. 

Tymczasem wileński teatr  objazdc- 

wy mie zapomina © majmniejszych mie- 

ścinach, gdzie (tylko istnieje jakaś możli- 

wa sala w kltórej możma dać przedstawie- 

nie, 
Pierwszy objazd dokonany w paździer- 

miku ub, r. objął 18 miasteczek i zdo- 
był ogółem 2534 widzów. Grano komedję 
Kiedrzyńskiego „Szczęście do jutra”. Na- 

stępna wyprawa w listopadzie . zabrała 

ze sobą w. teren idwie sztuki: Korzeni - 

skiego „Pannę mężatkę" oraz słymaą — 
„Roxy“ Connensa. Dano wtedy 25 przed- 

stawień z ogólną liczbą wiidzów 3955. Na 
trzecim obijeździe w styczniu gramo Ziapol- 
skiej „iPannię Maliczewską”* w; 23 miejseo- 
miościach naszej prowincji a frekwencja 

wyraziła się cyfrą 3276 osób. [Wireszcie w 
ostatni objazd, który trwał od 8 lute- 

go do 10 marca dał 30 przedstawień — 

„Egzotycznej kuzynki” — Verneuilia, gro- 

madząc razem 3344 widzów. Ma więc te- 

atr objazdowy poza sobą 96 widowisk, 

przez które przewinęło się 13,109 osób 
publiczności prowincjonialmej. Organizu- 

tomzy objazdówki i artyści biorący w 

niej udział, mogą słusznie być dumni z 
dokonanego dzieła, ttembardziej że — jak 
stwierdzali miejednokrotnie (widzowie — 

3 kę " rę 

wane i znajdują się ma dobnym pozie- 
mie artystycznym. A trzeba z naciskiem 

podkreślić to, że teatr objazdowy pracu- 
je bez subwencji rządowej. Konzysta je- 
dymie z pewnych mig kolejowych i pomocy 
miejscowych władz państwowych i samo- 
rządowych, Które ułatwiają tokomocję. — 
albo też dostamczają pomieszczeń. Dziel- 
mie też pomagają (teatrowi nasi kolejarze 
którzy 'w niektórych punktach jsk naprzy- 
kład Czeremcha, Stołpce i Nowo-Święcia- 
my stamowi ą przeważającą część publi- 

ezmości 
Niektóre miiasta zdradzają wybitne 

zainteresowanie się teatrem, inne znowu 
mieco ospale reagują na przyjazdy zes- 
połu wileńskiego. A więc okazało się, że 
Dukszty są bardziej teatralnem miastem, 
więcej dają teatrowi publiczncści, niż na- 
przykład zamożniejszy i bardziej iudny — 

Wołkowysk. To wygląda dziwnie. 
Trzeba mieć madzieję, że ma wieść o 

item Wołkowysk ujmie sie ambicją i przy 
najbliższej okazji zdystansuje Dukszty. 
A okazja talka nastręczy się już wkrótce, 
gdyż 4 maja teatr wyruszy na piąty ob- 
jazd po prowimeji, wicząc ze sobą dosko- 
matą współczesną komedję Devala m. t. 
„Mademoiselle" która grana była niedaw- 
mo w Wilnie z dużem powodzeniem, dzię- 
ki ciekawej treści i doskonałej grze anty- 
stów. — ski. 
  

Lecznica Lifewsk. Stow. Pom. Sanitarnej 
Wilno, ul. Wileńską 28, tel. 846 

Lekarze specjaliści przyjmują od 10—2 
GABINET RENTGEN ELEKTROLECZNICZY 

(kwarc. Solux, Djatermija) 
czynny od 11 — 6 popołudnin 

Opłata za utrzymanie i wszelkie zabiegi 
lekarskie i rentgen. została obniżona.       
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dzwoniec i śpiewał uparcie, monotonnie. 
Muchy próbowały już brzęczeć na roz- 
grzanej ścianie chaty. Żołądź gonił je 
spojrzeniem, gubił i znowu odnajdywał, 
niby czarne gwoździki, wbijane przeloi- 
nie w modre powietrze. Mrużył oczy na 
światło i myślał leniwie o tem, jaki wy- 
nik da zbiórka? czy bardzo nudna i dłu- 
ga będzie konferencja z zarządem i czy 
napewno, za parę godzin, tą drogą nad- 
jedzie Zonia? 

Po dobrej chwili wróciła Sorokówna 
z dużym kluczem w wątłej łapinie. Za 
nią szedł, nie śpiesząc, starszawy gospo- 
darz, a, idąc, gładził wąsy i podcierał 
nos palcem z dostojną i skupioną miną 

Na powitanie podniósł zwolna rękę, ujął 
dłoń komendanta, potrzymał chwilę w 
swojej szorstkiej, twardej dłoni i puścił 
bez uścisku. Patrzył uważnie niebieskic- 
mi, trochę już wyblakłemi oczyma, w 
których uprzejmość i szacunek mieszały 
się dziwnie z tajoną nieufnością do miej- 
skiej władzy. 

— żŻąłądz, chcąc go dobrze usposo- 
bić, podkreślił z uznaniem istnienie świe- 

tlicy, funkcjonującej prawidłowo od po- 
łowy stycznia. 

— Wszystko pana Arasimowicza za- 
sługa, — zapewniła gorąco Sorokównz. 
— Żeby nie on, oho! nic by tu nie było. 

— At, robi się pomaleńku, — rzekł 
skromnie Arasimowicz i przymknął oczy 
z łubości, że go chwalą i nazywają pre- 
zesem. — Robi się co można, wiadonuo, 
choć drugą razą bywa trudnowato. To — 
jak jego?.. radjo trzebaby zapłacić... 

—- Przywiozłem. 

— Chwałaż Panu Bogu. A to, wszy- 
stko, złe ludzie gadają, że nic tu Straż 
Graniczna, znaczy sia, nie da, a gospc- 
darzom nakaz, jak za podatek, przyślo. 

Żołądź spochmurniał i powiedział st- 
rowo: 

— Takie głupie gadania należy 
stro odpierać. A, wogóle, 
nastroje? 

— Jak popadnie... Gdzieindziej ku- 
dy! gorzej. Pójdziem panie komendanc.e 
do świetlicy? 

Panna Sorokówna, która podczas tej 
rozmowy stała trochę na boku, wysunęia 
się teraz i, rezolutnie, zajęła miejsce u 
boku komendanta. 

— Tam jeszcze prawie nic niema, — 
zastrzegała się, patrząc mu błagalnie w 
oczy. — Stół, ławy, parę obrazków. — 

Bibljoteczka wspólna z kółkiem  rolni- 
czem... Tylko nasze radjo! prawdziwa 
uciecha! ściąga nawet krewnych i znajo- 
mych naszych chłopców. Znakomita pro- 
paganda, żeby tylko ratę zapłacić! 
Ostrożnie, panie komendancie, tu wysc- 
ki próg... 

.— Zapłacimy tę straszną ratę. Dzię- 
kuję za ostrzeżenie, a niechże się pam 
sama nie potknie. 

Wziął ją mocno powyżej łokcia i lek- 
ko przerzucił na drugą stronę. Panna So- 
rokówna spłonęła prześlicznie pod do- 

tknięciem męskiej ręki. By ukryć zmie- 
szanie, zagadala znowu prędzej i głoś- 
niej, niż wymagała potrzeba. Z zapałem 
ptkazywała wszystkie szczegóły, istotnie 
skromnego, urządzenia šwietlicowego: 
firaneczki w oknach, strzyżone misternie 

о- 
jakie u was 

z białej bibułki, „pająka* z kołorowych 
słomck, chwiejącego się u ciemnego pu- 
łapu, portret Pierwszeg» Marszałka w 
wązkich ramkach dębowych za szkłem. . 

Ale Józef Żołądź mało zwracał uwagi 
na te wszystkie dowody jej przemyślnego 
gustu. Rozglądał się po dużej mrocznej 
izbie, mierzył oczyma jej powierzchnię, 
aż po ciemne kąty, po szeroki piec. 
Skrzynka radjowa stała pod ścianą, na 
ławie, dziwnie obca swojemu otoczeniu, 
odosobniona w swojej kulturalnej wyż- 
szości, tajemniczo lśniąca głądką politu- 
rą. Józet Żołądź zbliżył się do niej. 

— Sprobujmy złapać jakąś ładną mu- 
zykę, chce pani? Posłuchamy sobie, za- 
nim tamci nadejdą. Dobrze, panno... 
masz ci los! zapomniałem, jak pani na 
imię! 

— Kazia. 
— Więc panno Kaziu... umie pani 

chwytać fale? a chwile? To jeszcze cie- 
kawsze... Chwytajmy! chce pani? 

Nim oszołomiona Kazia zdążyła od- 
powiedzieć, wysoki próg jęli przekra- 
czać, jeden za drugim  „Strażacy* La- 
chowickiego oddziału. Chłopcy byli na 
schwał, Żołądź obrócił się ku nim, za- 
pominając natychmiast o radju i Kazi. 
Ustawiali się dosyć sprawnie, w zwarty 
dwuszereg, dając sobie nawzajem  dy- 
skretne znaki. Oddziałowy, wysoki, ro- 
sły „jak dębczak, plowowlosy i siwooki 
młodzieniec, grzmiał komendę, tak głoś- 
no, aż słomiany pająk chwiał się i obra- 
cał dokoła swej osi. Józef Żołądź posu- 
nął się naprzód, naprzeciw wlepionych 
w siebie, ufnych i zachwyconych oczu. 

Dowiedział się od sprężonego na bacz- 
ność oddziałowego, że stan był dziewięt- 
nastu ludzi, liczba zbiórek taka, a taka, 
taki, a nie inny inwentarz. Stał przed 
swoim podwładnym w przepisowej po- 
stawie, również wyprostowany, jak stru- 
na, uśmiechał się do niego radośnie i czui 

w tej radości tęgą, wzbierającą pąkami, 
wiosnę: ; 

Nastąpił krótki rzeczowy egzamin 

z przeszkolenia i wypadł naogół pomys!- 

nie. Ćwiczenia z karabinem nie zawio- 

dły. Oddziałoawy, siwooki Michaś Kuni- 
cki, jakkolwiek pocił się jeszcze promie- 
niał coraz bardziej, a prezes Arasimowicz 

uśmiechał się z pod Ściany. Tylko przy 
badaniu wiadomości strażackich z zakre- 
su wiedzy o obowiązkach żołnierza-oby- 
watela było parę nieznacznych zahaczeń. 
Komendant Żołądź posłał w tem miejscu 
kierowniczce _świetlicowej spojrzenie 
oschłe i surowe, w niczem niepodobne do 
tego, jakiem musnął ją parę razy przed 
chwilą- Biednej Kazi odrazu na płacz się 
zebrało; poprzysięgła sobie, że na przy- 
szłość dołoży wszystkich sił — byie za- 
dowolić komendanta. Jak na teraz, usiło- 
wała stłumić drżenie ust, by módz odpo- 
wiedzieć głośno i wyraźnie, gdy ją ko- 
mendant zagadnie. 

Ale nie zagadnął. Skomenderował: 
spocznij! i rozpoczął wolńą pogawędkę, 

przyjazną, a mimoto zachowującą wła- 
ściwy dystans. Chłopcy, z początku u- 

śmiechający się kłopotliwie i przestępu- 
jący z nogi na nogę, rozruszali się stop - 

niowo. Rozmowa zeszła na marsz. Chłop- 

cy radzi byli przedsięwzięciu, chodziło 0 

to, czy rodzice pozwolą iść, czy robo'y 
polne nie staną na przeszkodzie. Wiado- 
mość, że buty będą „fasowane*, wywo- 

łała ogólny pomruk zadowolenia. 
— A potem, to jak? Już tak i zosta: 

ną każdemu? zaryzykował pytanie 
Arasimowicz. 

Żołądź wzruszył ramionami. 
— Cóż znowu! Trzeba będzie zdać 

w największym porządku. Pod waszą « 
sobistą odpowiedzialnością komendan- 
cie oddziałowy. 

Michaś Kunicki sprężył się na nowo, 
chłopcom cokolwiek wydłużyły się miny. 
Poczęli gwarzyć między sobą, rozważać 
dodatnie i ujemne strony marszu, oma- 
wiać wartość przypuszczalnych nagród. 

— Może zegarki będą dawać, jak 
tamtego roku? — cieszył się nadzieją ja- 
kiś głos w głębi. 

— Mnie baćka tak i powiedział: 
idź, mówi, kiedy chcesz, ale bez zegar- 
ka i nie pokazuj sia... — zwierzał się ktoś 
inny, wybuchając szczerym, młodym 
śmiechem. 

Żołądź przysłuchiwał się tym rozmo- 
wom, rzucając od czasu do czasu słowo 

zachęty. Oddział w Lachowiczach rokc- 

wał wielkie nadzieje. Miał paru dzielnych 

piechurów, których należało za wszelka 
cenę ściągnąć do powiatowej drużyny. 
Żołądź starał się pobudzić ambicję od- 
działu. 

— Nasz okręg powinien wziąć pierw 
sze miejsce „ma wszelkie dane. Zaimpo - 
nujemy innym powiatom, pokażemy ko- 
mendzie Dzielnicy, ileśmy warci. Chłop- 
cy potakiwali raźno. Prezes Arasimowicz 

kiwał współczująco głową. Nastrój był 
ciepły. Żołądź wziął to sobie za dobrą 
wróżbę do dalszych zamierzeń. Następo- 
wało z kolei posiedzenie zarządu, zwykły 
moment wylewania skarg i żalów, zano- 
szenia próśb, trudnych, lub zgoła niemo- 
żliwych do spełnienia, wreszcie plato- 
nicznego wyrzekania, celem ulżenia ser- 
cu. Sekretarz oddziału, Dyrmo, miał już 
przygotowany cały rejestr. Natychmiast 
po rozejściu się strażaków rozpoczął 
przemowę głosem jękliwym, zacierając 
ręce i obiegając zebranych chytremi, świ- 
drującemi oczkami. 

Było w tej przemowie o zapomnieniu 
i obojętności okręgowej centrali, rezydu- 
jącej w powiecie, o ciężkich warunkaci. 
pracy, o niechęci i niezrozumieniu rodzi- 
ców, przekonanych, że im się synów 
wciąga w jakąś skomplikowaną  kabał, 
pańskiej chytrości, 0  gromach, jakie 
ksiądz rzucał na Straż Graniczną z am- 
bony, gromach nieuzasadnionych i krzyw 
dzących, a dezorjentujących ludzi. Wresz 
cie nastąpiła zwykła, stereotypowa proś - 
ba o pieniądze. Żołądź ucieszył się, żż 
tu, nareszcie, może odpowiedzieć coś 
konkretnego. г 

— Przywiozłem trzydzieści złotych 
na radjo. Oto są. Dyrmo złożył ze sta- 
rannem nabożeństwem banknoty i scho- 
wał do zatłuszczonego portfelu. 

— Pięknie dzieńkuim, ałe cości ma- 
łowato..- 

— Książek by  przykupić, wtrąciła 
nieśmiało Kazia. 

D. C. N.
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Trzecie spotkanie z Kurtem 
( rywki z niewydanej powieści) 

Cały ów dzień składał się z nieprze- 
widzianych, nieuzasadnionych spotkań i 
skojarzeń. Wróciłem nad ranem do domiu 
pod wrażeniem nocnej rozmowy w „Ei- 
dorado“ na Lutherstrasse. Z moim przy- 
jacielem doktorem S. przysiedliśmy się 
tam do stolika dwóch pań. Nie żałowa- 
łem butelki wina, za którą musiałem za- 
płacic 20 Reichsmarek, i nie żałowałem 
dwóch srebrnych, ciężkich pięciomarkó- 
wek, wręczonych na pożegnanie tym pa- 
niom. jedna z nich była niska, utleniona 
Szwedka. Mówiła biegle po niemiecku. 
Poza tem ze wszystkich innych języków 
europejskich, z polskim włącznie, umia- 
ła po kilka słów — najplugawszych, naj- 
bardziej ordynarnych, i z pijanym bez- 
wstydem  wykrzykiwała je  nagłos. 
Wprawdzie nikt nie zwracał uwagi na 
jej zachowanie się, ale mnie doprowadzi- 
ło ono wkońcu do pasji. Dygotałem w-- 
wnętrznie, i na ten dygot, jak oliwa na 
ogień, spadła nagle wiadomość, że dru- 
ga pani, prześliczna blondynka o czar- 
nych oczach, jest Żydówką. Nadomiar 
wszystkiego — Żydówką polską, z Kra- 
kowa. Zaczęła nawet mówić po polsku. 
Wtenczas zerwałem się od stolika. Wy- 
jąłem dwie pięciomarkówki, i opanow 1- 
jąc się z wysiłkiem, położyłem spokojnie 
na splamionym winem i kawą obrusie. 
Sądzę, że nawet uśmiechnąłem się grze- 
cznie. 

— Tego brakowało — syknąłem do 
towarzysza — chodźmy stąd natych- 
miast. 

Na ulicy starałem się wytłumaczyć 
sobie, dlaczego fakt, iż piękna blondyn- 
ka była Żydówką, wytrącił mię z rów- 
nowagi. Ni stąd ni zowąd zacząłem po- 
wtarzać w. myśli znany epigramat Pusz- 
kina o Bułharynie: 

Nie to bieda, szto ty poliak: 
Kościuszko lach, Mickiewicz lach. 

Po mnie, tak bud“ ty chot“ tatarin: 

Ё м tom nie wižu ja styda... 

Chot* żyd... I eto nie bieda. 

Poliak, Tatarin, Żyd... Oto zestawie- 
nia, dokonane przez wielkiego poetę ro- 
syjskiego. Niema się czego wstydzić, że 
jest się Polakiem albo Żydem. Ale de- 
monstracyjny język polski w ustach Ży- 
dówki, w pijanem Eldorado... Czyżby to 
było żądłem, które mnie ukłuło? A mo- 
że spostrzeżenie, że nie odgadłem w niej 
Żydówki, dopóki sama nie zdradziła swej 
narodowości? W Polsce poznałbym na- 
tychmiast, że rozmawiam z Żydówką. 
Tutaj przypuszczałem wszystko: mogła 
być Niemką, mogła być przemalowaną 
na jasno Włoszką, Francuzką, Hiszpan- 
ką. Ale nigdy nie myślałbym, że jest Ży- 
dówką. jakże łatwo Żydzi zmieniają za- 
granicą swoją powierzchowność, manie- 
ry i akcent... ь 

Przyszedłem do domu w najgorszym 
nastroju, którego wszelako, mimo docie- 
kania, nie potrafiłem wyrozumieć i umo- 
tywować. Niemożność doszukania się 
przyczyny potęgowała zły humor. Nie 
wiem dłaczego, gdy leżałem już w łóżku, 
moja odurzona nieco głowa pogrążyła 
się w_marzenia i wspomnienia. Zniena- 
cka przypłynęły lata dziecięce, i wypeł- 
niły obrazami pokój, który szarzał już, 
acz drewniane żaluzje okna były  spv- 
szczone. 

Oto środowisko, w którem zbiegło 
moje wczesne dzieciństwo. Towarzysze i 
towarzyszki zabaw — wszyscy byli Ro- 
sjanami. Kola, Dosia, Szura, Aliosza... 1c- 
ciały imiona z wnętrza pokoju na moje 
łóżko, jak owe olbrzymiejące i niknące 
szybko napisy na ekranach kinowych. Mo 
ja babka była Francuzką, i do końca życia 
nie zdołała opanować trudnych dwócł: 
języków słowiańskich. Umarła, gdy mia- 
łem dziesięć lat. W domu mieliśmy nic: 
miecką bonę. Mówiłem w dzieciństw ic 
jednocześnie po polsku, po rosyjsku, pw 
francusku i po niemiecku, i te cztery ję- 
zyki mieszały mi się, i żadnym z nic: 
dobrze nie władałem. Tworzenie z tyci: 
języków śmiesznego volapiicku było naj- 
większą moją rozrywką. Powodowało to 
nieraz wybuchy gniewu rodziców. 

— Maman, proszę noch ein 
czaju! 

— Allons spielen w kotka i myszkę! 

Te dwa zdania zadrgały naraz w mo- 
jej pamięci, podsyconej winem, i musia- 
łem uśmiechnąć się. Co za idjotyzmy! 
Ale, swoją drogą, z jaką łatwością moż- 
na było każdy obcy wyraz przerobić na 
polski. Szpilować, tingerek, żamba, bro- 
sa, raniec, stawnia brzmiały zupełnie po 
polsku. Przecie zawsze mówiłem pocz- 
tyljon albo bryftregier — nigdy:  listo- 
nosz. Dziwny jest ten język polski, któ- 

Glass 

  

POLSK 
ZWALCZA KRYZYS 
oszczędza Wasz: CZAS, PIENIĄDZE, NERWY 

7 —8 litrów benzyny na 100 kim. 

Warszawa — Hotel! Europejski 
Wilno — Mickiewicza 

KARETA 7,200 

  

ry potrafi zaasymilować, przeinaczyć i 
przepolszczyć każde obce słowo. Czyż- 
by słaby i nieodporny był? Ale Szura za- 
chwycał się zawsze słowem  „matuleń- 
ka“ i „matuchna“. 

Zasnąłem wreszcie. 
przyszedł ten list. 

— Liczyłam na twoją odpowiedź. Ty 
jednak wyjechałeś, nie zostawiając ad- 
resu. Musiałam dowiedzieć się o nim 
skądinąd. Mam w tej chwili do ciebie 
jedną tylko prośbę. Mogę wszystkc 
znieść, ze wszystkiem pogodzić się, mo- 
gę nawet wszystko zrozumieć. Nie chcę 
jednak borykać się z niepewnością. Pro- 
szę tylko o wyjaśnienie, dlaczego nastą- 
piło to raptowne zerwanie, tylko o przy- 
czynę jego, bez względu na to, jeką 
jest. Chcę prawdy, choćby najokrutniej- 
szej. Nie oskarżam ciebie, proszę jedynie 
o wytłumaczenie. Życie jest dla ninie 
okrutne. Przeklęty naród, i ja przeklęta, 
że do niego należę. Nie wiem, czemu to 
piszę. Czemu? Za co? Czekam na oupo- 
wiedź. Może ona zawierać jedno tyłko 
słowo, ale niech ja wiem. Ruth. 

Myłem się długo, nacierałem wodą 
kolońską od stóp do głów, pragnąc od- 
swieżyć się na całem Lek po wczovaj- 
szej noży, zmyć z ciała wspomnienia L|- 
dorado. Szorowanie zębów zabrało mi 
dużo czasu, gdyż wciąż czułem na języ 
ku, na podniebieniu i w gardle owe plu- 
gastwa Szwedki, pomieszane z winer:. 
ё radością wziąłem z rąk służącej, pach- 
nącej wypcczynkiem i młodością, kawę 
z bułeczkami. ! kawa i bułeczki są świe- 
że, wonne. Aie nie smakowały mi. 

Usiadłem w fotelu przy oknie, które 
otworzyło się na ciepły i słoneczny dzień 
sierpniowy. Wszystko było piękne. 

. — Chcę prawdy, choćby  najokrut- 
niejszej. — Tak pisze się zawsze. Ste- 
reotypowy zwrot. 

— Proszę tylko o wyjaśnienie. — i 
to jest banalne. 

‚ — Mogę wszystko 
również, 

— Nie oskarżam ciebie.. Życ:e jest 
okrutne... Nie więm, czemu to piSZĘ... -—- 
Mój Boże, cały list wyjęty z podręczni- 
ka dla zakochanych, z jakiegoś guide 
ćpistolaire. 

— Przeklęty naród, i ja przekięta... 
Może to jedno zdanie oryginalne. A je- 
dnak nie. W gruncie rzeczy i to banał, 
banał, komunał, oklepanka, fałszywy pa- 
tos, „przewrotna kokieterja, pozbawiona 
ambicji Brak godności narodowej. 
Wstrętne.. Prócz tego: czy ja kiedykol- 
wiek wytknąłem jej, że jest Żydówką? 
Czy obraziłem kiedykolwiek jej uczucia 
patrjotyczne i narodowe? Nigly. Z:wsze 
unikałem tego tematu. To ona nieraz, 
gdy wydawało jej się, że nie jesteni taki, 
jak zwykle (idjotki — wszystkie tak 
mówią), to ona powtarzała: 

— Wiem dlaczego. Jestem Żydówka. 
Jakie to śmieszne. Jakie śmieszne, że 

musiałem wówczas całować ją i ściskać. 
‚ — Jedyna moja, pocóż to mówić? 

Wiesz przecie, że tak nie jest. Czemu 
sprawiasz mi przykrość? 

I właśnie mówiłem tak z przymu- 
sem. Właśnie powinna była rozumiec, że 
pocieszanie i uspokajanie jej drażliwo- 
sci żydowskiej sprawia mi przykrość i 
niesmak. Ale ona zawsze z uporem po- 
wracała do tego tematu. Ja zaś byłem 
nieskończenie cierpliwy i wyrozumiały. 
Teraz w liście wypomina mi znowu. 

— Prowokacja! — zasyczałem, zry- 
wając się z fotela: — ta kobieta zmusi 
mnie, że napiszę: 

— Tak. Tak. Masz to jedno słowo, 
о które ci chodzi: tak — żydówka! 

O, wiem dobrze, co pomyśli! 
— Spodziewałam się tego — odpo- 

wie mi, i doda, co również miała we 
zwyczaju: 

— A jednak niema Polaka, który nie 
byłby antysemitą. 
‚ — Nikczemność! — krzyknąłem: — 
i jak pogodzić z tem miłość, o którzj 
mię wciąż zapewniała? 

Chot' żyd, i eto nie bieda, 
I w tom nie wiżu ja styda... 

Zacząłem nagle podśpiewywać wicer- 
szyk Puszkina, doszukując się dla niego 
jakiejś melodji, i oto niespodziewanie 
wierszyk ten zamienił się w inny: 

Was der Jude glaubt ist einerlei: 

In der Rasse liegt die Schweinerei. 
Skąd ja pamiętam ten wierszyk? 

Gdzie ja go czytałem? Był tam jeszcze 
przekład: 

W co Żyd wierzy — obojętne: 
Rasa — oto co jest wstrętne. 

1 raptowny skok skojarzeń, zupełnie 

I właśnie zrana 

znieść. --- I to 

  

niezrozumiały, wyrzucił z mej 
jeszcze jeden wiersz: 

Wir wollen uns mit Schnaps berauschen; 

Wir wollen uns're Weiber tauschen, 

Im Sonnenscheine nackt marschieren, 

Wir wollen freie Menschen sein... 

pamięci 

Die Sonne scheint... O, jakże pięknie 
w oknie mojem świeci sierpniowe berliń 
skie słońce. O Ruth, przecie ja jestem 
wolnym człowiekiem! Dlaczego piszesz, 
że zerwałem, gdyż jesteś Żydówką? Wta 
le nie zerwałem. Wyjechałem. Musiałem 
wyjechać. Jednak, o Ruth, gdybym miał 
odsłonić ci najtajniejszą, najwstydliw- 
szą przyczynę ucieczki od ciebie, kto 
wie — czy nie masz racji? Ale nie mo- 
ja w tem wina, Ty zawiniłaś. Dlaczego 
owego ranka, gdym wychodził od ciebie, 
wyrzekłaś słowa, które w twych jedy- 
nych wargach nabrzmiały miłością i 
szczęściem, a mnie wydały się komiczne, 
przeraźliwie komiczne. Doznałem po- 
twornego uczucia: najgłębsza miłość wy 
rażona w sposób humorystyczny. Nie 
powtórzę tych słów. Gdyby nie panowa- 
nie nad sobą, wybuchnąłbym wówczas 
śmiechem. Musiałaś jednak dostrzec wra 
żenie, jakie twój najczulszy okrzyk wy- 
warł na mnie, rzekłaś bowiem zmiesza- 
na: 

— (o ci się stało? Czy powiedziałam 
coś niestosownego? 

— Pamiętasz naturalnie, że  odpo- 
wiedzią moją był jakiś zdawkowy zwrct, 
te bezmyślne słowa, które jakże często 
trzeba w życiu powtarzać: 

— Ale cóż znowu. Przywidziało ci 
się, Ruth. Że ty zawsze jesteś przeczulo- 
na i podejrzliwa. 

I pocałowałem cię mocno w ciepłe, 
czerwone wargi. A w mózgu tkwiło już 
nie przypuszczenie, lecz pewność, że tak 
wyrazić się mogła tylko Żydówka. Żadna 
inna kobieta nie powiedziałaby nigdy 
czegoś podobnego. Zrozumiałem, że nie 
wrócę do ciebie. Zrozumiałem jednocześ- 
nie, że nigdy nie będę mógł wytłume- 
czyć ci, dlaczego nie wrócę. Zrozumia- 
łem również, że ty to sobie wytłumaczysz. 
Nie omyliłem się: twój list jest najlep- 
szym dowodem. Ale, wierzaj” mi, Ruth: 
kochałem ciebie bardzo. 

Wyszedłem z domu pogwizdując. Sze 
dłem swoją Bayreutherstrasse w kierun- 
ku Victoria-Luise-platz, aby wsiąść w 
tramwaj. Mogłem jechać kolejką pod- 
ziemną. Sierpień jest jednak piękny, a w 
kolejce podziemnej duszno.  Przyjemniej 
stanąć na pomoście tramwaju i patrzeć, 
jak uciekają szyny, świecące śród gład- 
kiego asfaltu. 

Na środku okrągłego placu Victoria 
zieleni się skwer, wypełniony żółtym pia- 
skiem, w którym bawią się dzieci. Jest 
tu ich zawsze mnóstwo. Byłem w sameia 
sercu rozigranej dzieciarni, zauważyłem 
już, że moje obuwie pokryło się żółty.» 
pyłem, gdy mój tramwaj zatrzymał się 
na przystanku. Napróżno  przyśpieszy - 
łem kroku: uciekł przede mną. Uciekł 
również przed tym mężczyzną, któty 
nadbiegł z przeciwka, od strony Miin- 
chenerstrasse. Tramwaj wydarł się z pc- 
między nas, i musieliśmy usiąść na ław- 
ce, aby oczekiwać następnego. Nadejdzie 
za dziesięć minut: tak głosi rozkład nu 
tablicy przystankowej. O, nie ulega wąt- 
pliwości, że będzie punktualny. 

Wysoki, młody mężczyzna — ile? 
najwyżej trzydzieści lat — siadł na ław- 
ce. Jasne spodnie, granatowa marynarka. 
Dłonie oparte na lasce, wetkniętej pomię- 
dzy rozstawione nogi. Mężczyzna vie 
irytował się, że tramwaj uciekł mu z 
przed nosa. Zaczął podśpiewywać: 

— Warte nur, warte! Warte 
warte... 

Słowa odpowiadały sytuacji. Istotne 
trzeba było czekać. Ale dlaczego słowa 
te wyjął z owego wiersza Goethego, któ- 
ry mimo swój pozorny spokój bynaj- 
mniej nie jest uspakajający, lecz pełen 
tęsknoty? Coś zapewne krzyczało w du- 
szy mężczyzny. Siedziałem na drugitn 
końcu ławki. Odwróciłem się do niego i 
rzekłem niespodziewanie: 

— Goethe. 
Może we mnie, mimo moje gwizda- 

nie, z którem wyszedłem z domu, rów- 
nież krzyczała tęsknota? Ten wiersz 
Goethego jest przejmujący. Powiedział- 
bym, że jest kosmiczny, gdyby nie oba- 
wa, że słowo „kosmiczny* utraciło od- 
dawna wartość i znaczenie. Czemu? Za 
co? — przypomniały mi się nagle pyta- 
nia z listu Ruth. 

— Naturalnie, 
dział mężczyzna. 

niuri, 

Goethe — odpowie- 
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Spojrzeliśmy na siebie i poznaliśmy 
się. 

* * * 

Pierwszy raz spotkaliśmy się z Kui- 
tem Evaldem na wiosnę roku 1914, gdy 
przyjechał z nieznanego Memla na krót- 
ki tydzień do Łomży, gdy byliśmy ucz- 
niami czwartej klasy. Drugi raz spotka- 
nie nasze nastąpiło latem roku 1918 na 
peronie dalekiej stacyjki białoruskiej w 
Rohaczewie. Jasnowłosy, prężny chłopiec 
niemiecki Kurt Evald szczęknął wówczas 
ostrogami i wyciągnął rękę do mnie, któ- 
rym w głębokiem upokorzeniu opuszczał 
jako zołnierz polski, terytorjum, okupo- 
wane przez | Korpus na Wschodzie. 
Kurt miał wówczas głowę dumnie wznie- 
sioną. 

Teraz w sierpniowy dzień roku 1929 
spotkaliśmy się pu raz trzeci. 

Kiedy wieczorem dnia tego znalazłer.: 
się w monun pokoju, byłem znowu odu 
rzony winem, które wypiłem z Kurtem- 
Xurt mówił dużo i ja mówiłem duże. 

Szliśmy też przez  Auguste-Victoria- 
platz. Tam, na jednym z rogów, pod ok- 
nami jasno cświetlonej restauracji stci 
zawsze wysoki, porządnie i staranuie u 
brany mężczyzna, Stoi bez słowa, wypro- 
stuwany, trzymając w ręku kapelusz. Że- 
brze. Lewa połowa jego twarzy jest nor- 
malna, ludzka, Prawa — to wielka sino- 
cze: Nona blizna, nz której nic rozpoznać 
nie mriożna Twarz jego, w jaskrawem 
świetle huczącej u.cy, wygląda jak prze- 
cięta przez pół, jak zlepiona z dwóch ob- 
cych soebie, przeciwnych naturze, częśc 
A myśmy waśnie, mijając go, mówii: 
wojnie. 

Leżąc nawznak w łóżku, zwróconer. 
wezgłowiem do drewnianych żałuzyj оК- 
na, przez które przedzierało się Światło 
latarni, czułem, jak odurzona głowa о- 
ja pogrąża się we wspomnienia. 

— Du, Mensch — mówił Kurt, uży- 
wając charakterystycznej niemieckiej a- 
postrofy: -— pamiętaj, człowieku, że są 

      o 

trzy drogi, kióre najbardziej zbliżają i 
oddalają ludzi: miłość, wojna i alkohol. 
Du, Mensch... 

Nazajutrz napisałem list do Ruth. 

Jerzy Wyszomirski. 

  

Moskiewska „czystka“ w Minsku 
Prawie bez echa w prasie polskiej 

przeszła sprawa, która ze względu na 
swój charakter i miejsce przedewszyst- 
kiem powinna była zainteresować na- 
sze społeczeństwo. Ten obojętny stosu-- 
nek jest smutną ilustracją ogólnego wy- 
robienia politycznego, a w szczególności 
jeszcze raz podkreśla niedocenianie za- 
gadnień, których ogniska położone są 
na wschód od Warszawy. Prasa stołecz- 
na potrafi więcej interesować się spra- 
wami murzynów w Liberji, aniżeli tem, 
co się dzieje na położonej o miedzę od 
nas, Białorusi Sowieckiej, której losy dla 
państwa polskiego nie mogą być obn- 
iętne. 

W ciągu ostatnich paru tygodni w 
Mińsku sowieckim odbywała się energi- 
czna „czystka* aparatu administracyjne- 
go: W rezultacie tej operacji sporo oso- 
bistości, zajmujących wysokie i odpo- 
wiedzialne stanowiska, powędrowało za 
kratki, a jeszcze więcej zostało wysła- 
nych, jak za czasów ancien regime'u, na 
posielenje na Murman lub do Wschod- 
niej Syberji. 

Cóż było powodem tej niełaski Mo. 
skwy? O ile można się zorjentować z ha- 
łaśliwej kampanji prasowej, która poprze 
dziła całkowity niemal pogrom komisa- 
rjatów rolnictwa i oświaty białoruskiej 
republiki, przyczyną _ niezadowolenia 
władz centralnych był sabotaż „linji ge- 
neralnej* oraz „zaśmiecenie białoruskie - 
go sowieckiego aparatu kułackiemi i bur- 
żuazyjno-narodowemi elementami. W 
szczegółach sabotowanie zasadniczych 
wytycznych partji komunistycznej wyra- 
ziło się w utrudnianiu realizowania stali- 
nowskiej polityki agrarnej oraz usiłowa- 
nie zachowania chłopskiej własności in- 
dywidualnej, W dziedzinie oświatowej 

, najcięższem oskarżeniem jest „nacjonali- 
styczne odchyłenie*, polegające głównie 
na tem, ze nauczycielstwo w szkołach 
uprawiało agitację narodową biało:ushą, 
a komisarjat oświaty szykanował tych 
funkcjonarjuszy, którzy posługiwali się 
językiem rosyjskim. Tak brzmi oiicjalne 
oskarżenie. Być może były jeszcze inne 
powody „czystki*, ale je ukryto staran- 
nie za parawanem przestrzegania czysto- 
ści linji generalnej partji komunistycz- 
nej. 

Centralny Komitet W. K. P. kilkak ot- 
nie przedtem: słał upomnienia, wzywając 
lokalne władze komunistyczne do ener- 
gicznego zwalczania „ukłonów*,  tępie- 
nia kujaków i elementów  narodowo-de- 
mokratycznych. Upomnienia te jednak 
nie oduosily skutku. Kompartja Białorusi 
kajała się, przyrzekała poprawę, ale sie 
mogła zdławić odruchów  rozbudzoneg 
nacjonalizmu białoruskiego, który przy- 
biera rozmiary i kierunek wrogi centra- 
lizmowi sowieckiemu. 

Gdy więc upomnienia były grochem 
o ścianę Moskwa przystąpiła do stanow - 
czych i radykalnych posunięć. Na stos o- 
fiarny dla dobra Z.S.S.R. wepchnięto na 
początek same grube ryby, a więc komi- 
sarza oświaty Płatuna i jego zastępcę 
Wolisona, następnie dwóch zastępców 
komisarza rolnictwa Mosiukowa i Poni - 
matko. Wszyscy czterej zostali usunięci 
z zajmowanych stanowisk. 

Nie jest rzeczą wykluczoną, że p) 
zwolnieniu  zdegradowani  dygnitarze 
znajdą się na ławie oskarżonych i odbę- 
dzie się tak ulubiony w Sowietach „po- 
kazatielnyj procies* na wzór podobnego 
procesu Ukraińców, który odbył się rok 
temu. 

Miotła komunistycznej czystki dotknę- 

OŚWIATA W WOJSKU 
"d małego domku wartowni do bramy ko- 

Szar I-ej Brygady im. Marszałka ], Piłsudskie- 
go kilka kroków. Za bramą inny Świat. Mała 
Rzeczpospolita wojskowa. Mieszczą się tutaj 
dwa pułki piechoty legjonowej. |1-szy i 5-iy. 
Szare prostokąty dwóch nowych bioków i bu- 
dynki koszarowe, postawione jeszcze za za- 
borców. Warsztaty, stajnie, magazyny... W zi- 
mie na głównej ulicy wystawa barwnych swe- 
trów: rodziny wojskowe próbują jazdy na nar- 
tach. W lecie gwar na kortach tenisowych. 
Szarą, koszarową jednostajność urozmaicają 
drzewka i trawniki, zasadzone tu już przez |-ą 
brygadę. Na tem tle — oświata w wojsku. 
Każdy nowy rocznik poborowych wykazuje 
pokaźny procent analfabetów i procent ten nie 
zmniejsza się, niestety, pomimo przymusowe- 
go nauczania w szkołach powszechnych. Od 
czasu do czasu w kancelarji kompanijnej poja- 
wia się osobnik, który niebardzo może odróż- 
nić imienia od nazwiska, a już absolutnie nie 
może podać wyczerpujących szczegółów co do 
własnej ewidencji. Mundur ujednostajnia. Po 
Kilku dniach szary tłum ogolonych i ubranych 
w drelichy obywateli zasiada na ławach świe- 
tlicowych w celu pobierania nauki czytania, 
pisania i rachunków.  Materjał twardy i nie- 
przystępny. Pierwsze godziny, obejmujące za- 
sadnicze początki, są jednocześnie godzinami, 
w których nauczający poznaje element. Pomię- 
dzy nauką w szkole a oświatą w wojsku jest 
zasadnicza różnica. Nie da się tu przeprowa- 
dzić analogji nawet jeżeli chodzi o oświatę po- 
zaszkolną wśród robotników. 

Żołnierz zasiada do nauki pomiędzy jednem 
ćwiczeniem a drugiem. Zwłaszcza, jeżeli cho- 
dzi o rekruta, należy wziąć pod uwagę, że od 
godziny 7-mej do 18-tej przeróżne szarże stale 
wbijają mu w głowę rzeczy zupełnie dlań no- 
we i oszałamiające. Pomiędzy wykładem o re- 
gulaminie służby, o gazach, o hygjenie, pomi?- 
dzy ćwiczenia musztry, wyjaśnienia mechani- 
zmów karabinu, granatu ręcznego i karabinu 
maszynowego wchodzą godziny nauki czytania, 
pisania i rachunków. Zmęczony umysłowo i fi- 
zycznie żołnierz z trudem przyswaja sobie to, 
co w innych warunkach pojąłby o wiele pro- 
ściej i łatwiej. Dlatego nie należy się bynaj- 
mniej przejmować tem, że jeden i drugi chłopak 
zdrzemnie się na lekcji, To nie ze złej woli, 
ani z lenistwa — on jest naprawdę zmęczony. 

Prawdziwe postępy zaczynają Się wow- 
czas dopiero, gdy żołnierze opanują cały alia- 
bet i wszystkie cztery działania. Wtedy dopie- 
ro można mówić o klasyfikacji na pilnych i 
leniwych, na więcej lub mniej zdolnych i wte- 
dy dopiero przeważnie daje się zauważyć chęć 
do nauki. Najtrudniejsze są pogadanki, gdy 
trzeba obudzić w żołnierzu samodzielny рго- 
ces myślenia i zmuszać go do możliwie  tre- 
ściwych odpowiedzi. Tutaj dają się wyróżnić 
zdecydowanie dwa elementy, jeżeli chodzi o 

garnizon wileński. Są tu tak zwani „tutejsi” i 
poborowi z Warszawy. Element wiejski i miej- 

ski. O ile trudniejsza jest praca w mechanicz- 
nem nauczaniu liter i rachunków z warszawia- 

kami, ze względu na ich niesforność, o tyle w; - 
żej stoją inteligencją od naszych wieśniaków. 
Zresztą do wszystkich da się zastosować jed- 
na reguła: „Żołnierz wtedy dopiero zaczyna 
mówić, gdy pozna dobrze swego nauczającego 
i nabierze doń zaufania, Stąd, na podstaw'e 
dłuższej parktyki mojego nauczania w wojsku, 
potępiam stanowczo wszelki system oparty na 
grożbach i karach. Żołnierz nie powinien się 
bać — musi lubić. Gdy się boi — zamyka się 
w sobie i wówczas praca nad nim jest bezo- 
wocna. 

Pomoce naukowe, dostarczane przez Garni- 
zon i Biały Krzyż, są w zupełności zadowalnia- 
jące, zwłaszcza podręcznik do czytania, uży- 
wany przez bardziej zaawansowanych w nau- 
ce pod tytułem „Sto Czytanek'* układu Kazi- 
mierza Mazurskiego; przyjmowany zwykle by- 
wa z żywem zainteresowaniem wśród szerez0- 
wych. 

Kilka minut przed g. 14-tą. Kancelarja 2-giej 
C. K. m-ów. Żołnierz służbowy melduje, ż 
„Zbiórka I-go stopnia do oświaty gotowa”. 
Schodzę wdół po szerokich schodach luksusc- 
wo urządzonego nowego Bloku do świetlicy 
2-giej C.K.m-ów. Około 30-tu żołnierzy, siedzą- 
cych przy szerokich stołach, powstaje na bacz- 
ność. Komenda „siadać* i krótko ostrzyżone 
głowy chłopców  pochylają się nad stołami. 
Sprawdzam obecność w Dzienniku i zapisuję 
bieżącą lekcję. Następuje wykład. 

„Jeżeli słyszymy w jakiemś słowie dźwięk u, 
a możemy zmienić to słowo tak, że na tem sa- 
mem miejscu słychać o, wówczas dźwięk u 
wyrażamy przez o kreskowane — legjonista 
Tracik, powtėrzcie, co powiedziałam”. 

„Melduję posłusznie, pani Instruktorko, 

zapomniał”. 
Powtarzam powyższą regułę dwa, trzy, czte 

ry razy z zrzędu. Dodaję przykład w rodzaju: 

stół, stoły i t. p. W rezultacie wywołany do 
tablicy leg. Dulko oświadcza, że „kiedy będzie 
stół, to wtedy u"... 

| nic więcej ponadto wydobyć od żadnego 
nie mogę. 

Ale to jest pierwsza lekcja o 6. 
Po dwóch, trzech wykładach chłopcy orjei- 

tują się doskonałe i nawet-dają samodzielne 
przykłady. Wiadomości chociaż w tak powol- 
nem tempie przenikają jednak do zamierzone- 

go celu. E 3 
Godziny nie są zmarnowane. W rezultacie 

odchodzą do cywila już nie analfabeci i ewi- 

dencja każda wypełniana jest świadomie. 

Markiewiczówna Helena 
, Instr. Ošw. I-go p.p. ieg. 

    

że 

ła prócz dygnitarzy iicznych niższych 
funkcjonarjuszy, z których większość zo- 
stała przeniesiona do okręgów sybery; 
skich. O ile objektem „czystki* w komi 
sarjacie oświaty była młoda inteligencja 
białoruska, o tyle przy rozprawianiu się 
z komisarjatem rolnictwa represje doty- 
czyły przedewszystkiem warstw chło; 
skich. Chodziło tam przedewszystkiem o 
likwidację tak zw. „pryszczepowszczy- 
zny“. Tk. zw. „pryszczepowszczyzna“, 
nazwana od imienia jej twórcy komisarza 
rolnictwa Pryszczepowa, jest ruchem 
djametralnie przeciwnym kolektywizacji. 
Pryszczepow w pierwszych latach istnie- 
nia republiki białoruskiej popierał wszel-- 
kiemi siłami drobną indywidualną włas- 
ność chłopską, starając się tworzyć no- 
we chutory i w ten sposób był jakby 
kontynuatorem agrarnej polityki stotypi- 
nowskiej. Okres Nepu szczególnie sprzy- 
jał ugruntowaniu się drobnej indywidual- 
nej własności chłopskiej, ale gdy rozpa- 
częła się kolektywizacja działalność nie- 
zwykle popularnego Pryszczepowa  za- 
łamała się. Władze centralne zlikwidowa- 
ły cały „drobno-burżuazyjny*  komisa- 
rjat rolnictwa, a samemu  komisarzo::: 
Pryszczepowowi ułatwiły, zdaje się, wy- 
jazd tam, skąd się nie wraca. W każdym 
bądź razie słuch wszelki o nim zaginał. 

Mimo tak radykalnych posunięć k5- 

  

lektywizacja na Białorusi postępowała 
dość ospale. Pryszczepow pozostawił 
licznych zwolenników, którzy, należąc 
do partji komunistycznej, starali się re4- 
lizować jego program i w ten sposób 
„pryszczepowszczyzna* stale się prze- 
wija czerwoną nicią w wewnętrznych 
stosunkach sowieckiej republiki białoru- 
skiej. 

Te dwa ruchy: ograrny, jako sukce- 
sja po Pryszczepowie i narodowo-demc- 
kratyczny, najsilniej przejawiający się w 
dziedzinie oświatowej, oto stałe ogniska, 
które, jak dowodzą ostatnie wypadki, b; 
najmniej nie wygasły i stale żarzą się c 
czasu do czasu wybuchając jaśniejszn: 
płomieniem. Nam, najbliższym sąsiada”: 
warto o tem pamiętać i uważnie śledzić 
kierunek i rozmiary tych ruchów: Wy- 
maga tego obowiązek sąsiedzki. Sz. 

  

„Tabela stawek 

podatku obrotowego". Znowelizowane postamo- 
wienia art. 7 ustawy o państwowym podatku 

WŁADYSŁAW GINTER. 

przemysłowym, dotyczące zastosowania p9- 
szczególnych stawek podatkowych, ujęte sz 
bardzo skomplikowanie i zrozumiałe są tyko 
dla osób dokładnie obznajmionych z ustawą. 

Powyższa tabela natomiast, ujęta ze sżro- 
ny praktycznej, daje możność dokładnego zor- 
jentowania się w poszczególnych stawkach pe 
datkowych dla każdego rodzaju przedsiębior- 
stwa. = 

H. GAERTNER: Gramatyka współczesne- 
go języka połskiego. Cz. Il Właściwości seman 
tyczne moriematów. Książnica — Atlas, Lwów 
— Warszawa 1933. 

Ukazał się drugi zeszyt Gramatyki współ 
czesnego języka polskiego H. Gaertnera, prof. 
Uniw. J. K. w nakładzie  Książnicy—Atlasn. 
Jest to dokładne omówienie zagadnień sema- 
zjologicznych, związanyca ściśle z opisem nau- 
kowym polskiego systemu gramatycznego. © 

Jako zeszyt trzeci .ukaże się w niedługim 
czasie dział poświęcony słowotwórstwu. 

Dr. WACŁAW SIERPIŃSKI, prof. Uniw. 
Warszawskiego: „Wstęp do teorji Hczb“. Ksiaž 
nica — Atlas. Warszawa, Nowy Świat 5%. 
Lwów, Czarnieckiego 12. 1933. 

W książce tej autor podaje na kilkudzie- 
sięciu stronach minimum tych wiadomości z 
„Teorji liczb“, których znajomość obowiązuje 
każdego matematyka. Do studjowania książki 
wystarcza znajomość matematyki elementarnej. 

Książka przeznaczona jest dla. studen- 
tów matematyki, oraz dla kandydatów na mau- 
czycieli matematyki, jako też dla osób, intere- 
sujących się teorją liczb. 
  

  

Kwas moczowy 
ZATRUWA ORGANIZM 

Organizm zatruty kwasem moczowym ера 
wrzesowiów zniszczeniu. Skutkami zatrucia 
są: reumatyzm, podagra, artretyzm, newral- 
gia, migrena, zwapnienie tętnic, kamiewie 
nerkowe, choroby kobiece itp. 
URISAL Dra Deschampa — nowy silny raz- 
puszczalnik kwasu moczowego i jego sali 

moczanów, łagodnie czyści krew, zapoŃiega 
i leczy wszystkie te choroby. 

Broszurę gratis na żądanie. 
Żądać w aptekach i składach aptecznych.   Oddz. Dra Deschampa, Warszawa  Krółew- 

ska 16.   

     

NA DANY KOLOR "|, 
POD GWARANCJĄ MIGSTKODLIWY 

ь d'ORIENT WARSZAWA | 

   



  

Do dłużników Wii. Banku 
° żlemskiego 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy- 
pospołitej z dnia 27 października 1932 
r. o pierwszeństwie hipotecznem i kon-- 
wersji zaległości, wywołało wśród dłu- 
żników Wileńskiego Banku Ziemskiego 
daleko idące, a nieuzasadnione nadzieje, 
które mogą mieć iatalne dla nich skutki, 
wobec czego mamy sobie za obowiązet: 
wyjaśnić co następuje: 

Poszczególne instytucje kredytu dit- 
goterminowego będą mogły przystąpić 
do praktycznego, wykonywania Rozpo- 
rządzenia z dnia 27 października 1932 r. 
tylko po ogłoszeniu w Monitorze posta- 
nowienia Ministra Skarbu z udzieleniem 
im odpowiedniego zezwolenia (art. 5 
rozporządzenia). 

Artykuły Rozporządzenia, tyczące się 
konwersji zaległości na pożyczki, mogą 
ułatwić w znacznej mierze 

jeżeli łokata konwersyjnych listów al pa- 
ri będzie zapewnioną, co może nastąpić 
tylko wskutek zarządzeń Ministerstwa 
Skarbu. Lokata ta jest dyskutowaną w 
Rządzie, ale dotychczas nie została roz- 
strzygnietą. 

Artykuł 5 wskazuje ha to, że konwer- 
sja winna być dokonaną zgodnie z prze- 
pisami prawa bankowego, z czego wyni- 
ka, że konwertowanie zaległości na po- 
życzki może nastąpić tylko w sumie mis- 
szczącej się w 50 proc. szacunku niert- 4 
chomości. 

Wyjaśnienie do Rozporządzenia Pre- 
zydenta, otrzymane ze źródeł miaroda;- 
nych przez Iskrę, ogłoszone przez nią w 
dniu 5 listopada 1932 r. i umieszczone 
w innych dziennikach, ostrzega: 1) że 
konwersja zaległości uzależnioną będzie 
od szeregu warunków, ustalonych przez 
Ministerstwo Skarbu, przyczem  ustale- 
nie te będzie dotyczyć przedewszystkie:'1 
sum, które dłużnik przy dokonywaniu 
konwersji będzie obowiązany  zapła- 
cić м gotowižnie; 2) że konwer- 
sja załegłości będzie dokonaną tylko w 
tym wypadku, jeżli dłużnik uiści część 
swoich zaległych rat, ustaloną przez in- 
stytucje kredytu długoterminowego i 3) 
że ściąganie przez instytucję bez opóź- 
nień rat bieżących jest warunkiem noi- 
malnego ich funkcjonowania. 

Zarząd Wileńskiego Banku 
Ziemskiego. 

Z Towarzystwa Pizyja- 
ciół Nauk w Wilnie 
Bibljoteka T-wa w ciągu pierwszych trzech 

miesięcy (styczeń — luty — marzec) r.b. o- 
trzymała od 19 osób i 33 instytucyj oraz rc- 
dakcyj czasopism — 709 dzieł w 829 tomach. 
Najobiitsze i najcenniejsze dary w książkach 
złożyli p.p.: Walerjan Charkiewicz — 170 tt., 

imierz Poniatowski — 168 tt., Marja Jelen- 
ska 70 t.t., Marja Michniewiczówna 49 t.t., 
Ignacy Żyliński — 44 t.t., Marjan Morelowski 
— 20 tt, Zygmunt Zawadzki, Michał Bren- 
sztejn, Stanisław Zajączkowski, Oktawjusz Rac- 
kiewicz i inn. Pozatem, z instytucyj najcenniej 
Sze dary nadesłały: Zarząd Funduszu Kultury 
Narodowej 150 t.t., dzieł, wydanych z zasiłku 
F. K. N.; Państw. Inst. Nauk Gospod. Wiejsk. 
w Puławach— 150 tt. wydawnictw  wła- 
snych; T-wo Naukowe Lwowskie, z którer: 

| T-wo N. P. pozostaje w stosunkach wymien- 
З sia pl początków swego istnienia w r. 1907 

> AE * 

Dział rękopisów wzbogacony został w cią- 
gu tego czasu przez 4 ofiarodawców, a miano- 
Wicie: Rodzina Cierpińskich za pośrednictwem 

p. Kazimery z Bańkowskich Zygmuntowej Cier- 
pińskiej z Wilna złożyła zbiór przeszło 300 -li 
stów z lat 1854 — 58), znakomitego palestran 
(ur. 1798 — zm. 1858), znakomitego palestran 
ta wileńskiego i wybitnego działacza; p. Zyg- 
Munt Szukiewicz, — który już dawniej, zło- 
żył w zbiorach T-wa formularz służbowy Lud- 
Wika Narbutta — obecnie nadesłał rękopis wier 
szą Syrokomli do arcyb. Wacława Żylinskiego; 
P. Kazimierz Poniatowski (autograf T.T. Je- 

), oraz N.N . 2 dokumenty pergaminowe — 
ci majątkowej — z I połowy XVI w.. 

4 Muzeum T. P. N. w pierwszym kwartale 
rb. wzbogacone zostało darami, złożonemi 

przez siedem następujących osób:  Kazimierę 
_Lierpińską, Annę i Heljodorę Drużanówny, Ni- 
nę Korczyńską, Marję Michniewiczównę, NN i 
Annę Paprocką. Tą drogą przybyło 14 przed- 
Miotów, wśród których szczególną wagę po- 
siadają, darowane przez p. Cierpińską a pocho- 

dzące po rodzinie Sidorowiczów: popiersie gi;:- 
Sowe naturalnej wielkości wspomnianego Sta- 
Nislawa Sidorowicza, oraz dwa albumy z 275 
Otografjami panujących dyplomatėw i  polity- 

“ w europejskich z drugiej poł. XIX w., zebra- 
emi przez syna poprzedniego Konstantego Si- 
Orowicza, konsula w Darmsztadzie i Madry- 

<ie. Obok tego otrzymano dwa ordery ros., 4 
Mmedalę, 1 asygnatę ros., kieliszek szklany z 
pocz. XIX wieku, rogatywkę wyszywaną pacior 
Ami z powstania styczniowego i dwie lit- 

Staje (w tem portret A. H. Kirkora z dedyka- 
ia odręczną). 

zy sposobności prostujemy mylnie poda- 
sprawozdaniu poprzedniem od dr. Malezji 
Owskiej, a mianowicie: zegarek męski, pół 
2 pierwszej połowy XIX w. firmy „Pa- 

w e 

. wszystkim otiarodawcom, ktėrzy 0 zasi- (aniu zbiorów T. P., N. pamiętać Ni Za- 
"ad T-wa składa najserdeczniej podziękowanie. 
У Przy okazji zaznaczamy, że Muzeum T-wa 

ępne jest dla zwiedzających w niedziele od 
Sodz, 12 do 2 po poł. za opłatą 50 gr. od osoby 
Wycieczki zbiorowe, oraz żołnierze płacą 20 gr. 
pu. gkowie T.P.N. korzystają z wolnego wstę- 
w < Ww. dni powszednie wycieczki zbiorowe mo- 
ua, ZWiedzać Muzeum na tychże warunkach za 
Lejzędniem zgłoszeniem się do Biura T-wa ul. 
1 ewela 8 — osobiście, lub telefonicnie (tel. 

79) w godz. między 9 — |, 
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wazPRECIO(A 
POPIERAJ PRZEMYSŁ DOMOWY, 
OPARTY NA KRAJOWEM WŁÓKNIE. 
— KUPUJ SAMODZIAŁY LNIANE! 
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Katastrofalny pożar pod Postawami 
" WILNO. — W dniu 13 bm. w mocy 

wskutek nieostrożnego obciiodzenia się z 
ogniem wybuchł pożar w chlewie, nałe- 
żącym do Czemiki Bazylego, m-ca wsi 
Kuropole gminy i powiatu postawskie- 
go. Z powodu silnego wiatru ogień prze- 
rzucił się na sąsiednie zabudowania i 
pożar przyjął groźne rozmiary. 

Spłonęło ogółem 41 domów mieszkał 
nych i różne zabudowania gospodarcze. 
Zginęły w ogniu 4 konie, około 10 krów, 
70 owiec, przeszło 100 sztuk prosiąt i 
drobiu. Pastwą pożaru padły też narzę- 
dzia rolnicze, zboże, i zapasy żywności 

Ogólne straty sięgają 200 tysięcy zło- 
tych. 

W czasie pożaru kilka osób zostało 
poparzonych. jedna z nich odniosła cięż 
kie poparzenia. 

sytuację na- wem 
szych dłużników, ale tylko w wypadku, . 

p PZD Wschód słońca g, 4,23 
Dziń 1 6 

Zachód słońca g. 6,14 
* Wielkanec 

RZORZWDIODACNOEESOĆ 

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

Z DNIA 14 KWIETNIA 

Ciśnienie średnie: 757. 
Ciśnienie 
Temperatura średnia: +3. 
Temperatura najwyższa: +8. 

Temperatura najniższa: 0. 

Opad: 10 mm. 

Wiatr: zachodni. 

Tendencja: spadek, następnie wzrost ciś? 

nienia. 
Uwagi: przelotne deszcze ze śniegiem, 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-z 
na dzień dzisiejszy: 

W całym kraj o zachmurzeniu 

zmiennem. — Miejscami zanikające opady. — 

Chłodno. — Nocą przymrozki. — Umiarkowa- 

ne, chwilami jeszcze porywiste wiatry zachod- 
nie i północno - zachodnie. 

— 0d wydawnictwa. — Administra- 

cja wydawnictwa będzie czynna w Wiel- 

ną Sobotę do godziny 12-ej w południe. 

We wtorek dnia 18-go kwietnia Admini- 

stracja i Redakcja będą czynne normal- 

nie. Następny numer po Świętach ukaże 

się we środę 19-go bm. 

KOŚCIELNA 

— GODZINY REZUREKCJI. Rezurek 

cje w kościołach wileńskich odbędą się w 

miastępujących godzinach: 
IW ikościele św. Kazimierza w sobotę o 

godzinie 7,30 wiecz. Rezurekcję odpraw. 

J. Е. ks. Arcybiskup. ‚ 
W kościele Niepcikalanego Poczęcia w 

niedzielę o godz, 7 ramio. 
W kościele św. Jana iw sobotę o 11 w. 

W. kościele 00. Misjonarzy w sobotę 
o godzinie 7 wiiecz. 

W kościele św. Jalkóba w miedzielę о 5. 

6 rano. 
W kościele św. Ducha w sobotę o 11 w. 
W kościele Serca Jezusowego w nie- 

dzie.ę O 5 rano, 
W kościele Bernardyński:n w sobrtę o 

1 weż. 

W kościele św. Piotra i Fasła w 
dzielę o 6 rano. 

W kościele św. Michała w sobotę o 7 w. 
W kościele św. Trójcy w! sobotę o 6 w. 
W kościele 4w. Rafała w miedzielę o z. 

тато. 
W kościele WW. Świętych w sobotę u 
wiecz, 
W (kościele Ostrchramskim w niedz eię 

6 ramo, 
W kościele św. Katarzyny w sobotę o 
wiecz. 
W kościele św. Jerzego w niedzielę o 

rano. 
W kościele Bonifratrów w niedzielę © 

талю. 

W kościele Dobroczynności w soboię o 
wieczorem. 
— POZNAŃ NA BAZYLIKĘ. — Na 

rzecz Komitetu Wojawódzkieeo  Ratowa- 
mia Bazyliki Wileńskiej w! Poznaniu wpły- 
męła suma 14.000 zł. (czternaście tysięcy 
złotych), zazmiaczając, iż składki nadał 
wpływają. 

nie- 

Ч. 

T. 

6 

6 

MIEJSKA 

— GŁADKIE JEZDNIE, W! magistra- 
cie miały miejsce konferencje, w sprawie 

terminu podjęcia mobót przy układaniu 
kamiennej jezdni przy ul. Niemieckiej. 

Ścisłej daty mozpoczęcia robót nie usta- 
lono, w każdym razie nastąpi to przed 1- 
szym maja. 

Duże zniaczenie w ty mwypadku będzie 
miało ustalenie się pogody. 

— STAN SANITARNY W SZKO- 
ŁACH POWSZECHNYCH. W. ubiegłym 
miesiącu opieka lelkamskia, badając dzieci 

w szkolach powszechnych, znalazła wśród 
nich 4.313 brudnych i 3,414 zawszawio- 
mych. W związku z tem do kąpieli skie- 
rowamio około £ tysięcy dzieci. 

Ogólmia liczba dzieci, uczęszczających 
do szkół powszechnych wyłnosi przeszło 17 
NAP . 

— AUTOBUSY W SWIĘTA. Dzisiai 
autobusy kursują do godz. 9 wiecz. : 

W pienwszy dzieki боуйай ruch autobuso 
wry będzie całkowicie r ‚ 

W poniedziałek ruch normalny. 

— KOMITET ROZBUDOWY. W din 
13 bm. miał się zebrać Komitet Rozbudo- 

wy w Sprawie przyznania pożyczek ma bn- 
dowmietwo drewmiane. Posiedzenie nie о4- 

było się z powodu braku quorum, Komi- 
tet ma się zebrać w drugim tenmiinie, w 
dmiiu 21 bm. 

— ALEJA SYROKOMLI. Stopniowe 
realizowanie projektu utworzenia wielkie- 
go parku miejskiego rozpocznie się zaraz 

Nie zdołano odnaleźć 10-letniej ireny 
Chatkiewiczówny. Prawdopodobnie spa- 
На się ona w jednym z budynków. 

Około 120 osób, które pożar zasko- 
czył we śnie, wybiegło z domów w bie- 
liźnie, nie zdążywszy nic uratować ze 
swego dobytku. 

W akcji ratowniczej brały udział — 
miejscowa straż ogniowa oraz straż z Po 
staw. 

Na miejsce pożaru wyjechali przedsta- 
wiciele władz administracyjnych oraz le 
karz z personelem pomocniczym. z 

Wojewoda wileński na wiadomość o 
kięsce wyasygnował pewną kwotę na 
pomoc dła pogorzelców. 

Ponadto poszkodowana ludność otrzy 
mać ma pomoc w naturze (mąkę, odzież 
itp.). 

   

  

po świętach, W! pienwszym rzędzie będzie 
zmieniony płot, odgradzający pank gen. Że 
ligowskiego od Alei Syrokomli. 

— SKLEPY W DNIU DZISIEJSZYM. 
Dziś sklepy w mieście będą otwłante do g. 
6-tej wiiecz. 

OSOBISTA. 
— WYJAZD PREZESA (POCZTY. — 

W dniu wiezomajszym prezes wileńskiej Dy 
rekcji [Poczt ii Telegrafów: inż, Żuchowicz, 
"wyjechał do Warszawy na pogrzeb minis- 
tra śp. Igmiacego Boemera. Pogrzeb odbę- 
dzie się dzisiaj, w sobotę, dnia 15 bm. 

"Wwa z prezesem inż. Żuchowiczem u- 
dała się na pogrzeb delegacja pracowni- 
ków. pocztowych i organizacji Pocztowiego 
Przysposobienia Wojskowego, której zmar 
ły był założycielem. honomowtym prezesem 
i opiekunem. 

POCZTOWA 
OPŁATY TELEFONICZNE. 

Z dniem - maja sikrešlone zostaną opłaty 
1,50 zł., pobierane dotychczas przy rozm: 
wach telefonicznych mia rzecz bezmobocia. 

SZKOLNA 
Prywatna Koedukacyjna Szkoła „PRO- 

MIEN“ wraz z przedszkolem — przyjmuje za- 
pisy do wszystkich oddziałów. Szkoła mieści 
się przy ul. Wiwulskiego 4 (obok Dyr. Kol.) 

W roku szkolnym 1933 — 34, uruchomiona 
zostanie filja szkoły na Zwierzyńcu. Zapisy do 
obu szkół przyjmuje Kancelarja (Wiwulskiego 
4 — 7) w godz. 9 — 13. 

Bezpłatne komplety francuskiego. 
przystępne. 

KOLEJOWA 
— PRACA NA KOLEI. Władze kolejo- 

we ustaliły liczby t. zw. świętówiek: na m. 
krmiecień. : 

Dla pracownikow warsztatow gžūwmych 
uwzględniono cztery (dni świąteczne, dla 
pracowników warsztatów podręczniych i 
parowozowni od (twzech do czterech dni, — 
W imnych zaś działach służby praca mior- 
majlma. 

W służbie drogowej z powodu rozpoczę- 
cia robót. nawierzchni! — peza niektóremi 
wyjątkami, uzależmicnemi (od miejscowych 
warunków — świiętówek nie przewiduje 

się. 

Ceny 

о М о 

‚ — KOLEJOWY KOMITET LOPP. — 
Wojewódzki Komitet Kolejowy LOPP. 

przystąpił do prac, związanych z unoczys- 
tościami obchodu 10-lecia działalności na 
iinjach Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej. 

Uroczystości te zbiegły się z 10-%ym ty- 
godniem lotniczym, który będzie obcho- 
dzony między 14 a 21 maja br. 

Cyfry ilustrują wysiiki, włożone przez 
członków! Kolejowego LOFPIP do ronxloju 
tej instytweji. Tak w roku 1923 orgamiza- 
cja ta liczyła 1500 człorików, zaś w roku 
1933 ilość ezicnków wamosła do 11.500. — 
Już w 1925 roku Kiomitet Kolejowy LOPP 
zakupił z wiłasmych fumduszów dwa apara- 
ty lotnicze, wybudeywiał hangar lotniczy 
pod Wilnem, wydając nia powyższe prze- 
szło 100 tysięcy złotych. Niezależnie od te- 
go rozbudował lotniska m Molodecznie, Ba 
|namiowiiczach i innych  pumiktach  woje- 
wództwa, 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Wielki na Pohulance — chcąc za- 
dowolić jaknajszersze masy publiczności wileń- 
skiej, ułożył nader urozmaicony repertuar Świą 
teczny. — A więc w pierwszy dzień Świąt i6 
kwietnia o godz. 8 wiecz. odegrana zostanie 
kapitalna sztuka świetnego i ciętego autora 
Antoniego Słonimskiego (znanego publiczności 
z działalności publicystycznej, literackiej, i sce- 
nicznej — „Murzyn Warszawski” i „Wieża Ba 
bel“) p.t. „Lekarz bezdomny”. Sztuka ta jest 
niejako satyrą na współczesność ubraną w 
skrzący się dowcip i humor — to też na pre- 
mjerze zapełniona po brzegi widownia Teatru 
na Pohulance, raz po raz rozbrzmiewała gorą- 
cemi barwami i serdecznym śmiechem dosko- 
nale bawiącej się publiczności. 

W drugi dzień świąt 17 b.m. dane będą 
aż trzy przedstawienia: pierwsze, o godz. 12 
w poł. poranek dla dzieci — najpiękniejsza z 
bajek „Czerwony kapturek*. Drugie przedsta- 
wienie o godz. 4 po poł. — sensacyjna sztuka 
Fodora „Pocałunek przed histrem*, po cenaca 
o 50 proc. zniżonych. Trzecie przedstawienie o 
godz. 8 wiecz. „Lekarz bezdomny”. 

Trzecj dzień świąt (18 kwietnia) o godz. 
4 po poł. „Czerwony kapturek" i o godz. 8 
wiecz. najnowsza sztuka popularnego i wyso- 
ce cenionego autora wileńskiego ladeusza Ło- 
palewskiego „Czerwona Limuzyna”. (Ceny рго- 
pagandowe). 

Teatr Muzyczny „Lutnia*. Repertuar świą- 
teczny. Niedziela, 16 b.m. o godz. 8.15: „Po- 
ciąg wiosenny", wielka rewja świąteczna. Ceny 
zniżone. 

— Występ Janiny Kulczyckiej. Poniedzia- 
łek godz. 4 po poł. — „Lady Chic“. 17 b.m. 
o godz. 8.15: — „Fijołek z Montmartre" Ceny 
zniżone. Wtorek 18 kwietnia o godz. 8.15: -— 
„Carewicz*. Ceny zniżone. Środa 19 b.m. o g. 
8.15 wiecz.: „Róże z Florydy". Ceny propagan- 
dowe. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Pod Twoją Obronę. 
HOLLYWOOD — Król to ja. 
LUX — Ajda trojka! 
CASINO — Włóczęga. 

HELIOS — W cieniu krzyża, 
PAN. — W cieniu 
ŚWIATOWID — Ben-Hur. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— HARCE ROWERZYSTÓW NA 

UL. ZAMKOWEJ. — Konstanty Kropo- 
tow (Podgórna 18), jadąc rowerem z 
nadmierną szybkością najechał na ul. 
Zamkowej na przechodzącą przez jezdnię 
Józeię Jasieńską, mieszkankę wsi Nowo- 
siółki gminy rzeszańskiej. Jasieńska do- 
znała lekkich obrażeń. Na wyścigi rowe- 
rzystów w śródmieściu należy wreszcie 
zwrócić uwagę. 

  

  

  

  
  

OSR TURAI i LI 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— WALNE ZEBRANIE ZWIĄZKU 
ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW. INŽY 
NIERYJNYCH. Zarząd Związku Ziawodo- 
wego Pracowników Imżymieryjnych Ziem 
Północno - Wschodmich w Wiilinię podaje 
do wiadomości członków, iż dnią 18 kw.ei 
nia 1933 meku o godz. 17-tej w lokalu Zw. 
przy ul. Wielkiej 34 odbędzie się nadzwy- 
czajne zebramie, w celu wystosowainia m-- 
morjału do W. R. i R, R. w związku z о- 
niženiem poborów dila praeowników sezo- 
nowych na robotach meljoracyjnych w 
Urzędach Ziemsikrich. 

Ze mtzględn ma ważmość sprawy, . sta- 
wiennictwo wszystkich członków obowiąz- 
kowe. 

BALE I ZABAWY 

— Dancing Patronatu Więziennego w dniu 
17 kwietnia r.b. odbędzie się w cukierni B. 
Sztralla ul. Mickiewicza 12 róg Tatarskiej. Po- 
czątek o godz. 23. Wstęp 2 zł. akdemicki 1 zł. 
Całkowity dochód przeznacza się na dożywia- 
nie rodzin więźniów. 

— W sobotę 22 b.m. w sali „Czerwonego 
Sztralla* (róg Tatarskiej) odbędzie się Dan- 
cing, urządzony przez Koło Przyjaciół Akade- 
mików w Wilnie. Początek o godz. 23. Wstęp 
2 zł. akademickie 1 zł. 

RÓŻNE 

— Wojsko dla Połskiego Czerwonego Krzy 
ża. Dowódca O. K. Ill w rozkazie do wojska 
z dnia 20 marca r.b. podając cel i znaczenie 
Polskiego Czerwonego Krzyża, apeluje do p.p. 
oficerów i podległych mu urzędników cywil- 
nych, aby przez zapisywanie się na członkow 
rzeczywistych polskiego Czerwonego Krzyża, 
przyczynili się ro rozwoju tej niezbędnej w cza 
sie wojny i pokoju instytucji, aby chętnie 
współdziałali w urządzaniu imprez  dochodo- 
wych na cele P.C.K., oraz zapewnili swą czyn- 
ną współpracę w organizowaniu odziałów miej 
scowych tego wysoce pożytecznego stowarzy- 
szenia. 

‚ — Towarzystwo Ubezpieczeń  „Przezor- 
ność* Oddział w Wilnie, ul. Adama Mickiewi- 
cza 24 zawiadamia, iż od dnia 20 kwietnia dc 
20 września r.b. biuro będzie czynne: w dnie 
powszednie od godz. 8 do 15, w soboty zaś od 
8 do 12,30. 

  

  

U ludzi cierpiących na żołądek, kiszki, 
przemianę materji, stosowanie naturalnej wody 
gorzkiej „Franciszka- Józefa pobudza  prawidło- 
wość funkcji narządów trawienia i kieruje od- 
żywcze dla organizmu soki do krwiobiegu. 

— Qkradziony w piwiarni. Zmitrowiczowi 
Franciszkowi (Nieświeska 7) w piwiarni przy 
uł. Szopena 4, skradzono złotą obrączkę, war- 
tości 40 zł. Sprawcę tej kradzieży w osobie 
Tomaszewiczowej Józety, zamieszkałej przy ul. 
"Szopena 4, narazie nie zatrzymano. 

— Faiszywy bilon. U Chelimera Szlomy, 
ul. Wielka Pohulanka 14 zakwestjonowano fał 
szywą monetę 50-cio groszową. 

— Złodziej w K.K.O. W lokalu Komunal- 
nej Kasy Oszczędności skradziono p. B. Pław- 
skiemu z kieszeni palta lampkę elektryczna, 
wyciągnął ją Aleksander Skrypski (Żelazna 
Chatka 20), którego ze skradzioną lampką za- 
trzymano. 

— Podrzutek. W klatce schodowej domu 
przy ul. Mickiewicza 23 znaleziono podrzutka 
płci żeńskiej, w wieku około dwóch miesięcy. 
Podrzutka umieszczono w Przytułku Dzieciąt- 
ka Jezus. 

— Pożar w Izbie Dezyniekcyjnej. Wczoraj 
powstal pożar w kotłowni Izby Dezyniekcyj- 
nej, prozy ul. Łukiskiej 7, należącej do Magi- 
stratu m. Wilna. Spaliła się część dachu. Straż 
pożarna ogień ziokalizowała. Przyczyną poża- 
ru, który wybuchł około godz. 9.30 było nie- 
odpowiednie izolowanie dachu od komina. 

, — ściana zapaliła się w cukierni Rodzie- 
wicza Józefa, Trocka 16, w dniu 13 b.m. Przy- 
czyną była wadliwa budowa przewodów ko- 
minowych. Ogień zlokalizowała przybyła na 
miejsce straż pożarna. 

— — UCIEKŁ Z WILUCIAN. — Z zakładu wy 
chowawczo - poprawczego w Wihucianach 
zbiegł Adam Ciesiun, liczący lat 16. Za zbie- 
giem zarządzono poszukiwania. 

— POŻAR. — We wsi Osinówka gm. lużec 
kiej spalił się dom mieszkalny, ze sprzętami 
domowemi, spichrz ze zbożem, szopa z narzę- 
dziami gospodarczemi i inne zabudowania go- 
spodarcze. Domostwa były własnością Andrze- 
ja Prochoronka i jego synów Bazyla i Paw- 
ła. Straty wynoszą 3.500 zł. — Pożar powstał 
wskutek złej konstrukcji komina. 

- Cierpienia wątroby leczy Naturalna Sól Mor 
szyńska. Gen. Repr. Dr. K. Wenda, Warszawa 
Krak. Przedmieście 45. 

    

  

gląda każda 
tabietka SGgal. 

Nazewnątrz więc odróżnia się 
tabletka Togal tylko wytłoczo- 
nym znakiem ochronnym, pod 
względem natomiast 
chemicznego i działania leczni- 
czego przewyższają znacznie 
tabletki Togal inne preparaty. 
Przeszło 6000 lekarzy, w tej 
liczbie wielu wybitnych profe- 
sorów potwierdziło z uznaniem 
skuteczność działania Togalu. 

składu 

1abletki Togal działają szybko przy bólach reumaty- 
cznych, podagrze, bólach nerwowych i głowy, grypie 
i przeziębieniu. Tabletki Togal są do nabycia we 
wszystkich aptekach w 

  

opakowaniu po 14 i 42 tabl. 

cal 
be] 

Wczorajsza burza 
WILNO. — Wczoraj nad Wileńszczyzną i. 

miastem przeszła burza połączona z opadami 
śnieżnemi i deszczem. 

kach zerwała kominy kilkumetrowe i  zrzuciła 
je poza mur więzienny. n 

Na prowincji wichura uszkodziła  połącze- 
Wichura z gmachu więzienia na Łukisz- nia telefoniczne. 

  

Groby Wielkiego 
Tygodnia 

Misterja wielkotygodniowe należą do najbar- 
dziej podniosłych momentów w życiu kościel- 
nem. 

Ciemne jutrznie... Chrystus w ciemnicy... 
złożenie do gtobu... każda z tych pamiątek Mę 
ki Chrystusowej pełna jest pięknych obrząd - 
ków i przemyślanej w każdym szczególe sym 
boliki... 

Odbywające się w tym czasie rekolekcje 
dla wszystkich stanów wzmagają jeszcze na- 
strój uduchowiony ogółu chrześcijańskiego. W 
tym roku nastrój ów jest specjalnie podniosły 
wobec 1900-ej rocznicy śmierci Chrystusa Pa- 
na. 

W Wilnie — mieście pięknych kościołów, 
mieście pod chmurami, uroczystości wielkoty- 
godniowe mają osobliwą wymowę i urok!.— 
Źwłaszcza te tłumy zgromadzone na rekolek- 
cjach jakże są imponujące! Wśród naw wy- 
niosłych, wśród mrocznych gotyckich okien roz 
brzmiewają płomienne słowa kapłana, migocą 
Światła świec, jak okiem sięgnąć widać żasłu- 
chane i zapatrzone twarze. To nic, że jest 
mroczno, że ciała przeszywa przenikliwy chłód 
północnego przedwiośnia — — ludzie wileństy 
zżyli się z tem i przyzwyczaili. Trudno — to 
jest północ! 

Groby wileńskie nie odznaczają się zbyt- 
niem bogactwem i pomysłowością.. Zresztą — 
czy o to chodzi?! 

Najokazalszym jest grób w koście św. Jana 
zastępującym nieczynną Bazylikę, ale i groby 
pomalaiszych, kościołów posiadają sporo wdzię- 

u. 

Oto,naprzykład, w kościele Serca Jezusowe- 
go przy Archanielskiej, grób zdobi od frontu 
brama z jedliny z misternie zmajstrowanym z 
zieleni krzyżem u góry. 

W „kościołku Bonifratrów grób urządzono z 
prawej strony wielkiego ołtarza; — tonie on 
wśród pięknie rozkwifłych kwiatów i zieleni. 
W. kościele Dominikańskim umieszczono go w 
końcu korytarza kościelnego. 

Nieodzownym atrybutem jest tu oświetlony 
od wewnątrz transparent, przedstawiający Chry 
stusa w grobie złożonego, uzupełniony przeważ 
nie malowaną dekoracją, wyobrażającą Golgo- 
tę z trzema krzyżami. У 

Przed grobem, na ustawionych po obu stro 
nach klęcznikach, adorują Przenajświętszy Sak 
rament członkinie rozmaitych organizacyj za - 
konnych. przybrane w białe lub czarne weło- 
ny oraz gromadzą się nawiedzający groby 

wierni... „Przechodzień*. 

WILNO—TROKi 

— POŻAR LASU ł WSI. — W lesie pań- 
stwowym należącym do leśnictwa w  Duksz- 
tach Popijarskich, w pobliżu wsi Siurmańce,— 
wybuchł pożar. który objął przestrzeń około 1 
hektara. Ogień był dolny, więc straty są nie- 
wielkie. Pożar powstał przy drodze publicznej 
— zachodzi przeto podejrzenie, że przyczyną 
pożaru mógł być niedopałek papierosa. Pożar 

się około godz. 2 po południu, było rozpoczął 
„to w dniu 12 bm. 

Pożar w e wieś Dobra Nowina, w gmi 
nie turgielskiej. Najpierw społonęła stodoła ze 
zbożem braci Markiewiczów Bolesława i Leo- 
na, powodując strat około 600 zł. Pożar, który 
wybuchł około godziny 10 wiecz. przerzucił się 
па zabudowania Mordasa Zygmunta. Część je 
go domu mieszkalnego zdołano uratować, — 
Spalił się natomiast inny jego dom, niezamiesz 

kały, chlew z zapasami paszy dla bydła, Mor- 
das poniósł straty na około 1200 zł. Pożoga zni 
szczyła wreszcie dom mieszkalny Joanny Mar- 
kiewiczowej, który był zbudowany pod jednym 
dachem ze sj ym starym domem Mordasa. 
Straty Markiewiczowej, której spaliły się wszy 
stkie sprzęty domowe, wynoszą kilkaset zł-— 
Przyczyny pożaru narazie nie ustalono. 

— UŁAN NA TORZE. — Wczoraj na szia- 
ku kolejowym Olkieniki — Orany strażnik ko- 

Radjo wiieńskie 
SOBOTA, DNIA 15 KWIETNIA 1933 R. 
10.00: Transm. międzynarodowego obcho- 

du org. przez Czerwony Krzyż. 11.50: Komun. 
meteor.. 11.57 Czas. 12.10: Muzyką religijna 
(płyty). 13.20: Komun. meteor. 15.25: Wiad. 
wojskowe. 15.35: Słuchowisko dła młodzieży. 
16.00: Program dzienny. 16.05 „Arcydzieła lite- 
ratury organowej (płyty). 16..40: „Wielkanocne 
wierzenia i opowieści*. 17.00: Koncert syni- 
foniczny (płyty). 17.40: Odczyt aktualny. 17.55: 
Program na niedzielę. 18.00: Rezurekcja z Ka- 
tedry na Wawelu i dzwon Zygmunta. 19.00: 
Na widnokręgu. 19.15: Słuchowisko (, Judasz”) 
20.00: Koncert. 22.05: Koncert chopinowski. 
22.40: „Od Haiffy do Jeruzalem“ — feljeton. 
23.00: Audycja dla Polsk. Eksp. Połarn. 

NIEDZIELA DNIA 16 KWIETNIA 
10.05 Transm. nabożeństwa; 11.57 czas; 12.10 
przerwa; 15.00 Koncert ludowy; „16.00 Progr. 
dla młodzieży; 16.25 Ravel Koncert fortepiano- 
wy (płyty); 16.45 Życzenia świąteczne dla Po 
lonji zagr. — wygł. marsz. Wł. Raczkiewicz; 
17.00 Recital fortep.; 17.55 Progr. na poniedzia 
iek; 18.00 Transm. meczu piłkarskiego Polska 
— Czechosłowacja; 18.20 Muzyka lekka; 18.40 
Recital śpiewaczy; 19.10 Litewska audycja iite- 
racka; 19.25 Wesoła audycja; 19.30 Audycja 
muzyczna; 20.45 Transm. z Medjolanu (opera 
„Aida”** Verdiego). „Na widowni i za kurty- 
ną" „La Scali* — pogad.;— wygł. M. Gliński; 
D. cł transm. z Medjolanu; Muzyka; D. c. 
transm.; Muzyka; 0.45 D. c. transm. 

PONIEDZIAŁEK DNIA 17 KWIETNIA 
10.00 Transm. nabożeństwa; 11.57 Czas — 

12.10 Kom. meteor.; 12.15 Poranek symf. 14.00 
Słuchowisko pszczelnicze; 14.30 Muzyka; 14.40 
„Jak związać koniec z końcem w  gospodar- 
stwie podczas kryzysu“ — pogadanka; 15.60 
Kom. roln. meteor.; 15.05 Aud. dla wszystkich; 
16.00 Słuchowisko dla dzieci; 16.25 „Z życia 
prowincji" — pogad. wygł. Jan Hopko; 16.35 
Zofja Tucker na płytach; 16.45 „Ciotka Albino- 
wa mówi* — monolog humorystyczny; 17.00 
Koncert solistów; Komunikaty; D. c. konceri: 
solistów; 17.55 Progr. na wtorek; 18.00 Muzy 
ka lekka; Wiad. bież.; D. c. muzyki lekkiej;— 
19.00 Wil. kom. sport.; 19.15 Rozmaitości; — 
19.25 Słuchowisko; 20.00 Operetka „Dolly“ —— 
muz. Hirscha; Wiad. sport. z prow. rozgł. i 
warsz.; D. c. operetki; 23.00 Skrzynka poczt. 
techn.; 22.15 Muz. tan.; 22.55 Kom. meteor.; 
23.00 Muz tan. 

WTOREK DNIA 18 KWIETNIA 
11.40 Przegl. prasy; Kom. meteor.; Czas; 

12.10 Muz. z płyt; 13.20 Kom. meteor.; 14:49 
Progr. dzienny; 14.45 Muz. popul. (płyty); — 
15.15 Giełda roln.; 15.25 Kom. wil. Aeroklubu; 
15.35 Wśród książek; 15.50 Koncert dla mło- 
dzieży; 16.20 „Odrodzenie państwa polskiego” 
— odczyt dla maturzystów wygł. dr. Lipiński: 
16.40 „Ostatnia książka Bergsona* — odczyt 
ze Lwowa wygł. prof. K. Ajdukiewicz; 17.00 
Koncert symf. 17.25 Komunikaty; D. c. kon- 
certu; 17.55 Progr. na środę; 18.00 „Cechy mor 
fo- i biologiczne rośliny i zwierzęcia — od- 
czyt wygł. prof. Sumiński; 18.20 Wiad. bież.-— 
18.25 Odczytanie wierszy  zakwalifikowanych 
przez jury do konkursu poetyckiego P. R. --- 
19.10 Pogad. radjotechn. — wygł. M. Galski; 
19.30 „Gdzie się szczęście znajduje?" — (na 
marginesie książki Russela) — pogad. T. Łopa 
lewskiego; 19.45 Pras. dz. radj.; 20.00 Godzi- 
na życzeń (płyty); 21.10 Wiad. sport. Dod. do 
pras. dz. radj.; 21.20 Recital skrzypcowy; — 
22.00 Aud. liter.: „Święcone księdza Michała” 
— nowela Wanstanisa w radjofon. H. Hohen- 
dlingerówny; 22.30 Muz. tan.; 22.55 Kom. me- 
teor.; 23.00 Koncert symf. (płyty). — Słowe 
wstępne prof. M. Józefowicza. 
BETO WTZOKZWECZZ 
lejowy znalazł na torze ciężko pokaleczonego 
ułana Stanisława Staciukiewicza z 4 pułku uła- 
nów, który wpadł pod koła wagonu, — Ciężko 
rannego Staciukiewicza przewieziono do izby 
chorych 4 kompanji KOP. Staciukiewicz wy- 
skoczył z pociągu z zamiarem skrócenia sobie 
drogi do wsi, do której udawał się na urlop 

świąteczny. 

  

kach towary te zostały wyprodukowane. 

kształt, kolor i 

smaku i jakości CUKIERKI i CZEKOLADY   

Ostrzeżenie 
SAMOOBRONA PRZECIWKO ZŁOŚLIWYM CHOROBOM ŻOŁĄDKA I NARZĄDÓW 

POKARMOWYCH! 

Publiczność nie zdaje sobie z tego sprawy, że kupując tanie cukierki i + 
postępuje źle, nie bacząc na pochodzenie towaru. względnie z czego i w jakich warun- 

Istnieją bowiem pokątne wytwórnie cukrów i t 

etykiety uznanych fabryk, „produkując towar z lichych surowców w nie- 
higjenicznych warunkach. Skutki spożywania takich wyrobów 
rozpowszechnienie wszelkich schorzeń organizmu. 

Istniejąca od łat 25 fabryka wyrobów cukierniczych i 

„MAŻET” www 
urządzona wedle najnowszych wymogów techniki, wytwarza znąkomite pod względem 

kach wysoce higjenicznych, po myśli przepisów Ustawy Przemysłowej. 

Żądajcie przeto we własnym interesie tylko wyrobów marki „HAZET*. 

czekolady 

czekolad, które często podrabiają 

wywołują  zastraszające 

pieczywa 

z surowców pełnowartościowych, w warun-   
 



Ofiary 
Zamiast życzeń świątecznych na Komitet 

nych Mieczysiawowa jeleńska — zł. 10. 
Z Turgiel na Dom Dzieciątka jezus. zł. 3,30 

i życzeń Świątecznych p. dyrektor 
inż. Konstanty Massalski z rodziną składa zł. 
20 na cel Komitetu Bezrobocia. 

Zamiast życzeń świątecznych p. wicewoje - 
woda Marjan Jankowski składa 10 zł. na rzecz 
bezrobotnych. 

Zamiast wizyt i 
nych: 

Doktorostwo Eugenjuszostwo Mancewiczo 
czowie dla biednej bezrobotnej inteligencji skła 
dają ofiarę w postąci święconego i 20 kilo 
chleba białego, po które proszą zgłosić się w 
sobotę 15 4. o godzinie 12 kogokoiwiek z za- 
rządu Pań św. Wincentego a Faulo z upoważ- 
nieniem pod adresem: Mickiewicza 9 m. 6. 

Zamiast wizyt i powinszowań  świątecz- 
nych: 

„Helena i Cezary Sadowscy na Woj. Kom. 
Bezrobotnych zł. 3 

Jan Krzyżanowski na Wil. T-wo Dobroczyn 
ności zł. 5. 

Jan Lebecki 
Wincentego zł. 5. 

Szymonostwo Renigerowie na opiekę nad 
pracownikami tajnej oświaty zł. 5. 

Na Polską Macierz Szkolną zł. 5. 
Aurelja i Stefan Jankowscy na Ochronkę 

im. Marsz. Piłsudskiego zł. 5. 
Aurelja i Stefan Jankowscy na ochronkę 

im. Marsz. Piłsudskiego zł. 5. 
Dr. Hanusowicz dla najbiedniejszych zł. 3. 
Z. i M. Świdowie na Komitet dożywiania 

dzieci zł. 10. 
Mikołaj Gołubiew dla najbiedniejszych zł. 3 

ANY Syrewicz dla najbiedniejszych — 
zł. 

Zamiast wizyt i powinszowań  Świątecz- 
nych składają ofiarę na Kom. „Chleb Dzie. 
ciom“: — 

Prezes p. Łączyński St. 5 zł., oraz urzędnicy 
Okręgowego Urzędu Ziemskiego: p. p. Juszna- 
cki, 3 zł, Farbotko 2 zł., Pogorzelska 1 zł. Mii 
kołajunówna 1 zł., Mickiewicz 1 zł., Raszke 1 
zł. Fiłatow 1 zł., Łopatecka 50 gr. Rzewycki 
50 gr., Kunmajer I zł., Łobko 50 gr., Gasztowt 
50 gr. Wyspiańska 50 gr., Surwiłłówna 50 gr. 
Bujko 1 zł. Gill 50 gr., Jasienicki 1 zł., Doma- 
radzki 50 gr., Matusewicz 50 gr., Kobyłyńska 
1 zł., Staraniewiczówna 50 gr., Bohuszewiczów 
na 1 zł., Hermanowiczówna 50 gr., Solecki 50 
gr., Mujżelówna 50 gr., Perkowski 50 gr., Buł- 
hak 50 gr., Małachowski 50 gr., Rusiewiński 
50 gr., Fochtman 50 gr., Ogonowski 50 gr., Ku 
kulski 50 gr., Stefanowiczówna 50 gr., Mury- 
nówna 50 gr., Gonowicz 1 zł., Wiszniewski 
1 zł, Moroz 50 gr., Szczygielski 1 zł., Micha- 
łowski 50 gr., Tankiewicz 50 gr., Rymkiewicz 
50 gr. Razem 40 zł. 

Zamiast wizyt wielkanocnych ofiarowują га 
Kom. Chleb Dzieciom p. Ludwik Maculewicz - 
dyrektor Państwowego Banku Rolnego Oddzia- 
łu w Wilnie zł. 10, p. Tadeusz Miśkiewicz, — 
zastępca dyrektora zł. 5, oraz pracownicy Pań 
stwowego Banku Rolnego oddziału w Wilnie 
Jan Sterło - Orlicki zł. 5, Franciszek Tyman 
zł. 3, Wincenty Pietkiewicz zł. 3, W. Buterle- 
wicz zł. 3, Władysław Reychman zł. 2, Artur 
Fanti zł. 2., Antoni Sobolewski zł. 2, Hipolit 
Klimaszewski żł. 2, Kazimierz Żardecki zł. 2, 
Stefan Skinder zł. 2, Wandalin Klimontowicz 
zł. 2, Władysław Szemiako zł. 2, Paweł Ody- 
niec zł. 2, Antoni Bielewicz zł. 2, Aleksander 
Kuczuk zł. 2, Piotr Sokoliński zł. 1, Karol 
Niewęgłowski zł. 1, Marja Michajłowska zł. 1, 
Władysław Sielanko zł. 1, Wiktor Łucewicz z. 
1, Józef Kaszewski zł. 1, Stanisław Kiernowicz 
zł. 1, Władysława Lubowiczówna zł. 1, Wan- 
da Hermanowiczówna zł. 1, Wanda Staniszew 
ska zł. l, Irena Szwedowa zł. i, Klara Zdano- 
wiczowa zł. 1, August Lir zł. 1, Józef Rossu- 
dowski I zł., Wilhelm Stabiński zł. 1, Zygmunt 
Zdrojewski zł. 1, Leonja Kontrymówna zł. i, 
Tadeusz Grześkowiak zł. 1, Piotr Jabłonowski 
zł. 1, Władysław Niemczewski zł. 1, Jakobina 
Mejerowa zł. 1, Józef Bujwid zł. 1, Marta Si- 
dorowiczówna zł. 1, Antoni Korolewicz zł. 1, 
Wanda Rogińska zł. 1, Halina Stulgińska zł. 
1, Bolesław Kopacewicz zł. 1, Zygmunt Zawi- 
sza zł. 1, Antoni Komorowski zł. 1, Józef Horo 
dniczy zł. 1, Bronisława Nieplukówowa zł. 1, 
Ludwika Żebrowska zł. I, Wanda Jankowska 
1 zł. Wiktor Kirchner 1 zł., Antoni Stalewski 
1 zł, Ludwik Borowski 1 zł, Wanda Piotro- 
wiczówna 1 zł., Michał Pilecki 1 zł., B. Bohusz 
Szyszko 1 zł. Romuald Borowski 1 zł. Ignacy 
Kasperski 1 zł., Jadwiga Trejczkowa, 1 zł., Zy 
gmunt Żongołłowicz 1 zł., Stanisław Machnic- 
ki 1 zt., Aleksandra Rzepczyna 1 zł., Józef Gar 
fiński 1 zł, Marja Tarwidowa 1 zł., Stanisław 
Nowicki 1 zt., Łucja Borodzikówna 1 zł., Anna 
Pythonówna 1 zł., Michał Kobecki 1 zł, W'ady 
sław Rewieński 1 zł., Stanisław Podbielssi 1 
zł., Władysław Gumowski i zł., Czesław Beiier 
mann 1 zl., Aleksander Armonajtis 1 zt. Hali- 
na Dworakowska 1 zł., Jadwiga Wenkowa 1 
zł., Mieczysław Kłyszyński 1 zł. Franciszek Jur 
iewicz 1 zł., Włodzimierz Szykowski 1 zł, Wa 
cław Malinowski 50 gr., Andrzej Lidtke 50 gr. 
Marja Skowzgirdówna 50 gr. Paweł Małyszko 
50 gr., Paweł Anusewicz 50 gr., Stanisław But 
kiewicz, 50 gr., Eugenjusz Kuczyński 50 gr., 
Kazimierz Hołownia 50 gr., Kajetan Drozd 50 
gr., Elżbieta Bohdanowiczówna 50 gr., Kazi- 
mierz Kopczyński 50 gr., Antonina Drozdowska 
50 gr., Janina Zaleska 50 gr., Jadwiga Rožko- 
wa 50 gr., Kazimierz Żebrowski Е0 gr., Nazem 
zł. 119. gr. 50. 

Zamiast wizyt i powinszowań  Świątecze 
nych JE. ks. biskup Kazimierz Michalkiewicz 
bezpośrednio złożył: $ 

Towarzystwu Pań Miłosierdzia św. Wincen- 
tego a Paulo dla biednych m. Wilna zł. 10C. 

ь Herbaciarni na bezrobotnej inteligencji zł. 
25. 

Domowi Dzieciątka Jezus zł. 25. 
Komitetowi walki z żebractwem zł. 25. 
Domowi, „Opieki Matki Bożej” zł. 25. 
Wojewódzkiemu komitetowi do spraw bez- 

robocia zł. 25. | 
Zamiast życzeń i powinszowań świątecz- 

nych na odzież i obuwie dla biednej dziat - 
wy z Ochrony przy ul. Koszykowej 7 w Wii- 
nie znajdującej się pod opieką Towarzystwa 
św. Wincentego a Paulo złożyli: ks. Stanisław 
Nawrocki zł, 5, Jadwiga i Marjan Parfjanowi- 
czowie zł. 5, Walerja i Bronisław Dudzińscy 
zł. 5, Gabrjeła i Wincenty Urniażowie zł. 5, 
Letycja i Pius Łuczajowie zł. 5, Zofja i Wac 
ław Węckowiczowie zł. 5, Teofil Sawicki zł. 5 

Kamila i Stanisław Mianowscy zł. 5, Teodor 
Pietkiewicz zł. 5, Marjan Strumiłło zł. 10 Janina 
i Wincenty Łuczyńscy zł. 5, Anna i Kazimierz 
Prekierowie zł. 5, Bronisława i Antoni Illiniczo 
wie zł. 5, Juljanostwo Bądzkiewiczowie zł. 5, 
Leonostwo Sumorokowie zł. 5, Adolfostwo Li- 
giejkowie zł. 3, Olgierdostwo Brantowie zł. 2, 
Leonadr Mertens zł. 4, Bronisław Karowski zł. 
3, Józefostwo Sopoćkowie zł. 5. Razem zł. 97. 

powinszowań  świątecz - 

dla biednych pod opieką św. 

  

Džwiekowe Kino „APOLLO“ 
Dominikańska ar. 26. 

Wielki program świąteczny 
Egzotyczny film, pochodzący z wyspy Kuby. 

„„Nenita, 
Hawanny kwiat 

Upajające melodje! Egzotyczne tańce! Emocjo- 
nująca treść! Żywiołowy humor! Koncertowa 
gra! Koncert rumby! Pocz. seansów o godz. 
2, 4, 6, 8, i 10.15. W .rol. gł. LAWRENCE 

TIBBETT i LUPE VELEZ, 
WSTĘP 49 GROSZY. 

LLS 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz, 

      

  

  

  

— PRZYGOTOWANIA DO SPŁYWU 
KAJAKROWO - ŻEGLARSKIEGO „SZLA. 
KIEM SAPIEHY I OGIŃSKIEGO*. W 

Słomimie omawiana jest żywo wśród posz- 

czególmych organizacyj kwestija pnzygoto- 
sań do przyjęcia większej ilości kajakkow- 
sów, którzy miewąjńpiixtie liczny wezmą u- 
dział w spływie. Rzucono myśl wzniesienia 
nowiej, znaczniie większej, miż obeana przy 

stami, ma której ma być urządzona nestau- 
racja i cukiernia. [Ponadłtoa Kiomitet Mię- 
dzykłłubowiy zaprojektował już przysposo- 
bienie specjalinych terenów przybrzeżnych 
do postoju większej ilości kajaków. W Sło 
mimie rówiniie, iw] pobliżu przystani ma być 
uruchomiomy wamsztacik dla ewent. napra 
wy klajalków, wzgl. łodzi żaglowych. 

Ogólnie sprawia ongamizacji spływu jest 
abecnie przedmiotem  codzieninych niemal 
debat i mozmów z miamodajnemi czynmika- 
mi, kitóne do całej tej imprezy: odmoszą się 
jak majprzychylmiej. 

— KOMITET WIELKICH RIOCZNIC 
ISŁONIMSKIICH ) BĘDZIE ZWOŁANY 
PO ŚWIĘTACH. Jak mas informują, za- 
maz po świętach Wielkanocnych ma być 
awicłany Kiomitet Obchodu 400-lecia nadu- 
mia Słonimowi pras) magdebumskich, 300- 
lecia śmiene: Lwia Sapiehy i 150-lecia o- 
twarcia kanału Ogińskiego, na którem me 
ją być wyłonione sekcje. Ponadto na pile- 
num Komitetu omówiony zostamie i naikre 
ślomiy prace prac na majbliższą przyszłość. 

— KURS PRZEWODNIKÓW. Polskie 
T-wo Kirajozmawcze w Słomimie, jak już 
donosiliśmy, orjganizuje kurs przewodni- 
czek i przewodników po Słonimie. Kurs ten 
rozpocznie się już w: dniu 24 bm. Zbiórka. 
uozestnikow kursu iw sali konferencyjnej 
Sitarostiwa o godz. 16,30. 

— NOWE KOŁO MŁODZIEŻY KRA- 
JOZNAIWICZEJ. Do zarządu PTK w Sto. 
nimie zwróciły się członikinie Stowanzy: 
mia Młodzieży Polskiej z prośbą o zorzumi- 

zowanie Koła Młodzieży  Krajoznawe zaj 
(pozaszkolmej). (Prośba ta  potraktowama 
została przychylnie przez prezydjum za- 
rządu. 

   

ODDAWNA 
TARG W SŁONIMIE. W dniu onegdaj- 
szym (czwamtek 13 bm.) odbył się w Sło- 
nimie olbrzymi tang. Wozy nie mogły się 
pomieścić ma rymku i tangowicy miejskiej @ 
i zajęty cały szereg ulic, przylegających do 
Placu Handlowego, jak Żynowicką, Szkol- { 
mą, Bernandyńską, Rėžaūską i inne. Tak 
mjielkiego targu Słonim nie widział już od 
dawmia. 

— WALNE ZEBRANIE ZWIĄZKU 
PRACY OBYWATELSKIEJ KOBIET W 
SŁONIMIE, Odbyło się tu doroczne walne 
zebranie Związku Pracy Obywatelskiej 
Kobiet pod pnzewodnietwem starosty po- 
miiatowego p. Edmunda Koślacza. Po zło- 
ženiu sprawozdań z działalności zarządu, 
ogólnego. 1 kasowego, dokonano wyborów 
miowego zarządu, który pozostał prajwie mie 
zmieniony. (Przed zakończeniem zebrania 
p. starosta. stwierdził, że organizacja, kitó- 
ma iw dobie obecnego kryzysu gospodarcze 
go potrafi zamykać bilans kwotą zł. 15880 
bez deficytu, przyczem dochody i wydańtiki 
w. porównaniu z molkiem ubiegłym zwięk- 
szyty się o 4.000 zł., winma być zaliczona 
do tych mielicznych instytucyj, które pu 
mafią prowadzić należycie gospodarkę fi- 
namisową. Dlatego też za tę pracę, której 
przejawy dały się zauważyć iw| najrozmait 
Szych dziedzinach życia: bądź to w: pro- 
wadzeniiu kolonij letnich i przedszkota, 
bądź w utrzymamiiu bumsy, oraz dożywiamiu 
dzieci. najbiedniejszej ludności Stonimai, 
pnzyłącza się do wniosku członkiń z kom:- 
sji rewizyjnej i! winosi © udzielenie wodzię- 
kowamia i uznania zamządowi z prezeską 
p. Teliżyną na czele. 

Po przyjęciu do wiadomości i przeejpro- 
wadzeniu krótkiej dyskusji mad: Spramiozda 
niami mowoutworzonych oddziałów: Związ- 
ku w Byteniu i Dziatkowiczach — obrady 
zamiknigto. 

grodźięhyka 
— ZRZECZENIE SIĘ WICE-PREZI- 

SA GMINY WYZNANIOWEJ ŻYDOW- 
SKIEJ. Jak się dowiadujemy, wiceprezes 
zarządu Gminy Żydowskiej p. Stupel — 
szwzekł się stanowiska wiceprezesa i ezłon- 
ka zarządu. 

— WIOSENNA CZARNA KAWA. Sta- 
ramiem akademidkich kół ziemi grodzień- 
skiej w Wamszawie i Wilnie, odbędzie się “ 
w dniu 18 bm. wi salonach Oficerskiego 
Kasyna (Garnizonowego wiosenna Czarna 
Kiawa Akademicka, 

— TEATR MIEJSKI. W niedzielę, a 
1 dzień Świąt o godz. 8,15 odbędzie się pre 

mjera bogatej 14 miefrasobliwy humor far 
sy wiedeńskiego autora Kratza pt.: ..Zwaę 
rjowany 'automobilista', 

W poniedziałek 17 bm. o godz. 4 Pp. 
po cenach zniżomych ciesząca się olbrzy- 
miem powodzeniem sztuka. Riece'a „Utien“ 

Tegoż dnia 0 godz. 815 powtórzenie 
farsy „Zwarjowany automobilista“. 

— Wyjaśnienie szpitala żydowskiego w Grodnie. — Naczelny lekarz Szpitala dr. Li- 
pnik przesyła nam następujące wyjaśnienie: 

Wobec tego, że w prasie pojawiły się wia- 
domości o szpitalu żydowskim w Grodnie nie. 
zupełnie ścisłe, zarząd tutejszego szpitala ma 
zaszczyt prosić Sz. Redakcję o podanie do wia 
domości publicznej następującego wyjaśnienia: 

1) W szpitalu naszym rzeczywiście wy- 
buchł strajk na tle nieregularnego wypłacania 
pensji pracownikom. 

2) Lekko-chorzy oraz rekonwalescenci zo- 
stali po wybuchu strajku wypisani. 

3) 5-ciu ciężko chorych nie zostało, jak ta 
było podane w prasie, przekazanych szpitalowi 
miejskiemu, lecz dla tych chorych została przez 
dyrektora szpitala zorganizowana dorażna ob- 
sługa szpitalna na miejscu. 

4) Szpital tutejszy nie ma być zlikwidowa- 
ny, lecz z powodu dużych trudności finanso- 
wych ma być zreorganizowany tak, aby mógł 
być prowadzony nadal przy równowadze w bu 
dżecie. 

Przez czas tej reorganizacji chorzy do szpi- 
tala nie będą przyjmowani. 

NIENOTOWANY | 

  

Wieika świąteczna niespodzian- 
ka w kinie Rewja 

Wielką świąteczną niespodziankę dla wszy- 
stkich będzie z pewnością przepiękny film spro 
wadzony obecnie do kina „Rewja* (Ostrobram 
ska 5) pt. „Pod Twoją Obronę". Jest to pier- 
wszy polski film, zasługujący naprawdę na naj 
wyższe uznanie pod Każdym względem, czego 
dowodem niebywały wprost entuzjazm publicz- 
ności i prasy warszawskiej. 

Film ten (nie wyświetlany jeszcze dotąd ni- 
gdzie poza stolicą) jest wcieleniem poezji, istot 
nego piękna i przedziwnego czaru — i pozo- 
stawia na widzach niezatarte wrażenie, nie łe- 
chcącej zmysły, zgniłej moralnie i do znudze 
nia opatrzonej pikanterji erotycznej — ale pod 
niosłe wrażenie estetyki, prawdziwej, pełnej 
poświęcenia, miłości, bujnego, zdrowego życia 
i młodzieńczego junackiego bohaterstwa, nad 
którem jakgdyby rozpostarły skrzydła cienie $. 
p. Żwirki i Wigury (film oparty jest na życi 
polskiej aeronautyki). „Możemy być dumni z 
tego filmu“ — woła zgodnym chórem cała pra 
sa, na widok dźwiękowca „Pod Twoją Obro- 
nę“, którego technika optyczna i dźwiękowa 
oraz gra artystów (Adam Brodzisz, Marja Bo 
gda, Walter, Samborski, Różycki, Tekla Trap 
szo, Lindorfówna i inni) przewyższa wiele za 
granicznych wzorów. 

Prześliczna miłość sieroty Marylki i młode- 
go lotnika — wynalazcy, przeżycia ich czyste- 
go uczucia i tragedja czyhającego nieszczęś- 
cia — wreszcie cud stworzony wiarą i gorą- 
cem pragnieniem — wszystko to, czyni z filmu 
„Pod Twoją Obronę* potężne i jedyne arcy- 
dzieło polskiej twórczości filmowej, które każ- 
dy powinien zobaczyć. 

Pyszna postać '„sierżanta - mechanika", 0- 
krasza film radością i humorem, a kompozy- 
cje muzyczne, piękne pieśni lotnicze i zdjęcia 
masowe z prawdziwego meetingu lotniczego i 
na Jasnej Górze w Częstochowie — wykańcza 
ją ten „super - szlagier" dzięsiątej muzy. 

Przypominamy, że film „Pod Twoją Obro- 
nę* wyświetlany będzie w kinie „REWJA* (O- 
strobramska 5) już dnia 16 kwietnia 1933 r. 

ТТ ИГИ т 

POPIERAJCIE L.0.P.P. 
UW AGA Sz. Publiczność! 

NASEZOM LETNI 
FIRMA 

CALEL NOZ 
sklep manvfaktury. jedwabiu i sukna 

ui. Niemiecka 19, t*l. 890 
oirzymała w wielkim wyborze 

OSTATNIE NOWOŚCI 
materiałów damskich i męskich 

CENY WYJĄTKOWO NISKIE 
Proszę się przekonać.) 

  

  

  

UDZIAŁY 
wytwórni Mechanicznej Fie- 
czywa Pol. $p-ki Piekarskiej 

s Z ©. 0. 
SĄ DO NABYCIA po zł. 1000 za 1 ndz. w 
Banku Towarzystw Spółdzielczych, ul. Mic 
kiewicza 29. — Biuro sp-ki S:kaplerna 4, 

TL. 19-1)* 

ZARĄD SPÓŁKI AKCYJNEJ 

  

pod firmą 
„WILEŃSKA FABRYKA DRUTU I GWOŻDZI* 

SPÓŁKA AKC. ; 
niniejszem zawiadamia p.p. Akcjonarjuszów, 
iż zgodnie z art. 16 statutu, w dniu 29 kwiet- 
nia 1933 r. o godz. 18 w lokalu wileńskiego 
Prywatnego Banku Handlowego w Wilnie, 
przy ul. Mickiewicza Nr. 8, odbędzie się Zwy- 
czajne Walne Zgromadzenie  Akcjonarjuszów 
z następującym porządkiem dziennym: 

1) Zagajenie i wybór przewodniczącego; 
2) Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu, oraz 
rachunku strat i zysków za rok 1932 i udzie- 
lenie Zarządowi absolutorjum, 3) Sprawa dalsze 
go istnienia Spółki akcyjnej, ewentualnie likwi- 
dacja spółki i wybór Komisji Likwidacyjnej. 
oraz określenie jej uprawnień. 4) Zatwierdze- 
nie preliminarza wydatków administracyjno-fa- 
brycznych na rok 1933. 5) Ustalenie wynagro- 
dzenia dla członków Komisji Rewizyjnej. 6) 
Wybór członków Zarządu b Komisji Rewizyj- 
nej. 7) Wolne wnioski. Akcjonarjusze życzą- 
cy sobie wziąć udział w Walnem Zgromadze- 
niu, winni w terminie do godziny 12 dnia 21 
kwietnia r.b. złożyć w Zarządzie Spółki (Wi:- 
no, Mickiewicza 8) swoje akcje i dowody de- 
pozytowe o złożonych па przechowanie a- 
kcjach w instytucjach kredytowych. Upoważ- 
nienie na prawo głosu w formie listu wino być 
złożone w Zarządzie nie później jak na trzy dni 
przed dniem Walnego Zgromadzenia. 
  

* | SKŁAD 

£. PILENKI 5Н 
Spółka z ogr. odp. 

Wlino, ul. Tatarska 20, 
dom własny. Istnieje od 1843. 

$ Jadalnie, sypialnie, salony, 
gubinety, łóżka niklowane i 
angielskie, kredensy, stoły, 
szaty, binrka, krzesła dębowe 

i t.p. Ceny znacznie zniżone, 

    
        

SNAJUPORCZYWSZE 

BÓLE GŁOWY 
  

S$przedaź koni 
Podaję do ogólnej wiadomości, że sprzedaż 

z licytacjj wybrakowanych koni wojskowych 

odbędzie się w Wilnie dnia 21-go 4. b. r. i e- 

wentualnie dnia 25. 4. — o ile w pierwszym 

dniu nie zostaną wysprzedane wszystkie konie 

o godzinie 9 rano. na Rynku Kalwaryjskim. — 

KOMENDANT GARN. WILNO. 

WIRÓWKI 
orsz 

wszelkie narzędzia i przybory mleczarskie 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
W ino, Zawalna 11-2. 

  

  

  

  

Ostrobramska 5 

Dziś! 

K I N 0 R E Ww 
CHLUBA POLSKIEJ PRODUKCJI 

J A Ostrobramska 5 

Dziš! 

POD TWOJĄ OBRONĘ 
Dramat polskiego lotnika 

Brodzisz — Bogda — Walter — Trapszo — Samborski — Lindorfówna 
Najnowsze — Najws; — Najpiękniejsze Polskie Arcydzieio Filmowe! panialsze 
Początek o godz. 4-ej W niedzielė i šwieta 0 godz. 2-ej. 
Bilety honorowe i bezpłatne bezwzględnie nieważne aż do odwołania! 

  

Od Jutra w 
Gigantyczne džwiekowo-špiewne arcydzieło wszechświatowej sławy 

Największy bary 

« Lawrence Tibbett 
przepiękna 
blondynka A ROLA 

WŁOCZĘG 
Nad pragram! Niespo 

POMORZA: — 

ieiki Świąteczny Program. 
tou świata znany z film „Fieśniarz Gór* 

ND YOUNG w saper szlagierze p. t. 

(1 pieśrą na 
mitach) 

dziankali! przepiękny dodatek „Fox'a* „DAR 
Pocz. seaus, od godz. 1.30 

  

  

Dziś 
gantyczne, monumentalne arcydzieło króla reżyserów, twórcy „Króła Królów*, 

„ 
| „PI 10.000 statystów, 

Rzym ginący w 
Bil. hon. i 

W CIENIU KRZYZA 
bezpl. bezwzględnie nieważne. Ceny biletów w obydwu kinach jed- 

пак‹ 

Film nad iilmy! Film który poruszył opinję świata! Gi- 

„Dziesięciorga Przykazań”. 

Cecil De Mille'a 

(ZAGLADA RZYMU). 
12.000 robotn. 5 miljonów dol. kosztu prod. 100 iwów i Iwic. 

płomieniach 1 występkach. Ludzie w szponach dzikich zwierząt. 

  

(owe. 
  

  

KOMUNIKAT 
Nie zważając na kryzys i pomimo ogromnych kosztów już wkrótce demonstruje się na naszym ekranie najgłośniejszy film doby 
— arcydzieło 6 gwiazd: GRETA GARBO, JOAN CRAWFORD, JOHN BARRYMÓRE, LIONEL 

„LUDZI 

obecnej 
BARRYMORE, WALLACE BEERY £ LEWIS 

66 
STONE 

%       
w-g znanej powieści Wicki Baum „Grand Hotel“. Film ten odznaczony zostai 1-52ą nagrod4 Akad. Filmowej w Ameryce. 

Dyrekcja К!то-Театги: „„ ВЛО В° 5 
  

  

Światowa produkcja „Universal 

AA A A Ę A (GRZESZNA MIŁOŚĆ EGIPSKIEGO KAPŁANA) 

Ukaże się już wkrótce 

Pictures Corporation* komunikuje, iż wielki film p N 

został oddan y do wyłącznego wyświetlania w kinie 
  

  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22 

tel. 15-28 

Jutro Świąteczny Program! WLAŚTA BURJAN 
bohater niezapomnianych filmów „C. K. Feldinarszaiek“ „On i jego siostra” i „Pod kuratelą* ukaże się na u 
naszym ekranie w swojej niezrównanej podwójnej kreacji króla i jego sobowtóra w doskonałym arcyprze- 

bojowym filmie p.t. GRÓL To ja Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek o godz. 2-ej. 

  

Dźwiękowe kina 

„LUX“ 
Mickiewicza 11 

jutro świąteczny program! 

ABBA TROJE W roli głównej czarująca 
niezrównany H. SZLETOW, i Ё 
skie solowe i chóralne. Cudowne melodje. Szalone napięcie. Rzecz dzieje się w Rosji. NadProgram: — 

Najznakomitsze arcydzieło doby obecnej: Pieśń miłości, tęsknoty i rozpaczy. 

OLGA CZECHOWA 
znakomity artysta teatru Stanisławskiego MICHAŁ CZECHOW, Śpiewy rosyj- 

Atrakcje dświękowe. 

  

„ŠWIATOWID“ 
Mickiewicza 9 

  

kolo Lwowa 

NAJSILNIEJSZE  ZDROJOWISKO 
SIARCZANO-BOROWINOWE 

SEZON KĄPIELOWY ' 
Od 1 maja do końca września 

W sezonie I-szym i  Ill-cim* specjaine 
zniżki. 

Woda do picia ze źródła Adolfa działa 
skutecznie, w artretyzmie, reumatyzmie, 

zatruciu rtęcią. 

INFORMACYJ UDZIELA ZARZĄD 
ZDROJOWY 

REES WONNA — |||. 
Lekarze DOKTOR 
Bm Biumowicz 
Dr. Wolfson choroby weneryczne — 

skórne i moczopłciowe. 

  

      

Choroby skórne, wene WIELKA 21, tel. 921. 
ryczne i moczopłciowe od 9 — 1 i3 — 8 

„| Wileńska 7, tel. 10-67.' W.Z.P. 23 

EET EZTAOZZW NE 

      

    

    

ВЕНЕ 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 

środka ed odcisków 

Prow. A. PAKA, 
RADA NADZORCZA 

WILEŃSKICH SKŁADÓW TOWAROWYCH 
SP. AKC. „PACIFIC* W WILNIE. 

zawiadamia P.P. Akcjonarjuszów, że w dniu 

16-V 1933 r. o godz. 18 odbędzie się w ioka- 

lu spółki przy ul. Słowackiego Nr. 27 w Wilnie 

zwyczajne walne zgromadzenie Akcjonarjuszy 
Spółki z następującym porządkiem dziennym: 

  

1) Zagajenie i wybór Przewodniczącego: 

2) Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Za- 

rządu; 

3) Zatwierdzenie bilansu, oraz rachunku 

strat i zysków za rok 1932; 

4) Podział zysku; 

5) Określenie wynagrodzenia członków Ra- 

dy Nadzorczej i Zarządu; 

6) Wybór do Rady Nadzorczej i Za- 

rządu; 

7) Wolne wnioski. 

Akcjonarjusze chcący wziąć udział w wal 

nem zgromadzeniu winni złożyć na 7 dni przed 
terminem je akcje, względnie świadectwa 

depozytowe, lub. zastawowe w Banku Handlo- 

wym .w Warszawie, Oddział w Wilnie. 

    

Największe arcydzieło dźwiękowe oparte na tle znakomitej powieści opisującej krwawą epo- 

kę władców Rzymu. „» .BEŃ=MU RER" 

Monumentalne epokowe misterjum reż. znakomit. FREDA NIBLO. Początki chrześcijaństwa. 
Prześladowania chrześcijan i żydów. W rol. gi. RAMON NOVARRO. Dla młodzieży dozweo - 

lone. 
  

  

За ata oO SEEAARO тч т 

  

DOKTOR > sa ZALESZCZYKI 

Zeidowicz KUPNO SAM OS O D A) pensjomad „ads: nad i SPRZEDAŻ | dai AE Ea > e j| oniestrem — — pokoje 
chor. skórne, wenery - daje najtaniej i 

О ® ina 
czne, narządów moczo- S PR ZEDA] su — 

wych. autobus 6 - cylindrowy i 
od 9 do I, 5 do 8-- „Chevrolet“. Antokol -— — 
wieczorem. ul. Mickie - Šką 48, Romanowski. 

  

słoneczne, kuchnia zna- 
komita, na żądanie die- 
tetyczna. Ceny niskie.. 

— Э18 urzędników — zni- 
żki. Żądajcie prospek- 

  

    

  

   PoE SR PIANINA tów. 
szelkie materjaży bu. Szredera — w dobrym — —— — — — — — 

ZELDOWICZOWA dowiane oraz węgici stanie do sprzedania — LE TNISKO 

kobiece, weneryczne — Zórnośląski, koks i niedrogo. Wielka 41 m.$ pokoje z kuchnią —— 
10 minut od Kolonji Wi 
leńskiej — Osadnictwo 
wojskowe — Krywko. 

drzewo poleca 

„Merkury” 
arządów . moczowych 2— 

ой 12 — 2 1 о4 4 -6 
ul. Mickiewicza 24 — 

tel. 277. 

  

diwojoma sarenka 

  

ь YJ ul. Styczniowa 3. а edania — Za- — oaz — Mmetirekaniste aa 
o w R DEE LE i Ryl RWTTTTTWYTYWYTEE 

аЫНа o u mredna - J MIESZKANIA 
PIOTROWICZ- piac 400 sążni kwadra- * 4 .- POKOJOWE 

JURCZENKOWA owych w Pośpiesze Metniska „Do WYNAIECIA | 
ordynator Szpit. Sawicz PIZY ul. Majakowej.-—  =wwwyvyvttwteeewvo" si i 2 i K śmie NE 
Še SS skórne, wene- Wiadomość ul. Anto -— — — — — — — Ši S 
ryczne i moczopłciowe Kolska nr 35 m. 11. LETNISKA AE : 

przeprowadziła ię 0 — ny sz ; 
DĘBOWE SŁUPY od 3 pok. umebl. w 

wiieńska 34 dla Elena deski pobl. Jaszun.  Malown. POSZUKUJE 

i? piętro jesionowe, lipowe dla miejsc. Sosn. las. Rze- PRACY 
przyjmuje łodzi, wioseł, nart, wo- ka. Kolej lub autobus. лРУО 

zów — Wacław Jano- Inf. Święciańska 25 —- od 5 — 7 wiecz. K (3-6). Si © 

  

  

  

— mm m  — wicz Zamkowa 16 m. 3 (Rossa) W. E R emeryt 
2 nia EZ Lai — -- 7 188 37, rolnik, s. = 

ny, i pracowity, 
szukuje _ samadzielnej PRZEPROWADZKI: sui wany jię | kinas“ asas 

4 U . e ac ч 

giomo saketeczeis  ENSDEDYCJA MIEJSKA Kiekis eit | kiem, wzgt. do pomo: 
cy za dobre traktowa- 
nie, lokal i utrzyma- 
nie. Oferty proszę © 
łaskawe skierowanie — 

nie, ul Dominikańska Nr. 175 telefon 987, jak również za« 

łatwia wszelkie czynności i zlecenia w zakres ekspedycji 

i transportów wchodzące, 
  

  

Wileńskie Koncesjonowane 

Kursy Samochodowe 

i motocyklowe 
Zapisy i informacje zauł. Bernardyński 8 w godz. 

10 — 13 i 16 — 20 

Tanio 
Domek z placem obszaru 1500 sążni kw. uroczo położony na 

Sołtaniszkach do sprzedania. Las sosnowy. Miejscowość sło- 

  

    
KURSY KROJU 

Rea i robót  ręcz- 
j nych. Królewska 5 Ą 
jll. — Nauka solidna > 
| za dostępną opłatą. — 
й 

neczna, Wiadomość w Adm. „Słowa”.   
maa O ROZOWE ROONEY BEAC I IU EN III SIA E ION IEA 

Drukarnia Wydawnictwa „SLOWA“ 
   

  
   


