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Jerozolimskie Misferjum Zmarń( 
Od Redakcji: połączenie pocztowo-lo- 

tnicze z Ziemią Świętą jest jeszcze — 
jak to nasi Czytelnicy mieli sposobność 
spostrzec — w dość  niedostatecznym 
stanie. Stąd dopiero po tygodniu może- 
my podać reportaż naszego wysłannika 
o jerozonmskich uroczystościach  Jubi- 
Jenszowych Wielkiego 1ygodnia. 

  

NOC NA GETSEMANI. 

Było już zupełnie ciemno nawet na 
płaskich dachach-tarasach Starej jerozo- 
limy, gdy zaczęliśmy skośnym  zaułkiem 
schodzić w dół. — Tuż zaraz jest ulica 
Salomona — wąski, łamiący się w za- 
krętach szlak, który z góry wież widzia- 
ny jest, jakby sznur przeciągnięty luźnie 
między dwiema staremi bramami wybi- 
temi w murze, którym Sulejman oszańco- 
wał ówczesne miasto. Tu był jeszcze 
ruch, ale już zawalono drewnianemi za- 
suwami ciemne sklepy bazarów. Był ruch 
i światło lamp sklepowych i porozwie- 
szanych pod łukami sklepienia zakrywa- 
jącego tu zupełnie niebo nad ulicą, latarń. 
Na Via Dolorosa było ciemno i tłum. 

Idzie ona, niemal prostopadle, ze 
Wschodu na Zachód starem Jeruzalem. 

. Idzie a raczej spada nierównemi stopnia- 
mi bruku coraz w dół. Tędy miał iść 
Chrystus. Więc mijamy kapliczkę, stoją- 
cą na miejscu, gdzie miał podejść Cyre- 
najczyk i Pretorjum i Miejsce Biczowa- 
nia. Ale jest zupełnie ciemno. Na prawo 
i lewo mijamy uliczki zupełnie puste. 

( Tą jedną idzie wprost masa ludzi. Poje- 
dyńczo, i grupami i w kilku. Na dnie 
tej uliczki, u stóp, tych wysokich, ściśnię 
tych przy sobie domów, jest czarno. Wi- 
dać tylko, rozmazane w tym mroku i 
czarne, kontury postaci, postaci. I sły- 
chać kroki, kroki, kroki. Tych, co szli ze 
mną, zgubiłem w tej ciemni i wszyscy 
się w niej pogubili i nikt szukać nie pró 
buje nawet. Tylko schodzi i schodzi 
wciąż w tę ciemność, wciąż w dół. Jak- 
byśmy właśnie z tą wstającą nocą czwar- 
tkową schodzili ttumem w jakieś stare i 
czarne podziemia. Ludzi jest coraz, coraz 
więcej. Poznaje się to po coraz gęstszych 
odgłosach kroków, po potrącaniu w cie- 
mności, po zwolnieniu przymusowem cho 
du. Coś się jakby w tej ciemności i scho 
dzeniu przypomina, zdaleka. Z bardzo 
daleka.: to tak, podobnymi do owych 
zaułkami, szli kiedyś ludzie  Zaty- 
brza i Suburry na nocne agapy i nau- 
ki katakumb. jest taka scena, z Winicju- 
szem, Krotonem i Chilonem, i z Pio- 

trem i Pawłem z Tarzu w „Quo va- 
dis', Quo vadis? Quo vadimus? — Get- 
semani, vadimus hodie. — Do  Getse- 
mani. 

Jesteśmy już za murami miasta, jest 
szerzej, jest gwarniej. Lampy znaczą zda 
leka szlak asfaltowej szosy. Huczą na 
niej motory aut, jedno za drugiem, jed- 
no za drugiem. Po zboczach Góry Oliw- 
nej, nam nawprost ślizgają się raz po 
raz światła reflektorów: tędy zjeżdża 
szeroką, nowoczesną, wygodną „auto - 
stradą* angielską, każdy pielgrzym, któ- 
rego stać na Buick'a, Chryslera i tak- 
sówkę. Przed nami, w lampach cały 
świeci złoto-biały fronton bazyliki, gdzie 
był niegdyś Ogrójec: jest to jasny, na 
tle czarnej góry punkt i jest to jedno- 
cześnie cel. Tu w dół, od Jeruzalem jak- 
by spływają dwie rzeki ludzi: jedni via 
Dolorosa, drudzy huczącą od samocho- 
dów estradą. Takie dwie rzeki. 

Nowy, czysty i jasny kościół. Jasny 
od świateł i pełny. Są twarze, po któ- 
rych się widzi, że anglosaskie, że wło- 
skie, że bawarskie (czy też pruskie?) 
pewno, że sławiańskie. Ale to tylko po- 
łowa. Przetyka to gęsto moc białych be- 
duińskich „kuefirów* z czarną obręczą, 
przytrzymującego je sznura nad skronia- 
mi. Przetykają je czerwone fezy arab- 
skie, czarne i zmartwiałe jakby twarze 
Abisyńczyków. | jacyś Chaldeowie, i 
Kopci i Armeńczycy i jeszcze, jeszcze 
jacyś. Jest się jakby zgubionym. — Przy 
ołtarzu, jasnym od żółtych świec ołtarzu, 
ksiądz czyta Ewangelje: Łukasza, Marka, 
Mateusza, Jana. Czyta bardzo powoli, z 
odstępem po każdem prawie słowie, aby 
łacinę zrozumieli i ci, którzy z niej le- 
dwo coś znają, aby mogli jej teksty śle- 
а216 w książeczce. Gdy przechodzi de 
trzeciej, ma się wrażenie, że to nie jest 
zwykłe czytanie Pisma: że to wszystko, 
te jakby jakiś trybunał olbrzymi, który 
przyszedł, choć po wiekach i po wiekach 
na jakąś dziwną wizję lokalną zbrodni 
kataklizmowi równej. Jesteśmy na miej- 
scu, gdzie był ów gaj oliwny podmiej- 
skiego*folwarku i dokąd weszły, późną, 
wioseniią nocą, straże i zbrojni kapłań- 
scy. A jeden po drugim, czterech, świad- 
kami czynu będących wywodzi nam i 
przekazuje, oto przez dziewiętnaście 
przekazuje wieków, swoje świadczenie... 

Ave Maria, Gratis plena, Dominus 
tecum — podchwytuje chór ludów, prze- 
suwając perły oliwkowych różańców. Tu 

modlą się wszyscy. Jest to jakby jakieś 
chwytanie się słów, najdrobniejszych, 
najbardziej codziennem użyciem wytar- 
tych słów modlitwy. Idzie to niemal ryt- 
micznie: i prawie jakby jakaś wspólnie 
dokonywana praca. Tak wspólnie, z po- 
czuciem, że opuścić tego nie można, że 
nie wolno odjąć od tego rąk, dźwiga się 
przy budowie zbyt ciężkie na jednego bel 
ki. Ta modlitwa nocna ma właśnie cha- 
rakter takiej zbiorowej pracy. Jakby ci 
oto podnosili, powoli, coraz wyżej jakiś 
ogromny, jakiś za wielki ciężar. Jakby on 
przykuł ich, do siebie przykuł, w tej pra- 

cy. ; 
Słuchamy pierwszego kazania. Nie 

ziozumie jego nikt, kto tu przybył teraz, 
ale przed ołtarz docisnęły się wszystkie 
białe „kuefiry* Beduinów i wszystkie 
czerwone fezy, katolików-Arabów. Fran- 
ciszkanin mówi po arabsku. Przez hiero- 
glif szeleszczących i huczących słów, 
trzeba się doszukiwać tego, co mówi. 
Wiemy o czem — i słuchamy. Potem 
mówi Hiszpan, potem Francuz. Kazania 
tak pójdą do końca. Ale wychodzę i za 
chwilę jestem przy ciemnym, niewielkim 
ogrodzie. W tym kraju bezdrzewnym, 
muzułmanie nie chroniący żyć ludzkich, 
chronili drzewa. — Światła oświetlają 
ich osiem, starych, rozłożystych jak wiel- 
kie polne grusze oliwek. Tradycja mó- 
wi, że modlił się On tu właśnie. Stąd, od 
miasta przyszli, tamci, aby wywieść i 
stawić przed Senhedryn. 

Nad Cedronem, który w głębokim 
jarze oddziela Miasto od Góry, jak od- 
dzielał je onego czasu, nad Cedronem i 
białą zą dnia od nagrobków Doliną jo- 
zatata, gdy wracam z Getsemani trwa 
przeraźliwie. czarna, niemal zupełnie bez- 
gwiezdna noc. Ludzie wracają grupkami: 
ale jest bardzo luźno i bardzo pusto na 
tej drodze. Miasto jakby. zmartwiało: 
prawdziwą ciszę miast w żałobie, ma 
noc w jerozolimie. Minęła mnie jakaś 
grupa idących, rozmawiali jakąś mową, 
która nawet chyba nie była arabską. Z 
pod murów miasta oświetlony fronton 
Getsemani, jest białą, maleńką plamą, w 
ciemności, — Tylko na prawo, niezasło- 
nięte masywem Góry Oliwnej pasmo 
szczytów, zaczyna się już jakby odcinać, 
odcinać bardzo, bardzo powoli, od bled- 
nącego jeszcze wolniej chyba nieba, i 
bieleją u stóp jego gęste, podnoszące się 
ciężko mgły. Nad Morzem Martwem one * 
wstają i za niem, za ścianą Gór Trans- 
jordanji wznosić się zaczyna słońce. 

Zasypia się twardo, ale trudno, jak- 
by po jakim złym i męczącym Śnie. 
Coś ciąży gorzej niż zmęczenie, jak hi- 
pnoza, Oczy się chowa po chwili i od- 
wraca się od wielkiego, klasztornego ok- 
na, od bladego, smutnego świtu Wielkie- 
go Piątku. 

DROGA KRZYŻOWA 

Jest od rana deszcz i to okropne, 
wilgotne zimno, jakie panuje w Jerozoli- 
mie, gdy choć na chwilę niema słońca — 
Od rana też Vią Dolorosą idą pielgrzym 
ki ku Golgocie, Dopadam pierwszy stacji 
Męki Pańskiej. Jest to ulica i tylko uli- 
ca, a na niej bielszy jakiś od innych 
gmach dawnego Pretorjum. Ale dziś 
przejdziemy tu tylko i przejdziemy koło 
kaplicy, z którą tradycja łączy cierniem 
Koronowanie, i koło innej na miejscu 
więzienia i jeszcze innej, nieco przed- 
tem, gdzie miało mieć miejsce Biczowa- 
nie. Wszystkie te małe kaplice zalane od 
rana ludźmi. Nie można sobie wystawic 
tej mocy ludzi, tego jakiegoś napięcia, z 
jakiem się tu wstaje o świcie, by być 
„na czas”. Idę z grupą wycieczki hiszpań 
skiej. Rozumiem bardzo mało, że słów 
szumnych i jakby klaszczących, jakiemi 
hiszpański  konducilore, franciszkanin, 
pizypomina za każdą mijaną stacją to, 
co tu miało miejsce wieków dziewięt- 
naście temu. Ale przecież rozumie się ty 
le, ile trzeba. Tych rzeczy za wielkich i 
za ciężkich dla wszelkiej ludzkiej mowy, 
jedynych, wobec których nawet przecud 
na i przesilna prostota łaciny, jest za 
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liśmy miejsce, gdzie upadł po raz pierw- 
wszy pod ciężarem Drzewa, i gdzie 
powtórnie i gdzie straże zawróciły Cy- 
renajczyka. W tej ulicy, pnącej się aż po 
nakryty kościołem Krzyżowców szczyt 
Golgoty, postępuje nas, przy sobie, mo- 
że z pięć, może siedem osób. Stacja i- 
dzie po stacji. Jesteśmy coraz bliżej Gro- 
bu. To takie dziwne — ale to jakbyśmy 
idąc tak od stacji do stacji, od śladu do 
śladu wyszli z siebie, z tego, siebie, któ 
rem jesteśmy, i z naszego czasu i wie- 
ku. Jakbyśmy byli coraz bliżej tamtego 
wszystkiego. Rok rocznie w Neapolu, — 
podczas mszy św. odżywa podobno za- 
schła i trzymana w ampułce krew bisku 
pa - męczennika z VI wieku chrześcijań- 
stwa. Ale tu, teraz — dzieje się coś o 
wiele większe. Dzieje się też rzecz bar- 
dzo prosta, o której uczy z ambony każ 
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dy proboszcz, w każdej deskami zabitej 
od świata parafji, i najnaiwniejsza ksią 
żka do nabożeństwa: — oto nie dzieli 
nas już od Pasji Pańskiej nic. W myśli 
i w modlitwy wsiąka skądeś okropne 
znużenie prowadzonego na kaźń straceń- 
ca, i wroga ciekawość  roznamiętnionej 
ciżby, i bezsiła tych bardzo niewielu, i 
cała błogosławiona a potworna owych 
chwil zgroza. Wsiąka to w nas jakby, i 
przepelnia. Wsiąka starem wspomnie - 
niem, spłowiałemi docna przez tyle wie- 
ków opisami Ewangelij. Jest takie szare 
i biedne i wybladłe, jak te trochę ru- 
Gawej rdzy zakrzepłej na dnie kryształo 
wej ampułki w Neapolu. I tak samo — 
nie, wspanialej, potężniej, ogromniej, bu 
rzy się w nas, podnosi, wzbiera, roz- 
krwawia i rozpurpurza świeżą czerwie- 
nią żywej jeszcze, ledwo wyciekłej Krwi. 

  

Sytuacja na giełdzie 
OPANOWANIE ZWYŻKI 

WARSZAWA PAT. — Zwyżka funta szter- 
linga, jaka miała miejsce w dniu wczorajszym 
1 onegdajszym została opanowana. Dzisiaj o 
rana na giełdzie w Londynie a także na in- 
nych giełdach europejskich kurs funta systema 
tycznie zniżkuje. 

Na giełdzie londyńskiej za 1 funt przy wy- 
płatach na Paryż płacono przed otwarciem 
giełdy 88.75, przy otwarciu 88.81, następnie 

—__ 88.43 a około godz. 13 min. 30 — 88.21. — 
Przy wypłatach na Szwajcarję kurs funta no- 
towano 18.125 — 18.09 — 18.03 — 17.98. 

W Paryżu Londyn notowano w płaceniu 
86.70 (wczoraj 89,15), w Zurychu przy otwar 
ciu 18.15, przy zamknięciu 18.05 (wczoraj — 
18,175). 

Na -gieidzie warszawskiej oficjałny kurs de 
wizy angielskiej spadł na 30.95 i 30.90 (wo- 
bec 31.35 w dniu wczorajszym). 

WARSZAWA PAT. — Dolar zniżkuje dziś 

Tajemnite narad 
LONDYN PAT. W koiach giełdowych 

Londynu w dalszym ciągu utrzymuje po 
głoska, jakoby w Waszyngtonie doszło 
do cichego porozumienia w sprawie przy 
szłej stabilizacji funta na poziomie oko- 
ło 3,80 dolara za funt. Sfery miarodajne 
jednakże i organ City londyńskiej „Fi- 
nancial Times“ zaprzeczają tej wiadomo 
ści, twierdząc, że rozmowy waszyngtoń- 
skie nie posunęły się tak daleko, al:y {е- 
go rodzaju sprawa mogła być przesądzo 
na już teraz. 

Ostatnie wiadomości z Waszyngtonu 
wskazują raczej na to, że w sprawie u- 
stalenia parytetu złota nie doszło do po- 
rozumienia, Możliwem jest, że ze wzglę- 
dów taktycznych brak w tej sprawie ofi- 
cjalnego oświadczenia. Zachowanie w 
tajemnicy rezultatu narad waszyngtoń- 
skich być może — zdaniem czynników 
decydujacych — będzie mogło przyczy- 

FUNTA.—DOŁAR SPADA 

jeszcze w dalszym ciągu. W Paryżu wypłaty 
na Nowy York notowano 22.75 (wczoraj — 
22,95), w Zurychu 4.65 w otwarciu, 4.64 w za- 
mmknięciu (wczoraj 4.70). 

Wobec znaczniejszej zniżki funta szterlinga 
niż dolara kurs dewizy amerykańskiej w Lon- 
dynie kształtował się zwyżkowo. O ile wczo- 
raj za 1 iunt przy wypłatach na Nowy York 
notowano 3,89, to dzisiaj tylko 38775, a następ 
nie 3,86. Na giełdzie warszawskiej kabel na 
Nowy York notowany był 8,00 do 8.05, a czek 
7.95 do. 7,94. 

WARSZAWA PAT. — Przedgielia. Bank 
Polski płaci za dolary 8.00, Dolar w obrotach 
prywatnych 8,14, dolar złoty 9,20 — 9,22. — 
Rubel 4,83. Funt 31,60. 

Dołar w obrotach prywatnych: o gęądz. 11 
— 8,14, o godz. 12,30 — 7,95. Rubel złoty— 
4.83, 

= 

Miszynglońskich 
nic się do ułatwienia przeprowadzenia 
powziętych decyzyj na konierencji gos- 
podarczej w Londynie. 

KOMUNIKAT URZĘDOWY 

LONDYN PAT. — Prezydent Roosevelt i 
premjer Mac Donald ogłosili wczoraj wieczo- 
rem po zakończeniu narad z udziałem eksper- 
tów, wspólny komunikat, w którym oświadcza 
ja, że następujące sprawy były przedmiotem 
rozważań: 

1) kwestja poziomu cen światowych; 2) 
polityki banków centralnych; 3) złotego pary- 
tetu walut; 4) restrykcyj pieniężnych, 5) po- 
pay sytuacji srebra; 6) ograniczeń handlo- 
wych. 

Zawarcie porozumienia w którejkolwiek z 
tych spraw zastrzeżone zostało dla wszech - 
światowej konferencji ekonomicznej, gdyż — 
jak podkreśla komunikat — obecne rozmowy 
wedle założenia ich uczestników, nie mają dą- 
żyć do zawarcia porozumienia. Celem  obec- 
nych rozmów było jedynie zbadanie kompiek- 
su zagadnień, które winny być załatwione. — 
Cel ten, dzięki odbytym rozmowom, został z 
wiełkiem powodzeniem osiągnięty. 

Sprawa Pomorza 
PARYŻ PAT. — Korespondent „Echo de 

Paris" Pertinax donosi z Waszyngtonu, że pre 
mjer Mac Donald odbył wczoraj konferencję z 
senatorem Borahem, byłym przewodniczącym 
komisji spraw zagranicznych senatu. W czasie 
tej rozmowy miała być poruszona również spra 
wa Pomorza. 

jest rzeczą charakterystyczną — donosi Per 
tinax — że sen. Borah, wybitny przedstawiciel 
amerykańskiej ideologii rewizjonistycznej wpły 

wać miał na Mac Donalda, aby ten nie poru- 
szał sprawy Pomorza, podkreślając, że Polska 
nigdy nie zgodzi się na oddanie Pomorza, któ 
rego będzie bronić do ostatka siłą oręża. 

Również dzisiejsze Paris Midi* w korespon- 
dencji Perreńix z Genewy donosi, że Mac Do- 
mald miał zaniechać poruszania sprawy Pomo- 
rza, zdając sobie sprawę, że zagadnienie to kry 
je groźbę sprowokowania wojny. 

ESS TNA VTAT SSAAINERI SESI SYN BEEDESES INS IEA 

Nie będzie cbniżki 
WARSZAWA (tel. wł.) W! dniu wzo- 

rajszym viece-minister Skarbu p. Rożniow- 
ski przyjął delegację urzędniczego komite- 
tu międzyzwiązkowego, kłtóra prosila. pana 
vice-ministra o wyjaśnienie pogłosek .o 
zamierzonej jakoby obniżce płac względ- 

Stronnictwa Ludowe 
(WARSZAWA (tel, wł.) W dniu wczo- 

blada i za słaba — tych rzeczy najbli- rajszym odbyło się posiedzenie klubu par- 
żej podchodzą te iberyjsko - romańskie, lamentarnego Stronnictwa: 
JP ą У “; posiedzeniu w, toku dyskusji nad refera- 

cze- tem o sytuacji politycznej posła Róga, u- 
a jakby nieromańskie dźwięki. Jest 
tem, czego niema nigdzie indziej, i cze- 
go najbardziej chyba na tej prawdziwej 
Drodze Krzyżowej brak, jakaś groza, ja- 
kieś przyciszenie głosu, jakieś jego nie- 
mal w krzyku bólu podniesienie, gdy się 
mówi o tem, co tu było. To nie jest żal, 
tu niema nabożnych i zrezygnowanych 
dobrotliwie wzdychań, gdy się w dalekim 
paraijalnym kościołku obchodzi stacyj 
czternaście tak samo, jak przesuwa pa- 
ciorki koronki. Tu niema tego, co tam 
wszędzie jest i być musi — poczucia 

olbrzymiego dystansu, dwóch olbrzymich 
potężnie dystansów: — Czasu i— Prze- 
strzeni. 
. jest tłok, deszcz jest teraz ulewny, 
idziemy jeszcze wolniej. Oto tam minę- 

Ludowego. Na 

Krosoe zaiścia 
KRAKÓW PAT. — W poniedziałek 

dnia 24 bm. po południu w gminie Kasi- 
na Wielka, powiatu limanowskiego, tłum 
liczący około 150 osób, napadł na czte- 
rech poliejantów, prowadzących na po- 
sterunek dwu osobników, aresztowanych 
za to, że poprzedniego dnia stawili opór 
policjantom i udaremnili im pełnienie 
czynności służbowych. 

Tłum, usiłując odbić aresztowanych, 
ctoczył policjantów i zaatakował ich 
kamieniami i kijami. Jeden policjant zo- 

płac urzędniczych 
nie o opracowywaniu przez Ministerstwo 

Skarbu nowej ustawy uposażeniowej. Vice 
minister Rożnowski oświadczył delegacji, 
że żadne obniżki płac ami żadne inne za- 
mierzenia mie są mozwiażane. 

——0o 

a wybór Prezydenta 
jawniła się różnica zdań co do Stanowiska 
wiładz klubowtych w spraryie taktyki stnon 
nietwa w związku z wyborem mowego pre- 
zydenta. Rzeczypospolitej. W tej ostatniej 
sprawie klub mie powziął żadnej uchwały. 

pod Krabodem 
stał poważnie raniony, pozostali, zmusze 
ni w obronie własnej do użycia broni, — 
dali pięć strzałów, wskutek czego 3 080- 
by z tłumu zostały ranione. — Tłum po 
strzałach rozproszył się. Jedea z rannych 
nazwiskiem Nowak, zmarł. 

Na miejsce przybyły władze sądowo - 
prokuratorskie oraz starosta powiatu 
wraz z komendantem powiatowym poli- 
cji państwowej, celem przeprowadzenia 
śledztwa. 

Laszuk. 

PODERODZIE 

POSTAWY — 

wy za 

  

wych 
Wszyscy oto przeszli już wąskim pod 

łukami przechodem na ten niewielki 
dziedzińczyk, przed stawianym przez 
Gotfryda z Bouillonu Kościołem Grobu 
Pańskiego. Sam nie wiem, jak i czemu 
zostałem na tej ulicy, zgubiłem, pielgrzy 
mkę hiszpańską, i którąś niemiecką, i je 
szcze jakąś, po której szli czarni — czy 
się tam wreszcie wie, ile ich przeszło, U 
końca Via Dolorosa jest teraz wolniej i 
przestronniej. Jest to znowu jedna z wie 
lu wąskich i brudnych uliczek. Jak 
wszędzie i takie jak wszędzie kobiety 
wpół zakwefione noszą wodę, cenną tu 
strasznie wodę, w czarnych bukłakach 
ze skóry i w blaszanych „szešcianach“ 
od benzyny samochodowej. Ślizgają się, 
idąc po oblepłych deszczem i  lipkiem 
błotem brukach. Jest szaro i brudno. 
Ale się stoi i patrzy na te krzywe, wą- 
skie kamienie arabskiego bruku. Patrzy 
się i widzi je obślizgłe i od tego wilgot 
nego brudu niemal, że czarne. Oczy wy- 
patrują tu śladów, których niema od bar 
dzo, bardzo dawna, ale o których się nie 
tylko wie, ale i czuje, że tu zapadły zna 
cząc Drogę Golgoty niezmazalną pieczę- 
cią męczeńskich, krwawych plam. 

Droga Krzyżowa w Jeruzalem w 
Wielki Piątek jest tragiczaem przežywa- 
niem innej Drogi, ale jest przeżywaniem 
wzniosłem. Obraz Kościołu Grobu Chry- 
stusa Pana, miejsca, które obejmuje i 
sam Grób i miejsce, gdzie zawisł na 
Krzyżu, jest obrazem potwornym. Jest 0- 
Erazem strasznym. jest  niewymownie, 
niewysłowienie przykrym. To, co się dziś 
iu dzieje, możnaby wpleść tylko w pro- 
pagandowo - bezbożniczy film ZSRR o 
religji. 

Kościoł, na miejscu Konstantynowej 
bazyliki, zbudował Gotfryd z Bouillonu. 
fo, co tu stoi, stoi przez Krzyżowców, 
stoi wzniesione w owej epoce, gdy rycer 
stwo Zachodu poszło całe bronić Miejsc 
Swiętych. Świadczą o tem po dziś dzień 
cudne, romańskie, prawdziwie w swem 
prostem pięknie latyńskie łuki fasady 
Ktoś kiedyś powiedział, Turkom dumnie, 
że ten kościół stoi nietylko na skale, że 
stoi także na stali mieczy szlacheckich. 
Sułtan Omar to zrozumiał, — i swą prze 
śliczną moszeę wzniósł na gruzach o 
któreby się żadne nie upomniały już mie- 
cze; gruzach świątyni Salomona. Ale w 
19-tym wieku po przez te filary ze stali 
żołnierskich mieczy przepełzło i wypeł- 
niło po brzegi kościół żółte złoto grec- 
kie. 

Targ w targ, układem po układzie, 
podstępem po podstępie, w tych czasach 
gdy Petersburg ciążył nad Stambułem i 
Kalwarja i Grób t niemal wszystko ze 
świętości kościoła, Krzyżowców przeszło 
we władanie prawosławia. W ich — ałe 
i całego, choć pośrednio, chrześcijań - 
stwa— interesie rzućmy zasłonę na dzie 
je tych lat zdobywania... Rzućmy ją z li- 
tości albowiem ten sam przemożny nie- 
dawno złotem i poparciem Kościół smaga 
ny jest nietylko tem, co się dzieje w Bol- 
szewji, ale i tem, co się dzieje w zagar- 
niętej przezeń Świętości. 

W wielkiej rotundzie, pod kopułą, w 
centralnem miejscu kościoła stoi wysoka 
na cztery może metry budowla z różowe 
go, wpadającego z bronzowy kolor mai 
muru: jego płytami okryto grotę skalną, 
gdzie Józet z Arymatei gotował sobie gro 
bowiec. Jest to kaplica latyńska i baro- 
kowa, ale całą jej górę zajęły i przesło- 
niły liche, jako sztuka, ale liczne, ale cis 
nące się jeden przy drugim święte obra- 
zy — prawosławne. Oświecały je dzie- 
siątki i dziesiątki lamp, dziesiątki palą- 
cych się świec. Mury poczerniały od 
sadzy. Wszystko razem — sam nie 
wiem czemu — przypomniało mi obrazy 
buddyjskich świątyń bardziej niż cudną 
Ławrę Pieczerską. Nie poznawałem pra- 
wosławia. I nie poznawałem prawosław 
nych. Było to przed jakiemś ich nabożeń 
stwem i kościół był ich pełen — i 
wrzał w najlepsze rozmową w śmiech 
wpadającą. Śmieli się czerńcy i kobiety 
i Arabowie w zawojach. Pod Grobem 
rozłożone były maty i na tych matach 
piknikowali sobie w najlepsze, piecyma 
o Grób wsparte, kompanje. W paru miej 
scach odgrzewano coś na prymusach. Ko 
io kaplicy Koptów, wtulonej w ścianę 
Grobu, jakieś dzieci podziwiane przez 
siedzące obok matki biegały od filaru 
do filaru. Cuchnęło bobem, tłuszczami, 
rybą, oliwkami, wszystkiem, czem cuch- 
ną arabskie stragany. — Po twarzach 
tych ludzi szukałem modlących się. Nie 
znalazłem. 

W Troickim Soborze, prawosławnymi 
jest naprawdę całe piękno, dumne i po 
korne zarazem piękno bizantyńskiego sty 
lu i bizantyńskich obrzędów. Widzi się 
obrazy, które nie są szkaradą 1 ludzi, 
którzy nie przyszli tu na widowisko bez 
płatne. U Grobu możnaby pomyśleć, że 
to nie ci sami ludzie. I podobno nie są 
to ci sami. „To Grecy** — mówił o nich 
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drożej. 

wstfania 
z niechęcią rosyjski batiuszka. Istotnie, 
to byli tutejsi greccy prawosławni, łub 
prawosławni Arabowie. Ludzie ci spędza 
li noc i dzień w kościele, noc do rana. 
Byłem w nocy, gdy tłum ten czekał na u- 
roczystość, „święcenia ogni*. Podobno 
jest to uroczystość, wzięta jak wiełe in- 
nych przecież, z zamierzchłych, z pogań 
skich obrzędów. Podobno też, że dla 
tych ludzi to największa ceremonja Wiel 
kiego Tygodnia. To bardzo jasne dlacze 
go Ci ludzie są poganie. To nie jest róż- 
nica kultur, to nie jest różnica obrząd- 
ków, różnica w dogmatąch, jaka leży 
między nimi a niemi. Jest to poprostu, 
uzewnętrzniona tylko, różnica wiary. Są 
to poganie, chrześcijańskiego obrządku. 
Można powiedzieć, że przemawia tu nie- 
chęć katolika do prawosławia, zawiść ob 
rządkowa, wszystko. Można powiedzieć, 
że w tem określeniu tkwi jakaś dzienni- 
karska skłonność do paradoksu. Gdyby 
widzieć to, co się działo, w tym koście- 
le, w te święte dnie!. 

Nad tym najbiedniejszym na świecie, 
nad tym sponiewieranym kościołem cią- 
ży inne jeszcze przekleństwo: niedarmo 
jest to jedyny dach, pod którym spotyka 
ją się jeszcze wszystkie przynajmniej 
główne, obrządki. Jest tu, w każdym ką- 
cie, owa bezpańskość. jego nawy podzie 

  

lono i wykrojono granicami, czas po- 
dzielono na godziny tych i tamtych. W 
tym dziale spadkowym  chrześcijań- 
stwa trwa ów dział żołnierzy rzymskich, 
żołnierzy gdzieś na tych miejscach kłócą 
cych się o suknie zdarte ze Skazańca. 

Policjanci angielscy pilnują porządku 
cisnących się do niewielkiej i ciasnej 
Komory Grobu. Schodzi się do niej i 
staje przed białą, marmurową, oszlifowa 
ną od pocałunków ludzkich, tych ludzi, 
koczujących w kościele, płytą. Zakrywa 
ona wykute w skale leże Grobu. I wtedy 
staje się coś takiego jakby za temi cias- 
nemi murami kaplicy nie było świątyni, 
wypełnionej wrzawą drących się o miej- 
sce i co tam jeszcze, kłócących się i żar 
tujących, jedzących i śpiących  ludzi.. 
Jakby nie było tego rozbicia i rozdwoje 
nia i sporów, które w miejsce Turków 
rozsądzają znudzeni Anglicy. Tamto 
wszystko nie istnieje już więcej!. 

Po chwili, na znak dany przez czuwa 
jącego u Grobu duchownego prawosław 
nego wychodzi się. W kościele jest wszy 
stko jak było. Wyrywają się ludzie, któ- 
rych aż rozpychać trzeba, Arab proponu- 
je miejsce w urządzonej z mat „ložy“ w 
arkadach otaczających rotundę Grobu. 
„Lėž“ jest 32: są to wąskie klitki zapcha 
ne już ludżmi. Za noc, od osoby, Arab 
żąda pół funta i spada na 20 piastrów. 
Znaczy to 15— i 6 złotych. „Tres cu- 
rieux, tres curieux* — zapewnia. Jacyż 
turyści fotografują przy magnezji. U wyj 
ścia arabscy „stróże'* świątyni, grzejąc 
się przy węglach, grają spokojnie w ja- 
kąś grę... Z umieszczonej o piętro wy- 
żej kaplicy, gdzie stały Krzyże, dochodzą 
jakieś gardłowe, półdzikie dla nas pienia. 
Ale teraz zapadła już jakaś zasłona mię- 
dzy nas — a tamto wszystko. 

RESUREXIT 

Wielka msza pontyfikalna przed usta 
wionym u wejścia do grobu srebrnym oł 
tarzem przenośnym ma się ku końcowi. 
Jest jasny dzień i słońce, są inni ludzie. 
Jest jakieś nabożeństwo godne i ciche, 
i rozumne, jest jakaś wielka cisza prze- 
pełniona tem nabożeństwem. 

W całym kościele tłumy, tłumy, tłu- 
my. Stoją pielgrzymki niemieckie przy 
polskich, włoskie przy francuskich, hisz- 
pańskie, angielskie. Gdy milkną organy 
nie słychać niemal nic. Msza się ciągnie, 
potem rezurekcja, i procesja. Strojni po 
wschodniemu „kawasi* konsulatów przo 

dują jej uderzając ciężko okutemi laska- 
mi w kamienne płyty posadzki. Przez 
tłum trzykrotnie obchodzi Grób jasna 
od białych komż, złota od jasnych orna- 

tów. 
„Te Deum“. W szare od kadzielnic 

powietrze bije z tej pieśni triumi zwycię 
stwa, zwycięstwa pewność, zwycięstwa 
słodka radość. Resurexit sicut dixit. Alle- 
luja, alleluja. Via Dołorosa i Wielki Pią 
tek i tych trzy dni Wielkiego Tygodnia 
wszystko to się tu spala z tem kadzid- 
łem, rozprasza po świecie ze zwycięskie 
mi tonami hymnu. Biją ciężkie dzwony 
Kościoła, rozdzwoniły się U Franciszka- 
nów, u Benedyktynów, na Sjonie, na Gó 
sze Oliwnej. Biją silniej i mocniej, biją 
naprawdę urbi et orbi. Jasnym niedzie|- 
nym rankiem niosą się nad białe od ka- 
mieni góry i zielone wzgórza i kamie- 
niste drogi polne najdalszych okolic Jeru 

zalem. Resurexit, resurexit, resurexit. Słu 
chają tej wieści stare, na Getsemani, o- 
liwki. Ksawery Pruszyński. °



SILVA RERUM 
BĄDŹMY RZYMIANAMI!. — RENE- 
SANS ŁACINY, JAKO JĘZYKA MIĘDZY 

NARODOWEGO 
Akcja, zapoczątkowana przez prot. 

Tadeusza Zielińskiego i zmierzająca do 
ponownego wprowadzenia łaciny do sto 
sunków międzynarodowych, zatacza со- 
raz szersze kręgi. Zwolenników łaciny 
znajduje się coraz więcej, — głosy tych 

zwolenników są coraz bardziej zdecydo- 
wane. 

Kurjer Warszawski (109) pisze o ze- 
braniu, które odbyło się w warszawskiem 
Towarzystwie literatów i dziennikarzy 

i które było poświęcone sprawie umię- 
dzynarodowienia łaciny. 

W wartkim pędzie życia bieżącego zbyt 

słabem echem rozeszła się inicjatywa, która 

musi zwrócić na siebie baczną uwagę. Zapew- 

ne ta pozorna obojętność jest tylko chwilowa, 
sprawa bowiem jest zbyt doniosła, aby mogła 
pozostać bez giębszych konsekwencyj. 

Piszemy tu o zebraniu konstytucyjnem w 

"Tow. literatów i dziennikarzy, poświęconem 
umiędzynarodowieniu łaciny, czyli dążeń sta- 

łych, aby znajomość łaciny rozwijała się tak 

samo, iż stałaby się ona językiem międzyna- 

rodowym. 
Zebraniu przewodniczył prof. dr. Tadeusz 

Zieliński, człowiek, który przez całe swe życie 

Falernem swej głębokiej wiedzy uczył mło- 

dzież uniwersytecką kształcącej, kulturalnej, tu 
dzież naukowej doniosłości świata antycznego. 

Znakomity nasz uczony, lepiej zresztą mo- 
że znany poza rolską, niż u nas, Opiera się głę- 
boko na zasadzie, iż wpływ starożytności na 
pokolenie potomne trwa ustawicznie w ciągu 
tylu wieków po upadku świata antycznego. 

To świadczy o żywotności świata antycz- 
nego. 

A więc zwracając uwagę na żywot- 
ność kultury antycznej, a tem samem, na 
żywotność łaciny, niesłusznie (pod pew 
nym względem) uważanej za „język mar 
twy*, zwolennicy łaciny radzą raz na za- 
swsze zerwać z próbami utworzenia sztu- 
cznego języka międzynarodowego. 

Te próby zawsze kończyły się niepo- 
wodzeniem. X 

Ze strony najpoważniejszych  lingwistów 

(jak Delbriick), największym zarzutem prze- 

ciw językowi Esperanto było to i jest, że to 
jest język sztuczny i jako taki nie jest zdol- 
ny do życia i rozwoju. р 

Opierając się na tym zarzucie dr. Erdman, 
twierdzi, iż żywym językiem naturalnym, po- 
siadającym swoją literaturę, a stanowiącym w 
swej strukturze, w swoim składzie zasadniczy 
prototyp Esperanta jest żargon, język w jakim 
mówi i pisze większość żydów. 

Zarówno żargon, jak Esperanto są języka- 

mi nieoryginalnemi, zasadniczo zapożyczonemi: 
żargon ma podłoże germańskie, Esperanto ro- 
mańskie, przyczem jeden i drugi są zmodyti- 
kowane — jeden genetycznie przez masy ży- 
dowskie, a Esperanto logicznie i dowolnie 
przez jednego człowieka. Charakterystyczne 
jest, iż koncepcja Esperanta powstała w gło- 
wie człowieka, dla którego żargon był właśnie 
językiem ojczystym. 

Z tego wynika, że esperanciści byliby 
bardziej konsekwentni, gdyby wprost u- 
czyli się... żargonu żydowskiego!.. 

Nie wszystkim to jednak przypadnie 
do przekonania. Więc — wracajmy le- 
piej do łaciny!.. 

Polska, nim zaczęła pisać po polsku, pi- 
sała po łacinie... W języku potocznym — аста 
była w Polsce używana aż do rozbiorów. Śred- 
nio wykształcony szlachcic mógł się wysławiać 
po łacinie, mówiąc zaś po polsku często prze- 
platał swą mowę zwrotami łacińskiemi. I do 
obecnych czasów zwroty łacińskie często się 
spotykają w piśmienictwie i w publicystyce. 
Nieraz bywa to potrzebą i ułatwieniem wobec 
szczególnej jędrności i plastyki logicznej zwro 
tow, które do 2 tysięcy lat przetrwały. 

W zakresie form i typów literackich ży- 
jemy po dziś dzień światem starożytnym. Świa 
ty nowe uprościły je i urozmaiciły, ale nie do- 
dały do nich nic nowego. 

Weźmy tak powszechną dziś dziedzinę, jak 
polityka, która zaprząta umysły wielkich mas 
ludności na różnym stopniu rozwoju intelektu. 
Na każdym kroku znajomość świata antyczne- 
go jest żywa, świeża i bardzo pożyteczna. 
Wszak antyczność — to źródło wszełkich idei 
wyzwoleńczych, któremi żyje nasza cywilizacja. 

Zwolennicy łaciny mogliby użyć je- 
szcze jednego argumentu na dowód po- 
pularności łaciny: oto nasi maturzyści, 
mający na egzaminie do wyboru — no- 
woczesny język lub łacinę, przeważnie 
«wybierają tacinę!.. 

A więc: niech żyje łacina! Lector. 

Konkursy w Nicel 
NICEA, PAT. — W 7-mym dmiu za- 

wodów] kionnych rozegrano konkurs zespo- 

łowy o nagrodę kawalerji belgijskiej. Kom 

kurs ten wygrali szwajcarzy. Indywidual- 

mie na pienwszem miejscu był Belg Bra- 

bamdere na „„Acrobate“. Z Polaków, Dąmb- 

ski ma: „Niero* zdobył 6-tą magrodę, Ruciń- 
ski na: „Reszce* — wstęgę honorową. 
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Proces Rity Gorgonowe 
(Telefonem sd własnego korespondenta z Krakowa) 

Myśleliśmy wszyscy, że chyba już w 
tym tygodniu — 8-mym tygodniu procesu 
będzie Ikioniec, že we wtorek nastąpi zam- 
iknięcie postępowania dowłodowego, że kie 
dy przyjdziemy do sądu we środę, pienw- 
sze słowa, įjaikie padną na sali, będą brzmia 
ły: „Głos ma pani prokurator”. Około so- 
boty spodziewano się powszechnie wynoku. 
"Tymczasem nie zanosi się ma to, by proces 
w tym tygiadniu miał się skończyć. Pan 
prezes Sądu Okręgowego w Krakowie zma 
lazł się w miełada kłopocie. Druga kaden- 

cja sędziów przysięgłych jest już na karku 
ma się zacząć w. sobotę, a tu wielka sala 
mozprass| wciąż jeszcze jest zajęta. Mówi 
się już, że po waz pierwszy będzie trylbu- 

mał odbywać po dwie mozpnawy pnzed przy- 
sięgłymi. Tego jeszcze w! sądzie krakow- 
skim nie było. 

  

  

WILNO MOŻE BYĆ SPOKOJNE 

Dziś we witorek powszechne saintere- 

sowanie zwiraca się, mzecz jasna, w stronę 

obu biegłych: profesorów. Hirszfelda i Ol- 

brychta, którzy z podziurawioną chustecz- 

ką Gorgomowej pojechali do Wiarszawy, 

gdzie poddali ją pomownemu badaniu, Czy 

uzgodnili stanowiska swoje, czy też dalej 

są odmiennego zdamia i czy wiobec tego 
imybumał pnzychyli się do wniosku obrony 

o powołanie na arbitra któregoś z fakul- 

tetów lekarskich — oto były pytamia, które 
miepokoiły dziennikarzy i bamdzo liczne 
audytorjum. Otóż mogę już teraz uspoko- 

ić czeigodnych pamów profesorów wydziału 
lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batore 

go. Sąd krakowski mie obamczy ich wielce 
kłopotliwem zadaniem rozstrzygnięcia, czy 
rację ma prof. Hirszfeld, czy też prof. Ol- 
prycht. 

Rzecz bowiem  mozstnzygnęła się już 
sama w Wiarszawie wi tym duchu, że obaj 
ci uczeni mają rację. Prof. Hirszfeld od- 
czytał dziś ma wstępie rozprawy wspólne 
oświadczenie swoje i prof. Olbrychta, z 
którego wymika, że obaj uczeni doszli do 
calkowitego porozumienia w kwestji knwi 

ma chusteczce, — Postawiono im. zadanie 
następujące: Mieli zbadać: a) czy w miej- 
scach  miezakrwawionych  makmoskopowo 
(gołem okiem) na chusteczce możma za po 
mocą metod czulszych miż użyte poprzed- 
mio słwiemdzić ślady knwi, b) czy wiłasno- 
ści grupowe dadzą się stwiendzić, a jeśli 
Italk — czy pochodzą z lanwi, czy też z in- 
nych soków) ustrojowych. 

Otóż opinja wypadła następująco: 1) 
w miejscach niezakmwiawionych gołem 0- 
kiem można wykryć własności grupy A, 
w ilościach niemniejszych, jak w miejscach. 
zaknwamwionych, 2) w miejscach gołem 0- 

kiem miezaknwawionych można mykryć, 
przy użyciu metody widmowej, ślady kmwi 
Jeśli chodzi о pierwsze twiendzenie, zwy- 
ciężyło zdamie prof. Hirszfelda, jeśli! cho- 
dzi natomiasti o driugą opinję, przeważyło 
zdanie prof. Olbrychta. Co się tyczy pocho 
dzenia elementu A, czy miamowicie pocho- 
dzi on z knwii, czy też z innych płynów u- 
strojowych, uczeni, zgodnie z pierwotną 
opinją prof. Hirszfelda, doszli do przeko- 
mamia, że element A mie musi pochodzić 
m kmwi i pochodzi maczej z miezabamwio- 
nych płynów ustnojowych. Wreszcie orze- 
kli uezeni, że mie nie sprzeciwia się ltiwier- 
dzeniu, że wiłasności gnupy A. znajdowały 
się na chusteczce 30 gnudnia 1931 roku, 
to jest w dniu dokonania zbrodni. 

IPod koniec wyjaśnień obu uczonych wy 
szła na jawi komiczna histomja o nzelkkomem 
zagubieniu przez prof. Hirszfelda „histo- 
rycznej* chusteczki. Prof. Hirszfeld uspo- 
koit sąd, że o zgubieniu chusteczki mawty 
niema. (Poprostu przyczepił się do miego 
m Warszawie na dworcu jakiś reporter, 
ktėny malegał, by mu uczony zdradził ta- 
jemnieę omzeczenia. Ponieważ szanowny 
profesor — jak się wyraża — nie miał o- 
choty dostać się do kryminału za wyja- 
wienie tajemnicy urzędowej, przełło tak 
jakoś starał się wykręcić sianem i w ten 
sposób zrodziła się ta plotka o zgubienin 
chustecziki. Odetchnęliśmy z ulgą: chustecz 
ka nie zginęła. 

UWZGŁĘDNIONE I NIEUWZGLĘDNIO- 
NE WNIOSKI OBRONY 

Na dzisiejszej rozprawie przewodniczą 
cy ogłosił bardzo obszernie umotywowaną 
uchwałę trybunału w sprawie całego sze- 
regu wniosków dowodowych, zgłoszonych 
przez obronę. Otóż trybumał postamowił 
uwzględnić wniosek obrony o odczytanie 
historji choroby żony Henryka Zaremby, 
albowiem okoliczność ta może się przyczy 
nić do wyjaśnienia stosunków rodzinnych 
Henryka Zaremby i stosunku oskarżonej 
do jego dzieci. — Następnie trybuna! u- 

We dworze poleskim 
Jak przyjemnie przyjechać na wsi do dwo- 

ru, w którym się jeszcze nigdy nie było. W 
Warszawie gdy idę gdzieś z wizytą, gospoda- 

- rze witają: 

— Co? znowu pan? że też djabli pana w 
domu nigdy nie zatrzymają. 

A tu zupełnie co innego. W  Mielnikach 

malutki dom, Grabowski wybilby glową dziu- 
rę w suficie, a Garkowienko nie przelazł przez 

żadne drzwi, jednak państwo Wyganowscy 
częstują szynką, tortem, każą napalić w piecu... 

nie zaczynają rozmowy od słodkiego: — czy 
na długo panowie, kiedyż zamierzacie wracać? 

W Oziatach co za rozkosz! 

Panna Lila daje jeden półmisek  mazur- 
ków, drugi, całą babkę, cały salceson — wszy 
stko zmiecione! podsuwa nową porcję i pi- 
szczy milutko: 

— Pan nic nie je, o Boże, dlaczego pan 

nie chce choć cokolwiek przełknąć... 

— Dobra panienko, nie jestem przecie Iz- 

bą Skarbową, nasyciłem się. 

Tak wesoło się śmieją oziackie panny, że 
naprawdę można uwierzyć, że się  kwiknęło 

dobry dowcip. 

Szkoda, że ziemiaństwo tutejsze tak źle 

stoi. Po wojnie nie zdążyło się podnieść, a te- 
raz klapie zupełnie. Gdzie dwór został wojen- 
nie zniszczony, tam nie odbudowano go, dzie- 
dzice mieszkają w oficynie, czy czworaku. W 
Oziatach jest śliczny dwór, ale pusty — odre- 
montowanie, wyszykowanie go kosztowałoby 
więcej, niż sklecenie nowego. Oprowadzając po 

pustych wielkich pokojach, zasypanych  tyn- 
kiem, panna Wanda, mówi: 

— Gdyby pan był dobrym chłopcem, mógł- 
by pan podpalić ten dom, dostalibyśmy premię, 
stanąłby nowy dwór... 

-- Kiedy tak przykro dostać 

więzienia.... 

— To są dżenteimeni dzisiejsi- byle dro- 
biazg ich odstrasza. 

Dobrze, że nie jestem dżentelmenem, i do- 

brze, że nie noszę zapałek, bo kto wie, czybym 

nie skrzesał ognia, albo nie popełnił innego nie- 

taktu, 

<ałkiem niestarzy ludzie mówią tu: — ech! 
i machają ręką. 

trzy lata 

Dawniej, chwilę przed wojną, na imieni- 

ny, zjażdżało do tego czy owego dworu 30 — 

40 karet, szykownych w czwórkę pod jedną 
maść pojazdów. Bale, tualety, pikniki, kuligi. 

mzględnił wniosek obnony o zażądaniu wy 
jaśnienia od Sądu Okręgowego we Lwowie, 
czy domiody rzeczowe, które były tam prze 
cdhowywane, znajdowały się w suchem czy 
wilgotnem miejscu, albowiem może to 
mieć znaczenie dla sprawy, czy wiskutek 
zwilgocenia i zapleśnienia ślady krwi u- 
legły zanikowi, albo przeobrażeniu. Nato- 
miast. trybunał postanowił odmówić wmio- 
sikowi obromy o zasięgamie dodatkowej о- 
pinji psychjatrów. ©o do stanu umysłowe- 
go Stasia Zaremby — prof. Baley'a i Ja- 
musza Korczaka, z (Wamszawy, albowiem 
sąd uznał ekspertyzę prof. Zielińskiego za 
zupełnie wystarczającą. Wreszcie trybunał 
odmówił wmioskowi obnomy © zażądamie 
od szpitala lwowskiego historji choroby 
matki Hemryka Zaremby, która tam pozo- 

stawała mw leczeniu ma delirium tremens, 
Trybunał stanął na słusznem stanowisku, 
że ckoliezność ta miałaby tylko wówiczas 

zmaiczemie dla sprawy, gdyby obroma wzglę 

dnie oskarżona wysunęła konkretne podej- 

rzenie przeciwiko Henrykowi względnie 

Stasiowi Zarembie, że oni dokonali zbrod- 
ni. Skoro to nie nastąpiło (oskarżona, jak 
miiadomo, zaprzeczyła, jakoby  podejrze- 
wała Stasia względnie Henryka Zarembę), 
przeto trybunał doszedł do przekonania, że 
olkoliczność, czy matka Henryka Zaremby 
była chora ma delirium tremens, jest dla 
sprawy majzupełniej obojętną. 

CZY GORGONOWA ZŁAMAŁA RĘKĘ 
WŁASNEMU DZIECKU? 

W dalszym ciągu mozprawy wiłorkowiej 

odczytamo całe mnóstwo aktów. (Pnzede- 

wszystkiem odczytamo zeznamia tych świad 

ków, którzy z różnych przyczyn mie zgłosi- 

Ii się do rozprawy w (Krakowie, I tak mp. 

Marja Brichtowa, przełożona szkoły pie- 

Tęgnianskiej we Lwowie, zeznała, że Gor- 

gomowa została po iinzedh miesiącach u- 

sunięta z kursu pielęgnianskiego, ponieważ 

mie nadawała się ma pielęgniarkę do dzieci 

i nie miała tego „senca* — jak się wyraża 

— jakie specjalnie potrzebne jest! w sto- 

sunku do dzieci. — (Pewną sensację wywo- 

łuje odczytamie zeznań artysty - nzeźbiarza 

p. Zygmunta Kurczyńskiego, przyjaciela 

Henryka Zaremby, który zeznał, że mie za- 
uważył u Gorgonowej miczego szczególne- 
go w odniesieniu do dzieci Zaremby, gdyż 

  

©dnosiła się ona agresywnie do swego wła , 
snego dziecka, któremu maz nawiet zlama- 
ła rękę, : 

Oświadczenie to wywołuje zrozumiałe 
poruszenie na sali, Sytuację ratuje obroń- 
ca dr. Axer, który zwraca Się z zapytaniem 
do oskarżonej: „Pan Kiurczyński twierdzi, 
że pamii: złamała rękę dziecku. Co pani ma 
to mówi? 

Oskarżona: To 
prawda. 

Obnońca Axer: Czy mie pani o tem mie 
wie ? 

Gongonowa: Nie. 

W tej chwili wstaje dr, Axer i oświad- 
cza: „Dowiedzieliśmy się z zeznań p. Kur- 
czyńskiego, że oskarżona złamała dziedki: 
rączkę, To ma znaczenie, bo nietylko sę- 
dziowie przysięgli mogą sądzić, że mają 
pnzed sobą matkę, która łamie dzieciom 
ręce, ale to charakteryzuje także masta- 
wienie świadków imobec oskamžonej. Pro- 
szę, aby Wysoki Trybunał zamządził telefo- 
nicme zbadanie pmzez biegłego lekarza w 
Warszawie, czy Romusia miała ikiedylko!- 
wiiek złamaną rękę, onaz o zapytanie o (to 
Henryka Zaremby”. Przewodniczący 
zauważa iw tej chwili, że p. Kurczyński, 
który dotąd idhorowiał,, może być jednak 
zawezwany teraz ma mozprawię. lstotmie po 
przerwie tryfbumał ogłasza uchwałę tnybu- 
nałtu, iż postamowił wezwać ma jutro, śro- 
dę w: chamakiterze świadka p. Kurczyń- 
skiego. 

jest kompletnie nie- 

KORESPONDENCJA 

"To nie jest tak laliwo odczytyjwać stow; 
aktów, leżących ma stole sędziowiskina.— 
Dobrze jest panom adwiokatom, którym 
panienka biurowa szybko, elegamoko na 
maszynie przepisała, ale co ma począć bie- 
dny wotanmt dr. Ostręga z okropnie mie- 
wymaźnem pismem panów: przodowników 

  

Znów Sprawa 

policji, aplikamtów, sędziów, śledczych, a 
przepisy mie pozwalają ma odczytywanie 
jwaszymopisu. Muszą być czytane orygi- 
maline bazgmoty urzędowe, Pan sędzia Os- 
tręga męczy się oknopnie i ico chwila pod- 
posiada mu to ezy owo nieczyttelme słów= 
ko adw. Woźniakowski, posługując się 
swoim bardzo wygodnym maszynopisem. 

Odczytywanie aktów odbywa się dość 
monotonnie. Żywsze zainteresowamie budzi 
dopiero wspomniany już szczegół o złama- 
nej rączce małej Romusi. Kiedy zaś sędzia 
Ostręga przystępuje do odczytywania listu 
męża Gorgonowej do sędziego śledczego, 
onaz niezmiernie czułych listów Rity 
gomowej do męża, wtedy cała sala zamie- 
mia. się w słuch. Serca pań na galerji biją 
mocniej. Tu i ówdzie błyśnie łezka w oku. 
Ach, jakie to wzruszające! „W' roku 1914 
— pisze Enwin Gorgon z Nowego Yorku 

do sędziego śledczego we Lwowie — by- 

łem stacjonowany ma wyspie Zlarin w 

Dalmacji. Tam poznałem moją żonę. Była 
wówczas młodziutką, 15-lefnią dziewczym- 
ką, moralnie i ostro ehowamą w domu jej 

matki i ojezyma, Kochałem ją bawdzo, bo 
była dobrą, pracowitą i ładną. MW moku 

1915 wziąłem ślub. Rita kochała mnie sza- 
lenie i gdyby mogła, byłaby mieba dla 
mnie przychyliła. Po moku urodził mam się 
chłopak, a w rok później zawiozlem ją do 

moich rodziców, la sam wróciłem do Dal- 
macji. Po skończeniu się wojny światowej 
wróciłem do Lwowa. Rita była taka sama 
dobra i kochająca, jak przedtem. Wszys 
ko, co dzienniki o miej piszą, jest oszezer- 
silwem...* (Wyrzuty sumienia — pisze @а- 
lej Enwim Gongon — które mnie dręczą, 
są zasłużoną karą dla mnie, Nie mogę u- 
wierzyć, aby Rita tę zbrodnię popełmiła. 
Ma południową krew, dlatego czasem wy- 
buchala, lecz miała dużo szlachetnych 
stron". Pamie sędzio — kończy swój list 
mąż Gorgonowej — bądź pan  sprawie- 
dliwy. 

Ta (kobieta jest bamdzo nieszczęśliwa”. 
Wrażenie tego listu, odczytanego na 

sali, jest oczywiście wielkie. 

      

Gorgonowa pisze do męża: „Najdroż- 
szy mój! List liwój z wielkiem utęskmie- 
niem. otnzymaiłam. Myślałam, że już wcale 
nie mapiszesz do mnie, albo żeś sobie zna- 
lazł jakąś ładną Amerykankę i o mnie już 
calkiem zapomniał, Ale po otrzymamych 
listach widzę, że cię miesłusznie posądza- 
łam. Wraz z tobą współczuję miedoli, któ- 
rą mas razem prześladuje. Ale mam ma- 
dzieję, że się sytuacja masza poprawi, gdy 
będziemy razem pracowali,  Niajdnoższy 
mój, mie wiesz, ilem przecierpiała, więcej 
uiż ty. Te parę centów, któreś mi zostawił, 
to Ibyło miczem na tutejszą drożyznę... (Po- 
szłam do zakładu dentystycznego jako a- 
systentka. Tam mi było mieźle. Miałam 
3 tysiące marek miesięcznie (list pisany 
jest wi moku 1921), ale miestety krótko się 
cieszyłam, gdyż p. zamządca mie dawał mi 
spokoju. Stawiał mi propozycje, których 
przyjąć mie mogłam. Myślę, że się domyś- 
łasz, I zmów, speszona powodzeniem, wró- 
ciłam dlo dómu. (Później dwa: miesiące ży- 
łam z tej jpensji, którą (dostałam w zakła- 
dzie. I zmów: zostałam (bez pieniędzy..." -— 
Chwilami humor się poprawia. Gorgono- 
wej widocznie wiedzie się lepiej. Dowodem 
tego jest italki fragment listu: „Kochany 
Erwinie! Dziś jestem w bajecznym humo- 
rze i mapiszę trochę dłuższy miż zwyłkle list. 
Nie wiem, co na mnie dzisiaj podziałało, 
że jestem, bardzo wesoła. Może dlatego, że 
dostałam zawiadomienie z Warszawy, że 
tam się zmajduje moja karta okrętowa — 
(Mąż przysłał Gorgonowej z Ameryki kar- 
tę okrętową, którą późmiej cofnął, po o- 
trzymamiu anonimu o jej nzekomem złem 
prowadzeniu się we Lwowie). Teraz opi- 
szę trochę życie lwowskie — jak ludzie ży- 
ją i jak się czują. Żyjemy bowiem wszyscy 
pod znakiem zapytania wimastającej coraz 
więcej dnożyzny, skaczącej wraz z kursem 
dolara po łące naszego żywota,  miezem 
konik polny, a mie wydaje się wiealię,, aby 

wierzytelności 
Wileńskiego Banku Ziemskiego na Litwie 
Kowieńskie „Echo* zamieszcza na- 

stępującą wiadomość: Jak donoszą, w sie 
rach rządowych poruszono ponownie 
sprawę opracowania projektu ustawy o 
ściągnięciu z obywateli litewskich przed- 
wojennych długów w bankach ziemskicn 

  

Dziś prędzej się zobaczy na grobli tramwaj, 
niż karetę. Obywatel jedzie bryczuszką, koni 

cugowych niema, stroi niema, bale są — ale 

całą ich ozdobą ordynansi poruczniczków z Ko- 
brynia. 

Humor, życie towarzyskie znikły. Ani śla- 
du po nich — jak nigdzie, ani śladu po gotów- 
ce, po beztroskiem obcinaniu kuponów. A te 
1zeczy się wiążą tak ściśle, jak piękna panna 

i plotki o domniemanym kochanku. 
W Atteczyźnie też króluje panienka, ład- 

na, zgrabna, miła — cioteczna siostra tego 
przystojniaczka Harry Corta, któremu pensjo- 
narki przysyłają listy oświadczalne, a stare pa- 

niusie złote papierosnice w bukiecie z czer- 
wonych róż. Zmarnowany talent ta Marysień- 
ka: kładzie sobie lekko stopę na głowie, robi 
szpagat, ręce ma jak wężę. Tyle klusek męczy 
siebie i publiczność w różnych rewjach nie- 
zdarnemi wygibasami, a ta urodzona Halama 
biega od stajni do kurnika i mówi, że woli 
wybierać jajka z pod lekhornów, niż odbierać 

kwiaty od admiratorów. 

Ot i teraz o T-ej rano zajrzała Marysień- 

ka do wozowni, poleca furmanowi: — musisz 

Pawiuk wyczyścić brek, bardzo się wczoraj 

zawalał. 

— A motocykiel, którym ten pan wczoraj 

przyjechał panienko też wyczyścić? 

— Broń Boże, nie znasz się na tem, jeszcze 

Co popsujesz. 

Przedewszystkiem zaś w stosunku do 
Wil. Banku Ziemskiego. Odnośny punkt 
ustawy opracowany został już przez Ra 
dę Stanu kilka lat temu, z różnych przy- 
czyn jednak projekt nie był jeszcze roz- 
patrywany przez Gab. Min. (Wilbi). 

Właśnie i ja przylazłem po chwili do wo- 
zowni, Pawluk mówi grzecznie: 

— Dzień dobry! 
A ja krzyknąłem z całej siły: 
— Cześć! 

Bardzo się przestraszył Pawiuk, a potem 
stękał w oficynie: į 

— Uh, jaki panicz, ledwo wszedł huknął 
na mnie: — czyść! a cóż ja winien, że panien- 
ka zabroniła czyścić jego motocykiel... 

Jak w nieznanem mieście korci żeby zaj- 
rzeć do każdego baru, tak we dworze by zer- 
knąć do stodoły, oranżerji, serowarni, inspek- 

tów, do każdej alejki, altanki. Ogromny park 
w Atteczyźnie i pełen bydlaków. Sarny, ku- 

ropatwy, dzikie kaczki, wiewiórki pętają się 

wszędzie, zające są wprost nahalne w swym 
spokoju, jednego to trzeba było aż kopnąć, bo 

nie chciał się sunąć ze ścieżki. 
Żebyśmy zobaczyli coś ciekawego, panna 

Marysieńka zawiozła nas do pobliskich Krup - 

czyc. 

W którem miejscu była sławna bitwa nie- 
wiadomo. Tyle tu wszędzie grobli, że nie spo- 

sób się też domyśleć, która przyprawiła o klę- 

skę Sierakowskiego. Ach te Krupczyce! Gdyby 

Sierakowski dokończył szczęśliwie, tak szczę- 
śliwie zaczętą bitwę, Moskale byliby zatrzyma- 

ni, Suworow nie pędziłby na Warszawę, Ko- 

ściuszko nie potrzebowałby nagwałt lecieć prze 

ciw Fersenowi do Maciejowic, by przeszkodzić 

te podrygi były ostatnie. Ludność tutej- 
szą podzielić można na tnzy klasy: ma pra- 
cującą uczciwie (to znaczy umierającą z 

głodu), na pracującą nieuczciwie (jedwa- 
Ibie, atłasy, pieczone gąski) i na siedzącą 
w kryminale za uprawianie niecnych inte- 
mesów. Życie w tem mieście jest więc dla 
jednych katuszą, dla dmuygich rozkoszą, zaś 
dla trzecich pmzygołtowanmiem do dalszych 
zbrodmiezych tranzakcyj*. 

EPISTOŁY WIELCE SENTY- 
MENTALNE 

Z biegiem czasu zaczyna się rozpacz 
coraz bardziej iwikradać do listów: Giorgo- 
miowej. Tęskmiota za. ukochanym mężem 

jest coraz wliększa. Gorgomowa jest już w 
domu Zaremby, usprawiedliwia się przed 
mężem z (tego kroku. „Gdybym była wie- 

działa, — pisze w październiku 1927 roku 
— że myślisz o mmię, mie byłabym zmobila 
kroku, którego migdy w życiu żałować nie , 
przestanę, Nie wiem, może gamdzisz mną, 
albo potępiasz z całej duszy, Innego wyj- 
ścia nie miałam. Musiałam zrobić tak, ja 
zwobiłam, albo się puścić na ulicę, tak jak 
tysiące innych  mieszczęśliwych.  "Trmadno 
mi było żyć, mie mając żadnej pomocy, а- 
ni mikogo, ktoby mi był bezinteresownie 
pomógł. W ostatnich czasach miałam z: 
jęcie w sklepie cukierkowym jako Ikasj 

    

złożyć kaucję m kwocie tysiąca złotych. 
I skąd je miałam wziąć? Pokątnie miesz- 
kałam m jednego murarza na ulicy Rzeź; 
biarskiej; z powodu braku 20 złotych, nię 
mogące zapłacić, mietyllko że z domu musią 
łam się wymieść, ale i mzeczy zatrzymali | 
tam przepadły. Jakaś stara żydówika z li 

tości przez 2 miesiące mnie trzymała, jeść 
„dawała, póki zajęcia mie miałam...* List 
kończy się słowami: „Teraz, gdy cię ma- 
zawsze straciłam, iwidzę, jak cię bezgra- 
nicznie kocham. Żadna istota Iudzka mie 
wypełni pustki mego życia, Tobie pierw- 
szemu oddałam moją pienwszą miłość, ser- 
ce i duszę, Choć ciało moje należy już do 
immego, ale ciebie Żadna siła ludzka mie 
zdoła wyrwać z serea, mw którem jesteś na 
wieki zakorzeniony. Na tym świecie źli 
ludzie mjas mozłączyli i zmiszczyli masze ży- 
cie, masze szczęście. Może kiedyś dusze ma- 
sze ma. drugim Świecie się odnajdą i nie 
mas nie zdoła rozłączyć Enwinie! Dziś gdy 

jestem już żomą innego, mogę ci wyznać 
prawdę. (Przysięgam ci na głowę naszego 
syma, Ito jedno, co mam. zostało z naszej mi- 
łości — że migdy cię nie zdradziłam w ca- 
tem tego słowa znaczeniu aż do chwili, gdy 
już do innego należałam”. 

Czyż wobec tych słów można się dzi- 
wić pamiusiom z galerji, że chociaż Gorgo- 
mową w łyżce wody by utopiły, to jednak 
pocichutku płaczą ze wzruszenia? 

W innym liście Gorgonowa pisze: „Sta 
ją mi przed oczyma lata moje dziecinne, 
Choć sierotą byłam, ale się nie czułam talk 
samotna, tak bardzo opuszczona i nieszczęś 
liwa, jak dzisiaj. Tam byłam spokojna, uw 

czasu, póki nie stanąłeś na drodze mojego 
życia, Ty zabrałeś moje serce, ty zaknadłeś 
się do mej duszy, bez ciebie nie mogę żyć, 
ami ummzeć, ani zmaleźć wyjścia ma immą 
dnogę. Co mi po wszystkiem, jakbym cie- 
bie nazawsze stracić miała. Ach! Niczego 
mie chcę, miczego mie pragnę, tylko przy- 
jeżdżaj! [Bez ciebie już żyć mie pragnę i 
żyć przestanę, bo cię kocham, kocham nad 
życie i mie mi nie jesti droższe ma świecie 
prócz ciebie. Ty jesteś mojem szezęściem 
i mojem przeznaczeniem. Nie pragnę już 
Szukać daleko, bo cię już mam. Ty mój je- 
steś i mazawsze pozostamiesz. Przy tobie 

mioje miejsce, pnzy tobie muszę ummzeć. Na 
pisz, majdnoższy! Twoja, do grobu cię ko- 
ichająca Mika”. (Wreszcie ostatni: „Ulko- 
chamy! Chciałabym cię zobaczyć choć raz 
z daleka, chciałabym, by moje oczy po- 
wiedziały, ico dusza czuje, a: usta już opo- 
wiedzieć miie śmią. Chciałabym skrycie u- 
leałować twe stęsknione usta i przytulić 
twą biedmą, skołataną, głowę, a potem um- 
mzeć, umrzeć tak szczęśliwi”. 

Na odczytywaniu tych miłosnych lis- 
tów, tak czułych i sentymentalnych, jak 
tylko chyba w 18-tym wieku pisamo, w: o- 
kresie „Nowej Heloizy, zakończyła się 
dzisiejsza rozprassa. Jutro we środę bę- 
dzie już inna atmosfera ma sali, daleko 

mniej sentymenłalma. Zjawi się jalko świa- 
dek przewodniczący rozprawy lwowskiej, 
wiceprezes Sądu we Lwowie Antoniewicz, 
który myjaśnić ma pewne okoliczności, do 
tyczące owiej fatalnej świecy: zaknwawiilo- 
mej, podobnie jak obaj znami nam już rzs- 
czoznawcy lwowsey pp. Westfalewicz i O- 
pieński. Ten ruchliwy. staruszek ku uciesze 
całej sali znów. będzie co chwila podnosił 
diwia palce do góry, jak uczeń w szkole— 
Nb i zjawi się p. Kurczyński, który mam 
opowie, jak. to „Gorgonowa dziecku wła- 
snemu rękę złamała”. Bardzośmy wszyscy 
ciekawi tej opowieści. GA, Z, 

ka miałam w przeciągu (trzech E 

połączeniu obu armij rosyjskich. Krupczyce, to 

kięska całego korpusu Sierakowskiego, to dro- 

ga otwarta do stolicy. 

Mizerna wieś, wynędzniałe chłopiny. 

— Czy wie kto u was, gdzie tu była bit- 
wa za Kościuszki? 

Nie słyszeli o żadnym Kościuszce, nie wie- 

dzą wcale, że nazwa ich wioski przeszła do hi- 
storji — 139 lat upłynęło zaledwie od czasu 

jak pradziadowie dzisiejszych Krupczyczan z 

piskiem uciekali do lasu, a granaty ćwiartowa- 

ły wieś, 139 lat tylko, a tyle tu o tem wiedzą, 

co o gatunku placków, jakie smażyła Rzepi- 
cha. Eh, pamięć ludzka! eh tradycja, ustne po- 

dania! 

Czegoż zresztą ciemni tubylcy mają coś 

wiedzieć o krwi, co się w ich wiosce przelała, 

kiedy zmarli przed niedawnemi laty są tu cał- 

kiem zapomuiani, ignorowani. Cmentarzyk z 

lat 1840 — 50, pełen nagrobków Zadarnow- 

skich, Szujskich et co — pełen nazwisk oby- 

watelskich, które i dziś w powiecie się spoty 

ka, jest zupełnie opuszczony. Żadnego ogrodze 

nia, krowy łażą, sztachetki połamane, krzyże 

zwalone, chłopi czekają cierpliwie, pożądliwie 

— jeszcze parę lat i cmentarz dziedzicowski 
będzie można zaorać. 

Trochę na wsią, na pagórku, w anemicz- 

nym lasku, stoi kapliczka; bez dachu, bez pod- 

dłogi, bez okien, bez drzwi. Wewnątrz, w do- 

le, rozwalone trumny pełne kości, szczątków 

   

Ślendziński w mongraflji 
(Ukazał się siódmy skolei zeszyt „Mo- 

mografij Amtystycznych* wydawnictwa 
Mortkowicza, _ poświęcony Ludomirowi 
Ślendzińskiemu. Poprzednio wydane sześć 
zeszytów omawiały twórczość |Panikiewi- 
cza, Weissa, Skioczylasa, Noakowskiego, 
Bonacińskiego i Wyczółkowiskiego. 

Zeszyt Šlendziūskiego piękny ia 
folio — zawiera słowo wstępne (Mieczysła- 
wa. Wallisa oraz cztery wielobarwne, kun- 
sztertiia (wylkonane reprodukcje, z któ- 
rych majefektowniej przedstawia się poli- 
chromowana płaskorzeźba portretowa mat 
ki artysty. 

Упапу krytyk amtystyczmy pisze o 

Ślemdzińskim krótko, lecz niezmiernie syn- 
tetycznie i przenikliwie. Zaznacza rolę 
Wilna w kształtowaniu się indywidualno- 

| 
| | 
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ści znakomitego malarza; uwydatnia tra- 
dycje artystyczne Ślendzińskich, z których 
Ludomir jest: malarzem w trzeciem poko- 
leniu; omawia iczasy petersburskie Ślem- 
dzińskiego i wpływ mań profesora Dymi- 
tra Kardowskiego; charakteryzuje działał 
mość amtysty jako twórey szkoły wileń- 
skiej; makomiec, zanalizowawszy pierwiast 
iki jego sztuki, jego dążemia i poszukiwa- 
mia, kończy mastepującą oceną jego moli 
wie wispółczesnem malarstwie polskiem : 

„Ślendziński wnosi do współczesnej 
sztuki polskiej szereg wartości niezmier- 
nie cennych. Usiłuje rewindykować skarby 
umiejętności malarskiej, nagromadzone w 
ciągu wieków i roztnwłomione przez epigo- 
nów impresjonizmu. Dąży do wzbogacenia 
trnadyeyjnego repertuaru środków malar- 
skich. Wznawia ideał malarstwa monu- 
menitalnego, odzniaczającego się najwięk- 

szą doskomałością wykonania į poslugują- 
cego się materjałami najszlachetniejszemi 

i najtmwalszemi, Wiskmzesza miłość płyn- 
mej melodyjnej limji i pełnego, okrągłego 
kształtu, precyzyjnego rysumiku, jasnej i 
spokojnej kompozycji.  Przedewszystkiem 
= em miłość pięknych kształtów 
ludzkich“. 

Trudno o trafniejszą i piękniejszą syn- 
tezę twórczości! wielkiego amtysty. jw. 

ROZWIĄZANIE UMOWY Z INż. 
TUROWICZEM 

WARSZAWA. (tel. wł.) Z dniem 15-go 
kwietnia nozwiązana została umowa z imż, 
Turowiczem, kierownikiem przebudowy 
węzła kolejowego warszawskiego i kienow 
nikiem budowy linji kolejowej Wamrszawa- 
Radom. W związku z tem imż, Turowicz ©- 
puścił zajmowane stanowisko. 

W SPRAWIE POZWOLEŃ NA BROŃ 

WARSZAWA. PAT. — Mimisterstwio 
Spraw: Wewnętrznych nozesłało do wszyst- 
kiich podległych mu urzędów pismo, zawia 
damiające o uchyleniu zarządzenia © ро- 
bieraniu przy wydawamiu pozwoleń na 
bmoń 20 groszy tytułem zwrotu koszitów 
druku. 

ILOŚĆ EZROBOTNYCH 

WIARSZAWA. PAT. — Według da- 
mych statystyczniych liczba beznobotnych, 
zamejestirowanych w Państwowych Urzę- 
dach (Pośrednictwa: (Pracy na terenie całe- 
go państwa wiynosiła .ma. dzień Z2kwietnia 
br. 263.060 osób, ico stanowi spadek w. sto- 
sunku do tygodnia. poprzedniego o 5.318 
osób. 

NA TROPIE ŚWIĘTOKRADCÓW 

WIARSZA'WIA (tel wł.) W dniu wiezo- 
rajszym w południe uczeń nazwiskiem Na- 
ryszewiicz, powracając ze szkoły w) pobli- 
żu gmachu Wytwórni Papierów 'Wamtoś- 
ciowych mad Wisłą, zobaczył jakiś błysz- 
czący przedmiot, wystający z piasku. Na- 
ryszewicz zaczął kopać i po chwili wycią- 
gmął podstawikę złotą. Jak: się okazało, by- 
ła to podstawka monstrancji, sknadzionej 
puzed! Rezurekeją z kościoła, Najświętszej 
Marji Раппу па Niowem Mieście. (Wiedług 
przypuszczeń władz Śledczych, świetokrad 

cy przekonawszy się, że podstawka przed 
stawia małą wartość, zakopali ją na bwze- 
gu Wisły, monstrancję zaś połamali na 
części, aby ją łatwiej zbyć. Dalsze śledz- 
two trwa, 

szari, odzienia. Cztery trumny są w tej kapli- 
czce, cztery rozłupane, sypiące się szkielety. 

Na ścianach wiszą szczątki wieńców, bła- 

szanych tablic można dobrze przeczytać: to 

grób rodziny X, możnych obywateli miejsco- 
wych. Ostatni raz chowano X w tej kapliczce 

w 1904 r. — 29 lat temu!! 

Zakradli się kiedyś złodzieje, sprofanowali 
grób, uszkodzili trumny... 

Ani ich, ani nikogo nie obchodzą otwarte 
trumny na pustym pagórku. Chłopi boją się 

przechodzić koło kapliczki, wieczorem chętniej 
pójdzie jeden z drugim nawet do Izby Skarbo- 
wej, niż pod kapliczkę. Tam straszy... 

Sąsiedzi obywatele też się nie przejmują. 

Owszem, znali, pamiętają ich, ale cóż — krew- 
ni się nie opiekują, to cóż oni będą nos w te 

trumny wścibiać, zresztą toby kosztowało... du- 
ży kłopot... i właściwie co to komu szkodzi.. 

Butwieją nieprzysłonięte kości. 30 lat — i 
już nikogo nie obchodzą. Naturalnem jest za- 
tem, iż jedni ziemianie okoliczni myślą, że pod 

Krupczycami dowodził osobiście  Kośgiuszka, 
drudzy, że odniesiono tam walne zwycięstwo, 

a większość bardzo się dziwi, że wogóle — 

w tem miejscu — coś, kiedyś, było... 

Karol.
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POKAZ SZKOLNY 
PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU SZTU- 

KI TEATRALNEJ POD DYREKCJĄ 
A. ZELWEROWICZA 

Sześć mumerów! deklamiacyj solowych, 

trzy — deklamacyj chóralnych, czternas- 

cie scen grupowych ówiczeń plastycznych, 

mazur w) cztery pary, — wszystko 40 w wy 

| konamiu zespołu, liczącego kilkadziesiąt o- 

sób, — czy łatwo jest zsymtetyzować wra- 

żenia ? 
Ponieważ, jak to zaznaczył dyr. A. 

Zelwerowicz, popis uczniów! PIST-u miał 

być przekrojem codziennej, szarej pracy, 
— mależałoby zastanowić się mad każdą 
sceną, nad każdym młodym adeptem Sztu- 

ki, oceniając inwencję twónczą i włożony 

w wykonanie wysiłek. 
Pomijając inne wizględy, brak miejsca 

nie pozwoliłby na taką analizę, która zresz 
tą nie byłaby absolutnie trafna, bo ma pod 
stawie jednego popisu mie sposób mówić 
o poszczególnych wykonawcach, jako in- 

dywidaalmościach artystycznych. 

Więc — wmażenie ogólne? — Sympa- 

tyczne. Czy zresztą, może być imne, jeżeli 
się ma do czynienia z młodzieżą, która na- 

wet całkiem widoczne usterki potrafi zała- 
godzić świeżością niezuca i ujmującym hu- 

morem ? я 

Właśniie ten humor, który itak się zazna 
czył w ćwiczeniach plastycznych, zdoby! 
spmpatje widzów, — przeważnie miłodzie- 
ży szkolnej, 

Rzeczy rewelacyjnych mie zobaczyliś- 
my, — rzeczy bardzo dobrych, dobrych i 

poprawnych mie brakowało. 
Publiczność była bardzo zadowolona z 

młodych artystów, artyści zaś, jak się 

zdaje, mie będą narzekać ma publiczność, 
Węzły sympatji zostały zadzierzgnięte. 

W.-Ch. 

4A FILMOWEJ TAŚMIE 

ODPOWIEDŹ ZBIOROWA 

W związku z organizacją Klubu Filmowe- 

go liczni czytelnicy zapytują 0 szczegóły. — 
Dzisiejsza Środa Literacka wyjaśni je dokład- 

niej, narazie więc ograniczamy się do pobież- 

nego naszkicowania cełu tej nowej na naszym 
terenie organizacji. 

W ogólnym bilansie życia współczesnego 

kino jest czynnikiem integralnym. Kształtowa- 

nie się oblicza artystycznego kina odbywa się 

w naszych oczach. Film jako sztuka tworzy 

się teraz, jest niejako in statu nascendi. Rolę 

katalizatora w tym procesie powstawania ode- 

grać musi społeczeństwo, publiczność, odbior- 

ca. Zjawiają się dyskusje ną temat znaczenia 

społecznego kina, jego siły moralnej, jego po- 

tęgi zarówno konstrukcyjnej, jak destrukcyjnej. 

Skierowanie filmu na te, lub inne drogi rozwo- 

ju w dużym stopniu uzależnione jest od nasta- 
wienia opinji publicznej. — To jest podłożem 
ideologicznem mającego powstać Klubu Filmo- 

wego. 
Środki i zakres działania przedstawia się 

bardzo szeroko. Studjum estetyki filmu, bada- 

nie możliwości kina, pokazy filmów awangar- 

dowych (Klub będzie mia! kontakt z Paryżem) 
— własne próby krótkometrażowe i wiele in- 
nych działów pracy otwiera się dla każdego, 
kto się filmem interesuje poważnie, komu leży 
ua sercu sprawa wartości filmu. 

tematem dzisiejszej Środy jest film polski. 

jest to temat szeroko i wielokrotnie omawia- 
my. Tem niemniej wybrano go — właśnie dla 
jego łatwości i głównie dla zainteresowania, 
jakie kwestja polskiej produkcji budzi wśród 

  

. mułośników filmu. Nie wystarcza krytykować i 
pogardłiwie wzruszać ramionami pod każdym 
obrazie polskim. — trzeba szukać pozytywnych 
dróg przyszłości dla filmu wogóle, a polskiego 

w. szczególności. 
Zresztą Środa jest tylko odskocznią dla 

dalszych prac Klubu, który ustaliwszy się or- 

ganizacyjnie, sięgnie do zagadnień i tematów, 

bogato przez życie kina i filmu dostarczanych. 
Tad. C. 

Walka z kryzysem 
Ciężkie przeżywamy czasy! Życie gospo- 

darcze zanika! Walka o byt weszła w stadjum 
decydujące! Słabi i mniej zdolni bowiem upa- 
dają, silniejsi z trudem starają się utrzymać na 
powierzchni! tak jest we wszystkich niemal za- 
wodach, tak jest w dziedzinie handlu i prze- 
mysłu. 

W tej tak ciężkiej sytuacji, każdy kupiec, 
każdy właściciel firmy przemysłowej, lub rze- 
mieślniczej, każdy urzędnik i każdy robotnik, 
musi pamiętać o koniecznej wprost potrzebie 

przygotowania się do walki, jaką jest kwestja 
przyszłego bytu materjalnego. 

W tych właśnie warunkach należy odpo- 
wiedzieć, na najważniejsze pytanie, czy posia- 
da się dostatecznie na to Środki, aby móc w 
dobie obecnego kryzysu, wytrwale dążyć do 
ostatecznego zwycięstwa. Zdając sobie sprawę 
z istotnego położenia należy niewątpliwie przy- 
znać, że nikt nie może uważać się za dostatecz 
nie materjalnie sytuowanego i niezależnego od 
mogącej się wytworzyć krytycznej sytuacji, 
zwłaszcza jeśli dewizą jego jest zabezpiecze-- 
nie sobie dobrej przyszłości. 

Każdy więc w swoim własnym, dobrze 
zrozumianym interesie, musi pamiętać o na- 
szem haśle: „Nigdy nie jest zapóźno”, a więc 
dać szczęściu drogę do siebie. 

Dnia 18 maja r.b. rozpoczyna się ciągnie- 

nie 1 kl. 27 Wielkiej Polskiej Państwowej Lote- 

rji Klasowej i trwać będzie do 11 październi- 

Ка r.b., w której główna wygrana w szczęśli- 

wym wypadku wynosi Dwa Miljony złotych i 

tp. Wystarczy natrafić tylko na szczęśliwą 
chwilę i los dostać ze szczęśliwej ręki, a do- 
brobyt będzie zapewniony na całe życie. 

Kolektura H. Mińkowski przyczyniła się 
do: wzbogacenia wielu tysięcy rodzin, uważać 
ja należy za najszczęśliwszą, bo sprzyja w 

szczęściu. A więc wszyscy po kupno szczęśli- 

«wych losów do 1-ej kłasy 2T-eį lot. do  naj- 

szczęśliwszej kolektury H. Mińkowski, Wilno, 
Niemiecka 35, tel. 13 — 17. P.K.O. 80.928 a 
przyszłość zapewniona. 

Maszyny do szycia 
oryginalne ameryksńskie rekonstrnowane 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a. 

Żądajcie cenników 

POPIERAJCIE L.0.P.P.l 
    

S: 

KRONIKA 

Wschód słońce g. 3,59 

Zschód złońca g, 6,35 
Teofila" 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 
Z DNIA 25 KWIETNIA 

Ciśnienie średnie: 767. 

Temperatura średnia: 
Temperatura najwyższa: 

Temperatura najniższa: 0. 

Opad: 

Wiatr: północno - zachodni. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: dość pogodnie. 

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

Piękna, słoneczna i ciepła pogoda 
bych wiatrach miejscowych. 

NABOŻEŃSTWA 
— Uroczysta msza św. — W dniu 27 bm. 

o godz. 6 rano w kościele św. jakóba odprawi 
mszę św. z wystawieniem i wygłosi kazanie 
ks. Piotr Mościcki, na które wszystkie pracow 
nice domowe m. Wilna zaprasza zarząd Zwią- 
ku SŁ Dom. św. Zyty. 
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MIEJSKA 
— PRZED LIKWIDACJĄ CZĘŚCI 

BIUR MIEJSKICH. Pracownicy wydziału 
podatkowego magistratu nie otrzymają ko 
lejki urlopowej, dopóty mie będzie ustalony 
termińj przejęcia przez władze skarbowe 
wymiaru podatków miejskich  (miesamo- 
istnych). Liluvidowamie agend wydziału 
potrwa kilka miesięcy i będzie przeprowa 
dziane etapami. Zwolmionych ma być około 
100 osób. 

— ROBOTY MIEJSKIE. We czaztartek 
wizmowione zostaną roboty kanalizacyjne 
w dzielnicy Kalwaryjskiej (teren koszar). 
Zatrudnionych zostamie około 100 mobot- 
ników. 

— KTO BĘDZIE ZASTĘPCĄ P. FE- 
DOROWICZA. Po wybraniu radnego en- 
deckiego Fedorowicza ławnikiem, do 4 ko 
lejnych radnych z listy t. zw. chrześcijań- 
sikło-narodawej zwracamo się z propozycją 
objęcia opróżmionego stanowiska radnego. 
Wszyscy czterej kandydaci uchylili się od 
tego, aż wreszcie piąty z listy p. J. Rudo- 
wicz zgodził się na przyjęcie mandatu. 

„— Prolongata pożyczek. — Jak się dowia- 
cujemy, magistrat poczyni w BGK starania o 
sprolongowanie terminu płatności niektórych za 
ciągniętycn przez miasto pożyczek. 

Spłata tych zobowiązań w chwili obecnej 
zbytnia obciążyłaby budżet miasta. 

— Nowa elektrownia. — W sprawie projek 
tu budowy hydroelektrowni w Szyłanach odbę- 
dzie się w magistracie konferencja zaintereso- 
wanych czynników. 

Omówione będą wszystkie szczegóły planc- 
wanej budowy. 

— Sprawa teatrów miejskich. — W tych 
dniach ma przybyć do Wilna delegat ZASP-u 
w celu przeprowadzenia z magistratem rozmów 
na temat dalszych losów teatrów miejskich w 
Wilnie. 

Sprawę funkcjonowania teatrów w przysz- 
łym sezonie jak również ustalenie kto zostanie 
ich kierownikiem, magistrat chce załatwić jak 
najszybciej, a to ze uwagi na potrzebę poczy- 
nienia przez nową dyrekcję niezbędnych przy- 
gotowań dla otwarcia sezonu. 

— Rata pożyczki iej. Kolejna 
spłata raty pożyczki angielskiej winna nastąpić 
w dniu 15 maja. 

W związku z tem wyjeżdża wkrótce do 
Warszawy delegat rządowy przy magistracie 
p. A. Piłsuaski, w celu odbycia konferencji w 
ministerstwie skarbu. Jak wiadomo, w związku 
z wkazaniem się w Londynie obligacyj tej po- 
życzki, nieobjętych rejestracją — wynikły kom 
plikacje w spłacie należności. 

— SPRAWA RZEŹNI BKSPORTO- 
WEJ. Konferencja w sprawie budowy rze- 
źmii eksportowej wi Wilnie odbyła się wczo- 
raj wi lzbie Rzemieślniczej. Zdecydowano 
opracować memorjał, wskazujący na po- 
+mzebę matychmiiastowego przystąpienia do 
budowy. Ze składek ma fundusz rzeźni, ma 
gistrat zebrał już 300 złotych, więc suma 
ta: będzie zużyta na zapoczątkowiamie rea- 
lizacji projektu. 

AKADEMICKA 
— Sekcja Wyrobienia Wewnętrznego So- 

dalicji Marjańskiej Akademików U.S.B. podaje 
do wiadomości, że dnia 27-1V 33 (we czwar- 
tek) o godz. 19 odbędzie się zebranie Sekcji z 
referatem p.t. „Egoizm“. 

' — Z Akademickiego Oddz. Zw. Strzelec- 
kiego. — Zarząd Akademickiego Oddziału Zw. 
PE stud. USB niniejszem podaje do 
riadomošci członków Oddziału, że w sobotę 

dnia 29 kwietnia rb. o godz. 19 w pierwszym 
terminie i o godz. 19 min. 30 w drugim— od 
będzie się walne zwyczajne zebranie członków 
Oddziału. 

Na porządku dziennym: sprawozdanie ustę- 
pującego zarządu i wybór władz.— Obecność 
członków konieczna. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Dzisiejsza Środa Literacka zapowiada 

się niezwykle interesująco ze względu na uroz 
ruaiconą treść zgłoszonych referatów, które 0- 
mawiać będą z różnych punktów widzenia za- 
gadnienie artystycznego filmu polskiego. —Bę- 
dzie to zarazem inauguracyjne zebranie orga- 
nizującego się w Wilnie „Klubu Filmowego". 

Początek o godz. 20.30. Wstęp dla człon- 
ków ZŻLP bezpłatny. Goście płacą 1 zł. 
— Zjazd walny Oddziału Wileńskiego Związ 

ku Harcerstwa Polskiego odbędzie się w Wil- 

nie w sali sniadeckich USB dnia 7-go maja r. 

b. w pierwszym terminie o godzinie 10 m. 30 

w drugim terminie o godz. 11-ej. Termin nad- 

syłania wniosków upływa dnia 4 maja rb. 

— Wileńskie Koło Związku  Bibljotekarzy 
Polskich. — Dnia 27 kwietnia rb. (czwartek) 

„ 0 godz. 8 wiecz. w lokalu Bibljoteki Uniwersy- 
teckiej (ul. Uniwersytecka 5) odbędzie się 110 
zebranie Koła. * 

Na porządku dziennym: 1) sprawy organiza- 
cyjne; 2) kwestja Kasy Samopomocy Związku 
Bibljotekarzy Polskich; 3) referat p. Włodzimie 
rza Piotrowicza: Słownik wyrazów bibljotecz- 
nych. 

° RÓŻNE 

— TARGI LNIARSKIE. Termin urzą- 

dzenia w Wilnie pierwszych targów Iniar- 

skich nie został jeszcze ostatecznie usta- 

lony. Wymieniany jest jedymie wrzesień 

r. b. Targi mają być bogato obesłane. 

— POCHODY W DNIU 1 MAJA. Dziś 

w Starostwie Grodzkiem odbędzie się kon- 
ferencja w sprawie projektowanych na 
dzień 1 maja pochodów i! zebrań, 

Jak słychać, ze względów  porządko- 

śvych, będzie wydany zakaz miesienia (w 

pochodach tramsparentów i _ sztandamów, 
nie będących zatwierdzonemi zmakami 

zw iązkowemi. 

— WYCIECZKI TURYSTYCZNE. — 

Dyrekcja Kolei (Państwowych w Wilnie 
przystąpiła do organizowania wycieczek 
turystyczno - krajoznawczych. Wycieczki 
te będą umichomione do Naroczy, Trok, 
Druskiemik, Grodna, Białowieży itd. 

Pcnadiio Dyrekcja uruchomi t. zw. pó- 
ciągi campingowe, które wyjeżdżać będą 
we wczesnych godzinach rannych do posz- 

czególnych miejsc ii wracać wieczorem. 
Wreszcie uruchomione zostamą t. zw. 

pociągi popularne, wychodzące poza grani 
ce Dyrekcji Wileńskiej. Na pociągach tych 
stosowane będą miielkie obniżki taryfowe, 
sięgające 70 procenit:. 

O ile chodzi o t. zw. wycieczki grupo- 
we, obniżki będą się przedstawiały mastę- 

pująco: przy ilości od 8—49 obniżka wy- 
mosić będzie 33,33 proc., idla 50—199 osób 

50 proc, dla 200—249 osób 60 proc., ponad 

250 osėb mzwyž 66,66 proc, 

Zmaczne ulgi przewidziane są dla mło- 
dzieży, Przy wycieczkach krajoznawczych 
z udziałem pomad 800 osób  (origamiziowia- 
mych przez uczelnie państwcwe, względnie 
popieranych przez Kuratorjum), pnzyzna- 
na będzie ulga w rozmiarach 75 procent. 

— ZJAZD ORTODOKSÓW, W przysz- 
łym miesiącu ma się odbyć w Wilnie ckrę 
gowy. zjazd ortodoksów. Na zjazd przybę- 
dzie okolo 500 delegatów z prowineji i 

Warszawy. 
— ZATARG U KRAWCÓW. Na 'tle e- 

konomieznem wynikł zatang między kraw- 
cami-chałupnikami, a właścicielami skle- 
pów! z gotowemi ubraniami, 

Kraweom. chodzi o utrzymanie dotych- 
czasowego cennikia. 

— Zarząd Reprez. Kasyna Podoficer Garni 
zonu Wilno, podaje do wiadomości swoich 
członków, że z dniem 15 maja 1933 roku zosta- 
je uruchomiony podoficerski Dom Wypoczyn- 
kowy w Nowiczach, za miesięczną opłatą 60 
zł. od osób dorosłych i 30 zł. od dzieci do 12 
lat, płatne w trzech ratach miesięcznych z tem, 
że pierwsza rata winna być uiszczoną przed wy 
jazdem do Nowicz. 

Sezon w podoficerskim domu wypoczyn- 
kowym w Nowiczach w roku bież trwać bę: 
dzie od 15 maja do 15 września 1933 roku. 

Dzieci powierzone zostaną opiece freblan- 
ki. Stołownia prowadzona będzie we własnym 
zakresie. Podania o przyznanie miejsc przyjmie 
zarząd kasyna w terminie do dnia I maja 1933. 

— ZDJĘCIE FOTOGRAFICZNE „Mar 
szallek Pilsudski przyjmuje defiladę", za- 
mieszczone w numerze z niedzieli 23-go 
kwietnia wykonane zostało przez 'amt.-fo- 
tografa L. Siemaszkę. Podpis autora przy 
pośpiesznem łamaniu numeru został opusz 
czoniy, (co miniejszem prostujemy. 

— (PRÓBY ORKIESTRY MIĘDZY- 
SZKOLNEJ odbywają się w dalszym cią- 
gu w lokalu szkoły powisz. Nr. 17 (Wielka 
Pohulamka 18) rwi poniedziałki, wtorki i 
piątki. Nauka. trwa jedną. godzinę, w pią- 
tek dwie godziny; początek o godz. 16-tej, 
Nauka gry jest bezpłatna (skmzypce, mam- 
dolima, gitary, wiolonczela i inne). Zgłosze 
nia. przyjmowane są w: wymienionych wy- 
żej dniach. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Wielki na Pohułance. — Dziś po 
cenach propagandowych (26 bm. godz. 8-ma 
wiecz.) „Lekarz bezdomny” Słonimskiego w 
premjerowej obsadzie. 

— Premjera „Wesela“, — Jutro we czwar- 
tek o godz. 8-ej wiecz. w teatrze na Pohulan- 
ce uroczysta premjera arcydzieła narodowego 
St. Wyspiańskiego „Wesele”. 

į Udział bierze cały zespół. Reżyserja dyr. 
Szpakiewicza, dekoracja Makojnika. W piątek 
po raz drugi „Wesele”. 

‚ — Jadwiga Smosarska w Wilnie- — W naj- 
bliższych dniach przyjeżdża na występy do te- 
atru na Pohulance urocza gwiazda polskiego 
ekranu Jadwiga Smosarska, która grać będzie 
w pięknej komedji włoskiej (Nino Oxillia) p.t. 
„Żegnaj, młodości”. Partnerem znakomitego go 
ścia będzie ulubieniec publiczności wileńskiej, 
znakomity artysta teatrów warszawskich St. 
Daczyński. 

— Teatr muzyczny Lutnia, — Występy Meii 
Grabowskiej. — Dziś ukaże się po raz drugi 
melodyjna operetka Kalmana „Marica* z wystę 
pem gościnnym znakomitej Śpiewaczki M. Gra 
bowskiej w roli tytułowej. Operetka ta odnio- 
sła na premjerze prawdziwy sukces artystycz- 
ny dzięki doskonałej grze całego zespołu i e- 
fektownej wystawie. Reżyserja M. Tatrzańskie- 
go. Zniżki nowego typu — ważne. 

-— *„Wesola wdówka” na przedstawieniu 
popołudniowem w Lutni, — Niedzielne przed- 
stawienie popołudniowe po cenach zniżonych 
wypełni przepiękna operetka „Wesoła wdów- 
ka“ z M. Grabowską w roli tytułowej. Ceny 
zmżone. 

— Dzisiejszy wieczór Hanki Ordonówny 
— świetnej artystki i niezrównanej pieśniarki 
da możność niezliczonym wielbicielom Jej ta- 
lentu podziwiać najnowsze przeboje, w ujmu- 
jącem ujęciu naszej sławnej vedetty. Zupełnie 
nowy program. Rewelacyjne kostjumy.  Wie- 
czór odbędzie się w sali Konserwatorjum (Wiel 
ka 47). Początek o godz. 8 wiecz. 

Pozostałe bilety w kasie Konserwatorjum 
(Końska 1) od 11 rano. 

— „W pustyni i puszczy”. — Dużą sensa- 
cją dla naszej młodzieży szkolnej jest przyjazd 
do Wilna teatru „Żagiew*, który na deskach 
sceny teatru Lutnia od soboty 29 bm. wysta- 
wiać będzie w godzinach popołudniowym in- 
scenizowaną powieść H. Sienkiewicza „W pu- 
styni i puszczy”. Teatr „żagiew* pod kierow 
nictwem art. dram. Idy Michorowskiej jest je- 
dynym teatrem wystawiającym -to wspaniałe 
arcydzieło literatury dla młodzieży, budząc za- 
chwyt wśród młodych widzów, widowiskiem 
ujętem w 18 obrazów. W Warszawie, Krako- 
wie, Łodzi, Poznaniu i Katowicach itd. wszę- 
dzie teatr „Żagiew* wystawiał „W pustyni i 
w puszczy*, pozostawiając najmilsze po sobie 
wspomnienia. Nad całością czuwa reżyser i 
autor przeróbki scenicznej Antoni Szczerba. — 
Bilety na to arcyciekawe widowisko (sobota 
20 bm. godz. 4 po poł.) już są do nabycia w 
kasie teatru Lutnia w cenie od 40 gr. do 2 zł. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Pod Twoją Obronę. 

HOLLYWOOD — Wiatr od morza. 

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

pechowcy. 

LUX — Serce na ulicy. 

Dwaj 

owo 

Posiedzenie wi ieńskiej grupy 
POSŁÓW I SENATORÓW 

WILNO. — We wtorek dnia 25 bm. 
odbyło się w lokalu sekretarjatu woje- 
wódzkiego BBWR w Wilnie pierwsze od 
czasu zamknięcia sesji parlamentarnej po 
siedzenie wileńskiej grupy regjonalnej po 
słów i senatorów, przy udziale sen. Wi- 
tolda Abramowicza i sen. Arsenjusza Pi 
monowa oraz posłów Bronisława Wędzia 
golskiego, Stanisława  Dobosza, Stefana 
Brokowskiego, Stanisława Mackiewicza, 
Władysława Kamińskiego, Witolda Kwin 

ty, Józefa Polkowskiego, Fryderyka Kra- 

Tegoroczne ćwiczenia 
rezerwistów 

WILNO. Komemdant PKU Wilno - 

Miasto podaje do wiadomości, że na mocy 

art. 77 ustawy o powszechnym obowiązku 

wojskowym, Pam, Minister Spraw Wojsko- 

wych zarządził powołamie na. zwyczajne 

ćwiczenia wiojskowe w roku bieżącym na- 

stępujących kategoryj szeregowych re- 

zerwy (podoficerowie, st. szeregowey i sze 

regowcy. 
Ч. Wszystkich szeregowych rezerwy 

bromi i służb oraz marynarki wojennej, 

którzy podlegali powołaniu ma: ćwiczenia 

w moku ubiegłym, lecz ćwiczeń tych nie 

odbyli z jakichkolwiek powodów. 

IL Z rocznika 1909: 1) podoficerowie 

wojska lotniczego i balonowego na 6 ty- 

godni; 2) podoficerowie i szeregowcy spe- 

cjaliści wojska łączności na 5 tygodni; 3) 
szeregowcy specjaliści wojska lotniczego 

i balonowego na 4 tygodnie, 

III. Z rocznika 1907: 1) podoficerowie 

piechoty, kawalerji, antylerji, broni pan- 

cernych, saperów, żamdarmerji, samocho- 

dów, taborów, służby uzbrojenia i mary- 

marki wojennej na 6 tygodni; 2) szeregoaw 

cy specjaliści artylerji przeciwiotniczej i 

pomiarowej, żandammerji i służby: uzbro- 

jenia ma 6 tygodni; 3) podoficerowie i Sze- 

regowcy specjaliści formacyj telegraficz- 

nych na 5 tygodni; 4) podoficerowie woj- 

ska lotniczego i balonowego, formacyj ra- 
djotelegraficznych, służby intemdentury i 
slużby zdrowia ma 4 tygodnie; 5) szere- 

gowcy specjaliści piechoty, kawalerji, ar- 
tylerji konnej, lekkiej, ciężkiej i majcięż- 
szej, bromi pancernych, wojska lotniczego, 
i balonowego, saperów, wojska łączności, 
samochodów, taborów, służby intenidenitu- 
ry, służby zdrowia i marynarki wojennej 
na 4 tygodnie, 

IV. Z rocznika 1905: 1) specjaliści pod 
oficerowie i szeregowcy służby: uzbnojenia 
ma 6 tygodmi; 2) szeregowcy specjaliści 

fommacyj telegraficznych ma 5 tygodni; 3) 

podoficerowie piechoty, kawalerji, arty- 

lerji, broni pancernych, wojska lotmiczego 
i balonowego, saperów, wojska łączności, 
żanidarmemji, samochodów, taborów, służ- 
by intemdentury, służby zdnowia i mary- 
marki wiojennej ma 4 tygodnie; 4) szere- 
gowcy specjaliści formacyj telegraficz- 
nych i służby intendentury na 4 tygodnie. 

V. Z rocznika 1902: 1) Specjaliści pod- 
oficerowie i szeregowcy służby uzbrojenia 
ma 6 tygodni; podoficerowie piechoty, 
kawalerji, artylerji (z wyjątkiem pomia- 

nowej), broni pancemych, saperów, żam- 
darmerji, samochodów, taborów, Służby 
imtendentury, służby zdrowia i marynarki 
wiojenmej nia 4 tygodnie. 

Ćwiczenia wojskowe odbędą się we 
wszystikich rodzajach wojska i marynarce 
wojennej w czasokresie od 22 maja 1933 r. 
do 28 paždziernika 1933 r., a w artylerji i 
marynamce wojennej do 24 lutego 1934 r. 

Szeregowi rezerwy, którzy otrzymają 
kartę powołania, a którzy z ważnych po- 
wodów, wymienionych w rozporządzeniu 
wykonawezem do ustawy lo powsz. obaw. 
wojsk. pragnęliby uzyskać odroczenie ówi- 
czeń ma mok 1934, wizględnie uzyskać prze- 

sunięcie okresu odbycia ćwiczeń ma. ter- 
mim późniejszy, niż ten, który został im 
wyznaczony 'w karcie powołania, mogą 
najpóźniej na 4 tygodnie przed terminem 
stawiennictwa wnieść do tej (PKU, która 

wystawiła kartę powołania, odpowiednio 
umotywowaną i udokumentowaną prośbę. 

Prośby rodzin lub krewnych powoty: 
wanego o przesunięcie terminu ćwiczeń nie 
będą uwzględniane. 

  

    

WYPADKI I KRAD: 
2 Najście na mieszkanie. — Do miesžka- 

nia A. Łapińskiej (Wielka 12) wdarł się jaktę 
osobnik, który zdemolował część urządzenia. 

Powód nieznany. 
i Okradziona szkoła powszechna. — Ja- 

kiś złodziej wyniósł ze szkoły powszechnej przy 
ul. Nowogródzkiej 55 książki wartości przesz- 
ło sto złotych. 

‚ — Aresztowany w Olkienikach. — Damac- 
kiego Izaaka z Wilna aresztowano w Olkieni- 
kach pod zarzutem włóczęgostwa. 

— Przechodzień pod autobusem. — W dn. 
24 bm. przy zbiegu ul. Sadowej i Zawalnej 
autobus Tow. M. i M. komun. najechał na 
przechodzącego przez jezdnię Andrzeja Soko- 
łowskiego, z ul. Zakretowej 7. Doznał on lek- 
kich obrażeń. Policja dochodzi, kto winien. 

— Włóczęga — — Z niezam- 
kniętego mieszkania rieleny Wiernikowskiej — 
(Szkaplerna 91) skradziono bieliznę damską i 
pościelową. Policja wykryła sprawcę, którym 
jest Fomisow Owsiej, zamieszkały w domu no 
clegowym przy ul. Połockiej 4. Fomisowa za- 
trzymano wraz ze skradzionemi rzeczami. 

— Alarm pożarowy. — Od silnie napalone- 
go pieca zapaliły się szmaty, a następnie ścia 
na w mieszkaniu Chaima Bernsztejna przy ul. 
Żydowskiej 9. Było to późno wieczorem, około 
10,30. dnia 24 bm. Wezwano straż pożarną, 
która ogień ugasiła. 

— ZATRUCIE DENATURATEM. — Zbyt 
wiele skażonego spirytusu wypił i uległ sil- 
nemu zatruciu Popowicz Daniel, znany ° 
dom, jako nałogowy alkoholik. mieszkający 
przy ul. Ad. Mickiewicza 62. Nieprzytomnego 
pogotowie ratunkowe odwiozło do szpitala ży- 
dowskiegi 0. 

Z POGRANICZA 

— POŻAR WSI. — W nocy z 23 na 24 
bm. we wsi Derniczewo położonej w pasie neu 
tralnym odcinka granicznego Domaniewicze — 
wybuł groźny pożar. Zaalarmowana straż gra- 
niczna połska i sowiecka przybyły na ratunek. 
"Trzech żołnierzy polskich podczas ratowania 
dobytku i wynoszenia z płonących domów 
dzieci odniosło poparzenia. Żołnierzowi sowiec 
kiemu płomienie dotkliwie twarz, — 

wobec czego zachodzi obawa, iż postrada on 

wzrok. 4 
Pastwą i padło ogółem 24 budynki 

gospodarskie i mieszkalne. 

sickiego i 
Obradom przewodniczył 
sen. Abramowicz. 

W wyniku kilkogodzinnych obrad gru 
pa uchwaliła zorganizowanie w mies. ma 
ju i czerwcu 36 informacyjnych zebrań 
poselskich na terenie rad powiatowych 
BBWR, na których to zebraniach głów- 
nym tematem mają być sprawy rolnicze, 
i samorządowe. W związku z ożywioną 
ostatnio akcją organizacyjną BBWR w 
terenie grupa zdecydowała się przyjść w 
sukurs radom powiatowym i uchwaliła 
utworzenie kursów organizacyjnych dla 
prezesów i sekretarzy kół gminnych. 
Szczegółowe opracowanie planu kursów 
grupa powierzyła posłowi Brokowskie- 
mu, zaś zorganizowanie przyjął na sie- 
bie kierownik sekretarjatu pos. Dobosz. 
Kursy trwać mają po 3 dni i obejmą 13 

pogadanek na tematy ideowe, z zakresu 

polityki wewnętrznej oraz zagadnień sa- 
morządowych i rolniczych. 

W końcu grupa uchwaliła na wniosek 

pos. Dobosza zorganizowanie w drugiej 

połowie maja wycieczki poselskiej do 

Lublina. Jak wiadomo, członkowie grupy 

lubelskiej bawili w roku ubiegłym w Wil 

nie 

Stanisława Stankiewicza. — 
prezes grupy 

—=0-0-07— 

KONDOLENCJE 
Z POWORU ŚMIERCI PROF. ALFONSA 

PARCZEWSKIEGO 

(W związku ze śmiercią prof. Alfomsa 

Parczewskiego, na ręce rektora USB па- 

deszło rwiiele depesz kondolencyjnych. — 

Między innemi J. M. Rektor otrzymał na- 

stępujące dlepesze. BE” 

„IPam Prezydent Rzeczypospolitej pole- 

cił mi przesłać na ręce Waszej Magnificen- 

cji wyrazy głębokiego żalu z powod lu śmier 

ci śp. prof. Alfonsa (Parczewskiego, wybit 

mego prawmika oraz wielce zasłużonego о- 

bywatela. (—) Szej Kancelarji Cywilnej 
Prezydenta Rzeczypospolitej. 

„Z powiodu zgonu mieodżałowanej pa- 
mięci pmof. Parczewskiego, mestora praw- 

ników polskich, składam wyrazy prawdzi- 
wego żalu. (—) Aleksander Prystor, Pre- 

zes Rady. Ministrów”. 

„Z powodu zgonu śp. Alfonsa Parczew 
sikiego, mestora polskiego Świata prawni- 

czego, byłego rektora i! dziekana, chłubnie 

zasłużonego dla nauki profesora Umiwer- 

sytetu Stefana Batorego, przesyłam na rę- 

ce Waszej Magnificencji wyrazy głębokie- 

go współczucia dla Wileńskiej Wszechnicy 

(—) Władysław Raczkiewicz, Marszałek 

Senatu". 
„Przesyłam wyrazy wispółczucia z po- 

modu zgonu profesora, byłego rektora Śp. 
Alfonsa Parczewiskiego. Minister WR i OP 
(©) Jędrzejewicz, 

„Z powodu śmierci mieodżałowanego 

prof. Parczewskiego przesyłam wyrazy 

głębokiego współczucia. (—) Zawadzki, 
„Z powodu śmierci prof. (Parczewskie- 

go składam wyrazy kiondolencji i głębokie 
go żalu. (—) Lucjan żeligowski. 

Depesze z wyrazami współczucia nade- 
słały równiież wszystkie umiwersytety pol- 
skie. 

Uniwersytet Warszawski i Uniwersy- 
tet Poznański wysłały swych delegatów do 
Kalisza na pogrzeb śp. prof. (Parczew- 
skiego. 
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— PLAN SPŁYWU KKAJAKOWEGO 

„SZLAKIEM SAPIEHY I OGIŃSKIE- 
GO“. — Na odbytem zebraniu Międzykiu- 

bowego Komitetu Spływu „Szlakiem Sa- 
piehy i Ogińskiego", zatwierdzono przedło 

żomy przez sekcję organizacyjno - megula- 
mimową szczegółowy plan spływu, @ Ц- 

mtuględnieniem miejsc mioclegowych oraz 
czasu postoju w. Słonimie i Grodnie. — 
Ponadto ustalono "wysokość  wipisowego, 
które pobierane ma być od uczestników 
spływu dla pokrycia wydatków organiza- 
cyjnych i propagandowe - prasowych Ko- 

mitetu. Za udział w spływie od (Pińska do 
Augustowa pobierane będzie od osoby 12 
zł. (dla młodzieży szikół średmich i miž- 
szych 6 zł.), zaś od Słonima do Augustowa 
8 zł. (dla mlodzieży szkolnej 4 zt, 

Uczestnicy spływu mieć będą zapew- 
nione noclegi, pomoc techniczną i lekarską 
oraz żywmość i ułatwiioną dostawę wiody 
studziennej. Każdy z uczestników otrzyma 
odznakę spływową. 

Rozwiażająe sprawę udziału wi spływie 
młodzieży, Komitet uznał, że m spływie 
brać mogą udział wkszyscy, którzy vikon- 
czyli 16-ty rok życia. 

Postanowiono rozpocząć już przyjmo- 
wanie zgłoszeń, kitóre nadsyłać należy do 
Międzykiubowego Komitetu Spływu w Sło 
nimie Słonim, ul. Ułańska Nr. 5, skr. po- 
cztowia 27, tel. 39), ma ręce p. Mieczysła- 
wa Piotrowskiego. notarjusza, pieniądze 
zaś do Komunalnej Kasy, Oszczędności w 
Słonimie, na rachumek Komitetu. 

bararššnicko 
— Wiec przeciwniemiecki. — Stosownie do 

zapowiedzi w dniu 23 kwietnia o godz. 13 na 
placu straży pożarnej oaoył się wiec przeciw- 
niemiecki. Wiec ten zgromadził około 300 о- 
sób z pośród wszystkich warstw społeczeń - 
stwa żydowskiego. — Kilkanaście organizacyj 
przybyło ze sztandarami, przygrywała orkiestra 
kolejowa.. 

Wiec zagaił burmistrz Jarmulski, poczem 
przemawiali p. p.: dr Prass, który w krótkich, 
lecz mocnych słowach podkreślił zachłanność 
niemiecką i zakończył powiedzeniem, że ży- 
dzi, jak jeden mąż, będą bronić granic Polski. 

Następnie przemawiał przedstawiciel Koła - 
studentów żyaów i na ostatku burmistrz Jar- 
mulski, który wzywał do wspólnej wałki całego 
społeczenstwa polskiego i żydowskiego prze- 
ciw barbarzyństwom pruskim, « ' 

  

  

  KREM CAZIMI     

Głedne dzieci do magi- 
stratu 

Weronika Czerniawska (Pańska 14) 
przyszła wczoraj do biura Opieki Społecz- 
mej magistratu z tnojgiem dzieci, z Któ- 
rych majstarsze ma siedem lat. (Posadziła 
dzieci na unzędowej, poczekalniamej ławie, 
(kazała im być cicho i odeszła. 

— Jestem beznobotna. Trzy gęby kar- 
mić miie mam z czego. Niech magistrat u- 
trzymuje. 

Interesanci (w biurze myśleli, że to żart 
i mikt mie zatrzymał Weroniki Czermiaw- 
skiiej. Dzieci przesiedziały na ławie ci- 
chutko aż do zamknięcia biura. O trzeciej 
godzinie timzeba było zwrócić się do policji. 
Odprowadzonio dzieci według adresu, wiska 
zamego pmzez Ssiedmioletmie. Matka mie 
chciała wpuścić ani dzieci ani policjanta. 
Wkońcu zgodziła się, stawiając warunek, 

— Dobrze. Przyjmę dzieci pod warun- 
kiem, że je zaraz powyduszam, a magis- 
tna weźmie ma siebie odpowi nos 
za zbrodnię. 

Magistmat. przeraził się. Spuścił natych 
miast z tonu. Zabrał dzieci i umieścił je w 
ciepłem schronisku przy uł. Polockiej 6. 
Mańka jest zadowołona. Dzieci również. 

Jak słychać, inne bezrobotne matki za- 
mierzają maśladować stamowezy: czym We- 
ronikii Czerniawskiej. 

TBPRS DUSTY TTT TS 

WILEJKA 

- ZAMACH SAMOBÓJCZY. — W dniu 23 
bm. po południu powiesił się w stodołe swej 

we wsi Kulesze gminy wojstomskiej mieszka- 

niec tej wsi józef Hałko. Przyczyną samobój- 
stwa były nieporozumiania rodzinne. 

METAMORPHOSA | 
  

Radjo wileńskie 
ŚRODA DNIA 26 KWIETNIA 

11.40: Przegąć prasy, kom. meteor. czas. 
12.40 Muzyka z płyt; 14.40 Program dzienny; 

14.45 Muzyka operowa (płyty); 15.15 Giełda 
rolnicza; 15.25 Chwiłka strzelecka; 15.35 Audy 
cja dla dzieci; 16.00 Utwory Debussy'ego (p! 
ty); 16.20 Odczyt dla maturzystów; 16.40 
„Kłusownik i kłusownictwo* — odczyt wygło 
Si Józef Kobylański; 17.00 Audycja muzyczna; 
17.40 „Organizacja warsztatów dla młodzieży 
bezrobotnej w Wiedniu* — odczyt wygłosi Ja 
nina Ryngmanowa; 17.55 Program na czwar- 
tek; 18.00 „Dzieje ewolucjonizmu i teoryj e- 
wolucyjnych“ — odczyt dla maturzystów wy-* 
głosi prof. S. Sumiński; 18.20 Wiadomości bie 
żące;; 18.25 Piosenki Hanki Ordonówny (pły- 
ny); 18.40 Przegląd litewski; 18.55 Rozmaito- 
ści; 19.00 Codzienny odcinek powieściowy; — 
19.10 Rozmaitości; 19.15 „Co się dzieje w Wił 

nie?* — pogadankę wygłosi prof. Mieczysław 
Limanowski; 19.30 „Jak się pisze powieść*— 

feljeton wygłosi M. Kuncewiczowa; 19.45 19.45 

Prasowy dziennik radjowy; 20.00 Wieczór cy- 

gańskich romansów; 21.00 Wiadomości sporto- 
we; Dodatek do prasowego dziennika radjowe 

go; 21.10 Koncert kameralny; 22.00 Na widno- 
kręgu; 22,15 Muzyka lekka; 22.40 Wyjątki z 
op. „Hołender Tułacz” — Wagnera (płyty); 
22.55 Komunikat meteorologiczny; 23.00 Mu- 
zyka taneczna. 

Ofiary 
Aleksander Meysztowicz zamiast kwiatów 

na grób Ś.p. Parczewskiego, długoletniego po- 
sła do Dumy Państwowej — 40 zł. do rozpo- 

rządzenia Sodalicji Marjańskiej Pań. 

Władysław Hołownia zamiast kwiatów na 

trumnę nieodżałowanej pamięci prof. Alfonsa 

Parczewskiego, składa na remont Bazyliki wi- 
leńskiej złotych 12.



4 

— WALNE ZEBRANIE KEWANGIE- 

LICKIE. Dnia 30 bm. o godz. 12-tej odbę- 

dzie się w: pastonacie walne zebramie człon 

ków gminy ewangielickiej w Grodnie, 

POŚWIĘCENIE SZTANDARU 
SZKOLNEGO. — W miedzielę podczas na- 

bożeństwa iw! kościele farnym nastąpi umo- 

czyste poświięcenie sztandaru szkoły pow- 

szechnej Nr. 8. Rodzicami chrzestnymi bę- 

dą: prezydentostinio O'Brien de Lacytowie, 

msp. Krajewscy, dyr. Czapowówna, kapi- 

tanowa Adamska, dyw. Biegański i prezes 

St. Niziol. Wibijanie gwoždzi i okoliennoš- 

ciowa akademja odbędzie się w murach 

szikolmych przy ul. Bazyljańskiej, 

— DODATKI MIESZKANIOWE DLA 
NAUCZYCIELI SZKÓŁ POWSZ. Minis- 
terstwo Spraw! Wewnętrznych okólmikiem 

Nir. 37 z dnia 14 kwietnia br. zawiadamia, 

iż gminy mają obowiązek wypłacania mau 

czycielom szkół powszechnych dodatku na 

mieszkamie w przypadkach, gdy nie mogą 
im dostarczyć mieszkania w matumze lub 

też jeżeli nauczyciel nie przyjmie mieszka- 

mia, zaofiarowanego mu wi budynku, mie- 

przeznaczonym ma cele szkolne. W. razie 

sie. niewypłacenia dodatku w przepisaniym 

terminie przez gminę, dodatek wypłaca 

kasa urzędu skarbowego z sum komunal- 
mych właściwej gmimy. 

— BUDOWA MOSTU NA GRANICY 
POLSKO - LITEWSKIEJ. Państwowty za 
mząd drogowy wozpoczął budowę drugiej 
połowy mostu (przez rzekę Mereczanikę '0- 
bok wsi 'Puhacze gm. Marcimkańce. Pierw- 
sza, połowa mostu, budowana przez nząd li- 
tewski została już ukończona, 

— BUDOWA SZOSY KRYNICZNA — 
DRUSKIENIKI, — [Po uzyskamiu zapomo 
gi iw wysokości 30 tysięcy zł. od Minister- 
stwa Opieki Społecznej, zarząd drogowy 
przystąpił do budowy szosy na odcimku 
Krymiezma — Druskiemiki. Rozpoczęte zo- 
stały pomiary, przy których zatrudniono 
mamazie 10 bezrobotnych. Dalsze zatrud- 
nianie bezrobotnych nastąpi po ukończe- 
niu pomiarów, a przyjęciu właściwych prac 
szosowych. 

— TEATR MIEJSKI. We środę 26 bm. 
ciesząca się nieustającem powodzeniem re 
kordowa sztuka „Ulica. A 

— ZE SPORTU. — Sekcja kolarska 

KS „Gresovia“ umządza w. dniu 30 bm. dru 
gi wiosenny bieg kolamsko szosowy: na tra- 
sie Grodno — Hoża — Grodna (38 km.) 

W dniu 3 maja odbędzie się pierwszy 
wiosenny bieg uliczny kolarski na dystan 

sie 10 km. Zapisy do zawiodów oraz rwszel- 
kich imformacyj udziela kancelarja „Cre- 

L44454A4 
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Dźwiękowe Kino „APOLŁG* 
į < Dominikaūska nr. 26. 

Czeski przebój filmowy a ANNY ONDRA 
i KAROL LAMACZ w filmie p. & 

Ral podietków 
film całkowicie śpiewny gramy i mówiony 
po czesku, Cząrująca uczenica uwodzi 
swego profesora, reżysera, męża! 

Pocz, seans. o g. 6, 8, i 10.15. 
Wsięc od 56 gr. 

  
  

išaiškės 

Akta nr 285-33. Km. 

SBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewi- 

ru ll-go, zam. w Wilnie, przy uiicy Adama 
Mickiewicza nr 22—21, na zasadzie art. 676 
par. 1 i 679 KPC., obwieszcza, że w dniu 27 
maja 1933 roku od godziny 10-ej rano, w Sali 
Posiedzeń Sądu Grodzkiego w Wilnie nr. I, 
przy ul. 3-go Maja nr 4 odbędzie się w drodze 
iicytacji publicznej sprzedaż nieruchomości na 
leżącej do funauszu byłego Północnego Towa 
rzystwa Akcyjnego Przemysłu Papierniczego i 
Leśnego, położonej w Nowej - Wilejce, przy 
ul. Połockiej pod nr 35-71 dawniej, a obecnie 
pod nr 81, w powiecie Wileńsko - Trockim, 
składającej się z placu ziemi, obszaru 6 dzfes. 
420 sąż, kw. z zabudowaniami, szczegółowo 
opisanemi w protokule zajęcia z dnia 25 mar- 
ca 1933 roku. 

Powyższa nieruchomość księgi hipotecznej 
nie posiada, we wspólnem posiadaniu z inne- 
mi osobami nie znajduje się, w dzierżawie, iak 
również w zastawie nie jest, natomiast znajdu- 
je się w zarządzie kuratora nad funduszem by 
lego Północnego Towarzystwa Akcyjnego Prze 
mysłu Papierniczego i Leśnego — Jana Gul- 
bińskiego i podlega sprzedaży w całości, na 
zaspokojenie pretensji Elżbiety Kisiel - Zaho- 
rańskiej. 

Nieruchomość ta została oszacowana w $и- 
nie zł. piętnaście tysięcy (15000). 

Licytacja rozpocznie się od sumy wywoła- 
nia, to jest od kwoty zł. jedenaście tysięcy 
dwieście pięćdziesiąt (11.250) zł. 

Osoby zamierzające przyjąć udział w licyta- 
cji winne są złożyć Komornikowi, działającemu 
dowody posiadania obywatelstwa polskiego, 0- 
raz rękojmię w wysokości LB części sumy 0- 
szacowania w gotowiźnie, albo w takich papie- 
rach wartościowych, bądź w książeczkach wkła 
dowych instytucyj, w których wolno umiesz - 
czać i fundusze małoletnich, i że papiery war 
tościowe przyjęte będą w wartości 3/4 części 
ceny giełdowej. 1 

Przy licytacji będą ° zachowane ustawowe 
warunki licytacyjne, o ile dodatkowemi publicz 
nem obwieszczeniem nie będą podane do wia- 
domości warunki odmienne; że prawa osób 
trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i 
przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez 
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sovii“ do dmia 30 bm, włącznie od godz. 
17tej do 20-tej. 

— EPILOG MUZYKALNEJ BÓJKI. — 
W swoim czasie podawaliśmy, że wymokiem 
Sądu Grodzkiego skrzypek Dawid Gerszun 
skazany został za pobicie własniej żony, pia 
mistki Ety Gerszun na 7 miesięcy więzie- 
mia. — Sprawa przedstawiała się następu- 
jąco: Małżonkowie Gerszunowie grali wi je 
dmem kinie. Zakochali się i pobrali się— 
Lecz po ślubie nie było jakoś harmonji w 
ich pożyciu. Po dłuższej kakafonji małżeń 
skiej pianistka pozostała u swojej matki, 
a Skrzypek poszedł sobie do ojca. 

Pewinej lipdowej nocy, kiedy pani Eta 
wychodziła rw! towarzystwie swoich kole- 
gów z restauracji, w której grała, spotkał 
ją jej małżonek i ze złości połamał swioją 
łaskę... ma głowie małżonki, 

я Skazamy pan Dawid zaskarżył wyrok 
pierwszej instamcji do Sądu Okręgowego 
który, sprawę tą rozpatrywał mw tych — 
dniach. 

Po zbadaniu świadka rabina Rubinżo.. 
na, do którego małżeństwo zwracało się po 
mozwód, wzecznik powódzki p. mec. Sztat- 
mam wnosił o zatwierdzenie wyroku pienw 
szej instancji. Obrońca oskamżonego p. 
mes. Finstenbeng, podkreślając że oskar- 

żomiy „zasługuje za czym swój mia karę, — 
lecz Nie ma tak wysoką jak 7 miesięcy wię- 
ziemia, prosi o złagodzenie kary, 

Sąd Okręgowy; (sędzia p. Dessin) uz- 
mająje wynrok: pierwszej instancji za słusz- 
ny, zmienił yw wysokość (kary z 7-miu 
miesięcy ma 6 i wobec tego, że pnzestę- 
pstwo to było popełnione przed 1 a 
šnia kara została całkowicie danowana. 
Ar K AA) 

    

MAAAAAAAAAAAAAA A 

  

Lekarze POSZUKUJĄ 
________ РВАСУ- 

DOKTUR TVYVVYVYVYYVYVYVYYT- 
Janina = Е 

PIOTROWICZ- —  poszukUjĘ — 
JURCZENKOWA posady rządcy lub eko- 
ordynator Szpit. Sawicz toma. Skromne wyma- 
cheroby skórne, wene Sania. Posiadam ukoń- 
ryczne i moczopłciowe czenie szkoły rolniczej 

przeprowadziła się  /eśnej, Świadectwa i 
wilieńska 34 referencje poważnych 0 

sób. Dobry hodowca 
I! piętro pycłz, koni i trzody — 
przyjmaje obszerna znajomość w 

    

od 5 — 7 wiecz, prewaazeniu gospo - 
=- dzrstwa rolnego. Ofer-' 

——————— ty do  Administracji 

Dr Ginsberg LV Apo 
choroby skórne wene — | | 
ryczne i moczopłciowś © POSZUKUJĘ 
Wileńska 3, od 8 — I pracy kurcharka z do- 

  

  

  

i 4 —8. Tel. 567. premi świadectwami —- 
= "Uk mkowa nr 6 m. 
DAMAEA4SAMAAAMAB644 0—- 

Курно — — — — — — — — 
POWAŻNA 

«ntel. wdowa życzy pro 
wadzič dom u solidne- 
go pana. Znam dobrze 

SPRZEDAM ktuilinarię. Oferty do ad- 

willę wzorowo zagospo min. SŁOWA dla J. M. 
darowaną w obrębie m. — — — 
Wilna, ładnie położoną. 

1 SPRZEDAŻ 
REFYWYTYDYYWYWYYTYT 

Ziemi około 4 ha. Za- "pzp AAAAANAŁAAAAA 
budowania drewn. no- Letniska 
we: dom mieszkalny, - %FTTFYYYYYWYYYYYYTYT. 
domek gospodarczy, — — — — — — — . 
stajnia, wozównia, obo- 
ra na 7 krów, stodoła, 2 aa Ga 
kurnik, łazienka, stud- Wilna, 1, 5 A 3 po- 
nia, ogród owocowy — 
park. Niedaleko kąpiel, 
komunikacja autobu - 
sowa, bliskość miastecz 
sa dają możność za- 
mieszkiwania na stałe. 
Nieduży dług bankowy. 
Kalwaryjska 12 m. 

koje, z kuchnią, Duża 
werands, Obok rzeka i 
las sosnowy. Miejsco- 
wość malownicza, Ko- 
manikacja aatobusowa 
(co godzinę) Inb koleją 
Może być z całodzien- 
nem utrzymaniem, 
Ołerty skladać do Ad- 

ministracji „Slowa“, 
pod A. K. 

DER GREE 
Różne 

  

  Pianina : 
BETTING* KURSY KROJU 

„ 1A. FIBIGER ' szycia i robót ręcz- 
uznane za najlepsze w nych. Królewska 5 — 
kraju. — Sprzedaż na ll. — Nauka solidna 
raty i wynajęcie. — za dostępną opłatą. — 
Kijowska 4, H. Abelow -- 

MAJATKU ziem- 
skiego kupna lub dzier- 
žawy poszukuję od za- 
raz. Obszar 300 — 400 
ha. Oferty z warunka- 
mi sprzedaży i opisem 
inajątku tylko listownie 
Wilno ul. Jakoba Jasin 
skiego 7 m. 3. Falkow- 
ski dia S. B. 

Lokale 

„r. 

  

  

       

  

ELEFOR" | 

12 -29 | 
Ulico DOBRA 6 al 

i 
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Likwidator mienia b. Petersbursko - Tulskiego 

i Połtawskiego Banków Ziemskich 
niniejszem podaje do wiadomości: 

1) že za nieuiszczenie zaległości i innych należności z pożyczek przez Banki wydanych odbędą się w obecności Likwidatora w Wilnie (ul.Mickiewicza 8) 
c godzinie 12-ej licytacje publiczne niżej podanych nieruchomości: pierwsza 13-go czerwca 1933 r., a jeśli pierwsza nie dojdzie do skutku, druga 28-g0 ėter- 
wca 1933 r.; 2) że zgodnie z par. 24 Ustawy Banku, licytacja się rozpocznie od sumy nieumorzonej pozostałości wydanej pożyczki, z doliczeniem do tej sumy 
raty bieżącej, wszystkich zaległości w ratach, należności przewidzianych w par. 19 Ustawy Banków, zaległości zaliczonych na rachunek dłużnika z powodu prze- 
rachowania pożyczek rublowych, kosztów egzekucji obciążających dłużnika, wszystkich wydatków uskutecznionych na rachunek dłużnika, a również zaległości 

podatkowych, skarbowych i komunalnych, o których informacje będą otrzymane przed dniem licytacji, przyczem na nabywcę nieruchomości będą przelane sb- 

ciążające sprzedaną nieruchomość pożyczki długoterminowa i należnemi odsetkami od niej; 3) że osoby 

życzące wziąć udział w licytacji mogą przeglądać w Kancelarji Biura Likwidatora akta, dotyczące zastawu nieruchomości wystawionych na sprzedaż od g. 9 do 1 

w dniach 4) że osoby przystępujące do licytacji winny przed rozpoczęciem przetargu złożyć wadjum w wysokości wszystkich zaległości 

i wydatków, które obciążą nabywcę nieruchomości; 5) że suma zaofiarowana na licytacji, za potrąceniem pozosta- 
łości pożyczki odsetkami winny być wniesione w ciągu 14 dni od daia 
licytacji; w razie zaś nieuiszczenia w terminie wskazanym wyżej wymienionych należności, nabywca traci złożone przy licytacji vadium, które będzie obrócone na 

opłatę zaległości podatkowych, kosztów egzekucji, wydatków uskutecznionych na rachunek dłużnika i opłat należnych Bankowi z wystawionej na sprzedaż nie 

ruchomości, a ta pozostanie własnością dotychczasowego właściciela. 

nieprzeterminowana krótkoterminowa, z ratą bieżącą i 

urzędowania Biura; 

złożonego  vadium i_ nieuiszczonej 

oraz raty bieżącej z należnemi od niej, a również opłaty  alienacyjne 

Niżej podane rubryki oznaczają: 1) N-ry pożyczek, 2) Nr. hipoteki, 3) nazwisko i imię właściciela, 4) dla nieruchomości miejskich — miasto, ziemskich 

— nazwa majątku, 5) dla nieruchomości miejskich — ulica i Nr. domu, ziemskich — powiat, 6) dla nieruchomości miej skich — powierzchnia placu w mtr. kw. 

dla ziemskich — obszar w hektarach, 7) suma należnych Bankowi zaległości w ratach, odsetkach i wydatkach poniesionych na rachunek dłużnika, która musi 

być uiszczoną przez nabywającego nieruchomość. Suma ta, z doliczeniem do niej mających pierwszeństwo przed pożyczką Banku zaległości podatkowych, skar- 

bowych i komunalnych, o których informacje będą otrzymane przed dniem licytacji oraz wydatków, które ujawnione zostaną w dniu przetargu, winna być zło- 

  

  

                  

żoną jako vadium przed rozpoczęciem licytacji — w złotych, 8) rata bieżąca z odsetkami w zł., 9) nieumorzona pozos tałość pożyczki na dzień 1 lipca 1933 r. 
w zł. 

RIAA TAKO ООО та PATS SET LAT UEN T DTS T DESI | PEEIESTEKAEA EP SK KONAMI 

! 2 3 4 | 5 6 7 8 9 

PETERSBURSKO-TULSKI BANK ZIEMSKI 
12861 7056 Hejbowicz Hieronima Swięciany 3 Maja 21 5570 3211,27 202,16 | 3097,48 

74 3281 Kostryńska Szejna, Chazanowie: Srul - | Brześć n|B. róg Sadowej i Diu- 1077 8375,06 515,20 | 10436,98 

Noach, Rachela i Chawa. gej Nr. 29]31|1 
853 1737 Chazanowie: Izrael i Ester - Mirka Grodno Piaskowa 8 1837 11837,68 | 743,40 | 16609,26 

1892 Wołosewiczów: Pawła, Cyprjana i Mi- | Chudlin Kcbryński 294 6397,23 302,40 | 4890,76 
ny Sp-cy, Sowpielów: Tichona, An- 

toniego i Grzegorza Sp-cy 
2892 1333 | jurofi Józef Sielec Prużański 1237 49983,53 2352,— | 66164,71 

2893 7104 Albinowski Mieczysław Sielec Prużański 171 13577,30 763,— | 21464,15 
(parcela) 

939 Nowosiółki Muromcew Aleksander Nowosiółki Białostocki w-g planów 163] 56881,49 | 2324,— | 65377,04 

i Nowo- Hasbachowa Lidja i w-g hipot. 178 
siółki 10 Muromcewa Helena 

1565 5488 Bohdanowicza Adama Sp-cy Zaciemień z folw. Wilejski 507 12398,54 1218,— | 34263,87 

Nowe Tokary i 

Е koi. Cierciaże 

1700 5920 Czernow Włodzimierz Dywin dz. Nr. 36 i | Kobryński ‚ 67 3309,27 126,— 3544,54 

37 z ur. Jagmino- ; 
! wo : 

1707 Klimiuk Miron, Dorosz Jan, Żelazowscy: | Rumejki Białostocki 174 18857,73 788,51 | 20774,93 

Aleksander , Franciszek, Feliks - To- 

masz, Krzymowski Feliks, Kasperuk 

Aleksander Ё 

1916 5393 Momlik Cyprjan, Śmiechowiczowie: El- | dz. Nr. 29 z ur. | Kobryński 37 947,23 42,— 1181,51 

jasz i Nikifor, Lulkowicz Tomasz Wielka Niwa z m. 
Dywin 56.7 75 

1923 Brysztelowie: Adam i Iłarion dz. Nr. Nr. 31, 32 | Kobryński 63 2756,72 150,51 4233, 

i 44 z urocz. 

Pawlinowo z m. 

Dywin 

POŁTAWSKI BANK ZIEMSKI 

686 8843 Boczkowski Adam, Urbanowiczowie: Ur- | przy wsi Hołubne Kostopolski 57 2121,45 80,51 2264,57 

: szula, Michał i Wiktor, Cybulski 
Walenty. 

ERIESSRRIW IEEE Li     
  

POPIERAJ PRZEMYSŁ DOMOWY, MOŽEMY. BYC DUMN! Z TEGO FILMU! 

  

  

Oto nagłówek recenzji Red Bruna (Kino) z polskiego filmu 

  PYTVVVVVVVYVYVYTYTYY 
MIESZKANIE 
3 pskoje, łazienk», bal 
kon, sucne, słoneczne, 

DO WYNAJĘCIA 
Białostocka 6. Dozorca 

wskaże Kursy 
    

POKój 
Z niekrępnjiącem wej- 
c iem do wynajęcia, — 
Mickiewicza 22 m. 42. 

POKO] 

Wileńskie Koncesjonowane 

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

10 — 13 i 16 — 20 

OPARTY NA KRAJOWEM WŁÓKNIE. i 

— KUPUJ] SAMODZIAŁY LNIANE! 

REWJA 
OSTROBRAMSKA 5 

Początek o godz. 4—6—8—10. 

„LDU 

TWOJA OBRONĘ 
2'418 widzów w ciągu 7 dni! 

SARAS 
Samochodowe     

Juž ostatnie dni! E 56 $ U A Ž A 
film cieszący się wielkiem powodzeniem, arcydzieło czeskiej sztuki tilmozej. 

  

  zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem ze wszelkiemi nowo- 
przetargu nie złożą dowodu, że wniosły „Powó czesnemi wygodami — 
dztwo o zwolnienie nieruchomości lub jej czę- do wynajęcia przy ul. 
ści od egzekucji i że uzyskały postanowienie ńskiej 32 m. 5. 
właściwego Sądu, nakazujące zawieszenie eg- — — — — — — — 

zekucji; ,że w ciągu ostatnich dwóch tygodni 2 DUŻE POKOJE ‹ 
przed fcytacją wolno oglądać nieruchomość w z wygodami i używal 
dnie powszednie od godziny 8-ej do 18-ej, akta nością kuchni do wy- 
zaś postępowania egzekucyjnego można prze- najęcia. Archanielska 3 
gląfić w Sądzie. 1. obok W. Pohulan 

  
  

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

Sołtaniszkach do sprzedania. Las sosnowy. Miejscowość sło- 

neczna. Wiadomość w Adm. „Słowa”.       
  

Dziś! Wielka dźwiękowa epopea morska na tle genjalnego dzieła Stefana Żeromskiego 

WIATR OD ŃORZAĄ 

Już wkrótce! Szampańska operetka = 

EBRAK ( 
w kinie , 

asino 
  

Niebywałe powodzenie! 
66 Cale Wilno mówi o arcydziele sześtlu G R E T 

| |) najwybitniejszych gwiszd z 

н ši LUDZIE W HOTELU w arcylilmie 

w-g powieści 
dotychczas 

GARBO 
Vicki Baum 

atrakcji 
i o niewidzianej 

„NOC W SKLEPIE 
LALEK" w nataralnych kolorach 

  

  

Grudziń skiej 

OSTATNIE DWA DNI 

Komornik Sądowy ki. — 

( R. ZAN. 

LUX ' 
ši 

Dramat miłości, grozy i bohaterstws. W rolach głównych asy polskiego ekrenu i sceny: Marja Mallcka. Adam 
Brodzisz, Kazimie'z Junosza Stępowski, Eugenjusz Bodo i inni. 

Dziśl Największy przebój dźwiękowy według powieści Sł. Kiedrzyńskiego 

Dla mlodzieży dozwolone. 

  

Wkrótce wspaniała polska 

komedja muzyczna 
ze „ZŁOTEJ SERJI* 

SERCE NA ULICY 
Dramat miłosny, W rolach głównych Nora Ney, Zbyszko Sawan, Hanka Rozwadowska, K. Junosza-Stępowski, 

podzełewska i inni. 

Każdemu walne 

kochać 

  

Pan 
tel. 528 

MUMIA 
Kolosalne powodzenie. — Spieszcie ujrzeć.   

  

  

    

2 

„Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

       
      
  

           RZ 
      ŻE 

. Witold Tatarzyński. 

2 

Red 

  
  

kika aktor w/z


