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REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji.
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od
19 do-24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,
w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,

MARJAN STRAWIŃSKI
Po długichi ciężkich cierpieniach, opatrzony Sw. Sakramentami,

zmerł dn. 3 lipca 1932 r. w wieku.lat 68.
Eksportacja z domu żałoby (zauł Dobroczynny 4-4) do Кс-

ścloła $w. Ducha nas tąpi dn. 4 lipca o godz..18.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się dn. 5 lipca o 9-ej rano,

. Wyprowadzenie zwłok na cmentarz po-Bernardyński o godz. IBej.
O czem zawiadamiają pogrążeni w smutku

ŻONA, SIOSTRA i RODZINA.

: D-r. med. MARJAN STRAWIŃSKI
założyciel Kursów Im. „Komisji Edukacji Narodowe|“ w Wilnie

ke? MSK zmarł dn. 3 VII-1932 r.
Ы Cześć Jego pamięci.
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:Nowelizacja

"W dniach najbliższych Ra-
"da Ministrów ma uchwalić pro-
jekty dwu nowych dekretów.
„Plerwszy z nich poświęcony
ma być nowelizacji ustawy o
postępowaniu sądowo-Kkarnem,
drugi zaś zajmie się reorgani-
a sądownictwa. .

{ prawa dekretu o ustroju
adwokatury została podobno
Qdłożona do jesieni i obecnie
Wydanie tego dekretu nie jest
Przewidywane.

edług informacyj z kół rzą-
dowych nowelizacja ustawy o po:
stępowaniu sądowo-karnem po-
dyktowana jest koniecznością do-
Stosowania procedury karnej do

ącego w życie z dniem 1
września b. r., jak również wzglę-
ami oszczędnościowemi.
Ustawa znowelizowana dekre-

temwprowadzić ma w życie roz-
_ szerzenie systemu sądownictwa
jedno-osobowego, które. do tej
pory stosowano do wykroczeń
ia arkas 2lat więzienia, obec-
nie zaś systemem tym mają być
ab ęte wykroczenia pociągające

„7 ąkarę do 5 lat więzienia. wnież postępowanie odwoław-
CZEw sądach okręgowych i w
sądach apelacyjnych w anaiogicz-

| KS. WINCENTY HARASIMOWICZ
"ostatnio proboszcz w as Piotrkowem. Znany dzia-

elłacz społeczny, gorliwy krzewle

Nowego kodeksu karnego, weho-'

 
Idei spółdzielczości na terenie

Mińszczyzny I Wileńszczyzny,
ё zasnął w Bogu dn. 25-go czerwca.

Oddał wielkie zasługi w założeniu Banku Chrześcijańskiego na Antokolu,
przeto Rada i Zarząd tegoż Banku zapraszają parafjan i członków na
nabożeństwo żałobne dnia 4-go lipca w poniedziałek o godz. 8-ej гапо

w koše. šw. Piotra.
Regulescat In pace.

nowe dekrety.
ustawy o postępowaniu sądowo-karnem

i reorganizacja sądownictwa.

nych wypadkach ma być objęte
tym systemem..

Równocześnie ma być ograni-
czona instytucja oskarżyciela po-
siłkowego, a także postępowania
kasacyjnego przez wprowadzenie
t. zw. małej kasacji uwzględnia-
jącej uchybienia proceduralne
wyłącznie natury formalnej.

Również dekret o reorgani-
zacji sądownictwa, połączony z
zawieszeniem nizawisłości sędziow-
skiej, ma mieć na celu przede-
wszystkiem wzgięgy oszczęenoś-
ciowe, "a więc rozszerzenie sy-
stemu sądów jedno-osobowych w
sprawach cywilnych, a równo-
cześnie... ograniczenie autonomji
sędziowskiej, niektóre bowiem
Sprawy zastrzeźone. zgromadze-
niom ogólnym sędziów, w szcze-
gólności zaś przedstawianie kan-
dydatów na stanowiska sędziow-
skie, mają przejść do kompeten-
cji wybieranych przez zgroma-
dzenie ogólne kolegjów admini-
stracyjnych. .

Jak widzimy, w dekrecie tym
nietylko chodzi o oszczędności,
lecz także odelszy rozwój re-
formy sądownictwa w duchu
sprzecznym z nowoczesnemi po-
jęciami, który to duch już się
ostatnio zaznaczył.

1000 urzędników poszło na bruk

.. z dn.1 lipca. |
,Dalsze masowe wypowiedzenia na dzień 30 września.

Ža Z Katowic donoszą, že dnia 1
| lipca zwolniono z pracy we wszyst-

ich niemal ' zakładach przemy-
wych Górnego Sląska przeszło

_ urzędn ków.
©j konferencji komisarz demo-

_bilizącyjny udzielił « poszczegól-
"nym zarządom zakładów zezwo-

, lenia na zwolnienie tych. urzęd-
(ników, | {
ik Pozatem donoszą, że zarzą-
[d oraz gen dyrekcja kopalń
ks, Pszczyńskiego, wypowiedziały

     

 

Na onegdaj--

wszystkim urzędnikomtaryfowym
i pozataryfowym pracę na 30-go
września br.
W tym samym terminie otrzy-

mali wypowiedzenie urzędnicy
Rybnickiego Qwarectwa  Węglo-
wego oraz administracji ks.
Henckel-Donnersmarka.

Adrministrącja,ks. Donnersmac-
ka zawiadomiła urzędników, że
każda swiętówka. w  poszczegól-
nych zakładach koncernu będzie
przy obliczaniu pensji potrącana.

‚ —̀— Napad bandytówna pociąg.
| RADOMSKO.. (Pat). Wczoraj
(W nocy na pociąg zdążający do
Piotrkowa napadła banda zło-
|dziei,  Maszynisła zaalarmował
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k LONDYN (Pat). Starcia Hin-

d ówz Muzuimanami w Indjach

wdalszym ciągu, W ciągu
   
 

i

posterunek policyjny na dworcu.
Policjant zmuszony był do zro-
bienia użytku broni. Jeden ze
złodziei Zobek odniósł cięką ranę

 

| WalkiHindusów z Muzułmanami.. s
ostatnich 3 dni w wyniku tych
starć zabitych zostało 26 osób
i rannych 300,
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Oieihi proces komunistów w Lipsku.
Przygotowania do zbrojnego przewrotu.
LIPSK. Dziś zakończony zo-

stał trwający od 14 dni przewód
sądowy w wielkim procesie poli-

tycznym przeciwko 24 komuni-

stom, oskarżonym o liczne kra-

dzieżę materjałów wybuchowych

i przygotowania do
stanu.

Przebieg procesu odsłonił ta-

jemnice na zakrojone na szeroką

zamachu

„skalę przygotowania komunistycz-
ne do wywołania zbrojnego prze-
wrotu w Niemczech. Śledztwo
wykazało, że niemal wszyscy
członkowie jaczejki stali w ści-

słym kontakcie z centralą nie-
mieckiej partji komunistycznej i
Moskwą. Wielu z nich odbyło
tam kilkomiesięczne przeszkole-
nie bojowe. Pewien związek
istniał również między bojówką
a ambasadą sowiecką w Berlinie,
gdzie główny oskarżony Uber-
briick przez pewien czas pełnił
obowiązki „gońca”.

Jak się okazało, w posiadaniu
oskarżonych znajdowało się aż-180
kg. materjałów wybuchowych, po-
chodzących z kradzieży. Około 80
kg. udało się policji skonfiskować.
Stanowi to, jak oświadczył proku-
rator — zaledwie tysiączną część
zapasów  materjałów  wybucho-
wych i amunicji znajdującej się
w rękach komunistów. Ze skon-
fiskowanego prochu można było
napełnić 3.000 ręcznych grana-

tów. W Berlinie, gdzie urządzono

specjalne ćwiczenia oddziału za-

machowców komunistycznych,

których przywódcy zdołali zbiec

do Rosji Sowieckiej znaleziono

oprócz 55 kg. amonitu, 2.850

kapsli wybuchowych. . Skonfisko-

wano również większą ilość przy-

gotowanych węgli, służących do

rozsadzania kotłów: fabrycznych i

parowozowych oraz specjalnie
przygotowane puszki, które mia-

ły być. użyte do zamachów bam-
bowych. i wysadzania dworców

kolejowych.. W okresie od stycz

nia ub. roku specjalni wysłannicy

w różnych większych miastach

kierowali kursami przygotowaw-
czymi dla nowych kadr zama-

choweów. Przewrót planowany

był pierwotnie na początku stycz-
nia ,b. r, później zaś zmieniono

zamiar, zamierzając wysadzić tyl-

ko szereg śmachów państwowych

i wielkich mostów rzecznych. Jak

wykazuje śledztwo, komuniści

prowadzili na terenie całej Rzeszy
"od 2-ch lat ożywioną akcję przy-

sposobienia wojskowego i według

słów prokuratora dziś rozporzą-
dzają kilkudziesięciotysięczną

armją wyćwiczonych żołnierzy,

bojówkarzy i terorystów.

Prokurator zadął _ skazania

wszystkich 1!:czestników jaczejek

komunistycznych na łączną karę

111 lat więzienia.

 

W Niemczech wciąż Krwawe rozruchy.
BERLIN (Pat). Wczoraj wie-

czorem powtórzyły się w Niem-
czech krwawe rozruchy. Doszło

do wymiany strzałów, Trzy osoby
zostały zabite, a wiele odniosło
rany.

Czasowe zawieszenie Vorwaertzu.
BERLIN (Pat). W wykonaniu

decyzji Trybunału Stanu prezy-
dent policji berlińskiej zawiesił

wydawnictwo „Vorwaerts” od 4
do 8 lipca włącznie.

Zlot szturmówek hitlerowskich.
BERLIN (Pat) Zapowiadany

od kilku oni zlot szturmėwek na-
rodowo-socjalistycznych ze środ-
kov ych Niemiec w Dessau roz-
począł się w sobotę wieczorem
capstrzykiem bojowym  szturmó-
wek anhalckich na ulicach mia-
sta. W niedzielę po południu od-
był się wielki pochód szturmó-

wek i formacyj ochronnych uli-
cami miasta, połączony z defiledą
przed przybyłymi z Berlina przy-
wódcarni partji hitlerowskiej Stras-
serem, Goebbelsem i Hubem.
Defilada trwała 2 godziny. Cała
manifestacja miała przebieg spo-
kojny. Do incydentów nie doszło.

Gdańscy hitlerowcy wyjeżdżają na gościnne
występy.

GDAŃSK (Pat). Hitlerowcy
tutejsi, działający jak wiadomo w
najściślejszem porozumieniu z hi-
tlerowcami zeszy, wysyłają
swych członków najbardziej na-
dających się do roboty agitacyjnej
do Rzeszy na okres kampanii wy-
borczej do Reichstagu. W związ-
ku z tem Gdańsk opuścili b. człon-
kowie Reichstagu Forster oraz
kilku innych najbardziej bojo-
wych mówców. Lipiec więc za-

powiada się, jak stwierdzają sami
hitlerowcy — w Gdańsku pod
względem agitacji nieco spokoj-
niej,.natomiast po wyborach w
Rzeszy, które — jak spodziewają
się hitlerowcy — przyniosą im
wielkie zwycięstwo — zapowia-
dają oni wznowienie swej agitacji
na tutejszym terenie pod hasłem

Militaryzacja Rosji.
MOSKWA (Pat.) Otwarcie 7-ej

wszechzwiązkowej. konferencji
związku młodzięży komunistycz-
nej zamieniło się w wielką de-
monstrację o charakterze wybi-
tnie militarystycznym. Z raporta-
mi wystąpili dowódca floty so-
wieckiej Orłow i awiacji—Alksnis,
nad któremi to rodzajami broni
Komsomoł sprawuje szefostwo.
Podczas raportu Orłowa do sali
obrad wmaszerował oddział czer-
wonych mzrynarzy ze sztandara-
mi, zaś podczas mowy Alksina
latały pod sufitem modele: no-

powrotu Gdańska do Rzeszy z
jeszcze większą stanowczością,
niż dotychczas.

wych  5-motorowych aparatów
niszczycielskich, które zostały po-
darowane konferencji przez czer-
woną flotę powietrzną. Obu re
feratów konferencja: wysłuchała
stojąc. Obaj mówcy wojskowi o-
raz przedstawieiel towarzystwa
starych bolszewików Jarosławskij
z naciskiem podkreślali rosnący
udział młodych komunistów w
pracy wojskowej Z przemówie=
niem wystąrił również specialnie
przysłany delegat armji Dalekiego
Wschodu,

Rumuńsko-polsko-sowieckie stosunki.
Wywiad z premjerem rumuńskim.

BIALOGROD (Pat). „Vreme“
zamieszcza rozmowę współpraco-
wnika z premjerem rumuńskim
Vojevoda na temat rumuńsko-
polsko - sowieckich _ stosunków.
We wstępnym komentarzu, który
poprzedza ten wywiad, redakcja
dziennika jugosłowiańskiego m. in,
pisze: Wybitny rumuński polityk
dr. Lupu oświadczył niedawno
dzięnnikarzom,
agresji rumuńsko-sowiecki zosta-

*
4

że pakt o nie-

nie podpisany najdalej z począt-
kiem lipca r. b. Śowiety są teraz
znacznie ustępliwsze, aniżeli były
dotychczas, same dość chętnie
zawierają pakt z Polską i z Ru-
munją, co im wszakże nie prze-
szkadza, że i nadal wzmacniają
swe siły wojskowe na granicy za-
chodniej, zaś w rejonie Mohylowa
i bardziej na południe skoncentro-
wały przeszło 50 pułków kawa-
lerji, która .ma za zadanie, w razie

zagranicą & zł.
OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekscie (6 |
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrolog! przed tekstem po
€yfrowe, skomplikowane | z zastrzeżeniem mie

druku man być przez Fdminitacj
onto czekowe w P. K.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł, z odnoszeniem | przesyłką pocztową z4 w.

owe) 35 gr., za
gr. Ogłoszenia

e 28 proc. drożej. Terminy
dowełnie zmieniane.

„ Nr. 80187.

W Lozannie bez zmian.
PARYŻ, (Pat). Prasa dzisiej-

sza ocenia dodatnio z punktu
widzenia francuskiego przebieg
wczorajszej konferencji w Lozan-
nie, gdyż zacieśniły się węzły po-

rozumienia  francusko-brytyjskie-
go. Z punktu widzenia ogólnego
dzień wczorajszy nie wykazał
żadnego poważniejszego postępu,

Głos amerykański w sprawie rewizji
granicy

NOWY YORK (Pat). Jeden z
najpoważniejszych  kwartalników
amerykańskich „Foreign Affairs",
poświęcony wyłącznie sprawom
międzynarodowym, zamieszcza ar-
tykuł b. posła R. P. w Waszyngto-
nie Jana Ciechanowskiego p. t.
„Korytarz pólski — rewizja, czy

Areszt niebezpiecznego szpiega sowieckiego
PARYŻ (Pat). Czasopismo

„Gringoire'* zaznacza, że zaaresz-
towany pod zarzutem szpiego-
stwa Beer, podający się za stu-
denta polskiego i używający pseu-
donimu Fantomas, jest jednym z
najniebezpieczniejszych agentów,
których Sowiety używają na tere-
nie Francji. Przy Fantomasie zna-
leziono plany, dotyczące kon-
strukcji krabinów maszynowych,
stosowanych w lotnictwie. Aresz-
towany działał niezwykle ener-
gicznie na terenie francuskim,
rozporządzając całą siecią wspól-
ników, która pozwalała śledzić
mu francuski przemysł wojenny.
Fantomas ma stosunki nietylko w
zakładach Renault, Hotchkiss,
Hispano-Berliel-Cousine i Creusot

Napad austrjackich

polskiej.
pokój?” Autor na podstawie da-
nych statystycznych i trafnie do-
branych argumentów dowodzi, że
rewizja Traktatu Wersalskiego co
do Pomorza oznaczałaby wojnę,
a utrzymanie słusznych granic
Polski jest conditio sine qua non
utrzymania pokoju światowego.

ale nawet w głównym urzędzie
kolonjałlnym. Pozatem utrzymy-
wał on kontakt z szefami partji
komunistycznej. Metoda jego po-
stępowania miała być następu-
jąca: Dowiedziawszy się iż ma być '
przeprowadzona próba nowego

, karabinu maszynowego, Fantomas
wydawał odpowiednie polecenie
sekretarzowi partji komunistycz-
nej okręgu, w którym znajdowała
się „dana fabryka. Sekretarz ów
ze swej strony przekazywał go
jednemu z robotników, zatru-
dnionych w odnośnych zakładach.
Według „Gringoire' dokumenty
zdobyte we Francji miały być
przekazywane do Berlina a stam-
tąd do Rosji sowieckiej.

hitlerowców na klub
golfowy.

Pobity został poseł rumuński.

WIEDEŃ (Pat) Napad naro-
dowych socjalistów na klub gol-
fowy w parku Lainz, pod Wied-
biem, wywołał w. Wiedniu po-
wszechne oburzenie. Napad ten
urządziła młodzież narodewo-so=
cjalistyczna, zaopatrzona na ra-
mieniu w opaski ze znakiem
Hackenkreutzu. Ofiarą napadu
padł m. in. poseł rumuński, Bre-
eiceanu, którego napastnicy strą-
cili ze schodów. Oprócz posła
Bredicenau, który doznał obra-
żeń na obu rękach, zostało po-
bitych 7 osób, m. in. także pew-
na kobiera, która uderzona ka-

Pogrzeb
PARYZ (Pat.) W dniu 3 b. m.

miejscowość Cocherelle miała u-
roczysty i żałobny wygląd. Sa-
mochody przybywających dostoj-
ników pokryte były krepą. Od
rana zgromadziły się masy pu-
bliczności, pragnące złożyć hołd
pamięci Brianda. Z bliższych i
dalszych wsi przybyły tłumy wie=
śniaków w odświętnych strojach.
Przed grobem Brianda ustawiono
niewielką žalobną trybunę, tę sa-

stetem w głowę, zalała się krwią.
Mąż jej, który chciał przyść z
pomocą, został również pobity
do krwi. Prasa wiedeńska wyra-
ża zapątrywanie, że napad był
zgóry przygotowany i zarzuca
policji, że zjawiła się dopiero w
pół godziny po zajściach.

Imieniem rządu wyraził pos.
Junkar ubolewanie posłowi Bre-
dicenau, tudzież poselstwom wło-
skiemu i argentyńskiemu. Oprócz
tego wyraził współczucie poszko-
dowanym dyplomatom prezydent
republiki Miklas.

Brianda.

mą, z której niegdyś przemawiał
Poincare nad grobem Focha. O-
becnie z trybuny tej przemówił
Herriot. Na grobie Brianda zło-
żono blok granitu, sprowadzony
z Normandji, ojczyzny zmarłego.
Na głazie, pozbawionym wszełkich
dekoracyj, widnieją tylko sło-
wa: „Aristide Briand“. Ambasadę
polską reprezentowal charge d'ef-
faires Frankowski.

 

Japonia przeciwko projektowi rozbrojenia
PARYŻ (Pat). Rząd japoński

przesłał telegraficznie Matsudai-
rze do Genewy instrukcje w spra-
wie stanowiska, zajętego przez
Japonję co do propozycyj Hoove-
ra, zmierzających do obniżenia sił
zbrojnych o '/s. Instrukcje pod-
kreślają, że Japonja zajmuje przy-

chylne stanowisko wobec planów
prezydenta Hoovera i gotowa jest
przyłączyć się do wysiłków w
celu urzeczywistnienia wszelkich
projektów racjonalnego rozbroje-
nia, uważa jednak projekt Hoo"
vera za niewykonalny, przynaj-
mniej co się tyczy Japonii.

Wyprawa japońska gen. Maa.

PARYŻ (Pat). Donoszą z Da-
lekiego Wschodu: gen. Maa do-
tychczas osaczony w punkcie Ci-
Ci-Kar — Charbin i Ci-Ci-Kar—
Koshau i Hailun, zdołał: przy po-
mocy swych oddziałów kawaleryj-
skich przerwać się przez otacza-

Z pogr
 

jące go wojska japońsko-man-
dżurskie i wyruszyć poza linje
kolei żelaznej Huhau-Hailun, We-
dług informacyj gen. będzie się
starał połączyć z powstańcami.
Siły japońskie otrzymały posiłki
złożone ż kawalerji i samolotów,

anicza.
 

Napad па ра!го! КОР-и, — -

W sobotę wieczorem w  po-
bliżu strażnicy Turninin w rejo-
nie Michniewicze trzech niezna-
nych osobników dokonało zama-
chu na przechodzący patrol KOP.
Zamachowcy oddali do żołnierzy

MSEOOWATPPROOAA SSRS
wojny, oddzielić Polskę od Ru-
munji w rejonie Czerniowiec. Wo-
jenne przygotowania  bolszewi-
ków, dojście do władzy von Pa-
pena w Niemczech, nowy rozwój
akcji hitlerowców, wszystko to
wytwarza dosyć ciężką atmosferę
na wschodzie Europy, gdzieby so-
wiecka inwazja, poparta przez
Niemcy, obróciła się w pierwszym
rzędzie na Polskę i Rumunię,

kilka strzałów  rewolwerowych,
które na szczęście nie wyrządziły
żadnego wypadku. Osobnicy po
dokonaniu zamachu ukryli się w
zaroślach i korzystając z nocy
prawdopodobhie zbiegli na teren
Rosji sowieckiej,

SALEZJAŃSKA SZKOŁA
RZEMIOSŁ

ui. Dobrej Rady 22,

wykonuje wszelkie roboty wcho-

dzące w zakres stolarstwa tanio

i solidnie.
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Z pielgrzymką na Kongres Eucharystyczny
w Dubiinie,

Udział Polaków w Kongresie.

Polska pielgrzymka na Kongres

Eucharystyczny w Dublinie łącz-

nie z przedstawicielami Polonii we

Francji i Anglji liczyła razem

około 180 osób. Naturalnie, nie

była to tak liczebna reprezentacja,

jak np. Stanów Zjednoczonych

(było obecnych 3 kardynałów i

około 20.000 pielgrzymów), jed-

nak, można śmiało powiedzieć,

spełniła swoje zadanie.
Przekonalismy się dowodnie,

że w Irlandjj mało wiedziano o

Polsce. O ile jakieś wiadomości

polityczne przenikały do prasy ir-

landzkiej, to przechodziły naj-

częściej ze źródeł berlińskich w

sposób swoisty przedstawiających

Polskę. Wiadomości z życia reli-,

gijnego i kulturalnego otrzymy-

wała prasa irlandzka z komunika-,

szczali i na sekcje inne, jak np.

wschodnią, misyjną, akademicką

itd. Szczególnie wzruszyła Irland-

czyków obecność na sekcji ir-

landzkiej, na której przemawiano

starożytnym językiem Erynu, Księ-

dza Prymasa i Biskupów polskich.

Byli to jedyni przedstawiciele

episkopatu zagranicznego. Po po-

siedzeniu prezydent de Valera

wyszedł, by serdecznie podzięko-

wać w imieniu Irlandji naszym pa-

sterzom.
Uczestnicy pielgrzymki polskiej

mieli możność zetknięcia się oso-

"bistego na Kongresie z przedsta-

wicielami innych narodowości, jak

np. z Amerykanami, Francuzami,

Niemcami. Była też sposobność

dorzucenia w. rozmowie trochę

wiadomości o Polsce, sprostowa-

tów w języku angielskim Katolic-'f'nia niejednego zarzutu, przedsta-

kiej Agencji Prasowej.
Ogromną zasługę w uświada-

mianiu Irlandczyków o - Polsce
mają _ przedstawiciele

1 wienia naszej sytuacji w Europie.

Rozmowy tego rodzaju w skut-

/kach swych napewno okazały się

naszego, 4korzystniejsze dla naszego kraju,

Najd. Episkopatu w osobach JEm 44 хaniželi sztuczna i kosztowna pro-

Ks. Kardynala — Prymasa Hlonda „ paganda.
oraz IIEE księży biskupówPrze-**
ździeckiego i Okoniewskiego. Czy
to w rozmowie z prezydentem
Irlandji i czynnikami rządowymi,
czy to z przedstawicielami Epis-
kopatu i społeczeństwa 1rlandz-
kiego nasi księża biskupi mówili
o Polsce, zbijając nieraz fałszywe
o nas wyobrażenia. Również po-
szczególni księża oraz świeccy,
władający językiem angielskim,
mieli możność oddziaływania na
opinję irlandzką i informowania
prasy.

Z drugiej strony Polacy spot-
kali się z niezwykle życzliwem
rzyjęciem w Irlandji. Kongres
ucharystyczny w Dublinie odzna-

czał się wspaniałą organizacją,
a jednocześnie i wielką prostotą.
Nie było żadnych wielkich przy-
jęć, ani zbyt kosztownych deko-
racyj. Na każdym kroku uderzała
skromność i oszczędność, wszę-

„dzie jednak darzono nas sercem
całem i czem chata bogata. Har-
monizowało to w szczególny spo-
sób z Kongresem Eucharystycz-
nym i z przeżywanym dziś kryzy-
sem gospodarczym. Można po-
wiedzieć, że wysiłki całego na-
rodu irlandzkiego złożyły się na
przygotowanie Kongresu Eucha-
rystycznego.

Polacy brali udział nietylko w
ogólnych uroczystościach i w pra-
cy swej własnej sekcji, ale uczę-

Prasa irlandzka odniosła się z

całą sympatją do pielgrzymki pol-

skiej, Ilustracje z polskiej piel-

grzymki, wzmianki o pracy sekcji

polskiej, streszczenia referatów

polskich, wywiady z księżmi bi-

skupami pojawiały się dość często

na łamach prasy irlandzkiej.

Nie mogę pominąć wzruszają-

cych momentów spotykania się

i obcowania z naszymi rodakami

na wychodźtwie. Wszędzie wycho

dzili na spotkanie Ks. Prymasa,

jako swego opiekuna, serdecznie

nas przyjmowali, dzieci popisy-

wały się deklamacjami, dając do-

wód, że uczą się języka macie-

rzystego. Ileż w zbolałe i tęskne

serca rodaków wlało się w tych

godzinach wspólnego obcowania

ukojenia, nadziei na lepsze jutro!

Wszędzie się zjawiali na czele ze

swymi pasterzami, których pracę
i zasługi około wychodźtwa na-
szego można dopiero na miejscu
ocenić. Gdybyż u nas w Polsce

było zrozumienie, czem jest dusz-
pasterstwo zagraniczne, czem są
wysiłki Misyj polskich w Paryżu,
Londynie! 8

Uczestnicy pielgrzymki prze-
żyli niezapomniane chwile na Kon-
gresie, wyjechali podniesieni i
uświęceni na duchu. Mogą też po-
wiedzieć o sobie, że przysłużyli
się i Polsce.

Ks. Zygmunt Kaczyński.

 

OBRAZKI Z POMAJOWEJ POLSKI.
Po odwiedzinach ministra w Poznaniu.

Do miasta uniwersyteckiego
ma przyjechać Minister Wyznań
Religijnycyh i Oświecenia Publi-

cznego. Rektor Uniwersytetu do-

staje od wojewody zawiadomienie

o godzinie przyjazdu i zaproszenie

do udziału w powitaniu na dwor-
cu. O Senacie akademickim zapo-
mniano. Wizyta w Uniwersytecie
nie jest w programie oficjalnym
przewidziana, Ano, uniwersytety
nie są w łasce...

Oficialne powitanie odbywa
się na dworcu, ale najbliżsi wtaje-
mniczeni, także i profesorowie, ja-
dąRZ 100 kilometrów ze swą
czołobitnością.

Do Rektora zgłasza się w dniu
przyjazdu p. Ministra jeden z pro-
fesorów, tych najbliższych.
— Młodzież prorządowa chce

owitać Pana Ministra. Czy odda
an aulę na ten cel?
— Nie rozumiem, co to zna-

czy. Nie znam żadnej młodzieży
prorządowej, ani antyrządowej,
znam tylko młodzież akademicką.
Jeśli pówstała myśl, by młodzież
powitała Pana Ministra, powinna
tego dokonać cała, a nie ta lub
owa część,..
— Owszem, to mi się podoba

Muszę porozumieć się na mieście,
czy to możliwe.

Po upływie pół godziny ciąg
dalszy:
— Magnificencjo, wykluczone!
Kilka wątpliwości i niejasności.

Kto  rozpolitykowuje

„Uskoki' Jeża,

Dlaczego młodzież, jak dotąd by-
ło w zwyczaju, nie udała się wprost
do swego rektora, ale używa po-
średników? Dlaczego tym pośred-
nikiem nie jest któryś z kuratorów
zainteresowanych stowarzyszeń,
lecz pan, trzymający się zdala od
życia młodzieży, a nawet nie ta-
jący się z niechęcią do pewnych
typów organizacyjnych? Kto ma
głos decydujący o sprawach uni-
wersyteckich? Na mieście trzeba
go szukać?

— Dla Pana Ministra bramy
Uniwersytetu są zawsze otwarte.

Otrzymuje Pan aulę, a zaprasza

Pan kogo uzna.
Zaproszono tylko i wyłącznie

„swoich“.
Dokonano też ściesłej selekcji

wśród profesorów, powiadomiono
tyłko wtajemniczonych. Senat A-
kademicki okazał się zbędny, czy
niepewny.

Jakich też wrażeń doznał p.
Minister na.widok niecałej pół se-
tki młodzieży zebranej w auli na
jego powitanie. Takiej pustki au-
la chyba niepamięta. Chłód tak
przejmujący, że nawet oficjalni
sprawozdawcy odważyli się liczbę
ledwie potroić. Gdyby nawet aż
ei a ile tysięcy liczy Uniwersy-
tet

Zapewne jeszcze bardziej uro-
sło serce Panu Ministrowi i innym
zebranym, gdy wyznaczeni przed-

młodzież? stawiciele w swych przemowach

jako aktualna
satyra polityczna.

W. literaturze noszej, snadź
częściej, niż gdzieindziej, znajdu-
jemy pod szatą historyczną, a cza-
sem wręcz egzotyczną, mniej lub
więcej przejrzyste allegorje i prze-
nośnie, mające na celu odtworze-
nie stosunków współczesnych. Na
okoliczność tę w dużej mierze
wpływała dawniej cenzura zabor-
ców, która np. kazała Mickiewi-
czowi nawoływanie do zemsty na
wroga przyoblec w szatę poematu
z w. XIV o Wallenrodzie. Podob-
nież Lilla Weneda czy Irydjon —
to utwory o wybitnej aktualności.
Ba, nawet w czasach dzisiejszych
Witkiewicza Nienasycenie — to
paraboliczny obraz Polski współ-
czesnej.
Podobnież najlepszy utwór Zyg-

munta Miłkowskiego (T. T. Jeża)
p. t. „Uskoki“ — to wspaniała sa-
tyra przedewszystkiem na genera-

Ludwika Mierosławskiego.
RZ pod Krzywosądzem i Nową
a

m z

Był to człowiek w swoim ro-
dzaju niepospolity. Urodzony w r.
1814 z ojca, adjutanta marszałka
Davout, i arystokratki francuskiej,
już w r. 1831 walczył w powstaniu
jako porucznik. Śród przygotowań
do powstania w Poznańskiem w r.
1846 był aresztowany przez Prusa
ków i skazany na śmierć, następ-
nie na dożywotnie więzienie. U
wolniony przez rewolucję w roku
1848, udaje się w Poznańskie i sta-
je na czele powstania, walcząc
pod Miłosławiem i pod Wrześnią.
W r. 1849 jest naczelnym dowódcą
rewolucji Sycylji przeciw Ferdy-
nandowi Neapolitańskiemu, na-
stępnie naczelnym wodzem rewo-
lucji w Bawarji i Badenie. W po-
wstaniu naszem w r. 1863 zostaje
pierwszym jego dyktatorem, lecz,
Wsią w dn. 19 — 21 lutego 1863,
przekrada się przez granicę i uda-
je się do Paryża. Tam też umiera
w r. 1878, rozgoryczony jako „ge-

DZIENNIK WILEŃSKI"

KRONIKA.
Z MIASTA.

— Wystawa Monluszkow-
ska przedłużona. Wobec tego,

iż w ostatniej chwili przed posta-

nowionem zamknięciem Wystawy

Moniuszkowskiej w ogrodzie Ber-

nardyńskim wpłynął szereg spóź-

nionych żgłoszeń od organizacyj

społeczno-kulturalnych i zapowie-
dzianych wycieczek, Komitet Ob
chodu nie zamknął wczoraj .Mo-

niuszkowskiej Wystawy, a przed-
łużył ją jeszcze na dni kilka.

Wilnianie, którzy nie zwiedzili
niezwykle interesującej Wystawy

licznych pamiątek, związanych z

życiem i twórczością naszego

wielkiego pieśniarza, mają jeszcze

możność zapoznać się z niemi,

codziennie od 11-ej do 8-ej wie-

czór.
— Plaga ulicy. Uliee Wilna

w godzinach rannych i wieczoro-
wych stają się ofiarą plagi do-

zorców i zamiataczy ulic...
Tak w godzinach porannych i

wieczorowych „czyszczący” ulice

podnoszą miotłami tumany ku-

rzu i śmiecia, które unosząc się

w powietrzu wchłaniane zostają

przeż przechodniów i dziatwę
igrającą na ulicy.

Jesteśmy przekonani, że p. p.

dozorcy mają nader słabe poję-

ci o bakterjach lotnych—choro-
botwórczych, dziwić się im prze-

to nie należy, władza jednak po-

licyjna powinna by zwrócić uwa-

gc na czyszczenie ulic... nic ła-

twiejszego przecież jak zapobiedz

wznoszeniu się tumanów kurzawy

przez skrapianie ulic wodą, która

przecież tak niewiele kosztuje.

Nierozważni dozorcy winni
pamiętać i o tem, że ich dziatwa

wchłania zabójczy kurz, w ktė-

rym rozpylone są miljardy najró-
źnorodniejszych zabójczych ba-

kterji. (J).

SPRAWY UNIWERSYTECKIE

— Na jubileusz trzechsetle-

cia istnienia uniwersytetu w Dor-

pacie do Estonji udali się jako

przedstawiaiele USB. profesoro-

wie Marjan Zdziechowski, Broni-

sław Rydzewski i Wł. Szeliga-
Mierzejewski

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Poświęcenie sztandaru.

Wczoraj o godz. 8 rano, w ko-
ściele Ostrobramskim odbyło się

poświęcenie sztandaru „Stowa-
rzyszenia Mężów Katolickich* pa-

rafjj Ostrobramskiej. Nabożeń-
stwo odprawił JE. ks Arcybiskup
R.  Jałbrzykowski. Rodzicami
chrzestnymi byl.: pp. Franciszek
Raczyński, Władysław  Kurycki,
Julja Łęska, Stanisława Suszycka,
Zofja Sokolska i inni.

Po uroczystem nabożeństwie,

w czasie którego dokonano aktu

poświęcenia odbyła się wspólna

fotografja i podpisanie aktu.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
—- Konierencja piekarzy. We

czwartek, dnia 7 lipca r. b. w Sta-

rostwie Grodzkiem odbędzie się

konferencja właścicieli zakładów

piekarskich z pracownikami tych
zakładów.

Konferencję zwołuje Starosta

grodzki w celu doprowadzenia

sprawy podpisania umowy zbio-

rowej w piekarstwie na rok 1932

do skutku, oraz zażegnania wy-

nikłego z powodu odwlekania
przez właścicieli piekarń podpisa-

nia umowy zbiorowej zatargu, któ-

ry może spowodować strajk pie-

„a. RÓŻNE.
— Podziękowanie. Dyrekcja Państwo-

wego Seminarjum  Ochroniarskiego im.

M. Kopernika w Wilnie serdecznie dzię-

kuje Stowarzyszeniu b. wychow. gimna-

zjów przy kościele im. św. Katarzyny w

Petersburgu za śniadania, które otrzymy-

wała dla najbiedniejszych uczenic Semi-

narjum codziennie od dnia 11 stycznia do

28 czerwca 1932 roku. :
Posiłek ten był wielką pomocą dla

uczącej się młodzieży, która mając tu

bardzo dużo zajęcia, przebywa w zakła-

dzie do późna i bez udzielonej pomocy

musiałaby być głodna. Dyrekcja wyraża

swój podziw dla sprężystego zorganizo

wania akcji dożywiania, którą p. Zofja

Kossowska, prezeska Stowarzyszenia,

tak wytrwale prowadziła do dnia ostat-

niego w roku szkolnym 1931-21, tak wy-

jątkowo ciężkim z powodu ogólnego kry-

zysu.

 

mw wyłowionej & Wiiji butelce lis

przedśmiertny samobójcy.

W dniu wczorajszym w godzi-

nach wieczorowych do 5 komisar-

jatu policji zgłosił się niejaki Ale-

ksander Michałowski, zamieszka-

ły przy ulicy Antokolskiej nr. 63

i zameldował, iż podczas spaceru

na swym kajaku na Wilji zauwa”

żył w pobliżu wsi Wołokumpie

pływającą na powierzchni rzeki

butelkę - ćwiartkę od wódki z

"SREBNYSORT SONA OB

hołdowniczych zaczęli się wzaje-

mnie oskarżać i zwalczać.

Pan Minister dał im za to oj-

cowską admonicję i wezwał do za-

niechania kłótni, a do zawarcia

zgody i przymierza, ale przecie po-

jechał potem na inne zebranko (li-

czniejszego, bo półkabaretowe)

tych prorządowców, co z tamtymi

nawet w jednej sali nie chcą sie-

dzieć...

Jakie to piękne i podniosłe. to

wzajemne oskarżania się najbliž-

szych, „wyznawców tej samej ide-

ologji“, „służących tym samym-ide
ałom”.

Jak szlachetne i krzepiące du-
cha wyszydzanie wobec najwyż-

szej władzy szkolnej nieobecnych

profesorów,  denuncjowanie i

szkalowanie władzy  autonomi-

cznej i w sposób i formie wyklu-

czącej obronę. A może to nowy

sposób „wychowania państwowe-

go”, o którem dziś tak głośno?

wszakże wszędzie się szpieguje, de

nuncjuje; szkaluje...

Warto też zaznaczyć, że wśród
witających stowarzyszeń  więk-

szość była niezalegalizowana; co

jednak nie niepokoiło ani Dostojne
go Gościa, ani praworządnych а-
ranżerów uroczystości, chodziło о
„młodzież prorządową”, nie jako-
wyś N. k: A., wszak ns
wowy“. Dwie miary?... Czy tylko
tu? х J.Śry

njusz bez teki”, pozostawiwszy po
sobie mnóstwo dzieł historycz-
nych, strategicznych, oraz pamięt-
niki. Ich wydawca, Józef Frejlich,
tak o nim pisze:

„Obdarowany niewątpliwie wiel-
kiemi zdolnościami pisarskiemi i
krasomówczemi, wykształcony w
rzeczach historyczno - militarnych
auto-dydakta, człek wysokiej inte-
ligencji, był przecież Mierosław-
ski naturą psychicznie skompliko-
waną, równolegle obdarzoną wiel-
ce wadami, neutralizującemi cał-
kowicie niepośladniej miary talen-
ty i przymioty osobiste. Zarozu-
mały, nieznoszący zdań i opinij
przeciwnych, zapatrzony w jedyną
na niebie Polski gwiazdę — w sa-
mego siebie, chorobliwie namięt-
ny w dyskusjach i polemikach, nie
rzadko nieprzebierający w środ-
kach i sposobach zwalczania osób
niemiłych i opinij odmiennych, o-
panowany do tego dziwaczną ma-
nją czynienia wynalazków wojen-
nych, wynajdywania cudownych,
częstokroć śmiesznych środków i
narzędzi wojowania,  Mierosław-

korkiem.
Buteleczka zaintrygowała Mi-

chałowskiego, który ją otworzył.
Ku swemu zdumieniu znalazł

on w buteleczce kartkę następu-

jącej treści:
„Do Policji Wileńskiej. Pół

godziny przed samobójstwem,
przed utopieniem się w Wiiji, daję

o sobie znać. A. Szapiro, ul. Ko-

lejowa nr. 9.“
Po odczytaniu kartki policja

wysłała natychmiast patrole poli-
cyjne wzdłuż rzeki, lecz na ślady

autora listu nie natrafiono.
Przeprowadzone dochodzenie

ustaliło, iż przy ulicy Kolejowej

nr. 9 rzeczywiście mieszkał uczeń

nazwiskiem Abram Szapiro, który

przed kilku dniami wymeldowany

został do miasteczka Widze.
Zachodzi przypuszczenie, że

wspomniany Szapiro rzeczywiście

utopił się. Dalsze dochodzenie w

toku.

Rowerzysta wpadł na
dziecko.

Niesżczęśliwy wypadek zdarzył

się wazoraj przy ul Piaski, gdzie

szybko mknący rowerzysta naje-

chał na bawiącego się na jezdni

7 letniego chłopca Zbigniewa Ni-
ksztowicza zamieszkałego przy ul.

Piaski Nr. 34. Dziecko doznało
bardzo poważnych potłuczeń i
przewiezione zostało w ciężkim

stanie do szpitala dziecinnego na
Antokolu.

Teatr | muzyka.
Tanie widowiska poniedziałkowe.
W Bernardynce. Dziś o godz. 8.15

wesoła operetka ze śpiewami i tańcami
„Polacy w Ameryce ly miejsc zniżo-
ne. Jutro „Chata za wsią”.

W Lutni. Dziś o godz. 8.15 po cenach
ropagandowych od 20 gr. do 2 zł. sztuka

llace'a „Nieuchwytny”* Jutro o godz.
815 wesoła komedja p. t. „Od kanapy...
do fotela".

POLSKIE RADJO WILNO.
Poniedziałek, 4 lipca 1932 r.

11.58: Sygnai czasu. 12.05: Muzykaz

płyt. 12.40: Kom. met. 15.40: Aud. dla

dzieci. 16.10: Muzyka z płyt. 16.40: Pog.

franc. 17.00: Koncert. 18.00: „Abraham
Lincoln“ odcz. 16.20: Muz. tan. 19.15:

Sprawa kłajpedzka odcz. litewski. 19.40:

Wileński kom. sport. 20.00: Mistrzowie

długiego życia — felj. 20.15: Aud. amer.

21.50: Kom. 22.25: Wesołe kuplety i pio-

senki (płyty). 22.50: Muz. tan.

Wtorek, dn. 5 lipca 1932 r. °

11.58: Sygnał czasu. 12.05. Muzyka z

płyt. 12.40: Kom. met. 15.40: Muzyka z

łyt. 16.40: Koncert pieśni polskich. 17.20

owe wiersze Zegadłowicza. 17.35: Mu-

zyka z płyt. 18.00: „Polowanie nakozła”.

18.20: Mae tan. 19.15: Przegląd litewski.

19.30: Progr. na środę. 19.35: Pras. dzien.

radj. 19.45: „Sympatyczne R * felj.

20.00: Koncert w wyk. chóru „ asto“,

20.55: „Poeta i morze”20.30: Koncert.
22.00: Muz. tan.felj. 21.10: Koncert.

22.50: Audycja wesoła.

Z kraju.
Groźny pożar.

LIDA (Pat). We wsi Matycze

gminy  różankowskiej powiatu

szczuczyńskiego wybuchł groźny

pożar, który strawił 13 gospo-

darstw wartości kilkadziesiątbe

sięcy złotych. Ogółem spłonęło

powyżej 30 różnych budynków.

W akcji ratunkowej brała udział

drużyna samarytanek szkoły rol-

niczej z Różanki, która udzieliła

37 opatrunków, w tem 3 przy

wypadkach ciężkiego oparzenia.

Regulacja Lidy.
LIDA (Pat). Na ostatniem po-

siedzeniu rada miejska miasta

Lidy powzięła uchwałę w sprawie

zrealizowania planu regulacji mia-
sta Lidy. Roboty rozpoczną się

z dniem 1 lipca. Na temże posie-
dzeniu rada miejska przeniosła
burmistrza z VII kategorji płac do

VI, wiceburmistrza zaś z VIII

do VII kat.

Kolporter ko styczny
w potrze

Przy ulicy Ostrobramskiej a-

resztowany został jakiś osobnik

usiłujący rozrzucić ulotki komu-
nistyczne.

Kradzież książek nauko-
wych.

Ubiegłej nocy wnieni

narazie sprawcy przedostali się

do mieszkania p. Zygmunta Smie-

tańskiego przy ulicy Filareckiej

Nr. 74 i skradli stamtąd rozmaite

rzeczy ogólnej wartości po nad

200 zł. oraz książki naukowe z

zakresu sztuki i filozofji.
W trakcie przeprowadzonego

przez wywiadowców wydziału

śledczego dochodzenia ujawniono

większość skradzionych rzeczy w

starych okopach wojennych w
odległości500 metrów od miejsca

kradzieży.
— Na tropie zbrodni. W

związku z onegdajszym włama-

niem do Wydziału Drogowego Sej-
miku Wileńsko-Trockiego (Ostro-
bramska 7) został aresztowany

uczeń jednej ze szkół zawodo-

wych w Wilnie Malusiewicz M.,

którego legitymacja jak wiadomo

znaleziona została na miejscu

przestępstwa. Zatrzymany nie

przyznaje się do winy, tłumacząc

się, że legitymację skradziono mu

przed niedawnym czasem i że

najprawdopodobniej sprawca kra-

dzieży uciekając z Wydziału Dro-

gowego wyrzucił ją z kieszeni.

Brawurowa eskapada.

Posterunkowy Józef Plichto,
przechodząc wczoraj wieczorem w

pobliżu więzienia Łukiskiego, po-
słyszał nagle od strony Wilji 4
wystrzały rewolwerowe i nieco

później jeszcze jeden strzał, który

wyraźnie rozległ się od stronyuli-

cy Meczetowej.  Posterunkowy

ski odpychał od siebie ludzi prze-
konań nawet bliskich, zniechęcał
do siebie własnych stronników.

„W 1. 1860 — 1 Mierosławski

był bożyszczem całego młodego
pokolenia ówczesnego, przez mło-

dzież desygnowanym zbawcą u-

jarzmionej Ojczyzny i wodzem w

nadchodzących walkach o wyzwo-

lenie...
„Mierosławski nie umiał pisać

o swoich przeciwnikach jak tylko
nienawistnie, zaś o sobie — jeno z

przesadą, wyrosłą na gruncie nie
ograniczonej zarozumiałości”.

Otóż tego to Mierosławskiego

zdecydowanym przeciwnikiem
Jeż, W r. 1870 ogłasza on przeciw
Ludwikowi Mierosławskiemu zna-
komity pamflet, i w tym samym

roku wychodzi z druku najgłośniej

sza powieść Miłkowskiego p. t.
„Uskoki“.

Jest to, jak wiadomo, powieść

historyczna, osnuta na tle dziejów

Bośni w w. XVI, Bośni, jęczącej
. wówczas w niewoli tureckiej, jed-

nak jednocześnie kuszonej i wy-

zyskiwanej przez Cesarstwo Nie-

Plichto natychmiast pospieszył w

kierunku strzałów i rzeczywiście
natknął się wkrótce na jakiegoś
osobnika idącego w towarzystwie

dwóch kobiet z rewolwerem w
ręku. :

Posterunkowy Plichto rozbroił

osobnika i dostarczył go do ko-

mieckie, słowem, pozostającą w
warunkach nader podobnych do

tych, które panowały wówczas w
w. XIX-ym w Polsce.

Uskoki — to, jak widać z ety-
mologji wyrazem, — uchodźcy,
(coś jak gdyby polscy emigranci),
którzy perjodycznie urządzali na-
pady na Turków.

Na tem tle maluje Jeż postać
jednego z przywódców Uskoków,
żywcem wzorowaną na Mierosław
skim.

Osobistość ta nazywa się Lud-
wik Bertuczi. „Nakładał on na na-
rodowość bośniacką obowiązek
trudny do spełnienia: obowiązek
uznania go genjuszem"...

„Kawaler Bertuczi był głośny.
Nazwisko jego nie było obce i
Turkom, którzy potęgowali jego
rozgłos przez to, że uczynili je
przedmiotem prześladowania. Boś
niakom, pod ich pozostającym
władzą, nie wolno było wymawiać
tego nazwiska, i oni je dlatego wła

śnie wymawiali, wymawiali poci-

chu, w tajemnicy, jak wszystko, co
kochali. Wydało się im bowiem, że

SZKICE I OBRAZKI.
ALARM.

(Z prawdziwego zdarzenia.)

Naczelnik ruchu zawezwał Suszka

przed siebie.

— Pan długo pracujesz na kolei?
— Już trzydzieści siedem lat, panie

naczelniku.
— Acha... a wieleż to pan lat li-

czysz Tas

— Sześćdziesiąt...

— Acha... Proszę więc pana, by

pan dzisiaj od godziny piątej żajął służ-
bę na głównej stacji zwrotniczej... Wiem,

że pam masz urlop, ale asesor zachoro-
wał i musisz go pan zaśtąpić.. Dziś

idzie ekspres królewski przez stację w

mocy i trzeba uważać...

— Dobrzel...
Rozstali się...
Suszek powoli schodzi: ze schodów...

Znał je od trzydziestu kilku lat.. Dwo-
rzec był mu drugim domem... ‚

Zawezwany dziś rano przed naczel-
nika, zwlókł się z łóżka, gdyż od kilku

dni czuł się niezdrowym...

„Osłabł do cna* — jak mówiła jego
żona. |

Ale gdy znalazł się na dworcu, gdy
poczuł czad węglowy, unoszący sięz ko-
minów, gdy go doleciał huk młotów z
depo, poczuł się rzeźki i odmłodzony
o lat trzydzieści parę.
W  południowem słońcu łyskotały

stalowe węże szyn i biegły hen, gdzieś

daleko...
Wielež on przez nie puścił po-

ciągów... +

Pospiesznych i osobowych,towaro-
wych i wojskowych, parę razy nawet

O godzinie piątej był już w dużej
hali zwrotnic... В

Przed nim, jak żołnierze na para-
dzie, sterczały długie szeregi imadeł se-
maforów i zwrotnic, cicho tykał aparat

telegraficzny do wtóru elektrycznemu
zegarowi...

Stacja zwrotnicza ma swoje tętno,
stacja zwrotnicza to serce stacji węzło-
wej wielkich tras kolei.

Zapadał zmrok. Й

Stało się coś niesłychanego...Pociąg
kurjerski stanął...

Semafor był zamknięty. Czerwone
lampy alarmowe płonęły złowieszczo...

Konduktorzy biegali zdezorjentowani
po korytarzach pociągu...

— Co się stało?
— Mina pod pociągiem króla!
— Jezus Marjal

— Nowy Matuszkai...

— Wszystkie pociągi zatrzymane.
— Žandarmi konni na dworcul...

— Wyjdźmy z pociągu zobaczyć, co

się stało.
— Niech Bóg zachował...

Spłoszone głosy ludzkie krzyżowały
się w dusznej atmosferze przedziałów...

Na wszystkich trasach stanęły po-
ciągi...

Pospieszne i osobowe, ekspres i po-
ciąć królewski i długie czerwone węże

pociągów towarowych...

Naczelnik ruchu był bliski omdlenia.
— Gdzie pociąg królewski?!
— Na trzecim dystansie, panie na-

czeiniku!

— Dlaczego wszystkie pociągi za-
trzymano, na Boga?!

— Nie wiemy!
— Gdzie Suszek?!

— Na stacji zwrotniczej!
Naczelnik z dwoma  telegrafistami

biegł do wysokiej wieży zwrotnic, prze-
skakując w mroku relsy...

Pobiegł po schodach...
A gdy otworzono drzwi, ujrzał

Suszka opartego na sygnale alarmo-
wym...

Głowa opadła mu nisko, jedna ręka

zwisała bezwładnie... | NRA
Suszek nie żył...

Prawdopodobnie stary służbista, czu-

jąc cicho doń stąpające białe mgławisko
śmierci, kurczowo resztkami sił na-
cisnął blok alarmowy.. by. zapobiec
nieszczęściu.

M. Junosza.
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tymowaniu się okazało się, iż jest -
to niejaki Czesław Tomaszewski, |
zamieszkały przy ulicy Ś-to Jań- |
skiej nr. 9.

Dalsze dochodzenie w toku,

musi ono posiadać jakąś niezwy-
kłą wartość, kiedy je Turcy zaka-
zują. Mniemanie to przenosili z
nazwiska na człowieka, i było wie
le takich, którzy w nieznanym
skądinąd Bertuczim widzieli zbaw
cę.

„Cóż Bertucziemu ten rozgłos
robiło? Nie co innego, tylko język
własny.

„Gadał i rozgadał siebie. |
„Gadał, nie oglądając się na m”

kogo i na nic, ani nawet na rz

dę, którą uważał za zbytek nie
potrzebny, bez którego obejść si
może człowiek, mający punkt wy”
chodni za sobą i cel przed sobą i
dąży do dopięcia tego celu bądź
co bądź.

„Punkt wychodni, jaki sobie
kawaler Bertuczi wybrał, był ory-
ginalny. Oto zidentyfikował on
siebie z Bośnią, która z pod pano-
wania tureckiego ma przejść pod
inne. Powiedział więc sobie:
— Ma przejść pod inne: dlacze-

góżby nie pod moje?
Otobył cel, jaki sobie wybrał.
—Bośnia — to ja, mawiał,

п
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REWOLUCJA REKORDU.
Gdzie jest granica možliwošci?

Naprężyły się sportowe nerwy
światła. Jeszcze w żadnym olim-

pijskim roku nie było tak wielkie-

$o zainteresowania sportem jak o-

becnie. Bezwzględnie, że w du-

żej mierze wpiywa na to miejsce

rozgrywającej się olimpjady. Ame-

ryka jest dla nas czemś fascynują

Gėm. Przyzwyczailiśmy się do a”

merykańskiego rozmachu i nie dzi
wią już nas ich rekordowe pomy

słyy W sporcie jednak zapewne
niejeden z uczestników olimpjady
szeroko otworzy oczy, by oglądać,
to czego więcej już może nigdy nie
ujrzy,

Pomijając już urządzenia techni
czne, najbardziej, nas interesują w

anej chwili wyniki sportowe.
‚ № Europie nastąpił w przede-

dniu Olimpjady przewrót pojęć.
*_ Dotychczas rekord był czemś nad-

zwyczajnem. Wynik rekordowy
padał rzadko, a temsamem był on
bardziej cenny. Zaczęło wyrabiać
się pojęcie, że wysiłek ludzki nie
wiele jużbędzie miał do powiedze
nia, że zacieśniają się granice mo-
żliwości i że taki Nurmi czekać bę'
dzie szereg lat, aż rekordy jego bę
dą obalone. Finlandja była nawet
pewną, że na świecie nie urodzi się
tak prędko drugi, równy Nurmie-
mu talent,

Mieszkańcy małego miasteczka
Abo stawiają swemu bohaterowi
pomnik. Stoi tam wykuty posąg
Nurmiego, a Nurmi idąc codzień do
Pracy spogląda zapewne z uśmie-
chem na samego siebie.
© Postawienie za życia pomnika
jest najlepszym dowodem jak Fin-
landja oceniała rekordy Nurmiego,
a dziś gdy jeden z rekordów Nur-
miego pękł, to Finlandję przeszył
reszczyk niepewności. Dwóch

zastępców Nurmiego staje na star
cie by odebrać rekord Kusociń-
skiemu. Przerywa się taśma, alę
Czas jest gorszy. Posmutniały twa
rze posępnych Finnów rekord Ku-
gpgińakiego został rekordem Pol-
ski.

. Po 24 godzinach próby odebra-
nia rekordu Kusocińskiemu, ten
sam „Kusy” każe ogłosić światu,
że w odpowiedzi Finlandji pobił
on jeszcze jeden w Poznaniu re-
kord świata, że odebrał Nurmiemu
dragi wypracowany ciężko wynik.

dawało się całemu światu, że
Nurmi jest niepokonany, że rekor-
dy jego będą długo żyły. Tymcza-
sem jeden pada o prawie 2 sekun-
dy, a drugi aż o 13 sekund,

Zapewne Nurmi rekordów tych
już więcej nie poprawi, bo trudno
człowiekowi mającemu koło 40 lat
biec 3 klm., a potem ustanawiać
fantastyczny wynik w biegu na
`42 klm., bijąc rekord maratonu.

Nurmi nazwany został słusznie
królem bieżni, bo Nurmi a nie kto
inny pchnął sport lekkotletyczny
na wyżyny. On zmusił innych do
pracy, ale wierzmy, że samą tylko
racą nie dą się wszystkiego zro-
iė. Do rekordu obok pracy po-

trzebny jest talent.
Ileż to było krzyku i uciechy

jak Konopacka ustanowiła pierw-
szy rekord światowy,

Teraz rekord światowy mija
bez większego wrażenia. Jednego
dnia Polska zdobywa dwa rekordy
światowe, a inni nasi zawodnicy
zbliżają się wynikami również do
rekordów, ale to nie robi wraże-
nia, bo przyzwyczailiśmy się, Przy
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zwyczajenie przyszło jednak za szy

bko, tak szybko jak przyszły nie-

spodziewanie wyniki Kusocińskie-

go, Heljasza, Weissówny, Pławczy

ka i Siedleckiego.
Niemożliwość przestała już ist-

nieć, bo czyż Heljasz nie może rzu
cić kulą jeszcze dalej, a Kusociń-
ski zabrać Nurmiemu jeszcze kilka
rekordów.

Możemy być pewni, że do gro-

na tych mistrzów dojdą nowi, mo-

że jeszcze lepsi.
W Kalifornii stoczy się walka

mistrzów świata. Padną jeszcze

raz rekordy, by potem doczekać

się nowych prób i nowych wzma-

gań na przysziej Olimjadzie.

TWyniki. Jakie będą wyniki

na Igrzyskach? Czy skoczy któś

wyżej ponad dwa metry? Klasy-

czny wyšcig stumetrówki — osiem

metrów w skoku wdal, siedemdzie

siąt metrów w oszczepie i t.d.

Największem powodzeniem na

wszystkich olimpjadach cieszy. się

zawsze lekkoatletyka, sport, któ-
ry ma ściśle ustalone rekordy, do

których przyczepiane są nazwiska

mistrzów. Tworzy się specjalna

historja rekordów światowych. Są

tacy magicy, którzy noszą to wszy

stko w głowie i na zapytanie, kto

w roku 1925 miał najlepszy czas w

biegu na 100 mtr. !

Zacznie wyliczać drobnemi u-

łameczkami sekund, sypią nazwi-

skami porównaniami, komentarza-

mi, zachwytami, Każdy szanujący
się sportsmen uważa za swego

rodzaju obowiązek znać się na re-

kordach. Tworzy się w głowie ca

ła tablica lógarytmiczna. Czasami
jednak w tablicy tej coś się poplą-

cze i cyferki zaczynają skakać z

miejsca na miejsce. Tworzy się

chaos. Człowiek zaczyna się gu-

bić,
Tam pada rekord jeden, tam

znów drugi. Mija parę godzin i

nowoustalony rekord znów pada—
słowem przestaje się wierzyć w

trwałość wyników. 4
Rekordową szybkością pędzi-

my drogą postępu. .
Widzimy, że życie człowieka

jest stanowczo za krótkie. Ludz-

kość stara się wykraść światu u-

łamki sekund.

“ Znamienną cechą dzisiejszych

chwil jest szybkość. Świadomie,

czy też podświadomie człowiek

czuje, że żyje i że jutro może już

przestać żyć. Kulturalny człowiek
chce jednak na tym świecie coś po

sobie zostawić.
Chęć ta u dobrego sportowca

jest właśnie źródłem rekordu. Przy
pewnej dozie talentu, który pracą

rozrasta i rozwija się, dochodzimy
do takiej precyzji, że stopniowo za
czynamy zbliżać się do szczytu

doskonałości.
Sport nie uznaje jednak dosko-

nałości. Na pozór tylko nam się
wydaje, że doskonałością jest re-
kord, ale widzimy, że rekordy się
zmieniają, że oddala się wciąż gra
nica ludzkich możliwości.

Wczoraj wierzyliśmy, że grani-
cą tą jest Nurmi, ale dziś granica
ta u swoich podstaw zachwiała się

i pękła.
Doskonłość nie zna granic!
Bezwzględnie, że z dniem każ-

dym rekord stawać się będzie rzad
kością, wyjątkiem, że z roku na
rok rekord nabierać będzie coraz

DZIENNIK WILEŃSKI

p
Wioślarze 2 całej Polski zjeżdżają

do Trok.
Tegoroczne regaty wioślarskie

w Trokach zgromadzą na starcie
elitę wioślarzy w leńskich, który
trudne będą mieli zadanie bro-
nienia swych barw przed  liczne-
mi przyježdžającymi wioślarzami
z całej Polski

W pierwszym rzędzie przyjeż-
dia Warszawa  Ujrzymy wiośla-
rzy W. Т. W, Syreny i Wisły.
Warszawa zgłosiła ósemkę, ale
zapewne bieg ten nie odbędzie
się mimo, że w programie jest
przewidziany, bo nikt więcej
óśemki nie przysyła. Chce rów-
nież przyjechać doskonały ski-
fista Bandrowski, który niedawno
nieznacznie przegrał z mistrzem
Polski Vercyem. Walka więc

Witkowskiego z Bandrowskim za-
ostrza zainteresowanie regat.

Bydgoszcz również ma pierw-
szy raz do nas przyjechać. B. T.
W. reprezentować mają panie.

Odezwał się również i Wło-

cławek, który przysyła swych

zuchów.
Grodno startuje gremjalniei

znów walczyć będzie, o hege-

monję sportu wodnego na kre-

sach, z wioślarzami wileńskimi.

O:ta:nia lista zgłoszeń zosta-
nie formalnie zamknięta dzisiaj

o godzinie 20. Przypuszczać na-

leży, że dojdą jeszcze zgłoszenia

z Poznania i z Wojskowego Klu-

bu Wioślarskiego z Warszawy.
W każdym razie w Trokach

zwyciężyć będzie trudno, bo kon-
kurentów w każdym biegu będzie

sporo i to konkurentów silnych,
wytrenowanych.

LAIDA SSIBORT

większej powagi i większego zna-

czenia.
Przyszłe pokolenia doczekają

się zapewne takich wyników, q

których my dzisiaj nawet marzyć

nie możemy.
Urodzi się może kiedyś o żela-

znym sercu człowiek, który zakpi

i z Nurmiego i Kusocińskiego.

Długie ramiona olbrzyma cisną

z łatwością kulą ponad dotychcza-

sowy rekord.
Hasło sportu „Dalej — Prędzej

— Wyżej” coraz to nowe zapisy-

wać będzie rekordy.

Oceniając dziejsze rekordy z

perspektywą przeszłości nie nale-

ży jednak zmniejszać ichwartości,

bo niektóre z nich są nam niezro-

zumiałe i nie możemy sobie wy-

obrazić jakim sposobem człowiek
może raptem oderwać się od ziemi

i przelecieć w klasycznym stylu

ponad założoną na dwumetrowej
wysokości poprzeczką.

Chociaż żyjemy w okresie te-
chniki i wynalazków, to jednak
tam gdzie mamy tylko do czynie-
nia z ludzkimi mięśniami, to zaw-
sze nam więcej będzie imponować

rekordowy bieg na 3.000 mtr., niż
pokonanie odległości w powietrzu,
czy też odległości przebytej moto-
rem na wodzie, albo po ułożonych
uprzednio kolejowych szynach.

Lekkoatletyczne rekordy zaw-
sze będą maiły pierwszeństwo
przed innemi rekordami bo w lek-
koatletyce staje do walki z czasem
i przestrzenią człowiek nie mający
żadnej pomocy technicznej, prócz
mięśni i charakteru woli.

Ja. Nie.

1) Spóźniony Romans E'5Bwon. 3h
najwspanialsza rewja świata. — Seanse o godz. *, 7, 9 1 10,15.

 

"GAR T;
Na froncie piłkarskim Ligi.

Wczorajsze mecze piłkarskie
o mistrzostwo Polski nie przy-
niosły nam żadnych większych
sensacyj. $

Wszystkie cztery mecze za-
kończyły się nieznacznemi sto-
sunkami bramek.

22 p. p. z Siedlec zdobył dwa
cenne punkty we Lwowie, wy-
grywając z Czarnymi 2:1 (1:0).

Makabi — Lauda 5:2.
O włos, a Lauda sprawiłaby

wielką niespodziankę. Na boisku
zbyt pewnie wychodzą gracze
Makabi, bo z Laudą zawsze się
wygra — okazuje się jednak, że
nie bardzo można lekceważyć
nawet te drużyny, które na sza-
rym znajdują się końcu.

Pierwszą bramkę zdobywa
Lauda i zaczyna prowadzić. Po
chwili nadchodzi wyrównanie 1:1,
a potem Lauda znów strzelai
znów prowadzi.

Nadchodzi jednak przerwa,
po której Makabi wychodzi już
na boisko pełna wiary w swe
siły i odrazu zdobywa przewagę,
mając do końca meczu inicja-
tywę.

Mecz kończy się wynikiem
5:2 na korzyść Mababii

Ognisko — Ż. A. K. $. 3:0.
Silna drużyna Ogniska wyszła

na boisko w nieco innym skla-
dzie niż poprzednio. Po pierwsze

 

Warszawianka zremisowała na
swoim boisku z silną drużyną
t. KS: id

Garbarnia z trudem pokonała
sympatyczną drużynę Pogoni
Lwowskiej 2:1 (1:0).

Warta zaś na Śląsku rozgro-
miła drużynę Ruchu 3:0 (2:0).
Mecz był mało ciekawy.

ujrzeliśmy znów Okułowicza, a
zamiast dobrego Hpanasika grał
na bramce również b. dobry Su-
chodolski — gracz, którego wy-
chowało u siebie Ognisko.

Twarda i zawsze ambitnie gra-
jąca drużyna Z. A. K. S. ma wy-
raźną przewagę i gniecie piłkarzy
Ogniska, którym nie wyszło na
zdrowie ranne plażowanie nad
Wilją. Słońce znacznie ich osła-
biło i do przerwy żaden z nich
nie mógł formalnie grać, chociaż-
by tak jak w poprzednich me-
czach.

Do przerwy wynik ustala się
0:0. Budzi się wątpliwość, czy
Ognisko wygra meczu, ale po
przerwie przerywa się z piłką -Ja-
nikowski, który strzela dwie bram-
ki, a kilka minut przed końcem
najlepszy piłkarz Wilna Godlew-
ski strzela trzecią bramkę dnia.

Z. A.K.S chce strzelić cho-
ciażby honorową bramkę, ale sę-
dzia kończy już mecz i publicz-
ność opuszcza boisko.
 

Ostatni dzień wyścigów konnych.
Wczorajsze wyniki wyścigów

konnych na Pośpieszce są nastę-

pujące:
Gonitwa pierwsza. Nagroda

1500 zł. Dystans 4600 metr. Zwy-
ciężył „Juljusz”, jeździec Józe-
fiak. Totalizator 20 zł.

Gonitwa druga płaska. Nagro-
da 600 zł, Dystans 1600 metr.
Zwyciężył „Giewont II", jeździec
Szymański. Totalizator 14 zł.

Gonitwa trzecia z płotkami.
Nagroda 600 zł. Dystans 2800 zł.
Zwycięża „Soubrette', jeździec
rotm. Pieczyński. Totalizator
19 zł.

Gonitwa czwarta z płotami.

Zawody tenisowe na korcie
Ogniska.

Wezoraj gracze Ogniska ro-
zegrali szereg spotkań — Ююма-
rzyskich z tenistami Z. A. К. 5.
Zespołowo gracze Z. A. K. S$. za-
liczają się po A. Z. S. do nailep
szych, to tež w družynie Z A. K.
S. są rėwniež niežli gracze indy-
widualni, którzy często zwycię-
żają.

Niedzielne mecze dały wyniki
następujące: Kewes—Kisiel (Ogn.)
6:2, 6:4; Lisowski (Ogn.) — Got-
lib 6:3, 6:3; Merecki—Wasilewski
(Ogn) 6:4, 4:6, 6:4; Gotlib—Pusz-
karzewicz (Ogn.) 6:4, 8:6.

Dalszy ciąg zawodów 5 b. m.
od godz. 16 na korcie Ogniska.

Zawody ping-pongowe.
Chociaż mamy lato, to jednak

wielu jest amatorów gry w ping-
ponga. Dziś zatem w lokalu
„Ogniska” Kolejowa 19 odbędzie
się ciekawy mecz pomiędzy re-
prezentacją polską, a reprezen-
tacją żydowską.

Skład reprezentącji klubów
żydowskich jest następujący:
Weksler, Gotlib i Ickowicz.

UKNZEZZOESOZEZEECACZZ Do wynajęcia nieduże

ei“Yok xNod;  AKUSZERKI

Nagroda 800 zł. Dystans 3000
metr. Zwyciężył „Gazimur“, jež-
dziec Lipiński. Totalizator 20 zł!

Gonitwa piąta z przeszkodami.
Nagroda 700 zł. Dystans 3200 mtr.
Zwycięża „Irena”, jeździec kapt.
Rozwadowski. Totalizator 46 zł.

Losowanie konia „Juljusza“
przeciągnęło się aż do samego
wieczoru, gdyż powzięto mylny
system i moc było protestów i za-
żaleń. Szczęśliwcem, który miał
wylosowany numer, okazał się p.
Siedlecki z Dyrekcji P. K. P., ale
„Juljusza” p. Siedleckiemu jeszcze
nie przyznano, bo cała sprawa
zostanie ponownie rozpatrzona.

Skład reprezentacji klubów
polskich wygląda następująco:
Puszkarzewicz, Grodnicki i Kluk.

Zawody w Lidzie.

LIDA (Pat). Wczoraj i dziś na
zamku Gedymina w Lidzie odbyły
się 2 mecze bokserskie pomiędzy
mistrzem Wilna W. K. S. 1 p. p.
leg., a tutejszym P. K. S. z wyni-
kiem w pierwszym dniu 5:2, w
drugim 6:1 na korzyść gości.

Zawody LOPP.

WARSZAWA (Pat), Dalszy
ciąg zawodów modeli latających
LOPP. odbył się w dniu dzisiej-
szym na lotnisku cywilnem w
Warszawie, W zawodach powyż-
szych wzięli udział wyłącznie in-
struktorzy modelarstwa lotniczego
z całego państwa. Nagrodę pierw-
szą zdobył długoletni wykładowca
modelarstwa w szkołach warszaw-
skich p. Kazmierz Błaszczyński.
Dalsze miejsca uzyskali panowie
Piątek z Krakowa, Pekiziak ze
Lwowa, Grajeta z Poznania, Woy-
na z Warszawy i Bielkiewicz z
Wilna.

?mieszkanie. Bernardyń-
+ ski zauł 11. Oglądać od
Ż godz. 10 do 3. —gr.o

Drobne wiadomości.
Nurmi pisze w „Głosie Wi-

leńskim . °

Tajemniczy Nurmi jest osobą
interesującą nietylko sportowców,
ale nawet tych wszystkich, któ-
rych sport bezpośrednio nie in-
teresuje.

Nurmi jest człowiek'em  mil-
czącym i nie lubi opowiadać o
sobie, to też każde jego slowo
jest nadzwyczaj cenne, a cóż do-
piero mówić o jakimś dłuższym
artykule.

Od środy 6 b. m. Nurmi dzie-
lić się będzie w „Głosie Wileń-
skim* swemi przezyciami, opowie
on o swoim życiu wewnętznem,
zapoznawszy ogół sportowców z
drogą, która doprowadziła go do
tronu króla bieżni.

Kurs żeglarski.
Wczoraj rozpoczął się już

kurs żeglarski w Trokach, który
potrwa przez kilka tygodni.

Kurs składa się z uczęstników,
którzy przyjechali z różnych stron

Polski.

 

„TRUSKAWCZARZ“.
W San Francisko spotkałem dziwne-

$o niezwykłego człowieka. Gdy siedzia-

łem w parku, paląc papierosa, podszedł

do mnie, uśmiechnął się dobrodusznie,

zapytał czy nie chcę truskawek i równo-

cześnie postawił koszyk na ławce.

— (o kosztują? zapytałem.

— Dwie za jednego papierosa. Mo-

gę wziąć od pana dziesięć papierosów.

— Nie chce pan pieniędzy?
— Pieniędzy, — odpowiedział ta-

kim tonem, jakgdyby dziecko pouczał, —

nigdy nie biorę. Ale kilka papierosów

wezmę chętnie.

I przehandlowałem pięć papierosów

za dziesięć truskawek, jakgdyby to było

gdzieś na odludnej wyspie, a nie w cen-

trum San Francisko, gdzie każdy towar

oblicza się na dolary i centimy.

— Dlaczego nie bierze pan pienię-

dzy? — zapytałem, gdy stary usiadł koło

mnie i zapalił papierosa — przecież

mógł pan sobie sam kupić?

— Nie dotykam pieniędzy.

— Dlaczego?
— Bo w pieniędzach djabeł siedzi.

—Przecież potrzebuje pan pienię-

dzy, żeby żyć?

— Mnie żywią truskawki.

ładny ogród za miastem.

A ubranie?
— Kosztuje trzydzieści funtów tru-

skawek.

— Mieszkanie?
— Dwieście funtów za chałupę a

czterysta za ogród.

— A utrzymanie w zimie? — zapy-
tałem tryumfująco. — Przecież i w zi-

mie musi pan jeść, a w zimie niema

truskawek!

— 7а utrzymanie w zimie płacę z

góry truskawkami co roku. Mój sąsiad

potrzebuje ich dużo do swojej restau-

racji.

— A więc już od szeregu lat nie

bierze pan pieniędzy, tylko za wszystko

płaci truskawkami?

Mam

— Jeżeli pan nie wierzy, proszę o

mnie zapytać. Tu wszyscy mnie znają

i nazywają Joe-Truskawczarz.

Zapytałem 1 dowiedziałem się, że w |
handlowem mieście San Francisko rze-

czywiście żyje człowiek, który od dwu-
dziestu czterech lat nie dotknął nie-

tylko dolara, ale nawet centa... od cza-
su, gdy wypuszczono go z więzienia,

gdzie zawiodło go jakieś nieudolne

sprzeniewierzenie.

 

Cusi
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| BźwiĘKO- c A S I N 0 Rewelacyjny film odsłaniający straszną karię z ży- 1 | i i t H tlų z ldealnym odtwórcą roli MARJA | NAUKA Li LdzienoiąSzezecój M.

/ -ОМЕ cia najwyższego towarzystwa Stanów Zjednoczonych d 15 Wi W Ol chińskiego detektywa LAKNEROWAumrzec осс Eao o lub prak- klewicza 49/2 od 3 do 5

| Wielka -47. tel. 15-14. Dharie Chana craz genjainym Warnerem Oland i przemiłą Sally Ellers w rol. gł. Ceny od 25 gr. Parter dz.60gr. : ane rolno do Tosoież 9390r
' g Nad program: Rewelacyjne dodatki dżwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10,15. — W niedzielę I sobotę o godz. 7. przyjmuje od godz. 9 do Uczeń star. klas Gimna-mała Lada)książki, `
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} ° ТЕАТ® «PAN» Iwię zonu WYRÓR MORZA stworzyli film, stojący na najwyższym pozio nie sienny. To Im į Mieszkania polski: niemiecki) z 3-gr katastrofy wagon, w któ

"Ul. WIELKA 42. Tel. 528. | pełen napięcia dramatycznego. W roli gł nowa sława ekranu: genialny tragik Walter Huston, piękna Helena Chandler ; I pokoje wymaganiami skromne- rym pani siedziała, wje-

 

 

| „A że kochał siebie, więc w
sobie i Bośnię; kochał ją, jak bry-
"lant oprawę. Miał się za brylant
majczystszej wody i dlatego wy-
brał taką oprawę, któraby go

oraz subtelny Kent Douglas. Nad program: 2 nader ciekawe komedje. Początek o g. Żej
seanse od 30 gr. parter od 67 gr.

siebie, a na drugich zwalić, W tym
względzie był mistrzem. Tworzył
przeniewierców, zdrajców i niedo-
łęgów w mnóstwie, i znajdował lu-

dzi, którzy mu potakiwali i wie-

padki układały się dla niego. Tam-
ci. poszli i nie wrącali. A on po-
został, i wielu jeszcze pozostało —
i ci, co pozostali, obwołali go wo-
jewodą wszech Bośni.

Ceny na wszystkie

Mieszkanie 5-cio I 6-cio do Banku, ul.
pokojowe. Sierakowskie- ska 28 godz. 11—12, w

9385r2 ciągu 3-ch dni.go m. 10.

Turka, ponowiono wybór Bertu-
cziego, „większość bowiem nie ro-
zumowala wcale“, tembardziej, že
posel cesarski się zwierza Bertu-
cziemu, że „kapitanowi seńskiemu

mi, na wyjazd na wieś,
proszony jest zgłosić się szukuje

okol- ci.

się bezwiednie za narzędzie wido-
kom obcym“.
W momencie decydującym, gdy

wyprawa przeciw Turkom była w
pełnym toku, Bertuczi zjawia się

Młoda, inteligentna po-

Świadectwa |
mendacje dobre. Swię-

—0 е с!абзКа 9, m. 1.

chał wprost do cze
kalni? p
— Tak. | do tego do

poczekalni czwartej kla-
—0 gr. sy |

sady do dzie-
reko-

W następującej niebawem bit-
wie Uskoki byliby przegrali, gdy-
by nie to, że w decydującej chwili
nie zwracali uwagi na bezmyślne
rozkazy Bertucziego. Dalsze próby

Uwydatniała najlepiej, nie mogąc  rzyli... „Jakiem prawem? posłał własną ręką pisany rozkaz, śród wojska. Oto np. świetna sce- odtrz wani j i -

Ścierpieć obok siebię nic, coby mu „Język, jakeśmy powiedzieli, „Takiem, że nikogo nie było, ażeby zalecał 1 całemi siłami po- na, gdy = ok pa a wyraża Šu ania owe ioiddą

przyśmieniem „zagrażało, с ciął był mocną kawalera stroną...Nie coby im prawa tego zaprzeczyć  pierał nikogo innego, tylko jego”. chęć przyprowadzenia swego woj- się kompletnem fiaskiem. Wodzem

“ yć zbawcą Bośni sam, niepodziel- przeto dziwnego, że ludzie prości mógł. : + A oto jak Bertuczi užyl pieniędzy, ska, t. zw. czety, i mėwi otem  Uskoków zostaje wreszcie rycerz,
+ nie. W tym celu wszystkich ziom- i gorący szli na wędkę języka, i — Niech będzie Bertuczi — otrzymanych od owego posła: Bertucziemu: mający wszelkie dane po temu.

| ków swoich, którzy głową lub ser- jeden po drugim ofiarowywali się rzekli ci nawet, którym jego ge- — Rozesłałem w różne strony — Czetę?.. No... to dobrze...  Bertuczi schodzi w cień...

*cem nad poziom wyskoczyli, bęz  kawalerowi: njalność podejrzaną się wydawała, ludzi swoich w celu przygotowa- A liczną?.. Jeżeli nie, to ją po- Pominąłem tu niektóre inne

+

R
° wały się jedne bez jego współ-

względu na nic obdzierał z czci i
"rozumu. Suchej. nitki nie zosta-

*"wiał na nikim. Byli to, według nie-
go, sami głupcy i łotrzy, robiący
jedni bezwiednie, drudzy z preme-

4 kę interesy Turków.
ylko on jeden miał rozum;

„ on jeden był czysty,
„Za dowód służyły fakty nie-

zbite. że wyprawy uskockie odby-

udziału, drugie ze współudziałem
lub nawet pod jego przywództwem
przeto pierwsze. potępiał bez-
względnie, w drugich zaś umiał

„winę i odpowiedzialność. zdjąć z

— Masz mnie z duszą i kość-
mi. Rób ze mną co chcesz. Rozka-
zuj ślepo ci posłusznym będę...
Wypadki robią ludzi. To pewnik.

Kawaler Bertuczi rósł na wielkie-
go człowieka, podnoszony na ra-
mionach tych, z których każdy, z
całą swoją prostotą, z całą swoją
głupotą ślepej wiary, więcej nieza-
wodnie był wart, aniżeli on sam,
ze swoim cząrnym psem.

„Pies ten przyczynił się wielce
do wziętości, jaką posiadał, a to
dlatego, że był czarny, a miał
brwi czerwone.

„Fakt tedy był faktem. Wy-

i którzy za tą powodzią samo-
chwalstwa i oszczerstw, za tą re-
putacją czarnoksięstwa i psem —
widzieli szarlatanizm”'.
W dalszych częściach powieści

następuje doskonała rozmowa Ber
tucziego z posłem cesarskim, któ-
remu wojewoda proponuje przy-
mierze. Pomimo całej komiczności
sytuacji, Niemcy wyraźnie popie-
rają Bertucziego, bo, jak mówi pe-
wien rozumny Bośniak, „Niemcy
wiedzą, że nie można nam na wo-
jewodę wybrać nikogo gorszego”.
«..Na ogólnem zebranie Uskoków,
gotujących się do wyprawy na

nia umysłów: kazałem odbić trzy-
dzieści tysięcy egzemplarzy moich
portretów, wielkich, średnich i
małych; tłoczyć kazałem na per-
śgaminie odezwy i manifesty moje;
kazałem utkać sztandar i naszyć
go złotem i klejnotami; zrobić ka-
załem tę oto buławę”...

Wszystkie te środki autorekla-
my, jak ze świetną znajomością
psychologji tłumu stwierdza Jeż,
nie chybiały celu. Budziły owszem
ślepą wiarę w wojewodę i ugrun-
towywały jego legendę, która
„zbliska, któżby nie powiedział,
że nazywa się... głupotą. Oddawali

między moje rozdzielimy czety...
Nie cierpię tych oddziałków drob-
nych, co to osobnych wyznają
bożków... Trzeba jedność dowódz-
twa zaprowadzić... Kto nie ze mną,
ten przeciw mnie“...

Jednak później decyduje się na
pierwszy ogień i na najtrudniejsze
miejsce posłać ową czetę:

Będzie to dywersja wzglę-
dem głównego ataku, który ja po-
prowadzę osobiście. Będziesz się
starał ściągnąć na siebie całą nie-
przyjaciela uwagę' — mówi Ber-
tuczi do swego antagonisty, dziel-
nego żołnierza.

szczegóły, jeszcze wyraźniej upo-
dobniające Bertucziego do Mie-
rosławskiego, np. owe wynalazki,
jak „puklerze podpiersiowe“, „za-
czepno-odporne skoropędy“, „od-
pėlpasowe dzidy“, które stosował
Bertuczi, jako też jego szczególny
„czar tajemniczości”, którym pod-
bijał serca żołnierzy — i tak syl-
wetka tego uskockiego szarlatana
dość jest wyraźna, by czytelnik:
mógł wątpić, że Jeż w_powieści
swej miał na myśli niefortunnego
pierwszego dyktatora polskiego
powstania r. 1863, ;

Stanisław Cywiński,
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Komitet Redakcyjny „Ruchu7Mtodych“ stan

54Walka o pomnik.„į
7 Wilno, pó 30-tu latach istnienia
Komitetu budowy pomnika Ada-
ma Mickiewicza, doczekało się

wreszcie jego realizacji. Były dwa
konkursy, w pierwszym jedno-

głośnie przez sąd został na-
grodzony St. Szukalski, W drugim

przyznano pierwszeństwo H. Ku-
nie, którego projekt zatwierdzono
pod pewnemi warunkami i zastrze

żeniami, Zatwierdzono z koniecz-
ności, bo komitet bał się ośmie-
szenia. Projeki p. Kuny nie jest

dziełem sztuki, brak mu wielu
rzeczy do dzieła — powiedział-
bym rzeczy zasadniczych.

Przedewszystkiem jest banalny.
Cóż składa się na ten pomnik?
Parę schodków, klocek, a na

klocku postać. Postać sama mar-
nie upozowana, niczem właściwie

nie różni się od tylu Mickiewiczów
rozsianych po całej Polsce; Mickie
wiczów, o których złośliwe aneg-
dotki powstają, jak np. o pomniku
na rynku krakowskim. Tam tylko
ubrany jest w surdut, a w Wilnie
w płachtę. Na wszystkich pomni-
kach Mickiewicz trzymaksiążkę,
bo jakżeby mógł być bez książki
człowiek, który przez całe życie
„pisaniem się zajmował. Po tej

książce poznajemy Wieszcza, bo
to jest jedyny banalny symbol,
który mówi 'o „pisaniu*. Proszę
odrzucić książkę i wtedy cała po-
stać przypomina amatora kąpieli,
który w szlafroku czy przeście-
radłe, przechadza się po plaży,
patrzy na słońce i zastanawia się:
będzie deszcz, czy też nie?

'Na klocku mają być jakieś pła-
skorzeźby iłustrujące dzieła Mic-
kiewicza.

Nieporozumienie!
Kuna należy do tej grupy arty-

stów, która żwalcza t. zw. „litera-
turę” w sztukach plastycznych, a
sam robi ilustracje jak do bajecz-
ki. Oni „literaturę” zwalczają u
Szukalskiego, a Kuna już nie two-
rzy literatury, ale żywcem ją prze-
rabia na plastyczną formę. We-
ditig tych panów pomnik powinien
przemawiać do nas samą bryłą,
powinień'być potężny w ogólnej
masie, a tu jeden z ich „wielkich“
naraz wypisuje na klocku niestwo-
rzone historje. Czy to nie jest przy
padkiem, p. Kuno, ratowanie chy-
bionego dzieła, czy to nie jest do-
powiedzenie tego, czego nie po-
trafiło się powiedzieć rzeźbiarską
bryłą?

Pomnk ten ma być podobno
wielki! Z tem lepiej ostrożnie, bo
przez powiększenie jego rozmia-
rów, powiększy się jego nicość.

Dziwnie dzieje się w Wilne.
Rzuca się tyle tysięcy złotych na
marne, a niema za co ratować
Bazyliki przed ruiną. Apeluje się
do ofiarności społeczeństwa, a
przecież pieniądze są, tylko trze-
ba je użyć zamiast na stawianie
pomnika — na ratowanie może
droższego pomnika dla społeczeń-
stwa — Bazyliki. Jak stawiać
pomnik — to dzieło sztuki, a jak
chwilowo takiego dzieła niema,
to użyć pieniądze na rzeczy nie-
zbędne. Sprawa pomnika została
przeforsowana przez pewną grupę
ludzi, niech więc jeszcze teraz
zabiorą głos szerokie warstwy spo
łeczeństwa i niedopuszczą do

krzywdy, jaką chcą wyrządzić
Wieszczowi i Narodowi.
= Buntosław.

RL NN "TRZERYWALE DAG
Sekretarjat Młodzieży Wsaech-
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Nowoczesne ruchy narodowe.
W numerze 6 „Awangardy* ukazał

się artykuł ogromnie trainie charaktery-
zujący ewolucję, jakiej uległy w okresie

powojennym programy i oblicza ruchów

aarodowych. Autor tego artykułu Ry”

szard Piestrzyński na wstępie już pod-

kreśla fakt tej ewolucji:
Nowoczesne ruchy narodowe

różnią się bowiem pod względem

zewnętrznym od ruchów narodo-

wych przedwojennych, których są

dalszym ciągiem. Zmiana nastą-

piła nietyle w treści ideowej, choć

i ta musiała się rozwinąć i uzu-

pełnić w wiełu ważnych dziedzi-

nach, lecz w metodzie postępowa-

nia, w układzie społecznym obo-

zów narodowych, w zapatrywa-

niach na sposób rządzenia pań-

stwem.
Stosunki, panujące w ugrupowaniach

narodowych w państwach przedwojen-

nych, przedstawione są trafnie i do-

bitnie:

Pod względem społecznym ru-
chy narodowe przybrały naogół
cechę — by uzyć wytartego okre-

ślenia klasowego — „burżuazyj-
ną”. Walcząc słusznie przede-

wszystkiem z socjalizmem, jako z

kierunkiem, osłabiającym naród,

stały się siłą rzeczy oparciem dla

słer posiadających, z któremi wo-

jował socjalizm. Sfery te nieraz

nadawały ruchom narodowym,
wbrew ich ogólno-narodowym za-
łożeniom, jednostronną społecznie
cechę i wprowadzały do nich spe-
cyliczną psychikę liberalno-miesz-
czańską — nieraz cenną, ale i nie-

raz paraliżującą, co przeciwnicy

umiejętnie wyzyskiwali. W ten
sposób narodowiec stawał się
jednocześnie synonimem „reakcjo-
nisty” i „burżuja”, w ten sposób
żaden robotnik „nie mógł nale-
żeć' do obozu narodowego, bo to
był obóz „panów*. Robotnicy i
chłopi szli do kierunków klaso-
wych, gdzie rządziła przeważnie
masonerja i żydzi.
W Polsce ruch narodowy szedł

odmiennemi drogami, bo też dzia-
łał w specjalnych warunkach. Na-
ród był bez państwa i zmierzał do
wolności. ldea narodowa szybko
dotarła zatem do szerokich mas,
bo była dla nich zrozumiała: dą-
żyła do niepodległości. Zasługą
jej przywódców, a zwłaszcza
Dmowskiego, było nadanie mimo
to obozowi narodowemu czystego
charakteru ideowego. Walka z
żydostwem, jak i walka z maso-
nerją, wysunięte dopiero teraz
przez hitleryzm w Niemczech,
były znane polskiemu* ruchowi
narodowemu oddawna. Nie prze-
szkodziło to, że i w Polsce ruch
narodowy nazywał się „Demo-
kracją Narodową”, że i u nas
byli do niedawna działacze, któ-
rzy uważali np., że warstwa ro-
botnicza nie jest właściwie sierą
działania obozu narodowego.

Zastanawiając się nad przyczyną
zmian, zaszłych w obecnym okresie, na
pierwszy plan autor wysuwa wojnę:

Wojna była nietylko szkołą
patrjotyzmu. Stała się również

szkołą nowych metod działania.

Wrócili z niej do kraju byli kom-

batanci i, zastawszy tam nieład,

pragnęli zrobić porządek „po woj-

skowemu'. Mogło się to im udać

tam, gdzie w te wojskowe metody

włożyli treść ideową ruchu naro-

dowego, gdzie poddali się i pod-

porządkowali programowi narodo-
wemu. :

Za drugą zkolei przyczynę podaje on
panujący dziś powszechnie kryzys:

Na rozwój świadomości naro-

dowej wpłynął wreszcie obecny
kryzys światowy, kryzys nietylko

Na temat artykułu p. Kiełbińskiego.
Od redakcji Teraz z kolei za-

mieszczamy artykuł nadesłany nam
jako odpowiedź na artykuł kol. Kieł-
bińskiego w sprawie Wystawy Wy-

działu Sztuk Pięknych. Uniieszczająę
go mamy nadzieję, iż w dalszym to-
ku polemiki, autorzy tych artykułów
bardziej ściśle podejdą do meritum
sprawy, to jest do zadań sztuki w
dziedzinie kultury narodoweji jakie
kryterja powinne być brane pod u
wagę przy ocenianiu dzieł sztuki.

W poniedziałkowym numerze
Dziennika Wileńskiego" z dnia 27
czerwca b. r. ukazał się artykuł p.
t „Na temat Wystawy Wydziału
Sztuk Pięknych'*. Artykuł prze-
znaczony jest dla szerszej publicz-
ności,« napisany przez p. Kiełbiń-
skiego, o którym redakcja we
wstępie mówi, że jest plastykiem,
a więc fachowcem, który jednak o
sobie innego nieco jest zdania.
„Nie mam — powiada — pretensji
ażdo twórczości, jestem przecięt-
nym obywatelem Polakiem.

Kimże więc jest p. Kiełbiński?
Czy, jak zapewnia redakcja, jest
to: „widz, plastyk i fachowiec" w
jednej osobie, czy też jest to „prze
ciętny obywatel Polak, nie mający
pretensji aż do twórczości”.

janiewyraźna, a prze-- Sytuacj,
„cież publiczność chciałaby może
wiedzieć napewno, czy tak buń-
'czuczne zapatrywania wypowiada
rzeczywiście*fachowiec, czy też
ot, tak sobie i ,„przeciętny obywa-

- Wylawew ALEKSANDER ZWIEŃZYNSKI

tel Polak”, Rzecz inna, że już na
wstępie czytelnik łatwo się do-
myśli, z kim ma do czynienia, nie
4ależy jednak stwarzać dwuznacz-
aych sytuacyj.
"Przechodzę do właściwego ar-

tykułu p. Kiełbińskiego. Pomijam
wstępne komplimenty autora pod

adresem zalet człowieka nowo-

czesnego i przechodzę do właści-

wegotematu: poco Wydział Sztuk
Pięknych istnieje?

Odpowiada p. Kiełbiński tak:
„zadaniem Wydziału podobno jest
wychowanie twórczych artystów
idostarczyć nauczycieli rysunków
do szkół średnich. я

Co znaczy „podobne', trudno
się domyśleć, bo chyba nie to, że
zadanie W. S. P. są zgola inne.

Dalej oświadcza p. Kiełbiński,
że nie poraz pierwszy zwiedza
wystawę Wydziału i że „uderza”
go „przedewszystkiem brak zu-
pełny twórczości i nieudolność
techniczna”.

Argumentem, którym popiera
p. Kiełbiński swój zarzut jest, o ile
chodzi o nieudolność techniczną
twierdzenie: „wszystko dziwnie
zmęczone, brudne, nudne — o ile
zaś chodzi o „brak zupełny twór-
czości” zapewnia w dobrej wierze
oczywiście że: „upozowanie mo-
dela, wpakowanie mu dzbanka do
ręki, jeszcze nie jest twórczością”,

gospodarczy, ale również psy-
chiczny i cywilizacyjny. Wbrew
powierzchownym przypuszcze-
niom kryzys nie radykalizuje do-
tychczas mas w kierunku klasowo-
społecznym. Przeciwnie, skiero-
wuje je do ruchów narodowych.
Objaw ten różnie można  Ни-
maczyč. 2
W ogólnikowej iormie możemy

tu powtórzyć, że naogół nieszczę-
ścia i przeciwności, jakie spadają
na społeczeństwo, rozbudzają po-
czucie narodowe. Kryzys dotknął
wszystkie warstwy i wszystkie
stany. I wszyscy zaczynają rozu-
mieć, że jedynie solidarny wysi-
łek i solidarny program, oparty na
łączności narodowej, może wy-
prowadzić kraj z nieszczęścia.
idea gospodarstwa narodowego
nabrała na tle kryzysu szczegól-
nego wyrazu. Bieda jest dziś tak
powszechna, że wszelkie hasła de-
magogiczno-klasowe nietylko nie
mają szans powodzenia, ale wyda-
ją się absurdalne najprostszym
nawet ludziom. Tem się m. in.
tłumaczy upadek kierunków kla-
sowych, z wyjątkiem najskraj-
niejszego z nich — komunizmu.
Bieda  proletaryzuje  społeczeń-
stwo, a już Corradini okrył, że
kierunki narodowe dominują w
narodach proletarjackich.

I ten „proletarjat“ — prole-
tarjat bezrobotnych — przychodzi
obecnie do ruchów narodowych.
Widzimy to również w Polsce.
Obóz Wielkiej Polski tam, gdzie
najsilniej jest już rozwinięty, na
ziemiach zachodnich, rekrutuje się
w znacznej części z bezrobotnych,
zarówno z pośród inteligencji, jak
i z pośród warstwy pracowników
fizycznych.

Przechodząc do dalszych cech, cha-
rakteryzujących nowoczesne ruchy na-
rodowe, uwagę zwraca odmłodzenie tych
ruchów:

Ostatnią też, choć najważniej-
szą, cechą nowoczesnych kierun-
ków narodowych jest masowy w
nich udział młodych pokoleń.

Tyle co do przyczyn i charaktery-
stycznych zmian, jeżeli chodzi o powody
na pierwszy plan wybija się uregulowa-
nie źle funkcjonującej maszyny spo-
łecznej.

Celem tych haseł było zro-
bienie porządku. Porządku nietyl-
ko na dole, ale również na górze.
Bo i góra przez nieposzanowanie
lub nadużywanie prawa może pro-
wadzić kraj do anarchji. „Porządku
nietylko materjalnego, ale i moral-
nego.

Ruchy narodowe przestalyby
być ruchami narodowemi, gdyby
tym człowiekiem, członkiem naro-
du, poniewierały. Ale w obec-
nych czasach pragną one tych
członków narodu silniej zespolić
i zorganizować.

Cechą charakterystyczną prą-
dów narodowych jest to, że nie
znoszą skostnienia i talmudyzmu.
Podążają one za nowemi potrze-
bami narodu, starają się odpowie-
dzieć na wciąż rodzące się nowe
zagadnienia. Każdy naród w in-
nem żyje położeniu  geograficz-
nem, politycznem i społecznem.
Każdy naród inną ma psychikę i
tradycję. Kierunki narodowe za-
tem, jak najsilniej związane z ży-
ciem narodu, z jegó psychiką i tra-
dycją, muszą zawierać również
odmienne programy i dążenia.

Wszystko to sprawia, że w no-
woczesnych ruchach narodowych
znalazły się nowe warstwy, świe-

że, zapalne, zdolne do poświęceń
i bezpośredniego działania — te
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Któżby się z tem nie zgodził! Bar-
dzo pięknie. „Trzeba mieć coś do
powiedzenia, trzeba chcieć coś po-
wiedzieć” — woła autor, wpada-
jąc widocznie w zapał — i w tem
ma rację, tak samo mówili wielcy
mistrzowie, dodając jednak prze-
zornie, że aby coś powiedzieć,
trzeba nauczyć się wpierw mówić.
A że naukę mowy nikt nie zaczy-
na od poezji tylko od elementarza
i že artysta wartościowy uczy się
zawsze, przez całe życie, że lepiej
dobrze namalować „śledzia na
papierze” lub. „kapustę” niż
wzniosłą ideję tak, aby obraz wy-
magał specjalnych, wyjaśniających
jego sens, artykułów.

Co znaczą słowa: „wszystko
dziwnie zmęczone, nudne, brudne''
— nie wiem, może p. Kiełbiński
należy do ludzi, o których B.
Śchaw powiada, że lubią sztukę,
ale tylko wtedy, gdy ta stąpa w
„srebrnych pantofelkach''? Co ro-
zumie autor przez wyrażenie:
„świetnie operować farbami'? —
Nie wiem — czy chodzi o umie:
jętne ich kładzenie na płótnie, czy

o malowanie barwą czystą, nie-
zmięszaną, surową — który to
sposób odpowiada  murzynom
afrykańskim, u nas zaś jest stoso-
wany z wielkim powodzeniem
przez malarzy pokojowych—trud-
no doprawdy zrozumieć. P. Kieł-
biński bliższych informacyj co do
tego nie udziela, P. Kiełbiński wy-

„Drukarnia A. Zwierzytskiego, Mostowa 1. Ža я im: JJ

DZIENNIK, WIERNA

RUCH MŁ.ODYCH.
owiąkoledzy: Kazimierz, Hałaburda, „BogumiłKuroń ij Czesław Ślesicki. — Sekretar
w lokalu Młodzieży Wszechpolskiej (Orzeszkowej 11) w godzinach od 16 do 18,

"nauczycieli

Z cyklu: „Motywy urbanistyczbe”,

ROBOT.
Szara ciżba ludzka, — buty, buty

pojrzenia tępe,  smutne twarze |

duszy, serca potargane strzępy,

smutny obraz, —- wielkomiejski, luty. —

Jestem taki bezmyślny jak robot

Itaki z kółek i śróbek skręcony

w racjonalnych zakładach Fordsona,

jakich robią lam setki na dobę).

dak automat na przecięciach ulic

staję: puścić falę maszyn - ludzi

(mniejsza, że mnie tam któryś wyprzedzi

skrzętna mrówka, pracowity kuli).
ona
Sygnał! Stop! Znów naprzód! tem-po,

tem - po —

wciąż tak samo,—do dziesiątej sekundy

od kołyski do ostatniej rundy

tak człowieka w maszynę przeklęto.

Jestem taki jak inni, — maszyna, —- |,

staję chwilę, by znów naprzód ruszyć,

ale coś się we mnie plącze, kruszy, —

jakieś kółko się często zacina.

To robotnik, co mnie z kółek skręcał,

był dnia tego jak człowiek pijany

(za pijaństwo go zaraz wygnano, — *

sam mnie Taylor 2 sztoperem dokręcał).

Marnie zginął gdzieś ten mój człeczyna;

partacz... zaczął... — choć Taybor

dokończył,

jedna we mnie się sprężyna plącze,

jedno kółko się często zacina.

Bogumił Kuroń.

Lwów, kwiecień 1931 r.

Auksalė ВОЛЕМОAIDAOWEOSZADZOROOAU&
KOMUNIKAT

Grupy Wileńskie! Obozu Wiel-
kiej Polski.

Dnia 3 b. m. delegat central-
nych władz O. W.P. ustalił iż
p. Stanisław Ochocki nie był i nie
jest członkiem Obozu Wielkiej
Polski i niema prawa, ani nosić
odznak, ani występować w imie-
niu organizacji.

Za kierownika
Grupy Wileńskiej O. W. P.

CzesławŚlesicki.

„dlowcy.

 

  Monopolizacja % &
wiedzy.

Aczkolwiek Konstytucja stano-
wi, że nauka w Polsce jest bez-
płatna, to jednak zarówno w szko-
łach średnich jak i wyższych wie-
dzę można zdobywać tylko za pie-
niądze, a nawet w szkołach pow-
szechnych pobiera się niewielką
opłatę. Płacić trzeba nie za na-
ukę wprawdzie, lecz za pomoce
naukowe i inne udogodnienia, fakt
jednak pozostaje faktem, i kto pie
niędzy ni ema, uczyć się nie może.

Zmianie również uległa sama
wartość świadectwa szklnego. Pod
czas, gdy dawniej ukończenie śred
niego zakładu naukowego, nie mó-
wiąc o wyższem, dawało jaką taką
śwarancję otrzymania posady, dziś
w zastraszający sposób rośnie tłum
bezrobotnych inteligentów.

Dawniej w «wyższych uczel-
niach rozróżniano wydziały „gło-
dne' i popłatne. Dziś wszystkie
wydziały są głodne. Dziś nie tyl-
ko ukończenie ścisłej filozofji, czy
sztuk pięknych, ale również me-
dycyny czy politechniki nie daje
żadnego zabezpieczenia na przy-
szłość. Płace lekarza w klinikach
czy urzędach nie wiele się różnią
od płac niższych funkcjonarjuszy,
a ukończony prawnik szczęśliwy
jest, gdy otrzyma bodaj najmize-
rniejszą posadę; nie każdy bowiem
może pozwolić sobie na luksus kil
kuletniej bezpłatnej aplikantury.

W podobnej sytuacji są młodzi
inżynerzy czy dyplomowani han-

Poprostu nastąpiła nad-
produkcja inteligencji.

Podaż kilkakrotnie przewyższa
popyt i cena pracy spadła. Mimo
to w srednich ogólnokształcących
zakładach naukowych uczy się po
nad 200 tysięcy osób, a liczba słu-
chaczy wyższych zakładów nauko
wych przekroczyła 45 tysięcy.

Fakt niepopłatności wykształ-
cenia nie jest tajemnicą, znają go
wszyscy; tak dobrze rodzice kieru

warstwy, których się obawiano,
lub z których dawniej rezygno-
wano.
W Polsce wyrazem tej zmiany

i przejścia na nowe tory działania
było utworzenie pod temi właśnie
hasłami Obozu Wielkiej Polski z
nowemi formami organizacyjnemi.

Obóz dąży do zapewnienia zarówno
Narodowi jak i wszystkm jego członkom
należytych warunków egzystencji i roz-
woju.

Otóż wzrost ludności był zaw-
sze impulsem do ekspansji naro-
dowej, był podnietą do rozwoju
kierunków narodowych. _ Obóz
Wielkiej Polski rekrutuje się coraz
silniej z młodych, którzy nie mogą
znaleźć pracy.

Co pociąga he masy do ruchów
narodowych? Znowu pojęcie soli-
darności narodowej. .Nie może
być w Polsce popularniejszego
dziś hasła, jak: „W Polsce praca
dla Polaków*. Czy hasło to jest
tak bardzo nacjonalistyczne?

Tu musimy zaznaczyć, że wła-
śnie na tle szukania pracy i miej-
sca na ziemi dla swego narodu
rozwija się obecny antysemityzm,
jako cecha, charakteryzująca każ-
dy istotny ruch narodowy. Anty-
semityzm przybiera dziś formę
objawu istotnie rasowego i spo-
łecznego. Jest najściślej i najgłę-
biej związany z kryzysem, który
całkowicie go uzasadnia. Trakto-
wanie go zatem, jako objawu
sztucznego, świadczy o ślę

  
daje sąd jak niezachwiany autory-
tet, jest nieomylny, wie wszystko,
wie nawet która uczelnia w Polsce
jest lepsza, a która gorsza.

Zapowiada także p. Kiełbiński,
że dzisiejszy smutny stan rzeczy
nie ulegnie zmianie, dopóki się nie
zmieni „metodę nauczania w szko-
łach sztalugowego malarstwa".
Należy się domyślać, że p. Kiełbiń
ski ma już gotowy pomysł co do
tych reform, który zdolny jest
sztukę na właściwe tory z ma-
nowców sprowadzić.

Załatwiwszy się więc, bardziej
krótko niż szczęśliwie z pierw-
szym zadaniem W. S. P. zabrał się
autor do drugiego zadania W. S.P.
t. zn. do zadania „dostarczania

rysunków do szkół
średnich. Okazało się oczywiście,
że i tu W. S. P. swego zadania nie
spełnia.

Zapewnia nas p. Kiełbiński, że
nie jest przeciwnikiem rysunków
w gimnazjach ale żąda powołania
wychowanków szkół przemysłu
artystycznego, bo „chociaż Szkoła
Przemysłu Artystycznego w Kra*
kowie jest tylka średnią, ale o ca-
łe niebo ma wyższy poziom od
Akademji Krakowskiej, a tem wię
cej od W, $. P. w Wilnie”.

Przypuszcza on, że owi wycho-
wankowie Szkoły Przemysłu Ar-
tystycznego nauczą sztuki zastoso-
wanej do życia, — Nauczą zanyźy
jektować sobie mieszkaągź

braku zrozumieńia obecnego o-
kresu.

Obok przeciwników wewnątrz pań-
stwa, z którymi walczy Obóz Wielkiej
Polski, zwraca on baczną uwagę na za-
chód, na tę część naszych granic wiecz-
nie zaognioną, która w dużym stopniu
Róssniła się do popuiarności i rozwoju

'ozu.

Do rozbudzenia świadomości
narodowej i kierunku narodowego
w Polsce przyczyniają się pozatem
jak mogą Niemcy, którym za-
wdzięczamy w dużym stopniu zro-
zumienie przez naród polski ko-
nieczności umocnienia stanowiska
jego na zachodnim froncie, co jest
podstawowem założeniem polskiej
ideologji narodowej, z którego ona
właściwie się wywodzi.

Dzisiaj Obóz Wielkiej Polski jest
jedynym ruchem, reprezentującym nale-
życie godność narodową i dążenia naro-
du do rozwoju.

Nie mamy zamiaru, ani powo-
du chorować na uwiąd starczy.
Nie chcemy nikogo naśladować,
nie chcemy też za nikim iść w tyle.
Chcemy iść własnemi drogami na
czele współczesnych prądów ideo-
wych i umysłowych. Tej ambicji
nikt nam odmówić nie može. |

Musimy w Polsce rozwinąć i
umocnić polski ruch narodowy, na
polskiej twórczości i na polskiej
tradycji oparty,

Jest to proste, logiczne, oczy-
wiste. I dlatego nie rozwój nowo-
czesnego ruchu narodowego w
Polsce, ale zwalczanie go jest prze-
ciwne naturze.

projektowanie mieszkania zaś —
powiada p. Kiełbiński — jest rze-
czą ogromnie ważną, bowiem dom
spełnia w życiu rolę wychowaw=
czą. Ma się ochotę zawołać: „Pó-
lacy uczcie dzieci swoje projekto-
wać mieszkania!

Wróćmy jednak do wychowan-
ków Szkoły Przemysłu Artystycz-
nego. Otóż: „rozmiłują oni w
książce, pokażą piękno liter i
piękno zewnętrznej szaty książki,
a przedewszystkiem nauczą * po-
rządku i dokładności, co jest rze-
czą najważniejszą w sztukach sto-
sowanych. Słusznie, porządek i
dokładność nie tylko w sztukach
stosowanych jest rzeczą najważ-
niejszą, — jest to niezbędne w ży-
ciu, w myśleniu, na poczcie i na
A: państwowych, — wszę-
zie.
Ale tego nauczyć mogą tylko

wychowankowie szkół przemysłu
artystycznego, bo chociaż „do
programu Wydziału ostatnio zo-
stały wprowadzone  liternictwo i
projektowanie, ale, jak to jest
lekko traktowane na Wydziale,
mówi fakt, że w recenzji z wysta-
wy, którą pisał p. Wyszomirski”
„wspomniał tylko, że takie działy
istnieją, a więcej nic”, Szkoda, że
więcej nic — proponuję dodać: że
wystawę tych prac urządzono nie
w sali, tylko na korytarzach — to
cż dowód lekkiego traktowania

Fąrzedmiotów, sądzę nawet—

R imeiO
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„ŚMIERĆ.
Nie chcemy umierać śmiercią ludzi

sytych —

wśród paragratów, ustaw.

Gdy do rąk stygnących będą nam kładli

śgromnicę

i szepiali modlitwy przy łóżku.

Jeżeli z nas los nie zadrwi — umrzemy

A inaczej:

na szlaku rozstajnych dróg, wpleceni

w głód przestrzeni.

Nikt nam oczu pie zamknie—będą patrzeć

w błękit, srebrniejący mgłami i w nocy

cienie.
Leżąc w strzępach własnego ciała, jak

w kwiatach
będziemy się uśmiechać czerwoną krwią,

dla stóp spokojnych ludzi stworzywy

zator,
rzucając hasło swilu groźnym dniom.
My chcemy umierać nagle —śmiercią

wolnego trampa —
znużeni tysiącem przygód, pokonani

morderczą walką.
I gwiazdy — jak świece — korowód nad

naszą głową zamkną
leżącym na globie ziemskim, jak na

katafalku.

Marja Dawbór.

jące owe dzieci do szkół ogólno-
kształcących, jak i młodzież wstę-
pująca na wszechnice. To nie błąd
to świadomy głód wiedzy. Jednak
że posiadacze posad i stanowisk są
zatrwożeni, boją się utracić do-
tycrczasowe uprzywilejowane sta
nowisko i związane z tem dochody.
Boją się konkurencji młodszych i
energiczniejszych.

az poraz rozlewają się głosy
domagające się utrudnienia warun
ków nauki, powstrzymania fali no
wych inteligentów.

Zapomina się że na zachodzie
'oddawna istnićje typ rzemieślnika
z wyższem wykształceniem, a dro
bny iśredni rolnik z dyplomemjest
zjawiskiem powszedniem.

. Tak jak znikł analfabeta naj-
pierw z warstw uprzywilejowa-
nych, następnie i z warstw niž-
czych, tak dziś wiedza na pozio-
mie szkoły średniej przestała być
przywilejem klas posiadających,
czy pracujących umysłowo, a dy-
plom wyższej uczelni również nie
uda się zarezerwować jako taki

 

 

przywilej. Po tej linji idziehistorja w
i stawianie tam biegu jej nie prze-
rwie, a jedynie może się przykro
skończyć dla stawiających te tamy
Jednakże, jeżeliby to ogranicze-
nieposzło po linji ściślejszej sele-
kcji jednostek mniej i bardziej u-
zdolnionych, możnaby było jeszcze
dyskutować, jakkolwiek pierwszy
uczeń nie zawsze staje się czoło-
wym pracownikiem w swoim fa-
chu. ' :

Jest jednak gorzej. Wywierasię
nacisk na czynniki miarodajne w
kierunku zamknięcia na pewien
czas wydziałów. To już sprawa
owiele poważńiejsza, setki i tysią
ce ludzi nie będzie mogło kształ-
cić się w obranym kierunku dla
tego tylko, że się urodzili o parę
lat zapóźno. 2
w prasie ustawicznie ukazują

się wiadomości o podwyższeniu 0-
płat za naukę, 'to byłoby poprostu
monopolizacja wiedzy przez kapi-tał. Należy jednak przypuszcząć
że czynniki miarodajne nie pójdą
po linji takiej naiwnej polityki inauka nie stanie się własnością
warstw materjalnie uprzywilejowa
nych, a mażność zdobycia wiedzy
i narzędzie wybicia się nie będzie
odebrane ostateczniebiedniejszym
warstwom narodu. * 12

Malaburdą.

 

   

dowcipniejszy. Asta 1:1
Co pan Kiełbiński miał na

myśli mówiąc, że liternictwo i
projektowanie zostało „ostatnio”
na W. S.P. wprowadzone nie-
wiem, prawdopodobnie nic, nie
usiłował dowiedzieć sę czy to aby
naprawdę „ostatno” zostało wpro-
wadzone.

Idea jest widocznie słabą stro-
ną p. Kiełbińskiego, bo stara się,
jak go stać na to, wyciągnąćją z
kompozycji p. Pikiel-Samorewiczo
wej — pisze „za autorkę można
zawołać: Polki, myjeie swoje
brudne dzieci!" Kwestja, czyza
autorką? A gdyby i tak, to więcej
w tem jest dobrego dla społeczeń-
stwa, niż stwierdzania np. przed
obrazem p. Kiełbińskiego (na wy-
stawie u „Niezależnych”) że przy-
kro jest mieć zawiązane oczy,

Wspominałem już, że pisał p.
Kiełbiński i o „śledziach = a
pierze” i 6 „kapušcie“—stare wy-
tarte frazesy. Tak dużo mówionoo tem przed kilkudziesięciu laty i
u nas i we Francji, że nie chce się
powtarzać to, o czem mósi wie-
dzieć człowiek mniej więcej kultu-
ralny, a tembardziej „plastyk”, że
„ćwierć wołu” Rembrandt:

 
dta więcej

jest warte ód wszyst ich razem
wziętych kompozycji Grenza wrąz
z ich nauką moralną, nie mówiąc
już o innych bliższyc h
o wzniosłej treści,
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