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Redakcja przypomina, że głosy w 

sprawach ukraińskich zamieszcza ty- 

tułem artykułów dyskusyjnych. 

Wiadomo, że łatwo jest krytykować. 

A już najłatwiej jest krytykować politykę 

rządu w: talk trudnych warumkach, jakie 

pamują od kilku lat: w 'tnzech południowo- 

wschodnich województwach.  Kmyftykować 

łatwo — ale samemu dać pozytywny pro- 

gram. jest znacznie trudniej. Dłatego też 

zwróciłem się do mego informatora, wybit- 

nego ziemianina z tamnopolskiego, zajmu- 

jącego się problememi: politycznemi swiego 

kraju, z mastępującem pytaniem: 

— No dobrze, ale niech mi Pan powie, 

coby; Pam zrobił, zostawszy dziś wojewodą 

| ma obszarze tych połączonych tmzech 'wio- 

jewództw? 

Odpowiedź była mniej więcej taka: 

Celem polskiej polityki w tym kraju 

jest doprowadzić do uregulowania trwale- 

so stosunków Społeczeństwa polskiego i u- 

kraińskiego. Jednem słowem nie małe u- 

kłady, targowania się, koncesyjki—wszyst- 

ko to obliczone ma krótką metę — ale u- 

igoda trwała, stała, obliczona kilka naj- 

bliższych dziesiątkówi lat! conajmniej ugo- 

da. Coś w rodzaju :walnego paktu, zawar- 

tego przez godnych przedstawicieli obu 

społeczeństw, coś.w rodzaju traktatu przy- 

jaźni, z reminiscencją historyczną Horodia 

czy Lublina. I wtedy nie było ito łatwem, 

i wtedy byli tacy, co wważalii to za niemoż- 

liwość. Hiistorja. jednak wykazała, że „nej- 

nierealniejsze* (programy mawet, przy pe- 

'wmej ilości dobrej woli u obu stron kon- 

traktujących, mogą zostać zrealizowane. 

— Tylko — mówił dalej — па taką 

ugodę nie można iść wi. nieprzygotowany 

teren. Zrobił ibalk (Wielopolski, gdy m 61 

i 62 roku chciał doprowadzić do identycz- 

nej trwałej ugody między społeczeństwem: 

polskiem a państwem rosyjskiem — a pla- 

ny: jego poszły w niwecz, tylko dlatego, że 

ziekeceważył sobie własne społeczeństwo, 

zlekceważył sobie to, eo się mazywa na- 

strojem mas czy opinją publiczną. Był pan 

w szkole wojskowej, więc musi Pani iwie- 

dzieć, że atak. piechoty musi być popnze- 

dzony przygotowaniem antyleryjskiem. To 

samo jest. wi polityce. I ti mie mogą poli. 
tycy sami zawierać porozumienia czy u- 

gody, bo witedy grozi możliwość, iż takie 
ugody, mieodpowiadające nastrojow i społe- 

czeństwa nietylko, że mie wejdą w życie, 

ale mogą doprowadzić do jeszcze większe- 

go konfliktu 

— Qzy więc politycy, mają zrezygno- 
wać z kierowynictwa' i pozostawić wszystko 

na łasce losu? Nie; bymajmmiej. Muszą u- 

mobić, przygotować opinię. Jak? — tego 

tym ludziom mie potrzeba tłumaczyć. Sami 

najlepiej wiedzą. 

Natmralnie, że przedtem należałoby о- 

kreślić w: zarysach granice ugody. Uczyni- 
liby to przedstawiciele obu stron. Mając 
talk ułożome podstawyj porozumienia, przy- 

szedłby skolei czas na realizację. 
Przygotowanie opinji nie jest tak tru- 

dne. Naturalmie mie chcę się (u bawić + 

dawamie recept, dam jednak (Panu kilka 
przykładów. I tak można zacząć od zorga- 

nizowania wspólnemi siłami: cyklu odczy- 

tów o prześladowaniach ruchu ukraiń- 

skiego nad Dnieprem, Firmowane by były 

ite odczyty przez onganizacje polskie ; u- 

kmaińskie. Równocześnie radjo urządza spe 

cjalme audycje, poświęcone kultumze czy 1:- 

'teraturze mkraińskiej. Rząd ustanawia 

panstivawą malgrodę Titeracką (dla Ukraiń- 

ca. Następują wręczenia, uroczystości, ban kąch, 
kiety — i tak powoli nastrój opinji pub- 

licznej się zmienia. (Prasa robi swoje. I talk 

mp. o ile sprawa uniwersytetu ukraińskie- 

go przy dzisiejszem zaogmieniu wywołała- 

by bumzę protestów, akademicy (Polacy wy- 

nosiliby eegły, przywożone pod budowę 
gmachu uniwersytetu uktraińskiego itd. 
itd., spotykając się przytem z aprobatą 

nagonką ze strony prasy starszego spole- 
czeństwa — o tyle w: zmienionej sytuacji 

realkcja taka wystąpiłaby znacznie słabiej. 
Ostatmia statystyka wylkazuje 87 pism 

perjodycznych ukraińskich, a' we Lwowie 
ruch kulturalny i literacki jest silniejszy 

w. społeczeństwie ukmaińskiem, jak w poi- 

skiem. Ukraińcy, wciąż (wydają mowe pis- 
ma, ciągle się coś rusza, coś tworzy, 

— Co można dać Ukraińcom? Więc 

przedewszystikiem wszystko w _ dziedzinie 
knulturalmej. Musimy mszyć z miejsca spr - 

wę uniwersytetu ukraińskiego. Narazie są 
projekty założenia go we Lwowie, Krako- 
Lwowem. Osobišcie wypowiedzialbym s 

za Winnikami. Latwiej možnaby uniknąć 

ekscesów nacjonalistycznych, 

Dalej sprawa wyborów. Wprowadzenie 

kurji marodowościowych z rówmą ilością 

posłów: jesii palącą koniecznością. Wpłynie 

to bardzo korzystnie ma uspokojenie na- 

strojów, na wyniki: wyborów. Umożliwi 

wybór elementom spokojniejszym, które 

dziś muszą Stać zdala od licytacji szowi- 

nizmów. Wprowadzenie dużego samorządu 

będzie dalszym stopniem ewolucji. Nie 

tnzeba do tego mawet zmiany konstytucji. 

Po miesieniu województwa stanisławow- 

dkiego i tarnopolskiego, przewidziany dziś 

pnzez ustawę sejmik wojewódzki obejmie 

agendy ciałz: ustawodziwczego samorzą du. 

to 

* * * 

Taiką byla mniej więcej treść odpowie- 

dzi mego informatora. Urzeczywistnienie 

tego — to silnie filouktraiński program. — 

" Qzy ten' program mie bylby jednak dla Pol- 

ski miebezpiecznym ? Czy: nie doprowadził- 

by do oderwamia prowineji od pzństwa? 

Nie. Weźmy analogję historyczną. 

W! którym z zaborów Polacy byli najwię- 
cej przywiązani do zaboneów : Czy w Niem- 

czech gdzie była Września, w Rosji 

gdzie były pacyfikacje Mur:wjewa — czy 

w Austirji, gdzie były gimnazja polskie i- 

miienia Framciszka Józefa i polskie uni- 

wersytety i poldka administracja i nawet 

polscy Hzbsbungowie. Naturalnie, że w 

Austrji byli (Polacy najbardziej do zabor- 

eów przywiązani: do dziś dnia w Krako- 

iwie mają największe powodzenie filmy z 

feldmarszałkiem austrjackim czy dworem 

wiedeńskim. Wnześnia i Murawjew. to by- 

ły gorsze systemy. 

Mieczysław Pruszyński. 

CZy 
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paktu czterech mocarstw 
ANGLJA POROZUMIAŁA SIĘ 

Z FRANCJĄ 
LONDYN PAT. — „Times' twierdzi, 

że między Wielką Brytanją a Francją do 
szło do porozumienia w sprawie paktu 
4-ch mocarstw i że zostanie on rychło 
parafowany. Wieika Brytanja, według 
„Timesa“, zgadza się obecnie na włącze 
nie art. 16 paktu Ligi, dotyczącego san- 
kcji. 

Niechętne stanowisko Małej Ententy 
uległo zmianie wobec zapewnienia, że 
pakt nie wpłynie na stosunki tych 
państw i Francji, że sprawa rewizji te- 
rytorjalnej, do paktu włączona nie bę- 
dzie i że o ile sprawy te zostaną poru- 
szone, to będzie to musiało nastąpić w 
drodze normalnej procedury Ligi Naro- 
dów przy utrzymaniu zasady jednomyśl- 
nej decyzji. Oznacza to, że kraj zainte- 
resowany ma głos w każdej dotyczącej 
go sprawie. 

„Morgen Post'* podkreśla tę wiado- 
mość „Timesa'”, twierdząc nawet, że 
Francja udzieliła Małej Entencie powyż- 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łasziłk.. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch”. 
KLECK — Sklep „Jedność. 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
MIORY — Ejdelman 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 
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OSZMIANA — 
PODBRODZIE 

DRUJA — Kowkin. 3 
* Księgarnia Spółdz. Naucz. 
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POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch* 
SŁONIM — 
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J. Ryppa ul. Mickiewicza 10. Księgarnia 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja 3. 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte „ły. 

Kiosk 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 
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szego zapewnienia na piśmie. W tych 
warunkach, podkreśla „„Morgen Post“ — 
pakt 4-ch mocarstw utracił swoją ost- 
rość i jego zęby zostały wyjęte. 

PROTESTY W BUKARESZCIE 

BUKARESZT PAT. — Wielki meeting anty- 
rewizjonistyczny, który odbył się wczoraj w 
Bukareszcie z inicjatywy dziennika „Univer- 
sul“ przyjął rezolucję, stwierdzającą, że propa 
ganda, prowadzona przeciwko traktatom i za 
rewizją granic zagraża pokojowi i opóźnia 
konsolidację narodów, dążących do rozbudowy 
po ciężkich doświadczeniach wojennych. Zgro- 
madzeni wobec całego świata piętnują zbrod 
nicze usiłowania zmierzające do obalenia trak- 
tatów pokojowych, które nadały Europie jej 
obecny wygląd. Rumunja nie uzną nigdy żad- 
nych innych granic, oprócz tych, które posiada 
obecnie, a które są jej granicami naturalnemi. 
Opinja światowa powinna zrozumieć, że propa- 
ganda rewizjonistyczna przygotowuje okropno- 
ści nowego kataklizmu, który położyłby ostate- 
cznie kres obecnej cywilizacji świata. 

KONFERENCJA PAŃSTW MAŁEJ 
ENTENTY 

PARYŻ PAT. — Opinja polityczna 
przypisuje wielkie znaczenie jutrzejszej 

  

Wyrok w sprawie inż. Ruszczewskiego 
WARSZAWA PAT. — W dniu 29 b. 

mm. po południu w Sądzie Okręgowym za 
padł wyrok w sprawie przeciwko inž, 
Ruszczewskiemu, oskarżonemu o szereg 
nadużyć, popełnionych przez niego przy 
budowie gmachów Ministerstwa P. i T. 
Na mocy wyroku oskarżony został skaza 
ny na łączną karę 6 lat więzienia, przy- 
czeń po zastosowaniu ustawy amnestyj- 
nej kara została oskarżonemu zmniejszo- 
na do 5 lat więzienia. Sąd postanowił za- 

liczyć oskarżonemu areszt prewencyjny. 
W związku z powództwem cywilnem, po 
pieranem przez Prokuratorję Generalną, 
Sąd postanowił zasądzić od oskarżone- 
go na rzecz Skarbu Państwa sumę — 
1,344,963 zł. 

Na wniosek prokuratora Sąd po na- 
radzie postanowił zmienić dotychczaso- 
wy środek zapobiegawczy — kaucję w 
wysokości 10 tysięcy złotych—na areszt. 

  

Po wyborach odańskich 
PODZIAŁ MANDATÓW 

GDAŃSK PAT. — Urzędowo ustało 

ny dotychczasowy podział mandatów: 

Hitlerowcy 38 

Socjaliści 13 

Komuniści 5 

Centrum 10 

Niemiecko-narodowi 4 

Lista polska 
Czarnieckiego 1 

Lista polska 
dra Moczyńskiego 1 

ECHA WYBORÓW 

GDAŃSK PAT. — Wynik wczorajszych 
wyborów do Volkstagu przyniósł bezsprzecznie 
wielkie zwycięstwo hitlerowcom, którzy sami 
otrzymali ponad 50 proc. ogólnej ilości głosów. 
Nadzwyczajne wydanie pisma „Danziger Son- 

g“ uwaža ten wynik za bardziej po 
myślny dla hitlerowców, aniżeli w Rzeszy, — 
gdzie zdołali oni skupić dookoła siebie zaled- 
wie 44 proc. całej ilości głosów. Zdaniem pis- 
ma, jest to dowodem, że ludność gdańska dała 
wyraz jasny swej woli kroczenia po tej samej 
linji rozwoju, jak to się stało w Rzeszy. 

Z imnych stronnictw politycznych zdecydo- 
waną porażkę ponieśli, niemiecko - narodowi, 
uzyskując 6 mandatów i dając do nowego 
Volkstagu zaledwie 6 posłów. Partja centrum 
utrzymała stan posiadania a nawet zdobyła po 
nad 1000 głosów więcej, niż w wyborach po- 
przednich, niemniej jednak w nowym Volksta- 
gu będzie miała o jedno miejsce mniej z 
du wyższego rozdzielnika wyborczego. 
partji centrowej „Danziger Landeszeitung“ Roj 
raża zadowolenie z faktu, że mimo ciężkiej wal 
ki, jaką partja stoczyć musiała, iłość głosów 
oddanych na nią nawet się zwiększyła. Pismo 
centrowe uważa, że powodzenie hitlerowców 
nie jest tak wielkie jak niektórzy się spodzie- 

Gazeta socjalistyczna przyznaje, że socjali- 
Ści ponieśli poważne straty, uważa jednak, że 

kach, Anduose pracująca. pozosiaa: wierna gat pracująca 
cji socjalistycznej, która w nowym - Volksiagu 
będzie najsilniejszą partją opozycyjną i wogó- 
le najliczniejszą frakcją po hitlerowskie. 

RES ES PAS PPTOOZEENCIOZOWOWCE 

AMNESTJA DLA ZWOLENNIKÓW 
GEN. PLASTIRASA 

ATENY. PAT. — Rząd przygotowuje 
dekret o ammestji dla wszystkich, którzy 
brali udzisł w zamachu stanu gen. Plas- 
tirasa w dniu 6 manca br. Amnestja ta nie 
dotyczy jedynie oficerów służby czynnej, 
biorących udział w zamachu. Dekret miał 
był ogłoszony po uchwaleniu w pamamen- 

cie wniosku: deputowanego Met:xiasa 0 ро- 
panos Venizelosa do odpowiedzialności 
za współudział w tym nuchu. Wobec jed- 
mak niedokończenia dyskusji i odroczenia 
sesji parlamentarnej na, ćwa miesiące, c- 
gloszenie dekretu uległo awłoce. Ministro- 2 
wie nolnictwa i oświety odmówili podpi = 
saniia dekretu, składając podania o dymisję 

BONY SKARBOWE W AMERYCE 

NOWY YORK. PIAT. — Według „Nas 
ję York Herald“, rząd zamierza wypuścić w 
'€ dniu 15 czerwca bony skarbowe na sumę 

500 miljonów dolarów, oprocentowanych 
na 8 i 1/8, bądź ma 3,25 procent, 

OŚWIADCZENIE DR. RAUSCHNINGA 

GDANSK PAT. — Upatrzony na stanowi- 
sko prezydenta Senatu gdańskiego dr. Rausch- 
ning, przewodniczący gdańskiego Landbundu, 
udzielił dziennikarzom niemieckim następujące- 
go wywiadu. 

Nowy rząd narodowy w Gdańsku przestrze 
gać będzie przepisów konstytucji i  istnieją- 
cych umów międzynarodowych, stanowiących 
mezbędną podstawę prawną niezależności wol- 
nego miasta. Zarządzenia, które mogły mieć 
miejsce w Niemczech, dadzą się zrealizować 
w wolnem mieście jedynie na drodze ustawo- 
dawczej. Niema mowy o „paragrafie aryjskim“ 
Co się tyczy stosunku do Polski, to podziela- 

тпу punkt widzenia Adolfa Hitlera, że przyzna- 
nie się do własnego narodu zawiera w sobie 
również zobowiązanie do poszanowania naro- 
dów obcych. Na wschodzie stosunki zmienione 
być mogą jedynie na podstawie równoupraw- 
nienia i wzajemnego szacunku zainteresowa- 
nych narodów. Narodowi socjaliści gotowi są 
uregulować z Połską wszystkie niezałatwione 
zagadnienia, lecz na zasadzie wzajemności. — 
Gotowość do pokoju nie jest jednakże gotowo 
ścią do poddania się pod jarzmo. W końcu Rau 
schning omówił zagadnienia gospodarcze, za- 
zmaczając, że reformy w tym zakresie wzoro- 
wane na planach przebudowy ustroju w duchu 
korporacyjnym w Niemczech, moga być doko 
nane jedynie stopniowo. | 

Kontliht austejacho-niemiecki 
ROZKAZY Z MOSKWY, — ROZKAZY 

Z BERLINA 
WIEDEŃ PAT. — Konflikt niemiecko - au- 

strjacki jest przedmiotem rozważań prasy wie* 
deńskiej. 

Półurzędowa  „Politische Korrespondenz" 
stwierdza, że zarządzenia rządu 
mają na cełu obalenie gabinetu kanclerza Doi- 
iussa i zmianę stanowiska rządu austrjackie- 
go w stosunku do narodowych socjalistów.— 
Wobec opornego stanowiska przeważającej 
większości ludności Austrji próba ta nie udała 
się. 

Według „Reichspost”, nie ulega wątpliwoś- 
ci że to austrjaccy narodowi socjaliści spowo- 
dowali zamknięcie granicy niemieckiej wobec 

© Austrji, Jak komuniści otrzymują rozkazy z 
m Moskwy, tak naródowi socjaliści przyjmują zle 

cenia z Berlina. Nasuwa Się pytanie, czy ta 
partja, której przywódcą jest szef rządu obce- 
go państwa, ma prawo istnienia w Austrji, — 
Na narodowychi socjalistów spada wina zaost- 
rzenia stosunków między obydwoma państwa- 

mi niemieckiemi i to w rozmiarach, jakich nie 
widziano od czasów Sadovy. Cios wymierzo- 
ny Austrji przyśpieszy rozbudzenie się samo- 
wiedzy i Odporności austrjackiej. Austrja w 
roku 1933 nie jest już tą samą Austrją. 

DECYDUJĄCE POSIEDZENIE RADY 

MINISTRÓW 

WIEDEŃ PAY. — „Neues Wiener Tage- 
blatt" donosi, że Rada Ministrów na jutrzej- 
szem posiedzeniu ustali stanowisko rządu au- 
strjackiego wobec zarządzeń niemieckich. 
Dziś odbyła się konferencja kanclerza Dolfus- 
sa z naczelnikami krajów związkowych. Koia 
rządowe zdecydowane są nie ustępować pod 
żadnym warunkiem pod presją niemiecką. 

„Weltblatt“ donosi, że zarządzenia, 
planuje rząd austrjacki, idą w dwóch kierun- 
kach: pierwsza grupa zarządzeń dotyczyć bę- 
dzie stronnictwa narodowo - socjalistycznego, 
w Austrji, druga — eksportu niemieckiego do 
Austrji. 

(zy będzie monarchia w Niemczech? 
BUDAPESZT. PAT. — „Budapesti 

Hirlap* zamieszcza wywiad z Papenem, 
który oświadczył, że jest możliwe, iż z 
czasem w Niemczech będzie przywróco- 
na monarchja, jako wyraz jednolitej woli 
narodu. Na podstawie prawa o samosta- 
nowieniu narodów, — dodał Papen — 
musi być przyznany każdemu narodowi 
woiny wybór formy rządu. 

Co do polityki zagranicznej, sprawa 
Alzacji i Lotaryngji została załatwiona. 
Wobec Polski Niemcy nie mają żadnych 
agresywnych zamiarów i respektują ra- 

my istniejących traktatów. W sprawie 
Anschlussu oświadczenie Papena usiłuje 
również wywrzeć wrażenie uspokajające. 
Niemcy nie mają zamiaru wchłonięcia Au 

strji, pragnąc jedynie, aby ludy niemiec- 
kie Rzeszy i Austrji szły naprzód wspól 
ną drogą. 

Sprawa kołonij jest otwartą raną, — 
gdyż Niemcy są jedynym narodem, nie- 
posiadającym kolonij. Na zmianę stosun: 
ków z Rosją nie wpływa różnica polity- 
cznych regimów. 

  

Gandhi zakończył głodówkę | 
POONA PAT. — Gandhi zakończył 

głodówkę, która trwała trzy tygodnie.— 
Pierwszym pokarmem byt sok pomarań- 
czowy. Doktorzy przypuszczają, że Gan- 

dhi bardzo prędko powróci do zdrowia. 
Gandhi, który od początku postu nie go- 
lił się, postanowił pozbyć się brody z 
chwilą ukończenia postu. Dopiero po 0- 
goleniu się dopuści on do siebie fotogra- 
fów i' dziennikarzy. 

LONDYN PAT. — Stan Gandhiego 

nie wzbudza poważniejszych obaw. Dok 
torzy nie pozwalają Gandhiemu jednak je 
szcze mówić. 

ЫО0 

ZEPPELIN LECI DO RZYMU 

BERLIN. PAT. Stenowiec „Graf 
Zeppelin* wystartował w: poniedziałek nad 
ranem z Friedrichshafen w drogę do Rzy- 
mu z 25 pasażerami na: pokładzie, Wśród 
gości znajdowało się kilku dziennikarzy. 
włoskich i miemieckich. ' ; 

konierencji państw Małej Ententy, na 
której przedewszystkiem omówiona bę- 
dzie sprawa paktu 4-ch, wzbudzając naj 
większe zainteresowanie. Rezolucja, któ- 
ra ma być jutro przyjęta, będzie zawiera 
ła kategoryczne zastrzeżenie przeciwko 
wszelkim: próbom zmian terytorjalnych. 
Konierencja prawdopodobnie ustali rów- 
nież podstawy bloku gospodarczego 
państw Małej Ententy, przyczem pow- 
stać ma porozumienie ekonomiczne, które 
rozpocznie natychmiast swą działalność. 
Wreszcie poruszona będzie kwestja, czy 
państwa Małej Ententy będą mogły uzgo 
dnić swe stanowiska i stworzyć jeden 
wspólny tront w czasie konierencji agrar 
nej w Bukareszcie, która odbędzie się w 
dn. 4 czerwca. 

    

W r.b. przypada 250-ta rocznica ocalenia Wie 

dnia przez króla Jana Sobieckiego. W związ- 

ku z tem podajemy na naszem zdjęciu kościo 

łek, wybudowany na Kohlenbergen pod Wied- 

niem, dla upamiętnienia tego zwycięstwa. 

BZEZONOKT WTRZKWE ROWER OELIPODYEE KORE RE 

Znowu „Korytarz za 
Klajpedę“ 

Co pewien czas słyszy się piotki o rzeko- 

mo wysuwarych przez tych lub owych poli: 

tyków kombinacjach zamiany korytarza polskie 

go na Kłajpedę. Nigdy pogłoski te nie były 

traktowane poważnie, ani w Warszawie, ani 

w Kownie. Rzecz charakterystyczna, że źród- 

łem ich jest zawsze Berlin. — Obecnie zaowu 

ryskie „Siewodnia* donosi, że: Redaktor dun- 

skiej gazety „Ekstrabładet'* zwróci się tele fo - 

micznie do ministra Zauniusa z oświadczeniem, 

iż redakcja  „Ekstrabladet* otrzymała z Lon- 

dynu następującą wiadomość: 

Emisarjusz Hitlera, Rosenberg, bawiąc w 

Londynie, przedłożył politykom angielskim no 

wy plan rozstrzygnięcia sprawy korytarza po- 
morskiego. Mianowicie między Połską a Litwą 

winna być zawarta unja, któraby zapewniła 

Polsce dostęp do morza Bałtyckiego na obsza- 

rze Kłajpedy. Polska oddałaby wzamian Niem 

com korytarz i Gdańsk, Ta polityczna kombi- 

nacja wywołała w Londynie wielkie zaintere- 

sowanie. Rozpatrywano ją także w litewskich 

sterach politycznych. 

Minister Zaunius w odpowiedzi oświadczył, 

že uwaža plan ten za bezpodstawną plotkę. 

Poseł litewski w Londynie Sidzikauskas nie 

mógł w tej sprawie prowadzić żadnych roko- 

wań, gdyż w tym czasie znajdował się w Ko- 

wnie. 
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Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 
co do PCA CE ści mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 

y IN AAA IE OROKAKAOKIKSO ЗОСЕ ЕЛИ OCZ CAO DWF DDR NOO TIR TOO IKOS EI PoE WERTANOWNIA |   

TELEGRAMY 
WARSZAWSKI PROFESOR DELEGA- 

TEM LIGI NARODÓW 

ATENY. PAT. — Przybył tu z War- 
szawy profesor Wyższej Szkoły Handlo- 
wej w, Wamszawie Feliks Młynarski, czło- 
nek komisji finansowej Ligi Narodów, któ 
ry wespół z 2 inmymi członkami tej komi- 
sji został wydelegowany przez Ligę Naro- 
dów: dla przeprowadzenia ekspertyzy fi- 

nansowego i gospodarczego stanu granicy. 

PROF. |]. MAKAREWICZ CZŁONKIEM 
AKADEMJI UMIEJĘTNOŚCI 

W BOSTONIE 

WARSZAWA. PAT. — Amerykańska 
Akademja Umiejętności w. Bostonie wy- 
brała ma: ostańiniem posiedzeniu swym. za- 
granicznym członkiem honorowym w. dzie- 
łe nauk prawnych prof. dra Juljusza Ma- 
karewicza ze Lwiowa. 

NOWY REKTOR UNIWERSYTETU 
POZNAŃSKIEGO 

POZNAŃ. PAT. — Rektorem Uniwer- 
sytetu w Poznaniu wybrany został w dniu 
wczorajszym prof. zwyczajny! weteryniarji 
na Wydziale Rolniczo-Leśnym dr. med. 
weter. Stanisław Rumge. Wybrany w gło- 
sowaniu pienwszem obecny rektor dr. Sta- 
nisław Pawłowski wyboru nie przyjął. 

ZABÓJCY STUDENTA GROTKOW- 
SKIEGO PRZED SĄDEM 

LWÓW. PAT. — W dniu 29 bm. przed 
Sądem Okręgowym Karmym we Lwowie 
rozpoczęja się rozprzwa: przeciwko Katzo- 

wi, Thumowi i Schemenowi, oskarżonym w 

związku z zabójstwem studenta uniwersy- 
tetu Jana Gnotkowskiego. Na wstępie roz- 
prawy trybunał odrzuci? wmiosek obrony 

o niedopuszczenie powództiwa cywilnego i 
zarządził, że z powodu chonoby sędziego 

Teopila, który miał przewodniczyć roz- 
prawie, rozpr:wa zostaje cdroczona. . 

MIN. GOEBBELS NA AUDJENCJI 
U KRÓŁA 

RZYM. PAT. Agencja Stefaniego 
donosi, że król przyjął na audjencji przy- 
byłego tw poniedziałek reno do Rzymu mi- 
nistra propagandy Rzeszy Goebbelsa. Po 

audjencji Goebbels odbył dłuższą rozmowę 
z Mussolinim. 

DEMONSTRACJE PRZECIWKO PO- 
DATKOM W PARYŻU 

PARYŻ. PAT. — Zgodnie z zapowiedzią 
w. dniu 29 bm. o godz, 2 po południu pra- 
wie wszystkie sklepy i magazyny, oraz ka- 
wiarnie zostały zamknięte na znak pnote- 
stu przeciwko zbyt! wielkim podatkom, któ 
rych — jak twierdzą kupcy paryscy — 

hamdel mie może wytrzymać, Zamikniętych 
było 380 tysięcy. sklepów. Pozatem w Wiel 
kim Pałacu Sportowym odbył się wiec, 
który zgromadził przeszło 50 tysięcy uczest 
ników. Na wiecu przyjęto jednogłośnie 
szereg rezolucyj, protestujących przeciwko 
polityce budżetowej rządu orezz zbyt wiel- 
kim podatkom. 

Podobne demonstracje odbyły się je- 
dnocześnie i na prowincji. 

WYŻSZE UCZELNIE W WIEDNIU 
SĄ ZAMKNIĘTE 

WIEDEŃ. PAT. — Z powodu wypad- 
ków ma uniwersytecie, zamknięte zostały 
wczoraj w Wiedniu wszystkie uczelnie 'wyż- 
sze. W godzinach popołudniowych kanclerz 
Dollfuss odbył konferencję z nektorem u- 
niwersytetu bemińskiego Ablem. 

JAN KIEPURA ZAANGAŻOWANY 
DO HOLLYWOOD'U 

WIEDEŃ. PAT. — „Neues Wiener Ta- 
geblati“ donosi, že Jam Kiepura naskutek 
ogromnego sukcesu, odniesionego w Ame- 
ryce pnzez swój film „Pieśń Nocy”, został 
zazmgażowany do Hollywood przez Uni- 

celem Spo- 
rządzenia dwóch filmów. 

DOLAR W WARSZAWIE 

WARSZAWA. PAT. —  Pnzedgiełda: 
Bank iPolski płącił rano za dolary 7,35, za 
przekazy i czeki na Niowy York również 
7,35. Po godzinie ll-tej płacił 7,40.— Na 
rynku prywatnym dolamy, motowano rano 
7,85. Następnie doszły do 7,40 a nawet do 
7,42. Dolery: złote 9,20, ruble złote 4,90. 

  

Konferencja roezbrojenioewa 
ZAWIŁE ZAGADNIENIE 

GENEWA PAT. — Komisja główna 
konierencji rozbrojeniowej kontynuowa- 
ła w poniedziałek dyskusję nad projek- 
tem paktu o określeniu opra 
cowanym na podstawie propozycji dele- 
gacji sowieckiej. 

W dyskusji  zarysowały się bardzo 
wyraźnie dwie sprzeczne tendencje: jed- 
na przychylna dla paktu i dia ścisłego 
ustalenia kryterjów celem określenia na- 
pastnika, druga przeciwna automatyzacji 
w określeniu napastnika i zmierzająca 
do powierzenia organizacjom międzyna- 
ae ustalenia, kto jest napastni - 

em. 
Komisja wróci do tej sprawy po za- 

kończeniu 1-go czytania. W międzycza- 
sie przewidziane są rozmowy, 2 
celem jest zbliżenie. sprzecznych tez. 

Niemożność dojścia do jednomyślnego 

ustalenia kryterjów napaści — co jest 
warunkiem wszelkiej akcji w dziedzinie 
organizacji pokoju — niewątpliwie za- 
ciąży na dalszym rozwoju wypadków na 
konierencji. 

ODROCZYĆ CZY NIE ODROCZYĆ? 
LONDYN PAT. — „Daiły Herald* twierdzi 

że rząd brytyjski działa za kulisami konferencji 
rozbrojeniowej, aby doprowadzić do jej odro- 

czenia, natomiast Stany Zjednoczone uważają, 
że odroczenie konierencji rozbrojeniowej było- 

by ciosem dla wszechświatowej konferencji e- 
konomicznej. Rząd brytyjski — jak twierdzi 
„Daily Herald* — pragnie odciągnąć uwagę od 
niepowodzenia konferencji rozbrojeniowej przez 
zainscenizowanie wielkiego | * błaffu z podpisa- 

niem paktu 4 mocarstw, który ma być przez 

Anglję ogłoszony, jako a, akt pokoju 
— od czasu Locarna.. 

1



SILVA RERUM O pomniku namogilnym (2. Jankowskiego 
LUKSUS BEZMYŚLNOŚCI 

Biedna Warszawka „wpadła*: zbyt 
szczerze i wyraźnie zaznaczyła swe upo- 
dobania i ściągnęła na siebie grzmoty i 
pioruny. Mowa — wciąż o bezmyślnych 
widowiskach, które w ostatnich czasach, 
miały nadzwyczajne powodzenie: o rewji 
z Mistinquet i o t.zw. maratonie tańca.. 

Kurjer Poranny (146) w rozpaczy i 
przerażeniu załamuje ręce: 

Kabaret wyranżerowanej starej Francuzicy 
wywiózł liczne tysiące złotych z Polski, a cyr- 
kowy turniej wytrzymałości i tańca (czy mo- 
że wytrzymałości głupoty ludzkiej) dniem i 
nocą, w ciągu szeregu tygodni, gromadził nie- 
przeliczone tłumy widzów. 

W ciągu szeregu tygodni!... Nieprzeliczo- 
ne tiumy widzów... Nie był to więc chwilowy 
wyskok opętania, przejściowy poryw hypnozy. 
Jak opowiadali świadkowie owego „żywego 
panopticum*, na ławach cyrku, w zapatrzeniu 
w bezmyślne a okrutne widowisko, siedziały, a 
raczej obozowały całe rodziny, których człon- 
kowie, napizemian, luzowali się i dyżurowali. 

Olbrzymie zastępy ludzkie, najwidoczniej, 
w tem bestjalskiem igrzysku odnajdywały stra- 
wę, odpowiadającą ich smakowi, otępiałemu 
w chochołowym tańcu, ich potrzebom głuchym 
na wyższe podniety, ich zdziczałym instyktom, 
wyjalowionym1 z dorobku myśli. W cyrku, w 
turnieju wytrzymałości nóg, ujarzmionych na- 
kazem mechanicznego rytmu, te dziesiątki ty- 
sięcy widrćw odnajdywały jakąś pokrewną so- 
bie rzeczywistość. 

O tej rzeczywistości wyraźnie już mó- 
wił ktoś z tłumu, ktoś, jak sam zaznaczył, 
nie wierzący w nie, ktoś, uwažający sie- 
bie za najwłaściwszego przedstawiciela 
najszerszych mas społeczeństwa. Tłum 
szuka emocji, podniety, chce żyć nerwa- 
mi, — nie sercem, nie mózgiem. Tłum 
domaga się dla siebie przywilejów, bo 
czuje swą siłę. 

Bezmiyślności, jałowizny, niemoty ducha 
nigdy w społeczeństwie nie brakło. Nie to więc 
jest faktem uderzającym, że te niższe ośrodki 
świadomości dały znać o sobie w barbarzyn- 
skiej zabawie cyrkowej. Nowością i rewelacją 
jest to, że po raz pierwszy przemówiły one 
z tak ważkiem poczuciem swego prawa” do 

Energje zbiorowe zawsze w pokaźnych krę 
gach spalały się na ołtarzu , marnotrawstwa; 
aspiracje poszczególnych grup i środowisk 
„wyżywały się* w jednodniowych emocjach i 
bezdusznych odruchach kotowacizny. Ale ten 
nihilizm ducha nigdy nie rościł sobie pretensii 
do reprezentowania epoki; nigdy nie chwytał 
za sztandar, aby szeregować prowadzić tłu- 
my. 

Ten zapęd do wyrażania czegoś więcej 
ponad próżnię i lenistwo, ponad jałowość i 
zaniedbanie, jest w nihilizmie umysłowym dzi- 
siejszych fanatyków  „bezmyślności* dopiero 
taktem nowym, znaczącym i naprawdę  groź- 
nym. 

Któż zawinił w tem, że wytworzył 
się tak ponury stan rzeczy? Można szu- 
kać winnych, jak to jest w omawianym 
artykule, — bodaj wszędzie — od partyj 
politycznych począwszy, a skończywszy 
na... magistracie!... — ale nie o szukanie 
winnych przecież chodzi!... 

Jest niedobrze. Sytuacja jest groźna. 
Niebezpieczeństwo zmarnowania energji 
ducha narodowego jest znaczne. Trzeba 
walczyć. Ale jak? 

Jeśli duchowy pion życia zbiorowego nie 
ma ulec zwichnięciu, hierarchja zjawisk w ży- 
ciu naszem musi być przywrócona do porząd- 
„ku zgodnego z prawami rozumu. 

Duchowym chlebem mas nie może być 
bezmyślność; typem przeżyć zbiorowych nie 
może być de; ja człowieka. Strawą co- 
dzienną nie może być luksus, a zasadą gospo- 
darki nie może być marnotrawstwo. 

Powstaje pytanie: jak z tem marnotraw- 
stwem w: ć Jak w naszej ubogiej gospo- 
darce kultury najskuteczniej walkę wypowie- 
dzieć luksusowi bezmyślności. 

Zgóry oświadczyć należy, że w tej dzie- 
dzinie bezsilne byłyby wszelkie metody zaka- 
zów. Zarządzenie wojewody grodzkiego poło- 
żyło kres oplakanemu „turniejowi tanca“, ale 
nie zdoła wykorzenić z ludności tendencji, w 
której turniej ów mógł prosperować. 

Dla skutecznej walki z tendencjami, dewa- 
stującemi naszą kulturę, trzeba podjąć pracę 
pozytywną, organizującą i mobilizującą siły, 
któreby przyszły z odsieczą obłężonemu inte- 
lektowi. 

Dziś intelekt ten obarczony jest haraczem 
na rzecz bezmyślności. Musimy stosunek ten 
odwrócić: musimy luksus bezmyślności, jak 
wszelki wogóle luksus, 
sztuki i kultury! 

Doskonale!.. Ale jak właściwie na- 
leży to wykonać?.. Lector. 

FA 
  

SŁOWO 

i nagrobkach innych poetów wileńskich 
Czesław Jankowski już niezadługo do- 

czeka się odznaczenia! swego grobu na ma- 
lowniczej Rossie wileńskiej pomnikiem 
nieprzeciętnej 'wawtości artystycznej. Pra- 
ce w tym kierunku są już niemal na ukoń- 
czeniu i najpóźniej w początkach paździer= 
nika br. to jest w: czwartą rocznieę jego 

zgonu nastąpi poślw ięcenie odnośnego mo- 
numentu. 

Nad estetyczną stironą tego skompono- 
wenego przez prof. Bolesława Bałzukiewi- 

cza nagrobka stale czuwa dostojny jubilet 
prof. Marjan Zdziechowski, od którego za- 
leżeć również będzie i sama redakcja od- 
powiedniego epitafjum ma kamieniu pom- 

nika. 
Jaik wiadomo, na. Rossie do najpoważ- 

niejszych mogił należą te, które pokrywa- 
ją prochy ojea Juljusza Słowackiego, prof, 
Euzebjusza (zm. 1814 r.) i uwielbianego 
meszego poety serca, Władysława Syro- 
komli. Z wierszopisów wileńskich, mieopo- 
dal grobu Ludwika Kondratowicza spoczy 

wa, kolega. jego literacki, z dawnego „Kiur- 
jera Wileńskiego" za redakcji Adama Ho- 
norego Kimkora, Antoni Józef Gliński, au- 
tora „Bajarza polskiego", a w ich pobliżu 
właśnie, u stóp Góriki Literackiej. Rossa 
pozyska bezwątpienia jedną z majładniej- 
szych ozdób namogilnjych, poświęconą Cze- 
słzwowi Jankowskiemu albowiem mogiły 
talkich nawet pieśniarzy, jakimi byli amitor 

„Deboroga“ oraz wdzięczny rymopis baś- 
mi ludowych, nie posiadają nagrobków! ar- 
tystycznych. Gdzieś w głębi Rossy kryją 
się skromne nagrobki poetów-satyryków: 

Faustyna Łopatyńskiego, znanego również 
za czasów Stanisława Moniuszki skrzyp- 
ka, i Wimcentego Chełmińskiego, zmarłe- 
go przediwcześnie literata, jednego z bojow 
ników pióra w epoce panowania pozytżywi- 
zmiu w literaturze meszej. 

O pomniejszych siłach poetyckich wi- 
leńskich możnaby, jeszcze «coś napisać, ate 
tylko w odniesieniu do cmentarza po-Ber- 
nardyńskiego. Na tym ostatnim spoczęli 
dwaj. przeciwnych obozów epigoni, epok 
romantycznej i (pseudoklasycznej poeci, 
miemowicie dr. Stanisław Riossołowski, 
przyjaciel Adama Mickiewicza, znany i ce- 
niony wysoko swego czasu - bajronista, 
tłumacz poetów: frzncuskich i angielskich. 
przytem człowiek mwyjątlkowo miłowany za 

swe czyny humaniftterme, w mieście naszem 
dolkomy'wane, oraz Ignacy Szydłowski, cię- 
ty satyryk i zasłużoniy redaktor cennych 
„Wizerunków, i roztnząsań naukowych”, 
przytem sekretarz Twa  „Szubrawców'” 
wileńskich, (złośliwie przezwany przez 
swego antepomistę, Amtoniego Edixamda 
Odyńca _ „Szezekaczem Krebowym*). Dr. 
Rossołowski doczekał się dopiero przed 
dwiudziestokiłkoma laty okazałego nagrob- 
ka z wieńczącą go lirą, wyłkutą artystycz- 
nie z żelaza; za (to, niestety, co do Igmeke- 

go Szydłowskiego, jak dotąd, miewiiadomo, 
gdzie grób jego może się znajdować. Wiem 
byllko, że ludzie stansi pamiętają mogiłę 
tego poety: z drewnianym ma niej krzyżem, 
nieopodal kaplicy cmentarnej, a niezbyt. 

daleko od grobowca prof. Leona Boroiw- 
skiego. 

Wróćmy na Rossę, gdzie nad mogiłą ś. 
p. Czesława Jankowskiego, starannie pie- 
lęgnowaną i ukwiecaną przez jego m:łżon- 
kę, rozświerngotanemu ptactwu, jeszcze na 
schyłku wiosny, przewodzi wieczorami 

śpiew słowika. Bo przecie Cz. Jankowski 
tak gorąco pragnął, jak to wiem z jego li- 
На poeltyckiego, pisanego niegdyś z Zar 
kopamego| spocząć ni! ziemi ukochancj *V)- 
leńszczyzny, miamowicie na Rossie, gdzie 
«wireszcie odbył się jego w  pnzepiękny 
dzień jesienny, pognzeb, przy, mastrojowych 

dźwiękach muzyki kwartetu smyczkowego. 

Oglądałem gotową już kolumnę czwo- 
roboczną z granitu  szaro-bronzowego, 
przygotowaną w zakładzie kamieniarskim 

Bikner:, mającą stamowić główny tmzom 
pomnika, wykonywanego przez prof. Bal- 

zuikiewicza, który przystępuje już wkrótce 
do odlania w: bmonzie majjpienw, orygimal- 
nie przez się pomyślanej zgrabnej, a dość 
wyniosłej urmy, mającej stanąć ma szczy- 
cie negrobka, a następnie odlania w tym. 

również metalu bronzowej podobizny na- 

szego pisarza. 

Urna, dłuta prof. Bałzukiewicza ma i- 
Stoimie ładną acz pelną prostoty, i harmo- 

nji linję, a będzie ma miej jeszcze wyrzeź- 
bioną emblemetjyczna lira, ukośnie położo- 
na. Co do wizerunku samego poety, to wy- 
obrażony on: zostanie iw! płaskorzeźbie me- 
dałjonowej, nie profilowo, lecz en face. 

  

Z MEETINGU LOTNICZEGO w WARSZAWIE 

  

Na zdjęciu Pan Prezydent R. P. wygłasza do 
mikrofonu Polskiego Radja przemówienie o lot- 

nictwie polskiem. 

  

Okolicznościowo nadmieniamy, że spo- 
czywający na szczycie Górki Literackiej 
słynny, o europejskiej słajwie gitarzysta, 
Marek Sokołow jeden z poufałych dnu- 
hów Syrokomli, wiyobrażomy jest na swym     
ładnym nagrobku również z twamzą zwró- 

coną wprost ku widzowi, a wyrzeźbioną :w 
medaljonie również bronzowym przez wi- 

teńskiego artystę-rzeźbiarza Śp. Bolesła- 
Sulimczyk. ma Jacuūskiego. 

  

Trudności przy spławie drzewa Kiemnem 
WILNO. — Eksporterzy niemieccy, 

którzy nabyli większe partje papierówki. 
na terenie Wileńszczyzny i nowogród- 
czyzny mieli zamiar spławić drzewo Nie- 
mnem. Z uwagi jednak na to, że spław 
— zdaniem zainteresowanych —— może 
napotkać na pewne trudności, eksporte- 

rzy zwrócili się do niemieckiego posel- 
stwa w Kownie z prośbą o wyjaśnienie 
u odnośnych władz litewskich tej kwe- 
stji. 

Do czasu otrzymania odpowiedzi 
spław drzewa Niemnem całkiem się nie 
odbywa. 

  

Sprawozdanie ze zjazdu gospodarczego BBWR 
WILNO. Wizoraj, w dniu 29 bm. odbyła 

się w sali Rady Wojewódzkiej BBWR w 
Wilnie zorganizowame przez Radę Grodzką 
zebranie sprawozdziwicze ze zjazdu gospo- 
darczego w: (Warszawie. 

Na zebranie przybyło około 300 osób ze 
wszystkich sfer społeczeństwa wileńskiie- 

go. Szczególmie licznie stawili się przed- 
stawiciele handlu i przemysłu. 

Obrady zagaił  treściwem przemówie- 
miem prezes Rady Głnodzikiej inż, Jensz, 
poczem udzielił głosu dyrektorowi Izby 
Przemysłowo - Handlowej p. dr. Barań- 
Skiemu, który zdał relację z przebiegu o- 

Dz ITS WYEA ZEWEOOCZRCESCKG  002A Sekcji przemysłowo - handlowej na 

Ku czci $. p. por. Żwirki i inż, Wigury 

PO a 

Na zdjęciu naszem podajemy 

  

odbitkę obrazu pendzla Czesława Skawińskiego, 
opodatkować na rzecz go naszym bohaterskim lotnikom ś.p. por. Żwir-ce i ś.p. inż. Wigurze Na obrazie Żwirko przed 

» 

poświęcone- 

stawiony jest jako rycerz przestworzy, za nim widać młodą Polskę lotniczą w osobach inż. 
Wigury i symbolicznej postaci kobiecej, wypuszczającej swe sokoły na zwycięski bój. Na 
ironcie widać symboficzną postać zwycięstwa z gałązką laurową w ręku, a tuż za nią postać, 

symbolizującą smutek 

  

ch. 
(ROZWAŻANIA O NORWIDZIE I WILEŃSKICH BADACZACH JEGO TWÓR 

CZOŚCI). 
Pięćdziesięciolecie śmierci wielkiego 

poety przypadło na okres odrodzenia je- 
go sławy. W roku 1883 umarł tragiczny 
samotnik, opuszczony, niedoceniany za 
życia, zapomniany poeta. W roku 1933 
zwycięski pochód odbywa poeta, otoczo- 
ny plejadą piewców jego wielkości i sta 
wy, głęboki myśliciel, na którego tłumy 
spoglądają, jak na proroka. 

Sława Norwida, wskrzeszonego do 
nowego życia, jeszcze nie osiągnęła swe- 
go szczytu: jeszcze przecież nie mamy 
całkowitego wydania jego dzieł, jeszcześ- 
my się nie doczekali o nim wyczerpującej 
monografji. Ale ten czas zdecydowanie 
się zbliża. Wyjdą z ukrycia wszystkie je- 
go dzieła, — w najbliższym zaś czasie u- 
każą się trzy monografje, które pozwolą 
nam ogarnąć całokształt twórczości pc- 
cty. 

Dziś musimy narazie się zadowolić 
wielką ilością artykułów i drobnycii roz- 
praw, prawie zawsze entuzjastycznie oce- 
niających twórczy dorobek Norwida. Czy 
ten entuzjazm historyków literatury jest 
zjawiskiem trwałem, czy też przemijają- 
cem — oto pytanie, które wciąż się na- 
suwa, gdy się rozmyśla nad dziwnym lo- 
sem poety. 

Za życia niedoceniany, po śmierci czy 
nie przeceniany, — nie znalaz: jeszcze 
Norwid ściśle określonej pozycji w dzie- 
jach naszej literatury. 

Rzeczą znamienną jest to, że wspol- 
: cześni badacze twórczości posty w pra- 

cach swych wydobywają sylwetki nie ty- 
le poety, ile myśliciela, ustety, filozofa 
religijnego. Krytycy więc uiegają raczej 
czarowi myśli i psychiki Norwida, niż 
urokowi jego poezji. W tem zresztą nie- 
ma nic dziwnego, gdyż No:wid obecnie 
jest szczególnie aktualny właśnie ze 
względu na swe głębokie i ciskawc po- 
glądy na życie i sztukę: Oceniając twór 
czość poety, badacze stosują do niego 
różną miarę, wskutek czego wyniki są 
nieraz sprzeczne, osądy zaś często mylne 
i mgliste. 

į 
Stosowanie miary czysto estetycznej 

przy ocenie dzieł Norwida, doprowadza 
nieraz do wniosków niemal absurdalnych, 
jak to świetnie wykazał Z. Wasilewski, 
— mietoda zaś historyczna również nieraz 
zawodzi, a nawet często krzywdzi Nor- 
wida, jako poetę. 

Utrudnia sytuację i to, że Norwida 
trzeba ogarnąć całego, żeby dobrze zro- 
zumieć jego poszczególne utwory, odzna- 
czające się „hieroglificznošcią““. 

O tem jeszcze przed dwudziestu pa- 
ru laty trafnie powiedział K. Bercżyński: 

— „Hieroglificzność jest rzeczywiście 
cechą twórczości Norwida; on się naj- 
chętniej wypowiada zapomocą symbc- 
low; do ich rozwiązania trzeba sobie za- 
dać nieco trudu; dlatego No-wid nigdy 
się nie stanie poetą, czytywanym przez 
wszystkich; jego książki nigdy nie zabłą- 
dzą pod strzechy. Pociągać ku sobie bę- 

po stracie łotników. 

dą jeno tych, co się zdobędą na pewien 
rodzaj pietyzmu niejako na kredyt i za- 
dadzą sobie wiele pracy, ażeby zapoznać 
się z jego artystyczną puścizną i na pod- 
stawie głębszej znajomości dzieł — od- 
czytywać hieroglify jego sztuki. Praca to 
zresztą wdzięczna i opłaca się sowicie". 

To ujęcie cech twórczości Norwida | i 
sposobu poznawania jego dzieł należy 
uznać za niezwykle trafne. Poznawanie 
dzieł Norwida wymaga wysiłku, jest pra- 
cą, nie odpoczynkiem, — rozkoszowanie 
się poezją Norwida nastąpi tylko, jako 
nagroda za włożony wysiłek i za pie- 
tyzm „udzielony niejako na kredyt“. 

Do Norwida — poety prowadzi dość 
uciążliwa droga; to też nic dziwnego, że 
niektórzy badacze skracają sobie tę dro- 
gę i podają społeczeństwu pół — i 
ćwierć — portrety Norwida, zapewnia- 
jąc, że to jest podobizna najdokładniej- 
sza. Stąd mamy Norwida — myśliciela, 
Norwida — estetyka — erudytę, Norwi- 
da — katolika, Norwida — twórcę kon- 
cepcji sztuki — pracy, a w okresie jubi- 
leuszowym zjawił się nieoczekiwanie na- 
wet Norwid — osobliwy autor rymowa- 
nych „Mysli nowoczesnego  Polaka“..*) 
Za mało się mówi tylko o Norwidzie — 
poecie... 

*) W póznańskiem czasopismie młodzieży 
akademickiej p.t. „Czuwamy-* (31-a) mówi 

się najwyraźniej: — „Nam, młodemu pokoleniu 

uarodowemu, Norwid musi być szczególnie bli- 

ski. Jest on pierwszym zwiastunem nowoczes- 

nej ideologii narodowej, tej ideologji, którą 

rozwinęli później twórcy ruchu wszechpolskie- 
go: Popławski, Balicki, Dmowski“... 

W ten sposób młodzież poznańska odczu- 
wa bliskość... p o'e t y... 

, 

zjeździe. Po dyr. Barańskim mėwit o prze- 
biegu obrad sekcji pracy i uchwalonych 
tezach poseł dr. Brakowski. Następnie zda 
twał relację z sekcji finansowej dyrektov 
Wileńskiego Oddziału Banku Polskiego 
Wysocki. Zkolei przemawiał prezydent m. 
Wilna dr. Maleszewski, kitóry w dłuższym 
wyjwodzie zobrazował wyniki pracy sekcji 
samorządowej, ze szczególnem  podkreśle- 
niem przyjętych ma: zjeździe tez ze strony 

'Wilma. Ostatni przemawiał b, poseł Tau- 
rogiński, zdając relację z (przebiegu obrad 
sekcji rolnej. 

(Wszyscy mówcy. podkreślali bimdzo йу 
we zainiteresawanie się zjazdu gospodar- 
<zego w Wiirszajwie postulatami, wysunię- 
temi przez Wileńszczyznę i stwierdzili ko- 
rzystny ogólny wymik zjazdu, kładąc na- 
cisk na wysunięty naczelny postulat no- 
wych form gospodarczych w Polsce. 

ZAWODY LOTNICZE O PUHAR 
BARONA DEUTSCH DE LA MEURTHE 

PARYŻ. PAT. — W dniu 29 bm, woz- 

poczęły się zawody lotnicze o puhar baro- 

na Deutsch de la Meumthe. Wystartowało 
6 lotników. 'W! pierwszej (konkurencji, bę- 

dącej próbą szyblkości szmolotów: lekkiego 

typu, zwyciężył Francuz Salel. Zwycięzca 

przeleciał dystans stu kilometrów w 17 mi- 

nut 25 sek. osiągając przeciętną szybkość 

565 kilometrów na godzmę. 

  

Literatura o Norwidzie wskutek braku 
narazie wyczerpujących monografij nie 
daje dokładnego pojęcia o całokształcie 
wtórczości poety, choć imponuje ilością 
pozycyj bibljograficznych. Miriam-Prze- 
smycki, „odkrywca* Norwida, doczekał 
się szeregu kontynuatorów jego wysiłku, 
przeważnie z szeregów młodych history- 
ków literatury. Wszystkie uniwersytec- 
kie miasta już wydały chociażby tylko 
przygodnych badaczy Norwida, ilość dro- 
bnych dzieł, poświęconych Norwidowi ro- 
śnie z dnia na dzień. $ 

W tym ogólnym ruchu na pierwsze 
miejsce niewątpliwie wysuwa się Wilno. 
Literatura chwili obecnej, — artykuły i 
rozprawy, przywiązane do jubileuszu Nor 
wida, wciąż przypominają czytelnikom 
trzy wileńskie nazwiska najgorliwszych 
norwidzistów czy norwidologów, 

Falkowski, Arcimowicz, Cywiński — 
oto są te trzy nazwiska, których inicjały 
tworzą łaciński wyraz FAC, co znaczy: 
CZYŃ!.. 

Odkrycie to składam w prezencie na- 
szym badaczom Norwida; jest ono nieza- 
wodnie w stylu Norwida, który stwier- 
dził, że wyraz ROMA, odczytany na- 
wspak, da — AMOR. 

Falkowski, Arcimowicz, Cywiński —: 
w tej kolejności trzeba wymawiać te na- 
zwiska, aby otrzymać „fac. Arcimowicz, 
Cywiński, Falkowski — taki porządek 
nakazuje aliabet. Cywiński, Falkowski, 
Arcimowicz — taką kolejność ustala ilość 
wydrukowanych prac. 

Dr. Stanisław Cywiński zajmuje pier- 
wsze miejsce tak pod względem czasu, 
od jakiego zajmuje się badaniem twór- 
czości Norwida, jak i pod względem ilo- 
ści artykułów o Nonwidzie, drukowanych 

Na 

  

     

  

  

  

   ONEKSIĄZKI. | 

MARJAN HEŁM-PIRGO — Grota Stradec- 
ka. Opowieść z XVII wieku. Ilustracje wykonał 
autor tejże książki. Dom Książki Polskiej. War- 
szawa, 1933, str. 63. 

Piękne i ciekawe opowiadania na tle ie- 
gendy, przywiązanej do groty Stradeckiej. Wai- 
ka z Tatarami, bohaterstwo młodziutkiej Marji, 
tragiczna śmierć, wzruszająca legenda... Książ- 
ka zasługuje na to, aby trafiła do rąk naszej 
młodzieży, bo jest naprawdę zajmująca i bu- 
dzi szlachetne myśli i uczucia, zarysowując 
czyny, pełne braterskiej miłości i bohaterstwa. 

KS. DR. HENRYK HLEBOWICZ. — jed- 
ność Kościoła Chrystusowego według św. Jana 
Chryzostoma. Studjum porównawcze nauki św. 
Jana Chryzostoma ze współczesną nauką teolo- 

  

gji katolickiej i prawosławnej, Wilno, 1932, 
str. 203. 

Gruntowne studjum ks. prof. H. Hlebowi- 
cza obejmuje całokształt zagadnienia i składa 
się zczterech części. Cz. I — „Pojęcie jedno- 
ści Kościoła wogóle”, cz. II — „Jedność Ko- 
Ścioła w wierze”, cz. Ill — „Jedność społeczna 
Kościoła”. Na zakończenie zaś, opierając się na 
poprzednich wywodach, omawia autor naukę 
św. Jana Chryzostoma 0 jedności Kościoła, 
porównywując ją z dzisiejszą nauką katolicką 
i. prawosławną. 
„Dzieło ks. prof. H. Hlebowicza odznacza 

się wielką sumiennością i eryducją i wskutek 
pewnej aktualności tematu ma szczególną war- 
tość. Cieszyć się można, że z Wilna wychodzą 
tak poważne piace, pięknie świadczące o twór- 
czym wysiłku naszych uczonych. 

STANISŁAW PIGOŃ — Kampanja prze- 
ciwmasońska w Wilnie w r. 1817. Odbitka z 
Ateneum Wileńskiego, t. VIIL. Wilno, 1933, str. 
17. Oto jeszcze jeden, dotychczas nieznany obra 
zek z naszej przeszłości. Prałat Michał Dłuski, 
mistrz loży masońskiej, ogłosił anonimową pu- 
blikację w obronie wolnomularstwa. 

Posłużył się tak modną wówczas mistyf:- 
kacją literacką, napisał więc „List Rabina Liz- 
bońskiego do Rabina Brzeskiego”, w którym 
tak się zagalopował, że powołał się na Chry- 
stusa Pana, który jakoby miał być reformato- 
rem najdawniejszych związków pramasońskich.. 
Wystąpienie prałata — masona wywołało obu- 
rzenie w kołach katolickich i 
publikacyj przeciwmasońskich. Kampanja prze- 
ciwmasońska, która się rozegrała w pierwszych 
miesiącach 1817 roku, zawierała bardzo cieka- 
we momenty i wykazała bardzo wysoki po- 
ziom polemiczny. 

Przyczynek do dziejów naszych obyczajów 
wydobyty przez prof. St. Pigonia, jest bardzo 
ciekawy. 

Jakże mało wiemy o tem, co się działo u 
nas przed wiekiem zgórą, — jak prędko posziy 
w zapomnienie niezwykłe fakty i niepospolite 
postacie! I jakie jest wdzięczne pole do popi- 
su dla historyków kultury!.. 

DR  H. WASILKOWSKA - KRUKOW- SKA. Wychowanie fizyczne i sporty w wieku 
dziecięcym (Bibljoteka  Higjeniczna, zeszyt 
XVIII). Książnica — Atlas $. A. Lwów — War 
szawa 1933. 

Szereg rozdziałów traktuje dość szczegó- 
łowo o różnych sportach, które dzieci mogą 
uprawiać. Podany jest w przybliżeniu wiek, w 
którym dziecko może zacząć uprawiać dany 
sport, omówiony jest wpływ poszczególnych 
sportów na organizm, przedstawione są stro- 
ny dodatnie sportu, oraz szkodliwości, związa- 
ne ewentualnie z jego uprawianiem. Szczegó- 
łowiej są omawiane: lekka atletyka, turystyka 

piesza, EE narciarstwo, pływanie, jaz- 
da konna, kolarstwo, tenis. O innych sportach 
znajdują się krótsze wzmianki. 

OLĘDZKI I Ł. ŻELAZOWSKI — Wycho- 
wanie fizyczne w obozach letnich — Cena zło- 
tych 1.50. 

Praca zawiera całokształt wychowania fi- 
zycznego w harcerskich obozach letnich. Poza 
ogólnemi wytycznemi wychowania, podaje wy- 
posażenie obozu w sprzęt ćwieczebny, szcze- 
gółowy plan zajęć, oraz wzorce gimnastyczne 
— wszystko z uwzględnieniem podziału ćwi- 
czących na grupy według wieku. Podany pro- 
gram ćwiczeń jest uzgodniony z wymagania- 
mi, przewidzianemi regulaminem Państwowej 
Odznaki Sportowej. Do pracy dołączony jest 
wzór „karty osobistej" i „karty zdrowia”, nie- 
zbędnych dó ewidencjonowania wyników pracy 
w obozach letnich. Wymieniona książka jest 
wprost niezastąpionym podręcznikiem dla wszel 
kich organizacyj wychowania fizycznego i przy 
sposobienia wojskowego. Niska cena umożliwia 
jej nabycie każdemu. 

zrodziło kilka # 

W WIRZE STOLIC 
LIST ` 

Często ktoś napisze list, ponosi go miesiąc 

w kieszeni, wyrzuca do Śmieci, bo w między- 

czasie przyjechała osoba, do której pisał. 

Sztuka pisania listów wymiera dziś zupeł- 
nie. 

Dawniej ha! Krasiński nabazgrał do Delii- 

ny Potockiej w ciągu 23 lat 6000 listów. -A 

przecie nieraz spędzali i po pół roku w jednej 

miejscowości, widywali się dwa razy na dzień. 

Nie przeszkadzało to Krasińskiemu, po obie- 

dzie, między jedną entrevue, a drugą machnąć 

liściku na trzech stronach. Zrana zapomniał 

powiedzieć to lub owo, wieczorem nie bedzie 

miał czasu... 
Posłańcy w Warszawie narzekają: — da- 

wniej co chwila liścik od niego do niej — od. 

niej do niego, był ruch w interesie! Dzisiaj 

cholera, taka cnotliwość, że nikt kochanki nie 

mą... 
— Nie panie starszy, kochankę i dziś róż- 

ni miewają, ale też i telefon... 

Straszną telefon robi konkurencję listopi- 
saniu. Po wsiach są telefony, dzwonią do kre- 

wnych do Warszawy: — posyłamy wam kurę, 

wślad za nią i my prędko przyjedziemy... 

Gdyby dziś żyła pani de Sćvignć, nie prze- 

szłaby do historji, studentki romanistyki nie kię- 

łyby jej w żywy kamień. Conajwyżej klęioby 

ją para żydków, że telefon u jej córki wiecznie 

zajęty i zajęty. 

A podróżować. Dawniej 100 klm. wystar- 
czałó, by ludzie się nie widzieli przez 3 lata, 

dziś śmiesznie jest mówić o odległości Warsza- 
wy od Paryża — dla Skarżyńskiego to przecie 
guzik. K. 

z” НЕ НБ Е с р аб gl Й у pO й е 

Bo pRASOKAT W ANORZEJAORIE 
nad 

ŚWITEZIĄ 
WANDY KULWIEĆ FRYDRYCHSOWEJ 
otwarty będzie od 15 czerwca, — Pokoje 
słoneczne, wspólny sslon i taras, bibljo- 

£ teka, pianino, kuchnia wiejska, posiłek 
4 razy dziennie. Doskonala kąpiel, anto, 
Dojazd z Baranowicz lub Nowogródka 
antobusem. Ceny 3.50, 4— i 4.50 w ze u 
leżności od pokoju. — Poczta Walówka й 

’ kolo Nowogródka, Andrzejkowo 

P ua a ; Ч ьь ау а а са ча ИЙ 
Rozmaitošci filmowe 

Popularny, komik czeskii Vlasta, Burjam 
bawi jak «wiadomo, rw Palsce, 

Wiaz z Dymszą i Pogorzelską. 
ca on film według Sscenarjuszia, opartego 
mia powiieści rosyjskiej Ilfa i Pietinowa p. 
t. „Dwanaście krzeseł". 

Zarówmo: akeja, obfitująca w pnzeza- 
bawme sytuacje, jak udział dwóch do- 
skcinałych  komików — pozwala spodzie- 
"mać się, że film będzie swego rodzaju re- 
welacją. 
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* * * 

Charle Chaplim mzadko niakręca — ale 
zato daje filmy: pierwszorzędne. „Światła 
wielkiego miasta** są jego ostatnim — - 
mem, Ohaplini jest (wrogiem gadających 
filmów, Iklone  šmietinie  sparodjował w 
„Światłach*, 

Obecnie Chaplin: opracowuje pomysł 
nicjmego filmu, gdzie będzie grał rolę giu- 
choniemego. Reszta obsady będzie sadać 
ile wlezie, 

To się nazywa dobry pomysł. 
* * * 

Zmajniy; dobrze Willinu reżyser teatral- 
ny Wacław Radłulski zrobił już kilka u- 
danych kinoków: na polu filimiowunm. 

Jego dwa  króflkometnażowe filmy: — 
„Głuche drogi* i „Próba w: teatrze" uzy- 
skały artystyczną kwalifikację mini- 
sterjalną i spotkały się z uznaniem kriyty- 
Iki! faldhiowej. 

(Pierwisze proby filmowe robił Radui- 
ski w Wilnie. (Prasa, warszawska widzi w 
mim tęgą siłę reżyserską |i rokuje mu suk- 

cesy; w. pracy; filmowej, 

  

0d Administracji 
Uprzedzamy naszych Sz.$Sz. Prenumeratorów, że z dniem 

1 czerwca r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma wszystkim 
zalegającym do tego dnia w opłacie. 

w różnych czasopismach. W wydaniu 
książkowem ukazała się jeszcze w roku 
1909 jego broszura p.t. „O C. Norwidzie 
słów kilka”, oraz w roku 1924, w wyda- 
niu „Bibljoteki Narodowej”, wybór poe- 
zyj Norwida. 

Dr. Stanisław Cywiński dotychczas 
nie mógł należycie wypowiedzieć się, ja- 
ko znawca twórczości Norwida: jego ar- 
tykuły są przeważnie drobnemi przyczyn- 
kami do dziejów twórczości poety i czę- 
sto mają charakterystyczne tytuły „Nor- 
wid, a... ten i ten*, „Norwid o... tym a 
tamtym*... Pierwsza broszurka już jest 
przestarzała, wybór zaś poezyj, aczkol- 
wiek zrobiony sumiennie i pracowicie, 
nie jest, niestety, pod względem opraco- 
wania ozdobą Bibljoteki Narodowej: kry- 
tyka wysunęła szereg poważnych zarzu- 
tów. Napisana jeszcze w r. 1924 mono- 
graija o Norwidzie, przeznaczona do X 
tomu „Stu lat myśli polskiej*, dotych- 
czas nie została wydrukowana. 

W szczęśliwszem położeniu znajduje 
się Zygmunt Falkowski, którego mono- 
graija o Norwidzie już jest w druku i w 
najbliższym czasie ukaże się nakładem 
firmy Gebethnera i Wolffa. Poza szere- 
giem cennych i ciekawych artykułów, dru 
kowanych przeważnie na łamach „Prze- 
glądu Powszechnego”, Zygmunt Falkow- 
ski ma już dwie książki, poświęcone Nor- 
widowi, a ściślej — dwa wydania roz- 
prawy p.t. „Rzecz o tragizmie „Kleopa- 
try“ C. Norwida". 

Pierwsze wydanie tej pracy ukazało 
się w Krakowie w r. 1928 i zawierało 
80 stronic, — drugie, znacznie rozszerzo- 
ne, bo 120-stronicowe ukazało się w tym 
roku, w Wilnie, nakładem — należy to 
podkreślić, p. St. Merły, - przygodnego 

  

wydawcy, lecz nie przygodnego miłośni- 
ka literatury. 

W dziele swem przeprowadza Z. Fal- 
kowski wnikliwą analizę „Kleopatry“, 
która jest jednym z najciekawszych utwo 
rów Norwida i zastanawia się nad bu- 
dową dramatów norwidowskich. Szero- 
ko, może nawet nieco za szeroko, potra- 
ktowane rozważania o teorji i rodzajach 
tragizmu, stanowią tło, na którem autor 
zarysowuje tragizm Cezara i Kleopatry 
w ujęciu Norwida. 

„Rzecz 0 tragizmie „Kleopatry C. K. 
Norwida“ jest rzetelną pracą, która przy- 
da się nietylko badaczom twórczości Nor- 
wida, ale i każdemu, kto się zetknie z 
zagadnieniem dramatu. Uwzględnienie 
teoryj Volkelta, Hófidinga, Schelera, Ja- 
mes'a i wogóle literatury obcej z zakre- 
su estetyki i filozofji sprawia, że uwa- 

gi autora, nieraz odbiegające od zasadni- 
czego tematu, i rozsadzające budowę 
książki, stanowią jednak cenny dorobek 
naszej ubogiej literatury na temat teorji 
dramatu. > 

Irzeci wileński badacz Norwida, rów 
nież autor monografji, która narazie nie 
została jeszcze wydrukowana, dr. Wła- 

dysław Arcimowicz, poza szeregiem ar- 
tykułów w różnych czasopismach i rze- 
telnie zestawioną bibljograiją pism Nor- 
wida („Ruch Literacki“ — marzec 1933 
rok), zadebiutował w tym roku pierw- 
szą swą książkę o Norwidzie p.t. „Assun- 
ta* C. Norwida — poemat autobiografi- 
czno-filozoficzny* wyd. przez Tow. Wie- 
dzy Chrześcijańskiej w Lublinie. 

W rozprawie tej dr. Arcimowicz dał 
dokładny i ścisły komentarz „Assunty*, 
która dotychczas nie była przez. kryty- 
ków należycie rozumiana, oraz przepro-
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„Nie Ruszczyc „obehodzi“ swoje imie- 
niny 30 maja, My je, wilmiamie, obchodzi- 
my. Rok rocznie, gdy pod znakiem św. 
Ferdynanda - króla stamie kalendarzowa 
karta, przychodzimy Mu powiedzieć: „Daj 
Ci Panie Boże zdrowia i szczęścia w dłu- 
gie jeszcze lata”. Teraz już, nie zwlekając, 
ryjmy Mu „złotne litery" na drawiach do- 
mu, gdzie przebywa, — na drzwiach Mu 
wianki porozwieszajmy „z modrych bła- 
waików i zielonej ruty*. Niech wyszedłszy 
na próg ucieszy się i rozrzewni”.., 

Przed sześciu laty te serdeczne słowa 
kreślił śp. Czesław Janikowski, składając 
Solenizantowi szczere życzenia, które wy- 
lały się w okrzyk: 

— Niech nam żyje, 
Ferdyrznd Ruszczyc!... 

Jakieżp rawdziwie wileńskie serce głoś- 
nem echem miie odezwie się na ten okrzyk, 
— czyja myśl nie poleci w dniu dzisiejszym 
ku progom domu najwspanialszego, naj- 

prawowitszego Wilniamima, który miasto 
swe ukochał twórczą miłością artysty?... 

Tak, tak!.., Dzień dzisiejszy — to nasz 
wileński dzień, bo wówczas serca swe od- 
dajemy wielkiemu człowiekowi, który 
własne serce ofiarował Wilnu! 

W miłości się zespalamy, dzięki miłości 
poznajemy wielkość tego, co ma na imię: 
WILNO. ” i 

Przychodzimy z życzeniami... Czy trze- 

ba je wypowiadać?... 
Przychodzimy z darami, 

sercach... 
Z troską przychodzimy, — i z nadzieją 

I będą na usta cisnęły się słowa tkliwe 
i serdeczne, a jedno wyprzedzi wszystkie 
imne: — „czekamy”... 

Tak. Z otuchą i wiarą czekamy na po- 
wrót do zdrowia, i zawsze świeżą, twórczą 
myśl, wzywającą do czyńu!... 

Czekamy na Ciebie, drogi Solenizancie, 
bo tyle jest w Wilmie pięknej pracy, w któ- 
rej potrzebne jest Twoje przewodnictwo!.. 

Czekamy i wznosimy okrzyk, jak przed 
laty, jak każdego roku: 

° — №есй nam żyje, 

Ferdynand Ruszczyc!... 
W, Oharkiewiicz. 

Wśród ludu litewskiego 
WILNO. — Raporty policyjne z gminy ol- 

kienickiej i orańskiej donoszą, że w dniach 

ostatnich wśród ludu litewskiego tam zamiesz- 

kałego kursują uporczywe pogłoski, że córka 

Marszałka Piłsudskiego jest zaręczona z pre- 

zydentem Republiki Kowieńskiej Smetoną i 

w związku z tem ma rastąpić połączenie Pol- 

ski z Litwą. 

Zabawne te pogłoski stanowią bądź co bądź 
reminiscencje z czasów Jadwigi i Jagiełły. Cie 
kawe jest, że pogłoski te wychodzą ze Środo- 
wisk skupiających się koło towarzystw Św. 

tworzy i świeci 

ukrytemj w 

tworzy i świeci 

Kazimierza. (Litewskiej organizacji szowinisty-- 
cznej). 

SŁOWO 

KRONIKA 

Wschód słońca g, 2,56 

Feliksa Р., 
Jutro 

Anieli 
+ 

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

Z DNIA 29 MAJA 

Ciśnienie średnie: 759. 

Temperatura średnia: 

Temperatura najwyż: 

Temperatura najniższa: 

Opad: 0,5 mm. 

Wiatr: północny. 

Tendencja: lekki wzrost. 

Uwagi: przelotny deszcz. i 

PROGNOZA POGODY P.LM.-< 
na dzień dzisiejszy: 

Pogoda naogół słoneczna. o zachmurzeniu 
umiarkowanem. Temperatura bez zmian. Słabe 
wiatry miejscowe. 

Zachód słońca g. 7,36 

r 13. 

+16. 

+6. 

   

  

AKADEMICKA 

— Zarząd Sodalicji Marjańskiej  Akademi- 
czek USB. — zawiadamia, że dnia 31 maja rb. 
o godz. 7 rano w Ostrej Bramie odbędzie się 
msza Św. w intencji pomyślnych egzaminów 
wszystkich akademiczek i akademików USB, 

ZEBRANIA ! ODCZYTY 

— Obchód ku czci Cyprjana Norwida, od- 
będzie się dnia 31 b.m. w siedzibie Związku 
Literatów, w ramach kólejnej Środy Literackiej 
Na program obchodu złożą się trzy przemówie- 
nia: prof. Manfreda Kridla o lirykach Norwida, 
Władysława Arcimowicza referat p.t. „Norwid 
jako myśliciel'* i Zygmunta Falkowskiego — 
„O religijnym pierwiastku w twórczości Nor- 
wida'. W drugiej części wieczoru artyści Te- 
atru Wielkiego recytować będą wybrane utwo- 
ry Wielkiego Poety. Początek o godz. 20,30. 
Wstęp dla wprowadzonych gości I złoty, mło- 
dzież akademicka korzysta ze zniżek. Wieczór 
ten, zorganizowany w związku z 50 rocznicą 
zgonu twórcy Promethidiona zgromadzi nie- 
wątpliwie całą elitę kulturalną Wilna. 

— Z Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wił- 
nie. Doroczne walne zgromadzenie Towarzyst- 
wa Przyjaciół Nauk w Wilnie odbędzie się we 
środę 51 maja r.b. o godz. 6 wiecz. w siedzi- 
bie Towarzystwa — ul. Lelewela 8. Osobne 
zawiadomienia rozsyłane nie będą. 

— Posiedzenie Wil. Towarzystwa  Lekar- 
skiego odbędzie się dnia 31 b.m. o godz. 8 
wiecz. w sali własnej przy ul. Zamkowej Nr. 24 
z następującym porządkiem dziennym: 

1) dr. Rywkind — Przypadek pseudokru- 
pa u 65-letniej xobiety, 2) dr. Szabad — przy- 
czynek do statystyki rozrodczości względnie 
płodności u kobiet na Kresach Północno-Wscho 
dnich, 3) prof. rjiger — Próba wyjaśnienia pa- 
togenezy raka, 4) dr. Ryll-Nardzewska — Hor- 
monalne metody rozpoznawania nabłoniaka ko- 
smówkowego. 

— Posiedzenie Wileńskiego Towarzystwa 
Neurologicznego łącznie z Wileńskim Oddziałem 
Polskiego Tow. Psychjatrycznego odbędzie się 
w piątek dgia 2 czerwca r.b. o godz. 12 w po- 
łudnie w Klinice Neurologicznej z następują- 
cym porządkiem obrad: 

1) dr. J. Borysowicz: Przypadek guza 
(neurinoma) kąta mostowo-móżdżkowego, 2) 
dr. Małofiejew: Obecny stan chirurgji układu 
nerwowego — wrażenia z pobytu na Klinice 
prof. L. Puuseppa w Dorpacie, 3) dr. A. Wir- 
szubski: Przypadek zatrucia alkoholem metylo- 
wym, 4) prof. St. Władyczko: Schorzenia ukła- 
du nerwowego na tle zatrucia kwasem szcza- 

- wiowym. 

Niezwykłe zajście w Sądzie Grodzkim 
WILNO. — Onegdaj do pokoju dla areszto 

wanycn przy Sądzie Grodzkim, z którego jest 

wejście do kancelarji, patronatu więziennego— 
wszedł jakiś osobnik, rzekomo w celu załatwie 
nia jakiejś sprawy w patronacie. 

W chwa. gdy nieznajomy przechodził koło 
dwóch więźniów, sprowadzonych na rozprawę, 
jako oskarzonych © zuchwałe włamanie, obec 

ny w pokoju policjant zauważył, jak jeden z 

więźniów niejaki Rynkiewicz wsunął przecho - 
dząceniu do kieszeni jakiś papier. 

Policjant odebrał pismo, które okazało się 

„grypsem”, lecz w tym momencie został zaata 

kowany przez obu więźniów i owego nieznajo 
mego. Aresztanci usiłowali zniszczyć „gryps*, 
a gdy im się to nie udało, posunęli się ku 
drzwiom, najwidoczniej z zamiarem ucieczki. 

Przy pomocy kilku inych policjantów, awan 
turników unieszkodliwiono i zakuto w kajdan- 
ki. 

Odebrane Od nich pismo zawierało szereg 
danych w pewnej kryminalnej sprawie, b. po- 
poważnej, znajdującej się w śledztwie. „Gryps”* 
pozwoli policji wyświetlić ją całkowicie. 

„wadził umiejętną analizę estetyczną, wy- 
kazując dobrą metodę i gruntowną zna- 
jomość dzieł Norwida. 

W jesieni rb. rozpocznie się druk więk 
szej pracy dr. Arcimowicza p.t. „Cyprjan 
Kamil Norwid — Poeta Ciemny“ (mono- 
graija dziejów twórczości na tle konflik- 
tu poety z krytyką). Dzieło to ukaże się, 
jako Nr. 4 „Bibljoteki Prac Polonistycz- 
nych Słuchaczy USB*. 

W ten sposób Wilno, które i dotych- 
czas trzyma prym w badaniach twórczo- 
ści Norwida, po ukazaniu się monografij 
w sposób zdecydowany zaznaczy swoją 
przewagę. 

Arcimowicz, Cywiński, Falkowski — 
to są filary, na których trzyma się wi- 

‚ 1ейзКа wiedza o Norwidzie, są to histo- 
tycy łiteratury, którzy nie przypadkowo 
rozpaczęli studja nad Norwidem i nie 
ograniczają się do wyjaśnienia szczegó- 
łów, lecz dążą do syntetycznego ujęcia 
całokształtu. : 

Poza tymi trzema pisarzami są w Wil- 
nie mniej wytrwali w pracy znawcy Nor- 
wida, albo przynajmniej miłośnicy jego 
twórczości, którzy zaznaczyli swój stosu- 
nek do poety zapomocą pojedyńczych 
rozpraw i artykułów. 

„rzedewszystkiem należy tu wymienić 
dr. janinę Budkowską, która ogłosiła na 
łamach Pamiętnika Literackiego (r. 1930, 
str, 50) gruntowną rozprawę p.t. „Rytmi- 
ka Cyprjana Norwida". Jest to niezwykle 
sumiennie przeprowadzona analiza wer- 
syfikacji Norwida, dająca dokładny obraz 
rytmiki poety. Żaden monografista Nor- 
wida nie będzie mógł pominąć tej rozpra- 
wy, która pozwoli na wysnuwanie cieka- 
«wych wniosków. 

Cenną rozprawkę na temat tragizmu 
„Kleopatry'* p.t. „Kilka uwag o tragizmie 
„Kleopatry* Norwida”, zamieściła p. 
Wanda Nowodworska - Achremowiczo- 
wa w „Alma Mater Vilnensis* z roku 
1924 (Nr. 2). już sam temat rozprawy 
wskazuje na to, iż zrodził się on w tych 
samych okolicznościach, co i temat pra- 
cy Z. Falkowskiego, — czyli na gruncie 
Uniwersytetu Stefana Batorego, w semi- 
narjum polonistycznem prof. Pigonia. Z. 
Falkowski wykazał jednak większą wytr= 
wałość i wierność Norwidowi. 

Wreszcie szereg uwag na temat twór- 
czości Norwida wypowiedział Wiktor Pio 
trowicz w swej książce p.t. „W nawiasie 
literackim, (M. in. art. — „O całość 
spuścizny Norwida '*). 

A więc jeszcze trzy osoby!.. Norwid 
nie może narzekać na Wilno: jest on tu 
dobrze znany. Ale Wilno może narzekać, 
— nie na Norwida, ale na swój los: z 
pięciu wileńskich książek 0 Norwidzie, 
tylko jedna była drukowana w Wilnie, 
— trzy w Krakowie i jedna w Lublinie. 
Z trzech przygotowanych do druku mo- 
nografij tylko jedna wyjdzie z drukarni 
wileńskiej, dwie zaś będą wydane w War 
szawie... 

Nasi wydawcy stanowczo nie mogą 
dotrzymać, kroku naszym pisarzom. Na- 
leży więc w rocznicę norwidową przy- 
pomnieć inicjały naszych głównych nor- 
widologów i pod adresem wileńskich 
wydawców rzucić stanowcze: — Fac!... 
— Czyń!.. W. Charkiewicz 

Mż ik 
KA 

RÓŻNE 
— Zmiany w Izbie Skarbowej. Dotychcza- 

sowy naczelnik wydziału 2-g0 (podatkowego) 
w Izbie Skarbowej p. Malinowski został prze- 
niesiony w trybie przyśpieszonym do Łucka. 
Obowiązki naczelnika wydziału 2 objął p. An- 
drzejewski. t 

— Podwyższone składki ZUPU. Z dniem 
31 maja obowiązuje podwyżka składek na Z.U. 
P.P. od uposażeń przekraczających 640 złotyca 
miesięcznie. Podwyżki od wyższych uposażen 
mają zrównoważyć budżet Z.U.P.P. i pozwolą 
na przedłużenie okresu wypłaty zasiłków bez- 
robotnym z 6 na 9 miesięcy. 

EGZAMINOWANIE KIEROWNI- 
KÓW BIUR PODAŃ. W związku z wyda- 
niem nowych przepisów o biurach podań, 

zost:mie 'wjprowadzony, przymus egzami- 

nowania! kierowników tych biur. Dopiero 
po ustaleniu znajomości odnośnych ргие- 
pisów, władze administracyjne będą udzie- 
lały komcesyj na prowadzenie biur podań. 

— KONTROLERZY BOJKOTOWI. — 
Komitet bojkotu towarów, niemieckich 
zorganizował kontrolę przedsiębiorstw Žy- 

dowskich, w! eelu ustalenia, czy wszyscy 
kupcy przyłączyli się do akcji bojkotowej. 

— EMIGRAOJA: ŻYDÓW DO AFRY- 
KI. Przybył do iPolski sekretarz generalny 
światowej longzmizacjii  żydówi-ortodoksów. 
„Aguda“ Goldmann z Londymiu, który czy= 

mi u władz polskich kroki (w kierunku zor- 
zanizewamia w pierwszym nzędzie na Wi- 
leńszczyźnie kursów pionierów: żydowskich 

dła osiedlenia wr Afinyce, Projekt! ten łączy 
się z uzyskamiem u mządu polskiego popar- 
cia dla sterań „Agudy* mu wiładz frameus- 
kich o przyznanie kolonistom działek zie- 
mi w kolonjach francuskich. 

P. Goldmann po konferencjach лу War- 
szaiwie ma przybyć również do Wilna, 

— Zachorowania zakaźne. — W ub. tygo- 
dniu zanotowano w mieście 32 wypadki zasłab 
nięć na choroby zakażne. W stanie zdrowot- 
nym miasia dała się zaobserwować ostatnio b. 
znaczna poprawa. 

NOWA WILEJKA 
— USTĄPIENIE RADNYCH. 

W! związku z nadużyciami, jakie miały 
miejsce iw bamku „Riola* m N.-Wilejce, u- 
stąpił ze stanowiska radnego miasta p. О- 
stromęcki, prezes Rady nedzorczej tego 
banku. 

Czymione mu były zarzuty, że mając 
możność wglądu wt działalność Kiwaśnia- 
ka, nie zapobiegł nadużyciom. 

Jednocześnie ustąpili nadhi PIPS Borow 
ski, Belcewiez i Kołodzion. Powód — tar- 
cia wewnętrzne w łonie Rady. 

NIEMENCZYN 

— UTONĄŁ PODCZAS KĄPIELI. — 
Na brzegu Wilji, na terenie gminy Nie- 

meńczyńskiej  jedem z mieszkańców wsi 

Bregilino znalazł ubrenie męskie, w: któ- 
rem był dowód osobisty ma niazwisiko Jaina. 
Wołkoawskiego, syna Jama i Marji, ur. w 
r. 1888 w, Łotyszkach, (gm, Widze, pow. 
brasławskiego. 

Zachodzi ob:wa. iż właściciel ubrania 
utonął podczas kąpieli. 

TEATR I MUZYKA 
— Dziś pierwszy gościnny występ Jadwigi 

Zaklickiej w Bernardynce! Dziś, we wtorek, o 
godz. 8 m. 15 wiecz. otwarcie Teatru Letniego 
w Bernardynce. Będzie to równocześnie premie 
ra tryskającej humorem egzotycznej sztuki 
„Džimbi“ i pierwszy gościnny występ znako- 
mitej artystki Jadwigi Zaklickiej w tytułowej 
roli tej komedji, którą reżyserował dyr. Teofil. 

  

    

Trzciński, 
Zniżki nieważne. 
Środa 31 i czwartek 1-VI. — „Džimbi“ 

po raz drugi i trzeci z Jadwigą Zaklicką w 
roli tytułowej. 

— Wyjazd „Mademoiselle". Czwartek 1-VI 
Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miejskich 
ZASP w Wilnie wyrusza na nowe artystyczne 
tournee z jedną z najpiękniejszych sztuk współ 
czesnych — głośną komedją Jakóba Deval'a 
„Mademoiselle*. 

— Teatr Muzyczny „Lutnia”. Występy H. 
Makowskiej. Dziś po raz 5-ty ciesząca done 
wodzeniem wytworna komedja muzyczna O. 

Straussa „Kobieta, która wie, czego chce”, któ- 
ra odniosła na scenie „Lutni* wielki sukces ar- 
tystyczny.. W roli tytułowej znakomita artystka 
H. Makowska jest: przedmiotem codziennych en- 
tuzjastycznych owacyj. Sztuka ta grana będzie 
tylko w ciągu bieżącego tygodnia, poczem zu- 
pełnie schodzi z repertuaru z powodu kończą- 
cych się występów H. Makowskiej. 

—, Widowiska dla dzieci i młodzieży w 
„Lutni*. W Zielone Święta odbędą się w „Lut 
ni” dwa poranki dla dzieci i młodzieży. Pro- 
gram niezwykle barwny i urozmaicony zapo- 
wiada efektowną baśń „W noc świętojańską”, 
urozmaiconą produkcjami baletowemi w wyko- 
naniu zespołu szkoły baletowej R. Góreckiej i 
w. Morawskiego. Każda osoba dorosła, naby- 
wająca bilet na parter, ma prawo do bezpla:- 
nego wprowadzenia dziecka na zarezerwowane 
miejsce parterowe. Ceny biletów od 25 gr. Po- 
czątek o godz. 12,30 po poł. 

‚ — Wieczór tańca artystycznego w „Lutni”. 
Halina Szmolcówna, niezrównana interpretator- 
ka tańców klasycznych, primabalerina opery 
warszawskiej wystąpi raz jeden tylko w Wil- 
nie we wtorek 6-go czerwca w otoczeniu naj- 
wybitniejszych sił baletowycn H. Hułanickiej' 
i Z. Dąbrowskiego. Program zawiera wspania- 
łe produkcje taneczne stojące na wysokim po- ziomie artystycznym. Bilety już są do nabycia 
w kasie teatru „Lutnia”. 

— Występ n. Ordonówny w „Lutni”, Je- 
dyny występ Hanki Ordonówny odbędzie się 
we środę 7 czerwca w teatrze „Lutnia”. Będzie 
to ostatni pożegnalny wieczór tej czarującej 
artystki przed wyjazdem zagranicę. Program 
zawiera najpiękniejsze piosenki z jej bogate- go repertuaru. Bilety w kasie „Lutni* codzien- 
nie od 11 do 9 wiecz. 

— Cykl wykładów muzycznych zorganizo- 
wanych przez RWZA (Ostrobramska 9), Dzi. siaj o godz. 18,30, wykład na temat „Chopin i kierunki narodowościowe”. Iustracje płyt. Wstęp 99 groszy i ulgowe 75 gr. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Król to ja. 
CASINO —Los dżentelmena. 
HELIOS — Bezdomni. 
PAN — Wielka klatka i Miodowy miesiąc. 
HOLLYWOOD — Igranie z miłością. 
LUX Mężowie i żony oraz Nocna eskapada 
ŚWIATOWID — Biała odaliską. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
-— Złodzieje kolejowi. -- Z warsztatów sta 

cji kolejowej Wilno na szkodę Dyrekcji PKP 
skradziono 7 litrów nafty, 4 i pół litra terpen- 
tyny i 1 litr ołiwy oraz S kg. gwoździ. 

— Z torów kolejowych w pobliżu Poruban- 
ka na szkodę Dyrekcji PKP w Wilnie skra- 
dziono 19 sztuk zasłon śnieżnych. 

— Kamieniem w okno. — Nieznani spraw- 
cy rzucili kamień w okno jednego z mieszkań 
przy ul. Ciesielskiej 16, raniąc w głowę Jozefa 
Jarego. 

SPRAWY TEATRALNE 
Co będzie z teatrami wileńskiemi? Jeden te- 

atr czy też dwa? Jaka będzie ich organizacja? 
Kto podejmie się ciężkich obowiązków dyrek- 
tora teatru? — Oto pytania, które obecnie są 
aktualne nietylko wśród artystów... Los teat- 
rów jest przecież bliski każdemu inteligentne- 
mu wilnianinowi, dbającemu o wyższy poziom 
życia kulturalnego w naszem mieście. 

Sprawa teatrów wileńskich nieco się skom- 
plikowała. wskutek decyzji ZASP-u o nieprowa 
dzeniu teatrów z ramienia organizacji i na 
odpowiedzialność Związku. Dotychczas teatry 
wileńskie były prowadzone przez ZASP, który 
dyrekcję powierzył p. M. Szpakiewiczowi. Gdy 
by ten stan trwał nadal, Magistrat mógłby au- 
tomatycznie przedłużyć termin dzierżawy i 
dyr. M. Szpakiewicz pozostałby, jak przedtem, 
dyrektorem obu wileńskich teatrów. 

Z chwilą jednak wycofania się ZASP-u sy- 
tuacja zmienia się całkowicie. Dyr. Szpakiewicz 
mógłby w przyszłym sezonie prowadzić teatr, 
czy też teatry, — albo na własne ryzyko, albo 
też z ramienia jakiegoś konsorcjum. 

Dyr. M. Szpakiewicz dotychczas oferty jed- 
nak nie złożył. Natomiast do Magistratu wpły- 
nęły dwie inne oferty: p. F. Rychłowskiego, 
który pragnąłby objąć kierownictwo obu teat- 
rów oraz konsorcjum artystów teatru muzycz- 
tego (komedja muzyczna, operetka, opera, kon 
certy symfoniczne) — które reflektuje na pro- 
wadzenie teatru w „Lutni”. 

Sprawy Teatralne są obecnie przedmiotem 
narad w Magistracie; jak się rozstrzygna—tru- 
dno osądzić. jedno tylko jest pewne: iż mia- 
sto będzie sybsydjować tylko teatr na Pehulan 
ce (dramat i komedję), natomiast nie jest w 
stanie pomagać teatrowi muzycznemu. 

Czy jednak możliwa jest samowystarczalność 
teatru muzycznego z zachowaniem odpowied- 
niego poziomu?.. Doświadczenie wykazuje, iż 
jest to rzeczą conajmniej niezmiernie trudną. 
Nawet teatr dramatyczny zamyka sezon z de- 
ficytem. Tak dyr. Zelwerowicz zakończył se- 
zon z deficytem 72 tys. zł., który został pokry- 
ty z sum ZASP; dyr. Szpakiewicz miał defi- 
cytu 60 tys.; deficyt ten został zlikwidowany 
zapomocą potrąceń z poborów artystów, którzy 
jako członkowie ZASP-u, ponosili ryzyko. 

Kosztowna operetka zwykle boryka się z 
jeszcze większemi trudnościami, niż dramat. 

ERO ZEOT NR RZCEWTTTA ОР 

— FAŁSZYWY POLICJANT. — Za 
podszywanie się pod miano wywiadow- 
cy i zaczepianie kobiet zatrzymano na 
ul. Mickiewicza pewnego osobnika, . 

Są posziaki, że jest on jednym z trój 
ki, która przed kilku tygodniami dokona- 
ła gwałtu na osobie uczenicy przechodzą 
cej przez ogród Vernardyūski. 

— TRUP DZIECKA. — Kapral saperów, ja 
dąc Wilją wydobył koło Brzegu antokolskiego 
trupa dziecka w wieku kilku tygodni. 

Zwłoki zabezpieczono. 
— NOŻEM W BRZUCH. — Wczoraj wie- 

czorem na ul. Nowogródzkiej koło rynku pora- 
niono nożem robotnika, nazwiskiem Kobis. 

Z rozpłatanym brzuchem odwieziono go do 
szpitala. 

Sprawcy nie są narazie znani. 

POSTAWY 
— UTONĄŁ EPILEPTYK, — Na rzece, łą- 

czącej jezioro Zadziewskie z Zahackiem, ło- 
wiąc ryby Józef Buczel, lat 18, mieszkaniec Po 
staw dostał ataku epilepsji na którą cierpiał 
od dłuższego czasu. Buczel wpadł do wody i 
utonął, ponieważ w pobliżu nie było nikogo, 
ktoby mógł pośpieszyć mu z pomocą. 

OSZMIANA 
— POŻAR WSI. — Pożar nawiedził wieś 

Wejsudzkie gim. dziewieniskiej, Ogień wybuchł 
w zabudowaniach Jana Wasilewskiego i .prze 
niesł się na sąsiednie domy. Pastwą pożaru pa 
dło 5 domów mieszkalnych wraz z zabudowa 
niami gospodarczemi. Śpaliły się mianowicie 
domy Wasiłewskich Jana i Józefa, Błaznów 
Wincentego i Stanisława i Emilji Rukaniec. 
Straty wynoszą przeszło 20 tysięcy złotych. 
Przyczyną pożaru była wadliwa budowa ko- 
mina. 

— Z SIEKIERĄ NA TEŚCIA. — Na 
polach folwarku Kuraszowo gminy grau- 
żyskiej podczas wypędzania koni „ze 
szkody** powstała sprzeczka pomiędzy 
Ignacym Biżukojciem, a teściową jego 
Śnieszkową. Gdy podczas sprzeczki pod 
szedł do nich mąż  Śnieszkowej, Stanis- 
ław (mieszkaniec folwarku Dąbrowo),— 
wspomniany wyżej Biżukojć obuchem sie 
kiery tak silnie ugodził Stanisława Śnie- 

„szkę w głowę, że nastąpiło pęknięcie cza 
szki. Rannego odwieziono w bardzo cię 
żkim stanie do szpitała w Oszmianie.— 
Biżukojć ukrył się w lasach, usiłując w 
ten sposób uchylić się od aresztowania. 

  

Niema sprawiedliwości 
Mąż Gołdy  Muszańskiej porzucił ją 

wraz z mieszkaniem pnzy ul. Subocz i prze 
niósł się do przyjaciółki na ulicę Zewalną. 
Gołda Muszańska codzień chodziła ma Za- 
walną i cierpliwie wystawała przed btra- 
mą. Chciała nozmówić się ze zdradzieckii 
mężem, przekonać (go, nawrócić. Chciała 
zobaczyć tamtą, ubłagać aby oddała męża. 
Może wydrapać jej oczy. 

Wczoraj stała jak zwykle, cierpliwa 1 
wyczekująca. Już chciała odejść, 'wyczer- 
pana bezmadziejnem oczekiwaniem. Nagle 
otworzyło się olkmo. Ktoś wyjmzał. Kitoś 
szybko zbiegł ze schodów. Gołda rzuciła 
się naprzód, pełna otuchy. I oto — maz, 
raz — ktoś ją wali po głowie, po karku, 
gdzie popadło. Kto to był, oszołomiona 
Gołda nie mogła rozeznać. Upadła pobita, 
a tamieni znikmął. 

Niema sprawiedliwości na świecie. 

Skutki chciwości 
Wczoraj o 12 iw południe zajechał wóz 

w* podwórze domu przy ul, Miekiewicza 
42. Wajsowi, znemy właściciel kilku piekar- 
ni, ma tam składy, a w nich deski i dnze- 
wo. Dwóch ludzi zsiadło z wozu, otworzyło 
drzwi składu i zaczęło ładować drzewo szyb 
ko a Sprawnie. 

iPani Wajsow wyjnrzeła (przez okmo. 
—A (to co tokiego? Co wiy tam robicie? 
— Dzieńdobry pani odpowiedzieli 

grzecznie — pan Wiajsow kazał nam prze- 
iwieźć trochę drzewa do sklepu na Zawal- 
ną. A może już jest w domu, bo miał za- 
raz nadejść ? ' 

— Nie. Będzie dopiero 0 tnzeciej. 
— Dobra, bo my tu jeszcze wrócimy. 

„I wrócili za godzinę. Ale pam 'Wajsow 
wrócił przypadkiem wcześniej, Usłyszał 
łomot. Wyjrzeł oknem. 

— A © to takiego? Co wy tam robicie ? 
Nie odpowiedzieli, tylko zaciąwszy ko- 

nia poczęli uciekać. Natuwalmie złapano ich 
i aresztowano. Nazywają się Wienciński i 
Bertrak z ulicy, Wiłkomierskij. 

Chciwość i nieumiukowanie zatwsze się 
smutno (kończą, 

Jak się ostatecznie rozstrzygną łosy na- 
szych teatrów, przewidzieć narazie trudno. Mo- 
żliwe są różne kombinacje: mogą i w przysz- 
łym sezonie być dwa teatry pod wspólną dy- 
rekcją, mogą być dwa teatry, całkiem od sie- 
bie. niezależne; może wreszcie pozostać jeden 

teatr dramatyczny, który jednak w swym reper- 
tuarze uwzględni szereg operetek, a może na- 
wet zdobędzie się na wystawienie opery. 

Jednocześnie wyłania się zewszechmiar god 
ny poparcia projekt zorganizowania Teatru Po 
pularnego dla najszerszych mas; teatr taki ko- 
rzystałby z lokalu Sali Miejskiej, czyli obecnie 
— z sali kina „Rewja“. 

Słowem: na wileńskim froncie teatralnym 
wkrótce nastąpią zasadnicze zmiany!!! m ż. 

PIĘKNA WYSTAWA 
Dr. Ad. Ferriere, profesor instytutu J. J. 

Rousseau w Genewie, kawaler orderu Polonia 
Restituta, jest mądrym i przenikliwym propa- 
gatorem nowych metod wychowawczych, z któ 
rych na pierwszym planie stawia organizację 
samorządu uczniowskiego. Jego dzieło p. t. 
„L'autonomie des ecoliers* rozwija jego poglą- 
dy i doświadczenia w tej dziedzinie. W przed- 
mowie do polskiego wydania swej książki, dr. 
Ferriere podaje pewien fakt, który powinien 
sprawić nam satysfakcję: „Polska. — pisze — 
jest krajem, który pierwszy przyjął, doskona- 
le zrozumiał i zastosował ustrój samorządu 
uczniowskiego. Byłem zdumiony w czasie mo- 
jej podróży po Polsce w r. 1929, widząc w jak 
godny podziwu sposób urzeczywistnia się Sa- 
morząd w wielu szkołach polskich“. 

Jedną z tych szkół polskich jest gimnazjum 
Towarzystwa Pedagogów w Wilnie, co podkre- 
śla dr. Ferriere w swej przedmowie z uznaniem 
i uznaniu temu daje wyraz w osobnym artyku- 
le, ogłoszonym w roku 1930 w  czasopismie 
„Pour FEre Nouvelle"; w liście zaś do dyrek- 
tora gimnazjum A. Hirschberga komunikuje, iż 
zdobyczami samorządu uczniowskiego gimn. 
T-wa Pedagogów zainteresowały się niektóre 
szkoły francuskie i przystąpiły do zużytkowa- 
nia ich u siebie. 

Autorytatywna opinja d-ra Ferrier'a star- 
czy za rekomendację wystawie, którą otwarto 
dnia 28 maja w gimn. Pedagogów pod nazwą 
„Pięć lat samorządu uczniowskiego". Wystawa 
obrazuje działalność i wyniki pracy „Samopo- 
mocy Młodzieży Szkolnej* tego zakładu. Jest 
to organizacja, która obejmuje wszystkich bez 
wyjątku uczniów, pobudzając ich do samodziel- 
nej pracy kulturalnej, społecznej i obywatel- 
skiej przez uruchomienie licznych instytucyj 
uczniowskich, jak to: czytelni, sali odczytowej, 

  

  

Plakat czytelni Samopomocy: 24 pisma w ję- 
zyku polskim, 10 hebrajskich i żydowskich, 

7. niemieckich. : 

różnych kół naukowych, koła sportowego i 
dramatycznego, kasy pożyczkowej i kasy cho- 
rych, antykwarni i spółdzielni, nakoniec przez 
wydawanie pisma szkolnego p.t. „Głos Ucz- 
nia". Samopomoc współdziała prócz tego z drfi 
żyną harcerską gimnazjum i hufcem przy- 
sposobienia wojskowego. Działalność, jak wi- 
dać, obszerna t intensywna (wszystkie jej 
przejawy ilustruje wystawa specjalnemi stoiska 
mi). Dodajmy do tego cele ideowe: wzajemne 
wychowywanie się, kształcenie charakteru, bu- 
dzenie poczucia zbiorowości i odpowiedzialno- 
ści, wzajemnej, posłuszeństwo wybranym wła- 
dzom, rozwijanie umiejętności kierowania i 
rządzenia, słowem, pielęgnowania w uczniu 
tych wartości duchowych, które pozwolą mu 
wyrosnąć na człowieka silnego i szlachetnego. 
Któż zaprzeczy, że tak pojęty i w tym duchu 
urzeczywistniany samorząd uczniowski, staje 
się szkołą życia? ‹ 

Aby taka szkola žycia mogta istnieč i roz 
wijać się w murach szkolnych, które jakże czę- 
sto, niestety, bywają prawdziwym murem po- 
między życiem i szkołą, trzeba niewątpliwie 
wielu czynmków i zbiorowego wysiłku. Samo- 
rząd szkolny musi być rezultatem pięknej 
współpracy dyrekcji szkoły, nauczycieli - wy- 
chowawców, rodziców. Na jego wynikach i 
osiągnięciach najlepiej sprawdza się teorję o 
współdziałaniu domu ze szkołą; samorząd do- 
wodzi harmonji, jednoczącej ciało pedagogicz 
ne; wskazuje na rozumne kierownictwo. Bez 
powyższych czynników postęp samorządu : 
jego sprawna akcja nie dadzą się pomyśleć. 
wola zbiorowa buduje przecie samorządy. Wy- 
stawa w Gimnazjum T-wa Pedagogów jest 

DC świadectwem, wydanem temu zakła- 
owi. 

Jednakże żadna koncepcja nie wejdzie w ży 
cie i nie zostanie przez zbiorowość przyjęta, 
jeśii me znajdzie się która ją powež- 
mie, ożywi nią zbiorowość, obudzi do niej za- 

* interesowanie, nawet miłość, stając się tym spo sobem spiritus movens gromady. Na tem pole- 
ga twórcza rola jednostki w społeczeństwie. Taką jednostką w społeczności samorządowej 
Gimnazjum Pedagogów jest prof. J. Tepper, 
rzecznik i realizator doniosłego systemu dra 
wawca w ciężkich warunkach, i ile mógłby je- 
go w ciągu pięciu lat rozbudowa, ciągła opie- 
ka nad Nim — to są zasługi, jakiemi nie każdy 
nauczyciel poszczycić się może. Zrozumienie, 
poparcie oraz współpraca kolegów i dyrekto* 
ta Szkoly ułatwiają zadanie. A trzeba stwier- 
Gzić, że jest ono ciężkie, zważywszy warun- 
ki, w jakich znajduje się dziś nauczycielstwo, 
objuczone mnóstwem martwych wymagań 
władz. Wystawa w Gimnazjum Pedagogów po 
winna dać władzom do myślenia: widzimy, ile 
może zdziałać twórczy, utalentowany wycho- 
Ferriere'a. Inicjatywa samorządu, stopniowa je- 
szcze zdziałać, gdyby go nie zabijano szabło- 
nem i papierowym biurokratyzmem. ? 

  

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 

PO SZUMNYCH ZAPOWIEDZIACH 

Człowiek zbudzony gwałtownie ze snu cza 
sem wygaduje niestworzone rzeczy... Oto na- 
przykład magistrat wileński, po tradycyjnej 
śpiączce zimowej, począł rozsnuwać takie „Sńy 
o potędze”, że czytający o iea w gazetacli 
nie mogli wyjść z podziwu nad żywotnością i 
rozmachem magistrackicia. poczynań. Cz) 
my więc o nowych «houn'kachi na Mici 
cza i Zawalnej; 0 klink na reszcie uli- 
cy Wielkiej; o kostce ki. ej Ja Niem'ec- 
kiej; i kostce heionowej na Wileńskiej; o ja- 
kichś nadzwyczajnych  ustępach publicznych, 
pod ziemią; o wytknięciu nowej ulicy przez 
środek skweru na placu Katedralavm; o urzą- 
dzeniu zjazdu z ulicy Kolejowej na Zawalną; 
o robieniu parku na Altarji; — że już pominie 
my szereg pomniejszych robót sezenowych... 

Niestety zanosi się na to, że te piękne „ро- 
rywy wiosenne* magistratu skończą się na sa- 
mych tylko zapowiedziach, bo krótkie jest la- 
to północne, już” czerwiec stoi u progu, a tym- 
czasem realizacji wspomnianych projektów ja- 
koś nie widać!.. A szkoda, bo chociażby ze 
względu na przyjezdnych warto to i owo zro 
bić, by miasto nasze wyglądało nadobniej! — 
Wszak zapowiedziany jest wzmożony ruch tu- 
rystyczny, do Wilna; wszak mamy w roku bie 
żącym Targi... 

Z tego punktu widzenia najważniejszemi bę 
dą roboty, które się przyczynią do podniesie- 
nia wyglądu estetycznego bezpośrednich okolic 
dworca oraz ulic, któremi większość przyjezd- 
nych podąża zazwyczaj do śródmieścia, miano 
wicie: Kolejowej, Ostrobramskiej i Wielkiej. 

Minimalnemi postulatami w stosunku do 
dworca kolejowego będzie ułożenie nowych 
chodników z lewej strony dworca, naprawa wy 
żłobień i głębokich bruzd. Co do ulicy Kolejo 
wej, to musi ona uzyskac normalne chodniki z 
krawężnikami na ódcinku od dworca do Ostro- 
bramskiej z jednoczesnem zniwełowaniem tere- 
nu, zaś na ulicy Wielkiej byłoby pożądane u- 
łożenie klinkieru na nieukończonym jeszcze od 
cinku od Ratusza do Ostrej Bramy. Ponadto 
trzeba przynajmniej rozpocząć roboty nad bu- 
dową zjazdu z ulicy Kolejowej na Zawalna, i 
wogóle uporządkować jakoś ten zakamarek, bo 
obecny jego wygląd jest wręcz skandaliczny, 
że tylko wspomnimy, dochowany jeszcze z car 
skich czasów, wielki nadpis, reklamowy w ję- 
zyku rosyjskim na ścianie jednej z brudnych # 
obszarpanych kamienic żydowskich wznoszącej 
się u stóp nasypu ulicy Kolejowej: „Żywopi- 
siec Don''!... 

Wyłuszczony przed chwilą program jest 0- 
czywista batdzo skromny, ale przez to właśnie 
możliwy do realizacji. 

Ale magistrat musi zakasać rękawy jeśli chce 
by choć ta odrobiną została ukończona na 
czas!... „Przechodzien“. 

P. S. Jakby na potwierdzenie naszych pe- 
symistycznych zapatrywań, onegdaj ukazała 
się w prasie wileńskiej wiadomość, że wobec 
trudności finansowych magistrat rezygnuje z 
budowy gładkich jezdni w tym roku z wyjąt- 
kiem ulicy Niemieckiej. 

Z SĄDÓW 
PROCES O PRZYWŁASZCZENIE 

4,340 ZŁOTYCH 

Wczoraj Sąd Apelacyjny rozpoznał 
sprawę mieszkańca Wiilna, Ignacego Sobot- 
kiewicza, b, kuratora nad „mieniem nieo- 
becnej (Anastazji Leonowej. 

Sobotikiewicz był oskarżony o przy- 
'włeszczenie ma szikodę mieniia Leonowej 
4340 zł. 50 gr. i za to skazany w: Swoim: 

czasie przez Sąd Okręgowy: na półtora ro- 
kiu więzienia oraz pozbawienie praw na 
lat trzy. 

Jak się wyjaśniło nu przewodzie sądo- 
wym, wtymienioną sumę oskarżony przy- 
właszczył w okresie 6-letnim, podrabiając 
wystawiane lokatorom kwity na opłacane 
pnzez nich komorne. Dom, którym adminis- 
tmował Sobotkiewicz, i który n:leży do 

   

  

   

            

Leonowej, znajduje się przy ul. Konduk- 
torskiej Nr. 5. 

iPo rozpoznaniu całokształtu 'sprawy, 
Sąd Apelacyjny nie znalazł podstaw do 
zmiamy wyroku poprzedniej instancji i wy 
rok ten zełiwierdził. Bromiła oskarżonego 
adw. Sztukowska. 

KOMUNISTA, KTÓRY NIE PRZYZNAJE 
SIĘ DO SWEGO NAZWISKA 

Sąd Okręgowy w. Wilnie rozpatrywał 
sprawę 25-letniego mieszkańca m. Jare- 
solwicze, pow. stołpeckiego, Jana Zabaw- 

skiego, oskenżonego 0  przymależność do 
partji komumistycznej i antypaństwową 
działalność, 

Strona sensacyjna tero procesu pale- 
gala jednak na item, że oskarżony od chwi- 
li aresztowenia rw: dniu 21 sierpnia r. ub., 
do dnia wczorajszego nie przyznał się do 
swego mazwiska. Miamowicie Zabawski 
twierdził uporczyjwie, że nie jesz żadnym 
Zabawskim, lecz Mieczysławem Wierzbic- 
kim. Jednak po aresztowaniu Zabawskiego 
przeprowadzono wyczerpujące śledztwo, 
które wyświetliło, iż oskarżony był w swo- 
im czasie uczniem gimnazjum państwowe- 
go w Nowogródku. (W spisie uczniów tego 
gimnazjum figumował właśnie jako Jan 
Zabawski. Pozatem ustslono także pavyż- 
szą okoliczność ma podstawie odnalezio- 
nych nieco później dokumentów. 

Na wczorajszą rozprz wę powołany tw 
szereg świadkówi 

oskarżenia. przestępstwa i 
skazzł go ma 7 dat więzienia oraz pozbawie 
nie praw obywatelskich na przeciąg lat 
dziesięciu. Po odczytaniu wyroku, skaza- 
ny, który występował bez adjwokata, zapo- 
wiedział «pelację a jednocześnie wzniósł 
okrzyk przeciwko wyrokowi skazującemu, 
Uspokoił go dopiero eskontujący poliejant. 

UK E AO 

CZY WIESZ OBYWATELU, ŻE Z GRUŻLICY 
UMIERA DWA RAZY WIĘCEJ OSóg, Niż 
NA OSIEM NAJBARDZIEJ ROZPOWSZECH- 
NIONYCH CHORÓB ZAKAŻNYCH RAZEM. 
OBOWIĄZKIEM WIĘC KAŻDEGO JEST WAL 

KA Z TYM GROŻNYM, A NIEUBŁAGANYM 
BICZEM LUDZKOŚCI. POPIERAJCIE „ONI 
PRZECIWGRUŹLICZE"! POPIERAJCIE BUDO 
WĘ SANATORJUM NA WILEŃSZCZYŹNIE! 
KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRUZLICZE... 

  

  

 



  

srodžiejyika 
— POSTIEDZENIE PKIPR, 'W' dniu 2470 

czerwicai br. o godz. 12 mw lokalu Okregowe- 

go T-wu Organizacji i Kółek Rolniczych 

odbędzie się posiedzenie Powiatowej Ko- 

misji Przysposobienia Rolmiczego. 

TERAZ MOGĄ URZĄDZAĆ UCZTĘ 

Jacyś nieznani spraiwicy dokonali kradzie- 

ży ma szkodę Racheli Nochbe, zabierając 

e piwmicy 2 kopy jaj, 2 1. śmietany, 12 kg. 

ryb i mięsa. ; 

Am:iorow darmowej uczty poszukuje 

policja. 
— pPODRZUCENIE DZIECKA. W dniu 

miezcrajszym pod parkanem „Żłobka” zna- 

qeziono dziedko płci żeńskiej w wieku ioko- 

ło 1 miesiąca. Przy dziecku była kartka 

е napisen „Eugenija“. Dziecko umieszczo- 

no w „żłobku. 

— BÓJKA ŻOŁNIERZY Z CYWILA- 

MI. W niedzielę wieczorem na ul. Kolejo- 

wej między żołnierzami 76 pp. a cyw ilami 

Saleckim Janem, Gacukiem Piotrem, .Dzi- 

trychem Kazimierzem i czwartym osobni- 

kiem o nieustalonem nazwisku wymiklą 

bójka, w trakieie (której strzelecowi B:iemi- 

czowi! Mikołajowi zadano cios możem w 

klatkę piersiową. 

  

  

Rannym zaopiekawały 

się włądze wojskowe i odwiozły go do szpi 

tala. Stam Balewicza: nie jest: groźny. Pło- 

dejrzani Saledki i Gacuk zostali przez wła- 

dze zatrzymani, 
— SAMOWOLA.  [Pietuszkowa Marija 

(Przedmiejska 36) zameldowała o samo- 

wolnem wprowadzeniu się do jej miesz- 

kania Piotra: Sobolewskiego z rodziną, za- 

mieszkałą przy ul. Czystej 9. Dochodzenie 

w sprawie samowolnego wprowadzenia się 

prowadzi policja. 
— SPORT. W. niedzielę na stadjonie 

OK IH odbył się mecz piłki nożnej między 

zamiejscowemi drużynzmi: „Makabi* z 

Wołkowyska a „Kraftem* z Białegostoku. 

Mecz odbył się o uzyskanie ki. A. Pomie- 
waż dwa poprzednio nozegrane mecze nie 

sły żadnych rezultatów (1:1, 2:2) BOPN 
wyznaczył obce boisko dla rozegrznia trze- 

ciego spoltlkamia. W meczu tym pelne zwy- 

cięstwo odmiósł „Kraft“ m Białegostoku 
nad „Makabi* z Wołkowyska w stosunku 
6:1 (2:0). Przez zwycięstwio to „Kmaft' za- 
kwalifikowany został do kil. А. 

ARA DÓŁAD ZA BARA DK AAA RADNA KAŻAAADADŁ AKA 

DBžwiekowe kino „APOLLO“ 
DOMINIKANSKA 26. 

    

Walka pomiędzy miłością a namiętnością 
w filmie p. t. 

Kochanka 7 Tahiti 
W rolach głównych: CONCHITA MONTE- 
NEGRO i L. HOWARD. — Nadprogram: — 
1ygodnik FOX'a — najnowsze aktualności. 

Wstęp od-50 gr. 
€YTFYYYTYTYYYYYYTYTTYYYTYVYYYYYYYYYYTYTYTYTYTY 

  

— UJĘCIE OSZUSTA W SZOZU- 
CZYNIE. Dnia, 19 bm. przybył do Szezu- 

czy ma osobmik, podający się za objazdowe- 

go redaktora czasopisma .,Legjon Polski“ 

w Warszawie. Osobnik. ten, tytuiem pre- 

maumer:. ty wyłudził od wójta gm. Szczuczyn 

B. Mańko 28 zł., od kolegjum ks. Pijarów 

T A. i od dzierżawcy maj. Szczuczyn p. 

Berdowskiego 24 zł. Na: pobrane sumy. po- 

wiystewiał pokwitowania, podpisując róż- 

memi nazwiskami, co nasunęło podejrzenie 
miejseaxym organom PP, iż mz się do 
czynienia z jalkąś aferą. 

Ponieważ osobnik ten wyjechał naza- 
jutrz do m-ka Skidel, pow. grodzieńskiego. 
mą skutek poszukiwań policyjnych, został 
an: ujęty przez ongana [PIP w Skidlu. Przy 
ztnzymamym znaleziono fałszywe legity- 
macje na nazwiska Januszewskiego, Jani- 
szewskiego i Ryszarda Mościckiego, wszyst 
kie jako „redaktora objazdowego Informa- 
cyjnej Agencji Prasawej w Wienrszawie*; 
ponadto znaleziono przy mim parę pieczę- 
ci fałszywych, oraz grzbiety kwitarjuszy į 
pokwitowań ma odebrane pieniądze od róż 
nych osób i instytucyj na ogólmą sumę о- 
kolo 5000 zł. 

Jak stwierdziły, organa bezpieczeństwa, 
osobnik ten poszukiwany był przez urzędy 
śledcze w Warszaiwie i Lublinie, 

— [POŻAR WE WSI STARYNA GM. 
DWORZECKIEJ. — W| dniu 28 maja w 
zalbudawamiach gospodarza Teodora Le- 
pieszko we wsi Staryna gminy, Dworzec, 
pow. nowogródzkiego, z nieustelonej pnzy- 
czymy powstał pożar, który strawił dwa 
domy mieszkalne, tmzy chlewy i szopę, przy 

   

  

  

WANDA DOBACZEWSKA 

Zwycięstwo Józ 
— Ależ pan jest poetą, panie Jóźku, 

— krzyknęła piskliwie Lusia Żebrowska 
z drugiego końca stołu. Józek prześliz- 
gnął się po niej niewidzącemi oczami i 
mówił dalej, dla Zoni i Żozia. 

— Ale jeżeli, w jakiejś chwili wolniej 
szej, węzmę prawdziwą książkę do tę- 
ki, to już najchętniej coś, co mi mówi o 
tym świecie pracy, z którego sam jestem 
rodem. Są teraz tacy młodzi poeci... — 
Nie pamiętam nawet ich nazwisk..ł I to 
jeszcze nie to, co być powinno. Ale niby 
Świt, brzask na właściwej drodze... Ja 
nie umiem tego tak pięknie i przekony- 
wująco wyrazić, jak pan Stągowicki. Ale 
„zdaje mi się, że skończyły się dobre cza 
sy, na wszystkie przerafinowane hocki - 
klocki, na zniewieściałe pięknoduchy, na 
jałowe gmatwaniny psychologiczne + 
komplikacje erotyczne. Świat jutra bę- 
dzie bardzo prosty... może nawet prymi- 
tywny.. 

— Może nawet nieco grubjański, — 
wstawił zjadliwie Żozio 

Józek zatrzymał się w rozpędzie: 
— Grubjański? Nie; tego nie chcia- 

łem powiedzieć. Chociaż... może.., 

czymiając strat na sumę około 4500 złotych 
W czasie pożaru wszedł do obary aby, wy 
catorać inwentarz 59-letni syn Lepieszki, 
Melosym) głuchoniemy, który mie zdołał się 
wytratować i zginął wi płomieniąch, 

— POŚWIĘCENIE. DOMU LUDOWE- 
GO W WERESKOWIE. W] dniu 25 bm. w 
Were:kowie odbyło się uroczyste poświę- 

cenie Domu Ludowego, na którą to uro- 
cezysctość przybył p. wojewoda Świderski 
w tawarzystwie wicewojewody Fr. Godlew 
dkiego i starosty powiat. p.  Wimczewr 
skiego. Szczegóły tej umoczystości podamy 

w jednym z następnych numerów. 
MIR 

— DOROCZNY JARMARK W M. MIRZE. 
Dnia 22 maja w Mirze, odbyi się tradycyjny 
jarmark „Św. Mikołaja". Doprowadzone w bar- 
dzo znacznej ilości konie szczelnie wypełniły 
obszerną targowicę gminną. Przeważały konie 
półciężkie i ciężkie, przypominające średnio- 
wieczne rycerskie konie bojowe, szczególnie lu 
biane przez miejscową ludność wiejską. Ceny 
na dobre konie użytkowe kształtowały się w 
granicach 300 — 450 zł. Obroty średnie. 

— Z ŻYCIA OCHOTNICZEJ STRAŻY PO 
ŻARNEJ W M. MIRZE. Ruchliwy i przedsię- 
biorczy Zarząd OSP. w m-ku Mirze przystąpił 
do gruntownej odbudowy sali teatralnej. Pu- 
łożono sufit łukowy, co polepszyło warunki aku 
styczne, oraz buduje się nową podłogę. Poczy- 
naniom Zarządu OSP należy życzyć zupełnego 
powodzenia, gdyż odbudowana sala ze stałą 
sceną, nareszcie da możność licznym organi 
cjom społecznym zrealizować swe zamierzenia 
kulturalno-oświatowe. 

  

    
  

    

   
   

  

  

      

WTOREK DNIA 30 MAJA 1933 R. 
12.05 Audycja aia poborowych (muzyka); — 
13.20 Komunikat meteorologiczny; 14.40 Pro- 
gram dzienny; 14.45 Miłość w muzyce (płyty) 
15.15 Giełda rolnicza; 15.25 Komunikat Wileń- 
skiego Aeroklubu; 15.35 Wśród książek; 
15.50 Koncert dla młodzieży (płyty) — Muzy- 
ka programowa. Objaśnia Zofja Ławęska; — 
16.25 Egzaminy dojrzałości — odczyt dla nau- 
czycieli wygłosi wizytator St. Seweryn; 10,40 
Wędrówka mikrofonu po wystawie sportowej 
w ogrodzie Bernardynskim; 17.00 Koncert sym 
foniczny; 17.55 Program na środę; 18.00 Muzy 
ka taneczna (płyty); 18.35 Wiadomości bieżą- 
ce; 18.40 Dwustronność niemieckiej polityki 
mniejszościowej — odczyt litewski; 18.55 — 
Rozmaitości; 19.00 Codzienny odcinek powieš- 
ciowy; 19.10 Rozmaitości; 19.15 Ze świata ra- 
djowego — pogadankę wygłosi Alfred Daun; 
19.30; Feljeton muzyczny z Krakowa 19.45 Pra 
sowy dziennik radjowy; 20.00 Godzina życzen 
(płyty); 20.55 Wiadomości sportowe; 21.00 -— 
Dodatek do prasowego dziennika radjowego; 
21.05 Koncert; 22.00 Kwadrans literacki; 22.15 

GIEŁDA ZBOŻOWO - FOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE 

Z DNIA 29 MAJA 1933 R. 
Ceny tranzakcyjne: — Owies zbierany 13 

— 14.00; mąka pszenna 0000 A luks. 55.00 — 
54,375; mąka żytnia do 55 proc. — 31 — 30.50 
«do 65 proc. 26—25.50; razowa 22; razowa sza 

trowana 24. Tend. na mąkę pszenną i žytnią 
słaba. Otręby pszenne 10.75; kasza gryczana 
1-1 palona 37.50 — 37; Siemię lniane 90 proc. 
— 37.80; 

Ceny orjentacyjne: żyto zbieiane 18—18.50; 
Ten. słaba. Pszenica zbierana 30; Tend. słaba; 
Mąka żytnia sitkowa.22; Otręby żytnie 10, ję- 
czmienne 10; Kasza gryczana 1-2 palona 35; 
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Dziś! Wspaniały dramat sensacyjno-eretyczny. — W obsadzie trzech wybitnysh gwiazd 

[D 
p. 

Johna Gilberta — Anity Page i Louisa Wolheima 

„LOS DŽENTELMENA“ 
  

Dziś! Na żądanie publiczności! Największy tilm prod. „SOWKiNO* w Moskwie 

""BEZDOMNI 
Djalogi w języku rosyjskim. Najpotężn. arcydzieło filmowe estatnich czasów. 

„ILU (Putiowka 
Oroga d 

CENY ZNIZONE: 
па 1 seaut 

Balkon 40 ar. 

Parter 78 gr. 

Wiecz. od 50 gr. 

w żyzń — 
o życia). 

  

Dziś nieodwołalnie 
ostatni dzień! 

Jutro premjeral 
Po rar pierwszy „PAŃ 

WIELKA KLATKA 
$ L Į M $ U M E R V į L L E w 8-mio oznaki oni 

„MIODOWY MKIOSIĄCH 

I BORIS w 
KARLOFF w filmie „„ MOC w (0Б 

  

25 gf. 
na wszystkie 

seanse ИЙ 
it miejsce parter Dziś czarujący głos AL 

ulubieńca Bablisiości H ARI 
wprowadzi w podziw wszystk m 

najlepsza 
jego krescja 

wszystkich! 

„IGRA” £ Z MIŁOŚCIĄ” 
Partuerks jego jest prze: czna Rumunka ALICE COCEA. 

| miejsce parter 

50 gr. 
na wszystkie 

Stanse 

GARATA 
wyświetla się 

  

Światowid 
wego ekranu 

przepiękny hiszpan 

  

DON JOSE MOJICA """ 

  

Dziś przepiękna haśń wschodnia. Przecudna 

Na 

  

balladz arubska p. t 

BIAŁA O©DALISKA 
Przepych wschodnich haremów. Niezwykłe napięcie akcji. Czarujące pieśni arabskie i włoskie odśpiewa król dźwięka- 

gł kobiecej nrocza biała odaliska MARJA ALBA. 
« program: Najaowszy tygodnik FOXA. 

  

  

  

    

   

   

  

    
  

   
  

        
  

  
  

Kasza grycz. 1-1 biała 36; Kasza owsiana 50. Posz r 
Len: — (skala 260.15) za 1000 kg. f-co st. UKUJĄ 

— ОХУМЛЕМЕ NA SZCZARZE. Od kilku a GB AUR A OGC — PRACY NOWY ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW 

dni dzięki słonecznej pogodzie i ciepłu, pięk- 903,43; kadziel horodziejska 1019,20 —1082,50  *"r*YWYvvvVTYUYYYR : ЕЧ ; SAT a 28 03 : 
nie okalająca Słonim SE ZNACZACIE SD Targaniec: (Reissilachs) słany 70-30 — 714,45 DOŚWIADCZONA i NR Soma, Kolei Państwowych w Wilnie podaje do wiadomości, że w związ- 

Wila, Amłorzy sportu wodnego, których ilość —- 757.75: Reszta gatunków Inu bez zmian. — wychowawczyni —. A sa o adu jazdy „pociągów pasażerskich na PKP., poczynając od dnia 15 

w tym roku w stosunku do ubiegłego, zńacz- z dobrym akcentem pol | . ] podane pociągi ES przyjeżdżały i odjeżdżały doi z Wil- 

nie wzrosła, urozmaicając rzekę swemi barw- skim poszukuje posady, ŚWIŃ 3 ао 

nemi kajakami i łodziami. ® 2 przy dzieciach.  Posia- оа jazd z Wiina 
Popularne tu kajakowanie, jeden z najmil- da R Dabro- aaa = 

szych sportów letnich ma olbrzymie pole do wskiego 12 m. 3. я 

popisu, a warunki lokalne są tak dobre, że — — — — е — — DpAE „Aina PrORAD UWAGI: 

wszystko przemawia za pomyślnym rozwojem 19 ' i 2 й Miody, uczciwy - — 

tej miłej dziedziny turystyczno-krajoznawczej. z pokoi dla biura i drukarni chłopiec 734 4 35 | Do Białegostoku : : Kursuje od 16-VI do t6-VIII w dui świąte- 

Dzisiaj w roku wielkich rocznic i spływu, K į (skończone 5 oddz. szk. 311 7 30 Do Łunińca przez Baranowicze, Lidę. czne i robocze. 
Słonimowi przypada znowu odegrać niemałą B © szu wan e powsz ) prosi «e jakś 717 8 05 Do Zemgale, Rygi i Tallina 
rolę, dzięki spodziewanemu licznemu zj zdowi w śródmieściu Wilna kolwiek pracę. — Ądrvt 712 8 15 Do Warszawy Gł. przez Białystok 

mikniaus te żeglarzy. | znowu ruch na oferty 2 Redakcji SŁOWA« Wilkomierska Ne 117, 4:1 9,00 Do Mołodeczna Kursuje od 15-V do 31-VIII w soboty # 

zczarze ożywi się. | Čo, — — — — — == dni świąteczne 5 

Tym razem silniej. : dla K. L. PILNOWAĆ 727 10 15 Do Nowo-Święciany Kursuje od 15-V do 3-IX w soboty £ dni 

— MŁODZIEŻ KÓŁ KRAJOZNAWCZYCH. MIESZKANIA ^ świąteczne. 

DOCENIA POCZYNANIA SPOŁECZNE. W zgodzę się za skromne 551 12 05 Do Królewszczyzny przez Podbrodzie 
związku z olbrzymiemi pracami organizacyjne- — — — — — m— m e m m m mm mt wynagrodzenie — po- 1714 13 50 Do Rudziszek i Zawias Do Rudziszek w dni robocze i do Zawia- 

mi, jakie ma obecnie „Międzyklubowy Komitet - tóiżyś ПОМЕБ WILLA siadam referencje. Pil- 331 13 55 Do Bieniakon sów w soboty i dni Świąteczne. 

Spływu szkiem Sapiehy i Ogińskiego”, mło- Lekarze DO SPRZEDANIA sudskiego 29 m. I 431 15 25 Do Mołodeczna i  Wilejki 
dzież kół krajoznawczych przy państwowem mamus * obrębie m. Wilna, — 4—6. 1418 15 30 Do Rudziszek i Zawias Do Landwarowa i Zawias w dni robocze, 

gim. koed. im. Tadeusza Kościuszki i gimn. 3% adnie położona, WZOTo- -= -- 351 15 35 Do Lidy prócz sobót, do Rudziszek tylko w okresie 

koed. żyd. w Słonimie, samorzutnie Zaofiaro- „ mu... __/...... __W0 ZagOspodarowana - „aasaAAdkAAAŁókańak A: 5 ; od 16-VI do 14-VIIII. 

wala swą pomoc Komitetowii bezinteresownie BOKTUR ziemi około 4 ha. Na- L t iska 753 15 45 Do Dukszt i Turmontu Do Turmontu tylko od 15-V do 29-Vf. 

pracuje w ciągu kilku dni. Fakt ten notujemy Janina daje się na gospodar- e n 738 17 00 Do Grodna i Suwałk 
jako objaw znamienny w szkołach średnich stwo mleczne i kurne.  "TYYYVSTYYYEYYYT WST Do Lwowa i Truskawca Zdrój przez Łu- 

słomińskich, świadczący o uspołecznieniu mło- PIOTROWICZ - Budynki mieszkalne i; 313 18 50 Ainiec, Zdołbunów 
SRA. zrzeszonej w kołach krajoznawczych JURCZENKOWA gospodarcze nowe dre- T an i @ ;іё ;9 pi w W a a 2 
tych szkėl.  'wniane. —  Miejsco - 0 Jo Warszawy Wil. przez Białystok 

Brawo Panowie Opiekunowie, to wasza za- gydynator Szpit, Sawicz wość ludna, dobre są- (dwa letniska w ładnej 451 23 15 Do Mołodeczna, Olechnowicz. i Krółew- 

sługa! O: Ro. siedztwo, blisko  mia- fesistej i zdrowej miej szczyzny : 
туссве i moczopłciowe steczka, kościół. Komu- scowości między  Wil 708 23 30 Do Warszawy Gł. i Włodawy przez Bia- 

© Wileńska 34 nik. Autobus. Niedale- Įnem a N.-Wilejką ko! pośp. lystok 
eńska 34 ko kąpiel. Kalwaryjska, im- Kuczkuryszki. Ko- 1718 23 50 Du Landwarowa | ; 

Iš pietro 12 m. 6. unikacja "autobuso 511 23 59 bo Królewszczyzny i Zahacia 

przyjpsaje A PUŁK UŁANÓW UŁANÓW r, Ba * ROCZNE OAI 

od 5 — 7 wiecz. rzystanek autobuso i 

‚ Ti Ze NE wy Laskówka, — letn. -; Przyjazd do Wiina 

DOKTOR zakupi łozę do rąbania | Ancuta". Zgłosić Się odzine 

— KOŁO PRZYJACIÓŁ KPW. W tych szablą. Oferty piśmien- |do gosp. Adolfa M. Nr. poc pryjszdu SKĄD UWAGI: 

: . As Žeidawiezx ne składać u Oficera do Wilna 
dniach utworzone zostało Koło IPrzyjaciół х dir” Spłajy "Matetjal = CF TTETEME 

KPW mw Lidzie, liczące w tej chwili około Choroby skórne, wene- o. "PLS ry udziela Letnisko 512 545 | Zanacia i Krolewszczyzny 
70 członków. Prezesem Koła został p. sę- 77% oe "o" szczególęwych infor — o OE 1, 2 lub 452 6 55 z Olechnowicz, Mołodeczna i Królewszczy:ł 

dzia Borysowski, Przy Kole organizują się od 9 do 1 i od 5 do 8 Macyj- 3 pokoje z kuchnią i r BAA ; 
R к > a 715 720 г Warszawy Wil. przez Grodno 

sekcje: odezytowa, dramatyczna i chóral- wieczorem, Ul. Miekie- 7 — d aj, Pasz- Sitų i й zmia ! „ Mickie werandą, w maj, 754 7 20 z Turmertu i Dukszt > Z Turmontu tylko od 15-V do 30-VL 
mio-muzyjczna. Celem Koła jest szerzenie wicza 24. „Ak, ы karnia 6 klm. od Wilna. 352 7125 z Lidy у a 
kultury i oświaty wśród kolejarzy, DOKTOR Lokaie Obok rzeko i las sos- 701 750 z Warszawy Gl. i Wlodawy przez Bialy- 

— ZAWODY PIŁKI NOŻNEJ. W nie-ZELDOWwICZOWA > ROWY. Cow: pośp. stok : 
dzielę dnia 28 bm. na boisku sportowem kobiece, weneryczne — — — — — — — — Z EA. 1413 9 20 z Landwarowa Tylko w dni robocze. 
5 p. lotn. w Lidzie rozegrane zostały zawo- narządów * moczowych ; * ardzo dog 1415 10 25 z lLandwarowa i Zawias Tylko w dni świąteczne. 

ES A й z 1 ę 1 Yh MIESZKA NIE basem co godzina z 737 11 35 2 Giadna 14 Siujalio 

dy piłki możnej pomiędzy wojskowemi dru od 12 — 2 i od 4—6 DO WYNAJĘCIA  Placn Orzeszkowej (I 314 11 45 ai k es o2<ZdADNAŚ 
żymami 5 p. lotin. i 77 pp., zakończone po- M PTA aaa 2 — 4 — 6 - pokojowe ze koleją). Dowiedzieć się: DRE POWALCZ 
rażką WKS 77 pp. wi stosunku 8:1 (daw- V CK IEwICZA — wszelkiemi wygodami - Plac Metropolitalny 3 ИЕ ; 
пар iai ТАУ ы 5 ad ot tel. 277. Mickiewicza 46. Dowia- m. 8, 552 15 30 z DEWEY, przez Podbrodzie ' : 

„mistnza i pretendent SA PA NANA ZD Aa: : Prastas 412 15 58 2 Molodeczna Kursuje od 15-V do 31-VIII boty 
łu mistrza OK.) dywać się od 3 do 5 — — <— 7 у o 

DOKTOR po pol. РОКО 1715 16 10 ao dni świąteczne 

Biumowicz - > —— -- LETNISKO | las | 1740 |2 Zawias i Landwarowa tylko i og 
t POKÓJ lub dwa, z dużą weran 711 18 40 о 8, A Gł: CA Bi] Tylko w dni rebocze prócz sobót. 

: Chóroby skórne, wene- Do WYNAJĘCIA da, obok lasu, do wy- 728 a. MAG DE RATA : : 
ryczne i moczopłciowe. 4Jp; : jęcia tanio. Zakret — s suje od 15-V do 3-IX w sol i dni 

‚ opłciowe. Uniwersytecka 9 m. 15 naję o. Zaj ZNOW ARA Kursuje od 15-V do'3-IX w soboty i dai 
3 PORZ 1 he i WIEŁKAZTE > 'tels 9215 z МОНЕа 002: ul. Letnia 6 m..1. Do- ы świąteczne. 

— TRZYMAĆ PIENIĄDZE W P.K.0. odd9—113—8 T — — — — wiedzieć się od godz. Н 2000а оОН Kursuje od 16-VI do 14-VIII w dni robocze 
A NIE POD PODUSZKĄ. 'W mocy 25ma- || W. Z. P. 23. DO WYNAJĘCIA 12 do 5 po poł. 2048 OZ prlez SODO 7 k a 

3 Ka 3 ‚ ; 2 SOŁY : ю 1417 21 43 z Zawias Tylko w soboty i dni świąteczne. 
ja spokojnie spał sobie mieszkamiech La- 3 1 5 - pokojowe mie, -- я 432 22 15 z W:lEjki i Mołodeczna е s 

i [ichel я MAMAMA OAI i i ie —— — — — — — — A Ę : 
chowicz p. Michel Glazer, a pod poduszką szkania. Zwierzyniec — T SKO 312 23 00 z Luniūca przez Baranowicze, Lidę 
trzymał 150 dolarów amerykańskich i 700 Kupno ul. Sosnowa 17. Dowie L E T NI! 718 2310 | z Taliina, Rygi i Zemgale 
gł. gotówką. ‚ dzieć się u stróża. w majątku: jeden lub й › 

> s ан A 2 ) 5 i SPRZEDAŻ ________ 3 pokoje z kuchniami— 
— ойу mu się eudne sny, marzył cóż =vowvwev"": * MIESZKAN IAmożna mieszkać w zi- MIENI OWENA 
też z temi pieniądzmi zrobi, to też możemy — — — — — — — 3 ;5 - POKOJOWE mie.. Wiadomość: Am- 
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mayidłam=; la pieniądze mllotniły się jak 
(kamžora. 

[Poleciał czemprędzej ma postemanek 
policji, oskanżając o kradzież Jama i Lud- 
mika Judewiczów oraz Macieja Łankiewi- 
cza mieszkańców Lachowicz. W zagadko- 
wiej. dej] sprawie dcehodzenie prowadzi 
posterumek P. P. 
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efa Żełądzia 
my, ludzie nowi.... będziemy potroszę gru 
bjanami.... Ale zato potrafimy coś zrobić, 
rzetelnie, naprawdę. 

— Ach, więc pan siebie zalicza 
ludzi nowych? 

— Bezwarunkowo. 
sobie żadnego balastu” 
żadnego obciążenia... 

— Balastu? obciążenia? Panie zło- 
ty! Comme vous y allez. Nie miał pan 
tam żadnego pijaczyny, w swoim rodzie? 
Żadnych zboczeń, win, czy przestępstw? 
Może pan za to ręczyć? 

Żołądź był już doprowadzony do sta 
nu wrzenia: 

— Twierdzę, że masy ludowe są sil 
niejsze, zdrowsze, odporniejsze na dzisiej 
sze warunki bytu! Nie są przemęczone 
długiemi wiekami kultury, 
— 0 tem możnaby dużo dyskutować. 

O tem rozprawiają znacznie uczeńsi, niż 
my z panem. Nie wtem rzecz. 

Żebrowski uznał za stosowne wtrącić 
się pojednawczo: 
— Przyzna pan jednak, panie Józefie, 

że są wartości, że tak powiem, nieśmier 
telne, niezniszczalne, i że piękno właś- 

do 

Nie dźwigam na 
dziedzicznego, 

— zaraz listy zastawne, jęcia. Połocka 4— 
Kred. Tow. m. Wilna „yowiedzieć się u dozor- 
8-proc. Ludwisarska | cy, 
m. 12. Błażejewicz. 

4 - POKOJOWE 
'POPIEnAsCi4 MIESZKANIE 

> „DO WYNAJĘCIA L.O.P.P «>: przy ul. Łukiskiej, dom 

  

nie do nich należy. 
Józek zwrócił ku 

nioną twarz: 
— Piękno? zgodzę się. Ale nie pięk- 

no zakłamane w jakimś  mistyczno- re- 
ligijnym kulcie, tylko piękno odszukane 
w rozmachu i zapale codziennej, cięż- 
kiej pracy, do której stery, zwane dotych 
czas uprzywilejowanemi nie są już zdol- 
ne. 

— Takiż to niemiłościwy wyrok? — 
zadrwił z pańska Żozio. 

Józek nie dawał za wygraną. 
— Nie mój wyrok, a losu. Niechże 

pan spojrzy nieuprzedzonem okiem na lu 
dzi, z którymi zżył się pan od dziecka. 
Na ich bezsilne, nieporadne szamotanie 
się ze współczesnością. Nieprzystoso - 
wańcy, żyjący wczorajszemi sentymenta- 
mi i przyzwyczajeniami / myślowemi. 
Nieszczęśliwcy! chcą płacić Życiu wysz- 
łą z obiegu monetą! 

— Pan pozwoli sobie powiedzieć, że 
ta moneta jest ze szlachetnego kruszcu. 

— Cóż stąd, jeśli Życie już jej nie 
przyjmuje. : 

Dyskusja zabrnęła na śliską drogę i 
urwała się. 

Wszyscy milczeli, niezadowoleni. Zo 
ni było szczególniej przykro; doznawała 
wrażenia, że Józek swojemi twierdzenia- 
mi atakuje jej ojca. Miała mu to za złe i 

niemu rozpłomie- 

( Wydawca: Stanisław. Mackiewicz | 

  

"Drukarnia Wydawnictwa „SŁOWO 

LETNISKO 
I km. od st. Gudogaj. 

su Miejscowość śliczna, — 
las zdrowa rzeka 
po- pstrągi — osobny dom 

i—3 pokoje — kuchnia, 
- weranda, tanio, inform. 

17 — 2 od 2 

LETNISKO 
w ładnej, zdrowej i 
chej miejscowości: 
plaża, rybołóstwo, 
iowanie' ze skromnem 
obfitem utrzymaniem. 
informacje — Wileńska Pańska 
12 m. 3. — 5. 

w tej chwili pragnęła gorąco okazać mu 

że jest dotknięta. 
Szukała właśnie sposobu, gdy Żozio 

odezwał się, z trudem tłumiąc rozdraż- 

nienie. 
— Fan mówi, jak ktoś, kto się czuje 

bardzo silnym. A jednak pan też nie jest 

wolny od przyzwyczajeń myślowych. Nie 

chciał pan tu, przed chwilą, odpowiedzieć 

mi na pytanie: skąd pan do nas przycho- 

dzi? 
Sprowokowany w ten sposób, Józek 

* ledwo zapanował nad sobą, by nie huk- 

nąć pięścią wstół: 
— Za pozwoleniem. Nie ukrywam ni- 

czego. jestem synem szewca z Limano- 
wej, na Podhalu. 

Pani Lusia skrzywiła się, a Zonia po- 
czerwieniała gwałtownie. Jej osobiście 
nie chodziło wcale o pochodzenie narze- 
czonego, ale przewidywała, że fakt ten 
będzie miał duże znaczenie dla wszyst- 
kich Wołłowiczów. Nieoczekiwane przy- 
znanie się Józka do tego szewiectwa i 
to wobec Żozia, mogło przyrzucić trud- 
ności, skomplikować sprawę, odwlec ofi- 
cjalne zaręczyny chociażby tylko na czas, 
potrzebny dla uspokojenia stryjenki Apo- 
linarowej. Józek stanowczo mógłby brać 
te rzeczy pod uwagę... mówiła mu prze- 
cie niejednokrotnie. Rozdrażniona do ży- 
wego, powiedziała Józkowi ostrzej, niżby 
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LETNISKO 
w majątku  Misiucza-* 
nach, nad Mereczanką 
z utrzymaniem, 
munikacja autobusem, - 
telefon — poczta na 
miejscu, las sosnowy —- 
Jowiedzieč się: Wilno, 
Sosnowa 9-d. Zwierzy- 
niec. 

KTE ARC 

Zguby 
Z.GUBIONĄ 

zniżkę kolejową nr 603 
wydaną przez gimn. im. 
Kr. Zygmunta Augusta, 
na imię Zbigniewa Ry- 
mkiewicza — unieważ=' 
nia się. 

sama chciała: 
* — Pań jest zabójczo otwarty. 

Józek spojrzał na nią, zdziwiony, jak- 
by wystraszony jest cierpkim tonem, ale 
zaraz porwał go gniew. Nie powiedział 
nic, tylko oczy pojaśniały mu na stal, a 
twarz tak stwardniała, że przerażona Zo- 
nia chciała naprawić sytuację. Uśmiech- 
nęła się coprędzej, ale Józek odwrócił się 

już od niej, coś tam jeszcze spierał się z 

Żoziem, leniwie, bez zapału. Stracił hu- 

mor; chciał prędzej odejść, opuścić tych 
ludzi. Wszyscy, nie wyłączając Zoni, wy- 
dawali mu się tacy obcy i trudni. 

Nie było nadziei, by wróciły powarzo 
ne humory. Żebrowski zażądał rachunku, 
Józek przechwycił w powietrzu podłuż- 

ny świstek papieru, rzucił nań okiem i 

zmiął w ręktt. i 

—- Państwo pozwolą, że ja to załat- 

wię. Jestem dziś gospodarzem. 
„ Żebrowski certował się chwilę dla 

fasonu. Żozio zrobił niewyrażny gest pro- 

testujący, ale, ku zdumieniu Zoni, ustąpił 
dość łatwo. Zauważył jednak to zdumie- 
nie i wściekł się w sobie. Portiel miał 
dzisiaj wyjątkowo pusty, zresztą uważał 
się za poczęstowanego. 3 

— Chce się szarpać, — niech się szar 

pie, — myślał o Żołądziu. — Jabym nie 

obstalowywał koniaku— Zonia podniosła 

się z kanapki i, niby odczepiając zahaczo 

    

ŻĄDBAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 

średka ed odcisków 

Prow. A. PAKA. 

  

ną suknię, zapytała Józka półgłosem: 
— Gniewasz się? į 
— Ale on usunął się jej z drogii po- 

wiedział ostro: ; 
— Proszę przejść. 
Zonia przeszła. Minęła salę i wyszła 

na kurytarz, jak oszołomiona. Co się sta- 
ło? Czyżby o to jedno niebaczne powie- 
dzenie? Więc taki jest drażliwy? Nie mia 
ła sposobności zapytać go — czy przyj- 
dzie nazajutrz, ale nie wątpiła w to. Obie- 
cywała sobie, że go udobrucha, a jeśli 
będzie trzeba, wręcz przeprosi. Trudno. 
Mężczyźni mają swoje małostkowe ambi- 
cje, należy być wyrozumiałą... szczęście 
to droga i krucha rzecz... 

Te rozważania Zoni nic nie po- 
mogły. Nazajutrz Józek nie przyszedł 
do  Żebrowskich. Miał wieczór wol- 
ny, błąkał "się po ulicach — a nie 
przyszedł. Chciał Zonię ukarać . Z 
miejsca, odrazu osadzić podobne wybry- 
ki, opanować chimery. Tak postanowił. 
tak zrobił, ale było mu nudno. Wszedł 
do kawiarni, bezmyślnie usiadł przy sto- 
liku. Wciąż myślał, jak Zonia przyjmie 
tę „karę'* i niepokoił się w głębi duszy. 
Chciałby rozerwać się, pogadać z kimić, 
jakoś spędzić ten wieczór... Prawie ucie- 
Szył się, gdy do stolika jego przysiadł 
się... Żozio. 

D. C. N. 

Redaktor w/z Witold Tatarzyński


