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(Od specjalnego wysłannika) 

Jeruzalem, Wielki Tydzień. 

Podziemia każdego starego domu w 
tem mieście pustynnych, suchych gór, 

wypełnia drążona w skale cysterna: mie- 

siącami całemi zawiewa z niej do pokoi 

dolnych pięter niezdrowy, wilgotny 

chłód. Ale tak musi być: gdy niespodzia- 
nie, ku żywiołowej radości ulicy spada 

skąpy, krótki deszcz wtedy z płaskiego 

dachu kamiennemi rynnami przez Ściany 

spływa woda do cysterny. jej pusta, głę- 

boka czeluść wypełnia się; jest obliczona 

nawet na całe burze i urwania chmur. 

Miasto w wodę ubogie, stworzyło sobie 

w podziemiach zbiorniki, zdołne pomie- 

ścić całe rzeki. 8 

Coś podobnego jest z pielgrzymami, 

Jeruzalem jest małe, jest ubogie nietyt“c 

w wodę, ale ubogie w domy, w ludność. 

Zato wie, że co roku olbrzymi prąd wy- 

rzuci tu dziesiątki i dziesiątki tysięcy 

ludzi. Jak te cysterny w skale, tak ponad 

skałą wystawiono całe gmachy hospicyj, 

hotek, przytułków, palace'ów, nor. Wy- 

stawiali je ludzie pobożni i zwykli spe- 
kulanci, katolicy i ewangelicy, kraje i 

zakony, muzułmanie i żydzi. Pod wiel- 

kim „Kings David Hotelem* stoi od 

wczoraj srebrno-błękitna „Hispano Sui- 

za”, która nosi tarczę z godłami Ande- 

gawenów i Stuartów i Burbonów, i 

Kastylji i Aragonu, godłami, jakie się 

pamięta ze sztandarów w muzeach, ze 

zworników spinających zebrowania ko- 

mnat średniowiecznych: zmęczony człc- 

wiek, który nim przyjechał, jest dziedzi- 

cem dawno przekreślonych praw do da- 

wno przekreślonego w Zjednoczonych 

Włoszech krółestwa... Ale pod Górą Oli-- 

wną nie stoi nawet Ford. Pod Górą Oli- 
wną, pod białym wysokim murem, pra- 

wosławnego klasztoru, koczują ludzie, 

dla których za drogi jest nietylko Kings 

David Hotel, ale i najtańszy z drogich 

hospicyj — lub dla których nie było miej 
sca w Świętem Mieście. Przyjechali tu 

z myślą, że przecież jakoś będzie — a!- 

bo raczej bez myśli o tem, gdzie się po- 

dzieją i jak. Tylko że Jeruzalem znajdu- 

je się obecnie w „fali zimna”, która nie- 

tylko napełnia wodą stare cysterny pod- 

ziemne, ale ludzi śpiących u stoku góry, 
wiatrem zimnym i deszczem. Tylko, że 

niema chyba nic tak dojmująco chłodne - 

go, jak chłód nocy na tym jednym ogrom 

nym głazie Góry. Ludzie ci leżą  jedzi 

przy drugich, jedni przy drugich — bli- 

żej siebie, niż te białe kamienie nagrob- 

ków cmentarza, który niżej nieco scho- 

dzi tarasami w ową biblijną Dolinę jo- 

zafata. Może, gdy spać im nie da zimna 

rosa nocy, myślą o innej nocy, o pocie 

zimnym i krwawym, który zraszał czy- 

jeś skronie w ogrojcu, u szczytów Góry 

Oliwnej, w on czas... 

Pokazują nam wąską, wspinającą się 

mozolnie ku górze uliczkę w starem 

mieście: uliczka jest cała w schodach i 

opuszczeniu kamiennych, bezokiennych 

niemal ścian. Jakby ją chciały zdusic, 

zdławić stare arabskie nory. Pokazują 

nam tę uliczkę i mówią: Via Dolorosa. 

— I przestaje to być jedna z tysięcy ulic 

w tym niespotykanym chyba w całym 

świecie labiryncie. A potem odnajdujeniy 

wszystko: graniczy z arabskim gwarnyni 

bazarem, kaplica Franciszkańska, gdzie 

krzyż Cyrenajczykowi nieść kazano.. Bia 

łe ma dziedzińce, białe i zieleni mirtów 

pełne, dom — kościół, stawiany w miej- 

scu piłatowego wyroku. Ślad przemi*- 

rzamy za śladem. Ślad każdy jest kościo- 
łem, ołtarzem. Rozparły one sobą, jak 

wielkie silne pędy, skłębiony porost brud 

nych domów arabskiej Jerozolimy, która 

zabudowała do ostatniego miejsca łysą 

skałę Golgoty. Błądzi się tu dalej odnaj- 

dując nowe, znane rzeczy, nowe pozna- 

wane ślady. Aż potem jest dziedziniec, 

dziedziniec niewielki, coś jak ten, przed 

naszą wileńską Św. Anną, który ją dzieli 

od ulicy. Ale w tem zbitem, zwarteri 

mieście, robi wrażenie rozrzutnie szero- 

kiego placu. Dziedziniec dwoma długie- 

mi stopniami schodzi nieco w dół: jest 

wielka ciężka budowa z wejściem o łuku 

romańskim. I wtedy mówią: to tu. Ale ty 
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już wiesz. A jeszcze powtarzają: w tym 

kościele jest miejsce stracenia i tu jest 

także Grób. Mówią. jest się tu po raz 

pierwszy w życiu, a przecież żachnie się 

w duszy: poco to mówią. Przecież wieia 

— że to — tu. 

Temi wszystkiemi stacjami Męka, 

którym zarosnąć ghettem  arabskiem nie 

dano, idzie już teraz, nim będą tłumy, 

procesja, za procesją ludzie po ludziach. 

Idą poprostu wszyscy ludzie, jacy są: 

wszystkie narody, wszystkie wieki, wszy 

stkie klasy. I wszystkie wyznania: spot- 

kałem Niemców, luteran, szukających za 
zgubionymi w jakimś zaułku rodakami z 

jednej i tej samej wycieczki, oczywiście 

jej nie odnaleźli, aż w hospicjum. Ale oto 

nadeszła wycieczka francuska czy belgij- 

ska z katolickim francuskim księdzem. 

Poszli za nią. Słuchali pilniej, niż inni, 

trudno zrozumiałych dla nich słów obcej 

mowy. Na miejscach świętych powtarzali 

słowa obcej modlitwy. Robiąc to myśleli 

pewno, że są jedyni, pierwsi. Ale tu tax 

jest zawsze i odawna. 

Podróż do Jeruzalem jest droga, bar- 

dzo droga. Ubodzy, którzy tu są, to tylko 

ludzie z bliższych już stron. Ci z dalekich 

— poza tymi, co jeszcze są spodziewani 

— to przeważnie ludzie średniozamożni, 

zamożni, Jest to aż uderzające, jak wie- 

le się tu widzi myślących, uderzających, 

właśnie tym swoim wyrazem twarzy. 

Tu idzie pewna elita całych  społe- 

czeństw. 

Gdzieś przypomina mi się 

„żywa wiara ludu*. To powstało, ukuio 

się w czasach, gdy słabej, zanikającej, 

zanikiej wierże religijnej „klas wyż- 

szych'* przeciwstawiano silną wiarę chło- 

pa. To powstało i ukuło się — ale to 

już się przeżywa. Przynajmniej w kra- 

jach, skąd przyszli ci pielgrzymi. Ro 

wszystko to są ludzie, którzy wrócili. Oni 

wszyscy i każden z nich przekrešlają 

tamto dawne, wczorajsze, zwietrzałe w 

okresie jednego pokolenia ludzkiego prze 

ciwstawienie.Są pierwszą kadrową kolum 

ną pokolenia, które owo przeciwstawie- 

nie przesunie z płaszczyzny życia — w 

długi rejestr ominiętych przez nawę Pic- 

trową mielizn. 

zwrot: 

Niema takiej świątyni, wielkiej, sław- 

nej świątymi w Europie, której wspom- 

nienie nie łączyłoby się ze wspomnieniem 

rozszwendanych, rozwielmożnionych, bez 

ceremonjalnych gapiów z lornetkami, do 

przecedzania, z kodakami po „przetrzy- 

mywania“, „wražen“. W Jerozolimie są 

tłumy ludzi. W każdym z kościołów i 

Miejsc Świętych, stoją niemal ogonki, 

jak w Rosji po chleb. I niema, niema „tu- 

rystow“. To prawie dziwi, bo „przecież 

to wszystko, aż się prosi dla kolekcjo- 

neia wrażeń. To wygląda jakby może, 

z uwagi na nastrój nabożny pielgrzy- 

mów, Wysoki Komisarz, albo inna wła- 

dza palestyńska, zakazała zwykłym tury- 

stom odwiedzać te miejsca. I to jest zu- 

pełnie zrozumiałe. Ci ludzie, ci wszyscy 

ludzie przeżywają. Tu zmieniło się wszy- 

stko. Trzeba, by przebić kilka może me- 

trów bruku, bruku narosłego, jak skoru- 

pa, jak rdza i śniedź, żeby dotknąć rę- 

ką skały z przed tysiąca dziewieciuse: 

lat. Musianoby ogniem huraganowym ar- 

mat walić w to miejsce, by znieść to, co 

wybudowano na Górze Stracenia przez 

tych wieków dziewiętnaście. Ale oto 

przyszły tu tysiące ludzi, którzy bez ki- 

lofów i armat na nowo odsłoniły zabu- 

dowaną Golgotę. Dla tych ludzi tamtego 

wszystkiego niema. Poprostu niema. Są 

tylko dzieje Jego Śmierci. 

Ww wieczór, w zimne obecne wieczory 

Jerozolimy, w wielkich salach hospicyj i 

wielkich nawach kościołów, idzie na 

tłum zebranych fala rekolekcyjnych nauk. 

To jest tak, nieco jakby w tych ludziach, 

dzienne, pielgrzymie sprawy na Miej- 

scach Świętych roztopione uczuciem 

płynny stop metalu, chłodły obecnie i 

krzepły w nowe zarysy odlewu. Porów - 

nanie to uważam za oddające możliwie 

najwierniej to, co widzę tu, w te dni. Mo- 

że być ono literackie i banalne i co kto 

chce, ale doprawdy jest prócz, tego wszy 

w 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
6 RANGWICZE —. ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

GŁĘBOKIE —- ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEj — Księgarnia Kol. „Ruch“ 

Ki ECK — Sklep „Jedność” 
UDA — uł. Suwalska 13 — S. Matesid. 
ŁUNINIŁC — Księgarnia Kol. „Ruch”, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Rach* 
MIORY — Ejdełman 
NIEŚWIEŻ ul. Ratuszowa — Księgarnia Jažwifskiego. 
NOWGGRÓDEK — Kiosk St. M: 
N-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Rach* 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej i 
nadesłane natacii 50 gr. ej. Ogio reklamowa 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe wię 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administację zmieniane dowolnie. 

DRUJA — Kowkin, 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 4 

PODBRODZIE — ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 5 

PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski ; 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkoluei. 3 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“ 3 
SŁONIM — Księgarnia J. Ryppa uł. Mickiewicza 10. 
SMORGONIE —- Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe tł, 3 Ма!а & 

milimetr 60 gr. W mumerach 
i tabelaryczne o 50 proc. 

  

Ameryka zgadza się na rewizję taryf celnych i odroczenie spłaty długów 
PARYŻ PAT. — Do Havasa donoszą 

z Waszyngtonu, że Mac Donald i Roo- 
sevelt odbyli późno w nocy konierencję. 

Jak informują w kołach zbliżonych 
do Białego Domu, obaj mężowie stanu, 
po sprecyzowaniu swoich poglądów na 
bieżące zagadnienia gospodarcze znależ- 
li wiele punktów stycznych, które pozwo 
lą zatrzymać spadek cen oraz wzrost bez 
robocia. Anglja prawdopodobnie zgodzi 
się na rozpoczęcie rozmów w sprawie 
stabilizacji dewiz. Najważniejszem zagad 
nieniem konferencji waszyngtońskiej bę- 
dą sprawy stabilizacji dewiz i kwestia 
karjer celnych. 

PARYŻ PAT. — Agencja Havasa do 
nosi: 

Przedstawiciele rządu Stanów Zjedno 
czonych w rozmowie z premierem Mac - 
Donaldem oświadczyli, że na skreślenie 
długów wojennych nie mogą się zgodzić 
Stanowisko to odpowiada opinji obecnej 
większości w Kongresie. Rząd Stanów 
Zjednoczonych potraktuje natomiast przy 
chylnie sprawę ewentualnego odroczenia 
spłat lub ich redukcji, — 

Zagadnienie stabilizacji pieniądza 
uważają Stany Zjednoczone za zasadni 
czy warunek odbudowy handlu światowe 
go. Stany Zjednoczone gotowe są przy- 

  

Marszałek Piłsudski na trybunie przyjmuje de iiładę oddziałów, które brały udział w wypra- 
wie wileńskiej. 

Pobyt arzatka Piłyndowiego w Wilnie 
PRZYJAZD MINISTRA BECKA 

W dniu 22 bm. rano przybył do Wil- 
na p. minister spraw zagranicznych Jó- 
zef sez W godzinach  przedpołudnio- 
wych p. minister Beck przyjęty był przez 
p. Marszałka Piłsudskiego. 
RAUT W PAŁACU REPREZENTA- 

CYJNYM 
P. prezes Rady Ministrów i pani 

premjerowa Aleksandrowa  Prystorowa 
podejmowali w sobotę dnia 22 bm. © 
godz. 17 w salonach Pałacu  Reprezen- 
tacyjnego herbatą zgórą 300 osób z po- 
śród miejscowego społeczeństwa, wojsko 
wości oraz gości, przybyłych do Wilna 
w związku z uroczystym obchodem 14- 
tej rocznicy wyzwołenia Wileńszczyztty. 

U wejścia do wielkiej Białej Sali Pa- 
łacu Rzeczypospolitej witał p. prezes Ra 
dy Ministrów wraz z małżonką. Na przy 
jęcie przybyli bawiący w Wilnie p. mi- 
nister spraw zagranicznych  Józet Beck, 
wiceminister w. r. i 0. p. ks. Żongołło- 
wiez, liczni przedstawiciele duchowień- 
stwa katolickiego z JE. metropolitą wileń 
skim ks arcybiskupem Jałbrzykowskim i 
ks. biskupem polowym Gawliną na cze- 
le, duchowieństwo prawosławne z me- 
tropolitą ks. arcybiskupem  Teodozju- 
szem, oraz reprezentanci duchowień- 
stwa ewangelickiego, muzułmańskiego, 
karaimskiego i rabinatu. 

Miasto reprezentował p. prez. dr W. 
Maleszewski, kolejnictwo — dyrektor 
inż. Kazimierz Falkowski. Licznie była 
reprezentowana generalicja, Obecni byli: 
generał Orlicz - Dreszer, dowódca OK. 3 
generał inż. Litwinowicz, generałowie 
Skwarczyński i Przewłocki. Z pośród 
bohaterskich obrońców Wilna wzięli u- 
dział w przyjęciu generał broni Lucjan 
Żeligowski, oraz wojewoda lwowski puł- 
kownik Belina - Prażmowski. Ciała usta 
wodawcże reprezentowali obecni w Wil- 
me posłowie i senatorowie z marszał- 
kiem Senatu Władysławem  Raczkiewi- 
czem i prezesem BBWR pułk. Sławkiem 
na czele. O g. 17,30 do obecnych w 
wielkiej Białej Sali gości wyszedł p. Mar 
szałek Piłsudski, który . w towarzystwie 

БЕЫИОСОН SKRWKOCE OPORÓW AZP RDYODZEEE. 

stkiego i wierne. O to mi teraz chodzi. 

— To jest doprawdy tak samo, jak gdy 
wyrdzewiały na amen, połamany, pospo- 
lity, szmelc przetapia się na lśniącą świe 

żość metalu. Pielgrzymi Świętego Mia- 

sta są takim stopem. Tu właśnie rozr- 

mie się cały sens określenia kojarzącego 

takie dwa słowa: ogień i wiara. Tak: 

Wiara jest tu naprawdę ogniem. 

Ksawery Pruszyński. 

p. premjera Prystora i wojewody Jasz- 
czołta odbył cercle, zaszczycając rozmo- 
wą przedstawicieli duchowieństwa, ge- 
neralicję itd. Dłuższą chwilę rozmawiał 
p. Marszałek z pułk. Beliną - Prażmow- 
skim i gen. Przewłockim, następnie z 
gen. żeligowskim, marszałkiem Senatu 
Raczkiewiczem, b. min. Meysztowiczem,, 
ks. biskupem Gawliną i innymi. 

Na przyjęciu panował nastrój serde- 
czny i podniosły. P. Marszałek w do- 
skonałem usposobieniu prowadził rozmo 
wy z wielkiem ożywieniem. 

Następnie P. Marszałek przeszedł do 
sąsiedniego salonu, gdzie dłuższy czas 
rozmawiał z p. premjerem Prystorem, p. 
ministrem Beckiem, generałem Żeligow- 
skim, ks. biskupem Gawliną i in. 

Na przyjęciu, zarówno jak i w cza- 
sie wszystkich uroczystości wileńskich 
towarzyszyli p. Marszałkowi przybyli z 
Nim z Warszawy szef gabinetu ministra 
spraw wojskowych podpułk. Sokołow- 
ski, pułk, dr. Woyczyński, adjutanci pod- 
pułk. Busler-i kpt. Lepecki. P. premje- 
rowi zaś towarzyszył adjutant por Szcze 
niowski. 

W czasie prowadzonych rozmów p. 
Marszałek nawiązywał de historycznych 
przeżyć z przed lat czternastu, wspomi- 
nając różne epizody z okresu wałk o Wil 
no. 
HERBATKA TOWARZYSKA RODZINY 

WOJSKOWEJ 
W sobotę w godzinach wieczornych 

odbyła się w lokalu Stow. Rodziny Woj- 
skowej w gmachu Kasyna Garnizonowe- 
go przy ul. Mickiewicza herbatka towa- 
rzyska, którą zaszczyciła swą obecnoś- 
cią p. Marszałkowa Piłsudska. P. Mar- 
szałkowa przybyła z córkami i spędziła 
w gronie zebranych pań przeszło dwie 
godziny, informując się o pracach Stow. 
Rodziny Wojskowej i polecając Rodzi- 
nie Wojskowej opiekę nad przysposobie- 
niem wojskowem kobiet. W zebraniu — 
prócz członkiń stowarzyszenia— uczest- 

niczyły również reprezentantki innych or 
ganizacyj kobiecych m. Wilna, jak rów- 
nież małżonka wojewody białostockiego 

p. Kościałkowska. 
ODJAZD DOSTOJNIKÓW : 

W sobotę o godz. 23 min. 25 opuś- 
cili Wilno p. p. premjerostwo Prystoro- 
wie, p. minister spraw zagranicznych 
Beck, p. marszałek Senatu Władysław 
Raczkiewicz, p. prezes Walery Sławek, 

ks. biskup polowy józet Gawlina, woje- 
woda lwowski pułk. Belina - Prażmow- 
ski, oraz szereg osób, które przybyły de 
Wilna celem wzięcia udziału w uroczyś- 
tościach. 

Na pożegnanie odjeżdżających do- 

stąpić do rewizji taryf celnych, pod wa- 
runkiem, że i inne państwa uczynią to 
samo. 

Stany Zjednoczone wyrażają goto- 
wość przystąpienia do zbadania wspól- 
uie z państwami  rolniczemi, sprawy 
zmniejszenia światowej produkcji rolnej 
do poziomu światowej konsumpcji, co 
przyczynić się może do podniesienia cen 
rynkowych. Stany Zjednoczone pragnęły 
by również porozumieć się w sprawie 
podniesienia cen srebra. Celem tego po- 
rozumienia byłoby przejście z systemu 
monometalizmu do systemu bimetalizmu. 

Co się tyczy zagadnień politycznych, 
rząd Stanów Zjednoczonych gotów jest 
poprzeć każdy wysiłek zmierzający do 
ograniczenia zbrojeń, które stanowią 
przeszkodę w osiągnięciu równowagi go 
spodarczej. W sprawie ustalenia pod - 
staw pokoju światowego rząd Stanów 
Zjednoczonych uważa że program stron- 
nictwa demokratycznego upoważnia go 
do wniesienia do paktu paryskiego szere 
gu nowych kłauzul. — W każdym razie 
rząd Stanów Zjednoczonych zastrzega 
sobie możliwość dokładnego zbadania 
projektu, przedstawionego przez Mac - 
tronaida na konferencji rozbrojeniowe;. 

wstrzymanie ofenzywy 
japońskiej 

TOKJO PAT. — Wojska japońskie 
otrzymały rozkaz wstrzymania operacyj 
wojennych na południe od Wielkiego 
Muru wobec usunięcia niebezpieczeństwa 
chińskiego na granicy prowincji Džehol i 
odrzucenia Chińczyków na odległość, u- 
niemożliwiającą im kierowanie ognia ar- 
tyłeryjskiego na Wielki Mur. 

Wojska japońskie coiną się w kierun 
ku Wielkiego Muru dopiero wtedy, gdy 
zostanie uzyskana pewność iż Chińczycy 
nie zamierzają ponowić ataku. Japończy- 
cy bombardować będą jednak oddziały 
chińskie, które wkroczyły do strefy nen- 
tralnej, powstałej wskutek wycofania 
wojsk japońskich. 

WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 

i gr. 40. Za tekstem 15 gr. 
A o 

K 
25 proc. 

Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
dostarczenie n-ru dowodowego 20 groszy. 

DRETSESZOCZCRITERECYT | 

TELEGRAMY 
ZGON KS. ARCYBISKUPA LEONA 

WAŁĘGI 

KRAKÓW PAT. — Domoszą z Tarno 
wa: W Tuchowie koło Tarnowa zmarł 
dzisiaj o godzinie 11-ej rano po krótkiej 
1 ciężkiej chorobie ś. p. ks. arcybiskup 
Leon Wałęga, w wieku lat 73. Zmarły 
arcybiskup odznaczony był orderem Polo 
nia Restituta Il klasy. jako pasterz diece- 
zji tarnowskiej położył wielkie zasługi. 

HOJNA OFIARA KS. KARDYNAŁA KA- 

KOWSKIEGO NA RATOWANIE 

BAZYLIKI 

WARSZAWIA. (tel. wł.). Ką. Kandy- 

ratowanie Bazyfiki (Wileńskiej, składaj 

tą sumę nia ręce |Arcybiskupa  Metmopo- 
lity Wileńskiego Romualda Jašbrzykow- 

# PROTESTY WYBORCZE 

WARSZAWA. (tel. wi). W poniedzia- 
łek Sąd Najwyższy rozpatrywać będzie 
ma: posiedzeniu jawnem 5 protestów wy- 

borczych przeciwko wyborom do sejmu 
w okmęgu 64 Święciany - Brasław - Dzi- 

  

  

sna. Z okręgu święciańskiego do sejmu 
weszli:  Stamisławi Mackiewicz, Witold 
Kiwintio, Franciszek Krasicki, Borys Pi- 
monow, Józef Polkowski i Stanisław Stam- 
kiewicz, wszysey z listy BBWR. 

ZAMÓWIENIA SOWIECKIE 

WARSZAJWIA. (tel.  wł.). Sowiecki 
Truśt „Płodoeksport* zawarł z fimmami 
polskiemi umowę . na dostawę nasion bu- 
raczanych. Wamtość poczynionych  za- 
mówień wynosi około 70 tysięcy dolarów 
z sześciomiesięcznym kredytem. Jak sły- 
chać na wiosnę, Sowiety zakupią w iPol- 
(ese nasion: buraczanych ma sumę 120 ty- 
sięcy dolarów. 
zsitęuj 

WYKONANIE WYROKU NA MOSSA- 

KOWSKIM 

TORUŃ PAT. — Wczoraj późnym wieczo- 
rem nadeszła do prokuratora Sądu - 
go w Toruniu wiadomość że p. Prezydent Rze 
czypospolitej nie skorzystał z prawa łaski w 
stosunku do Edwarda Mossakowskiego, skaza- 
nego wyrokiem sądu doraźnego za morder- 
stwo listonosza Rypińskiego na karę Śmierci. 
Wobec tego wyrok wykonano. 

  

  

Możliwość ustąpienia Neuratha 
BERLIN PAT. — Gabinet Rzeszy na 

posiedzeniu sobotniem przyjął projekty 
ustaw o ochronie dzierżawców rolnych, 
o skreślenia adwokatów - żydów oraz ko 
munistow z list osób, upoważnionych do 
prowadzenia kancelaryj, o reorganizacji 
reprezentacyj akademickich na wyższych 
uczelniach niemieckich, Ustawę o wpro- 
wadzeniu numerus clausus odroczono. 

Przed południem zebrała się pod prze 
wodnictwem kanclerza Hitlera rada mini 
strów, na której wicekanclerz Papen i 
minister Goering złożyli sprawozdania o 

rokowaniach rzymskich. W związku z 
tem odbyła się dyskusja na temat obec- 
nej sytuacji międzynarodowej. 

W kołach politycznych, jak donosi 
„Vossische Ztg:* liczą się z możliwością 
zmian personalnych w gabinecie Rzeszy. 
Minister spraw zagranicznych Neurath 
ma ustąpić, stanowisko zaś to zająłby 
wicekancierz Papen, który już obecnie 0- 
trzymać ma pełnomocnictwa do reprezen 
towania kanclerza Rzeszy na konieren- 
cjach międzynarodowych. 

Wojna gospodarcza między Angljq a ZSSR. 
MOSKWA PAT. — Pomiędzy ZSRR 

a Anglja powstał stan wojny gospodar- 
czej. W odpowiedzi na embargo ogłoszo 
nie przez Angiję w stosunku do towarów 
sowieckich, opublikowano dziś w Mosk - 
wie rozporządzenie komisarza handlu ża 
granicznego Rosenholca, zakazujące SO- 
wieckim instytucjom gospodarczym doko 
nywania jakichkolwiek obstalunków — па 
rynku angielskim. 

Rozporządzenie zabrania kontraktowa- 
nia okrętów, pływających pod flagą an- 

RITA IEA SSRS ESTA ROCCO 
stojników przybył na dworzec p. wojewo 
aa wileński Jaszczołt,- prezydent miasta 
Wilna dr. Maleszewski, przedstawiciele 
wojskowości, p. p. prezesi Okręg. Izby 
Kontroli Państw. Sądu Apelacyjnego, i 
innych władz i urzędów, p. prokurator 
Sądu Apelacyjnego, dyrektor Kolei Pań- 
stwowych i wiele innych wybitnych о- 
sobistości, przedstawicieli miejscowego 
społeczeństwa. 

Tym samym pociągiem odjechał ge- 
nerał Orlicz - Dreszer, odprowadzany 
przez generała brygady  Przewłockiego 
w otoczeniu wyższych oficerów. Generał 
Orlicz - Dreszer przeszedł przed frontem 
ustawionego na peronie honorowego 
szwadronu 4 pułku ułanów, który wystą 
pił ze sztandarem i orkiestrą. 

KS. BISKUP GAWLINA ZWIEDZIŁ 
ROBOTY W BAZYLICE 

Z okazji swego pobytu w Wilnie ks. 
biskup Gawlina zwiedził Bazylikę, inte- 
iesując się przebiegiem robót. 

W przeddzień ks. biskup złożył wizy- 
tę JE. arcybiskupowi Jałbrzykowskiemiu. 

W ciągu dnia ks. biskup odbył kon- 
ierencję w sprawach duszpasterstwa z 
tut. duchowieństwem wojskowem. 

gielską, wprowadza — ograniczenia dia 
tranzytu angielskiego przez ZSRR itd.-.- 

LONDYN PAT. — Ogłoszone w Mo- 
skwie retorsje ekonomiczne przeciwko 
Wielkiej Brytanji nie są brane w Londy- 
nie poważnie i traktowane są raczej ja- 
ko chęć ratowania prestiżu sowieckiego, 
aby w razie ułaskawienia dwóch skaza- 
nych na więzienie Anglików i wysłania 
ich z Rosji sowieckiej, stworzyć podsta- 
wę dla targów z Wielką Brytanją w spra 
wie wycofania przez rząd brytyjski zaka- 
zu importu sowieckiego w Londynie. —- 
Panuje przekonanie, że wzajemne poro- 
zumienie zostanie osiągnięte i wojna han 
diowa będzie zaniechana. 

LONDYN PAT. — Minister handlu 
Runciman oświadczył, że rząd brytyjski 
doszedł do wniosku, że życie i wolność 
obywateli brytyjskich w Rosji sowieckiej 
winno stać na pierwszym planie rozwa- 
żań rządu. Pogląd ten podzielił parlament 
przyjmując ustawę o zakazie wwozu 
towarów pochodzenia sowieckiego. Sto- 
sowanie tej ustawy mogłoby nie nastą- 
pić, gdyby układ handlowy z ZSRR trwał 
nadal, przyczem przedłużenie mocy obo- 
wiązującej tego układu równoznaczne by 
łoby z odwołaniem zakazu importu. jest 
to polityka, nad którą w chwili obecnej 
rząd nie mógłby się zastanawiać. 
ODWOŁANIE PRZEDSTAWICIELA 
HANDLOWEGO ZSRR Z LONDYNU 
MOSKWA PAT. — Na wezwanie lu- 

dowego komisarza handlu zagranicznego 
Rosenholca przedstawiciel handlowy 
ZSRR w Anglji Ozierskij i dwaj jego 

zastępcy wyjeżdżają pojutrze z Londynu 
do Moskwy. Według oficjalnej agencji 
sowieckiej TASS, wracają oni do kraju 
celem złożenia raportu. 

   



    
  

B. profesor i rektor Uniwersytetu 
Stefana Batorego, honorowy profesor U< 
uniwersytetu Warszawskiego, prezes To - 
warzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, 
prezes Wil. Oddz. Towarzystwa Histo- 
rycznego, prezes Tow. Prawniczego im. 
1 Danitowicza w Wilnie, prezes Wil. 
Oddz. Opieki nad rodakami zagranicą 
im. A. Mickiewicza, członek honorowy 
Tow. Historycznego we Lwowie, Tow. 
Przyjaciół Nauk w Wilnie, Tow. Lekar- 
skiego w Wilnie, Polsko - Węgierskiego 
Tow. w Budapeszcie, Tow. Macierzy Ser 
bskiej w Budyszynie na Łużycach, Tow. 
Pomocy Naukowej tamże, Tow. Studenc 

    

  
  

  

kiego Seminarzystów Serbsko - łużyc- 
kich tamże, Stowarzyszenia padać 
go Górnośląskiegó we Wrocławiu, i in. 
Bard Walji (przyjęty przez  Eistediodd, 
czyli zgromadzenie Druidów i Bardów 
w Dublinie 1900 r. pod nazwą Pwoll - 
Polak), kawaler krzyża komandorskiego 
orderu Polonia Restituta itd itd. 

Długi, bardzo długi jest szereg tytu- 
łów i odznaczeń, ś. p. Rektora Alfonsa- 
Parczewskiego —.wielkiego uczonego, 
niezwykle ofiarnego i uczynnego działa- 
cza społecznego i kryształowej czystoś- 
ci człowieka... 

Urodzony 15 list. 1849 r. w maj. Wo- 
dzierady, wówczas w powiecie sierądz- 
kim, dziś łaskim wojew. łódzkiego, š. p. 
Rektor A. Parczewski nauki pobierał w 
gimnazjum w Kaliszu, później zaś na wy 
dziale prawnym w słynnej Szkołe Głów- 
nej Warszawskiej, którą ukończył w r. 
1869 ze stopniem magistra prawa i ad- 
ministracji. 

Dwudziestoletni prawnik, odznaczają 
cy się wybitnemi zdolnošciami i wielką 
inteligencją, pierwsze kroki swego samo- 
dzielnego życia stawiał w okresie naj- 
większego przygnębienia po upadku po- 
wstania styczniowego. 

Po odbyciu w Warszawie aplikantury 
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Š. p. prof. Alfons P arczewski | 

sądowej, w r. 1872 $. р. А. Parczewski 
"został mianowany patronem przy Trybu- 
nale Cywilnym w Kaliszu, od roku zaś 
1876 — adwokatem przysięgłym tamże. 

Gruntownie wykształcony, mający sze- 
roki zakres zainteresowań i obdarzony 
wielką energją i czujnem sumieniem, 'Ś. 
p. A. Parczewski odrazu rozwinął ener- 

giczną działalność w różnych dziedzi- 
Bach. 

Jako człowiek nauki, już na ławie а- 
kademickiej wykazał swe niepospolite 
zdolności i w r. 1867 otrzymał pochwa- 
łę za rozprawę konkursową p. t. „O za- 
bėjstwie“. Od r. 1870 stale zasilał swe- 
mi pracami czasopisma naukowe, grun= 
townie oświetlając różne zagadnienia 
dziedziny prawa oraz historji. jego pra- 
ce, pisane w języku polskim,, górno - łu- 
życkim, niemieckim i angielskim zdoby- 
ły mu imię w Europie i wielkie uznanie 
wśród rodaków. Nic też dziwnego, że z 
chwilą odrodzenia Uniwersytetu Warsza- 
wskiego w r. 1915 powołano Go na sta 
nowisko profesora prawa kościelnego 0- 
raz wybrano na Dziekana wydziału. W 
r. 1919 Uniwersytet Stefana Batorego za 
proponował mu katedrę w Wilnie i wsku 
tek uzyskania zgody pozyskał uczonego, 
który był prawdziwą ozdobą grona pro- 
fesorskiego. Z wiedzy już wileńskiego 
proiesora, dziekana i rektora korzysta- 
ły różne stowarzyszenia naukowe, powie 
tzające Mu kierownicze i honorowe sta- 
nowiska, oraz Komisja Kodyfikacyjna, 
której członkiem był od chwili jej pow- 
stania. 

Działalność ściśle naukowa nie prze- 
szkadzała $. p. A. Parczewskiemu ofiar- 
nie i wytrwale pracować społecznie. je 
go energja i ruchliwość pod tym wzglę- 
dem były wprost imponujące. Budziciel 
ducha i szczery obrońca uciskanych — 
szedł On chętnie tam, gdzie najbardziej 
była potrzebna pomoc i dawał swoją 
pracę i zapał, nie myśląc o nagrodzie i 
uznaniu. On właśnie był „odkrywcą Łu 
życ i wiernym przyjacielem Łużyczan, 
którzy obdarzali Go szczerą wdzięcznoś- 
cią i głębokiem przywiązaniem. On w 
ukresie najcięższym pracował wśród Śla 
zaków i Kaszubów, budząc ich świado- 
mość. On też na terenie rodzimym roz- 
winął szeroką działalność polityczną w 

duchu narodowym, która w r. 1905 do - 
prowadziła do konfliktu z władzami ro- 
syjskiemi, do więzienia i konieczności 
wyjazdu zagranicę. 

Uznanie i wielkie zauianie, które 
zdobył u iodaków śŚ. p. Alfons Parczew- 
ski, wymowny wyraz znalazło w wybo- 
rach Go do wszystkich rosyjskich Dum, 
a w r. 1918 — do Rady Stanu odradza- 
jącej się Ojczyzny. 

Jakże szeroko zakreślił granice swej 

działalności, jakże pięknie zbudował swe 
życie ostatni bodaj wychowanek Warsza 
wskiej Szkoły Głównej!.. 

Dziesiątki lat wytężonej, owocnej pra 
cy naukowej i społecznej, -— a jedno- 
cześnie stałe poszukiwanie terenu do na 
wych czynów... Słabnące siły czcigodne- 
go starca — a jednocześnie jakże łotny 
umysł do ostatniej chwili, — jaka wraż- 
liwość na wszystkie zjawiska współczes 
nego życia politycznego, naukowego, li- 
terackiego.... 

Hetmańską miał postać ś. p, Alfons 
Parczewski, — hetmańską miał duszę... 

To też przed jego hetmańską trumną, 
purpurą rektorską ozdobioną, należy sta 
mąć, jak przed sztandarem i w duszy po 
wiedzieć sobie: 

— „Oto życie, które może być wzo- 
KEN, is W. Cu. 

Z 

WILNO — WARSZAWIE 
(DALSZY CIĄG O WYSTAWACH W.T. P. w L.P.S.-ie) 

Parę słów szablonowych. Dużo się 
dziś pisze i czyta o zakłamaniu, o bron- 
zowaniu i odbronzowywaniu, o klikach i 
koterjach, 0 wzajemnych adoracjach i 
zawiściach, — czyli o potrzebie prawdy. 

Jednocześnie, zawsze, często i dużo 

świadomie się kłamie: glaryfikuje się <- 
soby bezwartościowe (stosunki, pienia- 
dze, względy dyplomatyczne) nieznane 

talenta podnosi się do X potęgi (przy- 

jaźń, stosunki i t. d.) niewstydliwie się 

przemilcza fakty, mogące komuś zasz- 
kodzić w opinji lub karjerze, obwieszcza 
się zwycięstwa których nie było. 

Produkuje się setki niepotrzebnych ar- 
tykułów (a może potrzebnych?) 0 nie- 
zrozumieniu lub upadku sztuki, o obo- 
jętności konsumenta, o nędzy wśród ar- 
tystów o marnych lub tendencyjnych kry- 
tykach; albo: o posłannictwie sztuki, o 
jej wzniosłych zadaniach o celach gór- 
nych i chmurnych. 

Sztuka wytwarza setki „nieudaczni - 

ków*, a przeto „nienawistników*, któ- 
rzy pogłębiają pesymizm, dezorjentują 
tych, którzy wogóle w niczem się nie or- 
jentują. 

Trudno jest o prawdę wogóle, a tem 
bardziej w sztuce, trudno jest napisać 
teljeton, czy sprawozdanie z wystawy; — 
aby uniknąć słów szablonowych, zdań kon 
wencjonalnych. Dziś zaś specjalnie tru- 
dno to zrobić — gdy deszcz pada od sa- 
mego rana, a pod deszczem na podwór- 
ku jakaś hawajska gitara „z inteligen- 
tów* śpiewa o platynowych blondynkach 
i żebrze o niklową monetę. Nasuwają się 

refleksje (szablonowe) 0 nędzy wśród 

artystów i zdawałoby się — kogo mogą 

interesować czy zachwycać setki об- 
razów: panie ubrane, półubrane, lub na* 

gie, stoją, siedzą, leżą, czy wąchają kwia- 

tek? Pejzaże romantyczne, impresjoni- 
styczne, czy pointillistyczne? Martwe na- 
tury ze śledziem, dzbankiem, czy kwiat- 
kiem — wtedy gdy pod deszczem skrzyp- 
ce czy hawajskie gitary grają i żebrzą, 
a bezdomni zamieszkują place niezabud. 

— Zresztą to są już kwestje nie sza- 
blonowe, tylko socjologiczne, które tak 
nie harmonizują z pojęciem o sztuce czy 
stej przy którym trwa jeszcze dotych- 
czas każdy przeciętny czytelnik. 

A WIĘC O WYSTAWIE W IPS-sie 

W czterech salach IPS'u w Warsza- 
wie mieszczą się obecnie (kwiecień --- 
maj) jednocześnie cztery wystawy: 
1) Zbiorowa wystawa obrazów i rzeźb, 
Ludomira Slendzińskiego, 2) Wystawa 
Wileńskiego T-wa Artystów  Plasty- 
ków, 3) „Krypta Królewska Bazyliki Wi- 

leńskiej" i 4) „Piękna książka wileńska' 
— (wydawnictwa wileńskie, wileńskich 
autorów) która z powodu małej ilości 
gublotek nie była reprezentowana w ca- 
łości. Cztery te wystawy są jakby ma- 
łym przeglądem sił intelektualnych Wil- 
na, nic też dziwnego że wzbudziły na- 
leżyte zainteresowanie w Warszawie, 

Zanim przystąpię do szczegółowego 
omówienia poszczególnych eksponatów 

— wymienię osoby które w wystawach 

udział biorą. — Wobec tego, że nie wszy- 

scy autorzy wystąpili z większą ilością 

swych prac; niektórzy  zadokumento- 
wali swą obecność na wystawie zaled- 
wie paru pracami — więc też nic więcej 
poza wydrukowaniem nazwiska w felje- 
tonie niniejszem nie będzie miało miejsca. 

" A więc poza Ludomirem Slendziūskim, 
który jak się mówiło poprzednio, wystą- 
pił w osobnej sali ze zbiorową wystawą 
— udział w wystawie WTAP biorą: -—- 

SE 

Funt zwyżkuje. 
PARYŻ PAT. — Początek giełdy dzisiejszej 

charakteryzowała pewna płynność i nastrój 
wyczekujący. — rod koniec nastąpiło ogólne 
wzmocnienie. Funt szterling w czasie dzisiejszej 
giełdy spadł z 89,25 do 88.82. Dołar podniósł 
się z 23.25 do 23.40 ir., natomiast po giefdzie 
osiągnął kurs 23.05 . 

LONDYN PAT. — Giełda londyńska wyka- 

owo 

a walufowym ironcie 
— Dolar wykazuje tendencję zniżkową 

zała dziś większy spokój, co tłumaczy się mniej 
szem wahaniem się dołara. Na początku giełdy 
dolar notowany był 8,825 za funt, Następnie 
dolar podniósł się nieco, dochodząc do 3,785 
za iunt i spadając przy końcu giełdy z powro- 
tem do 3,825. Frank francuski spadł nieco w 
stosunku do funta uzyskując kurs 89.25, póź- 
niej jednak doznał poprawy i notowany był 

  

Hołd harcerstwa polskiego Marsz. Piłsudskiemu 
KADOWIGE. PAT. Walny Zjazd 

Związku Harcerstwa  [Polskiego, mrepre- 
zentujący 120 tysięcy: członków uchwalił 
rezolucję, 'stwienmdzającą, że realizacji 

wielkich haseł harcerskiego międzynawo- 
dowego bractwa zagraża olbrzymie nie- 
bezpieczeństwo. 

Oto iw samem jeentrum Europy, szczy- 
cącem się dotąd wielką (kulturą chrześci- 
jaūską, opartą o Ibogaitą skarbmieę kultu- 
ry kilasyeznej — słwiemdza rezolucja — 
szerzą się miebezpieczne hasła gwałtu — 
ponad prawem, podeptania wolności lu- 
dów i ponownego zaboru ziem odwiecz- 

_N. EPSZTEJNOWA, 
Mickiewicza 62 tel. 138 

zawiadamia iż przyjmnje zamówienia na 

płaszcze i kostjumy damskie. 

   
   

nych polskich. Jednocześnie szaleje ter- 
mor na bezbnonnej ludności polskiej. Har- 
cerstwo Polskie, świadome swiej odpowie- 
dzialnej moli współtwówczej moli współ- 

budowniczego gmachu międzymanodowe- 
go braterstwa, podłaosi ma czas swój o- 
strzegawczy głos i jednocześnie stwierdza, 
że każde (wyciągnięcie ręki zaborczej 
po odwiecznie polskie ziemie spotka się 

z solidarmym zbrojnym  'odporem calego 

marodu. 
Imna z uchwalonych na zjeździe rezo- 

fiueyj głosi: Walmy zjazd, reprezentujący 
świadomą swej historycznej roli w 
dziele odbudowy państwa polskiego wspól 
motę młodzieży polskiej, składa głęboki 

hołd "Wodzowi  Niarodu Mamszałkowi 
Piłsudskiemu i jednocześnie zapewnia go 
że jak dotąd tak. i nadal konsekwentnie 
realizenać będzie twórczy program od- 
budowy: mocarstwowej Polski, z Jego 
wielkim przykładem i pod Jego wodzą. 
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Całkowite bezpieczeństwo — 
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PORTRET. 

Achremowicz, Adamska, Dąbrowska, 
Hoppen, Horyd, Jamontt, Kwiatkowski, 
Międzybłocki, Niesiołowska, Pilecki, Pru- 
sak (poza towarzystwem) Rouba, Teo- 
dorowicz - Karpowska, Wendorif - Se- 
rafinowiczowa,  Schrammówna, Sztur- 
man, Horno - Popławski, Hermanowicz. 

WYSTAWA ZBIOROWA PROF. LUDO- 
MIRA SLENDZINSKIEGO 

Szczęśliwie stało się, iż w tym samym 
dniu, gdy została otwarta zbiorowa wy- 
stawa Slendzińskiego w IPS'ie, — na 
półkach i w witrynach księgarskich w 
Warszawie ukazała się monografja © 
tym artyście (wydawnictwo  Mortkowi- 
cza z cyklu „Monografje artystyczne'') 

W PODZIEMNYM SKARBCU STALOWYM 

WIL. PRYWATN. BANKU HANDLOWEGO S.A. 
w Wilnie, Mickiewicza 8 

do wynajęcia opancerzone kasetki (saies) wolne z dniem 1 kwietnia od 

dotychczasowego padatku na rzecz beziobotnych. 

Niekrępujące dysponowanie — absolutna tajemnica 

K AA AS АЛИ° 

  
  

minimalna tenuta dzierżawna. 
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Ludomir Śleńdziński. 

z przedmową Wallisa, najbardziej rz:- 
czowo charakteryzującą całą twórczość 
Slendzińskiego. 

Stosunkowo niedroga (12 zł.) mono- 
grafja ta w znacznym stopniu ułatwia 
zrozumienie dróg i etapów — — jakie 
przeszedł Slendziński w swych ciągłych 
poszukiwaniach i transformacjach. Od 
malarstwa olejnego do tempery, od 
malarstwa do płaskorzeźby polichrom »- 
wanej, od płaskorzeźby do rzežby ok- 
rągłej— przerzuca się Slendziński z jed- 
nakową łatwością do coraz to innej te- 
chniki — zdobywając mistrzostwo w ka- 
żdej. Na wystawie obecnej znajduje się 
przeszło 80 jego prac: rysunki, obra- 

88,875. za funt. Do uspokojenia giełdy przyczy 
miły się wiadomości z Paryża, że Francja za- 
mierza trwać przy obecnym parytecie złota. 

WARSZAWA PAT. — W tej chwili (po 
godz. 11-ej) Bank Polski płaci za dołary 8.20. 
Na rynku prywatnym 8.30 w żądaniu, bez tran 
zakcyj, z powodu wstrzymywania się od obro 
tów. Dolary złote, 9,15, rubie 4,78. 

WASZAWA PAT. — W godzinach popołu- 
dniowych zaznaczyła się na giełdach Świato- 
wych z wyjątkiem Londynu w dalszym ciągu 
tendencja nieco zwyżkowa dla funta szterlinga, 
natomiast dołar, którego kurs w sobotę zrana 
nieco wzrósł w stosunku do piątku, okazuje 
znów tendencję znizkową, szczególnie na giet- 
dzie nowojorskiej. 

W Warszawie funt utrzymał się w ciągu 
dnia na niezmienionym poziomie 31,25. Nowy 
York kabel notowano po 8,30 — 8,28, Nowy 
York czek — po 8,25. W godzinach wieczor- 
nych na rynku prywatnym dolar gotówkowy 
wahał się, osiągając kurs 8,25 — 8,28. 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. żołądka 
i jelit przyjmuje od 12 — 214—6 

Kulatowa T, tol. 14-25. 

ZWOLNIENIE OD PODATKU 
DOCHODOWEGO 

WARSZAWA. (tel. wł.).  Mimisterstw'o 
Skarbu rozesłało do Izb Skarbowych ©- 

  

oficerom i podoficerom rezenwy na okres 
ćwiczeń wojskowych mie podlegają po- 
trąceniom podatku dochodowego. 

PREZENT DLA POLSKIEGO 
ROLNICTWA 

GDYNIA. PAT. (W dniu 23 b. m. za- 
winął dlo portu gdyńskiego angielski — 
statek „Bubery*, który przywiózł bezpo- 
średnio z Imdyj 9.500 tomm ryżu miełusz- 

czonego dla tutejszej łuszczarni. 

ŚNIEG W ZAGŁĘBIU BORYSŁAW- 
SKIEM 

BORYSŁAW. (PAT, (W! nocy z 21 ma 22 
b. m. Spadł wi zagłębiu maftowem śnieg, 
który pokrył warstwą 35 em. całą olko- 
lieę. (Wskutek obfitych opadów  bamdzo 
wiele przewodów telefonicznych w Bory- 
sławiu zostało uszkodzonych. 200 apara- 
tom ltelefomicznych jest wslkutek tego 
nieczynnych. Śnieg pada w dalszym cią- 
gu. Temperatura utrzymuje się około ze- 
ra, W razie nagłej odwilży można się 
spodziewać wylewiu potoków. górskich. 

UCZCZENIE PAMIĘCI KOŚCIUSZKI 
W AMERYCE 

NOWY YORK. PAT. Senat stanu no- 
wojorskiego postamowił uczcić uroczyś- 
cie pamięć Kościuszki wi dniu 13 paździer 
miika r. b. Uchwała ta mastąpiła na wnio- 
sek sen. ojtlkowiaka, demokraty z 
miasta  Bonufallo. 

Państwo Barot 
Do licznych przyjaciół naszych we 

Francji należą państwo Ludwik i Matylda 
Barot. Jako mer miasta Amgers i członek 
tłowanzystwa Les amiis de la Pologne, dr. 
Barot rozwija szenoką działalność propa- 
gamidową i adezytową, której celem jest 
zapoznanie społeczeństwa  fnaniecuskiego z 
histomją, literaturą į; kulturą Polski oraz 
wykazanie mu jak ważną wolę polityczmą 
(wypełniło 4 mtypelniać będzie państwo 
polskie w Europie, 

Ostatnio wygłosił dr. Bamot cykl od- 
czytów o stosunikach polsko - miemiedkich 
o korytarzu, o Gdańsku ii Gdyni, ujmując 
wszystkie powyższe problematy z punktu 
widzenia potrzeb politycznych i gospodar- 
czyich Polski. Odezyty te odbyły się w 
szeregu miast, jak to: St . Niazaire, Lo- 
vient, Tours ii Rouen, budząc wszędzie og- 
rominie zainteresowanie. Również pami Ma- 
tyllda Baroti zamierza w najbliżsym  cza- 
sie wygłosić kilka prelekcyj ma tematy 
polskie. 

Państiwu Barot, jako szermierzom spra- 
wy polskiej we Francji, należy się z maszej 
strony: wdzięczność i uzniamie. 

SILVA RERUM 
SZKOŁA ŻYCIA DLA DZIEWCZĄT. — 

SZKOŁA WOGÓLE. — I ŻYCIE 
WOGÓLE... Ё 

Dziennik Pomorski (92) mówi o „naj 
lepszej szkole życia dla dziewcząt”. Jes: 
nią Związek Młodych Polek w Poznaniu. 

Ostatnio Związek ogłosił konkurs obowiąz- 
kowości, do którego stanęło 225 stowarzyszeń. 
Konkurs objął w swym programie całokształt 
pracy stowarzyszeń, a jako uzupełnienie jej po 
zwolił zgłaszać czyny nadzwyczajne. Te czyny 
nadzwyczajne przedstawiają się niezmiernie cie- 
kawie, przedewszystkiem zdążaja one w kie- 
runku pracy charytatywnej. W licznych stowa- 
rzyszeniach istnieją już sekcje charytatywne, 
które dają wspaniałe wyniki, Praca ich jest ob 
szerna: opieka materjalna nad t. zw. „białym 
murzynkiem“ — w biednem dziecku, zbieranie 
odzieży, bielizny. 

W okresie zimowym, a przedewszystkiem 
gwiazdkowym, członkinie Związku miały wdzię 
czne pole do pracy. Na specjalnych obchodach 
gwiazdkowych obdarowywały druhny stowatzy 
szeń biedne dzieci bielizną, łakociami; niektóre 
stowarzyszenia opiekują się całemi rodzinami. 

Młode Polki roztaczają dalej opiekę swa 
nad starcami, odwiedzają ich w przytułkach, 
czytają im gazety i książki, dostarczają żywno- 
ści. W kwestach na rzecz biednych nie brak 
nigdy współpracy członkiń Związku. 

Wielką pomoc okazują druhny poz- 
nańskie polskim misjom zagranicznym. 

Członkinie S. M. P. wysyłają setki tysięcy 
zeaczków pocztowych, dziesiątki kilogramów 
stanjolu, ornaty i bieliznę kościelną. Urządzają 
kwesty, zbiórki i przedstawienia na rzecz misji, 
udzielając tem samem pomocy. Dla rodaków, 
znajdujących się zagranicą, przesyłają S. M. P. 
książki, czasopisma, utrzymuja korespondencję. 

O, tak! Ten sposób pracy społecznej 
jest rzeczywiście dobrą szkołą życia. — 
I można mieć nadzieję, iż z szeregów 
młodych Poznanianek wyjdą dzielne oby 
watelki i zacne kobiety! 

Głos Poranny (95) podaje ciekawe 
wyniki ankiety, przeprowadzonej wśród 
warszawskiej młodzieży szkolnej na te- 
mat stosunku młodzieży do zagadnień 
naukowych i społecznych. 

Badania te dały nader ciekawe wyniki. Wy 
kazały One, że z dziedzin wiedzy, nieobjętych 
programem szkolnym, najbardziej zarówno 
chłopców jak i dziewczęta interesują sprawy 
społeczno - ekonomiczne. Co ważniejsze, mło- 
dzież nasza nie tylko pasjonuje się temi najbar- 
dziej palącemi i najbardziej istotnemi zagadnie- 
niami współczesnemi, ale docenia w pełni ich 
rolę i znaczenie w życiu dzisiejszem. 

Na pytanie: „Jakie sprawy uważasz za 
najważniejsze w polityce polskiej" — odpowia- 
da chóralnie niemal: sprawy ekonomiczne, kwe 
stję kryzysu, poprawy gospodarki narodowej, 
podniesienia dobrobytu obywateli. 

Młodzież w świetle tej ankiety nie wy 
gląda na tak lekkomyślną i pustą, za ja- 
ką zwykle ją się uważa. 

żądamy — woła młodzież — aby szkoła 
przygotowywała do życia, w które wstąpimy 
jutro, które widzimy i czujemy, a które jest 
twarde i nieubłagane. Szkoła musi nauczyć nas 
patrzeć na wszystkie otaczające nas zjawiska 
szeroko otwartemi oczyma, musi nam dać moc- 
ną broń do wałki z przeciwnościami dnia jutrzej 
szego. 

Życie współczesne, irapujące i niebezpiecz- 
ne, trudne i zachłanne, uderzyło mocno w po- 
pękane mury starej szkoły. Na zew jego odpo- 

wiedziała czujna młodzież dzisiejsza, mieszczą- 
ca się w widnych, przestronnych salach nowo 
czesnego gimnazjum, Na nic tu roztrząsanie, 
czy może lepiej byłoby chować dziatwę nasza 
w dawnej, tradycyjnej, ciepłarnianej atmosferze 
czystej teoretycznej nauki. 

„ Lekceważenie „dawnej, tradycyjnej 
cieplarnianej atmosfery czystej teoretycz 
nej nauki* — nie jest jednak słuszne. 

Bez teoretycznych podstaw nauko- 
wych przecież żaden praktyk w życiu 
rady sobie nie da! Lector. 

  

     

  

OTRAB 
do mycia twarzy zamiast 
mydła Idealnie oczyszcza- 
ja pory skóry, pobudiają 

trauspiracje i utrzymują gładką i czystą 
cerę. 

  

zy, płaskorzeżby, rzeźby — owoce ostat- 
nich prawie 8 lat jego twórczości. Por“ 
tiety, akty, kompozycje dekoracyjne, 
pejzaże i studja z Włoch, Grecji, Angli, 
Hiszpanji, Afryki — każda dziedzina 
jest bogato reprezentowana — nic też 
dziwnego że sala w której się mieszczą 
jego prace jest i będzie centrum zain- 
teresowania  zwiedzającej publiczności. 
Tak dużo już się pisało 0 Slendziūskim, 
na jego cześć wypowiedziane już były 
wszystkie szablonowe i nieszablonowe 
dytyramby  —trudno wobec tego coś 
dodać — chyba szczere życzenie, aby 
wystawa ta w tym samym komplecie 
była zorganizowana w najbliższym cza- 
sie w Wilnie — aby raz nareszcie Wil- 
no mogło ujrzeć „swego Slendzinskie- 
go w: całości. 

Wystawa WTAP zmieściła się w 2-ch 
salach, obrazy zostały bardzo racjonalnie 
posegregowane. W pierwszej sali — 
trzy największe poza Slendzińskim indy- 
widualności Towarzystwa: Jamontt, Nie- 
siołowski, Rouba i Szturman — przyszły 
członek WTAP. 

A więc Jamontt romantyk rozmiło- 
wany przez całe życie swe w stare 
Wilnie, w jego murach, płotach i ulicz- 
kach; w kościołach i pokracznie powygi- 
nanych drzewach; w zaułkach i podwór- 

kach. Jamontt — rozmiłowany w plamie 

kolorowej, w technice temperowej, do 

przesady akuratny i esteta w wykończeniu, 
w oprawianiu, w pakowaniu. Jednem sło- 
'wem: „,Jamontt — Towarzystwa djament“ 
— jak mówi o nim Szturman. W IPS-ie 
wystawia 14 swoich pejzaży. 

Niesiołowski Tymon najwięcej wspói- 
czesny, kulturalny, niezależny i wytrwały 
w swych dążeniach artysta. jego obraz 
„Nad morzem” słusznie uważa zriany kry- 

tyk Winkler za najlepszy obraz na wysta- 

wie. Spokojne "w kompozycji, harmonijne 

v' kolorze, kulturalne w technice — prace 
Niesioiowskiego są dowodem wieloletniej, 
sumiennej pracy autora w swoim fachu. 

Również o uczciwości w pracy, o wiel-- 
kiej kulturze i żywotności świadczy 6 o- 
lejnych pejzaży Michała Rouby, które 
przykuwają uwagę widza swem nieszablo 
nowem podejściem do tematu. O żywoi- 
ności i świetnem użyciu materjału Rouby, 
świadczą także jego 3 kolorowe drzewo- 
ryty, oparte na motywach wileńskich, z 
których najlepszy jest „kościół św. Anny. 

Szturman — ewentualny członek To- 
waizystwa Plastyków, przesubtelniony, 
przewrażliwiony artysta, jedyny posiadacz 
pracowni, tak żywo przypcininającą praco 
wnie malarzy z bohemy, namiętny wielbi 
ciel (w teorji) Van Gogha, Cezanne'a i 
Seurat'a (w praktyce). Wystawił kolek- 
cję swych dawnych prac i parę z lat o- 
s etnich. Malowane techniką pointillisme'u 
(malowanie drobnemi barwnemi plama- 
int) — prace jego zwracają uwagę widza 
odrębnością swej techniki i mocnym, zde- 
cydowanym kolorem. 

2 portrecistów większą ilość pra: wy- 
stawili: Dąbrowska, KwiatFowski, Hotyd, 
—- Dąbrowska Halina nie uznaje portr-- 
tćw jako oderwanej całosci. Każdy z jej 
portretów jest odrazu obrazem: żyje, „iia 
akcję, zmusza widza do głębszego zast?- 
uowienia się. Sama autorka uważa za naj- 
lepszą swą pracę, Studjum do kompozycji: 
głowa marynarza na tle masztów i morza 

Kwiatkowskiego portrety olejne są do- 
brze znane wilnianom: Prace jego charak 
teryzuje sumienność i pracowitość w wy- 
konaniu, spokój, subtelneść i stonowanie 
w kolorze i komvozycji. 

Horyd wystawił kilka pejzaży i por- 
tretów, subtelnych i przeźroczystych w 
kolorze i kilka b. ładnych rysunków. 

Grafikę reprezentuje (prócz 3 drzewo 
rytów Rouby), jerzy Hoppen, bardzo do- 
bremi drzeworytami i akwafortami. Spe- 
cjalnie są ciekawe — jako dowód wyso- 
kiej techniki i jednocześnie jako parniątki 
historyczne— jego akwaforty: „Bazylika 
Wileńska”, „Szczątki Barbary Radziwił- 
łówny” i „Krypta Królewska". 

  



  

matycznych, podagrze, bólach i rwaniu 
w stawach, neuralgji i przeziębieniu. Już 
©d przeszło lat 15-tu z najlepszem po- 
M denieni stosuje się przy tych scho- 

ch tabletki Togal. Przeszto 6000 
„w tej liczbie wielu wybitnych 

orów, potwierdziło skuteczność 
ia tabletek Togal. Spróbujcie i 

rzekonajcie się sami dziś jeszcze! Na- 
leży jednak zwracać baczną uwagę na 
nieuszkodzone oryginalne opakowanie. 
Do nabycia we wszystkich aptekach. 

*(oga 
Niepoprawny Munsztuk 

Izeni 

  

    
   

Jeray Wynwicz Munsztuk,  opiekun 

głodomora  Garbacza,  kitórego utrzymy- 
wał kosztem hotelu Georges'a, został а- 
Tesgiowany. Za miecpiacenie rachunków: w 

Jiym hotelu i nieuregulowanie  mależności 
Za taksówiki. Na dmuygi dzień uwolmiono 

go, przekazując Sprawę o oszustwo do 

. Jerzy |Wiynwiez Munsztuk wziął 
taksówkę i kazał wieźć się do hotelu. Tym 

„Tazem wybrał hotel Sokolowiskiego. 

R Zaczekajcie — rzucił szoferowi, 

Wszedł. Zameldował się: Jerzy, Wye- 
wigz Mimsztuk, adwokat z Warszawy. — 
Poszedł do numeru, [Po kwadransie za- 
pukał szofer. 

— Pamie szanowny, moje (irzy 

Munsztuk otworzył (drzwi. 
zdziwiony ma szofera. 

— "Twrzy złote? To pomyłka. 
ba nie do mnie? 

— Nie odwalaj pan kawałów — rzekł 
już bez ceremonji szofer: należy mi 

Się trzy złote za jazdę i czek į 
Jerzy Wyrwicz Munisztuk chciał zam- 

knąć szoferowi drzwi przed nosem, ale 
ten wviął go pod rękę i począł spnowa- 
dząć madół. Munsztuk zdołał wyrwać się 
i em zbiegł ze schodów: 

jat! Tnzymajeie warjata! 

złote! 

Spojrzał 

Pan chy- 

    

  

    
   Ё Gdzie 
telefom ? 

Szofer zdębiał. (Pontjer również. Mun- 
; sztuk skomzystał z konstennacji i połączył 
Się z pogotowiem. 

—Pnoszę natychmiast przybyć do ho- 
telu Sokołowskiego.  Niebezpiczny, warjat 
W ataku manji prześladowczej przyczepił 
Šie do mnie. Mówi adwokat Mhunsztuk z 

Warszawy. ` 
Dyżurny lekarz cciągał się nieco, žą- 

danie bowiem było dziwne. IPomyślał 
Jednak: „Adwokat... z (Warszawy... jesz- 
cze człowiek może mieć przykrości... Pal 
80 djabli. Pojadk“. 

2 Munsztuk powitał lekarza z otwartemi 
ramionami. 

— Panie doktorze! Jakiś zastrzyk temu 
człowiekowi... Niech pani igo iuśpi. Niech 
pam go uśpi koniecznie! [Pierwszy raz w 
pr widzę go, a om żąda pieniędzy. War- 

  
     
   

    

    

  

     

    
   

   
   

   

   

    

   

    
     

  

Lekarz spojrzał wsażnie ma szofera i 
Ча Mumsatuka. USŚpić człowieka, który żą- 
 ełeżności? Co za oryginalna propozy- 

‚ — Zdaje się — powiedział — że wła- 
Sciwsze byłoby, zawezwanie policji. 

1 spojrzał porozumiewawczo nh szofera 
W pół godzimy |potem  Miunsztuk  zna- 
się znowu iw (komisarjacie. 

TNS SCRAP ZOZ 

POPIERAJCIE L.0.P.P.I 
WORWO GE WOREK RZE 

- Teodorowicz - Karpowska wystawi:a 
W IPS'ie tylko trzy swoje niewielkie pra- 
© — lecz jednocześnie w Zachęcie zo- 

Stałą otwarta zbiorowa wystawa jej prac: 
olejnych, akwarel, tempery i sangwino- 
ph Portrety, kompozycje i studja. Dla 
Ma bardzo ciekawej kolekcji prac utalen- 
owanej malarki warto zwiedzić Zachętę. 

Bardzo dobrym nabytkiem dla T-wa 
Artystów - Plastyków — jest nowy rzez- 

larz Horno - Popławski, który wystawił 
ilka swych pięknie skomponowanych 

tzeźb. 
Tymczasem tylko tyle o wystawi 

WAP. " ° аЕ, 
k Na zakończenie można dodać, że acz- 
po nie wszystkie prace stoją na naj- 
L ym poziomie — jednak wystawa 

 „owodzi, że T-wo żyje, maluje, ma coś 
o pokazania. I chociaż T-wo Plastyków 
Wyrosło już z tego okresu, kiedy się w 

# Wudziestym roku życia zapuszcza bro-- 
dyj czupryny, nie myśli się o chlebie co-- 

ziennym i jutrzejszym, pogardza się pa- 
"asolami i kaloszami..., zresztą, co to ma 

0 rzeczy? 
„„Krypta Królewska Bazyliki Wileń- 

Škiej“ — nie sprawia niesamowitego 
Wrażenia, jak pisał ktoś na drugi dzień 
Po otwarciu. Lecz każdy kto ten pokćj 
źwiedzał — myślał i mówił o Ruszczycu. 
6 Nietylko dlatego, że znajdują się tam 

prac tego wielkiego artysty — ale ka- 
ždy myślał: jak sucho i urzędowo zorga- 
izowana ta wystawa, i co  potrafiłby 
Ruszczyc zrobić z tej „krypty*. 

Kto może wiedzieć, jaki królewski po- 
Mysł byłby zrealizowany, gdyby artyś- 
ie temu dopisało zdrowie. 
Tymczasem jest to przejściowy pokój 
którym rozmieszczone są studja, szki- 

„ | obrazy malowane z natury w kryp- 
: (akwaforty), Bałzukiewi- 

a (rzeźba bronz), Kwiatkowskiego (0- 
4 i tempera), Ruszczyca (akwarele i 

unki) i Śleńdzińskiego (olejne). 
t Ergo. 

o 

Osunięcie się ziemi 

S 

na ul. Legjonowej 
PODCZAS AKCJI RATUNKOWEJ WYDOBYTO DWÓCH CIĘŻKO RANNYCH 

WILNO. — Wczoraj w dzień na ul. Legjo- 
nowej koło domu nr. 37 podczas robót kanaliza 
cyjnych wskutek niezabezpieczenia Ścian wy- 

kopanego rowu, osunęła się ziemia, na znacz- 

nej przestrzeni. Większość robotników zdołała 

wczas ujść z walącego się kanału, Zasypanych 

jednak zostało 4 osoby.— Dwóch robotników 
wydobyto natychmiast, pozostali dwaj zostali 
zasypani tak głęboko, że istniała już tylko sła 
ba nadzieja uratowania. Na wieść o katastro- 

fie na miejsce wypadku przybył starosta grodz 
ki p. Kowalski, wraz z komendantem policji 
insp. lzydorczykiem. Straż ogniowa i robotni- 
cy działając pod osobistem kierownictwem p. 

starosty wydobyli wreszcie zasypanych, dają- 

cych jeszcze słabe znaki życia. Przyduszonych 

1 poranionych robotników przewieziono do 

szpitala. 

Są to: Michał Biliński (Ponarska 45) i Jó- 

zet Czepukojć (Tatarska 11). 

м 
wilójirka 
Niedziela 

Dziś 23 

Jerzego 
Jatro 

$ Wojciecha 
| —— 0 

Wschėd stofcs g, 4,04 

Zachód słończ g, 6,31 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WIŁNIE 

Z DNIA 22 KWIETNIA 

Cišnieaie średnie: 756. 

Temperatura średnia: 

Temperatura najw 

Temperatura naj 

(pad: ! mm. 

Wiair: północno - zachodni. 

"Fendencja: stan stały. 

Uwag: przelotne opady 

PROGNOZA POGODY P.LM.-x 

na dzień dzisiejszy: 

Przewidywany przebieg pogody w. dnu 

dzisiejszym 23 kwietnia. : 

Zachmurzenie zmienne, malejące, 

gdzieniegdzie jeszcze z przelotnemi ора- 

dami. Temperatura bez większych zmiam, 

Słabnące wiatry północno-zachodnie. 

  +4, 
8. 

      

   
  

ŻAŁOBNA 

—_ Nabożeństwo żałobne za duszę Ś. 

p. biskupa Bandurskiego. — Q godz. 10 

rano w kościele Boniiratrów odprawio- 

ne zostało nabożeństwo za duszę $. Pp. 

ks. biskupa Bandurskiego. : : 

W nabożeństwie wzięli udział przed- 

stawiciele rządu, władz miejscowych i 

duchowieństwa z bisk. Gawliną na czele. 

Z pośród otoczenia Marszałka na nabo - 

żeństwie był obecny kpt. Lepecki. 

— Zarząd «.owarzyszenia Bratnia Pomoc 

Poiskiej Młodzieży Akademickiej USB w Wil- 

nie wzywa ogół polskiej młodzieży akademic- 

kiej do jak najliczniejszego wzięcia udziału w 

uroczystościach żałobnych JM Rektora Šu 

prot. dra Alfonsa rarczewskiego, wielkiego u- 

czonego, przyjaciela młodzieży. 

Eksportacja z Domu  Żałoby (ul. Zamko- 

wa 24) do kościoła św. jana nastąpi dziś o 

godz. 6 p. p. w poniedziałek tj. 24 bm. o g- 

10 rano nabożeństwo żałobne, poczem nastąpi 

eksportacja zwłok na dworzec kolejowy. 

MIEJSKA 

— SUBWENCJE MIEJSKIE. Z uwagi 

nia sytuację miasta magistrat zastanawia 

się w jakich rozmiarach należałoby m. in. 

zmniejszyć wysokość subwencji udziela- 

mych dotychczas przez miasto instyftu- 

cjom dobroczynnym jalk przytułki i cch- 

vonki i t. d. 

— KREDYTY BUDOWILANE. ©4- 

było się posiedzenie Komitetu Rozbu- 

dawy na którem |dokonano podziału lkre- 

dytóm budowlanych. Na rozpoczęte bu- 

dowiniebwo drewiniane przyznano 18 po- 

życzek nia sumę 49 tys. zł. Na mowe 

budowle drewniane przyznano 27 tys. zł. 

(8 pożyczek). 

Na budowniotwo drewniane po za ob- 

rębem miasta — 29 tys. zł. (8 pożyczek). 
Jak; dotychczas Kom. Rozbiud. zužytiko- 

wał na budownictwo drewiniane m bież. 

sezonie ogółem 105 tys zł. z funduszów na 

ten: eel przyznanych. 

— WIODOCIĄG NA UL. LWOWSKIEJ. 

Roboty wodociągowe na ul. [Lwowskiej 
magistrat mozpocznie dopiero rw czerwcu. 

W przyszłym tygodniu będą wykoń- 
czone roboty kanalizacyjne ma terenie 

objektów wojskowych w dzielnicy Kal- 

wary jskiej. 

— STACJA AUTOBUSÓW ZAMIEJ- 

SKICH. Na czas triwania jarmarku ma pl. 

Onzeszkowej, Starosta Grodzki zarządził 
przeniesienie stacji autobusów  zamiej- 
skich ma ul. Lelewela. 

W dniu 25 b. m. rano autobusy wrócą 
na dawne miejsce. 

— ZACHOROWANIA ZAKAŹNE. — 

Epidemja tyfusu brzusznego jaka zagra. 
żała miastu została obecnie calkowicie 
zażegnama. Olbecnie motowane są jedynie 
sporadyczne zachorowania na tyfus. 

— Dzielnica miasta bez wody. — Strona 
parzysta ul. Artyleryjskiej nie ma wcale stu- 
dzien, tak, że wodę brano z podwórka pewnej 

posesji z sąsiedztwa. 

Studnię tę cnegdaj zamknięto i przez to 
kilkanaście domow zostało pozbawionych wo- 

dy. 
“ Stan samtarny Czielnicy 

tem nie zyska. 
Wodę trze:a nesić z oddalonego o prawie 2 

km rynku Kalwaryjskiego, więc nic dziwnego, 

żę oszczędza się ją do ostatnich granic. 

UNIWERSYTECKA 
— Wychowanie fizyczne na USB. — Ćwi- 

czenia uniwersyteckie z zakresu wychowania 
fizycznego rozpoczną się po przerwie między- 
trymestralnej dnia 24 kwietnia według następu 
jącego rozkładu: 

Poniedziałki i czwartki I i II grupy męskie: 
godz. 20—22 — sala gimn. Domu Akademic- 
kiego. 

bezwzględnie na 

Wtorki i piątki: I Ili III grupy żeńskie— 
godz. 18—21 — sala gimn. gm. głównego U. 
S. B 

Wtorki i piątki: III grupa męska — godz. 
21—22 sala gimn. gm. głów. USB. 

W III trymestrze ćwiczenia będą obejmowa 
ły gimnastykę, gry sportowe, lekką atletykę, 
naukę pływania. Jednocześnie będą odbywały 

ONIKA 
się próby do Państwowej Odznaki Sportowej, 
do których przystępować mogą poza uczestni- 
kami lektoratu WF członkowie wszystkich sek 
cyj AZS. 

W związku z tem powiadamia się zaintere- 
sowanych, że gimnastyka i próby z zakresu 
gimnastyki będą się odbywały tylko do poło- 
wy maja, poczem ćwiczenia zostaną przeniesio 
ne na teren otwarty. 

Wykłady z zakresu biologicznych podstaw 
wychowania fizycznego będą odbywały się w 
soboty w gmachu głównym w sali nr 1 w go- 
Gzinach 18—20. 

SZKOLNA 
— Prywatna Szkoła Powszechna im. T. 

Lzackiego Stefana Świętorzeckiego przy Koed. 
Gimnazjum im. T. Czackiego w Wilnie (z peł- 
nemi prawami)— W roku szkolnym 1933/34 
czynne będą oddziały od I-go do V-go. Do od- 
działu I-go przyjmowane będą dzieci urodzone 
w roku 1927 lub wcześniej, bez egzaminu. 

W Koed. Gimnazjum im. T. Czackiego Бе- 
dą czynne klasy od Il-giej do VIIl-ej. Egzaminy 
wstępne do Szkoły Powszechnej i Gimnazjum 
rozpoczną się w pierwszym terminie dnia 16 
maja o godz. 8 rano, w drugim terminie dnia 
16 czerwca. 

Zapisy przyjmuje i udziela informacyj co- 
dziennie od 10—13 kancelarja Gimnazjum przy 
ul. Wiwulskiego 13, tel. 10-56, gmach własny, 
obszerne boisko (w zimie ślizgawka) i ogród 
szkolny. 

— Dyrekcja Gimnazjum 00. Jezuitów w 
Wilnie (Wielka 58) udziela w sprawie przyjęć 
do gimnazjum na rok szkolny 1933/34 infor- 
macyj — w związku ze zmianą ustroju szkol- 
nego — w kancelarji od godziny 11,30—13-tej. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Wznowienie Śród Literackich. Po 

pizerwie świątecznej najbliższa „Środa literac- 

ka” odbędzie się dnia 26 kwietnia o godz. 20 

min. 30 w siedzibie Związku Literatów przy ; 

ul. Ostrobramskiej. Wypełni ją dyskusja na te- 

mat „Teraźniejszość i przyszłość filmu polskie 

Szczegóły w dniach najbliższych. 
— Doroczne zebranie Towarzystwa oświa- 

towego „Rytas“. „Vil. Ryt.“ donosi, že 30 bm. 
cdbędzie się doroczne zebranie członków litew- 
kiego towarzystwa oświatowego w Wilnie 

„Rytas“. Program zebrania obejmuje: otwarcie 
zebrania i wybór prezydjum; sprawozdanie 
zarządu z działalności zeszłorocznej; sprawo- 
zdanie komisji rewizyjnej; uwagi członków; u- 
zupełniające wybory trzech członków zarządu; 
wybory komisji rewizyjnej; wolne wnioski. 

— Ze Związku Absolwentów gimn. Jezui- 
tow w Wilnie. — Dnia 21 bm. odbyło się wal- 
ne zgromadzenie, na którem wybrano władze 
Związku w składzie następującym: 

Prezes — p. Zdzisław lllinicz; wiceprezes— 
p Wacław Łapiński; sekretarz — p. Zbigniew 
Leszczyński; skarbnik — p. Józef Sarnacki. 

Komisja rewizyjna: przewodniczący — p. 
Czesław Pawłowicz; członkowie p. Kazimierz 
Markowski; p. Jerzy Pereszczako: Sąd — p. 
lan Głowecki; członkowie: p. Eugenjusz 
Piotrowicz; p. Tomasz Wereszczaka; p. Paweł 
Delalicz; p. Franciszek Stefanowicz. 

OSOBISTA. 
— WPanie ]. Т. 1 E. R. — Wzruszony i 

uśmiechnięty gorąco dziękuję. Pragnąłbym po- 
Gziękowanie moje złożyć osobiście, lecz nie 
znam adresu.  Wysz. 

  go“. 

  

   

Ociężałość, zawroty głowy, „złe samopo- 
czucie są wynikiem zaparcia stolca; jedyny nie- 
zawodny lek Morszyńska woda gorzka. Gener. 
Repr. Dr. K. Wenda, Warszawa, Krakowskie 
Przedmieście 45, 

RÓŻNE 
— Wizyta prof. Kemeszisa w Wilnie. — 

W tych dniach przybył do Wilna znany działacz 
i publicysta litewski, założyciel wychodzącego 
w Kownie pisma „Naujoji Romuva“, ks. prof. 
Kemeszis. Mieszkał on przed wojną jakiś czas 
w Wilnie, jako współpracownik pisma „Viltis”. 

— Ceny maksymałne w restauracjach i ja- 
diodajniach. — Na odbytej ostatnio w Staro- 
stwie wileńskiem konferencji _ z właścicielami 
cukierni, mleczarni, i jadłodajni postanowiono 
obniżyć ceny niektórych artykułów  nabiało- 
wych, podawanych w zakładach tych do spoży 
cia na miejscu. 

W cukierniach i kawiarniach II kategorji 
bez koncertu pobierane być moga następujące 
ceny maksymalne: 1) szklanka mleka — 20 gr. 
2) czekolada lub kakao — 80 gr., 3) jedno jaj 
ko na miękko podane do stolika — najwyżej 
20 gr., o ile cena jednego jajka w handlu nie 
przekracza 12 gr.. w przeciwnym razie cena 
jednego jajka podanego do stolika nie powinna 
przekraczać kosztu surowca z doliczeniem 100 
proc. 4) Cena jajecznicy z 3 jaj na maśle wy 
nosić będzie 80 gr. 

W cukierniach i kawiarniach z koncertem 
ceny powyższe winny wynosić: ad 1) 25 gr., 
ad 2) 1 zł., ad 3) 25 gr:, ad. 4) 1 złoty. 

W mleczarniach i jadłodajniach maksymal- 
ne ceny (łącznie z obsługą) wynoszą: 1) szkla 
nka mleka 15 gr., jedno jajko na miękko 15 gr. 
jajecznica z 2 jaj na maśle z jednym kawałkiem 
chleba 50 gr. 

Ceny masła nie mogą przekraczać ceny ryn 
kowej z doliczeniem 100 proc., zaś w cukier- 
niach i kawiarniach z koncertem — z dolicze 
riem 150 proc. : 

Pobieranie cen wyższych niż wskazane, — 
traktowane jest jako uprawianie lichwy i ka- 
rane na podstawie art. 268 K. K. 

— NA TYDZIEŃ PRZED: UROCZY- 
STOŚCIAMI KU OZCI KRÓLOWEJ JAD 
WIGI. W piątek dnia 21 b. m, w lokalu 
Amdhidiecezjalnego Instyjiutu Akcji Kato- 

lickiej pod przewodnictwem p. Dr. Kazi- 

mierza Nižynskiego odbyło: się  posiedze- 

mie Komitetu Organizacyjnego Uroczy- 
stości ku czci Królowej Jadwigi. Na о- 

siedzeniu zostały omówione wszystkie 
szczegóły, związane z obdhodem, który, 
jak wiadomo odbędzie się w miedzielę dn. 
30 kwietnia o godz. 10.15 w Kaplicy О- 
stmobramskiej, mabożeństwio pontyfikalne 
odprawi Jego Ekscelencja! (Ksiądz — Агсу- 
biskup Romualld Jalbrzykowiski, Metiro- 
polita Wileński, okolicznościowe zaś ka- 
zaniet wygłosi ks. dr. Czesław, Fallkow- 
ski, prof. U. S. B. Pumklłualnie © godz, 
13 (1 p. p.) — w: sali Teatru ma Pohulanice 
mozpocznie się (uroczysta akademja.  Za-. 
mówino nabożeństwo z ikiazamiem jak też 
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uroczysta akademja będą transmitowane 
przez Radjo Polskie mia całą Polskę. — 
Wszystkie osoby, i wszystkie organizacje 
proszone są (tą drogą o najpunktualniejsze 
przybycie. (W! akademji wezmą udział po- 
czty sztandarowe wszystikich organizacyj 
(3 osoby), które proszone są o przybycie 
comajmniej na kwadrans przed godz. 13. 

"Wstęp na akademję ttyllko za zaproszenia- 
mi i biletami, które zostaną w bieżącym 
tygodniu mozesłane. 

Wszelkich informacyj udzela _ Archi- 
diecezjalny. Iustytut Akcji Katolickiej, — 
Metropolitalna 1, tel. 7-83. 

— ZWIEDZANIE KOŚCIOŁA ŚW. 
MICHAŁA. Koło Miłośnikór Wilna IPTK 
urządza (w niedzielę dn. 23 b. m. o godz. 
11 przed południem wycieczkę do kościo- 

ła św. Michała. Wycieczka zwiedzi wnę- 
trze ikościoła oraz kryptę podziemną, w 
której umieszczone są zwłoki hetmana 

i kanclerza W. X. L. Liwa Sapiehy, kitórego 
300-letnią rocznicę zgonu Wilno będzie 
obehcdziė w tym moku. Punkii zborniy o 

godz. 11 przed (kościołem (Zaułek św. 
Michalski). Wstęp dla cziłoników! PTK bez- 

płatmiy, goście płacą 30 gr., młodzież 10 
groszy. Dochód przeznacza się ma odnio- 
wienie i uporządkowanie krypty i grobow 
ca Sąpiehy. Goście mile widziani. 

WYCIECZKA NAD JEZIORO 
„NIAROCZ*, Zarząd Oddziału Grodzkiego 
Związku Nauczycielstwa Polskiego w 

Wilnie umządza ma czas Zelonych Świąt 
t. j. 4 i 5 czerwca b. r. wycieczkę nau- 
czycielską mad jezioro Narocz, W wyciecz- 
ce brać może udział mauczycielstwo bez 
względu ma przynależność organizacyjną 

Uczesfiniey 'wiycieczki będą ma uroczy- 
stości otwarcia Schroniska. (Program uro- 
czystości bandzo urozmaicony. IPobyt mad 
jeziorem może być jednodniowy lub dwu- 
dniowy z nodlegiem im schronisku. Koszt 
jednodniowej wycieczki 9 zł. 50 gw. — 
ikoszt, dwudniowej wycieczki (12 zł. 50 gr.). 

O czasie wyjazdu i szczegółach prog- 
ramu wycieczki będą uczestmicy powia- 
domieni. specjalnem pismem. 

Zgłoszenia i pieniądze należy nadsy- 
łać wcześniej pod adresem: Zarząd Od- 
działu Grodzkiego Związku Naucz, Pol. 
Wilno ul. 3450 Maja 13 m. 7, tel. 14-76. W 
zgłłoszemiach malleżyj podać swój adres za- 
mieszkania jak również zaznaczyć czy re- 
flektuje się na jednodniowy lub  dwu- 
dniowy pobyt mad jeziorem Narocz. 

Zarząd Oddziału Grodzkiego 
— Prośba Polskiej Macierzy. — W związ- 

ku z ćniem 3 Maja į przygotowaniami do 
zbiórki „Daru Narodowego" Centralny Zarząd 
Polskiej Macierzy Szkolnej— uprzejmie prosi 

tkie organizacje oświatowe, które wypo- 
skarbonki Macierzy i dotąd ich nie 

', О jak najśpieszniejszy ich zwrot do 
rzy (Wileńska 23—9). 

Sąd- chlłazjum42śmdn 
— Zarząd Wojewódzkiego Stowarzyszenia 

Podolicerów przeniesionych w stan spoczynku 
w Ww „nie wyraża tą drogą najserdeczniejsze po 
dziękowanie kolegom podoficerom zawodowym 

ojskowego Szpitala O. War. Wilno, za jed- 

       
     

  

  

norazowe dobrowolne opodatkowanie się na 
rzecz Stowarzyszenia. 

Przy cierpieniach nerek, chorobach moczo- 
wych, pęcherza moczowego i dolnego odcinka 
kiszek, naturalna woda gorzka „Franciszka-Jó- 
zefa” łagodzi i usuwa szybko gwałtowne bo- 
leści przy wypróżnianiu. Zalecana przez leka- 
rzy. Żądać w aptekach i drogerjach. 
  WYVVYYYVYYYYYVYYTYYWYYYV 

JÓZEF HORYD 
przeniósł pracownię i mieszkanie 
na ul. Wiłkomierską nr. 5-a m. 1. 

AAAA ŻAKA ADA A ŁAŁ AA AAAA Ak AAAA AAA AAAA ŁA AA AAA b Aa 

BALE I ZABAWY 

— Pierwszy Bal Perkalowy Koła Pań L. O. 
i. P. przy Wojew. Komitecie Kołejowym LOPP 
w Wilnie. — Koło Pań LOPP przy Wojewódz- 
kim Komitecie Kolejowym LOPP w Wilnie, w 
dniu 2 maja r. b. w salonach Ogniska Kolejo- 
wego Przysposobienia Wojskowego, ul. Kole- 
jowa Nr. 19, urządza pod łaskawym protekto- 
ratem Pani wyrekterowej Kazimierzowej Fal. 
kowskiej — I-szy Wielki Bal Perkalowy. 
. Ze względu na doborowy zespół orkiestry 
jazzbandowej, oryginalne niespodzianki i nagro 
dy za najiadniejsze i najoardziej pomysłowe 
suknie perkalowe, bal powyższy zapowiada się 
nadzwyczaj efektownie uwzględniając już 
olbrzymie zainteresowanie wśród szerokich 
mas członków, członkiń i sympatyków LOPP. 

W celu uniknięcia zrozumiałego natłoku, 
Komitet Balowy komunikuje, że zaproszenia i 
bilety już można nabywać w Dyrekcji Kolejo- 
wej parter, pokój Nr. 1 w cenie: dla gości 2 
zł. i członków po 1 zł. 50 gr. 

llość biletów ograniczona. 
Obowiązują stroje wieczorowe. 
Dochód przeznacza się na 10 Tydzień Lot 

niczy. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Wielki na Pohulance gra dziś ji ju 
tro 23 i 24 kwietnia o godz. 8-ej wiecz. świet 
ną komedję Słonimskiego „Lekarz bezdomny”. 
— Dzisiejszy poranek dla dzieci wypełni naj 

piękniejsza: baśń fantastyczna, _ urozmaicona 
Śpiewami i tańcami „Czerwony kapturek". —- 
Ceny zniżone. 

— Dziś po południu „Czerwona linmzyna”. 
Dziś po południu (23 kwietnia o godz. 4-ej) 
najnowsza sztuka Tadeusza Łopalewskiego — 
„Czerwona limuzyna” po cenach zniżonych. 

— Premjera „Wesela“ — Wyspiańskiego! 
Uroczysta premjera „Wesela“ Wyspianskiego 
odbędzie się we czwartek 27 kwietnia o godz. 
S-ej wiecz. Reżyserja dyr. Szpakiewicza. Deko- 
racje Makojnika. 

— Teatr muzyczny Lutnia. —  Pożegnalne 
występy Janiny Kulczyckiej. — Rewja wiosen- 
na. — Dziś o godz. 8,15 ukaże się po cenach 
zniżonych doskonała rewja w 20 obrazach „Po- 
ciąg wiosenny* posiadająca wiele humoru, do- 
wcipu, i satyry. W wykonaniu bierze udział 
cały zespół artystyczny z Janiną Kulczycką, 
która dziś pożegna publiczność wileńską. Ceny 
zniżone. Zniżki ważne. 

— „Carewicz* na przedstawieniu popołud- 
niowem w Lutni, — Dziś o godz. 4-ej po raz 
Gstatni cieszący się olbrzymiem powodzeniem 
wartościowy utwór muzyczny Lehara „Care- 
wicz* z Kulczycką, Dembowskim i Szczawiń 
skim w rolach głównych. Ceny zniżone. 
„— „Marica“ — Gościnne w M. 

Grabowskiej. — We wtorek ae się 
cykl występów w Lutni z udziałem znakomitej 
śpiewaczki Meli Grabowskiej w operetce Kal- 
mana „Marica". Operetka ta wystawiona zosta 
nie w nowej inscenizacji i efektownem obra- 
mowaniu scenicznem. Reżyserja M. Tatrzańskie 
go. Dekoracje |]. Hawryłkiewicza. Bilety już są 
'do nabycia w kasie teatru Lutnia. 

W poniedziałek z powodu próby generalnej 
przedstawienie zawieszone. 

— Instytut Sztuki Teatralnej w Wilnie — 
We wtorek najbliższy o godz. 5-ej p. p. odbę- 
dzie się w teatrze Lutnia nadzwyczaj interesu- 
jacy pokaz szkolny Instytutu oztuki Teatralnej 
pod dyrekcją A. Zelwerowicza na rzecz Woje- 

VYYVYVYY*YY 

wódzkiego Komitetu do spraw bezrobocia. Ce- . 
ny najniższe. Bilety nabywać można w Urzę- 
dzie Wojew. (pokoj nr 16) oraz w kasie teat- 
ru Lutnia. 

MGR. ALFONS 
Komandor Orderu „Polonia Restit 

PARCZEWSKI 
luta", Doktór honorewy Wydzizłu 

Prawa ł Nauk Społecznych U. $ B, Profesor honorowy, a w latach 
1919—1922 Dziakan tego Wydr ału, w latach 1922—1924 Rektor Uni- 

wersytetu Stefėna Batoreg 
ur. 15 listopada 1849 r. po długich i ciężkich cierpienisch, opstrzcny ŠŠ. 

Sakramentami, zmarł dnia 21 kwietnia 1933 r. 
Eksportacja z domu załoby przy ul. Zamkowej 24 do kościcła Św 

Jana odbędzie się w niedcielę 23 b. m. o godzinie 18-ej, W poniedziałek 
24 b. m. o godz. 10 ej odprawicne zostanie Nabożeństwo żałobne, poczem 
eksportacja na dworzec kolejcwy, Pog 

o czem zawiadamiają 

Rektor i Senat Uni 

Profesor ALFONS 'P 

  

rzeb w Kaliszn w środę 26 b. m. rano, 

wersytetu Stefana B:torego 

    

ZERA 

ARCZEWSKI 
członek założyciel, członek honorowy i zasłużony Prezes Towa- 

rzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie 
zmarł dnia 21 kwietnia 1933 r. 

O tej bolesnej stracie zawiadami ia pogrążony w głębokim smutku 

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wiinie 

SIWA 
Prof. Alfons 

+ GEE 
Parczewski 

Ksmandor orderu Połonia Restituta, Doktór honorowy Wydziału 
Prawa i Nauk Społacznych U. $. B., były Dziekan tego Wydziału 
i Raktur Uniwersytetu Stefana B. 

nek wspierający Koła P. 
atorego w latach 1922-'924 i czło- 
rawników Stud. U. S. B. 

Do wzięcia jaknajliczniejszego udziału w uroczystościach pogrzebo- 
wych wszystkich Studentów Prawników wzywa 

Zarząd Koła Prawników Stud. U. 5. В. 

  

Т 
ZYGMUNT BUJNIEWICZ 
Długoletni Pracownik Wileńskiego Prywatnego 

Banku Handlowego S A. 
zmarł dnia 22 kwietnia 1933 r. 

» O stracie wielce za łużonego i oddanego Instytucji Pra- 
cownika z wielkim żalem zawiadamia 

RADĄ I DYREKCJA 
WiL. PRYWATN. BANKU HANDL. S. A. 

  

— Zniżki do teatru Lutnia. — Nowe zniżki 
co teatru muzycznego Lutnia wydawane będą 
w najbliższy poniedziałek od 10 — 2 p. p— 
Zniżki te ważne będą na wszystkie przedsta- 
wienia z wyjątkiem imprez obcych i widowisk 
po cenach propagandowych. 

— Występ Hanki Ordonówny w Sali Kon- 
serwatorjum (Wielka 47) odbędzie się we śro- 
dę dnia 26 bm. Szczegóły w afiszach. Przed- 
sprzedaż biletów w kasie Konserwatorjum (ul. 
Końska 1). 

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

HELIOS — Ludzie w: hotelu. 
PAN — Mumeja. 
ŚWIATOWID — Quo Vadis 

— Pierwszy prawdziwy sukces polskiego 
filmu — na terenie Wileńskim. Pierwszym praw 
dziwym sukcesem polskiego filmu na terenie 
wileńskim jest wyświetlenie w kinie Rewja (ul. 
Gstrobramska 5) dźwiękowca pt. „Pod Twoją 
obronę" którego technika dźwiękowa, świetlna, 
ieżyserska, stoi na najwyższym poziomie arty- 
stycznym. 

Co dnia do kina Rewja odbywają całe ma- 
sy publiczności formalną pielgrzymkę, dla po- 
dziwiania tego prawdziwie wzruszającego i pod 
dniosłego filmu, którego treść osnuta jest na 
tle życia polskiej aeronautyki i owiana czarem 
pięknej miłości młodej sieroty Maryli (Marjaż 
Bogda) i dzielnego bohatera lotnika (Brodzisz)f 

+ 
ZYGMUNT BUJNIEWICZ 
długoletni pracownik Wiieńskiego Prywatnego Banku 

Handlowego $. А. 

zmarł dnia 22 kwietnia 1933 r. 

O tej bolesnej stracie nieodżałowanego Kolegi zawiadamiają 

Pracownicy Wileńskiego Prywatnego Banku Randlowego $. A. 

        
      

          

  

20). Fałszywą Kinkulkina Mowszy (Lipówka 
monetę zakwestjonowano. 

— WYBUCH ZAPALNIKA, — Wczo 
raj w dzień 14-letni Józef Imbrysz (Trakt 
Bystrzycki 20) manipulując zapalnikiem 
spowodował eksplozję. 

Siłą wybuchu chłopak został ranny 
w głowę. Odwieziono go do szpitala św. 
Jakóba. 

— ZAMACH SAMOBÓJCZY. — Mickiewi- 
czówna Stanisława (Nadleśna 41) w celu po- 
zbawienia się życia wypiła roztworu sublima- 
tu. Pogotowie ratunkowe po udziełeniu pierw- 
szej pomocy odwiozło desperatkę do szpuala 
Sawicz w stanie niezagrażającym życiu. r'rzy 
czyną usiłowanta samobójstwa — nieporozumie 
nia rodzinne. 

POSTAWY. 

— POŻAR. — W nocy z dnia 19 na 20 b. 
mi. około godz. 23-ej we wsi Hrybły gminy wo 
ropajewskiej w chlewie należącym do Sikory 
Adama powstał pożar, wskutek czego spaliło 
się na szkodę Sikory Adama dom mieszkalny, 
chlew, inwentarz żywy i urządzenie domowe i 
gospodarcze, na szkodę Bałaja Klemensa 
dom mieszkałny, inwentarz żywy i częściowo 

ut ie domowe i gospodarcze, na szkodę 
Bałaja Mikołaja i Bałaja Piotra — chlew. — 
Straty wyrządzone pożarem wynoszą przeszło 
7000 zł. Przyczyną powstania pożaru było nie 
ostrożne obchodzenie się z ogniem przez Siko- 
rę Adama. Dochodzenie prowadzi się. 

craz mistycyzmem prawdziwej, gorącej wiary, i LŽ 

i cudu, spływającego ze stóp Jasnej Góry. —-. 
Film ten jest specjalnie polecany przez Ducho- 
wieństwo. Ё 

prowincji ujrzenie tego przepięknego obrazu,” 
zarządziła specjalne seansy w niedzielę i świę- | 
ta już od godz. 2-giej w poł. — Dotychczas fi 
film ten podziwiało 23,000 wilnian z czego wy ;; 
nika, że dźwiękowiec „Pod Twoją Obronę" = 
jest naprawdę godnym widzenia. 2 It 

WYPADKI I KRADZIEŻE | 

tego mieszkania Wilewiczowej Stefanji (ul. O-|| 
rzeszkowej 3) skradziono bieliznę oraz inne dro ; 

— Okradzione mieszkanie. — Z niezamknię- | 

tne rzeczy łącznej wartości 25 zł. Ustalono, że ы 
kradzieży .-, dokonał Szubienko Kazimierz za- jj 
mieszkały przy ul. Orzeszkowej 3, którego na--j 
razie nie zatrzymano. 

m-c wsi Gunczarowszczyzna gminy turgielskiej 
dostarczył do Il komisarjatu P. P. m. Wilna fał 
szywą monetę 1-złotową, którą otrzymał od 

@ 

Dyrekcja kina Rewja, chcąc szen) 

  

— Fałszywy bilon. — Miedziński Michał-- j  
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Posterunkowy Rymkiewicz ratuje tonącą 
WILNO. — Wczoraj o godz. 11 m. 50 z borykania się z prądem zdołał ją uratować. 

mostu przez Wilenkę (przy ul. Metropolital- Desperatką okazała się 20-letnia Helena 
nym) rzuciła się do wody jakaś kobieta. Prze- Mierzaniec (Sofjaniki). 
chodzący w tym czasie posterunkowy policji Dzielny post. Rymkiewicz jeszcze raz zdo- 
rzecznej Piotr Rymkiewicz bez chwili wahania łał uratować życie ludzkie. 
skoczył za nieszczęśliwą i po kilku minutach 

  

Ostrobramska 5 Ostrobramska 5 K O KE: W IN J 
CHLUBA POLSKIEJ PRODUKCJI 

POD TWOJĄ OBRORĘ 
DRAMAT POLS] LOTNIKA s 

BRODZISZ — BOGDA — WALTER — TRAPSZO — SAMBORSKI — LINDORFÓWNA. Najnowsze — Najwspanialsze — Najpiękniejsz 
Najnowsze — Najwspanialsze —Najpiękniejsze— Polskie — Arcydzieło — Filmowe!; Początek o godz. 4-ej., w niedziele i święta e ge 

dz. 2-ej. Biłety honorowe i bezpłatne bez-względnie nieważne aż do odwołania, 

FRANCOSKI PENSJOKAT WAKACYJNY A 
pod opieką pani Audrćse Wojewódzkiej przy 
uroczych Jeziorach Zielonych w Gulbinach, 

począwszy od 15 czerwca. 
Kuchnia zdrowa, jagody, owoce, mleko 

tylko od krów, pozostających pod stałą 
opieką d-ra Glankiewicza 

luformacyj zasięgnąć można codziennie 
pomiędzy 12—13 i 20—21-szą przy ul. Ar- 
seualskiej 6 m. 12. 

PLAC 
w Zwierżyńcn ióg Tomssza:Zana i Fabrycz 
nej do sprzedania — Dowiedzieć się: Wielka 

10 m 1 do 10 rano i od 2—3 pp. 

„Lekarze Prow. A. PAKA. 

OBWIESZCZENIE DOKTOR 
Komomik Sądu Grodzkiego w Wilnie Z€ldowicz | 

rewiru 8-go z siedzibą w Wilnie przy ul. chor. skórne, wenery - MAJĄTE| ATE K. 
Polockiej Nir. 4, m. 12, zgodnie z art. — czne, паггайбу mMOCZO- 100 HA koło WILNA 
1030 UPC podaje ido wiadomości (publicz- 5а 9а “{Ус'б" do 8-- Dudynki spalone. sprze- 
nej że w dniu 27 kwietnia 1933 r. o godz. wieczorem. ul. Mickie „ Sam bardzo tanio. Wi- 
10 rano, w Wilnie przy! zaułku Batorego wieza 24: lejka Powiatowa. Ad- 
odbędzie się sprzedaż 2 licytacji należą- DOKTOR wokat Steckiewicz. 
cego do Jama Putryma: majątku rucho-FZEf DOWICZOWA 

  

  

  
  

  Uroczysta premiera! Najgłośniejszy film prod. ameryk. 1933 r. Arcydzieło SZEŚCIU najwybitniejszych gwiazd. 

LUDZIE W HOTELU 
Według głośnej powieści Vicki Baum „Grand Hotel“ V oł. gł. 

GRETĄ GARBO 
JOAN CRAWFORD, JOHN BARRYMORE,, LIONEL BARRYMORE, WALLACE BEERY I LEWIS STONE. 

Film odznaczony 1-szą nagrodą Akadem. Film. w Ameryce i uznany za najlepszy ostatn. sezonu. Film— 
ten to największy wyraz artyzmu pod każdymwzgiędem. O filmie tym długo będą mówić i myslec. 

Atrakcja: „NOC W SKLEPIE LALEK" (w natur. kolorach). Seanse o godz. 4, 6, 8, i 10.15. 

  

  

  

V ENN RSS IS 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 

średka ed odcisków 

  

Dźwiękowe Kino „APOLLO 
Dominikańska ur. 26. 

  

QCzeski przebój filmowy « ANNIY ONDRA 
i KAROL LAMACZ w: filmie p. t. 

Raj podietków 
film całkowicie śpiewny grany i mówiony 
mo czesku. Czarująca mczenica uwodzi 
siwego profesora, meżysera, mężai! 

'Pocz, seans, o g. 6, 8,i 10.15. 
Wsię. ad 50 gr 

AAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAA 

      „elis ZARYBEK KARPIA 
i tarlaki sprzedaje go- 
spodarstwo rybne 
Cieszewla poczta Bara- 
nowicze, skrzynka 15— 
Mackiewicz 

I 

  

Dziś! Najwybitniejsze arcydzieło Czeskiej Sztuki tilmowej. — Film 
gwałtownych namiętności i syzyłowyck walk o szczęście! 

Ekstaza 
© aaakókAŁ. 

Radjo wiieńskie 
NIEDZIELA, DNIA 23 KWIETNIA. 

10,00: Nabożeństwo. 
12,15: Poranek symfoniczny z Filh. warsz. 

  

2 

SPRZEDAM 

  

  

  

    
      

  

  

  

  

  

    

    

  

  

  

66 
12,55: „Powietrze w naszych mieszka- Mego, składającego się z parterowego kobiece, weneryczne — 2 domy w jedne гесе — 

niach" — odczyt. drewnianego domu, pmrzeznaczonegio na arządów . moczowych iub pojedyńczo, jeden 
13,10: D. c. poranku symi. | rozbiórkę, oszacowamego na sumę zł. od 12 — 2 1 ой 4 -6 dom wolny od podatku Płomienna piesń o szaleńczej miłości dwojga lndzi, Fascynująca skcja! 
14,00: „Porady weterynaryjne. 5000. — ul. Mickiewicza 24 — w przeciągu lat 15. -— 99 Niespotykany artyzm zdjęć! Uduchowiona gra artystów z 
14,20: Muzyka. Komornik 4. Rubom tel. 277. Obszar placu 1072 sąż- 
14,40: „Echa leśne" — odczyt. -———————————2 i ia SS SS ni kw. , w tem ogród R d 3 K į 
p Bu pot din DOKTUR warzywny i owocowo- e y e S e r 

,05: Audycja dła wsz. ch. kwiatowy. — Wiado - 1600: Audycja dla m mg H A 5 l 0 Ń A ' Janina Z anos З w roli głównej. Nad program: Atrakcje dźwiękowe. 

16,25: „Higjena skóry į wlosow“ odczyt. PIOTROWICZ - tel. 18.-98. Początek seansów o godz. 2, 5, 8, i 1030. 
16,45: „Na szczytach Tannu Oła" odczyt. Koniczyn, tymotki, seradelli i różnych in- JURCZENKOWA — — — — — — — 

17,00: Humorystyczna muzyka kameralna. nych roślin pastewnych oraz łubinów ordynator Szpif. Sawicz S A M O CHODY 215! Wielsi Hilm współczesnego Egiptu pełen niesamowitościi grozy 
17,55: Program na poniedziałek. poleca charoby skórne, wene- | kasę pancerną sprze- > Е 

z. łekka, Wiad. bieżące, D. c. ryczne i moczopłciowe daje najtaniej Lombard 6 5 * 

muzyki iej. 2 t H d ki rzeprowadziła si w. likwidacji. Wilno, — 
OE O : 7 ygmun 8 m Ž Wileńska 34 Biskupia je ( Dani miłość * 

,00: Przyjemna godzina (muz. lekka). ZZ | R RE R R 21,00: Wiad. КО Wiino, Zawalna 11-a. li piętro DOM eg pskiego kapłana) 

21,10: 'ncert. 5ZC rzyjmaje w Wilnie, 18.000 zł. do В ° Я ; ž Ža: Rediai špieuaesy. OBWIESZCZENIE O LICYTACH || оа PRA ie Lela o, W roli mumji wskrzeszonej do życia niezrównany następca LON GHANEYA—BORYS 
22,35: Muzyka taneczna. Na podstawie Rozp. Rady Ministrów z dnia „„ ————— --lub zamienię na mają- KARLOFF (niezapomniany „Fraakenstejn*). Któż to się oprze pokusie ujrzenia „Mumji“? 
2255: Kom. meteor, AUE w z BS piec moce tek ziemski o dobrej tel. 528 —;— „Mumja“ podnieczła umysły całego Świata i zainteresuje całe Wilao — — @7 

ы (Dz. U. R. P. Nr. — 2-gi Urz. i ódz- я Ę ь „00: Muzyka taneczna. SRóG nie овн Sino sen są Kupno BS PPC Nad program: Dodatki dźwiękowe. Seause 4, €, 8 i 10,15 
domości, iż w dniu 24 kwietnia o godz. 10-tej 1 SPRZEDAŹ к— - 

® оаБейже яе у 2 5ай Шсу‘асу]пе} рггу ш. №е- — нууинулитууинт "r B Dziś W nowem džwiekowem opracowaniu najpotęžmiejsze arcydzielo Swiata p.t. 
mieckiej Nr. 22, sprzedaž z licytacji publicznej „„ ——————— -. FOTEL dła chorych a ® 
ruchomości, zajętych na pokrycie naležnošci na gumach nieużywany wiałowid. 0 V A D į $ 2 
Skarbu Państwa i Magistratu m. Wilna, m. i. Samechėd do sprzedania. Ul. Dab 7 Epoko: dramat 12 akt. * Raz В a т R 

gwarantowanej jakości, e wysokiem kiełko- | Sprzedawane będą: prawie nowy rowskiego 7 m. 6. : EWY As MB geajalnej Powieści. H. Sienkiewicza. W rol. gł. E. JANNINGS, A. FRYLAND 
waniu i czystości a) w I-szym terminie — od ceny szacunko- _ do sprzedania — — — — — — — — =! ULJAN HALL. Dla młodzieży dozwolone. 

soji wileńskiej, brunatnej, wej: Samowary, kredensy, pianino, lustra, dy- Dowiedzieć się: DobraD W UK 6 ŁKA ————2————— 765, E я = 
Karys ; R RGG W e pisania, komplet mebli mięk- czynny 2.-a m. 4, od DO SPRZEDANIA “K u BoE - "3 R =  AAAAAŁA AAAA AAA ŁA MĄŻ, <= A a н — — 
oeniczyn, tyinotki, seradeli, pelnszki, | kich, biurka, stoły, szafy, toaleta, fotele kryte godz. 2 — 4. esionowa po remoncie, YE PYPYPYPYPYYTYS Ё ż z US. JJĘ - 

i wyki slodkiej skórą, odkurzacz elektryczny itp. na Salia au sm bs ; resory, se setesbueć domek z ogrodem na Posz Letniska Dzierża wy MI ES Zk AN IAM z SZRAŃ В 
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ae 
"aSY stoneczne, 

Za zienka, kanalizacja, og- 

4 - pokojowe — DO WYNAJĘCIA _ 
kuchnia, ła- LOKAL na wędlarnię— M IE SZKANIE5 

DO WYNAJĘCIA 5, względnie 4 - poko 

FABRYKA Fskzap MEBLI 
W. RILENKIN | seta 

Spółka z ogr. odp. 
Wilno, uł. Tatarska 20, 

dom własny. Istnieje od 1843. 
Jadalnie, sypialnie, salony, 
gabinety, łóżka niklowane i 
angielskie, kredensy, stoły, 
szaty, biurka, krzesła dębowe 

  

    „itp. Ceny znacznie zniżone, 
  

i OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

mewirtu IV-go zamieszkały w Wilnie przy 
ul. Bazyljańskiej 4, na zasadzie art, 1030 
UPC ogłasza, że w dniu 25 kwietnia 1933 

r. od godziny 10 rano w Wilnie przy ul. 
Kiwiatiowej Ne. 7, odbędzie się sprzedaż z 
przetargu publicznego ruchomości ‘пайе- 
żących do Biuna Ekspedycyjnego „Wil- 
„wan składającego Się z kasy ogniotrwa- 
tej, oszacowanych na sumę zł. 550,— 

Komornik 4. Maciejowski, 

    

      

   NAJUFORCZYWSZE 

BÓLE GŁOWY 
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WANDA N. DOBACZEWSKA. 
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ale tylko jeż do dobrobytu 

przez kupn 

27. PA 

> 

N/T. 
okLOfU 4. К: 

wszystkie drogi 
prowadzą 

= do Rzymu. 

A/V 

w kolekturze 

  

- OTE RJI KLA/. 

  

$ w Warszawie, Centrala, Nowy Świat 19. Cena całego losu zł. 40, 

14 losu zł. 10. Zamiejscowe zamówienia załatwiamy odwrotną po- 

cztą. Konto P. K. O. Nr. 7192. 
Uwaga! nasza kolektura zwraca specjalną uwagę na wygodną 

i terminową obsługę P. T. 

PSI оСОС 

5) 

Zwycięstwo Józefa Żołądzia 
Przy stole, na mgnienie, zapanowała 

kłopotliwa cisza. Zonia, rozgoryczona, 
ostentacyjnie wpatrzyła się w talerz, uda- 
jąc, że niewidzi ojcowego spojrzenia, wy 
iażnie proszącego, o wybaczenie, za po- 
przednią surowość. Wołłowicz  posmut- 
niał odrazu i już prawie nie podtrzymy- 
wał dalszej rozmowy. Nastrój zwarzył 
si doszczętnie, Józek był wręcz wściekły, 
Wyczuwał oddawna, jak życzliwy i зег- 
deczny Wołłowicz zamarzał natychmiast, 
gdy w grę wchodziła Zonia, gdy przejawi 
ła się w czemkolwiek, choćby najniewin- 
niejszem, wzajemna sympatja dwojga 
młodych. Podniecało to Józka, tembar- 
dziej pchało do Zoni, ale i ztošcito nic- 
wymownie. 

Zły i chmurny wstał od stołu, zde- 
cydowany natychmiast poprosić o konie 
ale Wołłowicz sam począł zatrzymywać 
obu panów na nocleg, a robił to specjal- 
nie uprzejmie, jakby chciał zatrzeć po- 
przednie przykre wrażenie. Józek rozkro- 
chmalił się i odzyskał dobry humor, 
szczególniej, gdy pan domu pożegnał 
wkrótce młode towarzystwo i odszedł 
do swego gabinetu. 

Bo-wówczas tak jakoś się stało, że 
Józek i Zonia przeszli do małego sało- 
niku i umieścili się na otomanie, w sa- 

mym jej rogu, między stosami poduszek, 
gdzie lampa, nakryta kwiaciastym abażu- 

        
Wydawca: Stanisław Mackiewicz, 

rem, nie podołała już rozproszyć klębią- 
cych się ciemności. Baranowski, w du- 
żym salonie, przeglądał cierpliwie jakieś 
ilustracje, przerzucał jakieś albumy. Za 
czarnemi oślepłemi szybami, wiatr szumiał 
stała noc gęsta, nieprzenikliwa i, zaglą- 
dając do pokoju, wzmagała ciepłą przy- 
tulność wnętrza. 

Zonia przymknęła oczy, niby senna, 
niby uśmiechająca się przez sen... Zaplo- 
tła ręce na kolanach, odchyloną głowę 
wsparła o poduszki Żołądź przegiął się 
ku niej tak blisko, że prawie czołem do- 
tykał jej włosów. 

— Panie józku, niech się pan nie mar 
twi... Ja to jakoś urządzę tę jazdę do 
Wilna... 

— Ja się niczem nie martwię... Zbyt 
dobrze jest mi w tej chwili. 

— A chce pan jechać ze mną? 
== Chcę: , 
— Bardzo? Naprawdę? 
— Bardzo. Naprawdę. 
Józek pochylił się jeszcze niżej. Poca- 

łunek wynikł sam ze siebie, poprostu i 
naturalnie, jak coś, co się musiało o:i- 
dawna stać. Zonia zamknęła oczy i z 
całej siły przycisnęła głowę do Józkowe- 
go ramienia. 

Chwila rozciągała się w jakąś złoci- 
stą wiecznotrwałość. Czas płynął niepo- 

im cichuteńko strzeżenie, dzwoniąc w 

  

Graczy zamiejscowych. 

rytm pulsujących skroni. Zeszłowieczna 
dama z portretu, wiszącego naprzeciw 
kanapy, Śmiała się dyskretnie do nich i 
własnych wspomnień z przed stu laty. 

I dopiero zegar bronzowy, na gzymsie 
kominka, pod kloszem, dający obraz amo 
ra dźwigającego świat — zdecydował 
się przerwać ten skandal. Zgrzytnął, za- 
syczał i srebrzyście zakatarzonym  $ło- 
sem wydzwonił jedenastą. 

Wówczas Baranowski z hałasem od- 
sunął krzesło i począł ciężkiemi krokami 
przechadzać się wzdłuż dużego salonu. 
Trzeba było wstać, otrząsnąć się z cza- 
rui pójść tam, do niego, powiedzieć so- 
bie oficjalnie: dobranoc. 

Kiedy już panowie odeszli „na salkę*' 
do gościnnego pokoju, Zonia zajrzała je- 
szcze do gabinetu ojca. Czytał coś, ale 
na jej widok odłożył książkę i wyciągnął 
ręce. Siadła na poręczy jego fotela, oto- 
czyła mu ramieniem szyję i zapytała, 
wbrew własnym najlepszym _ intencjom, 
odrazu podrażnionym głosem. 

— Dlaczego nie chcesz, żebym jecha- 
ła do Wilna pod opieką Żołądzia? Nie 
mam zamiaru narażać się przez całą dro- 
gę na gderanie stryjenki Apolinarowej. 

Wołłowicz patrzał uważnie na córkę. 
A dlaczego ty tak podniecasz się Zo- 

niu? Ja jeszcze nie powiedziałem ostat- 
tniego słowa. Ty sama nasuwasz mnie 
wątpliwości. 

-— Jakie znowu wątpliwości, papuś? 
-— Na konto Żołądzia. Mnie to już 

dawno niepokoi. 
— Niepokoi? co niepokoi? Że ja go 

  
w Pło 

Drukarnia Wydawnictwa „SŁOWA 

niedziałku godz. 4 — 5 Zwierzyniec— ul. Miła 
Adres: ul. Dąbrowskie- nr. 3 m. 4. 
go 7 m. 4. 

wynagrodzeniem — ul. ródek. 
Zakretowa 5 m. 8 tel. A 
19-30. — Przywłaszcze LODA KB RE. -CEC właściciela. 
nie ścigane sądownie. . | 

  

a | PRZEPROWADZKI: x; 
chowo uskntecznia 
Biuro Transportowe 
nie, ul Dominikańska Nr. 17.5 telefon 
łatwis wszeluie czynności 

„EKSPEDYC
JA MEK" 

najszybcie
j i fa- 

ł zlecenia w zakres 
i transportów wchodzące. 

opakowania mebli DO ОАНЕ 

ko umeblowane z wszel 
kiemi wygodami (tele- 
ion, łazienka). jeden z 
pokoi nadaje się na ga- 
binet lekarsko - gineko- 

ś b. prac. Stacji 
Miejskiej w Wil- 

987, jak również za 
ekspedycji 

na od godz. 10 do 12 
  

Wileńskie Koncesjonowane 

Kursy Samochodowe 
° { motocyklowe 

Zapisy i informacje zauł, Bernardyński 8 w godz. 

10 — 13 i 16 — 20 

przed poł. i 

m. 7, telefon 485. 

5 - POK. DOMEK 
z wygodami i ogród- 
kiem zastąpi letnisko. 
jasna 15. 

DO WYNAJĘCIA | 
5-y pokoje z wygedami 
> kuchnią. Pańska 

4—7. 

=, 

  

MIESZKANIE   

Tani 
Domek z płacem obszaru 1500 sążni kw. 

neczna. Wiadomość w Adm.   Sołtaniszkach do sprzedania. Las sosnowy. Miejscowość sło- 

2 duże słoneczne po- 
«oje, kuchnia, ogródek, 
iazienka, elektr. kanali- 
zacja. 

uroczo położony na 

„Stowa“.   
  

lubię? Przecie i Ty go lubisz. Zawsze 
mówisz o nim z wielkiem uznaniem... 

— To zupełnie co innego. 
_ Zonia postanowiła wyjść 

niebezpieczeństwu. 
— Więc, że z nim flirtuję? O to cho- 

dzi? Tak? Wołłowicz uśmiechnął się po- 

błażliwie. 
Flirtuj sobie. W twoim wieku to na- 

wet jest konieczne. Ale mnie się zdaje, 
że ty jesteś nim poważniej zajęta. 

Teraz Zonia podniosła głowę i 
rzała ojcu prosto w oczy. 

— Przyznaj się. Nie chciałbyś tego? 
— Nie, córuś. 
Słowo padło. I zaraz, chcąc znowu 

załagodzić, Wołłowicz wstał i poszedł 
za córką, która skoczyła do okna. Spró- 
bował półożyć jej rękę na głowie, dziew- 
czyna żachnęła się. Wołłowiczowi usta 
skrzywiły się boleśnie, spojrzał nieomal 
przerażony, możeby dalej ciągnął poje- 
dnawczo, ale niecierpliwa i rozżalona 
Zonia sama popsuła swoją sprawę nie- 
wczesnym wybuchem. 

— Nie chciałbyś Żołądzia, dzielnego 
społecznika, ideowca, bo perwenjusz! A 

Żoziowi Stągowickiemu tobyś mnie dał, 

choć hulaka i utracjusz! Bo z naszej 
sfery! : 

Wołłowicz skrzywdzony, boleśnie do- 
tknięty, cofnął się wgłąb pokoju i po- 
wiedział surowo: 

— Nigdy poważnie o Żoziu Stągowic 
kim nie myślałem. Sama wiesz o tem naj- 
lepiej. Nigdy nie traktowałem Żołądzia, 
jak parwenjusza. Nigdy, nikogo w ten 

naprzeciw 

speoj- 

   

  

sposób nie traktuję. Sprawiłaś mnie wiel- 
ką przykrość, Zoniu. 

Zonia odwróciła się gwałtownie i 
rzuciła się ojcu na szyję. 

— Przepraszam, przepraszam! Byłam 
zła! Przecie ja nie wierzę, byś przeszko- 
dził mojemu szczęściu! 

Wówczas Wołłowicz wziął ją na ka- 

lana, jak kiedy była jeszcze małą dziew- 
czynką i, gładząc włosy, tłomaczył na 
ucho: 

— Aż szczęściu? Oczywiście. Nigdy, 
jeśli to ma być szczęście. Nigdy nie 
skrzywdzę twojego serduszka. Ale... bę- 
dzie to dła mnie ciężkie przejście. 

Zonia znowu omało mu się nie wyr- 
wała z objęć. 
— | wszystko z racji pradziadowskich 

przesądów? 
—. Niektóre przesądy mają swoją ri- 

cję bytu... Ale mnie nie o przesądy cho- 

dzi. On taki, widzisz, dla mnie, jakiś ob- 

cy... Wyślizguje się... Nie mogę przejrzeć 

go do dna. Mimo wszystko; mimo jego 
oddanie dla sprawy, obywatelskość, pa- 
trjotyzm, zdolności, jest w nim coś, cze- 
mu nie ufam i sam nie wiem dlaczego. 

Zonia zamyśliła się głęboko. Nie przy 
znałaby się do tego za żadne skarby świa 

ta, ale, oto, zastrzeżenia 'ojcowe zeszły 

się dziwnie z jej własnemi zastrzeżenia- 

mi. I ona, mimo całe oczarowanie, całe, 

coraz bardziej ogarniające ją, zakochanie, 

wyczuwała w Józku coś obcego, tak wy- 

raźnie, że chwilami, poprostu bała się go. 
Wołłowicz, korzystając z jej przyci- 

chnięcia, mówił teraz, tuląc ją do siebie. 

    

Dowiedzieć się przy ul. Portowej 28. 

— — — —-umeblowany. 3 
pującem wejściem na Szar) Dozorca pokaże. 

2 lub 3 pokoje eleganc- 'Szem piętrze, odpowie — NL — 
dni także na biuro — 
do wynajęcia zaraz. —- Słoneczne, 
Dowiedzieć się. — 

„ogiczny. Oglądać moż: A 

od 3 do 6 dami — otoczone ogro- 18-98. 
po poł. Adres: ul. ja- em. — Tyzenhauzow- — — — — — — Ъ 

kóba Jasińskiego nr 6, ska 4 m. 7. 

4 - 5-pokojowe — 

6- 

M I 
„—ze wszystkiemi 

s „ dami do wynajęcia. -- 
POPIERAJCIE Zygmuntowska 20. — 
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LOPP =P > | 

jowe, suche, słoneczne; 
— = — — — elegancko odnowione 
POKÓJ pałkon, ogródek, Art; 

z niekrę- ieryjska 8. (bliska K9 

MIESZKANIE | 
do wynaj 

ul. cia, gruntownie odre 4 
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Mówił, przekonywał, właściwie prosi 
z bezgraniczną, nieśmiałą tkliwością. 

— Nie śpiesz się, zbadaj siebie... Zba 
daj przedewszystkiem jego. Ja nie wątpić| 
że on ciebie kocha... 

Któżby nie kochał mojego prześlicz 
nego złotka! 3 

К
 

masę Ale on ma z pewnością, całą 
przyzwyczajeń, odruchów, instynktów! 
które ciebie razić będą. I odwrotnie»   

Chcę być sprawiedliwym. I odwrotnie« 
Ty sobię nawet nie wyobrażasz«|- 

Tobie zdaje się naturalnie, że miłość staff ą" 
czy za wszystko, moja maleńka, roma! + 
tyczna, niedošwiadczona dziewczynko! || 

Žonie żal się zrobiło  zatroskanegł) 
ojca, zapragnęła pocieszyć go i uspokć 
ić, dowieść mu jakoś, że ona wcale nie 
jest zdecydowana, że się waha i lęka, *| 
tylko broni się przed kategorycznym za] 
kazem, coby jej zmącił zdrową ocenę wła” j 
snych pragnień i tęsknot, pchnął naprzóć 

prędzej, niżby sama chciała, 
Powiedziała, gładząc czule łysinę of 

cową: 
— Nie martw się. 

ręczyć się znienacka, w najbližszy€“ 
dniach... Nie! Tylko ty mnie nie prze” 
szkadzaj zastanowić się spokojnie... iw” 
nie bądź dla niego zły... przypatrz UP). 
się dobrze. : 

— Mogę ciebie zapewnić, že oddavėl 
przypatruję się . | 

— Tak — tak. Czy wierzysz? ja / 

to brałem pod uwagę: jak będzi brzmie 
z Wołłowiczów - Żołędziowa. РаФ 
Prawda? 

Ja nie myślę za” Ь 
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Redaktor w/z. Witold Tatarzyūski 
*


