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CHŁOPI i SZLACHCIC Prasowa ofenz 
Szczęśliwym trafem zdarzyło mi się 

być przed kilku dniami w Krakowie przy 

ulicy Radziwiłłowskiej w domu ludowym. 

Długa, jasno oświetlona sala, nowoczes- 

nie urządzona. Kilkadziesiąt osób. Aka- 

demicy i starsi. Poseł Thugutt mówi ra 

temat „U podstaw ruchu ludowego w 

Polsce“. Nie tak dawno jeszcze czynny 

polityk, dziś raczej honorowy przywód- 

ca, jak się sam skromnie nazywa: emc- 

rytowany polityk. Starszy, siwawy, $ро- 

kojny, sympatyczny pan. Mówi cicho, lo- 

gicznie, nie wyobrażam go sobie na wie 

cu. Od tego też są inni. 

Polityczny ruch ludowy w Polsce, 

jest dziś dla nas raczej nieznanym. So- 

cjaliści nie ukrywają swych prawdziwych 

uczuć dla związanych z reżimem klas po- 

siadających, ziemiaństwa, przemysłu. Mó 

wi się jasno: poczekajcie, odpłacimy się 

wam sowicie. Z ludowcami jest inaczej. 

Słynny antykapitalistyczny wywiad Wi- 

tosa, roztrąbiony triumfalnie przez Robo- 

tnika i Naprzód, został zdezawuowany 

wprawdzie tak niejasno, że każdy mógł 

go sobie interpretować jak chciał: na dwo 

je babka wróżyła. W rezultacie mało cu 

wiemy, co się tam dzieje naprawdę, w 

gabinecie przywódców sfuzjowanych stro 

nnictw chłopskich. 

Zasadnicze tezy Thugutta były: 

1. Polityka : Nie opowiada 
się za ściśle klasowym ruchem agrarny:n. 
Dalej wysuwa hasło prymat u war 
stwy włościańskiej w państwie rolniczen: 
ałe nie dyktatury. 

2 Kultura chiopska 
musi nawiązać 'do szlacheckiej. Żartował 
z akademików, którzy na jakiemś zebra- 
"niu licytując się wzajemnie wyklinali 
Sienkiewicza. 

33Sprawy gospodar- 
cze. W konilikcie świata pracy z ka- 
pitalizmem, rola partyj agrarnych mia 
polegać na pośredniczeniu, na zała- 

godzeniu przewrotu, rewolucji. 

Mamy wrażenie, że bajecznie 

wo podziałała na ruch ludowy w Polsce 

fuzja trzech stronnictw. Dlaczego? 30 

dziś nie potrzebują się licytować w besz - 

taniu hrabiów, ziemian, szlachty. Idą ra- 

zem na wiecach, więc demagogja już 

mniej potrzebna. 

Stoimy w środku, między kapitalizniem 

a pracą — mówił Thugutt. Ale zaraz się 

poprawiał: „jesteśmy jednak bliżsi świa- 
ta pracy, bo sami pracujemy, a kapitalizma 

ten wielki kapitalizm międzynarodowy 

nas gnębi, bo nie od naszego harowaiia 

przy pługu, zależy nasza pomyślność, aie 

od decyzji giełdy zbożowej w Chicago“. 

Brawo, jesteśmy w domu! Bo czyż 

tego samego nie może powiedzieć i zie- 

mianin? Czyż on ma jakiś wpływ na ceny 

światowe? Czyż on ma większy wpływ 

na giełdę w Chicago? W pewnej chwili 

Thugutt mówił: „Chłop, to kapitalista? 

Zapewne, ale co za ironja, bo to kapiia- 

lista bez kapitałów*. Racja, to prawda, 

ale i to samo z lekkiem sercem może 

powiedzieć o sobie pierwszy lepszy pre- 

zes związku ziemian. Na palcach zliczyć 

można dziś u nas hrabiów, mających 100 

zł. w kieszeni. W wyniku powracamy do 

kapitalnego zdania Stanisława Mackiewi 

cza: obiit ziemianin, obiit włościanin, na- 

tus est rolnik. 

Wniosek kolejny. Że solidarność rol- 

nika małego i dużego w zagadnieniu no- 

życ cen nie jest mżonką, realizowaną 

tylko w „sztucznem* ugrupowaniu rolki- 

ków w Bezpartyjnym Bloku — dowodził 

tego nastrój na zebraniu z Thuguttem. Nie 

było wyklinania „obszarników* od lu'n- 

pów, utracjuszy — to było dobre daw- 

niej. Nie wypominano pańszczyzny i d2- 

generatów, każąc wzamian  wypominać 

sprzedawanie Moskalom rannych pow- 

stańców za tyle a tyle rubli. 

Przeciwnie. Nie żałuję, że poszediem 

na odczyt Thugutta. Bo raczej byłeru 

mile zdziwiony. Nietylko, że dostała się 

lekka przygana wyklinającym Sienkiewi- 

cza akademikom z Młodzieży ludowej, 

ale usłyszeliśmy o Kochanowskim i 5 

Reju, „że to też szlachta”. 

Wniosek trzeci: Co będzie zawsze 

najbliższem ziemiaństwu? Burżuazja, ro- 

botnicy, chłopi? Bawarja i Czechy da- 

ją nam przykłady przyszłości ruchu agrar 

nego. U nas widzę kolosalne możliwości 

takiego ruchu. Żeby tylko ten ruch się 

znów nie zmarnował, nie spaczył. Jednem 

słowem, żeby w zrozumieniu własnego 

nteresu utrwalił się w przekonaniu, że 

bliższym jest jemu, chłopu, ziemianin, niż 

socjalista. 

Wniosek ostatni, nadprogramowy: że- 

bym był ziemianinem, miał syna na uni- 

wersytecie i dbał o interes klasowy, to- 

bym mu się kazał wpisać nie gdzizin- 

dziej, ale tam, gdzie się grupuje młodzież 

ludowa. Zginąłby wśród tłumu? Gdzie 

tam. Wprost przeciwnie! Thugutt w pe- 

wnej chwili mówił: „jest nas na uniwer- 

sytecie 200, 300, czy nawet 500 chłoja- 

ków, a ziemian ilu studjuje? Znacznie 

więcej. Mogłoby być co najmniej pół na 

pół. 

Korzyść?  Kolosalna. Współżycie, 

współpraca, wreszcie zrozumienie, że i 

wielki rolnik i mały rolnik jest przede- 

wszystkiem rolnikiem i jako taki ma 

moc wspólnych interesów. 

Mieczysław Pruszyński 

zdro- 4 

  

Zagroda włościańska w Racławi- 
cach w darze dla 

Onegdaj grupa ludowa B.B.W.R. po- 

dejmowała śniadaniem prezesa Walerego 

Stawka i członków prezydjum B.B. W.R 

z p. wicemarszałkiem Carem. 

Przemówienie wygłosił prezes gru- 
py ludowej, pos. Kielak, który wyraził 

prezesowi Sławkowi głęboką wdzięcz- 

ność za skierowanie ruchu ludowego w 
Połsce na właściwe tory, za skonsolido- 

wanie tego ruchu pod hasłem, które przy- 

świeca całemu B.B.W.R.: Dobro Państwa 
naczelnem prawem. To hasło skupia co- 

raz szersze, a w każdym razie inteligeri- 

niejsze rzesze chłopskie. 

Dla udokumentowania tej głębokiej 
łączności, jaka zaistniała między preze- 
sem Sławkiem i wsią, grupa ludowa 5. 
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prezesa Sławka 
B.W.R. ofiarowuje prezesowi . Sławkowi 

zagrodę włościańską w Racławicach — 

tam, gdzie wysiłek chłopski zajašniai 

blaskiem rycerskim. 

W odpowiedzi prezes Sławek, wzitu- 

szony, wygłosił dłuższe przemówienie, w 

którem dał wyraz swej głębokiej wierze 

w rzetelny i zdrowy wysiłek twórczy lu- 

du wiejskiego dła ugruntowania  siliej, 
mocarstwowej Polski. 

„Jako wasz sąsiad — zakończył pire- 

zes Sławek — wzywam was do tej ro- 

boty, w której własnego wysiłku musi-- 

my dać jaknajwięcej, a niewątpliwie u- 

gruntujemy silne i zdrowe podstawy pod 

potęgę naszego Państwa (Iskra). 

  

Mobilizowanie Ligi Narodów w obronie Żydów 
LONDYN PAT. — Dziś przybył do Londy- 

na sekretarz generalny Ligi Narodów sir Eric 
Drummond, którego pobyt w Londynie związa 
ny ma być ze sprawą wyjaśnienia podstawy 
prawnej interwencji Ligi Narodów celem och- 
rony zamieszkałych w Niemczech żydów. 

LONDYN PAT. — „Ewening Standart“ о- 
mawia możliwość wniesienia sprawy prześla- 
dowań żydów w Niemczech na Radę Ligi Na- 
rodów i stwierdza, że wbrew dotychczasowej 
opinji istnieją podstawy prawne do takiej in- 
terwencji. Mianowicie rząd polski posiada pra 
wo do takiego wystąpienia w ramach konwen- 
cji górnośląskiej. Dziennik twierdzi, że rząd 
polski rozważa możliwość takiego wystąpienia. 

Aczkolwiek wspomniana konwencja odnosi się 
tylko do sytuacji żydów na Górnym Śląsku, 
to jednak — jak przewiduje dziennik — w 
Radzie Ligi powstanie sposobność do podjęcia 
ogólnej dyskusji na temat sytuacji żydów w 
Niemczech wogóle. 

KARDYNAŁ VERDIER W OBRONIE 

ŻYDÓW 

PARYŻ PAT. — Kardynał Verdier, arcybi- 
skup Paryża, przesłał wielkiemu rabinowi we 

Francji list, w którym protestuje przeciwko 
prześladowaniu żydów w Niemczech. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
B RANCWICZĖ — ul. Szeptyckiego — A. 

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

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
MORODZIEj — Księgarnia Kol. „Ruch“ 

KLECK — Sklep „Jedność" 
LIDA — uł. Suwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC —- Księgarnia Kol, „Ruch“. 

MOGŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
MIORY — Ejdelman 
NIEŚWIEŻ ul. Ratuszowa — Księgarnia Jažwinskiego. 
NOWOGRGDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
W.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

Łaszuk. 

OSZMIANA — 

PODBRODZIE 

DRUJA — Kowkm, 

Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PINSK — Ksiegarnia Poiska —- St. Bednarski 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkołaej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

SŁONIM — Księgarnia Į. Ryppa uł. Mickiewicza 16. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

ST. ŚWIĘCIANY —. M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Mais A 

WOŁOŻYN — 
La 

Liberman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA —- Kiosk Księg. Kol. „Ruch”. 
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į CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaitowy aa stronie Ž-eį i i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty orzz 
rekiamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej. nadesłane milimetr 50 gr. 

Protest Litwinowa 
MOSKWA PAT. — Komisarz Litwi- 

now zgłosił dziś na ręce ambasadora nie 
mieckiego von Dircksena protest przeci v 
ko brutalnemu i  nieludzkiemu trakto- 
waniu obywateli sowieckich w Niem- 
czech oraz przeciwko bezprawnym i nie 
uzasadnionym aresztowaniom. W proteś 
cie swym poruszył również komisarz 

MOSKWA. PAT. — „Iawiestja” komen- 
tująe mowe pnowokacje antysowieckie w 
Niemczech, (piszą: 

Wskazyjwaliśmy już, że sowiecka opi- 
nja: publieznia ocenia imtencje obecnego rzą 
du miemieckiego mie według słów, lecz we- 
dług czynów. Fakty, jakie zaszły w ciągu 
2 ostatnich dmi, wskazują dość wyraźnie 
ma. kierunek, w: jakim się rozwija poliityka 
niemiecka wobec Związku Socjakistycz- 
nych Republik Rad. Opinja publiczna so- 
wiecka ma prawo stwierdzić, że zorgani- 
zowana kamipanja antysowiecka mozszenza: 

się w Niemczech. 

Pierwisza gmupa prowokacyj antyso- 
wieckich obejmuje akcję policji, która, nie 
zważając ma pnzepisy ukžaidu miemiecko — 

sowieckiego, wdziera się siłą do siedzib 
instyitucyj sowieckich w Niemczech i doko- 
mywa tam rewizyj. Rewizje te, rzecz oczy- 

wista, mie dały żadnych rezultatów; poli- 
cja: miemiecka miała jedynie na celu wy- 
molłanie akcji! prowokacyj antysowieckich, 
Do drugiej grupy prowokacyj należy zali- 

czyć zorganizowimą akcję mieszczycielską 
w towarzystwie Derop, zajmującą się zby- 
tem produktów mafitowiych. 

W tym wypadku bandy hitlerowskie 
spłacają niewątpliwie swoje idługi, zacią- 
gmięte przed przyjściem do władzy i dzia- 
łają według specjalnych imstrukcyj Świa- 
towych potentatów maftowych, kt 
święcili ruch faszystowski w Niemczech. 

Do (trzeciej grupy wyczynów antyso- 
wieckich namodowych socjalistów zaliczyć 

Litwinow sprawę  rewizyj, dokonanych 
w sowieckiem  przedstawicielstwie han- 
dlowem oraz na parowcach sowieckich. 
Wreszcie Litwinow zaprotestował rów- 
nież przeciwko rabunkowi, którego ofia 
rą padły sowieckie organizacje gospo- 
darcze. 

należy aresztowania obywateli! sowieckich 
oraz czynione im zniewagi. Falkt, že da- 
winy obywatel nadbałtycki Alfred: Riosen- 
berg, były towarzysz bmoni Hitlera i zde- 
cydowany: zwolennik wojny pnzeciwiko So- 
wietom, miamowany został na stamowisko 

specjalnego komisarza Hitlera do spraw 
polityki zagranicznej, jest nader sympto- 
matyczny ma tle (tych wszystkich wypad- 

ków. 
Oczywiście, dobrze znane projekty Ro- 

senberga, dotyczące omganizacji bloku an- 
tysawiedkiego oraz odenwamia Ukrainy od 
ZSRR, mie przeszkadzają wcale, lecz prze- 
ciwnie sprzyjają temu, abjy stał się on wy- 

konaweą zadań polityki zagranicznej Hit- 

lera. 
Wszystkie (te fakty wazem wzięte zmu- 

szają do stiwierdzenia, że nząd Hitlera u- 

cieka się do pewmego rodzaju demonstra- 

cyj, dając całkowitą swobodę działania 
prowokatorom amtysowieckim, słowa zaś 

kanclerza Rzeszy eo do charakteru poli- 
tyki niemieckiej wobec ZSRR mie moga 

być ibrane na senjo i są pełne obłudy. 
W jeszcze ostnzejszym 'tonie utrzymany 

jest komentarz „Prawdy, zaznaczajacy 

mia wstępie, że „niemiecka komtrrewolucja, 
która zamieniła Centralną Europę w skład 
prochu', stała się ośrodkiem, przyciągają- 
cym elementy antysowieckie z całego świa 
ta. Hitlerowey stali się majposłuszniejszy- 
mi i najpodlejszymi majemnikami  inter- 
wenejomistów!”. [Pismo podkreśla, że żaden 
kraj burżuazyjny nie pozwolił sobie wo- 

Odpowiedź Francji na projekt włosko-brytyjski 
PARYŻ PAT. — Według informacyj 

„Temps*, memorandum francuskie, któ- 
re ma być w najbliższych dniach opraco- 
wane w odpowiedzi na propozycje wło- 
sko - brytyjskie, stanowić będzie projekt 
zasadniczy i odrębny od planu włoskie 
go i propozycyj brytyjskich. 

W każdym razie w swych zasadni- 
czych linjach będzie ono bardziej zbliżo 
ne do poprawek angielskich. Projekt 
francuski zawierać ma rozszerzenie pier 
wotnego projektu w ramach paktu Ligi 
Narodów. W ten sposób interesy państw 

  

JEST MIEJSC 
(Telefonem od własnego Korespondenta z 

W związku z artykułem posła redaktora 
Mackiewicza p. t. „Na Wawel", który szero- 
kiem echem odbił się po całej Polsce, postawi 
łem sobie dziś za zadanie zbadać, czy mysl 
odbycia Zgromadzenia Narodowego na Wawe 
lu, którą według pogłoski poprzeć miał Mar- 
szałek Piłsudski, nie rozbije się o zwyczajne 
trudności techniczne i — mówiąc poprostu — 
© brak miejsca. 

Udałem się więc do rezydującego na Wa- 
wełu kierownika rozbudowy Zamku Wawelskie 
go, rektora рго!. Szyszko - Bohusza i zapy- 
tałem go, jak ocenia możliwości dokonania wy 
boru nowego Prezydenta na Wawelu. P. re$- 
tor Szyszko - Bohusz oświadczył mi łaskawie 
co następuje: 

— Piękna inicjatywa jest mi znana. jeśli 
chodzi o warunki techniczne, to w grę wcho- 
dzą przedewszystkiem trzy sale zamkowe: t. 
zw. sale poselskie i sala senatorska. Pierwsza 
jest już kompletnie odrestaurowana i — jak 
panu wiadomo — dwukrotnie podczas pobytu 
Pana Prezydenta na Wawelu odbywały się w 
niej akty hołdownicze z udziałem do tysiąca 
osób. jest to duża sala o wymiarach 1315, 
a więc o powierzchni 200 m. kw. Licząc prze 
ciętnie trzy osoby na 1 m. kw., mogłaby sala 
ta z łatwością pomieścić 600 osób, a więc wię 
cej, niż wynosi liczba członków Zgromadzenia 
Narodowego, t. zn. 555. Ubiegłej zimy urzą- 
dziliśmy w tej sali na dochód ozdobienia Wa- 
welu koncert pieśni staropolskiej, przyczem 0- 
sób na sali było trzysta kilkadziesiąt, ale tak 
swobodnie luźnie rozstawionych, że drugie tyle” 
śmiało mogłoby wejść. 

— (Co się tyczy sali senatorskiej, położonej 
w północnem skrzydle zamku, to tu warunki 
byłyby jeszcze lepsze, sala ta bowiem ma wy 
miary 15X18 m. Jeśli chodzi o utrzymanie na 
szej tradycji, to raczej ta właśnie sala nada- 
wałaby się do tego rodzaju uroczystości pań- 
stwowej. Sala poselska bowiem była w przesz- 

łości tylko do uroczystego przyjmowania pos- 
łów z zagranicy, tutaj zaś odbywały się uro- 
czyste akty, związane z zaprzysiężeniem kró- 
lów. Niestety jednak, sala ta nie jest jeszcze 
odrestaurowana i nie będzie wcześniej skoń- 
czona, jak w lipcu. | ACE i 

Pozostaje jeszcze trzecie wyjście najlepsze: 
przepiękny renesansowy arkadowy dziedziniec, 
gdzie w razie pogody wybór wypadłby nie- 
zwykle okazale. Skoro — powiada rektor Szy 
szko - Bohusz — mogła szlachta w dawnej 
Polsce podczas elekcji królów tygodniami ca- 
jemi obozować na woli, dlaczegožby nie moż- 
na było spróbować dokonać wyboru prezyden 
ta na dziedzińcu arkadowym? 

Rektor Szyszko - Bohusz wyraził jednak 
zdanie, że może lepiej byłoby w tym jeszcze 
roku ograniczyć się na Wawelu tylko do uro- 

   

trzecich będą chronione. Co się tyczy 
rewizji traktatów rząd francuski ma zwró 
cić się do rządów brytyjskiego i wło- 
skiego z prośbą o sprecyzowanie ich po 
glądów na tę kwestję. 

PARYŻ PAT. — W dniu 3 bm. odby 
ło się posiedzenie Rady Gabinetowej 
pod przewodnictwem premjera Daladier. 
Po wysłuchaniu sprawozdania Paul - 
Boncoura Rada zdecydowała odpowie- 
dzieć па wnioski włosko - angielskie, 
dotyczące paktu 4 mocarstw, w specjal- 
nem memorandum. 

   

  

czystego zaprzysiężenia eiekta. Jest to wskaza 
ne i ze względu na tradycję — tutaj wszak 
składali przysięgę królowie — i że względu 
na obecny stan robót restauracyjnych na Zam 
ku. 

Skoro jaż mowa ©0 robotach restauracyj- 
nych, zapytałem p. rektora Szyszko - Bohusza 
jaki jest obecny stan, jak wygiąda finansowa 
strona odbudowy Zamku Wawelskiego. 

— _olacje miesięczne, które otrzymujeniy 
ze skarbu państwa — oświadcza rektor Szysz- 
ko - Bohusz,— wystarczają zaledwie na ope- 
dzenie wydatków administracyjnych i spłatę 
długów za dawniejsze zamówienia. Nowe ro- 
boty restauracyjne dokonywane są przeważnie 
dzięki ofiarności publicznej. Dużą zasługę ma 
w tym względzie przedewszystkiem wojsko. 
Koszty restauracyjne dwu sal przyjęła na sie- 
bie kawalerja z inicjatywy dowódcy 26 puiku 
jazdy w Baranowiczach. Sale te są już w cało 
Ści niemał odrestaurowane i będzie w nich u- 
rządzona „świątynia jazdy polskiej", gdzie ró- 
wnież nagromadzone będą pamiątki bitew z 
pod Wiednia, Chocimia i Kirchholma. Kawa- 
lerja przeznacza na ten cel 2 tys. zł. miesięcz 
nie. Skoro już o tem mowa, muszę dodać, że 
zajęci jesteśmy obecnie urządzeniem wystawy 
pamiątkowej króla Jana Sobieskiego z okazji 
przypadającej rocznicy odsieczy wiedeńskiej. 

Śladem pięknej inicjatywy  kawalerji idzie 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. 
ł dło miejsca. Terminy druku mogą być przez Administację zmieniane dowolnie. Za 

ywa sowiecka na Hitlera 
  

bec ZSRR ma akty, będące codzienną prak- 
tylką wiadz miemieckich i że nigdy i nig- 
dzie kampanja antysowiiecka nie przybrała 

takich rozmiarów, jak w dzisiejszych 
Niemczech. 

MOSKWA PAT. — Dzisiejsze artykuły pra 
sy sowieckiej, skierowane przeciwko Niemcom, 
wywołały w moskiewskich kołach zagranicz- 
nych wrażenie doniosłej sensacji politycznej. 
W kołach dyplomatycznych i dziennikarskich 
oczekiwane jest w najbliższych dniach zerwa- 
nie sowiecko - niemieckiego traktatu handlówe 
go, zaś w razie kontynuowania antysowiec- 
kich posunięć przez rząd Hitlera mogłoby dojść 
do wypowiedzenia umowy z Rapallo i» trakta- 
tu berlińskiego. Wedle pogłosek, sowieckie ko- 
ła polityczne już dziś mają uważać wszystkie 
umowy pomiędzy ZSRR a Niemcami za fak- 
tycznie zerwane ze strony niemieckiej. 

KAU SE PAR SC REOBEDSO CZOGCZOOCYROWEC ARIE 

Notatki polemiczne 
W „Przełomie”, organie tak się nazywają- 

cej „Młodej Polski“ znajduję artykuł prof. 
Wałek Czarneckiego p. t. „Odpowiedź p. Mac- 
kiewiczowi*. Młoda Polska odeszła od socjal- 
nej fizjognomji narodowej demokracji, odeszła 
od jej taktyki, młodopolacy są Pilsudczykami, 
ale pod względem polityki zagranicznej repre- 
zentowali doktrynę endecką w całej jej nie- 
wzruszonej formie. Pod tym względem są hy- 
per-endekami. Nic więc dziwnego, że w tym 
organie znalazła się dla mnie odpowiedź. 

Swoją drogą wolałbym, aby ją pisał kto in- 
ny, niż prof. Wałek Czarnecki. Doskonaie 
przemawiał ten uczony na komisji oświatołwej. 
W swym artykule przeciwko mnie wydaje nii 
się mniej mocny. Zresztą zacytuję jeden z je- 
go argumentów: 

„Powoływanie się przez p. Mackiewicza na 
„rzekomą analogję pomiędzy przeciwieństwcm 
„polsko-niemieckiem, a antagonizmem  fran- 
„cusko - angielskim w okresie Faszody jest 
„poprostu skandalem; p. Mackiewicz śmie zże- 
„Stawiać wartość, jaką dla Polski mają chłopi 
„pomorscy, czy robotnicy śląscy z wartością 
„murzynów nad górnym Nilem dla Francji". 

Murzyni nad Nilem! Rywalizacja dwóch 
imperjalizmów kolonjalnych angielskiego 
i francuskiego dominuje nad historją  glo- 
bu w ostatnich dziesięcioieciach wieku XIX-go. 
Faszoda byla tej rywalizacji momentem kryty- 
cznym. Cały system buforów pomiędzy akcją 
kolonjalną Francji, a Angiji w chwili Fachody 
został nadwyrężony. Aby to wszystko  wie- 
dzieć, nie trzeba być koniecznie profesorem 
historji na uniwersytecie, ale będąc profesoren: 
historji, trzeba koniecznie o tem wiedzieć. 

Myślę, że przytoczenie tego cytatu wyjaśnia 
dlaczego nie przystępuję do dłuższej z prof. 
Wałkiem Czarneckim polemiki. Nie nazwę je- 
go artykułu skandalem, daleki jestem od tej 
myśli, tylko skoro prof. Wałek-Czarnecki pi- 
sze, że ja Bainville'a klepię po ramieniu — to 
muszę to kategorycznie sprostować.  Bainvil 
le'a uważam za wielkiego pisarza i wybitne- 
go historjozofa, nie mówiąc już o tem, że to 
jest mistrz dziennikarstwa. Zresztą prof. Waika- 
Czarneckiego takżebym nigdy nie chciał kle- 
pać. Cat. 

— —=0-0-о= — 

  

NA WAWELU 
Krakowa) 

obecnie artylerja oraz piechota, które symboli- 
cznie mają otrzymać salę senatorską jako wia 
sność. Jest plan, by w tych salach odnowio- 
nych sumptem wojska, urządzane były rok ro- 
cznie uroczyste zjazdy podchorążych z całej 
Polski po ukończeniu podchorążówek, a przed 
wcieleniem do kadr oficerskich. 

Ostatnio hojny ofiarodawca w osobie p. 
Kalnickiego, byłego konsula Rzeczypospolitej 
w Londynie, który ofiarował 40 tys. zł. znacz- 
nie posunął naprzód roboty restauracyjne. | 

Po wywiadzie, udzielonym mi łaskawie 
przez p. rektora Szyszko - Bohusza, wyruszy - 
łem w towarzystwie przydzielonego mi inży- 
niera odbudowy na zwiedzanie sal zamkowych 
— zwłaszcza Świeżo odrestaurowanych. Wszę 
dzie znac postęp niebywały. Prace postępują 
naprzód. Imponujące wrażenie czynią t. zw. 
kurdybanowe obicia komnat, któremi zastępuje 
się dawne obicia prowizoryczne. Rzecz jasna, 
że owe dwie sale poselskie i senatorska zw*ó 
ciły szczególnie moją uwagę. Co się tyczy se- 
natorskiej, to wre w niej jeszcze praca młot- 
ków i hebli. Obecnie pracuje się nad kasetona 
mi. Natomiast obejrzałem dokładnie salę posel- 
ską. jest bardzo okazała i obszerna. Jedyna 
jej wadą jest to, że posiada jedno tylko dość 
małe wejście. Miejmy nadzieję, że ten drobiazg 
nie udaremni całego planu odbycia Zgromadze 
nia Narodowego na Wawelu. L.A.Z. 

Swastyka walczy z Żyd 
co MówWI KIEROWNIK BOJKOTU 

ŻYDÓW W NIEMCZECH 
BERLIN PAT. — Kierownik komitetu boj- 

kotu żydów w Niemczech Streicher oświad - 
czył w Monachjum, że ma wrażenie, iż naro- 
dowi socjaliści nie będą kontynuowali we śro- 
dę dalszej walki. Niełatwo uczynić to ustęp- 
stwo, ale Hitler może przeprowadzać swój 
plan, tylko stopniowo. Niemcy poznali, że za- 
sadniczym ich wrogiem są żydzi. Nadejdą 
znów czasy, kiedy prawo zabroni małżeństw 
W między ludnością żydowską a Niem 

cami 
W rozmowie z posłem Albrechtem Streicier 

oświadczył, że przez bojkot uświadomił sobie 
międzynarodową łączność żydostwa. Gdyby 
bojkot trzeba było prowadzić dłużej, to nastą 
piłyby nieobliczalne następstwa gospodarcze. 
Według doniesień ze Zgorzelic, na zarządze- 
nie kierownictwa okręgowego partji narodowo- 
socjalistycznej, na niemieckim Śląsku w nie- 
dzielę podjęto dalszy bojkot żydów. Ze wzgię- 
du na zbliżające się święta Wielkiej Nocy w 

różnych miastach zezwolono 
sklepów. 

UCIECZKA ŻYDÓW DO BELGII 

BRUKSELA PAT. — Codziennie przekra- 
czają granicę belgijską żydzi niemiecy, ratując 
swój dobytek. Poselstwo niemieckie wydało ko 
munikat, zaprzeczający prześladowaniu żydów 
w Niemczech. Gazety zaopatrzyły ten komu- 
nikat, niezwykle ostremi komentarzami przypo 
minając przy tej sposobności przesłane przez 
Belgję w roku 1914 ultimatum wojenne, mimo 
zapewnień, że Niemcy nie mają zamiaru zła- 
imać neutralności Belgji. 

BERLIN. PAT. — Dyrekcja Deutsches 

Theater 'w Berlinie, w porozumieniu z ko- 

misarzem do specjalnych ponuczeń, zdecy- 

dowała usunąć ze stanowiska. kierownika 

literackiego i reżysenskiego Maksa Rein- 

hardta. 

na otwieranie 

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

TELEGRAMY 
„POLONJA* OPUSZCZA GDYNIĘ 

GDYNIA. PAT. — W dniu 3 bm, po 
południu opuścił port gdyński, žegmany 
przez tłumy mieszkańców Gdyni, statek 
tnansałtlantyeki „Polonja”, udając się na 
idłaższą wycieczkę turystyczną do Portu- 
galji, Hiszpanji, Francji i Afryki. Wśród 
pasażerów znajdują się między innymi b. 
marszałek Senatu Juljan Szymański i b. 
minister skarbu Piłsudski Jam, dyrektor 
PAT Starzyński z żoną, dyr. Witold Hule- 
mwiez i inni. (Przez cały czas trwania wy- 
cieczki PAT będzie wydawała ma statku 
specjalny dziennik pokładowy: dila pasaże- 
rów, do którego (wiadomości przesyłane 
będą drogą radjową. 

STRAJK W BIAŁYMSTOKU 

BIAŁYSTOK. (PAT. — Proklamowany 
ma dziś pierwszy dzień strajku protesta- 
cyjnego dla poparcia żądań robotników 
przemysłu włókienniczego, objął ezęść 
przedsiębiorstw prywatnych z różnych ga- 
łęzi przemysłu, Zakłady użyteczności pub- 
licznej pracują normalnie. Przebieg straj- 

ku spokojny. 

ROBOTNICY PODJĘLI PRACĘ W PIO- 
TRKOWIE I TOMASZOWIE MAZ. 

ŁÓDŹ. PAT. — W! dniu dzisiejszym 
nastąpiło zakończenie strajku i pnzystąpie 
mie robotników: do pracy wi Tomaszowie 
Mazowieckim, Piotrkowie i innych ośrad- 
kach powiatu piotrkowskiego. Pabjanice, 
gdzie nastąpiło podpisanie umowy zbioro- 
'wej, jeszcze @о pracy nie przystąpiły. — 
'W całym. szeregu fabryk w Łodzi przystą- 
piło do pracy około 9 tysięcy robotników. 
W innych zakładach praca podjęta będzie 
w. dniu jutrzejszym, W Łodzi panuje zu- 
pelny spokój, . 

ŁÓDŹ. PAT, — № dniu 3 bm. około 
godziny 17tej w okręgowym imspektoracie 
pracy w Łodzi podpisana została umowa 
zbiorowa między trzema: wielkiemi zrzesze 
miami przemysłowemi a przedstawicielami 
6 związkówi robotniczych. W! związku z po- 
wyższem w dniu jutrzejszym uruchomio- 

me zostanią wszystkie fabryki, mależące 

do tych przemysłowców, którzy respektują 
umowę zbiorową. Związki robotnicze wy- 

dały odezwę, zmierzającą do podjęcia 

pracy. 2 
AMBASADOR SKIRMUNT 

U MIN. SIMONA * 
LONDYN. PAT. — 'Ambasador Skir- 

mumt odbył w: dniu 3 bm. dłuższą konfe- 
mencję z ministrem spraw zagranicznych 
Simonem. W rozmowie, trwającej 45 mi- 
nut, amb. Skirmunt miał okazję wyjaśnić 
stanowisko rządu polskiego w aktualnych 
zagadnieniach polityki międzynarodowej. 

MOŻLIWOŚĆ DYMISJI ZAUNIUSA 

RYGA. PAT. — „Briva Zeme“ donosi 
z Kowma, že ma ostatniem posiedzeniu ra- 
dy ministrow poglądy dr. Zauniusa ma za- 
gadnienia polityki zagranicznej nie zna- 
lazły większości w gabimecie. Zaumiusowi 
miano jakoby zaproponować dymisję, 

względnie zmianę jego dotychczasowego 
kursu. 

DEMONSTRACJE Z POWODU ROZ- 
WIĄZANIA SCHUTZBUNDU 

'WTEDEŃ. PAT. — Wczoraj w kilku 
miejscowościach ma prowincji doszło do 
starć. (W Knittelfeld (Styrja) demonstro- 
walli socja] - demokraci przeciwko rozwią- 

zaniu Siehutzbundu, wi następstwie czego 
wynikła bójka przed lokalem mamodowych 
sodjalistów. Interwenjowały oddziały moj- 
skowe. IKilka osób zostało rannych. W Li- 
benau w: Styrji: doszlo do strzelaniny mię- 
dzy narodowymi socjalistami a komunis- 
tami. — 8 osób zostało ciężko rannych. — 
10 osób aresztowano. 

ZAKAZ OSIEDLANIA SIĘ ŻYDÓW 
W SZWAJCARII 

BERLIN, PAT. Federallne władze 
szwajcarskie wydałły rozporządzenie nie- 
dopuszczenia do stałego osiedlania się w 
Szwajcanji Żydów, przybywających z Nie- 
miec. Mają oni jedymie prawio do czasowe- 
go pobytu. Wszelkie zajęcia zarobkowe. 
mabywianie nieruchomości, zakładanie przed 
siebiorstw hanidlowych, przystępowanie do 
spółek handlowych są Żydom zabronione. 
Policja ma rozkaz matychmiastowego im- 
tenwenjowania iw razie naruszenia powyż- 
szych przepisów i polecenie wysyłania 
winnydh ze Szwajearji, To stanowisko 
władz szwajcarskich umotywowane jest 
przeciążeniem rynku pracy w. Szwajcarji. 

POŻAR W KATEDRZE ŚW. JAKÓBA 
ы W MONTREAL 
MONTREAL. PAT. — W katedrze św. 

Jakóba wybuchł pożam, jak przypuszczają 
skutkiem podpalenia. Od pewnego czasu 
miał miejsce szereg wypadków podpałenia 
kościołów katolickich iw) Quebecu, wobec 
czego żorganizowiana została: milicja ochot 
nicza, która pełni straż jw świątymiach. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA. PAT, — W 22gim dniu 

ciągniemia 5-tej klasy Polskiej Państwo- 
wej Loterji Klasowej, następujące większe 
wygrane padły ma mumery: 

15 tysięcy zlotych: 78.767, 147.313, 
10 tysięcy złotych: 50.073, 127.361. 

5 tysięcy: złotych: 21.667, 44.783. 
115.326, 116.862. 

DOLAR W WARSZAWIE 
WARSZAWA. PAT. — Przedgielda —- 

Dolary 8,8875 w płaceniu, dolary złote 
9,065, muble 4,75.



SILVA RERUM 
Bardzo trafny, bardzo słuszny i do- 

skonały pod względem ujęcia artykuł p.t. 
„O lżejszą artylerję* umieściła Gazeta 
Polska (93). Chodzi mianowicie o nadu- 
žywanie „ciežkiej artylerji“ w akcji oświa 
towej, prowadzonej wśród szerszych 
mas. Zawsze na koturnach, zawsze z nie- 
szczerym patosem i przesadą uczono- 
ścią — podchodzimy do mas ludowych 
i dziwimy się, gdy wyniki akcji są mniej 
niż mizerne. 

Zapewne byioby wygodniej dla swobod- 
nego rozwoju akcji, aby dziewczyna wiejska 
rozpalila się przedewszystkiem do szóstego i 
siódmego przykazania, łatwo dała sobie wpcić 
konieczność mycia się od stóp do giów, z za- 
pałem plantowała wymyślne warzywa i da- 
ia się porwać dziejom Kościuszki. 

Tymczasem, tknięta cywilizacją, z upodo- 
baniem wbija rozdeptane nogi w lakiery, żą- 
da perium „od Kota* i „cielnych'* pończoch, 
zarzuca strój ludowy dła krebdeszyny, a z pie- 
tyzmem przechowywanego na oknie różowego 
mydelka, używa tylko do twarzy. Woli najni- 
klejszy zarobek utopić w ten sposób, niż jakby 
„prawdziwa* cywilizacja nakazywaia — zio- 
żyć do P.K.O. 

Jej męski odpowiednik z upodobaniem 
przystroi się trzema zegarkami, założy piortt- 
nujący fontaż, jednocześnie partołąc  poietko 
jęczmienia i wzdragając się przed racjonal- 
nem karmieniem bydła. Obie płcie w karczinie 
są skłonne wyczyniać przedziwną modyiikację 
iokstrotta, sprowokowane przez wiekowego pio- 
nera sztuki gramoionowej. 

Na wygłodzonych, lub  zaharowanych 
przedmieściach jeszcze bujniej panoszą się 
pseudo-zdobycze cywilizacji: brukowa literatu- 
tura, nagminne wydawanie krwawego grosza 
na „iatałaszki* i zabawy — właśnie te, z go- 
dziwością, nic nie mające wspólnego. 

Wartości, które usiłujemy „wszczepiać” w 
tę ciemną masę, nie wyglądają z ich punkiu 
widzenia, zbyt atrakcyjnie. 

To jest istotna przyczyna niepowo- 
dzenia akcji oświatowej: nie umiemy za- 
ciekawić ludzi, wymagamy przesadnej 
powagi, niezwykłego skupienia; zanudza- 
imy śmiertelnie swoje ofiary i w rezulta- 
cie zniechęcamy się sami i zniechęcaniy 
innych. 

Wątpliwem jest, aby dygnitarz, przema- 
włający z okazji kamienia węgielnego, czy wy- 
kończenia nowego budynku szkolnego, poucze: 
niem o cnotach obywatelskich skusił zebra: 
nych. Lepiej już zacytować znane w miejsco- 
wych kołach „tuzy”, które do zaszczytów i 
majątku doszły po ukończeniu takiej oto szkoi- 
ki 

Trzeba znaleźć inne sposoby propa- 
gowania rzeczy poważnych. 

Zjeżdżający do wsi lotny kurs oświatowy 
łatwo może zaopatrzyć się w kilka jarmarcz- 
nych atrakcyj: kjosk z tanią perfumerją, namiot 
z barwną chorągiewką, wesołemi djałogami 
dwóch gospodyń (tej złej i dobrej) specjalną 
edycją jakiegoś do potrzeb oświatowych _do- 

*stosowanego sennika egipskiego - straganik z 
książeczkami w kolorowych okładkach, wóz z 
loteryjnemi niespodziankami, służącemi naszym 
celom, może zorganizować konkurs gotowania 
wediug racjonalnego przepisu, biała mysz chę: 
nie wyciągnie przy dźwiękach katarynki za- 
miast absurdalnej abrakadabry, jakieś zdrowe 
wierszowane sentencje. Na drugi dzień lud- 
ność pokwapiłaby się i na odczyt i na prze- 
zrocza i na pokaz sadzenia warzyw, lub inny 
temat propagandy mającej na celu podniesie- 
nie dobrobyfu. Możnaby też urządzić wesoły 
poczęstunek z przemówieniami demonstrując 
smak mało popularnych jarzyn i, przy okazji 
sprzedając nasiona. 

W stowarzyszeniu służby domowej nie war 
to rozpoczynać akcji od ciskania gromów na 
jedwabne pończochy i karbowanie grzywek. 
Lepiej zacząć od wymagań dobrego tomu na- 
kazującego, całkowite mycie się (koniecznie 
różowem mydełkiem) propagandy tańszych 
materjałów jako nakazu mody, zorganizowania 
przedstawienia, niedzielnej wycieczki, lub cze- 
goś coby mogło „zahaczyć'. 

Nie wyobrażam sobie aby inauguracyjny 
odczyt o Curie-Sklodowskiej, (jak to mialo 
miejsce w jednej z modnych obecnie „Rodzin* 
dla półinteligencji) ciasniej związał członkinie 
między sobą, niż np. pogadanka o przyjęciu 
imieninowem z pokazem nowych, wzorowych 
serwet, szkieł i t.p. zasługujących na popar- 
cie a zwalczanych przez zagraniczną tandeię. 

We wszystkich tych wypadkach należało- 
by wypuszczać na pierwszy ogień bądź doraż- 
ny zarobek (dowcip wiele może i w tej boie- 
śnie patetycznej dziedzinie) bądź kolosalną o- 
szczędność czasu bez kosztu, bądź rozrywkę 
nie odbiegającą zbyt daleko od typu uprawia- 
nych dotychczas. 

Słuszne są te uwagi, jak słuszne jest 
i zakończenie. 

Ludzi, tych nowych ludzi, jest dosyć. Nie, 
tylko skrzyknąć wesołą gromadę amatorów 
zrzeszonych w instytucjach szkolnych, akade- 
miekich i społecznych a także luzem chodzą- 
cych miłośników szlachetnej przygody. Akcja 

   

  

JĘDRZEJOWSKA MISTRZYNIĄ LONDYNU. 

   Finałowe spotkanie w Londynie o mistrzostwo 
Londynu na kortach krytych, rozegrane w ubie- 
głą sobotę pomiędzy jędrzejowską a  najl 
szą rakietą Anglyi Betty Nuthall, zakońc 
sensacyjneni zwycięstwem  Jędrzejows 
stosunku 6:0, 4:6, 6:3, Jędrzejowska odniosła 
w ten sposób jeden z najcenniejszych sukce- 
sów, zajmując pierwsze miejsce w turnieju i 
zdobywając po raz pierwszy mistrzostwo Lon 
dynu ra kortach krytych. Walka pomiędzy mi 
strzynią naszą, a mistrzynią angielską trwała 
przeszło godzinę. Na zdjęciu naszem podajemy 

podobiznę naszej mistrzyni Londynu. 
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МОНЕК IR2 

JAN LACHOWICZ Podstawy teorji buchal 
terji, Wilno 1932. Cena 5 zł. Ukazały się na 
półkach księ ich „Podstawy  Teorji Bu- 
chalterji“ isane przez wilnianina Jana La- 
chowicza, znanego od lat zarówno na polu pra- 
cy pedagogicznej jak i działalności praktyc/- 
no-buchalteryjnej. (Dla charakterystyki przy- 
pominamy, że p. J. Lachowicz zorganizował 
rachunkowość Zarządu Cywilnego Ziem Wscho 
dnich na zasadach Buchalterji podwójnej i do- 
prowadził aż do sporządzenia szczegółowigo 
sprawozdania finansowego za czas istnienia 
Z.C.Z.W., gdy w Ministerstwie Skarbu mamy 
dotychczas jeszcze rachunkowość t. zw. pro- 
stą, lub pojedyńczą). 

Treścią tej książki są systematycznie uło- 
żone i z żelazną logiką ujęte podstawowe za- 
sady teoretyczne tak ważnej dla życia gospo- 
darczego umiejętności, jaką jest  buckalterja 
Nabiera ona w czasach obecnych szczegółnie'- 
szego znaczenia zarówno ze względu na po- 
trzebę coraz bardziej racjonalnego prowadze- 
nia gospodarstw we wszelkiego rodzaju przed- 
siębiorstwach i instytucjach, jak i dla spri- 
wiedliwego wymierzania podatków, lub dla no- 
ieżytej kontroli nad pracą maszyn i ludzi. 

Styl książki odznacza się wielką zwięzło- 
ścią i jasnością. Może ona być jednak nale 
życie zrozumiana i wykorzystana tylko przez 
ludzi znających już buchalterję praktycznie, 
albo przez uczących się tej umiejętności pad 
kierunkiem nauczyciela. Laikowi w tei gałęzi 
wiedzy — będzie dosyć trudnem odrazu zorjen- 
tować się we wszystkich twierdzeniach, roz- 
ważaniach, prawach i regułach. 

Stąd sam przez się nasuwa się wnioseż:, 
że dobrze byłoby gdyby autor, korzystając ze 
swego wszechstronnego doświadczenia, napi- 
sat dziełko popularyzujące zgłębioną przez si:- 
bie wiedzę i wtajemniczające w jej arkana 
tych wszystkich, którzy stykają się z buchal- 

        

  

  

      

terją, nie będąc zmuszonymi do wykonywania ' 
prac technicznych; mamy tu na myśli: sędziów 
adwokatów, kierowników przedsiębiorstw, człon 
ków komisyj rewizyjnych, w rozmaitego ro- 
dzaju instytucjach, urzędników władz nadzor- 
„czych i t.p. 

ADW. DR. BRONISŁAW FELLER — Kodeks 
Kolejowy. Część il. Kolejowa ustawa emerytalna 
z rozporządzeniem wykonawczem Ministerstwa 
Komunikacji z 12 stycznia 1933, komentarzem : 
skorowidzem. Wydanie III zmienione. Kraków 
1933. Księgarnia S. A. Krzyżanowski. 

„Druga część „Kodeksu kolejowego" obej- 
muje nową ustawę emerytalną kolejową, 050- 
wiązującą na obszarze całej Rzeczypospolitej 
Polskiej, rozporządzenie wykonawcze Min. Ko- 
munikacji, komentarz i skorowidz. 

taka bęzinteresowną lub minimalnie płatna mo- 
głaby potoczyć się żywiej zarówno w stale 
funkcjonujących ośrodkach, „ak wakacyjnych, 
wędrownych ambulansach  kulturalno-oświato- 
wych. 

„Kaganiec oświaty” rozpali się jaśniej, bo 
dotychczas bądź razwraz przygasa, bądź wy-- 
dzieła zadużo dymu i swędu. 

Lector. 

  

EGZULANCI POŁOCCY 
1563 — 1580. 

Na ostatniem posiedzeniu połączo- 
nych towarzystw naukowych: Towarzy- 
stwa Historycznego i Ill Wydziału To- 
warzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, 
prof. dr. Ryszard Mienicki zaznajomił ze 
branych z najnowszą swoją pracą p.t. 
„Egzulanci potoccy““. 

Egzulanci... dlaczego nie po polsku: 
wygnańcy lub wychodźcy?...  Egzulanci 
połoccy... Kogo obchodzi Połock w do- 
bie, kiedy młodsze pokolenie ( a i nie- 
tylko młodsze!), widząc w druku nazwę 
„Połock*, przypuszcza nieraz, że ma do 
czynienia z błędem drukarskim i że po- 
winno być „Płock*? Wreszcie — cóż za 
odległe czasy! Bezmała czterysta lat, — 
to już tylko dla szperaczy archiwalnych 
i miłośników starych szpargałów!.. 

A jednak temat tak, zdawałoby się, 
specjalny i wąski, tak daleki od naszych 
trosk i przeżyć, uderzał właśnie swoją 
dziwną aktualnością, zmuszał wciąż do 
zastanawiania się, porównań i refleksyj!.. 

Prof. Ryszard Mienicki, przygotowa- 
jący monografję, województwa połockie- 
go, jest potrójnie upoważniony do wy- 
dobycia z zapomnienia przeszłości kreso- 
wego województwa: jako wnikliwyi od- 
znaczający się wielką erudycją uczony, 

-— jako sztabowy oficer, doskonale się 
orjentujący w przebiegu i znaczeniu 
walk orężnych, które wciąż się odbywa- 
ły na terenie, oraz jako... egzulant współ 
czesny, potomek dawnych połockich egzu 

lantów, z których niejeden poległ w obro 
nie ukochanej ziemi. 

Właśnie te kwalifikacje proi. R. Mie- 
nickiego zaznaczyły się w jego świetnym 
i niezmiernie ciekawym referacie, będą- 
cym streszczeniem pracy, przygotowanej 
do druku. 

‚ Już w pierwszem zdaniu referatu mie- 
ściło się niezwykle trafne spostrzeżenie, 
dotyczące Rosji: 

„Po podbiciu tatarskich carstw-ka- 
zanskiego i astrachańskiego, po osią- 
gnięciu więc dużych powodzeń militarno- 
politycznych i ogromnych zdobyczy na 
wschodzie, po wciągnięciu w swe potęż- 

ne płuca orjentalnego powietrza, Moskwa 
jak nieraz przedtem i potem, rzuciła się 
całym ciężarem na zachód ruchem potęż 
nie rozpędzonego wahadła, ku ziemi e- 
stońskiej i krainie inilanckiej“.. 

Rzeczywiście: jest to zastanawiające 
w dziejach Rosji, że jej ciągłe i prze- 
ważnie zwycięskie wypady w kierunku 
wschodu są właśnie tem „wciągnięciem 
w płuca orjentalnego powietrza*, które 
zmusza ją do rzucenia się na swego za- 
chodniego sąsiada!.. Historja aż nazbyt 
wymownie stwierdza trafność tego spo- 
strzeżenia. 

Car Iwan Groźny, odurzony i  roz- 
zuchwalony powodzeniem na wschodzie, 
uderzył na Inflanty, które w r. 1561 przy- 
łączyły się do Polski. W r. 1562 stanął 
Iwan na czele prawie 300.000 armji, za- 

   

  

„ku wyższych oiicerów i 

SŁOW U 

Proces Rify Gorgonowej 
Odroczenie rozprawy do przyszłego wtorku 

(Telefonem od własnego korespondenta z Krakowa) 
iatum zawisło nad procesein 

w pierwszej półgo- 
dzinie procesu zachorował jeden z sę- 
dziów przysięgłych. Potem okazała się 
konieczność wycofania drugiego sędzie- 
go z powodu niezbyt fortunnego odezwa 
nia się jego podczas wizji lokalnej w 
Brzuchowicach. Wreszcie w ubiegłym ty 
godniu zachorował jeden z członków 
trybunału, którego zastąpić musiał sę- 
dzia zapasowy. 

Jakieś 
Gorgonowej. Zaraz 

  

  

Teraz wszyscy obawiali się, by tylko, 
broń Boże, nie zachorował znowu który 

z 12 sędziów przysięgłych, wytworzyia 
się bowiem już sytuacja taka, że zapa- 
sowego sędziego niema, i w razie gdy- 

by zapadł na zdrowiu którykolwiek z sę- 

dziów przysięgłych, przewlekły i uciąż- 

liwy, a przedewszystkiem dla skarbu 

państwa ogromnie kosztowny proces 

Gorgonowej, musiałby znowu ulec odre- 

czeniu. 

Dziś rano rozeszły się pogłoski, nie- 

pokojące o chorobie jednego z sędziów 
przysięgłych. Pogłoski te, niestety, spra- 
wdziły się. Po otwarciu rozprawy zako- 

munikował przewodniczący dr. jendi, ż= 

zgłosił się do' niego sędzia przysięgiy 

   

  

YET > 

  

Poniżej przytaczamy w całości jeden z 
artykułów pułk, de Lapomarede z L' Echo 
de Paris, Artykuł teń ma charakter zasad- 

niczy, gdyż odpowiada na pytanie, czy bę- 
dzie wojna ma Dalekim Wschodzie i kto 
może w niej wziąć udział, 

Liga Narodów powzięła decyzję: Japonja 
ustapila. Konilikt trwa: według brzmienia "pak- 
tu, Chiny po upływie trzech miesięcy mogą 
wymierzyć sobie sprawiedliwość. Czyżby wi-- 
dmo wojny ukazywało się znów? Kto pierw- 
szy ją wypowie? 

A 

Można uważać za pewnik, że Chiny nie 
wypowiedzą wojny jJaponji, jeśli nie będą po- 
pchnięte do tego przez obce wpływy. Obywa- 
tele Nankinu — trzeba im oddać  sprawiedii- 
wość, — mają swój własny ideał polityczny. 
W stosunku do tyrańskich satrapów, którzy 
są trądem i hańbą Chin współczesnych, nie- 
nawiść rządu centralnego jest wyraźna... Są 
tak szczęśliwi, że pozbyli się jednego z nich! 
Ze szczerą radością dowiedział się Nankin o 
upadku deiinitywnym, byłego władcy Moukde- 
nu. 

Aby móc rozpocząć wojnę, trzeba mieć 
żołnierzy wyszkolonych, materjały wojenne naj- 
nowsze, zorganizowane transporty i służbę 
pomocniczą, a przedewszystkiem zauianie — 
źródło moralnej siły. Chiny nie mają nic. Mio- 
dzi generałowie Armji Narodowej, ci, którzy 
są coś warci, oraz dyktator Czang-Kai-Szek, 
ukończyli Akademję Wojenną w Tokio i słu- 
żyli w pułkach japońskich. Znają więc siły 
swych wrogów: nie odważą się ich zaczepić. 
Po mojej wizycie w Szkole Wojennej w Naa- 
kinie, która mówiąc nawiasem, pod wielu wzgie 
dami przypomina metody nauki w Japonįi, 
sztab chiński zaprosił mnie na trzy przyjęcia o 
charakterze wybitnie chińskim, w czasie któ- 
rych języki się rozwiązują... Wówczas to kil- 

generałów dało wo- 
bec mnie wyraz, o, ironjo: w języku  japoń- 
skim, swemu oburzeniu i poczuciu patrjotycz- 
nej bezsilności; ale żaden z nich nie wypowie- 
dział słowa „wojna*, 

Siabość mieszkańców Nankinu jest bezna-- 
dziejna. Nie mogą oni zarówno  odepchuąć 
agresywnych posunięć zzewnątrz, jak i narzu- 
cić swą wolę trzem czwartym tego, co nosi 
nazwę Republiki Chińskiej. Na początku kain- 
panji Jehola, depesze z Londynu oznajmity nam 
o powstaniu irontu chińskiego, irontu jednoli- 
tego. Wiadomość ta mogła wywołać jedynie 
uśmiech politowania, gdyż pozbawienie okolic 
Jang-Tsan dwóchset tysięcy ludzi wiernych 
dyktatorowi, równałoby się samobójstwu. Ani 
dyktator, ani nikt z osób, mających władzę, 
nie myślał o popełnieniu samobójstwa! Japon- 
czycy zajęli Szanghaj- Kuan, doszii do |ейпо- 
iu, może wejdą do Pekinu! Chiny nie wypo- 

opatrzonej w 200 dział i ruszył ku Po- 
łackowi, 

Kraj nie był przygotowany do obro-- 
ny; ludność była całkowicie zaskoczona 
nową wojną i nie miała sił, aby się prze 
ciwstawić olbrzymiej armji moskiewskiej. 
Polskie siły, prowadzone przez Radziwił- 
łów i Chodkiewicza, liczyły zaledwie 
3400 żołnierza!.. Nic też dziwnego, że 
Połock był skazany na zagładę... Dre- 
wniane fortyfikacje połockie spłonęły 
pod ogniem dział moskiewskich, — za- 
łoga dzielnie się broniła, lecz po sześciu 
szturmach była zmuszona do kapitulacji. 
15 lutego 1563 roku wojewoda Stanisław 
Dowojna, przyjął warunki, podyktowane 
przez zwycięzcę. Część szlachty, z rotnu- 
strzem Wierzchlejskim na czele, nie zgo- 
dziła się na kapitulację i próbowała 
przebić się przez zwarty mur moskiew- 
sko-mongolski, walcząc już nie z myślą 
o zwycięstwie, lecz o znalezieniu zaszczyt 
nej żołnierskiej śmierci.Siły zbrojne przera 
żająco nierówne, to też i ta garstka mu- 
siała się poddać, mając zapewnienie ca- 
ra, że wszystkim da wolność. 

Car, — czy trzeba zaznaczać? — sło- 
'wa nie dotrzymał: puścił, coprawda wol-- 
no szlachtę koronną, rotmistrza Wierzch- 
lejskiego nawet obdarował upominkami, 
— ale szlachtę połocką zabrał do nie- 
woli.. 

Po zdobyciu Połocka wojska posunę- 
ły się dalej na zachód i ku południowi, 
niszcząc i rabując wszystko, co było na 
ich drodze, Zagony moskiewskie i ta- 
tarskie zapuszczały się aż za Głębokie, 
aż do Drysy. Nic też dziwnego, że przed 
tą uzbrojoną szarańczą uciekało przede- 

czy będzie nadal 

Wojciech Peraus i oświadczył, że jest 
chory i ma gorączkę. Wobec tego prze 
wodniczący polecił lekarzowi sądowema 
dr. Ciećkowiczowi zbadać sędziego przy 
sięgłego. 

Dr. Ciečkowicz składa sądowi orze- 
czenie, z którego wynika, że p. Peraus 
zachorował na anginę, połączoną z ka- 
tarem oskrzeli i temperaturę ma 37,2. 
Wobec tego nie może brać udziału w 
rożprawie w przeciągu 5 dni. Wobec te- 

że przewodniczący trybunału p. pie- 
zes Jendl musi na sobotę, niedzielę i 
poniedziałek być w Warszawie na zjeź- 
dzie sędziów i prokuratorów Rzeczy- 
pospolitej, rozprawa została odroczona 
do, przyszłego wtorku. 

so 
  

  

  

W tej sytuacji nie wiadomo jeszcze, 
czy proces Gorgonowej „skończy się 
przed Wielkanocą. Należy zaznaczyć, że 

obrońcy oskarżonej oświadczyli dziś w 
rozmowie prywatnej z przewodniczącyin 
trybunału, iż w okresie Wielkiego Tygo- 
dnia proces nie będzie się mógł odbywać 
a to z tej przyczyny, że oskarżona prag- 
nie odbyć praktyki religijne i w szcze- 

gólności przystąpić zamierza do komu- 

nji świętej. j L.A.Z. 
=000=——   

Rozwiązanie Selmu Bawarskiego 
BERLIN PAT. — Sejm bawarski 20- 

stał rozwiązany. Nowy Sejm powołany 
odpowiadającego wynikom ostatnich wy 

borów do Reichstagu z okręgu bawarskie 

będzie na podstawie klucza partyjnego go. 

Przelat samolotów rad Himalzjami 
BUMBAY PAT. — Przelot 2 samolo- szy wysokość 10.675 „metrów. w ten spo 

tów nad Himalajami zakończył się zupeł sób samoloty przeleciały ponad najwyż- 

nem powodzeniem. Dwa wielkie samolo- szym wierzchołkiem górskim Świata. 

„ty przeleciały ponad górami osiągnąw- 

wiedzą wojny, bo nie są zdolne do prowadze- 

nia wojny. 
* * * 

Czy kto podejmie się wojny dla Chin? 

Sowiety? 
Stworzenie państwa Mandżurskiego obcho- 

dzi bezpośrednio Sowiety, gdyż może ono stać 

się z czasem bazą, trampoliną, dla przyszłej 

ekspansji japońskiej. S 
Władywostok otoczony, Mongolja zagar: 

nięta, groźny cień chyli się nad Bajkatem. Co 

o tem tnyśli Związek Rad Podobno wznowio- 

no tam prace nad uiortyiikówaniem i bronią 

morską Władywostoku. Znane są próby Sowie- 

tów nawiązania stosunków dyplomatycznych 

z Chinami. Czy takty te nie nasuwają myśli o 

zamiarach interwencji? о 
W czasie mej podróży, miałem sposobność 

widzenia się i zadania wielu pytań dowódcy 
armji syberyjskiej i kilku komisarzom  ludo- 
wym, jadącym na jakiś zjazd. Byli oni bowiem 
moimi towarzyszami podróży w ciągu ośmiu 
dni: w drodze z Irkucka do Moskwy. Zadawa- 
łem im wszystkim te same pytania i uzyski- 
wałem od wszystkich identyczną odpowiedź: 
Z.S.RJR. ma obecnie jedno, najważniejsze za- 
danie: realizację drugiej „piatiletki*, i w cią- 
„gu tych pięciu lat, myśl o wojnie jest wykłu- 
czona. „Nie chcemy wojny, — mówił mi je- 
den z członków W. C. I. K. — i zrobimy wszy- 
stko, co się da, aby uniknąć komplikacyj ze- 
wnętrznych. Nawiązanie kontaktu z Chinami 
ma na celu jedynie stosunki ekonomiczne, 0- 
twarcie rynku zbytu, który jest niezbędny dia 
naszych producentów. Państwo Mandžurskie 
zachowuje się wobec nas pokojowo. 

„Kiedy Japończycy weszli do Mandżurii, 
wojska ich nie popełniły żadnych nadużyć wo- 
bec nas i nie pozwoliły sobie ma przestąpie- 
nie granicy... Dopóki Japonja będzie szanowa- 
ła traktaty, nie mamy jej nic do zarzucenia. 
Nie mamy żadnego powodu do interwencji!“. 

Myślę, że mój interlokutor miał rację... w 
każdym razie, jeśli chodzi o chwiłę obecną. 
Tembardziej, że istnieje ponadto bardzo wazna 
okoliczność, utrudniająca Sowietom wojnę: 
materjał ruchomy na ich kolejach jest tak zuży 
ty i stary, że nie nadawałby się do intensyw- 
nego transportowania ludzi i materjału wojea- 
nego. 

A więc Sowiety również nie rozpoczną woj 
ny, bo i one nie są w stanie prowadzić ją. 

Pozostaje jeszcze wielka przyjaciółka Chin 
— Ameryka, popierająca i zachęcająca inicja- 
tywę rewiadykacyjną Młodych Chin, które wi- 
dziaiy w niej opiekunkę, gotową do wystapie- 
nia przeciw Japonji. Czekalo ich tu rozczaro- 
wanie! Wielka przyjaciółka nie poruszyła się, 
Gpieka jej ograniczyła się, jak dotąd, do prze- 
stróg nie można bowiem tego nazwać groźbą 
ze strony podsekretarza stanu, mr. Stimsona. 

Czy można oczekiwać czegoś więcej od 
Waszyngtonu? Czy w dniu, w którym Japon- 

wszystkiem ziemiaństwo połockie, które 
ratując się przed zagładą, niewolą, lub 
nędzą, rzucało stare swe siedziby i prze-- 
obraziło się z posesjonatów w liczną rze- 
szę bezdomnych egzulantów. 

Uciekano nietylko z terenów okupo- 
wanych, ale i z terenów, zniszczonych 

wskutek działań wojennych. Straszliwy 
los tych, którzy się dostali w ręce Mo- 
skwy, mógł przerazić każdego. Car Iwan 
IV nie znał, co to jest litość, lub spra- 
wiedliwość. Nad jeńcami pastwił się c- 
krutnie, nie darowując nikomu. Starcy, 
kobiety, mieszczanie, którzy w walkach 
udziału nie brali a nawet sam władyka 
Arsenjusz jednakowo jęczeli w niewoli. 

"Car Iwan Grożny postanowił wylud- 
nić kraj, zniszczyć żywioł rdzenny i za- 
szczepić plemię inne. To też nietylko osa- 
dzał w zamkach warownych książąt, dja- 
ków, strzelców i dzieci bojarskich, ale 
prowadził zakrojoną na wielką skalę 
akcję kolonizacyjną. Z głębi Rosji scią- 
gał chłopów i kozaków i osadzat ich 
na ziemi płockiej. Wymowne są nazwi- 
ska tych moskiewskich  kulturtrigerów, 
przechowane w starych dokumentach. 
Pyżow, Łaptiew, Pajusow, Baskakow, 
Charłamow, Poskoczkin, Jazykow i wie- 

lu, wielu innych.. 
Ostoją naszego porządku i centralą 

ruchu kolonizacyjnego miało się stać mia- 
steczko Nieszczerda, gdzie car osadził w 
r. i... czterystu kozaków, hojnie obda- 
rzając ich ziemią egzulantów. 

I znowu budzą się pewne  refleksje.. 
Lzy taktyka bolszewików, stosowana 
wobec kresowych ziem polskich, które się 
znalazły pod ich rządami, — nie jest ta- 
ktyką cara Iwana? Czy w czasach obec- 

ojna na Dolek 

    

in (schodzie? 
czycy zagrożą murom Tien-tsinu, lub Pekinu, 
wystosowana będzie do nich deklaracja o blu: 
kadzie, ultimatum, równoznaczne z wypowie- 
dzeniem wojny? Aby odpowiedzieć na to pyta- 
nie, należałoby być w Stanach  Zjednoczo- 
nych. Co do mnie, mogę powtórzyć jedynie 
zdanie przedstawicieli Ameryki, zamieszkałych 
na Dalekim Wschodzie. Sympatje ich są wyraź- 
nie lilo-chinskie, ale nie są dostatecznie,, ani 
też zgodnie anty-japońskie. Fakt ten jest łatwy 
do wytiumaczenia. 

Praktyka stwierdza, że o wiele wygodniej 
jest zazwyczaj przyjąć współnika, którego sto- 
sunki polityczne są uporządkowane. lluż to 
„businessmenów'* amerykańskich straciło w Chi 
nach czas i pieniądze! W jJaponji, przeciwnie: 
znaczna ilość przedsiębiorstw, cpartych na ka- 
pitałach mieszanych, amerykańsko-japońskich, 
osiągnęła doskonałe rezultaty! Chyba dosyć 
jaskrawym jest fakt, że jedna trzecia kapita- 
iów amerykańskich w Chinach, ulokowana jest 
w firmach nippońskich, funkcjonujących w tem 
państwie! Zlanie się kapitałów, zmieszanie się 
środowisk przemysłowych i handlowych — 
wszystko to działa na korzyść pokoju. Praca 
również dąży ku temu: wielkie dzienniki ame- 
rykańskie na Dalekim Wschodzie, jak: „Japan 
Advertiser“ Tokijo, „Far Eastern Review“ w 
Szanghaju, dążą do ošwiatlenia opinji, panuja- 
cych w Stanach Zjednoczonych, zastrzegając 
się wyraźnie przeciw daleko-idącej interpreta- 
cji takich wyrażeń, jak: „Drzwi otwarte”, „in- 
tegralnošė terytorjalna“ i t.p. które mogłyby 
zagłuszyć głos rozsądku.. Oby ten uspakajający 
głos rozsądku, był usłyszany w Ameryce! Obyż 
obawy przed pozornemi  niebezpieczeństwami 
nie pchnęły w przepaść mężów stanu, którzy 
dźwigają na swych barkach odpowiedzialność 
za pokój świata! 

w * * 

Przepaścią tą byiby konilikt, pomiędzy 
Japonją a Zachodem,, lab, co na jedno wycho- 
dzi, pomiędzy Japonją, a jednem z państw za- 
chodnich. 

Rozpatrzmy te sprawy z góry: jest to je- 
dyny sposób wydania bezstronnego sądu. 

Nie pomogą dyskusje i sprzeciwy; musi- 
my przyznać, że japonja reprezentuje Azję, że 
jest jej pionerką, pośredniczką, pomiędzy Azją, 
a kulturą zachodnią. japonja poznała gruntow- 
nie nasze prawa publiczne i administracyjne, 
zasady połityczne, naszą wiedzę techniczną, 
umiała zaasymilować je przed innemi naroda- 
mi wschodu, stając przez to na ich czele. ja- 
ponja jest więc żywym dowodem wyższości 
naszej cywilizacji, gdyż dzięki asymilacji na- 
szych wpływów uzyskała w Azji przodujące 
stanowisko. Zerwanie z japonją, wojna po- 
imiędzy nią, a Wschodem, oznaczałoby cofnię- 
cie ewolucji azjatyckiej, wstrzymanie wpły- 
wów europejskich, a więc byłaby etapem ku 
bolszewizacji Wschodu. 

nych nie jesteśmy świadkami tego, co 
się działo prawie na tych samych  tere- 
nach przed półczwarta wiekami? Wysie- 
dlanie wgłąb Rosji i na Syberję ludno- 
ści rdzennej, tworzenie osad żydowskich, 
sprowadzanie na zdobyte tereny ludności 
rosyjskiej, — przecież jest to echo dzie- 
jów uawnycu... 

Czy car Iwan Groźny, czy Sownar- 
kom — niewielka jest różnica, — jeżeli 
zaś chodzi o barbarzyńskie gwałty i 
wszelki brak etyki, — różnic niema żad- 
nych!.. 

Egzulanci połoccy znaleźli ze strony 
króla Zygmunta Augusta należytą opiekę. 
Król zaopiekował się, jak mógł, nieszczę- 
śliwymi wygnańcami, którzy w ciągu dłu- 
gich lat stanowili straż przednią Rzeczy- 
pospolitej, — i nadał im ziemie we wło- 
ściach: mohylewskiej, mozyrskiej, roha- 
czewskiej, świsłockiej, sumiliskiej, w po- 
wiecie witebskim i w ciwuństwie troc- 
kiem. Większość nadań przypadała na, 
tereny naddnieprzańskie. 

Tereny te były wyjątkowo słabo za- 
ludnione i posiadały ziemię mało uro- 
dzajną. O bezludnošė owoczesnych po- 
wiatów rzeczyckiego i mozyrskiego naj- 
wymowniej świadczą dane z r. 1567, do- 
tyczące wystawienia koni i uzbrojonych 
chłopów. Otóż z całego powiatu rzeczyc- 
kiego wystawiono 44 konie i 5 drabów, 

a z mozyrskiego — 24 konie i 6 drabów, 
wówczas, gdy np. taki powiat  piński 
wystawił 234 koni i 23 drabów. 

Mieli więc egzułanci połoccy trudne 
zadanie doprowadzenia do należytego 
stanu gruntu, od wieków leżącego ugo- 
rem. Musieli włożyć niemało sił i ener- 
gji, żeby stworzyć osiedla dobrze zago- 

W WIRZE STOLICY 
DAMA DO MALPIEGO TOWARZYSTWA 

Za oglądanie szympansicy Lusi w Zoolo- 

gu płaci się dodatkowe 5 groszy. Lusia ma oso- 

, bny pokój, jest ubrana w barchanową różową 

sukienkę, gdy wychodzi na spacer wkładają 

jej jeszcze ciepłe majtki, boty i- rękawiczki. 

Lusia nie jest nigdy sama, pielęgniarka nie 

odstępuje jej na krok. Siedzi cały dzień z szym 

pansicą, czyta, haftuje — jeśli Lusia pozwala. 

Bo nieraz Lusia się nudzi, trąca panią, wysy- 

wa jej robotę z ręki; wtedy pielęgniarka bez 
protestu odkładałąa wszystko i myśli jakby 

zabawić małpę. Gra z nią w piłkę, łaskocze ja 

-— Lusia się śmieje zupelnie, jak głupia dziew- 
czynka. 

Czyto miłe zajęcie być taką dame de com- 

pagnie brzydkiej małpy Pielęgnować starą p1- 

nią, zrywać się na każde jej stęsknienie, zabie- 

rać jakiś garnuszek, to męka, ale stara pam, 

to zawsze człowiek, a tu te same atencje — 

dla szympansicy. 

— Czemu pani tu siedzi ciągie, 

małpa nic by sobie złego nie zrobiła? 

przecie 

— Lusia nudzi się 

rzystwa; bez towarzy: 

Paz. 

    

sama, potrzebuje towa- 

wa rozchoruje się za- 

Lusia je kaszkę na mleku, kaszkę manną, 

rosołek — same lekkie, higjeniczne potrawy, 
jej dame de compagnie otrzymuje to samo 
tylko na innym talerzu! Bo jak je coś innego 

— małpa jest zazdrosna i płacze z wściekłości. 

Pielęgniarka ma inteligentny wyraz twa- 

rzy, choć nie jest skora do wynurzeń, przecie 

wyksztusza swą przeszłość: była na trzecim 

roku polonistyki, skończyła kursą handlo've. 

biegle pisze na maszynie, pracowała w mini- 

sterstwie.... Redukcja, przez półtora roku nie 

udało się jej znaleźć posady, przez znajomości, 

iekką protekcyjnę wysoko postawionych osobi - 

„stości zaangażowano ją tutaj — do Lusi. Ma 
wikt, mieszkanie, prawie 100 zł. pensji. 

— No i со, nie przykro pani? 

Eeee, czy ci szefowie biurowi, czy Lusi 

— mała różnica, nawet wolę tę małpią + 

rzyczkę, 

Lusia kaszinęła, zaksztusiła się; pielęgniar 

ka skoczyła jak oparzona, trzepnęła ją w kark, 

zajrzała do gardła. 

— Muszę dobrze pilnować, objaśniła, "ie 

daj Boże zdechnie, znów zostanę bez zajęcia 

do słoni mnie nie wezmą... Karol. 

RAR SOK AZP SZ 
BACZNOŚĆ! 

Wystrzegajcie się tomokrążnych 

sprzedawców fałszowanych HERBAT. 

KUPUJCIE 
Tylko w handlach spożywczych 

Uznacą z» najlepszą gk 

‹ Кореги т 
H 'H 

Warszawskiego T-wa Handlu Herbatą 
A. DŁUGOKĘCKI 

i W. WRZEŚNIEWSKI Sp. Akc. 
Warszawa Bracka 23. 

EKO 

OGLOSZENIA i PRENUMERATĘ 

zalatwia Administracja 

„SLOWA“ 
codziennie (prócz niedziel i świąt) 

wyłącznie 
od godz. 9.e] rano do 4 po poł. 

   

  

  

POPIERAJCIE L.0.P.P.l 

spodarowane... A jednak, gdy miecz wa- 
lecznego króla Stefana błysnął nad zie- 
mią połocką, zwiastując jej wyzwolenie, 
— rzucili egzulanci swe domy i poszli 
walczyć o wolność kraju, z którego zo-. 
stali wygnani przed siedemnastu laty... 

A gdy po zawarciu pokoju ze zwycię- 
żoną Moskwą, zjawiła się możność po- 
wrotu na zniszczone, całkowicie zrujno- 
wane tereny połockie, — zdecydowana 
większość egzulantów porzuciła swe no- 
we osiedla i wróciła na ziemię ojców... 

Dzieje egzulatu połockiego są nie- 
zmiernie ciekawe i charakterystyczne. 
Dowodzą one niezwykłej energji i ży- 
wotności elementu szlacheckiego dawnej 
Rzeczypospolitej i wykazują pewne po- 
wtarzające się w historji zjawiska. 

Przypomnienie tych dziejów w chwi- 

li obecnej jest szczególnie pożądane, — 
jest bardzo pouczające... 

W roku jubileuszowym Batorego do- 
brze jest przypomnieć znaczenie czynów 
wielkiego króla. 

W okresie, kiedy cała ludzkość żyje 
tylko chwilą dzisiejszą i boi się spoj- 
rzeć w przyszłość, jakże debrze jest 
zwrócić się do przeszłości, która wytłu- 
maczy wiele zagadek dnia dzisiejszego : 
niejedno da wskazanie na przyszłość... 

Wreszcie nie zaszkodzi porozmawisć 
o egzulantach polskich z przed czterech 
wieków, dziś, gdy w swem gronie mamy 
egzulantów nietylko połockich, witeb- 
skich, czy mohyłewskich, ale... mińskict, 
dźwińskich, kowieńskich.. 

W.  Charkiewicz. 
Rozprawa dr. Ryszarda Mienickiego 0 e87:1 

lantach połockich, jak się dowiadujemy, be- 
dzie ogłoszona w najbliższym numerze „Ate- 
neum“. 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 3 KWIETNIA 
CiśBienie średnie: 755. 

Temperatura Średnia: +1. 

Temperatura najwyższa: 

Temperatura najniższa: —l. 

Opad: 1.9 mm. 

Wiatr: zachodni. 

Tendencja: bez znacznych zmian. 

Uwagi: przelotny Śnieg. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 

W eałym kraju pogoda o zachmurzeniu 
zmiennemm z przelotnemi opadami. lecz naogół 
powolne polepszanie się stanu pogody i iek- 
kie ocieplenie. Umiarkowane, chwilami pory- 
wiste, wiatry z kierunków zachodnich. 

— KONDOLENCJA Panu MICHAŁOWI 
PAWLIKOWSKIEMU z powodu zgonu 
Matki jego Ś. p. Tekli z Świętorzeckich 
Pawlikowskiej zespół redskcyjny naste- 
go pisma składa wyrazy giębokiego wspól- 

czu ia, : 

BALDAI AINA VARADERO 

MIEJSKA 

— NOWA ELEKTROWNIA MIEJ- 
SKA. — (Projekt budowy mowej elektrowni 
wodnej w Szyłanach był ostatnia rozpa- 
trywamy na komisji technicznej, Komisja 
zatwierdziła przedłożone plany i kosztory- 
sy, zalecając dalsze opracowywanie pro- 
jektu. Miasto z uwagi mia znaczne koszty, 
nie zdoła własnemi środkami przystąpić 
do budowy i liczy na kapitał zagraniczny. 

Ostatnio bawił w Wilnie przedstawiciel 
kapitalu francuskiego, który interesował 
się projektem. Również finansiści szwaj- 
<arscy wykazali pewne zainteresowanie. 

W przyszłym tygodniu komisja tech- 
niezna jeszcze raz zajmie się tym pro- 

— © TAŃSZY PRĄD ELEKTRYCZ- 
NY. — W związku ze złożonemi ostatnio 
przez różne związki i omgamizacje memor- 
jałami w sprawie potrzeby: rewizji obec- 
nych cen za prąd elektryczny, dowiaduje- 
my się, że sprawa ta wypłynie na jednem 
z najbliższych posiedzeń magistratu. 

Prezyjdjum miasta zapozna się z wy- 
mienicnemi memorjałami i skieruje je do 

zaopimjowamia: wydziałowi elektrycznemu. 

— ZALEGŁOŚCI ZA WODĘ. — Zesta- 
wienia rachunkowe wykazują, że zaległoś- 
ci za wodę miejską zużytą przez posesje i 
lokatorów sięgają obecnie 700 tysięcy zł. 
Bgzekucja zaległości postepuje bamdzo ©- 
pornie, więc magistrat pomownie projek- 

Wschód słońca g. 449 

Zachód siońca ę., 5,57 

  

    

) tuje zamykanie dopływu wody dla domów 
niewypłacalmych. 

— DZIWOLĄGI REKLAMOWE. 
Dzierżawca słupków na przystankach au- 
tobusowych po kilikumiesięcznych medyłta- 
«jach zdecydował się na oszklenie jednego 
słupka przy ul. Mickiewicza róg 'Wiileń- 
skiej. Wistawiomo jednak tyllko parę szy- 
bek. Słupek wygląda śmiesznie i niechluj- 
mie. 

‚ KOLEJOWA 

— KONFERENCJA IKOLEJOWA. - 
Wezoraj rozpoczęła się w Rydze konferen- 
cja połsko-lotewiska, „poświęcona sprawie 
nudhu towarowego. Na konferencji omó- 
Wiiome być mają najaktualniejsze kwestie 
Tucdhu towarowego obu państw, oraz spra- 
Wy zmiżek towamowych. 

‚ Z ramienia polskich władz w konferen - 
CJ bierze udział delegacja Wileńskiej Dy- 

SKARBOWA 
rekeji Koljowej. 

    
+ rggtateczny termin składamia zeznań za 

- 1932 upływa jak wiadomo 1 maja. 

SZKOI NA 
c rsu pedagogiczno-me- 

zodie do wiadomości, że w dniu 
- © godz. 17,15 wiecz. zostanie 

  

przez p. wiz. Szyca  (Kuratori ręgu Szkoły, atorjum т "Ё'‚?В'›шоёсі"_…агы')' wykład p.t. „Metody- 

osoby Nena mogą wziąć udział również 
i. Lokat Kursu: 5796 w Kursie za opłatą „chowskiej |; Szkoła Przemy.-Handl. im. E. Dmochowskiej — Wileńska z (III piętro). R 

А ОЁЁ‚В“ЩМ 1 ODCZYTY ta aż : 
Literatów (Ostrobramska 9), 79 SKW Sali Zw. 
ferencja poświęcona została Prądomi Las koi 
wym 1 6w., ktore doprowadziły do As о- 

zyki wokalnej a zapoczątkowały wspaniąl: niu 

kres instrumentalnej. Ilustracja muzyczną ZB 
muje utwory muzyki świeckiej i kościelnej c 
wykonaniu chóru kapeli Sykstyńskiej i želia 

łu Motet et Madrigal (płyty). Ponadto p. $. 
onter odśpiewa szereg popularnych piosenek 

świeckich 16 w. Początek o godz. 18.30. (6 
m. 30) Koniec o 19.45. Wejście I zł., dla ucza 
<ej się młodzieży 75 gr. ` 

KUPUJĄC NIECO DROZSZE ŻARÓWKI PHILIPSA 

ZAOSZCZĘDZICIE MNÓSTWO NA ZUŻYCIU PRĄDU. 
PHILI05 
m 

LANRANAS  MRURWORCZZWNERCCE 

— jutrzeįsza Środa Literacka — będzie wio- 
senną rewją najmłodszej literatury wileńskiej: 
Przedstawiciełe grupy, poetyckiej „Piony”, a 
więc kbujnicki, Miłosz, Putrament, Szreder, Za- 
górski 1 in. czytać będą swoje najnowsze u- 
twory wierszem i prozą, satyry, parodje lite- 
rackie etc. Słowo wstępne wygłosi St. Jędry- 
chowski. 

Początek o godz. 20.30. Wstęp dla czion- 
ków bezpłatny, wprowadzeni goście płacą i 
zł. Młodzież akademicka korzysta ze zniżek. 

— Z T-wa Eugenicznego. (Walki ze zwy- 
rodnieniem rasy). — 10 kwietnia w lokalu po- 
radni eugenicznej (ul. Żeligowskiego 4) odbę- 
dzie się walne zgromadzenie doroczne czion- 
ków 'l-wa Eugenicznego o godz. 5 wiecz. w 
i-szym terminie i przy braku quorum o godz. 
s m. 30 w 2-im terminie. 

Porządek dnia: 
i) Odczytanie protokułu ostatniego walnego 

zgromadzenia; 2) sprawozdanie sekretarza z 

działalności oddziału za 1932—33 r.; 3) spra 
wozdanie kasowe skarbnika; 4) Rozpatrzenie 

projektu preliminarza na r. 33 — 34; 5) wy- 
oory nowego zarządu; 6) wolne wnioski. 

— Ze Związku inwalidów. — Zarząd 1 
sąd koleżeński (Okręgowego Koła Źw. inw. 
Woj. R. P. w Wilnie wybrany na dorocznen: 
wainem zgromadzeniu członków Koła w dniu 
26 marca rb. ukonstytuował się w sposób na- 

stępujący: ; 
Wydział: Przewodniczący — Borysewicz 

Michał; zastępca — Tomczyk Łudwik; sekre 
tarz — Ziembiński Kazimierz; zast. sekr. 
Mołodcow Konstanty; skarbnik —— Ostrowski 
Piotr; zast. — Andrukajtis Kazimierz. 

Komisja Rewizyjna: Przewodniczący i rze 
cznik oskarżenia — Iwanicki Czesław; zastęp- 
ca — Połuektow Dymitr; sekretarz — Pilecki 
Michał; członkowie — Giedrojć Jan i Zni- 
szczyński Władysiaw. 

Sąd koleżeński; — przewodniczący — Jasii 
ski Otton; sekretarz — ilcewicz Ignacy; człon 
kowie: — Krauze Antoni; Lipiński Stefan 1 
Smolski Władysław. 

— Wiileńskie Towarzystwo — РИюгойсгие. 
We środę dnia 5 kwietnia r.b. odbędzie się o 
godz. 8 wiecz. w lokalu Seminarjum Filozofi- 
cznego Uniwersytetu , piąte posiedzenie Sekcji 
dydaktycznej. Wstęp dla członków i wprowa- 
dzonych gości. 

-— Posiedzenie T-wa Lekarskiego. 12-ie 
posiedzenie Wil. T-wa Lekarsk. wspólne z wi- 
leńskiem T-wem Oto-Laryngologicznem odbę- 
dzie.się dnia 5 b.m. o godz. 8 wiecz. w sali 
przy ul. Zamkowej Nr. 24 z następującym po- 
rządkiem dziennym: 

1) prof. dr. Szmurio — Pokaz chorej po 
naświetlaniu Roentgenem z powodu raka krta- 
ni; 2) dr. Lewande i dr. Rywkind — Pokazy 
chorych po zabiegach operacyjnych; 3) doc. 
dr. Wąsowski — Przypadek ostrego zapalenia 
ucha z ogólnem zakażeniem krwi po  tyfuse 
plamistym. Przerzuty w stawach. Operacja. Wy 
leczenie; 4) dr. Libo — zapalenie nerwu wzro 
kowego pochodzenia nosowego; 5) doc. Wą- 
sowski — O znakowaniu w gruźlicy krtani; 
6) doc. Dylewski — O leczeniu afazji z poka- 
zem chorego; /) dr. Mazurek — O) angin'e 
Plaut-Vincenta w Klinice Wileńskiej. 

— Dnia 6 kwietnia, we czwartek o godz. 
6 wieczór odbędzie się w kościele S.S. Wizy- 
tek — ul. Rosa 2, „Godzina święta”, Straż Ho- 
norowa N. S. ]. zaprasza wszystkich swych 
członków, oraz wiernych — do wzięcia udziału 
jaknajliczniejszego w tem, nabożeństwie, ku 
czci cierpiącego Serca Pana Jezusa. 

— ZARZĄD KLUBU SPORTOWEGO 
RODZINY WIOJSKOWEJ  niniejszem za- 
wiadamia, że dnia 5 bm. o godz. 17-tej (w 
razie braku kompletu o godz, 18-tej) w 
MWilnie mw sali szkoły powiszechnej R. W. 
przy ul. Miekiewicza 13, odbędzie się do- 
moczne Walne Zebranie Kllubu Sportowe- 
go R. W., na które zawząd klubu uprzej- 
mie zaprasza. 

— Dyskusyjna Herbatka Kowieńska. — Za 
rząd Związku Polaków Ziemi Kowieńskiej w 
Wilnie powiadamia, iż dnia 6 kwietnia (czwar 
tek) rb. w lokalu Stowarzyszenia Techników 
(ul. Wileńska 33) o godz. 20 odbędzie się ze- 
branie towarzyskie Związku z referatem p. T. 
Nagurskiego p. t. „Kłajpeda — Kowno 
Wilno". Wstęp dla członków i wprowadzo- 
nych gości - sympatyków 50 gr., dla akademi 
ków 20 gr., bezrobotni członkowie Związku— 
bezpiatnie. 

    

   
   

        

      
    
     

  

    

  

     
     

    

RÓŻNE 

— PROŚBA ŻONY GEN. KUTJEPO- 
IWA. — W związku z odnauceniem przez 
Łotwę prośby żony gen. Kutjepowa w spra 
wie osiedlenia się jej w Rydze, p. Kutje- 
powa zwróciła się do polskich iwiładz z ipro- 
śbą o wydanie zezwolenia pobytu jej i зу- 
mowii w! Polsce. P. Kutjepowa chce zamiesz 
kać w Warszawie lub Wilnie. 

— TAJNE GORZELNICTWO. W mie- 
siącu marcu organa skarbowe wspólnie z 
funkejonarjuszami [PP ujawniły 17 taj- 

nych gorzelni samogonki na terenie powia 
tów: województwa wileńskiego. 27 osób, 
trudniących się mielegalnem  gorzelnie- 
twem pociągnięto do odpowiedzialności są- 
qowio-kamnej, 

— ŚWIĘTA № SCHRONISKACH. — 
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy magistrat 
wiyasygnował odpowiednią kwotę na zwięk 
szenie racyj żywnościowych w ochronkach 
i przytiułkach. 

— Sprostowanie. — Na prośbę p. dr. Jan- 
kowskiej upraszam o sprostowanie, iż w ogło- 
szeniu w Słowie nr. 78 omyłkowo zostało u- 
mieszczone przy nazwisku jej słowo „docent”. 

Dr. Morawski. 

  

SE OSW. 

RÓŻNE 

— DZIAŁALNOŚĆ KOIP. — Organa 
KOP w ubiegłym miesiącu na teremie po- 
gramicza polsko-litewsikiego i polsko - ło- 
tewiskiego zlikwidowały T band przemytni- 

czych, liczących około 35 osób. Ponadto 
ujęto przeszło 40 przemytników pojadyń- 
czo, z przemytem wamtości ponad 30 tys. 
złotych. 

Za enengiczne tępienie przemytnietwa 
ua gramicy, żołnierze 1 podoficerowie KOP 

otrzymali ponad 5 tysięcy złotych nagrody. 

— RUCH GRANICZNY Z ŁOTWĄ. — 
Wezoraj otwarta została granica polsko - 

łotewska dla t. zw, ruchu rolnego. 
W pierwszym dniu otwarcia gramicy 

na teren łotewski z Polski przekroczyło 
granicę około 150 rolników. Z Łotwy przy- 
było z górą 100 osób, łącznie więc granicę 
przekroczyło przeszło 250 rolników. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance, — Dziś pre 

mjera „Czerwonej limuzyny”. — Dziś we wto- 
rek 4 kwietnia o godz. 8-ej premjera 'šwietnej 
sztuki Tadeusza Łopalewskiego „Czerwona li- 
muzyna“. 

Sztuka otrzymała wspaniałą oprawę deko- 
racyjną i doskonałą obsadę artystyczną — re- 
żyserja spoczywa w wytrawnych rękach dyr. 
Szpakiewicza. 

Bilety zakupione na sobotę dnia 1 kwietnia 
ważne są na dzisiejszą  premjerę. We środę, 
czwartek i piątek po raz drugi, trzeci i czwar 
ty „Czerwona limuzyna". 

— „Lekarz bezdomny”. -— Następną pre- 
mjerą po „Czerwonej limuzynie* będzie dosko 
nała komedja Słonimskiego (w doborowej ob 
sadzie artystycznej) p.t. „Lekarz bezdomny”. 

Wkrótce niespodzianka dla dzieci ! 
— Teatr na Pohulance przedłuża ważność 

iegitymacyj zniżkowych. — Ważność dotych- 
czas wydanych legitymacyj zniżkowych do Te 
atru na Pohulance zostaje przedłużona, aż do 
czasu przeniesienia przedstawień z Pohulanki 
do teatru Letniego w Bernardynce. 

Nowe legitymacje na sezon bieżący wydaje 
się bez określenia terminu (do odwołania). 

— Teatr muzyczny Lutnia. -— Ostatnie wy 
stępy Elny Gistedt. — „Pociąg wiosenny”. — 
Dziś ukaże się po cenach zniżonych rewja „to 
ciąg wiosenny*, która doznała ze strony publi- 
czności sympatycznego przyjęcia i cieszy się 
powodzeniem. W wykonaniu programu bierze 
udział cały zespół artystyczny z Elną Gistedt 
na czele, pozatem zwiększony zespół girls pod 
kierunkiem bałetmistrza W. Morawskiego. Ory 
ginalna i pomysłowa wystawa według projek 
tow J. Hawrylkiewicza dopełnia artystycznej 
całości. Zniżki ważne, W przygotowaniu 
świetna operetka Kalmana „Marica”. 

— Przedstawienie propagandowe w Lutni, 
jutro we środę przedstawienie z cyklu propa- 
gandowych. W dniu tym ujrzymy melodyjnz 
operetkę Lehara „Wesoła wdówka”. Ceny pro 
pagandowe. 

— Zniżki do teatru Lutnia. -— Bloczki zniż- 
kowe z terminem do 1 kwietnia zostały prolon 
gowane do dnia 10 kwietnia rb. Nowa edycja 
legitymacyj ukaże się niebawem. Zapotrzebo- 
wania na nowe bloczki zniżkowe przyjmuje ad 
ministracja teatru Lutnia codziennie. 

— Dela Lipińska w Wilnie. — Słynna  di- 
seuse'a wystąpi raz jeden tylko z recitalem we 
czwartek 6 kwietnia rb. w sali Konserwatorju.a 
(Wielka 47). Na całkiem zmieniony program 
złożą się piosenki charakterystyczne, parodje, 
etc. w języku oryginałów. Szczegóły w afi- 
szach. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Niepotnzebna, 
HELIOS — Romeo i Julcia. 
HOLLYWOOD — 24 godziny. 
CASINO — Węgierska miłość.. 
PAN — „Donavan'. 
LUX — Pieśniarz gór. 

ŚWIA/DOWID — Klątwa rodu manda- 
rynów. 

000 

RA FILMOWEJ TAŚMIE 
„WĘGIERSKA MIŁOŚĆ* —  „GASINO*. 

Węgrzy to przyjemny naród, Wino, mi- 
łość, czardasz, gularz, papryka... Niedarmo 
operetki tętnią murwyką węgierską, nie- 
darmo szereg filmów miemieckich oparto 
ną motywach z Budapesztu, 

Węgier — Polak dwa bratanki i do bi- 
twy i do sziklaniki — a także do filmu. — 
Pierwszy film węgierski przypomina mo- 
eno pierwsze kroki kinematografji polskiej 
Dużo ładnych plenerów, motywy: lokalne, 
dość luźna budowa akcji i szukanie dróg 
— takie samo to wszystko, jak i u mas. 
"Dyllko, że myśmy mieli przystanek tram- 
wiajowy, a oni mają winobranie, my ula- 
nów, oni — homweiów. (Pozatem identycz- 
nie ciężka ręka w malowaniu tła obycza- 
powegc. 

„Węgierska miłość” jest napół opereflką 
najpół dramatem. — Filimowe motywy o- 
graniezają się tu do mocno  szarpanego 
montażu i ryzykownych przejść. Treścią 
są dzieje banikrutującej modziny arysto- 
kratyemej i wiernego sługi, oszezędzające- 
go dla swych panów. Córka dziedzica, mło- 
da baronówna Marja poślubia wnuka sta- 
rego wządcy — porucznika od bonwedów 
i rzecz się kończy jak przystało na ino. 

Jak ma pierwszą próbę — ganić nie 
można. Stnona dźwiękowa wypadła nieźle, 
Djalogi są oczywiście absolutnie niezrozu- 
miale (t0 mie slang!) — zato muzyka jest 
miła i wdzięczna, opanta przeważnie na te- 
matach rodzimych. 

Zdjęcia naogół poprawne — choć оре- 
nator za mioceno trzyma Się szablonu i po- 
zwala sobie jedynie ma śmielsze chwiyty. 
m samochodu — ale tu już wyraźnie prze- 
sadza, bo wszystko miga. przed oczyma. 

ey mzecz | bamdziej 
aktorami teatralnymi EB owi 
Iowa para: Rozsi Barsony i Tibor Helmay 
muszą się trochę sztywno, szczególnie Hel- 
may. Barsony, jako tancerka z zawodu — 
ma więcej swobody, chwilami nawet "Wwipa- 
da w genre Liljanki. Naogół jest zgralbna 
— ale gra sztucznie. 

Reszta obsady nie wyróżnia się. 
W dodatkach idzie dość dobry filmik 

rysunkowy — tym razem mie Fleischera 
ami Trwieksa — ale jakiegoś „dostawey* z 
Radio Pictures, Tad, ©. 

Sofja Z. 

Ostrzeżenie 
Za wszelkie zobowiązamia zaciągnięte 

przez Helenę Lebiedziową jak _ również 
oświadczenia, ami ja, ani moja żoma nie od- 
powiadamy. W razie rozgłaszania jakich- 
kolwiek  uwłaczających jwieści — sprawę 
kieruję do właściwego Sądu. 

(— ) ALEKSANDER FILZ, 

0 

е 

Harmonja czy dysonans? 
Ja: Tadeuszu, myślałem, że iw. sobotę 

ucbaczę „Czerwoną limuzynę". 

Łopalewski: Nawaliła kicha. 

Ja: Tak. Zobaczę ją dopiero dzisiaj, 
Rozumiem, że twoja trema jest dzisiaj 
jeszcze gwałtowmiejsza. [Pragnę ośmielić 
ciebie. 

Tadeusz: W jaki sposób? 

Ja: „Czerwona limuzyna” jest czwantą 
zkolei sztuką, którą wystawiasz w Wilnie. 
Przedtem było „Betlejem Ostrobramskie", 

„Rycerz z La Manczy:* i „Aurelciu, nie rób 
tego. „Betlejem* mie liczę: dokomałeś 
wówczas próby. sił, eksperymentu. „Ry- 
cerzem z La Manczy'* mogłeś zdobyć pub- 
liczmość, gdyby nie Reduta, która go mis- 
tyezmie wyosterwiwszy, zaprzepaściła, Ale 
„Aureleia“ tryumfowała nietylko w Wil- 
mie, lecz i ma wielu innych scenach pol- 
skich aż po Toruń, 

Tadeusz: Do czego zmierzasz? 

Ja: Chcę stwierdzić, że z każdą nową 
sztuką wzmosisz się wyżej. Sądzę, że „Czer- 
iwona limuzyna* musi być lepsza od „Au- 
welei*', Masz doświadczenia autora, który 
trzykrotnie sztunmował teatr. Posiadasz 
dużą znajomość teoretyczną teatru, zma- 
jomość, która z pewnością dopomogła ci 
w pogłębieniu i wyostrzeniu talentu dra- 
matopisarskiego. Chcę twiedzieć, czem jest 
„Czerwona limuzyna, zanim ją ujrzę na 

scenie. į 
Tadeusz: Jest to sztuka z tezą, © zu- 

barwieniu społecznem. 

Ja: Owszem, nic nie mam przeciwko 
temu. Opowiedz mi coś o „Limnuzynies, 
Lubię być przygotowany. 

Tadeusz: Bohaterem, jednym z bohate- 
rów, sztuki, jest Uryasz, wielki przemysło- 
wiec, wielki współczesny finansista, Cie- 
szyłbym się, aby, publiczność zwróciła u- 
wiagę ma pewną jego cechę, z której sam 
mie zdaje sobie sprawy: to — zakłamanie. 
Załganie. On nie orjentuje się wi tem zu- 
pełnie. Przeciwnie, sąldzi, że jest dobro- 
czyńcą ludzkości wówczas, gdy krzywdzi 
majbliższe otoczenie, gdy doprowadza do 
katastrofy córkę. 

Ja: Czy ta córka ma jakiś związek z 
tytułem sztuki? Córka... Ja spodziewał- 
bym się raczej, wnioskując z biblijnego 
imienia twego bohatera, spodziewałbym 
się žony. Uryasz — to brzmi jak symbol. 
Imię sub specie aeternitatis, 

Tadeusz: Nie jestem tego pewien. Ale, 
co się tyczy córki, przypuszczam, że trze- 
ba ją z czenwoną limuzyną ściśle skojarzyć 
Elżbieta jest nowoczesną panną, którą je- 
dnakžė opromieniam eałym zachwytem ro- 
manityzmu. Nowoczesna [panna powinnaby 
kochać — pieniądz. Tymczasem jest ina- 
czej. Elżbieta występuje namiętnie prze- 
ciwi temu pojmowaniu życia, które uosa- 
bia jej ojcie. 

Ja: Motorem więc akeji staje się kon- 
flikt Elżbiety z Uryaszem? 

Tadeusz: Nowoczesnej dziewczyny, 
którą widzę iw, blaskach i mgłach romanty- 
zmiu, « człowiekiem symbolizującym ka- 

Ja: A więc czerwona limuzyna będzie 
symbolem ? 

| Tadeusz; Kolor jej czerwony. zaś 
jest precyzyjnym wytworem kapitalizmu. 

Ja: Nad tem tmzeba się zastanowić. E- 
wentualnie przedyskutować. Zrobimy to 
po wysłudhaniu sztuki. Jakie postaci wy- 
stąpią jeszcze w twej sztuce? 

Tadeusz: Mademoiselle Flora,  guwer- 
mantka Elżbiety. Reprezentuje ona obłudę. 
Rotten, właściciel wielkiego koncemu pra- 

sowęgo. Rola prasy, czy jest ona czerwoną, 
zieloną czy też żółtą, zasługuje na. drama- 
tyczną analizę i wyznaczenie jej odpowie- 
dmiego miejsca w zamęcie życia współ- 
czesnego. 

Ja: Widzę, że sztuka twoja jest dysku- 
syjna. A wartości artystyczne? 

Tadeusz: Dążyłem do pewnego ekspe- 
rymenitu, zespalając wi niej w całość orga- 
niezną dwa pierwiastki: satyrę z tragiz- 
mem, Sztuka zaczyna się od satyry. W mo 
mencie zwrotnym akcji satyma milknie. 
Do głosu dochodzi (tragizm. 

Ja: Dlaczego tak się dzieje? 
Tadeusz: To trzeba zobaczyć. Czy to 

przejście od satyry do tragizmu jest ko- 
niczmością, uwarunkowaną  psychologicz- 

nie i formalnie, czy też zjawia się jako re- 
tat odmiennego ustosunkowania. się me- 

go, w: pewnej chiwili akeji, |do wyprowa- 
dzonych postaci — nie umiałbym na to 
pytanie odpowiedzieć. (Wiem tylko, że w 
pierwszym wypadku przejście 0d satyry 
do tragizmu byłoby: zjawiskiem harmonij- 
nem, konsekwentnem i koniecznem. W dru 
gim O dysonansem i dowolnością. Tego 
lękałbym się. To mnie dręczy najbardziej. 

Ja: Skoro lękasz się, myślę, że nie 
masz racji. Harmonia czy dysonans? Przy 
puszczam, że to obojętne, Najważniejsze. 
by „Czerwona limuzyna” poruszyła: widza, 
Życzę ci tryumfu. Wysz. 

Czy puder jest szkodii- 
wy? 

й Nie dziwne, że utarło się mniemanie o szko 
dliwości pudru, skoro smutnem doświadcze- 
niem opłaciły kobiety fatalne skutki po daw- 
nych pudrach z zawartością gwałtownych -tru 
cizn, które nietylko przedwcześnie niszczyły 
cerę, lecz zatruwały organizm. Dziś zastąpio- 
ne są trujące metale — w przeważnej liczbie 
pudrów—zupełnie nieszkodliwemi składnikami. 
(tak np. roślinny puder egzot yczny Dra Lustra odznacza się nietylko zupełną nie- szkodliwością, lecz wpływa nader dodatnio na cerę drogą zmiękczania twardego naskórka i chronienia cery przed zmianami atmosferyczne- mi. Nadmienić należy iż dla osób o tłustej ce- rze wskazany jest odtłuszczający puder /h i- 
$lęnitczn y Dra Lustra. ! 

OSZCZĘDZA TEN, 

    

Z SĄDÓW 
CHOROBA NA DZIECKG 

Jacyś złośnicy puścili wersję, że panma 

Jadzia T. miała dziecko i zamondowala je, 

— zakopawszy. następnie w połu. : 
Zmiewiagi takiej, odstraszającej od niej 

wiszystkich kandydatów na mężów, oczy 
wiście panna Jadzia mie mogła puścić pła- 
zem. Po długich przeto staraniach ustaliła, 
że wstrętnymi oszczercami są jej czterej 
majbliżsi sąsiedzi, wobec czego długo nie 

nam yślając się, zaskamżyła ich do sądu. 
Rozprawa odbyła się wiczoraj w Sądzie 

Okręgowym w Wilnie. 
— (zy oskarżeni przyznają się do wi- 

my? — pada pytanie sędziego. 
— Wysoki Sądzie, kiedy my nie... 
— Nie przyznają się! Zawołać świad- 

ków. Ž 
Przed sądem staje pierwszy świadek, 

poważmy o siwiejącej czuprynie, gospodarz 
— Co świadek rwie w tej sprawie? 
— Było to tak, proszę wysokiego sądu: 

Ja wracałem z pola i spotkałem się z Wła- 
dysławem (jeden z oskamżonych. W ta po- 
ma om mówi, że źle słychać u Jadwigi. Ja 
pytam co źle, to on mówi, że jest chora. 
Ja znowu pytam ma oo chora, to on mówi 
na dziecko. 

Głośny śmiech ma sali uspokaja powa- 

ga głosu sędziego. 
— Następny świadek! Tym razem mie- 

śmiałym krokiem zbliża się do stołu jakiś 

Świadek rozmawiał o dziewczynie z o- 
skarżonym Puczołowskim. 

— Cóż wy tam mówiliście ? 
— Ok, jak zwykle gadali i on powie- 

dział, że Jadwiga miała syna i zgubiła. 

— Kogo zgubiła — syna? Świadek ru- 
miemi się i patrzy na dziewczynę, wneszcie 
edpowiiada: — Zdaje się, że tak. 

Następuje dalsze uzupełnienie zeznania 
tegoż świadka. 

— Qzy ona jest panną? 
— Tak panną. 

— IA czy porządną dziewczyną? 
Chłopiec rumieni się ponownie i mówi 

— ja myślę, że porząjdna. 
Sędzia, orzekł, iż dwaj z oskarżonych: 

niejacy Wł. Panwenis i (WŁ. (Puczołowski: 
świadomie dopuścili się zniesławienia swej 
sąsiadki i zato zostają ukarani 7-dniowym 
aresztem każdy. 

Radjo wileńskie 
WTOREK 4 KWIETNIA 

11.40: Przegląd prasy, kom. meteor. czas. 
12.10 Muzyka z płyt; 13.20 Komunikat mete- 
orologiczny; 14.40 Program dzienny; 14,45 — 
Program dzienny; 14.45 Utwory Saint - Saensa 
(płyty); 15.15 Giełda rolnicza; 15.25 Komuni- 
kat Wil. Aeroklubu; 15.35 Wśród książek; — 
15.50 Koncert dla młodzieży; (płyty); Głos lu- 
dzki w muzyce — Objaśnia Zofja Ławęska;— 
16.20 „Drugie cesarstwo we Francji* — od - 

czyt dla maturzystów wygłosi prof. J. Iwasz- 
kiewicz; 16.40 „Piękno ludu rumuńskiego; — 

odczyt wygłosi p. Dusza Czara; 17.00 Koncert; 
11.55 Program na środę; 18.00 „Wyspiański* 
— odczyt dla maturzystów wygłosi L. Pło- 
szewski; 18.20 Wiadomości bieżące; 18.25 — 
Muzyka taneczna (płyty); 18.40 Zasada naro- 
dowa — odczyt litewski; 18.55 Rozmaitości; 
19.00 Codzienny odcinek powieściowy; 19.15 
Ze świata radjowego — pogadanka — wygło- 
si Alfred Daun; 19.30 „O Paderewskim“ 
feljeton muzyczny wygłosi H. Opieński; 19.45 
Prasowy dziennik radjowy; 20.00 Godzina zy- 
czeń (płyty); 20.55 Wiadomości sportowe; — 
Dodatek do prasowego dziennika radjowego; 
21.05 Koncert; 21.45 Kwadrans literacki; 22.00 
Recital śpiewaczy; 22.35 Muzyka taneczna;— 
22.55 Komunikat meteorologiczny; 23.00 Kon- 
cert kameralny (płyty). Trio nr 2 — Piotra 
Czajkowskiego. Słowo wstępne wygłosi prof. 
M. Józefowicz. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
- Zdemaskowany złodziej. Wykryto 

sprawcę kradzieży garderoby damskiej u Wo- 
łupiańskiej Chai (Krupniczy 1). Jest nim Gur- 
wicz Alter (Stefańska 38). Skradzioną garde- 
robę znaleziono w. ogrodzie, przylegającym 
do domu, w którym mieszka Wołupiańska. 

— FAŁSZERSTWO WEKSLI. — Zo 
stał zatrzymany niejaki Cederbaum Sta- 
nisław, bez stałego miejsca zamieszka- 
nia za usilłowanie dokonania oszustwa, 
Cederbaum proponował p. Stanisławowi 
Brzostowskiemu (Kolejowa 7) przyjęcie 
weksli rzekomo z wystawienia wydawcy 
jednego z czasopism wileńskich. Tymcza 

sem ten ostatni w toku dochodzeń ©- 

świadczył, że żadnych weksli dla Ceder 
bauma nie wystawiał. Widocznie więc 
Cederbaum weksle te siałszował. 

— Kradzież garderoby. — Nieznani spraw- 
cy dostali się w czasie nieobecności domow- 
ników do mieszkania Ułasiewiczówny Werori- 
kii skradli różną garderobę męską i damską 
oraz bieliznę, a także aparat fotograficzny i 

rewolwer. Okradzeni — Ulasiewiczėwna i jej 
subłokator Krućko Mikołaj oceniają swe straty 
na łączną sumę 924 zł. 

® 

  

Kto kupuje w nowootwartej firmie 

M. Maćkowiak | T. Romańczuk 
Wilno, Wielka 47. 

Sukno 
Wybór duży 

 Bładat 
Ceny niskie 

Чооотоотовоеотостевтевоостововое Й 

Т 
ze ŚWIĘTORZECKICH 

TEKLA PAWLIKOWSKA 
zmarła w dniu 3 kwietnia 1933 roku w wieku lat 69. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy uł. Skopówka 6 do kościoła 
Św. jaga odbędzie się w dniu 4 kwietnia o godz. 5-ej. 

O dniu pogrzebu nastąpi osobne zawiadomienie. 

  

   

  

   
    

RODZINA.    

SPORT 
W KILKU WIERSZACH. 

Ruchliwy klub sportowy: ŻAKS zorga- 
miizował ostatnio sekcję POSu. 

Kierownikiem technicznym tej sekeji 
został p. M. Kaczergiński, administracyj- 
nym — p. Rožewicki. 

Dziś o godz. 8-mej w: sali klubowej (ui. 

Zawalna 21) komendant Ośrodka WF ktpt. 
Ostrowski wygłosi odczyt o POS'ie, 

* * 
* 

Dowiadujemy się, że wi sobotę i nie- 

dzielę będziemy mieli możmość obsenww- 
wać ciekawe mecze piłkarskie, gdyż nm 
być sprowadzona driużyna 22 pp. z Siedtec 
ilub Makabi kraksowska. 

* * 
* 

Ping-pongowy mecz rewanżowy Kłuo 
Prawników contra IK! Batorja zalpończył 
się zwycięstwem „batorusėw““. Wygrali о- 
mi prawie wszystkie spotkania. 

* * 
* 

Wi roku bieżącym rozpoczynają się 
pienwisze rozgrywki o wejście do ligi water 
polowej. Do rozgrywek tych Polski Zw. 
Plywacki przywiązuje duże zmaczenie, gdyż 
wimny one przyczynić się wydatnie do roz- 
woju tego sportu na prowiineji. 

Terminarz gier o wejście do ligi przed- 
stawia się następująco: 

Ówierćfinały odbędą się 9 liepa, — pół- 
finały; w: dniu 23 licpa. Fina? odbędzie się 
w dniu 6 sierpnia w siedzibie jednego ze 

Wilno więc walczyć będzie 9 lipca z mi- 
. strzem Lwowa, a jeżeli wygra, to 23 lip- 
ca w półfinale ze zwycięzcą meczu Pozna 
— Pomorze, $ 

* * : 
* 

Zmany polski lekkoatleta IPeikiewiez, 
który od czasu dyskwalifikacji przebywa 
w Amgentymie, został zaproszony na wiel- 
kie zawody lekkoatletyczne do Chicago, 
które odbędą się tam latem z okazji: wiel- 
kiej wystawy. Na zawody został zapiroszo- 
ny również Niurmi, który ewentualnie zmie 
rzyłby się z Petkiewiczem. 3 

Polsko - Szwajcarska 

Fabryka Czekolady 

„UAI С 
w KRAKOWIE 

PORZOROJE ZDOLNEGO PRZEDSTAW CIELA 
na okręg wileński z siedzibą w Wilnie. 

Wyłącznie pisemne zgłoszenia poważ 

nych reflektantów mogących ndz elić od- 
powiednich gwarsncyj wraz z podaniem 

1eferencyj kierować naieży do Krakowa 

skrytka pocztowa 55. 

waskie 
— URZĘDOWA. — W. dniu 3 kwietnia 

p. wojewoda Świderski przyjął: p. Win- 
czewsikiego, starostę pow. w: Nowogródku, 

pp. Bułharowskiego i: Wojciechowicza czł. 
Wydz. (Powiat, m Lidzie, oraz p. inż. Po- 
doskiego. 

— NOWOGRÓDEK NA RZECZ KOMI 
TETU RADOWANIA BAZYLI WILEŃ- 
SIKIEJ. — Wi pierwszy dzień zbiórki w 
dniu 2 kwietnia w Nowogródku, zebrano 
na rzecz komitetu ratowania Bazyliki Wi- 
łeńskiej kiwotę 103 zł. 16 gr. 

— OGRÓDKI DZIAŁKOWE DLA BEZ 
ROBOTNYCH MIASTA NOWOGRÓDKA, 

Dnia 1 kwietnia odbyło się w lokału magi- 
stratu zebranie ongamizacyjne sekcji о- 
gródków działkowych Miejskiego Komite- 
tu dla Spraw Bezr. IW! skład sekcji weszli: 
lawmik Salomon jalko prezes, radny Mow- 
szomicz jako skarbnik, R. Kawalec jako 
sekretarz, oraz członkowie: Bialkowski, 
prez, Kleniewski, delegat Zw. Rzem. Żyd. 
i delegat Zw. Rob. Niefach. — Postanowio 
no ogłosić rejestrację dla bezrobotnych, 
którzyby chcieli otrzymać działki w: mie- 
przekraczalnym termimie do dnia 10-go 
kwietnia br, Zapisy przyjmują: w magis- 
tracie p. Salomon, onaz w Sekr. Wojew. 
BBWIR — sekretarz. Na najbliższem zebra 
niu, które odbędzie się w: miedziełę dnia 2 
Kwietnia w lokału magistratu, zostanie u- 
stałony plan działania. 

— TAJEMNICA SKLEPIKU DAWI- 
DA IR — IP. Dawid Dela- 
tycki, właściciel sklepiku spożywczego w 
Nowogródku przy ul. Korelickiej Nr. 12, 
zauważył od dłuższego czasu, że w, jego 
sklepiku, mimo słabego pozornie ruchu ku- 
pujących — w sposób zastraszający uby- 
SE pam Jednem słowem coraz bar- 

ej puste półki, a wi kasie nie . 
bywało. Księga kredytów — też mie wy 

kazywała wyrostu kont zadłużenia, Coś Się 
działo tajemniczego z towarami. Kupiec 
stał się detektywem: obserwował, doc. 
kał, aż wreszcie pewnego dnia złożył za- 
meldowanie w; komisarjacie PP, wskazu- 
lac podejrzaną o kradzież Z. Białkowską, 
dochodzącą do Delatyckiego posługaczkę. 
Wynik: rewizji był ciekawy. W mieszkanyu 
Białkowskiej znaleziono sporo towarów ps- 
chodzących ze sklepiku Delatyckiego. — 

sklepiku wyjaśniła 
odbędzie s „p 

  

  

Nareszcie tajemnica 
się. Epilog — oczywiście 
sądzie.



Wielki požar w Hoduciszkach 
Na strychu domu mieszkalnego w Hoducisz- 
kach wybuchł pożar. Dom uległ zupełneniu 
zniszczeniu. Spaliły się mieszkania i sklepy ©- 
buwia Szapiry Mowszy, Szapiry Ifileji i Jolie 
Mendela, mieszkanie i cukiernia Joiie Josela, 

Mieszkanie i sklep spożywczy Margolisa Joe- 
la oraz mieszkanie Joela Szmula (6 mieszkań, 
5 sklepów i cukiernia). Straty wynoszą 26000 
zł. Dom był współwłasnością wymienionych 
osób. Przyczyny narazie nie ustalono. 

  

— ZJAZD PREZESOW I SEKRETA- 
RZY KÓŁEK ROLNICZYCH W SŁONI- 
MIE. — W dnu 26 marca br. w sali kom- 

ferencyjnej Starostwa odbył się Zjazd (Pre 

zesów i Sekretarzy ogniw OTO i KR w 

Słonimie. Przewodniczył p. E. H. Czapski, 
iPrezes Towarzystwa, który scharaktery- 
zowal sytuację rolnictwa w dobie obecnej 
oraz zamierzenia rząjdu do jej poprawy . 

P. starosta uzupelniając temat przedmów- 
ey, przedstawił jasno sprawy onganizacyj- 
ne rolnictwa — zaznaczył, że trudną sytu- 

ację i ciężkie obecnie warunki można je- 

dynie pokonać (przez intensywiną pracę i 

organizację samych rolników. 
W sprawie zadłużenia drobnego rolnic- 

twa oraz sytuacji rolniczej m powiecie — 

zabmał głos prezes OKR. Arginowicz wyja- 
śniając, że sytuacja rolnictwa w powiecie 
wiąże się ściśle z sytuacją w Rzeczypospo- 
litej i światowej. 

Pomuszanio również spnawę ikiredytu sie- 
wmego na okres wiosenny. [P. Bokum, nacz. 
wydz. „rol. zreferował rozdział kredytów z 

widzenia potrzeby powiatów. 
P. inż. Gołoński, kier. OTO i KR, przed 

stawił sprawozdanie z dotychczasowej dzia. 
łalmości Towarzystwa oraz zakweślił plam 
pracy na rok bieżący. Praca będzie się ©- 
gnisfkowiała na pracy oświatowej (konkur 
sy, pogadamki, gosp.-przykładowe) i ma 
organizacji życia gospodarczego wsi (re- 
gulacja wspólmych pastwisk, dobór nasion, 
wspólne kupmo i sprzedaż, meljoracje i kar: 
ezuinek łąk, ustalanie pumktów, kopulacyj- 
nych, zakładanie sadówi i tp. sprawy). 

— SEJMIKOWA BIBLIOTEKA CZA - 
SOWO NIECZYNNA. — Z dniem 1 kwiet- 
mia br. bibljoteka sejmikowa w Slonimie 

zaprzestaje (czasowio) wymiany książek. 
Wypożyczone książki będą pnzyjmowz 

me przez biuro Wydziału (Powiatowego sej- 
miku powiatowego (gmach Starostwa, po- 
kój nr. 17). 

— WALNE ZGROMADZENIE STRA- 
ŻY POŻARNYCH OKRĘGU SŁONIM- 
SKITEGO. — W dniu 30 bm. w sali komfe- 
remcyjnej Starostwa odbyło się 'walme zgro 
madzenie straży pożarnych okręgu słonim- 
skiego, pod przewodnietwem prezesa okrę- 
gu p. starosty, E. Koślacza, przy: udziale 
„delegatów 28 prezesów: i naczelników, stra- 
žy cmaz wszystkich wójtów im ъа( 

slonimskiego, S 
Walne zebranie wystuchalo Sprawozda- 

nia zarządu okregu, ikiore odezytai sekre- 
tarz zarządu p. Tytus Woszczyński. Z ob- 
szernego referatu sprawozdawczego, sta- 
rammie opracowanego wymikało, że więk- 
szość straży funkcjonuje bandzo dobrze, a 
specjalnie iw tych miejscowościach, gdzie 
organizacja ta jest przedmiotem żywszego 
zaimteresowania. personelu urzędów gmin 
mych. Niktóre zaś gminy rhają miedosta- 
teczną ilość straży pożarnych, gdyż są wy- 
padki, że ma terenie gminy jest tylko jed- 

mą Deen: stmaż. 1 
a Oh powiecie pod :wzglę 

? 'amych straży. zajmu- 
VYYYYYVYYYYYYVYYYWYYYYYTYYVYVVYVYY 

Dźwiękowe Kino „APOLLO“ 
Dominikańska nr. 26. 

2 WSTĘP 49 GROSZY. 
GARBO, JOHN BARRYMOORE, }0- AN CLAWFORD, WALLACE BEERY PLO. 2 Panis p Z 

w filmie |czonym na: Akademi 
Filmowej w Lia & ZE 

„Lidzie w hotelu" 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAS AAA AS 

    

je gmina szydłowiecka, która ma 5 dobrze 
pnosperujących straży i 8 oddziały pogo- 
tomia. 

Po odczytaniu sprawozdania komisji 
rewizyjnej — zebrani udzielili absolutor- 

jum zanządowi. 

Z kolei uchwalono budżet okręgu na su- 

mę 8.600 zł. i obszerny plam pracy ma mok 

następny. 
Następnie poszczególni naczelnicy stra 

ży złożyli sprawozdania z  działalmości 

straży, wskazując na. konieczność żyjwisze- 
go zainteresowania się tą orgamizacją pp. 

wójtów i podległego im personelu, 
Przewodniczący p. starosta Košlacz 

wezwał obecnych pp. wójtów do wzmože- 
iniaj zaimteresowania strażami ogniowemi 

ma. własnym terenie, eo obecni przyrzekli. 
MW planie pracy na przyszłość przewi- 

dziana jest także organizacja żeńskich dru 

żym. samarytańskich, oraz zwirócenie wiięk- 

szej uwagi na fachowe wyszkoleniie człon- 

ków straży. ; 
Wmeszcie dokonano uzupełniających wy 

borów do zarządu i komisji rewizyjnej. 
— KURS ŚPIEWU DLA. NAUCZYCIE- 

LI SZKÓŁ (POWSZECHNYCH W SŁO- 
NIMIE. — W. związku «z madchodzącem 
Świętem Pieśni, które w; powiecie słonim- 
skim ma być obchodzone podczas Zielo- 
nych Świątek, miejscowy inspektorat szkol 
ny organizuje w dniach T, 8 i 9 bm. kursy 
śpiewu dla nauczycielstwa szkół powszech 
nych w Słonimie. — Jak się dowiadujemy, 
ma kursach tych będzie około 40 nauczy- 

cieli (nauczycielek) z miasta i powiatu. 

— KOŚCIÓŁ (W RĘDZINOWSZOZYŹ- 
NIE OKRADZIONY. — Nieujawnieni 'do- 
tychezas sprawcy dokonali kradzieży w 

(kościele rz.-kat. w Rędzimowszczyźnie pow. 
słomimskiego puszki do komumikantów i dy 
wanų, którym. pokryte były stopnie ołta- 
rza. — Świętokradcy dostali się do koś- 
cioła przez okno. — Dochodzenie w toku. 

  

— WALNE ZGROMADZENIE CZŁON 
KÓW KOŁA BBWR W LACHOWI- 
CZACH. — [W dniu 2 kwietmia w świetlicy 
odbyło się walne zgromadzenie Koła BBWR. 
w: Lachowiczach. Obecni wszyscy członko- 

'wie koła (50), w charakterze gości pp. po- 
słowie Poźniak i Kuruś, prezes Rady Po- 
wiatowej BBWR Czarnocki i kierownik se- 
(kretarjatu Głąbik. Zebranie zagaił prezes 
koła p. Szejner, następnie p. Wojtekun od- 
czytał protokuł z poprzedniego zgromadze- 

mia, poczem. poseł Poźmialk wygłosił dłuż- 
szy referat o zadamiach 4 celach Bloku, o 
sytuacji politycznej i ekonomicznej kraju 

i zagramiey, o zadamiach maszych wobec 
kryzysu itd. (Piękny iten' referat wysłucha- 
mo z dużą uwagą, to też po referacie prele- 

gemi został nagrodzony długo niemiłkną- 
cemi oklaskami. 

Sprawozdanie ogólne przedłożył prezes 
Szejner, kasowe Monaczewski. Sprawozda- 
mia przyjęto ido wiadomości. Po sprawo- 
zdaniach refemat wygłosił prezes Rady p, 
Ozamocki, który mówił o zadaniach Koła, 
zazmaczając, że należenie do Bloku mie jest 
zaszezytem, ami żadnym przywilejem, a ten 
kto poszedł do Bloku, musi pracować dla 
dobra ogółu. 

Program pracy i budżet zreferował pre 
zes Szejner. (Program dość obszerny, prze- 
widzianio nawet badowę pomnika w la- 
chowiczach. Do zarządu wybrami zostali pp 
ISzejner, Wiojtekun, Senkowski, Skrzyjp- 
czyński, Chomicz, Moraczewski, Kowalkie- 
wiez, Chanuto i Kowalski. 

Na zakończenie poseł Poźniak wygłosił 
krótkie przemówienie w sprawie wystąpie- 
mia. Hitlera co do rewizji naszych granie 
zachodnich. 

  — SPRAWOZDAWOZE ZEBRANIE 
POSELSKIE W WOLNEJ. — W dniu 2 Największy i najpiękniejszy przebój sezonu 

fiwietnia br. w lokalu urzędu gminy od- 
było się sprawozdawcze zebramie poselskie, 

na którem poseł Małynicz wygłosił dłuższy 
referat, poruszając sprawy polityczne, go- 

spodarcze, oraz szczególmie podkreślił usta 
wy: uchiwalone ostatnio przez Sejm, a ma- 
jące na celu ulgi dla rolmików. 

Po referacie zadawali miejscowi obywa 
tele różne pytania w rodzaju zmniejszenia 
oszacowania. gruntów, nabytych przy įpar- 
celacji, zbyt. wysokie koszta komasacji itp. 

Na wszystkie zapytania p. poseł Mały- 
micz dawał szczegółowe wyjaśnienia, a w 
kilku sprawach podatkowych i innych im- 
terwenjował osobiście u władz. 

— KRADZIEŻ IPIECZĘCI SZKOL- 
NYCH. — W dniu 31 marca br. z biurka 99 
szkoły powszechnej Nr. 4, znajdującej się 
przy uliey Szosowej skradziono pieczęć о- 
krągłą i podłużną tejże szkoły. 

— PRZYJECHAŁ NA GOŚCINNE 

WYSTĘPY. — W dniu 30 marea został za- 
trzymamy zawodowy złodziej kieszonkowy 53 

Kosower Josel, który przybył tu na goś- 
einne występy z Wilma. Snać nie poszczęś- 
ciło 

DŹWIĘKOWE 
KINO 

„REWJA“ 
Sala Miejska $ 
Ostrobramska 5, Sensscyjny nadprogram. 

NIEPOTRZEBNA 
Ceny: balkon 30 gr., Parter od 49 gr. 
  słowo. 

Rity Gorgonowei 

MATKA TO MAE MARSH 
MATKA w roli tytułowej to reżyserja Henryka 

Kinga. 
MATKA to magnetyczne i niezapomeiane 

MATKA to genialny film FOX'A. 

Wizja lokalna na miejscem 

  

  

Specjalny film z procesu zbrodni. 

Początek o godzini* 5-tej w soboty i niedzieele od godz. 3-ej 

` 
„Dzwięnowe kinų Arcydowcipna i najweselsza komedija. 

“ КО МЕО i JULCIA 
„Biuro Pošrednictwa Malženstw i Kursy Salonowych Manier“ к В 

W rol. gł. ZULA POGORZELSKA, ADOLF DYMSZA, KONRAD TOM, ANTONI FERTNER i inni. Rewelacyjny 
scenarjusz! Balkon 49 gr., parter na 1 s. S(gr., na pozost. od %0) gr. Początek s. o godz. 4, 6. 8, i 10,26. 
  

  

CASINO” Halmay, 

Luis! Pierwszy Supei Szł.gier Piraumiji węgierskiej p. to 

węgierska Miłość 
Wspaniałe arcydzieło filmowe pulsujące werwą i temperamentem madziarskim. Film owia- 
ny czarem węgierskiej muzyki. — Nad program: Urozinaicone dodatki dżwiękcwe i naj- 

  

miu się, bo zdążył ściągmąć tylko bute- 
leczkę z czernidłem i płaszcz gumowy. 

DSS NET IA ROPOZRODEZOO ZO WEKRESEA 

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 

(Zebrania giełdowe odbywają się w poniedz:ał- 

Ceny za 1 q. (100 kg.) parytet Wilno. 

Ceny za: towar średniej handlowej ja- 
kości, parytet Wilno w) złotych za 100 kg. 

Żyto zbierane 669 g/l 19,— Tend słaba. 
Owies zbierany 14.— 14,50. Tendeneja 

spokojna. HaLLYWOGO 
Grylka 19.— "Mickiewicza 22 
Mąka pszenna zerowa A luks. 56,25 tel. 15-28 nietylko frapującym scenarjuszem, ale i 

— 56,50. Tendencja spokojna. ь 
Mąka żytnia ido 55 proc. 32.— Tend, 

słaba. PRZETARG 

— 1082,50 
Len trzepany: Dokszyce za 1000 kg. — 

1190,75 — 1212,40 
mowane nie będą. wicz. = 

. Len trzepamy Traby franco st. załad. Przed przystąpieniem do przetargu należy 7 ——— A O. są i 1299.— — 1320,65 złożyć kaucję w wysokości 50 zł. ч DOKTOR E iKuPno pa w Surowiec (syriec) Hoduciski 649,50 — Bliższych informacyj udzieli Zakład na 2 i SPRZEDAŻ NRAADRABIRG GE AAŻDA 692,80 miejscu, względnie telefonicznie (telefon Nowo- Zeidowizz Z AYGTYWYYTWTYWOPYWY Lókałe 
Targamiec (Reissflachs) słany 70/30 

714,45 — 736,10 
Tanganiec moczony I 822,70—866, 

Maka. žytmia do 65 proc. 27— Tend. 
slalba. 

Mąka żytnia mazowa 23.— Tend. słaba, 
Otręby żytnie 9,50 — 10.— Tend. słaba. 
Kasza gryczana 1/1 pałlona 43,— 
Kasza gryczana 1/2 palona 40.— 
Kasza perłowa pęcak Nr. 2 30— 
Kasza owsiana 54 — 

Ё Siemie Iniane 90 proc. 38.— Temjdencja 
mocna. 

Lem ttrzepany wołoż. basis I 1230,05 —- 
1270,10. ; 

I LNIARSKA W WILNIE 

JAK RÓŻDŻKĄ CZARODZIEJSKĄ DOTKNIĘTE! 

nowszy tygodnik dźwiękowy F xa. 

czarująco urecza, kusząco: ponętna 

Rozsi Barsoni 
i dziarski 
hum -rem Tibor 

  

Bo całe Wilno mówi jedynie o gigantycznyin filmie 

„ŚMIECH W PIEKLE | 
Precz z szablonem! Zupełnie nowy temat! 

mającym wkrótce ukazać się w całym swym 

przepychu na ekranie kina PAŃ 
  

Z DNIA 3 KWIETNIA 1933 R. 

ki, środy i czwartki). 

Dzwięnowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 528 

Ostainie 2 dai, 

Ceny 
zniżone 

Gdzie smiech— tam zArowieł 
szczerym 
humorem 

28! Najlzpsza i nvjZabawnie,sza aOmcedja, tryskająca niebywałym uotąd 

COHN i KELLY w HOLLYWOOD 
oraz „DONOWAN* w wykonaniu 9-letniego cudownego dziecka 

JACKIE COOPER 
  

żem trzepamy Druja skala 216,50 1039,20 

Dźwiękowe kino 

Wilejka Nr. 

Diego suche 

Na wszystkie seanse ceny miejsc: na I miejsze 49 gr., II miejsce 30 gr. 
Życie, miłość, szczęście można zgubić i 

oBĄ СО И У *° оо “ 
W rol. gł. Clive Brook oraz bohaterka filmu „Wesoty porucznik“ Miriam Hopkins. Film ten odznacza się 

Zakład Wychowawczo Poprawczy w Wie- 
lucianach, poczta Nowo- 
codziennie 20 — 25 kig. mięsa wołowego I gat. 
oraz tygodniowo 10 — 15 kig. kiełbasy krakow 
skiej I gat. 

Na dostawę w. wymienionych 
kułów, w dniu 13 kwietnia 1933 r. o godz. 10, 
odbędzie się w Zakładzie Wychowawczo Po- 
prawczym w Wielucianach przetarg. 

Oferty (z podaniem cen loko Zakład W. P. 
w Wielucianach) w zamkniętych i 
wanych lakiem kopertach należy nadsyłać pod 
adresem: Zakład W. P. w Wielucianach, pocz- 
ta Nowo-Wilejka, z nadpisem: „Oferta na do- 
stawę artykułów spożywczych”, w nieprzekra- 
czalnym terminie do dnia 13 kwietnia 1933 1. 
o godz. 10, po którym terminie oferty 

Wilejka, potrzebuje 

ilości arty- 

opieczęto- 

przyj- 

6) codziennie od godz. 8 do 15). 
Dyrektor Zakładu 

  

znaleźć w rewelacyjnym dramacie 

now em rewelacyjnem ujęciem strony dźwiękowo - fotograficznej. 
Nad | program: Dodatki dźwiękowe. 

  

Materjał SOsnowy, 
budulec, przy stacji Ponary do sprze- 

dania dła pp. Osadników Jagiellonowa. 

Ceny b. przystępne, motna z dosta» 
wą. Wiadomość: 

6—1, godz. 9 —3. 

KUPIĘ 

stanie. Olłerty 

A, W. M. N 

  

ul. Zygmuntowska | J 

  

PLAC 
w Zwierzyńca ióg Tomasza Zaua i Fabrycz: 
nej do sprzedania. — Dowiedzi:ć sięz Wielka 

10 m 1 do 10 rano i od 2-3 pp. 

AOR. 

    

glior; "Skórne; "WERONY 2220 SUE 

  

czne, narządów moczo- ;PRZEDAJE SIĘ DOM —. 
wych. murowany, piętrowy w MIESZKANI 

msłą maszynę do pisa 
nia używaną w dobry » jęcia. Ul. Piwna 6—3%. 

do A: 
ministracji „Stowa“ pud 

Dzierżawy 

  

Qgród owocowy duż 
wpobliżu Wilna do wy 
dzierżawienia natych- 
miast. Wilno, al. Mickie- 
wicza 15 m,4 Szymano- 

пч 

  

DWA POKOJE * 
z wygodami do wyna- 

DO WYNAJĘCIA 
MIESZKANIA 
4 - 5-pokojowe — ze 
wszystkiemi wygoda - 
mi. Wiłkomierska 5 a. 

DO WYNAJĘCIA 
LOKAL 

"8 - mio pokojowy z 
3 dużą kuchnia — nada- 

jący się na biuro łuo 
przedsiębiorstwo - kan- 
dlowe. W. Pohulanka 9 

DO WYNAJĘCIA 
2. MIESZKANIA 

irontowe po 5 pokoi— 
ze wszystkiemi wygo- 
dami przy ul. W. Pu- 
hulanka 19. Informacje 
ou 7 do 4ej 

z m > 

  

Lem czesany za 1000 kg. franco st. zał. 
basis I sk. 308,10 1970,15 — 1991,80 
' Kądziel Horodziejska basis I 995,90 
— 1017,55   

górnośląski WĘgIEJ 
po cenach zniżonych 

poleca „PŁOMIEŃ" Piwna 5 
Sprzedaż również na raty 
  Ogólmy obrót w tonnach: 281,48 

——o00——— kobiece, weneryczne —- 
arządów . moczowych 

od 9 do 1, 5 do 8-- śródmieściu. Cena — g kai ks ча 
iecz icki ZŁA а ” > L aaa id wieczorem, ul. Mickie - 30.000 zł. Adres dowie = SUB) 28 a di EB Eras 

os dzieć się w redakcji mi wygodami do wy- Róże 
‚ wi ia MS ET najęcia. Dobroczynny 2 SREMEDZAWESK KSDGNKNA 

ZELDOwWICEOWA a> AWIAUOMGŚĆ t do-— — 2 7 
— SCHOROWANA — zorcy. 

BACZNOŚĆ P. P. 
WOJSKOWI!!! 

wdowa z dwiema cór- 
kami w opłakanem po- 
łożeniu woła o pomoc, 

Bezimiennie: z 

Ofiary 

Na Chleb Dzieciom zł. 5. 

Żłobek im. Marji zł. 5. 

Dom Dzieciątka Jezus zł. 5. 

J. J. na dożywianie dzieci bezrobotnych — 
ой 

  

nicze sezcnu wioseunego 
poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a 

| GUEMYCROSOWOKYKENZYCWINCZ/ 

| Pierwsza Wileńska Spółka Parcelacyjna 
z dniem 1 kwietnia b.r. przeniosła biuro do nowego lokalu przy 

ui. Mickiewicza 15 m. 4 telef. 5-45 
czynna od 9—3 i od 5—7. 

Załatwia parcelację, sprzedaż ośrodków i parcel, dokonywuje pomiary i sporządza 

Ё 
K SATA i a i AAA RDET EVE ESTA TIE EDGE EFI. 

plany pod kierownictwem mierniczych przysięgłych. 

  

Wileńska 3, od 8 — | raty i 
i 4 — 8. Tel. 567 

2
 

SESI V IMNATBAT ATK IORTOPPTREAEKANIETONOS ПБЛУЖИЛИОЖДТВ 

PŁUGI, BRONY SEZ" $ ul. Mickiewicza 24 — 

oraz wszelkie inne maszyny ! nerzędzia rol. tel. 277. 

  

Domek z placem obszaru 1500 sążni kw. 

  

nie słoneczne, 
P'anina 

T. BETTING" 
r.Glnsberg "r K A Pmore 

choroby skórne wenc- uznane za najlepsze w 
ryczne i moczopiciowe. kraju. — Sprzedaż na 

wynajęcie. — tel. 82. 
Kijowska 4, H. Abelow 

Tanio 
uroczo położony na 

ъ 

Soltaniszkach do sprzedania. Las sosnowy. Miejscowość sło- 

neczna. Wiadomość w Adm. „Słowa. 

Do wynajęcia mieszka- by podleczyć i | Е 
suche, odżywiać córeczki. Naj 

balkon, ogródek. Arty- mniejsze ofiary w ubra 
leryjska 8 m. 2. (blis- niu lub gotówce skla- > 
ko koszar). Pokaże do dać proszę p 

zorca — warunki Gra- S. do redakcji Słowa. 
bowski Garbarska 1— 

lepiej 

ped literą 

- ———————— 

Zūuby 

ZGINĘŁY DWA PSY 
jeden biały, w czarne 
plamy, a drugi czarny. 
angielskie pontery; — 
Odprowadzić za wyna- 
grodzeniem — Mickie - 
'wicza 21. m. 5. 

  

  FELICJA ROMANOWSKA. 

Wileńska powie 
Proboszcz kościoła św. Teresy popijał 

smaczną kawusię (dużo śmietanki, mało 
kawy, czyli kawusia przewrotna, jak ma- 
wia ]. M. rektor Parczewski), gdy przera- 
żony. zakrystjan zaalarmował go wiadomoś 
cią o miezwykłem odkryciu lochów w 0- 
grodzie kościelnym. 

55 Wilczyńsiu kochany — skarcił go z 
uśmiechem zacny proboszcz: -— jakże mo- 
żna straszyć ludzi?! No, i cóż wielkiego? 
Loch «czy poprostu jakaś dziura w ziemi. 
Małoż to tego w Wilnie? Ą ty zaraz o u- 
piorach, kościotrupach i bazyliszku, ni- 
czem pan profesor Limanowski. Ej, Wil- 

'czyńsiu, czasby zmądrzeć na stare lata... 
Zrzędząc dobrotliwie, jak 

zwyczaju, proboszcz skierował 
grodu. 

1. — Pokaż mi przyńajminiej, jak. ten 
ioch wygląda. Oj, iantasto, iantasto! 

'__ Pobieżne oględziny miejsca nadweręży- 
ły sceptycyzm księdza proboszcza. 

— No, no — mrńczał do siebie, wydo- 
stawszy się po krótkiej penetracji z pod- 
ziemia: — w samej rzeczy, ktoby się tego 
spodziewał... Co się dzieje w tem Wilnie, 
co się dzieje! Tyle lat człowiek tu siedzi, 
każdy kamuszek — zda się — napamięć 
umie, i ot, patrzaj — jaka siurpryza. Da- 
libóg, niezwyczajny to loch. I kości są i 
skrzynka jakaś zamczysta... Nic, tylko no- 
we odkrycie. Wiesz co, Wilczyńsiu? Bieg- 
nij ty do pana konserwatora Lorentza... 
Pamiętasz, młodzieńki taki różowy na twa 
rzy, co przychodził wciąż do nas, kiedy 
pan Słonecki kościół restaurował. Pamię- 
tasz? Wypić, jak słyszałem, także potra- 
fi. Biegnij do niego, do województwa, i 
powiedz co i jak. 

W godzinę niespełna potem do ogrodu 
kościelnego przybyła komisja z. konserwa- 
torem Lorentzem na czele: Był prof. Lima- 

się do 0- 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz, 

to miał we 

  

21) 

ŚĆ kryminalna 
nowski, prof. Morelowski, znakomity histo- 
ryk sztuki, p. starosta grodzki Kowaiski 
jako reprezentant władzy administracyjnej, 
p. Marjan Szydłowski, dyrektor PAT-a, na 
koniec dwaj malarze — panowie Jerzy 
Hoppen į Kazimierz Kwiatkowski z wat- 
manem, sangwiną, kredkami i sztalugaini 
celem poczynienia in flagranti odpowied- 
nich rysunków. Po chwili stawił się rów- 
nież p. Jan Bułhak, profesor totografiki U. 
S. B., z aparatem i kliszami. 

Cudowny dzień majowy, odświeżony 
wczorajszą burzą i jakby wymyty ulew- 
nym deszczem, promieniał niewysłowionyn! 
urokiem wiosny. Perliste krople drżały je- 
szcze na trawach, zwilżając rosistością o- 
buwie Komisji, przedzierającej się przez 
krzewy i grzędy w kierunku zionącego ta-- 
jemnicą lochu. Nie trzeba dodawać, w ja- 
kim nastroju członkowie komisji poczęli 
zstępować do podziemia, Dwa uczucia о- 
żywiały jednozgodnie wszystkich: korue 
uwielbienie wobec nowego odkrycia, które 
być może stanie się epokowem w dziejacli 
Wilna; i szlachetna duma, wypełniająca 
serca, że to oni przyczynią się swym pic- 
tyzmem i skromnym wysiłkiem do wydo- 
bycia najaw tajemnicy przeszłości, zaklętej 
w tym oto lochu. Nawet profesor Limanow- 
ski, zwykle rozmowny i wybuchliwy, po- 
wściągnął tym razem swój temperament. 
Dostojny czar, powaga i majestat miejsca 
ogarnęły wszechwładnie członków komisji. 
Przesunąwszy się kolejno przez otwór, któ 
ry przed paru godzinami wciągnął był 
swym lejem zakrystjana, komisja stłoczyła 
się w zamkniętej nakształt piwnicy ciasnej 
przestrzeni. Zaświeciły latarki elektryczne, 
i oczom badaczów ukazał się ów wąski 
chodnik, który tak przeraził Wilczyńsia. 
Chodnik był niski, ciasny i wąski: tylko 
na czworakach można było posuwać się w 
mm. 

  

  
IGOR AAA OZONE ENO. 

— Trzebaby tu Iskandera — szepnął 
rozważnie starosta: — mam przeczucie, że 
to wszystko wiąże się jakoś ze sprawą nie 
odżałowanej Agatki. 

— (Cóż pan starosta nazywa ją nieod- 
żałowaną? — obruszył się szeptem profe- 
sor Morelowski. — Jakby już była na tam- 
tym świecie. Poza tem, nic to jedno z dru- 
giem wspólnego mieć nie może. Sądząc z 
wyglądu i techniki wypalania cegły, przej 
ście pochodzi niewątpliwie z wieku XIV, z 
czasów, przypuszczam, Świdrygiełły. Wnio 
skując zaś z twardości i masywności od- 
kopanej przez zakrystjana ziemi, zaglądano 
tu po raz ostatni w wieku XVII, kto wie, 
czy nie podczas najazdów Chowańskiego. 
W jakiż więc, pytam, sposób można by 
tu ukryć Agatkę? 
‚ — Рап profesor ma dobre oko — rzekł 
z uznaniem i podziwem p. Bułhak, stojąc 
nagórze przechylony nad czarną głębią о- 
tworu: — że też odrazu pan profesor o- 
kreślił epokę! Istotnie, przypominam sobie, 
że w starych kronikach wyczytałem kiedyś 
o lochach, w których kryli się zakonnicy 
podczas napadów moskiewskich. Nie zwró- 
ciłem jednak na to większej uwagi. Czyż- 
by to właśnie były te lochy? 

— Panie profesorze, — odrzekł nie bez 
dumy profesor Morelowski: — dla histo- 
ryka sztuki wystarczy pomacanie z zamknię 
temi oczyma jednej cegły, aby zrekonstruo- 
wać epokę. Niedaleko szukając, proszę 
wspomnieć historję gobelinów: po jednej 
nitce doszedłem wówczas do kłębka. 

— Panowie tu gadu-gadu — przerwał 
sprężyście starosta: — a czas ucieka. Na- 
leży działać. 

— Tak, tak. Co racja, to racja — przy 
twierdził dyrektor PAT-a, — ja z panami 
nie pójdę. Zwróćcie panowie uwagę na to, 
co mówi zakrystjan, że w korytarzyku, za- 
raz naprawo znajdują się szczątki ludzkie 
i jakaś skrzynia żelazna. . 

Po krótkiej naradzie zdecydowano u- 
stawić się na czworakach w następującym 
porządku: w awangardzie prof. Morelow- 
ski, udzielający w miarę posuwania się in- 

SNS 

  
k Ad iśc WSE ROLA IK OSADA A OS I 

Drukarnia Wydawnictwa „SŁOWA 

formacyj historycznych; za nim proi. Lima 
nowski, aby odpowiednio interpretować о- 
trzymywane iniormacje; potem konserw - 
tor Lorentz, dwaj malarze, wreszcie zamy- 
kający pochód starosta z rewolwerem. Pro- 
iesor Bułhak musiał niestety pozostać, 
gdyż w pośpiechu zapomniał był magnezji, 
ciemności zaś w lochu panowały tak gę- 
ste, iż pięć latarek elektrycznych, umo- 
cowanych na czołach badaczów, zaledwie 
świetlało tył każdego z nich. Tylko la- 
tarka proiesora _ Morelowskiego rzucała 
snop Światła w czarną czeluść korytarzyka. 
Posadzka jego na szczęście była cegiasta, 
wędrówka więc nie nastręczała trudności. 
Jednakowoż czołganie się na czworakach 
męczyło. Ciężkie, woniejące stęchlizną po- 
wietrze, uderzało do głowy niczem mocite, 
omszałe wino. 

— Posuwamy się w kierunku południo- 
wo - zachodnim — informował wódz wy- 
prawy: — uwaga! Chodnik zwęża się do 
wymiarów średniego tułowia męskiego 
Głowy niżej... 

W tej chwili doleciał uszu wszystkich 
stłumiony głos, jakby krótkie wycie czy 
też przeciągły ryk zwierzęcy. Profesor Li- 
manowski zatrzymał się raptownie, uderza 
jąc w latarkę konserwatora. Konserwaio: 
zaklął zcicha, powtórzył automatycznie 
ruch profesora. Ruch ten prawem inercji 
odezwał się na malarzach, aż  dosięgnął 

starosty. 

— Czort wie, co takiego! — wyrwało 

się z ust Kazimierza Kwiatkowskiego: — 

któż tam bałagani się! . 

— W kierunku południowo - zachod- 
nim? — wykrzyknął tymczasem z entuzja- 
stycznem zdumieniem profesor Limanow- 
ski: — czy słyszycie panowie ten ryk? 
Grodno leży na południowy zachód od 
Wilna! Czy wiecie, jaki jest herb Grodna? 
Czy słyszeliście o grodzieńskim  jeleniu? 

Jeleń nas wzywa. Jesteśmy na drodze do 
miasta Batorego... ; i 

— Cholera — stękał Kwiatkowski: —- 
nie wbił mało mi latarki do mózgu. 

Grodno nie Grodno, hajda dalej. 

  

Pochód rozpoczął się nanowo. 
— Stop, panowie — odezwał się w pe- 

wnej chwili prof. Morelowski: — wkracza- 
my, zdaje się, w wiek XIII. Cegła wydaje 
się coraz starsza, bardziej zwarta w swej 
strukturze i zamiast cementu spajana zwy 
kłem wapnem. O, a to co takiego? ! 

Światło latarki proiesora padło na głu- 
chą ścianę: korytarz skończył się.” 

— Musimy zbadać mur. Przypuszczan:, 
że znajdziemy: w nim słabsze miejsce, któ- 
re da się rozwalić. Niepodobna, by lochy | 
urwały się tutaj. 

Obracając na wszystkie strony głową, 
aby oświetlać w ten sposób mur, i doty- 
kając go lewą ręką, gdyż prawą, stojącna 
czworakach musiał się podpierać, profesor 
zawołał nareszcie: 

— Głową muru nie przebiję. Ale. na 
szczęście jest tu luka. Trzeba podkopać. 

— Czemże będziemy kopali? — zatro- 

skał się konserwator: — nie wzięliśmy żad 
nych narzędzi. : sA 

— Nicby to nie pomogło. Niema miej- - 

sca na kilof — uspokajał prot. Morelowski" 
— tu właściwie trzebaby jamniczki. 

—- A mówiłem, żeby wziąć Iskandera! 
—- zawołał starosta, i po chwili namysiu 

dodał: — ja sądzę, że tylko naparłszy ko- 
lejno jeden na drugiego od końca, wspól- 
nym wysiłkiem rozwalimy ścianę. 

— Dobrze panu staroście mówić, kie- 
dy pan ostatni w szeregu: — zaoponował 
protesor Morelowski: — Cała siła parcia | 
skoncentruje się w ten sposób na mnie, 

— Ale niema innej rady, profesorze, 
-— krzyknął niecierpliwy Kwiatkowski: — 

no, panowie! Raa-zom! 
I nim profesor zdążył zorjentować się, 

starosta wparł się w Kwiatkowskiego, 
Kwiatkowski w Hoppena, Hoppen w Lorei:- 
tza, Lorentz w Limanowskiego, a Limanow 
ski całą siłą rozpędu w przewodnika wy- 
prawy. Rozległ się głuchy trzask spadaj:- 
cych cegieł, wzbił się tuman pyłu. Mur nań 
spodziewanie ustąpił, i oczom wyprawy 

przedstawił się niezwykły widok. 
D. ©. №   
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Redaktor w/z. Witold Tatarzyński.


