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Lekarz, zarabic jący 
Ubiegłej wiosny ukończyło fakultet me- 

dyczny U.S.B. i otrzymało dyplomy lekarskie 
83 mężezyzn i 26 kobiet. Z tych 83 lekarzy, 

tylko 10 otrzymało pracę i jaką pracę! 
Opowiadano mi, że jeden z tych dyplomowa- 

nych lekarzy pracuje u innego lekarza od godz 

9-ej do 3-j p.p., otrzymując jako pensję 40 

zł, miesięcznie, czyli mniej, niż roznosiciel ga- 

zet o wiele mniej, niż przeciętny żebrak. Z 
26 pań lekarek, tylko jeuna znalazła płatne 

zatrudnienie, ale nie jako lekarka, tylko ja- 

ko siostra w Kasie Chorych! 
Zresztą nie chcę się obciążać  odpowie- 

dzialnością za Ścisłość tych cyfr. Otrzyma- 
łem je prywatnie, a nie na papierze z urzę- 

dową pieczątką. Cyfrom tym przeciwstawia- 
no argument, dlaczego ci młodzi lekarze 
nie eheą jechać na prowincję? — Lekarz 

w Horodyszczu zarabia 600 zł. —Ale sądzę, że 

młodzi lekarze i lekarki dobrze robią, że 
nie kuszą się z wyjazdami do takich rodzi- 
mych  Clondyke. Postępują  przedewszyst- 
kiem uczciwie. Dyploni uniwersytecki nie u- 
zupełniony praktyką, to dyplom na. wypra- 
wianie ludzi na tamten świat. Obecnie obo- 
wiązuje nawet przymus rocznej praktyki w 
szpitalach, a sumienny lekarz będzie raczej 
miał tendencje do jej przedłużania, niż skra- 

cania. 

Nie chodzi mi tu zresztę o lekarzy. Cho- 
dzi o to, że każdy kończący uniwersytet 
wzdycha do czasów, kiedy był studentem. 
Wtedy miał bursy, obiady, pomoc państwo- 

wą i społeczną, wreszcie swoją biedę uwa- 
żał za prowizorjum. Bieda studeneka go nie 
hanviła. Dążył do czegoś innego. Otóż do- 
szedł od upragnionego celu — skończył uni- 
werek. Okazało się, że jest mn nie lepiej, 

a gorzej. 
Powtórzono mi wspaniałe powiedzenie: 

Czasy studenckie, to strasznie długi korytarz, 
na końcn którego znajdują się drzwi. Idzie 
się kilka lat tym korytarzem, przechodzi 
się przez te drzwi ...aby się znaleźć w takim 
samym korytarzu, na końen którego niema 
żadnych drzwi. Ten drugi korytarz idzie w 

nieskończoność. 
Pisma socjalistyczne i  komunizujące 

pętaki, rozpisują się o bezrobociu w Polsce. 
Otóż jeśli się porówna cyfry bezrobotnych 
w innych krajach, w Anglji, w Niemczech, 
w Ameryce, cyfry wyrażające się w kilku 

lab kilkunastu miłjonach, to nasze  kilku- 

settysięczne bezrobocie, notabene w niektó- 

rych prowincjach dobrze wywatowane emigra 

cją na bezrobotnych ze wsi, niema nawet 

dźwięku swej nazwy, tej dramatycznej, 

tragicznej grozy, którą sam wyraz „bezrobo- 
cie'* budzi w niektórych innych krajach. 
"Tam bezrobocie, to zjawisko socjalne o sile 
tytana, który państwo samo może ruszyć ® 

posad. U nas w tym sensie, w tej postasi 

bezrobocie nie istnieje. 
I ważniejsze, 0! dziesięćkroć, stokroć 

ważniejsze jest to bezrobocie  inteligenekie, 

jest ten lekarz dyplomowany, który jeden z 

ośmiu kolegów znalazł pracę i to za 40 zł. 

miesięcznie. 

Jest to kwestja tak ważna, że nie mam 

nawet zamiaru w jednym artykule „progra- 

mowo““ się do niej ustosunkować. Postaram 

się tylko naszkicować elementy, które w nią 

wchodzą, i które czynią ją tak wyjątkową 

wszechstronną, tak skomplikowaną. 

Element pierwszy. Czem jest inteligen- 

cja dla naszego narodu? — Jego systemem 

Chory system nerwowy — wie- 

my co to znaczy. Może sobie ludność wiej- 

ska w Rzeszowskiem czy Kobryńskiem  sta- 
wać na głowie i państwo łatwo to zniesie. 

Łatwiej jest uleczyć przestrzeloną rękę, niż 
zwiehnięty system nerwowy. W tym  ele- 

mencie pierwszym mieści się ta  specyficz- 

uość państwa polskiego, które jest zbudowa 

ne przez jedną warstwę i trzyma się jedaą 
warstwą, to jest inteligencją. Wiem, że w 
odpowiedzi mogę usłyszeć różne  melodekla- 
macje: lud, robotnicy i t.d. Te deklamacje 
będą na tyle samo banalne i dobrze wszyst- 
kim znane, na ile nie odpowiadają rzeczywi- 

stości. 
Element drugi. Klasyfikuje się jako spo 

łeczny, a właściwie jest do gruntu narodo- 

wy, płynie z cech swoistych naszego naro- 

dn, z jego upodobań, z naszej głównej, naj - 

cilniejszej cechy narodowej to jest snobizmu. 

We Francji aspiracje solidnego krawca w 

stosunku do swego syna wyrażają się W na- 
dziei, że ten syn rozszerzy zakład krawiecki, 
który mu ojciec zostawi. Pokolenia pracują 

ce na jednym warsztacie, stwarzają arysto- 

krację. Na tem polega cały mit majątku 
ziemskiego, tytułu pna, dziedzica, barona, 
hrabiego, że syn po ojcu, po dziedzie, po pra 
dziadzie, zajmuje się tą samą pracą, na tym 

samem miejscu, że te lipy sadził pra-pra 

dziadek, a tamte przodek jeszcze odleglejszy. 

Zarówno pojęcie arystokracji, jak i pojęcie 

kultury filjuje się z pojęciem kawałka gle- 

by, warsztatu, zawodu przechodzącego z ро- 
kolenia na pokolenie w jednej rodzinie. Nie 
wytworzenie przez Polskę burżuazji, brak 
w Polsce nietylko patrycjatu miejskiego, ku- 

przemysłowego, rekodzielniezego, 

lecz ograniczenie całego społeczeństwa trady- 

cjonalistycznego do jednej tylko warstwy szła 

checkiej — jest to temat wydawałoby się co- 

nerwowym. 

_ kolwiek spóźniony na koniec roku 1933 -— 
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40 zi. miesięcznie Klęska republikanów w Hiszpanii 
Rezu!taty wyborów do parlamentu 

przecież o tem mówimy bezustannie 
Sejmu Czteroletniego. A jednak właśnie w 
tym problemie bezrobocia inteligenckiego, ta 
właśnie nasza cecha narodowa buchnęła z 
nową energją, rozświeciła, rozżarzyła nowe 

niebezpieczeństwo. 

W Polsce krawiee nie chce, aby syn je- 

go był krawcem, chłop, aby był gospoda- 

rzem, cukiernik, aby był cukiernikiem, 
góle nikt prócz likwidowanych przez 

sterstwo skarbu ziemian, nie chce, aby syn 
jego był tem, czem on jest, a wszysey chcą 
aby ich dzieci były urzędnikami. Mamy tu 
wyraźnie do czynienia z najsilniejszą z cech 
tego narodu, z jego wolą, której żywioło- 

wość i siła jeśli nie budzą szacunku, to bu- 

dzić muszą zastanowienie. -— I pękają nasze 

gimnazja, pękają nasze uniwersytety w pro- 

dukeji ..nędzarzy, a ustawodawcy ścigają się 
w obmyślaniu nowych form życia społecznego: 

korporacyjnych,  ziemiozapodatkowych, któ- 
ieby dogadzając tej narodowej woli wytwa- 

rzały nam setki tysięcy nowych posad nurzęd 

niczych. 
Jakieś sześć czy osiem lat temu zostałem 

przez jedną bardzo lewicową zresztą nauczy- 

cielkę zaalarmowany przeludnieniem średnich 
zakładów naukowych i napisałem artykuł 
o snobizmie, który niepotrzebnie taką massę 
dzieci do tych gimnazjów wypycha. „Błoga- 

sławiony to snobizm** — odpisał mi p. Ma- 
rjan Świechowski, osobistość, którą wielu je- 
szcze wilnian napewno sobie przypomni. Ale 

szkodliwość tego pędu rzekomo kun nauce, a 

właściwie ku deklasowaniu się, ku  derasi- 

nizacji, jest tak wyraźna, że mógłbym swe- 
go oponenta pobłogosławić innym wersetem, 
a mianowicie: „błogosławieni ubodzy da- 

chem''. 2 

Element trzeci o charakterze pedago- 
gicznym. Tutaj będę rewoluejonistą w sto- 
sunku do pedagogji. Jestem głęboko przeko- 
nany, że dziecko wychowywane jest nie przez 
nauczycieli, a przynajmniej nie w tym stop- 
niu przez nauczycieli i rodzieów, eo przez 
kolegów, przez rówieśników. I to spychanie 
na jedną ławę szkołną, €zy  przedszkolną 
elementów z rodzin oświeconych i nieošwie- 
conych obniża kultwę, działa ujemnie na 
przejmowanie nauki przez uczniów. Ze wszyst 

kich stron słychać głosy skarżące się na ui- 
ski poziom wiedzy u abiiurjentów szkół śre- 
dnieh, absolwentów szkół wyższych. Słyszy 

się ciągle humorystyczne tego przykłady. 

Niewątpliwie demokratyzacja szkoły stanowi 

tu główną przyczynę. — Talenty z ludu. To 
jest kwestja zupełnie specjalna, kwestja $8- 
lentu to jest wogóle rubryka rzeczy wyjąt- 
kowych, extraordynaryjnych i jako taka 
w zupełnie specjalny sposób załatwiana być 
musi. Ale metoda właściwa nie może pole- 
gać na tem, aby dla niezagubienia jednego 

ewentualnego talentu, obniżać eałe szkolni 
ctwo o 50 stopni. 

Element czwarty polityczny, mocarstwowy. 

Sądzę, że nasze utyskiwania, że te niebez- 

wo- 
mini- 

   
  

  

  

   

MADRYT. PAT. — Do godziny 4 
po poł. wiadome były następujące wyni- 
ki wyborów do parlamentu: 

Prawica otrzymała 123 mandaty, w 
tem agrarjusze i akcja ludowa 92, nacjo 
naliści baskijscy.13, Liga 10, tradycjona- 
liści 8 mandatów. Stronnictwa lewico- 
we otrzymały 119 mandatów, w tem ra- 
dykali 48, lewica katalońska 30, socjali- 
ści 19, akcja republikańska 4, radykali 
socjalni 2, republikanie 3, postępowcy 1, 
komumiści 1, konserwatyści 6 i unja 
socjalistyczna katalońska 5. Ogółem do- 

Rozw qzanie 
Nowe wybory 20 

BUKARESZT. PAT. — Dziemmik U- 
rzędowy* ogłasza dekret o rozwiązaniu 
parłamentu rumuńskiego. Nowe wybory 

tychczas znany jest wynik co do 242 
mandatów. 

Wedle doniesień agencji Havasa, hisz 
pański minister spraw wewnętrznychr о- 
świadczył, że w niektórych prowincjach 
rezultat wyborów znany będzie nie wcze 
śniej niż za 3 dni. W szczególności doty- 
czy to prowincji Leon, oraz wielu wio- 
sek górskich, zasypanych przez śnieg. 

MADRYT. PAT. — Według oświad 
czenią jednego z polityków, na podsta- 
wie dotychczasowych obliczeń można 
wnioskować, że ugrupowania  prawico- 

  

parlamentu w Rumunji 
i 28-go grudnia 
do Izby Deputowanych wyznaczono na 
20 grudńia, a do Senatu — na 28 grud- 
nia. 

Czechosłowacja uzna Sowiety de jure | 
MOSKWA PAT. — W Moskwie oczekiwa- 

ne jest w najbEžszych dniach nawiązanie per- 
traktacyj z Czechosłowacją w sprawie uznania 
de iure ZSRR. Doniesienie korespondenta TASS- 

a z Pragi o wczorajszej audjencji przedstawicie- 
la ZSRR Aleksandrowskiego u prezydenta Masa- 
ryka wywołało w tutejszych kołach politycznych 

ożywione komentarze. Koła te wyrażają rów- 
nież nadzieję, na uregułowanie stosunków mię- 
dzy ZSRR a Bełgją i Holandją. Dzisiejsza prasa 
przytacza oświadczenia tamtejszych działaczy 
politycznych, dotyczących nawiązania stosun- 
ków z ZSRR. 

Decydujący dzień dla gabinetu Sarrauta 
Początek debaty flnansowej 

PARYŻ PAT. — Dzień dzisiejszy rozstrzy- cie rządowym, przyczem komisja pozycję osz- 
gnie o losach gabinetu premjera Sarraut, bo--czędności zmniejszyła do 1.130 miljonów, nato- 
wiem Izba Deputowanych rozpocznie debaty 
nad projektem finansowym rządu i wnioskami 
komisji. 

Projekt rządowy spotkał się w komisji fi- 
nansowej z bardzo chłodnem przyjęciem. W trak 
cie obrad komisji, projekt rządowy uległ tak“ 
znacznym zmianom, że nie wiadomo, jak się do 
tego ustosunkuje rząd. Uzgodnienie 
rządu wobec poprawek komisji nie będzie rze- 
czą łatwą, zwłaszcza jeżeli się weźmie pod u- 

wagę, że minister budżetu Gardey reprezentuje 
w łonie rządu punkt widzenia Senatu, domaga- 
jącego się energicznych zarządzeń oszczędnoś- 
ciowych. 

Ogólna surna projektu budżetu po popraw- 
kach komisji wyraża się liczbą 3.280 miljonów 
fr, a więc o 272 miljony więcej, niż w projek- 

  

miast zwiększyła pozycje nowych wpływów do 
liczby 2.150 miljonów. 

Obecnie rząd znajduje się wobec alternaty- 
wy: albo podtrzymać swój punkt widzenia, po- 

łegający na przewadze oszczędności nad nowe- 
mi źródłami dochodów w swym pierwszym pro- 
jekcie finansowym, albo przychylić się do wnio« 
sku komisji i podtrzymać projekt w tej postaci. 

W tym ostatnim wypadku niełatwo będzie 
znaleźć większość Izby, któraby popierała te pro 
jekty, gdyż część propozycyj rządowych spotka 

się ze sprzeciw. em grup centrowych, inne znów 
postanowienia projektu są sprzeczne z żądania- 
mi socjalistów, którzy zdecydowanie przeciwni 
są wszelkim Obniżeniom i potrąceniom z uposa- 
żeń urzędników, 

  

we w przyszłych Kortezach liczyć będą 
około 200 posłów. Grupa radykałów Le- 
rroux liczyć będzie prawdopodobnie oko 
ło 100 mandatów. Socjaliści większą licz 
bę głosów uzyskali jedynie w Madrycie. 

Madryt. PAT. — W Sewilli, w czasie 
starć podczas wyborów do Kortezów po- 
między komunistami, a t.zw. akcją ludo- 
wą, zabito w czasie strzelaniny dwie oso 
by. W Waiencji zginęła jedna osoba, 
lalka osób ciężko raniono; w Gallarata 
— zabito księdza. W Barcelonie za- 
strajkowały tramwaje i autobusy. Mimo 
to ruch w mieście był olbrzymi. 

Wezwanie posłów Dubois 
i Bariickiego do odbycia kary 

WARSZAWA (tel. wł.) Zgodnie z polece- 
niem prokuratora przy Sądzie Okręgowym, 

wczoraj policja wręczyła skazanym w procesie 
Centrolewu posłowi Dubois, oraz posłowi Barlic- 
kiemu — wezwania do stawienia się w dniu 22 

bm. w więzieniu mokotowskiem celem Odbycia 
wymiaru kary. W wezwaniu tem podana jest 
wysokość kary z zaliczeniem aresztu prewen- 

cyjnego. 

© wydanie posłów Str. Ludo- 
weco 

WARSZAWA (tel. wł.) Władze sądowe wy 
stąpiły do Sejmu o wydanie posłów ludowych 
Kciuka, Stachwica i ga, Wszyscy ci posło. 
wie otrzymali mandaty z Małopolski, gdzie wła- 
śnie ostatnio doszło do krwawych rozruchów. 
ROkowania polsko-niemieckie w sprawie sprze 
daży żyta dobiegają końca 

Następca zmarłego senatora 
God'ewsk ego 

WARSZAWA (teł, wł.) W związku ze zgo- 
nem senatora z listy narodowej Godlewskiego, 
na jego miejsce do Senatu wejdzie z wojew. 
warszawskiego Władysław Dobrzyński, starszy 
cechu szewckiego. 

Dar P.K.0. dia Muzeum Naro- 
dowego 

KRAKÓW PAT. — W dniu 20 bm. w sali. 
Muzeum Narodowego odbyło się uroczyste prze- 

kazanie na własność Muzeum Narodowemu w 
Krakowie obrazu jana Matejki „Joanna d'Arc", 
ofiarowanego Muzeum Narodowemu przez PKO. 
To wspaniałe dzieło Jana Matejki zostało ofia- 
rowane dzięki inicjatywie prezesa PKO dr. Gru- 
bera, który wykupił obraz z rąk prywatnego 
właścicieła zagranicznego. 

Konterencja rozbrojeniowa poza Genewą? 
Dalsze narady w willi p. Avenola. — Pogłoski o udzizle Niemiec 

GENEWA PAT. — W poniedziałek po po- 
łudniu odbyły się ponowne narady reprezentan- 

pieczeństwa, płynące z nadprodukcji inteli- tów Francji, Wielkiej Brytanji, Włoch i Stanów 
geneji, dla wszystkich już dziś w Polsce wi- Zjednoczonych. W naradach tych również wziął 
doczne, nie przełamią tej narodowej woli, żeudział generalny sprawozdawca min. Benesz,— 
wszystko co żyje chce być urzędnikiem, a kto 

mie jest urzędnikiem, ten uważa się za wj- 
kolejeńca. Z tem jest trudno wałezyć jak 

z każdym żywiołem, każdą  irracjonalnością. 

Cóż, było na świecie państwo, które 
zdobywało nowe terytorja, rozszerzało swe 

imperjum nie dłatego, aby zdobywać rynki 
dla wyrobów. przemysłowych, ale  dla- 
tego, aby osadzać urzędników. — Рай- 
stwem tem była Rosja i prężność, ekspanzja, 

zachłanność drobnobiurokratycznej _ klasy, 
emigrującej z nieurodzajnej Wielkorosji, ta 

prężność była motorem w budowie wielkiego 
Imperjam po szczyty Kaukazu, po brzegi 

oceanu Spokojnego. 

Nłestety, my mamy tylko tysiące urzęd- 
uików, które wysyła nam Galicja, ten pje- 
mont Polski, do którego całość Polski z ro- 
ku na rok więcej się upodabnia. Soejalnie 
Polska, to rozrastająca się Galicja, z jej 

wszystkiemi cechami, które się nam przed 
wojną tak strasznemi wydawały. Duszno tam 

było w przełudnionej,  przeinteligentnionej 
massami uniwersyteckiego włościaństwa Ga- 
lieji. I nam się robi duszno w naszych gra- 
nieach strzeżonych tonnami drutu kolczaste- 
go. Cat. 

m 
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Narada odbyła się w prywatnej willi sekretarza 
generalnego Ligi p. Avenola, Po zakończeniu 
narad wydany został lakoniczny komunikat, za- 
powiacający zwołanie prezydjum konferencji na 
środę po południu. We wtorek mają się odbyć 
dalsze rozmowy i narady prywatne. 

Fakt zwołania prezydjam zdaje się dowo- 

dzić, że między mocarstwami uczestniczącemi 
w naradach doszło już do zasadniczego porozu- 
mienia: co do dalszych prac konferencji, niewąt- 
pliwie w sensie odroczenia konferencji do sty- 
cznia, 

W związku z perspektywą Odroczenia kon- 
ferencji żywo dyskutowano w kuluarach ewen- 
tualność odbycia w okresie przerwy, a więc w 
ciągu grudnia, konierencji z udziałem Niemiec 
poza Genewą. 

Na ten temat krążą różne pogłoski. Ogólnie 

panuje przekonanie, że jeśliby taka konferencja 
wogóle doszła do skutku, to chodziłoby nie o 
konferencję sygnatarjuszy paktu 4-rech, na co 
nie zgodziłaby się Francja, lecz o konferencję 

znacznie szerszą, w której uczestniczyłyby 
wszystkie główne państwa europejskie, zainte- 
resowane w problemie, a więc obok Francji, Nie 
wiec, Wietkiej Brytanji i Włoch, również ZSSR, 
Polska, kraje Małej Ententy, Belgja, jak również 
Stany Zjednoczone i Japonja. Taka konferencja 
odbyłaby się zapewne we Włoszech. 

GENEWA PAT. — O przebiegu poniedział- 
kowej 3-godzinnej narady u sekretarza general. 

  

Zamachy Żydów 
na anglelskie placówki dyplomatyczne w Warszawie 

Wczoraj o godzinie 12 min. 30 w poł. 

w okna kancelarji ambasady brytyjskiej, 
mieszczącej się przy ul. Nowy Świat 18, 
rzucono Od ulicy kamień powodując wy- 
bicie szyby. 

Dyżurny policjant, pełniący w pobii- 
żu służbę, zatrzymał 2-ch młodzieńców. 
Są to: Boruch Milecki, Jechezkiel Ka- 
czyński, obaj członkowie „Betharu”. 
Odprowadzono ich do X komisarjatu,no 

czem obu przekazano do dyspozycji po- 
licji politycznej, która wdrożyła w tej 
sprawie śledztwo, przesłuchując zatrzy- 
manych. 

Jako dowód rzeczowy do sprawy do- 
łączono kamień, owinięty w gazetę,w któ 
rej były napisy o treści: „Precz z meto- 
dami antyżydowskiemi w Palestynie". 

W dniu wczorajszym dokonano podo 
bnego wybicia szyby w konsulacie angiel 
skim przy uł. Aleja Róż 9. Nieznani 
sprawcy rzucili duży kamień, który wybił 
szyby w biurach konsulatu. Kamień owi 
nięty był w papier z nadpisem: „Niech 
zginie angielski rząd antysemicki". Mi- 
mo natychmiast zarządzonego pościgu, 
sprawców napadu nie udało się ująć. 

nego Ligi Narodów Avenola, uczestnicy jej u- 
dzielili prasie tylko skąpych informacyj. 

Według nich przedmiotem obrad była spra- 
wa odroczenia komisji głównej konierencji roz- 
brojeniowej. Ustalono, że przewodniczący Hen- 
derson wystąpi na środowem posiedzeniu prezy- 
djumn konferencji z propozycją odroczenia komi- 
sji głównej do drugiej pOłowy stycznia. Kwe- 
stja, czy konieczne jest zwołanie komisji głów- 
nej dia ratyfikowania tej decyzji, rozstrzygnięta 

zostanie przez prezydjum. 
Wmiędzyczasie komitety technczny i spra- 

wozdawczy kontynuować będą swe prace. Ró- 
wnolegle z tem toczyłyby się rokowania na dro- 
dze dyplomatycznej. Zarówno w kołach fran- 
cuskich, jak i brytyjskich zaprzeczają, aby była 
mową o zwołaniu już obecnie konferencji poza 
Genewą, ale nie kwestjonuje się możliwości, że 
rokowania dyplomatyczne między stolicami. do 
tego doprowadzą. 

Mażliweść ustąp:enia Włoch z Ligi Narodów 
LONDYN PAT. — Dzienniki angielskie do- 

noszą z Rzymu, że na 3 grudnia zapowiedziana 

jest w Głównej Radzie Faszystowskiej general- 
na debata z udziałem Mussoliniego na temat Li- 
gi Narodów, przyczem — zdaniem prasy angiel- 
skiej — trzeba liczyć się z możliwością ustą- 
pienia Włoch z Ligi Narodów, jako z następst- 
wem tej debaty. 

W każdym razie prasa włoska przygotowit- 

je opinję publiczną w tym kierunku. O ileby to 
nastąpiło, to miałoby to na celu poparcie stano- 
wiska Niemiec co do konieczności reorganizacji 
Ligi Narodów. 

Dzienniki angielskie biorą te możliwości za 
dalszy asumpt do stwierdzenia, że niezadługo 
zostanie zwołana do Londynu konferencja mię- 
dzynarodowa, na której wszystkie te sprawy — 
rozbrojenia i Ligi — będą rozstrzygane. 

  

Rokowania poiske-niemieckie 
w sprawie sprzedaży żyta dobiegają końca 

WARSZAWA (tel, wł.) Prowadzone Od odbiorczych, mają się ku końcOwi i lada chwila 
dłuższego czasu w Berlinie rokowania o zawar- należy oczekiwać podpisania umowy. 
cie polsko-niemieckiego porozumienia w spra- 
wie sprzedaży żyta na zagranicznych rynkach 

Umowa ważna będzie do dnia 31 lipca 1934 

  

Trasa iotu w Chalienge'u 1934 r. 
prowadzi przez Wilno 

WARSZAWA. PAT. Dla omówienia z 
delegatami aeroklubów, biorących udział w 
challenge'u 1934 roku, uzupełnień do regula- 
minu challenge'u, Aeroklub Rzeczypospolitej 
zwołał do Warszawy na dzień 20 b.m. specjal 

ną konferencję międzynarodową. 

Przewodniczący konferencji ppłk. Kwie- 
ciński, sekretarz generalny Aeroklubu Rze- 
czypospolitej Polskiej, otworzył obrady krót- 
kiem przemówieniem powitalnem, w którem, 

dziękując delegatom za przybycie, wyraził na 

dzieję, że przyszłoroczne zawody challenge'a 
zgromadzą elitę pilotów turystycznych. Mimo 

dotkliwych ofiar, jakie poniosło i ponosi na- 

dal lotnictwo sportowe przez stratę lotników 
tej miary co Arrachart, Poss, Żwirko i Wi- 
gura, postęp lotnictwa nie ustaje i przyszło 

roczne zawody ujawnią go niewąpliwie. 
W konferencji wzięli udział delegaci 

roklubów Włoch — inż. Sambri, Czechosło- 

ae- ae 

wacji — inż. Berwida i kpt. Kopecky, Nis- 
miec — prezes Luftsportwerbandu Lerzer i 
Siebel. Delegat Aeroklubu Francji na konfe- 
rencję nie przybył. Delegatami Aeroklubu 
Rzeczypospolitej byli inż. Polturak i Kwaś- 
niak. 

Na posiedzeniu poniedziałkowem ustalo- 
no ostatecznie trasę lotu okrężnego w challen- 
ge'u. Długość trasy wynosić będzie około 
9.500 klm., a więc będzie ona blisko o 2.000 
klm. dłuższa, niż w roku 1932. Trasa biec bę 
dzie nad Europą i nad Afryką Północną. 
Lot okrężny rozpocznie się w Warszawie i 
biec będzie przez następujące lotniska: Kró- 
lewiec, Berlin, Kolonja, Paryż, Bordeaux, 
Pau, Madryt, Sewilla, Casablanca  Meknes, 
Sidi-Bel-Abbesn, Algier, Biskra, Tunis, Paler 
mo, Neapol, Rzym, Rimini, Zagrzeb, Wiedeń, 
Brema, Praga, Katowice, Lwów, Wilno, War- 
SZAWA. 

———— 005505 GEA сс о 
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Е gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“, 

  

  

TELEGRAM 
WYROK W PROCESIE O SZPIEGOSTWO. 

WARSZAWA. PAT. — W dnia 20 b.u. 

Sąd Okręgowy ogłosił wyrok w sprawie Ła- 
dowskich, Kuźmiekiego, Stelli Filarowej | 
innych oskarżonych o szpiegostwo na rzecz 
jednego z państw ościennych. 

Proces w tej sprawie toczył 

drzwiach zamkniętych. Ogłoszenie wyroka 
odbyło się jawnie. Na mocy wyroku osk. 
Włodzimierz Kuźmicki został skazany na trzy 
data więzienia, Ernestyna Ładowska, Czerma 
nowiez i Śliwak — na dwa lata każdy. Poza 
tem wszyscy skazani zostali pozbawieni praw 

obywatelskich na 10 lat. Oskarżeni Stella 
Filarowa, Benjanim Ładowski, Izrael Borkow 
ski, Marjasz. Płotnikow i Zdzisław Majew- 
ski, zostali uwolnieni od winy i kary wobac 
braku dowodów winy, 

NACHUM SOKOŁÓW O SYTUACJI 
W PALESTYNIE. 

WARSZAWA PAT. — W poniedziałek w 
południe w Złotej sali hotelu Eruopejskiego od- 

była się konferencja prasowa, urządzona przez 

komitet przyjęcia prezydenta wszechświatowej , 
organizacji sjonistycznej i Agencji Żydowskiej 

dr. Nachuma Sokołowa. 

Po zagajeniu konferencji przez pos. Gruen- 
baunia, zabrał głos Sokołow, który w dwugo- ° 
dzinnym referacie zobrazował powstanie i roz-- 
wój t. zw. deklaracji Balfoura. Dużo miejsca - 
mówca poświęcił ostatnim zaburzeniom arab- 

  

się przy 

«skim w Palestynie, które były skierowane prze- 

ciwko policji angielskiej. Mówca zaznaczył, że 
"tych godnych ubolewania incydentów nie nale- 
ży zbytnio wyolbrzymiać, gdyż brał w nich u- . 
dział zaledwie drobny odłam ludności arabskiej, . 
zamieszkałej w Palestynie. 2 

Następnie dr. Sokołow skreślił obraz Pałe- 
styny, która pod ręką żydowskiego robotnika | 
zamienia się w biblijny kraj, mlekiem i miodem . 
płynący. Wszystkiego tego dokonywują Żydzi, 

których psychika w Pałestynie zupełnie się zmie . 
nia. Palestyna nie zna kryzysu. Daje się raczej 
odczuwać brak rąk roboczych. Następnie dr. , 
Sokołow mówił o komitetach propalestyńskich, 

istniejących w wielu krajach Europy i Ameryki. 

Po referacie prez. Sokołow odpowiadał na 
pytania poszczególnych dziennikarzy. SZ 

£ CARNERY ZA NIEOPŁACE- 
NIE PODATKU KAWALERSKIEGO 

UDINE. PAT. MISTRZ świata w bok- - 
sie wszystkich wag, słynny olbrzym włoski 
Primo Carnera został skazany na grzywnę - 
w wysokości 150 lirów i na zapłatę zaległo- - 
Ści t. zw. podatku kawalerskiego. Menażer |. 
Carnery całą sumę niścił. 

LOTNISKO CYWILNE W MIŃSKU 

MOSKWA. PAT. W Mińsku otwarto łot . 
nisko cywilne, inaugurując zarazem komnuni- -. 
kację lotniczą na szłaku Moskwa — Mińsk, 
która to linja, po sfinalizowaniu rokowań 
polsko-sowieckich, ma być przedłużona do | 
Warszawy. 

LOT DO STRATOSFERY. 

AKRON. (stan Nowy York) PAT. Por. | 
Settle, który podejmuje drugi lot do strato- | 
sfery, wzniósł się w powietrze dziś o godzi- 
nie 9.27 według czasu lokałnego. 

WASZYNGTON PAT.— Balon, na którym | 
por. Settle podjął wczoraj lot do stratosfery, © 

godz. 14,30 osiągnął wysokość 16.000 metrów. 
Balon wznosi się w dalszym ciągu. Spodziewają 

się, że por. Settle wyląduje dopiero jutro rano. 

MROZY WE WŁOSZECH. 

MEDJOLAN PAT. — W północnych Wio- 
szech gwałtownie obniżyła się temperatura. do- 

chodząc do kilkunastu stopni poniżej zera. Rów- 
nież szaleją tam wielkie śnieżyce, szczególniej w 

okolicach Turynu i Stresy. Na przedgórzu alpej- 

skiem śnieg pada już od kilku dni. Na terenach 

nieco niżej położonych ulewne deszcze spowo- 
dowały wezbranie strumieni i rzek. 

Trojanowski ambasadorem 
ZSSR. w & тегусе 

WASZYNGTON PAT. — Pierwszym amba 
sadorem ZSRR w Stanach Zjednoczonych mia- 
nowaty został Trojanowski. Rząd Stanów Zje- 
dnoczonych udzielił już agrement dla tej no- 
minacji. 

TOKJO PAT. — Przedstawiciel japońskie- 
go ministerstwa spraw zagranicznych zapytany, 

jak koła polityczne japońskie zapatrują się na 
nominację byłego ambasadora ZSRR w Tokjo 
Trojanowskiego pierwszym _ przedstawicielem 
Sowietów w Waszyngtonie, oświadczył, że Tro- 
janowski jest bardzo przyjaźnie usposobiony do 
Jeponji i jest świetnym znawcą spraw japoń- | 
skich, będzie więc mógł być pożyteczny w spra- . 
wie polepszenia stosunków między Sowietami, 
Ameryką i Japonią. ; 

  

Zuchwały napad na dwór 
WARSZAWĄ (tel. wł.) Ze Lwowa donoszą 

© zuchwałym napadzie rabunkowym, dokona- 
nym na dwór ziemiański w Nahowcach. Wczo- 

rajszej nocy o godzinie 2-giej, gdy dwór pogrą- 
żony był we śnie, wtargnęło 7 uzbrojonych ban- 
dytów, 4 pozostałych pozostało ma czatach, 
trzech zaś wywarzyło drzwi do pokoi. Bandyci 
weszli do sypialni właścicielki majątku, 60-letniej 
Heleny Łukaszewiczowej i poczęli plądrować w 
szuiladach, przetrząsając szaty i komody, — W 
podręcznej szkatułce istotnie znałeziono kilka 
tysięcy złotych, które zrabowano. : 

Staruszka przebudzona wejściem bandytów, 
zerwała się z łóżka, wszczęła ałarm i usiłowała 
wydrzeć opryszkom zdobycz. Podczas szamo- | 
tania się, rozsypał się sznur drogich pereł, a per- | 
ły rozsypały się po podłodze. Bandyta uderzył 

Łukaszewiczową kolbą rewolweru w głowę. Na 

widok zaalarmowanej służby, bandyci zbiegji. 

МУ
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SILVA RERUM 
SAMORZĄD SZKOLNY 

Nowe programy szkolne, szczęśliwie odsu- 

wając panoszące się dotychczas wzory obce, 

sięga do wzorów dawnych, polskich. 
Jednym z przejawów takiego nawiązywania 

do tradycyj polskich, ściśle tradycyj Komisji 

Edukacji Narodowej, jest uwzględnienie war- 

tości wychowawczej samorządu uczniowskie- 
go i gospodarcze nastawienie programów 

szkolnych. 

Kurjer Polski (316) przypomina czytelni- 
kom poglądy Komisji Edukacji Narodowej: 

W jednem z zaleceń Komisji Edukacyjnej 
czytamy: „Ekonomika, powinności człowieka w 
rządzie domowym, gospodarsk'm. Pierwszy to 
jest świat człowieka dom jego, pierwszy rząd 
gospodarowan'e. Rady względem postępowa- 
nia sobie w tej nauce są następujące: 1. Za- 
<chowując w tej nauce pomiarkowanie, od dzie- 
ciństwa oma zaczęta być powinna, 2. Przestrzec 
aależy uczniów, jak szpetnie jest używać je- 
dzenie, odzieży, dnnych potrzeb i wygód i nie 
wiedzieć i nie myśleć, kon się to winno i jak 
się to robi. 3. Przestrzec należy uczniów, że 

nie mają żyć ze światem, że mieć będą róż- 
ne gatunki potrzeb, związki, interesa. 4. Na- 
pomnieć trzeba, że ubóstwo jest pewnym i 
gorzkim skutkiem zaniadbanej ekonomji. 5. 

Napomnieč trzeba, że błędnem jest rozumieć, 

iż lepiej gospodarstwo iść nie może, jak idzie. 
6. Nauczyciel ostrzega, że wesoło żyć, używać 

rozrywek, cieszyć się spokojnością wewnętrz- 
na bez ekonomji nie można... Chcę tę naukę dla 

praktyki przeprowadzić, niech dzieci znają 
ziemię, która ich karmi i nosi, dom, w którym 
mieszkają, chieb, który jedzą. Niech dnie wol- 

ne Od szkół idą do różnych rzemieślaików, niech 
się wywiadują nazwiska naczyń, materyj, ich 
gatunku, miejsca, skąd sprowadzone bywają. 
Niech mają wiadomość 0 urOdzajach  krajo- 

wych, ich cenie, przyczynach  taniošci i dro- 
gości. Niech wchodzą do kramow  kupiec- 
tich, gdzie rzeczy do odzieży, do sprzętu do- 
«nowego sprzedają. Niech się wprawiają, żeby 
z osobnych swoich wydatków czynili rege- 
strzyk, zawsze ostrzegając środka między r0z- 
<zutnością i niebacznością na swe pożytki, a 
aniędzy skąpstwem i łakomstwem*, 

Takie były wskazania Komisji Edukacji 
Narodowej. Nowe programy wyraźnie nawiązu- 
dą do tych fradycyj, wciągając młodzież już od 

szkoły powszechnej w krąg tych zagadnień. 

Nastawienie gospodarcze nowego programu 
przejawia się w każdym niemal jego szczegółe, 
Najwyraźniej występuje ono może przy na- 
ucę polskiego, która w szkole powszechnej jest 
osią całego nauczania, a zarazem tym terenem, 
aa którym prowadzona jest w gruncie rzeczy 
nauka © Połsce współczesnej. Przy każdej 0- 
kazji powinien tu nauczyciel zaznajamiać dzieci . 
zę strukturą gospodarczą Polski, mówiąc im 
© warsztatach pracy w całym kraju i w ich o- 
ołicach. Warsztaty najbliższe, większe i mniej- 
sze, nisi on z dziećmi zwiedzać, musi chodzić 
właśnie do „kramów kupieckich", — musi z 
dziećmi szukać ustawicznie tych źródeł, z- 
ttórych powstaje bogactwo narodowe, 

Kurjer Poranny (318) również omawia 
sprawę samorządu szkolnego: 

Niektóre postacie samorządu uczniowskie- 
go są wiernem Odzwierciadleniem życia i pra. 
<y państwa (sejmiki, senaty oparte na kon- 
strukcji szkołnej) lub jego komórki (gminy ucz-. 
uiowskie) ite przyzwyczajają młodzież szkol. 

<tą do tych warunków, które ją czekają w wieku 
dojrzałym, jako obywateli państwa. Następnie 
samorząd szkolny wychowuje w _ swoich 
szkołach umiejętność życia społecznego i za- 
szczepia w nich takie cnoty, jak: solidarność, 
poczucie odpowiedzłalności, karność, poszano- 
wanie praw i przepisów. grzeczność, wyrobienie 
towarzyskie i parlamentarne, — których to za- 

let wymaga od jednostki życie i praca w spo- 
teczeństwie. Ale obok tych zalet, które mają 
sens uspołecznienia jednostki, samorząd szkol. 
ny zarazem budzi i umacnia indywidualność 
ucznia. Na tle życia zbiorowego budzą się w 
jednostce cechy, kształtujące jej osobowość, sa- 
modzielność, sumienność, szlachetną ambicję. 
systematyczność, altruizm, samokrytycyzm i 
t p. W wielostronności życia samorządowe- 
go młodzież zawsze znajdzie właściwe pole 

dia wykazania swych rzetelnych upodobań 

uzdolnień a nierzadko i talentów i odwrotnie 
tutaj spotka się z ostrą krytyką wszelkich fał- 

szywych aspiracyj i pretensji, płynących ze 
zbyt wysokiego mniemania jednostki o sobie. 

Nowe zadania, spadające na szkołę zgodnie 
z bardzo staremi wskazaniami pedagogicznemi 

Komisji Edukacji Narodowej, — niezawodnie 
mogą ożywić szkołę i dodatnio wpłynąć — па 

kształcenie charakterów naszych obywateli Rze- 
czypospolitej. Lektor 
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Dražetki Bengalskie 
Karpińskiego 

  

  

SŁOWO 

Š. p. Zafja Zdusławowa Tarnowska 
Niemal nagle, a w każdym razie bez cięż- 

szej, dłuższej choroby, przyszła śmierć, zabie- 

rając Mężowi wierną, dzielną, rozumną towarzy- 
szkę jego prac, a społeczeństwu jedną z 

najbardziej oddanych sprawie narodowej i Bożej 

pracownic. Urodzona w Krzeszowicach jako cór. 

ka Artura Potockiego, a wnuczka Adama, wy- 

chowywała się w atmosferze tego patrjotycz- 

nego domu, wchłaniając miłość Ojczyzny 

gorliwą żarliwość w wierze katolickiej. Poko- 
lenie młode nie zdaje sobie już dzisiaj nawet 

sprawy, jaką rolę w walce o prawa narodowe 

odgrywał w drugiej połowie wieku  zesztego 

dom Potockich, a w szczegółności Adam hr. 
Potocki i Zofja Adamowa Potocka, uwieczniona 
na.znanym portrecie Matejki jako typ poiskiej, 
dostojnej pani. Artur Potocki, który objał po 
ojcu ten doniosły posterunek pracy narodowej, 

jakim byty Krzeszowice i pałac przy Rynku 
krakowskim, umarł wcześnie (1890) w pełni 

swojego życia i nie mógł odegrać tej kierowni- 
czej w czeństwie roli, jaką spełniał przez 

czas długi jego ojciec Adam Potocki. Przekazał 
1а jednak swemu młodszemu bratu. Andrzejowi, 

który zginął potem z ręki ruskiej na posterunku 

ale także przekazał ją swym cór. 
т kontynuowały dalej najpiękniej- 

szę tradycje rodzinne. Jedna z nich Zofja, po- 

ślubiw w r. 1898 hr. Zdzisława Tarnow- 

skiego znałazia dla siebie szerokie pole do pracy 

na zamku w Dzikowie, a równocześnie i w 

Krakowie, gdzie młodzi małżonkowie znaczną 

część roku spędzali, zwłaszcza, że obowiązki 

prezesa Towarzystwa Rolniczego, jakie hr. 

Zdzisław Tarnowski wziął na siebie, wymagały 

nieraz i dłuższej obecności jego w Krakowie. 
Ś.p. Zmarła obdarzona rozumem bystrym, da- 

rem trzeźwego i realistycznego ujmowania każ- 

dej sprawy, była idealną towarzyszką każdej 
pracy. Stała u boku męża, nie szczędząc nig- 

dy mądrej rady, nie narzucając w niczem swo. 

jego zdania, ale nie usuwając się także nigdy 

od wypowiedzenia go w chwili najstosowniej- 
szej. I później gdy hr. Tarnowski oddał się 

pracy politycznej, organizując jeszcze przed 

wojną stronnictwo „Prawicy narodowej" — о- 
bejmując kierownictwo prasy konserwatywnej 

jako prezes „Czasu* — odgrywające w ówcze- 

snej, przedwojennej sytuacji (zwłaszcza na grun. 

cie sejmowym)  pierwszorzędną rolę — towa- 

rzyszyła swą myślą j swem sercem mężowi 

w każdej donioślejszej akcji politycznej. 
Podczas wielkiej wojny, gdy wojska  ro- 

syjskie zajęły Dzikow i uprowadziły męża ze 

sobą, pozostała na miejscu, oddana pracy do- 
broczynnej i społecznej ku ulżeniu nędzy ludz- 

kiej. Sympatyzowała zawsze ze sprawą Leg- 

jonów polskich, walczących przeciw Rosji i 
działała gorliwie przez cały czas wojny na ich 
rzecz. Po wojnie umiała zebrać koło siebie w 
salonach pałacu przy ulicy Sławkowskiej licz- 
ne grono ludzi skupionych pod hasłem budowania 
państwa polskiego na fundamencie konserwa- 
tywnego w polityce poglądu. We wszystkich ze- 
braniach politycznych, jakie się z inicjatywy hr. 
Zdzisława Tarnowskiego odbywały, brała żywy 

udział; Nie dokonał się nigdy żaden ważniej- 
szy krok polityczny: bez wysłuchania Jej zda- 

nia, zawsze rozumnego i podyktowanego 

trafnym, od wielu pokoleń  odziedziczonym 

instynktem politycznym. W szczególności w r. 
1927, gdy konserwatyści stanęli przed dyle- 

matem, czy pójść razem z Nar. Demokracją i 
Centrolewem na drogę  krzykliwej, ale jato- 

wej opozycji, czy też stanąć do pracy nad dal- 
szą budową państwa przy boku Marszałka Pił- 
sudskiego, podkreślając tem samem sposób 

dojścia do władzy za pomocą zamachu sta- 
nt, oświadczała się zawsze gorąco za tą dru- 
gą ewentualnością, jako dużo  korzystniejszą. 
bo realniejszą. 

Był to jednak nietylko realny i pozytywny 
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umysł, ale biło w niej także gorące serce. Ka- 
żdą sprawę oceniała równocześnie jako 
nawskroś dobra, szlachetna, litości pełna ko- 
bieta. le dobrego czyniła! a zawsze w ciszy i 

tajemnicy, ile łez otaria i ile miłosierdzia oka- 
zywała, tego w tej chwili nie da się opowie- 
dzieć, ale to jej Bóg policzy. Jeśli jeszcze do- 
damy, że nic polskiego nie było Jej obcem, że 
cieszyła się każdym objawem kultury polskiej, 
że gorąco zajmowała się wspaniałemi zbiorami 
sztuki j cywilizacji, przechowywanemi w Dzi- 
kowie porządkując je i rejestrując z zapałem; — 
jeśli dodamy, że interesowała się gorąco każdą 
nową myślą, książką, obrazem,  umiejąc 
przeniknąć ducha czasu i dałeka od wszelkiego 
zamykania w kulturze ubiegłych lat — to i tak 
jeszcze nie zgromadziliśmy wszystkich rysów 
właściwych śŚ. p. Zmarłej. Ale jeden człowiek 
nie może się — i to pod świeżem wrażeniem 
śmierci — pokusić, aby dać pełny i wyczerpu- 
jący wizerunek ducha s. p. Zmartej. 

  

15-lec'e     Po skiego Bi: łego Krzyża 
с : 

W sobotę z okazji 15-lecia Polskiego Białego Krzyża odbył się w Kasynie podoficerskiem 
w Warszawie uroczysty walny zjazd delegatów okręgów i kół Polskiego Białego Krzyża 
z eałej Polski. Na zdjęciu w pierwszym rzędzie Pani Marszałkowa Piłsudska, ks. biskup 

Gawlina, wicewojewoda Ołpiński i inni. 

EEK TPA APC SET TNT NS RESTA TS SODA DR OT RESTA DSNNTOKENSINOS KEPTOS SUSE 

SeNSOCY iny artykuł londyński Goehhelsn 
jest zmyś'ony od początku do kcńca 

KOMPROMITACJA ANGIELSKIEGO 
„SATURDAY REVIEW*. 

W dwa dni po rozmowie kaacierza Hitlera 
z posłem Lipskim, w angielskim tygodniku „Sa- 
turday Review* ukazał się artykuł, podpisany 
przez min. Goebbelsa pt.: „iNiemcy żądają dal. 
szych obszarów*. Artykuł ten kończył się na- 
stępującemi słowami: 

Rewizja traktatów pokojowych stała się na- 

szym naczelnym programem. 
Naszym pierwszym celem jest, oczywiście 

uzyskanie rewizji naszych wschodnich granic, a 
„korytarz* musi znowu należeć do Niemiec, a 

ta część Śląska, która została oddana Polsce, 
musi być zwrócona Niemcom. 

Gdy to nastąpi, to reszta będzie już tytko 
kwestją siły. 

Vanderbild zginął : 
w kstastrofie 

Wiliam K, Vanderbildt, 30-letni syn i spad- 
kobierca multimiljonera Vanderbidta, zginął w 
katastrofie samochodowej w Południowej Karo- 
linie. 

Vanderbildt jechał z Miami do Nowego Yor 
ku, kierując sam automobilem. W m miej- 
scu maszyna wpadła na ciężarówkę, nie- 
spodziewanie zatrzymała się na szosie, spowo- 
du pęknięcia opony. Zderzenie było tak silne, 
že Vanderbiłdt poniósł śmierć na miejscu. 

Był on trzecim miljonerem z dynastji Van- 
derbildtów. Ojca jego nazywają królem kolei a- 
merykanskich. Stryj zmarłego Harokt Vander- 
bildt jest jednym z najwybitniejszych sportow- 
ców w Stanach Zjednoczonych, EL. 

FOSFATYNA 
TĄFALIERA (, ^ 

DEALNY POKARM OZIECKA 
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Sensacyjny proces o łapownictwa 
B. sędzia Łopatto na 

WARSZAWA (tei. wł.) Wczoraj w Sadzie 

Okręgowym rozpoczęła się sprawa b. sędziego 
Stanisława Łopatty, ostatnio urzędnika do szcze- 

gólnych zleceń przy Ministerstwie Skarbu. — 
Łopatto oskarżony jest o pobieranie łapówek 1 

ujawnianie tajemnic służbowych. Sprawa przed- 
stawia się następująco: 

Urząd Prokuratorski otrzymał wiadomość 
od właściciela kantoru bankowego  Korngolda, 
który złożył zameldowanie, że jest szantażowa- 
ny przez urzędnika Łopattę, powołanego do 
kontroli, Korngold miał mianowicie wytoczone 
przeciwko sobie dochodzenie o faiszywe obli- 
gacje kolejowe niemieckie, które zmienione zo- 

stały na polskie, W tej aierze zamieszanych było 
jeszcze kilka osób. — Korngołd zawiadomit, że 
Łopatto żąda odeń 500 złotych łapówki za u- 
morzenie sprawy. 

Narazie w urzędzie prokuratorskim nie da- 
no wiary zeznaniom Korngołda i zaproponowano 
mu, by zgodził się na warunki Łopatty i łapów- 
kę istotnie wręczył. Zanotowano numery bank- 

notów, z któremi Koragold udał się do pewnej 

Dziady w interpretacji Pronaszki 
Leona Szyllera 

Na tle ogro'nnych krzyży Andtzcja Pro- 
uaszki oglądamy Miek:»wieza, i Jego przemia 
ny. Za czarowną zjawą Maryli snuje się uro- 

czy Gustaw. Powoli mamy upiora. lotem ro- 

dzi się Konrad i zła siła znajduje dom, 
% którego zaczyta ie pierwszą swoją zbrodnię 
w klasztorze niedalekim, gdzie jest Rollison 

Przepaść og.omna rozwiera się bez gra ie. 
Cóż się stało jednak, że zamiast Lasciato ogni 
speranza jest potop róż i Konrad wan na 
świat z ok sm znowu wamalnym? /apeane 
płamka zostanie na czole, znak że człowiek po 
kumał się z Kainem. Leon Szyller kapitalny 

    

i twórczy reżyser wszedł na błędną naukę. 
widzialnej, Gorzej, że schodząc na  błę- 

dną drogę Szyller zrobił drugą gafę. Usunął 
scenę centralną, moment najwyższy, akurat 
moment w którym następuje perypetja to jest 
właśnie wydarcie z przepaści, Mickiewicz ery- 

gował wielki trybunał U Ajschyla jest Apo- 
Ho, po lewej Erynie. Są Archaniołowie, za 
miast Pallas Ateny, Chrystus.Rzucone jest na 
szalę imię matki. Tak jest, u Mickiewicza o- 

kupuje krew matki kolosalne rzeczy. Jeśli się 

wytnie z Dziadów tę scenę,wygna Archaniołów 
to przecież sprężyny i kółka nie mogą nic za 
cząćdobrze zgrzytać. Scena  inkryminowana 

całe dzieło trzyma, jest zwornikiem budowy, 
kluczem który pozwala zrozumieć, że tu by- 
ło okropne zabójstwo. Gafa jest w tem, że się 
nie wzięło pod uwagę Klasztoru Dominikanów 
i że troeęzę naiwnie stanęło się na punkcie, że 
ksiądz Piotr wystarczy. EXodus Aniołów, Ar 

chaniołów, widm, cienia matki, złej siły i do- 
brej, róż, świec, wyrósł ze względów plasty- 
cznych, po prostu dlatego, żeSzyller niebardzo 
wiedział jak z tego wszystkiego wybrnąć ar- 
tystycznie. Należy zwrócićć uwagę, że dyabeł 
nie koniecznie musi mieć ogon, nawet taką 
twarz jak chciał widzieć Wyspiański. Anioło- 
wie nie są tylko w skrzydłach, skrzydełkach 
lub tem czemś, co imitować może latanie. Sztu 

ka teatralna nie pogodzi się z kastracyą zjaw 
takich jak Duch w Hamlecie lub chórów a- 

nielskich u Mickiewicza. Sądzę, że impotencya 
minie i że nie będziemy do końca świata wszy 

  

ławie oskarżonyco 

cukierńi. Tam Się: umówił z Łopattą teleionicz- 

nie, w obecności prokuratora. Łopatto istotnie 
przybył na umówione miejsce spotkania i po 
krótkiej rozmowie Kornpoid wręczył mu 500 zł, 

W chwili, gdy sędzia Łopaito wychodził z cu- 

kierni, podszedł doń komisarz policji, zaprosił 
Łopattę do taksówki, którą odwiózł go do urzę- 
du śledczego. Tu dokonano rewizji i znałeziono 

u Łopatty Odnotowane uprzednio banknoty 
Korngolda. 

Na procesie oskarża Łopattę prokurator 
Rutkiewicz, broni zaś mecenas Niedzielski, 

Kto wygrał? 
DRUGI DZIEŃ CIĄGNIENIA 28 POLSKIEJ 

LOTERJI PAŃSTWOWEJ. 

WARSZAWA PAT. — Wygrane w Il-giej 
klasie 28 Polskiej Państwowej Loterji Klasowej 
w drugim dniu ciągnienia: 

50.000 zł. Nr: 23.674 i 78.950. 
20.000 zł. Nr. 161.508. 
5.000 zł. Nry: 35.252 i 71,349. 

stkiego tylko głosami markować mieszając 
ko w koktail błękitno czerwony. Są ro- 

qzania na pewne czarowne i rzeczą jest 
plastyków drgnąć, pomodlić się, aby Duch 

Święty zesłał -natchnienie: Herezys' i prote- 
stantyzm który zaczyna się w sztuce u nas od 
usuwania zjaw  transeedentalnych prowadzi 

zbyt widzialnie do naturalizmu, abyśmy się 
z tem mogli pogodzić. Wystarczyć nie mogą 
grymasy Hamleta wobee próźni w powie- 

trzu do której ma niby lecieć głos z jakiegoś 
rogu sceny. U te rzeczy się już kiedyś bił Ge- 
te potem Wilde i niema absolutnie powodu 
dlaczego zwężać zakres piękna na scenie, bo- 

gactwo imaginatywnych form.. 

Leon Szyller jest zbyt wielkim artystą, 

zbyt bujną naturą, aby teekstrawaganeje nie 
były u niego przejściowe. Ma on poetyeki dar 
konstruowania jedności i żądzę sondowania 

głębi, równocześnie żywiołowe pragnienie 

mnożenia kształtów, tak że Dziady w postaci 

tej którą teraz podał uważać możemy za jakąś 
edycyę, która ulegnie istotnemu poprawieniu. 

Ma konflikty Szyller z naszą społecznoś 
cią. Jest wtej chwili zmęczony, obolały, przez 
to mniej silniejszy. Może zrobił błąd, ale znowu 
sądzę, że nie można tak okrutnie wciąż go ka- 
rać za ten podpis we Lwowie, gdy dziś inni 
też zaczynają robić „prysiudy** w stosunku do 
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Artykuł ten wywołał rzecz jasna, olbrzymie 
wrażenie, ale bomba pękła dopiero, gdy ukazały 
się dementi z Berlina, stwierdzające, że artykuł 
zamieszczony w tygodniku angielskim, nie jest 
pisany przez min, Goebbelsa. 

DEPESZA MIN. GOEBBELSA. 

Natychmiast gdy treść owego artykułu do- 
szłą do Berlna, min. Goebbels wystosował do 
redaktora „Saturday Review" następujący tele- 
gram: 

„Dowiedziałem się przed chwilą, iż redakcja 

zamieściła publikację, podpisaną jakoby przeze 

mnie, według której Niemcy zmierzają rzekomo 
do sojuszów. Celem tych sojuszów ma być roz- 

szerzenie terytorjum Rzeszy, której rząd nosi się 

jakoby z planami zbrojeń. Stwierdzam stanow- 
czo, iż oświadczeń tej lub podobnej treści nie 
pisałem ani do panów, ani do jakiegokołwiek in- 
nego czasopisma. Panowie padli więc ofiarą zło- 
śliwego (boeswillig) fałszerstwa, Lcząc na su- 
m'enność panów oczekuję, że panowie wycofają 

niezwłocznie powyższą publikację, a jeżeli to 
nie jest możliwe — podadzą do wiadomości an- 

gielskiej opinji publicznej odpowiednie zaprze- 
czenie”. т 

CO MoWI REDAKTOR „SATURDAY REVIEW“ 

W związku z depeszą min. Goebbelsa, re- 

daktor „Saturday Review" Wentworth Day, 0- 
świadczył: || 

..że artykuł ten redakcja otrzymała 6 mie- 
sięcy temu w formie wywładu z Goebbelsem od 

agencji artykułowej „London General Press“, 
nabywając go z prawem wyłączności na Wielką 

Brytanię. Wywiad ten dokonany został z p. 
Goebbelsem przez europejskiego korespondenta 

„Lońdon General Press" rezydującego w Pa- 

ryżu, który specjałnie dła przeprowadzenia tego 
wywiadu z Goebbelsem, byt szešė m'esiecy te- 
mu w Berlinie. 

Ponieważ w formie wywiadu wynurzeń 
Qoebbelsa, redakcja drukować nie chciała, zwró 

cono się do „London General Press" z zapyta- 

niem, czy wywiad ten może być wydrukowany 

w formie artykułu p. Goebbelsa. Dnia 15 I'sto-e 
pada uzyskano od „London General Press* zgo- 
dę na taką formę i wywiad z p. Goebbelsem u- 

kazał się w „Saturday Review" jako jegó arty- 
kuł. 
REDAKTOR WENTWORTH PROPONUJE 

SPROSTOWANIE, 

BERLIN PAT. — Ogłoszony tu został tele- 
gram, nadesłany przez wydawcę „Saturday Re- 
view“ p. Wentwortha, w odpowiedzi na protest 
ministra Goebbelsa w sprawie znanej publikacji. 
W telegramie p. Wentworth stwierdza, że ar- 
tykuł wzmiankowany otrzymat w okolicznoś- 

ciach, które nie dawały Żadnej "acjonalnej pod- 
stawy do powatpiewania o jego autentyczności, 

Wydawca stwierdza, że był przekonany, iż ar- 

tykuł udzielony został przez ministra Goebbelsa 
w formie wywiadu przed kilku miesiącami, — 
W zakończeniu p. Wentworth ubolewa nad nie- 
możliwością wycofania tego wydania „Saturday 

Review“, które jest rozpowszechnione po całej 

Wielkiej Brytanji Wreszcie wyraża życzenie, 

by minister nadesłał sprostowanie na tydzień 
następny. 

OBURZENIE W NIEMCZECH. 

Powyższy telegram spotkał się z niezwykie 
ostrym protestem całej prasy niemieckiej. „An- 
griii“ oświadcza, że odpowisdź Wentwortha u- 
chyla się z pod wszełkiej kwalifikacji. — Biuro 
Conti w sprawie tej pisze: Rzekomy artykuł 

dr. Goebbelsa jest od początku do końca zmy- 
ślony. Może on tylko mieć ten -cel, by zakłócać 
politykę pokojową Niemiec oraz pokojowy roz- 
wój Europy i świata, Artykuł zawiera zwroty, 
z których jasno wynika, że rzekomy jego autor 
dr, Goebbels uwzględnii także rozwój politycz- 
ny osłatnich czasów. Mimo to odpowiedzialnu 

wydawca pisma nie waha się obecnie utrzy:.. ; - 
wać: 1) że nie chodzi o artykuł, lecz o wynu- 

rzenia w wywiadzie; 2) że wywiad ten pochodzi 
z przed kilku miesięcy. 

Komentarz biura Conti kończy się następu- 
jącym zwrotem: Można tylko powiedzieć, że do 
swego oszczerstwa wydawca „Saturday Re- 
view“ dodaje jeszcze bezczelność, żądając od 

dr. Goebbelsa wypowiedzenia się w następnym 
numerze pisma. W całej tej akcji mącenia wody 

przez „Saturday Review' posiada znaczenie ty|- 
ko fakt, że udało się ostatecznie przychwycić na 

gorącym uczynku aranżerów  kampanji anty- 
niemieckiej. 

eini ind AICZEOLZBAEZEI EWKA DARK 

Francols Mauriac aka- 
demikiem 

Franciszek Mauriac, znakomity pisarz fran- 
cuski, którego twórczość cechuje głęboko poję- 
ta filozofja katolicka, przyjęty został do Akade- 
mji Francuskiej. Wprowadzenia nowego „nie- 

śmiertelnego* dokonali: Henri Bordeau i Paul 

Valśry, 
Z ostatnich dzieł Mauriaca tłumaczone było 

na język połski „Kłębowisko žmij“, Et: 

Kto przedstawi Bunina 
krėlowi? 

Paryski „Temps“ umieszcza nastepującą n0- 
tatkę: z 

„W Sztokhołmie oczekują przyjazdu twana 

Bunina, Oczekiwanie połączone jest z pewnym 
uiepokojemn, albowiem pisarz rosyjski jest czło- 
wiekiem bez obywatelstwa i bez paszportu. — 

Zdaje się, że nie ma nawet nansenowskiego 
paszportu. 

Wobec tego, że etykieta żąda, aby każdego 

laureata podczas urOczystości rozdania nagród 

przedstawił krółowi poseł jego kraju — wszys- 
cy zapytują, w jaki sposób zachowa się etykieta 
w stosunku do emigranta Bunina? Oficjalny re- 
prezentant Sowietów nie zechce przecie przed- 

stawić „białego pisarza". 
„Temps“ propomije wyjście z sytuacji: 

Francja od roku 1919 jest drugą Ojczyzną Bu- 
nina, Czy nie byłoby więc najprościej, aby lau- 
reata przedstawił królowi ambasador francuski? 

EL. 

TWD PEP DOD AP EDO WWE GD EDGD CCD ED OD ECB CD GOD OW AB AD ALL 

Bank Związku Spółek Zarobkowych 5p.Akc. 
Oddział w Wilnie 

przeniós 
swole biuro z dn 18 b. m Z z: jmowanego Icksle 
w domu B-ci Jabłkowszich ul. Mickiewicza Nr 18 do domu 

P. Mieczysławowej Jeleńskiej 
ul. MICKIEWICZA Nr. 19. 

- Załatwia wszelkie czynności w zakres bankowości wchodzące. 
Kasa Banku czynna od godz. 9—14 pp., w soboty 9-13 pp. 
  

Moskwy i zupełnie nie konieczne nawet nie- 
  

potrzebne, 

Wylać z Dziadów Archaniołów widzia- 
lnych, złe siły, widma kiedy Miekiewicz się wy 
raźnie upierał, aby były te rzeczy jest oktroje 

niem poety, gwałtem nad nim zadanym. Z pu- 

nłktu sztuki jest to rozwiązanie łatwiejsze. Sy 
mfonje niebywałe mozna wyczarować z posta 

ei realnych i postaci tych drugich, dla oka po 
kazanych, gdy się twórcza siła odnajdzie aby 
pomnożyć i tak już cudowny chleb Dziadów. 

Szyller ma to co jest artystycznie najwy 
ższe w teatrze a nazywa się syneztezyą sceni- 

czną. Wie, że widma związane są z głosem i 
że barwa głosu odpowiadać musi kolorowi, że 

ten kolor trzeba chwycić i przez sonoryczne 
głosy podeprzeć wizye, które nie mogą nić ob 
jawić się oku. Miekiewiczowską wizyę nie ma- 

my prawa zamieniać w abstrakcję, do której 
jakiś głos należy z za ściany, lub poutogi. Nas 

Nasz przyjaciel w Związku Literatów po 
woływał się na Redutę, która zastąpiła widzia 

Inego Chrystusa gestami Aniołów. Jest tak na- 
prawdę, że żaden aktor nie czuł się na sile (i 
słusznie) wziąć na siebie postać Syna Bożego. 
Można było zjawę najwyższą obecnościąanio- 

łów markować i w ten sposób rozwiązać ar- 
tystycznie najwyższe poteneye. Logicznie, po- 
winien był Szyller wychodząc z przykładu w 

   
   

  

Reducie dać w Dziadach właśnie chóry wi- 

dzialne Aniołów i przez nie dać uczuć lub na 
wet pokazać plan Boga najwyższego, hyperko 

nstrukcyę, który Miekiewicz wmurował w swą 

sztukę. 2 

    

Scena Kwy na Pohulance między kolo- 
salnymi krzyżami, nawet krzyżem czwartym, 
miała nagle korzenie raczej w Salamance niż 
w Wilnie, z ducha aseety, najwyższej ekstazy 
Teresy de Ahomada. Gdzie się podział Mie- 
kiewiez? Co się stało z tą okropną zbrodnią 

gdy przez usta Konrada wyszedł wąż aby 
przez ścianę klasztoru Dominikanów dotrzeć 
do ucha Rollisona i spowodować zbrodnię okr 
ropną wobec Boga, siebie i Narodu. Rozwarła 
się podłoga. Z Hiszpanji runęła jednak scena. 
ZamiastArchaniołów, Sądu pejawiła się inna 
Sztuka. U Miekiewicza ma być Ewunia z po- 
dzękowaniem za zbiorek poezyi. Poeta wrócił 

do światła i życia.Zaczął się sypać deszcz róż 
na czyściutką, anielską istotę, znak Nieba, ż 
do Łaski wrócił On poeta. Wielkanoc z kwia- 
tami i zielenią przegnała upiora. Ekstaza z Ri 

bery, pośród krzyży ogromnych nie jest gło- 
sem fanfary która zapowiada koniec męki. 

Szyller dostał się na manowce. Dziady od 
pewnej chwili przestały iść z sensem. Zapewne 

że wracają znowu na szyny.Ale skakaliśmy po 
jakichś szynach, które niewiadomo kto nagle 

    

      

W WIDZE STOL“ 1 
SZKOLNICTWO PRYWATNE NA MAR- 

NEJ DRODZE 
Izba lekarska wydała surowy okólnik do 

swych ezłonków — nie wolno się reklamować, 
zachwalać, doktór musi być skromny, wołro 
mu tylko cichutko przypominać o swam ist- 
nieniu. 

Mądry, roztropny, pożyteczny okólnik. 
Doktór to nie mydło Osioł Sehichta, ani pa- 
sta do butów  Dentosan czy Radion bieliznę 
sam drze. Gdybyż tak szkoły poszły za przy- 
kładem lekarzy. ; 

Co za niesmaczna reklama : „pełne prawa! 
wyborni pedagodzy! plac do gry w klipę! po 
wietrze bez gazów! nowoczesne metody! nau 
ka niemęcząca! rezultaty gwarantowane! ma- 
tura bez zawodu! dzieci sympatycznych rodzi 
ców płacą polowę!!““, A 

Takie elabor; ażą w gazetach. Przy- 
awoite szkoły, niereklamujące się nachalnie, 
widząc, że liczebność ich pupilów maleje, na 
korzyść tych samokrzyków, będą też musiały 
obciążyć swój budżet poważną pozycją: re- 
klamą! Będzie jak z Dobrolinem czy inną Zo 
rzą: koszt fabrykacji towaru: 10.000 zł.; re- 
klama: 100.000 zł. Ale dzięki reklamie zapo- 
trzebowanie na szezotki do zębów może 
wzrość, a największe bujdy nie spłodzą wię- 
cej kandydatów do studjów. Szkoły same się 
dorzynają. 

Jest taka handłówka Szlomy Kirsta na 
Sewerynowie. Trzy lata temu ani jednego u- 
cznia — dziś najliczniejsza buda. Bo ogłasza : 
jedyna szkoła handlowa z pełnemi prawami 
pństwowemi! (wszystkie handlówki mają te 
same prawa), rozsyła do wszystkich absol- 
wentów T-go oddziału  powszechniaków pro- 
spekty swej garkuchni umysłowej, rozdaje u- 
lotki dziewczętom, zdającym do szkół państ- 
wowych — wiadomo, że 9/10 się obetnie... 

A taka szkoła na Miodowej, eo pokazuje 
jakieś bzdurne wykresy i zawijasy, ogłasza- 
jąc: jedyna uczelnia, gdzie stawiają stopnie 
na podstawie psychologicznych przesłanek! 

Tępienie szpetnego reklamiarstwa to jed- 
no, nienezciwego zdobywania uczni to drugie. 

Dawniej żadna szkoła nie przyjęła nowego 
hebesa bez „papierėw““. Gdy uczeń nie zapła 
ci za pół roku wpisowego, wylewają go, nie 
zwracają mu metryki, świadectw szczepionek, 
cenzur itd. Hebes idzie do innej szkoły: 

— Chcę do szóstej klasy, nie mam papie- 
rów. 

— Ile pan tam płacił wpisowego?. 
— 50 zł. miesięcznie. 
— U nas będzie pan płacił 45. Już pan 

przyjęty!. 
Niema mowy o wyłaniu ze szkoły ueznia 

co płaci wpisowe. Na radzie belferskiej jed- 

  

   

   

      

ne stękanie: — ten Rzezimieszkowski to nie- 
uk! — to bałwan! — to cham! — demoralizu 
je eałą klasę! — nie odrabia lekeyj! — nie 
nie korzysta — do szewca powinien iść! 

— Płaci regularnie wpis! — obwieszcza 
dyrektor i dyskusja przerwana. 

A zostawić kogoś na drugi rok. Z zasady 
drugoroczniacy zmieniają szkołę — bo w tan 
tej ich szykanują. Rezultat — nie zostawi 
się na drugi rok. Ambitnym płatnikom nawet 
oszczędza się dwójek. Jeden dyrektor wyłał 
nauczyciela, eo postawił trzem płacącym sio- 
strom trzy pały. 

„Jeśli dyrektorzy, właściciele szkół prywat 
nych mie wezmą się sami za mordę — fajtną 
wkrótee ich przedsiębiorstwa. Karol. 

JAKA PRACA JEST NAJNIEBEZPIECZ- 
NIEJSZA? 

Nieraz ktoś piszezy: — ja tak niebes- 
piecznie pracuję... a inni patrzą nań m szacu- 
nkiem. Obecnie wydana ustawa o ubezpiecze- 
niach reguluje te sprawy w sposób prosty i 
przejrzysty. 

12.tą kategorje — najniebazpieozniejszą 

otrzymali górnicy gmerzący się w kopalniach 
gdzie łatwo zbierają się gazy i pył węgłowy. 
Inne kopalnie jako przyzwoitsze zaliczone zo- 
stały do 10-ej kategorji. 

Natomiast do 12-stki włączono też pracę 
przy pogłębianiu szybów naftowych, przebr- 
dowie sztolni, pracę w kamieniołomach, w 
kopalniach żwira i piasku, a więc tam, gdzie 
robotnikowi grozi zasypanie. 

Fabryki materjałów wybuchowych — na 
pozór straszne — w rzeczywistości nieszko- 
dliwe, bo zaliczone do 8-go stopnia, a wię” 
do tego samego, w którym są pracownicy au- 
tobusów międzymiastowych, ©raz  przedsię- 

biorstw czyszczenia okien i lokali mieszkal- 
nych, portali w budynkach. * 

Za to do najniebezpieczniejszej 12-tej ka- 
tegorji zaliczono szoferów przewożących te- 
wary na samochodach ciężarowych, oraz ko- 
paczy studzien. 

Ścinanie drzew ma zaszezytną lokatę - 
11-sta kategorja, 

Natomiast zajęciami bez cienia ryzyku 
są nauczanie w szkole oraz służba w doruu 
1-sza kategorja. Zajęcia w cyrku — ie O3Zą- 
łamiające ekwilibrystyki na trapezach — o- 
kreślono jako 8-my stopień  mebsasieczeń- 
stwa, straż owa nie jest n 
czajnem — y stopień. „I 
ję 8-xę, a dozorey w ogrodaci 
— % Ponieważ towarzys:wo 

uiowe pobiera i wypłaca i 

od kategorji, przeto klazyż:: 
+ zupełnie bezmyślna. 

      

  

    
   

  

    

    

    
    w "zależnu- 

ia ta nie 
K. 

pod wszystko podłożył. Powodem zaciemnienia 
wszystkiego jest „pryncypialny wapros'* któ 
ry od Pronaszki poszedł, aby widzialne posta 
cie nieziemskich zjaw przetrącaćw imię ezysto 
ści, ortodoksyi formistycznej. Pronaszkowa sy 
nteza, że jest (Golgota przez cały czas, że Dzi: 

dy są na czubku wysokiej góry męczeńsi 
żądają aby plastycznie były tylko realisty- 

czne łigury Mickiewieza i to drugie, to jes* 
ubstrakcye, skróty symb łów, przedmio:; jaż 

martwe. Mają być krzyże. Ma być świat tra 
giczne Golgoty od pocziuku do końca Pre- 
»aszko jest logiczny, okropnie kovsckweutny. 
Gizież tu jest miejsce na «hs; Audos? — 
Gdzież tu jest mie...» wreszcie na en wieiki 

Sąd po którym włańc.w e wszystkie te w.elkie 

kizyże muszą znikią” skoro zaezyło sy to 
Zmartwychwstanie już w duchu, już wewnątrz 
Jaź w świetle, ze wszystkiełni oznakami Life 
dają w post»-. piorunów, aby przycotować 

już nie w świat z Golgoty, a wiosnę? 

Mieczysław Limanowski 
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НА TRYBUNY GOSPODA KRONIKA 

  

HORACJUSZE I 
Zmaną jest historja o walee pomiędzy 

trzema Horacjuszami i trzemagKurjacjusza- 
wni: dwóch Ho: szów połegło i pozosta 
tyłko jeden; wówczas począł on biec, a g 
Kurjacjusze w pogoni za nim rozciagnęli 
długim sznurem, Horacjusz, dopędzany, zw:: 

cał się, a mając tylko jednego przeciwnika, na 
araz, położył trupem wszystkich Kurjacjuszów 
kolejno. 

Ta opowieść służy za dowód, że łatwc 

jest awalezać pojedyńczego przeciwnika, a 
trudno pokonać zwarty opór kilku solidarnie 
się broniących. 

Przypomnienie tej legendy poświęcamy 
właścieiełom nieruchomości w Wilnie. 

Mamy na tutejszym terenie trzech Ku- 

rjacjuszi Właścicieli Nie- 

Właścicieli Ży- 
dów © Związek Właścicieli Średniej i Małej 
Własności Nieruchomej. : 

Przeeiw tych Kurjacjuszom występują 

› kowy, Ustawa 
ązek Lokatorów. 

działają zgodnie 
nieruchomej. 

tem podatkowy niszczy własność nic- 
ruchomą wymagając od niej świadczeń po 

nad jej s ze, w tem mniemaniu, 
mniej, hab więcej szezerem, że własność miej 
ska opływa w pewne i obfite dochody. 

System podatkowy jest silnie głuchy 
wszelkie dowody i nawet krzyki 
drobnych właścicieli szczególnie, 
tytują za podatki zaległe podczas gdy żadne- 
go nie posiadają dochodu. 

Próżno się wykazuje, że masa mieszkań 
stoi miezajęta, że ceny spadły i spadają zna- 
cznie niżej ustawowego komornego, nie 

dowody nieskończonych procesów 

ję lokatorów, niepłacących całemi la 

ały i czynią 
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nych dochodów — odpowiedzią na te zab: 
najzupełniej słuszne, nakazy płatnicze 

rosnących podatków, „upomnienia & ! 
50 gr. 1  sekwestratorzy. 
Ustawa o Ochronie Lokatorów, 

pewną rację bytu, podczas zawieruchy wojeu- 
nej, dziś nietylko nie straciła na swej wa 
tości, lecz jeszcze na mocy specjalnych dekr 
tów nabrała cech eksterminacyjnych wzgię- 
dem tych drobnych właścicieli domów, naj- 
częściej robotników, lub rzemieślników, któ- 
rzy wieloletnią pracą i oszczędnością doszii 
do posiadania wymarzonego domku własnego. 

"tragizm położenia tych właścicieli łoka- 
lów I — 2 pokojowych z kuchnią polega na 
tem, że prawo zabrania im pobierania kontor- 
nego, nakazując wykonywać świadczenia na 
rzecz darmowych lokatorów, pobierających 
zasiłki jako bezrobotni (lub krypto-robotni) i 
płacić podatki od bezdochodowej  nierucho- 
mości i ginąć z głodu, gdyż tytularny ka-- 
mienieznik nawet talerza zupy z rozdawni- 
«twa nie otrzyma. 

Związek lokatorów, to ten trzeci czyn- 
uńk destrukcyjny. Czego może żądać taki 
związek? Wszak eelem jego nie jest umoral- 
nianie swych członków i pilnowanie by każdy 

SĄ, 
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mająca <Z 

KURJACJUSZE 
7 nich płacił komorne sumiennie; etyka nie 
ma tam nie do czynienia. — Cała działalność 
zdąża do obniżenia komornego, do 1/4 przed- 

jennego, t.j. do połowy obowiązującej nor- 
у awowej (57 proc. przedwojennego ko- 

iaornego), to jest tylko listkiem  figowym, 

wogóle nie płacą, 
У żystując wszelkie prawne sposoby prze 

dtużania procesów o eksmisję, oraz kr 

sprytnych doradców, by parę lat przemiesz- 
kać bezpłatnie i powtarzać ten proceder w 
innej nieruchomości. Właściciel traci komo!- 

ne za | — 2 lata, musi płacić za wodę i 

kanalizację, zapłacić za koszty eksmisji i. re 
niontować zniszczone z reguły mieszkanie, 

/ przyzwoity i sumienny lokator 
ciego nie należy, gdyż mówić o 

obronie interesów lokatorów w danych waruu 
kach jest nawet komiczne. 

dotąd zrobili ci Horacjusz 
ma związkami? Okazało się, 

demagogja zi 
Wan 

ich inte 

ścieieli w 
ni, to ich w 

a ei co to 

  

    
      

  

      

   

  

   
    

  

   
   h nieruchomości, że 

ie, których z        

      

  

   
    

   

ysunąć się 

mandatów i znacz 

in miernikietu 

  

   swoją w Wilnie, 
6 niedomagania  po- 

„Panow za mało krzyezycie; w 
państwie demokratycznem tylko głośne woła- 
nie odnosi skutek''. Pojedyńczych, lub nie- 

        

    

  

   
   

    

      

  

licznych głosów nikt nie słucha, trzeba, by 
była ich muogo: č uwagę sfer 

zł pewnych zarzą- 
ch warunkach 

by własności nie- 
jej prawa do życia i 

   
  

  

    

  

‚ ustaw wyjątkowych, 
IRE encję właścicieli, oraz 

ywołujących obezcenienie wartości miljar- 
dowej mienia narodowego ze szkodą  jedno- 

  

sną Państwa? 

  

     szystkich  właści- 
cieli nieruchomi w jedno stowarzyszenie, 
silnie swą liczebnością i zmaczeniem, a także 
śwemi zasobami pieniężnemi. Niestety, zbyt 
wielu ludzi z pośród właścicieli nieruchomo - 
ści nie zdaje sobi awy z konieczności na- 
leżenia do Stowarzy ia i płacenia nawet 
tak skromnych składek jak od 5 do 25 zł 
rocznie w zależności od kategorji domu. 

Że wstydem przyznać rausimy, że są na- 
wet tacy i to nie ci najbiedniejsi, którzy nie 
płacą, licząc na to, że to eo wywalczą płacą- 
cy, i na nich rozciągniętem będzie. 

Tacy ludzie nie zasługują na miano oby- 
wateli, a chyba są pasożytami na organizmie 
społecznym, od których ze wstrętem winuo 
się odwracać. 

Jeżeli nie cheemy, by nas los Kurjaejų- 
szy wybijanych w pojedynkę, dotknął, złączmy 
się w jedną organizację, zasobną w liczbę 1 
pieniądze, bez których żadna akcja czynna 
udać się nie może. St. Wańkowicz 

   

  

O rezszerzenie programu 
w Szkole Rzemiosł I Przemysłu artystycznego 

Szkoła Rzemiosł i Przemysłu Artystycz 
nego, prowadzona przez T-wo Artystów Pla- 
styków, zakre sobie godny uznania pro- 

',gram kulturalny: kształcić szeregi i 
Wwych celu rzemieślników, urabiać ich smak 
artystyczny, przypominać im dawne trad, 
cechowe, pouczać, że miłość rzemiosła |, 
czynnikiem jego rozkwitu. Zachodzi wszakże 
pewne ale, natury czysto pedagogicznej. 

    

   

kole przemysłu ar 
nego. Pomijam urządzenie sali —- wspaniałej, 
wysokiej, jasnej — jednej z kilkunastu sal 
wykładowych szkoły medjołańskiej. Takich 
sal nie będziemy mieli w Wilnie. Nie dziwne 
g0: gmach, w którym mieści się szkoła mie- 
djołańska, to willa królewska Monza, podaro- 
wana szkole „con munifieo gesto da Sua Mae- 
«‘а 

Nie chodzi jednak o salę. Chodzi 0 akt. 
Uczniowie mają przed sobą i żywy mode 
(piękną dziewczynę, w danej chwili trochę 
przyodzianą) i marmurowy posąg. Uczeń 
szkoły medjolańskiej nie może ukończyć ża- 
dnej z sześciu sekcyj (meblarstwo, snycer- 

” jr ceramika, rzeźba dekoracyjna, malar- 

    

   

     
   

  

  

wo ścienne i dekoracyjne, oraz plakat i 
„4 mtroligatorstwo), nie przeszedłezy uprzednio 

kursu ogólnego, w którym poczesne miejsce 
zajmuje rysowanie aktu (nagi ludzki model), 

Dogłębiane potem w sekcji rzeźbiarskiej i 
malarskiej. Przecie z ciałem ludzkiem jako 
motywem artystycznym będzie się stykał u-- 
stawicznie, wykonywując zawód dekoratora i 
rzemieślnika - artysty! Czy będzie mógł 
skomponować na czyjeś zamówienie 
sportowy, nie znając muskulatury? Czy zdo- 
ła wyrzezać w drzewie manekin dla domu to- 
warowego, nie mając ścisłych wiadomości 
proporcjach i budowie ciała? Zrobi ordyna:- 
ną kukłę, bałwana, ale nie harmonijny model, 
na którym panna z magazynu ma upiąć naj- 
nowszą kreację paryskiej mody. Czy potra- 
fi dać projekt jakiegoś fryzu, w którego or- 

    

    
t słońce. Dlatego też we Włos 
* tego typu, malowanie i 

plakat synku — powinniby 
głos. 

o 

namentykę wchodzi postać ludzka, jeśli m 
czuje symetrji jej członków, jeśli poprostu 
nie uczył się jej rysować? Czy wytnie statuet- 
kę Świętego, czy namaluje wdzięczne putii 
dla wiejskiego kościołka ? 

łady, które wyliczyłem,  wchodząe 
s działalności  rzemieślnika-arty 

kończy Szkołę Rzemiosł i 
go. Niema 

  

  

   

    

   

  

     

„, w szkołach 
i nie aktu jest 

podstawą nauezania. Powołałem się na Wło- 
hy; to chyba również jasne: odwieczne tra- 

dycje i głęboka wiedza sztuki. 
Wileńsey | plastycy podkreślają swoje 

związki duchowe ze sztuką włoską, dumni są 
ze swego klasycyzinu. Założyli szkołę rze- 
miosł, pracują nad nią i jej rozwojem. Zdo- 
bywają wzamian sympatje ludzi, którym este 
tyka życia codziennego naprawdę jest droga. 

Ale w szkole swojej, wyraźnie do wło- 
skich zakładów tego rodzaju zbliżonej, nie 
mają nauki aktu — malowania i rzeźby z 
żywego modela. Dlaczego? Jakie przeszkody 
nie pozwalają na wprowadzenie tej koniecz- 
nej nauki do planu zajęć szkolnych? — Prze 
szkodą jest program ministerjalny, który nie 

uznaje malowania aktu w szkołach zawode- 
wych, godząc tem samem w fundamenty nau- 
czania rysunku, malarstwa i rzeźby. Program 
zaleca wszystko inne: ornament, kompozycję, 

ilustrację, historję stylów, historję sztuki 
usuwa tylko akt, to znaczy abecadło mala:- 
skie. 

Fachowey — artyści i nauczyciele ry- 
w tej sprawie zabrać 

j. w. 

       

   

/RĘCE ZANIEDBANE 
zniszczone doprowadza do należytego stanu. 

Zapobiega odmrożeniom. 

KREM PRAŁATÓW — РЕВЕЕСТЮМ 

    
     

    

   

® 

OMEBIŁAROEREG 
WTOREK. 

Dziś 1 

Uliarowzui+ 
Jutro 

Cve'lji P. 
WEPYRERSRIESACWEWOA 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

z dnia 20 listopada 1933 r. 

Ciśnienie średnie: 779. 
Temperatura średnia: —6. 

Temperatura najwyższa: —l 

Temperatura najniższa: —11 
Opad w mm.: — 
Wiatr: południowo-wschodni. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: pogodnie. 

Wschód zieńca g. 7,03 

Zschóś stańcs g 3,07 

Przewidywany przebieg pogody w dnia 

dzisiejszym, 21 listopada 1933 r. 

Nocą i rankiem umiarkowany mróz, w 
dzień słabszy. Naogół dość pogodnie. Słabe 

- wiatry z kierunków  południowo-wschodnich. 

MIEJSKA. 
— Budżet miasta. Prace nad opracowywa- 

niem preliminarza budżetowego: miasta na rok 

1934-35 już są prowadzone. W związku z po- 

wyższem odbywają się konferencje i narady z 

kierownikami poszczególnych działów gospodar- 

ki miejskiej. Magistrat dąży, by nowy prelimi- 
narz wnieść na plenum Rady Miejskiej przed 
dniem 1-szym kwietnia. 

— Miejska opieka społeczna, Prezydent 
miasta polecił, aby miejska opieka społeczna, 

która dotychczas przychodziła z pomocą bezro- 

botnym przez dostarczanie im pracy okresowej 

nadal nie skierowywała do pracy bezr. zare- 

jestrowanych w PUPP. — Zarządzenie to po- 

dyktowane zostało bardzo ciężką sytuacją finan. 

sową wydziału opieki społecznej, który przekro- 

czył preliminowane kredyty o przeszło 100.000 
złotych. 

— Z powodu zimina, Policjanci, pełniący 

służbę na zewnątrz, otrzymali onegdaj futra. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Reterat posła Kamińskiego. Dnia 22 bm. 

o godzinie 18,15, w środę, w lokału Sekretarjatu 
Wojewódzkiego BBWR przy ul. św. Anny Od- 
będzie się zebranie informacyjne dla członków 
Koła BBWR dzielnicy Śródmieście. Na zebraniu 
tem poseł sejmowy Władysław Kamiński wygło- 

si referat pod tyt.: „Aktualja polityczno-gospo- 

darcze“. Po referacie odbędzie się dyskusja, po- 

czem omawiane będą sprawy organizacyjne Ko 

ła. Powiadamiając o tem swych członków, za- 
rząd Kolaprosi ich o obowiązkowe stawiennic- 

two na zebranie. 

— Środa Literacka. W dniu jutrzejszym 
rozpocznie się o godzinie 8,30 wiecz. i wypeł- 

niona będzie reieratami dwóch wybitnych pisa- 
rzy żydowskich. Dr. M. Altbauer, profesor ln- 
stytutu Europy Wschodniej, mówić będzie o 
„Wzajemnych wpływach połsko-żydowskich w 
dziedzinie językowej”, a redaktor A. Mark, tłu- 

macz licznych dzieł polskich na język żydowski 
„O wpływie literatury połskiej na żydowską”. 
Środa zapowiada się bardzo ciekawie. 

Wstęp dla członków, sympatyków i zapro- 
szonych lub wprowadzonych gości. 

—Związek Legjonistek Połskich zawiada- 
mia swoje członkinie, że w środę dnia 22 bm. 

odbędzie się zebranie informacyjne z następu- 

jącym porządkiem dziennym: 1) Referat: „W 
Dzień Święta Legjonistek*.. 2) Sprawozdanie 
delegatek z Walnego Zjazdu Legjonistek we 
Lwowie, 3) Dyskusja i sprawy bieżące. 4) To- 
warzyska pogadanka na temat wspomnień z dni 

walk o Niepodległość. 5) Wolne wnioski. Obec- 
ność wszystkich członkiń obowiązkowa. 

Zarząd Związku Legjonistek wzywa wszyst. 

kie legjonistki, dotychczas do związku nie zapi- 
sane, aby zgłaszały się w kancelarji Związku, 

przy ul. Żeligowskiego 4, w sprawie należnych 
im odznaczeń. Zgłoszenia są przyjmowane co- 
dziennie do dnia 24 bm. włącznie od godz. 18 
do 19-tej. 

— Klub Włóczęgów. W środę dnia 22 bm. 
w lokalu przy ul. Przejazd 12 odbędzie się 135 
zebranie Klubu Włóczęgów. Początek o godz. 
19,30. Na porządku dziennym sprawy wewnętrz- 
ne Klubu. Obecność wszystkich członków Klu- 
bu jest niezbędna. 

RÓŻNE 

— J. E. Ks, Biskup Gawlina. Bawiący od 
dwóch dni w Nowej Wiłejce j. E. Ks. Biskup 

Polowy Gawlina, wyjechał wczoraj do Podbro- 
dzia, gdzie był witany przez 23 pułk ułanów i 
KOP. — J. E. Ks. Biskup przeprowadzi wizyta- 
cję duszpasterską wszystkich oddziałów KOP 
nad granicą litewską. 

— Wicewojewoda Jankowski objął urzędo- 
wanie, P. wicewojewoda Marjan Jankowski, po 
zupełnym powrocie do zdrowia objął w dniu 

wczorajszym, w poniedziałek, urzędowanie. 

— LUSTRACJA IZBY KONTROLI. Przybył 
do \Уйпз ка lustrację Okręgowej Izby Kontroli 
wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli p. Zeno- 

bjusz Rugiewicz, w towarzystwie dyrektora de- 
partamentu p. Smoleńskiego, naczelników wy- 

działów pp. dr. Prokopowicza i Olkowskiego 0- 
raz radcy p. Tełszewskiego, 

— Sprawozdanie ze Zjazdu działaczy gospo 
darczych BBWR. Nakładem Rady Wojewódzkiej 
BBWR wyszło z druku w wydaniu książkowem 
sprawozdanie ze zjazdu działaczy  gospodar- 
czych i społecznych województwa wileńskiego, 
który odbył się w dniach 8 i 9 września b. r. 
Sprawozdanie obejmuje przemówienia, wygło- 
szone w czasie otwarcia zjazdu, oraz wszystkie 
referaty, jakie wygłoszone były na plenarnych 
posiedzeniach, w komisjach i w sekcjach. 

Dział sprawozdawczy wygłoszonych refera- 
tów otwiera znakomita praca byłego ministra, 
rektora USB prof. Staniewicza pod tyt.: „Roz- 
wój rolnictwa jako podstawa rozwoju gospodar- 

czego Wilna i Ziemi Wileńskiej". — Sprawozda 

niem objęte są również wszystkie postulaty i te- 
zy, uchwalone przez zjazd. Praca przedstawia 
się okazale i stanowi doniosły przyczynek do 
charakterystyki sytuacji gospodarczej wojew. 

wileńskiego, jak również dążeń miejscowego 
społeczeństwa do opanowania kryzysu. 

Zamówienia zgłaszać należy do Sekretarjatu 
Wojewódzkiego BBWR, Wilno, uł. św. Anny 2 
m. 4. — Cena egz. zł. 1,50. 

— Wydawanie zaświadczeń przez Izbę P-H, 
Ostatniemi czasy coraz częściej zdarzają się 

wypadki zgłaszania się do Izby Przemysłowo - 

Handlowej interesantów, z żądaniem wydania 

zaświadczeń, stwierdzających niekiedy szczegó- 

łowe i bardzo specjalne okoliczności. Wydawa- 

nie takich zaświadczeń, jeśli mają być oparte 

na pewnych podstawach, wymaga z reguły pe- 

wnego czasu, niezbędnego dla przeprowadzenia 

badań i zebrania materjałów. Tymczasem inte- 

resanci żądają nieraz wydania zaświdczeń w 

tym smym dniu, względnie nazajutrz, co z po- 

danych wyżej wzgłędów jest rzeczą niemożliwą. 

W podobnych wypadkach należy zgłaszać się 

do biura Izby zawczasu, tak, aby odnośna spra- 

wa mogła być odpowiednio zbadana. 

TEATR | MUZYKA 
— TEATR MIEJSKI POHULANKA. Dziś, 

wtorek 21 bm. o godz. 8 w. po raz trzeci , Dzia- 
dy“ — arcydzieło Adama Mickiewicza w insce- 
nizacji L. Schillera, dekoracjach Andrzeja Pro- 
naszki, z muzyką: Mozarta, Webera, Pergolesie- 

go, Ogińskiego, Chopina, Moniuszki, Paderew- 
skiego. W wykonaniu udział bierze cały zespół. 

Po usprawnieniu strony technicznej — przed- 

stawienie skończy się przed godziną 12-tą. 

Teatr Objazdowy — gra dziś 21 i jutro 22 

bm. w Baranowiczach doskonałą komedję St. 
Kiedrzyńskiego pt. „Piorun z jasnego nieba”. 

— TEATR MUZYCZNY „LUTNIA”. — O. 
statnie przedstawienia „Czar walca” po cenach 
zniżonych. W pełni powodzenia „Czar walca“, 
schodzi wkrótce z repertuaru, ustępując miejsca 
ostatniej nowości scen zagranicznych, widowi- 
sku-operetce Benatzkiego „Pod białym koniem". 
„Czar walca" grany będzie tylko do czwartku. 
Ceny miejsc zniżone. 

„Pod białym konie". Imponujące to wido- 
wisko wystawione zostanie z ogromnym nakła- 
dem pracy i kosztów. Premiera w końcu bieżą- 
cego tygodnia. 

  

—PEWNA ARTYSTKA ORZEKŁA: Ażeby 
dodać sobie odwagi przed premjerą, nacieram 
się wyborną wodą 5 Fleurs-Forvil i dzięki temu 
czuję się doskonale, podobam się i zwyciężam. 

CO GRAJ W KINACHr 
PAN — Pożegnanie z bronią 
HELIOS — Dziś żyjemy. 
CASINO — Szalona noe. 
ROXY — Sekretarka osobista 
LUX — Człowiek - małpa. 

WYPADKI | KRADZIEŻE. 

— Pierwsze ofiary czadu. Nocy ubiegłej 
zanotowano kilka pierwszych wypadków zacza- 
dzeń. Między innemi zatruła się czadem rodzina 
inż. Kolendy (Witebska 7). Lekarz Pogotowia 
udzielił pomocy. 

— Złodziejskim tropem. Lachowiczowi Sta- 
nisławowi (Fabryczna 39) skradziono ze skła- 

dziku, mieszczącego się na dziedzińcu tegoż do- 
mu, 1 dywan kolorowy, kożuch na białych ba- 
ranach oraz inne drobne rzeczy, ogólnej wartoś- 
ci 580 złotych. { 

— Jermotowicz Jozef (Poleska 14), skrad! 
z kuźni, należącej do Potetkiego Józefa (Ponar- 
ska 46) 5 sztuk sznajdborów, wartości 30 zł. 

—l parę butów z cholewami skradł Wró- 
bel Paweł, z zawodu szewc, na szkodę Kosiłow 
skiego Józefa (Zarzecze 21). : 

— Na stacji towarowej Wilno zatrzymano 
dwóch osobników na gorącym uczynku usiło- 
wania kradzieży podkładów na szkodę Dyrekcji 
PKP. — Są to: Citowicz Wiktor (Tunelowa 17) 
i Amrozy Ignacy. 

— Oskarża o przywłaszczenie. Jakubiak 
Genowefa (Zygmuntowska 14) przywłaszczyła 
palto damskie, wartości 300 zł., należące do Ko- 
pełowicz Lipy (Rajski Zaułek 16). ° 

— PRZYGODA, P. Horodeński, właściciel 
biura ekspedycyjnego w Wilnie, jadąc samocho- 
dem ciężarowym do Smorgoń, spotkał furman- 
kę, która nie chciała ustąpić z drogi. 

HorOdeński wysiadł z samochodu į z krzy- 
kiem począł biec ku upartemu chłopu, co wi- 
dząc ten ostatni, zaciął konia i począł uciekać. 

Gdy Horodeński nieco potem przyjechał do 
Smorgoń, został niespodziewanie aresztowany. 
Okazało się, że ów chłop z drogi oskarżył go o 
usiłowanie „rabunku, 

Gdy sprawa się wyjaśniła i Horodeński 20- 
stał zwolniony, chłop który go oskarżył, prze- 
zornie odjechał do domu. 

Widocznie wyczuł, że rozsierdzonemu eks- 
pedytorowi nie warto włazić pod rękę, 

— TOŻSAMOŚĆ SAMOBÓJCZYNI. Ustało- 
na została tożsamość kobiety, która przed kilku 
dniami utopiłą się w Wiłence koło teatru letnie. 
80. Jest to 55-letnia Anna Ciechanowska. — Za. 
mieszkiwała ona u zięcia Silewicza, urzędnika 
przy = Młynowej 2. 

ewlekła choroba kob; аН byla jakoby przyczyną 
— TRAGICZNY SKOK. Z poci: Nr. 551 

zdążającego z Łyntup do Postaw, i bie- 
gu wyskoczył Zienczenko Zenon, mieszkaniec 
wsi Wojnowicze, gminy łuczajskiej, lat 20, do- znając obcięcia obu nóg. Przywieziony do szpi. 
tała w Głębokiem, Zienczenko zmarł. 

— UCIEKŁ Z WIELUCIAN, Z zakładu wy- 
chowawczo-poprawczego w Wielucianach zbiegł Radomski Aleksander, lat 17, stały mieszkaniec 
Otwocka, ul. Batorego. : 

— ZAMACH SAMOBÓJCZY. Piotrow Kon- stanty (Filarecka 46), z zawodu szewc, lat 25, 
usiłował popełnić samobójstwo przez wypicie e- 
sencji octowej. Pogotowie Ratunkowe odwiozło desperata w stanie niezagrażającym życiu do szpi ° 
tala żydowskiego. Przyczyną usiłowania samo- 
bójstwa — nieporozumienia rodzinne, 

ŚWIĘCIANY, 
— POŻAR. Na szkodę Litwinowicza Stefa- 

na ze wsi Jawneliszki, gminy łyntupskiej, spali- 
ła się "© 2 ję ola aaa zbiorami. Straty 
wynoszą yczyną pożaru było nie- 
ostrożne obchodzenie się |. и 

DZISNA 
— SKRADLI KUFER. Do mieszkania Cieli- 

cy Andrzeja, mieszkańca kol Szuniowce, gm. 
głębockiej, dostali się złodzieje, skąd skradli na szkodę córek wymienionego 2 kufry z ubraniem 
i bielizną. Złodzieje, prawdopodobnie spłoszeni, 
jeden z kuirów pozostawili nienaruszony w Od- 
ległości 10 metrów od domu, z drugiego zaś 
skradli różne rzeczy, ogólnej wartości 901 zł, 

— FALSYFIKATY. W Głębokiem zatrzyma 
ła policja Sendziuka Michała, mieszkańca wsi 
Pialewszyzna, gm. głębockiej, który za wjazd 
«lo miasta usiłował zapłacić fałszywą 50-groszo- 
wą monetą. W czasie rewizji znaleziono przy 
Sendziuku jeszcze dwa falsyfikaty, Sendziuka 
skierowano do Sadu Grodzkiego w Głębokiem. 

Mauzsleum Kólewskie w Bazyl ce 
WSZYSTKIE PRACE ZAKOŃCZGNE BĘDĄ DO KWIETNIA 

WILNO. W najbliższych dniach kie- niu dokonane zostaną ostateczne roboty 
rownictwo robót przy budowie mauzo- izołacyjne w mauzoleum , i i 
leum królewskiego w Bazylice przystę- 22 do mauzoieum klatki scho- 

uje do realizacji iego etapu prac ej. ; 
Ёо]: kaplicą šw. i w Bazylice. Jak się dowiadujemy, wszystkie te 
W pierwszym rzędzie wykonane będą za prace w mauzoleum ukończone będą do 
bezpieczenia i wzmocnienia m. in. fila- połowy kwietnia. 
ru mieszczącego klatkę schodową kapli- Końcowym etapem robót będzie uło- 
cy sw. Kazimierza, poczem już w grud- żenie posadzki w kaplicy. 

Konserwacja ruin na Górze Zamkowej 
WILNO. Prace konserwacyjne na Gó sypującego się iragmentu muru obwodo- 

rze Zamkowej, o których wzmiankowaliś wego przy baszcie. 
my onegdaj, prowadzone są z funduszów W ruinach dawnych budowli zamko- 
przeznaczonych przez magistrat, a celem wych usunięto od wnętrza gruz rozsadza 
ich nie są żadne poszukiwania, a jedynie jący mur oraz rozpoczęto zabezpieczanie 
zabezpieczenie ruin od zniszczenia. Od- (narazie prowizoryczne) rozpadającej 
słonięto jedno okno w górnej kondygna- się ściany. 
cji baszty, zamurowanć * częściowo Dalsze roboty na Górze Zamkowej - 
przez Rosjan i fragment muru ponad uzależnione są od warunków atmosferycz 
tem oknem, oraz rozpoczęto naprawę 0- nych. 

Wyciki wyborów do red gramidzkich 
w powiatach: brasławskim, postawskim I świę iańskim 

Wyniki wyborów do rad gromadzkich z dn. 219 Okręgach, co dało BBWR 459 mandatów, 
18 bm. w powiatach: brasławskim, dziśnieńskim, zaś głosowanie jawne i tajne objęło po 5 okrę- 
postawskim i święciańskim, przedstawiają się gów. Ogólna ilość mandatów zdobytych przez 
następująco: Ogółem akcją wyborczą objęte by- BBWR wyniosła 614. Listy opozycyjne uzyska- 
ły 34 gromady, podzielone na 229 okręgów, z ły 23 mandaty. Frekwencja około 40 procent, 

  

szy pełne słonecznych kontrastów, 

przypadającą ilością mandatów 637. Głosowanie 

nie odbyło się z powodu złożenia jednej listy w 
Przebieg akcji wyborczej spokojny. 

  

Odznaczenie Mieczysława 

Kochanowskiego 
W tych dniach odznaczony został „Krzyżem 

Zasługi* znany muzyk i kompozytor wileński, 
p. Mieczysław Kochanowski, obecny  kapel- 

mistrz w teatrze muzycznym „,Lutnia”, za za- 

sługi na polu krzewienia wiedzy i kultury mu- 

  

zycznej. P. Kochanowski w r. b. skomponował 
„Hymn Morski", do słów Edmunda Biedera— 

Hymn ten transmitowany był przez wszystkie 
radjostacje polskie, a podczas „Święta Morza”, 

przerobiony na chór, wykonany został w obec- 
ności przedstawicieli rządu, przez „Echo“ kra- 

kowskie. ` \ 
Jak stychač „Hymn Morski“ ma byč wpro- 

wadzony przez władze oświatowe do obowiązu- 

jącego programu nauki śpiewu w szkołach. 

i Wystawa Fotografiki 
w Wine 

Fotokłub Wileński z okazji wydania Alma- 

  

nachu Fotografiki Polskiej urządził w Pa- 
łacu Reprezentacyjnym (gmach Muzeum) III 
cią Wystawę Fotografiki Polskiej. Wy- 

stawa ta składa się z prac blisko 60 fotogra- 

fików polskich, oraz prac 16 członków Fotoklu- 
bu Wileńskiego. 

Szczęśliwym motywem organizatorów wy- 
stawy było umieszczenie prac ogólno - ро!- 

skich fotografików oddzielnie od prac człon- 
ków Fotoklubu Wileńskiego, różnica bowiem 
wartości artystycznej fotografiki połskiej i foto- 

grafiki wileńskiej jest tak olbrzymia, że gdy- 
by umieszczono fotogramy wileńskie na jed- 
nej ścianie z eksponatami nadesłanemi z innych 

miast Polski, trudno byłoby cokolwiek dodat- 
niego o pracach wileńskich powiedzieć. 

Jedno z czasopism artystycznych  fotogra- 

fiki włoskiej ma piękną nazwę „Luci ed ombre“ 

— „Światło i cienie" i rzeczywiście zadaniem 

sztuki fotograficznej jest wykorzystanie tych 

dwóch czynników. Ž 
Światło i cienie — pociąga to ze sobą obra- 

jaskrawych 

świateł i mrocznych cieni. W tem jest życie i 

siła. Właśnie tego życia brakuje fotografikom 
wileńskim. 

Wydaje się na pierwszy rzut oka, że foto- 
gramy wileńskie są jakieś wypłukane, bezbarw- 
ne i wypłowiałe, a fotograficy wileńscy chorzy 

na anemję i panicznie się boją jaskrawych kon- 
trastów. 

Czyżby Wilno ze swoim przepychem tema- 
tów architektonicznych, krajobrazowych i et- 

nicznych nie mogło natchnąć do lepszych dzieł? 
Przechodząc do omówienia nadesłanych 

prac, należy przedewszystkiem podkreślić dzieła 
o wysokiej kulturze technicznej i artystycznej 
Henryka Schabenbecka z Zakopanego. Jego 
przetłoki są przepojone temi kontrastami Świateł 

i cieni. Jego „Góral* portret p. M. Dederki, bar- 

wny „Autoportret* są piękne i budzą zachwyt, 
który tylko prawdziwa sztuka wywołać może. 

Nieduży przetłok Sch. „Dalmatynka“ jest maj- 
stersztykiem, przypominającym mistrzów grafiki 
francuskiej początku 19-tego stulecia. 

Piękne są również przetłoki Józefa Kuczyń- 

skiego z Krakowa, a zwłaszcza portret Karola 

Huberta Rostworowskiego. 
zZupełnie osobliwem pięknem tchnie bromolej 

p. Haliny Jasińskiej - Zielińskiej z Warszawy, 
„Portret Dziecka”. Trudno sobie wyobrazić, jak 
zapomocą soczewki niożna było stworzyć arcy- 

dzieło o tak subtelnym styłu. 
Nietylko techniki indywidualne mają swoich 

mistrzów na wystawie, lecz i bromy nie ustę- 

pują mu w artyźmie wykonania. Wystarczy 
wymienić pełen melancholijnego smutku „Wa- 

we! i Wisłę* Władysława Bogackiego z Kra- 

kowa, albo „Wspomnienie* Adama Sheydala z 

Dęblina. „ Wspomnienie" Sheydala przepojone 

SPORT 
PROJEKTY P. Z. B. 

Rokowania o spotkanie bokserskie Polska 
— Tiniandja nie aaży rezuitavu, guyż t1nno- 
wie nie aali odpowieazi na propozycje +. Ź. B. 

Bokowania z Niemcami 0 rewansowy Imecz 
Polska — Niemcy zakończyły się pomyślnie. 
Miecz odbędzie się 5 lutego 1v34 r. w roisce. 

W sprawie spotkania roliska — kKosja po- 
selstwo Związku Sowietow zawiadomiio F4B, 
że sprawa przekazana została najwyższej Ra- 
dzie Sportowej w Moskwie. 

Pozatem — „Chicago Tribune'* zwróciło 
się do PZB z propozycją rozegrania mecza 
Stany Zjednoczone — Polska. PZE przyjął pro 
pozycję i zamierza wysłać swą drużynę do 
Ameryki w maju 1934 r. 

Udział Polski w mistrzostwach Europy 
(Budapeszt 1l — 15 kwietnia) jest już za- 
pewniony. Po rozgrywkach tych nasza repreze 
ntacja walczyć będzie 18 kwietnia 1934 r. z 
Węgrami. 

(W związku z mistrzostwami Europy PZB 
projektuje urządzenie w Poznaniu, w pier- 
wszych dniach kwietnia 1934 r. treningowego 
turnieju, prawdopodobnie czwórkowego. 

Wreszcie — PZB pertraktuje o mecze 
międzypaństwowe z Austrją i Włochami 

W KILKU WIERSZACH. 
Wyłoniona przez Międzynarodowy Komi- 

tet Olimpijski specjalna komisja do opracowa 
naa nowej definicji amatora, zamierza na naj- 
bliższym kongresie olimpijskim przedstawić 
kilka „udogodnień'* dla sportowców amaio- 
rów. Z drugiej jednak strony komisja ta wpro 
wadza do statutu amatora nowy punkt, a mia- 
nowicie, że sportowiec — zawodnik nie ma pra 
wa pod żadnym pozorem pisania artykuiow 
<zy sprawozdań z zawodów do których jest 
zgłoszony. 

Jednocześnie dowiadujemy się, że Mię- 
dzynarodowa Federacja Prasy Sportowej za- 
mierza wprowadzić ze swej strony zakaz przyj 
sowania na ozłonków poszczególnych zwiąż- 
ków dziennikarzy sportowych czynnych za- 
wodników. 

de Rosji 
PACZKI 
odzieżowe 

z gwarancją szybkiej dostawy 
wysyła 

DOM HANDLOWY 

|WiE SZUMAŃSCY 
| Wilno, ui. Mckiewicza Kr. 1. 

  

   
  

  

    

jest niesamowitym urokiem przeżyć wojennych. 
Niema tam ani wybuchów granatu, ani łun po- 
żaru, a jednak groźne cienie wojny porywają 
wyobrażnię. 

Wśród fotografków wileńskich na czołowe 
miejsce wysuwa się p. BOlesiawa Zdanowska, 
której każdy portret jest pewnem studjum psy- 
chołogicznem. Jak się różnią w charakterze np. 
„Mileczarka” i „Wańka gazeciarz", albo piękny 
portret młodzieńca. 

Wielestronny jest również w pejzażu p. Sta- 
nisław Turowicz. Każdy z jego tematów krajo- 
brazowych jest ujęty w inny sposób. Jego pełne 
melancholijnego smutku „Kuczkuryszki“ i „W 
górach" jaskrawo się różnią od inwentarzowo 
dokładnie potraktowanej „Starej Nicy”* i peł- 
nych mistycyzmu krzyży w „Cerkwi na Zwie- 
rzyńcu” i „Kalwarji*. Wogóle między fotografi- 
kami wileńskimi można uważać p. St. Turowi- 
cza za jednego z najbardziej utalentowanych i 
artystycznie wyrobionych. 

Kazimierz Lelewicz, jak zawsze, mistrzow- 
sko wykorzystał technikę bromową. „Słoneczny 
dzień i „Owoce“ (odznaczone na tegorocznej 
wystawie w Krakowie dyplomem uznania), są 
bez zarzutu. a 

Zupełnie swoiste w typie i ujęciu fotogramy 
dał p. Edmund Zdanowski, Jego „Malarz“, „Ro- 
botnik“ i „Ciešle I, II į III“, są prawdziwym 
hymnem pracy. 

Natomiast „mistrz* Jan Bułhak, nie przed 
stawił żadnej wartościowej pracy. Poza „Krajo- 
brazem romantycznym“,z 13 fotogramėw na wy 
stawie nie zasługuje na wyróżnienie, a „Dzwo 
nu wileńskiego" można było doprawdy nie nad- 
sylač. Zdjęcia tego rodzaju spotykamy na każ- 
dym kroku w magazynach niemieckich. 

Na zakończenie trudno pominąć milczeniem 
barbarzyńskie obchodzenie się organizatorów 
wystawy z nadesłanemi fotogramami. 

Powieszenie obrazów w nieogrzanym ЮКа- 
lu, a następnie opalłenie gmachu w przeddzień 
otwarcia wystawy — spowodowało zwiłżenie i 
poskręcanie się zdjęć w takim stopniu, że nie- 
które z nich zupełnie straciły na wartości. Roby.



  

odzka 
— Urzędowa. W dniu 20 bm. p. wojewoda 

Świderski wyjechał na kilka dni do Warszawy i 

Wiłna w sprawach służbowych. 

— Wybory do rad gromadzkich odbywają 

się w dałszym ciągu na terenie szeregu powia- 

tów ojewództwa nowogródzkiego. W powiecie 

baranowickim przeprowadzone zostały w dn.: 

16 i 17 bm. w 35 gromadach. Przeszły wszęd 

listy prorządowe. W powiecie słonimskim w 31 

gromadach. W powiecie stołpeckim dokonano 

ywborów w 6 gminach. Ciekawe są wyniki. - 

W gminie żuchowickiej odbyło się głosowanie 

w 2 miejscowościach. Zgłoszono dwie listy, i w 

wyniku głosowania przeszedł z listy opozycji 

tylko jeden radny. Tak samo było w gminie lub 

nieńsk'ej. W miasteczku Mirze głosowanie jaw- 

ne rozpoczęło się o godz. 8 rano, skończone zaś 

zostało o godz. 1-szej w nocy. Zgłoszon dwie 

listy i 22 kandydatów d protokółu. Głosowało 

880 osób. W rezultacie lista prorządowa zdobyła 

wszystkie 30 mandatów. Tajne głosowanie od- 

było się w Kurszynowiczach powiatu baranowic 

k'ego. Nie pomogło to jednak nic opozycji, gdyż 

na 14 mandatów zdobyła tylko dwa. 

— Wojewódzka Konferencja Teatrów i Chó 

rów Ludowych. W niedzielę dnia 19 bm. odbyła 
się w Nowogródku Wojew. Konferencja w Spra- 

we teatrów i chórów ludowych. W konferencji 

wzięli udział: p. nacz Osiński, wizytator minis- 

terstwa p. Cierniak, inspektor Stubiedo i p. A- 

damski ze Związku Teatrów i Chórów Ludo- 
wych. Prelekcje tych trzech ma 
głęboko pomyślane i Rów i 

mująco wygłoszone. Następnie uczestnicy kon- 

ferencji ujrzeli szereg bardzo ciekawych poka- 

zów i inscenizacyj. A więc zespół Związku Mi. 
Wiejskiej dał szereg inscenizacyj pieśni ludo- 

wych. Inscenizacje te barwne i oryginalne, — 
wzbudziły bardzo żywe zainteresowanie wśród 

widzów. Ciekawe pokazy dała Straż Przednia. 
Zachwyt wywołały produkcje chóru kresowego 

Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. — 
Chór musiał bisować cały szereg razy. Wspa- 
niałe wypadła szopka nowogródzka, wykonana 
przez członków Organizacji Młodzieży Pracu- 
jacej. Twórca szopki p. Tadeusz Jacek-Rolicki 
"dorobit do szopki na poczekaniu kilka piosenek, 
dotyczących samej konferencji, co wywołało hu 
ragany Śmiechu. Konferencję zaszczycił swoją 
obecnością p. wojewoda Świderski, któremu No 
wogródek zawdzięcza w dużym stopniu dojście 

do skutku Konferencj'. Dużo prac yprzy orga- 
nizacji tej tak doniosłej imprezy wykazali pp.: 
Sieczko, Rolit, oraz z ramienia Związku Teat- 

rów i Chórów Ludowych p. Stubiedo. 
— Występy Wileńskiego Teatru Objazdo- 

wego. W dniu 18 bm. Wileński Teatr Objazdo- 
wy wystawił w sali teatru miejskiego w Nowo- 

gródku trzyaktówkę pt. „Piorun z jasnego nie- 
ba". Przedstawienie cieszyło się zasłużonem po- 

- wodzeniem. 

- — Przejazd przez Stołpce delegacji sowiec- 
kiej. Onegdaj przejechała przez Stołpce pocią- 
giem pośpiesznym komisja kolejowa ZSSR, u- 

dająca się do Bydgoszczy na konferencję kole- 
jową połsko-sowiecką. 

— Poranek muzyczny Zw. Dziennikarzy i 
Literatów wojew. nowogródzkiego. W dniu 18 

bm. w sali teatru miejskiego odbył sik poranek 

muzyczny, zorganizowany 2 inicjatywy Związku 
Dziennikarzy i Literatów wojew. nowogródzkie- 

go. Uzyskany dochód w kwocie kilkunastu zło- 

tych przeznaczono na Zw. Młodzieży Pracującej 
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grod 
— Delegacja węgierska nie przyjedzie na 

uroczystości Batorowe. Wojewódzki Komitet 

Obchodu rocznic Batorowych w Grodnie otrzy- 
mał pismo od Komitetu Pamiątkowego Stefana 

Batorego w Budapeszcie, w którym komitet wę 

gierski zawiadamia, że delegacja ich do Grodna 

na uroczystości Batorowe, które odbędą się w 

ach 25 i 26 bm., nie przyjedzie ze względu 

na zakończenie w tyn: czasie uroczystości wę- 

gierskich w Nyirbatorze. 
Jednocześnie przewodniczący komitetu pre 

mjer Juljusz Goemboes zawiadamia, że w dniu 

5 bm. w Salgotarjanie odbyła się uroczystość 
odslo: pierwszego na Węgrzech pomnika 

króla Stefana Batorego. W mieście tem stacjo- 
nuje pułk wojsk węgierskich, któremu nadano 
szefostwo króła polskiego Stefana Batorego.-— 

Uroczystość odsłonięcia pomnika ku czci króła 

Batorego w Budapeszcie odłożono do wiosny 

roku przyszłego. 
W temże piśmie komitet węgierski zwraca 

się o załatwienie sprawy ewentualnego przyja- 
zdu ich delegacji do Grodna w dniu 12 grudnia 

br., tj. w rocznicę zgonu Wielkiego Króla. 

L. Obniženie cen maki. Z powodu mad- 
miernego napływu mąki z młynów wołyńskich, 

dało się zauważyć na rynkach grodzieńskich 

znaczne obniżenie się cen na mąkę. 

— Rozebrali płot. Mieszkańcy ulicy Sme- 
czej Michał Pacewicz i Michał Waluk_ rozebrali 

płot, ogradzający posesję Michała Dawidowicza. 

„Bohaterami* tej sprawy jest... trzech Mi- 
cirałów. 

— Kradzież mieszkaniowa. Z niezamknięte- 
go mieszkania na szkodę Winkielewiczówny Ma 

rji skradziono palto, wartości 80 złotych. 

— Galowe przedstawienie w teatrze miej- 
skim. Na uroczystości Batorowe, które odbędą 

się w dniach 25 i 26 bm., teatr miejski przygo- 

towuje galowe przedstawienie, na którem obe- 

cny będzie Pan Prezydent Rzeczypospolitej. — 

Odegrane zostanie widowisko pióra dra Char- 
kiewicza „Stefan Batory pod Pskowem” w wy- 

konaniu artystów teatru wileńskiego i miejsco- 

wego, oraz chóru i orkiestry wojskowie. 

Widowisko to odegrane zostanie w dniu 
25 bm. jako przedstawienie gałowe i w dniu 

26 bm. po południu dla młodzieży szkolnej i 
wojska, oraz wieczorem dla publiczności. 

— Zwolnienie z aresztu. Aresztowany w 
czasie zeznań w głośnym tu procesie o naduży- 

cia w Urzędzie Skarbowym, który się toczy 

przed Sądem Okręgowym, świadek Berko Szpi- 
lewski, został z aresztu zwołniony. Zwolnienie 

nastąpiło na wniosek obrony po złożeniu kaucji 

w wysokości 50 złotych. 

   

    

— Okradziony w domu nociegowym. 
W domu nociegowym Bromberga przy ul. O- 
rzeszkowej okradziony został w czasie snu z 
posiadanej gotówki Mikołaj  Pawlukiewiez, 
m-c wsi Kwasówka. 
  

1.2,3 pokojowe mies:karia 
tr» SKiep *.g dam w cenie 
od 30 do 60 zł. do odnajecia -—— 
Jagiellońska 8. Informacje u dozorcy. 
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średka ed odcisków 

Prow. A. PAKA 
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M. Gordon :: | 
NIEMIECKA 26. 

Oi środy 22-go listopada rozpoczyn:my 

tanią ri 
materjałów wysortowanych or: resztek 

jedwabiu, wełny, materjałów bawełnianych. 
  

fiosimy odw'edzić masz skł.d aby s ę 

  u uas nsbyć m»terjsiy na nbrania i oalia męskie oraz dzmskie sukaje etc. 
przekonać w jak n skiej cenie można 

    

  

  

  

EARL DERR BIGGERS 

Chińczyk 
Komisarz zamyślił się. Ostatecznie spra- 

wa nie była tak zupełnie jasna. 
— Nie tak zaraz, Monsieur, — odrzekł 

— idę właśnie do sędziego śledczego, od nie- 
go zależy ostateczna decyzja. Zatelefonuję do 
pana, infornnując go o decyzji. Dobrze? 

— Doskonale, jeszcze raz winszuję panu.. 

Po wymianie kilku ugrzecznionych fra- 
zesów, przedstawiciele władz bezpieczeństwa 
dwóch państw rozstałi się i Duff udał się do 
Loftona. 

— (Cóż nowego? — pytał 
doktór. 

Inspektor wzruszył ramionami. 
— Wszystko jest na dobrej drodze; ko- 

misarz był uszezęśliwiony, że potwierdzam je- 
go podejrzenia. Musi tylko porozumieć się z 
sędzią śledczym. Mam czekać telefonu. Mam 
nadzieję, że niedługo, bo chcę uzyskać połą- 
czemie z San Remo. 

— Będę czekać na odpowiedź gdzieś tu- 
taj, — mówił Lofton, — Chciałbym też wie- 
dzieć o decyzji jaknajprędzej. Moglibyśmy od 
jechać o wpół do piątej „train de luxe'* po- 
poładniowym! 

Godzina minęła zanim nadeszło słówko od 
komisarza, pozwalające na dalszą podróż w 
dowolnym kierunku. 

‚ Duff szybko wysłał kati, z zawiadomie 
niem do Loftona, przez chłopca, a sam pod- 
szedł do portjera. 

— Proszę ranie połączyć z Palace Hote- 

lem w San Remo, ehcę rozmawiać z Mrs, Wal 

RL LL 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz 

niespokojnie 
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Zwycięzca yCciĘZCa 
ter Honywood, czyłi Miss Bybillą Conway, 
czasem występuje pod swem panieńskiem na- 
zwiskiem. 

Poważny jegomość, siedzący za biurkiem 
przyjął to żądanie, jako niezmiernej wagi prze 
dsięwzięcie. Rozwinęła się bardzo ożywiona 
dyskusja, poczem Tuff usiadł na sąsiednim 
krześle i czekał. Po kilku minutach zjawił siy 
koło niego zadyszamy chłopak: 

— Pani z San Remo przy aparacie! — 
wołał. Inspektor pobiegł do wskazanej przez 

chłopca budki. 

— Kto mówi? — kizyczał w tube. Głębo- 
ka nieufność, jaką żywił do kontynen'ainych 
telefonów powodowała, że kizvozat & 
sił. 

Usłyszał słaby, lecz .n'e brzmiyex 
oddali: 

— Qzy ktoś wzyweł do tet fonu 

ca(7Ci 

sz 

Miss 

Conway ? 
—- Tak, to ja, iasp?stor Duff ze Seotland 

Yardu! 
— Nie słyszę, losn="ivi.. 

— Duff... Duff. 

— Może pan mówi za głośno, bo nie nie 
słyszę! 

Duff napróżno wytężał siły: zrozumiał, że 

nie potrzebował tak krzyczeć. Zaczął mówić 
ciszej, lecz wyraźniej. : 

— Jestem inspektorem  Seotland Yardu. 

Prowadzę śledztwo w sprawie morderstwa Mr. 
Hugh Drake'go, w Londynie. Jestem teraz w 

  

  

  

— TĘCZA — Listopad. Wiele aktualnych 

zagadnień, które ostatnio wyłoniły się w naszem 

życiu, w sposób jasny i rzeczowy oświetla o- 

statni listopadowy nr. „Tęczy”*. Na treść tego 

numeru składają się artykuły: ks. W. Adamskie- 
go pt. „Wychowanie państwowe”, dalej pierw- 

sza część pracy K. L. Konińskiego pt. „Pytanie 

o elitę" i wreszcie artykuł ]. Drobnika o „Hit- 

Ieryžmie na tle 19-go wieku”. 

Oprócz tego, numer ostatni zawiera cieka- 
wy i również aktualny artykuł Wandy Miłaszew 

skiej pt. „Nieśmiertelni jubilaei*, z okazji 50-tej 

rocznicy wydania „Ogniem i mieczem”, oraz ca- 

ły szereg nowel, opowiadań, humoresek, aneg- 

dot, konkursów, feljetonów itd. 

 BEEURS 
FORVIL 

    

  

DUDER DLA 
PIĘKNEJ PANI 

Prosimy nie ulegać namowom sprzedawców, u- 
siłujących pudry o łudząco podobnych opako- 
waniach i nazwach, sprzedawać zamiast ory- 

ginalnego pudru 5 Fleurs Forvil Paris. 
Oryginalny puder 5 Fleurs Forvił Paris posiada 

napis na denzu 

„POUDRE FORVIL" 
Polecamy wszechświatowej sławy wody toale- 
towe i perfumy 5 Fleurs Forvil Paris oraz inne 

zapachy. 

AAA KM) REM RAA: 

Radje wiłeńskie 
WTOREK, DNIA 21 LISTOPADA 1933 R. 

7.00: — 7.55: Gimnastyka, muzyka, dzien 
5 Ii poranny, muzyka, chwilka gosp. dom. 

11.40: Przegląd prasy 11.50: Muzyka. z płyt. 
11.57: Czas, muzyka, dziennik poł. komunikat 
nieteor., muzyka, komun. op. społ. 15,20: 
Program dzienny, 15.25: Wiad. o eksporcie. 
15.30: (Giełda roln. 15.40: „Ostatni  Beetho- 
ven'* — koneert kameralny (płyty). 16.25: 
Skrzynka P.K.O. 16.40: „Małą skrzyneczka' 
— listy dzieci omėwi Ciocia Hala. 16.55: Mu- 

ZUNE: zyka lekka. 17.50: Codz. odeinek pow. 18.00: 
„Restytucja żołnierza i ducha rycerskiego** 
— odczyt. 18.20: Skrzynka muzyczna. 18.35. 
Koncert życzeń (płyty). 19.00: Program na 
środę. 19.05: „Rozbadowa gospodarcza  Pol- 
ski w czasach przedrozbiorowych* — odezy: 
litewski. 19.20: Rozmait. 19.25: Feljeton aktu 

alny. 19.40: Sport. 19.45: Rozmaitości. 19.17: 
Dziennik wieczorny. 20.00: Koneert. 21.00: 
Sylwety Akad. Literatury. XII. „Dr. Tadeusz 
Boy-Żeleński''. 21.15: d. e. koncertu. 22.00: 
Słuchowisko o polskich emigrantach: „Ume- 
czone dusze'*. 22.40: Muzyka taneczna, 23.00: 
Komun. meteor. 23.05: d. e. mnzyki tan. 

    Gtizry 
Dla chorego staruszka N: Jórefa Jakubow- 

ska zł. 2, Zofja Wargo zi. 2. 
Zamiast kwiatów na grób śp. Wuja Gen. 

Władysława Wejtki, składuą dla najbiedniej- 
szych I Konfer. św. O: a Paula zł 15 

Zosia Z., Ada W., Genia r. 

*ė 

  

Niey, gdzie zmarł mąż pani Mr. Walter Ho- 
iywood.. 

— Tak, — głos był bardzo słaby. 

-— Chciałbym wiedzieć, czy pani mogiaby 

rzucić jakieś światło na tę sprawę? 
— Doktór Lofton zakomunikował mi, że 

to było samobójstwo... 
— To nie było samobójstwo, Madame, — 

Duff zniżył głos. Pani mąż został zamordo- 
wany. Czy pani słucha ? 

— Tak, — głos był bardzo słaby. 

— Mam przekonanie, że oba te morder- 
stwa mają coś wspólnego, — ciągnął dalej 
Duff. 

Chwila pauzy. 

— Mogę pana zapewnić, że tak jest, In- 
spektorze, -— powiedział cichy głos. 

— Skąd pani wie? 
— Tak, oba morderstwa są ściśle zwią- 

zane ze sobą, właściwie... popełniła je jedna 
osoba. 

-- Wielki Boże, — westchnął inspektor, 
— (o pani przez to rozumie? 

— Wytłomaczę to panu przy widzeniu. 
To długa historja. Czy pan przyjedzie tutaj 
z wycieczką doktora Loftona ? 

— Tak, naturalnie. Wyjeżdźamy po czwa 
rtej po południu, dwie godziny później będę 

u pani. 
— Bardzo dobrze. Sprawa może zacze- 

kać. Mr. Honywood chciał ukryć wszystko 
przez wzgląd na mnie. Myślał, że tego rodza- 
ju rozgłos zniszczyłby moją teatralną karjerę 
i, że to by sprawiło mi wiele złego. Ale ja już 
postanowiłam. Cheę by sprawiedliwość zosta- 
ła wymierzona, za wszelką cenę. Bo ja wiem, 
kto zabił mego męża! 

i ży 

  

  

Kułosal € posodzenieł 
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„SZALONA NOC* 
zE 89. YOUNG i GENE RAYMUNDEM Emocjonujące nieinscenizowane sceny z bintu w Zoe 

  

Tihmen< paxūzwej poteji. Potężny: 

W.ełri medal złoty! 

  

Dziś K rona Sezonu! — U.sbivae pizez cay Świat D.ska |a 2 Og ssla, 

Uin i Gary (ocpei 

„„DZI$ ŻY JERY* 
Arcydzieło. 81 = WZTLS:2, ertnzjs.mu € ptb iczne a s„ista — Największa kreacja, itó ą kiedykolwiek „ 
stworzył Gary Cooper i Joan Crawf rd — Nad program: 

„IL 
pełaa czaru Jan (ras fe 

w przecudownym kspitalnym flaie 

  

mi« Psramonntu 

Cen; bi. d Daint: 4095. 
dz parter 75 gr. 
wiecz. basłkou 54 gr 
wiecz. parter cd 90 gr.. 

  

więto Kawsle'ji Polsciej w Arakowie, Najaowszy Tygod- 
— Po:zątek m só* o 4, 6, 8, + 10. 0 ? ” 

  

„PAN“ 
Dziś ostatn: dzień! Film rekord wego powodzenia 

b DOBRZE OGRZANA. 

„Pożegnanie z bronią" «m m 
CENY ZrIŻONE. 

  

TOTO 
KA FILMOWEJ TAŚMIE 

„DZIŚ ŻYJEMY''* 

Filmów wojennych tak 
że wystarczy ich na długo. du tematy 
związane z wojną, były opracawyware na e- 
kranie. Widzieliśmy reportaże z frontu, nę- 

  

„H£LJOS““ 

nakręc 

  

   

    

       

    

dzę wyłudnionych okolic, truęqedje rodzin, 
miast i narodów. Były filuy komiezne i 
tragiezne, byiv filmy prawdziw. ei zmyślone. 
Wiele razy przewijały się motywy  hokater- 

stwa, poświęcenia i dzielności żołnierskiej. 
'Teraz mamy jeszcze jeden fiim, w kidrym 
wojna jest Wem dla konfliktu uczuć, vułości 
i poświęcenia. Naturalnie punktem  zacze- 

pienia jest kobieta. O nią, dla niej, przez nią.. 
Gdyby nie bylo wojny, znalazłby się jakiś in- 
ny sposób wyładowania uczuć w męskiej raż- 
grywce o kobietę. 

„Dziś żyjemy** oto film o zwodniczym ty- 
tule. Tak samo dobrze mógłby być każdy in- 
ny np. „On albo ja'', „Poświęcenie'*, lub 
„Dwa żywioły'', albo tysiąc innych. Najlep- 
sze sceny — to brawurowa jazda motorówką. 
Walka powietrzna za wiele ma zdjęć atelje- 
rowych. Rolę kobiecą odtwarza efektowna 
Joan Crawford. (Gary Cooper miał lepsze ro- 
le. Tutaj jest jakiś nieswój. 

Dodatki dobre, szczególnie polski PAT. 
(cuda się dzieją!), który dał ciekawe zdjęcia 

krakowskich uroczystości kawaleryjskich. W 

porównaniu z analogicznym reportażem Foxa 

nie tym razem PAT nie traci. Oby tak dalej 

było. Tad. ©. 

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA 

I LNIARSKA W WILNIE 

z dnia 20. listopada 1933 r. 

Za 100 kg. parytet Wilno. 

CENY TRANZAKCYJNE: 

Žyto I stand. 
Jęczmień na kaszę zbierany 

Tendencja słabsza. 
Owies zadeszczony 12,30 
Mąka pszenna 0000 A luks. 34,125—37,50 

16,20 
14,10 

Mąka żytnia 55 proc. 25—25,50 
Mąka żytnia 65 proc. 20,50—21,50 
Mąka sitkowa 17—18.— 

Mąka razowa 17,50—18.— 

Otręby żytnie 10,30 
Otręby pszenne cienkie 10,75 

Gryka zbierana 19,75 

(Tendencja mocna). 
Siemię Iniane 90 proc. 35,37—35,46 

CENY ORJENTACYJNE: 

Žyto II stand. 15.— 

Pszenica zbierana 20—20,50 

Owies standartowy 14,80—15.— 

Mąka żytnia razowa szatrow. 18,50—19-— 

Otręby jęczmienne 9—9,25 
Ziemniaki jadalne 6.— 

Siano 6,50-— T.— 

Słoma 5—5,50 

KASZE — bez zmiany. 

LEN: za 1000 kg. franco st. załadowania: 
Len trzepany wołożyński 1125,80—1158,27. 

Inne gatunki Inu bez zmian. 

Ogólny obrót 400 tonn. 

Inspektorowi zabrakło tehu ze wzrusze- 
nia. 

— Pani wie, kto.... 

— Wiem, napewno !.. 
— W takim razie, na miłość Boską, Ma- 

dame, niech pani nie odkłada, niech mi pani 

powie natychmiast. 
— Mogę powiedzieć tylko, że to jeden z 

uczęstników wycieczki doktora Loftona. 

— Ale jego nazwisko, — jego nazwisko! 
— Nie wiem, jak on się teraz nazyw?. 

Przed wielu luty, kiedy go znałam w... w da- 
lekim kraju, nazywał się Jim Everhard. Te- 
raz używa innego nazwiska. 

— Skąd pani wie? 
— Mój mąż mi to napisał. 

— I nie napisał nazwiska. 
— Nie. 

— I ten sam człowiek zabił Hugha Dra- 
ke? -— Duff wstrzymał oddech w oczekiwania 
odpowiedzi. Przecież właściwie poszukiwał 
mordercy Drake'go... 

— Tak, ten sam. 
— Pani to wie również od męża? 
— Tak. Napisał to wszystko w liście da 

mnie, który oddam dziś panu. 

— Ale kim jest ten człowiek? Ja to mu- 
szę wiedzieć. Pani mówiła, że pani go spotka- 
ła przed laty. Czy pani go pozna teraz? 

— Poznam go odrazu. 

— Duff wyjął chustkę i otarł pot z twa- 
rzy. To przechodziło jego oczekiwania! 

— Madame, czy pani słucha? 

— Słucham. 
— To wszystko, eo pani mówi jest dla 

mnie bardzo szezęśliwem odkryciem. Będę w 
pani hotelu dziś jeszcze przed sióódmą. Nie 

to dramat i farsa 

to humor i łzy, 
życie i sen, 

miłość i szał. 

  

  

Gisłda warszawska 
Z dnia 20 listopada 1933 r. 

Belgja 124,20 — 124,51 — 123,89. 
Gdańsk 173.30 — 173,73 — 172,87. 

Holandja 359,20 — 360,20 — 358,40. 

Londyn 28,90 — 29.04 — 28,76. 
Nowy York czek 5.44 — 5.47 — 5.41. 
Nowy York kabel 5,46 — 5.49 5,43. 
Oslo 145.50 — 146.20 — 144,80 

  

  

Ilie ji 
Niema słów zachwytu! Nastepny program kina „PAN 

bohater tegoż arcydsieła 

święci obecnie tnumfy 

stokrcć większe niż w filmie 

„Pod dachami Paryża”. 

"—5 17 Do odstąpienia 
мвн @ dwa daže, jasa: pokoje 

ISK OWAWREZERTEEPA na piętrze, z uż/wal- 
noŚś-ią kuchni. - Ulice 
Artyleryjska I m 3 

DO WYNAJĘCIA 
MIESZKANIE 

Sześciopokojowe 
Z ws elarenn » ygedami 

  

DOKTOR 

Zeidowicz 
Choroby skėrne, wene- 
ryczne, narządów — то- 

czowych. 

Paryż 3486 — 34,95 — 34,77 od 9 40 1 Той 5 ф0 8 9. Dadrovsklsga T | 
PARYŻ 3486 — 3495 — 34,77. DOKTOR ai kid ści 

  

Stokholm 149.50 — 150.20 — 148.80. 
Szwajcarja 172,59 — 173,02 — 172,16 
Włochy 46,94 — 47,06 — 46.82. 
Berlin w obrotach nieof. 212.52 

przeważnie mocniejsza. 

AKCJE: 

Bank Polski 79,50. 
Spiess 29. 
Tend. niejednolita. 
Dolar w obr. pryw. 

Rubel złoty 4.73 
Pożyczki polskie w N. Yorku: 

cyjna 81 5/8. 
FETYTTŁYWYY* TYTYTEPYWYYTYYYYPPYTYTPYPYWYSTTYN 

OGŁOSZENIE 

Tend. 

5.39 w żądaniu. 

stabiliza- 

Do Rejestru Spółdzielni Sądu Okręgowego _ 

w Wilnie w dniu 5 VIII 1933 r. pod Nr. 367 
wciągnięto następujący wpis dodatkowy: 

R. H. Sp. 367. VI. Firma: „Bazar Przemysłu 

Ludowego Spółdzielnia Handłowa z ogr. odp. 

w Wilnie". 
Na zastępcę członka zarządu na miejsce Se- T 

weryny Babiańskiej powołano Piotra Sokoliń- 
skiego. 

TERETYTEETYETYTP YTY TTTYSTYEYTYTPTETH 

Do akt Nr. Km. 1125 1933 r. 

OBWIESZCZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Słonimie, re- 
wiru 1, zamieszkały w Słonimie przy ul. Ponia- 

towskiego Nr. 56, na zasadzie art. 602—604 
K. P. C. podaje do wiadomości publicznej, że 

dnia 4 grudnia 1933 r., o godzinie 10-tej odbę- 
dzie się licytacja ruchomości, składających się 

z 2-ch młócarni maneżowych i 3-ch bron sprę- 

żynowych, oszacowanych na zł. 1100 gr. — 

Licytacja odbędzie się w Słonimie przy U- 
rzędzie Starostwa. 

Spis rzeczy i szacunek takowych może być 
przejrzany w dniu licytacji na miejscu. 

Słonim, dnia 17 listopada 1933 r. 
Komornik (—) podpis nieczyt. 

TYYYTYYYYYTYYYTYVYYYYYVYTYYYVYVYVYTYYVYWTYY"YYY 

Do Akt Nr. Km. 1126 1933 r. 

OBWIESZCZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Słonimie, re- 
wiru I, zamieszkały w Słonimie przy ul. Ponia- 

towskiego Nr. 56, na zasadzie art. 602—604 
K. P. C. podaje do wiadomości publicznej, że 
dnia 4 grudnia 1933 r., o godzinie 10-tej odbę- 

dzie się licytacja ruchomości, składających się 

z pięciu sieczkarni i trzech bron sprężynowych, 

oszacowanych na zł. 1000 gr. — 
Licytacja odbędzie się w Słonimie przed U- 

rzędem Starostwa. 

Spis rzeczy i szacunek takowych może być 

przejrzany w dniu licytacji na miejscu. 

Słonim, dnia 17 listopada 1933 r. 
Komornik (—) podpis nieczyt. 

rzystwie całej partji Ložiona, — Myśl o Fen- 

wieku przemknęła mu przez głowę, ale odrzu- 
cił ją. — Nie powinno nie zajść. Błagam pa- 
nią o pozostawanie w pokoju, dopóki nie przy 
będę. Urządzę wszystko tak, aby pani mogła 
zobaczyć wszystkieh moich towarzyszy podró 
ży i to tak, żeby oni pani nie widzieli. Skoro 
pani go pozna, resztę już biorę w swe ręce. 

Ułatwię pani wszystko. 
— Pan jest bardzo uprzejmy. Ja nie co 

fnę się przed niczem i spełnię swój obowią- 
zek. Chociażby to mnie miało kosztować bar- 
dzo dużo, dopomogę panu w odnalezieniu 

morderey. Może pan mi ufać! 
— Ufam pani i wdzięczność moja niema 

granie. Więe dowidzenia, do wieczora, Mrs. Ho 

nywood. 
— Do wieczora! Będę czekała pańskiego 

telefonu w moim pokoju. 
Wychodząc z budki telefonicznej Duif 

wpadł na doktora Loftona, który stał obok 

drzwi. 
— Dostałem pańską kartkę, Inspektorze 

i zaraz kupiłem bilety na dzisiejszy pociag. 

Mam bilet i dla pana, jeśli pan jedzie. 
— Naturalnie, że jadę! Porachuję się z 

panem później. 
— Niema pośpiechu! — Łofton odszedł, 

ale nagle zawrócił: — Hm... pan rozmawinł 
z Mrs. Honywood? 

— Tak, właśnie przed chwilą. 

Czy ona potrafiła panu coś wyjaśnić? 
— Nie a nie, — zapewnił Duff. 

Jaka szkoda, — zauważył Lotton 1 
ruszył ku drzwiom. Duff powrócił ło sweżo0 
pokoju tak dumny, jak nigdy dotąd nie był 

Oto sprawę niezmiernie trudną, może naj 

   

  

mogę wyznaczyć ściślej. Przybędę w towa- dniejszą z tych. jakie kiedykolwiek w życiu 

LL Žiu iii La 100 POPÓOWRZSZ 

  

ZELDOWICZOWA 

  

SPARE VS USS S MAREA DLP TRIO 

kobiece, weneryczne — Posady 
narządów * moczowych  ""=""srvtr=owyy 
cd 12 — 2 1 od 45 
przeprowadzili sęzPO TRZEBNA 

Micziewicza 24 w średnim wieku < sobz 
na Wiłefską 28 do prov sdzenis gospo- 

-————--— darsiwa w moleį rodzl. 

  

Dr. Janina R ZE się 1 refe- 

PIOTROWICZ-  Antkolsć: 93 w I 8 
JURCZENKOWA = e 

W ana Lekcia 
Choroby skórne, OT INT 

weneryczne, kobiece — — — — — 
KA 34. Na Kursy Kroju 

Od 5 — 7 wieer. i szycia przyjmię w- 
-- Gzenice та ‚ 

  

  

A RAODAZS AAC KOR22 Do płatą. Nauka 

Kupno  Zma 5 ck 
see "RÓŻE 
PIANINO " - Bósischa  okszyjsie  Modystka 

tprzedaje się w dobrym 
stanie Ś to Michalski 
zaułek X: 2 m, 15 

OKAZYJNIE 
DO SPRZEDANIA 

przyjma:e wszelką re- 
botę w zskiez kapełz- 
sznictwa wchodzącą. — 
Wykonuje tania i ele- 
gancko. Wieika 5 m. 16 

garnitur mebli salono- Nasngos CE 
wych, obrazk, wyży- Litości 

maczka, lampy etc, Ją- naszych czytelników 
polecamy wdowę pe 
urzędniku magistrackig 
z trojgiem dzieci, Nę- 
dza ostateczna, best i 
obdarci Laviawe ofiary 
w produst ch i ubre- 
nie przy maje Admóixi- 
strasja „ Słowa” dia L A. 
— — — = — мы 

T-wo Św. Win 

gieilońska 7 m. 6 wej- 
Ście z dziedzińca od g. 
3—5. 

FUTRA 
do sprzedania męskie 
prawie nowe i damskie 
noszoue, Miła 11 m, 4, 
Tamże pokój do wyna- 

  

jęcia woła o pomoc die — — — — — — — ktaiego starcz mające @ 
+saósambiakkacaziów go raka. Syu młady Lezzie grazlik Przy uńm T 
A „o Czworga metemi dzieć- "EYYWYYCOCOWYNYYY ui najmłodsze ret. + A = jcż gruzliczne — POSZUKUJĘ ka Sa e ycząca, Brok 

MIESZKANIA ubrsń, chleba, miess- 
ciepłego su:hugo i 
słonecznego z wy- 
godam , 4—5 poksjo- 
wego. Zgłoszenia do 
Adm. „Słowa* dla A. B. 

Potrzebny 
większy pokój w cent- 
rum 2 prawem korzy” 
stania z łarienki i ku. 

chni Łaskawe oferty Zcfj: Ukrynówna zans. 
ik Administracji dla Bernordyński zanłek i. 

+ К m. 1 
nz == == a m ką —- 

kanie fatalne O uej- 
drobniejsze оНагу рга- 
szę skł'dać pod Wierę 
N. do Redskcji „ Dai 
  

  

Miłosierdziu | 
czyteln ków połeca się 
ebłożnie i nienieczałnie 
Chora, nie misjące żna 
nych środków de życia 

SARZE ONEEEK DE DOZÓR 

miał do rozwiązania, będzie mógł rozwikłać za 
siedem godzin. 

Siedząc przy lunche'u zrobił raz jeszcze 
szczegółowy przegląd „pupiłów'** Lottonz. Kto 
z nieh miał maskę na twarzy? Który » mek 
mógł uśmiechać się, kryjąc Zza uśmieskem . 

twarz morderey? Lofton? Qn prowadzi partię 
a nie jest jednym z członków partji, « ze słów 
Mrs. Honywood wynikałoby , że to ktoś z 
wycieczkowiczów... Tait.. człowiek o słabem 
sercu, który zemdlał z niewiadoriczo powodu, 

Można mieć serce słabe a jednax zebrać siły 

i udusić starego człowieka. A em Tait 
wygląda na człowieka, który dnżo podróże- 
wał i mógł być w owych odległych stronach... 

Kennaway? Chłopak prawie, l3enbow? Duff 
potrząsnął głową. Ross, Viviau, Keane? Wszy 

stko jest możliwe. Mixy Minebin? Zdawsłohy 
się, że to nie było w jego intetest:, zaczynać 

na nowo stary „bnusiness'*'! Fenwick? Seree 

zadrżało w piersi Duffa. Gdyby to był Fen- 
wiek, więc eóż? Ostatecznie mócthy gonik 25 
nim na sam koniec świata i złapałby gol 

O wpół do piątej wszysey siodzieli już w 
pociągu, idącym do San Remo. Duff nie zwie- 

   

rzył się nikomu, więc on jeden tyłko wiedział (_ 
eo go czeka. Chodził z przedzia'u do przedzia- 

łu, sprawdzając raz jeszcze, chociaź uczynił 
to już na dworeu, czy nie brak nikego. Pe 

krótkich pogawędkach z innemi, wszedł wre 
szeie do przedziału Taita ° Кочпалауа. 

— No, spedziewam się, że la 

ekscytujące przygody skończyły się już dle 

państwa, — rzekł. 

    

Tait rzucił mu wrogie szojczenie: 

— Nie potrzebuje się pan niepokoić © 

moją osobę, — mruknął. 

(DSOZN.). 

  

      witołd Tatarzy fw ść. 

| 
| 
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