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Biskup wołojący na puszczy 
i WSZECHPOTĘŻNY METROPOLITA 

Nasz program w sprawie ukraińskiej 
chcielibyśmy ująć w dwa życzenia: oby 
Ukraińcom w Polsce było dobrze į oby 
byli lojalnymi obywatelami państwa. Na 
tomiast mie mamy programu taktycznego 
mm tej sprawie, Siedzimy zbyt daleko od 
Lwowa i Stanisławowa, aby wygłaszać są- 
dy o kwestjach bieżących sprawy ukraiń- 
skiej. .Niedawno zamieściliśmy artykul 
hr. Łosia o interesującej książce bisku- 
pa Chomyszyna. P. Mieczysiaw Pruszyń- 
ski zaznacza, że zajmuje inne stanewisko 
niż hr. Łoś, Artykuły o sprawie ukraiń- 
skiej zamieszczamy w charakterze <dysku- 
syjnym, rozumiejąc ogėlno „ polskie, 0- 
gólmo - państwowe znaczenie kwestji, ukra- 
ińskiej doceniając również jej znaczenie 
migdzynarodowe, RED. 

„Autor niniejszego artykułu bawił w 
ostatnich tygodniach na terenie Małopoł- 
ski "Wschodniej. Miał możność osobiste- 
go zetknięcia się z czołowymi przedsta- 
wiicielami tamtejszego 'społeczeństwa, za- 
równo polskiego jak i ukraińskiego. Ro- 
zmawiał z ludzmi, biorącymi żywy udział 
w życiu politycznem, z politykami, zie- 
mianami, z włościanami, z księżmi. Głó- 
wanym wnioskiem z tego 'skremnego .„re- 
portażu* będzie stwierdzenie, że społe- 
czeństwo polskie innych dziełnic 'ma naj- 
zpełniej błędne pojęcia o całym szeregu 
spraw dotyczących tego „kraju sabotażu 
i pacyfikacji". 
Pomówmy przedewszystkiem o dwóch 

biskupach. 
Biskup Chomyszyn od szeregu lat 

propaguje wśród swych wiernych a prze 
dewszystkiem u podległego kleru hasła 
lojalności dla Państwa połskiego, hasła 
współpracy ze społeczeństwem polskiem. 
Nie jest to najprzyjemniejsza działalność 
zresztą, jeśli się zważy, że już kiedyś 
podwładny duchowny porwał się na nie- 
go z nożem w ręku. .... Głośnemi były 
listy pasterskie księdza Chomyszyna po- 
tępiające jasno i bez ogródek sabotaże 
i. morderstwa polityczne. Ostatnie licz- 
ne oddźwięki w prasie naszej wywołała 
książka, w której zastrzegając się wyra- 
žnie, że „autor nie jest do sprzedania”, 
nie zawahał się Chomyszyn przeciwsta- 
wić szowinistycznej demagogji swego u- 
'kraińskiego społeczeństwa. I choć do gro 
na jego najbliższych współpracowników 
należy świetny publicysta Nazaruk (po- 
liiyk o burziiwej przeszłości) przed klę- 
ską Petruszewicza przeszedł do bolsze- 
wików, z ramienia sowieckiej Ukrainy tra 
ktował z nami w Rydze, potem udał się 
do Ameryki, gdzie ostatecznie stracił u- 
czicia dla bolszewików i wrócił do Pol 
ski — cieszy się zresztą opinją szczere- 
go ideowca), mimo kilkunastu światłych 
towarzyszy — powtarzam — jest wła- 
ściwie ksiądz Chomyszyn w swem spo- 
łeczeństwie głosem wołającego na pu- 
szczy. Szanują ks. biskupa Chomyszyna 
wszyscy, nie wyłączając przeciwników 
politycznych, wszyscy wiedzą, że ksiądz 
biskup tak działa z najgłębszych chrze- 
ścijańskich pobudek; ale choć mają go 
nawet niektórzy za świętego — to w 
sprawach politycznych słuchać go nie 
chcą. „Polityką nie dla  świętego*. 
Wprost przeciwnie ma się rzecz, jeśli 
chodzi o metropolitę Szeptyckiego. 

Góruje nad Lwowem kompleks świę- 
tojurskich gmachów, Góruje nietylko nad 
miastem, ale góruje duchowo nad całą 
połacią naszego kraju. W niedużym, ale 
pięknym pałacu mieszka tam ksiądz me- 
tropolita Szeptycki. W podziemiach ka- 
tedry odbywają się nabożeństwa i mo- 
dły o lepszą przyszłość biednego naro- 
du. Nabożeństwa takie zapowiadają w 
ciężkich chwilach duchowni w najodle-- 
glejszych zakątkach Czarnohory.  Zjeż- 
dżają się wtedy na nie delegacje ze wszy 
stkich stron kraju w strojach ludowych, 
w butach, w kierpcach. W podziemiach 
katedry brzmią z kazalnicy słowa pokrze 
pienia, lud ich słucha, wróciwszy do do- 
mu, powtarza innym. Gdy weźmiemy na 
leżycie pod uwagę religijność półciemne- 
go ludu, dalej silne bardzo złączenie te- 
go ludu z klerem i z inteligencją, do- 
piero wtedy uprzytomnimy sobie znacze- 
nie wpływu jaki katedra św. Jura nad 
Małopolską Wschodnią roztacza. 

Ksiądz metropolita Szeptycki stoi na- 
pozór zdala od polityki. W udzielonym 
niedawno „Buntowi Młodych'* wywiadzie 
nie chciał poruszać tych kwestyj i mó- 
wił: to do mnie nie należy, od tego są 
inni". Jak z tem jest naprawdę? 

Tak. Mówi prawdę gdy mówi: stoję 
z dala. I to jest właśnie jego największa 
mądrość. Że nie jest duchownym — poli- 
tykierem. Stoi zdala od małych intryg, 
waśni, nie gubi się w drobnostkach. Ale 
za to tem większy posiada autorytet, gdy 
zwrąca się do swego społeczeństwa. 
Wszyscy przywódcy partyjni od skraj- 
nych nacjonalistów do ugodowców chy- 
lą wtedy przed nim czoła. Do ludu trafia 
Metropolita gestem: podczas pacyfika- 

cji jedzie do Warszawy, by w szatach 
pontyfikalnych udać się do Bekwederu i 
tam przemówić za swoim ludem. I nikt 
się temu nie dziwi. Choć są posłowie i 
senaterowie wszyscy wiedzą, że metro- 
polita Szeptycki z racji urzędu i własnej 
osoby jest najgodniejszym przedstawi-- 
ciekiem społeczeństwa ukraińskiego. 

iPozatem nie zapominajmy, że metro- 
polita jest właścicielem ogromnego ma- 

-Igtku. Prócz kilkudziesięciu kamienic we 
Lwowie, dobra metropolitalne wynoszą 
kilkaset tysięcy morgów. Pieniądze z fol- 
warków i tartaków idą na cele społecz- 
ne, kulturalne, oświatowe; na czytelnie, 
„proświty, sojuzy; na pisma, z których 
„Dzwon“ i „Meta“ są najpoczytniejsze. 
Nic dziwnego, że wpływ osobisty metro- 
polity Szeptyckiego na wschodnio-gali-- 
cyjskich Ukraińców jest ogromny. 

Reasumując stwierdzamy: wpływy 
ks. Chomyszyna są minimalne, znaczenie, 
ks. Szeptyckiego jest ogromne. Idziemy 
dalej, Czy to jest dla nas Polaków żle 
czy dobrze? 

„Ks. Szeptycki — to hakatysta'. Nie- 
tylks, prasa brukowa to powtarza ale w 

ichu — chwaląc listy Chomyszyna 
>rmują swych czytelników i naj- 

„-. aźniejsze dzienniki. O ile jednak ist- 
nieje dużo mylnych pojęć w naszem spo- 
łeczeństwie, to nasze zdanie o metropo- 
licie Szeptyckim jest największym prze- 
sądem. 

By '9 czytelnikom udowodnić, rozpa- 
trzmy dwie sprawy: 1) stosunek Szeptyc 
kiego do akcji terorystów ukraińskich i 
2) stosunek Szeptyckiego do problemu 
współpracy z Państwem Połskiem. 

Co do pierwszego stwierdzamy, że 
stanowisko metropolity Szeptyckiego jest 
w całej pełni lojalne. Potępiał i . potępia 
zawsze niepoczytalną politykę bojow- 
ców. Potępia ją nietylko jako katolik, ale 
również jako Ukrainiec, który dobrze ro- 
zumie, że ta akcja tylko największe szko- 
dy przynosi, że każdy zamach terorysty- 
czny to krok w tym od celu narodowego. 
Mówi to jasno, niedwuznacznie. A że dla 
bojowców ma jednak litość — to czyż 
dużo Polaków nie czuło w głębi duszy li 
tości dla Biłasa i Danyłyszyna? 

Tu jest ks. metropolita lojalny. Ale 
ktoś powie — to jeszcze mało. — Tylko 
potępić bandytyzm — to nie wystarcza 
dla księcia Kościoła. Trzeba szerzyć 
chrześcijańską miłość, łagodzić waśnie, 
głosić współpracę dwu walczących spo- 
łeczeństw. Tak. Ale czy to łatwo? 

Dziś metropolita Szeptycki żeby 
chciał, toby nie mógł tego zrobić. Stra- 
ciłby tylko niepotrzebnie swój u własne: 
go społeczeństwa autorytet, zgrałby się 
politycznie nadaremnie. On sam może 
stałby się przyjacielem Polaków, prasa 
nasza pisałaby o nim jak o księdzu Cho- 
myszynie. Ale społeczeństwo ukraińskie 
nadal pozostałoby do nas wrogiem. 

1 dlatego mam wrażenie, że myli się 
hr. Stanisław Łeś, myli się publicysta 
„Czasu*, mylą się zresztą wszyscy pra- 
wie polscy publicyści od spraw ukraiń- 
skich, bo że tak powiem — postawili na 
Chomyszyna. Polityk musi hyć realnym. 
Gdy zawierawzy przymierze z państwem 
tem a tem, to tie zależy nam bynajmniej 
by tylkc misisėer spraw zagranicznych 
tegoż państwa podpisujący traktat był 
dla nas dobrze usposobionym. Staramy 
się zjednać całe tamto społeczeństwo, 
wiedząc, że nawet jeśli dany minister 
będzie nam duszą i ciałem oddany, to 
nic nam z tego nie przyjdzie, jęśli jego 
społeczeństwo od nas się odwróci. Wy- 
b'erze innego ministra i traktat wypo- 
wie, Oddany nam minister sk“ mpromito- 
wany pójdzie w odstawkę w ;apomnie- 
nie. Dla nas samych jego v.icok będzie 
przykrym. 

Polityk musi być realnyin, musi zdać 
sobie sprawę, kto z jego kontrahentów 
jaką siłę reprezcniuje Dla księdza Cho- 
myszyna mamy najwyższą cz Ale nu 
simy zdać sobie sprawę, że ksiądz (cho- 

myszyn, to nie jest społeczeństwo ukra- 

ińskie. Nie mamy tu się co łudzić. Ksiądz 

Chomyszyn to tylko jednostka najwyżej 

kilku jeszcze współpracowników. Społe- 
czeństwo ukraińskie — to ksiadz metro- 
polita Szeptycki. i ylko żeby stał się U0- 

łuchowskim, musimy mu stworzyć warun 
ki Gołuchowskiego... 

Mieczysław Pruszyński. 

  

  

Q©drzucenie protestów wybor- 
czych 

WARSZAIWA. (tel. wił.). W dniu wezo- 
rajszym Sąd Najwyższy mia: posiedzeniiu 
jawnym rozpatrywał — 5 protestów wy- 
przeciwko wyborom do Sejmu w Okręgu 
64 Święciany — Brasław — Dzisna. Po 
przeprowadzonej rozprawie Sąd Najwyż- 

Szy postamiowił wiszystkie 5 protestów — 
pozostawić bez tiwizględnienia. 

Telefony: Redzkch -- 17-52, Aamiatracj «. 228. 

  

Opłata pocztewa uiszczoga ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niłeszmówionych sie zwraca. Administracja 

nie uwzględnia zastrmeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
3“ RANUWICZE — ul. Szeptyckiego — A. 

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

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEį — Ksiegarnia Kol. „Ruch“ 

KLECK — Sklep „Jedność" 
ŁIDA — uł. Suwalska 13 — 5. Mateski. 
ŁUNINIEC -— Księgarnia Kol, „Ruch*. 
MOLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
MIORY —E 
NIEŚWIEŻ ul. Ratuszowa — Księgarnia Įažwiūskiego. 
NGWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-SWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch'* 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy 
as 23 by ooariozpa ak gr 
graniczne 50 proc. drożej. Ogłosz! cyirowe 

do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administac) 
Za; 
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POSTAWY — 

о 50 proc. drożej 
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Obrady gospodarcze w Waszyngtonie 
WASZYNGTON PAT. — Oiicjalny 

komunikat stwierdza, że przedmiotem 
wieczornych rozmów Roosevelta i Mac 
Donalda były sprawy monetarne, znajdr- 
jące się na porządku dziennym  Świato- 
wej konierencji gospodarczej. Z komuni- 
katu wynika, że była mowa o powrocie 
do parytetu złota, przyczem omawiano 
kwestję obniżenia pokrycia złotem. 

EMISJA BONÓW SKARBOWYCH 

WASZYNGTON PAT. — Sekretarz 
skarbu Woodin zapowiedział emisję bo- 
nów skarbowych na sumę 500 miljonów 
dolarów na 2,875 proc. Bony podlegają 
spłacie po upływie 3 lat. Powodzenie pa 
życzki będzie zależne od tego, jak be- 
czie przyjęta przez liczne rzesze drot:- 
mych ciułaczy. 

LONDYN PAT. — „Times*, omawia 

jąc rozmowy waszyngtońskie, stwierdza, 
ze mie wyszły one jeszcze z okresu wy- 
jaśniamia sytuacji. Ogólny przegląd sytua 
cji międzynarodowej, dokowany przez 
kkoosevelta, wobec Mac Dnnalda utwier- 
dza członków delegacji brytyjskiej w 
przekonaniu, że w zasadzie istaieje sze- 
'uka płaszczyzna porozumienia, W rez- 
mowach: wczorajszych główną rolę gra- 
ła sprawa rozbrojenia. 

Według informacyj „Timiesa” w spra 
wie terminu zwołania wszechświatowej 
konferencji ekonomicznej w Londynie do 
szło do porozumienia między przedstawi 
cielami Anglji i Stanów Zjednoczonych. 
Zgodzono się, że konferencja jest naka- 
zem chwili, i że powinna odbyć się po- 
między 10 a 20 czerwca. Kończąc swe 
uwagi, dziennik stwierdza, że wynik roz- 
mów jest w dużym stopniu zależny od 

  

Znowu wybicie szyb w poselstwie niemieckiem 
LONDYN PAT. — Policja aresztowała о- 

sobfika, który dziś w rannych godzinach roz- 
<bił butelką trzy szyby w oknie ambasady nie- 

mieckiej. Butelka zawierała kartkę papieru z 
napisem: — „Rzeźniku Hitlerze, przekroczytes 

wszelkie granice". 

BOHATEROWIE PROCESU MOSKIEWSKIEGO 
LONDYN PAT. — Po złożeniu wizyty dy- 

rekcji towarzystwa Metropolitain Wickers czte 
rej inżynierowie angielscy, bohaterowie proce 
su moskiewskiego, udali się do Foreign Office, 
gdzie zostali przyjęci przez ministra spraw za 
granicznych Simona. 
MOSKWA PAT. — Angielski charge d'affai- 

res odwiedził w więzieniu inż. Thorntona i 
stwierdził, że stan jego zdrowia jest dobry. 4 

LONDYN PAT. — Według wiadomości о- 
trzymanych z ambasady brytyjskiej w Moskwie 
zwolnienie obu uwięzionych Anglików i zamia 
ua kary, którą im wymierzono, na wysiedlenie 
z granic Rosji uchodzi za rzecz pewną. — W 
związku z tem w kołach gospodarczych Lon- 
dynu panuje przekonanie, że stosunki handlowe 
pomiędzy Anglją a Sowietami zostaną rychio 
uregułowane. $ 

Praces 0 zamach stanu w Czechach 
BRNO. PAT. — Rozpoczął się przed Tryby 

па%ет Siamu proces przeciwko 60 członkoni cze 
skiego stronnictwa faszystów, oskarżonym o 
zbrojny zamach na koszary piechoty w Szide- 
nicach w nocy 22 stycznia rb.- Jak wiadomo. 
podczas zamachu tego ranny został ciężko je- 
den z żoinierzy, zaś dwaj leżej ranni. jako głó- 
wny oskarżony w procesie, występuje por. re- 
zerwy Kopsinek, lat 30, były gen. .Gajda, lat 

zg 

  

WARSZAWA. PAT. Trwająca od kil- 
ku dni zniżka dolara zaznaczyła się dziś 
w dalszym ciągu. 

Na giełdzie paryskiej dewiza ma No- 
wy: York motłowana. była w zamknięciu — 
22.95 wobee 23.20 w otwarciu i 28,25 w 
zamknięciu sobotmiem. 

Notowania Niowego Yorku w Londynie 
zniżkowało «z 3,82 id pół za jeden: funt -— 
iw otwarciu na 3,86 i pół w południe i 3,88 

FUNT 

4] wraz ze swym siostrzeńcem Gejdlem lat 21. 
Kópsinek i Gejdl zbiegli w swoim czasie za- 
granicę, zostali jednak wydani sądom czeskim. 

Akt oskarżenia zarzuca podsądnym dokona 
nie zbrodni zamachu stanu, gwałtu oraz gra- 
bieży z bronią w ręku, podburzania wojska 
de nieposłuszeństwa oraz do spisku przeciw 
Rzeczypospolitej Czeskosłowackiej. Proces — 
jak przewidują — potrwa kilka tygodni. 

a 

i 

1 pół w zamknięciu (wi sobotę 3,82 i pół). 
Widać z tego że zniżka dolara jest szyb- 
sza niż zwyżka  fumfta szterlinga, który 
był dziś w stosumku ' do kursów sobot- 
mich notowany wyžej. Wszystkie inne de- 
wizy europejskie w Nowym Yorku rów- 
mież zwyżkowały. Niotowamo Paryż 4.35 
(rw sobotę 4,26 1/8), Ziurych 21,45 (w So- 
botę 20,85). 

W Nowym Yorku Londyn podniósł się 

Dyr. Stefan Rygiel oskaržony 9 nadużycia 
WARSZAWA (Telefon własny). — 

W związku z remoutem Bibljoteki Uni- 
wersyteckiej w Warszawie po długotrwa 
łych dochodzeniach na wniosek proku- 
ratora zostało wdrożone śledztwo prze- 
ciwko dyrektorowi Bibijoteki Uniwersy- 
teckiej w Warszawie dr. Stefanowi 
Ryglowi. jednym z poważniejszych za- 
rzutów wysuwanych przez komisję mini- 
sterjalną, która przeprowadziła dochodze 

nie, jest to, że remont Bibljoteki został 
dokonany nie w ramach budżetu i bez 
ustałonego kosztorysu. Pozatem ujawnio 
по brak asygnat na szereg kwot, wpła- 
conych przez kąsę uniwersytecką, duże 
niedokładności w rachunkach na pokry- 
cie poczynionych zamówień, Ogólna su- 
mia, na którą brakuje dowodów sięga 60 
tys zł. Oprócz dr Rygla postawiona zosta 
ła w staa oskarżenia jego sekrętarka. 

Spław na rzekach granicznych z Z55R 
WARSZAWA PAT. — W ostatnich dniach 

odbyły się rokowania w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych między pełnomocnikami polski- 
mi i pełnomocnikami ZSRR w sprawie zawar- 
cia umowy o spławie na rzekach granicznych. 
Ze strony polskiej rokowania prowadził dyrek- 

tor Władysław Rasiński, ze strony zaś sowiec- 
kiej radca poselstwa sowieckiego w Warszawie 
Borys Podolskij. Rokowania doprowadziły do 
uzgodnienia zasadniczych punktów umowy, któ 
ra prawdopodobnie w najbliższym czasie bę - 
dzie podpisana. 

3 tysiące Żydów wyjedzie do Palestyny 
WARSZAWA PAT. — Egzekutywa agen- 

cji żydowskiej w Palestynie przeznączyła dla 
komitetu palestyńskiego w Warszawie na okres 
półroczny od kwietnia do września rb. 3000 pa ° 

szportów na wyjazd do Palestyny. 

Dzisiaj o godzinie 14.55 wyjechało z War- 
szawy 594 żydów do Palestyny. 

  

Ekspertyza chusteczki Gorgonowej w Warszawie 
WARSZAWA (Telefon własny). — 

W ciągu dnia wczorajszego dokonano w 
Zakładzie Higjeny ekspertyzy chusteczki 
Gorgonowej. Ekspertyzę przeprowadził 
prof. Hirszteld w obecności prof. Olbry- 
chta. Badania zakończono podpisaniem 
wspólnego orzeczenia, które zostanie od 

Napad na aktora 
SOSNOWIEC. PAT. W pomiedziałek 

dokonano tu zuchwałego napadu na akto- 

ma. teatru miejskiego w: Sosnowcu Bromi- 
sława  Żydaczewskiego. Napastnicy bez 
żadnej pnzyczyny powalilii Zydaczewskie- 
go i ciężko go pobili Ostatkiem sił Ży- 

czytane na wtorkowej rozprawie w Kra- 
kowie. 

Orzeczenie to — jak słychać — cał- 
kowicie pokrywa się z poprzedniem orze 
czeniem prof. Hirszielda, W ten sposób 
proi. Olbrycht uznał tezy i metody prof. 
Kirszielda za słuszne. 

daczewiski, leżąc ma ziemi  sinzelił, raniące 
jednego z mapastników, sam jednak na 
skutek odniesionych ran zmarł po prze- 
wiezieniu go do szpitala. Spraweów na- 
padu których było trzech ujęto. 

. 

  

przebiegu rozmów z Herriotem, ponie- 
waż bez współpracy francuskiej rozwią- 
zanie prawie wszystkich zagadnień oma- 
wianych obecnie w Londynie nie jest mo 
żliwe. : 

PARYŻ PAT. — Herriot przyjął w 
Waszyngtonie przedstawicieli prasy, któ- 
rym oświadczył, że czuje się szczęśliwy, 
mogąc współpracować z człowiekiem tej 
miary, co prezydent Roosevelt. Odno- 
sząc się jak najprzychylniej do współpra 
cy międzynarodowej, Herriot zaznaczył, 
że polityka walutowa Ameryki i ostatnie 
zarządzenia prezydenta Roosevelta uwa- 
2а та zagadnienia wewnętrzne, o których 
w zasadzie nie wypowiada się. Odpowia 
dając na pytania w sprawie prognosty- 
ków światowej konferencji gospodarczej, 
kierriot wyraził przypuszczenie, że roko- 
wańia doprowadzone będą do szczęśli- 
wego zakończenia, gdyż w Europie panu- 
je w stosunku do konierencji atmosiera 
raczej przychylna. 

PARYŻ PAT. — Nadeszły tu informa 
cje, że eksperci amerykańscy złożyli eks 
pertom angielskim projekt międzynarodo 
wej dewaloryzacji walut. Projekt ten 0- 
parłby się na następujących zasadach: 

1) Dewalłoryzacja miałaby nastąpić 
jednocześnie we wszystkich krajach. 

2) Dewaloryzacja musiałaby sprowa- 
dzić waluty do poziomu niższego od okre 
šionego jako wartość realna. 

3) Dewaloryzacja dokonana winna 
być w ten sposób, aby zapewniła auto- 
niatyczny rozdział złota. Przez wartość 
realną należy rozumieć porównanie war- 
tości jednej waluty i jakąkolwiek bądź 
inną. 

Eksperci w uzasadnieniu swego wnio 
sku zwracają uwagę, że wartość poszcze 
gólnych walut podniesie się przez zniesie 
nie restrykcyj celnych i. -wprowadzenie 
szeregu ułatwień w obrotach towaro - 
wych. Uzasadniając 3 punkt swego pro- 
jektu, eksperci powołują się na dewalory 
zację iunta szterlinga, kiedy to do kas 
emisyjnych tych krajów złoto napływało 
w wielkiej ilości. 

    

tod soboty z 3,81 3/4 ma 3,87 1/4, w otwar 
cit, 

MW Paryžu w zamknieciu  Lomnidym mjoto- 

wamo 89,15 a więe nieco niżej niż w ot- 
wameiu 89,40, lecz wyżej miż wi sobotę 
88,92, 

W Londynie motowanmo Paryż 89,17 w 
południe, 89,18 tw; sobotę 88,93. Zurych — 
18.17 w poludnie 18.15, 'w sobotę 18.10. — 
Berlin 15,27, w poludnie 15.25, w sobotę 
15,22 i pół, Nowy, Yioxk 3,88 į pół, w połud 
nie 3,84 i pół, po południu 3,86 i pół a w so- 
botę 3,82 i pół. 

Również ma giełdzie warszawskiej de- 
wizy amerykańskie zniżkowały. Niotorwia- 
mio czek ma Nowy York 8,05 — 8,04 — (w 
sobotę było 8,25). a kabel 8,10 — 8,08, — 
(w sobotę odpowiednie kursy kabla 8,30 
— 8,28). iDewizy lonidyńskie w Warsza- 
wie wyjątkowo zniżkiowały w stosumku do 
soboty z 31,50 do 31,35, przypuszczalnie 
dla tegio, że wi sobotę kur Londynu był 
mieco za wysoki. IW godzinach wieczornych 
(kurs dolara gotówkowego na mynku pry- 

wanym  motowamo  orjenitacyjnie 8,15 w 
płaceniu. 

RST TAI KE SSRS SKERSIS 

B. OFICEROWIE NIEMIECCY CHCĄ 
MONARCH JI 

BERLIN PAT. — W Berlinie odbyt się złot 
oganizacyj byłych oficerów niemieckich, na 

który b. cesarz Wilhelm nadesłał telegram po- 

witałny. Na uroczystość otwarcia przybyły de- 
legacje istniejących związków kombatantów, 
Stahlhelmu, organizacyj Ojczyźnianych i wiele 
gości honorowych z synem b. cesarza ks. Fi- 
telem Fryderykiem na czele, 

Zlot przyjął rezolucję, podkreślającą, że 
dzieło odrodzenia Niemiec musi być ukorono- 
wane przez powrót monarchji pod berłem Ho- 
henzollernów. Wysłano depesze hoidownicze 
do b. cesarza i do przedstawicieli byłych do- 
mów panujących w Niemczech. 

  

„DZIEŃ MUZYKI* W AUSTRJI 

WIEDEŃ. PAID. Wiezorajszy „dzień 
muzyki” obchodzony uroczyście w Wied- 
miu i wi całej Austfrji był zakłócony w 
wielu miejscowościach przez zajścia ma 
tle politycznem, 

Przed. waltuszem wiedeńskim przed po- 
łudniem odbył się koncert  onkiestry ro- 
botniczej, po południu ma placu Bohate- 
rów, grała orkiestra  marodowych socja- 
listóm "W 4 wypadkach policja musiała 
nozpnoszyć tłum. który usiłował zorgani- 
zować pochód przez główne arterje mia- 
sta. Doszło do kilkakrotnych starć, 
podczas których aresztowano około 50 
osób, 

S$TOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

SŁONIM — Księgarnia |]. Ryppa uł. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Мар $ 

WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Koi. „Ruch”, 

DRUJA — Kowkin. 

Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— uł Wileūska 15 T. Gurwicz 

PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski a 

Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej : 

4 Mickiewicza 10. 

 SWEZYOKZOOWZIE о 

na mie 2-ej i i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty Oraz 
zp Aw ABA 1. ik a a AS o 25 proc. drożej. 

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

TELEGRAMY 
KORPUS KADETÓW IM. MARSZAŁKA 

PIŁSUDSKIEGO 
LWÓW. PAT. Marszałek (Piłsudski — 

zgodził się ma :przyjęcie Szefostwa kor- 
pusu kadetów lwowskich Nr. 1. Od tej 
chwili nazywać się on będzie Korpusem 
Kadetów Nr. 1 imienia Marszałka Pii- 
sudskiego. Korpus Kiadetów we Lwowie 
jest pienwszym, któremu przypadł w u- 
dziale ten| zaszczyt, przyczem zaznaczyć 
należy, że jest to dopiero 4-te z mzędu 
szefostiwo madane pnzez Marszałka Pil- 
sudskiego. Na posiedzeniu Zamządu To- 
wanzystwa Przyjaciół Korpusu Kadetów 
Nr. 1 uchwalono wyrazić mia ręce p. Mar- 
szałka Serdeczne podziękowanie. 

OSSENDOWSKI LAUREATEM 
NAGRODY i 

WARSZAWA. — Tegoroczna nagro- 
da Towarzystwa Literatów i Dziennika 
rzy przyznana została Ferdynandowi Os- 
sendowskiemu za pracę „Lenin*. Nagro- 
da ta wynosi 2000 zł. 

OBRADY NACZELNEJ RADY 

ZDROWIA 

WARSZAWA. PAT. MW dniu 24 b. m. 

rozpoczęły się w Ministerstwie Opieki 

Społecznej obrady (Państwowej Naozel- 

nej Rady  Zdrowila. RE 6 

otwionzył kwótkiem przemówieniem p. 101- 

mister opieki a . i doo: 

poczem | wiodmii o objął | 5 

Rem ae ae Piestnzyński. Na porząd: 

ku obrad znajdowały się projekty staw 
o izbach lekarskich i 0 pielęgnian strwie. 

Ponadto w związku z przeniesieniem 

Departamentu Służby Zdrowia z Minister 

stwa Spraw Wewnętrznych do Mijnister- 

stwa . Opieki Społecznej i połączeniem — 
czymności z zakresu zdrowia publicznego 

powolamo, oprócz istniejących 18 sekcyj 
dla poszczególnych zagadnień działu 
zdriowia, sekcję lecznictwa i profilaktyki 
w ubezpieczeniach społecznych oraz sek- 

cję spraw apieki lekarskiej mad matką i 
dzieckiem. 

NAGRODA MUZYCZNA WARSZAWY 

WARSZAWA. [PAT. Sąd konkursowy 

nagrody muzycznej st. m. Warszawiy pod 
przewlodniectwem wiceprezesa Rady Miej 

skiej Maurycego Мута ma posiedzeniu 

w dlnia 24 b. m, przyznał itegomoczną na- 
grodę Igmacemu Józefowi Paderewskie- 
mm.  Niagnoda tegonoczna wynosi 5 tysię- 
cy złotych. "W! latach poprzednich magro- . 

  

= dy muzycznie otrzymali: w. 1929 moku — 
Aleksander Michałowiski, w 1930 — Piotr 
Maszyński w 1931 — Stanisław Niewia- 
domski, w 1932 — Emil Młynarski. 

ŁOT ALGIER—MAROCCO 
CASAIBLANCA. [PAT. Zakończony — 

został lot Algier - Marokiko. Poza konikur- 
sem odbyli raid płk. Kwieciński i kpt. 
Hirszfeld, zdobywając za swój przelot 
dłuże uznanie i wzbudzając wszędzie og- 
womne zainteresowanie. Przelot objął — 
trasę 3500 klm., częściowo ponad Saharą 
i górami Atlasu, w wyjątkowo ciężkich 
warunkach atmosferycznych. Pomimo io 

pnzelot odbył się bez majmniejszego defek- 
tu, dając wspaniały wynik. 
WYŚCIG AUTOMOBILOWY DOKOŁA 

MONTE-CARLO 
MONTE CARLO. PAT, (W. wielkim 

wyścigu automobilowym dookoła Monte 
Carlo ma dystansie 318 kilometrów zwy- 
ciężył Vamzi ma Bagattim — 3:27,49. 
Największe szanise zwycięstwa miał Nu- 
volani ale przed samą metą samochód 
jego zapalił się. Nuvolari mimo to zdo- 
lał przeprowadzić samochód przez metę, 
ale sędziowie nie przyznali mu zwycięstiwia, 

gdyż przeszedł przez metę pchając sa- 
mochód przed sobą. 

ZAWODY HIPPICZNE W NICEI 
NICEA. [PA'T. W szóstym dniu mię- 

dzynianodowych * zawiodów. hiippieznych w 
m nę potęgi skoku o magrodę ka- 
walerji portugalskiej pierwszą nagrad 
zdobył Framcuz Clave na koniu Jiudex. : 

Szosland ma Alim oimzymał trzecią 
nagrodę, Ruciński na Roxanie óśmą, Ku- 
lesza ma Mylordzie zdobył wstęgę. 

Major Królikiewicz jadąc na Regen- 
cie, uległ przed kilku dniami mieszczęśli- 
wemu wypadkow i nie będzie mógł brać 
udziału w pozostałych konkursach. 

WYPADEK SAMOCHODOWY 
KARDYNAŁA. 

WIEDEŃ. (PAT. Kardynal wiedeński 
dr. Innitzer został nanny wczoraj w Wy- 
padku samochodowym. Auto kandymala 
uderzyło się z samochodem, zdążającym w 
przeciwnym kierunku i zostało zepchnięte 
do przydrożnego rowu w pobliżu  Fiischa- 
mend. Odlamki szkła omaniły kardynała 
w twarz. Po opatnzeniu skaleczeń przez 
Iniejscowego lekarza  kiandymal odjechał 
do Wiednia. 

DOLAR I FUNT W WARSZAWIE 
WARSZAWA, PAT. Pnzedgiełda. Do- 

lary 8,25. — 8.26. Ruble 4.80. Dolary zło- 
te 9,18, Fumty — 31.55 — Bank Polski 
płaci za dolary 8.20. 

WARSZAWA, PAT. Dzisiaj po po- 
łudniu zaznaczyła się zwyżka na giełdach 
europejskich funta Sterlinga, i dalszy 
choć nieznaczny spadek dolara. Zwyżka 
funita zaznaczyła się ma giełdzie londyń- 
skiej, która w sobotę jeszcze przeciw 
działała tej zwyżce. Stosunek franka fran- 
cuskiego i szwaijearskiego pozostaje mada! 
ma tym samy poziomie. 

 



3 

Sleńdziński © kontradykcjach 
krytyków warszawskich 

— Jednym z najzłośliwszych hamul- 
ców rozwoju kultury duchowej, a w 
szczególności sztuki, jest brak ścisłych 
kryterjów na jej szczytach... Jeśli powie- 
simy jakiś impresjonistyczny obraz, na- 
przykład Moneta, obok Tycjana i doda- 
my do tego Madonnę Cimabuego — to 
stwierdzimy z łatwością ' że pomiędzy 
temi rzeczami niema pomostu, że są to 
poprostu różne światy, które sobie wy- 
starczają, i na swój sposób są doskona- 
łe, ale wzajemnie sobie przeczą i nigdy 
ze sobą zgodzić się nie będą mogły. © 
tym stanie rzeczy winniśmy wiedzieć, za 
nim zechcemy zająć się sprawami sztu- 
ki. — 

Tak pisze Leon Chwistek. Ma całą 
rację. jeszcze jaskrawiej uwydatni się od 
rębność Tycjana czy Cimabuego, ješli 0- 
bok nich powiesimy obraz Picassa, Mo- 
diglianiego, albo Utrilla. Różne światy, 
które nigdy nie pogodzą się. Który z 
nich jest doskonalszy? Być może, Tycjan 
i Cimabue, choćby dlatego, że mają za 
sobą próbę wieków. 

O tym stanie rzeczy nie wiedzą, czy 
nie chcą wiedzieć, pewni krytycy war - 
szawscy, którzy zajęli się wystawą pla- 
styków wileńskich w IPS'ie, szczególnie 
obrazami Śleńdzińskiego. Malarz ten jest 
zbyt potężną indywidualnością, by moż- 
na obok niego przejść beznamiętnie. Je- 
żeli irytuje niektórych, to bardzo dobrze: 
zasługą artysty jest wywracanie ludziom 
bebechów. 

Tak stało się niewątpliwie z Tytusem 
Czyżewskim, którego Śleńdziński dopro- 
wadził do pasji. Tytus Czyżewski pisze 
o wystawie wileńskiego malarza w „Ku- 
rjerze Polskim*. Miesza on Kwiatkowskie 
go z Jamonttem i Roubą, kwalifikując 
ich wszystkich ryczałtem jako „oleodru- 
kowych uczniów Śleńdzińskiego"*. Pomył 
ka ta stwierdza najdowodniej, że kryty- 
ka jego nie jest rzetelna, Zresztą: Jowi- 
szu, gniewasz się? a więc nie masz racji. 

„Naturalistyczne i pseudo-akademickie, nu- 

dne rzeźby Śleńdzińskiego są pastiszami, pre- 

tensjonalnem podrabianiem stylu, a w gruncie 

rzeczy są tylko naturalistyczną, dosyć z grub- 

sza pojętą formą rzeźbiarską. Również obrazy 
Śleńdzińskiego, wymuskane, retuszowane port- 

trety, o źle rysowanych rękach i nogach, © 

twarzach, których policzki są nierównomiernie 

umieszczone, a kompozycja krygowana i styli- 

zowana, a nie ujęta w styl — robią wrażenie 

pretensjonalne". 

Jakże kontrastowo w zestawieniu z 

powyższą charakterystyką, wygląda opi- 

nja dra Mieczysława Tretera, historyka 
sztuki, wydana w „Gazecie Polskiej": 

„„„ewolucyjne znaczenie artystycznej dzia- 

łalności Śleńdzińskiego dla polskiej sztuki wo- 

gėle, jest ogromnie doniosłe, bardzo pożytecz- 

ne i zapewne brzemienne w zbawcze dla dal- 

szego rozwoju skutki. Rzeźby tego artysty są 

owocem jego iście średniowiecznego rozmiłowa 

nia się w pokonywaniu różnych trudnośći tech- 

niki, rzemiosła oraz Oporu, jaki stawia mate- 

rjal. Są one produktem świadomej tendencji 

do stylizacji, czasem renesansowej, średniowie 

cznej czy nawet archaicznej greckiej... О ma- 

łarskiej fakturze obrazów Śleńdzińskiego, praw 

dziwego mistrza - Wirtuoza, należałoby napisać 

osobne studjum“. — 

Mógłby ktoś sceptycznie » zauwažyč, 

ze Treter widocznie jest wielbicielem 

Sleńdzińskiego, i dlatego chwali go. 

Przypuśćmy. Ale wielbiciel ten nie pa- 

sjonuje się. Pisze spokojnie i rzeczowo. 

To coś znaczy. Znaczy coś również i 

uwaga, że rzeźbiarstwo Śleńdzińskiego 
— to świadoma tendencja do stylizacji. 

Z tego więc stanowiska należy je rozpa- 
tiywač. Można nie zgadzać się z niem, 

ale — zanim zechcemy zająć się sprawa- 

mi sztuki, winniśmy wiedzieć, że pomię- 

dzy Tycjanem a Monetem niema pomo - 
stu. Niema również pomostu pomiędzy 
Jamonttem a Kwiatkowskim: to są różne 
światy. Tytus Czyżewski zdołał znaleźć 
pomost pomiędzy Jamonttem a Kwiat- 
kowskim — w oleodrukach. Oto kryte- 
rjum zirytowanego krytyka. 

Mieczysław Sterling, sprawozdawca 
„Kurjera Porannego“ był zawsze przeci- 
wnikiem Śleńdzińskiego. Należy jednak 
przyznać, że negatywne zdanie o nim u- 
mie wyrazić w sposób, ze swego punktu 
widzenia uzasadniony. 

„Nie umiem wczuć się w tę sztukę — po- 

wiada Sterling — chodzę pomiędzy temi dzie- 

łami, podziwiam zdolność, ale to wszystko jest 

dla mnie groźną zabawą wielkiego talentu... 

Jeżeli przyjrzymy się dokładnie fizjognomji ar- 

tystycznej tego malarza, to przekonamy się, że 
właściwie cała jego sztuka jest bezustanną u- 

cieczką od samego siebie: człowiek współcze- 
sny ucieka w epokę Botticellego czy Holbei- 

na, malarz — w sferę pracy rzeźbiarza, rzeź- 

biarz — w sferę pracy malarza... Prace Śleń- 

dzińskiego są cełowaniem w mistrzostwo mi- 

strzów innych epok. Śleńdziński jest typowym 

przykładem artysty o wielkim talencie, który 

istoty własnej sztuki nie zgłębił, lub zgłębił fał 

szywie. Oryginalność Śleńdzińskiego, jego nie- 

przeciętna inteligencja, talent rysowniczy i 

czeźbiarski, idą po zupełnie fałszywej linji. Żal 

jest, że człowiek tak wielkiego talentu osiadł 

na mieliźnie wewnętrznych nieporozumień". — 

Trzy powyższe głosy krytyków war- 
szawskich reprezentują trzy Sprzeczne 

podejścia do Śleńdzińskiego. Dla artysty 

zawsze najważniejsze jest to, że ludzie 

kłócą się o niego i najrozmaiciej go tra- 

ktują. Dowodzi to, żć jest wielostronnym 

i wartościowym. Ale rozbieżności i 

przeciwieństwa krytyków dowodzą rów- 

nież tego, że na szczytach sztuki brak 

jest ścisłych kryterjów. Jasne jest bo - 

wiem, że sztuka Śleńdzińskiego należy 

do szczytów. Wysz. 

Wraženia i wn'oski 
Z WALNEGO ZJAZDU HARCERSTWA 

POLSKIEGO W KATOWICACH 

Tegoroczny walny zjazd harcerstwa polskie 

go, odbyty w dniach 22 i 23 bm. w Katowi- 

cach na prastarej odwiecznej „ ziemi piastow- 

skiej, po którą w zachłanności swej Niemcy 

zbójeckie wyciągają łapy, pozostawił na jego 

uczestnikach do końca ich życia głęboki i nie 

zatarty obraz zmagań bohaterskiego ludu Ślą- 

skiego. Ludzie, którzy przez 500 lat, tocząc 

krwawe i ciężkie zmagania z zalewem barba- 

rzyństwa teutońskiego walkę tę nietylko wy: 

grali, ale potrafili zakuć w siebie tężyznę 

ducha i wolę zwycięstwa tak wielką i „ potęż 

ną, że równej jej na całym Świecie napróżnoby 

ktoś szukał. To też w atmosferze takiej odby- 

ty zjazd musiał nosić piętno powagi, godności, 

i poczucia tężyzny duchowej i moralnej, ja- 

ka tkwi we krwi i podświadomości każdego 

Polaka. To też mimo że zjazd składał się z róż 

nych sfer i. reprezentował wszystkie ziemie 

polskie, napróżno zadałby sobie ktoś trudu, gdy 

by chciał się doszukać jakiejkolwiek różnicy 

wśród tych setek reprezentantów i opiekunów 

100.000 armji młodzieży harcerskiej, zwłaszcza, 

gdy idzie o sprawy wielkie — obrony granic 

przed zachłannością sąsiadów, oraz ugruntowa- 

nie siły i potęgi mocarstwowej naszej ojczyz- 

ny. Najwymowniej świadczą o tem słowa wy- 

uiesionej przez zjazd rezolucji, której też poni- 

żej przytaczam: 

REZOLUCJA 
Walny zjazd Związku Harcerstwa Polskie- 

go, reprezentujący 120.000 członków: | 
1) stwierdza wobec opinji cywilizowanego 

świata, że realizacji wielkich haseł harcerskiego 
międzyrarodowego braterstwa zagraża olbrzy- 
niie niebezpieczeństwo! Oto w samem centrum 
Europy, szczycącej się dotąd wielką kulturą 
chiześcijańską, opartą o bogatą skarbnicę kul- 
tury klasycznej, szerzą się bezkarnie niebezpie 
czne hasła gwałtu nad prawem, podeptania 
wolności ludzkiej i ponownego zaboru ziem 
odwiecznie polskich. Równocześnie z temi has- 
łami szaleje teror nad bezbronną ludnością pol 
ską. 

  

  

  

  

SŁOW © 

ZNOWU TRANSPORT BRONI DO WĘGIER O Felicj: Romanowskiej 
PRAGA. PAT. „Narodni Listy  dono- 

szą o nowym nielegalnym transporcie 
broni z Włoch ido Węgien, ma Który skła- 
dają się głównie tanki i samochody pan- 
«erne, 

'Transport tem] został  iskierowany rze- 
komo do Węgier drogą okólną przez Wir 
mę. Dziennik szczegółowło podaje Sposób, 
w jaki starano się ukryć transport bro- 
mi. Rząd budapeszteński miał rzekomo 
zawiadomić „komisję międzynarodową nia 
Dunaju, że Węgry otrzymują 2 Azji — 

Mniejszej zmaczniy ttramspont węgla @а, 
wyrobu gazu, W tym celu przed 6 tygod- 
niami udała się do tumeji pod kierowmi- 
climem dyrektora gazowpii w Budapeszcie 
specjalna | kiomisja. "Towamzyszył jej 
jednak mw tajemnicy, delegat minister- 
stwa honwiedów. Transport węgla w is- 
tocie przybył z Azji Mniejszej do Bułgarji 
Na okręty na Dunaju wraz z węglem za- 
ładowano materjał "wojenny, pochodzący 
z Włoch, zapakowany wi wielkich skmzy- 

miach, które pnzylkryto węglem. 

Echa depeszy von Papena 
RZYM. PAT. W kołach dziennikamzy 

zagranicznych żywo komentują tekst te- 
legramy rwysłamego wzagrianiicę przez von: 

iPapena pod adresem premjera włoskiego 
a zwiłaszcza ustęp mówiący: „ 

To uczyniło na mnie głębokie wrażenie 

i przypomniało mi najlepsze tnadycje @а- 
wmyich Prus — są tc wysiłki (Wiaszej Pk- 
scelencji w dziedzinie przygotowaniia тойо- 

Żydom nie wolno 
WROCŁAW. PAT. 

wmocławskiej wydało  wozporządzenie, — 
mocą którego wszyscy Żydzi i osoby [po- 
chodzenia żydowskiego mają do dnia 26 
Ib. m. złożyć w policji posiadane dotych- 
czas karty na broń. Motywem rozporzą 
dzenia jest rzekome używanie przez Ży- 
dów bromi „w celach zagrażających Ibez- 

SILNE I 

Prezydjum policji 

ZDRO 

dego pokolenia do twiardego spełniania 
obowiązku ma służbie ojczyzny. Jest to 
wispaniiały przykład i jednocześnie najlep- 
sza madzieja, że da się mowe oblicze stia- 
rej Europie. 

Dzienniki zagraniczne uważają, że ist- 
mieje pewna niewspółmiermość pomiędzy 
„majlepszemii tradycjami stamych Prus” a 
„nowem obliczem Europy". 

posiadać broni... 
pieczeństwu publicznemu”. Typowym — 
przykładem podobnego postępowania ma- 
być sprawa  Gassmana. W_swoim czasie 
Gassmian w obronie swego życia i mienia 

strzelił przez drzwi do hitlenowców, któ- 
mzy: usiłowali mitamgnąć do jego mieszka- 
mia. 

  

Drzewka, krzewy owacewe ozdobne 
oraz wyjątkowo piękne DRZEWKA IGLASTE 

polgcają Po CENACH NIZKICH 

Szkółki Po dzameckie 
poczta MACIEJOWICE, woj. lubelskie. 

Cenniki na żądanie | 

Rzekoma tajemnica 
LONDYN PAT. — Szef wydziału zagranicz 

nego partji narodowo - socjalistycznej von Ro- 
senberg udzielił przed kilku dniami wywiadu 
prasie Hearsta, w którym między innemi oświa 
Gczył rzekomo, — że dostęp Polski do morza 
stworzony został na konferencji pokojowej w 
Paryżu na podstawie sfałszowanych map, u- 
Gzielonych przez Polaków Amerykanom. 

Jako dowód kłamliwości powyższych twier- 
dzeń, korespondent PAT w Londynie ma moż- 
ność opublikowania oświadczenia lorda Howar 
da of Penritn byłego ambasadora brytyjskiego 
w Waszyngtonie, który w czasie rokowań po- 
kojowych był przedstawicielem brytyjskiego 
ministerstwa spraw zagranicznych w komisji, 
ustalającej granice polsko - nietnieckie, wyło- 
nionej przez konierencję pokojową. в 

КРОСИННИИЧЕОНЕНЕООЕЦЕО ЕОЛАЕТС О КОСВЕНО лОАН СО 

Harcerstwo polskie, šwiadome swojej odpo 
wiedzialnej roli współbudowniczego gmachu 
miydzynaiodowego braterstwa podnosi na czas 
swój ostrzegawczy głos i jednocześnie. stwier 
dia, że każde wyciągnięcie zaborczej ręki po 
odwiecznie polskie ziemie spotka się z solidar- 
ną, zbrojną odprawą całego narodu! 

2) Walny zjazd Związku Harcerstwa Pol - 
skiego obradując w przeddzień 12-ej rocznicy 
fil powstania śląskiego, składa należny hołd bo 
hatesskim powstańcom i oświadcza uroczyš- 
cie, ze historyczny czyn ludu śląskiego walczą-: 
сесс o prawo do życia i własnej mowy, — 
wcieli na zawsze do harcerskiej skarbnicy 
szczytnych wzorów. * 

3) Walny zjazd Związku Harcerstwa Pol- 
skiego, reprezentujący świadomą swej history 
cznej roli w dziele odbudowy państwa polskie 
go elitę młodzieży polskiej, składa głęboki hołd 
Wadzewi narodu Marszałkowi Piłsudskiemu i 
równocześnie zapewnia Go, że jak dotąd tak 
i nadal konsekwentnie realizować będzie twa- 
rdy program budowy mocarstwowej Polski za 
Jego wielkim przykładem i pod Jego wodzą. 

W. Malec, por. 

` s A0TERH PAŃSTWOWEJ 

dostępu do morza 
Lord Howard oświadczył, że komisja ta, w 

której rzeczoznawcy brytyjscy, francuscy i a- 
mierykańscy pracowali w całkowitej harmonji i 
zgodzie, nie opierała swych prac bynajmniej na 
mapach i statystykach polskich, lecz przede- 
wszystkiem na oficjalnych źródłach  niemiec- 
kich. Podstawą do decyzji był przedewszyst - 
kiem urzędowy niemiecki spis ludności z roku 
1911, ogłoszony w niemieckim „Gemeinde Le- 
xicon* z roku 1912, w którym ludność niemiec 
ka na obszarze Pomorza polskiego ustalona by 

ła na 44 proc., a więc tworzyła wyraźną mniej 
SZOŚĆ. 

Powyższe oświadczenie lord Howard złożył 
również publicznie dwukrotnie — raz na zebra 
niu dyskusyjnem Towarzystwa Anglo-Poiskie - 
go w Londynie, po odczycie znakomitego hi- 
storyka prof. Belloka i drugi raz na zebraniu 
dyskusyjnem w Royal Institut for Foreign Af- 
faires w Londynie, po odczycie byłego posła 
polskiego w Waszyngtonie Ciechanowskiego. 
Lord Howard podkreślił na obu tych zebra- 
niach, że jako jeden z tych, którzy brali udział 
w wytyczeniu granic polsko - niemieckich, mo 
że w sposób autorytatywny zapewnić że komi 
sja, w której współpracował powzięła swą de- 
;cyzję niezależnie od jakichkolwiek wpływów 
mewnętrznych i po bardzo sumiennem  prze- 
studjowaniu wszystkich urzędowych danych 
miemieckich, na których prace swe komisja о- 
pierała. 

Oświadczenie to łord Howard potwierdził 
p później korespondentowi PAT w Lon- 
ynie. 

PAMIĘTAJ OBYWATELU, ŻE W WIEKi 
QD 15 DO 60 LAT, CO TRZECI CZŁOWIEK 
UMIERA Z GRUŹLICY! WYOBRAŻ SOBIE 

Ostatni! (17) mumer „Tygodnilka Illu- 

strawanego z dnia 23 kwietnia przynosi 

interesujący antykuł © autorce „Wileńskiej 

powieści kryminalnej”. Oto kilka  frag- 

kia | powieść kryminialmia, niiezna- 

mej młodej autorki P. Felicji Romanow- 

skiej jest imauguracją mowego gatunku w 

qodzaju literackim, tak już zdaje się wy- 

eksploatowanym we wszystkich možlimos- 

w) Ło mtwór parodystyczny. Nie ww. 

tym jedmiak sensie, co mp. niezapomniana 

parodja Magdaleny Samozwaniec: Na u- 

stach grzechu” w stosunku do popularnej 

twórczości H. Mniszek, P. Staśki i innych. 

Jmtemcją jest nie wyśmianie powieści kry 

minalniej „serjo”, lecz zużytkowamie je; 

dla celów humorystycznych, fel jeboniowio- 

satyrycznych itd., słowem obeych je za- 

sadniczym i tradycyjnym zadaniom. In- 

tryga: powieści kryminialnej, jej szialblono- 

we wątki użyte są przez p. F. Romanow- 

ską jako zasada jedności kompozycyjniej i 

jako zwykłe metodiy utrzymania mw mapię- 

ciu uwagi czytelmika, ehoć alkieja przemie- 

siona z zaulików Lomdyjnu do rodzimego 

Wiima ; pomawamie dziecka. wojewiody wi- 

leńskiego przez mieznanych | spraysitów, 

próby ich wykrycia przez miejscową poli- 

cję, której urzędnik, jak gdzieindziej agent 

Saotland-Yandu, jest protagonistą powie- 

ścii ii medjum psychicznem, przez które 0- 

glądamy rozwój wypadków. Swojskość de- 

koraeji nadaje odmienmy posmak konikret- 

mości i mamacalności scenerji: w powie- 

ściach cudzoziemskich ma ona dla nas 

wiyłłączniie zmacizenie, matematycznych ©- 

lementów: dłyskutowamegio rebusu. Miało 'te- 

go, daje ona okazję dotykania mieustam- 

mego spraw bieżących tego niezbyt iwiiel- 

kiego światka jakim jest Wilno, a zwiła- 

szcza jego „Świata — świlata urzędowego 

literacko-artystycznego, maukowieg'o b po- 

litycznego. Autorka nie tylko nie milka — 

ftych zetknięć z aktualnością ale je mmoży, 

wyzyskuje z werwą dobrze poinformo- 

wamego  feljetonisty, rozszerza w epizody 

© wiele bardziej zmaczne, niż wymaga- 

łaby tego akcja powieści. Czyni to z 

dowcipem i humorem a sytuację w spra- 

wach drażliwych ułatwia sobie  przenie- 

sieniem akcji rw najbliższą przyszłość, więc 

wprowadzeniem „na miejsca wiażniiejsze ', 

mp. 'wiojewody, osób wymyślonych. — 

Ale i rzeczywistych jest dosyć.  Wiystę- 

pują one bądź pod swemi mazw 
bądź pod zlekika zmienionemi, bądź 

imionami i inicjałami nazwisk, gdy chia 

o komunizujących przedstawicieli mło- 

idzieży akademickiiej, którzy tu przeza- 

pawnie są wprowadzeni! jako uczestnicy 

piwnicznych _ konwentyklów komitetu 

partyjnego. Autorka te wypady w akitu- 
allności robi z wybitnym dowcipem, z do- 

drym i dobrodusznym humorem i z wy- 

kwintnym tekstem; z powieści powstaje 

wesoła zabawa: (towarzyska „w swiolim 

kółku”, 

Stych. Odpowiada to rzeczywistości sto- 

sumików tego dziiwnego ii unoczego zj 

wiska  jakiem biyło społeczeństwo  pol- 
sklie ma. „Litwie, jakiiem jest dotąd ma 
naszych Ziemiach Wschodnich: gdziie wi 
łomie często najbliższej modziny toczyły 

się pokojowe, choć gorące spory: między 
przedstawiicielamii ideologji obu nanado 
ści: (Polaków z „;Liłtwiinami'* i „Białoru- 
giimami*,  rewoluejoniistów! z ikomiserwaty- 
stami. 

MW odniesieniu do głównego zmębu — 
kompozycyjnego te sceny z życia rzeczy 

współczesnych osób stamiawią 

jakby dygresje satyryczne i polemiczne w 
poematach  Blymonia, Piuszikinia, Musseta, 
Sllowadkiiego. Bo też wi stosunikiu do „kla- 
sycznej* powlieści kinyminalnej Wilenska 
powieść kryminalna ma się tak jak ar- 
jostycznia epilka do swej poprzedniczki w 
głównym zrębie (tematycznym — epiki my- 
cemskiej: cyklów o Karolu Wiielkim i o ry- 
cenzach Okrągłego Stołu; jeszcze bar- 

  

Uwelnieni przez sąd sowiecki 
Anglicy w Warszawie 

  

Wczoraj wieczorem przejechali przez Warsza 
wę w drodze z Moskwy do Londynu czterej 
inżynierowie angielscy, uwolnieni przez sąd mo 
skiewski w wielkim procesie o sabotaż i szpie- 
gostwo. W oknie wagonu stoją od strony le 
wej: technik Gregory, inżynierowia Cushny, 

Monkhouse i Nardwall. 

REM NOT TUTIS NATO 

Nowe zarządzenia 
W SPRAWIE CŁA ULGOWEGO I WY- 

WOZU KOMPENSACYJNEGO 

Ministerstwo -Przemystu i Handlu powiado- 
milo Izbę Przemystowo - Handlową w Wilnie 
o nowowydanych zarządzeniach, mających na 
celu ożywienie handlu zagranicznego Polski, 
głównie przez porty polskiego obszaru celnego. 

Jedno z rozporządzeń dotyczy wprowadze- 
nia cia ulgowego na goździki, pieprz, i inne 
przyprawy korzenne w wysokości zł. 310 — 
od 100 kg. wprowadzanych za pozwoleniem 
Ministerstwa Skarbu przez powyższe porty — 
(stawka celna bez zezwolenia wynosi 510 zł. 

przy sprowadzaniu przez porty polskiego ob- 
szaru celnego i zł. 710 — przy imporcie drogą 
lądową). Pozwolenie na zasadzie powyższego 
rozporządzenia będą wydawane na zasadach 
przewidzianych obwieszczeniem z dn. 16 lutego 
1032 r. (Monitor Polski nr. 40 poz. 44), przy 
czem wysokość wpłaty do Międzyministerja!- 
nej Komisji Popierania Eksportu wynosić bę- 
dzie zł. 70 — od 100 kg. importowanych towa 
rów (35 proc. różnicy między cłem ulgowem 
a portowem). 

Na uwagę zasługuje również zarządzenie, 
które w związku z niedawno ogłoszonem rozpo 
rządzeniem o zaliczeniu eksportu dykt klejo- 

iskami; — nych do wywozu kompensacyjnego, dopuszcza 
ja przeciąg 3-ch miesięcy (maj, czerwiec i li- 
iec) wywóz tego towaru przez Urząd celny w 

Zbąszyniu, poza urzędami celnemi w Gdyni i 
Gdańsku. 

Pozatem na podstawie pkt. 2 obwieszcze- 
nia Min. Skarbu z dnia 16 lutego 1932 r. (Mon. 
Polski nr. 40 poz. 44) został uznany za kom- 
pensacyjny wywóz od dnia 15 kwietnia rb. 1) 
deszczułek i tafli posadzkowych z drzewa — 
przez porty polskiego ovszaru celnego „oraz— 
2) drewna tartego, heblowanego, fugowanego 
itp. przez porty polskie obszaru celnęgo, ale tyl 
ko do krajów zamorskich. Stosunėk procento- 

gdzie miajgłębsze różmice ideowe wy ulgi przywozowej do wartości wywożone- 
mie rozcinają jeszcze stosuników! 'osobi- go towaru ustalony został 

poc. Izby Przemysłowo - Handlowe zostały 
„ upoważnione do wystawiania zaświadczeń ko- 

w. wysokości 30 

mpensacyjnych na ostatnio wymienione towary 
poczynając od dnia 15 kwietnia 1933 r. Infor- 
miacyj udziela Izba P.-H. w Wilnie (ul. Mickie 
wicza 32, pokój 44). 

TRUSKAWIEC ZDRÓJ— 
sezon już otwarty! 

Przed wyjazdem do Truskawca — pijcie!! 
Truskawiecką „NAFTUSIĘ“ 

wiosennego czerpania  — działającą znako- 
micie w chorobach nerkowych i cierpie- 

niach dróg moczowych. >. 
Cena zniżona zł. 1,80 za butelkę w całej 
Polsce do nabycia we wszystkich aptekach 

| i drogerjach. 
Zarząd zdrojowy w Truskawcu — wysyła 
„Naftusię* w skrzyniach zawierających 12, 
25 albo 50 butelek, licząc po zł. 1,80 za bu- 
telkę franco do Każdej stacji kolejowej — 

za zaliczką 
 RZLWPSBETE PTAY TEE ZKEK TRCZREZ PORDWIKKI: ROS BIOZEW 2a 

OGROM TEJ KLĘSKI i POPIERAJ WALKĘ dziej przypomina „arjostyczną* epikę — jego mozpowszechnienia dla odmiennych 
Z NIĄ. KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRU- XIX wieku. IPodobnie do tamtych dzieł e- celów, i może stanowi, podobnie do epo- 

ŹLICZE*! POPIERAJCIE BUDOWĘ SANA: pickich, posxlieść p. F. Romanowskiiej wy- ki arjostycznej, objaw przeżycia i rozikła- 

rasta nia pniu majpopularniejszego w jej du macierzystego gatunku,  zwiastując 

- czasach gatunku literackiego, korzysta z jego zmierzch. 
TORJUM POD WILNEM. 

BOSE. 
W KOLEKTURZE ‘ИСНТЕО5? 

  

  

Z latarnią 
Jak tam naprawdę było z Diogene- 

sem, — któż może wiedzieć? Ale już na 
zawsze pozostanie on w pamięci ludzko- 

ści, jako dziwny człowiek, mieszkający 
w beczce, pragnący tylko blasku słońca 
i chodzący w biały dzień z latarnią w 
ręku, szukając ....człowieka! 

I czy to jest postawa prawdziwego fi- 
lozofa — to szukanie człowieka w dzień 
z latarnią, — też trudno powiedzieć, — 

natomiast nie ulega wątpliwości, że nie-. 

tylko stary Diogenes robił te dziwne 
poszukiwania, — że jego śladem szli i 
idą zastępy ludzi, którym na imię: poe- 
CHA 

Tak: poeta zwykle zaczyna od szuka- 
nia siebie samego wśród ludzi i w sztu- 
ce, — później szuka człowieka, — tego 
odwiecznego człowieka, którego stwo- 
rzył Pan Bóg na podobieństwo swoje. .. 

Nie zawsze znajduje... 
Wśród współczesnych pisarzy pel- 

skich większą czujnością, szczerością i 
prostotą wyróżniają się przedewszyst- 
kiem niewiasty. Mężczyźni jakoś się za- 
tracili. Zginęła, lub się gdzieś zawieru- 
szyła dumna, buntownicza męskość Że- 
romskich, szlachetny patos Reymontów, 
głębia i prostota Prusów, wytworność 
Sienkiewiczów. Nie mamy wśród męż- 
czyzn pisarza naprawdę mocnego, na- 
prawdę głębokiego i szczerego, odzna- 
czającego się przytem nieskazitelną ро!- 
szczyzną.. Zawsze znajdzie się jakieś 
„zał, 

O wiele ciekawsze są niewiasty, któ- 
re w ostatnich czasach zajęły w literatu- 
rze całkiem widoczne stanowiska i na 
tych stanowiskach nietylko godnie się 

Diogenesa 
trzymają, ale posuwają się naprzód, zdo- 
bywając coraz to nowe pozycje. Rzetelny 
stosunek do rzemiosła literackiego, wie- 

szczerości, któremi odzna- 
czają się celniejsze utwory  współczes- 
le prostoty i 

uych literatek, ujmują czytelnika. 
Jedną z ciekawszych literatek nieza- 

wodnie jest Ewa Szelburg  Zarembina. 
idących drogą 

Diogenesa, buntujących się wskutek po- 
szec panoszą- 

cej się niesprawiedliwości, przybranej w 
racji stanu. Do 

mieć 
całkowite zaufanie chociażby tylko dlate- 
go, że... obok utworów o podłożu społe- 
cznem i tragicznem pisze ona przemiłe 
książeczki dla dzieci. Tak! Kto od ponu- 
rej rzeczywistości ucieka do dzieci, — 

Należy ona do poetek, 

wszechnego zakłamania się i 

pstre szaty mądrości i 
Ewy Szelburg Zarembiny można 

ten nie ucieka od życia, — przeciwnie 

— wykazuje chęć budowania 

go źródła, jakiem jest czysty i 
gający czystości świat dziecięcy... 

Ale to jest uwaga na marginesie. 
Ewa Szelburg Zarembina wystąpiła 

„Ecce w zeszłym roku z dramatem p.t. 
Homo“'.*) 

: 1 nowego, 
lepszego życia, czerpiąc siły z najlepsze 

wyma- 

rący, buntowniczy — przeciw  obłudzie 
ogółu, który lekkomyślnie zatracił dro- 

gę, wskazaną mu przez Chrystusa, lecz 
nie chce przyznać się do tego, bo mu 
jest dobrze z uproszczoną moralnością, 0- 
zdobioną kłamliwemi frazesami o cnocie, 
prawdzie i miłości... 

Idzie poetka do dzieci niewidomych, 
do przytułku dla bezdomnych, do fabry- 
ki, do mogiły Nieznanego Żołnierza, koń - 
czy jednak wędrówkę swoją — U Grobu 
— w kościele, w Wielki Czwartek i o- 
statniemi słowami poematu są: — Allelu- 
ja! Alleluja!... 

To, co porusza poetka w „Ecce Ho- 
mo“, jest i bardzo stare i wiecznie no- 
we. Któż ze szlachetnych nie buntował 
się przeciw zakłamanej rzeczywistości, 
któż nie pragnął triumfu sprawiedliwości 
i zgody pomiędzy ludzkiemi słowami a 
czynami? A jednak „Ecce Homo' jest 
utworem rewelacyjnie świeżym i no- 
wym wskutek wielkiej szczerości i bez- 
pośredniego uczucia poetki. 

Ta szczerość łagodzi nawet pewne 
przejaskrawienie poszczególnych scen, z 
których bodaj na plan pierwszy wysuwa 
się scena przy grobie Nieznanego Żoł- 
nierza. 

Pacyfizm poetki, zdecydowany i aż 
krzyczący, a wskutek tego niezupełnie 
słuszny! — nie ma na szczęście cech о- 

Siedem obrazów tego dramatu, a ra- błudy lub tchórzostwa, jakiemi prawie 
czej poetyckich rozmyślań, ujętych 'w zawsze odznacza się programowy - pacy- 
kształt sztuki scenicznej, — to droga fyzm antywojennych „speców*. Nikt nie 
krzyżowa Chrystusa, idącego przez życie 
współczesne, to — męka ludzi szlachet- 
nych i cierpiących, nie mających ani si- 
ły, ani możności przeciwstawienia się po 
nurej rzeczywistości, — to protest — g0- 

*) Ewa Szelburg Zarembina. Ecce Homo 
— „Ofb człowiek”. Skład główny: „Nasza Księ 
garnia” — Warszawa, 1932, str. 78. 

będzie idealizował wojny, ale zdecydo- 
wane zwalczanie wojny wśród narodu, 
którego największy kaznodzieja w swoim 
czasie wygłaszał cudowne „Pobudki do 
'wojny', a największy poeta stworzył 
modlitwę „O wojnę powszechną za wol- 
ność ludów '', narodu, który swe odrodze- 
nie zawdzięcza okrutnej wojnie i żyje 

=“ 

pod grozą zbrojnego napadu sąsiadów, 
— zwalczanie wojny w tych warunkach 
może być równoznaczne z osłabianiem 
Guchowenm... 

Alei ta uwaga niech będzie na mar- 
ginesie. 

Najnowszą książką poetki są „Sygna- 
ły**). Znów utwór sceniczny, znów „pro 
gramowošė“, w syntetycznem ujęciu ar- 
tysty, znów szukanie człowieka, który się 
zagubił tym razem wśród maszyn... 

Kapitalizm. Bankructwo lub decydu- 
jący kryzys kapitalizmu... 

„Wielki Kuglarz*, zastępujący ludzi 
maszynami, ujarzmia „Adama”, który nie 
odrazu zorjentował się w potworności 
zamierzeń Kuglarza. Adam pragnął dać 
ludziom maszyny, jako niewolników, ro- 
bił coraz nowe wynalazki, każdą czyn- 
ność ludzką na fabrykach zastępował 
działaniem maszyny, lecz nie spostrzegł 
że z tych wynalazków korzysta tylko 
Wielki Kuglarz, który z człowieka zro- 
bił niewolnika maszyny. 

Adam z przerażeniem stwierdza: 
Krew ludzka wchodzi w oliwę i smary. 

Siła mięśni z ludzkiego ucieka ramienia 
i w koła, w tryby się wpromienia. 
Ludzi opuszcza ludzka dusza 

i martwą bryłę maszyny porusza!.. 

Chór sobowtórów Wielkiego Kugla- 
rza, — królowie smalcu, stali, bawełny 

i inni odpowiadają: 
Słuchaj: 
Oto jest tajemnica Wielkiego Kuglarza: 

gdy ludzie — pracownicy ubożeją w ducha, 

duch ich w martwe wstępuje maszyny 

i siłę maszyn pomnaża!.. 

Przez klęskę własnych wielkich wy- 
siłków, przez zniszczenie złudzeń docho- 

*) Ewa Szelburg Zarembina. Sygnały. Skład 
Główny Gebethner i Wolff. Warszawa, 1933, 
str. 119. 

dzi Adam do wyzwolenia, iwyzwalając 
jednocześnie tłumy ludzi, do których uja- 
rzmiania przez Wielkiego Kuglarza sam 
się bezwiednie przyczyniał. 

„oygnały* — to „sztuka z tezą*, to 
rzecz śmiała i bojowa, ale to jest praw- 
dziwe dzieło literackie, dzieło sztuki. Wy 
starczy porównać z „Sygnałami'* 
„Mam lat 26', żeby zrozumieć, na czem 
polegają różnice pomiędzy sztuką a sztu- 
czką.. 

Ewa Szelburg Zarembina jest artyst- 
ką, obdarzoną wielkim talentem i wojo- 
wniczym temperamentem; to też jej czy- 
telnicy będą przyglądać się dalszym 
twórczym wysiłkom z zaciekawieniem i 
szczerą życzliwością... 

* * z 

Od poetki, która.w świecie literackim 
ma już ustaloną pozycję, jakże przesko- 
czyć do młodego pisarza, który zadebiu- 
tował na polu literackiem pierwszym 
swoim utworem?. 

A jednak wileński autor ,,Jana*, po- 
mimo swój liryzm i subjektywizm, ma 

coś wspólnego z autorką „Ecce Ho- 

mo**), Ta wspólnota polega na szuka- 

niu nowego człowieka w świecie  ludz-- 
kich manekinów. 

Leon Bortkiewicz, jako człowiek mło- 
dy, gdy się uzbroił w latarkę Diogenesa, 
w blaskach jej przedawszystkiem zoba- 
czył kobietę. Rzecz naturalna. Od tego 
właśnie trzeba zaczynać rozwiązywanie 

chce do niej podejść człowiekiem wol- 
nym i silnym. Jan musi się stale prze- 
zwyciężać, musi staczać uciążliwą walkę 
z Grzegorzem, musi iść wdal, szukając 
siebie... 

Dramat fantastyczny Leona Bortkie-- 
wicza jest zbudowany nieco niekonse- 
kwentnie. Drobne sceny nie zawsze są 
dobrze powiązane ze sobą, nie jednako- 
wo są wyraziste i nie na jednym stoją 
poziomie. Obok scen, odznaczających 
się śmiałą inwencją i wielką siłą plasty- 
czną, można znaleźć zbyt wyraźne remi- 
niscencje z Wyspiańskiego lub blade dia- 
logi, będące jak gdyby pokawałkowane- 
mi rozważaniami jednej osoby. 

Ale niezawodnie pazur literacki jest, 
— to zaś pozwala przypuszczać, że autor 
„Jana* po odbyciu z nim wielkiej podró- 
ży, wyjdzie na szeroki gościniec twór- 
czości literackiej... 

Książka Leona Bortkiewicza zasługu- 
je na specjalne podkreślenie ze wzgłędu 
na jej szatę zewnętrzną. Jest to czy nie 
najpiękniejsza wileńska książka, co jest 
pochwałą nad pochwały, gdy w Wilnie 
niebrak książek, wytwornie wydanych. 

Stroną graficzną zaopiekował się Zbi- 
gniew Kaliszczak i stworzył niezmier- 
nie ciekawe dzieło. Układ graficzny, do- 
bór czcionek, wprowadzenie do tekstu 
czerwonego koloru, oraz ciekawe ilustra- 
cje, cięte w ebonicie, — wszystko to jest 
zjawiskiem wyjątkawem i godnem _po- 
dziwu i uznania. Panu Ludwikowi Cho- wszelkich zagadek. życia. 

Mężczyzna i kobieta. Jan i Anna. mińskiemu, który tak pięknie wydał książ 

Jakże ciężka i długa jest droga, prowa- kę, należy się szczera wdzięczność. 

dząca do ukochanej kobiety, gdy się Nakład „bibljofilski* w ilości zaled- 
wie 150 egzemplarzy sprawi niezawod- 
nie, że miłośnicy pięknej książki pośpie- 

szą z zaproszeniem Jana do swych zbio- 

rów!.. 
W. Charkiewicz. 

*) Leon Bortkiewicz — Jan — dramat fan 
tastyczny w trzech aktach. Układ graficzny i 
ilustracje Zbigniewa Kaliszczaka. Wilno, nakła- 
dem i drukiem Ludwika Chomińskiego, r. 1932 
str. 59.
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| „yeznym, literackim, 

Teatr szkolny 
(UWIAGI KURATORJUM) 

W mwiązk tz naszym artykułem „Teatr 

szkolsg i teatr objazdowy” umieszczonym 

Ne. 104 — z dnia 16 kwietnia mr. b. 

otrzymujemy z Kuratorjum Okr. | Szk, 

Wileńskiego następujące — uzupełniające 

аао 
1 W trosce o poglębienie i ożywienie 

y i w szkolach šrednich  Kuraitor- 

jum Okręgu Szkolnego Wileńskiego zor- 

gamiaowało m początkiem b. roku szkolne- 

go, oprócz [uczniowskiego teatru między- 

szkołmego i nadsyłania szkołom śred- 

mim wecenzyj (teatralnych, ćwiczenia lite 

radko - teatralne, składające się oe 

jących części: a) z prelekcyj, jaalk 

S, utwór pod względem histo- 

społecznym i etycz- 

nym, ® wygłaszaniych przez przedstawi 

<iela mauczycielstwa m. Wilna; b) z woz 

dioru _ scenicznege, uwzględniającego 

składańki realizacji teatralnej utworu na 

seenie w oświetleniu fachowego przedsta 

wieżeła teatru, ©) z wzorowego przedsta- 

wienia sztuki m Teatnze na (Pohulanice. 

2) Wedlug instrukcji Kiuratorjum po 

przedstawieniu teatralnem | mai majbliż- 

szych lekcjach szkolnych nauczyciele = 

przedmiotów humanistycznych _ zbierają 

wrażenia teatralne młodzieży, oświetlają 

je odpowiednio,  uznpełniają faktami z 

historji kultury i literaltłuny, wiążą z kur 

sem swego przedmiotu i osiągnięte Ww ten 

sposób wyniki zamykają w zwięzłej re- 

kapitulacji. Teatr szkolny traktuje się 

jako pracowinlię polonistyczną. 

Najlepsze wypracowania uczniowskie 

mia tematy doznań teatralnych szkoły 

przysyłają do wglądu Kuratorjum. | 

3) Caly ciężar finansowy 1 organizu- 

cyjny powyższego przedsięwzięcia, obej- 

mającego wszystkie szkoły średnie o- 

góliniokształcące i! zawodowe. Kiuratorjum 

лао siebie wpłacając po 400 zł. za 

każde przedstawiemiie dla młodzieży z 

fumduszu teatralnego, ma który dyrekcja 

szkół średnich zbiera we wiłasnym zakre- 

sie po 50 gr. miesięcznie od uczniów, klas 

starszych ipo 1 zł. rocznie od młodzieży 

kłas młodszych. Żadnych rozrachunków 

z dyrekeją teatru szkoły bezpośrednio 

anie prowadzą. 
4) Ze względu na to, że powyższa ak- 

cja uprzystępnienia dobrego teatru ty- 
siącom młodzieży szikolmej jest pierwszą 
ma wielką skalę próbą iw: Polsce, Kurator- 
jam Okręgu Szkolnego Wiilieńskiego — 
objęło bezpośrednie kierownictwo tak w 
organizowaniu Środków finansowych ma 
ten cel, jak i w dobonze repertuaru, w us- 
tałamiu termijnów przedstawień i wyznacza 

nia grup międzyszkolnych młodzieży na 
poszczególne przedstawienia.  Opienając 
się ma spostrzeżemiach  dyrekcyj szkół 

i meawzycielstwa, uczęszczającego wraz 
z młodzieżą ma przedstawienia teatralne 
oraz wpinji Dyrekcji Teatru na Pohu- 

łancę, Knuratorjum przesyła szkołom — 
przed każdem . widowiskiem  wskazówiki, 

tyczne, jak należałoby materjał przedsta 

wień teatralnych zużytkować ma iekcjach 
szkokmych. 

5) 7 Końcem b. voku szkolnego Ku- 

zażorjim poda do ogólnej wiadomości 

ttealtrmi 

szkolnego, obejmującej wszystkie szkoły 
średnie na terenie m. Wilna. 
  vy ы WYWYVYYVYYYYYVY 

JÓZEF HORYD 
przeniósł pracownię i mieszkanie 

ma ul. Wiłkomierską nr. 5-а m. I. 

AAAA AA AAAA AAAA AAAA AAA AAA AAA AAAA AAA AAA Aa 

ACH TA POGODA! 
Błaczego mamy chłodną wiosnę? 
Najbardziej popularnym tematem dzisiej- 

szych rozmów jest pogoda, a raczej narzeka- 

nia ma pogodę. Komunikaty prasowe „Pima“ 

czytane są na równi z wiadomościami 0 dola- 

rze, ale niestety, nikogo nie mogą pocieszyć. 

Nawet zwolennicy 100-letniego kalendarza 
zwątpili w ścisłość jego przepowiedni. Od 
39-go miało być słonecznie i ciepło, a tu tym- 

czasem już 25-ty a słońca na lekarstwo, chłód 

i deszcz ze śniegiem. 

Blaczego mamy taką chłodną wiosnę? We- 

dług epinji meteorologów sprawcą  chłodów 

są góry lodowe, które w ogromnej ilości spły- 

wają z krajów północnych, a zwłaszcza z No- 

wej-Funlandji. Wprawdzie na zachodniem wy- 

brzeżu Atlantyku góry lodowe należą do zja- 

wisk normałnych, te jednak w roku bieżącym 

žošč ich jest niezwykle duża i docierają one 

znacznie dalej, niż zwykle powodując oziębie- 

nie. Zanim góry lodowe nie znajdą się w obrę- 

bie golfstromu i nie stopnieją, trudno się 

spodziewać ocieplenia, a ponieważ ilość tych 

mas lodowych jest w roku bieżącym większa, 

więc proces ten będzie trwał dłużej i dłużej 

będziemy mieli chłody. 

Zmawcy naszej pogody — wieśniacy prze- 
widują, że chłody potrwają parę tygodni. Sko- 
zo grzmiało — mówią domorośli meteorolodzy 
— jak był śnieg i lód, to znak najlepszy, że 
kto będzie chłodne. 

Horoskopy ponure, Н 

  

ŚWIAT — Nr. 16 — St. Gor. zamieszcza 
ciekawe wrażenia z pobytu w Berlinie o „Wal- 
kach pod murem chińskim' mówi W. nato 
miast w. kreśli wrażenia z odwiedzin czytelni 
warszawskich. K. Wigura-Kobyłecka kończy 

swój przegląd „Urody Polki poprzez bieg hi- 
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KOMUNIKAT STACJI METEGROŁO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 24 KWIETNIA 

Ciśnienie średnie: 762. 

Temperatura 'šrednia: 7. 

Temperatura najwyższa: —1 

Temperatura najniższa: 0. 

Opad: —— 

Wiatr: południowo - zachodni. 

Tendencja: lekki wzrost. 

Uwagi: zachmurzenie zmienne. 

PROGNOZA POGODY P.1.M.-2 

na dzień dzisiejszy: 

W całym kraju pogoda słoneczna o zachmu 

rzeniu umiarkowanem. Rano miejscami chmut- 

Wschód słońce g. 3,59 

Zachód słońca g. 6,35 
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no. — Ciepłej. — Słabe wiatry z kierunków 

południowo - zachodnich i południowych. 

MIEJSKA 

— PRZED NOWEMI REDUKCJAMI 

W MAGISTRACIE. W wypadku przejęcia 

przez władze skarbowe wymiaru # poboru 

podatków, od nieruchomości i lokali, jesz- 

cze na jesieni, zasziaby potrzeba zwolnie- 

mia kilkudziesięciu urzędników. wydziażu 

podatkowego magistratu. Wymówienia z 

pracy zredukowani otrzymaliby w takim 

razie już wi czerwcu. 

że, SZKOI NA 

— ZAPISY DZIECI DO SZKÓŁ POW- 

SZECHNYCH. Zapisy dzieci do publiez- 
nych szkół powszechnych m. Wilna odbę- 

da się w dniach 29 i 30 kwietnia 1933 r. wi 

(kaneelarjach tych szkół w godzinach од 9 

do 12 i od 15 do 18. 
W roku szkolnym 1933-34 obowiązek 

szkolny będzie stosowany wobec wszyst- 

ikich dzieci, urodzoniych w latach 1926, 

1925, 1924, 1923, 1921, 1920. Przy zapiisy- 
rwiamin (dziecka do szkoły należy mieć ze 
sobą jego metrykę urodzenia lub inny do- 
wód dający miożność stwierdzenia daty u- 
rodzenia, dziecka. Wszyscy rodzice (opieku 
mowie), którzy zamierzają uczyć swe dzie- 
ci w domu, w szkołach średnich tub w szko 

łach prywatnych, w myśl art. 31 dekretu 
o obowiązku szkolnym, wimni w tymże ter- 

minie, to jest w dniach 29 ; 30 bm. złożyć 

kierownictwom publicznych szkół pow- 
szechnych odinośnych dowodów. szkolnych 
piśmie oświadczenie z wymienieniem i- 
miiom-i mazwisk dzici, ojca lub opiekuna, 
daty mnodzeniia dziecka, miejsca jego za- 
mieszikamia i sposobu zamierzonego nau- 
lczamia w ciągu roku szkolnego 1933-34, — 
Dzieci mowowstępujące zapisują się do 
szikół w itych obwiodach, w których zamiesz 
ikują; dzieci moezników starszych zapisują 
się dlo tych szkół, do kitórych uczęszczały 
w latach poprzednich. — Dzieci, których 
rodzice (opiekunowie) mie zapiszą Sami, 
będą zapisane z urzędu. 

KOLEJOWA 
— NOCLEGI W POCIĄGACH. W. po- 

ciągach popularnych, organizowanych dla 

wycieczek, umządzane będą rówinież noclegi 
w wagonach. Dotyczyć tio ma jednak wy 
dącznie wypadków. trudniości ze zmalezie- 
niem noclegu wi miejscowości, gdzie po- 
ciąg zatrzymał się. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Jutrzejįsza Środa Literacka  poświęco- 

na będzie zagadnieniom polskiego filmu, uję- 
tym w szereg krótkich referatów, które dadzą 
materjał do dyskusji. A więc p. T. Byrski bę- 
dzie mówił o „Scenarjuszach filmu polskiego”, 

p. J. Ronard Bujański zajmie się „żywem sło- 

wem w filmie", p. W. Preiss zreferuje zadanie 

aktora w filmie, następnie p. St. Klaczyński wy- 

głosi referat o „Możliwościach filmu polskiego” 

a p. T. Cieszewski — o „Recenzencie na pol- 
skim filmie". 

Początek o godz. 20,30: Wstęp dla człon- 
ków rzeczywistych i czł. sympatyków bezpłar- 

  

ny. Wprowadzeni goście płacą 1 złoty. Mło- 
dzież akademicka korzysta ze zniżek. 

— Odczyt dr. Jankowskiej. Z incjatywy 
Stowarzyszenia Kobiet z Wyższem Wykształce- 
niem odbędzie się we wtorek dnia 25-1V o godz. 
6 w sali wykładowej Nr. 1 Uniwersytetu Stefa- 
na Batorego (główne wejście przy ul. Święto- 
jańskiej) pierwszy z zapowiedzianego cyklu 
zagadnień z życia kobiety odczyt dr. Jankow- 
skiej na temat: „Psychołogja i psychopatoło- 
gja wieku dojrzewania”. Wstęp 50 gr. Dla 
członkiń stowarzyszenia bezpłatny. 

— Posiedzenie Wileńskiego T-wa Lekar- 
skiego wspólnie z Wil. T-wem  Ginekologicz- 
nem odbędzie się dnia 26 bm. o godz. S-ej 
wiecz. w sali przy ul. Zamkowej nr 24 z na- 
stępującym porządkiem dziennym: 

l» Pokazy chorych i preparatów z Kliniki 
Połozn. - Gin. USB; 2) Dr. ]. Ryll-Nardzewska 
— Hormonalne metody rozpoznawania nabło- 
nitka kosniówkowego; Dr. E. Sedlis — Zagad- 
nienie miiedzypłciowości w šwietle badań bio- 
logicznych i klinicznych. 

Dwa odczyty w „Ognisku“ KPW. — 
Dnia 25 bm. w gmachu „Ogniska Kolejowego" 
Przysposobienia Wojskowego (Kolejowa 9) — 
odbędą się dwa odczyty: 

1) Odczyt dra Alksnina p. t. „Jak harto- 
wać nerwy wodą* — Początek o godz. 18. 

2) Odczyt z przezroczami prof. dra Marjana 
Morelowskiego pt.: „Sztuka z doby baroku, a 
Wilno i Warszawa“. 

Na powyższe odczyty wstęp wolny. 

; ROŽNE 

— WYCIECZKA SOWIECKA. W mie- 
siącu czerwcu ma przybyć do Polski wy- 

cieczka studentów sowieckich. [Pobyt wy- 

cieczki wi Polsce projektowany „jest na У 

tygodnie, 
— Konkurs na wypracowania Towarzystwa 

Opieki nad Zwierzętami w Wilnie. — Zarząd- 
T-wa Opieki nad Zwierzętami w Wilnie, w po 
rozumieniu z Kuratorjum O .S. mając na wzglę 
dze wychowawcze znaczenie propagowania 
haseł poznania i umiłowania przyrody żywej 
wśród młodzieży szkolnej, ogłasza konkurs z 
nagrodami na trzy najlepsze opracowania na- 
stępujących tematów: 

1) Dla klas starszych w szkołach średnich 
ogólno - kształcących i zawodowych: „Rola 
zwierząt w rozwoju kultury ludzkiej". ы 

2) Dla uczniów szkół powszechnych i młod 
szych: (1 — 4 kl.) szkół Średnich: „Jakie dzie 
dziny pracy ludzkiej i w jakim stopniu zależ 
ne są od życia i zdrowia zwierząt". 

Warunki konkursu: 
1) Opracowanie tematu winno obejmować 

od 3 — 6 stron pisma maszynowego; 
2) Prace należy przesyłać do Kuratorjum 

O. S$. W. od 1—15 maja rb. z podaniem nazwy 
szkoły i nazwiska autora. 

3) Młodociani autorowie 3 najlepszych prac 
otrzymają nagrody w postaci wartościowych 
książek i żetonów T-wa. 

4) Jedna ew. więcej prac nagrodzonych bę 
dzie wygłoszona przez Radjo Wileńskie. 

5) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w 
Dzienniku Urzędowym KOSW oraz w miejsco 
wych czasopismach i podane przez Radjo Wi 
leńskie. 

— WYMIANA WIĘŹNIÓW Z LITWĄ 
Prasa kowiieńska podaje, że naskutek po- 
rozumienia obu stron, w idniiu 15 czerwca 
nastąpi wymiania więźniów. politycznych, 
między Polską a Litwą. Wlymienionych zo 
stanie 25 osób, 

W rozmowach między obu nządami, ja- 

kie prowadzone były w tej sprawie w: Ge- 
newie, pośredniczył Międzynarodowy (Ozer 
woniy. Krzyż. 

— POROZUMIENIE GRANICZNE. Na 
odeinku Michniewicze stnaż sowiedka wy- 
(dała iw: ręce naszych wiładz zbiegłych z 
Polski J. Jachimowicza i Z. Linkę, poszu- 
kiwanych za fałszerstwo. 

№ rejonie Głębokiiego wydano w: ręce 
KOP-u kilku Żydów z Warszawy i Łodzi, 
kitórzy przedostali się do Sowietów, rze- 
komo w celach zarobkowych. ` 

— NOWE (WŁADZE LIGI MORSKIEJ 
I KOLONJALNEJ. (W! miedzielę 23 bm. od 
było się doroczne xalline zebranie Ligi 
Morskiej i Kiolonjalnej. 

Obrady zagaił p. kurator Szelągowski, 
przewedniczył zaś z wyboru p. Wiaeław: 

W tajnem głosowaniu do zarządu wy- 
DR ENER pp. wojewoda Jaszczolt, ad- 
mirał Borowski, dyr. Miłkowski, prezes 
Szumański, rektor Opoczyński, płk, Kruk- 
Szuster, Wolski,  Maltuszkiewicz, Roho- 
wiez i major Kozłowski; ma zastępców 

zaś pp.: pos Dobosz, komandor Blinstrup, 
Szczęsny, Hajdul dotychczasowy sekretarz 
Ligi dym Kopeć. 

Do komisji rewiz. weszli pp. Wia- 
elaw Rytel, Tadeusz Miśkiewicz i Stani- 
sław Malewski. 

to Wo 

MARU JERZY 
Endecja żyje tylko tem, co spadnie z 

wozu Sanacji, sama mie stworzyć mie 
może. Liczba jej własnych spraw jest 
coraz mniejsza. Daje znać tylko o sobie 
przez wnzask wi opłotkach obozu pomajo- 

wego, a że w tym obozie wre praca i 
przezto musil się coś dziać — pnzeto przę- 
kmęcanie faktów i wyolbrzymiamie dnob- 
mych zajść ma swoją modłę, stamowi całą 
robotę która enidecji w: Państwie się pozo- 
stała. Metody te, aż do znudzenia wsze- 
dzie są jedne ii te same. 

Słychać ciągły kmzylk tam się rozpada 
tu się wali, Sanacja już się kończy, a wiła- 
ściwie skończyło się już pamowianie — i 
wpływ endecji. 

Notatlka! w: prasie endeckiej o roz- 
padnięciu się związków zawodowych ziem 
Północno - Wschodnich, jest znaną endec- 

ką sztuczką mającą okryć mizerję Lego 
„Obozu Maruderów Politycznych,  kitó- 
ry nie (posiadając wiłasnych sił musi się 
łączyć ze swymii maturalnemi przeciwni- 
kami P. P. S.-cami i luźnymi oddziałami 
malkonitentów, grasującemi tu i owdzie. 

Jeżeli enidecja Szczerze (tmoszczy się o lo- 

sy omganizacji Samacyjnej, to możemy 

ją zapewnić, że sami isobie damy madę 
i jej pomocy wzywać mie będziemy. 

Elemenit nie nadający się do pracy Pań- 
stwowej wyrzucamy i madal wyrzucać 
będziemy bezwzelędniie. Odpadków przy 
Wielkim Obozie zawisze jest dużo i żeru 
endecji ma długo jeszcze mie zabraknie, 

W sprawie notatki możemy wyjaśnić, 
że Związek Brukanzy mie mógł! odejść, 
bo takiego , związku miema. Statut jego 
nie jest zalegalizowany. Przejście kilku 
cegielmików i pracowiników  samochodo- 
wych do iininej organizacji mie jest jesz- 
cze katastrofą, jak itegio chce „Dziennik i 

Głos Wileński". (W życiu związków а- 
wodąwych zjawisko to jest Ib. częste, 
0 ezem D. p. z endecji dobrze wiedzą. — 
Ziobaczylibysšmy jak to się przedstawiają 
sprawy iw związkach enideckich, gdybyś- 
cie p.p. mieli odwagę o tem mówić i gdy 
by nas to interesowało. Pozostawać w 
naszych związkach może miekażdy zgła- 
szający się, a do Waszych związków p.p. 
zgłoszeń jest conaz mniej. 

Romuald Iwanowski 
Sekretanz Rady: Główiniej Zjednocz, 

Rob. Związków Zarwiod. Zliem (P.-Wschod. 

ad 
Wileńska 

Powieść Kryminalna 

Felicji Romanowskiej 

    

nkaże się w czasie najbliższym 
w wydania książkowem. 

х Р 

  

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wieiki na Pohulance — dziś z 

powodu generalnej próby „Wesela“ — nie- 
czynny. © 

We środę 26 b.m. o godz. 8 wiecz. jedno 
z ostatnich przedstawień świetnej komedji Sło- 
nimskiego „Lekarz bezdomny”. 
„„— Premjera „Wesela“. Czwartek 27 kwiet 

tnia' о godz. 8 wiecz. premjera „Wesela“ — 
Wyspiańskiego. „Weselem* Wyspiańskiego za- 
myka się niejako wiełki repertuar zimowego se- 
zonu. Do „Wesela" Teatr na Pohulance przy- 
stąpił z należytym pietyzmem, zatrudniając ca- 
ły zespół ze Szpakiewiczem (poeta), Szymań- 
skim „(dziennikarz), Grolickim (Nos), Pośpie- 
łowskim (Pan Młody), Łodzińskim (Stańczyk) 
Braunówną (Maryna), Trembińską (Maryna), 
Paszkowska „(Panna Młoda), Ładosiówną (Ra- 
cheł), Szpakiewiczową (Gospodyni), Trembiń- 
ską (Marysia) — na czele. Poza wieczornemi 
przedstawieniami „Wesela" będzie cały szereg 
popołudniowych przedstawień szkolnych, spe- 
cjalnie dla młodzieży. 

— Teatr muzyczny Lutnia. — Występy 
Meli Grabowskiej. — Dzisiejsza premjera „Ma- 
ricy“. TĘ Dziś ukaże się premjera wspaniałej 
operetki Kalmana „Marica* w wykonaniu naj- 
wybitniejszych sił zespołu ze znakomitą śpie- 
waczką M. Grabowską na czele. Operetkę u- 
rozmaicają liczne ewolucje baletowe oraz tań- 
ce w „układzie W. Morawskiego. Nowe deko- 
tacje i: kostjumy w wykonaniu J. Hawryikie- 
wicza dopełniają barwnej całości. Reżyserja 
spoczywa w rękach M. Tatrzańskiego. Zniżki, 
wydane na nowy okres — ważne. 
sez Dzisiejszy pokaz szkolny Instytutu Sztu 

ki Teatralnej w Lutni. — Dziś o godz. 5 p b 
na rzecz Wojewódzkiego Komitetu do spraw 

bezrobocia odbędzie się w teatrze Lutnia wiel- 
ce interesujący pokaz szkolny państwowego In 

ERERCYCZWE PORTY, RRSO PEAR SOTR IE SPODZECYTZ, 

Proces TAJEMNICZE PODPALENIE w maj. Kiejdzie 
17-LETNIA UCZENICA I ROZWÓDKA NA ŁAWIE OSKARŻONYCH 

_ Proces o podpalenie zabudowań w majątku 
Kiejdzie gminy sołecznickiej, jaki wczoraj mtał 
miejsce na sali Sądu Okręgowego, należy bez- 
sprzecznie do tych zagmatwanych procesów, 
w których trudno zgóry przypuścić o jakości 
wyroku. 

Ławę oskarżonych zajęły dwie kobiety, — 
17-letnia uczenica 6-go oddziału szkoły publicz 
nej w Jaszunach i również młoda, bo zaledwie 
27 lat licząca rozwódka. Pierwsza to Marja O- 
SE WE — Helena Kobryń. 

g oskarżenia przestępstwo, któ- 
rego miały one dokonać, przedstawia się na- 
stępująco: 

ANONIMOWY LIST 
W pierwszych dniach maja ub. roku właś- 

cicielka wspomnianego majątku p. Natalja Wier 
szyńska otrzymała anonimowy list. Jakiś nie- 
znany autor domagał się położenia na wyzna- 
czonem miejscu 50 zł, gdyby zaś to nie zosta- 
ło uskutecznione, groził podpaleniem majątku. 
Groźba nie podziałała jednak na wiaścicielkę. 

P. Wierszyńska odniosła list na posterunek 
w Jaszunach i prędko już o całej sprawie za- 
pomniala 

GROŹBA ZAMIENIA SIĘ W CZYN 
: Od tej chwili upłynęło zaledwie kilkanaś- 
cie dni, gdy pewnej nocy niewidzialna ręka 
dokonała podpalenia należącej do majątku sto 

  

zalegającym do tego dnia w 

    

Od Administracji 
Uprzedzamy naszych Sz. Sz. Prenumeratorów, że z dniem 

1 maja r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma wszystkim 

opłacie. 

  

doły. Pomimo natychmiastowej akcji ratunko- 
wej cały budynek poszedł z edi, > 

Wypadek ów poruszył już na dobre organa 
policyjne, Śledztwo w kierunku wyśledzenia ta 
jemniczego zbrodniarza spotęgowało się jeszcze 

bardziej, gdy niezadługo po pożarze nadszedł 
anonim drugi, Tym razem bezczelny autor do 
magał się już 1500 zł., a jednocześnie zapowia 
dał wysadzenie w powietrze dworu. . 

PODOBIEŃSTWO CHARAKTERÓW ' 
_ Tego było już stanowczo za wiele. To też 

niezadługo już wzmożone śledztwo ustaliło, iż 
charakter anonimów jest łudząco podobny do 
charakteru pisma Osipowiczówny. Badana na 

posterunku na przyznała się też do 
pisania anonimów, wyjaśniając zarazem, że na 
mówiła ją do tego Kobryniowa, córka kuchar- 
ki dworskiej Stefanji  Gryszkiewiczowej, Jaki 
jednak był cel szantażowania właściciełki mają 
tku i na co były potrzebne Kobryniowej pie- 
niądze? Znalazła się odpowiedź i na to. 

Kobryniowa, porzuciwszy męża, żyła przy 
matce, wspomnianej kucharce. Pożycie owe by 
ło 
‚ Córka chciała wyjechać do Rosji, nie 
jednak pieniędzy na drogę. e 

te pieniądze dała jej matka, a gdy wszelkie w 
tym kierunku starania nie odniosły żadnego 
skutku, musiała zdobyć je z innego źródła. 

Szantaż, podpalenie — droga niebezpieczna 
temniemniej mogąca być skuteczną. 

Kobryniową aresztowano i osadzono w 
więzieniu. Nie przyznała się jednak do inkry- 
minowanego jej przestępstwa, wypierając się 
jakiegokolwiek współdziałania z uczenicą. 

OBAWIAŁA SIĘ BICIA 
Wielką jednak niespodziankę sprawiła poli- 

cji sama Osipowiczówna. Już po aresztowaniu 
Kobryniowej zgłosiła się na posterunek w Ja- 
szunach i odwołała swe pierwotne zeznanie. 
Towarzyszył wówczas jej kierownik tamtejszej 
szkoły p. Nówak. 

Na pytanie, dlaczego to czyni, powiedziała 

z = iż przyznanie się do ni 
winy nastąpiło u niej wpływ. 
przed biciem. == > 

ke nie a i okolicznošci musiano 
przystąpić yzy kaligrafii anoni- 

ееа нннг yzy przeprowadzono dwie. 
Wilnie, drugą w Warszawie. z = 

Obie ph ać pisma, a tem 
samem pozwi już tecznie @ я po i sprecyzowai 

ROZPRAWA 

Rozprawa sądowa odbyła się właśnie wczo- 
raj. Przewodniczył wiceprezes Brzozowski, 0- 
skarżał zaś podprokurator Piotrowski. Proces 
wzbudził wyjątkowe zainteresowanie, o czem 

zo» zapełniająca szczelnie salę publicz- 
ność. 
z Na rozprawę powołano cały szereg Świad- 
(ÓW. 

Obie oskarżone i tyim razem nie przyzna- 
ły się do winy. Szczególnie korzystne zeznanie 
dla Osipowiczówny złożyła przed sądem jej 
nauczycielka, p. Amelja Sejferowa. Z zeznań 
tego świadka wynika, że dziewczynka była zdol 
ną uczenicą i cieszyła się jak najlepszą opinją. 
W okresie pożaru w Kiejdziach zdradzała jed- 
nak pewne zdenerwowanie i była blada. 

Aczkolwiek rozprawa trwała przez cały pra 
wie dzień, — jednak przewód sądowy nie 
dostarczył konkretnego materjału na poparcie 
aktu oskarżenia. 

BECYZJA SĄDU 
W rezultacie prokurator wnosi o Odrocze- 

nie procesu celem powołania świadków dodat- 

ej 
strachu 

SSE 
broncy oskarżonych adw. Wiścicki i apli 

kantka adwokacka Dynowska nie ononują — 
wobec czego sąd po krótkiej naradzie odroczył 
rozpoznanie całej sprawy do dnia 5 maja rb. 

W ten sposób ustalenie winnych pożaru w 
maj. Kiejdzie stoi jeszcze pod znakiem zapy- 
tania. 

; Weroniki Wirganowiczowej przy ul. 

® 

ZYGMUNT 
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BUJNIEWICZ 
urzędnik Wileńskiego Prywatnego B nku H=ndiowego 

po krótkich i ciężkich cierpieniach, zmarł dn. 22 kwietnia .933 r. w wieku lat 57 

Eksportacja zwłok z mieszkania (Za zecze 5 a) i Nabożeństwo żaiobne « d- 

będzi: się we wtorek dnia 25 kwietnia 
Tegoż dnia odbędzie się podrzeb 
O cz m zawiadamiają pogrążeni w giębokim smutkn 

o g.10 rano w kościele po-Bernaid;ńskim 
o g 5pp. na cmenuta' zu po-Be narcy skim 

ŻONA. SYW | RO ZINA 

Posiedzenie wileńskiej grupy reg- 
Jonalnej posłów isenatorów BBWR 

WILNO. — Dziś tj. we wtorek 25 b. 
m. o godz. 11 w sali sekretarjatu woje- 
'wódzkiego BBWR odbędzie się pierwsze 

od czasu zamknięcia sesji parlamentarnej 

posiedzenie wileńskiej grupy regjonalnej 

posłów i senatorów BBWR, na którem 
mają być omówione wytyczne najbliż- 
szej pracy organizacyjnej obozu prorzą- 
dowego w terenie 

Eksportarja zwłok Ś.p. pref. Parczewskiego 
WILNO. W poniedziałek 24 b. m. od- 

było się wyprowadzenie zwłok Šš. p. prof. 

Alfonsa Parczewskiego z kościoła św. Ja- 

na na dwionzee. 
O godz. 10 nabożeństwo żałobne w 

kościele św. Jana odprawił (ks. prof. dr, 

Paweł Nowicki xw :asyscie duchowieństiwa 

pnzy udziale J. E. metropolity wileńskie- 

go ks. Romualda Jalbrzykowskiego. 

Zwłoki ś. p. prof. Parczewskiego, — 
przeniesiono dnia ;poprzedniiego do kościo- 
ła, spoczywały w metalowej trummiie ma 
wysokim Kkatafalku, pod baldachimem, 

zdobnym «w czarno - srebrzyste idraperje. 
Katafalk otaczało mnóstwo krzewów. Do- 
okoła trumny stanęli jako stnaż honono- 

wa konporanci akademiccy ze sztamdara- 
mi. U stóp katafalku, złożono wielkich 
rozmiarów mwieniec od Rektora i Senatu 
U. S. B. Nadto złożyły wieńce: Rada Wy- 
działu (Prawa USB, Towarzystwo Przyja- 
ciół Nauk, wileński oddział Tow. Histo- 
rycznego, Rada Adiwstokacka w Wilnie, — 
Koło Imflantczyków, Unzędniey  Uuniwer- 
syteiu S. B, Brainia Pomoc [PMSUSĘ, 
Koło Prawników. Na trumnie złożonio togę 
rektorską i beret! zmarłego. 

W nawie w pobliżu ołtamza zajął miej- 
sca Senat USB, wszyscy dziekami z rekto- 
rem prof. Opoczyńskim i promektorem — 
prof. Jamnszkiewiezem w togach, szkarła- 
tach z insygnijami. 

Bemla uniwersyteckie okryte były ki- 
nem. Dalej wszyscy profesorawie Wszech- 
nicy, Batomowej. W nawie przed kiatafal- 
kiem zajęli miejsca wileewojewioda wi- 
leński Marjan Jankowski, prezes Okr. 
Izby Kontroli, |Prezes Sądu Apelacyjnego 

Prezes Generalnej Prokuratorji. Proku- 
rator Sądu Apelacyjnego il wielu innych 
przedstawicieli władz i dostojniików.  Li- 

cznie bardzo zebrała się młodzież u- 

niwenrsytecka. (Przybyło mnóstwo publi- 
= 

Po odprawionych przy katafalku miod- 

łów: trumnę wynieśli ma barkach z koś- 

cioła profesorowie. 

Trumnę złożono nia podwyższeniu na 

dziedzińcu Piotra Skargi opodal głównej 

bramy kościoła. 
Obok trumny stanęło 10 korporantów, 

po jednemu z wszystkich konporacyj, a 
dalej w czworoboku ustawiły się poczty 

sztamdarowe z 10 sztandarami. 
Nastąpiły mowy pożegnalne. Z kruż- 

ganku uniwersyteckiego przemawiali ko- 
lejno, składając hołd zasługom ś. p. rek- 
tora  IParczewikiego i żegmając po raz o- 

statni! "w serdecznych gorących słowach: 
J. M. Rektor USB prof. dr. Opoczyń- 

ski, dziekan wydziału prawa USB prof. 
Pamejko, następnie imieniem Tow. Pnzy- 
jaciół Nauk pnof. Kościałkowski, zaś imie 
miem światła. prawniczego i Tow. Prawtni- 
ków im. Ignacego Daniłowicza sędzia 
p. Leomi Sumorok. Wreszcie imieniem ab- 
soliwenitów wydz. prawa p. Ochocki ioraz 
imieniem Bratnie (Pomocy prezes jej Przy 
luski. 

Z dziedzińca ruszył kondukt prowa- 
dzcny przez s. prof. d-ra Nowickiego 
w' otoczeniu kleru, na dwonzec kolejowy. 
W kondukcie postępowały kionporacje а- 

kademickie, niesiomio wieńce, za trumną 
postępowała rodzina zmarłego, -. wieewoje- 
mwioda i imni dostojnicy, profesonowie, re- 
prezentanci Świata maukowego, artysty- 
= Titerackiego, dziienjnikiarskiego i i : 

Tłumy publiczności oddały zmarłemu 

—— 

Szwagier — zabėlca 
RZUCIŁ GRANAT DO STODOŁY 

WILNO. — Wczoraj rano we wsi Sabitki 
gminy krewskiej pow. oszmiańskiego został za 
bity józef Mackiewicz, mieszkaniec tejże wsi. 

Zabójstwa dokonano w chwili, gdy Mackie 
A wszedł do stodoły w cełu  nakarmienia 

У! 
Ktoš, rzekomo jego szwagier, Jan Lopato, 

rzucił nogi wchodzącemu granat ręczny, 
który ekspłodując urwał nieszczęśiwemu koń- 
czyny dołne. 

Na chwilę przed zgonem Mackiewicz miał 
wyznać swemu bratu, przybyłemu natychmiast 
= miejsce wypadku, kto był sprawcą zabój- 

stytutu Sztuki Teatralnej w wykonaniu 50 wy 
chowańców Instytutu pod dyrekcją A. Zelwe- 
rowicza. Ceny najniższe. Pokaz wywołał wiel- 
kie zainteresowanie. Bilety w kasie teatru Lut 
nia. 
— Wieczór Hanki Ordonówny. — Artystycz 

ny wieczór Hanki Ordonówny mający się od- 
btvć w Wilnie we środę dnia 25 bm. o godz. 
5,15 w sali Konserwatorjum zapowiada się 
wspaniale. Hanka Ordonówna przygotowała pię 
kny program, chcąc tem utrwalić się w pamię 
ci naszej publiczności, gdyż prędko już jej nie 
zobaczymy, została bowiem zaangażowana 
przez największe biuro zagraniczne koncertowe 
na objazd po Europie. Ostatnie jej występy w 
Wiedniu, berlinie i Paryżu wzbudziły zachwyt 
u tamtejszej publiczności. Bilety nabywać mo- 
żna w kasie Konserwatorjum (Końska 1) od 
godz. 11 — 2, i od 5 do 7 wiecz. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Pod Twoją Obronę. 
HOLLYWOOD — Miłość porucznika. 

CASINO: Ekstaza. 3 
HELIOS — Ludzie w hotelu. 
PAN — Mumja 
SWIATOWID — Uroda życia. 
ADRIA — W krzyżowym ogniu i 

pechowcy. 
Dwaj 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Qkradzione mieszkania. — Wiernikowski 

Władysław (Ofiarna 4) skradł pałto damskie 
wartości 80 zł. z niezamkniętego mieszkania 

Ofiarnej 
4. Wiernikowski po kradzieży zbiegł. 

100 zł. gotówką skradł niejaki Maciun Fran 
ciszek (Wiłkomierska 44) z niezamkniętego kio 
sku przy zbiegu Królewskiej i Zamkowej, na 
szkodę Wincentego Poręby (Skopówka 3). Ma 
ciuna zatrzymano wraz ze skradzioną gotów- 
ką. 

— Złodzieje w domu zajezdnym. — Do 
mu zajezdnego Lejby Dacha (ul. Werkowska 
28) dnia 22 bm. o północy dostali się czterej 
osobnicy: i pozabierali różne rzeczy wartości 
35 zł. na szkodę zamieszkałych w domu zajez 
dnym Aleksandra Bekisza i innych. Jednego z 
osobników  Jarmuszko Justyna zatrzymano i 
wszczeto poszukiwania za innymi sprawcami . 

: 22 DZISNA 
— KnADZIEŻ. — W dniu 22 bm. pomię- 

dzy godz. 1 a 3 w nocy w m. Łużkach niezna 
ni sprawcy wyjąwszy okna, dostali się do mie- 
szkania Chaima Krywickiego i skradli różnego 
gatunku skóry, wartości 3 tys. zł. 

ŚWIĘCIANY 
— ZAJŚCIE PRZED KOŚCIOŁEM. — w 

dniu 23 bm. o godz. 15 podczas odpustu na 
placu Kościelnym w Konstantynowie mieszkań 
cy wsi Janowszczyzna gminy kobylnickiej Fr. 
Kotek i Wikt. Prokop oraz mieszkaniec wsi 
Grubinięta gminy ś jej — wszczęli pomię- 
dzy sobą bójkę. Zatrzymali ich dwaj posterun 
kowi Przycki i Dąbek i prowadzili do lokalu 
posterunku policyjnego. W drodze awanturni- 
cy usiłowali zbiec i stawili czynny opór po- 
sterunkowym, rzucili się nawet na posterunko 
wego Dąbka, usiłując go rozbroić i obezwład 
nić. Posterunkowy. Dąbek we własnej obro- 
nie zranił bagnetem Malkiewicza w duży palec 
lewej ręki. Malkiewicz po zranieniu uciekł, Kot 
ka i Prokopa przytrzymano. 

"POPIERAJCIE L.0.P.P.I_ 

SPORT 
Z ŻYCIA AZS'u. |. 

Walme zebranie członków sekcji teni- 
sowej AZStu odbędzie się rw dniu 28 bm. 
o godz. 8-mej w lokalu klubowym — ul. 

św. Jańska 10. ° 

Walme zebranie członków AZS'u wyzna 
czone zostało ma: dzień 5 maja, w pierwszym. 

terminie o.g. 8-mej, wi drugim ю 8,30. 
Odbędz: ie się ono w lokalu klubowym 

św. Jańska 10. 
ja —=0-0-0=— 

KA FILMOWEJ TAŚMIE 
„EKSTAZA“ — „CASINO“. 

Gustaw Machaty (Czech) jest silną indy- 
widualnością reżyserską. Można nie zgadzać 

się z jego sposobem traktowanią tematu — 
ale niesposób odmówić mu inwencji. 

„Ekstaza“ jest znakomitym przykładem 

genru Machaty'ego. Podłoża seksualne, treść 
bardziej niż uboga — a obok tego niepomier- 

ne wybujanie formy, symboliki, montażu, stu- 
djum fotograficznego. 

Fabuła „Ekstazy* obraca się dokoła dość 

banalnej przygody miłosnej panny z dobrego 

Gomu i inżyniera drogowego. Akcja posuwa 
się wolno, nawet ślamazarnie. Reżyser przy 

każdej okazji puszcza wodze swemu natchnie- 

niu i improwizuje sytuacje, podejścia, skróty, 

montaż — dając moc materjału z zakresu este- 

tyki filmu — ale nie stwarzając żywości i tem- 
pa. Pewne napięcie emocjonalne wywołuje Ma- 
chaty šmiatemi zdjęciami au naturel i przed- 

stawieniem miłosnych wzruszeń bohaterów. W 

tem jest on bezapelacyjnie niedościgniony. Już 

w „Eroticonie* zaznaczył się talent Machaty'e- 
go w tym kierunku. 

Ideologicznie „Ekstaza* nie ma wartości. 
Cały jej plus — to Świetna szkoła reżyserji. 

Zastosowanie dźwięku i niemal zupełne 

zniwelowanie djałogów również zasługuje na 

uwagę. 

W zdjęciach zawsze uwzględnione są pier- 
wsze plany, przez co uzyskuje się większą pła- 

stykę i przestrzenność. Razi nadmiernie prze- 

sadzona powolność ruchów bohaterów i roz- 

walkowanie ich przeżyć. Wymowniejsze są 0 
wiele skróty myślowe i optyczne... 

W całości obraz nie wykazuje silnego trzo 
nu treściowego. 

Na dodatek idzie przydługi obraz polski p. 
t „Straszna noc”. O tej strasznej przygodzie 
Zorika Szymańskiej i uśmiechniętego Adamka 

Brodzisza pisaliśmy już w swoim czasie. 
Tad. C. 

 



CHODZĘ PO MIEŚCIE... 
KOLEJNY BLAMAŻ TWÓRCZOŚCI 

MAGISTRACKIEJ 
Wbrew prawom natury magistrat wilenski, 

pojmowany jako grono ludzi w nim zatrūdnio- 
nych, ujawnia daleko idącą statykę, natomiast 
dzieła jego, nie wykluczając najbardziej monu- 
mentalnych, pełne są dynamiki, a więc: jezd- 
nie z reguły zapadają się, — chodniki również 
nasypy są rozmywane przez wodę, skarpy zaś 
osuwają się!.. W tej ostatniej dziedzinie mamy 
właśnie do zanotowania nowy, świeżo zaszły 
ewenement! Rzecz się dzieje tym razem na. gó- 
rze Boufałłowej, tym sławnym już w Wilnie te 
renie, na którym twórczość magistracka najbuj 
niej rozkwita! 

Poprawiając Matkę Naturę, magistrat, przy 
pomocy armji bezroootnych, już od dłuższego 
czasu znęca się nad tą górą: tam coś skopie, 
tu podsypie, ówdzie obetnie, słowem przefaso 
nowtije jej sylwetkę, że i rodzona matkaby 
nie poznała! 

Natchnienie magistrackie wzbiera, jak wio- 
senny potok! Początkowo miała tu być stacja 
autobusów dalekobieżnych,; urządzano ją od 
strony ulicy Portowej. Po kilku latach pracy 
skopano ogromną połać góry pod plac, uporząd 
kowano przylegający do placu teren, dzika do 
tąd okolica przybrała wygląd kulturalny. 

Spojrzał magistrat na dzieło rąk swoich i 
„umiliłsia” — nadtoż pięknie wygląda! —Tak 
pięknie, że nawet szkoda tego na tak prozaicz 
ną rzecz, jak jakas tam stacja!.. Rada w radę, 
uchwalono cały ten kompleks wzgórz zamienić 
w wielki park miejski, z boiskiem dziecięcem 
na górze, z placem sportowym na dole itd itd. 
zaś budowy stacji przy Portowej poniechać. 

Dziesiątki wagonetek wywoziły piasek i gli 
nę, z coraz to nowych punktów. Jak wzgórza 
długie i szerokie, przykrawano, odmierzano i 
kopano, kopano bez końca- Kopanie to trwa i 
dziś jeszcze i długo potrwa! 

O ile chodzi o odcinek wzgórz między utli- 
cami Portową i Sierakowskiego, to w rezulta- 
cie tych robót zmienił się on nie do poznania: 
ulica słusznie dotąd zwana Piekiełkiem zamie- 
niła się niemał że w zakątek raju; poszarpane 
stoki wzgórz zastąpiły amfiteatralnie piętrzące- 
się skarpy z drogami przebiegającemi po ich 
zboczach; zarówno odarnowane zbocza skarp, 
jak i drogi poobsadzano drzewkami lub krze 

wami. dekoracyjnemi; po obu stronach zejść z 
gór ustawiono efektowne lampjony elektrycz- 
ne itp. 

l oto, o zgrozo, „co się nie dzieje”, przed 
paru dniami, w samym środku tych wspaniało 
ści, osuwa się ziemia od góry aż do dołu ze 
skarpiami, darniami, krzewami, drzewkami!... 
Mówi się: to deszcze winne, ziemia rozmiękła 
od wody, stąd cała bieda, ale czy tak jest w 
istocie — pytanie! 

Juści deszcze wiosenne musiały odegrać tu 
pewną rolę, sądzimy jednak, że właściwe przy 
czyny leżą gdzieindziej! Szukać ich należy w 
specyficznych właściwościach twórczości magi- 
strackiej, którą cechuje: partactwo, proban- 
ctwo, ryzykanctwo!.. Jak robić skarpę, to już 
tak wyniosłą, jak piramidę Cheopsa, a spadzi- 
stą jak szczyty Piz Palu, niech znają ludzie, co 
potrafi magistrat wileński!. 

Nic to, że magistracka skarpa przy ulicy 
Góra Boufałłowa tak długo zjeżdżała na chod- 
nik, aż namyślano się osłabić jej spadzistość, 
nic to, że skarpy prostopadłe niemal przy ul. 
Krzywe Koło, wyczyniały to samo, aż je pod- 
parto specjalną podmurówką, — przy ulicy Po 
rtowej magistrat znów skonstruował djabelnie 
spadziste skarpy kilkupiętrowej wysokości!! A 
że na dobitkę roboty odbywały się po wileńsku 
co znaczy, że po usypaniu skarp trzymano je 
tygodniami i miesiącami bez odarnowania, — 
wówczas gdy, normalnie rzecz biorąc, musiało 
tc być zrobione natychmiast — ziemia osypy- 
wała się miejscami ze zbocz, zaś deszcze żłobi 
ły w nich głębokie leje... 

Po pewnym czasie uszkodzenia te naprawia 
no, jednak rzecz jaśna spoistość i zwartość po 
szczególnych odcinków skarpy przestała być je 
dnolitą, nie dziw więc, że wiosną  rozmokły 
grunt nie wytrzymał i olbrzymie masy ziemi 
iunęły wdół, na szczęście bez wypadków z 
ludźmi!... 

Prawdopodobnie skarpy przy Portowej zo- 
staną obecnie obniżone, a spadzistość zbocz 
złagodzona, czy jednak takim „rozumem po nie 
„wczasie* można się zadowolić?! Na ten rozum 
był już dawno czas- Już pierwszy wypadek ze 
skarpami musiałby nakazać kierownikom robót 
większą ostrożność na przyszłość, tymczasem 
po dziś dzień jeszcze wszystko idzie po: stare-.- 
miu, a grosz publiczny topi się lekkomyślnie , 
w robotach, które dzięki niedbalstwu trzeba 
przerabiać po kilka razy!! Obyż choć obecny 
wypadek zachęcił kierownictwo do większej o0- 
ględności ną przyszłość!., 

Na zakończenie, skoro mowa 0 zbocząch 
wzgórz przy Portowej, wspomnijmy tu o je- 
szcze jednej dotkliwej usterce. Droga przez 
wzgórza znacznie skraca przestrzeń osobom 
zdążającym z okolic cerkwi na Pohulance na 
plac Łukiski i Mickiewiczowską, jednak spo- 
ro osób musi z tego zrezygnować w porze wie 

  

WANDA N. DOBACZEWSKA. 

nowogtódzka 
— Z życia sekcji szkoln. średnich Z.N.P— 

W dniu 22 kwietnia rb. odbyło się w sali pań- 
stwowego gimnazjum im. Ad. Mickiewicza ze- 
branie organizacyjne nauczycielstwa szkół Śre- 
dnich, na które przybył przewodniczący okrę- 
gowej sekcji w Wilnie, kol. St. Antoszczuk. 

Po referacie kol. Antoszczuka zebrani po- 
wołali do życia sekcję szkolnictwa średniego - 
ZNP w Nowogródku, do której zapisali się nie 
mał wszyscy nauczyciele wymienionego gim- 
nazjum. 

Do zarządu sekcji weszli następujący kol. 
kol.: Augustyn Leon — przewodniczący, Sejud 
Zygmunt — wiceprzewodniczący, Popiel Jan -- 
sekretarz, Mackiewiczówna Helena — zastępca 
sckretarza i Rynkiewiczówna Anna — członek 
zarządu. 

  

— Ś.P. DR STANISŁAW CHRZA- 
NOWSKI. 2 kwietnia m. b. zmarł w War- 
szawie po bolesnej operacji Naczelny Le- 
kamz Szpitala [Państwowego w: Słoniimie 
Dr. Stanisław Chrzanowski. 

Urodzony, ma Podolu w r. 1868, odbył 

studja: uniwersyteckie w Kazaniu, poczem 
kolejno przeszedł ma! stanowisko lekarza 
ziemskiego w  powiatowiem mieście Sy- 
zraniu mad (Wołgą. Ziemstwa tutejsze moz- 
porządzały iw owych czasach polkaźnemi 
mieraz sumiamii piemiężnemi, wspierając 
hojnie szpitalnietwio, dzięki temu š. p. 

Dr. Chrzanowski postawił wikrótce szpi- 
tal w Syzraniu ma wysokim poziomie — 
wymagań ówczesnej wiedzy: lekarskiej. 

Sam. też zasłynął miedługo jako wybitmy 
chirurg — 'bandzo sprężysty  admimistra- 
tor. Na sbaniowisku tem przebył blisko 
ćwierć 'wiełkiu, otaczamy: powszechniym isza- 
cunkiem + sympatją, jednając sobie za- 
waziem, jako Polak, wielkie uzniamie — 
wśród! miejscowego spolłeczeństwa. — Z 
chwilą gdy zabłysła pierwsza  možli- 
wiość powirotu dlo wolnej już Ojczyzny, — 
wrócił do kraju ipo moku starań objął 
staniowisko Naczelnego Lekarza nowo- 
powstałego Szpitala IPaństiwiowiego w Sło- 
mimie. Tam też pracował do ostatniej 

chwili, ibez mała lat ośm. doprowadzając 
Szpital do wzorowego niemal stanu, — 
pomimo bardzo zwykle skromnego | 
żetu i pracowałł z dużem poświęceniem 

i zaparciem się siebie, przezwyciężając — 
olbrzymim wysiłkiem woli bolesne obja- 
„wy: choroby, która go: już od dlužszego icza- 
su trawiła. Zszedł iz tego świata jako żol- 
mierz, ido ostatniej chrvili będąc nia stamo- 
wisku i dzierżąc wiysoko sztandar  pol- 
skiej wiedzy lekarskiej! 

Zwłoki spoczęly ma: cmentarzu Powąz- 
kowskim w Wamszawie, (w grobie rodzin- 
mym, zakupionym przez  osieroconą i w 
żalu mieutultoną żonę, 

Cześć jego: pamażęci!! H. 
ZZOZ ZZOZ ZZOZ 

JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPO- 
WAĆ BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMO 
DZIAŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO 
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Džwiekowe Kino „APOLLO“ 
Dominikańska nr, 26. 

Czeski pnzebój filmowy « ANNY ONDRA 
i KAROL LAMACZ w: filmie p. t. 

Raj podietków 
film calłkowicie śpiewmy gramy i mówiony 
po czesku. Czarująca uczenica uwodzi 
swego profesora, reżysera, męża! 

Pocz, seans. o g. 6, 8, i 10.15. 
Wstęe Gd 50 gr. ю 
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czornej, ponieważ między oświetlonemi zejścia- 
mi na zboczach góry, a ostatnią lampą przy 
skrzyżowaniu ulic Piaskowej i Objazdowej-— 
znajduje się odcinek tonący w kompletnym mro 
ku i niezamieszkały! By publiczność mogła w 
pełni korzystać z dobrodziejstw magistratu w 
postaci urządzonych tam pięknych, wygodnycn 
zejść z góry, ustawienie paru lamp na wspom 
nianym odcinku jest nieodzownie potrzebne! 

„Przechodzień 

6) 

Zwycięstwo Józefa Żołądzia 
Wołłowicz roześmiał się głośno. Sy- 

utacja nie była jeszcze groźna, skoro Żo 
nia żartowała w ten sposób. Potem został 
sam. Teraz skupiał myśl na tem, co mó- 
wił córce, analizował siebie, własne uczu 
cia, przesądy, niechęci... Nie. To nie dla- 
tego, że tamten był inteligentnym w pier- 
wszem pokołeniu, o skromnem stanowi- 
sku i dziwacznem nazwisku. To ta cała 
obcość, ta niewytłumaczona obcość! To 

instynktowny wstręt do takiej zupełnej 
inności... Wstręt niesłuszny, z wszelką 
pewnością niesłuszny... i który trzeba 
będzie głęboko zamknąć w sobie, jeżeli 
uprze się ukochana dziewczynka. 

Za oknem przewijały się szare mar- 
cowe mgły, przetykane zlekka  księży- 
cem, co wypełzł przed chwilą z za chmu- 
ry i rozglądał się niepewnie-po ogrodzie. 
Czarne drzewa prężyły w milczeniu na- 
gie rózgi; cisza chodziła pustemi šciež- 
kami i dotykała końcami palców skulo- 
nych krzewin — ona to właśnie zajrza- 
ła w okno salki na górze i natrafiła prze 
paścistemi oczami na oczy Józka, nie mo 
gącego usnąć, mimo późnej pory. 

Komendant Straży wzdrygnął się i 
cdwrócił wgłąb pokoju. Rejonowy Ba- 
ranowski chrapał oddawna, mocno, z lu- 
bością wciskając głowę w czystą, bia- 
ła poduszkę. Żołądź, pogrążony w my- 
ślach, siadł na zasłanej pościelą otoma- 
nie. Przed chwilą wyobraził sobie, że 
chodzi po tym mrocznym, cichym ogro- 
dzie, jak po własnym, z Zonią pod rękę.. 
jak z żoną. Gdyby tak marzenie spełniło 
się... chciałby? czy — nie chciałby?. A 
cóż, gdyby sięgnąć po rękę panny Zofi 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz, 

  

Wołłowiczówny, dziedziczki z Lipni? Ja- 
ką minę zrobiłby uprzejmy i życzliwy 
prezes, Wołłowicz? Bardzoby trzeba wal 
czyć? Z Wołowiczów Żołądziowa... Na 
szerokim świecie nikt już nie zważa na 
podobne rzeczy... ale żubry, to psychicz- 
ne zabytki, jak ich dwory z końca XVII 
wieku... Więc trzebaby wylczyć.. Czy 
gra warta świeczki 

Wywołał przed siebie obraz Zoni, ba- 
dał szczegółowo, zastanawiał się długo 
nad każdym brakiem urody czy charakte - 
iu. —— Pod pewnemi względami ciężko z 
nią będzie. Gdybyż się przynajmniej bar- 
dzo podobała! Ale nie... jeśli chodzi o 
prawdziwe podobanie, o zdrowy, szcze- 
ry zachwyt młodych zmysłów, to już ra- 
czej ta mała, dzisiaj poznana, ta Kazia 
Sorokówna... Bezwzględnie ładniejsza i 
taka słodko przytulna. Zonia nie miała 
wielkiego znaczenia sama przez się. Re- 
prezentowała Świat: inny, walący się, 
zmurszały, a zawsze pełen niewytłuma- 
czonego uroku. Wziąć ją, żeby przez 
nią, sięgnąć w ten świat, zdobyć go. Tak. 
Ale poco? a 
— Chciałbym mieć z nią syna — sfor- 

mułował sobie nagle i ucieszył się niby 
z wielkiej zdobyczy. — Teraz wiem już, 
dlaczego chćę się z nią ożenić! Nasz syn 
nie będzię plebejuszem czystej krwi, jak 
ja. 

Cisza za oknem stawała się coraz 
głębsza, blade gwiazdy przedwiosenne 
wskazywały północ. Wiatr szumiał i sta- 
re drzewa gadały coś między sobą. Na- 
radzały się trwożnie i niechętnie. Żołądź 

ispróbował wsłuchać się i zrozumieć coś 

   

Radjo wileńskie 
WTOREK DNIA 24 KWIETNIA 

11.40: Przesjąd prasy, kom. meteor. czas. 
12.10 Muzyka z płyt; 13.20 Komunikat meteoro 
logiczny; 14.40 Program dzienny; 14.45 Muzy- 
ka popularna (płyty); 15.15 Giełda rolnicza; 
15.25 Radjowa gazetka rzemieślnicza; 15.35 — 
Wśród książek; 15.50 Koncert dla młodzieży 
(płyty); Muzyka hiszpańska — Objaśnia Zofja 
Ławęska.; 16.20 Odrodzenie państwa polskie 
go — odczyt dla maturzystów — wygłosi dr. 
W. Lipiński; 16.40 „O Kazimierzu Wielkim" 
—odczyt wygłosi prof. Jan Dąbrowski; 17.00 
Koncert symfoniczny; 17.55 Program na środę 
18.00 „Krążenie materji jako warunek ciągło- 
ści życia — odczyt wygłosi prof. S. Sumiński. 
18.20 Wiadomości bieżące; 18.25 Nowości ta- 
neczne; (płyty); 18.40 „Pojęcie i mniejszość 
narodowa* — odczyt lit.; 18.55 Rozmaitości; 
19.00 Codz. odcinek powieściowy; 19.10 Roz- 
maitości; 19.15 Recytacje w wykonaniu Haliny 
Hohenclingerówny — Utwory poetyckie Henry 
ka Sienkiewicza; 19.30 „O muzyce renesanso- 
wej” — feljeton wygłósi P. Lamowa; 19.45— 
Prasowy dziennik radjowy; 20.00 Koncert ży- 
czeń; (płyty); 24.00 Koncert; 21.30 Wiadomoś 
ci sportowe; Dodatek do pras. dziennika radjo 
wego; 21.40 Recital śpiewaczy; 21.30 Audy- 
cja literacka poświęcona Ignacemu Chodźce; 
2255 Komunikat meteor. 25.00 Utwory Sergju 
sza Prokofjewa (płyty); Słowo wstępne Stani- 
sława Węsławskiego; Na zakończenie muzyka 
taneczna w Warszawie. 

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE 

Z DNIA 24 KWIETNIA 
(Zebrania giełdowe odbywają się w poniedział- 

ki, środy i piątki.) 

Ceny za 1 q. (100 kg.) parytet Wilno. 
Ceny tranzakcyjne: S 
Žyto zbierane 20,5 — 20,75, tend. spokojna 

Przenica zbiera 34 — 35.5. tend. mocna. Mą- 
ka przenna 0000 A. luks. 60, tend. mocna. — 
Mąka żytnia do 55 proc. 34, tend. utrzymana. 
Otręby żytnie 10.5, tend. spokojna. 

Ceny orjentacyjne: 
Owies zbierany 14.5 — 15.5, tend. utrzyma 

na, otręby pszenne 10.50 — 10.75— tend. spo 
kojna. Siemię Iniane 90 proc. 38 — 39. 

Len bez zmiany,.jak dn. 21 bm. 

RAACOSKI PEKSJO"AT RAKACYNY 
dła dzieci « d lat 7— 0 pod opieką pani Aodrće 
Wojewódzkie; przy uroczych Jeziorach Zielo- 
nych w Gulbinach, począwszy od 15 czerwca 

Kuchaia zd owa, jigody, owoce, mleko 
tylko od krów, po ostających pod stałą 
opieką d-ra Stankiewicza 

lałormacvj zssięgnąć można codziennie 
pomiędzy 12—13 i 20—21-szą brzy ul. Ar- 
seualskiej 6 m. 12. 

ŻĄDBAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 

średka eć odcisków 

Ė Prow. A. PAKA, 
EEE T) UK R RVERSTTRSESS SS 

OBWIESZCZENIE 

Magistrat m. Wilna oglasza, že na odbytem 
w dniu 1 kwietnia 1933 r. losowaniu 1 i 3 ob 
ligacyjnych pożyczek miejskich, skonwertowa- 
nych w roku 1925 zostały wylosowane nastę- 
pujące obligacje: 

1-szej pożyczki obligacyjnej z roku 1901: 
52 zł. — 133, 145 170 564 594 732 776 797 

925 937 965 980 991 1107 1116 1130 1149 
1151 1176 1192 1214 1230. 

260 zł. — 1245 1266 1380 1410 1461. 
520 zł. — 1494 1570 1616 1646 1670 1864. 

Na ogólną sumę —————zł. 5.564. 
lil-ej pożyczki obligacyjnej w roku 1913: 
52 zł. — 2, 120 145 200 204 260 300 337. 
260 zł. — 605 754 778 827. 
520 zł. — 899 974 1009 1072. 

Na ogólną sumę — 21. 3.536. 
Spłata wylosowanych obligacyj w ich war- 

tości imiennej będzie dokonywana od dnią 1 
lipca 1933 r. w Kasie Magistratu. 

Opłaty kuponów od obiligacyj 
pożyczek dokonywa Kasa Miejska. 

Szef Sekcji Finansowej 
Ławnik Magistratu 
(—) JAN ŽEJMO 

NASIONA 
roślin waczywnych oraz kwiatów z naj- 

lepszych żródeł poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wiino, Zawalna 11-a. 

Żądajcie cenników, 

  

      

    

powyższych 

  

  
z tych drzewnych rozmów, ale mu nie 
szło. Dzień był ciężki, pracowity, podusz 
ka ciągnęła magnetycznie... Poddał się 
nieprzepartej ochocie do snu, i tylko je- 
szcze, przed samem zaśnięciem, mruknął 
niewiadomo komu: 

— Bzdurzcie sobie, co chcecie, a ja 
postawię na swojem. 

— jeżeli starosta wyjechał na po- 
wiat i nie będę mógł się z nim zobaczyć, 
to chyba wścieknę się ze złości, — mó- 
wił komendant Żołądź do swego adjutan- 
ta Songina, przerzucając szybko pocztę 
wczorajszą. Nie wiecie jak z tem jest? 

— Nie wiem komendancie. 
— Albo wy kiedy co wiecie? Będzie- 

iny mieli pięciu ludzi z Rakiszek na tre- 
ning. Kwatery przygotowane? 

— Tak jest. 
— Dobrze. Trenujecie już z miejsco- 

wymi? Al 
— Nie jeszcze. Bałem się przeforso- 

wać ludzi. 
— Głupstwo. Nie forsować, ale tre 

nować. Zaczniecie jutro. 
— Jak z karabinkami? : 
— Jest urgens z Wilna. Trzeba ko- 

niecznie zapłacić. 
— Mam trochę pieniędzy. Damy za- 

liczkę. Macie tu sto dwadzieścia, wyśle- 
cie jeszcze dzisiaj. 

Songin przeliczył banknoty. 
— Tu jest sto pięćdziesiąt, komendan 

cie? 
— Zupełnie słusznie. Trzydzieści je-- 

stem wihien ja, indywidualnie, Szlomie 
Berkmanowi. Idąc na pocztę, zajdźcie do 
niego po drodze, a nie zapomnijcie wziąć 
pokwitowania. 

Songin schował pieniądze i 
dział zniżonym głosem: 

— Melduję służbowo: w Zahoranach 

powie- 

  

MOŻEMY BYĆ DUMNI Z TEGO FILMU! 
ER Oto nagłówek recenzji Red Bruna (Kino) z polskiego filmu 

2 418 widzów w ciągu 7 dn'! 

GSTRCBRAMSKA 5 
Początek o godz. 4—6-8—10. E S 

LUDZIE W HOTELU 

      

  

    

  

Dziś! Najgłośniejszy film prod. ameryk. 1933 r. 
Arcydzieło SZEŚCIU najwybitniejszych gwiazd, 

Wedłtg głośnej powieści Vicki Baum „Grand 
Hotel" W rol. G-ndziński 

  

  

„НЕ asta“ ca 
JOAN CRAWFORD, JOHN BARRYMORE, LIONEL BARRYMORE, WALLACE BEERY I LEWIS 

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

80 
STONE. 

0.15, 
  

  

PAN 
N- ustech -ałego W:ina jest uDe<nie jedynie tiim 

MUMIA i główny -.. BOTYS Karloft 
Pow dzenie egromneł 

  

  

„CK 
  

  

EKSTA 
  

66 Dzis! Najwybitniejsze arcyd.ieło Czeskiej Sztuki filmowej. Film gwałtown. namiętności i syzyłowych wałk o szczęście! 

ŻA 
Płomienna piesń o szaleńczej miłości dwojga ladzi. Fascynująca akcja Niespotykany ariyzm zdjąć! Uduchowiona grz 
artystów z HE0Y KESLER w roli głównej Nad prograra: Atrakcje dźwiękowe Początek o godz 4, 7 i 10 ej 

  

: BILANS SUROWY 
„WILENSKIEGO PRYWATNEGO BANKU HANDLOWEGO S. A. 

  

па dzień 31 marca 1933 r. 

  

  

  

    
AKTYWA PASYWA 

Kasa i sumy do dyspozycji Kapitały własne. 
a) gotowizna w kasie 125.392,46 a) zakładowy 2.500.000 — 
b) pozostałość w B-ku Połskim, P.K.O. b) zapasowy 127 908,81] 2.627.908,81] 
i B-ku Gosp. Krajowego 53.391,28] 178 783,74]; Wkłady o LR M 

Waluty zagraniczne — 133.164,67 a) terminowe 3.248 302,55 
Papiery wartošciowe wlasne b) A vista 2.217 514,34] 5.465.8H 

a) pożyczki państwowe 654.04 Rachunki biežące (salda kredyt.) otwartego| —— 

b) papiery hipoteczne 703 456,50 _ kredytu | — 14 949,21 
c) akcje 526 4.5,14| 1.230,525,68jj Zobowiązania inkasowe — 13.634,99; 

Udziały i akcje w przeds. konsercj. |— | - 75.000 — ji Kedyskonto weksli — 1.262.887. 
Banki krajowe = 31.396.2€||| Banki krajowe — 117.614, 
Banki zagraniczne — 49.789,44;; Banki zagraniczne — 93406! 
Weksle zdyskontowane - 2.299.321,09|jRóżne rachunki || || — 401,625,71 
Rachunki biežące (salda debet.) Procenty i prowizje różne — 167.354,5: 

a) zabezpieczone 3.617.369,42 Oddzialy = 1.088 625,84 
b) niezabezpieczone 434 284,18| 4.101.653,6C 

Požyczki terminowe — 206 342,— 
Nieruchomošci — 901.053,— 
Różne rachunki — 761 203,77 
Koszty, różnice kurs. itp. — 115 630,7£ 

Oddziały — — | 1080 89506 
= Suma bilansowa 11.164.759 09 Suma biłansowa 11.1647 

Udzielone gwarancje ы m 172583, [3 Zobowiązania z tyt. udzieł. gwar. ej 172.583, — 
Inkaso r 537.477,8' | Rožni za inkaso c 537 4714 

11874,819.96 [11.874 819,96 
 KESEZRDWERCZTTPY EDTTRNNAEWIOSZE               

    

DOKTOR _ 
Blumewicz 

choroby weneryczne — 

DWUKÓŁKA 
DO SPRZEDANIA 

jesionowa po remoncie, 

  

skórne i moczopłciowe resory, osie petersbur- 
AD z SEA 2 skie, patent. Wileńska 
о — 113 — 8 : : jewi- РО Ё;‚і,.іаЬпуі‹а Rodziewi 

GRAAŻ OR ZRÓB AH Be san TIRA EA 
r : у 

Kupno gujję ksljany, 
ł SPRZEDAŻ _ płaszcze dam.kie po 

FRTYTYTYTTYWYYYYY"+ censch kryzysowych — 
л WISNIEWSKI 

Królewska 3 — 3. 

| AMAŁABAAŁAAABADAE AA 

Letniska 
PEYPYYTYYYYYYTYTESYY 

Pianina JRR 
„T. BETTING“ Letnisko 

i K. i A. FIBIGER ' у majątku, 6 kim. od 
uznane za najlepsze w 
kraju. — Sprzedaż ra 
raty i wynajęcie. — 
Kijowska 4, H. Abełow 

Wilna, i, 2 lub 3 po- 
koje, z kuchnią, Duża 
weranda. Obok rzeka i 
las sosuowy. Miejsco- 
wość malownicza. Ko 
manisacja satobusowa 
(co godzinę) lub koleją CHEVROLET 

TORPEDO model 1928 Może być z całodzien- 
—29, 4-cylindrowy, + nem utrzymaniem, 

stan bardzo dobry — Oferty skladać do Ad- 
sprzedam tanio — ul. ministrscji „Słowa*, 
Mostowa 9 m. 20. pod A. K, 

nakryto „jaczeįkę“ komunistyczną. Wplą 
tany niejaki Adam Korobnek, ten sam, 
który chciał koniecznie wcisnąć się do 
naszego oddziału Zahorańskiego, które- 
go tak rekomendował oddziałowy Pa- 
wluk. 

Żołądź ściągnął brwi i słuchał z na- 
tężeniem, Znać było, że wiadomość prze- 
jęła go bardzo, ale adjutantowi swemu 
nic nie odpowiedział. Zebrał jakieś pa- 
piery do teczki, wziął czapkę i skiero- 
wał się ku drzwiom. A 

— ldę do Starostwa. Na drugą po- 
staram się wrócić. Załatwisz monetę, Ko- 
stek i przygotujesz pisma do podpisu. 

Pchnął nogą szklane drzwi, otwiera- 
jące się wprost na ulicę i wyszedł mię- 
dzy stłoczone iurmanki chłopskie, powra- 
cające z targu. jakaś nieszczęsna świnia 
kwiczała rozpaczliwie z pod słomy, a 
zniecierpliwiona gospodyni potrącała ja 
łokciem, dogadując: 

— A ci nie będziesz ty cicho, a nie- 
chaj ciabie! 

Chłop w baranicy, z biczem w czar- 
nej garści, ciągnął za uzdę opierającego 
się konia, wyrostek, z papierosem w zę- 
bach, niósł kilka par niesprzedanych bu- 
tów, zawieszonych na żerdce, inny dmu- 
chał w niesprzedane gliniane  kogutki. 
Żołądź z trudem torował sobie drogę w 
ścisku wozów, koni i ludzi. Na rynku 
furmanki ruszały z miejsca, zawracały, 
najeżdżały na sąsiadów, sczepiały się 
kołami, zachodziły na siebie ohłoblami, a 
chłopi klęli i wymyślali, aż siwe gołę- 
bie, wystraszone krzykami, zrywały się 
raz po raz, z głosnym furkotem i lecia- 
ły na wieżę kościelną, zostawiając roz- 
sypany owies na pastwę losom. 

Żołądź przewijał się zręcznie między 
końskiemi pyskami, omijał te, które mia- 
ły złośliwie stulone uszy, wykręcał się 

-. Mickiewicza 31 — 3. 

UAALLALDALŠ AAA 

Pssad 
PTITEWETYWWYH 0 

POTRZEBNA 
naaczycielka na wieś— 
przygotowanie @о НЫ 
gimn. Zglaszėč 519 ой 
$— li ed 3 do 5— 

  

SPREESSEESBA 
KURSY KROJU 

szycia i robót 
nych. Królewska 5 
11. — Nauka solidna 
za dostępną opłatą. — 

ręcz- 

sh BABABARARAA BEA: 

  

UDZIAŁY 
Wytwórni Mechanicznej Pie- 
czywa Pol. $Sp-ki Piekarskiej 

sp. Z O. 0. 
SĄ DS NABYCIA po zł. 100) za 1 udz. w 
Banka Towarzystw Spółdzielczych, nl, Mic 
kiewicza 29. — Biuro. sp-ki Sskaplerna 4 

Т. 19-11* - 

  

Lokaie 
PFTTPTWTYWYCYTY У 

UWADZE P. P. . 
* WOJSKOWYCH ! 
DO WYNAJĘCIA 

MIESZKANIE 
5, względnie 4 - poko- 
lowe, suche, słoneczne, 
elegancko odnowione - 
balkon, ogródek, Arty- 
ieryjska 8. (blisko Ko- 
szar) Dozorca pokaże. 

  

Kursy 

wileńskie Koncesjonowane 

motocykiswe 
Zapisy i informacje zauł. Bernardyński 8 w godz. 

$amochodowe 

10 — 18 i 16 — 20 

  MIESZKANIE 
  3 pekoje, łazienka, bzl 

kon, sucre, słoneczne, 
DO WYNAJĘCIA 

Bistcstocka 6. Dozorcs 
wskaże. 

POKÓJ 
z. niekrępniącem wej- 
ciem do wynajęcia. — ° 
Mickiewicza 22 m. 42. 

      
neczna. 

Tanio 
Domek z placem obszaru 1500 sążni kw. uroczo położeny ną 

Sołtaniszkach do sprzedania. Las sosnowy. Miejscowość sła- 

Wiadomość w Adm. „Słowa”,     

między zadami, unikał wysmarowanych 
kół i sterował wytrwale na drugą stro- 
nę rynku, gdzie stała, obca całemu zgiei 
kowi, klasyczna i biała, ośmnastowiecz- 
na fasada Starostwa. 

Chmury naszły, śnieg sypnął znienac- 
ka ostremi, twardemi krupkami. Żołądź 
już chciał wpaść szybko na sciiody, pod 
dach, gdy zastąpiła mu drogę gruba ży- 
dowica w burym, bezkształtnym kaftanie, 
z dwoma smugami czarnej jedwabnej pe- 

ruki dokoła twarzy. Na obu łokciach dźwi 
gała dwa duże kosze z bułkami i skarży- 
ia się płaczliwie, zawodząco: 

— ja samemu panu komendantu po- 
wiem! Aj, łobuz! aj, żulik! Jak co bierzi, 
to tsieba zapłacić! 

Żołądź zatrzymał się, wściekły. Śnie- 
gowe krupki bębniły go po plecach, a ży- 
dówka dzwoniła w uszy do spółki z wia- 
trem, gwiżdżącym niewiadomo skąd. 
Chcąc nie chcąc rozejrzał się za wino- 
wajcą. 

Pod imurem starostwa stał wysoki 
strażak, opatrzony haczykowatym nosem 
1 czerwonemi powiekami Trzymał ręce 
w kieszeniach i spiuwał pogardliwie 

przez zęby. Dogadywuł vawet coś nie coś 

ale słowa zamarły mu na ustach, gdy tyl 
ko zobaczył komendanta; gęba mu się 

wyciągnęła, a powieki zamrugały płacz- 
liwie. Spróbował coś „mełdować posłu- 
sznie*, ale Żołądź ostrym głosem nakazał 
mu miłczenie i zwrócił się do żydówki: 

Z jej bezładnego opowiadania, prze- 
rywanego gęsto świszczącemi westchnie 
riami, wyszia na jaw, całkiem jasno, wi- 
na strażaiia Sznigitry. '/to przed pół go- 
Uzmą oń 1 kiku jego towarzyszy, 0to- 

Lzyli tę przekupke, niby kupowali jej to- 

war, nibv kłócih s'y 1 *argowali, przekta 
cając bura z rak du rąk, »ż, w ostatecz- 

  

  

    

SS 

  

  

tym wyniku, zapłacili za połowę tego, 
co wzięli i schował: się w tłumie. 

— f ar tam był, wielnożny komen- 
dancie! — wrzeszczała zajadłe poszkode 
wana. -— ja jego znam! Icgo tate — ko- 
wal za estuczkie, Un to nie pierwszy 
ТЕ. 

—-icho! -— huknął, 
do ostateczności, Żałądz. 

Przekupka drgnęła 1 przysiadła ze 
strachu, a petem już tylko podartą rę- 
kawiczką obcierala rozpalone od łez — 
cczy. Żoąd: rozpoczął sąd. 

Naturalnie Sziagera meldował posłu 
sznie, że on nic nie wie, tej przekupki na 

i isa, 1 wogóle nigdyby nie 
«a żydowskich bułek. Klał 

ga 1 grzmocił w chude piersi, 
aż jęczało Nieprzek.nony tem komen- 
Gant kazał mu zgłosić się 1azajutrz do 
karnego raportu, a tymczasem iść precz 
z oczu. Poczem wyciągną: ostentacyjnie 
pięćdziesiąt groszy. Żydówka chwyciła 
monetę drapieżnic zagiętemi palcami, 
przez tłum ciekawycn, co zdążył już się 
zebrać, prz:leciał szmer aprobaty. Nie 
uspokoiło to Żołądzia. Wchodząc na scha 
dy mrucza! sam do siebie, że trzeba bę- 
Czie wyłać draba ua pysk z organizacji, 
inaczej nigdy się tak:ch nie oduczy kom- 
promitowaria munduru. Podrażniony, tre 
chę mocno zamknął za sobą drzwi wej- 
ściowe, t'ovhę za energicznie zapukał de 
drzwi referatu admin:stracyjnego. Urzęć 
тлсу pop mlnosili głowy. Referent bezpie- 
czeństwa, Cegiełkiewicz, gruby, starsza- 
wy jegomość z żółtą bródką, przebywa- 
jący właśnie na wizytce u referenta admi 
nistracyjnego, odwrócił się razem z krze- 

słem ku wchodzącemu. 

doprowadzony 

  

   

    

    

     

D. C. N. 

T PREPATA Ок 

Witold Tatarzys 

    

Redaktar w/z


